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 تحلیل وضعیت آب و هوایی استان هرمزگان
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 چکیده:

ستان در خرداد ماه   شینه و کمینه مطلق دمای خرداد ماه ثبت      ۶/۳۲میانگین بلند مدت دمای ا سیوس و بی سل ده تا کنون به ترتیب  ش درجه 

  کمینهو  ن بیشینه هم چنین میانگی ،درجه سلسیوس( می باشد     ۱/۱۵درجه سلسیوس( و حاجی آباد)   ۶/۵۲مربوط به  ایستگاه های میناب) 

اد ماه از نظر میانگین  درجه سلسیوس به ثبت رسیده است. گرمترین روزهای خرد     4/۲۷و  ۸/۳۷برابر به ترتیب دمای استان در خرداد ماه  

میانگین بلند مدت   تاده است. و بیست و هفتم ماه اتفاق اف در روزهای هجدهم از نظر میانگین بیشینه دما،   روز آخر ماه و  ۵ مربوط به دما

ستان در این ماه   شاگرد با میزان       ۱/۱بارش ا ستگاه ب شد که ای شترین مقدار را  ۵/۸میلی متر می با ست.      میلی متر بی شته ا  در بلند مدت دا

سه با میزان   سال، از افزایش    میلی ۱/۱همچنین در مقای ستان در بلند مدت، خرداد ماه ام متری نزوالت جوی میلی ۳/۲متر میانگین بارش ا

  درجه سلسیوس  بدست آمده است. ۳/۳۸میانگین دمای احساسی خرداد ماه استان در بلند مدت برخوردار بوده است. 

 

 ه مونسونی، دمای احساسی سامان بارش سال آبی ،  رطوبت نسبی،  ه مطلق دما، کمینه مطلق دما،:دمای میانگین، بیشین کلیدی واژگان
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 مقدمه:

ده های ارسالی شامل دمای داایستگاه هواشناسی سینوپتیک می باشد که وظیفه جمع آوری و ارسال داده ها را بر عهده دارند.  ۱۶استان هرمزگان دارای 

بی، دید افقی، ساعت گذشته، سمت و سرعت وزش باد، رطوبت نس ۲4 مجموع بارشساعت گذشته،  ۲4در  و کمینه بیشینههای خشک، دمای تر، دمای 

 ، هوای حاضر، هوای گذشته و ... می باشد.در روز ساعات آفتابی مجموعدمای نقطه شبنم، فشار ایستگاه، دمای خاک،  

رهای جوی در این ایستگاه ثبت و گزارش پارامت هواشناسی سینوپتیک بندرعباس است.  استان هرمزگان ایستگاه هواشناسی های یکی از قدیمترین ایستگاه

سطوح فوقانی جو نیز ای ، سنجش پارامترهری پارامترهای هواشناسی سطح زمیناندازه گیاین ایستگاه عالوه بردر ساعته انجام می گیرد.  ۲4به صورت 

 نماید.که لحظه به لحظه پارامترهای جوّی را ثبت می باشد مینیز ایستگاه خودکار  مجهز بهاین اداره همچنین . صورت می پذیرد

بوده درجه سلسیوس  ۶/۳۲ه میانگین بلند مدت دمای استان در خرداد ما ،های هواشناسی استان هرمزگان تگاهثبت شده در ایساقلیمی داده های بر اساس 

درجه  ۱/۱۵آباد) و حاجی درجه سلسیوس( ۶/۵۲به ایستگاه های میناب) متعلق خرداد ماه به ترتیب در بلند مدت بیشینه و کمینه مطلق و مقادیر دمای 

گرمترین  به ثبت رسیده است. درجه سلسیوس 4/۲۷و  ۸/۳۷ با برابربه ترتیب ماه خرداد استان در دمای  کمینهو چنین میانگین بیشینهمه .سلسیوس( می باشد

 . می باشدروز آخر ماه  ۵ ی ثبت شده متعلق بهمیانگین دما با توجه بهروزهای خرداد ماه 

 خود اختصاص داده استبه ا رمیلی متر بیشترین مقدار  ۵/۸که ایستگاه بشاگرد با میزان  استمیلی متر  ۱/۱در این ماه  استان میانگین بلند مدت بارش

واشناسی جاسک به ثبت رسیده هایستگاه  در ۱۳۸۶خرداد  ۱۸میلی متر در تاریخ  4/9۲خرداد ماه در بلند مدت  به میزان  ی ساعته ۲4بیشترین میزان بارش .

