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 طالقان
،  خبندانیهمراه با  ،ابری نیمه

 افصبتدریج 

مه ،  خبندانی ،تا ابری  یابرمهین -1

 بارش برفرقیق ، بتدریج 

و مه آلود ، یخبندان ، بارش بری ا 2

 برف

تا ابری ، مه رقیق و یخبندان، سمتی ق 0

 بعضی ساعات بارش برف

 ،یابرنیمه تا  ابریسمتی ق 3

 یخبندان، مه رقیق

3 

12- 8- 12- 9- 10- 

 ساوجبالغ
 جیبتدر خبندان،ی ،یابرمهینتا  یکم

 هاندهیآال شیافزا

 خبندان،ی ،یتا ابر یابر یقسمت -1

عصر بارش  ها،ندهیموقت آال شیافزا

 برف

 یبعض خبندان،یو مه آلود،  یابر 0

 ساعات بارش برف، هوا آلوده

 ق،یمه رق خبندان،ی ،یتا ابر یقسمت -3

 برف فیهوا آلوده ، احتمال بارش خف

موقت  شیافزا ،یتا ابر یقسمت 2

 کاهش ابر جی، بتدر هاندهیآال

2 

6- 4- 7- 5- 4- 

 اشتهارد
 جیبتدر خبندان،ی ،یابرمهینتا  یکم

 هاندهیآال شیافزا

 خبندان،ی ،یتا ابر یابر یقسمت 2

عصر بارش  ها،ندهیموقت آال شیافزا

 برف

 یبعض خبندان،یو مه آلود،  یابر 1

 ساعات بارش برف، هوا آلوده

 ق،یمه رق خبندان،ی ،یتا ابر یقسمت -2

 برف فیهوا آلوده ، احتمال بارش خف

موقت  شیافزا ،یتا ابر یقسمت 3

 کاهش ابر جی، بتدر هاندهیآال

4 

5- 2- 5- 5- 4- 

 نظرآباد
 جیبتدر خبندان،ی ،یابرمهینتا  یکم

 هاندهیآال شیافزا

 خبندان،ی ،یتا ابر یابر یقسمت 4

عصر بارش  ها،ندهیموقت آال شیافزا

 برف

 یبعض خبندان،یو مه آلود،  یابر 5

 ساعات بارش برف، هوا آلوده

 ق،یمه رق خبندان،ی ،یتا ابر یقسمت 0

 برف فیهوا آلوده ، احتمال بارش خف

موقت  شیافزا ،یتا ابر یقسمت 1

 کاهش ابر جی، بتدر هاندهیآال

3 

3- 0 3- 2- 2- 

 فردیس
 جیبتدر خبندان،ی ،یابرمهینتا  یکم

 هاندهیآال شیافزا

 خبندان،ی ،یتا ابر یابر یقسمت 2

عصر بارش  ها،ندهیموقت آال شیافزا

 برف

 یبعض خبندان،یو مه آلود،  یابر 3

 ساعات بارش برف، هوا آلوده

 ق،یمه رق خبندان،ی ،یتا ابر یقسمت 0

 برف فیهوا آلوده ، احتمال بارش خف

موقت  شیافزا ،یتا ابر یقسمت 6

 کاهش ابر جی، بتدر هاندهیآال

6 

5- 2- 5- 3- 2- 

 آسارا
،  خبندانیهمراه با  ،ابری نیمه

 افصبتدریج 

مه ،  خبندانی ،تا ابری  یابرمهین 0

 بارش برفرقیق ، بتدریج 

و مه آلود ، یخبندان ، بارش بری ا 3

 برف

تا ابری ، مه رقیق و یخبندان، سمتی ق 1

 بعضی ساعات بارش برف

 ،یابرنیمه تا  ابریسمتی ق 4

 یخبندان، مه رقیق

4 

8- 4- 8- 5- 6- 

 دیزین
،  خبندانیهمراه با  ،ابری نیمه

 افصبتدریج 

مه ،  خبندانی ،تا ابری  یابرمهین -7

 بارش برفرقیق ، بتدریج 

و مه آلود ، یخبندان ، بارش بری ا -4

 برف

تا ابری ، مه رقیق و یخبندان، سمتی ق -6

 بعضی ساعات بارش برف

 ،یابرنیمه تا  ابریسمتی ق -3

 یخبندان، مه رقیق

3- 

22- 18- 22- 19- 20- 
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