
 بسمه تعالی

 سازمان هواشناسی کشور

 

 

 

 

 11/09/1401       : تاريخ
 ال/5722/1401 شماره :

 نی اشتغال آفر ان،یدانش بن  د،یتول  2صفحه 

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

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

 

 

 15/9/1401  شنبهسه  14/9/1401  دوشنبه 13/9/1401  یکشنبه 12/9/1401  شنبه 11/9/1401  جمعه منطقه

 طالقان
 یبعض ق،یمه رق ،یتا ابر یابر مهین

 ساعات بارش پراکنده 

با مه ، ، یخبندان  ،یابر تا قسمتی 8

 بارش پراکندهاحتمال 

بعضی  ،یخبندان  ،مه  ،یتا ابر یابر مهین 8

 بارش پراکندهو  وزش بادساعات 

به  خبندان،ی ،مه  ،یتا ابر یابر مهین 6

باران و  بارش پراکنده عصر زا جیتدر

 برف

 یخبندان، مه  ،یتا ابر یابر مهین 3

 کاهش محسوس دما،

4 
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 ساوجبالغ
 ی، بعض قی، مه رق یتا ابر یسمتق

 ساعات کاهش ابر

ها،  ندهیآال شیافزا ،یتا ابر یقسمت 13

 فیاواخر وقت بارش خف

مه،احتمال بارش  ،یتا ابر یقسمت 12

 ، افزایش آالینده هاپراکنده، وزش باد

ساعات بارش پراکنده  یمه ، بعض ،یابر 9

 ، کاهش محسوس دما

، مه ، عصر کاهش  یتا ابر یابر مهین 5

 شیابر،کاهش محسوس دما، افزا

 ها ندهیآال
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 اشتهارد
 ی، بعض قی، مه رق یتا ابر یسمتق

 ساعات کاهش ابر

ها،  ندهیآال شیافزا ،یتا ابر یقسمت 13

 فیبارش خف احتمال اواخر وقت

مه،احتمال بارش  ،یتا ابر یقسمت 14

 ، افزایش آالینده هاپراکنده، وزش باد

بارش تمال حاساعات  یمه ، بعض ،یابر 10

 پراکنده ، کاهش محسوس دما

، مه ، عصر کاهش  یتا ابر یابر مهین 6

 شیابر،کاهش محسوس دما، افزا

 ها ندهیآال
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 نظرآباد
 ی، بعض قی، مه رق یتا ابر یسمتق

 ساعات کاهش ابر

ها،  ندهیآال شیافزا ،یتا ابر یقسمت 14

 فیاواخر وقت بارش خف

مه،احتمال بارش  ،یتا ابر یقسمت 15

 ، افزایش آالینده هاپراکنده، وزش باد

ساعات بارش پراکنده  یمه ، بعض ،یابر 11

 ، کاهش محسوس دما

، مه ، عصر کاهش  یتا ابر یابر مهین 7

 شیابر،کاهش محسوس دما، افزا

 ها ندهیآال
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 فردیس
 ی، بعض قی، مه رق یتا ابر یسمتق

 ساعات کاهش ابر

ها،  ندهیآال شیافزا ،یتا ابر یقسمت 15

 فیاواخر وقت بارش خف

مه،احتمال بارش  ،یتا ابر یقسمت 15

 ، افزایش آالینده هاپراکنده، وزش باد

ساعات بارش پراکنده  یمه ، بعض ،یابر 11

 ، کاهش محسوس دما

، مه ، عصر کاهش  یتا ابر یابر مهین 8

 شیابر،کاهش محسوس دما، افزا

 ها ندهیآال
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 آسارا
 یبعض ق،یمه رق ،یتا ابر یابر مهین

 ساعات بارش پراکنده 

با مه ، ، یخبندان  ،یابر تا قسمتی 10

 بارش پراکندهاحتمال 

بعضی  ،یخبندان  ،مه  ،یتا ابر یابر مهین 10

 بارش پراکندهو  وزش بادساعات 

به  خبندان،ی ،مه  ،یتا ابر یابر مهین 8

باران و  بارش پراکنده عصر زا جیتدر

 برف

 یخبندان، مه  ،یتا ابر یابر مهین 5

 کاهش محسوس دما،
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 دیزین
 یبعض ق،یمه رق ،یتا ابر یابر مهین

 ساعات بارش پراکنده 

با مه ، ، یخبندان  ،یابر تا قسمتی 4

 بارش پراکندهاحتمال 

بعضی  ،یخبندان  ،مه  ،یتا ابر یابر مهین 4

 بارش پراکندهو  وزش بادساعات 

به  خبندان،ی ،مه  ،یتا ابر یابر مهین 2

باران و  بارش پراکنده عصر زا جیتدر

 برف

 یخبندان، مه  ،یتا ابر یابر مهین -1

 کاهش محسوس دما،
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