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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

چکیده
بررسیهای توزيع بارش استان هرمزگان نشان می دهد میانگین بارش در مرداد ماه امسال استان هرمزگان  2۶/۶میلیمتر بوده ،در حالی
که میانگین بارش در مرداد ماه سال گذشته 7/8 ،میلیمتر و در بلند مدت ۶/۶میلی متر به ثبت رسیده که بر اين اساس بارش مرداد ماه
امسال نسبت به سال گذشته  18/8میلی متر افزايش و نسبت به بلند مدت  2۰میلی متر افزايش داشته است.
همچنین میانگین دمای استان هرمزگان در مرداد ماه  1۴۰1برابر با  32/9درجه سلسیوس بوده و  ۰/1درجه سلسیوس بیشتر از مقدار مشابه
بلندمدت آن گزارش شده است.
بررسی خشکسالیهای کوتاه مدت با استفاده از شاخص  SPEIسه ماهه ،تا پايان مرداد ماه  ،1۴۰1خشکسالی بسیار شدید در اکثر
مناطق استان به جز قسمتی از شهرستان های جاسک ،بشاگرد و میناب قابل مشاهده است ،همچنین در برخی مناطق مانند شرق حاجی
آباد و غرب بستک شاهد ترسالی بودهايم.
بیشترين درصد وقوع باد غالب بین ايستگاههای هواشناسی استان مربوط به ايستگاه بندرخمیر و به میزان  5۶درصد میباشد .همچنین
ايستگاه هواشناسی سینوپتیک سردشت-بشاگرد حداکثر سرعت باد  23متر بر ثانیه و در جهت شمال غربی( 35۰درجه) را در طی اين
ماه ثبت نموده است .باد غالب اين ايستگاه جنوب غربی بوده و13درصد از کل بادها را شامل میشود.
مهترين سامانه تاثیر گذار اين ماه در سطح استان هرمزگان سامانه مونسونی بود بطوريکه در مرداد  1۴۰1پهنه وسیعی از استان تحت تاثیر
يکی از بی سابقه ترين بارش های سامانه مونسونی قرار گرفت بطوريکه دامنه فعالیت آن از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب مناطق
مختلف استان اعم از ارتفاعات و جزاير خلیج فارس را تحت تاثیر قرار داد .اهمیت اين موج بارشی مونسونی که سبب صدور باالترين
سطح هشدار هواشناسی(هشدار قرمز) در ف صل تابستان استان هرمزگان گرديد به دلیل شدت فعالیت وگستردگی دامنه بارشی آن بوده
است.
به طور کلی در مرداد  1۴۰1در استان هرمزگان  13هشدار جوی و دريايی صادر شد که شامل  7هشدار جوی و  ۶هشدار دريايی بوده
است .مخاطرات قابل توجه اين ماه ،رگبار شديد باران و رعد وب رق در برخی نقاط استان بود که منجر به صدور اولین هشدار سطح قرمز
جوی در استان هرمزگان شد.
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

تحلیلی بر وضعیت بارش استان در مرداد ماه ۱۴۰۱
جدول شماره( :)۱جدول اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت

بر اساس جدول شماره ( )1طی مرداد ماه  ،1۴۰1شهرستانهای بستک ،بشاگرد،بندرعباس ،جاسک ،حاجی آباد ،خمیر ،رودان ،سیريک
و میناب بارش باالی  15میلیمتر ثبت و گزارش شده است .میانگین بارش در مرداد ماه امسال استان هرمزگان  2۶/۶میلیمتر بوده ،در
حالی که میانگین بارش در مرداد ماه سال گذشته 7/8 ،میلی متر و در بلند مدت ۶/۶میلی متر به ثبت رسیده که بر اين اساس بارش مرداد
ماه امسال نسبت به سال گذشته  18/8میلی متر افزايش و نسبت به بلند مدت  2۰میلی متر افزايش داشته است.
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

