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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 

 

که به موجب آن   است یهفته در منطقه البرز مرکز یجو تا انتها ینسب یداریاز پا یحاک یابی شیپ یهاالگو نیآخر لیتحل :آینده نگری

 .شودبینی میپیش استاندر  هاندهیآال زانیموقت م شیو افزا خبندانیروند کاهش دما،  ،یمه آلودگ ،یابر مهیتا ن یآسمان کم

 

 

 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

۵/10/1401 

در بعضي ، به تدریج کاهش ابر، یخبندانابری، مه رقیق و نیمهتا  قسمتي

 هاافزایش آالیندهساعات 
 606.9 144.7 ۵ پایدار

2 
 شنبهسه

6/10/1401 

عصر و ، هابه تدریج افزایش آالیندهتا ابری، مه رقیق و یخبندان،  قسمتي

 برف و بارانپراکنده بارش  افزایش ابر،شب 
 806.7 118.5 ۵ داریپا

3 
 چهارشنبه

۷/10/1401 

اوایل وقت بارش پراکنده یخبندان، آلود همراه با ابری، مهتا  ابرینیمه

 ه تدریج کاهش ابربرف، ب
 807.5 50.8 ۵ پایدارنانسبتا 

4 
 شنبهپنج

۸/10/1401 
 756.3 24 ۵ داریپا تا کمي ابری، یخبندان، غبار محلي صاف

۵ 
 جمعه

۹/10/1401 
 891 42.7 ۵ داریپا صاف تا کمي ابری، یخبندان، غبار محلي
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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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