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 طالقان
اواخر  خبندان،ی ،یتا ابر یقسمت

 آلود، بارش برفوقت مه

0 
  بارش برف خبندان،یآلود، مه ،یابر

1- 
 آلود ، یخبندانمه ،ابرینیمه

یخبندان،  ،لودآ، مهابریقسمتی تا  2

 برفپراکنده بارش حتمال ا

1 
 یخبندان ،قسمتی ابریتا اف ص

2 

8- 14- 11- 10- 11- 

 ساوجبالغ
اواخر  خبندان،ی ،یتا ابر یقسمت

 آلود، بارش برفوقت مه

بارش برف،  خبندان،یآلود، مه ،یابر 2

کاهش ابر، کاهش  جیبه تدر

 محسوس دما

کاهش محسوس  خبندان،یصاف،  -2

 ساعات مه آلود یدما، بعض

 یبعض خبندان،ی ،یابر مهیتا ن یکم 3

 آلودساعات مه

4 
 خبندانیصاف، 

5 

5- 8- 6- 6- 5- 

 اشتهارد
اواخر  خبندان،ی ،یتا ابر یقسمت

 آلود، بارش برفوقت مه

بارش برف،  خبندان،یآلود، مه ،یابر 5

کاهش ابر، کاهش  جیبه تدر

 محسوس دما

کاهش محسوس  خبندان،یصاف،  -1

 ساعات مه آلود یدما، بعض

 یبعض خبندان،ی ،یابر مهیتا ن یکم 3

 آلودساعات مه

5 
 خبندانیصاف، 

7 

4- 7- 7- 6- 5- 

 نظرآباد
اواخر  خبندان،ی ،یتا ابر یقسمت

 آلود، بارش برفوقت مه

بارش برف،  خبندان،یآلود، مه ،یابر 6

کاهش ابر، کاهش  جیبه تدر

 محسوس دما

کاهش محسوس  خبندان،یصاف،  0

 ساعات مه آلود یدما، بعض

 یبعض خبندان،ی ،یابر مهیتا ن یکم 4

 آلودساعات مه

6 
 خبندانیصاف، 

8 

3- 6- 6- 5- 4- 

 فردیس
اواخر  خبندان،ی ،یتا ابر یقسمت

 آلود، بارش برفوقت مه

بارش برف،  خبندان،یآلود، مه ،یابر 3

کاهش ابر، کاهش  جیبه تدر

 محسوس دما

کاهش محسوس  خبندان،یصاف،  -1

 ساعات مه آلود یدما، بعض

 یبعض خبندان،ی ،یابر مهیتا ن یکم 4

 آلودساعات مه

6 
 خبندانیصاف، 

7 

3- 6- 3- 3- 3- 

 آسارا
اواخر  خبندان،ی ،یتا ابر یقسمت

 آلود، بارش برفوقت مه

3 
  بارش برف خبندان،یآلود، مه ،یابر

2 
 آلود ، یخبندانمه ،ابرینیمه

یخبندان،  ،لودآ، مهابریقسمتی تا  5

 برفپراکنده بارش حتمال ا

4 
 یخبندان ،قسمتی ابریتا اف ص

5 

8- 14- 11- 10- 11- 

 دیزین
اواخر  خبندان،ی ،یتا ابر یقسمت

 آلود، بارش برفوقت مه

0 
  بارش برف خبندان،یآلود، مه ،یابر

1- 
 آلود ، یخبندانمه ،ابرینیمه

یخبندان،  ،لودآ، مهابریقسمتی تا  1

 برفپراکنده بارش حتمال ا

0 
 یخبندان ،قسمتی ابریتا اف ص

1 

14- 20- 17- 16- 17- 
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