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 طالقان
به  ،خبندانی ،ابری یقسمتتا کمی 

 تدریج افزایش ابر

 مهو  خبندانی ،یابرنیمهتا  سمتیق 2

حتمال بارش ا ،رقیق صبحگاهی

 پراکنده برف

، خبندانی ،یابرتا  ابرینیمهکمی تا  2

و احتمال بارش  ابر افزایشبه تدریج 

 پراکنده برف

ارش ب، خبندانی ،یابرتا  ابرینیمه 5

 پراکنده برف

 خبندانیهمراه با  ،یابرتا  ابرینیمه 5

 ارش پراکنده برفب و

5 

12- 14- 7- 8- 5- 

 ساوجبالغ
ساعات  یبعض ،یابر یتا قسمت یکم

 هوا آلوده

ساعات  یبعض ،یابرمهیتا ن یقسمت 1

 هوا آلوده

ساعات هوا  یبعض ،یابر مهیتا ن یکم 1

 یآلوده، شب ابر

وزش باد، در  یگاه ،یتا ابر یابرمهین 2

 ساعات بارش پراکنده یبعض

بارش پراکنده  ،یتا ابر یابرمهین 5

 باران

4 

6- 6- 3- 1- 0 

 اشتهارد
ساعات  یبعض ،یابر یتا قسمت یکم

 هوا آلوده

ساعات  یبعض ،یابرمهیتا ن یقسمت 4

 هوا آلوده

ساعات هوا  یبعض ،یابر مهیتا ن یکم 4

 یآلوده، شب ابر

وزش باد، در  یگاه ،یتا ابر یابرمهین 5

 ساعات بارش پراکنده یبعض

بارش پراکنده  ،یتا ابر یابرمهین 8

 باران

7 

7- 7- 4- 2- 1- 

 نظرآباد
ساعات  یبعض ،یابر یتا قسمت یکم

 هوا آلوده

ساعات  یبعض ،یابرمهیتا ن یقسمت 6

 هوا آلوده

ساعات هوا  یبعض ،یابر مهیتا ن یکم 6

 یآلوده، شب ابر

وزش باد، در  یگاه ،یتا ابر یابرمهین 7

 ساعات بارش پراکنده یبعض

بارش پراکنده  ،یتا ابر یابرمهین 9

 باران

8 

7- 7- 4- 2- 1- 

 فردیس
ساعات  یبعض ،یابر یتا قسمت یکم

 هوا آلوده

ساعات  یبعض ،یابرمهیتا ن یقسمت 4

 هوا آلوده

ساعات هوا  یبعض ،یابر مهیتا ن یکم 4

 یآلوده، شب ابر

وزش باد، در  یگاه ،یتا ابر یابرمهین 6

 ساعات بارش پراکنده یبعض

بارش پراکنده  ،یتا ابر یابرمهین 8

 باران

7 

5- 6- 0 1- 1 

 آسارا
به  ،خبندانی ،ابری یقسمتتا کمی 

 تدریج افزایش ابر

 مهو  خبندانی ،یابرنیمهتا  سمتیق 5

حتمال بارش ا ،رقیق صبحگاهی

 پراکنده برف

، خبندانی ،یابرتا  ابرینیمهکمی تا  5

و احتمال بارش  ابر افزایشبه تدریج 

 پراکنده برف

ارش ب، خبندانی ،یابرتا  ابرینیمه 8

 پراکنده برف

 خبندانیهمراه با  ،یابرتا  ابرینیمه 8

 ارش پراکنده برفب و

8 

10- 12- 5- 6- 8- 

 دیزین
به  ،خبندانی ،ابری یقسمتتا کمی 

 تدریج افزایش ابر

 مهو  خبندانی ،یابرنیمهتا  سمتیق -5

حتمال بارش ا ،رقیق صبحگاهی

 پراکنده برف

، خبندانی ،یابرتا  ابرینیمهکمی تا  -5

و احتمال بارش  ابر افزایشبه تدریج 

 پراکنده برف

ارش ب، خبندانی ،یابرتا  ابرینیمه -5

 پراکنده برف

 خبندانیهمراه با  ،یابرتا  ابرینیمه -2

 ارش پراکنده برفب و

2- 

17- 18- 11- 12- 9- 
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