 است. 

درصد  ۳/۶۱به میزان ماه و د خردا بیستم روز و بیشینه میانگین رطوبت نسبی در بلند مدت دردرصد  ۵/۵۸استان  ماه میانگین رطوبت نسبی بلند مدت خرداد

 شده است. گزارش

مای احساسی خرداد بدست آمده است، همچنین اختالف دمای واقعی با د درجه سلسیوس  ۳/۳۸خرداد ماه استان در بلند مدت میانگین دمای احساسی 

 .درجه سلسیوس می باشد ۳/۷تا  4 بین ماه استان در بلند مدت

 اند.ه تغییراتی داشته چو سال گذشته نسبت به بلند مدت  ۱۳99در این گزارش بررسی خواهیم کرد که پارامترهای هواشناسی ذکر شده در خرداد ماه   

 . معین اطالق می شود زمانی شده در یک محل در دورهبیشترین دمای گزارشبه  :دمای بیشینه مطلق

 ی نامند.معین را دمای کمینه مطلق م زمانیشده در یک محل در دوره دمای گزارش کمترین :دمای کمینه مطلق

در معرض هوا ی سازمان جهانی هواشناسی طبق استانداردهاده با دماسنجی که شگیریاندازه هوای دمایمتوسط روزانه یا ماهانه یا ساالنه : دمای میانگین 

 ساعت بدست می آید.  ۲4. دمای میانگین روزانه از متوسط گیری دمای کمینه و بیشینه مطلق در طی قرار گرفته است

مان حجم از هوا در همیزان رطوبت مطلق موجود در هر حجمی از هوا با دمای معین، به حداکثر رطوبت مطلقی که  عبارت است از نسبت ،رطوبت نسبی

ر حالت دتواند داشته باشد. به عبارت دیگر نسبت جرم بخار آب موجود در هر حجمی از هوا به جرم بخار آب موجود در همان حجم هوا را همان دما می

 گویند.می "ینم نسب"اشباع 

دن با تنظیم متابولیسم و تعرق را خنک نگه می دارد. ب ، بدن انسانتولید گرما می کند در حالی که تعرق و تبخیر ، متابولیسم بدن انساندمای احساسی : 

ساس سرما یا د. احدرجه سلسیوس می باش 9/۳۳درجه سلسیوس دارد. دمای سطح پوست معموال حدود  ۳۷سعی در نگهداری دمای درونی بدن در حد 

ث احساس سرمای بیش تر باعگرما فقط به دمای هوا بستگی ندارد بلکه به سرعت وزش باد و رطوبت نیز ارتباط دارد. در طول زمستان وزش باد شدیدتر 

 د.می شود چون گرمای روی سطح پوست را سریع تر از بدن دور می کند. شاخص این گونه اثرات  به نام سوزباد شناخته می شو
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ن اثرات با شاخص گرما و در طول تابستان رطوبت بیشتر باعث می شود دمای هوا گرم تر احساس شود چرا که  تبخیر ناشی از تعرق بدن را می کاهد. ای

)دمای  ابستانفصل ت برای محاسبه دمای احساسی هر دو شاخص ذکر شده به عنوان دمای احساسی معرفی می شوند. رطوبت اندازه گیری می شوند.

 در این گزارش از روش استدمن استفاده شده است. ظاهری هم گاهی نامیده می شود(

 .ستاستاندارد زمان برای تعیین ساعت ها و اختالفات زمانی در سراسر جهان امعیار یک  UTC ساعت هماهنگ جهانی یا: UTCزمان 

فی قابل صرف نظر کردن ندارد و برای بسیاری از کاربردهای روزمره چنین اختالثانیه با ساعت گرینویچ اختالف  ۰٫9ساعت هماهنگ جهانی بیشتر از 

 ۳۰ساعت و  4سال  دقیقه می باشد و در شش ماه دوم ۳۰ساعت و  UTC  ۳ ساعت استاندارداختالف ساعت رسمی ایران در شش ماه اول سال با  .است

 . می باشد  خردادماه در  و نیم صبح ساعت رسمی ایران ۶معادل ساعت   UTC ۳ساعت  به عنوان مثال دقیقه می باشد 

................................................................................................................................................................................................................................. 

