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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

 

 قویتتاز  یحاک یابیشیپ یالگوها نیآخر لی، تحل9۳شماره  ینارنجهشدار و  92زرد شماره  یهشدار هواشناس دییضمن تا :نگریآینده

در منطقه و  ،شدید برفبارش ه محدوده طالقان تا دیزین ژبویآن و فعالیت محلی ماهیت تندری  لیلداست که به ستان البرز ابارشی در سامانه 

و  ،هارودخانه ها ومسیلشدن  سیالبی ،گرفتگی معابربآ ،بعضی ساعات برف باران وشدید بارش بریز رودخانه کردان آحوزه ساوجبالغ و 

 مورد انتظار است. ریزش سنگ

 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

10/11/1401 

رگبار و احتمال  ،بارش پراکنده باران و برف ،آلودتا ابری، مه ابرینیمه

 رعدوبرق و تگرگ
 962.2 52.2 6 داریپانا

2 
 شنبهسه

11/11/1401 
 498.9 16.15 6 داریپانا رعدوبرق و تگرگ احتمال ،باران و برفبارش  ،آلودابری، مه

3 
 شنبهچهار

12/11/1401 
 920.5 150.6 5 داریپانا ربه تدریج کاهش اب ،پراکنده بارشبح ص ،لودآمهو  ابری

4 
 شنبهپنج

13/11/1401 

بعضي  ،اهش محسوس دماک ،به تدریج افزایش ابر ،ابریقسمتي تا  کمي

 لودآغبارساعات 
 810.3 34.8 5 داریپانسبتا نا

5 
 جمعه

14/11/1401 
 1296.1 29.1 6 داریپانسبتا نا پراکندهاحتمال بارش آلود، مهابری، نیمهتا  کمي
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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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