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 چکیده
های هواشناسی ايستگاه تمامی، در ۱4۰۰-۱4۰۱در سال زراعی  که دهدمی نشان استان هرمزگانبارش  توزيع هایبررسی

متر بوده در حالی میلی 8/۲۲۹، میانگین بارش در استان ۱4۰۰-۱4۰۱زراعی در سال استان بارش ثبت و گزارش شده است 

میلی متر به ثبت رسیده که بر اين اساس  ۷/۱۵8میلی متر و در بلند مدت  ۷/4۹که میانگین بارش در سال زراعی گذشته، 

 درصدی برخوردار بوده است. 8/44بارش سال زراعی امسال نسبت به بلند مدت از افزايش 

درجه سلسیوس بوده است که در مقايسه  4/۲۰برابر با  ۱4۰۰-۱4۰۱گین دمای کمینه استان هرمزگان در سال زراعی میان

درجه سلسیوس بوده است  ۳/۳۲چنین میانگین دمای بیشینه استان داشته است. هم افزايشدرجه سلسیوس  8/۰با بلندمدت 

 ۱4۰۰-۱4۰۱دهد. میانگین دمای استان هرمزگان در سال زراعی درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت افزايش نشان می۵/۱و 

 درجه سلسیوس بیشتر از مقدار مشابه بلندمدت آن گزارش شده است. ۲/۱درجه سلسیوس بوده است و  4/۲۶نیز برابر با 

به  يدخشكسالی شديد تا بسیار شد درجه ،۱4۰۱ تا پايان شهريور ماه ماهه SPEI  ۲4شاخص  براساس فوق، نقشه مطابق

های بندرلنگه ،خمیر، ويژه در مناطق مرکزی، شمالی و غربی استان قابل مشاهده است که وسعت آن در شهرستان

 .باشدها بیشتر میبندرعباس ، حاجی آباد و رودان نسبت به بقیه شهرستان

سراسری در استان هرمزگان رخ های عدم تاثیر کم فشار دريای سرخ در مناطق جنوبی ايران، بارش دلیل ، بهدر فصل پايیز

ای شاهین تاثیر طوفان حاره های اين فصل ماهیت تندری و در نقاطی از استان به صورت پراکنده اتفاق افتاد.بارش نداد.

های جوی و دريايی در سواحل دريای عمان و سامانه پرفشار سیبری در مناطق شرقی و مرکزی استان مهمترين سامانه

 استان بود.

بارش در جنوب  ترين الگوهایاز رطوبت، يكی از ناب با شكل گیری يک سامانه  قدرتمند دينامیكی و غنی ،ستاندر زم 

طی اين مدت رگبارهای شديد همراه با آبگرفتگی  کشور شكل گرفت و سبب سیالب درسراسر استان هرمزگان شد.

های قابل مالحظه و منجر به آبگیری کامل سد شدت بارش اين سامانه در سراسر استان گسترده معابر به وقوع پیوست.

 .استان  بويژه درشرق استان شد

های هترين پديدهای گردوخاکی شاخصبارش قابل توجه در سراسر استان، پديده عدم وجودبا توجه به  بهار،طی  

هواشناسی استان بود و به کرات نقاطی از استان تحت تاثیر گردوغبارهای فرامحلی انتقال يافته از کشورهای عربی قرار 

 گرفت. 

های مونسونی قرار گرفت و دامنه فعالیت سابقه ترين بارشپهنه وسیعی از استان تحت تاثیر يكی از بی ،۱4۰۱تابستان طی 

تا جنوب مناطق مختلف استان اعم از ارتفاعات و جزاير خلیج فارس را تحت تاثیر قرار آن از شرق تا غرب و از شمال 

به دلیل گستردگی اين موج بارشی مونسونی باالترين سطح هشدار هواشناسی)هشدار قرمز( در فصل تابستان استان  داد.

 .هرمزگان صادر شد
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 ۱4۰۰ -۱4۰۱سال زراعی در خشكسالی استان هرمزگان شرايط اقلیمی و جوی، وضعیت خالصه طور به نشريه اين در

 .است تحلیل شده و مقايسه گذشته سال و بلندمدت متناظر مقادير با مختلف پارامترهای مقادير و شده بررسی

 

 1400-1401سال آبی   -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 
و موج مونسونی فراگیر مرداد  ۱4۰۰دی ماه دو سامانه قدرتمند دينامیكی  ،۱4۰۰-۱4۰۱به طور کلی در سال زراعی 

 های جوی استان هرمزگان  بوده است.ترين سامانهاز شاخص ۱4۰۱

  های سراسری در استان هرمزگان ، به عدم تاثیر کم فشار دريای سرخ در مناطق جنوبی ايران، بارش۱4۰۰طی پايیز

تاثیر طوفان حاره  به صورت پراکنده اتفاق افتاد.های اين فصل ماهیت تندری و در نقاطی از استان بارش رخ نداد.

های ترين سامانهای شاهین در سواحل دريای عمان و سامانه پرفشار سیبری در مناطق شرقی و مرکزی استان مهم

 جوی و دريايی استان بود.

 هایالگوی ترين، با شكل گیری يک سامانه  قدرتمند دينامیكی و غنی از رطوبت، يكی از ناب۱4۰۰ زمستان یط 

طی اين مدت رگبارهای  بارش در جنوب کشور شكل گرفت و سبب سیالب درسراسر استان هرمزگان شد.

شدت بارش اين سامانه در سراسر استان قابل مالحظه  شديد همراه با آبگرفتگی گسترده معابر به وقوع پیوست.

