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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 زیربه شرح  موثرروزه سایر پارامتر های جوی  10بینی 

 

 

 

 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 
 سه شنبه

23/1/1401 

قسمتي تا نیمه ابری، عصر پاره ای نقاط وزش باد شدید و گردوخاک، 

 احتمال بارش
 4471.2 11.1 20 داریپانا

2 
 چهارشنبه

24/1/1401 

و گردوخاک،  دینقاط وزش باد شد یعصر پاره ا ،یابر مهیتا ن کمي

 احتمال بارش
 4957 23.9 20 داریپانا

3 
 پنجشنبه

25/1/1401 
 3651.7 16.3 6 داریپانا ی، مه رقیق ، به تدریج عصر و شب وزش باد تا ابر قسمتي

4 
 جمعه

26/1/1401 

ی، گاهي وزش باد شدید و گردوخاک، رگبار و رعد و تا ابر قسمتي

 برق، احتمال تگرگ
 1872.6 182.8 20 داریپانا

5 
 شنبه

27/1/1401 

گردوخاک، رگبار و رعد و ی، گاهي وزش باد شدید و تا ابر قسمتي

 برق، احتمال تگرگ
 1253.4 173.2 25 داریپانا
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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 

 

 

http://www.alborz-met.ir/