درصد تأمین بارش سال آبی استان

نمودار شماره( :)۱درصد تأمین بارش سال آبی استان هرمزگان تا مرداد ماه ۱۴۰۱

بر اساس آمار بلند مدت استان که در نمودار شماره( )1نشان داده شده است ،سهم بارش سال جاری استان هرمزگان تا کنون ،بیش از
بارش کل سال آبی است(ستون آبی رنگ انتهای نمودار مربوط به بارش سال جاری استان هرمزگان تا کنون می باشد).
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل شماره( :)۱پهنه بندی بارش تجمعی استان هرمزگان در مرداد ماه ۱۴۰۱

مطابق شکل شماره( )1نقشه پهنه بندی بارش تجمعی مرداد ماه  1۴۰1استان هرمزگان ،در اکثر نواحی استان شاهد بارش بوده ايم .بیشترين
میزان بارش در نواحی شرقی و شمالی استان با بیش از  1۰۰میلی متر بارش قابل مشاهده است.
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

تحلیلی بر وضعیت دمای استان در مرداد ماه ۱۴۰۱
جدول شماره( :)2جدول اطالعات دمایی استان در مرداد ماه  ۱۴۰۱و مقایسه با بلند مدت (بر حسب درجه سلسیوس)

برابر مقادير جدول شماره(  ،)2میانگین دمای کمینه استان هرمزگان ،در مرداد ماه  1۴۰1برابر با  27/8درجه سلسیوس بوده است که در
مقايسه با بلندمدت  ۰/۰درجه سلسیوس کاهش داشته است .همچنین میانگین دمای حداکثر مرداد ماه استان  28/۰درجه سلسیوس بوده
است و  ۰/3درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت کاهش داشته است .میانگین دمای استان هرمزگان در مرداد ماه  1۴۰1برابر با  32/9درجه
سلسیوس بوده و  ۰/1درجه سلسیوس بیشتر از مقدار مشابه بلندمدت آن گزارش شده است.
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اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

جدول شماره( : )3جدول دمای بیشینه مطلق مرداد ماه استان هرمزگان (بر حسب درجه سلسیوس)

سال ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰

بلندمدت

۴8/5

۴8/5

۴9/3

بستک

رودان

میناب

1۴۰1/۰5/18

1۴۰۰/۰5/15

1396/۰5/15

مطابق با جدول شماره (  ،)3دمای بیشینه مطلق گزارش شده در مرداد ماه  ،1۴۰1متعلق به ايستگاه بستک و به میزان  ۴8/5درجه سلسیوس
بوده و در بلند مدت نیز ،حداکثر دمای بیشینهی مطلق مرداد ماه به میزان  ۴9/3درجه سلسیوس و متعلق به ايستگاه میناب در تاريخ
 139۶/۰5/15ثبت و گزارش شده است.
جدول شماره( : )۴جدول دمای کمینه مطلق تیر ماه استان هرمزگان (بر حسب درجه سلسیوس)

سال ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰

بلندمدت

19/۶

۲۰/7

۲۰

سردشت

حاجی آباد

حاجی آباد

1۴۰۰/۰5/۰3

1396/۰5/۲6

1۴۰1/۰5/27

برابر جدول شماره ( ،)۴دمای کمینهی مطلق در مرداد ماه  1۴۰1متع لق به ايستگاه سردشت و به میزان 19/۶درجه سلسیوس و در بلند
مدت ،متعلق به ايستگاه حاجی آباد بوده است.
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل شماره( :)2پهنه بندی میانگین دمای شهرستانهای استان هرمزگان در مرداد ماه ۱۴۰۱

مطابق با شکل شماره(  )2نقشه پهنه بندی میانگین دمايی استان در مرداد ماه  ،1۴۰1اکثر مناطق استان محدوده میانگین دمای آن ها 3۰ ،تا
 ۴۰درجه سلسیوس بوده است ،همچنین مناطق شمالی شرقی و قسمتی از مرکز استان دمای میانگین کمتر از  3۰درجه سلسیوس را تجربه
کردهاند.
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلند مدت

شکل شماره( :)3پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان هرمزگان در مرداد ماه  ۱۴۰۱نسبت به بلند مدت

مطابق با شکل شماره ( ،)3اکثر نقاط استان ،در مرداد ماه 1۴۰1دارای میانگین دمايی بیشتر از بلند مدت خود میباشد به طوری که
اختالف دمايی مشاهده شده با بلند مدت در محدودهای بین  ۰/5تا  3/5و در نواحی از شرق و شمال استان بییش از  3/5درجه سلسیوس
قابل مشاهده است.
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

