
بولتن پیش بینی اداره کل هواشناسی استان تهران
    بر اساس بررسی داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی با نفوذ و فعالیت سامانه سرد بارشی، وضعیت جوی استان تهران طی دو روز آینده، آسمانی نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و برف (در نواحی شمالی بارش 
برف با مه رقیق و در ارتفاعات بارش برف، کوالک و مه غلیظ با احتمال سقوط بهمن) پیش بینی می شود. از امشب تا پیش از ظهر فردا با تقویت فعالیت سامانه، در بعضی ساعات بارش متوسط و گاهی شدید باران و برف (به 
ویژه در نیمه شمالی استان)، وزش باد شدید تا خیلی شدید (به ویژه در نیمه جنوبی استان) گاهی با رعد و برق (با احتمال بارش تگرگ در نقاط مستعد) مورد انتظار است. از بعد از ظهر سه شنبه با وزش باد، بتدریج کاهش ابر 
پیش بینی می شود. همچنین از فردا تا جمعه کاهش محسوس دما (5 تا 9 درجه سلسیوس) در سطح استان، یخبندان شبانه سطح زمین در نواحی مرکزی و جنوبی و یخبندان دایمی سطح زمین در نواحی شمالی مورد انتظار 
است. شایان ذکر است از چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه آسمانی صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد و از عصر پنجشنبه تا عصر جمعه، نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و برف و وزش باد در سطح استان پیش بینی 

می شود. 

دما جمعه 1400/11/01 دما پنج شنبه 1400/10/30 دما چهارشنبه 1400/10/29 دما سه شنبه 1400/10/28 دما دو شنبه 1400/10/27 نام شهر

5

-1

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده از بعدازظھر 

قسمتي ابري

7

-2

قسمتي ابري گاھی وزش 
بادشديد از بعدازظھر ابري و 
بارش باران گاھی بارش 

برف

8

0

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

5

-1

  روز: ابري و بارش باران و برف با احتمال 
رعدوبرق بتدریج وزش بادشديد از 

بعدازظھر قسمتي ابري
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

0

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد بتدریج 
بارش باران با احتمال رگبارورعدوبرق
شب: ابري و بارش باران و برف و مه 

رقیق گاھی وزش بادشديد و 
رگبارورعدوبرق

تهران

-4

-13

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده برف از 

بعدازظھر قسمتي ابري و 
کوالک برف

-2

-12

قسمتي ابري گاھی وزش 
باد از بعدازظھر ابري و بارش 

برف

0

-10

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

-2

-8

  روز: ابري و بارش برف و مه غلیظ با 
احتمال تگرگ از بعدازظھر وزش باد و نیمه 

ابري
شب: قسمتي ابري و وزش باد بتدریج 

کاھش محسوس دما

-3

-7

  روز: ابري بتدریج وزش باد و بارش برف 
گاھی مه آلود و کوالک برف

شب: ابري و بارش برف و مه آلود گاھی 
وزش باد و کوالک برف

آبعلي

5

-3

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده از بعدازظھر 

قسمتي ابري

8

-3

قسمتي ابري گاھی وزش 
بادشديد از بعدازظھر ابري و 
بارش باران گاھی بارش 

برف

8

-1

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

5

-2

  روز: ابري و بارش باران و برف با احتمال 
رعدوبرق بتدریج وزش بادشديد از 

بعدازظھر قسمتي ابري
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

10

-1

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد بتدریج 
بارش باران با احتمال رگبارورعدوبرق
شب: ابري و بارش باران و برف و مه 

رقیق گاھی وزش بادشديد و 
رگبارورعدوبرق

اسالم شهر

5

-2

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده از بعدازظھر 

قسمتي ابري

7

-2

قسمتي ابري گاھی وزش 
بادشديد از بعدازظھر ابري و 
بارش باران گاھی بارش 

برف

8

-1

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

5

-2

  روز: ابري و بارش باران و برف با احتمال 
رعدوبرق بتدریج وزش بادشديد از 

بعدازظھر قسمتي ابري
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

10

0

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد بتدریج 
بارش باران با احتمال رگبارورعدوبرق
شب: ابري و بارش باران و برف و مه 

رقیق گاھی وزش بادشديد و 
رگبارورعدوبرق

بهارستان

6

-2

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده از بعدازظھر 

قسمتي ابري

9

-1

قسمتي ابري گاھی وزش 
بادشديد از بعدازظھر ابري و 
بارش باران گاھی بارش 

برف

10

-1

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

6

-2

  روز: ابري و بارش پراکنده با احتمال 
رعدوبرق در بعضی ساعتھا وزش بادشديد 

از بعدازظھر قسمتي ابري
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

12

0

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد گاھی 
رگبار باران با احتمال رعدوبرق

