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 طالقان
بعضی ساعات  ،صاف تا قسمتی ابری

 خبندانی

بعضی ساعات  ،صاف تا قسمتی ابری 7

 خبندانی

و  خبندانی ،ابری تا  ابرینیمه 9

 آلود، در بعضی ساعات رگبار برفمه

آلود، یخبندان، در بعضی مه ،ابری 8

 ساعات رگبار برف

 صبح بارش پراکندهآلود، مه ،ابری 6

 و یخبندان برف

5 
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 ساوجبالغ
هوا  خبندان،ی ،یابر یصاف تا کم

 آلوده

هوا آلوده، صبح  ،یابر یصاف تا کم 5

 خبندانی

آلود و صبح مه ،یابرمهیتا ن یقسمت 6

هوا آلوده، احتمال بارش  خبندان،ی

 باران و برف

ساعات بارش  یآلود، بعضمه ،یابر 5

 باران و برف

آلود، صبح بارش باران و مه ،یابر 2

 کاهش ابر جیبرف، به تدر
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 اشتهارد
هوا  خبندان،ی ،یابر یصاف تا کم

 آلوده

هوا آلوده، صبح  ،یابر یصاف تا کم 9

 خبندانی

آلود و صبح مه ،یابرمهیتا ن یقسمت 10

هوا آلوده، احتمال بارش  خبندان،ی

 باران و برف

ساعات بارش  یآلود، بعضمه ،یابر 9

 باران و برف

آلود، صبح بارش باران و مه ،یابر 6

 کاهش ابر جیبرف، به تدر
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 نظرآباد
هوا  خبندان،ی ،یابر یصاف تا کم

 آلوده

هوا آلوده، صبح  ،یابر یصاف تا کم 10

 خبندانی

آلود و صبح مه ،یابرمهیتا ن یقسمت 11

هوا آلوده، احتمال بارش  خبندان،ی

 باران و برف

ساعات بارش  یآلود، بعضمه ،یابر 10

 باران و برف

آلود، صبح بارش باران و مه ،یابر 7

 کاهش ابر جیبرف، به تدر
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 فردیس
هوا  خبندان،ی ،یابر یصاف تا کم

 آلوده

هوا آلوده، صبح  ،یابر یصاف تا کم 9

 خبندانی

آلود و صبح مه ،یابرمهیتا ن یقسمت 10

هوا آلوده، احتمال بارش  خبندان،ی

 باران و برف

ساعات بارش  یآلود، بعضمه ،یابر 8

 باران و برف

آلود، صبح بارش باران و مه ،یابر 5

 کاهش ابر جیبرف، به تدر
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 آسارا
بعضی ساعات  ،صاف تا قسمتی ابری

 خبندانی

بعضی ساعات  ،صاف تا قسمتی ابری 10

 خبندانی

و  خبندانی ،ابری تا  ابرینیمه 12

 آلود، در بعضی ساعات رگبار برفمه

آلود، یخبندان، در بعضی مه ،ابری 11

 ساعات رگبار برف

 آلود، صبح بارش پراکندهمه ،ابری 9

 برف و یخبندان
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 دیزین
بعضی ساعات  ،صاف تا قسمتی ابری

 خبندانی

بعضی ساعات  ،صاف تا قسمتی ابری 1

 خبندانی

و  خبندانی ،ابری تا  ابرینیمه 3

 آلود، در بعضی ساعات رگبار برفمه

آلود، یخبندان، در بعضی مه ،ابری 2

 ساعات رگبار برف

آلود، صبح بارش پراکنده مه ،ابری 0

 برف و یخبندان
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