
 

 

 سمه تعالی اب                         

 اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

 31/02/1402مورخ  ) توصیه های هواشناسی کاربردی( دریایی تهک صورتجلسه

 

 مواجنسبتا  دریا افزایش باد غربی، افزایش ابر و افزایش لحظه ای سرعت باد، پیش بینی روز اول:

 نسبتا مواج دریا بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید غربی، و افزایش لحظه ای سرعت باد، افزایش ابر :دوم ش بینی روزپی

 بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی و دریا نسبتا مواج :سومپیش بینی روز 

 

 

 درنژادی: ح التیکارشناس ش                                                   خوارزمی       : کارشناس پیش بینی       

 شهابی-کارشناس هواشناسی :کاملی                                                    فاخری : یانوردیکارشناس بنادر و در  

 02/03/1402تا  31/02/1402از تاریخ ی دریایی هواشناس یها هیتوص
تجاری: تمهیدات ویژه نسبت به وزش بادهای تند غربی در آب های جنوب همراه با رخداد تندبادهای ناگهانی 

و بارش جزئی و پراکنده باران/ تالطم دریا در نقاط بحرانی بخصوص در تنگه هرمز/ گردوخاگ و کاهش دید 

 افقی/ عدم ایمنی تردد شناورهای سبک بخصوص لنج در زمان وقوع تندباد 

 

صیادی: تمهیدات ویژه نسبت به فعالیت همه گونه شناور صیادی در آب های ساحلی و فراساحل استان هرمزگان 

با توجه به وزش بادهای تند غربی و رخداد تندبادهای ناگهانی همراه با تالطم دریا و حضور گردوخاک با 

 کاهش دید افقی در روزهای یکشنبه تا سه شنبه 

 

یی: تمهیدات ویژه نسبت به فعالیت همه گونه شناور مسافری و گردشگری در بنادر و مسافری و گردشگری دریا

جزایر استان هرمزگان با توجه به وزش بادهای تند غربی و رخداد تندبادهای ناگهانی همراه با تالطم دریا و 

 حضور گردوخاک با کاهش دید افقی در روزهای یکشنبه تا سه شنبه

 

بت به وزش بادهای تند غربی در آب های جنوب همراه با رخداد تندبادهای ناگهانی نظامی: تمهیدات ویژه نس 

و بارش جزئی و پراکنده باران/ تالطم دریا در نقاط بحرانی بخصوص در تنگه هرمز/ گردوخاگ و کاهش دید 

 افقی/ عدم ایمنی تردد شناورهای سبک بخصوص گشت های سبک دریایی در زمان وقوع تندباد 

 

ریایی: تمهیدات ویژه نسبت به اعزام شناورهای خدماتی به لنگرگاه و فراتر از آن در روزهای یکشنبه تا خدمات د

 سه شنبه با توجه به رخداد تندبادهای ناگهانی و تالطم دریا همراه با گردوخاک و کاهش دید افقی


