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 خبندانیهمراه با  ،یابرابری تا یمهن طالقان
0 

 خبندانی ،یابرمهیتا ن یکم
به  خبندان،ی ،یابرمهیتا ن یقسمت 0

 افزایش ابر جیتدر

 مراه باه ،رقیق هم خبندان،ی ،یابر 2

 برف بارش پراکنده

مه  ،خبندانی ،یتا ابر یابرمهین 2

 رقیق

4 

11- 10- 7- 8- 7- 

 ساوجبالغ

بارش  خبندان،یهمراه با  ،یابر

کاهش ابر،  جیپراکنده برف، به تدر

 هاندهیموقت آال شیافزا

 یبعض خبندان،ی ،یابرمهیتا ن یکم 0

 هاندهیآال شیساعات افزا

به  خبندان،ی ،یابرمهیتا ن یقسمت 0

موقت  شیکاهش ابر و افزا جیتدر

 هاندهیآال

احتمال  خبندان،ی ،یتا ابر یابرمهین 1

 بارش پراکنده

عصر و شب  ،یتا ابر یابرمهین -1

 هاندهیموقت آال شیافزا

4 

6- 7- 5- 6- 4- 

 اشتهارد

بارش  خبندان،یهمراه با  ،یابر

کاهش ابر،  جیپراکنده برف، به تدر

 هاندهیموقت آال شیافزا

 یبعض خبندان،ی ،یابرمهیتا ن یکم 4

 هاندهیآال شیساعات افزا

به  خبندان،ی ،یابرمهیتا ن یقسمت 2

موقت  شیکاهش ابر و افزا جیتدر

 هاندهیآال

احتمال  خبندان،ی ،یتا ابر یابرمهین 4

 بارش پراکنده

عصر و شب  ،یتا ابر یابرمهین 1

 هاندهیموقت آال شیافزا

5 

6- 7- 5- 6- 4- 

 نظرآباد

بارش  خبندان،یهمراه با  ،یابر

کاهش ابر،  جیپراکنده برف، به تدر

 هاندهیموقت آال شیافزا

 یبعض خبندان،ی ،یابرمهیتا ن یکم 6

 هاندهیآال شیساعات افزا

به  خبندان،ی ،یابرمهیتا ن یقسمت 4

موقت  شیکاهش ابر و افزا جیتدر

 هاندهیآال

احتمال  خبندان،ی ،یتا ابر یابرمهین 6

 بارش پراکنده

عصر و شب  ،یتا ابر یابرمهین 3

 هاندهیموقت آال شیافزا

7 

9- 10- 8- 9- 7- 

 فردیس

بارش  خبندان،یهمراه با  ،یابر

کاهش ابر،  جیپراکنده برف، به تدر

 هاندهیموقت آال شیافزا

 یبعض خبندان،ی ،یابرمهیتا ن یکم 3

 هاندهیآال شیساعات افزا

به  خبندان،ی ،یابرمهیتا ن یقسمت 2

موقت  شیکاهش ابر و افزا جیتدر

 هاندهیآال

احتمال  خبندان،ی ،یتا ابر یابرمهین 3

 بارش پراکنده

عصر و شب  ،یتا ابر یابرمهین 1

 هاندهیموقت آال شیافزا

6 

4- 5- 2- 4- 3- 

 آسارا
همراه با  ،ابرییمهنتا قسمتی 

 خبندانی

2 
 خبندانی ،یابرمهیتا ن یکم

به  خبندان،ی ،یابرمهیتا ن یقسمت 2

 افزایش ابر جیتدر

 مراه باه ،رقیق هم خبندان،ی ،یابر 4

 برف بارش پراکنده

مه  ،خبندانی ،یتا ابر یابرمهین 4

 رقیق

5 

9- 8- 5- 6- 4- 

 دیزین
همراه با  ،ابرییمهنتا قسمتی 

 خبندانی

5- 
 خبندانی ،یابرمهیتا ن یکم

به  خبندان،ی ،یابرمهیتا ن یقسمت -5

 افزایش ابر جیتدر

 مراه باه ،رقیق هم خبندان،ی ،یابر -3

 برف بارش پراکنده

مه  ،خبندانی ،یتا ابر یابرمهین -3

 رقیق

1- 
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