شب: ابري گاھی بارش باران و برف و مه 
رقیق در اواخروقت وزش بادشديد با 

احتمال رگبارورعدوبرق

پاکدشت

*  پیش بینی روز از ساعت 7 تا 19 و پیش بینی شب از ساعت 19 تا 7 روز بعد
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1

-5

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده برف از 

بعدازظھر قسمتي ابري

3

-5

قسمتي ابري گاھی وزش 
باد از بعدازظھر ابري و بارش 

برف

5

-3

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

3

-4

  روز: ابري و بارش برف و مه رقیق با 
احتمال تگرگ از بعدازظھر وزش باد و 

کاھش ابر
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

4

-3

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد بتدریج 
بارش باران و برف با احتمال 

رگبارورعدوبرق
شب: ابري و بارش برف و مه رقیق 
گاھی وزش باد با احتمال رعدوبرق

پردیس

7

-3

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده از بعدازظھر 

قسمتي ابري

9

-2

قسمتي ابري گاھی وزش 
بادشديد از بعدازظھر ابري و 
بارش باران گاھی بارش 

برف

10

-2

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

7

-2

  روز: ابري و بارش پراکنده با احتمال 
رعدوبرق در بعضی ساعتھا وزش بادشديد 

از بعدازظھر قسمتي ابري
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

13

0

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد گاھی 
رگبار باران با احتمال رعدوبرق

شب: ابري گاھی بارش باران و برف و مه 
رقیق در اواخروقت وزش بادشديد با 

احتمال رگبارورعدوبرق

پیشوا

-1

-11

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده برف از 

بعدازظھر قسمتي ابري و 
کوالک برف

1

-10

قسمتي ابري گاھی وزش 
باد از بعدازظھر ابري و بارش 

برف

3

-9

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

1

-7

  روز: ابري و بارش برف و مه غلیظ با 
احتمال تگرگ از بعدازظھر وزش باد و نیمه 

ابري
شب: قسمتي ابري و وزش باد بتدریج 

کاھش محسوس دما

2

-6

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد بتدریج 
بارش برف گاھی کوالک برف

شب: ابري و بارش برف و مه آلود گاھی 
وزش باد و کوالک برف

دماوند

5

-4

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده از بعدازظھر 

قسمتي ابري

8

-3

قسمتي ابري گاھی وزش 
بادشديد از بعدازظھر ابري و 
بارش باران گاھی بارش 

برف

8

-2

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

5

-3

  روز: ابري گاھی بارش پراکنده باران با 
احتمال رعدوبرق و وزش بادشديد از 

بعدازظھر کاھش ابر
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

11

-1

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد بتدریج 
بارش باران گاھی رگبارورعدوبرق

شب: ابري گاھی بارش باران و برف و مه 
رقیق بتدریج وزش بادشديد و 

رگبارورعدوبرق

رباط کریم

6

-2

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده از بعدازظھر 

قسمتي ابري

8

-3

قسمتي ابري گاھی وزش 
بادشديد از بعدازظھر ابري و 
بارش باران گاھی بارش 

برف

9

-1

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

6

-2

  روز: ابري و بارش پراکنده با احتمال 
رعدوبرق در بعضی ساعتھا وزش بادشديد 

از بعدازظھر قسمتي ابري
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

12

-1

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد گاھی 
رگبار باران با احتمال رعدوبرق

شب: ابري گاھی بارش باران و برف و مه 
رقیق در اواخروقت وزش بادشديد با 

احتمال رگبارورعدوبرق

ری

4

-5

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده برف از 

بعدازظھر قسمتي ابري

6

-4

قسمتي ابري گاھی وزش 
باد از بعدازظھر ابري و بارش 

برف

7

-3

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

4

-4

  روز: ابري و بارش برف و مه رقیق با 
احتمال تگرگ از بعدازظھر وزش باد و 

کاھش ابر
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

6

-2

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد بتدریج 
بارش باران و برف با احتمال 

رگبارورعدوبرق
شب: ابري و بارش برف و مه رقیق 
گاھی وزش باد با احتمال رعدوبرق

شمیرانات

6

-3

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده از بعدازظھر 

قسمتي ابري

7

-4

قسمتي ابري گاھی وزش 
بادشديد از بعدازظھر ابري و 
بارش باران گاھی بارش 

برف

8

-3

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

5

-3

  روز: ابري و بارش باران و برف با احتمال 
رعدوبرق بتدریج وزش بادشديد از 

بعدازظھر قسمتي ابري
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

10

-2

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد بتدریج 
بارش باران با احتمال رگبارورعدوبرق
شب: ابري و بارش باران و برف و مه 

