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 طالقان

 ،و مه آلود یابرابری تا نیمه 

روند کاهش محسوس یخبندان 

 با احتمال بارش پراکنده،دما

0 
 خبندانی ، هم ،تا ابری یابر مهین

1 
 خبندانی ،مه  ،یتا ابر یابر مهین

، مه  ،یابرنیمه تا  یابر قسمتی 2

  یخبندان

1 
 ، یخبندانمه  ،یتا ابر یابر قسمتی

1 

6- 6- 8- 8- 8- 

 ساوجبالغ

کاهش  ق،یمه رق ،یتا ابر یقسمت

 جیبه تدر خبندان،یمحسوس دما، 

 غبار

 یبعض خبندان،ی ،یابر مهیتا ن یکم 4

 ها ندهیآال شیساعات افزا

 یشافزا یخبندان، ی،ابر یتتا قسم یکم 6

 ها یندهآال

 یخبندان،، یابر یتا قسمت یکم 8

 شب رشد ابر ،ها یندهآال یشافزا

غبار  یخبندان، ی،ابر یمهتا ن یکم 6

 یمحل

6 
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 اشتهارد

کاهش  ق،یمه رق ،یتا ابر یقسمت

 جیبه تدر خبندان،یمحسوس دما، 

 غبار

 یبعض خبندان،ی ،یابر مهیتا ن یکم 7

 ها ندهیآال شیساعات افزا

 یشافزا یخبندان، ی،ابر یتا قسمت یکم 9

 ها یندهآال

 یخبندان،، یابر یتا قسمت یکم 10

 ها، شب رشد ابر یندهآال یشافزا

غبار  یخبندان، ی،ابر یمهتا ن یکم 8

 یمحل

8 
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 نظرآباد

کاهش  ق،یمه رق ،یتا ابر یقسمت

 جیبه تدر خبندان،یمحسوس دما، 

 غبار

 یبعض خبندان،ی ،یابر مهیتا ن یکم 7

 ها ندهیآال شیساعات افزا

 یشافزا یخبندان، ی،ابر یتا قسمت یکم 9

 ها یندهآال

 یخبندان،، یابر یتا قسمت یکم 10

 ها، شب رشد ابر یندهآال یشافزا

غبار  یخبندان، ی،ابر یمهتا ن یکم 8

 یمحل

8 
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 فردیس

کاهش  ق،یمه رق ،یتا ابر یقسمت

 جیبه تدر خبندان،یمحسوس دما، 

 غبار

 یبعض خبندان،ی ،یابر مهیتا ن یکم 5

 ها ندهیآال شیساعات افزا

 یشافزا یخبندان، ی،ابر یتا قسمت یکم 8

 ها یندهآال

 یخبندان،، یابر یتا قسمت یکم 9

 ها، شب رشد ابر یندهآال یشافزا

غبار  یخبندان، ی،ابر یمهتا ن یکم 8

 یمحل

7 
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 آسارا

و مه آلود،  یتا ابر یابر مهین

روند کاهش محسوس  خبندانی

 ل بارش پراکندهدما،با احتما

1 
 یخبندان ،مه  ی،تا ابر یابر یمهن

2 
 یخبندانمه ،  ی،تا ابر یابر یمهن

مه ،  ی،ابر یمهتا ن یابر یقسمت 3

 یخبندان

2 
 یخبندانمه ،  ی،تا ابر یابر یقسمت

2 
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 دیزین

و مه آلود،  یتا ابر یابر مهین

روند کاهش محسوس  خبندانی

 دما،با احتمال بارش پراکنده

2- 
 یخبندان ،مه  ی،تا ابر یابر یمهن

1- 
 خبندانی ،مه  ،یتا ابر یابر مهین

مه ،  ی،ابر یمهتا ن یابر یقسمت 0

 یخبندان

1- 
 یخبندانمه ،  ی،تا ابر یابر یقسمت

1- 
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