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 طالقان
بعضی باد ، وزش ،  یابرتا  یقسمت

 پراکندهبارش ساعات 

15 
 صاف ، مه رقیق ، روند افزایش دما

20 
 صاف ، روند افزایش دما

وزش باد ، عصر رگبار  ،یتا ابر یقسمت 24

 و رعدوبرق فیخف

25 
 وزش باد،  یابر مهیتا ن یکم

22 

2 7 11 8 8 

 ساوجبالغ
، وزش باد و  یابر یصاف تا قسمت

 خفیفغبار، عصر  بارش 

،  یهمراه غبار محل یابر یصاف تا قسمت 20

 دما شیروند افزا

22 
 دما شی، روند افزا یصاف ، غبار محل

و وزش باد  ،یابر مهیتا ن یقسمت 27

و  فی، غبار ، عصر رگبار خفگردوخاک

 رعدوبرق

وزش  ،یغبار محل ،یابر مهیتا ن یکم 29

 باد
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 اشتهارد
، وزش باد و  یابر یصاف تا قسمت

 خفیفغبار، عصر  بارش 

،  یهمراه غبار محل یابر یصاف تا قسمت 24

 دما شیروند افزا

27 
 دما شی، روند افزا یصاف ، غبار محل

و وزش باد  ،یابر مهیتا ن یقسمت 32

و  فی، غبار ، عصر رگبار خفگردوخاک

 رعدوبرق

وزش  ،یغبار محل ،یابر مهیتا ن یکم 34

 باد

38 
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 نظرآباد
، وزش باد و  یابر یصاف تا قسمت

 خفیفغبار، عصر  بارش 

،  یهمراه غبار محل یابر یصاف تا قسمت 22

 دما شیروند افزا

25 
 دما شی، روند افزا یصاف ، غبار محل

و وزش باد  ،یابر مهیتا ن یقسمت 30

و  فی، غبار ، عصر رگبار خفگردوخاک

 رعدوبرق

وزش  ،یغبار محل ،یابر مهیتا ن یکم 32

 باد

36 

4 8 11 10 10 

 فردیس
، وزش باد و  یابر یصاف تا قسمت

 خفیفغبار، عصر  بارش 

،  یهمراه غبار محل یابر یصاف تا قسمت 22

 دما شیروند افزا

24 
 دما شی، روند افزا یصاف ، غبار محل

و وزش باد  ،یابر مهیتا ن یقسمت 29

و  فیرگبار خف، غبار ، عصر گردوخاک

 رعدوبرق

وزش  ،یغبار محل ،یابر مهیتا ن یکم 31

 باد
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 آسارا
بعضی باد ، وزش ،  یابرتا  یقسمت

 بارش پراکندهساعات 

17 
 صاف ، مه رقیق ، روند افزایش دما

22 
 صاف ، روند افزایش دما

وزش باد ، عصر رگبار  ،یتا ابر یقسمت 26

 و رعدوبرق فیخف

27 
 وزش باد،  یابر مهیتا ن یکم

24 

4 9 13 10 10 

 دیزین
بعضی باد ، وزش ،  یابرتا  یقسمت

 بارش پراکندهساعات 

،  و یخبندان صبحگاهی صاف ، مه رقیق 9

 روند افزایش دمابه تدریج 

14 
 صاف ، روند افزایش دما

وزش باد ، عصر رگبار  ،یتا ابر یقسمت 18

 و رعدوبرق فیخف

19 
 وزش باد،  یابر مهیتا ن یکم
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