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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

 

در منطقه البرز  دارینسبتا پا یاز جو یحاک یابی شیپ یالگوها نیآخر لیتحل 88با هشدار پایداری جو سطح زرد شماره مطابق  :نگریآینده

ها در استان مورد  ندهیآال شیروند افزا ییدما یرخداد وارونگ لیو به دل یصبحگاه خبندانیباشد که به موجب آن  یهفته م یتا انتها یمرکز

 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 
 شنبهدو

2۶/10/1401 

صاف تا قسمتی ابری، همراه با یخبندان، روند افزایش 

 آالینده ها
 342.8 17.3 5 داریپا

2 
 شنبهسه

27/10/1401 

بعضی ساعات رشد ابر و  خبندان،ی ،یابرقسمتی تا  صاف

 افزایش آالینده ها
 454.1 17.1 5 داریپا

3 
 چهارشنبه

28/10/1401 
 573.1 44.7 5 داریپا همراه با یخبندان و مه رقیق، افزایش آالینده هاصاف، 

4 
 شنبهپنج

2۹/10/1401 
 596.5 94.2 5 داریپا ها ندهیآال شیافزا ق،یو مه رق خبندانیصاف، همراه با 

5 
 جمعه

30/10/1401 
 683.2 92.4 5 داریپا ها ندهیآال شیافزا ق،یو مه رق خبندانیصاف، همراه با 
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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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