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 16/8/1401  دوشنبه 15/8/1401  یکشنبه 14/8/1401  شنبه 13/8/1401  جمعه 12/8/1401  پنجشنبه منطقه

 طالقان

ساعات  یبعض ،یابر یتا قسمت یکم

وزش باد و احتمال بارش پراکنده و 

 فیخف

عصر و شب رشد  ،یابر یصاف تا قسمت 17

 ابر

 وزش باد ق،یمه رق ،یابر مهیتا ن یکم 18

 پراکندهبارش  نسبتا شدید،

 خبندانیمه رقیق، ،یابر نیمهتا  کمی 17

 ، وزش بادیصبحگاه

، یخبندان یابر نیمهتا  قسمتی 17

 ، به تدریج بارش پراکندهصبحگاهی

16 

0 1 0 1- 0 

 یغبار محل ،یابر یتا قسمت یکم ساوجبالغ
شب  ،یغبار محل ،یابر یصاف تا کم 18

 رشد ابر

 ،یغبار محل ،یابر یتا قسمت یکم 18

 فینقاط بارش خف یوزش باد، پاره ا

 ،یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت 18

 یو لحظه ا دیوزش باد نسبتا شد

17 
 غبار ، وزش باد ،یابر مهیتا ن یکم

16 

6 7 5 4 5 

 یغبار محل ،یابر یتا قسمت یکم اشتهارد
شب  ،یغبار محل ،یابر یصاف تا کم 22

 رشد ابر

 ،یغبار محل ،یابر یتا قسمت یکم 22

 فینقاط بارش خف یوزش باد، پاره ا

 ،یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت 22

 یو لحظه ا دیوزش باد نسبتا شد

22 
 غبار ، وزش باد ،یابر مهیتا ن یکم

20 

1 3 1 1 2 

 یغبار محل ،یابر یتا قسمت یکم نظرآباد
شب  ،یغبار محل ،یابر یصاف تا کم 22

 رشد ابر

 ،یغبار محل ،یابر یتا قسمت یکم 22

 فینقاط بارش خف یوزش باد، پاره ا

 ،یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت 22

 یو لحظه ا دیوزش باد نسبتا شد

22 
 غبار ، وزش باد ،یابر مهیتا ن یکم

20 

2 4 2 2 3 

 یغبار محل ،یابر یتا قسمت یکم فردیس
شب  ،یغبار محل ،یابر یصاف تا کم 20

 رشد ابر

 ،یغبار محل ،یابر یتا قسمت یکم 20

 فینقاط بارش خف یوزش باد، پاره ا

 ،یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت 20

 یو لحظه ا دیوزش باد نسبتا شد

19 
 غبار ، وزش باد ،یابر مهیتا ن یکم

18 

6 7 5 5 5 

 آسارا

ساعات  یبعض ،یابر قسمتیتا  کمی

و احتمال بارش پراکنده و  وزش باد

 خفیف

عصر و شب رشد  ،یابر یصاف تا قسمت 19

 ابر

 وزش باد ق،یمه رق ،یابر مهیتا ن یکم 20

 پراکندهبارش  نسبتا شدید،

 خبندانیمه رقیق، ،یابر نیمهتا  کمی 19

 ، وزش بادیصبحگاه

، یخبندان یابر نیمهتا  قسمتی 19

 صبحگاهی، به تدریج بارش پراکنده

18 

2 3 2 1 0 

 دیزین

ساعات  یبعض ،یابر یتا قسمت یکم

وزش باد و احتمال بارش پراکنده و 

 فیخف

، یخبندان یابر یصاف تا قسمت 10

 عصر و شب رشد ابر، صبحگاهی

، یخبندان  ق،یمه رق ،یابر مهیتا ن یکم 11

 نسبتا شدید، وزش باد، صبحگاهی
 پراکندهبارش 

 خبندانیرقیق،مه  ،یابر نیمهتا  کمی 10

 ، وزش بادیصبحگاه

، یخبندان یابر نیمهتا  قسمتی 10

 صبحگاهی، به تدریج بارش پراکنده

9 

4- 3- 4- 5- 4- 
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