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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 چکیده
متر بوده، در حالی که میلی 1/13 هرمزگان استانامسال ماه  در تیرمیانگین بارش  دهدمی نشان استان هرمزگان بارش توزيع هایبررسی

ماه امسال  تیرمتر به ثبت رسیده که بر اين اساس بارش میلی 2/3متر و در بلند مدت میلی 1/18ماه سال گذشته،  تیرمیانگین بارش در 

 است.میلی متر افزايش داشته  9/9و نسبت به بلند مدت کاهش   میلی متر ۰/5نسبت به سال گذشته 

از مقدار  بیشتردرجه سلسیوس  9/۰ درجه سلسیوس بوده و 9/33برابر با میانگین دمای استان هرمزگان  جاری سال ماه تیردر  همچنین

 مشابه بلندمدت آن گزارش شده است.

در اکثر مناطق  شدیدخشکسالی بسیار ، 1۴۰1ماه  تیرسه ماهه تا پايان   SPEIشاخص از استفاده با مدت کوتاه ایهخشکسالی بررسی

چنین در برخی مناطق مانند شرق حاجی آباد و استان به جز قسمتی از شهرستان های جاسک، بشاگرد و میناب قابل مشاهده است، هم

 ايم.غرب بستک شاهد ترسالی بوده

چنین هم ،باشددرصد می ۴۴و به میزان  فرودگاهیقشم ايستگاه های هواشناسی استان مربوط به بیشترين درصد وقوع باد غالب بین ايستگاه

به وقوع  آبادحاجی( بوده و در ايستگاه هواشناسی همديدی شرقی جنوبمتر بر ثانیه ) 18ثبت شده برابر با  بادسرعت حداکثر در اين ماه 

 . پیوسته است

های هواشناسی موثر روی استان وزش بادهای شديد جنوب شرقی در مناطق دريايی استان و رگبارهای عصرگاهی در مناطق مرتفع پديده

لی دامنه فعالیت سامانه مونسونی غالب ارتفاعات استان را در برگرفت و از شرق تا غرب استان و ارتفاعات شما مدت طی اين بوده است.

تنگه هرمز و جزاير خلیج فارس  به کرات طی اين ماه وزش تند بادهای شديد جنوب شرقی در دريای عمان، را تحت تاثیر خود قرار داد.

سبب مواج شدن دريا شد و در ساعات بعدازظهر نیز با رشد ابرهای همرفتی رگبارهای عصرگاهی سبب بروز سیالب در منطقه بشاگرد 

 شد.

 هشدار دريايی بوده است. 7هشدار جوی و  8هشدار جوی و دريايی صادر شد که شامل  15در استان هرمزگان  1۴۰1تیر به طور کلی در 

 مقادير و شده بررسی 1۴۰1 ماه تیردر  خشکسالی 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
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 ۱۴۰۱ ماه تیربارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 
 جدول اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت (:۱جدول شماره)

 
 

 است. ثبت و گزارش شدهمتر میلی 15باالی بارش  و میناب بشاگردهای بستک، شهرستان ،1۴۰1ماه  تیرطی ( 1بر اساس جدول شماره )

متر و میلی 1/18گذشته، سال  ماه تیردر حالی که میانگین بارش در  ،ودهمتر بمیلی 1/13 هرمزگان استانامسال  ماه تیردر میانگین بارش 

و نسبت به بلند کاهش   میلی متر ۰/5 نسبت به سال گذشته امسال ماه تیراين اساس بارش  متر به ثبت رسیده که برمیلی 2/3در بلند مدت 

متر، میلی ۶/17و  38، 51های بشاگرد، بستک و میناب به ترتیب با میانگین بارش شهرستان است.داشته  افزايشمیلی متر  9/9مدت 

   اند.ها بودهشهرستان ترينبارشبندرعباس، رودان، پارسیان و خمیر، کم اند در حالی کهان بودههای پربارش استشهرستان
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 

 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

 

