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 باسمه تعالی

   
 

 

 پدیده شاخص هفته :   
  خلیج فارسدر  غربیشمال شدید نسبتا باد  وزش دوشنبهظهر تا شنبه بعد از ظهر 

  و تنگه هرمز استان  مناطق شرقی ، مرکزیدر  و احتمال گردوخاک شرقی شمالافزایش سرعت باد  صبح دوشنبه و سه شنبه
 رگبار پراکنده باران در برخی نقاط و افزایش ابرناکی  یکشنبه تا سه شنبه 

 
   :  توصیه هواشناسی                         

 .و تمهیدات الزم در بنادر استان صورت گیرد خودداری شودو صیادی از تردد شناورهای سبک  دریابا توجه به مواج شدن 

 با توجه به احتتمال وقوع بارندگی و باال آمدن آب رودخانه های فصلی احتیاط های الزم در حاشیه رودخانه های فصلی صورت پذیرد. 
 

 وضعیت جوی و دریایی                    روز

 شنبه
28/8/1401 

  مواجتنگه هرمز و دریا نسبتا   و غربقسمتی ابری ، بعد از ظهر وزش باد نسبتا شدید در خلیج فارس آسمان 

 یکشنبه
29/8/1401 

 مواجدریا نسبتا  ،وزش باد نسبتا شدید در جزایر خلیج فارس و غرب تنگه هرمز ، پراکنده باران  رگبار احتمال باقسمتی ابری آسمان 

 دوشنبه
30/8/1401 

مرکزی  صبح افزایش سرعت باد شمال شرقی و احتمال گردوخاک در مناطق شرقی ، ساعات  قسمتی ابری   با احتمال  رگبار پراکنده باران ، آسمان 
 مواجاستان ، ساعات صبح تا ظهر  تنگه هرمز نسبتا 

 سه شنبه
1/9/1401 

مرکزی  افزایش سرعت باد شمال شرقی و احتمال گردوخاک در مناطق شرقی ،صبح  ساعات  رگبار پراکنده باران ،   با احتمال ابری   قسمتیآسمان 
 مواجتنگه هرمز نسبتا  تا ظهر  ، ساعات صبح استان

 چهارشنبه
2/9/1401 

دما ، وزش باد سطحی و  دریا کمی  کاهش نسبی، غبار محلی،  در مناطق غربی استان  احتمال  رگبار پراکنده باران با ابری قسمتیصاف تا آسمان 

 مواج
 پنج شنبه

3/9/1401 
 ابری ، غبار محلی ، وزش باد سطحی و  دریا کمی مواج کمی صاف تا  آسمان

 جمعه
4/9/1140  

 ابری ، غبار محلی،  وزش باد سطحی و  دریا کمی مواج کمی صاف تا  آسمان
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