اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

تحلیل وضعیت آب و هوایی بهار 79استان هرمزگان

تهیه شده در گروه تحقیقات کاربردی هواشناسی هرمزگان

دما
بارش
تحلیل بارش فصلی ایستگاه های استان از تاریخ  97/1/1لغایت 97/1/11
ب ر اساس اطلاعات ثبت شده بارش در ایستگاه های همدیدی استان (جدول ذیل) میزان بارش استان در فصل
بهار امسال 3.3میلیمتر بوده است که حدود  79.9درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش نشان می دهد  .از
طرف دیگر نگاهی به میانگین بلند مدت مجموع بارش بهار استان ( 11.1میلی متر ) حاکی از کاهش 9..7

تحلیل دمای میانگین ،بیشینه و کمینه مطلق ایستگاه های استان از تاریخ  97/1/1لغایت 97/1/11
میانگین دما

بر اساس داده های میانگین دمای بهار 79بیشترین متوسط دما به رودان با  33.6درجه سلسیوس و کمترین
متوسط دما به ایستگاه حاجی آباد با  7..3درجه سلسیوس تعلق داشته است .نوسان متوسط دمای بهار سال
 79نسبت به بلند مدت در بیشتر ایستگاه ها روند افزایشی داشته است  .بطوری که متوسط میانگین دمای
استان در بهار  79نسبت به بلند مدت مشابه حدود  ...درجه سلسیوس افزایش نشان می دهد .

درصدی بارش بهار امسال نسبت به بارش طبیعی و نرمال بهاره می باشد  .بیشترین بارش مربوط به ایستگاه
بشاگرد با  7..2میلیمتر و کمترین بارش مربوط به ایستگاه لاوان  ..1میلیمتر می باشد .
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بیشینه مطلق دما در استان از  33..تا 61.7درجه سلسیوس تغییر داشته است .ایستگاه رودان دارای بیشترین

تحلیل بارش سال آبی( 99/7/1لغایت )97/1/11شهرستان های استان

دمای بیشبنه مطلق در بهار 61.7( 79درجه سیلسیوس) و ایستگاه سیری دارای کمترین دمای بیشینه مطلق (33..
درجه سلسیوس) می باشد .
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دمای حداکثر مطلق بهار 96

دمای حداکثر مطلق بهار 97

در سال آبی جاری ( 7./9/1لغایت )79/3/31در کلیه ایستگاه های استان ،هر چند به میزان اندک ،شاهد
بارندگی بوده ایم .بیشترین بارندگی مربوط به ایستگاه بستک به میزان.119.7میلی متر می باشد .میانگین
بارش سال زراعی جاری در استان  69..میلی متر بوده است و این در حالی است که میانگین بارش درسال آبی
گذشته  772.7میلی متر و بلند مدت 1.2.2میلی متر می باشد .درنتیجه بارش سال آبی جاری نسبت به سال

کمینه مطلق دما در استان از 6.7تا  7..9درجه سلسیوس تغییر داشته است .کمترین میزان کمینه مطلق دما در
این فصل به ایستگاه حاجی آباد ( 6/7درجه سیلسیوس) و بیشترین میزان بیشینه مطلق دما به رودان ( 7..9درجه
سلسیوس) تعلق دارد.

گذشته  92.2درصد کاهش و نسبت به بلند مدت  3..3درصد افزایش داشته است .لازم به ذکر است که در
گزارش بارندگی صادره توسط سازمان هواشناسی کشور ،از کلیه ایستگاه های موجود(ایستگاه های سینوپتیک و

دمای حداقل مطلق فصل بهار

بارانسنجی) در سطح شهرستان استفاده می شود ،که این مطلب موجب تفاوت با میزان بارندگی نقطه ای(فقط
25

گزارش ایستگاه های سینوپتیک در بررسی آماری لحاظ می شود) می گردد.

20
15

وضعیت بارش استان در سطح کشور در سال آبی جاری( 99/7/1لغایت )97/1/11
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دمای حداقل مطلق فصل بهار96

درصد دریافت بارش استان نسبت به بلند مدت در سال زراعی جاری تا کنون  .2/7 ،درصد کمتر از نرماال مای
باشد و استان در رتبه  3.قرار دارد .سهم دریافت بارش در کشور  7..1درصد کمتر از بلناد مادت مای باشاد و
این نشان می دهد هم در استان و هم در کشور ،خشکسالی هواشناسی حاکم است.

دمای حداقل مطلق فصل بهار97

اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

تحلیل وضعیت آب و هوایی بهار  79استان هرمزگان

تهیه شده در گروه تحقیقات کاربردی هواشناسی هرمزگان

خشکسالی

در بهار 79همانطور که در نمودار گلباد مشاهده می شود حدود  3.7درصد از بادها آرام و  7..1درصد بادها نیز

تحلیل وضعیت خشکسالی ایستگاه بندرعباس با استفاده از شاخص خشکسالی استاندارد  SPIدر

دارای سمت و سرعت می باشند .باد غالب( حدود  31درصد از کل بادها)ایستگاه بندرعباس جنوبی ( )sمی
باشد بطوریکه  1درصد از باد غالب با سرعت  3.3تا  1..3متر بر ثانیه و حدود  16درصد باد غالب با سرعت

بهار سالهای  1119تا سال 1197

 3..تا  6.16متر بر ثانیه از جهت جنوب می وزد.
شکل زیر نقشه پهنه بندی خشکسالی که بر اساس شاخص  SPIفصل بهار  1379استان هرمزگان است را
نشان می دهد .بر اساس این نقشه می توان گفت که اکثر مناطق استان هرمزگان در وضعیت خشکسالی بسیار
شدید و یا شدید قرار گرفته اند .فقط بخش های از شمال استان و جزیره قشم در محدوده خشکسالی خفیف و
نرمال قرار دارند.

پیش بینی دما:
پیش بینی ناهنجاری دما ی هوای تابستان  1379کشور نسبت به بلند مدت(داده های پس پردازش
شده( CFsv.2

رطوبت
تحلیل وضعیت رطوبتی استان در بهار 97

در تصویر ناهنجاری میانگین دمای کشور در فصل تابستان نشان داده شده است که استان هرمزگان عمدتا در
محدوده نرمال ) 36درجه سانتی گراد)و زیر نرمال حدودا تا یک درجه خواهد بود.
پیش بینی بارش:
پیش بینی ناهنجاری بارش کشور در تابستان 1379نسبت به بلند مدت(داده های پس پردازش شده)CFsv.2

ميناب

الوان

قشم دريايي

رودان

حاجي آباد

جزيره كيش

جزيره قشم

جزيره سيري

جزيره ابوموسي

پارسيان

بندرعباس

بندر لنگه

بندر خمير

بندر جاسك

بشاگرد

بستك

رطوبت بیشینه

رطوبت کمینه

درصد

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

رطوبت میانگین

بیشترین میزان رطوبت نسبی در بهار  79استان مربوط به ایستگاه ابوموسی( )%91و کمترین میزان رطوبت
نسبی مربوط به ایستگاه بشاگرد( )%13می باشد .

سمت و سرعت باد
تحلیل وضعیت باد ایستگاه بندرعباس در بهار 97با استفاده از نمودار گلباد

مدل های پیش بینی فصلی نشان گر بارش نرمال ( 3میلی متر)در استان هرمزگان می باشند.