 
 ۱۴۰۱ماه  تیر تاهرمزگان (: درصد تأمین بارش سال آبی استان ۱شماره) نمودار

 
از بیش تا کنون،  استان هرمزگان سال جارینشان داده شده است، سهم بارش  (1شماره) نموداربر اساس آمار بلند مدت استان که در 

میزان ها از بلند مدت بیشتر است. بیشترين ش سال آب جاری آنها به جز ابوموسی و بشاگرد بارايستگاه. تمامی بارش کل سال آبی است

ها آن آبی سال جاریدرصد تامین بارش ايستگاه  9باشد. های قشم، خمیر و بندرعباس میتامین بارش سال آبی جاری مربوط به ايستگاه

مربوط به نواحی  اندداشتهسال آبی جاری بارش  مینتادرصد ر مقداکه بیشترين  یايستگاه ۶چنین هم ،درصد بوده است 12۰بیش از 

   اند.مرکزی يا شرقی استان بوده
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 

 بندی مجموع بارش استان پهنه

 

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

 

بیشترين   ايم.استان شاهد بارش بوده نواحی اکثر  در ،استان هرمزگان 1۴۰1ماه  تیرعی مبارش تجنقشه پهنه بندی ( 1شکل شماره)مطابق 

بیشینه بارش تجمعی در شهرستان بشاگرد با  است.متر بارش قابل مشاهده میلی 1۰۰میزان بارش در نواحی شرقی و غربی استان با بیش از 

ب میناب، بندرعباس، غرو مرکز شامل جنوب  (میلی متر 2تا  ۰)اندکه کمترين میزان بارش داشتهمناطقی باشد. متر میمیلی 15۰بیش از 

آباد و شرق آن، شرق جاسک و شمال سیريک ب پارسیان، مرکز حاجی، شرق خمیر، جنوب بندر لنگه، مرکز و غر، رودانجزاير استان

 شرقی و جنوبی بشاگر بارشنواحی متر رخ داده است. میلی 15۰بشاگرد با بیش از  رکز و غربن بارش در ممیزابیشترين  بوده است.

 چنینهستیم، همی مترمیلی 12۰تا  3۰بارش تجمعی شاهد بستک شهرستان شمال و غرب مناطق داشته اند. میلی متری  ۶۰تا  15 تجمعی

ساحلی شهرستان بندر لنگه بارش اندکی . نواحی ها افزوده شده استحجم بارش رويم بهمی هر چه در اين شهرستان به سمت غرب پیش

کمتری نسبت میزان بارش ساحلی جاسک نیز از نواحی  های خوبی قابل مشاهده است.آن بارشنواحی شمالی داشته اند در صورتی که 

  به مناطق ديگر برخوردار بوده است.
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 

 ۱۴۰۱ماه  تیرتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 
 )بر حسب درجه سلسیوس(و مقایسه با بلند مدت  ۱۴۰۱ماه  تیریی استان در دمااطالعات جدول  (:2جدول شماره)

 

 
درجه سلسیوس بوده است که در  ۶/28 برابر با 1۴۰1ماه  تیر در ،استان هرمزگان کمینهمیانگین دمای  ،(2شماره)جدول  برابر مقادير

درجه سلسیوس بوده  1/39ماه استان  تیرهمچنین میانگین دمای حداکثر  .داشته است افزايشدرجه سلسیوس  9/۰مقايسه با بلندمدت 

درجه  9/33برابر با  1۴۰1 ماه تیر. میانگین دمای استان هرمزگان در داشته استسبت به بلندمدت افزايش درجه سلسیوس ن ۰/1است و 

 از مقدار مشابه بلندمدت آن گزارش شده است. بیشتردرجه سلسیوس  9/۰ سلسیوس بوده و
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 

 درجه سلسیوس(بر حسب )ماه استان هرمزگان  تیر دمای بیشینه مطلقجدول  ( :3جدول شماره)

 

