شماره بولتن 99-4
تیر ماه 1399

بولتن ماهانه
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

آنچه در این شماره میخوانید:
 -1مروری بر وضعیت بارش استان در تیر ماه ( 1399صفحه )2-4
 -2مروری بر وضعیت دمای استان در تیر ماه ( 1399صفحه )5-8

نشانی :بندرعباس -میدان خلیج
فارس  -جنب بوستان قائم – مرکز

 -3بررسی رخداد باد در استان طی تیر ماه ( 1399صفحه )9-10

تحقیقات هواشناسی کاربردی استان

 -4بررسی شاخص خشکسالی ) (SPEIسه ماهه استان در تیر ماه ( 1399صفحه )11

هرمزگان

 -5تحلیل سینوپتیکی استان در تیر ماه ( 1399صفحه )12
 -6تحلیل مخاطرات جوی استان در تیر ماه ( 1399صفحه )12
 -7گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی تیر ماه (1399صفحه )13
 -8پیوست ها(صفحه ) 14-15

تلفن0۷۶ - 33۶۷5390 - 93 :
نمابر0۷۶-33۶۷0۷2۶ :
کد پستی۷919۶- 19999 :
پایگاه اینترنتی:
http://www.hormozganmet.ir

0

شماره بولتن 99-4
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

تیر ماه 1399

چکیده

بررسی های توزيع بارشاستان هرمزگان نشان می دهد که در تیر ماه  ، 99شش شهرستان استان بیش از میانگین بلندمدت خود بارش
دريافت نموده اند و بارش دريافتی کل استان نیز میزان  29۶/3درصد افزايش نسبت به بلندمدت نشان میدهد .سهم بارش استان هرمزگان
در تیر ماه  1399حدود  8درصد از بارش کل سال آبی می باشد .
همچنین درتیر ماه سال جاری دمای میانگین کلیه ايستگاه های استان -به غیر از حاجی آباد  -از دمای نرمال مربوطه گرمتر و در مجموع
کل استان يک درجه گرمتر از دوره مشابه بلندمدت بوده است.
بررسی خشکسالی های کوتاه مدت با استفاده از شاخص  SPEIسه ماهه تا پايان تیرماه  1399حاکی از وجود خشکسالی های
متوسط تا شديد در اکثر نقاط استان( به غیر از مناطق شمالی حاجی آباد  ،شمال بشاگرد و شمال بستک ) می باشد.
در اين نشريه به طور خالصه وضعیت جوی ،اقلیمی و شرايط خشکسالی استان هرمزگان در تیر ماه  1399بررسی شده و مقادير
پارامترهای مختلف با مقادير متناظر بلندمدت و سال گذشته مقايسه و تحلیل شده است.
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تحلیلی بر وضعیت بارش استان در تیر ماه 1399
 جدول اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت

در تیر ماه  ،99نزوالت جوی در اکثر ايستگاه های هواشناسی استان ثبت و گزارش شده که بیشترين میزان آن متعلق به ايستگاه بشاگرد به
میزان  53/5میلی متر بوده است .میانگین بارش تیر ماه در استان  14/5میلیمتر بوده در حالی که میانگین بارش در تیر ماه گذشته 2/۶ ،
میلی متر و در بلند مدت  3/۶میلی متر به ثبت رسیده که براين اساس بارش تیر ماه امسال نسبت به سال گذشته  452/۶درصد افزايش داشته
و نسبت به بلند مدت نیز از افزايش 29۶/3درصدی برخوردار بوده است.
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 درصد تأمین بارش سال آبی استان

بر اساس آمار بلند مدت استان که در نمودار فوق نشان داده شده است  ،سهم بارش استان هرمزگان در تیر ماه حدود  2درصد از بارش
کل سال آبی است (ستون سبز رنگ انتهای نمودار مربوط به بارش بلندمدت کل استان)  .همچنین میانگین بارش تیر ماه  99استان حدود
 8درصد از بارش سال آبی است که بیشتر از مقدار بارش نرمال (بلندمدت) بوده است (ستون آبی رنگ انتهای نمودار مربوط به بارش
تیرماه کل استان) .سهم بارش  ۶شهرستان استان در تیر  99بیش از میانگین بلندمدت خود بوده و نسبت به مقادير نرمال بیشترين افزايش
در شهرستان های سردشت بشاگرد و جاسک و سیريک و بیشترين کاهش در شهرستان های بستک ،بندرلنگه و رودان مشاهده می شود
در حالی که در شهرستان های ابوموسی  ،قشم و پارسیان اختالف چندانی در بارش تیرماه امسال در قیاس با بلند مدت مشاهده نمی شود.
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 پهنهبندی مجموع بارش استان

