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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 

 

 یباشد که به موجب آن بعض یم یدر منطقه البرز مرکز داريناپا شیکم و ب یاز جو یحاک یابي شیپ یالگوها نيآخر لیتحل :آینده نگری

 یدما مورد انتظار م شيو احتمال رعد و برق و روند افزا فینقاط رگبار خف یو گرد وخاک، رشد ابر، پاره ا ديساعات وزش باد نسبتا شد

 باشد.

 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

10/3/1401 

نسبتا شدید ساعات وزش باد  يبعض ، محليتا قسمتي ابری، غبار  صاف

 ، پاره ای نقاط بارش خفیفو گرد و خاک
 2922 161 7 داریپانا

2 
 شنبهچهار

11/3/1401 

و گرد و  ساعات وزش باد ي، بعضيغبار محل صاف تا قسمتي ابری، 

 خاک
 2479 85 7 داریپا

3 
 پنجشنبه

12/3/1401 
 2654 37 5 داریپا ، غبار محلي صاف

4 
 جمعه

13/3/1401 
 3011 109 5 داریپا ، گاهي وزش باد ي، غبار محلصاف

5 
 شنبه

14/3/1401 
 - - 5 داریپا ، گاهي وزش باديصاف ، غبار محل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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