 و منجر به آبگیری کامل سد های استان  بويژه درشرق استان شد.

  ترين پديد های گردوخاکی شاخصبارش قابل توجه در سراسر استان، پديده فقدان، با توجه به ۱4۰۱طی بهار

های هواشناسی استان بود و به کرات نقاطی از استان تحت تاثیر گردوغبارهای فرامحلی انتقال يافته از کشورهای 

 عربی قرار گرفت. 

  های  مونسونی قرار گرفت و دامنه ترين بارشسابقهتاثیر يكی از بیپهنه وسیعی از استان تحت  ،۱4۰۱تابستان طی

فعالیت آن از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب  مناطق مختلف استان اعم از ارتفاعات و جزاير خلیج فارس را 

ز( به دلیل گستردگی اين موج بارشی مونسونی باالترين سطح هشدار هواشناسی)هشدار قرم تحت تاثیر قرار داد.

  در فصل تابستان استان هرمزگان صادر شد.

 

  ای شاهینتاثیرات طوفان حاره :1400یازدهم مهرماه 

شاهین( در پهنه -ای )گالببا مهیا شدن شرايط ترمودينامیكی و وجود رطوبت مناسب در سطح دريا، چرخند حاره

در روز يازدهم مهرماه  با پیشروی اين چرخند به سمت دريای عمان، نقاطی از سواحل  های اقیانوسی شكل گرفت.آب

جاسک در استان هرمزگان نیز تحت تاثیر بادهای نسبتا شديد و رگبار پراکنده باران قرار گرفت. با توجه به تاثیر سامانه 
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های باال پیدا نكرد و پس از تاثیر ضاين چرخند شرايط مناسبی برای پیشروی به سمت عر پرفشار در جنوب شرق کشور،

های کشور عمان منحرف  و از تاثیرات مخرب آن در های پايین و خشكیغیر مستقیم در شرق جاسک، به سمت عرض

 سواحل هرمزگان کاسته شد.

زير مطابق نقشه  دهد.ای به سواحل جنوب  را نشان مینقشه زير آرايش فشاری سطح زمین در روز نزديكی طوفان حاره

بار درمناطق دريايی جنوب شكل گرفته است که استان هرمزگان نیز تحت تاثیرآن میلی ۱۰۰۵مرکز کم فشاری با هسته 

های باال و گراديان فشاری مناسب در مناطق باری در عرضمیلی ۱۰۳۲عالوه بر اين با توجه به هسته پرفشار  قرار دارد.

 ها به سايرنقاط استان هرمزگان کاسته شد.ن پیشروی ناپايداریتاثیرات پرفشار غالب و از میزا شرقی کشور،

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 1400نقشه فشاری سطح زمین یازدهم مهر  :(1شکل  شماره)

 

 

 تاثیر سامانه پرفشار 1400هجدهم و نوزدهم مهر : 

باری آن  میلی ۱۰۲8در روزهای هجدهم و نوزدهم مهرماه با توجه به تقويت سامانه پرفشار و شكل گیری هسته مرکزی 

های جنوبی کشور شكل گرفت و با توجه به گراديان فشاری مناسب های باال، گراديان فشاری مناسب در عرضدر عرض

در مناطق شرقی و مرکزی استان، وزش بادهای نسبتا شديد شمال شرقی همراه با گردوغبار سبب کاهش موقتی میدان ديد 

ثیر اولین باد متر کاهش پیدا کرد. به دنبال تا ۵۰۰افقی در مرکز استان شد به طوريكه شعاع ديد افقی در بندرعباس تا 

 شديد پايیزی، کاهش محسوس دمای کمینه در غالب نقاط به وقوع پیوست. 
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 1400نقشه فشاری سطح زمین هجدهم مهر  :(2شکل  شماره )

 

  تاثیر امواج ناپایدار تراز میانی جو در غرب استان1400بیست و هفتم تا بیست و نهم آبان : 

باری آن به جنوب کشور و ايجاد گراديان میلی ۱۰۲۰های های باال و کشیده شدن زبانهعرضبا تاثیر سامانه پرفشار از  

فشاری مناسب، طی ساعات صبح تا ظهر در مناطق شرقی و مرکزی استان تندباد شديد همراه با گردوخاک و کاهش ديد 

د که سبب  کاهش شعاع ديد افقی کیلومتر درساعت رسی ۵۰افقی به وقوع پیوست. سرعت باد در بندرعباس به  محدوده 

ای در خلیج فارس و متاثر شدن مناطق غربی استان، در  برخی مناطق غربی رگبار و متر شد. از طرفی با تاثیر ناوه 8۰۰تا 

متر بارش رگباری همراه میلی ۱۰۲که در بخش کوشكنار در غرب پارسیان طوریرعد وبرق قابل مالحظه شاهد بوديم به

، بارش Kهای ترمودينامیكی از جمله شاخص شديد گزارش شد. در اين سامانه با توجه به باالبودن شاخص با تندبادهای

 های همرفتی درمدت زمان کوتاه اتفاق افتاد.
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دهد. مطابق آبان( را نشان می ۲۷آبان( و زمان وقوع پديده) ۲۵سطوح فشاری روزهای قبل از وقوع پديده) 4و ۳شكل 

درجه  ۵۰تا  4۰باری در موقعیت میلی ۱۰۳۰مان وقوع باد و گردوخاک در استان، سامانه پرفشار با هسته تصاوير باال در ز

باری آن با ايجاد گراديان فشاری مناسب استان هرمزگان را تحت تاثیر میلی ۱۰۲۰عرض شمالی قرار گرفته است که زبانه 

 قرار داده است.   
 

