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 وزارت راه وشهرسازي 
 سازمان هواشناسی کشور

 رهمزگاناداره کل هواشناسی استان 
 
 
 
 
 

 
 4/4/1401 :اترخی

 شماره :
 

 
 باسمه تعالی

 
 
 

  استان یهفتگ ییایو در یجو وضعیت ینیب شیپگزارش 

. 

 پدیده شاخص هفته :   
با احتمال سیالبی شدن گبار موقتی باران و رعد وبرق و افزایش لحظه ای سرعت باد پایان هفته جاری در ساعات بعدازظهر رشد ابر در ارتفاعات با احتمال رشنبه تا 

 رودخانه های فصلی در منطقه بشاگرد
 تنگه هرمز   صبح دوشنبه تا پایان هفته جاری وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی و مواج شدن دریا بویژه دریای عمان و 

 
 :    توصیه هواشناسی                         

 بویژه در سواحل جاسک و قشم و فعالیتهای تفریحی  تردد شناورهای سبکخودداری از 
  و کشتیهای تجاری   تمهیدات الزم جهت تردد شناورهای مسافربری

 خودداری از تردد در حاشیه رودخانه های فصلی 
 صرفه جویی در مصرف آب و برق با توجه به افزایش شرجی هوا 

 وضعیت جوی و دریایی                    روز

 شنبه
4/4/1401 

ش آسمان صاف تا کمی ابری ،در مناطق دریایی با مه صبحگاهی، در طول روز غبار محلی،در ارتفاعات رگبار پراکنده باران و رعد وبرق و افزای
 لحظه ای سرعت باد ،دریا کمی مواج

 یکشنبه
5/4/1401 

 شیارتفاعات رگبار پراکنده باران و رعد وبرق و افزا ،دریدر طول روز غبار محل ،یبا مه صبحگاه ییای،در مناطق در یابر یآسمان صاف تا کم
 مواج یکم ایسرعت باد ،در یلحظه ا

 دوشنبه
6/4/1401 

رگبار باران و رعد وبرق و در ارتفاعات افزایش شرجی هوا ،آسمان صاف تا قسمتی ابری،در مناطق دریایی وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی ،
 افزایش لحظه ای سرعت باد ،دریا نسبتا مواج

 سه شنبه
7/4/1401 

هوا ،در ارتفاعات رگبار باران و رعد وبرق و  یشرج شی،افزا یجنوب شرق دیوزش باد نسبتا شد ییایمناطق در ،دریابر یآسمان صاف تا قسمت
 نسبتا مواج ایسرعت باد ،در یلحظه ا شیافزا

 چهارشنبه
8/4/1401 

هوا ،در ارتفاعات رگبار باران و رعد وبرق و  یشرج شی،افزا یجنوب شرق دیوزش باد نسبتا شد ییایمناطق در ،دریابر یآسمان صاف تا قسمت

 نسبتا مواج ایسرعت باد ،در یلحظه ا شیافزا

 پنج شنبه
9/4/1401 

هوا ،در ارتفاعات رگبار باران و رعد وبرق و  یشرج شی،افزا یجنوب شرق دیوزش باد نسبتا شد ییایمناطق در ،دریابر یآسمان صاف تا قسمت

 نسبتا مواج ایسرعت باد ،در یلحظه ا شیافزا

 جمعه
01/4/1401  

سرعت  یلحظه ا شی،در ارتفاعات رگبار باران و رعد وبرق و افزا یجنوب شرق دیوزش باد نسبتا شد ییایمناطق در ،دریابر یآسمان صاف تا قسمت

 نسبتا مواج ایباد ،در
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