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 خبندانی ،صاف طالقان
، ه رقیقم ،یابرمهیتا ن یکم 10

بارش  ،یاواخر وقت ابر ،خبندانی

 برف پراکنده

بارش باران  ،خبندانیآلود، مه ،ابری 9

 برفو 

 ،خبندانیآلود، مه ،ابریابری تا همین 7

 برف بارش باران وبعضی ساعات 

 ،لودآمه ،یابر یتا قسمت یکم 6

 ساعات وزش باد یعضب ،خبندانی
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9- 7- 9- 10- 13- 

 صاف، غبارآلود ساوجبالغ
غبارآلود، اواخر  ،یابرمهیتا ن یکم 8

 بارش پراکنده ،یوقت ابر

ساعات بارش  یبعض ق،یمه رق ،یابر 7

 پراکنده باران و برف

 یآلود، بعضمه ،یتا ابر یابرمهین 5

 ساعات بارش پراکنده

ساعات  یبعض ،یابر یتا قسمت یکم 6

 وزش باد
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1- 3 2 0 1- 

 صاف، غبارآلود اشتهارد
غبارآلود، اواخر  ،یابرمهیتا ن یکم 11

 بارش پراکنده ،یوقت ابر

ساعات بارش  یبعض ق،یمه رق ،یابر 10

 پراکنده باران و برف

 یآلود، بعضمه ،یتا ابر یابرمهین 9

 ساعات بارش پراکنده

ساعات  یبعض ،یابر یتا قسمت یکم 11

 وزش باد
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7- 2- 2- 3- 4- 

 صاف، غبارآلود نظرآباد
غبارآلود، اواخر  ،یابرمهیتا ن یکم 12

 بارش پراکنده ،یوقت ابر

ساعات بارش  یبعض ق،یمه رق ،یابر 11

 پراکنده باران و برف

 یآلود، بعضمه ،یتا ابر یابرمهین 10

 ساعات بارش پراکنده

ساعات  یبعض ،یابر یتا قسمت یکم 12

 وزش باد
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 صاف، غبارآلود فردیس
غبارآلود، اواخر  ،یابرمهیتا ن یکم 9

 بارش پراکنده ،یوقت ابر

ساعات بارش  یبعض ق،یمه رق ،یابر 8

 پراکنده باران و برف

 یآلود، بعضمه ،یتا ابر یابرمهین 5

 ساعات بارش پراکنده

ساعات  یبعض ،یابر یتا قسمت یکم 7

 وزش باد
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 خبندانی ،صاف آسارا
، ه رقیقم ،یابرمهیتا ن یکم 12

بارش  ،یاواخر وقت ابر ،خبندانی

 برف پراکنده

بارش باران  ،خبندانیآلود، مه ،ابری 11

 برفو 

 ،خبندانیآلود، مه ،ابریابری تا همین 9

 برف بارش باران وبعضی ساعات 

 ،لودآمه ،یابر یتا قسمت یکم 8

 ساعات وزش باد یعضب ،خبندانی

7 

9- 7- 9- 10- 13- 

 خبندانی ،صاف دیزین
، ه رقیقم ،یابرمهیتا ن یکم 2

بارش  ،یاواخر وقت ابر ،خبندانی

 برف پراکنده

بارش باران  ،خبندانیآلود، مه ،ابری 1

 برفو 

 ،خبندانیآلود، مه ،ابریابری تا همین -1

 برف بارش باران وبعضی ساعات 

 ،لودآمه ،یابر یتا قسمت یکم -2

 ساعات وزش باد یعضب ،خبندانی

3- 

10- 8- 10- 11- 14- 

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