  امانه بسیار قدرتمند سودانی و سیالب در اکثر نقاط : تاثیر س1400دوازدهم تا چهاردهم دی 

ی هاترين الگودی ماه با شكل گیری يک سامانه  قدرتمند دينامیكی و غنی از رطوبت، يكی از ناب ۱4تا  ۱۲طی روزهای 

طی اين مدت رگبارهای شديد همراه  بارش در جنوب کشور شكل گرفت و سبب سیالب درسراسر استان هرمزگان شد.

آبگرفتگی گسترده معابر به وقوع پیوست. شدت بارش اين سامانه در سراسر استان قابل مالحظه و منجر به آبگیری کامل با 

الگوی سینوپتیكی اين سامانه در تمامی سطوح جوی در جنوب کشور ايده ال  سدهای استان  بويژه درشرق استان شد.

ی نسب، در سطوح میانی جو رطوبت بسیار غنی و در سطوح میاکه در سطح زمین کم فشار بسیار مناطوریهبوده است ب

های سراسری و قابل توجه در جنوب کشور و جوکم فشار دينامیكی کشیده شده تا شمال دريای سرخ سبب ايجاد بارش

 استان هرمزگان شد. وزش بادهای شديد جنوب شرقی در مناطق دريايی استان سبب تغذيه رطوبتی مناسب اين سامانه شد.

دی  ۱۲های اين سامانه بود. طی روز يكشنبه ضمن اينكه جت تراز فوقانی جو يكی ديگر از عوامل تقويت کننده بارش

دی با فعالیت  ۱۳دی تا ظهر دوشنبه  ۱۲بارش ها ابتدا بطور پیوسته و مداوم با جبهه گرم همراه بود، از اواخر يكشنبه  ۱4۰۰

 رت رگباری و قابل مالحظه و سنگین به وقوع پیوست. صوهها بشاخه جبهه سرد اين سامانه بارش
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دهد کم فشار سطح زمین با کم ارتفاع سطوح باشد و نشان میهای باال تايید کننده دينامیكی بودن سامانه بارشی مینقشه

 باال همخوانی بسیار دقیقی داشته است و استان هرمزگان در شرق کم ارتفاع دينامیكی قرار گرفته است.

  تاثیر سامانه تلفیقی )سودانی و مدیترانه ای( و سیالب 1400ششم تا بیست و هشتم دی و بیست :

 در شرق استان 

ای در سراسر دی ماه با شكل گیری الگوی ناب بارشی ناشی از تلفیق دو سامانه جنوبی و مديترانه ۲8تا  ۲۵طی روزهای 

 به وقوع پیوست.های شديد و قابل مالحظه همراه با سیالب استان بارش
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اشته است و های باال، سامانه بارشی دوم نیز الگوی بارشی بسیار مناسبی در جنوب کشور و استان هرمزگان دمطابق نقشه 

در سطح زمین کم فشار  ای بوده است.. اين سامانه ترکیبی از سامانه جنوبی و سامانه مديترانهسبب بارش سراسری شد

همراهی بادهای نسبتا شديد جنوب شرقی در مناطق دريايی سبب تغذيه رطوبتی مناسب اين   مستقر در جنوب کشور با

سامانه شد و در تراز  میانی جو نیز  با استقرار کشیده شدن کم ارتفاع قوق از مديترانه تا شمال  دريای سرخ و گسیل امواج 

ان هرمزگان را تحت تاثیر قرار داد و مطابق سامانه دکامتری آن است ۵۷۵های کنتوری زبانه ناپايدار آن به جنوب ايران،

 قبل بیشترين بارش در مناطق شرقی استان به وقوع پیوست.  
 

 : تاثیر سامانه پرفشار سرد و  افت محسوس دما 1400سوم تا پنجم بهمن  

محسوس دمای کمینه های باال تحت تاثیر سامانه پرفشار سرد،کاهش در سومین روز بهمن ماه با ريزش هوای سرد عرض

که در شمال استان در حاجی آباد دمای کمینه به يک درجه زير صفر رسید. طوریدر غالب نقاط استان به وقوع پیوست. به

درجه سلسیوس رسید و با توجه به ماندگاری  8در مناطق شرقی و مرکزی استان نیز از جمله در  بندرعباس دمای کمینه تا 

 در غالب نقاط استان ماندگارشد. سامانه پرفشار، هوای سرد

  

دهد. مطابق با شكل تاثیرات توده هوای سرد مقايسه دمايی روز سوم و ششم بهمن ماه را نشان می ۱۰و  ۹شكل شماره 

های جنوبی های  باال تا  نواحی جنوبی کشور کشیده شده است و کاهش محسوس دمای کمینه در استانمستقر در عرض

 های باال می باشد.سامانه پرفشار سرد عرضکشور متاثر از  
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  انتقال گردوغبار فرامحلی از سمت عراق و کاهش شدید دید  :1401چهارم و پنجم خرداد 

های گردوغباری و حرکت شرق سوی آن به سمت با وقوع بادهای نسبتا شديد در مناطق بیابانی عراق و شكل گیری توده 

که طوریهشديد وکاهش میدان ديد ابتدا از مناطق غربی استان و جزاير غربی آغاز شد بمناطق غربی ايران، گردوغبار 

متر کاهش يافت. با توجه به عدم وزش باد قابل توجه در استان طی روزهای  ۵۰۰شعاع ديد افقی در جزاير غربی استان به 

ن بويژه مرکزی بوديم که سبب کاهش چهارم و پنجم خرداد ماه شاهد ماندگاری گرد وغبار غلیظ درغالب مناطق استا

 قابل مالحظه کیفیت هوا شد.

