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.1مقدمه
شناسایی ویژگی های طبیعی هر منطقه به ویژه آب و هوا می تواند در امر برنامه ریزی و آمایش سرزمین نقش مهمی ایفا نماید و موجب پیشرفت آن
گردد .شرایط آب و هوایی استان هرمزگان در اسفند ماه به گونه ای است که در این ماه روند دمای هوا رفته رفته رو به افزایش می رود و در ماه های
تیر و مرداد به اوج خود می رسد (میانگین دمای ثبت شده در بلند مدت اسفند ماه استان برابر با  22درجه سلسیوس می باشد ،شایان ذکر است رودان با
میانگین دمای  23.7درجه سلسیوس و حاجی آباد با میانگین  18درجه سلسیوس به ترتیب گرم ترین و سردترین شهرستان استان می باشند )  .همچنین
بارش های نسبتا خوبی که در این ماه از سال در استان رخ می دهد (بارش نرمال اسفند ماه برابر با  22.7میلیمتر است) شرایط مساعدی را برای عملیات
کشاورزی و صیفی کاری به وجود آورده است  .میانگین رطوبت استان در بلند مدت  58درصد و میانگین تبخیر استان در این ماه  148میلیمتر می باشد .
بیشترین میانگین رطوبت متعلق به ایستگاه قشم فرودگاهی و به میزان  71درصد و کمترین میزان آن متعلق به ایستگاه بشاگرد با  33درصد می باشد  .بیشینه
سرعت بادی که در بلند مدت اسفند ماه گزارش شده است برابر با  25متر بر ثانیه و متعلق به ایستگاه کیش است  .این درحالی است که بیشینه سرعت باد
در اسفند ماه  1398برابر با  17متر برثانیه و در ایستگاه حاجی آباد ثبت و گزارش شده است.
تحلیل سامانه های هواشناسی اسفند 1398
در اسفند ماه ،به طور کلی سه روز همراه با بارندگی گزارش شده است.سامانه های این ماه سامانه های فعال و قابل توجهی نبوده و بالطبع فعالیتی درهمه
نقاط استان نیز نداشته اند.به طور کلی شاخص ترین پدیده ی این ماه وزش باد نسبتا شدید در مناطق دریایی استان بوده است.
پدیده های شاخص در دهه اول و دوم و سوم اسفند ماه
دهه اول :شاخص ترین پدیده ،وزش باد نسبتا شدید شمال غربی در مناطق دریایی و جزایر خلیج فارس بوده به گونه ای سرعت وزش باد تا
محدوده  50کیلومتر در ساعت نیز رسیده است.
دهه دوم  :با عبور یک موج ناپایدار در تراز میانی جو در مناطق شرقی و شمالی استان ،رگبار باران و رعد وبرق و در مناطق دریایی وزش باد نسبتا
شدید گزارش شده و بیشینه ی میزان بارش در شرق استان در ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی رودان تا  30/0میلیمتر رسیده است.
دهه سوم  :از اواخر اسفند ماه با عبور امواج ناپایدار در تراز میانی جو و تاثیر بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی ،شاهد ناپایداری وضعیت جوی و
دریایی در استان بوده ایم به طوری که از برخی نقاط غربی استان بارش پراکنده ی باران گزارش شده است ،همچنین در مناطق دریایی وزش باد شدید
و مواج شدن دریا را شاهد بوده ایم .

 .2چکیده :
بر اساس اندازه گیری های انجام گرفته در  16ایستگاه هواشناسی همدیدی استان ،میانگین دمای استان در این ماه  21/7درجه سلسیوس می باشد ،
درحالی که میانگین دما در ا سفند ماه  97برابر با  19/5درجه و میانگین بلند مدت ا سفند ماه نیز معادل  22/0درجه سل سیوس بوده ا ست  .همان گونه
که مالحظه می شود براین اساس شاهد افزایش محسوس دما طی اسفند ماه  1398نسبت به اسفند ماه سال گذشته بوده ایم  .همچنین میانگین بارش
ا ستان در ا سفند ماه  98برابر با  3/2و در ا سفند ماه 97معادل  41/7میلی متر بوده که براین ا ساس در ا سفند ماه ام سال به میزان  38/4میلیمتر ن سبت به
ا سفند ماه سال گذ شته کاهش مقادیر بارندگی م شاهده شده و لذا در مقای سه با میزان  22/7میلیمتری میانگین بارش ا ستان در بلند مدت ،ا سفند ماه
امسال ،از کاهش  19/5میلیمتری نزوالت جوی برخوردار بوده است .مقادیر بارش استان از ابتدای مهر ماه تا پایان اسفند ماه  98نسبت به بلند مدت
از افزایش  117درصدی برخوردار بوده و لذا این استان را در رتبه ی اول کشور قرارداده است.

