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چکیده
بررسی های توزيع بارش استان هرمزگان نشان می دهد که در سال زراعی  ،۱۳۹۹-۱4۰۰در تمامی ايستگاههای هواشناسی
استان بارش ثبت و گزارش شده است اما بارش سال زراعی امسال نسبت به سال گذشته  8۵/۱درصد کاهش داشته و
نسبت به بلند مدت از کاهش  ۶8/۷درصدی برخوردار بوده است.
میانگین دمای کمینه استان هرمزگان در سال زراعی  ۱۳۹۹-۱4۰۰برابر با  ۲۰/۱درجه سلسیوس بوده است که در مقايسه
با بلندمدت  ۰/4درجه سلسیوس کاهش داشته است .همچنین میانگین دمای بیشینه استان  ۳۲/۷درجه سلسیوس بوده است
و  ۲/۰درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت افزايش نشان می دهد .میانگین دمای استان هرمزگان در سال زراعی -۱4۰۰
 ۱۳۹۹نیز برابر با  ۲۶/4درجه سلسیوس بوده است و  ۱/۲درجه سلسیوس بیشتر از مقدار مشابه بلندمدت آن گزارش شده
است.
بررسی شاخص  ۱۲ SPEIماهه تا پايان شهريور ماه  ، ۱4۰۰حاکی از وجود خشکسالی های شديد تا بسیار شديد در اکثر
نقاط استان می باشد.
در فصل پايیز بطور کلی سامانه هايی که مناطق جنوبی کشور به ويژه استان هرمزگان را تحت تاثیر قرار دادند شامل سامانه
های مونسونی و پر فشار سیبری در ابتدای فصل و سامانه های پرفشار سیبری و کم فشار مديترانه ای و جنوبی در میانه و
انتهای فصل بوده اند که موجب صدور  ۲۲هشدار جوی و دريايی شده است.
در زمستان  ۱۳۹۹درمجموع ۱۱هشدار دريايی 4،هشدار جوی و  ۳هشدار کشاورزی در سطح نارنجی و سرد صادر شد.
شاخص ترين پديده زمستان ۱۳۹۹کاهش محسوس دما طی نخستین ماه و پرتکرار ترين پديده جوی استان وزش باد نسبتا
شديد در مناطق خشکی و دريايی بوده است.
برخالف بهار سالیان گذشته که طی روزهای آغازين سال شاهد فعالیت سامانه های بارشی در جنوب کشور بوديم ،طی
فروردين ماه سال  ۱4۰۰با توجه به تقويت زودهنگام سامانه پرارتفاع جنب حاره ای ،بارش قابل توجهی در استان گزارش
نشد.
طی تابستان  ۱4۰۰تاثیرگذارترين سامانه هواشناسی استان هرمزگان سامانه کم فشار فصلی بوده است ،به طوری که طی
دهه آخر تیر ماه و در غالب ساعات بعد از ظهر مرداد ماه و دهه اول شهريور ماه در ارتفاعات استان رگبار باران و رعد و
برق و تند باد لحظهای به وقوع پیوسته است.
در اين نشريه به طور خالصه وضعیت جوی ،اقلیمی و شرايط خشکسالی استان هرمزگان در سال زراعی۱۳۹۹ -۱4۰۰