تحلیلی بر وقوع باد در استان طی مرداد ماه ۱۴۰۱
جدول شماره( : )۴جدول وضعیت سمت و سرعت باد مرداد ماه استان هرمزگان (بر حسب درجه سلسیوس)
باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد

سمت

درصد وقوع

سمت

سرعت

(جهت)

در ماه

(درجه)

( )m/s

بندرعباس

جنوبی

32

3۰

1۴

جاسک

جنوب شرقی

۴۶

12۰

1۶

حاجی آباد

شرقی

23

12۰

19

پارسیان

جنوب شرقی

3۰

1۰

7

ابوموسی

شرقی

17

8۰

8

بندرخمیر

شرقی

5۶

8۰

7

بندرلنگه

غربی

23

9۰

7

کیش

غربی

25

13۰

12

الوان

شرقی

33

12۰

11

میناب

جنوبی

2۶

22۰

11

قشم فرودگاهی

جنوب شرقی

37

1۴۰

12

سردشت-بشاگرد

جنوب غربی

13

35۰

23

رودان

غربی

33

1۰۰

1۰

قشم ساحلی

شرقی

35

15۰

8

سیری

شمال شرقی

29

9۰

7

بستک

جنوبی

31

33۰

9

مطابق با جدول شماره( ،)۴در مرکز استان(شهرستان بندرعباس) ،جهت باد غالب در مرداد ماه  1۴۰1جنوبی بوده که  32درصد از کل
بادها را به خود اختصاص داده است .حداکثر سرعت وزش باد ثبت شده در اين ايستگاه ،درمرداد ماه سال جاری برابر با  1۴متر بر ثانیه
و در جهت شمال شرقی ( 3۰درجه) بوده است .همچنین ايستگاه هواشناسی سینوپتیک سردشت-بشاگرد حداکثر سرعت باد  23متر بر
ثانیه و در جهت شمال غربی( 35۰درجه) را در طی اين ماه ثبت نموده است  .باد غالب اين ايستگاه جنوب غربی بوده و13درصد از کل
بادها را شامل میشود .بیشترين درصد وقوع باد غالب بین ايستگاههای هواشناسی استان مربوط به ايستگاه بندرخمیر و به میزان  5۶درصد
میباشد.
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان

جاسک

بندرعباس

پارسیان

حاجی آباد

شکل شماره( :)۴گلباد ایستگاههای همدیدی بندرعباس ،جاسک ،حاجیآباد و پارسیان در مرداد ماه ۱۴۰۱
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

ابوموسی

بندرخمیر

بندرلنگه

جزیره کیش

شکل شماره( :)5گلباد ایستگاههای همدیدی ابوموسی ،بندرخمیر ،بندرلنگه و جزیره کیش در مرداد ماه ۱۴۰۱

11

شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

الوان

میناب

قشم فرودگاهی

قشم ساحلی

شکل شماره( :)6گلباد ایستگاههای همدیدی الوان ،میناب ،قشم فرودگاهی و قشم ساحلی در مرداد ماه ۱۴۰۱
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

سردشت

سیری

رودان

بستک

شکل شماره( :)7گلباد ایستگاههای همدیدی رودان ،سردشت بشاگرد ،سیری و بستک در مرداد ماه ۱۴۰۱
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در مرداد ماه ۱۴۰۱
پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص SPEIسه ماهه

شکل شماره( :)8پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان هرمزگان بر اساس شاخص SPEIسه ماهه

مطابق شکل شماره (  ،)8براساس شاخص  SPEIسه ماهه ،تا پايان مرداد ماه  ،1۴۰1خشکسالی بسیار شدید در اکثر مناطق استان به جز
قسمتی از شهرستان های جاسک ،بشاگرد و میناب قابل مشاهده است ،هم چنین در برخی مناطق مانند شرق حاجی آباد و غرب بستک
شاهد ترسالی بودهايم.
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

