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 طالقان
به  ق،ی، مه رق یتا ابر یقسمت

 وزش باد، شب بارش پراکنده جیتدر

ساعات  یبعض ق،ی، مه رق یابر مهین 14

احتمال  ،بارانرگبار  د،یوزش باد شد

 بارش پراکنده برف رعد و برق و

بارش  ق،ی، مه رق یابر مهیتا ن یقسمت 12

 ، وزش بادپراکنده

 یبعض ق،یمه رق ،یابر مهیتا ن یکم 10

 ساعات  وزش باد

مه رقیق،  ،یابر قسمتیتا  یکم 12

 وزش باد بعضی ساعات 

12 

4 3 2- 1- 1 

 ساوجبالغ

عصر و شب  ،یابر مهینتا قسمتی 

وزش باد و گرد و خاک، بارش 

 پراکنده

وزش باد  عضی ساعاتب ،یابر مهین 16

ساعات بارش  یبعض  د،ینسبتا شد

 پراکنده

،  یصبحگاه قیمه رق ،یابر مهیتا  ن یکم 15

 وزش باد و کاهش ابر

12 
 وزش باد ،یابر مهیتا ن یکم

13 
 یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت

13 

10 7 3 3 4 

 اشتهارد

عصر و شب  ،یابر مهیتا ن یقسمت

وزش باد و گرد و خاک، بارش 

 پراکنده

ساعات وزش باد  یبعض ،یابر مهین 22

ساعات بارش  یبعض  د،ینسبتا شد

 پراکنده

،  یصبحگاه قیمه رق ،یابر مهیتا  ن یکم 22

 وزش باد و کاهش ابر

19 
 وزش باد ،یابر مهیتا ن یکم

18 
 یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت

18 

7 3 0 1- 0 

 نظرآباد

عصر و شب  ،یابر مهیتا ن یقسمت

وزش باد و گرد و خاک، بارش 

 پراکنده

ساعات وزش باد  یبعض ،یابر مهین 23

ساعات بارش  یبعض  د،ینسبتا شد

 پراکنده

،  یصبحگاه قیمه رق ،یابر مهیتا  ن یکم 23

 وزش باد و کاهش ابر

20 
 وزش باد ،یابر مهیتا ن یکم

19 
 یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت

19 

5 1 2- 3- 2- 

 فردیس

عصر و شب  ،یابر مهیتا ن یقسمت

وزش باد و گرد و خاک، بارش 

 پراکنده

ساعات وزش باد  یبعض ،یابر مهین 18

ساعات بارش  یبعض  د،ینسبتا شد

 پراکنده

،  یصبحگاه قیمه رق ،یابر مهیتا  ن یکم 18

 وزش باد و کاهش ابر

15 
 وزش باد ،یابر مهیتا ن یکم

16 
 یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت

15 

10 9 4 4 5 

 آسارا
در  ق،یمه رق ،یابر یصاف تا قسمت

 ساعات وزش باد یبعض

ساعات  یبعض ق،ی، مه رق یابر مهین 15

رگبار باران، احتمال  د،یوزش باد شد

 رعد و برق و بارش پراکنده برف

، بارش  قی، مه رق یابر مهیتا ن یقسمت 13

 ، وزش بادپراکنده

وزش  ق،ی، مه رق یابر مهیتا ن یقسمت 10

 باد، بارش پراکنده

 ق،یمه رق ،یابر یتا قسمت یکم 9

 ساعات  وزش باد یبعض

9 

2 1 3- 2- 0 

 دیزین
به  ق،ی، مه رق یتا ابر یقسمت

 وزش باد، شب بارش پراکنده جیتدر

ساعات  یبعض ق،ی، مه رق یابر مهین 7

رگبار باران، احتمال  د،یوزش باد شد

 رعد و برق و بارش پراکنده برف

بارش  ق،ی، مه رق یابر مهیتا ن یقسمت 5

 ، وزش بادپراکنده

وزش باد،  ،، مه  یابر مهیتا ن یقسمت 3

 بارش پراکنده

 ق،یمه رق ،یابر یتا قسمت یکم 5

 ساعات  وزش باد یبعض

5 

1 0 5- 4- 2- 
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