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 مه رقیق خبندان،ی ،صاف  طالقان
6 

 قیمه رق خبندان،یصاف ، 
مه  ،خبندانی ،یابر یصاف تا قسمت 5

 اواخر وقت افزایش ابر ،رقیق

، مه خبندانی، کمی تا قسمتی ابری 5

 رقیق

3 
 مه  خبندان،ی ،یابر یتا قسمت یکم

2 

14- 15- 17- 17- 17- 

 غبارآلود خبندان،یصاف،  ساوجبالغ
5 

 غبارآلود خبندان،یصاف، 
 خبندان،ی ،یابر یصاف تا قسمت 4

 یغبار محل

غبار  خبندان،ی ،یابر یتا قسمت یکم 4

 یمحل

مه  خبندان،ی ،یابر یتا قسمت یکم 3

 ساعات غبار یقبعضیرق

3 

3- 3- 4- 5- 5- 

 غبارآلود خبندان،یصاف،  اشتهارد
6 

 غبارآلود خبندان،یصاف، 
 خبندان،ی ،یابر یصاف تا قسمت 5

 یغبار محل

همراه با  ،یابر یصاف تا قسمت 5

 یغبار محل خبندان،ی

مه  خبندان،ی ،یابر یتا قسمت یکم 4

 ساعات غبار یقبعضیرق

4 

7- 8- 7- 8- 9- 

 غبارآلود خبندان،یصاف،  نظرآباد
5 

 غبارآلود خبندان،یصاف، 
 خبندان،ی ،یابر یصاف تا قسمت 4

 یغبار محل

همراه با  ،یابر یصاف تا قسمت 4

 یغبار محل خبندان،ی

مه  خبندان،ی ،یابر یتا قسمت یکم 3

 ساعات غبار یقبعضیرق

3 

10- 11- 10- 11- 12- 

 غبارآلود خبندان،یصاف،  فردیس
4 

 غبارآلود خبندان،یصاف، 
 خبندان،ی ،یابر یصاف تا قسمت 4

 یغبار محل

همراه با  ،یابر یصاف تا قسمت 3

 یغبار محل خبندان،ی

مه  خبندان،ی ،یابر یتا قسمت یکم 3

 بعضی ساعات غبارقیرق

2 

6- 6- 7- 8- 8- 

 مه رقیق خبندان،ی ،صاف  آسارا
10 

 قیمه رق خبندان،یصاف ، 
مه  خبندان،ی ،یابر یصاف تا قسمت 9

 ابر شیاواخر وقت افزا ق،یرق

مه  خبندان،ی ،یابر یتا قسمت یکم 9

 قیرق

7 
 مه خبندان،ی ،یابر یتا قسمت یکم

6 

11- 12- 11- 12- 13- 

 مه رقیق خبندان،ی ،صاف  دیزین
1 

 قیمه رق خبندان،یصاف ، 
مه  خبندان،ی ،یابر یصاف تا قسمت 0

 ابر شیاواخر وقت افزا ق،یرق

مه  خبندان،ی ،یابر یتا قسمت یکم 0

 قیرق

2- 
 مه خبندان،ی ،یابر یتا قسمت یکم

3- 
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