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 طالقان
ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا قسمت

 رشد ابر ، کاهش محسوس دما

ساعات  یبعض ق،ی، مه رق یتا ابر یقسمت 22

 پراکنده رگبار،  دیرشد ابر، وزش باد شد

 و رعد و برق

26 
 قی، مه رق یابر یصاف تا قسمت
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 صاف تا قسمتی ابری 

، وزش باد، تا قسمتی ابری صاف 22
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 ساوجبالغ

غبار  ،یابر یصاف تا قسمت

ساعات کاهش موقت  ی،بعضیمحل

 هوا تیفیک

و گرد و  دیوزش باد شد ،یتا ابر یقسمت 25

هوا، هوا  تیفیخاک، غبار، کاهش ک

 تمام گروه ها  یناسالم برا

29 
 یصاف، غبار محل
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 یصاف، غبار محل

27 
 یابر یصاف تا قسمت
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 اشتهارد

غبار  ،یابر یصاف تا قسمت

ساعات کاهش موقت  ی،بعضیمحل

 هوا تیفیک

و گرد و  دیوزش باد شد ،یتا ابر یقسمت 27

هوا، هوا  تیفیخاک، غبار، کاهش ک

 تمام گروه ها یناسالم برا
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 یصاف، غبار محل
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 یصاف، غبار محل

26 
 یابر یصاف تا قسمت
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 نظرآباد

غبار  ،یابر یصاف تا قسمت

ساعات کاهش موقت  ی،بعضیمحل

 هوا تیفیک

و گرد و  دیوزش باد شد ،یتا ابر یقسمت 29

هوا، هوا  تیفیخاک، غبار، کاهش ک

 تمام گروه ها یناسالم برا
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 یصاف، غبار محل
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 یصاف، غبار محل
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 یابر یصاف تا قسمت
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 فردیس

غبار  ،یابر یصاف تا قسمت

ساعات کاهش موقت  ی،بعضیمحل

 هوا تیفیک

و گرد و  دیوزش باد شد ،یتا ابر یقسمت 27

هوا، هوا  تیفیخاک، غبار، کاهش ک

 تمام گروه ها یناسالم برا
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 یصاف، غبار محل

28 
 یصاف، غبار محل
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 یابر یصاف تا قسمت
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 آسارا
ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا قسمت

 رشد ابر ، کاهش محسوس دما
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ساعات  یبعض ق،ی، مه رق یتا ابر یقسمت

، رگبار پراکنده  دیرشد ابر، وزش باد شد

 و رعد و برق

30 
 قی، مه رق یابر یصاف تا قسمت
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 صاف تا قسمتی ابری 

صاف تا قسمتی ابری، وزش باد،  26
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 دیزین
ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا قسمت

 رشد ابر ، کاهش محسوس دما

ساعات  یبعض ق،ی، مه رق یتا ابر یقسمت 18
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