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 طالقان
 دیساعات وزش باد شد یصاف ، بعض

 یو لحظه ا

31 
 وزش بادبعضی ساعات صاف، 

29 
 صاف

بتا سن داب شزو ،یابر یصاف تا قسمت 31

 شدید و لحظه ای

بتا شدید و لحظه سن داب شزو ،صاف 32

 ای

33 
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 ساوجبالغ
 دیساعات وزش باد شد یاف ، بعضص

 ، گردو غبار یو لحظه ا

نسبتا  وزش بادبعضی ساعات صاف،  31

 شدید

30 
 یصاف، غبار محل

31 
 یابر یصاف تا قسمت

33 
 صاف

34 
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 اشتهارد
 دیساعات وزش باد شد یاف ، بعضص

 ، گردو غبار یو لحظه ا

نسبتا  وزش بادبعضی ساعات صاف،  37

 شدید

35 
 یصاف، غبار محل

37 
 یابر یصاف تا قسمت

39 
 صاف
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 نظرآباد
 دیساعات وزش باد شد یاف ، بعضص

 ، گردو غبار یو لحظه ا

نسبتا  وزش بادبعضی ساعات صاف،  35

 شدید

33 
 یصاف، غبار محل

35 
 یابر یصاف تا قسمت

37 
 صاف
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 فردیس
 دیساعات وزش باد شد یاف ، بعضص

 ، گردو غبار یو لحظه ا

نسبتا  وزش بادبعضی ساعات صاف،  34

 شدید

33 
 یصاف، غبار محل

34 
 یابر یصاف تا قسمت

36 
 صاف
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 آسارا
 دیساعات وزش باد شد یصاف ، بعض

 یو لحظه ا

28 
 وزش بادبعضی ساعات صاف، 

27 
 صاف

29 
 یابر یصاف تا قسمت

29 
 صاف
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 دیزین
 دیساعات وزش باد شد یصاف ، بعض

 یو لحظه ا

24 
 وزش بادبعضی ساعات صاف، 

23 
 صاف

بتا سن داب شزو ،یابر یصاف تا قسمت 25

 شدید و لحظه ای

بتا شدید و لحظه سن داب شزو ،صاف 26

 ای
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