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 طالقان
، بارش  خبندانیو مه آلود ،  یابر

 برف و باران یساعت

، بارش  خبندانیو مه آلود ،  یابر 8

 برف و باران یساعت

10 
  خبندانیو مه آلود ،  یتا ابر یابر مهین

و مه آلود ،  یتا ابر یابر یقسمت 11

  فی، احتمال بارش خف خبندانی

ساعات  یبعض ، ،مهیتا ابر یابر مهین 11

 بارش باران و برف

10 
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 ساوجبالغ

، هوا آلوده، از  یتا ابر یابر مهین

 و پراکنده فیعصر بارش خف

 برف و باران یبارش ساعت ارتفاعات

بارش  ،ی،غبار محل یتا ابر یابر مهین 8

 و پراکنده فیخف

11 
 و هوا آلوده قی، مه رق یتا ابر یابر مهین

11 
 غبار ،قیمه رق ،یابر مهیتا ن یکم

 یبعض ق،یرق ،مهیتا ابر یابر مهین 12

 برف احتمالساعات بارش باران و 

10 
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 اشتهارد
، هوا آلوده، از  یتا ابر یابر مهین

 و پراکنده فیعصر بارش خف

بارش  ،ی،غبار محل یتا ابر یابر مهین 12

 هو پراکند فیخف

14 
 و هوا آلوده قی، مه رق یتا ابر یابر مهین

14 
 غبار ،قیقر مه ،یابر مهیتا ن یکم

 یبعض ق،یرق ،مهیتا ابر یابر مهین 14

 برفاحتمال ساعات بارش باران و 

13 
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 نظرآباد
، هوا آلوده، از  یتا ابر یابر مهین

 و پراکنده فیعصر بارش خف

بارش  ،ی،غبار محل یتا ابر یابر مهین 13

 و پراکنده فیخف

15 
 و هوا آلوده قی، مه رق یتا ابر یابر مهین

15 
 ، غبارقیمه رق ،یابر مهیتا ن یکم

 یبعض ق،یرق ،مهیتا ابر یابر مهین 15

 برفاحتمال ساعات بارش باران و 

14 
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 فردیس
، هوا آلوده، از  یتا ابر یابر مهین

 و پراکنده فیعصر بارش خف

بارش  ،ی،غبار محل یتا ابر یابر مهین 12

 هو پراکند فیخف

14 
 آلوده و هوا قی، مه رق یتا ابر یابر مهین

15 
 ، غبارقیمه رق ،یابر مهیتا ن یکم

 یبعض ق،یرق ،مهیتا ابر یابر مهین 15

 برفاحتمال ساعات بارش باران و 

14 
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 آسارا
، بارش  خبندانیو مه آلود ،  یابر

 برف و باران یساعت

، بارش  خبندانیو مه آلود ،  یابر 7

 برف و باران یساعت

9 
  خبندانیو مه آلود ،  یتا ابر یابر مهین

و مه آلود ،  یتا ابر یابر یقسمت 10

  فی، احتمال بارش خف خبندانی

ساعات  یبعض ، ،مهیتا ابر یابر مهین 10

 بارش باران و برف
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 دیزین
، بارش  خبندانیو مه آلود ،  یابر

 برف و باران یساعت

، بارش  خبندانیو مه آلود ،  یابر 2

 برف و باران یساعت

4 
  خبندانیو مه آلود ،  یتا ابر یابر مهین

و مه آلود ،  یتا ابر یابر یقسمت 5

  فی، احتمال بارش خف خبندانی

ساعات  یبعض ، ،مهیتا ابر یابر مهین 5

 بارش باران و برف
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