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 ، گاهی وزش بادصاف تا قسمتی ابری
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 ساوجبالغ
نقاط وزش باد و غبار  یصاف، پاره ا

 یمحل
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 روند کاهش دما ،یصاف، غبار محل
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ساعات وزش باد ،  یصاف، بعض 25
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 ساعات وزش باد یصاف، بعض آسارا
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 ، روند کاهش دمای ابر یصا ف تاکم
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 ساعات وزش باد یصاف، بعض دیزین
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