
دوشنبه 1402/02/25
دید افقی:

وضعیت جوی:
سمت و سرعت باد:

ارتفاع موج:

گاهی خیلی ضعیف
ابری و مه آلود، بارندگی و وزش باد( گاهی شدید)، احتمال رعدوبرق، اواخروقت کاهش ناپایداری و ابر

جنوب غرب تا شمال شرق 12-2 متربرثانیه
0/8 تا 1/8 متر                                        دمای آب: 17-15 درجه سلسیوس

سه شنبه 1402/02/26
دید افقی:

وضعیت جوی:
سمت و سرعت باد:

ارتفاع موج:

برخی نقاط متوسط
صاف تا نیمه ابری، افزایش نسبی دما، گاهی رشد ابر

شمال شرق تا جنوب غرب 9-2 متربرثانیه
0/9 تا 0/2 متر                                        دمای آب: 18-15 درجه سلسیوس

چهارشنبه 1402/02/27
دید افقی:

وضعیت جوی:
سمت و سرعت باد:

ارتفاع موج:

برخی نقاط ضعیف
صاف تا نیمه ابری و مه آلود، بتدریج رشد ابر، اواخروقت برخی نقاط بارندگی و احتمال رعدوبرق

شمال غرب تا جنوب شرق 10-2 متربرثانیه
0/2 تا 0/8 متر                                        دمای آب: 18-15 درجه سلسیوس

پنجشنبه 1402/02/28
دید افقی:

وضعیت جوی:
سمت و سرعت باد:

ارتفاع موج:

برخی نقاط متوسط
کمی تا نیمه ابری، گاهی ابری و مه آلود، برخی نقاط بارندگی، احتمال رعدوبرق

شمال غرب تا جنوب شرق 9-2 متربرثانیه
0/7 تا 0/2 متر                                        دمای آب: 18-16 درجه سلسیوس

جمعه 1402/02/29
دید افقی:

وضعیت جوی:
سمت و سرعت باد:

ارتفاع موج:

برخی نقاط متوسط
کمی تا نیمه ابری، گاهی ابری و مه آلود، بارش پراکنده

شمال شرق تا جنوب غرب 8-2 متربرثانیه
0/1 تا 0/5 متر                                        دمای آب: 19-16 درجه سلسیوس

توصیه تهک دریایی:
امور بندری :  شرایط برای ورود و خروج کشتی به بندر طی روز دوشنبه غالباً نامناسب می باشد. شرایط برای عملیات های الیروبی و یدک 
کشی طی روز دوشنبه نامناسب و برای روز های سه شنبه تا پنجشنبه گاهی نامناسب می باشد. همچنین شرایط برای تخلیه و بارگیری 

غالت نیز بدلیل بارندگی  طی روز دوشنبه نامناسب و برای چهارشنبه شب تا صبح پنجشنبه برخی نقاط نامناسب خواهد بود.

تحلیل همدیدی:
پیش بینی دریایی 5 روزه از دوشنبه 1402/02/25 تا جمعه 1402/02/29

سمیرا محمدی نوده پیش بین مسئول:

MCI System 1از 1صفحه

بولتن پیش بینی هواشناسی دریایی

استان گیالن