 .3بارش
تحلیل بارش ماهانه ایستگاه های هواشناسی استان از تاریخ  98/12/1لغایت 98/12/29
ا سفند ماه ام سال در اکثر شهر ستان های تابعه ی ا ستان (  16ای ستگاه) ،گزارش نزوالت جوی به ثبت ر سیده که بی شترین مقدار بارش متعلق به ای ستگاه
رودان با  30/5میلیمتر ثبت و گزارش شده است .میانگین بارش استان در اسفند ماه  98برابر با  3/2و در اسفند ماه 97معادل  41/7میلی متر بوده که براین
اساس در اسفند ماه امسال به میزان  38/4میلیمتر نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش بارندگی مشاهده شده است .همچنین در مقایسه با میزان 22/7
میلیمتر میانگین بارش استان در بلند مدت ،اسفند ماه امسال ،از کاهش  19/5میلیمتری نزوالت جوی برخوردار بوده است.
نمودار مقایسه بارش اسفند ماه ایستگاه های استان
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تحلیل بارش سال آبی از ( 98/07/01لغایت )98/12/29در شهرستان های استان هرمزگان

همچنین طی سال آبی جاری منتهی به ا سفند ماه  ،98مقادیر معتنابهی از نزوالت جوی در کلیه ای ستگاه های هوا شنا سی ا ستان ثبت و گزارش شده که
بیشترین میزان آن متعلق به ایستگاه رودان به میزان  435/0میلی متر بوده است .میانگین بارش سال آبی جاری( )98-99در استان  309/8میلیمتر بوده در
حالی که میانگین بارش در سال آبی گذ شته( ،)97-98در بازه ی زمانی م شابه 152/5 ،میلی متر و در بلند مدت  142/4میلی متر به ثبت ر سیده که براین
ا ساس بارش سال آبی جاری ن سبت به سال گذ شته  103/1در صد افزایش دا شته و ن سبت به بلند مدت نیز از افزایش  117/5در صدی برخوردار بوده

است .بررسی های مقایسه ای انجام شده نشان می دهد ،هیچ گونه مغایرتی بین خروجی های بارشی حاصل از داده های نقطه ای ایستگاه های سینوپتیک
استان با خروجی های مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان ،وجود نداشته است.
وضعیت بارش استان هرمزگان در سطح كشور طی سال آبی جاری( 98/07/01لغایت )98/12/29

مقادیر بارش ا ستان ن سبت به بلند مدت در سال زراعی جاری تا کنون از افزایش  117در صدی برخوردار بوده و لذا این ا ستان را در رتبه ی اول ک شور
قرارداده است .سهم دریافت بارش در کشور  12درصد بیشتر از میانگین بلند مدت می باشد .
 .4دما
تحلیل دمای میانگین ،بیشینه و كمینه مطلق ایستگاه های هواشناسی استان از تاریخ  98/11/1لغایت 98/12/29

میانگین دما در استان از  15/8تا  23/4درجه سلسیوس تغییر داشته است .بیشبنه ی میانگین دما در اسفند ماه  98به بندر خمیر با  23/4درجه و کمینه آن
به ایستگاه حاجی آباد با  15/8درجه سلسیوس تعلق داشته است .میانگین دمای استان در این ماه  21/7درجه سلسیوس است ،درحالی که میانگین دما در
اسفند ماه  97برابربا  19/5درجه و میانگین بلند مدت اسفند ماه نیز معادل  22/0درجه سلسیوس بوده است.
نمودار مقایسه میانگین دمای اسفند ماه ایستگاه های استان
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بیشینه مطلق دمای استان در این ماه از  27/9تا  33/2درجه سلسیوس تغییر داشته است .ایستگاه پارسیان دارای بیشترین دمای ثبت شده با  33/2درجه و
ایستگاه حاجی آباد حائز کمترین مقدار با  27/9درجه سلسیوس بوده است .گفتنی است در اسفند ماه  ، 97باالترین بیشینه ی دما به ایستگاه هواشناسی
جزیره سیری با  33/3درجه سل سیوس تعلق دا شته و این در حالی ا ست که در بلند مدت ا سفند ماه باالترین بی شینه ی دما با  34/1درجه سل سیوس در
ایستگاه هواشناسی رودان اتفاق افتاده است.
نمودار مقایسه بیشینه مطلق دمای اسفند ماه ایستگاه های استان
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کمینه ی مطلق دمای ا ستان از  2/0تا  17/3درجه سل سیوس تغییر دا شته ا ست .کمترین میزان کمینه ی مطلق دما در این ماه به ای ستگاه حاجی آباد(2/0
درجه سلسیوس) و بیشترین میزان کمینه ی مطلق دما به ایستگاه جاسک ( 17/3درجه سلسیوس) تعلق داشته درحالی که کمینه ی مطلق دما در اسفند ماه
 97و نیز بلند مدت اسفند ماه  ،به ترتیب با  0/5و  2/1درجه ی سلسیوس ،هر دو به ایستگاه حاجی آباد تعلق داشته است.

نمودار مقایسه كمینه مطلق دمای اسفند ماه ایستگاه های استان
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 .5نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری  :مقایسه شرایط آب و هوایی اسفند ماه  98استان با سال گذشته و بلند مدت ،حاکی از کاهش میانگین بارندگی در سطح استان می باشد.
همچنین میانگین دما نسبت به سال گذشته و بلند مدت به ترتیب  2/3درجه افزایش و  0/3درجه سلسیوس کاهش داشته است .
پیشنهادات :با عنایت به وسعت وگستردگی استانو ظرفیت های بالقوه ی اقتصادی در حوزه های دریا ،حمل و نقل ،کشاورزی و  ، ...توسعه فیزیکی
شبکه ایستگاه های هواشناسی به منظور پوشش گسترده تر حجم بارش ها در تمامی نواحی استان ،می تواند در تحلیل دقیق تر بارندگی ها حائز اهمیت
باشد.
پایان

