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 طالقان
ساعات  یبعض ،تا قسمتی ابریصاف 

 و احتمال بارش پراکنده و رشد ابر باد

عضی ساعات وزش ، بتا کمی ابریصاف  29

 باد 

ساعات وزش  یبعض،تا کمی ابریصاف  31

 و بتدریج رشد ابر باد

ساعات  یبعض ،مه  ،یابر مهیتا ن یکم 30

ل بارش پراکنده و و احتما بادوزش 

 خفیف

27 
 صاف ، وزش باد

29 

16 16 12 13 14 

 ساوجبالغ
ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا کم

 غبار شیافزا

31 
 یساعات غبار محل یصاف ، بعض

ساعات  وزش باد و غبار  یصاف ، بعض 32

 یمحل

31 
 ساعات وزش باد و غبار یصاف ، بعض

28 
 وزش باد یگاه ،یصاف ، غبار محل

30 

18 18 12 14 16 

 اشتهارد
ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا کم

 غبار شیافزا

37 
 یساعات غبار محل یصاف ، بعض

ساعات  وزش باد و غبار  یصاف ، بعض 38

 یمحل

35 
 ساعات وزش باد و غبار یصاف ، بعض

32 
 وزش باد یگاه ،یصاف ، غبار محل

34 

19 18 14 15 16 

 نظرآباد
ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا کم

 غبار شیافزا

36 
 یساعات غبار محل یصاف ، بعض

ساعات  وزش باد و غبار  یصاف ، بعض 37

 یمحل

34 
 ساعات وزش باد و غبار یصاف ، بعض

31 
 وزش باد یگاه ،یصاف ، غبار محل

33 

15 14 10 11 12 

 فردیس
ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا کم

 غبار شیافزا

33 
 یساعات غبار محل یصاف ، بعض

ساعات  وزش باد و غبار  یصاف ، بعض 35

 یمحل

34 
 ساعات وزش باد و غبار یصاف ، بعض

30 
 وزش باد یگاه ،یصاف ، غبار محل

31 

18 18 12 14 15 

 آسارا
ساعات  یبعض ،یابر یصاف تا قسمت

 باد و احتمال بارش پراکنده

ساعات وزش  یبعض ،یابر یصاف تا کم 30

 باد

ساعات وزش  ی،بعضیابر یصاف تا کم 32

 رشد ابر جیبتدر باد و

ساعات  یمه ، بعض ،یابر مهیتا ن یکم 31

وزش باد و احتمال بارش پراکنده و 

 فیخف

29 
 صاف ، وزش باد

31 

15 15 11 12 13 

 دیزین
ساعات  یبعض ،یابر یصاف تا قسمت

 باد و احتمال بارش پراکنده

ساعات وزش  یبعض ،یابر یصاف تا کم 21

 باد

ساعات وزش  ی،بعضیابر یصاف تا کم 23

 رشد ابر جیباد و بتدر

ساعات  یمه ، بعض ،یابر مهیتا ن یکم 22

وزش باد و احتمال بارش پراکنده و 

 فیخف

19 
 صاف ، وزش باد

20 
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