
 انتشار اعالمیه های دریایی و هواشناسی

 ی دریایی چگونه است؟بازه یا بازه های زمانی مورد نظر برای ارائه پیش بین -۱

 ساعته به شرح ذیل :  ۱۲بازه زمانی 

 ۰۸: ۰۰صبح ساعت  .1

 ۲۰: ۰۰شب ساعت  .2
 مناطق و بنادر مورد نظر برای ارائه پیش بینی دریایی )با ذکر مشخصات جغرافیایی( کدام است؟  -۲

 استان های ساحلی در کشور بر اساس تقسیم بندی سازمان هواشناسی کشور 

 به عنوان مثال :

 استان مازندارن : .1

A. منطقه رامسر (۵۴ ۳۶N-۵۰ ۴۰E) 
B. نوشهر (۳۹ ۳۶N-۵۱-۳۰E) 

C. فریدونکنار (۴۰ ۳۶N-۵۲ ۴۰E) 

D. بابلسر (۴۳ ۳۶N-۵۲ ۳۹E) 
 کدام پارامترهای هواشناسی دریایی زیر مرتبط با فعالیت شما می باشد؟  -۳

A.  بارش باران 

B.  سمت و سرعت باد 
C.  سمت و سرعت جریان                 

D.  دمای هوا 

E. ارتفاع موج                                  
F. دمای آب 

G.  پریود موج                                  

H.  رطوبت هوا 

I. جهت موج                                  
J. ابرناکی                                       

K.  دید افقی 

L.  جزر و مد                                                    

M. پدیده های جوی 
کدامیک از فعالیتهای دریایی )برای مثال دریانوردی، تخلیه و بارگیری و غیره( برای ارائه پیش بینی مد نظر سازمان    -۴

 بنادر و دریانوردی می باشد؟ 

A.      شدید   کوالک و برف  –  باد سرعت و  سمت –  باران بارش: بارگیری  و تخلیه 



B.        مه  –  موج  جهت  –  افقی  دید  –  باد  سرعت  و  سمت  –علمیات پهلودهی و جداسازی، ارتفاع موج 

 شدید  کوالک  و برف – غلیظ
C.       موج  جهت  –  موج  ارتفاع  –  جریان  سرعت  و  سمت  –  باران  بارش:  دریایی  نجات  و  جستجو  عملیات 

 کوالک شدید  و برف – غلیظ مه – جوی های پدیده  – افقی  دید  – باد سرعت  و سمت –
D.        هوا  دمای – موج جهت – افقی دید -موج ارتفاع  – باد سرعت و سمت: آلودگی  با مقابله عملیات   –  

 آب دمای
E.       دمای   –   هوا  دمای  –  موج  جهت  –   افقی  دید  -موج  ارتفاع   –   باد  سرعت   و  سمت:    تفریحی  و  مسافری 

 آب
برای صدور هش  - ۵ هواشناسی  پارامترهای  انواع  مقادیر حدی  از  برای هر یک  قرمز  و  نارنجی  زرد،  در سه سطح  دار 

 شناورها )با ذکر دسته بندی شناورها و محدوده فعالیت آن ها( به چه صورت می باشد؟ 

بر اساس دستور العمل تهک دریایی که متناسب با شرایط بنادر هر استان تدوین شده است، هشدار هواشناسی دریایی  

 تولید و صادر می گردد. 

 عنوان مثال : به

 مقادیر حدی پارامتر سرعت باد محدوده فعالیت نوع شناور 

 هشدار سطح قرمز  هشدار سطح نارنجی  هشدار سطح زرد

نات ۱۲باالی  خلیج فارس و دریای عمان  خدماتی نات ۱۵باالی   نات ۱۸باالی    

نات ۱۵باالی  خلیج فارس و دریای عمان  تجاری نات ۲۰باالی   نات ۲۵باالی    

نات ۱۵باالی  خلیج فارس و دریای عمان  صیادی نات ۲۰باالی   نات ۲۵باالی    

نات ۱۵باالی  خلیج فارس و دریای عمان  مسافربری  نات ۲۰باالی   نات ۲۵باالی    

 مقادیر حدی پارامتر ارتفاع موج محدوده فعالیت نوع شناور 

 هشدار سطح قرمز  هشدار سطح نارنجی  هشدار سطح زرد

پا  ۳تا  خلیج فارس و دریای عمان  تجاری پا  ۴تا   به باال  ۴از     

پا  ۳تا  خلیج فارس و دریای عمان  صیادی پا  ۴تا   به باال  ۴از     

پا  ۳تا  خلیج فارس و دریای عمان  مسافربری  پا  ۴تا   به باال  ۴از     

پا ۲. ۵تا  خلیج فارس و دریای عمان  خدماتی پا ۳. ۵تا   پا به باال ۳. ۵از     

 