مطابق نقشه پهنه بندی فوق که برگرفته از مقادير بارش روزانه ايستگاه های هواشناسی سینوپتیک استان می باشد مالحظه می شود که
مناطق شرقی و شمالی استان بیشترين مقادير نزوالت جوی را در تیر ماه  1399به خود اختصاص داده اند در حالی که مناطق مرکزی و
غربی استان ،بارش ها بسیار ناچیز بوده است .
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تحلیلی بر وضعیت دمای استان در تیر ماه 1399
 جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

طبق جدول فوق ،میانگین دمای حداقل استان هرمزگان در تیر ماه  1399برابر با 28/5درجه سلسیوس بوده است که در مقايسه با بلندمدت
 0/9درجه سلسیوس افزايش داشته است .همچنین میانگین دمای حداکثر تیر ماه استان 39/2درجه سلسیوس بوده است و 1/1درجه
سلسیوس نسبت به بلندمدت افزايش داشته است  .میانگین دمای استان هرمزگان در تیرماه  ، 1399يک درجه سلسیوس بیشتر از مقدار
مشابه بلندمدت آن گزارش شده است.
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 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت

دمای بیشینه مطلق تیرماه
(درجه سلسیوس)

سال 1399

سال 1398

بلندمدت

45/2

44/1

48/2

رودان

پارسیان

سیریک

1399/04/22

1398/04/30

1388/04/10

مطابق با جدول فوق دمای بیشینه مطلق گزارش شده در تیر ماه  1399متعلق به ايستگاه رودان و به میزان  45/2درجه سلسیوس بوده است
اين در حالی است که در بلند مدت ،رکورد دمای بیشینه مطلق تیر ماه به میزان  48/2درجه سلسیوس و متعلق به ايستگاه سیريک در تاريخ
 88/04/10ثبت و گزارش شده است.

دمای کمینه مطلق تیرماه
(درجه سلسیوس)

سال 1399

سال 1398

بلندمدت

16/04

20/8

18/7

حاجی آباد

حاجی آباد

حاجی آباد

1399/04/21

1398/04/10

1391/04/07

طبق جدول فوق دمای کمینه مطلق در تیر ماه ، 1399تیرماه  1398و بلند مدت تیرماه استان هر سه متعلق به ايستگاه حاجی آباد بوده
است  .رکورد دمای کمینه مطلق تیر ماه استان به میزان  18/۷درجه سلسیوس و در تاريخ  91/04/0۷ثبت و گزارش شده است.
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 پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

مطابق با نقشه پهنه بندی میانگین دمايی استان در تیر ماه  ، 1399اکثر مناطق استان محدوده دمايی بین  35تا  40درجه سلسیوس را در تیر
ماه سال جاری تجربه کرده اند.
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 پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلند مدت

مطابق با نقشه پهنه بندی فوق  ،محدوده ی بسیار اندکی از استان (شامل مناطقی از شمال و شرق استان) در تیر ماه  1399دارای میانگین
دمايی مشابه با بلند مدت خود می باشد  .بیشترين اختالف دمايی مشاهده شده با بلند مدت در اين ماه متعلق به ايستگاه سردشت بشاگرد
واقع در شرق استان و ايستگاه بستک در غرب استان می باشد که اختالف دمای تیر ماه  1399با بلند مدت در مناطق مذکور در محدوده
ای بین  2/5تا بیش از  4/5درجه سلسیوس مشاهده شده است .
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تحلیلی بر وقوع باد در استان طی تیر ماه 1399
 وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان (از بین  16ایستگاه سینوپتیک
استان 4 ،ایستگاه بندرعباس،جاسک،حاجی آباد و پارسیان بعنوان نماینده مناطق
مرکزی،شرقی،شمالی و غربی استان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند)

باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد

سمت

درصد وقوع

سمت

سرعت

(جهت)

در ماه

(درجه)

