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 ی، بعض قی، مه رق یتا ابر قسمتی
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 احتمال تگرگ

،  قی، مه رق یابر مهینکمی ابری تا  31

  بعضی ساعات رعدوبرق، رگبار پراکنده 
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ساعات باد  یبعض ،یابر مهیتا ن یقسمت 33
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