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 َرمسگان استان یَفتگ ییایي در یجً ی يضعیتىیب شیپگسارش 

 
 

 پدیده ضاخص هفته :  
 با مواج ضدن دریاضدید ضمال ضرلی همراه نسبتا طنبه : وزش باد ضنبه تا پنج

  افسایص ابرناکی همراه با رگبار پراکنده باران و ر عدوبرق در مناطك و جسایر غربی و سواحل استانضنبه تا چهارضنبه دو
 پنجطنبه و جمعه :به تدریج رگبار باران و رعد وبرق در سطح استان  

   :  توصیه هواضناسی                         

 تمُیدات الزم جُت تردد ایمه سایر شىايرَا خًدداری از تردد شىايرَای سبک، بکارگیری

 تردد در حاشیٍ ريدخاوٍ َای فصلی احتیاط

 ي ارتفاعات استان بًیژٌ در مىاطق شمالیبٍ دلیل يزش باد شدید ي افت دما  محافظت از محصًالت کشايرزی

 وضعیت جوی و دریایی                    روز

 ضنبه
10/00/0010 

 ضرلی و مرکسی  افسایص باد ضمال ضرلی،در مناطك استان رگبار پراکنده باران با احتمال رعد وبرقغربی برخی نماط در  ،ابری صاف تا لسمتی آسمان  
    مواجدریا در مناطك دریایی تنگه هرمس، دریای عمان و ضرق خلیج فارس وزش باد  نسبتا ضدید ضرلی و   ماندگاری هوای سرد در ضمال استان ،،

 یکطنبه
10/00/0010 

مناطك ماندگاری هوای سرد در  /در برخی نماط و جسایر غربی استان رگبار پراکنده باران با احتمال رعد وبرق  ، همراه با افسایص ابر ابریلسمتی  آسمان   
  دریا نسبتا مواج  در مناطك دریایی تنگه هرمس، دریای عمان و ضرق خلیج فارس وزش باد  نسبتا ضدید ضرلی و  استان، ی و ارتفاعات ضمال

 دوضنبه
10/00/0010 

 همراه با رگبار باران و رعدوبرقاستان وزش باد ضدید  ضمال ضرلی ،در جسایر جنوبی و برخی نماط غربی  افسایص ابر  رکس،در ضرق و م لسمتی ابری آسمان
تنگه هرمس، دریای عمان و ضرق خلیج فارس وزش باد  نسبتا ضدید ضرلی و  در مناطك دریایی استان ، ی و ارتفاعاتضمالمناطك ماندگاری هوای سرد در  ،

  دریا مواج  

 سه ضنبه
10/00/0010 

عدوبرق لسمتی ابری ،در ضرق و مرکس استان وزش باد ضدید  ضمال ضرلی ،در جسایر جنوبی و برخی نماط غربی  افسایص ابر همراه با رگبار باران و ر آسمان
ضدید ضرلی و در مناطك دریایی تنگه هرمس، دریای عمان و ضرق خلیج فارس وزش باد  نسبتا  ، ماندگاری هوای سرد در مناطك ضمالی و ارتفاعات استان ،

  دریا مواج  

 چهارضنبه
10/00/0010 

در جسایر جنوبی، مناطك غربی و برخی نماط ضرلی  افسایص ابر همراه با رگبار  استان وزش باد ضدید  ضمال ضرلی ، رکسلسمتی ابری ،در ضرق و م آسمان
در مناطك دریایی تنگه هرمس، دریای عمان و ضرق خلیج فارس وزش باد  نسبتا باران و رعدوبرق ، ماندگاری هوای سرد در مناطك ضمالی و ارتفاعات استان ، 

  ضدید ضرلی و دریا مواج  

 پنج ضنبه
10/00/0010 

با وزش باد  نسبتا ضدید  در مناطك دریایی   ،و بتدرج در سطح استان از مناطك غربی افسایص ابر همراه با رگبار باران و رعد وبرق  ،ابری  ابری تانیمه  آسمان
 دریا مواج ضرلی و 

 جمعه

0010/00/10 

در مناطك دریایی  با افسایص سرعت باد جنوب  ،همراه با رگبار باران و رعدوبرق بویژه مناطك ضرلی استان در سطح استاننیمه ابری تا ابری،  آسمان

 ضرلی،دریا نسبتا مواج
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