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 18/12/1400  چهارشنبه 17/12/1400  سه شنبه 16/12/1400  دوشنبه 15/12/1400  یکشنبه 14/12/1400  شنبه شهرستان

 طالقان
، بعضی ساعات یابر یتا قسمت یکم

 یخبندان، وزش باد

عصر و وزش باد،  ،یابر یتا قسمت یکم 8

 یشب ابر

بعضی ساعات  ،مه  ،یتا ابر نیمه ابری 8

 بارش برف و باران 

6 
 ، مه رقیقیابر یتا قسمت یکم

ساعات  ی، بعض آلود مه ،یابر 8

 رگبار باران

10 

2- 0 0 0 5 

 وزش باد ،یابر یتا قسمت یکم ساوجبالغ
وزش باد، عصر و  ،یابر یتا قسمت یکم 11

 یشب ابر

 یبعض ق،یمه رق ،یتا ابر یابر مهین 12

 پراکنده بارشساعات 

6 
 قیمه رق ،یابر یتا قسمت یکم

ساعات رگبار  یمه ، بعض ،یابر 12

 باران

13 

1 3 1 2 7 

 وزش باد ،یابر یتا قسمت یکم اشتهارد
وزش باد، عصر و  ،یابر یتا قسمت یکم 15

 یشب ابر

 یبعض ق،یمه رق ،یتا ابر یابر مهین 16

 پراکنده بارشساعات 

8 
 قیمه رق ،یابر یتا قسمت یکم

ساعات رگبار  یمه ، بعض ،یابر 16

 باران

17 

2 5 3 4 8 

 وزش باد ،یابر یتا قسمت یکم نظرآباد
وزش باد، عصر و  ،یابر یتا قسمت یکم 13

 یشب ابر

 یبعض ق،یمه رق ،یتا ابر یابر مهین 14

 پراکنده بارشساعات 

6 
 قیمه رق ،یابر یتا قسمت یکم

ساعات رگبار  یمه ، بعض ،یابر 14

 باران

15 

1 4 2 3 7 

 وزش باد ،یابر یتا قسمت یکم فردیس
وزش باد، عصر و  ،یابر یتا قسمت یکم 14

 یشب ابر

 یبعض ق،یمه رق ،یتا ابر یابر مهین 14

 پراکنده بارشساعات 

8 
 قیمه رق ،یابر یتا قسمت یکم

ساعات رگبار  یمه ، بعض ،یابر 14

 باران

15 

4 6 4 5 10 

 آسارا
، بعضی ساعات یابر یتا قسمت یکم

 یخبندان، وزش باد

عصر و  وزش باد، ،یابر یتا قسمت یکم 10

 یشب ابر

بعضی ساعات  ،مه  ،یتا ابر نیمه ابری 10

 بارش برف و باران 

8 
 ، مه رقیقیابر یتا قسمت یکم

ساعات  ی، بعض آلود مه ،یابر 10

 رگبار باران

11 

2- 0 0 0 5 

 دیزین
، بعضی ساعات یابر یتا قسمت یکم

 یخبندان، وزش باد

عصر و  وزش باد ، ،یابر یتا قسمت یکم 1

 یشب ابر

بعضی ساعات  ،مه  ،یتا ابر نیمه ابری 1

 بارش برف و باران 

1- 
 ، مه رقیقیابر یتا قسمت یکم

ساعات  ی، بعض آلود مه ،یابر 1

 و برف رگبار باران

3 

8- 5- 5- 5- 0 

 باشد. یمربوط به صبح روز بعد م نهیکم ی*دماها
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