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 «وضعیت پایداری جو هشدار»

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

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

 

از  نیاز نفوذ کم فشار سطح زم یحاک یابی شیپ یالگوها نیآخر لی، تحل 71جو به شماره  یداریپا ینارنج روهشداریپ :آینده نگری

و مه آلود  یارتفاعات آسمان تمام ابر ژهیهفته در استان به و یکه به موجب آن تا انتهاباشد  یم یعصرفردا سه شنبه به منطقه البرز مرکز

باران و برف مورد  فیپراکنده و ضع یها و بارش ها ندهیهمچنان حضور آال زیاستان ن یبود ، در شهر ها واهدبرف  خ یهمراه با بارش ساعت

 باشد. یانتظار م

 

 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 
 دوشنبه

21/9/1401 
 770.1 49.3 6 پایدار و یخبندان، هوا آلوده، روند افزایش دمامه  صاف تا قسمتی ابری،

2 
 سه شنبه

22/9/1401 

و  فیبارش خفقسمتی تا ابری و مه آلود، هوا آلوده، از عصر 

 پراکنده

 ارتفاعات بارش ساعتی برف و باران

 629.2 24.3 6 داریپانا

3 
 چهارشنبه

23/9/1401 

 نیمه ابری تا ابری و مه آلود، هوا آلوده، بارش خفیف و پراکنده

 ارتفاعات بارش ساعتی برف و باران
 473.7 13 5 داریناپا

4 
 پنجشنبه

24/9/1401 

  رقیق و هوا آلودهمه  ابری ،نیمه ابری تا 

 ارتفاعات احتمال بارش خفیف برف و باران 
 686.7 12.4 5 داریناپامي ک

5 
 جمعه

25/9/1401 
 778.8 10.4 5 داریپا ی، مه رقیقابر یتا قسمت کمی
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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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