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 طالقان
بارش  خبندان،یآلود، مه ،یابر

 وزش باد پراکنده برف، 

2 
 خبندانیآلود، مه ،یتا ابر یابرمهین

بارش  خبندان،یآلود، مه ،یابر 1

 پراکنده برف و کوالک برف

 خبندان،یآلود، مه ،یتا ابر یابرمهین 1

 ساعات بارش پراکنده برف یبعض

،وزش  خبندانی ،یتا ابر یابرمهین 0

 باد، بارش پراکنده برف و باران

1- 

5- 6- 6- 10- 9- 

 ساوجبالغ
 خبندان،یمه، بارش پراکنده،  ،یابر

 کاهش ابر جیوزش باد، به تدر

 خبندانیمه و  ،یابرمهیتا ن یکم 4

 دی، وزش باد شد یصبحگاه

 خبندانیمه و  ،یابرمهیتا ن یکم 5

 روند کاهش دما ،یصبحگاه

،  یصبحگاه خبندانیمه و  ،یابرمهین 5

 خبندانیوزش باد، 

،وزش  خبندانی ،یتا ابر یابرمهین 4

 باد، بارش پراکنده برف و باران

2 

2- 2- 3- 6- 6- 

 اشتهارد
 خبندان،یمه، بارش پراکنده،  ،یابر

 کاهش ابر جیوزش باد، به تدر

 خبندانیمه و  ،یابرمهیتا ن یکم 7

 دی، وزش باد شد یصبحگاه

 خبندانیمه و  ،یابرمهیتا ن یکم 8

 روند کاهش دما ،یصبحگاه

،  یصبحگاه خبندانیمه و  ،یابرمهین 8

 خبندانیوزش باد، 

،وزش  خبندانی ،یتا ابر یابرمهین 7

 باد، بارش پراکنده برف و باران

3 

1- 1- 2- 5- 5- 

 نظرآباد
 خبندان،یمه، بارش پراکنده،  ،یابر

 کاهش ابر جیوزش باد، به تدر

 خبندانیمه و  ،یابرمهیتا ن یکم 8

 دی، وزش باد شد یصبحگاه

 خبندانیمه و  ،یابرمهیتا ن یکم 9

 روند کاهش دما ،یصبحگاه

،  یصبحگاه خبندانیمه و  ،یابرمهین 9

 خبندانیوزش باد، 

،وزش  خبندانی ،یتا ابر یابرمهین 8

 باد، بارش پراکنده برف و باران

4 

1- 1- 2- 5- 5- 

 فردیس
 خبندان،یمه، بارش پراکنده،  ،یابر

 کاهش ابر جیوزش باد، به تدر

 خبندانیمه و  ،یابرمهیتا ن یکم 6

 دی، وزش باد شد یصبحگاه

 خبندانیمه و  ،یابرمهیتا ن یکم 7

 روند کاهش دما ،یصبحگاه

،  یصبحگاه خبندانیمه و  ،یابرمهین 7

 خبندانیوزش باد، 

،وزش  خبندانی ،یتا ابر یابرمهین 6

 باد، بارش پراکنده برف و باران

4 

0 1- 1- 4- 3- 

 آسارا
بارش  خبندان،یآلود، مه ،یابر

 پراکنده برف،  وزش باد

3 
 خبندانیآلود، مه ،یتا ابر یابرمهین

بارش  خبندان،یآلود، مه ،یابر 2

 پراکنده برف و کوالک برف

یخبندان، بعضی ، آلودمه ،ابری 2

بارش پراکنده برف و کوالک ساعات 

 برف

،وزش  خبندانی ،یتا ابر یابرمهین 1

 باد، بارش پراکنده برف و باران

0 

4- 5- 5- 9- 8- 

 دیزین
بارش  خبندان،یآلود، مه ،یابر

 پراکنده برف،  وزش باد

1 
 خبندانیآلود، مه ،یتا ابر یابرمهین

بارش  خبندان،یآلود، مه ،یابر 0

 پراکنده برف و کوالک برف

یخبندان، بعضی ، آلودمه ،ابری 0

بارش پراکنده برف و کوالک ساعات 

 برف

،وزش  خبندانی ،یتا ابر یابرمهین -1

 برف باد، بارش 

2- 

9- 10- 10- 14- 13- 
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