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 طالقان

 یبعض  ق،ی، مه رق یابر مهیتا ن یکم

ساعات وزش باد رگبار پراکنده و رعد 

 و برق

 یبعض  ق،ی، مه رق یابر مهیتا ن یکم 30

 و رعد و برقساعات وزش باد رگبار 

 رگبار  ق،ی، مه رق یابر مهیتا ن یکم 29

 و رعد و برق پراکنده

28 
 ابری کمیصاف تا 

28 
 ابری کمیصاف تا 

29 

10 9 9 9 10 

 ساوجبالغ
وزش باد و گرد  ،یابر یتا قسمت صاف

 هوا تیفیو خاک، کاهش ک

وزش  ،مه رقیق ،یابر یقسمتتا ف اص 31

 هوا تیفیو گرد و خاک، کاهش کباد 

30 
 یصاف ،غبار محل

29 
 یصاف ،غبار محل

ساعات وزش  ی، بعضیصاف ،غبار محل 28

 باد

29 

17 16 16 16 17 

 اشتهارد
وزش باد و گرد  ،یابر یتا قسمت صاف

 هوا تیفیو خاک، کاهش ک

و گرد و وزش باد ،یابر یقسمتصاف تا  37

 هوا تیفیخاک، کاهش ک

36 
 یصاف ،غبار محل

35 
 یصاف ،غبار محل

ساعات وزش  یبعض ،یصاف ،غبار محل 35

 باد

36 

18 16 16 16 17 

 نظرآباد
وزش باد و گرد  ،یابر یتا قسمت صاف

 هوا تیفیو خاک، کاهش ک

و گرد و وزش باد  ،یابر یقسمتصاف تا  36

 هوا تیفیخاک، کاهش ک

35 
 یصاف ،غبار محل

34 
 یصاف ،غبار محل

ساعات وزش  یبعض ،یصاف ،غبار محل 34

 باد

35 

16 14 14 14 15 

 فردیس
وزش باد و گرد  ،یابر یتا قسمت صاف

 هوا تیفیو خاک، کاهش ک

و گرد و وزش باد  ،یابر یقسمتصاف تا  34

 هوا تیفیخاک، کاهش ک

33 
 یصاف ،غبار محل

32 
 یصاف ،غبار محل

ساعات وزش  یبعض ،یصاف ،غبار محل 32

 باد

33 

17 16 16 17 17 

 آسارا

 یبعض  ق،ی، مه رق یابر مهیتا ن یکم

ساعات وزش باد رگبار پراکنده و رعد 

 و برق

 یبعض  ق،ی، مه رق یابر مهیتا ن یکم 31

رگبار پراکنده و رعد و  ،ساعات وزش باد

 برق

 رگبار  ق،ی، مه رق یابر مهیتا ن یکم 30

 و رعد و برق پراکنده

29 
 ابری کمیصاف تا 

29 
 ابری کمیصاف تا 

30 

11 10 10 10 11 

 دیزین

 یبعض  ق،ی، مه رق یابر مهیتا ن یکم

ساعات وزش باد رگبار پراکنده و رعد 

 و برق

 یبعض  ق،ی، مه رق یابر مهیتا ن یکم 23

ساعات وزش باد رگبار پراکنده و رعد و 

 برق

 رگبار  ق،ی، مه رق یابر مهیتا ن یکم 22

 و رعد و برق پراکنده

21 
 ابری کمیصاف تا 

21 
 ابری کمیصاف تا 

22 

10 9 9 8 9 
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