 1399 خردادتحلیل سامانه های هواشناسی 

ه صورت رگبارهای موقتی در ارتفاعات ب. تاثیرات این سامانه در استان استان سامانه مونسونی بوده است ماه این استان 99خرداد رمهمترین سامانه موثر د

 رطوبت نسبی هوا بوده است .بادهای جنوب شرقی در سواحل شرقی استان و همچنین افزایش  وزشو 

 .ه استردیدگهای موقتی مونسونی در سردشت بشاگرد در ساعات بعدازظهر گزارش  روز بارشی ناشی از بارش ۷به طورکلی در این ماه 

 ماه خرداد پدیده های شاخص در دهه اول و دوم و سوم

استان شرقی و ارتفاعات مرکزی  ،این سامانه در برخی نقاط شمالی ی هشاهد فعالیت پراکند ،طی روزهای آغازین ماه تحت تاثیر سامانه فصلی : دهه اول 

 یم.ه ابود

به  هوغبار در برخی جزایر خلیج فارس بود شاهد گرد ، وغبار فرامحلی به خلیج فارس با توجه به گسترش گرد دهه دوم در روزهای آغازین :دهه دوم 

عالوه بر جزایر در برخی نقاط ساحلی در مناطق مرکزی  و شرقی نیز کاهش دید افقی  .تقلیل یافتمتر  ۳۰۰که شعاع دید افقی در جزیره سیری تا  طوری

دما در جنوب کشور و استان هرمزگان  ی ویت سامانه پر ارتفاع جنب حاره ای و پایداری وضعیت جوی شاهد افزایش قابل مالحظهبا تق گزارش گردید.

بندرعباس نیز دمای  درجه رسید. این افزایش دما در مرکز استان نیز اتفاق افتاد به طوریکه  ۵۱دما در میناب به مطلق  ی بیشینه  گونه ای کهیم به ه ابودنیز 

 ی سلسیوس را در ایستگاه ثبت نمود. درجه 4۷ بیشینه 

ر بادهای مرطوب جنوب شرقی در روزهای پایانی ماه و همچنین تاثیر یبا تاث .سونی در دهه آخر ماه اتفاق افتادبیشترین فعالیت سامانه مون:  دهه سوم

شدن  ها سبب جاری به طوریکه که این بارش ه ایمرعد وبرق بود رگبارهای موقتی ووقوع بشاگرد شاهد  ی در ساعات بعدازظهر در محدوده ارتفاعات،

 .ندگردیددر سطح شهرستان رودخانه های فصلی 
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  هرمزگان استان هواشناسی ایستگاه هایخرداد تحلیل بارش 

 استان  همدیدی مقایسه وضعیت بارش ایستگاه های 

به ثبت  شاگرد، میناب و رودانایستگاه های، بستک، ب جوی تنها در گزارش نزوالت (، ایستگاه ۱۶شهرستان های تابعه ی استان )  بیناز ماه امسال  خرداد

  و در میلی متر 4/۳ اب برابر 99ه ما خرداددر استان  میانگین بارش  .می باشد متر میلی ۷/۵۳ با بشاگرد  ایستگاه  بهمتعلق بارش مقدار  بیشترین  کهاست  رسیده  

بارندگی   افزایشگذشااته  ماه سااال خرداد نساابت به مترمیلی ۰/۳ ماه امسااال به میزان خرداددر  براین اساااس که بودهمیلی متر  4/۰معادل  9۸ماه خرداد

ی نزوالت  مترمیلی ۳/۲ شافزایاز ، امسااال ماه خرداد ،در بلند مدتاسااتان میانگین بارش  متریلیم ۱/۱همچنین در مقایسااه با میزان  .مشاااهده شااده اساات

 جوی برخوردار بوده است.

 

 

 استان هرمزگانهمدیدی بیشینه بارش ایستگاه های 
 

 

ثبت  ۱۳۸۶خرداد  ۱۸در تاریخ  ومیلی متر  4/9۲به میزان  ی جاسکستگاه هواشناسای متعلق بهساعته خرداد ماه در بلند مدت  ۲4بیشترین میزان بارش 

  می باشد. (ماه  ام ۲۱روز )در میلی متر  ۲۱ متعلق به ایستگاه بشاگرد به میزان خرداد ماه امسالساعته  ۲4بارش بیشینه  و شده است
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 هرمزگان استانشهرستان های در ( 31/03/99تا  01/07/98)از  آبیتحلیل بارش سال 

 

سال آبی جاری منتهی به   ستان ثبت و       99ماه  خردادطی  سی ا شنا ستگاه های هوا شترین     گ، مقادیر معتنابهی از نزوالت جوی در کلیه ای شده که بی زارش 

