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 طالقان
، بارش  خبندانیو مه آلود،  یابر

 ، کاهش محسوس دمابرفساعتی 

، خبندانی ،مه  ،یتا ابر یابر مهین -1

 بارش خفیف و پراکنده برف

، یخبندان، مه  ،یتا ابر یابر قسمتی 0

  بارش خفیف و پراکنده برف

،  ، یخبندانمه  ،یتا ابر یابر قسمتی 2

 بارش پراکنده  برف

،  یخبندان، مه  ،یتا ابر یابر قسمتی 2

 عصر و شب بارش پراکنده برف

1 

8- 8- 7- 8- 8- 

 ساوجبالغ
مه ، بارش  ،یتا ابر یابر مهین

 خبندانی،  و باران برف یساعت

 دما،کاهش ،یتا ابر یقسمت 0

 فزایش آالینده هااعصر از  خبندان،ی

 شیافزا خبندان،ی ،یابر یصاف تا قسمت 3

 ، هوا آلودهها ندهیآال

4 
 ی، غبار محل یتا ابر یابر یقسمت

5 
 خبندانی ،یابر یصاف قسمت

4 

3- 4- 4- 5- 5- 

 اشتهارد
مه ، بارش  ،یتا ابر یابر مهین

 خبندانی،  و باران برف یساعت

 دما،کاهش ،یتا ابر یقسمت 3

 فزایش آالینده هااعصر از  خبندان،ی

 شیافزا خبندان،ی ،یابر یصاف تا قسمت 7

 ، هوا آلودهها ندهیآال

9 
 ی، غبار محل یتا ابر یابر یقسمت

9 
 خبندانی ،یابر یصاف قسمت

8 

2- 1- 2- 3- 2- 

 نظرآباد
مه ، بارش  ،یتا ابر یابر مهین

 خبندانی،  و باران برف یساعت

 دما،کاهش ،یتا ابر یقسمت 3

 فزایش آالینده هااعصر از  خبندان،ی

 شیافزا خبندان،ی ،یابر یصاف تا قسمت 7

 ، هوا آلودهها ندهیآال

9 
 ی، غبار محل یتا ابر یابر یقسمت

9 
 خبندانی ،یابر یصاف قسمت

8 

0 1- 2- 3- 2- 

 فردیس
مه ، بارش  ،یتا ابر یابر مهین

 خبندانی،  و باران برف یساعت

 دما،کاهش ،یتا ابر یقسمت 2

 فزایش آالینده هااعصر از  خبندان،ی

 شیافزا خبندان،ی ،یابر یصاف تا قسمت 4

 ، هوا آلودهها ندهیآال

7 
 ی، غبار محل یتا ابر یابر یقسمت

8 
 خبندانی ،یابر یصاف قسمت

7 

0 1- 2- 2- 2- 

 آسارا
، بارش  خبندانیو مه آلود،  یابر

 ، کاهش محسوس دمابرفساعتی 

، خبندانی ،مه  ،یتا ابر یابر مهین 4

 بارش خفیف و پراکنده برف

، یخبندان، مه  ،یتا ابر یابر قسمتی 5

  بارش خفیف و پراکنده برف

،  ، یخبندانمه  ،یتا ابر یابر قسمتی 7

 برفبارش پراکنده  

،  ، یخبندانمه  ،یتا ابر یابر قسمتی 7

 عصر و شب بارش پراکنده برف

6 

4- 4- 3- 4- 4- 

 دیزین
، بارش  خبندانیو مه آلود،  یابر

 ، کاهش محسوس دمابرفساعتی 

، خبندانی ،مه  ،یتا ابر یابر مهین -2

 بارش خفیف و پراکنده برف

، یخبندان، مه  ،یتا ابر یابر قسمتی -1

  برفو پراکنده بارش خفیف 

،  ، یخبندانمه  ،یتا ابر یابر قسمتی 1

 برف پراکنده  بارش

،  ، یخبندانمه  ،یتا ابر یابر قسمتی 1

 عصر و شب بارش پراکنده برف

0 

13- 13- 12- 13- 13- 
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