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تهران مهرآباد

ابري در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق 

گایه مه رقيق در بعدازظهر بتدری    ج 

کاهش ابر و افزايش باد

ي ابري تا نيمه ابري همراه با وزش 
قسمت 

باد در بعضی ساعات وزش بادشديد
ي ابري در بعضی ساعات وزش باد

قسمت 
صاف تا کمي ابري گایه وزش باد در 

شب افزايش باد

نيمه ابري بتدری    ج ابري دربعدازظهر 

افزايش باد در شب بارش پراکنده

نيمه ابري تا ابري همراه با بارش بارانارومیه
ي ابري تا نيمه ابري در صبح 

قسمت 

بارش پراکنده و مه رقيق

صاف تا کمي ابري گایه وزش باد در 

صبح مه رقيق

ي ابري در بعدازظهر 
کمي ابري تا قسمت 

افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده

نيمه ابري تا ابري همراه با بارش باران 

گایه وزش باد

اردبیل

ابري و مه آلود همراه با وزش باد در 

بعضی ساعات بارش باران گایه رگبار 

باران

نيمه ابري تا ابري همراه با وزش باد 

گایه بارش باران

صاف تا نيمه ابري همراه با افزايش دما 

گایه وزش باد

صاف تا نيمه ابري همراه با افزايش دما 

در بعدازظهر وزش باد اواخر وقت ابري 

با احتمال بارش پراکنده باران

ابري و مه آلود همراه با بارش باران

اصفهان
ي ابري تا نيمه ابري همراه با وزش 

قسمت 

بادشديد
صاف تا کمي ابري گایه وزش باد

صاف تا کمي ابري گایه 

رشدابردرارتفاعات

صاف تا کمي ابري گایه وزش باد اواخر 

وقت افزایش ابر

ي ابري در بعضی ساعات افزایش 
قسمت 

ابر و وزش بادشديد

کرج
ابري همراه با رگبارورعدوبرق و وزش 

باد واحتمال تگرگ

ي ابري تا نيمه ابري و وزش باد 
قسمت 

واحتمال بارش پراکنده و کاهش زیاد دما
ي ابري گایه وزش باد

صاف تا قسمت 
ي ابري گایه وزش باد و 

صاف تا قسمت 

افزایش زیاد دما

ي ابري تا نيمه ابري و مه آلود 
قسمت 

بتدری    ج ابري و وزش باد و بارش پراکنده

ايالم

کمي ابري تا نيمه ابري گایه وزش 

بادشديد واحتمال رگبارورعدوبرق در 

بعدازظهر

صاف تا کمي ابري گایه وزش بادصاف تا کمي ابري گایه وزش باد
صاف گایه وزش بادشديد اواخر وقت 

ابري بتدری    ج رگبارورعدوبرق

نيمه ابري تا ابري گایه وزش بادشديد 

در بعضی ساعات رگبارورعدوبرق

-بوشهر

فرودگاه

ي ابري در بعضی ساعات 
صاف تا قسمت 

وزش باد

ي ابري در بعضی ساعات 
صاف تا قسمت 

وزش باد

ي ابري در بعضی ساعات 
صاف تا قسمت 

وزش باد

ي ابري همراه با 
صاف تا قسمت 

غبارمحلي واحتمال مه رقيق

ي ابري همراه با 
کمي ابري تا قسمت 

غبارمحلي واحتمال مه رقيق و افزایش 

ابر

یز تبر
نيمه ابري تا ابري گایه بارش باران و 

وزش باد

نيمه ابري تا ابري گایه بارش باران و 

وزش باد

ي ابري اواخر وقت 
کمي ابري تا قسمت 

افزایش ابر گایه وزش باد

ي ابري تا ابري و بارش باران گایه 
قسمت 

رعدوبرق و وزش باد

ي ابري تا ابري و بارش باران گایه 
قسمت 

رعدوبرق و وزش باد

شهر کرد
نيمه ابري تا ابري با احتمال رگبار باران 

بتدری    ج کاهش ابر گایه وزش بادشديد

صاف تا کمي ابري در بعضی ساعات 

وزش باد
صاف بتدری    ج افزایش ابر گایه وزش بادصاف تا کمي ابري گایه وزش باد

نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات 

رگبار باران گایه وزش بادشديد

وزارت راه و شهرسازي

سازمان هواشناسي کشور
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جند ببر
افزایش ابر گایه وزش باد با احتمال 

