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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  داریاز استقرار جو پا یکماکان حاک ،یابیشیپ یالگوها نیآخر لی، تحل۹۱ یجو سطح نارنج یداریهشدار پا رویپ :نگریآینده

 شیافزا ،ییدما یسرد و رخداد وارونگ یهوا یماندگار لیاست که به دل نیآن با پرفشار سرد و چگال سطح زم یو همراه یالبرز مرکز

 .شودیم ینیبشیدر استان پ هاندهیغلظت آال

 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 
 چهارشنبه

5/11/1401 

، بعضي ساعات هوا آلوده ،صبحگاهيو مه رقیق  خبندانی ،یابرنیمهتا  کمي

 ابربه تدریج افزایش 
 978.7 81 5 پایدار

2 
 شنبهپنج

۶/11/1401 
 1012.6 37 ۶ داریپا و مه رقیق، بعضي ساعات هوا آلوده  خبندانی ،یابرتا  يقسمت

3 
 جمعه

۷/11/1401 

و مه رقیق صبحگاهي، بعضي ساعات هوا آلوده،  خبندانی ،ابریکمي تا نیمه

 به تدریج کاهش ابر
 898.1 31.3 5 داریپا

4 
 شنبه

۸/11/1401 
 به تدریج افزایش ابر ،ابریکمي تا نیمه

تدریج به 

 داریپانا
۷ 31.9 777 

5 
 شنبهیک

۹/11/1401 
 785.9 122.1 ۹ داریپانا گاهي وزش باد ،یابرتا نیمه کمي ابری
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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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