بررسی شده و مقادير پارامترهای مختلف با مقادير متناظر بلندمدت و سال گذشته مقايسه و تحلیل شده است.
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تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان  -سال آبی 1399-1400
تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان  -پاییز 99
در فصل پايیز بطور کلی سامانه هايی که مناطق جنوبی کشور به ويژه استان هرمزگان را تحت تاثیر قرار دادند شامل سامانه
های مونسونی و پر فشار سیبری در ابتدای فصل و سامانه های پرفشار سیبری و کم فشار مديترانه ای و جنوبی در میانه و
انتهای فصل بوده اند که موجبات صدور  ۲۲هشدار جوی و دريايی شده است.
در مهرماه به طور شاخص از بیستم مهرماه سال جاری تا روزهای پايانی ماه با تاثیرات سامانه پرفشار ،تغییرات قابل توجهی
در برخی نقاط استان هرمزگان به وقوع پیوست به طوری که تغییرات محسوسی در پارامترهای دما ،فشار ،رطوبت و باد
در مناطق شرقی و مرکزی استان گزارش شد .شاخص ترين اين تغییرات ،جابجايی رکورد کمینه دمای مطلق در مناطق
شرقی و مرکزی استان در مقايسه با  ۳۰سال گذشته است .تاثیرات سامانه پايیزی در بندرعباس میناب و حاجی آباد
مشهودتر از ديگر مناطق بوده است .بیستم مهر ماه سال جاری با شکل گیری هسته مرکزی  ۱۰۳۵هکتوپاسکال در محدوده
 4۰تا  ۵۰درجه عرض شمالی و  ۵۰تا  ۶۵درجه طول شرقی و تاثیر خطوط  ۱۰۱۷هکتوپاسکالی آن تا مناطق جنوبی ايران،
گراديان فشاری مناسب در مناطق شرقی و مرکزی استان هرمزگان شکل گرفت .اين در حالی است که در سال گذشته
اين سامانه پرفشار حرارتی با هسته به مراتب ضعیفتر(  ۱۰۲۶هکتوپاسکالی) در همین محدوده مستقر بوده اما گراديان
موثر و قابل توجهی در جنوب ايران به همراه نداشته است .با ماندگاری تاثیرات سامانه پرفشار تا روزهای پايانی
مهرماه(بیست و نهم مهرماه) کاهش قابل توجه دما در مناطق شرقی ،شمالی و مرکزی استان به وقوع پیوست.
در آبان ماه نیز سامانه پرفشار شاخص ترين سامانه استان هرمزگان بود .در روز بیست و پنجم آبان ماه با تاثیر سامانه پرفشار
در منطقه و افزايش گراديان فشاری در مناطق شرقی و مرکزی استان و تاثیر زبانه های  ۱۰۱۶میلی باری آن در مناطق
شمالی استان وزش باد نسبتا شديد شمال شرقی سبب بروز بادوگردوخاک و کاهش میزان ديد افقی به میزان  ۹۰۰متر شد.

