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 طالقان
رقیق،  مه ،صاف تا کمی ابری

 خبندانی

7 
 خبندانی ،مه  ،یابر یصاف تا کم

7 
 خبندانی ،مه  ،یابر یصاف تا کم

8 
 ، یخبندان مه ،صاف تا قسمتی ابری

8 
 ، یخبندان مه ،صاف تا قسمتی ابری

10 

9- 9- 9- 7- 7- 

 ساوجبالغ
 خبندانی ،یابر یصاف تا کم

 عصر هوا آلوده ،یصبحگاه

 خبندانی، مه و تا کمی ابری صاف 6

 ، هوا آلوده یصبحگاه

 خبندانیمه و  ،یابر یصاف تا کم 7

 هوا آلوده ،یصبحگاه

ساعات  یدر بعض ،یابر یصاف تا کم 7

 یغبار محل

 یدر بعض ،یابر یصاف تا قسمت 7

 و رشد ابر یساعات غبار محل

7 

0 0 0 1 1 

 اشتهارد
 خبندانی ،یابر یصاف تا کم

 عصر هوا آلوده ،یصبحگاه

 خبندانی، مه و تا کمی ابری صاف 9

 ، هوا آلوده یصبحگاه

 خبندانیمه و  ،یابر یصاف تا کم 10

 هوا آلوده ،یصبحگاه

ساعات  یدر بعض ،یابر یصاف تا کم 10

 یغبار محل

 یدر بعض ،یابر یصاف تا قسمت 10

 و رشد ابر یساعات غبار محل

10 
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 نظرآباد
 خبندانی ،یابر یصاف تا کم

 عصر هوا آلوده ،یصبحگاه

 خبندانی، مه و تا کمی ابری صاف 7

 ، هوا آلوده یصبحگاه

 خبندانیمه و  ،یابر یصاف تا کم 8

 هوا آلوده ،یصبحگاه

ساعات  یدر بعض ،یابر یصاف تا کم 8

 یغبار محل

 یدر بعض ،یابر یصاف تا قسمت 8

 و رشد ابر یساعات غبار محل

8 

3- 3- 3- 2- 2- 

 فردیس
 خبندانی ،یابر یصاف تا کم

 عصر هوا آلوده ،یصبحگاه

 خبندانی، مه و تا کمی ابری صاف 8

 ، هوا آلوده یصبحگاه

 خبندانیمه و  ،یابر یصاف تا کم 8

 هوا آلوده ،یصبحگاه

ساعات  یدر بعض ،یابر یصاف تا کم 8

 یغبار محل

 یدر بعض ،یابر یصاف تا قسمت 9

 و رشد ابر یساعات غبار محل

9 

3- 3- 3- 2- 2- 

 آسارا
رقیق،  مه ،صاف تا کمی ابری

 خبندانی

7 
 خبندانی ،مه  ،یابر یصاف تا کم

7 
 خبندانی ،مه  ،یابر یصاف تا کم

9 
 ، یخبندان مه ،صاف تا قسمتی ابری

9 
 ، یخبندان مه ،صاف تا قسمتی ابری

11 
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 دیزین
رقیق،  مه ،صاف تا کمی ابری

 خبندانی

0 
 خبندانی ،مه  ،یابر یصاف تا کم

0 
 خبندانی ،مه  ،یابر یصاف تا کم

1 
 ، یخبندان مه ،صاف تا قسمتی ابری

1 
 ، یخبندان مه ،صاف تا قسمتی ابری

3 
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