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 99-6شماره بولتن 

 1399ماه  شهریور

 

 

 چکیده
 

 

 از بیش استانشهرستان های  یتمام ،99 ماه شهریوردر  دهد، می نشان استان هرمزگانبارش توزیع های بررسی

 افزایش درصد ۶/55 میزاننیز استان  کل دریافتی بارش میانگین و دریافت نموده بارش خود بلندمدت میانگین

کل سال بارش از  درصد 3حدود  1399ماه شهریور در  سهم بارش استان هرمزگان .میدهد نشان را بلندمدت به نسبت

 .  می باشد آبی

 در و باالتر مربوطه نرمال دمای از کلیه ایستگاه های استان دمای میانگین جاری، سال ماه شهریور در همچنین

 ه است. بود بلندمدت مشابه دوره از گرمتر درجه کل استان حدود دو  مجموع

حاکی از وجود  1399ماه شهریور  سه ماهه تا پایان   SPEIشاخص  از استفاده با مدت کوتاه های خشکسالی بررسی

 ی محدوده شهرستان بشاگرد،شمالی شدید در اکثر نقاط استان) به غیر از مناطق بسیار خشکسالی های متوسط تا 

 ( می باشد.غرب جزیره قشم و شمال بستک ناچیزی از شمال جاسک،

 1399 ماه شهریوردر خشکسالی استان هرمزگان شرایط اقلیمی و جوی، وضعیت خالصه طور به نشریه این در

 .است شده تحلیل و مقایسه گذشته سال و بلندمدت متناظر مقادیر با مختلف پارامترهای مقادیر و شده بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هرمزگاناداره کل هواشناسی استان   

 

2 

 

 99-6شماره بولتن 

 1399ماه  شهریور

 

 1399 ماه شهریوربارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 

 جدول اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت 

 
متعلق  بارشثبت و گزارش شده که بیشترین  نزوالت جوی، ایستگاه های هواشناسی استان اکثر، در 99ماه  شهریور در

وده در حالی متر بمیلی 5/5در استان  ماه شهریورمیلی متر بوده است. میانگین بارش  5/1۷به میزان  بشاگردبه ایستگاه 

میلی متر به ثبت رسیده که براین اساس  5/3میلی متر و در بلند مدت  4/0گذشته ،  ماه شهریورکه میانگین بارش در 

افزایش داشته و نسبت به بلند  برابر( 10)بیش از ای مالحظه به طور قابل نسبت به سال گذشته  امسال ماهشهریوربارش 

 درصدی برخوردار بوده است.  ۶/55افزایشمدت نیز از 
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 1399ماه  شهریور

 

 

  درصد تأمین بارش سال آبی استان 

 
ماه  شهریور، سهم بارش استان هرمزگان در در نمودار فوق نشان داده شده استبر اساس آمار بلند مدت استان که 

. کل استان(بارش بلندمدت  انتهای نمودار مربوط به رنگ درصد از بارش کل سال آبی است )ستون سبز 2حدود 

درصد از بارش سال آبی است که بیشتر از مقدار بارش نرمال  3استان حدود  99ماه شهریور همچنین میانگین بارش 

شهرستان  4ماه کل استان(. سهم بارش شهریور ه بارش )بلندمدت( بوده است )ستون آبی رنگ انتهای نمودار مربوط ب

بیش از میانگین بلندمدت خود بوده و نسبت به مقادیر نرمال بیشترین افزایش در شهرستان های  99 شهریوراستان در 

مشاهده  بندرعباس و حاجی آباد ،خمیربندر  سردشت بشاگرد و جاسک و سیریک و بیشترین کاهش در شهرستان های

ماه امسال در شهریور در حالی که در شهرستان های ابوموسی ، قشم و پارسیان اختالف چندانی در بارش  ،می شود

 س با بلند مدت مشاهده نمی شود.قیا
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 1399ماه  شهریور

 

 

 

 بندی مجموع بارش استان پهنه 
 

 
 

 ،می باشد مطابق نقشه پهنه بندی فوق که برگرفته از مقادیر بارش روزانه ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک استان

به خود اختصاص  1399ماه  شهریورمناطق شرقی استان بیشترین مقادیر نزوالت جوی را در مالحظه می شود که 