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 4/3/1401تصویر ماهواه ای گردوغبار )مناطق صورتی رنگ( در روز : (11شکل شماره)

 

  تاثیر موج قدرتمند مونسونی در سطح استان1401چهارم مرداد : 

ای قرار دارد و در اين موقع سیطره سامانه پرارتفاع جنب حارهدر جوالی که ماه گرم نیمكره شمالی است، فالت ايران در 

از سال شاهد شكل گیری سلول بسته پرارتفاع در بخش های جنوبی و جنوب غرب ايران هستیم. در حوالی جنوب کشور 

ساله  ۳۰ر میلی با ۵۰۰نقشه میانگین ارتفاع تراز  ۱۳شكل شماره شود. دکامتری تا جنوب غرب کشورمستقر می  ۵۹۰پربند 

جوالی را نشان می دهد که استان هرمزگان معموال در اين موقع از سال با پايداری هوا در تراز میانی جو همراه  های ماه

ای در شمال شرق ايران شاهد تضعیف (  با تاثیر سامانه پرارتفاع جنب حاره ۲۰۲۲جوالی  ۲۶) ۱4۰۱مرداد   4است. در

دکامتری  ۵8۶يران بوديم اين شرايط همزمان با شكل گیری سامانه کم ارتفاع با هسته اين سامانه در جنوب شرق کشور و ا

بوده است. استان هرمزگان در اين روز که با بارش های رگباری ین و در مناطق شمالی اقیانوس هند های پاي در عرض

. )شكل قابل مالحظه قرار داشتمونسونی همراه بود متاثر از جريانات شرقی مستقر روی اقیانوس هند و تزريق رطوبت 

 (۱۲شماره 
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 (1401میلی باری)مربوط به بارش مونسونی چهارم مرداد  700نقشه رطوبت تراز 

به خوبی  میلی بار را در روز بارش های مونسونی و با شرايط میانگین مقايسه کرده است. ۷۰۰رطوبت تراز  ۱۵و  ۱4شكل 

رطوبت مناسبی از سمت اقیانوس هند به سوی جنوب کشور و استان  واضح است که در زمان فعالیت سامانه بارشی

دهد. به طور میانگین در هرمزگان گسیل شده است. مقايسه شرايط رطوبتی جنوب کشور در اين موقع از سال نشان می

دوده به ای در مناطق جنوبی کشور منابع رطوبتی استان هرمزگان محماه جوالی همزمان با تاثیر پرارتفاع جنب حاره

 باشد.سواحل نزديک  در دريای عمان و خلیج فارس می
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 (1401نقشه فشاری سطح زمین )مربوط به بارش مونسونی چهارم مرداد 

نقشه سطح زمین در روز فعالیت سامانه مونسونی گسترش سامانه کم فشار در سطح زمین در جنوب کشور و استان 

تغیرات فشار نشان دهنده کاهش فشار در ساعت بعدازظهر در مقايسه با  دهد که مقايسه ساعتیهرمزگان را نشان می

های ناپايداری جريانات باشد. در نتیجه فعالیت سامانه کم فشار و با توجه به تاثیر مثبت شاخصساعات صبحگاهی می

 ديم.های رگباری در مناطق مختلف استان هرمزگان بوهمرفت شكل گرفته و شاهد افزايش ابرناکی و بارش

 
 4/5/1401نقشه فشاری سطح زمین در روز  : (16شکل شماره )                                                          
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 21  تاثیر گردوغبار در سطح استان 1401شهریور : 

گردوخاک در های روزه در جنوب شرق کشور و افزايش گراديان فشاری شاهد شكل گیری توده ۱۲۰با تشديد بادهای 

های هكتو پاسكالی در عرض ۱۰۲۰در بیستم شهريورماه با توجه به شكل گیری هسته پرفشار جنوب شرق کشور بوديم.

درجه شمالی( و همچنین تاثیرکم فشار فصلی در جنوب شرق ايران،گراديان فشاری شكل گرفته در  4۲باال)در محدوده 

ر منطقه زابل شد.گردوخاک شكل گرفته در جنوب شرق کشور سبب مناطق شرقی ايران سبب وزش باد شديد به ويژه د

 کاهش ديد افقی در مناطق شرقی استان هرمزگان از جمله میناب و رودان شد.  
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 1400-1401سال زراعی  تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی
 

در سطوح مختلف )قرمز، نارنجی و زرد( صادر شد و ناپايداری هشدار جوی و دريايی  ۱4۱، ۱4۰۰-۱4۰۱طی سال زراعی 

 های جوی و دريايی منجر به مخاطرات مختلفی در مناطق مختلف استان شد.
 

