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 طالقان
 بعضی ساعات ،یابر یصاف تا قسمت

 ، روندکاهش دماوزش باد 

34 
 وزش باد  بعضی ساعات ، یابر یکم

ساعات  یبعض،  یابر یصاف تا کم 32

 وزش باد

مه رقیق  ،یابر یقسمت 31

ساعات وزش  یدر بعض،صبحگاهی

 و گرد و خاک دیباد شد

بعضی ساعات وزش  ،یابر مهیتا ن یکم 32

 ارتفاعات بارش پرکنده ،باد
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 ساوجبالغ
وزش باد و گرد  ،یابر یصاف تا قسمت

 و غبار، روندکاهش دما

، وزش باد و گرد و غبار،  یابر یکم 34

 هوا تیفیکاهش موقت ک

32 
 ی، غبار محل یابر یصاف تا کم

وزش باد نسبتا  ،یابر یقسمت 31

و گرد و خاک، کاهش موقت  دیشد

 هوا تیفیک

 ،یغبار محل ،یابر مهیتا ن یکم 32

 ارتفاعات بارش پرکنده
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 اشتهارد
وزش باد و گرد  ،یابر یصاف تا قسمت

 و غبار، روندکاهش دما

، وزش باد و گرد و غبار،  یابر یکم 34

 هوا تیفیکاهش موقت ک

32 
 ی، غبار محل یابر یصاف تا کم

وزش باد نسبتا  ،یابر یقسمت 31

و گرد و خاک، کاهش موقت  دیشد

 هوا تیفیک

 ،یغبار محل ،یابر مهیتا ن یکم 32

 ارتفاعات بارش پرکنده
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 نظرآباد
وزش باد و گرد  ،یابر یصاف تا قسمت

 و غبار، روندکاهش دما

، وزش باد و گرد و غبار،  یابر یکم 34

 هوا تیفیکاهش موقت ک

32 
 ی، غبار محل یابر یصاف تا کم

وزش باد نسبتا  ،یابر یقسمت 31

و گرد و خاک، کاهش موقت  دیشد

 هوا تیفیک

 ،یغبار محل ،یابر مهیتا ن یکم 32

 ارتفاعات بارش پرکنده
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 فردیس
وزش باد و گرد  ،یابر یصاف تا قسمت

 و غبار، روندکاهش دما

، وزش باد و گرد و غبار،  یابر یکم 34

 هوا تیفیکاهش موقت ک

32 
 ی، غبار محل یابر یصاف تا کم

وزش باد نسبتا  ،یابر یقسمت 31

و گرد و خاک، کاهش موقت  دیشد

 هوا تیفیک

 ،یغبار محل ،یابر مهیتا ن یکم 32

 ارتفاعات بارش پرکنده
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 آسارا
 بعضی ساعات ،یابر یصاف تا قسمت

 ، روندکاهش دماوزش باد 

34 
 وزش باد  بعضی ساعات ، یابر یکم

ساعات  یبعض،  یابر یصاف تا کم 32

 وزش باد

مه رقیق  ،یابر یقسمت 31

ساعات وزش  یدر بعض،صبحگاهی

  دیباد شد

بعضی ساعات وزش  ،یابر مهیتا ن یکم 32

 ارتفاعات بارش پرکنده ،باد
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 دیزین
 بعضی ساعات ،یابر یصاف تا قسمت

 ، روندکاهش دماوزش باد 

34 
 وزش باد  بعضی ساعات ، یابر یکم

ساعات  یبعض،  یابر یصاف تا کم 32

 وزش باد

مه رقیق  ،یابر یقسمت 31

ساعات وزش  یدر بعض،صبحگاهی

  دیباد شد

بعضی ساعات وزش  ،یابر مهیتا ن یکم 32

 ارتفاعات بارش پرکنده ،باد
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