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 طالقان
، وزش باد   مه رقیق،  ،یابرتا  سمتیق

 راکندهپبارش 

وزش  بتدریج ،قیقر مه، یابرتا  یقسمت 21

 بارش پراکنده باد ، 

وزش باد  ، رقیق ،مه یابرتا  ابرییمه ن 20

  و رعدوبرقپراکنده ر ابگر، 

و ، وزش باد ، رگبار  قیمه رق ،یابر 22

 رعدوبرق

19 
 تا قسمتی ابری ، مه رقیقصاف 

20 

8 7 6 5 8 

 ساوجبالغ
، وزش باد و  یابر مهیا نت یقسمت

 گردوخاک، احتمال بارش پراکنده

، وزش باد و گردوخاک،  یتا ابر یقسمت 22

 یساعات بارندگ یبعض

وزش باد و  ،یتا ابر یابر مهین 21

 یساعات بارندگ یگردوخاک، بعض

و مه آلود، وزش باد و گردوخاک،  یابر 23

 یساعات بارندگ یبعض

21 
 قی، مه رق یابر یتا قسمت یکم

19 

12 12 12 9 11 

 اشتهارد
، وزش باد و  یابر مهیا نت یقسمت

 گردوخاک، احتمال بارش پراکنده

، وزش باد و گردوخاک،  یتا ابر یقسمت 25

 یساعات بارندگ یبعض

وزش باد و  ،یتا ابر یابر مهین 24

 یساعات بارندگ یگردوخاک، بعض

و مه آلود، وزش باد و گردوخاک،  یابر 26

 یساعات بارندگ یبعض

23 
 قی، مه رق یابر یتا قسمت یکم

22 

12 11 13 9 11 

 نظرآباد
، وزش باد و  یابر مهیا نت یقسمت

 گردوخاک، احتمال بارش پراکنده

، وزش باد و گردوخاک،  یتا ابر یقسمت 25

 یساعات بارندگ یبعض

وزش باد و  ،یتا ابر یابر مهین 24

 یساعات بارندگ یگردوخاک، بعض

و مه آلود، وزش باد و گردوخاک،  یابر 26

 یساعات بارندگ یبعض

23 
 قی، مه رق یابر یتا قسمت یکم

22 

8 7 9 5 7 

 فردیس
، وزش باد و  یابر مهیا نت یقسمت

 گردوخاک، احتمال بارش پراکنده

، وزش باد و گردوخاک،  یتا ابر یقسمت 24

 یساعات بارندگ یبعض

وزش باد و  ،یتا ابر یابر مهین 23

 یساعات بارندگ یگردوخاک، بعض

و مه آلود، وزش باد و گردوخاک،  یابر 24

 یساعات بارندگ یبعض

22 
 قی، مه رق یابر یتا قسمت یکم

20 

12 13 13 9 11 

 آسارا
، وزش باد   مه رقیق،  ،یابرتا  سمتیق

 راکندهپبارش 

وزش  بتدریج ،قیقر مه، یابرتا  یقسمت 20

 بارش پراکنده باد ، 

وزش باد  ، رقیق ،مه یابرتا  ابرییمه ن 19

  و رعدوبرقپراکنده ر ابگر، 

و ، وزش باد ، رگبار  قیمه رق ،یابر 21

 ، یخبندان صبحگاهیرعدوبرق

، تا قسمتی ابری ، مه رقیقصاف  18

 یخبندان صبحگاهی

19 

4 3 2 0 3 

 دیزین
، وزش باد   مه رقیق،  ،یابرتا  سمتیق

 راکندهپبارش 

وزش  بتدریج ،قیقر مه، یابرتا  یقسمت 12

 بارش پراکنده باد ، 

وزش باد  ، رقیق ،مه یابرتا  ابرییمه ن 11

  و رعدوبرقپراکنده ر ابگر، 

و ، وزش باد ، رگبار  قیمه رق ،یابر 13

 ، یخبندان صبحگاهیرعدوبرق

، تا قسمتی ابری ، مه رقیقصاف  10

 یخبندان صبحگاهی

11 

5 4 3 1 4 
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