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 طالقان
 و مه رقیق ،یابرتا  یقسمت

 به تدریج کاهش ابر ،خبندانی

 ،خبندانی آلود ومه ،یابرنیمهتا  میک 3

 بارش برفعصر و شب افزایش ابر و 

و  لودآمه ،تا ابری یبرانیمه 2

 ،برفبارش بعضی ساعات  خبندان،ی

 ابرکاهش به تدریج 

2 
 دانیخبنآلود، مه ،یبراتا کمی صاف 

، آلودمه ،ابریقسمتی  تااف ص 3

 یخبندان

3 

5- 5- 4- 4- 4- 

 ساوجبالغ

و  قیمه رق ،یابرمهیتا ن یکم

و  ابربه تدریج کاهش  خبندان،ی

 هاالیندهآافزایش میزان 

و  قیصبح مه رق ،یتا ابر یقسمت 6

عصر و شب  ،لودهآهوا  خبندان،ی

 بارش باران و برف ،یابر

آلود همراه با مه ،یابرتا  یابرمهین 6

 کاهش ابر جیبه تدر خبندان،ی

یخبندان، در ، ابری میکصاف تا  5

 غبار محلیبعضی ساعات 

در  خبندان،ی ،یابر میکصاف تا  6

 یساعات غبار محل یبعض

6 

6- 5- 6- 6- 7- 

 اشتهارد

و  قیمه رق ،یابرمهیتا ن یکم

و  ابربه تدریج کاهش  خبندان،ی

 هاالیندهآافزایش میزان 

و  قیصبح مه رق ،یتا ابر یقسمت 5

عصر و شب  ،لودهآهوا  خبندان،ی

 بارش باران و برف ،یابر

آلود همراه با مه ،یابرتا  یابرمهین 6

 کاهش ابر جیبه تدر خبندان،ی

یخبندان، در ، ابری میکصاف تا  6

 غبار محلیبعضی ساعات 

در  خبندان،ی ،یابر میکصاف تا  7

 یساعات غبار محل یبعض

6 

1- 1- 3- 3- 4- 

 نظرآباد

و  قیمه رق ،یابرمهیتا ن یکم

و  ابربه تدریج کاهش  خبندان،ی

 هاالیندهآافزایش میزان 

و  قیصبح مه رق ،یتا ابر یقسمت 6

عصر و شب  ،لودهآهوا  خبندان،ی

 بارش باران و برف ،یابر

آلود همراه با مه ،یابرتا  یابرمهین 5

 کاهش ابر جیبه تدر خبندان،ی

یخبندان، در ، ابری میکصاف تا  5

 غبار محلیبعضی ساعات 

در  خبندان،ی ،یابر میکصاف تا  6

 یساعات غبار محل یبعض

5 

1- 1- 3- 3- 4- 

 فردیس

و  قیمه رق ،یابرمهیتا ن یکم

و  ابربه تدریج کاهش  خبندان،ی

 هاالیندهآافزایش میزان 

و  قیصبح مه رق ،یتا ابر یقسمت 6

عصر و شب  ،لودهآهوا  خبندان،ی

 بارش باران و برف ،یابر

آلود همراه با مه ،یابرتا  یابرمهین 6

 کاهش ابر جیبه تدر خبندان،ی

یخبندان، در ، ابری میکصاف تا  5

 غبار محلیبعضی ساعات 

در  خبندان،ی ،یابر میکصاف تا  7

 یساعات غبار محل یبعض

7 

1- 1- 2- 2- 2- 

 آسارا
 و مه رقیق ،یابرتا  یقسمت

 به تدریج کاهش ابر ،خبندانی

 ،خبندانی آلود ومه ،یابرنیمهتا  میک 5

 بارش برفعصر و شب افزایش ابر و 

و  لودآمه ،تا ابری یبرانیمه 4

 ،برفبارش بعضی ساعات  خبندان،ی

 ابرکاهش به تدریج 

4 
 دانیخبنآلود، مه ،یبراتا کمی صاف 

، آلودمه ،ابریقسمتی  تااف ص 5

 یخبندان

5 

7- 7- 6- 6- 6- 

 دیزین
 و مه رقیق ،یابرتا  یقسمت

 به تدریج کاهش ابر ،خبندانی

 ،خبندانی آلود ومه ،یابرنیمهتا  میک 3

 بارش برفعصر و شب افزایش ابر و 

و  لودآمه ،تا ابری یبرانیمه 2

 ،برفبارش بعضی ساعات  خبندان،ی

 ابرکاهش به تدریج 

2 
 دانیخبنآلود، مه ،یبراتا کمی صاف 

، آلودمه ،ابریقسمتی  تااف ص 3

 یخبندان

3 

12- 12- 11- 11- 11- 

http://www.alborz-met.ir/

