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 طالقان
همراه با مه  ، یابر مهینتا کمی 

 شب ابری ،قیرق

ساعات  یآلود ، در بعضمه ،یابر 8

  پراکنده بارش

ساعات بارش  یآلود ، در بعضمه ،یابر 6

 هپراکند

ساعات بارش  یآلود ، در بعضمه ،یابر 6

 پراکنده 

ساعات  یبعضدر ،  آلودمه ،ابری 5

 برف و باران بارش
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 غبار و هوا آلوده ،یابر مهیتا ن یکم ساوجبالغ
و  قیصبح مه رق ،یتا ابر یقسمت 9

ساعات غبار، در  یبعض خبندان،ی

 فیساعات بارش خف یبعض

و  قیصبح مه رق ،یتا ابر یابر مهین 7

 فیاواخر وقت بارش خف خبندان،ی

 خبندان،یو  قیمه رق ،یتا ابر یابرمهین 6

 فیساعات بارش خف یدر بعض

و  قیمه رق ،یتا ابر یابرمهین 6

ساعات بارش  یدر بعض خبندان،ی

 نقاط بارش برف یباران و در پاره ا
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 غبار و هوا آلوده ،یابر مهیتا ن یکم اشتهارد
و  قیصبح مه رق ،یتا ابر یقسمت 14

ساعات غبار، در  یبعض خبندان،ی

 فیساعات بارش خف یبعض

و  قیصبح مه رق ،یتا ابر یابر مهین 12

 فیاواخر وقت بارش خف خبندان،ی

 خبندان،یو  قیمه رق ،یتا ابر یابرمهین 12

 فیساعات بارش خف یدر بعض

و  قیمه رق ،یتا ابر یابرمهین 11

ساعات بارش  یدر بعض خبندان،ی

 نقاط بارش برف یباران و در پاره ا

6 

3- 4- 2- 2- 1- 

 غبار و هوا آلوده ،یابر مهیتا ن یکم نظرآباد
و  قیصبح مه رق ،یتا ابر یقسمت 15

ساعات غبار، در  یبعض خبندان،ی

 فیساعات بارش خف یبعض

و  قیصبح مه رق ،یتا ابر یابر مهین 13

 فیاواخر وقت بارش خف خبندان،ی

 خبندان،یو  قیمه رق ،یتا ابر یابرمهین 13

 فیساعات بارش خف یدر بعض

و  قیمه رق ،یتا ابر یابرمهین 12

ساعات بارش  یدر بعض خبندان،ی

 نقاط بارش برف یباران و در پاره ا
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 غبار و هوا آلوده ،یابر مهیتا ن یکم فردیس
و  قیصبح مه رق ،یتا ابر یقسمت 12

ساعات غبار، در  یبعض خبندان،ی

 فیساعات بارش خف یبعض

و  قیصبح مه رق ،یتا ابر یابر مهین 9

 فیاواخر وقت بارش خف خبندان،ی

 خبندان،یو  قیمه رق ،یتا ابر یابرمهین 9

 فیساعات بارش خف یدر بعض

و  قیمه رق ،یتا ابر یابرمهین 9

ساعات بارش  یدر بعض خبندان،ی

 نقاط بارش برف یباران و در پاره ا
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 آسارا
همراه با مه  ، یابر مهینتا کمی 

 شب ابری ،قیرق

ساعات  یآلود ، در بعضمه ،یابر 10

  پراکنده بارش

ساعات بارش  یآلود ، در بعضمه ،یابر 8

 هپراکند

ساعات بارش  یآلود ، در بعضمه ،یابر 8

 پراکنده 

ساعات  یبعضدر ،  آلودمه ،ابری 7

 برف و باران بارش
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 دیزین
همراه با مه  ، یابر مهینتا کمی 

 شب ابری ،قیرق

ساعات  یآلود ، در بعضمه ،یابر 1

  پراکنده بارش

ساعات بارش  یآلود ، در بعضمه ،یابر -1

 هپراکند

ساعات بارش  یآلود ، در بعضمه ،یابر -1

 پراکنده 

ساعات  یبعضدر ،  آلودمه ،ابری -2

 برف و باران بارش
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