  (۱4۰۰مهر  ۱۱روستا به علت وزش باد شديد ناشی از طوفان شاهین ) ۱۰سقوط تیر برق و قطعی برق 

  (۱4۰۰مهر ۱8) باد شديدهوای ناسالم و آلودگی جوی در بندرعباس بدلیل تند 

 ( ۱4۰۰مهر  ۱۹مهر و ۱8های بندرعباس و قشم )تعطیلی موقت اسكله 

 ( ۳وزش باد شديد همراه با رگبار باران و رعدوبرق و بسته شدن اسكله مسافربری بندرعباس و قشم)آبان 

 ( ۱۷تند باد شديد و طوفانی شدن  مناطق دريايی استان بويژه جزيره سیری و ابوموسی)آبان 

  (۱۷آتش سوزی در منطقه حفاظت شده کوه گنو به دلیل صاعقه)آبان 

 ( ۲۷گردوخاک شديد و آلودگی هوای بندرعباس)آبان 

 آبان(۲۷گرفتگی معابر در بخش کوشكنار در غرب پارسیان )بارندگی شديد همراه با آب 

 ( 8بسته شدن  اسكله مسافربری بندرعباس و قشم )آذر 

 دی ماه( ۱4تا  ۱۲ن روستا در  نقاطی از استان)سیالب و تخلیه اضطراری چندي 

 (  ۱4تا ۱۲توقف  و اختالل  در رفت و آمد از بنادر هرمزگان )دی 

 (  ۱4تا  ۱۲بسته شدن چندين راه روستايی در هرمزگان )دی ماه 

 ( ۱۲به گل نشستن کشتی کانتینر بر در بندرعباس در اثر طوفان شديد)دی 

 دی( ۱۳ر اثر سیالب شديد)قطعی کامل خطوط تلفن در رودان د 

 (  ۱4تا  ۱۲قطعی  آب و برق در اثر سیالب شديد در نقاطی از استان )دی 

 (۲8توقف رفت و آمد از همه بنادر هرمزگان )دی 

 ( ۲8آب گرفتگی منازل  مسكونی در مناطق شرقی )دی 

 ( ۲8تا  ۲۶خسارت به محصوالت کشاورزی )دی ماه 

 دی( ۲۹با طغیان رودخانه در آبنمای چارک) بسته شدن مسیر بندرچارک به بندرلنگه 

 ،دی ماه( ۲8تا  ۲۶رودان و بشاگرد  ) بسته شدن چندين راه روستايی و چند راه اصلی و فرعی در میناب 

 ( ۲8تا  ۲۶سیالب و قطع برق و آب در بندرعباس، سیريک، پارسیان ، میناب و رودان )دی ماه 
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  بهمن( ۱هرمزگان )طوفان دريايی  و بسته شدن بنادر  استان 

 ( ۵تا  ۳افت محسوس دما و سرمازدگی محصوالت کشاورزی  )بهمن 

 ند (اسف ۲های تفريحی و مسافربری )وزش باد شديد و مواج شدن دريا  و بسته شدن موقتی اسكله 

 اسفند (۲۷و  ۲۶های تفريحی و  مسافربری )بسته شدن کلیه اسكله 

 فروردين( ۷اج بودن دريا )غرق  دوگردشگر  در سواحل کیش به دلیل مو 

 فروردين ماه(  8تا  ۶های گردشگری به دلیل مواج بودن دريا  )تعطیلی کامل بنادر غربی استان و اسكله 

 ( ۱8تا  ۱4اختالل در ترددهای دريايی  صبحگاهی به دلیل  مه غلیظ در جزاير خلیج فارس )فروردين ماه 

 فروردين ماه( ۲۹و  ۲8واج بودن دريا  )های دريايی به دلیل متعطیلی و اختالل در تردد 

 ارديبهشت( ۱4تا  ۱۱ی به دلیل مواج شدن دريا )های مسافربری و اسكله های تفريحتعطیلی اسكله 

 ( ۱4غرق دو گردشگر در جزيره قشم به دلیل مواج بود دريا )ارديبهشت 

 (۱4غرق شدن لنج تجاری در محددوه آبهای جزيره کیش )ارديبهشت 

 ارديبهشت( ۲۰تا  ۱۹ی به دلیل مواج شدن دريا )های تفريحهای مسافربری و اسكلهتعطیلی اسكله 

 ( ۲۰غرق يک گردشگر در جزيره  کیش به دلیل مواج بود دريا )ارديبهشت 

 ارديبهشت( ۲۳تا  ۲۲ی به دلیل مواج شدن دريا )های تفريحهای مسافربری و اسكلهتعطیلی اسكله 

 ارديبهشت( ۲۳دلیل مواج بود دريا ) غرق يک گردشگر در جزيره  کیش به 

  ارديبهشت( ۲۵روزه ) ۱۲۰کاهش کیفیت هوا در مناطق شرقی به دلیل گردوغبار ناشی از بادهای 

 ( ۲۷کاهش ديد افقی و کاهش کیفیت هوا در مناطق غربی استان به دلیل گردوغبار انتقالی از عراق )ارديبهشت 

 ماه( خرداد ۵ صبح اوايل و 4) جوی هایآالينده شاخص افزايش و استان در شديد  گردوغبار 

 ماه( خرداد ۶)کیش جزيره و استان غربی بنادر مسافربری هایاسكله تعطیلی و غربی شمال شديد باد وزش 

 ماه( خرداد ۱4) سیستان روزه ۱۲۰ بادهای تاثیر تحت استان شرق در ديد کاهش و گردوغبار 

 (ماه خرداد ۲۳)بشاگرد گوهران بخش در موقت سیالب و باران رگباری بارش 

 تیرماه  (۲قشم به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  ) -تعطیلی اسكله مسافربری بندرعباس 

 تیرماه  (۶قشم به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  ) -تعطیلی اسكله مسافربری بندرعباس 

 تیرماه  (۱۳د باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  )قشم به دلیل تن -تعطیلی اسكله مسافربری بندرعباس 

