تحلیل وضعیت آب و هوایی استان هرمزگان
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 .1چکیده :
بر اساس اندازه گیری های انجام گرفته در  16ایستگاه هواشناسی همدیدی استان میانگین دماای اساتان در ایان مااه 30/2درجاه
سلسیوس می باشد  ،درحالی که میانگین دما در اردیبهشت ماه  98برابار 28/7درجاه و میاانگین بلناد مادد اردیبهشات مااه نیاز
معادل  31/1درجه سلسیوس بوده است  .همانطور که مالحظه می شود شااهد افازاید دماا در اردیبهشات مااه  1399نسابت باه
اردیبهشت ماه سال گذشته بوده ایم  .همچنین میانگین بارش استان در اردیبهشت 99برابر با  3/9میلیمتر و در اردیبهشات مااه98
معادل  4/8میلی متر بوده که براین اساس در اردیبهشت ماه امسال به میزان 1/1میلی متار نسابت باه اردیبهشات مااه ساال گذشاته
کاهد بارندگی مشاهده شده است و در مقایسه با میزان  1/9میلی متاری میاانگین باارش اساتان در بلناد مادد ،اردیبهشات مااه
امسال ،از افزاید 2میلیمتری نزوالد جوی برخوردار بوده است .مقادیر بارش استان از ابتدای مهر ماه تا پایاان اردیبهشات مااه
 99نسبت به بلند مدد ازافزاید 144درصدی برخوردار بوده و لذا این استان را در رتبه ی اول کشور قارارداده اسات .پیشانهاد
می گردد با توجه به اهمیت نزوالد جوی و اثرگذاری آن در حوزه های اقتصادی و کشاورزی کشور  ،توسعه فیزیکای شابکه
ایستگاه های هواشناسی بمنظور پوشد گسترده تر حجم بارش ها در تمام نواحی استان و در نتیجه تحلیل دقیق تر بارندگی هاا
 ،در دستور کار قرار گیرد.

کلمات کلیدی :دمای میانگین ،بیشینه مطلق دما ،کمینه مطلق دما ،بارش سال آبی  ،سامانه پرارتفاع جنب حاره
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.2مقدمه
شرایط آب و هوایی استان هرمزگان در اردیبهشت ماه به گونه ای است که روند دمای هوا رفته رفته رو به افزاید می رود و در ماه های تیر و مرداد به
اوج خود می رسد (میانگین دمای ثبت شده در بلند مدد اردیبهشت ماه استان برابر با  31.1درجه سلسیوس می باشد ،شایان ذکر است بندر خمیر با
میانگین دمای  34.6درجه سلسیوس و حاجی آباد با میانگین 25درجه سلسیوس به ترتیب گرم ترین و سردترین شهرستان استان می باشند )  .میانگین
رطوبت استان در بلند مدد اردیبهشت  48درصد و میانگین تبخیر استان 162میلیمتر می باشد  .بیشترین میانگین رطوبت این ماه متعلق به ایستگاه جزیره
قشم و به میزان  69درصد و کمترین میزان آن متعلق به ایستگاه بشاگرد با  20درصد می باشد  .بیشینه سرعت بادی که در بلند مدد اردیبهشت ماه
گزارش شده است برابر با  21متر بر ثانیه و متعلق به ایستگاه حاجی آباد است  .این درحالی است که بیشینه سرعت باد در اردیبهشت ماه  1399برابر با
 20متر برثانیه و در ایستگاه حاجی آباد ثبت و گزارش شده است .
تحلیل سامانه های هواشناسی اردیبهشت 1399
به طور کلی در اردیبهشت ماه  ،سه موج نسبتا ضعیف بارشی در برخی نقاط استان تاثیر گذار بود .بیشترین میزان بارش در مناطق شمالی استان در
حاجی آباد گزارش گردید.
پدیده های شاخص در دهه اول و دوم و سوم اردیبهشت ماه
دهه اول  :در این دهه دو موج ضعیف بارشی نقاطی از استان را تحت تاثیر قرار داد که سبب رگبار پراکنده در برخی نقاط غربی و شمالی استان
گردید  .بی شترین میزان بارش در ایستگاه حاجی آباد گزارش گردید.این سامانه بارشی از سمت غرب وارد استان شد و تحت تاثیر امواج ناپایدار تراز
میانی جو بود.از اوایل این ماه با گرم شدن تدریجی هوا وضعیت دمایی در برخی نقاط شرقی و غربی استان در محدوده  40درجه سلسیوس گزارش
گردید.
دهه دوم  :فعال ترین موج این ماه در اوایل این دهه در استان اتفاق افتاد که مناطق بیشتری تحت تاثیر امواج ناپایدار قرار گرفتند و بیشترین میزان
بارش این سامانه در شمال استان (حاجی آباد ) گزارش گردید.این موج بارشی نیز از سمت غرب وارد استان شده بود ،بارش های این سامانه به صورد
رگبار و رعد ووبرق گزارش گردید.
دهه سوم  :با حاکمیت سامانه پرارتفاع جنب حاره ای در جنوب کشور،شاهد شکل گیری الگوی پایدار جوی در استان بودیم .به طوریکه از سمت
غرب استان تاثیراد سامانه های بارشی تضعیف گردید و با جایگیری جریاناد گرم و تاثیر بادهای خشک  ،بیشینه های دما در برخی نقاط شرقی و
غربی استان تا محدوده  45درجه سلسیوس نیز رسید.
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 .3بارش
تحلیل بارش ماهانه ایستگاه های هواشناسی استان از تاریخ  99/2/1لغایت 99/2/31
اردیبهشت ماه امسال در اکثر شهرستان های تابعه ی استان (  16ایستگاه) ،گزارش نزوالد جاوی باه ثبات رسایده کاه بیشاترین مقادار باارش متعلاق باه
ایستگاه حاجی اباد با  23/4میلیمتر ثبت و گزارش شده است .میاانگین باارش اساتان در اردیبهشات مااه  99برابار باا 3/9و در اردیبهشات مااه 98معاادل
4/8میلی متر بوده که براین اساس در اردیبهشت ماه امسال به میزان  1/1میلیمتر نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته کاهد بارندگی مشاهده شده اسات.
همچنین در مقایسه با میزان  1/9میلیمتر میانگین بارش استان در بلند مدد ،اردیبهشت ماه امسال ،از افزاید 2میلیمتری نزوالد جاوی برخاوردار باوده
است.
نمودار مقایسه بارش اردیبهشت ماه ایستگاه های استان
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تحلیل بارش سال آبی از (98/7/1لغایت )99/2/31در شهرستان های استان هرمزگان

