
 بسمه تعالی

 هواشناسی کشورسازمان 

 

 

 

 

 29/1/1401 : تاريخ
 ال/611/1401 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 : 

 

 2/2/1401  جمعه 1/2/1401  پنجشنبه 31/1/1401  چهارشنبه 30/1/1401  سه شنبه 29/1/1401  دوشنبه شهرستان

  تا قسمتی ابری صاف طالقان
18 

 قی، مه رق یابر یصاف تا قسمت
22 

 ساعات وزش باد یبعض ،یابر مهیتا ن یکم

رگبار احتمال  اواخر وقت  ، و گرد و خاک

 پراکنده

ساعات باد  یبعض ،یتا ابر یقسمت 24

 ، رگبار و رعد و برق دیشد

20 
 کمی تا قسمتی ابری، مه رقیق

21 

2 8 9 7 5 

 ساعات رشد ابر یصاف، بعض ساوجبالغ
 شیافزا ،یابر یصاف تا قسمت 18

 محسوس دما

ساعات وزش باد  یبعض ،یابر مهیتا ن یکم 23

 هوا تیفیو گرد و خاک،کاهش ک

وزش باد و گرد و  ،یتا ابر یقسمت 25

 خاک ، رگبار پراکنده و رعد و برق

23 
 یابر یتا قسمت یکم

23 

6 12 14 11 11 

 ساعات رشد ابر یصاف، بعض اشتهارد
 شیافزا ،یابر یصاف تا قسمت 22

 محسوس دما

ساعات وزش باد  یبعض ،یابر مهیتا ن یکم 27

 هوا تیفیو گرد و خاک،کاهش ک

وزش باد و گرد و  ،یتا ابر یقسمت 30

 خاک ، رگبار پراکنده و رعد و برق

28 
 یابر یتا قسمت یکم

28 

9 16 19 14 13 

 ساعات رشد ابر یصاف، بعض نظرآباد
 شیافزا ،یابر یصاف تا قسمت 23

 محسوس دما

ساعات وزش باد  یبعض ،یابر مهیتا ن یکم 28

 هوا تیفیو گرد و خاک،کاهش ک

وزش باد و گرد و  ،یتا ابر یقسمت 31

 خاک ، رگبار پراکنده و رعد و برق

29 
 یابر یتا قسمت یکم

29 

2 9 12 7 6 

 ساعات رشد ابر یصاف، بعض فردیس
 شیافزا ،یابر یصاف تا قسمت 21

 محسوس دما

ساعات وزش باد  یبعض ،یابر مهیتا ن یکم 26

 هوا تیفیو گرد و خاک،کاهش ک

وزش باد و گرد و  ،یتا ابر یقسمت 28

 خاک ، رگبار پراکنده و رعد و برق

26 
 یابر یتا قسمت یکم

25 

10 15 18 14 13 

  تا قسمتی ابری صاف آسارا
19 

 قی، مه رق یابر یصاف تا قسمت
 ساعات وزش باد یبعض ،یابر مهیتا ن یکم 23

رگبار احتمال  اواخر وقت  ، و گرد و خاک

 پراکنده

ساعات باد  یبعض ،یتا ابر یقسمت 25

 ، رگبار و رعد و برق دیشد

23 
 ابری، مه رقیقکمی تا قسمتی 

23 

3 9 10 8 8 

  تا قسمتی ابری صاف دیزین
 ق،ی، مه رق یابر یصاف تا قسمت 11

 یصبحگاه خبندانی

 ، ساعات وزش باد یبعض ،یابر مهیتا ن یکم 15

 رگبار پراکنده اواخر وقت 

ساعات باد  یبعض ،یتا ابر یقسمت 17

 ، رگبار و رعد و برق دیشد

13 
 کمی تا قسمتی ابری، مه رقیق

14 

1- 5 6 4 2 

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

  

http://www.alborz-met.ir/