بارش پراکنده در اواخروقت

افزایش ابر گایه وزش باد و بارش 

پراکنده
صاف بتدری    ج ابري گایه وزش بادصاف تا کمي ابري گایه وزش بادافزایش ابر گایه وزش باد

مشهد
صاف در بعدازظهر افزایش ابر و 

افزايش باد

ي ابري تا نيمه ابري گایه 
قسمت 

رگبارورعدوبرق بعدازظهر افزايش باد

ي ابري گایه ابري همراه با 
قسمت 

رگبارورعدوبرق و افزايش باد

ي ابري و مه آلود گایه نيمه ابري 
قسمت 

همراه با بارش پراکنده بعدازظهر 

افزايش باد

ي ابري همراه با وزش باد
صاف تا قسمت 

بجنورد

ي ابري بتدری    ج افزایش 
صاف تا قسمت 

ابر و افزايش باد در شمال شهر وزش 

بادشديد

ي ابري تا ابري و افزايش باد گایه 
قسمت 

وزش بادشديد در بعضی ساعات بارش 

باران درپاره ای نقاط رگبارورعدوبرق

ي ابري تا ابري و افزايش باد در 
قسمت 

بعضی ساعات بارش باران دربعدازظهر 

رگبارورعدوبرق

ي ابري تا نيمه ابري درپاره ای 
قسمت 

نقاط بارش پراکنده باران بتدری    ج 

کاهش ابر در بعضی ساعات وزش باد

ي ابري در بعضی ساعات 
صاف تا قسمت 

وزش باد گایه افزایش ابر

ي ابرياهواز
ي ابري همراه با مه رقيقصاف تا قسمت 

صاف گایه وزش بادصاف تا قسمت 
ي ابري تا نيمه ابري واحتمال 

قسمت 

بارش پراکنده

ي ابري تا ابري همراه با بارش 
قسمت 

پراکنده

زنجان

نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات 

وزش بادشديد و بارش باران گایه 

رعدوبرق

نيمه ابري تا ابري گایه رگبار باران و 

رعدوبرق

ي ابري تا نيمه ابري در صبح مه 
قسمت 

رقيق

ي ابري بتدری    ج افزایش ابر اواخر 
قسمت 

وقت بارش پراکنده باران

ابري در بعضی ساعات وزش بادشديد 

و بارش باران گایه رعدوبرق

سمنان
ابري در بعضی ساعات بارش باران گایه 

رگبارورعدوبرق و وزش بادشديد

نيمه ابري تا ابري گایه وزش بادشديد 

واحتمال بارش پراکنده
ي ابري گایه وزش باد

ي ابري گایه وزش بادکمي ابري تا قسمت 
کمي ابري تا قسمت 

ي ابري گایه وزش باد 
صاف تا قسمت 

بتدری    ج افزایش ابر

ي ابري گایه وزش بادزاهدان
صاف تا قسمت 

افزایش ابر و بارش پراکنده گایه 

رعدوبرق و وزش باد

افزایش ابر و بارش پراکنده گایه 

رعدوبرق و وزش باد

افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده 

گایه وزش باد

افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده 

گایه وزش باد

از شبر
ي ابري در بعضی ساعات افزایش 

قسمت 

ابر همراه با افزايش باد
ي ابري همراه با وزش بادصاف تا کمي ابري همراه با وزش بادصاف تا کمي ابري همراه با وزش باد

