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 31/2/1401 :اترخی

 شماره :
 

 
 تاسمه تعالی

   
 استان ییایو در یجو وضعیت یهفتگ ینیب شیپ

 
 

 پدیده ضاخص هفته :   
 خلیج فارس مواج ضدن  و جشایز غزتی استانوسش تاد ضدید ضمال غزتی در  و یکطنثه ضنثه

 افشایص سزعت تاد تا احتمال گزدوغثار در مناطق ضمالی و ضزقی و تا ضدت کمتز در مناطق مزکشی استان صثح یکطنثه تا صثح دوضنثه 
 جنوب غزتی در تنگه ی هزمش و خلیج فارس و مواج ضدن دریا –تعداسظهز سه ضنثه تا تعداسظهز جمعه وسش تاد نسثتا ضدید ضمال غزتی 

 
 :    توصیه هواضناسی                         

  و کطتیهای تجاری  تمهیدات السم جهت تزدد ضناورهای مسافزتزی، و فعالیتهای تفزیحی در مناطق دریایی  تزدد ضناورهای سثکاس خودداری 
 در مناطق ضزقی استان تا توجه ته احتمال گزدوغثارافزاد آسیة پذیز  خودداری اس تزدد های غیز ضزور 

 

 وضعیت جوی و دریایی                    روس

 ضنثه
53/24/3623 

 نسثتا مواجخلیج فارس صاف همزاه تا مه صثحگاهی ،در ساعات تعداسظهز و ضة در جشایز غزتی استان وسش تاد ضدید و آسمان 

 یکطنثه
23/25/3623 

، در ساعات تعداسظهز و ضة در جشایز غزتی استان سزعت تاد ضمال ضزقی و احتمال گزدوغثاردر مناطق ضزقی و ضمالی استان افشایص ،صافآسمان 
 وسش تاد ضدید و خلیج فارس نسثتا مواج

 دوضنثه
24/25/3623 

،در مناطق دریایی وسش تاد ،در ساعات تعداسظهز رضد در مناطق ضزقی و ضمالی استان افشایص سزعت تاد ضمال ضزقی ،اتزیکمی آسمان صاف تا  
 اتز در ارتفاعات ،دریا کمی مواج 

 سه ضنثه
25/25/3623 

 دریا نسثتا مواج    ،آسمان صاف ،مه صثحگاهی ،در ساعات تعداسظهز وسش تاد نسثتا ضدید  ضمال غزتی در  جشایز خلیج فارس و تنگه ی هزمش 

 چهارضنثه
26/25/3623 

 دریا نسثتا مواج    ،آسمان صاف ،مه صثحگاهی ،در ساعات تعداسظهز وسش تاد نسثتا ضدید  ضمال غزتی در  جشایز خلیج فارس و تنگه ی هزمش 

 پنج ضنثه
27/25/3623 

 دریا نسثتا مواج    ،آسمان صاف ،مه صثحگاهی ،در ساعات تعداسظهز وسش تاد نسثتا ضدید  ضمال غزتی در  جشایز خلیج فارس و تنگه ی هزمش 

 جمعه

3623/25/28 

 دریا نسثتا مواج    ،ضمال غزتی در  جشایز خلیج فارس و تنگه ی هزمش  وسش تاد نسثتا ضدید آسمان صاف ،مه صثحگاهی ،در ساعات تعداسظهز 
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