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 «وضعیت پایداری جو هشدار»

و نیز پیش  ساعته( 120)پایداریشرایط جوی از لحاظ و هشدار قانون هوای پاک، پیش بینی  3ماده  3در راستای پیاده سازی آئین نامه اجرایی تبصره 

 می باشد. زیربه شرح  موثرروزه سایر پارامتر های جوی  10بینی 

 

ساعات  یاز رخداد بعض یحاک یابي شیپ یالگوها نيآخر لیرتحلیت 15 خيبه تار 36زرد شماره  یهشدار هواشناس ديیضمن تا :آینده نگری

 یدما تا روز سه شنبه در استان م شيروند افزا 37هوا و مطابق با هشدار زرد شماره  تیفیوزش باد ، گردوخاک، گردوغبار،کاهش موقت ک

 باشد.

 ندهیساعت( آ  120استان البرز در پنج روز ) یبیني و هشدار پایداری هواپیش

 بینی وضع هواپیش تاریخ روز
نوع 

 پایداری

 سرعت باد

(10m) 

[m/s] 

 ارتفاع الیه مرزی
PBL Height[m] 

 

 حداکثر حداقل

1 
 شنبه

18/4/1401 

، کاهش موقت غبارهمراه با وزش باد  ، بعضي ساعاتصاف 

 کیفیت هوا
 1628 217 6  داریپا

2 
 یکشنبه

19/4/1401 

، کاهش موقت همراه با غباروزش باد ، بعضي ساعات صاف 

 هوا تیفیک
 1914 183 7  داریاپ

3 
 دوشنبه

20/4/1401 

،افزایش محسوس همراه با غبار وزش باد ، بعضي ساعات صاف 

 دما
 1848 191 7 داریاپ

4 
 سه شنبه

21/4/1401 

همراه با وزش باد ساعات  ي، بعضتا کمي ابریصاف 

 محسوس دما شی،افزاغبار
 1965 197 7 داریاپ

5 
 چهارشنبه

22/4/1401 
 1584 355 7 داریاپ ساعات وزش باد همراه با غبار يبعض ،یابر يصاف تا کم
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 جوی برای استان البرز روز آینده پارامتر های  10پیش بیني تغییرات 

 متری 2در سطح  تخلیهمتری، سرعت  10باد سطح  متری، ارتفاع الیه آمیخته، 2سطح  رطوبت به ترتیب از باالی نمودار شامل 
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