باسوه تعالی
اداره کل هواضناسی استاى هرهسگاى
صورتجلسه تهک دریایی ( توصیه های هواضناسی کاربردی) هورخه 29/12/22
تحلیل وضعیت دریا :
پیص بینی جوی روز اول:آسواى صاف تا لسوتی ابری هوراه با وزش باد جنوب غربی تا  20نات ،دریا بعذ از ظهر هتالطن
پیص بینی جوی روز دوم  :آسواى صاف تا لسوتی ابری در اواخر ولت افسایص ابر در هناطك غربی و ضوالی گاهی بارش پراکنذه
پیص بینی جوی روز سوم  :آسواى نیوه ابری در ارتفاعات به ویژه هناطك غربی و ضوالی هوراه با بارش پراکنذه
پیص بینی جوی روز چهارم:آسواى ابری هوراه با رگبار باراى و رعذ وبرق  ،تنذ باد ضوال ضرلی تا جنوب ضرلی(
30نات)

توصیه های هواضناسی دریایی از تاریخ 29/12/22تا 29/1/3
توصیه های کاربراى صیادی


روزهای چهارشنبه تا جمعه با رعایت موارد احتیاطی ،می توان فعالیت مناسب صیادی برقرار نمود .اما در روزهای شنبه و
بخصوص یکشنبه بدلیل وزش بادهای تند شمال شرقی تا جنوب شرقی همراه با بارش باران و رعدوبرق ،فعالیت صیادی
بخصوص برای شناورهای سبک ،غیر ایمن و خطرساز می باشد.

توصیه های کاربراى تجاری


روزهای چهارشنبه تا جمعه با رعایت موارد احتیاطی ،می توان فعالیت مناسب تجاری برقرار نمود .اما در روزهای شنبه و
بخصوص یکشنبه بدلیل وزش بادهای تند شمال شرقی تا جنوب شرقی همراه با بارش باران و رعدوبرق ،فعالیت تجاری
بخصوص برای شناورهای سبک در مسیر بنادر کشورهای جنوبی ،غیر ایمن و خطرساز می باشد.

توصیه های کاربراى هسافری


روزهای چهارشنبه تا جمعه با رعایت موارد احتیاطی و با توجه به وزش سطحی بادهای غربی در ساعات عصر ،می توان
فعالیت مناسب مسافری برقرار نمود .اما در روزهای شنبه و بخصوص یکشنبه بدلیل وزش بادهای تند شمال شرقی تا جنوب
شرقی همراه با بارش باران و رعدوبرق ،فعالیت مسافری بخصوص برای شناورهای سبک در کلیه بنادر هرمزگان ،غیر ایمن
و خطرساز می باشد.

توصیه های کاربراى نظاهی


تردد ناوگان نظامی در در محدوده خلیج فارس ،تنگه هرمز و دریای عمان تا روز جمعه مناسب می باشد .شنبه و بخصوص
روز یکشنبه به دلیل بادهای تند شمال شرقی تا جنوب شرقی ،تردد ناوچه های کوچک ،خطرساز و غیرایمن خواهد بود.

توصیه های تخلیه و بارگیری


با توجه به افزایش سرعت بادهای شمال شرقی تا جنوب شرقی و همچنین بارش باران بخصوص در روز یکشنبه ،عملیات
تخلیه و بارگیری با نظارت کارشناسان ایمنی بنادر ،انجام گیرد.

غواصی و تفریحی



بجز روزهای شنبه و یکشنبه که شرایط جوی نامناسب خواهد بود ،مابقی روزها برای فعالیت های تفریحی و غواصی ،مناسب
است.

راهنوا



اعزام راهنما و انجام خدمات دریایی تا روز جمعه در کلیه بنادر هرمزگان ،مناسب می باشد .روزهای شنبه و بخصوص
یکشنبه و به ویژه در بنادر مرکزی و غربی هرمزگان ،موارد احتیاطی در اعزام راهنما در نظر گرفته شود.

لینک دانلود توصیه های دریایی استاى از سایت هواضناسی اداره کل استاى هرهسگاى لابل دریافت است .

http://www.hormozganmet.ir/images/pishbini/Tahake_DaryA/Tosye_Daryae.pdf
کارضناس پیص بینی :سی سی پور
کارضناس بنادر و دریانوردی :فاخری

کارضناس ضیالت  :حیذرنژاد
کارضناس هواضناسی :کاهلی-ضهابی

