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 «وضعیت پایداری جو هشدار»

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

 باشد.می زیربه شرح  موثرهای جوی روزه سایر پارامتر 10بینی پیش

 

پرفشار  یاز ماندگار یحاک یابیشیپ یهانقشه نیآخر لیتحل ،ید ۱۸ خیبه تار ۸۵سطح زرد شماره  یهشدار هواشناس رویپ :نگریآینده

ادامه خواهد  ندهیهفته آ لیتا اوا یخبندان صبحگاهیو  است که به موجب آن روند کاهش محسوس دما یدر منطقه البرز مرکزسرد و چگال 

هوا  تیفیو کاهش ک هاندهیموقت غلظت آال شیافزا ،ید ۲۲ خیبه تار ۸۶شماره  یسطح زرد آلودگ یطبق هشدار هواشناس نیداشت. همچن

 .شودبینی مییشپ شنبهکیتا ه در عصر و شب ژبه وی

 

 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 
 شنبهپنج

22/10/1401 

افزایش  ،به تدریج کاهش ابر ،برف بارش پراکندهبری، همراه با یخبندان، ا

 هایندهالآموقت 
 886.4 247.3 5 ناپایدار

2 
 جمعه

23/10/1401 
 762.8 274 6 داریپا هایندهالآافزایش عضي ساعات ب، یخبندان، ابرینیمهتا کمي 

3 
 شنبه

24/10/1401 

افزایش موقت و  به تدریج کاهش ابرابری، یخبندان، تا نیمهقسمتي 

 هایندهالآ
 572.6 218.6 4 داریپا

4 
 شنبهیک

25/10/1401 
 584.3 126.3 4 داریپانا احتمال بارش پراکنده ،ابری تا ابری، یخبندانیمهن

5 
 شنبهدو

26/10/1401 
 523.6 41.3 4 داریپانسبتا  هایندهالآافزایش موقت عصر و شب ، تا ابری ابرینیمه
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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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