ستگاه رودان به میزان  ستان      ۰/۵49میزان آن متعلق به ای سال آبی جاری در ا ست. میانگین بارش  متر بوده در حالی که میانگین یمیل 4/4۰۰میلی متر بوده ا

ساس بارش سال آبی جاری    امیلی متر به ثبت رسیده که براین   4/۱۶4میلی متر و در بلند مدت  9/۲۳۷بارش درسال آبی گذشته در بازه ی زمانی مشابه،    

 ر بوده است.  درصدی برخوردا ۶/۱4۳درصد افزایش داشته و نسبت به بلند مدت نیز از افزایش  ۳/۶۸نسبت به سال گذشته 

 تحلیل بارش ایستگاه های باران سنجی استان هرمزگان
 

 

میلی متر(،  ۳۸طب آباد) قگزارش بارش داشااته ایم که بیشااترین مقادیر آن مربوط به مورد  ۱4ایسااتگاه  باران ساانجی اسااتان،  ۱۰۱از  ۱۳99 ماهدر خرداد

شد. هم چنین   میلی متر( ۱۲و ملکن) (میلی متر ۱۸چوخون) ستگاه های باران  کلیهدر می با شاگرد در این م       ای ستان ب شهر نزوالت جوی گزارش اه سنجی 

 ثبت شده است.  
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میلی  ۶۰حاجی آباد به میزان اب بارش ثبت کرده اند که بیشترین مقدار مربوط به ایستگاه گیش ۱۳9۸باران سنجی در خرداد سال  یستگاه ا ۱۰ اًمجموع

  متر می باشد.

 (31/03/99لغایت 01/07/99)در سال آبی جاری ح کشور وضعیت بارش استان در سط

 

سال زراعی جاری تا کنون از افزایش      سبت به بلند مدت در  ستان ن ستان    ۱44مقادیر بارش ا صدی برخوردار بوده و لذا این ا شور    در را در رتبه ی اول ک

 درصد بیشتر از میانگین بلند مدت می باشد. ۲9قرارداده است. سهم دریافت بارش در کشور 
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 وضعیت دمایی استان هرمزگانتحلیل 

 

 

دمای کمینه استان در  شاهده است.قابل مفوق ، بلند مدت  نمودارتوجه به روزه ی خرداد ماه با  ۳۱در شروع و پایان  بازه زمانی روند افزایشی دمای استان 

  باقی مانده است.قریبا ثابت ت داشته و سپسخرداد روند افزایشی  ۱۷دمای میانگین و دمای بیشینه تا  می یابد ولیکنبا شیب ثابتی افزایش ، روز ۳۱طول 

 

امسال در  ماهخرداد آن است که امر حاکی ازو این  بیشتر بودهمیانگین دمای روزانه استان از بلند مدت  ۱۳99روز خرداد ماه سال  ۳۱در تمامی طول 

 بلند مدت گرم تر بوده است. مقایسه با 
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از  99در خرداد ماه  مینه استانکدمای بوده است.  باالترام از بلند مدت  ۲۶و  ۲۵، ۲4، 4، ۳دمای کمینه استان در طول خرداد ماه به جز در روزهای 

 درجه سلسیوس رسیده است. ۳۱آغاز و به دمایی نزدیک به درجه  ۲۶حدود 

 

 رخ داده ۱۳94سال خرداد  9اریخ در تبوده است که درجه سلسیوس  ۶/۵۲به ایستگاه میناب با  متعلقخرداد ماه بلند مدت  بیشینه مطلق دمای استان در 

که از مقادیر دوره  گزارش شده 9/۵۰و  ۷/49، ۵/4۸ام به میزان  ۱۷و  ۱۶، ۱۵رد بیشینه دما در روزهای سه رکو ،استان در۱۳99ماه سال است. در خرداد 

 ه است.باالتر و گرم تر بودمشابه آماری بلند مدت آن در روزهای مذکور 
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 خرداد ماه ساالنهبلند مدت رژیم دمایی 

 

شیب بیشتری  ،روزانه ی ینهسال گذشته سرعت افزایش دمای بیش ۳۰استان هرمزگان نشان می دهد که در طول  ماهخرداد ی ررسی روند دمایی ساالنهب

بوده ایم  ۱۳۷۷و  ۱۳۷۰ای ه سالطی  ماه جهش دمایی در خرداد  ۲سی سال گذشته شاهد طی . هم چنین در داشته استروزانه  ی نسبت به دمای کمینه

