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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 

 

 تا شنبه داريسامانه ناپا تیاز فعال یحاک یابي شیپ یالگوها نيآخر لیتحل 16سطح زرد به شماره  یمطابق با هشدار هواشناس :آینده نگری

گرد و  ،یو لحظه ا ديساعات وزش باد شد یسامانه بعض یمحل تیو فعال یتندر تیماه لیباشد که به دل یم یعصر در منطقه البرز مرکز

 باشد. یساعات رعد وبرق و رگبار پراکنده مورد انتظار م یدر بعض زین وهوا  تیفیخاک و کاهش موقت ک

 

 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 
 پنجشنبه

15/2/1401 

گرد و خاک، کاهش موقت  و، وزش باد کمی تا نیمه ابری 

رگبار پراکنده و عصر افزایش ابر ، کیفیت هوا، بعضی ساعات 

 رعدوبرق 

 3641.9 29.3 14 داریپانا

2 
 جمعه

16/2/1401 

وزش باد شدید و رشد ابر ، قسمتی تا ابری، بعضی ساعات 

لحظه ای ، گردوخاک، کاهش کیفیت هوا ، رگبار پراکنده و 

 رعدوبرق

 4136.9 38.2 14 داریناپا

3 
 شنبه

17/2/1401 

قسمتی تا ابری، بعضی ساعات وزش باد شدید و لحظه ای ، 

 گردوخاک، کاهش کیفیت هوا ، رگبار پراکنده و رعدوبرق
 3855.4 125.9 14 ناپایدار

4 
 یکشنبه

18/2/1401 
 4402.9 397.7 5 داریپانا صاف، گاهی وزش باد

5 
 شنبهدو

19/2/1401 
 3341.8 520.2 5 داریناپا 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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