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 طالقان
ساعات  یبعض ، یابر کمیصاف تا 

 دیوزش باد نسبتا شد

 قی، مه رق یابر یصاف تا قسمت 33

بعضی ساعات وزش باد  ، یصبحگاه

 ، رگبار پراکندهنسبتا شدید

ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا قسمت 34

و گرد و خاک، رگبار  دیوزش باد شد

 پراکنده

ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا قسمت  31

 وزش باد
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 ساوجبالغ
و  دیساعات وزش باد شد یصاف، بعض

 هوا تیفیگرد وخاک، کاهش ک

ساعات  یبعض ،یابر یصاف تا قسمت 33

و گرد وخاک،کاهش  دیوزش باد شد

 هوا تیفیک

ساعات  ی،بعض ،یابر یصاف تا قسمت 35

 و گرد وخاک دیوزش باد شد

ساعات وزش  یبعض ،یصاف ، غبار محل 32
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 اشتهارد
و  دیساعات وزش باد شد یصاف، بعض

 هوا تیفیگرد وخاک، کاهش ک

ساعات  یبعض ،یابر یصاف تا قسمت 40

و گرد وخاک،کاهش  دیوزش باد شد

 هوا تیفیک

ساعات  ی،بعض ،یابر یصاف تا قسمت 44

 و گرد وخاک دیوزش باد شد

ساعات وزش  یبعض ،یصاف ، غبار محل 39

 باد

39 
 یصاف ، غبار محل

41 

27 23 23 23 25 

 نظرآباد
و  دیساعات وزش باد شد یصاف، بعض

 هوا تیفیگرد وخاک، کاهش ک

ساعات  یبعض ،یابر یصاف تا قسمت 38

و گرد وخاک،کاهش  دیوزش باد شد

 هوا تیفیک

ساعات  ی،بعض ،یابر یصاف تا قسمت 42

 و گرد وخاک دیوزش باد شد
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 فردیس
و  دیساعات وزش باد شد یصاف، بعض

 هوا تیفیگرد وخاک، کاهش ک

ساعات  یبعض ،یابر یصاف تا قسمت 35

و گرد وخاک،کاهش  دیوزش باد شد

 هوا تیفیک

ساعات  ی،بعض ،یابر یصاف تا قسمت 37

 و گرد وخاک دیوزش باد شد

ساعات وزش  یبعض ،یصاف ، غبار محل 35
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 آسارا
ساعات  یبعض ، یابر کمیصاف تا 

 دیوزش باد نسبتا شد

 قی، مه رق یابر یصاف تا قسمت 32

بعضی ساعات وزش باد  ، یصبحگاه

 ، رگبار پراکندهنسبتا شدید

ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا قسمت 33

و گرد و خاک، رگبار  دیوزش باد شد
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