همچنین طی سال آبی جاری منتهی به اردیبهشت ماه  ،99مقادیر معتنابهی از نزوالد جوی در کلیه ایستگاه های هواشناسی اساتان ثبات و گازارش شاده
که بیشترین میزان آن متعلق به ایستگاه رودان به میزان  548/6میلی متر بوده است .میانگین بارش سال آبی جاری در استان  392/4میلیمتر بوده در حاالی
که میانگین بارش درسال آبی گذشته در بازه ی زمانی مشابه  237/0 ،میلی متر و در بلند مدد  160/9میلی متر به ثبت رسیده که براین اساس بارش سال
آبی جاری نسبت به سال گذشته  65/6درصد افزاید داشته و نسبت به بلند مدد نیز از افزاید  47/3درصدی برخوردار بوده است .بررسی های مقایسه
ای انجام شده نشان می دهد ،هیچ گونه مغایرتی بین خروجی های بارش حاصل از داده های نقطه ای ایستگاه هاای ساینوپتیک اساتان باا خروجای هاای
مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان ،وجود نداشته است.
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وضعیت بارش استان در سطح کشور در سال آبی جاری( 98/7/1لغایت )99/2/31

مقادیر بارش استان نسبت به بلند مدد در سال زراعی جاری تا کنون از افزاید  144درصدی برخوردار بوده و لذا ایان اساتان را در رتباه ی اول کشاور
قرارداده است .سهم دریافت بارش در کشور  31درصد بیشتر از میانگین بلند مدد می باشد .
 .4دما
تحلیل دمای میانگین ،بیشینه و کمینه مطلق ایستگاه های هواشناسی استان از تاریخ  99/2/1لغایت 99/2/31
میانگین دما در استان از  25تا 34/6درجه سلسیوس تغییر داشته است .بیشینه ی میانگین دما در اردیبهشت ماه 99به بندر خمیر با  34/6درجه و کمیناه آن
به ایستگاه حاجی آباد با  25درجه سلسیوس تعلق داشته است .میانگین دمای استان در این ماه  30درجاه سلسایوس اسات ،درحاالی کاه میاانگین دماا در
اردیبهشت ماه  98برابر  28/7درجه و میانگین بلند مدد اردیبهشت ماه نیز معادل  31/1درجه سلسیوس بوده است.

بیشینه مطلق دمای استان در این ماه از  35/4تا 44/7درجه سلسیوس تغییر داشته است .ایستگاه پارسیان دارای بیشترین دماای ثبات شاده باا  44/7درجاه و
ایستگاه حاجی آباد حائز کمترین مقدار با  35/4درجه سلسیوس بوده است .گفتنی است در اردیبهشت ماه  98باالترین بیشینه ی دما به ایستگاه پارسیان با
 42/6درجه سلسیوس تعلق داشته و این در حالی است که در بلند مدد اردیبهشت ماه بااالترین بیشاینه دماا باا  44/9درجاه سلسایوس در ایساتگاه رودان
اتفاق افتاده است.
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نمودار مقایسه بیشینه مطلق دمای اردیبهشت ماه ایستگاه های استان
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کمینه مطلق دمای استان از  11/6تا  24/7درجه سلسیوس تغییر داشته است .کمترین میزان کمینه مطلق دما در این ماه به ایستگاه حاجی آباد(11/6درجه
سلسیوس) و بیشترین میزان کمینه مطلق دما به ایستگاه جاسک (24/7درجه سلسیوس) تعلق داشته درحالی که کمینه ی مطلق دما در اردیبهشت ماه  98و
نیز بلند مدد اردیبهشت ماه  ،به ترتیب با  6و11/1درجه ی سلسیوس ،هر دو به ایستگاه حاجی آباد تعلق داشته است.
نمودار مقایسه کمینه مطلق دمای اردیبهشت ماه ایستگاه های استان
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 .5نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری  :مقایسه شرایط آب و هوایی اردیبهشت ماه  99استان با سال گذشته  ،حاکی از کاهد میانگین بارندگی اما نسبت به بلند مادد ،افازاید
میانگین بارندگی در سطح استان می باشد .همچنین میانگین دما نسبت به سال گذشته 1/3درجاه سلسایوس افازاید و نسابت باه بلناد مادد  1/1درجاه
سلسیوس کاهد یافته است .
پیشنهادات  :توسعه فیزیکی شبکه ایستگاه های هواشناسی بمنظور پوشد گسترده تر حجم بارش ها در تمام نواحی استان ،می تواند در تحلیل دقیق تر
بارندگی ها حائز اهمیت باشد.
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