 مناطق استان، بارش ها بسیار ناچیز بوده است .  دیگردر  در حالی که  .داده اند

 

 



 

 هرمزگاناداره کل هواشناسی استان   

 

5 

 

 99-6شماره بولتن 

 1399ماه  شهریور

 

 

 1399ماه  شهریورتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 

  استان و مقایسه با بلند مدت دمایجدول اطالعات 

 
 

درجه سلسیوس بوده  2/2۶ برابر با 1399ماه  شهریورمیانگین دمای حداقل استان هرمزگان در  ،جدول فوق براساس

 ، ماه استان شهریوردرجه سلسیوس افزایش داشته است .همچنین میانگین دمای حداکثر  4/0 ،که در مقایسه با بلندمدت

. میانگین دمای  نشان می دهددرجه سلسیوس نسبت به بلندمدت افزایش  2/2 به میزان بوده ودرجه سلسیوس  1/38

 رجه سلسیوس بیشتر از مقدار مشابه بلندمدت آن گزارش شده است.د3/1، 1399ماه شهریور استان هرمزگان در 
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 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت 

 

 شهریور ماهدمای بیشینه مطلق 
 سلسیوس()درجه 

 

 بلندمدت 1398سال  1399سال 

8/47 

 میناب

21/06/1399 

6/47 

 میناب

7/06/1398 

2/48 

 میناب

21/06/1395 

 

 8/4۷و به میزان  مینابمتعلق به ایستگاه  1399ماه  شهریوردمای بیشینه مطلق گزارش شده در  ،مطابق با جدول فوق

درجه سلسیوس  2/48ماه به میزان شهریور در بلند مدت، رکورد دمای بیشینه مطلق  همچنین ،درجه سلسیوس بوده است

 ثبت و گزارش شده است.  21/0۶/95در تاریخ  مینابو متعلق به ایستگاه 

 

 ماهشهریور مطلق  کمینهدمای 
 )درجه سلسیوس(

 

 بلندمدت 1398سال  1399سال 

7/14 

 حاجی آباد

31/06/1399 

2/20 

 حاجی آباد

23/06/1398 

4/16 

 حاجی آباد

31/06/1377 

 
هر سه  ،استان ماهشهریور  و بلند مدت 1398ماه شهریور  ، 1399ماه  شهریور دمای کمینه مطلق در ،جدول فوق برابر

درجه سلسیوس و  ۷/14به میزان استان ماه  شهریور. رکورد دمای کمینه مطلق ق به ایستگاه حاجی آباد بوده استمتعل

 ثبت و گزارش شده است.  31/0۶/1399در تاریخ 
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 استانهای شهرستانمیانگین دمای  بندیپهنه 

 
 

 40تا  30، اکثر مناطق استان محدوده دمایی بین 1399ماه  شهریورپهنه بندی میانگین دمایی استان در  ی مطابق با نقشه

 درجه سلسیوس را در سال جاری تجربه کرده اند. 
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 1399ماه  شهریور

  مدت استان نسبت به بلندهای شهرستاناختالف میانگین دمای پهنه بندی 

 
 1399ماه   شهریورمطابق با نقشه پهنه بندی فوق ، محدوده ی بسیار اندکی از استان )شامل مناطقی از شمال استان( در 

ند مدت در این ماه دارای میانگین دمایی مشابه با بلند مدت خود می باشد . بیشترین اختالف دمایی مشاهده شده با بل، 

با بلند مدت در  1399ماه  شهریورمتعلق به ایستگاه سردشت بشاگرد واقع در شرق استان می باشد که اختالف دمای 

 درجه سلسیوس مشاهده شده است  .  5/4تا  5/2مناطق مذکور در محدوده ای بین 
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 1399ماه  شهریورتحلیلی بر وقوع باد در استان طی 

 

  ایستگاه سینوپتیک  16از بین )استان سینوپتیک های ایستگاهدر باد  و سرعتوضعیت سمت

بعنوان نماینده مناطق  جزیره قشمآباد و  حاجی ،میناب ایستگاه بندرعباس، 4استان، 

 .(استان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند جزایرشمالی و  شرقی، مرکزی،

 