شکل شماره( .)1الف :نقشه فشاری سطح زمین روز  20مهرماه سال ( ، 1399ب) :نقشه فشاری سطح زمین روز  20مهرماه سال 1398
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در روزهای شانزدهم و هفدم آذرماه  ،قابل مالحظه ترين سامانه آذر ماه به وقوع پیوست .تحت تاثیر موج بارشی جنوبی
در مناطقی از استان از مناطق غربی استان  ،تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی بارشهای قابل توجه گزارش شد .در پارسیان
و سیريک شدت بارش ها منجر به آبگرفتگی معابر عمومی و سیالبی شدن مسیل ها شد .عالوه بر اين در مناطق دريايی
تنگه هرمز وزش بادهای شديد به وقوع پیوست که سبب طوفانی شدن دريا شد .با خروج اين موج بارشی کاهش محسوس
دما در استان آغاز شده و کمینه های دما در مناطقی چون حاجی آباد به زير يک درجه سلسیوس رسید .

شکل شماره( .)2نقشه سطح  500میلی باری روز  17آذر(گذر ناوه از مناطق جنوبی کشور و استان هرمزگان)

تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان  -زمستان 99
به طور کلی در زمستان  ۱۳۹۹درمجموع ۱۱هشدار دريايی  4،هشدار جوی و  ۳هشدار کشاورزی در سطح نارنجی و سرد
صادر شد .شاخص ترين پديده زمستان ۱۳۹۹کاهش محسوس دما طی نخستین ماه و پرتکرار ترين پديده جوی استان
وزش باد نسبتا شديد در مناطق خشکی و دريايی بوده است .زمستان  ۱۳۹۹زمستان بسیار کم بارش در طول دوره آماری
بوده است .به طوری که در اين فصل تنها  4موج بارشی بسیار ضعیف روی نقاطی از استان تاثیر گذار شد که بارش های
آن نیز قابل مالحظه نبوده است .در زمستان  ۱۳۹۹هیچ موج بارشی موثری روی استان تاثیر گذار نبود.
در دی ماه با توجه به ماندگاری سامانه پرفشار روی استان ،کاهش دمای کمینه در غالب نقاط استان به ويژه مناطق مرکزی
قابل مالحظه بود .با تاثیر سامانه پرفشار نسبتا قوی و تاثیر زبانه های  ۱۰۲۶میلی باری آن روی استان ،وزش باد نسبتا شديد
شمال شرقی در مناطق شرقی و مرکزی استان و همچنین در محدوده تنگه ی هرمز به وقوع پیوست.کاهش ديد افقی در
رودان (شرق استان) به  ۵۰۰متر کاهش يافت و سرعت باد در جزيره سیری به  ۵۶کیلومتر در ساعت رسید .در غالب نقاط
استان نیز با ماندگاری سامانه پرفشار سرد ،کاهش محسوس دمای کمینه اتفاق افتاد .سامانه پرفشار سرد در جنوب کشور
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و استان هرمزگان ماندگار شد ،به طوری که در غالب نقاط استان کاهش محسوس دمای کمینه در چند روز متوالی به
وقوع پیوست .افت دمای کمینه در مناطق غربی و شمالی استان قابل مالحظه بود و دما در حاجی آباد و بستک به ۲/۰
درجه زير صفر رسید .همچنین در بیست و دوم اين ماه کمینه دمای ايستگاه بندرعباس به  ۲/۳درجه سلسیوس رسید ،ثبت
دمای  ۲/۳درجه سلسیوس درمرکز استان سبب شد بندرعباس بعد از طی مدت حدود  ۵۰سال به بی سابقه ترين دمای
کمینه ی خود(دمای  ۲/۰درجه سلسیوس در دی  )۱۳۵۱نزديک شود.

شکل شماره( .)3نقشه فشاری سطح زمین ( تقویت سامانه پرفشار در عرضهای باال) ،روز ششم دی ماه

در بهمن ۱۳۹۹غالبا با حاکمیت امواج پايدار ،جو نسبتا آرامی در استان سپری شد .تنها طی روزهای آغازين اين ماه وزش
باد نسبتا شديد شمال شرقی در مناطق خشکی و دريايی شاخص ترين پديده بوده است که سبب ماندگاری گردوغبار در
مناطق شرقی و مرکزی استان گرديد.گردوغبار سبب افت شاخص کیفیت هوا شد ،به طوری که که شاخص  pm10در
بندرعباس به مرحله خطرناک رسید.
در بیست و سوم اسفند ماه با توجه به گراديان شديد فشاری در خلیج فارس و همچنین کشورهای عربی ،شاهد ورود
گردوغبار از سمت مرزهای غربی به خلیج فارس بوديم .بهطوریکه که کاهش ديد افقی در جزاير خلیج فارس به زير
 ۲۰۰۰متر رسید .همچنین با توجه به سوی غربی باد در جزاير خلیج فارس ،در برخی نقاط مرکزی و شرقی استان نیز
گردوغبار سبب آلودگی هوا در مناطقی چون بندرعباس و خمیر شد.
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شکل شماره( .)4تصویر ماهواره ای گردوغبار (مناطق صورتی رنگ)  ،بیست و سوم اسفند99

تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان – بهار 1400
برخالف بهار سالیان گذشته که طی روزهای آغازين سال شاهد فعالیت سامانه های بارشی در جنوب کشور بوديم ،طی
فروردين ماه سال  ۱4۰۰با توجه به تقويت زودهنگام سامانه پرارتفاع جنب حاره ای ،بارش قابل توجهی در استان گزارش
نشد .به طور کلی در مجموع فصل بهار عمدتا بارش های استان با تاثیر سامانه های گرم همرفتی در ارتفاعات استان رخ
داد .طی فروردين ماه در غیاب سامانه های بارشی ،وزش باد نسبتا شديد ،پديده غالب استان بود .در ارديبهشت ماه
مهمترين سامانه تاثیر گذار روی استان سامانه همرفتی روزهای  ۱۰و  ۱۱ارديبهشت ماه بود که منجر به سیالب موقتی در
نقاطی از شمال استان شد .تاثیر سامانه فصلی طی روزهای  ۱۵تا  ۲۰خرداد ماه و تقويت سامانه پرارتفاع جنب حاره ای
طی روزهای واپسین ماه مهمترين سامانه های جوی استان در خرداد ماه بودند.
در بیست و پنجم و بیست و ششم فروردين ماه در ادامه ناپايداری های همرفتی ،طی ساعاتی در مناطق دريايی استان در
محدوده تنگه هرمز وزش باد نسبتا شديد موقتی ،سبب متالطم شدن دريا شد .با توجه به افزايش ابرناکی در برخی نقاط
مرتفع استان از جمله رودان و حاجی آباد رگبار پراکنده باران و رعد وبرق به وقوع پیوست .در بندرعباس (مرکز استان)
نیز ضمن افزايش ابر ،رعد وبرق پراکنده و افزايش سرعت بادگزارش شد.
در  ۱۰و  ۱۱ارديبهشت ماه شدت فعالیت سامانه همرفتی طی روزهای  ۱۰و  ۱۱ارديبهشت منجر به سیالب موقتی در شمال
حاجی آباد شد .طی فعالیت سامانه همرفتی  ،سامانه پرارتفاع جنب حاره ای در (سطوح میانی جو) تضعیف گرديد و
ضمن تقويت کم فشار فصلی در سطح زمین ،با تاثیر رطوبت ناشی از بادهای مرطوب جنوب شرقی در سواحل دريای
عمان و تنگه هرمز در ساعات بعدازظهر و شب ناپايداری های همرفتی در مناطق مختلف استان به وقوع پیوست.
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شکل شماره(.)5تصویر ماهواره هواشناسی مربوط به ساعات بعدازظهر روز ( 1400/2/10تقویت ابرهای همرفتی در مناطق شمالی استان)

طی روزهای  ۳۰و  ۳۱خرداد ماه با تقويت سامانه پرارتفاع جنب حاره ای شاهد افزايش محسوس دما در اکثر مناطق
استان بوديم .شکل شماره  ۵وضعیت دمايی و هسته هوای گرم با مرکزيت عربستان را نشان می دهد .

شکل شماره ( )6وضعیت دمایی  30خرداد ماه

تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان  -تابستان 1400
طی تابستان  ۱4۰۰تاثیرگذارترين سامانه هواشناسی استان هرمزگان سامانه کم فشار فصلی بوده است ،به طوری که طی
دهه آخر تیر ماه و در غالب ساعات بعد از ظهر مرداد ماه و دهه اول شهريور ماه در ارتفاعات استان رگبار باران و رعد و
برق و تند باد لحظهای به وقوع پیوسته است .تیرماه  ۱4۰۰از حیث تاثیرگذاری مکانی سامانههای فصلی ،قابل توجه بوده

6

سالنامه 1399-1400

اداره کل هواشناسی استان....

است و دامنه فعالیت بارشها عالوه بر ارتفاعات استان در ساير مناطق از جمله مناطق دريايی نیز تاثیرگذار بود .همچنین
تکرر بارشهای رگباری در مرداد ماه در بشاگرد بیشتر از ساير ماه ها بوده است.
در دهمین روز تیرماه با تقويت سامانه پرارتفاع جنب حارهای(شکل شماره  )۷در جنوب کشور و استان هرمزگان و تاثیر
گذاری زبانه ۵۹۰دکامتری آن روی استان ،سبب وقوع دمای  ۵۱درجه سلسیوس در میناب شد.

