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  متري چمن 45، نبش و صنايع وزارت جهاد کشاورزي جنب معاونت آب و خاک جاده محمد شهر، 4،کيلومتر : کرجنشانی
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 «وضعیت پایداری جو هشدار»

 

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

 می باشد. صفحات زیر به شرح  موثرروزه سایر پارامتر های جوی   10بینی 

 

 

 

 نده یساعت( آ  120استان البرز در پنج روز ) یبیني و هشدار پایداری هوا پیش

 بینی وضع هواپیش تاریخ  روز 
نوع  

 پایداری 

 سرعت باد 

(10m ) 

[m/s] 

 ارتفاع الیه مرزی 
PBL Height[m] 

 

 حداکثر حداقل 

1 
 سه شنبه

16/1/1401 

  و گرد شدید بادوزش در بعضی ساعات تا نیمه ابری،  قسمتی

 هوا ناسالم برای گروه های حساس ، خاک و
 2283 100 14 دار یپانا

2 
 چهارشنبه 

17/1/1401 

و گرد و   وزش باددر بعضی ساعات  ،یابر مهیتا ن قسمتی

 خاک 
 4061 98 8 دار یپانا

3 
 پنجشنبه 

18/1/1401 

و گرد و    شدید بادوزش   ظهراز بعدازابری تا ابری،  نیمه

 تگرگ ، خاک، رگبار پراکنده و رعدوبرق 
 3558 52 17 دار یپانا

4 
 جمعه 

19/1/1401 

،  پراکنده و رعدوبرقرگبار  در صبح ابری تا ابری،  قسمتی

 و گرد و خاک  شدید بادوزش  ساعات  بعضی
 3285 430 14 دار یپانا

5 
 شنبه

20/1/1401 

و گرد و    شدید بادوزش   ازظهراز بعد ابری تا ابری،  قسمتی

 تگرگ ، پراکنده و رعدوبرق خاک، رگبار 
 2897 43 17 دار یپانا
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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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