تحلیل سینوپتیکی استان هرمزگان در مرداد ۱۴۰۱
سوم تا دوازدهم مرداد ماه  :تاثیر سامانه مونسونی در سطح استان هرمزگان
مهترين سامانه تاثیر گذار اين ماه در سطح استان هرمزگان سامانه مونسونی بود به طوريکه در مرداد  1۴۰1پهنه وسیعی از استان تحت
تاثیر يکی از بی سابقه ترين بارش های سامانه مونسونی قرار گرفت و دامنه فعالیت آن ا ز شرق تا غرب و از شمال تا جنوب مناطق
مختلف استان اعم از ارتفاعات و جزاير خلیج فارس را تحت تاثیر قرار داد  .اهمیت اين موج بارشی مونسونی که سبب صدور باالترين
سطح هشدار هواشناسی(هشدار قرمز) در فصل تابستان استان هرمزگان شد ،به دلیل شدت فعالیت وگستردگی دامنه بارشی آن بوده است.
البته در نقاطی ازکشور تحت تاثیر اين موج قدرتمند شاهد سیالب های ويرانگری بوديم که در استان هرمزگان هم بیشتر در برخی مناطق
شرقی و غربی بوده است .دوره فعالیت موج مونسونی در استان هرمزگان روزهای سوم تا دوازدهم مرداد ماه بود که شدت و گستردگی
آن طی روزهای سوم تا پنجم مرداد ماه سبب ثبت يکی از نادرترين سامانه های مونسونی استان هرمزگان شد .فعالیت بارشی اين سامانه
ابتدا از ارتفاعات استان شروع و به تدريج مناطق مختلف استان هرمزگان را تحت تاثیر قرار داد .از روز سوم مرداد ماه با مهیا شدن
پارامترهای هواشناسی از جمله سوی شرقی جريانات باد در پهنه وسیعی از آبهای جنوبی کشور از جمله سواحل دريای عمان و تنگه
هرمز و همچنین باال بودن شاخصهای ناپايداری ،شاهد شکل گیری ابرهای همرفتی در مناطق مرتفع استان و به تدريج در مناطق ساحلی
و جزاير خلیج فارس بوديم .آنچه در بارش های اين موج قدرتمند مونسونی در استان هرمزگان حائز اهمیت بود تغذيه رطوبتی مناسب
اين سامانه از منابع عظیم رطوبتی اقیانوس هند و دريای جنوب بوده است .بادهای شديد و مرطوب جنوب شرقی در محدوده سواحل
استان بهويژه دريای عمان سبب شارش رطوبت فوق العاده و گسترش بارش های رگباری آن به ساير مناطق استان از جمله جزاير خلیج
فارس شد .نفوذ امواج بارشی مونسونی به نیمه جنوبی کشور با فراهم شدن شکل گیری توده های تندری همرفتی همراه بوده است .توده
های شکل گرفته همرفتی با همسويی گره های صعودی بازوی پرارتفاع با شار رطوبتی امواج مونسونی در استان هرمزگان عالوه بر
ارتفاعات ،مناطق مختلفی در خشکی و دريا را بارانی کرد .موج اصلی بارش های مونسونی با نزديک شدن به جنوب شرق کشور به
تدريج تاثیرات آن از دوشنبه  1۴۰1/5/3در ارتفاعات شمالی و شرقی استان آغاز شد.
اين موج مونسونی از لحاظ رطوبت فوق العاده غنی بود به طوری که قدرت تخلیه بارش های رگباری آن در نقاطی چون میناب ،رودان
و حاجی آباد سبب رگبارهای شديد در بازه زمانی محدود شد .با خیز عظیم جريانات همرفتی از ساعات بعدازظهر روز سه شنبه
 1۴۰1/5/۴جوشش های س نگین و پربارش در ساعات شب رقم خورد .ماندگاری جريانات مرطوب در محدوده سواحل استان و سوی
جنوب شرقی باد در مناطقی چون جاسک و قشم قابل توجه بوده است .بررسی گلباد ايستگاه جاسک و جزيره کیش طی بازه زمانی
يک هفته ای فعالیت مونسون در جنوب کشور نشان دهنده غالب بودن بادهای جنوب شرقی است که در اين بین دريای عمان و ايستگاه
جاسک سهم بیشتری در تامین رطوبت اين سامانه داشته است .سهم بادهای با سرعت بیش از  1۰متر بر ثانیه در ايستگاه جاسک 1۶
درصد بوده است.
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