ي ابري همراه با وزش بادصاف تا قسمت 
صاف تا قسمت 

قزوین

نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات 

بارش باران گایه رگبارورعدوبرق و وزش 

باد

نيمه ابري گایه مه آلود و وزش باد 

درپاره ای نقاط افزایش ابر و 

رگبارورعدوبرق

صاف تا کمي ابري
ي 
صاف تا کمي ابري بعدازظهر قسمت 

ابري

کمي ابري بتدری    ج ابري در بعضی 

ساعات رگبارورعدوبرق و وزش 

بادشديد

قم

نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات 

رگبار باران گایه رعدوبرق و وزش 

بادشديد بتدری    ج کاهش ابر

ي ابري در بعضی ساعات 
صاف تا قسمت 

وزش باد

صاف تا کمي ابري در بعضی ساعات 

وزش باد

صاف گایه وزش باد اواخر وقت 

افزایش ابر

نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات 

رگبار باران گایه رعدوبرق و وزش 

بادشديد بتدری    ج کاهش ابر

سنندج

نيمه ابري تا ابري در بعضی ساعات 

بارش باران با احتمال رعدوبرق همراه با 

وزش باد در ارتفاعات مه آلود

ي ابري همراه با وزش 
کمي ابري تا قسمت 

باد با احتمال بارش پراکنده در 

ارتفاعات مه رقيق

صاف تا کمي ابري گایه وزش باد
ي ابري بتدری    ج 

کمي ابري تا قسمت 

افزایش ابر دربعدازظهر بارش باران

ابري و مه آلود همراه با وزش باد در 

بعضی ساعات بارش باران

کرمان
صاف تا کمي ابري در بعضی ساعات 

وزش باد

صاف تا کمي ابري در بعضی ساعات 

وزش باد

صاف تا کمي ابري گایه افزایش ابر در 

بعضی ساعات وزش باد

صاف تا کمي ابري بتدری    ج افزایش ابر 

در بعضی ساعات وزش باد

ي ابري تا ابري با احتمال بارش 
قسمت 

پراکنده گایه وزش باد

کرمانشاه
نيمه ابري در بعضی ساعات ابري 

همراه با وزش باد و رگبارورعدوبرق

نيمه ابري بتدری    ج کاهش ابر در بعضی 

ساعات وزش باد
صاف تا کمي ابري

بتدري    ج ابري در بعضی ساعات وزش 

باد همراه با رگبارورعدوبرق

بتدري    ج ابري در بعضی ساعات وزش 

باد و بارش پراکنده باران



ياسوج
ي ابري گایه ابري با احتمال بارش 

قسمت 

پراکنده گایه افزايش باد
ي ابري گایه وزش باد

ي ابري گایه وزش بادصاف تا قسمت 
ي ابري گایه وزش بادصاف تا قسمت 

صاف تا قسمت 
ي ابري گایه ابري درپاره ای نقاط 

قسمت 

بارش پراکنده گایه افزايش باد

گرگان

نيمه ابري تا ابري بتدری    ج بارش باران 

همراه با رعدوبرق درپاره ای نقاط مه 

آلود و وزش باد

ابري همراه با بارش باران گایه وزش باد 

درپاره ای نقاط مه آلود

نيمه ابري تا ابري همراه با بارش 

پراکنده گایه وزش باد درپاره ای نقاط 

مه آلود

ي ابري گایه ابري و وزش 
صاف تا قسمت 

باد

ي ابري اوایل شب ابري 
صاف تا قسمت 

همراه با بارش پراکنده و وزش باد

رشت

نيمه ابري تا ابري و مه آلود در بعضی 

ساعات بارش باران و وزش باد با 

احتمال رعدوبرق

ي ابري تا ابري و مه آلود و بارش 
قسمت 

پراکنده و وزش باد گایه کاهش ابر

صاف تا نيمه ابري گایه وزش باد و 

افزايش دما

کمي ابري تا نيمه ابري بتدری    ج افزایش 

ابر و مه آلود اواخر وقت بارش باران و 

وزش باد

نيمه ابري تا ابري و مه آلود در بعضی 

ساعات بارش باران و وزش باد با 

احتمال رعدوبرق

خرم آباد

ي ابري گایه نيمه ابري در بعضی 
قسمت 

ساعات بارش خفيف باران و رعدوبرق 

گایه افزايش باد

صاف گایه وزش بادصاف تا کمي ابري گایه وزش باد
صاف در بعدازظهر افزایش ابر اوایل 

شب رگبارورعدوبرق گایه افزايش باد

