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 طالقان
،  قی، مه رق یابر یصاف تا قسمت

 وزش باد ،کاهش محسوس دما گاهی

،  قی، صبح مه رق یابر یصاف تا قسمت 23

 وزش باد ،کاهش محسوس دما جیبتدر

21 
 قیصبح مه رق ،یابر مهیتا ن یکم

وزش  جیبه تدر ،یابر یتا قسمت یکم 23

 باد و رشد ابر

شدید و ، وزش باد  یابر نیمهتا  قسمتی 24

 بارش پراکنده،  لحظه ای

20 

2 3 5 5 4 

 ساوجبالغ
وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت

 کاهش محسوس دما، گردوغبار

وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت 25

 کاهش محسوس دما، گردوغبار

22 
 یغبار محل ،یابر مهیتا ن یقسمت

وزش  جیبه تدر ،یابر یتا قسمت یکم 24

 باد و رشد ابر

، وزش باد و گرد و  یابر یتا قسمت یکم 26

 رشد ابر یغبار ، گاه

23 

13 15 17 17 15 

 اشتهارد
وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت

 کاهش محسوس دما، گردوغبار

وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت 30

 کاهش محسوس دما، گردوغبار

28 
 یغبار محل ،یابر مهیتا ن یقسمت

وزش  جیبه تدر ،یابر یتا قسمت یکم 30

 باد و رشد ابر

، وزش باد و گرد و  یابر یتا قسمت یکم 32

 رشد ابر یغبار ، گاه

29 
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 نظرآباد
وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت

 کاهش محسوس دما، گردوغبار

وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت 29

 کاهش محسوس دما، گردوغبار

27 
 یغبار محل ،یابر مهیتا ن یقسمت

وزش  جیبه تدر ،یابر یتا قسمت یکم 29

 باد و رشد ابر

، وزش باد و گرد و  یابر یتا قسمت یکم 31

 رشد ابر یغبار ، گاه

28 
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 فردیس
وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت

 کاهش محسوس دما، گردوغبار

وزش باد و  ،یابر یصاف تا قسمت 28

 کاهش محسوس دما، گردوغبار

24 
 یغبار محل ،یابر مهیتا ن یقسمت

وزش  جیبه تدر ،یابر یتا قسمت یکم 26

 باد و رشد ابر

، وزش باد و گرد و  یابر یتا قسمت یکم 28

 رشد ابر یغبار ، گاه

26 
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 آسارا
،  قی، مه رق یابر یصاف تا قسمت

 وزش باد ،کاهش محسوس دما گاهی

،  قی، صبح مه رق یابر یصاف تا قسمت 25

 وزش باد ،کاهش محسوس دما جیبتدر

23 
 قیصبح مه رق ،یابر مهیتا ن یکم

وزش  جیبه تدر ،یابر یتا قسمت یکم 25

 باد و رشد ابر

و  دی، وزش باد شد یابر مهیتا ن یقسمت 27

 ، بارش پراکنده یلحظه ا

24 
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 دیزین
،  قی، مه رق یابر یصاف تا قسمت

 وزش باد ،کاهش محسوس دما گاهی

،  قی، صبح مه رق یابر یصاف تا قسمت 15

 وزش باد ،کاهش محسوس دما جیبتدر

13 
 قیصبح مه رق ،یابر مهیتا ن یکم

وزش  جیبه تدر ،یابر یتا قسمت یکم 15

 باد و رشد ابر

و  دی، وزش باد شد یابر مهیتا ن یقسمت 16

 ، بارش پراکنده یلحظه ا
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