 (۱4فوت در اثر صاعقه در کهورستان بندرخمیر )تیر 

 تیر ( ۱۷شريفی ) بشاگرد رودخانه –محور جاسک  رگبار شديد باران در بشاگرد و سیالب و طغیان رودخانه 
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  تیر ( ۱۹پل سندرک  )رگبار شديد باران در نقاطی از بشاگرد و سندرک)از توابع میناب( و و تخريب 

 تیرماه  (۱۹تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  ) قشم به دلیل -تعطیلی اسكله مسافربری بندرعباس 

 (  ۲۷تعطیلی  بنادر مسافربری غرب استان به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا)  تیرماه 

 تیرماه  (۲8جنوب شرقی و مواج شدن دريا  )قشم به دلیل تند باد  -تعطیلی اسكله مسافربری بندرعباس 

 تیرماه  (۲۹قشم به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  ) -تعطیلی اسكله مسافربری بندرعباس 

 تیرماه  ( ۳۰قشم به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  ) -تعطیلی اسكله مسافربری بندرعباس 

 تیرماه  (۳۱قشم به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  ) -تعطیلی اسكله مسافربری بندرعباس 

 ( ۱وزش باد نسبتا شديد جنوب شرقی و تعطیلی اسكله های مسافربری بندرعباس و قشم ) مرداد 

 مرداد( ۶تا ۳های فصلی در مناطق مختلف استان )رگبار شديد باران و رعد وبرق و سیالبی شدن رودخانه 

 مرداد( ۲۵تا  ۲۳افقی در سطح استان ) گردوغبار و کاهش ديد 

 مرداد( ۲۶های فصلی در بشاگرد )رگبار نسبتا شديد باران وسیالبی شدن رودخانه 

 شهريور( ۱۷و ۱۶های بندرعباس و قشم) وزش باد شديد جنوب شرقی و تعطیلی موقت اسكله 

  ( ۱۷وزش باد شديد جنوب شرقی و تعطیلی اسكله مسافربری کیش ) شهريور 

 شهريورماه ( ۱۶های ساحلی بندرعباس در پی مواج شدن دريا ) کش به صخرهيدکرد يک فروند برخو 

 ( ۲۲گردوغبار و کاهش میدان ديد افقی در نقاطی از استان از جمله مناطق شرقی و مرکزی )شهريور 

 شهريور( ۲۷های فصلی در بشاگرد )رگبار نسبتا شديد باران و رعدو برق و سیالبی شدن رودخانه 
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 1400-1401سال آبی -تحلیلی بر وضعیت دمای استان
 

 اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

 
  1400-1401ی سال زراعی جدول دما :(1)جدول شماره

 
درجه سلسیوس بوده  4/۲۰برابر با  ۱4۰۰-۱4۰۱سال زراعی استان هرمزگان در  کمینهبر اساس جدول فوق، میانگین دمای 

آباد، بستک که در اين میان سه ايستگاه حاجیداشته است.  افزايشدرجه سلسیوس  8/۰است که در مقايسه با بلندمدت 

درجه  4/۲۵)و بشاگرد کمترين میزان دمای کمینه را در استان داشته اند. شهرستان ابوموسی بیشترين میزان دمای کمینه

 ۳/۱بیشترين میزان تغییرات دمای کمینه نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان بشاگرد) سلسیوس( در استان داشته است.

درجه سلسیوس نسبت ۵/۱درجه سلسیوس بوده است و  ۳/۳۲استان  بیشینهچنین میانگین دمای هم درجه سلسیوس( است.

های مربوط به شهرستان ۱4۰۰-۱4۰۱بیشترين و کمترين دمای بیشینه در سال زراعی دهد. به بلندمدت افزايش نشان می
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سال میانگین دمای استان هرمزگان در  باشد.درجه سلسیوس می 4/۲۹و  ۹/۳۳ترتیب به میزان آباد به سیريک و حاجی

درجه سلسیوس بیشتر از مقدار مشابه بلندمدت آن  ۲/۱ درجه سلسیوس بوده است و 4/۲۶برابر با  نیز ۱4۰۰-۱4۰۱زراعی 

 گزارش شده است.

 

 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت

   دمای بیشینه مطلق :(2)جدول شماره

 

 بلندمدت 1399 -1400زراعی  سال 1400 -1401زراعی  سال

1/49 

 بستک

05/04/1401 

5/50 

 میناب

11/04/1400 

2/51 

 رودان

18/03/1397 

 

 ۱/4۹متعلق به ايستگاه بستک به میزان  ۱4۰۰-۱4۰۱ زراعی سالمطابق با جدول فوق دمای بیشینه مطلق گزارش شده در 

درجه سلسیوس بوده  ۵/۵۰ برابر بامتعلق به ايستگاه میناب  ۱۳۹۹-۱4۰۰سال زراعی دمای بیشینه مطلق و  درجه سلسیوس

درجه سلسیوس و متعلق به  ۲/۵۱ترين دمای بیشینه مطلق به میزان سابقهاست اين در حالی است که در بلند مدت، بی

  ثبت و گزارش شده است. ۱8/۰۳/۱۳۹۷در تاريخ  است کهرودان بودهه ايستگا

 
 مطلق  دمای کمینه :(3)جدول شماره

 

 بلندمدت 1399 -1400زراعی  سال 1400 -1401زراعی  سال

9/0- 

 حاجی آباد

03/11/1400 

2/2- 

 حاجی آباد

22/10/1399 

6/3- 

 حاجی آباد

10/10/1392 

 

و بلند مدت متعلق به ايستگاه حاجی آباد بوده  ۱۳۹۹-۱4۰۰،  ۱4۰۰-۱4۰۱سال طبق جدول فوق دمای کمینه مطلق در 