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

  سمت

 (جهت)

 وقوع  درصد

 در ماه
 سمت

 )درجه(

 سرعت

 (m/s) 

 10 180 42 جنوبی بندرعباس

 11 120 36 جنوب شرقی جزیره قشم

 17 270 21 شمال غربی حاجی آباد

 12 210 13  یجنوب میناب

 

 42جنوبی بوده که  99ماه  شهریوردر جهت باد غالب در مرکز استان )شهرستان بندرعباس(  ،جدول فوق براساس

ماه سال  شهریوردر  ،حداکثر سرعت باد ثبت شده در این ایستگاه. درصد از کل بادها را به خود اختصاص داده است

همچنین ایستگاه هواشناسی سینوپتیک  است.ثبت شده  درجه(180) یمتربرثانیه و در جهت جنوب 10جاری برابر با 

. باد را در طی این ماه ثبت نموده است درجه( 2۷0) غربیمتربر ثانیه و در جهت  1۷حاجی آباد حداکثر سرعت باد 

 درصد از کل بادها را شامل می شود . 21بوده و  شمال غربیغالب این ایستگاه 
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 استان سینوپتیکهای گلباد ایستگاه 

 

 

 بندرعباس                                                                             جزیره قشم                     

 

 
 

 حاجی آباد                                                                       میناب                                                                                                  
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 99-6شماره بولتن 

 1399ماه  شهریور

 1399ماه  یوررشهدر  استان تحلیلی بر وضعیت خشکسالی
 

 

 بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنهSPEI   سه ماهه 

 
 

 

درجه های خشکسالی بسیار شدید ، 99 ماهشهریور تا پایان  سه ماهه  SPEIشاخص  براساس ،فوق ی نقشه مطابق

 در شدید خشکسالی های درجه شود، حاجی آباد و شمال رودان و شمال بخش مرکزی دیده میشرق  در جنوب 

میناب،  استان شامل شهرستان های بندرعباس، یغربهمچنین و شرقی بخش هایی از مناطق مرکزی و  بیشتر مناطق

محدوده  ،مناطق شمالی شهرستان بشاگرد در حد نرمال در  های درجه .شود می مشاهده خمیر و بندرلنگهبندر رودان،

 و شمال بستک نیز قابل رویت می باشد. قشمغرب جزیره  جاسک،از شمال  ناچیزی

 

 

 

 



 

 هرمزگاناداره کل هواشناسی استان   

 

12 

 

 99-6شماره بولتن 

 1399ماه  شهریور

 

 1399ماه شهریورتحلیل سینوپتیکی استان در 
 

اول شهریور  ی که بیشترین تاثیرات در هفته سامانه مونسونی بوده ،های هواشناسی شاخص استان در شهریور ماه سامانه

ه دریایی موقتی در برخی نقاط استان بود. در طول این ماه شاهد بروز ناپایداری های جوی و ه استماه گزارش شد

ارتفاعات شمالی )حاجی آباد  ،ارتفاعات استان درمناطق شرقی)بشاگرد( ،مناطق تحت تاثیرفعالیت های بارشی یم.ا

ه صادر گردید "سطح زرد"جوی و دریایی در  هشدار 4(وارتفاعات غربی)بستک( بوده است. طی این ماه به طور کلی

 ماه بوده است .نوزدهم و بیست و یکم شهریور  ، هشتمروزهای  ،هروزهای شاخص این ماو

مونسونی و رگبار شدید باران و رعدو برق و سیالب در بخش کوخرد  از توابع  ی : تاثیر سامانههشتم شهریور ماه 

 .میلیمتر به وقوع پیوست 50ر بارش بستک در غرب استان با حداکث

مونسونی رگبار و رعد وبرق در بستک  و وزش باد شدید از نقاطی از مناطق دریایی  ی : با تاثیر سامانهنوزدهم شهریور 

 .ر موقتی در بندرعباس گزارش شده استو گردوغبا

در میناب  ،دما در شرق استان ی افزایش قابل مالحظه ،: با  تقویت سامانه پرارتفاع جنب حاره ایبیست و یکم شهریور 

 .است هدرجه سلسیوس به ثبت رسید 48تا 

الگوی سینوپتیکی سامانه های مونسونی با  استقرار کم فشار حرارتی در سطح زمین، رطوبت مناسب در سطح زمین 

 ناشی از تقویت جریانات شرقی در مناطق دریایی تنگه هرمز و دریایی عمان  همراه بوده است.

