تحلیل وضعیت آب و هوایی پاییز
 ۹۸استان هرمزگان
بارش
تحلیل بارش فصلی ایستگاه های استان از تاریخ  98/07/01لغایت 98/09/30
بر اساس اطالعات ثبت شده بارش در ایستگاه های همدیدی استان(جدول ذیل) ،میانگین بارش ایستگاه
های استان در فصل پاییز امسال 177/9میلیمتر بوده است که به ترتیب  123/6میلیمتر و /6
145میلیمتر نسبت به پاییز سال گذشته و بلند مدت پاییز افزایش نشان می دهد.

دما
تحلیل پاییزی دمای میانگین ،بیشینه و کمینه مطلق ایستگاه های استان
میانگین دما ی استان در این فصل از  19.7تا  27.7درجه سلسیوس تغییر داشته است .بیشینه
ی میانگین دمای پاییز  98به جزیره ابوموسی با  27.7درجه و کمینه آن به ایستگاه حاجی آباد با 19.7
درجه سلسیوس تعلق داشته است .میانگین دمای استان در این فصل  25.9درجه سلسیوس است،
درحالی که میانگین دما در پاییز  97برابر  26درجه سلسیوس و میانگین بلند مدت آن معادل 26.7
درجه سلسیوس بوده است.

تحلیل بارش سال آبی( 98/7/1لغایت )98/09/ 30شهرستان های استان

نمودار مقايسه دمای ميانگين در فصل پاييز

طی سال آبی جاری منتهی به آذر ماه ، 98مقادیر معتنابهی از نزوالت جوی در کلیه ایستگاه های
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هواشناسی استان ثبت و گزارش شده که بیشترین میزان آن متعلق به ایستگاه پارسیان به میزان
که میانگین بارش درسال آبی گذشته در بازهی زمانی مشابه 33.4 ،میلی متر و در بلند مدت 34.3میلی

10.0

متر به ثبت رسیده که بر این اساس بارش سال آبی جاری نسبت به سال گذشته  326.7درصد افزایش
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ای انجام شده نشان می دهد ،هیچ گونه مغایرتی بین خروجیهای بارشی حاصل از داده های نقطهای

دوره مشابه آماری

پاييز98

بستك

داشته و نسبت به بلند مدت نیز از افزایش  315.5درصدی برخوردار بوده است .بررسی های مقایسه

سلسيوس

280.7میلی متر بوده است .میانگین بارش سال آبی جاری در استان  142.5میلیمتر بوده در حالی
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پاييز 97

ایستگاههای سینوپتیک استان با خروجیهای مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان ،وجود نداشته
است

.

بیشینه مطلق دمای استان در این فصل از  35/7تا  43درجه سلسیوس تغییر داشته است .ایستگاه
بستک دارای بیشترین دمای ثبت شده با  43درجه و ایستگاه جاسک حائز کمترین مقدار با 35/7
درجه سلسیوس بوده است .گفتنی است در پاییز 97باالترین بیشینهی دما به ایستگاه میناب با
43/4درجه سلسیوس تعلق داشته است.

دمای بيشينه مطلق پاييز
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کشور42.3درصد بیشتر از میانگین بلند مدت میباشد و این امر نشان میدهد هف در استان و هف در

بندر خمير

برخوردار بوده و لذا این استتتان را در رتبه ی 24ام کشتتور ارارداده استتت .ستتهف دریافت بارش در

بندر جاسك

مقادیر بارش استتتان نستتبت به بلند مدت در ستتال زراعی جاری تا کنون از افزایش 11.2درصتتدی

بشاگرد

وضعیت بارش استان در سطح کشور در سال آبی جاری( 98/7/1لغایت )98/09/30

بستك

دمای بيشينه مطلق پاييز 98

دما  -سلسيوس
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دمای بيشينه مطلق پاييز 97

کمینه مطلق دمای استان از  - 1/3تا  19درجه سلسیوس تغییر داشته است .کمترین میزان کمینه
مطلق دما در این ماه به ایستگاه حاجی آباد( -1/3درجه سلسیوس) و بیشترین میزان کمینه مطلق دما
به سیری (19درجه سلسیوس) تعلق داشته و در پاییز  97کمترین میزان کمینه مطلق دما به میزان
 0/3درجه سلسیوس در ایستگاه حاجی آباد ثبت گردیده است.

کشور ،خشکسالی هواشناسی حاکف نبوده و بارش های استان به طور تقریبی با الگوی تغییرات کشور
همراه بوده است.

دمای کمينه مطلق پاييز
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رطوبت
تحلیل وضعیت رطوبتی ایستگاه های استان در فصل پاییز
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رطوبت میانگین

کمترین و بیشترین میزان میانگین رطوبت نسبی استان در پاییز  98به ترتیب مربوط به ایستگاه
رودان و جزیره اشف به میزان  44و  70درصد می باشد.

سمت و سرعت باد

پیش بینی بارش:

تحلیل وضعیت باد ایستگاه بندرعباس (پاییز )98

همانطور که در نمودار گلباد فوق اابل مشاهده است حدود  5/7درصد بادهای بندرعباس در فصل پاییز
آرام هستند و 94/3درصد از بادها دارای سمت و سرعت می باشند  .باد غالب بندرعباس در این فصل
شمالی می باشد بطوری که کمتر از  5درصد از این باد دارای سرعت بین  3/6تا  5/1متر بر ثانیه و
حدود  21درصد آن دارای سرعت بین  2تا  3متر بر ثانیه می باشند و باد نائب غالب جنوبی می باشد..

پیش بینی دما:
پیش بینی ناهنجاری دمای کشور در زمستان  1398نسبت به بلند مدت
میانگین دمای هوای کشور در ماه دی در حدود نرمال خواهد بود .در ماههای بهمن و اسفند میانگین
دما در محدوده بین نیف تا یک ونیف درجه بیش از نرمال ارار میگیرد  .همانطور که مالحظه می شود
استان هرمزگان به ویزه نواحی غربی در دی ماه از نظر دمایی در وضعیت نرمال ارار دارد و در بهمن
ماه دمای باالتر از نرمال را تجربه خواهد نمود  .میانگین دمای استان در ماه های اسفند و فروردین نیز
اندکی بیش از نرمال پیش بینی می شود .

پیش بینی انحراف بارش از نرمال از باال به پایین برای دی ،بهمن واسفند 1398
پیش بینی ناهنجاری بارش کشور در زمستان  1398نسبت به بلند مدت
مدل های پیش بینی فصلی نشان گر بارش نرمال و کمی باالتر ازنرمال در ماه های دی و اسفند و
بارش کمتر از نرمال در ماه بهمن در فصل زمستان می باشند.