ثبت و گزارش  ۱۰/۱۰/۱۳۹۲درجه سلسیوس و در تاريخ  -۶/۳به میزان  بلندمدتترين دمای کمینه مطلق در سابقهاست. بی
  .شده است
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 1400-1401سالنامه 

 

 
 هرمزگان اداره کل هواشناسی استان

 

 استانهای بندی میانگین دمای شهرستانپهنه

 
 1400-1401پهنه بندی میانگین دمای استان هرمزگان در سال زراعی  (:12شکل شماره )

 

اند درجه سلسیوس تجربه کرده ۳۰تا  ۲۵اکثر مناطق استان محدوده دمايی ، ۱4۰۰-۱4۰۱مطابق با نقشه فوق در سال زراعی

بندرعباس، نواحی بسیار محدودی از خمیر، پارسیان شمال اين در حالی است که مناطقی از شمال بشاگرد، شرق میناب، 

ترين مناطق استان شامل اند. خنکدرجه داشته ۲۵تا  ۲۰آباد بازه دمايی و رودان، شرق و غرب بستک، غالب منطقه حاجی

درجه  ۳۰تا  ۲۵های جاسک، سیريک و جزاير استان دمای آباد، شمال و مرکز بندرعباس بوده است. کل شهرستانحاجی

نوار ساحلی استان  باشد.آباد و بندرعباس میاند. بیشترين پراکندگی دمايی مربوط به دو شهرستان حاجیسلسیوس داشته

 اند.درجه سلسیوس تجربه کرده ۳۰تا  ۲۵نیز محدوده دمايی 
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 1400-1401سالنامه 

 

 
 هرمزگان اداره کل هواشناسی استان

  

 

 نسبت به بلند مدت های استانین دمای شهرستانمیانگ اختالفبندی پهنه

 

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

 

درجه  ۵/۱تا ۵/۰اختالف دمايی بین دارای  ۱4۰۰-۱4۰۱ در سال زراعی مطابق با نقشه پهنه بندی فوق، اکثر مناطق استان

 شهرستانمتعلق به  سال زراعیا بلند مدت در اين شده ب بیشترين اختالف دمايی مشاهده اند.بودهبا بلند مدت خود سلسیوس 

سلسیوس درجه  ۵/4ی از آن به با بلند مدت در مناطق آن ۱4۰۰-۱4۰۱سال زراعی که اختالف دمای باشد میبشاگرد 

های جاسک، درجه سلسیوس به ترتیب مربوط به شهرستان ۵/۱تا  ۵/۰بیشترين میزان وسعت اختالف دمايی  است. رسیده
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 1400-1401سالنامه 

 

 
 هرمزگان اداره کل هواشناسی استان

درجه  ۵/۲تا  ۵/۱چنین بیشترين میزان وسعت اختالف دمايی باشد. همآباد، بندرلنگه و میناب میدرعباس، حاجیبن

اختالف دمايی بیش از  اباد و رودان بوده است.های بستک، خمیر، بشاگرد، حاجیسلسیوس به ترتیب مربوط به شهرستان

 باد قابل مشاهده است. آهای بشاگرد و حاجیدر شهرستان فقطیز نسلسیوس  درجه ۵/۳
 

 

 1400-1401سال آبی   -تحلیلی بر وضعیت بارش استان 
 

 و مقایسه با سال زراعی گذشته و بلندمدت 1399-1400استان هرمزگان در سال زراعی  (: اطالعات بارش4جدول شماره)

 
 

 سال زراعیمتر بوده در حالی که میانگین بارش در میلی 8/۲۲۹، میانگین بارش در استان ۱4۰۰-۱4۰۱سال زراعی در 

امسال نسبت به سال زراعی اين اساس بارش  میلی متر به ثبت رسیده که بر ۷/۱۵8میلی متر و در بلند مدت  ۷/4۹گذشته، 

ترين پربارش درصدی برخوردار بوده است. 8/44 افزايشداشته و نسبت به بلند مدت از  افزايشدرصد  ۳۶۲سال گذشته 

، ۶/۳۳۵ها بارش آنمیزان ترتیب  اند که بهرودان، میناب و بندرعباس بوده ۱4۰۰-۱4۰۱های استان در سال زراعی شهرستان
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 هرمزگان اداره کل هواشناسی استان

های رودان، شهرستان مربوط بهنیز اند. بیشترين میزان تفاوت بارش سال زراعی جاری با بلند مدت بوده ۵/۲۷۷و  ۵/۳۱۳

متر در سال زراعی جاری کمترين میزان میلی ۶/۱۱۰ت. شهرستان ابوموسی با مقدار بارش اس میناب و بندرعباس بوده

  اند.بودهآباد و پارسیان يک سال کامل آبی رودان، حاجی ها درشهرستانترين پر بارش بارش را داشته است.

