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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

 

 یدر منطقه البرز مرکز داریپا یاز جو یحاک یابیشیپ یالگوها نیآخر لیتحل 90شماره  یجو سطح نارنج یداریهشدار پا رویپ :نگریآینده

ها و کاهش دما در استان مورد ندهیموقت آال شی، افزاییدما یرخداد وارونگ لیکه به دلاست  نیپرفشار سرد و چگال سطح زم یبا همراه

 انتظار است.

 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 
 یکشنبه

2/11/1401 

و هوا  بعضي ساعات افزایش ابر ،و مه رقیق خبندانی ،یابر يتا قسمت صاف

 آلوده
 1037.3 128.4 5 پایدار

2 
 دوشنبه

3/11/1401 

و مه رقیق، بعضي ساعات هوا ناسالم برای  خبندانی ،یابر يتا قسمت صاف

 های حساس، به تدریج کاهش ابرگروه
 997 113 6 داریپا

3 
 شنبهسه

4/11/1401 

و مه رقیق صبحگاهي، بعضي ساعات هوا ناسالم برای  خبندانی ،صاف

 های حساسگروه
 864 187.4 6 داریپا

4 
 چهارشنبه

5/11/1401 

و مه رقیق صبحگاهي، بعضي ساعات هوا ناسالم برای  خبندانی ،صاف

 های حساسگروه
 1106.4 124 5 داریپا

5 
 شنبهپنج

6/11/1401 
 1230 68 5 داریپا و مه رقیق صبحگاهي، به تدریج هوا آلوده خبندانی ،یابر يتا قسمت صاف
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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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