 بلندمدت ۱۴۰۰سال  ۱۴۰۱سال 

۱/۴۹ 

 بستک

۰۵/۰۴/۱۴۰۱ 

۵/۵۰ 

 میناب

۱۱/۰۴/۱۴۰۰ 

۵/۵۰ 

 رودان

۲۶/۰۴/۱۳۹۴ 

 
درجه سلسیوس  1/۴9و به میزان  بستکايستگاه متعلق به ، 1۴۰1ماه  تیردمای بیشینه مطلق گزارش شده در  ،(3شماره )مطابق با جدول 

  در تاريخ رودانمتعلق به ايستگاه درجه سلسیوس و  5/5۰ماه به میزان  تیرمطلق ی دمای بیشینه حداکثر، نیز مدت بلنددر  بوده و

 ثبت و گزارش شده است.  2۶/۰۴/139۴

 
 درجه سلسیوس(بر حسب )ماه استان هرمزگان  تیرکمینه مطلق دمای جدول  ( :۴جدول شماره)

 

 بلندمدت ۱۴۰۰سال  ۱۴۰۱سال 

۶/۲۰ 

 سردشت

۱۴/۰۴/۱۴۰۱ 

۶/۲۱ 

 حاجی آباد

۰۹/۰۴/۱۴۰۰ 

۸/۱۷ 

 حاجی آباد

۰۶/۰۴/۱۳۹۴ 

 

 ،بلند مدتو در  درجه سلسیوس ۶/2۰متعلق به ايستگاه سردشت و به میزان  1۴۰1ماه  تیرمطلق در  یدمای کمینه ،(۴شماره )جدول  برابر

 . بوده استآباد  متعلق به ايستگاه حاجی
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 

 استانهای شهرستانمیانگین دمای  بندیهنهپ

 

 
 

 ۱۴۰۱ماه  تیرهای استان هرمزگان در پهنه بندی میانگین دمای شهرستان(: 2شکل شماره)

 

 ۴۰تا  3۰ها، میانگین دمای آنمحدوده استان  مناطق اکثر ،1۴۰1ماه  تیرنقشه پهنه بندی میانگین دمايی استان در ( 2شکل شماره)مطابق با 

 و شمال جنوب ،شامل نواحی مرکز و شمال بندرعباس، شرق باشد،میدرجه  3۰مناطقی که کمتر از بوده است، درجه سلسیوس 

غرب بستک، جنوب سیريک، شرق ، و حاجی آباد شرق میناب، شمال بندرعباس ،بشاگرد ،جاسکبوده است. شرق میناب  آباد،حاجی

غرب میناب، جنوب و شرق رودان،  ها قابل مشاهده است.در آن درجه سلسیوس 35تا  3۰ی دماشهرستان ها و مناطقی هستند که  پارسیان

های شهرستان شود.ده میدي (2شکل شماره) ها در نقشهبرای آن ۴۰تا  35دمايی  دهومحد جنوب بندرلنگه، جزيره قشم،مرکز خمیر، 

  .اندداشتهاستان در تیرماه امسال را  نواحی سردترين وع دمايی وآباد بیشترين تنبندرعباس و حاجی
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 

 مدت استان نسبت به بلندهای شهرستاناختالف میانگین دمای پهنه بندی 

 

 
 

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

 
اختالف که به طوری  اشدبمیبلند مدت خود بیشتر از دارای میانگین دمايی  1۴۰1ماه تیر در، استان اکثر نقاط، (3)شکل شماره مطابق با 

قابل  درجه سلسیوس 5/۴استان بییش از  و شمال و در نواحی از شرق 5/3تا  5/۰ای بین دمايی مشاهده شده با بلند مدت در محدوده

های جاسک، بندرعباس، بسیار اندک بوده است. شهرستاننسبت به بلند مدت ساحلی شرق استان نوار دمايی تغییرات . استمشاهده 

 5/۴یش از ب اند که بیشترين میزان آن مربوط به شمال شرق بندرعباس وآباد نسبت به بلند مدت تغییرات دمايی کاهشی داشتهحاجی

آباد، حاجیهای بیشترين میزان اختالف دمای افزايشی نسبت به بلند مدت را شهرستانچنین همدرجه سیلسیوس قابل مشاهده است. 

