
 بسمه تعالی

 سازمان هواشناسی کشور

 

 

 

 

 25/1/1401 : تاريخ
 ال/519/1401 شماره :

 تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین 2صفحه 

 

  متري چمن 45، نبش و صنايع وزارت جهاد کشاورزي جنب معاونت آب و خاک جاده محمد شهر، 4،کيلومتر : کرجنشانی

 36791220؛  نمابرگردان 36791214؛  نمابر: 36792305  – 36792310؛  تلفن:  3183943161کدپستی: 
134،  هواگو     http://www.alborzmet.ir،  تارنماي اداره کل  https://Gap.im/AlborzMetOfficeپيام رسان گپ : 

 

 29/1/1401  شنبهدو 28/1/1401  یکشنبه 27/1/1401  شنبه 26/1/1401  جمعه 25/1/1401  پنجشنبه شهرستان

 عصر و شب وزش باد ،یتا ابر یقسمت طالقان
22 

 یبعض ق،یمه رق یابر تا یقسمت

رگبار و  ، دیساعات وزش باد شد

 تگرگ، روند کاهش دمارعد و برق ، 

و  دیباد شد،  قیمه رق ، یتا ابر یابر مهین 19

 کاهش دماگردوخاک، رعد و برق، تگرگ، 

14 
 جیبه تدر ق،یمه رق ،یابر مهین

کاهش ابر، صبح بارش پراکنده، 

 یخبندان  ،دما کاهش محسوس

11 
  خبندانی، مه رقیق ، صاف

16 
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 ساوجبالغ
عصر و شب وزش باد و  ،یتا ابر یقسمت

 گردوخاک

26 
 ق،یهمراه با مه رق یابرتا  یقسمت

و  دیوزش باد شد به تدریج

گردوخاک،  رگبار  و رعدوبرق ، 

 احتمال تگرگ، روند کاهش دما

 ی، بعض قیهمراه با مه رق یتا ابر یابر مهین 23

و گردوخاک، رعد و  دیساعات وزش باد شد

 برق، تگرگ، روند کاهش دما

 جیبه تدر ق،یمه رق ،یابر مهین 18

کاهش ابر، صبح بارش پراکنده، 

 کاهش محسوس دما

17 
 محسوس دما  صاف، کاهش

20 
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 اشتهارد
عصر و شب وزش باد و  ،یتا ابر یقسمت

 گردوخاک

32 
 ق،یهمراه با مه رق یابرتا  یقسمت

و  دیوزش باد شد به تدریج

گردوخاک،  رگبار  و رعدوبرق ، 

 احتمال تگرگ، روند کاهش دما

 ی، بعض قیهمراه با مه رق یتا ابر یابر مهین 28

و گردوخاک، رعد و  دیساعات وزش باد شد

 برق، تگرگ، روند کاهش دما

 جیبه تدر ق،یمه رق ،یابر مهین 22

کاهش ابر، صبح بارش پراکنده، 

 کاهش محسوس دما

21 

 محسوس دما  صاف، کاهش

25 
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 نظرآباد
عصر و شب وزش باد و  ،یتا ابر یقسمت

 گردوخاک

31 
 ق،یهمراه با مه رق یابرتا  یقسمت

و  دیوزش باد شد به تدریج

گردوخاک،  رگبار  و رعدوبرق ، 

 احتمال تگرگ، روند کاهش دما

 ی، بعض قیهمراه با مه رق یتا ابر یابر مهین 27

و گردوخاک، رعد و  دیساعات وزش باد شد

 یخبندان ،برق، تگرگ، روند کاهش دما

 جیبه تدر ق،یمه رق ،یابر مهین 21

کاهش ابر، صبح بارش پراکنده، 

 یخبندان ،کاهش محسوس دما

20 
 محسوس دما  صاف، کاهش

24 
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 فردیس
عصر و شب وزش باد و  ،یتا ابر یقسمت

 گردوخاک

30 
 ق،یهمراه با مه رق یابرتا  یقسمت

و  دیوزش باد شد به تدریج

گردوخاک،  رگبار  و رعدوبرق ، 

 احتمال تگرگ، روند کاهش دما

 ی، بعض قیهمراه با مه رق یتا ابر یابر مهین 27

و گردوخاک، رعد و  دیساعات وزش باد شد

 برق، تگرگ، روند کاهش دما

 جیبه تدر ق،یمه رق ،یابر مهین 22

کاهش ابر، صبح بارش پراکنده، 

 کاهش محسوس دما

21 
 محسوس دما  صاف، کاهش

24 
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 عصر و شب وزش باد ،یتا ابر یقسمت آسارا
 یبعض ق،یمه رق یابر تا یقسمت 21

رگبار و  ، دیساعات وزش باد شد

 تگرگ، روند کاهش دمارعد و برق ، 

و  دیباد شد،  قیمه رق ، یتا ابر یابر مهین 18

 ،کاهش دماگردوخاک، رعد و برق، تگرگ، 

 یخبندان

 جیبه تدر ق،یمه رق ،یابر مهین 15

کاهش ابر، صبح بارش پراکنده، 

 یخبندان ،دما کاهش محسوس

12 
  خبندانی، مه رقیق ، صاف

17 
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 عصر و شب وزش باد ،یتا ابر یقسمت دیزین
 یبعض ق،یمه رق یابر تا یقسمت 12

رگبار و  ، دیساعات وزش باد شد

 تگرگ، روند کاهش دمارعد و برق ، 

و  دیباد شد،  قیمه رق ، یتا ابر یابر مهین 9

 ،کاهش دماگردوخاک، رعد و برق، تگرگ، 

 یخبندان

 جیبه تدر ق،یمه رق ،یابر مهین 6

کاهش ابر، صبح بارش پراکنده، 

 یخبندان ،دما کاهش محسوس

3 
  خبندانی، مه رقیق ، صاف

8 
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 باشد. یمربوط به صبح روز بعد م نهیکم ی*دماها
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