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 طالقان

ساعات وزش  یدر بعض ،یتا ابر یابر مهین

، عصر و شب و گرد و خاک  دیباد شد

 رگبار و رعد و برق، تگرگ

بعضی ساعات  ، اکندهرپ مه ،یابر مهین 17

 کاهش ابر جی، به تدر دیوزش باد شد

15 
 صاف

 ی، بعض یابر یصاف تا قسمت 19

 ساعات وزش باد

 دی، وزش باد شد یابر یتا قسمت یکم 20

 و گرد و خاک
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 ساوجبالغ

ساعات وزش  یدر بعض ،یتا ابر یابر مهین

و گرد و خاک و هوا ناسالم،  دیباد شد

 عصر و شب رگبار و رعد و برق، تگرگ

و گرد و  دیوزش باد شد ،یابر مهین 21

 کاهش ابر جیخاک، به تدر

18 
 صاف

 ی، بعض یابر یصاف تا قسمت 22

 ساعات وزش باد

 دی، وزش باد شد یابر یتا قسمت یکم 24

 و گرد و خاک، هوا ناسالم
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 اشتهارد

و  دیوزش باد نسبتا شد ،یتا ابر یقسمت

ساعات  یگرد و خاک ، هوا ناسالم، بعض

 رگبار پراکنده و رعدوبرق

و گرد و  دیوزش باد شد ،یابر مهین 26

 کاهش ابر جیخاک، به تدر
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 ی، بعض یابر یصاف تا قسمت 28

 ساعات وزش باد
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 و گرد و خاک، هوا ناسالم
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 نظرآباد

ساعات وزش  یدر بعض ،یتا ابر یابر مهین

و گرد و خاک و هوا ناسالم،  دیباد شد

 عصر و شب رگبار و رعد و برق، تگرگ

و گرد و  دیوزش باد شد ،یابر مهین 24

 کاهش ابر جیخاک، به تدر

20 
 صاف

 ی، بعض یابر یصاف تا قسمت 26

 ساعات وزش باد

 دی، وزش باد شد یابر یتا قسمت یکم 28

 و گرد و خاک، هوا ناسالم
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 فردیس

ساعات وزش  یدر بعض ،یتا ابر یابر مهین

و گرد و خاک و هوا ناسالم،  دیباد شد

 عصر و شب رگبار و رعد و برق، تگرگ

و گرد و  دیوزش باد شد ،یابر مهین 26

 کاهش ابر جیخاک، به تدر

25 
 صاف

 ی، بعض یابر یصاف تا قسمت 21

 ساعات وزش باد

 دی، وزش باد شد یابر یتا قسمت یکم 25

 و گرد و خاک، هوا ناسالم
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 آسارا

ساعات وزش  یدر بعض ،یتا ابر یابر مهین

، عصر و شب و گرد و خاک  دیباد شد

 رگبار و رعد و برق، تگرگ

ساعات  ی، بعض اکندهرپ مه ،یابر مهین 22

 کاهش ابر جی، به تدر دیوزش باد شد

20 
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 ی، بعض یابر یصاف تا قسمت 18

 ساعات وزش باد

 دی، وزش باد شد یابر یتا قسمت یکم 21

 و گرد و خاک
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 دیزین

ساعات وزش  یدر بعض ،یتا ابر یابر مهین

، عصر و شب رگبار و رعد و  دیباد شد

 برق، تگرگ

ساعات  ی، بعض اکندهرپ مه ،یابر مهین 22
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