 باشد.آباد و شرق بستک میاند که اين نواحی شامل غرب بشاگر، غرب حاجیدرجه سلسیوس داشته 5/۴با بیش از و بستک  بشاگرد

 با بلند مدت ندارند.چندانی تیرماه استان اختالف دمايی جزاير 
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 

 ۱۴۰۱ماه  تیرتحلیلی بر وقوع باد در استان طی 
 

 ماه استان هرمزگان )بر حسب درجه سلسیوس( تیرسرعت باد  جدول وضعیت سمت و ( :۴جدول شماره)

 

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

 سمت 

 (جهت)

 وقوع  درصد

 در ماه

 سمت

 )درجه(

 سرعت

 (m/s) 

 1۰ 12۰ 32 جنوبی بندرعباس

 15 13۰ 2۴ شرقیجنوب  جاسک

 18 13۰ 2۶ جنوب غربی حاجی آباد

 15 3۴۰ 21 جنوب شرقی پارسیان

 9 ۶۰ 3۰ غربی ابوموسی

 7 1۰۰ 2۶ شرقی بندرخمیر

 8 8۰ 23 غربی بندرلنگه

 1۰ 11۰ ۴۰ غربی کیش

 9 15۰ 3۶ شمال غربی الوان

 11 25۰ 2۴ یجنوب میناب

 11 23۰ ۴۴ غربیجنوب  قشم فرودگاهی

 15 1۰۰ 15 جنوبی بشاگرد-سردشت

 7 22۰ 2۴ جنوب غربی رودان

 9 1۴۰ 3۰ یجنوب قشم ساحلی

 11 3۰۰ 2۴ غربی سیری

 1۴ 19۰ 2۴ جنوبی بستک

 
درصد از کل بادها  32وده که ب جنوبی 1۴۰1ماه  تیردر جهت باد غالب ، )شهرستان بندرعباس(در مرکز استان ،(۴شماره)مطابق با جدول 

ثانیه و در  بر متر 1۰ماه سال جاری برابر با  تیر در ،باد ثبت شده در اين ايستگاهوزش حداکثر سرعت . داده است را به خود اختصاص

بر ثانیه و در  متر 18حداکثر سرعت باد  حاجی آبادوپتیک همچنین ايستگاه هواشناسی سین بوده است. (درجه 12۰) شرقی جنوبجهت 

درصد از کل بادها را  2۶بوده و  جنوب غربی . باد غالب اين ايستگاهرا در طی اين ماه ثبت نموده است (درجه 13۰)جنوب شرقیجهت 

درصد  ۴۴و به میزان  فرودگاهیقشم ايستگاه های هواشناسی استان مربوط به درصد وقوع باد غالب بین ايستگاه بیشترين شود.شامل می

  .باشدمی
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 

 های سینوپتیک استانگلباد ایستگاه

 

 

 
 بندرعباس 

 
 جاسک

 
 حاجی آباد 

 
 پارسیان 
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 ۱۴۰۱ماه   تیر آباد و پارسیان درحاجی جاسک، های همدیدی بندرعباس،گلباد ایستگاه(: ۴شکل شماره)

 

 

 
 ابوموسی 

 
  بندرخمیر

 
  بندرلنگه

 
  جزیره کیش 

 

 ۱۴۰۱ماه  تیربندرلنگه و جزیره کیش در  های همدیدی ابوموسی، بندرخمیر،(: گلباد ایستگاه5شکل شماره)
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 
  الوان 

 
  میناب

 
                     قشم فرودگاهی

 

 
 قشم ساحلی

 

 ۱۴۰۱ماه  دیقشم فرودگاهی و قشم ساحلی در  میناب، های همدیدی الوان،(: گلباد ایستگاه6شکل شماره)
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 

 

 

 

 ۱۴۰۱ماه  تیرسیری و بستک در  سردشت بشاگرد، های همدیدی رودان،گلباد ایستگاه(: 7شکل شماره)

