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6/10/1401 شنبهسه  ۵/10/1401 وشنبهد 4/10/1401 شنبهیک 3/10/1401 شنبه 2/10/1401 جمعه منطقه  

 طالقان
، عصر قیمه رق ،یبرانیمهتا  یقسمت

 و بارش پراکنده و شب ابری

 یدر بعض ،یخبندان ،لودآ مه ،یابر 9

  برف و باران بارشوزش باد و ساعات 

یخبندان، ، برفبارش آلود ، مه ،یابر 6

 وزش بادساعات  یدر بعض

7 
 خبندانی و مه ،یابرمهیتا ن یقسمت

7 
 ، یخبندانهم ،ابریقسمتی تا نیمه

6 

2- 3- 6- 8- 7- 

 ساوجبالغ
ساعات  یدر بعض ،یابر مهیتا ن یکم

 وزش باد، شب بارش پراکنده

بارش باران و برف، در آلود، مه ،یابر 8

 یخبندان، ساعات وزش باد یبعض

 بارش بعضی ساعات، آلودمه ،یابر 3

به تدریج  ،وزش بادو باران،  برف

 یخبندان، کاهش ابر

مه رقیق و یخبندان  ،یابرمهیتا ن یکم 4

 یغبار محل ،صبحگاهی

5 
 ابری، غبار محلیقسمتی تا نیمه

5 
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 اشتهارد
ساعات  یدر بعض ،یابر مهیتا ن یکم

 وزش باد، شب بارش پراکنده

بارش باران و برف، در آلود، مه ،یابر 9

 یخبندان، ساعات وزش باد یبعض

 بارش بعضی ساعات، آلودمه ،یابر 4

به تدریج  ،وزش بادو باران،  برف

 یخبندان، کاهش ابر

مه رقیق و یخبندان  ،یابرمهیتا ن یکم 7

 یغبار محل ،صبحگاهی

8 
 ابری، غبار محلیقسمتی تا نیمه

7 

2 0 2- 4- 4- 

 نظرآباد
ساعات  یدر بعض ،یابر مهیتا ن یکم

 وزش باد، شب بارش پراکنده

بارش باران و برف، در آلود، مه ،یابر 12

 یخبندان، ساعات وزش باد یبعض

 بارش بعضی ساعات، آلودمه ،یابر 5

به تدریج  ،وزش بادو باران،  برف

 یخبندان، کاهش ابر

مه رقیق و یخبندان  ،یابرمهیتا ن یکم 8

 یغبار محل ،صبحگاهی

9 
 ابری، غبار محلیقسمتی تا نیمه

8 
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 فردیس
ساعات  یدر بعض ،یابر مهیتا ن یکم

 وزش باد، شب بارش پراکنده

بارش باران و برف، در آلود، مه ،یابر 9

 یخبندان، ساعات وزش باد یبعض

 بارش بعضی ساعات، آلودمه ،یابر 5

به تدریج  ،وزش بادو باران،  برف

 یخبندان، کاهش ابر

مه رقیق و یخبندان  ،یابرمهیتا ن یکم 7

 یغبار محل ،صبحگاهی

8 
 ابری، غبار محلیقسمتی تا نیمه

7 
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 آسارا
، عصر قیمه رق ،یبرانیمهتا  یقسمت

 و بارش پراکنده و شب ابری

 یدر بعض ،یخبندان ،لودآ مه ،یابر 8

  برف و باران بارشوزش باد و ساعات 

یخبندان، ، برفبارش آلود ، مه ،یابر 5

 دوزش باساعات  یدر بعض

6 
 خبندانی و مه ،یابرمهیتا ن یقسمت

6 
 ، یخبندانهم ،ابریقسمتی تا نیمه

5 
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 دیزین
، عصر قیمه رق ،یبرانیمهتا  یقسمت

 و بارش پراکنده و شب ابری

 یدر بعض ،یخبندان ،لودآ مه ،یابر 2

، برف  بارشوزش باد و ساعات 

  کوالک

کوالک  ، برفبارش آلود ، مه ،یابر -1

وزش ساعات  یدر بعضیخبندان، و

 باد

0 
 خبندانی و مه ،یابرمهیتا ن یقسمت

0 
 ، یخبندانهم ،ابریقسمتی تا نیمه
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