وضعیت آب و هوایی دی ماه  98هرمزگان
بارش

دما

تحلیل بارش ماهانه ایستگاه های هواشناسی استان از تاریخ  98/10/1لغایت 98/10/30
تحلیل دمای میانگین ،بیشینه و کمینه مطلق ایستگاه های هواشناسی استان از تاریخ  98/10/1لغایت

دی ماه امسال در تمام شهرستان های تابعه ی استان (  16ایستگاه) ،گزارش نزوالت جوی به ثبت رسیده که

98/10/30

بیشتتتری مقدار بارش متعلق به ایستتتگاه قشتتد(دریای ) با  228/5میل متر و کمتری آن در ایستتتگاه الوان به
میزان  42/2میلیمتر ثبت و گزارش شتتده استتت میانگی بارش استتتان در دی ماه  98برابر با  107/3و در دی

میانگین دما در استان از  10/8تا  21/5درجه سلسیوس تغییر داشته است بیشبنه ی میانگی دما در دی ماه

ماه 97معادل  1/2میل متر بوده که برای ا ساس در دی ماه ام سال به میزان 106/1میل متر ن سبت به دی ماه

98به ابوموس  21/5درجه و کمینه آن به ایستگاه حاج آباد با  10/8درجه سلسیوس تعلق داشته است

سال گذ شته افزایش بارندگ م شاهده شده ا ست همچنی در مقای سه با میزان  27/0میل متر میانگی بارش

میانگی دمای استان در ای ماه  18/1درجه سلسیوس است ،درحال که میانگی دما در دی ماه  97برابر 20/0

استان در بلند مدت ،دی ماه امسال ،از افزایش  80/0میل متری نزوالت جوی برخوردار بوده است

درجه و میانگی بلند مدت دی ماه نیز معادل  19/2درجه سلسیوس بوده است

تحلیل بارش سال آبی از (98/7/1لغایت )98/10/30در شهرستان های استان هرمزگان

بیشینه مطلق دمای استان در ای ماه از  21/5تا  29/6درجه سلسیوس تغییر داشته است ایستگاه میناب
دارای بیشتری دمای ثبت شده با  29/6درجه و ایستگاه حاج آباد حائز کمتری مقدار با  21/5درجه سلسیوس
بوده است گفتن است در دی ماه  97باالتری بیشینه ی دما به ایستگاه میناب با  30/4درجه سلسیوس تعلق
داشته و ای در حال است که در بلند مدت دی ماه باالتری بیشینه دما با  33/6درجه سلسیوس در ایستگاه
رودان اتفاق افتاده است

همچنی ط سال آب جاری منته به دی ماه  ،98مقادیر معتنابه از نزوالت جوی در کلیه ایستگاه های
هواشناس استان ثبت و گزارش شده که بیشتری میزان آن متعلق به ایستگاه پارسیان به میزان  344/5میل
متر بوده است میانگی بارش سال آب جاری در استان  255/8میل متر بوده در حال که میانگی بارش درسال

کمینه مطلق دمای استان از  -1/0تا  15/2درجه سلسیوس تغییر داشته است کمتری میزان کمینه مطلق

آب گذشته در بازه ی زمان مشابه  34/6 ،میل متر و در بلند مدت  72/9میل متر به ثبت رسیده که برای

دما در ای ماه به ایستگاه حاج آباد( -1/0درجه سلسیوس) و بیشتری میزان کمینه مطلق دما به جزیره
ابوموس ( 15/2درجه سلسیوس) تعلق داشته درحال که کمینه ی مطلق دما در دی ماه  97و نیز بلند مدت
دی ماه  ،به ترتیب با  2/9و  -3/6درجه ی سلسیوس ،هر دو به ایستگاه حاج آباد تعلق داشته است

اساس بارش سال آب جاری نسبت به سال گذشته  639/9درصد افزایش داشته و نسبت به بلند مدت نیز از
افزایش  250/8درصدی برخوردار بوده است بررس های مقایسه ای انجام شده نشان م دهد ،هیچ گونه مغایرت
بی خروج های بارش حاصل از داده های نقطه ای ایستگاه های سینوپتیک استان با خروج های مرکز
خشکسال و مدیریت بحران سازمان ،وجود نداشته است
وضعیت بارش استان در سطح کشور در سال آبی جاری( 98/7/1لغایت )98/10/30

نتیجه گیری  :مقایسه شرایط آب و هوای دی ماه  98استان با سال گذشته و بلند مدت ،حاک از افزایش قابل
توجه بارندگ در سطح استان و نیز در مقایسه با کل کشور م باشد همچنی میانگی دما نسبت به سال گذشته
و بلند مدت بطور محسوس ( 1درجه سلسیوس)کاهش یافته است
پیشنهادات :توسعه فیزیک شبکه ایستگاه های هواشناس بمنظور پوشش گسترده تر حجد بارش ها در تمام
نواح استان ،م تواند در تحلیل دقیق تر بارندگ ها حائز اهمیت باشد

مقادیر بارش استان نسبت به بلند مدت در سال زراع جاری تا کنون از افزایش  215درصدی برخوردار بوده و
لذا ای استان را در رتبه ی اول کشور قرارداده است سهد دریافت بارش در کشور  30درصد بیشتر از میانگی
بلند مدت م باشد و ای امر نشان م دهد هد در استان و هد در کشور ،خشکسال هواشناس حاکد نبوده و
بارش های استان به طور تقریب با الگوی تغییرات کشور همراه بوده است