شکل شماره( :)7نقشه  500میلی باری روز 1400/4/10

مرداد  ۱4۰۰جوالن سامانه فصلی در ارتفاعات استان هرمزگان بود ،به طوری که در غالب بعد از ظهرهای اين ماه در
ارتفاعات استان رگبار باران و رعد وبرق و تند باد لحظهای بوقوع پیوست .همچنین در روزهای ابتدايی ماه در پارسیان نیز
با تاثیر اين امواج ناپايدار تند بادی با سرعت  ۱۲۶کیلومتر در ساعت به وقوع پیوست .با شکل گیری الگوی کم فشار در
سطح زمین و همچنین تاثیر جريانات شرقی و رطوبت مناسب دراليه های زيرين جوی ضمن وقوع تندبادهای شديد در
مناطق دريايی ،رگبار و رعد وبرق قابل توجه در مناطق مرتفع استان از جمله منطقه بشاگرد گزارش شد.

شکل شماره( :)8نقشه ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح  500میلیباری1400/5/28
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شکل شماره( :)9نقشه ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح  500میلیباری 1400/5/26

شکل شماره  8و  ۹مقايسه ارتفاع ژتوپتانسیلی سطح  ۵۰۰میلی باری روز  ۲8مرداد و  ۲۶مرداد را نشان میدهد .طبق
نقشههای باال با تضعیف سامانه پرارتفاع جنب حارهای در  ۲8مرداد الگوی مناسب وقوع ناپايداری در ارتفاعات استان
فراهم شده است.
طی شهريور ماه عالوه بر تاثیرگذاری سامانه فصلی ،تشديد بادهای  ۱۲۰روزه در جنوب شرق کشور و تقويت سامانه
پرارتفاع جنب حارهای روی استان سبب افزايش قابل مالحظه دما در  ۵شهريور ماه شد و دمای بیشینه در میناب تا 4۹
درجه سلسیوس گزارش شد .در روزهای پايانی شهريورماه با تضعیف سامانه پرارتفاع جنب حارهای از میزان شدت گرمای
تابستانه در استان کاسته شد.

شکل شماره( :)10نقشه دمایی سطح زمین مورخ  5شهریور 1400

شکل شماره( :)11نقشه دمایی سطح زمین مورخ  29شهریور 1400

شکل شماره  ۱۰و  ۱۱نشان دهنده وضعیت دمايی سطح زمین و مقايسه روزهای آغازين و پايانی شهريور ماه است که
نشان دهنده تعديل دمايی در روزهای پايانی شهريور است.
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تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان  -سال آبی 1399-1400
بارش قابل مالحظه باران در منطقه سیريک و سیالبی شدن اين مناطق در ۱۷آذرماه.
سرمازدگی محصوالت کشاورزی در پی افت قابل مالحظه دما در دهه سوم دی ماه .
وزش باد نسبتا شديد و تعطیلی اسکله های مسافربری در  4بهمن ماه.
گردوغبار و کاهش کیفیت هوا در مناطق شرقی و مرکزی استان در  ۲۳اسفندماه.
سیالب در بخش کوهشاه احمدی حاجی آباد و تلف شدن  ۵۰۰راس گوسفند بر اثر سیالب در  ۱۰و ۱۱
ارديبهشت ماه.
تعطیلی اسکلههای استان(اسکله شهید ذاکری قشم و شهید حقانی بندرعباس) به دلیل تندباد در  ۱۲تیرماه.
تخريب راههای روستايی استان به دلیل سیالب در ۲۶تیرماه.
تلف شدن دام ،قطع برق در نقاطی از استان به دلیل سیالب و تند باد لحظهای در ۲۶تیرماه.
طوفان شديد با سرعت  ۱۲۶کیلومتر در ساعت و جان باختن يک نفر در پارسیان در۲مرداد ماه.
تعطیلی اسکلههای استان(اسکله شهید ذاکری قشم و شهید حقانی بندرعباس) به دلیل تندباد جنوب شرقی در۲۷
مرداد.
طغیان رودخانههای فصلی بشاگرد و جان باختن سه نفر در اثر سیالب در ۲8مرداد.
جان باختن يک نفر در سیاهو(توابع بخش مرکزی) در اثر صاعقه در ۲۹مرداد.
طغیان رودخانه شه بابک بشاگرد در  8شهريور.
تخريب پل دوراهی شه بابک بشاگرد و مسدود شدن محور تردد به سردشت بشاگرد در  8شهريور .
رگبار شديد باران و قطع راه ارتباطی جگدان به سردشت بشاگرد در  8شهريور.
رگبار شديد باران و مسدود شدن محور بشاگرد به جاسک در  ۱۰شهريور.
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تحلیلی بر وضعیت دمای استان  -سال آبی 1399-1400
اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

