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 طالقان
، عصر و شب یابر یصاف تا قسمت

 و احتمال بارش پراکنده رشد ابر

، عصر و شب یابر نیمهتا  قسمتی 29

 احتمال بارش پراکنده

، عصر و شب یابر یصاف تا قسمت 31

 و احتمال بارش پراکنده رشد ابر

وزش باد ،عصر و  ،یابرتا نیمه  یقسمت 31

 شب بارش پراکنده

30 
 وزش باد  ،یابر قستیتا  صاف

32 

13 15 15 16 13 

 ساوجبالغ
، عصر و شب  یابر یصاف تا قسمت

 رشد ابر

32 
 یغبار محل ،یابر مهیتا ن یقسمت

 ،یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت 34

 عصر و شب رشد ابر

غبار ، وزش  ،یابر مهیتا ن یقسمت 34

نقاط بارش  یبادوگردوخاک، پاره ا

 فیخف

وزش باد و گرد و  ،یابر مهیتا ن یکم 33

 خاک
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 اشتهارد
، عصر و شب  یابر یصاف تا قسمت

 رشد ابر

38 
 یغبار محل ،یابر مهیتا ن یقسمت

 ،یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت 39

 عصر و شب رشد ابر

غبار ، وزش  ،یابر مهیتا ن یقسمت 40

نقاط بارش  یبادوگردوخاک، پاره ا

 فیخف

وزش باد و گرد و  ،یابر مهیتا ن یکم 39

 خاک
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 نظرآباد
، عصر و شب  یابر یصاف تا قسمت

 رشد ابر

36 
 یغبار محل ،یابر مهیتا ن یقسمت

 ،یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت 37

 عصر و شب رشد ابر

غبار ، وزش  ،یابر مهیتا ن یقسمت 38

نقاط بارش  یبادوگردوخاک، پاره ا

 فیخف

وزش باد و گرد و  ،یابر مهیتا ن یکم 32

 خاک

33 
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 فردیس
، عصر و شب  یابر یصاف تا قسمت

 رشد ابر

34 
 یغبار محل ،یابر مهیتا ن یقسمت

 ،یغبار محل ،یابر یصاف تا قسمت 35

 عصر و شب رشد ابر

غبار ، وزش  ،یابر مهیتا ن یقسمت 37

نقاط بارش  یبادوگردوخاک، پاره ا

 فیخف

وزش باد و گرد و  ،یابر مهیتا ن یکم 36

 خاک

38 
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 آسارا
، عصر و شب یابر یصاف تا قسمت

 و احتمال بارش پراکنده رشد ابر

، عصر و شب یابر نیمهتا  قسمتی 29

 احتمال بارش پراکنده

، عصر و شب یابر یصاف تا قسمت 31

 و احتمال بارش پراکنده رشد ابر

وزش باد ،عصر و  ،یابرتا نیمه  یقسمت 31

 شب بارش پراکنده

30 
 وزش باد  ،یابر قستیتا  صاف

32 
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 دیزین
، عصر و شب یابر یصاف تا قسمت

 و احتمال بارش پراکنده رشد ابر

، عصر و شب یابر نیمهتا  قسمتی 22

 احتمال بارش پراکنده

، عصر و شب یابر یصاف تا قسمت 24

 و احتمال بارش پراکنده رشد ابر

وزش باد ،عصر و  ،یابرتا نیمه  یقسمت 24

 شب بارش پراکنده

23 
 وزش باد  ،یابر قستیتا  صاف
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