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 طالقان

،  دیوزش باد شد ، یتا ابر یقسمت

رگبار پراکنده و رعد و بعضی ساعات 

 برق

27 
 ، مه  یابر یصاف تا قسمت

بعضی  ،مه رقیق،یابر یصاف تا قسمت 24

 ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک

وزش باد، بارش  ،یابر یصاف تا قسمت 24

 و پراکنده فیخف

، وزش باد، تا قسمتی ابری صاف 23

 و پراکنده بارش خفیف

23 

6 6 6 5 6 

 ساوجبالغ

و  دیوزش باد شد ،یتا ابر یقسمت

هوا،  تیفیکاهش کگرد و خاک، 

 و رعد وبرق ی،ارتفاعات رگبار ساعت

ساعات وزش  یبعض ،یصاف، غبار محل 29

 هوا تیفیباد و گرد و خاک ،کاهش ک

ساعات وزش  یبعض ،یصاف، غبار محل 27

و گرد و خاک، کاهش  دیباد شد

 هوا تیفیک

ساعات  یبعض ،ی، غبار محل یابر یکم 27

 تیفیوزش باد و گرد و خاک، کاهش ک

 هوا

25 
 یمحل ،غباریابر یصاف تا قسمت

25 
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 اشتهارد
و  دیوزش باد شد ،یتا ابر یقسمت

 هوا تیفیکاهش کگرد و خاک، 

ساعات وزش  یبعض ،یصاف، غبار محل 36

 هوا تیفیباد و گرد و خاک ،کاهش ک

 دیباد شدساعات  یبعض ،صاف، غبار  33

 هوا تیفیو گرد و خاک، کاهش ک

ساعات  یبعض ،ی، غبار محل یابر یکم 33

 تیفیوزش باد و گرد و خاک، کاهش ک

 هوا

30 
 یمحل ،غباریابر یصاف تا قسمت

31 

16 15 13 12 14 

 نظرآباد
و  دیوزش باد شد ،یتا ابر یقسمت

 هوا،  تیفیکاهش کگرد و خاک، 

ساعات وزش  یبعض ،یصاف، غبار محل 36

 هوا تیفیباد و گرد و خاک ،کاهش ک

 دیباد شدساعات  یبعض ،صاف، غبار  33

 هوا تیفیو گرد و خاک، کاهش ک

ساعات  یبعض ،ی، غبار محل یابر یکم 33

 تیفیوزش باد و گرد و خاک، کاهش ک

 هوا

30 
 یمحل ،غباریابر یصاف تا قسمت

31 
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 فردیس
و  دیوزش باد شد ،یتا ابر یقسمت

 هوا،  تیفیکاهش کگرد و خاک، 

ساعات وزش  یبعض ،یصاف، غبار محل 31

 هوا تیفیباد و گرد و خاک ،کاهش ک

 دیباد شدساعات  یبعض ،صاف، غبار  28

 هوا تیفیکاهش کو گرد و خاک،

ساعات  یبعض ،یغبار محل،یابر یکم 28

 هوا تیفیکاهش کوزش باد و گرد و خاک،

26 
 یمحل ،غباریابر یصاف تا قسمت

26 
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 آسارا

،  دیوزش باد شد ، یتا ابر یقسمت

رگبار پراکنده و رعد و بعضی ساعات 

 برق

27 
 ، مه  یابر یصاف تا قسمت

بعضی  ،مه رقیق،یابر یصاف تا قسمت 24

 ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک

وزش باد، بارش  ،یابر یصاف تا قسمت 24

 و پراکنده فیخف

، وزش باد، تا قسمتی ابری صاف 23

 و پراکنده بارش خفیف

23 
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 دیزین

،  دیوزش باد شد ، یتا ابر یقسمت

رگبار پراکنده و رعد و بعضی ساعات 

 برق

22 
 ، مه  یابر یصاف تا قسمت

بعضی  ،مه رقیق،یابر یصاف تا قسمت 19

 ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک

وزش باد، بارش  ،یابر یصاف تا قسمت 19

 و پراکنده فیخف

، وزش باد، تا قسمتی ابری صاف 18

 و پراکنده بارش خفیف

18 
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