جدول شماره( :)1جدول دمای سال زراعی 1399-1400

بر اساس جدول فوق ،میانگین دمای کمینه استان هرمزگان در سال زراعی  ۱۳۹۹-۱4۰۰برابر با  ۲۰/۱درجه سلسیوس بوده
است که در مقايسه با بلندمدت  ۰/4درجه سلسیوس کاهش داشته است .همچنین میانگین دمای بیشینه استان  ۳۲/۷درجه
سلسیوس بوده است و ۲/۰درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت افزايش نشان می دهد .میانگین دمای استان هرمزگان در
سال زراعی  ۱۳۹۹-۱4۰۰نیز برابر با  ۲۶/4درجه سلسیوس بوده است و  ۱/۲درجه سلسیوس بیشتر از مقدار مشابه بلندمدت
آن گزارش شده است.
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دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
جدول شماره( : )2دمای بیشینه مطلق

سال زراعی 1399 -1400

سال زراعی 1398 -1399

بلندمدت

50/5

50/9

51/2

میناب

میناب

رودان

1400/04/11

1399/03/17

1397/03/18

مطابق با جدول فوق دمای بیشینه مطلق گزارش شده در سال زراعی ۱۳۹۹ -۱4۰۰و سال زراعی  ۱۳۹8-۱۳۹۹متعلق به
ايستگاه میناب و به ترتیب برابر با  ۵۰/۵و  ۵۰/۹درجه سلسیوس بوده است اين در حالی است که در بلند مدت ،بی سابقه
ترين دمای بیشینه مطلق به میزان  ۵۱/۲درجه سلسیوس و متعلق به ايستگاه رودان بوده است که در تاريخ ۱۳۹۷/۰۳/۱8
ثبت و گزارش شده است.
جدول شماره( :)3دمای کمینه مطلق

سال زراعی 1399 -1400

سال زراعی 1398 -1399

بلندمدت

-2/2

-1/3

-3/6

حاجی آباد

حاجی آباد

حاجی آباد

1399/10/22

1398/08/24

1392/10/10

طبق جدول فوق دمای کمینه مطلق در سال زراعی ۱۳۹8-۱۳۹۹ ،۱۳۹۹ -۱4۰۰و بلند مدت متعلق به ايستگاه حاجی
آباد بوده است .بی سابقه ترين دمای کمینه مطلق در بلندمدت به میزان  -۳/۶درجه سلسیوس و در تاريخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۰
ثبت و گزارش شده است.
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پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل شماره (:)12پهنه بندی میانگین دمای استان هرمزگان در سال زراعی 1399-1400

مطابق با نقشه فوق در سال زراعی ،۱۳۹۹-۱4۰۰مناطق شمالی استان و بخش هايی از شمال بندرعباس و شهرستان بشاگرد
محدوده دمايی بین  ۱۵تا  ۲۵درجه سلسیوس را تجربه کرده اند و سايرمناطق استان نیز محدوده دمايی بین  ۲۵تا  ۳۰درجه
را داشته اند.
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پهنهبندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلند مدت

شکل شماره (:)13پهنه بندی اختالف میانگین دمای سال زراعی  1399-1400شهرستان های استان نسبت به بلند مدت

