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 طالقان

وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت

با  یابر مهیاواخر وقت ن ، کاهش دما

 فیاحتمال بارش خف

 ، قی، مه رق یابر مهیتا ن یقسمت 8

با احتمال ساعات  یبعض ، خبندانی

 فیبارش خف

 خبندانی ،یابر یصاف تا قسمت 7

 یصبحگاه

8 
 یصبحگاه خبندانیصاف ، 

10 
 یصبحگاه خبندانیصاف ، 

11 

4- 6- 7- 5- 1- 

 ساوجبالغ

وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت

در  یابر مهیاواخر وقت ن ،کاهش دما

 فیارتفاعات با احتمال بارش خف

 ، قی، مه رق یابر مهیتا ن یقسمت 12

صاف ،   جیبه تدر ،یصبحگاه خبندانی

 فیبا احتمال بارش خفدر ارتفاعات 

 خبندانی ،یابر یصاف تا قسمت 11

 یصبحگاه

12 
 یصبحگاه خبندانیصاف ، 

13 
 صاف

15 

2 0 1- 0 3 

 اشتهارد
وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت

  یابر مهیاواخر وقت ن ،کاهش دما

 ، قی، مه رق یابر مهیتا ن یقسمت 16

 صاف  جیبه تدر ،یصبحگاه خبندانی

 خبندانی ،یابر یصاف تا قسمت 15

 یصبحگاه

15 
 یصبحگاه خبندانیصاف ، 

17 
 صاف

18 
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 نظرآباد
وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت

  یابر مهیاواخر وقت ن ،کاهش دما

 ، قی، مه رق یابر مهیتا ن یقسمت 16

 صاف  جیبه تدر ،یصبحگاه خبندانی

 خبندانی ،یابر یصاف تا قسمت 15

 یصبحگاه

15 
 یصبحگاه خبندانیصاف ، 

17 
 صاف

19 

1 0 0 0 3 

 فردیس
وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت

  یابر مهیاواخر وقت ن ،کاهش دما

 ، قی، مه رق یابر مهیتا ن یقسمت 14

 صاف  جیبه تدر ،یصبحگاه خبندانی

 خبندانی ،یابر یصاف تا قسمت 13

 یصبحگاه

14 
 یصبحگاه خبندانیصاف ، 

15 
 صاف

17 

3 1 1 2 4 

 آسارا

وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت

با  یابر مهیاواخر وقت ن ، کاهش دما

 فیاحتمال بارش خف

 ، قی، مه رق یابر مهیتا ن یقسمت 9

با احتمال ساعات  یبعض ، خبندانی

 فیبارش خف

 خبندانی ،یابر یصاف تا قسمت 8

 یصبحگاه

9 
 یصبحگاه خبندانیصاف ، 

11 
 یصبحگاه خبندانیصاف ، 

12 
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 دیزین

وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت

با  یابر مهیاواخر وقت ن ، کاهش دما

 فیاحتمال بارش خف

 ، قی، مه رق یابر مهیتا ن یقسمت 0

با احتمال ساعات  یبعض ، خبندانی

 فیبارش خف

 خبندانی ،یابر یصاف تا قسمت -1

 یصبحگاه

0 
 یصبحگاه خبندانیصاف ، 

2 
 یصبحگاه خبندانیصاف ، 

3 
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 باشد. یمربوط به صبح روز بعد م نهیکم ی*دماها
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