 
 سیری 

 
  سردشت 

 
 رودان  بستک
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 ۱۴۰۱ماه  تیردر  استان تحلیلی بر وضعیت خشکسالی
 

 سه ماهه  SPEIبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه

 

 
  

 سه ماهه  SPEIاساس شاخص بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان هرمزگان بر(: پهنه8شکل شماره)
 

ها ديده تمامی شهرستان در  شدیدبسیار خشکسالی  ،1۴۰1 ماه تیر تا پايان ،هسه ماه SPEIشاخص  براساس ،(8شکل شماره ) مطابق

میزان های جاسک، بشاگرد، میناب، سیری از نواحی ديگر استان کمتر است. بیشترين شود که میزان وسعت آن به ترتیب در شهرستان می

های جاسک، بشاگرد، سیری، بستک و حاجی آباد بیشترين میزان وسعت وسعت خشکسالی در مناطق مرکزی استان است. شهرستان

 ،آباد، جنوب سیريک، مرکز و شرق بستکاند. مناطقی از شرق جاسک، بشاگرد، میناب، حاجیخشکسالی خفیف تا متوسط داشته

که است  آباد تنها شهرستانیاند. حاجیتهو نواحی محدودی از بندرلنگه خشکسالی شديد داش هايی از شمال و شرق بندرعباسقسمت

آباد قابل مشاهده است. با های بستک و حاجیداشته است. ترسالی متوسط در شهرستان (مناطق محدودی از شرق)ترسالی بسیار شديد
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

و غرب استان خشکسالی بسیار  در مرکزلی خفیف بوده است ولی تحت تاثیر خشکسابیشتر ( مناطق شرق استان 8توجه به شکل شماره)

     بسیار شديد هستیم.خشکسالی  شاهدقشم فقط در جزيره جزيره در بین جزاير نیز شديد اغلب مناطق را فراگرفته است. 
 

 ۱۴۰۱ تیر در هرمزگان استانسینوپتیکی  تحلیل  

 

های هواشناسی موثر روی استان وزش بادهای شديد جنوب شرقی پديده استان بوده است.طی تیرماه سامانه مونسونی سامانه موثر روی 

دامنه فعالیت سامانه مونسونی غالب ارتفاعات  مدت طی اين در مناطق دريايی استان و رگبارهای عصرگاهی در مناطق مرتفع بوده است.

به کرات طی اين ماه وزش تند بادهای  تحت تاثیر خود قرار داد.استان را در برگرفت و از شرق تا غرب استان و ارتفاعات شمالی را 

تنگه هرمز و جزاير خلیج فارس سبب مواج شدن دريا شد و در ساعات بعدازظهر نیز با رشد ابرهای  شديد جنوب شرقی در دريای عمان،

 همرفتی رگبارهای عصرگاهی سبب بروز سیالب در منطقه بشاگرد شد.

 5/7شهر بشاگرد خمینی طوری که در به ين دهه غالب رگبارهای عصرگاهی در منطقه بشاگرد اتفاق افتاد،: طی ا دهه اول تیرماه 

های فصلی ضمن اينکه سیالب در بخش تیدر بشاگرد سبب طغیان رودخانه متر بارش رگباری گزارش شد.میلی 1۰ در ملکن و مترمیلی

 شد.

متر گزارش میلی ۶/5۴که بارش در  سردشت بشاگرد  طوریه بشاگرد قابل مالحظه بود بهای رگباری در اين دهه نیز بارش دهه دوم :

شد. با گسترش ابرهای همرفتی در ارتفاعات غربی هرمزگان نیز وقوع رگبارهای عصرگاهی قابل مالحظه بود و در شیخ حضور بستک 

بشاگرد سبب سیالب در –ودخانه فصلی در محور جاسک عالوه بر اين طغیان ر متر در مدت زمان کم به وقوع پیوست.میلی ۴۶بارش 

متر رسید و بارش سنگین رگباری سبب تخريب پل میلی 71بارش عصر نوزدهم در روستای کاهکن بشاگرد تا  رودخانه شريفی شد.

