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 طالقان
و  خبندانی ،یابرسمتی قتا  افص

 ، گاهی رشد ابر مه 

ارش ب، و مه خبندانی ،و مه آلود  یابر 5

 اعتی برف و بارانس

ارش ب، و مه خبندانی ،و مه آلود  یابر 5

 اعتی برف و بارانس

 خبندانی ،و مه آلود  یابرابری تا نیمه  7

 و باراناعتی برف سارش ب، و مه

 ،و مه آلود  یابرابری تا  سمتیق 8

 یففخارش بتمال حا، و مه خبندانی

 و بارانبرف 

8 
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 ساوجبالغ

مه و  ،یابر یاف تا قسمتص

 شیهوا آلوده، روند افزا خبندان،ی

 دما

و مه آلود، هوا آلوده،  یابرتا  یقسمت 7

 و پراکنده فیاز عصر بارش خف

و مه آلود، هوا آلوده،  یتا ابر یابر مهین 8

 و پراکنده فیبارش خف

و هوا  قی، مه رق یتا ابر یابر مهین 8

 آلوده

10 
 ، مه رقیقیابر یتا قسمت میک

11 

4 6 5 4 5 

 اشتهارد

مه و  ،یابر یاف تا قسمتص

 شیهوا آلوده، روند افزا خبندان،ی

 دما

و مه آلود، هوا آلوده،  یابرتا  یقسمت 10

 و پراکنده فیاز عصر بارش خف

و مه آلود، هوا آلوده،  یتا ابر یابر مهین 11

 و پراکنده فیبارش خف

و هوا  قی، مه رق یتا ابر یابر مهین 11

 آلوده

13 
 ، مه رقیقیابر یتا قسمت میک

14 

1 2 2 1 2 

 نظرآباد

مه و  ،یابر یاف تا قسمتص

 شیهوا آلوده، روند افزا خبندان،ی

 دما

و مه آلود، هوا آلوده،  یابرتا  یقسمت 12

 و پراکنده فیاز عصر بارش خف

و مه آلود، هوا آلوده،  یتا ابر یابر مهین 13

 و پراکنده فیبارش خف

و هوا  قی، مه رق یتا ابر یابر مهین 13

 آلوده

15 
 ، مه رقیقیابر یتا قسمت میک

16 

0 1 1 0 1 

 فردیس

مه و  ،یابر یاف تا قسمتص

 شیهوا آلوده، روند افزا خبندان،ی

 دما

و مه آلود، هوا آلوده،  یابرتا  یقسمت 10

 و پراکنده فیاز عصر بارش خف

و مه آلود، هوا آلوده،  یتا ابر یابر مهین 11

 و پراکنده فیبارش خف

و هوا  قی، مه رق یتا ابر یابر مهین 12

 آلوده

13 
 ، مه رقیقیابر یتا قسمت میک

13 

2 4 4 3 4 

 آسارا
و  خبندانی ،یابرسمتی قتا  افص

 ، گاهی رشد ابر مه 

ارش ب، و مه خبندانی ،و مه آلود  یابر 8

 اعتی برف و بارانس

ارش ب، و مه خبندانی ،و مه آلود  یابر 8

 اعتی برف و بارانس

 خبندانی ،و مه آلود  یابرابری تا نیمه  10

 و باراناعتی برف سارش ب، و مه

 ،و مه آلود  یابرابری تا  سمتیق 11

 یففخارش بتمال حا، و مه خبندانی

 و بارانبرف 

11 
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 دیزین
و  خبندانی ،یابرسمتی قتا  افص

 ، گاهی رشد ابر مه 

ارش ب، و مه خبندانی ،و مه آلود  یابر -1

 اعتی برف و بارانس

ارش ب، و مه خبندانی ،و مه آلود  یابر -1

 اعتی برف و بارانس

 خبندانی ،و مه آلود  یابرابری تا نیمه  1

 و باراناعتی برف سارش ب، و مه

 ،و مه آلود  یابرابری تا  سمتیق 2

 یففخارش بتمال حا، و مه خبندانی

 و بارانبرف 

2 
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