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 طالقان
، آلودمه، یابر مهیتا نقسمتی 

 خبندانی

همراه با  ،یابر یصاف تا قسمت 6

، بعد از ظهر  قیو مه رق خبندانی

 افزایش ابر

در ، رقیق مههمراه با  ،تا ابری یابر مهین 8

  برف و باران ساعات بارش یبعض

رقیق و  مههمراه با  ،نیمه ابری تا ابری 6

برف  ساعات بارش یبعضیخبندان، در 

 و باران

رقیق  مههمراه با  ،نیمه ابری تا ابری 4

 ساعات بارش یبعضو یخبندان، در 

 برف و باران

4 

6- 5- 7- 7- 7- 

 ساوجبالغ

صاف تا قسمتی ابری، همراه با مه 

رقیق، عصر نیمه ابری، در بعضی 

 ساعات غبار محلی

های صاف، هوا ناسالم برای گروه 9

 حساس، عصر افزایش ابر

در بعضی ساعات  ،یابرابری تا  یقسمت 10

 های حساسهوا ناسالم برای گروه

، قیمه رقهمراه با  ،تا ابری یابرنیمه  9

 یخبندان، هوا آلوده

همراه با مه  ،یابرقسمتی ابری تا  7

رقیق و یخبندان، هوا آلوده، به 

 تدریج کاهش ابر

7 

0 0 0 0 1 

 اشتهارد

صاف تا قسمتی ابری، همراه با مه 

رقیق، عصر نیمه ابری، در بعضی 

 ساعات غبار محلی

های صاف، هوا ناسالم برای گروه 12

 حساس، عصر افزایش ابر

در بعضی ساعات  ،یابرابری تا  یقسمت 13

 های حساسهوا ناسالم برای گروه

، قیمه رقهمراه با  ،تا ابری یابرنیمه  12

 یخبندان، هوا آلوده

همراه با مه  ،یابرقسمتی ابری تا  11

رقیق و یخبندان، هوا آلوده، به 

 تدریج کاهش ابر

10 

2- 2- 2- 2- 2- 

 نظرآباد

صاف تا قسمتی ابری، همراه با مه 

رقیق، عصر نیمه ابری، در بعضی 

 ساعات غبار محلی

های صاف، هوا ناسالم برای گروه 13

 حساس، عصر افزایش ابر

در بعضی ساعات  ،یابرابری تا  یقسمت 14

 های حساسهوا ناسالم برای گروه

، قیمه رقهمراه با  ،تا ابری یابرنیمه  13

 یخبندان، هوا آلوده

همراه با مه  ،یابرقسمتی ابری تا  12

رقیق و یخبندان، هوا آلوده، به 

 تدریج کاهش ابر

11 

4- 4- 4- 4- 4- 

 فردیس

صاف تا قسمتی ابری، همراه با مه 

رقیق، عصر نیمه ابری، در بعضی 

 ساعات غبار محلی

های صاف، هوا ناسالم برای گروه 11

 حساس، عصر افزایش ابر

در بعضی ساعات  ،یابرابری تا  یقسمت 12

 های حساسهوا ناسالم برای گروه

، قیمه رقهمراه با  ،تا ابری یابرنیمه  11

 یخبندان، هوا آلوده

همراه با مه  ،یابرقسمتی ابری تا  9

رقیق و یخبندان، هوا آلوده، به 

 تدریج کاهش ابر

8 
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 آسارا
، آلودمه، یابر مهیتا نقسمتی 

 خبندانی

همراه با  ،یابر یصاف تا قسمت 6

، بعد از ظهر  قیو مه رق خبندانی

 افزایش ابر

در ، رقیق مههمراه با  ،تا ابری یابر مهین 8

  برف و باران ساعات بارش یبعض

رقیق و  مههمراه با  ،نیمه ابری تا ابری 6

برف  ساعات بارش یبعضیخبندان، در 

 و باران

رقیق  مههمراه با  ،نیمه ابری تا ابری 4

 ساعات بارش یبعضو یخبندان، در 

 برف و باران

4 

5- 4- 6- 6- 6- 

 دیزین
، آلودمه، یابر مهیتا نقسمتی 

 خبندانی

همراه با  ،یابر یصاف تا قسمت 3

، بعد از ظهر  قیو مه رق خبندانی

 افزایش ابر

در ، رقیق مههمراه با  ،تا ابری یابر مهین 5

  برف و باران ساعات بارش یبعض

رقیق و  مههمراه با  ،نیمه ابری تا ابری 3

برف  ساعات بارش یبعضیخبندان، در 

 و باران

رقیق  مههمراه با  ،نیمه ابری تا ابری 1

 ساعات بارش یبعضو یخبندان، در 

 برف و باران

1 

9- 8- 10- 10- 10- 
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