نيمه ابري گایه ابري در بعضی ساعات 

رگبارورعدوبرق گایه افزايش باد

ابري همراه با بارش پراکنده و وزش بادساری
نيمه ابري تا ابري همراه با بارش 

پراکنده و وزش باد
نيمه ابري در صبح مه آلودصاف تا نيمه ابري در صبح مه آلود

نيمه ابري در بعدازظهر افزایش ابر با 

احتمال بارش پراکنده

ي ابري و وزش بادشديداراک
ي ابري و وزش بادصاف تا قسمت 

صاف تا کمي ابري گایه وزش بادصاف تا قسمت 
ي ابري تا ابري واحتمال 

قسمت 

رگبارورعدوبرق و وزش باد

ي ابري تا ابري گایه 
قسمت 

رگبارورعدوبرق و وزش باد

بندر عباس
ي ابري همراه با 

صاف تا قسمت 

غبارمحلي دربعدازظهر افزايش باد

ي ابري همراه با 
صاف تا قسمت 

غبارمحلي دربعدازظهر افزايش باد و 

دریا مواج

ي ابري همراه با مه رقيق 
صاف تا قسمت 

و غبارمحلي و وزش باد

ي ابري همراه با مه رقيق 
صاف تا قسمت 

و غبارمحلي گایه وزش باد

ي ابري همراه با مه رقيق 
صاف تا قسمت 

و غبارمحلي گایه وزش باد

-همدان

فرودگاه

ي ابري با احتمال بارش پراکنده و 
قسمت 

وزش باد
ي ابري گایه وزش باد

ي ابري گایه وزش بادقسمت 
صاف تا قسمت 

ي ابري دربعدازظهر افزایش ابر با 
قسمت 

احتمال بارش خفيف باران گایه وزش 

باد

ي ابري گایه افزایش ابر در بعضی 
قسمت 

ساعات رگبار باران و وزش باد با 

احتمال رعدوبرق

يزد
ي ابري گایه وزش 

صاف تا قسمت 

بادشديد با احتمال گردوخاک
ي ابري همراه با وزش بادصاف تا کمي ابري همراه با وزش بادصاف تا کمي ابري همراه با وزش باد

صاف تا قسمت 
کمي ابري در بعدازظهر افزایش ابر 

همراه با افزايش باد
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تهران مهرآباد
نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و 

وزش باد

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و 

وزش باد

نیمه ابری تا ابری با احتمال بارش باران 

و وزش باد

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و 

وزش باد

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و 

وزش باد

ابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادارومیه

ابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش باداردبیل

نیمه ابری و وزش بادنیمه ابری و وزش بادنیمه ابری و وزش بادنیمه ابری و وزش بادنیمه ابری و وزش باداصفهان

کرج
نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و 

وزش باد
نیمه ابری با احتمال بارش  و وزش باد

نیمه ابری تا ابری با احتمال بارش باران 

و وزش باد

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و 

وزش باد

نیمه ابری تا ابری با احتمال بارش باران 

و وزش باد

ابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادايالم

-بوشهر

فرودگاه
کم ابری  و وزش بادکم ابری  و وزش بادکم ابری  و وزش بادکم ابری  و وزش بادکم ابری  و وزش باد

یز ابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادابری همراه با بارش و وزش بادتبر

شهر کرد
نیمه ابری تا ابری با بارش  باران وبرف 

و وزش باد

نیمه ابری و وزش باد با احتمال بارش 

پراکنده
کم ابری و وزش بادکم ابری و وزش بادنیمه ابری  و وزش باد

جند ببر
رگبار باران  و وزش بادبا احتمال رعد 

وبرق

رگبار باران و وزش باد با احتمال رعد 

وبرق
کم ابری تا نیمه ابری و وزش بادکم ابری تا نیمه ابری و وزش بادکم ابری تا نیمه ابری و وزش باد