ار ساحلی در جزاير عالوه بر اين با توجه به شکل گیری ابرهای همرفتی در ارتفاعات غربی و گسترش ابرهای بارشی به نو سندرک شد.

 های جوی و دريايی در جزاير خلیج فارس شد.ای موقتا سبب ناپايداریغربی استان در کیش و الوان وقوع رعد وبرق و تندباد لحظه

 حاجی آباد و بستک دامنه فعالیت سامانه مونسونی  به ارتفاعات مرکزی استان نیز رسید طی اين دهه عالوه بر منطقه بشاگرد، دهه سوم:

های همرفتی با کمک بادهای مرطوب جنوب شرقی درسواحل و در بندرعباس نیز رعدوبرق پراکنده گزارش شد. رطوبت اين سامانه

در مناطق ساحلی  شرجی قابل توجه دريای عمان و تنگه هرمز همراه بود و عالوه بر شکل گیری ابرهای همرفتی در ساعات بعدازظهر،

 سید.درصد نیز ر 95استان تا بیش از 
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 
 

 ۱۴/۴/۱۴۰۱تصویر ماهواره هواشناسی و دمای قله ابر در عصر (: ۹شماره)شکل 

ای در ارتفاعات استان به وقوع پیوست رگبار و رعد وبرق قابل مالحظه با تقويت سامانه مونسونی در منطقه بشاگرد،( 9طبق شکل شماره)

 درجه زير صفر رسید. 9۰و دمای قله ابر به 
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 ۱۴۰۱تیر  طیاستان مخاطرات جوی درحلیلی بر ت
 هشدار دريايی بوده است. 7هشدار جوی و  8هشدار جوی و دريايی صادر شد که شامل  15در استان هرمزگان  1۴۰1تیر به طور کلی در 

 

 تیرماه  (2قشم به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  ) -بندرعباس تعطیلی اسکله مسافربری 

  تیرماه  (۶قشم به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  ) -بندرعباستعطیلی اسکله مسافربری 

  تیرماه  (13قشم به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  ) -بندرعباستعطیلی اسکله مسافربری 

 (1۴فوت در اثر صاعقه در کهورستان بندرخمیر )تیر 

  (تیر  17شريفی ) بشاگرد رودخانه –محور جاسک  و طغیان رودخانهو سیالب رگبار شديد باران در بشاگرد 

 (  و تخريب پل سندرک )(تیر  19رگبار شديد باران در نقاطی از بشاگرد و سندرک)از توابع میناب 

 تیرماه  (19قشم به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  ) -بندرعباس تعطیلی اسکله مسافربری 

 تیرماه  (27به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  )نادر مسافربری غرب استان تعطیلی  ب 

 تیرماه  (28) قشم به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  -بندرعباس تعطیلی اسکله مسافربری 

 رماه  (تی29قشم به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  ) -بندرعباس تعطیلی اسکله مسافربری 

 تیرماه  ( 3۰قشم به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  ) -بندرعباس تعطیلی اسکله مسافربری 

 تیرماه  (31قشم به دلیل تند باد جنوب شرقی و مواج شدن دريا  ) -بندرعباس تعطیلی اسکله مسافربری 

 
 جنوب شرقیتعطیلی بنادر مرکزی هرمزگان به دلیل تند باد (: ۱۰شکل شماره)
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 ۱۴۰۱ماه  تیر گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی
 
ايستگاه  11جهاد کشاورزی از طريق مکاتبه و تماس تلفنی در سازمان های هواشناسی کاربردی بطور مستمر از دريافت توصیه. 1

ايستگاه دريايی( و سپس ارسال فرم های ديسکاشن کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی و  2ايستگاه کشاورزی و  9سینوپتیک استان )

 .اداره کل بنادر و دريانوردی استان دوبار در هفته )هر يکشنبه و چهارشنبه (

تکمیل ديسکاشن کشاورزی جهت ی جلسات ايستگاه برگزار کننده  9ارسال فرم های محاسبه ارزش افزوده کیفی تهک کشاورزی به . 2