شکل شماره( :)9پهنه بندی بارش مونسونی در ایستگاه های سینوپتیک استان هرمزگان

نمودار شماره( :)2تاثیر مونسون در  89ایستگاه بارانسنجی و اقلیم شناسی استان هرمزگان

بیست وسوم تا بیست و پنجم مرداد :تاثیر گردوغبار فرامحلی به استان هرمزگان
در بیست وسوم مرداد ماه با توجه به تاثیر بادهای  12۰روزه در جنوب شرق کشور و همچنین وزش تند بادهای شديد در عرض های
پايین و انتقال گردوغبار فرامحلی به نقاطی از استان ابتدا در جزاير جنوبی شاهد کاهش میدان ديد افقی به میزان  3۰۰متر بوديم .تاثیر
اين گردوغبار و همچنین گردو غبار ناشی از بادهای  12۰روزه در جنوب شرق کشور منجر به کاهش محسوس ديد افقی در مناطق
شرقی و مرکزی استان شد .به طوری که ديد افقی در بندرعباس تا  ۶۰۰متر و در میناب تا  5۰۰متر رسید .ماندگاری اين شرايط سبب
آلودگی هوای در مناطق مختلف استان به ويژه شهر بندرعباس شد.
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اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

شکل شماره( :)9وضعیت دید افقی در بیست وچهارم مرداد ماه در ایستگاه های سینوپتیک استان هرمز

رکوردهای بارش مرداد1401


رکورد بارش  35/2میلیمتری در جزيره قشم طی  2۰سال گذشته (بارش های مرداد ماهی جزاير خلیج فارس ناچیز و صفر
می باشد).



رکورد بارش  23/8میلیمتری در جزيره کیش طی  2۰سال گذشته (بارش های مرداد ماهی جزاير خلیج فارس ناچیز و صفر می باشد).



رکورد بارش  31/7میلیمتری در جاسک طی  2۰سال گذشته (رکورد قبلی بارش 7میلیمتر در مرداد  1392بوده است).



رکورد بارش  37/۶میلیمتری در میناب طی  2۰سال گذشته (رکورد قبلی  1/9میلیمتر در مرداد سال  1382بوده است).



رکورد بارش  ۴5/2میلیمتری در رودان طی  2۰سال گذشنته (رکورد قبلی  21/۶میلیمتر در مرداد  1385بوده است).



رکورد بارش  9/1میلی متری در بندرعباس طی  2۰سال گذشنته (رکورد قبلی 3/3میلیمت ر در مرداد  139۴بوده است).

تحلیل نقشه های هواشناسی
الف) نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل  500میلی باری
در جوالی که ماه گرم نیمکره شمالی است ،فالت ايران در سیطره سامانه پرارتفاع جنب حاره ای قرار دارد و در اين موقع از سال شاهد
شکل گیری سلول بسته پرارتفاع در بخش های جنوبی و جنوب غرب ايران هستیم .در حوالی جنوب کشور پربند  59۰دکامتری تا
جنوب غرب کشورمستقر می شود .شکل شماره  1میانگین نقشه  3۰ساله ماه جوالی را نشان می دهد که استان هرمزگان معموال در اين
موقع از سال با پايداری هوا در تراز میانی جو همراه است .در ۴مرداد  2۶ (1۴۰1جوالی  ) 2۰22با تاثیر سامانه پرارتفاع جنب حاره ای
17

شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

در شمال شرق ايران شاهد تضعیف اين سامانه در جنوب شرق کشور و ايران بوديم .اين شرايط هم زمان با شکل گیری سامانه کم ارتفاع
با هسته  58۶دکامتری در عرض های پايین و در مناطق شمالی اقیانوس هند ه بوده است .استان هرمزگان در اين روز که با بارش های
رگباری مونسونی همراه بود متاثر از جريانات شرقی مستقر روی اقیانوس هند و تزريق رطوبت قابل مالحظه قرار داشت( .شکل شماره
11و)1۰