نیز همراهی  ره ای در جنوب کشورالگوی سینوپتیکی هوای گرم در جنوب کشور نیز با  تقویت پرارتفاع جنب حا

 نموده است.

                                                                            شهریور 21میلی بار در تاریخ 500نقشه روزانه تراز           شهریور  21میلی بار در روز  500ساله تراز 30نقشه میانگین 
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شاهد  ،دکامتر 587.5خط با  با تقویت پشته پرارتفاع در ایران و جنوب کشور ماه،شهریور 21در تاریخ 

سال گذشته  30یم که در مقایسه با میانگین مشابه ه ادما در مناطق شرقی استان بود مالحظه یافزایش قابل 

 دکامتر افزایش ارتفاع نشان می دهد. 5

 

 1399ماه  شهریورتحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی 

ریزش  آبگرفتگی معابر عمومی، ،سیالب موقتیهای رگباری در غرب استان در بخش کوخرد سبب  . بارش1

ریال برآورد میلیارد  50میزان خسارات وارده دراثر این رویداد  .نیزگردیه استدیوارهای برخی از منازل 

 .)منبع :گزارش خبری صدا وسیمای خلیج فارس(شده است.

 

شدت بادهای جنوب شرقی در این ماه سبب و ای نسبتا شدید و مواج شدن دریای عمان و تنگه هرمز وزش باده. 2

طی ساعاتی با شدت گرفتن باد و وقوع ساعات مد،  ه ،  تا آنجا کهتعطیلی موقت اسکله های بندرعباس و قشم گردید

 روز تعطیلی اسکله های بندرعباس ، 5 در مجموع شاهد نیز گزارش شده است. اسکله های استانسایر تعطیلی موقت 

 یم.ه اقشم و الفت بود
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 1399ماه  شهریور گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی

 
 

دریافت توصیه های هواشناسی کاربردی بطور مستمر از جهاد کشاورزی از طریق مکاتبه و تماس تلفنی در  .1

ایستگاه دریایی( و سپس ارسال فرم های دیسکاشن  2ایستگاه کشاورزی و  9ایستگاه سینوپتیک استان ) 11

کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل بنادر و دریانوردی استان دوبار در هفته )هر یکشنبه و 

 .چهارشنبه (

ورزی ایستگاه برگزار کننده دیسکاشن کشا 9ارسال فرم های محاسبه ارزش افزوده کیفی تهک کشاورزی به  .2

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

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

 .ره کل دیسکاشن کشاورزی و تحلیل بازخورد توسط گروه مطالعات و تحقیقات این ادا

 .دریافت تقویم زراعی محصوالت استراتژیک استان از مرکز جهاد کشاورزی استان هرمزگان .4

صندوق بیمه  ایستگاه کشاورزی و 9 از تابستاندریافت خسارات محصوالت کشاورزی استان در فصل  .5

 .استان کشاورزی
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 هاپیوست
 

  ناستاهواشناسی  هاینقشه پراکنش ایستگاه -1پیوست شماره 
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  گلبادمعرفی  -2پیوست شماره 

 سه مشخصه و باشدهای باد در یک منطقه میلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیگ

نی وقوع باد، تعداد اجهت باد. منظور از فراوو  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت باداصلی شاخص باد را نمایش می ی

باشد هایی که برای شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا میدیدبانی

دهد که یکی از جهات اصلی و فرعی جهت باد، جریان غالب باد را نشان میو شود که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده می

باشد. دایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش ه میساختار کلی گلباد به شکل گل باز شد. باشدمی

ها نشانگر تعداد ها، نشانگر سرعت باد و طول گلخامت گلضها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. دهد گلمی

. در شودافزاری تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردند نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. وقوع باد است

های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت روش دستی ابتدا شاخص

شود.میزان قطر دایره و طول و ا نسبت به کل گرفته میهو جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزاری باید آمار و اطالعات در برای ترسیم گلباد به روش نرمدد. گرم میها بر حسب این درصد ترسیضخامت گل

افزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ترین. عمدهافزار ویژه گلباد گرددتهیه شده و وارد نرمExcelیک فایل

WR-plot در دایره مرکزی آن درصد اند که های هم مرکزی تشکیل شدهاست. نمودارهای به دست آمده از دایره

ها غالباً در هشت سمت شمال، های باد بر روی دایرهشود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/0فراوانی وزش بادهای کمتر از 

های باد نیز شود. سرعتغربی نمایش داده میو شمال یغربی، غرب، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبشمال

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه بندی میگروه دسته 8شناسی جهانی به بر اساس روش سازمان هوا

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و شود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میبه سمت باد بر روی دایره

ین معناست که تعداد کل بادها فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و این به ا

فسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات لحاظ شده است. ت

های شهری، طراحی باند طراحیآمایش سرزمین، توان به ز کاربردهای گلباد می.اشوندمهمی در جریانات هوا می

یابی جهت گسترش ره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکانهای ورزشی و غیها، زمینفرودگاه

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردفضای سبز، و امکان
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  شاخص  خشکسالی و معرفی -3پیوست شمارهSPEI 

 هر در پدیده این. شود جدی بحرانهای بروز موجب میتواند که است و تکرارپذیر طبیعـی پدیـده ای خـشکسـالی

 و خشک مناطق در آن فراوانی و اثرات اما شود، مشاهده است ممکن منـاطق مرطوب در حتی هوایی، و آب رژیم

 و تبخیر کاهش یا و افزایش اما میباشد، بارندگی خشکسالی ایجاد عامل مهمترین مـیشـود نمایـان بـیشتـر خشک نیمه

 شـاخصهـای از خشکسالی پایش به منظور. نماید تعدیل یا و تشدید را خشکسالی شـرایط حدودی تا میتواند تعرق

 دیگـر طـرف از. مـیشـود استفاده میباشند، تعرق و تبخیر و بارندگی یا و بارندگی بـر مبتنـی عمومـاً کـه متفـاوت

شود.در این ماهنامه از  سبب نیز را متفاوتی نتایج است ممکن متفاوت شاخصهای اسـاس بـر خـشکسـالی پـایش

  ( جهت پایش خشکسالی استفاده شده است.تبخیر و تعرق استاندارد شـده -بارش) مبتنی بر  SPEIشاخص

 

 
 
 



 

 هرمزگاناداره کل هواشناسی استان   

 

18 

 

 99-6شماره بولتن 

 1399ماه  شهریور

 
 
 
 

  میلی بار 500نقشه سطوح فشاری  -4پیوست شماره 

)هر دکامتر  بر حسب دکامتر کنتوری طخطوو روی آن   دارد قرار  کیلومتری  جو  5در ارتفاع میلی باری  500نقشه 

.به طور ها  تعریف می شوندو پشته ها  ترسیم می شود .این خطوط ارتفاعی به صورت ناوه معادل ده متر می باشد( 

کلی در حالت پشته ، خطوط حالت پرارتفاع دارند و شرایط در این سطح پایدار  می باشد.در حالت ناوه خطوط 

به طور کلی هر چه خطوط .و در این سطوح احتمال وجود ناپایداری وجود دارد ارتفاعی به صورت کم ارتفاع هستند

شرایط جو در این سطح پایدار تر خواهد بود.معموال در جنوب کشور زمانی که  خطوط پرارتفاع ارتفاعی بیشتر باشند 

 بود. دکامتر باشد شرایط پایداری و افزایش محسوس دما حکمفرما خواهد 585جنب حاره ای بیشتر از 







 

 تقدیر و تشکر
از همکاران مرکز ملی خشکسالی و مدیریت  سپاس و قدردانی خود رامراتب اداره کل هواشناسی استان هرمزگان به این وسیله  -1

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

  اعالم می دارد.استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است انجام برش 

از تمامی همکاران استانی ) همکاران پرتالش دیدبانی، فنی، فناوری اطالعات و پیش  گروه مطالعات و تحقیقات این اداره کل -2

  قدردانی می نماید.صمیمانه نقش داشتند  این بولتنبینی(  که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین 
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