 .تحلیل های الزمتجزيه و و ارسال مجدد به گروه مطالعات و تحقیقات جهت رسم نمودارها و انجام 

( توسط ايستگاه های سینوپتیک برگزار کننده ديسکاشن کشاورزی 3و سطح  2اخذ بازخورد از کاربران کشاورزی )کاربران سطح . 3

 داره کل.مطالعات و تحقیقات اين ا و تحلیل بازخورد توسط گروه

 جهت بهبود امور اجرائی تهک. کارشناسان شبکه پايش و تحقیقات با معاون فنی و شبکه ايستگاه های  برگزاری جلسه. ۴

 ی برنامه یپیاده ساز به منظور اجراء وبرگزاری نشست مشترک با کارشناسان شبکه پايش جهت ايجاد برنامه ريزی و هماهنگی الزم . 5

 .عملیاتی تهک در ايستگاه های برگزار  کننده ديسکاشن در استان

 هماهنگی و پیاده سازیشبکه پايش جهت رئیس و جوی بینی و پیش آگاهی  پیش ادارهرئیس  با  رگزاری جلسه گروه تحقیقاتب. ۶

 برنامه عملیاتی تهک.

 تهیه فرم های محاسبه ارزش افزوده محصوالت تحت پوشش استان.. 7

  .اسناد هواشناسی کشاورزی و دريايی .تهیه8

  .. اخذ جداول خسارت هواشناسی کشاورزی شهرستان های مختلف از سازمان جهاد کشاورزی استان9
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 هاپیوست

 گلبادمعرفی  -۱پیوست شماره 
 

سه مشخصه اصلی شاخص باد  و باشدهای باد در يک منطقه میلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمايش مشخصات و ويژگیگ

 جهت باد. و  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت بادرا نمايش می

باد نشانگر میزان  وزش هايی که برای شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پیوسته است. سرعتنی وقوع باد، تعداد ديدبانیامنظور از فراو

دهد که يکی از جهات اصلی و جهت باد، جريان غالب باد را نشان میو شود سنجیده میباشد که با نات يا متر بر ثانیه جريان هوا می

 و دهدوسط اين گلباد میزان باد آرام در يک منطقه را نمايش میی باشد. دايره ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می. استفرعی 

گلباد به . ها نشانگر تعداد وقوع باد استسرعت باد و طول گلها، نشانگر خامت گلضها نیز نمايشگر سرعت و جهت باد است. گل

های باد منطقه آمار . در روش دستی ابتدا شاخصشودافزاری تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردد نه ترسیم مییانه يا ماهیاصورت سال

ا هحاسبه شده و سپس درصد هر يک از شاخصو اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد م

برای ترسیم گلباد به روش دد. گرها بر حسب اين درصد ترسیم میشود.میزان قطر دايره و طول و ضخامت گلنسبت به کل گرفته می

افزار مورد استفاده نرم ترين. عمدهگرددمی افزار ويژه گلباد تهیه شده و وارد نرم Excelافزاری بايد آمار و اطالعات در يک فايلنرم

اند که در دايره مرکزی آن های هم مرکزی تشکیل شدهاست. نمودارهای به دست آمده از دايره WR-plotافزار نرم ،در ترسیم گلباد

-شمال غالباً در هشت سمت شمال، ،هاهای باد بر روی دايرهشود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/۰درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از 

های باد نیز بر اساس روش سازمان شود. سرعتغربی نمايش داده میو شمال یغربی، غرب، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوب

ها مشخص سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دايرهی شوند. آنگاه فراوانی هر گستره بندی میگروه دسته 8هواشناسی جهانی به 

های مختلف با يکديگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نی هر گستره در سمتشود. اگر فراوامی

فسیر يک گلباد بدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوار نشان خواهد داد، و اين به اين معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. ت

های طراحیآمايش سرزمین، توان به ز کاربردهای گلباد می.اشوندی در جريانات هوا میزيرا اثرات محلی باعث تغییرات مهم ،است