شکل شماره( :)۱۱نقشه میانگین تراز ارتفاع تراز  5۰۰میلی جوالی

شکل شماره( :)۱۰نقشه ارتفاع تراز  5۰۰میلی بار ۱۴۰۱/5/۴

ب) نقشه امگا
همچنین همراهی امگای منفی از سطح  1۰۰۰میلی باری تا سطح  5۰۰میلی بار نشان دهنده شرايط مناسب ناپايداری در سطوح مختلف
جوی بوده است .در سطح  1۰۰۰میلی باری مقدار امگا ) -۰/1 (pa/sکه اين مقادير منفی تا سطوح میانی جو نیز ادامه داشته است.
(شکل شماره )12
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اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

شکل شماره( :)۱2نقشه امگا در سطح  ۱۰۰۰میلی باری در روز ۱۴۰۱/5/۴

ج) نقشه رطوبت تراز  700میلی باری
شکل  13و  1۴رطوبت تراز  7۰۰میلی بار را در روز بارش های مونسونی وبا شرايط میانگین مقايسه کرده است .به خوبی واضح است
که در زمان فعالیت سامانه بارشی رطوبت مناسبی از سمت اقیانوس هند به سوی جنوب کشور و استان هرمزگان گسیل شده است .مقايسه
شرايط رطوبتی جنوب کشور در اين موقع از سال نشان می دهد به طور میانگین در ماه جوالی همزمان با تاثیر پرارتفاع جنب حاره ای
در مناطق جنوبی کشور منابع رطوبتی استان هرمزگان محدوده به سواحل نزديک در دريای عمان و خلیج فارس می باشد.
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مرداد ماه ۱۴۰۱

شکل شماره( :)۱۴نقشه رطوبت نسبی تراز  7۰۰میلی باری روز ۱۴۰۱ /5/۴

شکل شماره( :)۱3نقشه رطوبت نسبی تراز  7۰۰میلی بار میانگین ماه جوالی

د) نقشه فشاری سطح زمین
نقشه سطح زمین در روز فعالیت سامانه مونسونی گسترش سامانه کم فشار در سطح زمین در جنوب کشور و استان هرمزگان را نشان می
دهد که مقايسه ساعتی تغیرات فشار نشان دهندهی کاهش فشار در ساعت بعدازظهر در مقايسه با ساعات صبحگاهی می باشد .در نتیجه
فعالیت سامانه کم فشار و با توجه به تاثیر مثبت شاخص های ناپايداری جريانات همرفت شکل گرفته و شاهد افزايش ابرناکی و بارش
های رگباری در مناطق مختلف استان هرمزگان بوديم.

شکل شماره( :)۱5نقشه فشاری سطح زمین در روز ۱۴۰۱/5/۴
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مرداد ماه ۱۴۰۱

تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی مرداد 1401
به طور کلی در مرداد  1۴۰1در استان هرمزگان  13هشدار جوی و دريايی صادر شد که شامل  7هشدار جوی و  ۶هشدار دريايی بوده است.
مخاطرات قابل توجه اين ماه ،رگبار شديد باران و رعد وبرق در برخی نقاط استان بود که منجر به صدور اولین هشدار سطح قرمز جوی در
استان هرمزگان شد.


وزش باد نسبتا شديد جنوب شرقی و تعطیلی اسکله های مسافربری بندرعباس و قشم (اول مرداد )



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



گردوغبار و کاهش ديد افقی در سطح استان (بیست وسوم تا بیست و پنجم مرداد)



رگبار نسبتا شديد باران وسیالبی شدن رودخانه های فصلی در بشاگرد (بیست و ششم مرداد)

شکل شماره( :)۱6هشدار بارش در پی تاثیر سامانه مونسونی در مرداد ماه

شکل شماره( :)۱7گردوغبار و آلودگی شهر بندرعباس در بیست و سوم مرداد ۱۴۰۱
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مرداد ماه ۱۴۰۱

گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی مرداد ماه ۱۴۰۱
 .1دريافت توصیههای هواشناسی کاربردی بطور مستمر از سازمان جهاد کشاورزی از طريق مکاتبه و تماس تلفنی در  11ايستگاه
سینوپتیک استان (  9ايستگاه کشاورزی و  2ايستگاه دريايی) و سپس ارسال فرم های ديسکاشن کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی و
اداره کل بنادر و دريانوردی استان دوبار در هفته (هر يکشنبه و چهارشنبه ).
 .2ارسال فرم های محاسبه ارزش افزوده کیفی تهک کشاورزی به  9ايستگاه برگزار کننده ی جلسات ديسکاشن کشاورزی جهت تکمیل
و ارسال مجدد به گروه مطالعات و تحقیقات جهت رسم نمودارها و انجام تجزيه و تحلیل های الزم.
 .3اخذ بازخورد از کاربران کشاورزی (کاربران سطح  2و سطح  ) 3توسط ايستگاه های سینوپتیک برگزار کننده ديسکاشن کشاورزی
و تحلیل بازخورد توسط گروه مطالعات و تحقیقات اين اداره کل.
 .۴برگزاری جلسه ی کارشناسان شبکه پايش و تحقیقات با معاون فنی و شبکه ايستگاه ها جهت بهبود امور اجرائی تهک.
 .5برگزاری نشست مشترک با کارشناسان شبکه پايش جهت ايجاد برنامه ريزی و هماهنگی الزم به منظور اجراء و پیاده سازی برنامه ی
عملیاتی تهک در ايستگاه های برگزار کننده ديسکاشن در استان.
 .۶برگزاری جلسه گروه تحقیقات با رئیس اداره پیش بینی و پیش آگاهی جوی و رئیس شبکه پايش جهت هماهنگی و پیاده سازی
برنامه عملیاتی تهک.
 .7تهیه فرم های محاسبه ارزش افزوده محصوالت تحت پوشش استان.
.8تهیه اسناد هواشناسی کشاورزی و دريايی.
 . 9اخذ جداول خسارت هواشناسی کشاورزی شهرستان های مختلف از سازمان جهاد کشاورزی استان.
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مرداد ماه ۱۴۰۱

پیوستها
پیوست شماره  -۱معرفی گلباد
گ لباد ،نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمايش مشخصات و ويژگیهای باد در يک منطقه میباشد و سه مشخصه اصلی شاخص باد
را نمايش میدهد :فراوانی وقوع باد ،سرعت باد و جهت باد.
منظور از فراوانی وقوع باد ،تعداد ديدبانیهايی که برای شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پیوسته است .سرعت وزش باد نشانگر میزان
جريان هوا می باشد که با نات يا متر بر ثانیه سنجیده میشود و جهت باد ،جريان غالب باد را نشان میدهد که يکی از جهات اصلی و
فرعی است .ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده میباشد .دايره ی وسط اين گلباد میزان باد آرام در يک منطقه را نمايش میدهد و
گلها نیز نمايشگر سرعت و جهت باد است .ضخامت گلها ،نشانگر سرعت باد و طول گلها نشانگر تعداد وقوع باد است .گلباد به
صورت سالیانه يا ماهیانه ترسیم میگردد و به دو روش دستی و نرمافزاری تهیه میشود .در روش دستی ابتدا شاخصهای باد منطقه آمار
و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد ،باد آرام ،سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر يک از شاخصه ا
نسبت به کل گرفته میشود.میزان قطر دايره و طول و ضخامت گلها بر حسب اين درصد ترسیم میگردد .برای ترسیم گلباد به روش
نرم افزاری بايد آمار و اطالعات در يک فايل Excelتهیه شده و وارد نرمافزار ويژه گلباد می گردد .عمدهترين نرمافزار مورد استفاده
در ترسیم گلباد ،نرمافزار  WR-plotاست .نمودارهای به دست آمده از دايرههای هم مرکزی تشکیل شدهاند که در دايره مرکزی آن
درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از  ۰/5متر بر ثانیه نوشته میشود .سمتهای باد بر روی دايرهها ،غالب ًا در هشت سمت شمال ،شمال -
شرقی ،شرقی ،جنوبشرقی ،جنوب ،جنوبغربی ،غربی و شمالغربی نمايش داده میشود .سرعتهای باد نیز بر اساس روش سازمان
هواشناسی جهانی به  8گروه دستهبندی میشوند .آنگاه فراوانی هر گستره ی سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دايرهها مشخص
میشود .اگر فراوانی هر گستره در سمت های مختلف با يکديگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود ،حاصل صدرصد را
نشان خواهد داد ،و اين به اين معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است .ت فسیر يک گلباد بدون نقشه برجستگی (توپوگرافی) دشوار
است ،زيرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جريانات هوا میشوند.از کاربردهای گلباد میتوان به آمايش سرزمین ،طراحیهای
شهری ،طراحی باند فرودگاهها ،زمینهای ورزشی و غیره ،توصیه ی عدم استقرار صنايع آالينده در جهت باد غالب منطقه ،مکانيابی
جهت گسترش فضای سبز ،و امکانسنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کرد.
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

