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 طالقان

 گاهی وزش باد،  یابر مهیتا ن یقسمت

ساعات با احتمال بارش  ی، بعض

 فیخف

 خبندانی ،یابر یصاف تا قسمت 8

 ، بعضی ساعات رشد ابریصبحگاه

 خبندانی،  یابر یصاف تا قسمت 10

 یصبحگاه

11 
 صاف 

12 
  کمی تا نیمه ابری

15 

1- 3- 1- 3 7 

 ساوجبالغ
گاهی وزش باد، ،  یابر مهیتا ن یکم

 صاف جیتدربه 

10 
 گاهی وزش باد ،یابر یصاف تا قسمت

11 
 ، گاهی وزش بادصاف 

12 
 یصاف، غبار محل

13 
 یغبار محل ،یابر مهیتا ن یکم

16 
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 اشتهارد
وزش باد،  ی، گاه یابر مهیتا ن یکم

 صاف جیبه تدر

 خبندانی  ،یابر یصاف تا قسمت 14

 وزش باد ی،گاه یصبحگاه

15 
 و  گرد و خاک وزش باد یصاف ، گاه

17 
 یصاف، غبار محل

17 
 یغبار محل ،یابر مهیتا ن یکم

20 

0 0 0 2 7 

 نظرآباد
وزش باد،  ی، گاه یابر مهیتا ن یکم

 صاف جیبه تدر

 خبندانی  ،یابر یصاف تا قسمت 15

 وزش باد ی،گاه یصبحگاه

16 
 وزش باد یصاف ، گاه

18 
 یصاف، غبار محل

18 
 یغبار محل ،یابر مهیتا ن یکم

21 
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 فردیس
وزش باد،  ی، گاه یابر مهیتا ن یکم

 صاف جیبه تدر

14 
 وزش باد یگاه ،یابر یصاف تا قسمت

15 
 وزش باد یصاف ، گاه

16 
 یصاف، غبار محل

17 
 یغبار محل ،یابر مهیتا ن یکم

20 
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 آسارا

 گاهی وزش باد،  یابر مهیتا ن یقسمت

ساعات با احتمال بارش  ی، بعض

 فیخف

 خبندانی ،یابر یصاف تا قسمت 9

 یصبحگاه

 خبندانی،  یابر یصاف تا قسمت 11

 یصبحگاه

12 
 صاف 

13 
  کمی تا نیمه ابری

16 

0 2- 0 4 8 

 دیزین

 گاهی وزش باد،  یابر مهیتا ن یقسمت

ساعات با احتمال بارش  ی، بعض

 فیخف

 خبندانی ،یابر یصاف تا قسمت 2

 ، بعضی ساعات رشد ابریصبحگاه

 خبندانی،  تا قسمتی ابری صاف 4

 ، گاهی وزش بادیصبحگاه

5 
 صاف 

6 
  کمی تا نیمه ابری
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 باشد. یمربوط به صبح روز بعد م نهیکم ی*دماها
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