مطابق با نقشه پهنه بندی فوق  ،اکثر مناطق استان در سال زراعی  ۱۳۹۹-۱4۰۰دارای اختالف دمايی بین ۰/۵تا  ۱/۵درجه
سلسیوس با بلند مدت خود بوده اند .بیشترين اختالف دمايی مشاهده شده با بلند مدت در اين ماه متعلق به بخش هايی از
شهرستان های بشاگرد و بستک می باشد که اختالف دمای سال زراعی  ۱۳۹۹-۱4۰۰آنها با بلند مدت در مناطق مذکور
در محدوده ای بین  ۱/۵تا  4/۵درجه سلسیوس مشاهده شده است .
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تحلیلی بر وضعیت بارش استان  -سال آبی 1399-1400
جدول شماره( :)4اطالعات بارش استان هرمزگان در سال زراعی  1399-1400و مقایسه با سال زراعی گذشته و بلندمدت

در سال زراعی  ،۱۳۹۹-۱4۰۰میانگین بارش در استان  4۹/۷میلیمتر بوده در حالی که میانگین بارش در سال زراعی
گذشته  ۳۳۵/۷ ،میلی متر و در بلند مدت  ۱۵8/۷میلی متر به ثبت رسیده که بر اين اساس بارش سال زراعی امسال نسبت
به سال گذشته  8۵/۱درصد کاهش داشته و نسبت به بلند مدت از کاهش  ۶8/۷درصدی برخوردار بوده است.
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درصد تأمین بارش سال آبی استان

نمودار شماره ( :)1نمودار درصد تامین بارش سال آبی استان هرمزگان در بازه زمانی  1399/07/01تا 1400/06/31

بر اساس آمار بلند مدت استان که در نمودار فوق نشان داده شده است  ،سهم بارش سال زراعی  ۱۳۹۹-۱4۰۰استان
هرمزگان حدود  ۳۲درصد از بارش کل سال آبی است (ستون آبی رنگ انتهای نمودار مربوط به بارش سال زراعی
 ۱۳۹۹-۱4۰۰استان می باشد).
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پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل شماره ( :)14الگوی پهنه بندی بارش تجمعی استان هرمزگان در سال آبی 1399-1400

مطابق نقشه پهنه بندی فوق که برگرفته از مقادير بارش روزانه ايستگاه های هواشناسی سینوپتیک استان می باشد مالحظه
می شود که اکثر شهرستان های استان بارشی بین ۱تا  8۰میلی متر را در سال آبی  ۱۳۹۹-۱4۰۰به ثبت رسانده اند و در
بخش هايی از شهرستان های حاجی آباد،بندرعباس ،بستک و بشاگرد بارش هايی تا ۱۲۰میلیمتر نیز ثبت و گزارش شده
است.
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تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان  -سال آبی 1399-1400

شکل شماره (:)15پهنه بندی خشکسالی استان هرمزگان طی دوره  12ماهه تا پایان شهریور 1400

مطابق نقشه فوق ،براساس شاخص  SPEIشش ماهه تا پايان شهريور ماه  ،۱4۰۰درجه های خشکسالی شديد تا بسیار
شديد در کل استان مشاهده می شود.

17

سالنامه 1399-1400

اداره کل هواشناسی استان....

تقدیر و تشکر

 -۱به اين وسیله مراتب تقدير و تشکر نويسندگان اين اثر از همکاران مرکز ملی اقلیم و مديريت بحران
خشکسالی به سبب تهیه تعدادی از جداول ،نمودارها و شکل های مورد استفاده در اين فصلنامه
که پس از تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی دراختیار اين اداره کل قرارگرفته است
ابراز میشود.
 -۲نويسندگان اين فصلنامه همچنین از تمامی همکاران استانی ( همکاران پرتالش ديدبانی ،فنی،
فناوری اطالعات و پیش بینی) که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوين آن نقش داشتند
سپاسگزاری و تقدير می نمايند.
اسامی همکارانی که در تهیه اين سالنامه همکاری داشته اند:
 -۱راحله رمضانی(از گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی)
 -۲راضیه امیرطاهری(از گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی)
 -۳محمد روح اهلل نژاد(از گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی)
 -4مرضیه سی سی پور (از اداره پیش بینی و صدور پیش آگاهی جوی)
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