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 وزارت راه وشهرسازي 
 سازمان هواشناسی کشور

 رهمزگاناداره کل هواشناسی استان 
 

 
 9/7/1401 :اترخی

 شماره :
 

 
 باسمه تعالی

 
 
 

 پدیده شاخص هفته :   
 

 بارانرگبار پزاکنده  الدر ساعات بعداسظهز رشد ابز در ارتفاعات با احتم شنبه تا سه شنبه
  شمال شزلی با احتمال گزدو خانافشایش سزعت باد  چهار شنبه تا جمعهبعداسظهز 

 
 

 :    توصیه هواشناسی                         
 خودداری شود. اس تزدد در حاشیه رودخانه ها ،با توجه به احتمال سیالبی شدن مولت رودخانه های  فصلی شنبه تا سه شنبه:  

 چهارشنبه تا جمعه : با توجه به احتمال گزدوخان و کاهش دید افمی احتیاط های السم در مناطك شزلی استان صورت پذیزد.

 وضعیت جوی و دریایی                    روس

 شنبه
9/7/1041 

در باران و رعد وبزق و افشایش باد، پزاکنده ابزی ،در جشایز خلیج فارس مه صبحگاهی،در ارتفاعات استان رشد ابز همزاه با رگبار لسمتیصاف تا 
  ساعات بعداسظهز افشایش باد جنوب غزبی ،دریا کمی مواج 

 یکشنبه
14/7/1041 

با  ابزی ،در جشایز خلیج فارس مه صبحگاهی،در ارتفاعات استان رشد ابز همزاه با رگبار پزاکنده باران و رعد وبزق و افشایش باد تا لسمتی صاف
 ،دریا کمی مواج   احتمال افشایش باد لحظه ای در تنگه ی هزمش ،در ساعات بعداسظهز ی فصل یشدن رودخانه ها یالبیاحتمال س

 دوشنبه
11/7/1041 

لسمتی ابزی ،در جشایز خلیج فارس مه صبحگاهی،در مناطك دریایی افشایش سزعت باد جنوب شزلی ،در ارتفاعات استان رشد ابز همزاه با  تا صاف
 دریا کمی مواج   ،با احتمال سیالبی شدن رودخانه های فصلی باران و رعد وبزق و افشایش باد پزاکنده رگبار

 سه شنبه
11/7/1041 

،در ارتفاعات استان رشد ابز همزاه با  یسزعت باد جنوب شزل شیافشا ییایمناطك در ،دریفارس مه صبحگاه جیخل زی،در جشا یابز یصاف تا لسمت
 دریا کمی مواج   ،یفصل یشدن رودخانه ها یالبیباد با احتمال س شیرگبار پزاکنده باران و رعد وبزق و افشا

 چهارشنبه
11/7/1041 

در مناطك دریایی تنگه هزمش و شزق خلیج فارس افشایش  در مناطك شزلی استان افشایش باد شمال شزلی و احتمال گزدو خان،، یابز یصاف تا کم

   باد جنوب غزبی و دریا کمی مواج 

 پنج شنبه
10/7/1041 

و  یباد جنوب غزب شیتنگه هزمش افشا ییایدر مناطك در ، و احتمال گزدو خان یباد شمال شزل شیاستان افشا ی،در مناطك شزل یابز یصاف تا کم

 مواج    یکم ایدر

 جمعه
11/7/104  

و  یباد جنوب غزب شیتنگه هزمش افشا ییایدر مناطك در، و احتمال گزدو خان  یباد شمال شزل شیاستان افشا ی،در مناطك شزل یابز یصاف تا کم

 مواج    یکم ایدر
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