يابی عدم استقرار صنايع آالينده در جهت باد غالب منطقه، مکانتوصیه ی های ورزشی و غیره، ها، زمینشهری، طراحی باند فرودگاه

 .اشاره کرد سنجی برای استفاده از انرژی بادجهت گسترش فضای سبز، و امکان
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 SPEIشاخص  خشکسالی و معرفی -2پیوست شماره 
 

 هوايی، و آب رژيم هر در پديده اين. شود جدی های بحران بروز موجب میتواند که است و تکرارپذير طبیعـی پديـده ای خـشکسـالی

 .مـیشـود نمايـان بـیشتـر خشک نیمه و خشک مناطق در آن فراوانی و اثرات اما شود، مشاهده است ممکن منـاطق مرطوب در حتی

 تشديد را شـرايط خشکسالی حدودی تا میتواند تعرق و تبخیر کاهش يا و افزايش اما میباشد، بارندگی خشکسالی ايجاد عامل مهمترين

 تعرق و تبخیر و بارندگی يا و بـر بارندگی مبتنـی عمومـاً کـه متفـاوت هـای شـاخص از خشکسالی پايش به منظور. نمايد تعديل يا و

 سبب نیز را متفاوتی نتايج است ممکن متفاوت های اسـاس شاخص بـر خـشکسـالی پـايش ديگـر طـرف از. شـودمـی استفاده باشند،می

  جهت پايش خشکسالی استفاده شده است. ،(تبخیر و تعرق استاندارد شـده -بارش) مبتنی بر  SPEIدر اين ماهنامه از شاخص شود.
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 ۱۴۰۱-۰۴شماره بولتن 

 ۱۴۰۱ماه  تیر             

 میلی بار 5۰۰نقشه سطوح فشاری  -3پیوست شماره 
 

کیلومتری  جو  قرار دارد  و روی آن  خطوط کنتوری بر حسب دکامتر )هر دکامتر معادل ده متر می  5میلی باری در ارتفاع  5۰۰نقشه 

طور کلی در حالت پشته، خطوط حالت به  ها و پشته ها تعريف می شوند.اين خطوط ارتفاعی به صورت ناوه ترسیم می شود. ،باشد(

در حالت ناوه خطوط ارتفاعی به صورت کم ارتفاع هستند و در اين سطوح احتمال  پرارتفاع دارند و شرايط در اين سطح پايدار می باشد.

معموال  هد بود.در اين سطح پايدار تر خوا یشرايط جو ،به طور کلی هر چه خطوط ارتفاعی بیشتر باشند وجود ناپايداری وجود دارد.

دکامتر باشد شرايط پايداری و افزايش محسوس دما حکمفرما  585ای بیشتر از در جنوب کشور زمانی که خطوط پرارتفاع جنب حاره

 خواهد بود.

 

 

 تقدیر و تشکر
 

از همکاران مرکز ملی خشکسالی و  سپاس و قدردانی خود رامراتب اداره کل هواشناسی استان هرمزگان  ،به اين وسیله -1

تولید در مقیاس مديريت بحران به سبب تهیه تعدادی از جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در اين بولتن که پس از 

  دارد.اعالم می  ،کشوری و انجام برش استانی دراختیار اين اداره کل قرارگرفته است

)  ، معاون فنی و شبکه ايستگاه های هواشناسی استان،استانی از تمامی همکاران گروه مطالعات و تحقیقات اين اداره کل -2

 اين بولتناطالعات الزم برای تدوين ی که به نحوی در تهیه همکاران پرتالش ديدبانی، فنی، فناوری اطالعات و پیش بینی( 

  صمیمانه قدردانی می نمايد. نقش داشته اند،

خانم ها راحله رمضانی و راضیه امیرطاهری و آقای محمد روح اهلل نژاد )از گروه تحقیقات اداره اسامی نگارندگان اين بولتن :  -3

 کل( و خانم مرضیه سی سی پور )رئیس پیش بینی اداره کل(