پیوست شماره  -2معرفی خشکسالی و شاخص SPEI
خـشکسـالی پديـده ای طبیعـی و تکرارپذير است که میتواند موجب بروز بحران های جدی شود .اين پديده در هر رژيم آب و هوايی،
حتی در منـاطق مرطوب ممکن است مشاهده شود ،اما اثرات و فراوانی آن در مناطق خشک و نیمه خشک بـیشتـر نمايـان مـیشـود .
مهمترين عامل ايجاد خشکسالی بارندگی میباشد ،اما افزايش و يا کاهش تبخیر و تعرق میتواند تا حدودی شـرايط خشکسالی را تشديد
و يا تعديل نمايد .به منظور پايش خشکسالی از شـاخص هـای متفـاوت کـه عمومـاً مبتنـی بـر بارندگی و يا بارندگی و تبخیر و تعرق
میباشند ،استفاده مـیشـود .از طـرف ديگـر پـايش خـشکسـالی بـر اسـاس شاخص های متفاوت ممکن است نتايج متفاوتی را نیز سبب
شود .در اين ماهنامه از شاخص  ( SPEIمبتنی بر بارش -تبخیر و تعرق استاندارد شـده) ،جهت پايش خشکسالی استفاده شده است.
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شماره بولتن ۱۴۰۱-۰5
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

مرداد ماه ۱۴۰۱

پیوست شماره  -3نقشه سطوح فشاری  5۰۰میلی بار
نقشه  5۰۰میلی باری در ارتفاع  5کیلومتری جو قرار دارد و روی آن خطوط کنتوری بر حسب دکامتر (هر دکامتر معادل ده متر می
باشد) ،ترسیم می شود .اين خطوط ارتفاعی به صورت ناوهها و پشته ها تعريف می شوند .به طور کلی در حالت پشته ،خطوط حالت
پرارتفاع دارند و شرايط در اين سطح پايدار می باشد .در حالت ناوه خطوط ارتفاعی به صورت کم ارتفاع هستند و در اين سطوح احتمال
وجود ناپايداری وجود دارد .به طور کلی هر چه خطوط ارتفاعی بیشتر باشند ،شرايط جو ی در اين سطح پايدار تر خواهد بود .معموال
در جنوب کشور زمانی که خطوط پرارتفاع جنب حارهای بیشتر از  585دکامتر باشد شرايط پايداری و افزايش محسوس دما حکمفرما
خواهد بود.

تقدیر و تشکر
 - 1به اين وسیله ،اداره کل هواشناسی استان هرمزگان مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکاران مرکز ملی خشکسالی و
مديريت بحران به سبب تهیه تعدادی از جداول ،نمودارها و نقشه های مورد استفاده در اين بولتن که پس از تولید در مقیاس
کشوری و انجام برش استانی دراختیار اين اداره کل قرارگرفته است ،اعالم می دارد.
 - 2گروه مطالعات و تحقیقات اين اداره کل از تمامی همکاران استانی ،معاون فنی و شبکه ايستگاه های هواشناسی استان( ،
همکاران پرتالش ديدبانی ،فنی ،فناوری اطالعات و پیش بینی) که به نحوی در تهیه ی اطالعات الزم برای تدوين اين بولتن
نقش داشته اند ،صمیمانه قدردانی می نمايد.
 - 3اسامی نگارندگان اين بولتن  :خانم ها راحله رمضانی و راضیه امیرطاهری و آقای محمد روح اهلل نژاد (از گروه تحقیقات اداره
کل) و خانم مرضیه سی سی پور (رئیس پیش بینی اداره کل)
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