رقیق گاھی وزش بادشديد و 
رگبارورعدوبرق

شهريار

MCI System 12:22زمان بروزرسانی بولتن پیش بینی
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-3

-15

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده برف از 

بعدازظھر قسمتي ابري و 
کوالک برف

1

-13

قسمتي ابري گاھی وزش 
باد از بعدازظھر ابري و بارش 

برف

2

-12

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

-2

-12

  روز: ابري و بارش برف و مه غلیظ با 
احتمال تگرگ از بعدازظھر وزش باد و نیمه 

ابري
شب: قسمتي ابري و وزش باد بتدریج 

کاھش محسوس دما

0

-7

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد بتدریج 
بارش برف گاھی مه آلود و کوالک برف

شب: ابري و بارش برف و مه آلود گاھی 
وزش باد و کوالک برف

فیروزکوه

4

-3

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده از بعدازظھر 

قسمتي ابري

6

-4

قسمتي ابري گاھی وزش 
بادشديد از بعدازظھر ابري و 
بارش باران گاھی بارش 

برف

7

-2

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

4

-3

  روز: ابري و بارش باران و برف با احتمال 
رعدوبرق بتدریج وزش بادشديد از 

بعدازظھر قسمتي ابري
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

9

-2

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد بتدریج 
بارش باران با احتمال رگبارورعدوبرق و 

رگبار برف
شب: ابري و بارش باران و برف و مه 
رقیق گاھی وزش بادشديد با احتمال 

رگبارورعدوبرق

قدس

6

-2

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده از بعدازظھر 

قسمتي ابري

9

-1

قسمتي ابري گاھی وزش 
بادشديد از بعدازظھر ابري و 
بارش باران گاھی بارش 

برف

10

-1

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

6

-2

  روز: ابري و بارش پراکنده با احتمال 
رعدوبرق در بعضی ساعتھا وزش بادشديد 

از بعدازظھر قسمتي ابري
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

12

0

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد گاھی 
رگبار باران با احتمال رعدوبرق

شب: ابري گاھی بارش باران و برف و مه 
رقیق در اواخروقت وزش بادشديد با 

احتمال رگبارورعدوبرق

قرچک

1

-6

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده برف از 

بعدازظھر قسمتي ابري

2

-7

قسمتي ابري گاھی وزش 
باد از بعدازظھر ابري و بارش 

برف

4

-7

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

2

-6

  روز: ابري و بارش برف و مه رقیق با 
احتمال تگرگ از بعدازظھر وزش باد و 

کاھش ابر
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

0

-4

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد بتدریج 
بارش باران و برف با احتمال 

رگبارورعدوبرق
شب: ابري و بارش برف و مه رقیق 
گاھی وزش باد با احتمال رعدوبرق

لواسان

3

-4

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده برف از 

بعدازظھر قسمتي ابري

5

-5

قسمتي ابري گاھی وزش 
باد از بعدازظھر ابري و بارش 

برف

6

-4

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

3

-3

  روز: ابري و بارش برف و مه رقیق با 
احتمال تگرگ از بعدازظھر وزش باد و 

کاھش ابر
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

7

-2

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد بتدریج 
بارش باران و برف با احتمال 

رگبارورعدوبرق
شب: ابري و بارش باران و برف و مه 

رقیق گاھی وزش باد با احتمال رعدوبرق

مالرد

7

-3

نیمه ابري و وزش باد گاھی 
بارش پراکنده از بعدازظھر 

قسمتي ابري

9

-2

قسمتي ابري گاھی وزش 
بادشديد از بعدازظھر ابري و 
بارش باران گاھی بارش 

برف

10

-2

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی وزش باد

7

-2

  روز: ابري و بارش پراکنده با احتمال 
رعدوبرق در بعضی ساعتھا وزش بادشديد 

از بعدازظھر قسمتي ابري
شب: صاف و وزش باد بتدریج کاھش 

محسوس دما

13

0

  روز: ابري در بعدازظھر وزش باد گاھی 
رگبار باران با احتمال رعدوبرق

شب: ابري گاھی بارش باران و برف و مه 
رقیق در اواخروقت وزش بادشديد با 

احتمال رگبارورعدوبرق

ورامين
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