مشهد
ابری رگبار و وزش بادبا احتمال 

رعدوبرق

ابری رگبار و وزش بادبا احتمال 

رعدوبرق

ابری رگبار و وزش بادبا احتمال 

رعدوبرق
نیمه ابری و وزش بادنیمه ابری و بارش پراکنده و وزش باد

وضع هوا
     نام شهر

وضع هواوضع هواوضع هواوضع هوا



نیمه ابری و وزش بادنیمه ابری و بارش پراکنده و وزش بادنیمه ابری تا ابری و بارش  و وزش بادنیمه ابری تا ابری و بارش  و وزش بادنیمه ابری تا ابری و بارش  و وزش بادبجنورد

کم ابری و وزش بادکم ابری و وزش بادقسمت  ابری و وزش بادکم ابری  و وزش بادقسمت  ابری  و وزش باداهواز

زنجان
نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

سمنان
نیمه ابری  تا ابری بارش باران و وزش 

باد

نیمه ابری  تا ابری بارش باران و وزش 

باد
نیمه ابری و وزش باد

نیمه ابری  و وزش باد با احتمال بارش 

پراکنده

نیمه ابری  و وزش باد با احتمال بارش 

پراکنده

نیمه ابری و وزش بادنیمه ابری و وزش بادنیمه ابری و وزش باد شدیدنیمه ابری و وزش باد شدیدنیمه ابری و وزش باد شدیدزاهدان

از کم ابری و وزش  بادکم ابری و وزش  بادکم ابری و وزش  بادکم ابری و وزش  بادنیمه ابری و وزش بادشبر

قزوین
نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

قم
نیمه ابری و وزش باد نسبتا شدید با 

احتمال بارش پراکنده
کم ابری  وزش بادکم ابری  وزش بادنیمه ابری و وزش بادنیمه ابری و وزش باد

سنندج
نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

کم ابری و وزش بادکم ابری و وزش بادنیمه ابری و وزش بادنیمه ابری و وزش بادنیمه ابری و وزش بادکرمان

کرمانشاه
نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابر ی تا ابری بارش باران وبرف و 

وزش باد

نیمه ابری  و وزش بادنیمه ابری  و وزش بادنیمه ابری  و وزش بادرگبار و رعدبرق و وزش باد نسبتا شدیدرگبار و رعدبرق و وزش باد نسبتا شدیدياسوج

ابری و وزش باداحتمال بارش پراکندهابری و وزش باداحتمال بارش پراکندهرگبار و رعدبرق و وزش بادبارش باران و وزش بادبارش باران و وزش بادگرگان



رگبار و رعدبرق و وزش بادابری و وزش باداحتمال بارش پراکندهابری و وزش باداحتمال بارش پراکندهرگبار و رعدبرق و وزش بادرگبار و رعدبرق و وزش بادرشت

رگبار و رعدبرق و وزش بادرگبار و رعدبرق و وزش بادرگبار و رعدبرق و وزش بادرگبار و رعدبرق و وزش بادرگبار و رعدبرق و وزش بادخرم آباد

رگبار و رعدبرق و وزش بادرگبار و رعدبرق و وزش بادرگبار و رعدبرق و وزش بادرگبار و رعدبرق و وزش بادرگبار و رعدبرق و وزش بادساری

اراک
نیمه ابری تا ابری همراه با بارش و وزش 

باد

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش و وزش 

باد

نیمه ابری تا ابری همراه با بارش و وزش 

باد
نیمه ابری  و وزش بادنیمه ابری  و وزش باد

کم  ابری و وزش بادکم  ابری و وزش بادکم  ابری و وزش بادکم  ابری و وزش بادکم  ابری و وزش بادبندر عباس

-همدان

فرودگاه
نیمه ابری  و وزش بادنیمه ابری  و وزش بادبارش باران و برف و وزش بادبارش باران و برف و وزش بادبارش باران و برف و وزش باد

نیمه ابری  و وزش بادنیمه ابری  و وزش بادکم  ابری و وزش بادکم  ابری و وزش بادنیمه ابری  و وزش باديزد