()m/s

بندرعباس

جنوبی

38

200

9

جاسک

جنوب شرقی

36

120

9

حاجی آباد

شرقی

30

80

23

پارسیان

جنوب –

26

340

10

جنوب شرقی
مطابق با جدول فوق در مرکز استان (شهرستان بندرعباس) جهت باد غالب در تیر ماه  99جنوبی بوده که 38
درصد از کل بادها را به خود اختصاص داده است .حداکثر سرعت باد ثبت شده در این ایستگاه در تیر ماه سال
جاری برابر با  9متربرثانیه و در جهت جنوب غربی(200درجه) بوده است .همچنین ایستگاه هواشناسی سینوپتیک
حاجی آباد حداکثر سرعت باد  23متربر ثانیه و در جهت شمال شرقی ( 80درجه) را در طی این ماه ثبت نموده
است  .باد غالب این ایستگاه شرقی بوده و  30درصد از کل بادها را شامل می شود .
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 گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان

جاسک

بندرعباس

پارسیان

حاجی آباد
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تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در تیر ماه 1399
 پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص SPEIسه ماهه

مطابق نقشه فوق ،براساس شاخص  SPEIسه ماهه تا پايان تیرماه  ، 99درجه های خشکسالی شديد در بیشتر مناطق مرکزی و بخش
هايی از مناطق شرقی و نیزغربی استان شامل شهرستان های بندرعباس،میناب  ،رودان،خمیر و بندرلنگه مشاهده می شود .درجه های
ترسالی ضعیف در مناطق شمالی شهرستان بشاگرد ،محدوده ناچیزی از شمال حاجی آباد و شمال بستک نیز قابل رويت می باشد.
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تحلیل سینوپتیکی استان در تیر ماه 1399
سامانه های هواشناسی موثر در ناپايداری های جوی و دريايی استان در تیرماه ،سامانه مونسونی بوده است  .به طوريکه طی اين ماه سبب
بروز ناپايداری های جوی و دريايی در برخی نقاط استان گرديد .مناطق تحت تاثیر اين ناپايداری ها غالبا ارتفاعات استان در مناطق شرقی
(بشاگرد) ،ارتفاعات شمالی (حاجی آباد ) و ارتفاعات غربی(بستک) بوده است .
به طور کلی در نقشه های هواشناسی هر گاه امواج تراز میانی جو در هنگام برگشت از ضلع شرقی پرارتفاع جنب حاره ای بتواند هوای
سرد را به اين منطقه بیاورد بارشهای اين سامانه در ارتفاعات استان اتفاق می افتد .ترابرد رطوبتی مونسونی و کاهش فشار سطحی در
منطقه همراه با سامانه پرارتفاع سطوح میانی جو سبب همرفت های شديد کم دامنه و رگبارهای زودگذر در جنوب شرق کشور از جمله
منطقه بشاگرد بوده است .
در خصوص سامانه مونسونی و ناپايداری های فصلی طی اين ماه  8 ،هشدار زرد هواشناسی و  ۶هشدار زرد دريايی صادر گرديد  .بیشترين
تاثیرات اين سامانه بارشی نیز در منطقه بشاگرد بصورت رگبارهای پراکنده تابستانه همراه با رعد وبرق بوده است .به طور کلی تاثیرات
سامانه مونسونی در مقايسه با سال گذشته در تیرماه امسال قابل توجه بوده است .بیشترين تاثیرات سامانه مونسونی طی دهه سوم اين ماه
اتفاق افتاد .تاثیرات اين سامانه به صورت رشد ابرهای همرفتی همراه با رگبار و رعد وبرق در ارتفاعات و وزش بادهای نسبتا شديد جنوب
شرقی در سواحل دريای عمان و تنگه هرمز بوده است  .طی تیرماه جاری تعداد روزهای بارشی سامانه مونسونی در ارتفاعات بشاگرد
دوازده روز برآورد شده است که در مقايسه با تیر گذشته افزايش قابل توجهی نشان می دهد .مجموع بارش تیرماه سال گذشته در سردشت
بشاگرد  3میلیمتر گزارش شده که در تیرماه امسال به  83.۷میلیمتر رسید و حاکی از فعالیت مناسب تر سامانه مونسونی می باشد .عالوه بر
منطقه بشاگرد در ساير مناطق مرتفع استان در شمال و غرب نیز شاهد رگبارهای پراکنده طی اين ماه بوديم  .همچنین طی فعالیت سامانه
مونسونی در مناطق دريايی نیز با توجه به تاثیر بادهای موسمی جنوب شرقی نامساعد شدن شرايط تردد های دريايی نیز گزارش گرديد.
بیشترين تاثیرات بادهای موسمی در سواحل جاسک تا شرق جزيره قشم بوده است .در روزهای آغازين دهه دوم تیرماه  ،با تضعیف
فعالیت مونسون و تقويت سامانه پرارتفاع جنب حاره ای شاهد افزايش قابل توجه دما در استان به ويژه در مناطق شرقی استان نظیر میناب
و رودان بوديم که با کاهش رطوبت نسبی هوا نیز همراه بوده است .بیشینه دمای گزارش شده در اين مناطق تا  48درجه سلسیوس نیز
رسید.

تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی تیر ماه 1399
.۱بارشهای موقتی رگباری و سیالبی شدن رودخانه های فصلی در شهرستان بشاگرد
بیشترين مخاطره در مناطق شرقی استان در بشاگرد به وقوع پیوست  ،شدت گرفتن بارشهای رگباری سبب سییالبی شدن موقت
رودخانه های فصلی در منطقه سردشت بشاگرد گرديد.اين شرايط طی روزهای يازدهم و بیست وسوم تیرماه به وقوع پیوست و بارشهای
قابل توجه به میزان  20تا  40میلیمتر در اين مناطق گزارش گرديد.
 .2وزش بادهای نسبتا شدید جنوب شرقی و مواج شدن دریای عمان و تنگه هرمز
شدت بادهای جنوب شرقی در اين ماه سبب تعطیلی موقت اسکله های بندرعباس و قشم گرديد.به طوريکه طی ساعاتی با شدت گرفتن
باد و وقوع ساعات مد ،تعطیلی موقت اسکله های استان گزارش گرديد.
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گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی تیر ماه 1399

 -1دريافت توصیه های هواشناسی کاربردی بطور مستمر از 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 ديسکاشن کشاورزی جهت تکمیل و
ارسال مجدد به گروه مطالعات و تحقیقات جهت رسم نمودارها و انجام 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
 -4دريافت تقويم زراعی محصوالت استراتژيک استان از مرکز جهاد کشاورزی استان هرمزگان
 -5دريافت خسارات محصوالت کشاورزی استان در فصل بهار از صندوق بیمه کشاورزی استان
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پیوستها
 پیوست شماره  -1نقشه پراکنش ایستگاههای هواشناسی استان

 پیوست شماره  -2معرفی گلباد
گلباد ،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 باد نشانگر میزان جريان هوا میباشد که با نات يا متر بر ثانیه سنجیده میشود و جهت باد ،جريان غالب
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باد را نشان میدهد که يکی از جهات اصلی و فرعی میباشد .ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده میباشد .دايره وسط اين گلباد
میزان باد آرام در يک منطقه را نمايش میدهد 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 میگردند و به دو روش دستی و نرمافزاری تهیه میشود .در
روش دستی ابتدا شاخص های 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 شاخصها نسبت به کل گرفته میشود.میزان قطر دايره و طول و ضخامت گلها بر حسب اين درصد ترسیم
میگردد .برای ترسیم گلباد به روش نرمافزاری بايد آمار و اطالعات در يک فايلExcelتهیه شده و وارد نرمافزار ويژه گلباد 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  0/5متر بر ثانیه نوشته میشود .سمتهای باد بر روی دايرهها غالباً
در هشت سمت شمال ،شمالشرقی ،شرقی ،جنوبشرقی ،جنوب ،جنوبغربی ،غربی و شمالغربی نمايش داده میشود .سرعتهای باد
نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به  8گروه دستهبندی می شوند .آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر
روی دايرهها مشخص میشود .اگر فراوانی هر گستره در سمتهای 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 .تفسیر 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 ،زمین های ورزشی و غیره ،عدم استقرار صنايع آالينده در جهت باد غالب منطقه ،مکانيابی
جهت گسترش فضای سبز ،و امکانسنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کرد.

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 ( همکاران پرتالش ديدبانی ،فنی ،فناوری اطالعات و پیش
بینی) که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوين اين بولتن نقش داشتند صمیمانه قدردانی می نمايد.
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