 ها بوده است. در این سالکاهش و افزایش محسوس دما   کی ازحابه ترتیب که 

 بلند مدت سه ساعته ساالنه خرداد ماه رژیم دمایی 

 

و نیم بعد  ۳یکه در ساعت به طور ،نمودار های باال نشان می دهند که شیب سرعت افزایش دما در ساعات بعد از ظهر بیشتر از ساعات دیگر روز می باشد

که ن بدین معناست و ای ،ی سلسیوسدرجه  4/۰ در هر دهه و نیم صبح ۳درجه سلسیوس افزایش دما داشته ایم ولی در ساعت  ۲/۱سال  ۱۰هر از ظهر 

و نیم  ۱۲ظهر از ساعت  و نیم بعد از سهشب و روز نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است. هم چنین دیده می شود دمای هوا در ساعت  ختالف دمایا

 بیشتر بوده است.  همواره بعد از ظهر 
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 بلند مدت سه ساعته روزانه خرداد ماهرژیم دمایی 
 

 

 که است و نکته قابل ذکر این درجه سلسیوس رسیده ۳۷درجه سلسیوس آغاز و در پایان ماه به  ۳۵( از ۱۵:۳۰و  ۱۲:۳۰دما در ساعات گرم خرداد ماه )

ر ساعات خنک تر روز این روند با در صورتی که د ،درجه باقی مانده( ۳۷) متوقف می شود خرداد به بعد تقریباً ۱۷روند افزایش دما در این ساعات از 

 درجه سلسیوس افزایش(. ۸/۰روز حدود  ۱۰هر داشته است)مالیم اولیه ادامه شیب 

 مقایسه دمای واقعی و دمای احساسی استان:

 وضعیت دمای واقعی و احساسی استان در بلند مدت:
 

 

درجه  4۰تا  ۳۵دمایی  ی زهدر حالی که دمای احساسی با ،ثبت شدهدرجه سلسیوس  ۳۳جه سلسیوس تا در ۳۱در طول خرداد ماه دمای واقعی استان از 

 درجه سلسیوس بوده است. ۷تا  4و این بدین معناست که تفاوت دمای واقعی و احساسی استان بین سلسیوس داشته 
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 1399وضعیت دمای واقعی و احساسی استان در خرداد ماه 
 

 

 (درجه سلسیوس ۱۰به میزان ف )میزان اختالبیشترین در صورتی که در اواخر ماه به  ،اوایل خرداد امسال تفاوت دمای احساسی و واقعی بسیار کم بوده

 رسیده است.

 وضعیت دمای احساسی استان در خرداد ماه امسال نسبت به بلند مدت
 

 

 بلند مدت سپری کرده اند. گرمتری را نسبت به اوقات سال جاری،خرداد ماه  اکثر روزهایدر  هرمزگان استان ، ساکنینبا توجه به نمودار باال 

 گیری: نتیجه

مطلق دما که از  بلند  ی ورد بیشینهبه طوری که در این ماه سه رک( ماه در اواسط و اواخر ویژه)به نسبت به بلند مدت گرم تر بوده است  99خرداد ماه 

 است. بوده قی. همچنین روند افزایشی دمای کمینه و بیشینه در طول ایام خرداد ماه به قوت خود باثبت شده استمدت باالتر بوده 
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 ات:پیشنهاد

پیشنهاد می  با یکدیگر کشوری ناسپارامترهای هواشدقیق مقایسه  برایاستان های کشور از یک پایگاه داده مشترک ی تمامی استفاده  امکانایجاد  .۱

 ، عالوه براین محدود نمودهیگر با استان های د استان به داده های دیگر استان ها امکان مقایسه وضعیت جوی و اقلیمی را عدم دسترسی گردد، چراکه

 .باشد میسر نیز برای همه خودکار داده ها  مقایسهذخیره و  قابلیت به گونه ای باشد که  امکان دسترسی الزم است

ای بالقوه ی اقتصادی در دریا، ز ظرفیت هابرخورداری و مجاورت با دریا و  یو همچنین تنوع آب و هوائوسعت و گستردگی استان و  جغرافیابه با عنایت . ۲

 ، رطوبت دما یمی از جملهکلیه ی متغیرهای جوی و اقل منظور پوشش گسترده تره شبکه ایستگاه های هواشناسی ب ی توسعه،  شاورزی و...ک صنعت و حمل و نقل،

 حائز اهمیت باشد. موثر و استان، می تواند  تمام نواحی در  بارش و 

   

 