 

 مین بارش سال آبی استانرصد تأد

 
 31/06/1401تا  01/07/1400سال آبی استان هرمزگان در بازه زمانی  نمودار درصد تامین بارش :(1نمودار شماره )

 

استان  ۱4۰۰-۱4۰۱بر اساس آمار بلند مدت استان که در نمودار فوق نشان داده شده است، سهم بارش سال زراعی 

ه بارش سال زراعی درصد از بارش کل سال آبی است)ستون آبی رنگ انتهای نمودار مربوط ب ۱4۰هرمزگان حدود 

و همانطور که قابل مالحظه است بیشترين سهم بارش سال زراعی جاری مربوط به شهرستان  (استان می باشد ۱4۰۱-۱4۰۰

ها به جز شهرستان تمامی شهرستان قشم، سیريک، رودان، خمیر،جاسک، بندرعباس و بستک می باشد. های میناب،

 باشد.یشتر از بلند مدت میها بدرصد تامین بارش سال آبی آن ابوموسی
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 هرمزگان اداره کل هواشناسی استان

 بندی مجموع بارش استان پهنه

 

 
 1400-1401سال آبی  در  هرمزگانبارش تجمعی استان بندی (: الگوی پهنه 14شکل شماره )

 

باشد مالحظه های هواشناسی سینوپتیک استان میه از مقادير بارش روزانه ايستگاهمطابق نقشه پهنه بندی فوق که برگرفت

،جاسک، بستک کهای بندرعباس، حاجی آباد، میناب، رودان، سیريشامل شهرستانهای استان اکثر شهرستان شود کهمی

تا ۱8۰ که شرايط بارشی بسیار خوبی در محدوده ندادر محدوده آبی رنگ قرار گرفته ۱4۰۰-۱4۰۱در سال آبی و پارسیان 

يی در محدوده هابارش و بندرلنگه شرق بشاگرد ،جاسکهای انهايی از شهرستدر بخشو  دندهمتر را نشان میمیلی ۵۳۰

ترين ناحیه استان مربوط به مرکز و غرب میناب با مقادير باالتر از پربارش ثبت و گزارش شده است. مترمیلی ۲۲۰تا  ۱۰۰

متر قابل مشاهده است. کمترين میزان بارش در جنوب غرب جاسک و جنوب شرق بندرلنگه با مقاديری کمتر میلی ۹4۰
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 هرمزگان اداره کل هواشناسی استان

ر شهرستان جاسک در متر دمیلی ۱۲۰تا  ۰تجمعی بیشترين میزان وسعت بارششود. متر در نقشه ديده میمیلی 8۰از

 متر اکثرا در نواحی مرکزی و شرقی رخ داده است. میلی 4۱۰شود. بارش تجمعی باالی می( ديده ۱4شكل)
 

 نسبت به بلند مدت های استانشهرستان 1400-1401بارش تجمعی سال آبی اختالف بندی پهنه

 
شامل هايی از شرق استان مناطق مرکزی و بخششود که فوق مالحظه میاختالف بارش تجمعی مطابق نقشه پهنه بندی 

 متر را نسبت به بلندمدتمیلی ۱۶۰تا  8۰اختالف بارش تجمعی بین  کسیري و های بندرعباس، میناب، رودانشهرستان

تان شامل جاسک و سهايی از شرق اهايی از شمال بندرعباس، بخشاند. در مناطق شمالی استان و بخشخود ثبت نموده

ها هايی از بندر لنگه و خمیر اختالف بارشهايی از غرب استان شامل بندرلنگه، شرق پارسیان و بخش، بخششرق میناب

میلی متر بوده است و کمترين اختالف بارش تجمعی سال زراعی جاری با میزان بارش  8۰تا  4۰با بلند مدت در محدوده 

    تجمعی بلند مدت مربوط به شهرستان سردشت بشاگرد می باشد. 
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 هرمزگان اداره کل هواشناسی استان

 1400-1401سال آبی   -استان خشکسالی تحلیلی بر وضعیت 

 
 1401 شهریورماهه تا پایان  24خشکسالی استان هرمزگان طی دوره  (:پهنه بندی15شکل شماره )

 

به  تا بسیار شديد شديدخشكسالی  درجه ،۱4۰۱ ماه شهريورتا پايان  ماهه SPEI  ۲4شاخص  براساس فوق، نقشه مطابق

خمیر، ،های بندرلنگه وسعت آن در شهرستان کهقابل مشاهده است ويژه در مناطق مرکزی، شمالی و غربی استان 

در غرب شهرستان های جاسک و بشاگرد باشد. تنها ها بیشتر مینسبت به بقیه شهرستان رودانو  ، حاجی آبادبندرعباس 

 . وضعیت خشكسالی خفیفی در مقايسه با ساير نقاط استان مشاهده شد  و برخی نقاط شهرستان بستک
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 هرمزگان اداره کل هواشناسی استان

 

 تقدیر و تشکر
 

اقلیم و مديريت بحران مرکز ملی به اين وسیله مراتب تقدير و تشكر نويسندگان اين اثر از همكاران  -۱

 فصلنامه مورد استفاده در اين شكل هایبه سبب تهیه تعدادی از جداول، نمودارها و   خشكسالی

کشوری و انجام برش استانی دراختیار اين اداره کل قرارگرفته است  که پس از تولید در مقیاس

 . شودمیابراز 

همچنین از تمامی همكاران استانی ) همكاران پرتالش ديدبانی، فنی،  فصلنامهنويسندگان اين  -۲

آن نقش داشتند فناوری اطالعات و پیش بینی(  که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوين 

 سپاسگزاری و تقدير می نمايند. 

 
 اسامی همكارانی که در تهیه اين سالنامه همكاری داشته اند:

    هواشناسی کاربردی(توسعه  رئیس گروهراحله رمضانی)   -۱

 (   توسعه هواشناسی کاربردیراضیه امیرطاهری)از گروه    -۲

 (   توسعه هواشناسی کاربردیمحمد روح اهلل نژاد)از گروه   -۳

 مرضیه سی سی پور )از اداره پیش بینی و صدور پیش آگاهی جوی( -4

 

 

 

 

 

 

 


