
 بسمه تعالی

 سازمان هواشناسی کشور

 

 

 

 

 27/2/1401 : تاريخ
 ال/1227/1401 شماره :

 تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین 1صفحه 

 

  متري چمن 45، نبش و صنايع وزارت جهاد کشاورزي جنب معاونت آب و خاک جاده محمد شهر، 4،کيلومتر : کرجنشانی

 36791220؛  نمابرگردان 36791214؛  نمابر: 36792305  – 36792310؛  تلفن:  3183943161کدپستی: 
134،  هواگو     http://www.alborz-met.ir،  تارنماي اداره کل  https://Gap.im/AlborzMetOfficeپيام رسان گپ : 

 

 «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 

 

در  داريناپا یاز جو یحاک یابي شیپ یالگوها نيآخر لیتحل بهشتيارد 26 خيبه تار 18زرد شماره  یهشدار هواشناس رویپ :آینده نگری

 باشد. یهوا مورد انتظار م تیفیساعات وزش باد و گرد و خاک، غبار،کاهش موقت ک یبعض باشد که به موجب آن در یم یمنطقه البرز مرکز

 

 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 
 شنبهسه 

27/2/1401 

 ،و گرد و خاک وزش باد، ، غبار محليابری قسمتيتا  صاف

 هوا تیفیکاهش موقت ک
 1536 311 12 داریپانا

2 
 چهارشنبه

28/2/1401 
 2250 210 4 داریپا  صاف

3 
 پنجشنبه

29/2/1401 
 2699 208 4 پایدار صاف

4 
 جمعه

30/2/1401 
 3109 169 4 داریپا و افزایش آالینده ها ، غبار محليصاف تا قسمتي ابری

5 
 شنبه

31/2/1401 
 - - 6 پایدار صاف ، غبار محلي، بعضي ساعات وزش باد
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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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