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 طالقان
، قی، مه رق یابرنیمه تا  میک

 یخبندان

و  قی، مه رق تا قسمتی ابریاف ص 12

 ، عصر و شب ابری یخبندان

، بعضی  یخبندانو  ، مه یتا ابر ابرییمه ن 14

باران و برفخفیف ساعات بارش   

 ، یخبندانو ، مه ابری تا ابری  سمتیق 13

 ضی ساعات وزش بادعب

،  یخبندانو  ، مه یتا ابر یابر مهین 10

 احتمال بارش خفیف

9 
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 ساوجبالغ
و  یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت

 ها ندهیآال شیافزا

از  جیصاف، غبار ، هوا آلوده ، بتدر 14

 ابر شیعصر افزا

هوا آلوده ، عصر  ،یتا ابر یابر مهین 15

 قی، مه رق فیاحتمال بارش خف

ساعات وزش  یبعض ،یابر مهیتا ن یکم 14

 باد و غبار

هوا  ق،یمه رق ،یابر مهیتا ن یکم 13

 آلوده
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 اشتهارد
و  یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت

 ها ندهیآال شیافزا

از  جیصاف، غبار ، هوا آلوده ، بتدر 15

 ابر شیعصر افزا

هوا آلوده ، عصر  ،یتا ابر یابر مهین 15

 قی، مه رق فیاحتمال بارش خف

ساعات وزش  یبعض ،یابر مهیتا ن یکم 15

 باد و غبار

هوا  ق،یمه رق ،یابر مهیتا ن یکم 13

 آلوده

12 
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 نظرآباد
 ، ، یخبندانیابر یصاف تا قسمت

 ها ندهیآال شیو افزا یغبار محل

، غبار ، هوا آلوده ،  ، یخبندانصاف 17

 ابر شیاز عصر افزا جیبتدر

هوا آلوده ، عصر  ،یتا ابر یابر مهین 17

 قی، مه رق فیاحتمال بارش خف

یخبندان صبحگاهی  ،یابر مهیتا ن یکم 17

 ساعات وزش باد و غبار یبعض،

یخبندان  ق،یمه رق ،یابر مهیتا ن یکم 15

 هوا آلوده ،صبحگاهی

14 
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 فردیس
و  یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت

 ها ندهیآال شیافزا

از  جیصاف، غبار ، هوا آلوده ، بتدر 17

 ابر شیعصر افزا

هوا آلوده ، عصر  ،یتا ابر یابر مهین 17

 قی، مه رق فیاحتمال بارش خف

ساعات وزش  یبعض ،یابر مهیتا ن یکم 17

 باد و غبار

هوا  ق،یمه رق ،یابر مهیتا ن یکم 15

 آلوده

14 
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 آسارا
و  قی، مه رق یابرنیمه تا  میک

 یخبندان

و  قی، مه رق تا قسمتی ابریاف ص 14

 ، عصر و شب ابری یخبندان

، بعضی  یخبندانو  ، مه یتا ابر ابرییمه ن 16

 باران و برفخفیف ساعات بارش 

،  یخبندانو  ، مه یتا ابر یابر یقسمت 15

 ساعات وزش باد یبعض
12 

 یخبندانو  ، مه یتا ابر یابر مهین
11 
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 دیزین
، قی، مه رق یابرنیمه تا  میک

 یخبندان

، مه  ، یخبندان تا قسمتی ابریاف ص 4

 ، عصر و شب ابریقیرق

، بعضی  یخبندانو  ، مه یتا ابر ابرییمه ن 6

 باران و برفخفیف ساعات بارش 

، و یخبندان، مه  یتا ابر یابر یقسمت 5

 ساعات وزش باد یبعض
، یخبندان و ، مه یتا ابر یابر مهین 2

 احتمال بارش خفیف
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