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 چکیده
متر بوده، در حالی میلی 5/5 هرمزگان استانامسال ماه  در شهریورمیانگین بارش  دهدمی نشان استان هرمزگان بارش توزیع هایبررسی

 شهریورمتر به ثبت رسیده که بر این اساس بارش میلی 1/۴متر و در بلند مدت میلی 1/3ماه سال گذشته،  شهریورکه میانگین بارش در 

 سال جاریسهم بارش  است.درصد افزایش داشته  3/32و نسبت به بلند مدت افزایش   میلی متر ۴/2ماه امسال نسبت به سال گذشته 

ها از بلند مدت ها به جز ابوموسی درصد تامین سال آب جاری آن. تمامی شهرستاناز بارش کل سال آبی است، بیش استان هرمزگان

 بیشتر است.

از  بیشتردرجه سلسیوس  ۴/۰ درجه سلسیوس بوده و 5/31برابر با میانگین دمای استان هرمزگان  جاری سال ماه شهریوردر  همچنین

درجه سلسیوس  7/25 برابر با 1۴۰1ماه  شهریوراستان هرمزگان، در  کمینهمیانگین دمای  مقدار مشابه بلندمدت آن گزارش شده است.

، 1۴۰1ماه  شهریوردمای بیشینه مطلق گزارش شده در  داشته است. کاهشدرجه سلسیوس  1/۰بوده است که در مقایسه با بلندمدت 

درجه  6این شهرستان،  1۴۰1نه شهریور که نسبت به میانگین دمای بیشیبوده درجه سلسیوس  ۴/۴5و به میزان  بستکایستگاه متعلق به 

 باشد.سلسیوس بیشتر می

در تمامی  شدیدخشکسالی بسیار ، 1۴۰1ماه  شهریورسه ماهه تا پایان   SPEIشاخص از استفاده با مدت کوتاه ایهخشکسالی بررسی

های جاسک، بشاگرد، میناب و سیری از نواحی دیگر استان کمتر شود که میزان وسعت آن به ترتیب در شهرستان ها دیده میشهرستان 

 است. بیشترین میزان وسعت خشکسالی در مناطق مرکزی و غرب استان است.

چنین هم .باشددرصد می 35و به میزان  ایستگاه قشم ساحلیهای هواشناسی استان مربوط به درصد وقوع باد غالب بین ایستگاه بیشترین

( را در طی این ماه ثبت نموده درجه 3۰)شمال شرقیمتر بر ثانیه و در جهت  29حداکثر سرعت باد بشاگرد ایستگاه هواشناسی سینوپتیک 

 6۰اند. بیش از متر بر ثانیه  ثبت کرده 7/8آباد، کیش، قشم فرودگاهی، سیری و سردشت سرعت باد بیشتر از های حاجیایستگاه است.

ترین نقطه در سطح استان از نظر اند که در مقایسه با بقیه نقاط آراممتر بر ثانیه داشته 3های ایستگاه بستک سرعتی کمتر از درصد از باده

 باشد.وزش باد می

 12۰متاثر از سامانه مونسونی و بادهای های جوی و دریایی به وقوع پیوست که اه در نقاطی از استان هرمزگان ناپایداری طی شهریور م

روزه در جنوب شرق  12۰در بیست و یکم و بیست و دوم شهریور ماه با توجه به تاثیر بادهای روزه جنوب شرق کشور بوده است. 

طی روزهای پایانی شهریور ماه با تاثیرجریانات شرقی و رطوبت  د افقی درسطح استان بودیم.کشور، شاهد گردوغبار وکاهش میدان دی

مناسب در الیه های زیرین جوی ضمن وقوع تندبادهای شدید در مناطق دریایی، رگبار و رعد وبرق قابل توجه در مناطق مرتفع استان 

 از جمله منطقه بشاگرد گزارش شد.

هشدار جوی و دریایی در سطح زرد و نارنجی صادر شد که مهمترین آن مخاطرات  13در استان هرمزگان  1۴۰1شهریور به طور کلی در 

 ناشی از سامانه مونسونی بوده است.

 مقادیر و شده بررسی 1۴۰1 ماه شهریوردر  خشکسالی استان هرمزگان شرایط اقلیمی و جوی، وضعیت خالصه طور به نشریه این در

 .است تحلیل شده و مقایسه گذشته، سال و بلندمدت متناظر مقادیر با مختلف پارامترهای
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 ۱۴۰۱ ماه شهریوربارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 
 جدول اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت (:۱جدول شماره)

 
 

 ثبت و گزارش شدهی استان به جز بندرلنگه و پارسیان بارش هاشهرستاندر تمامی  ،1۴۰1ماه  شهریورطی ( 1بر اساس جدول شماره )

است که متر میلی 3/7و  9/7، 3/21آباد و جاسک به ترتیب به میزان های بشاگرد، حاجیبیشترین میزان بارش مربوط به شهرستان است.

ابوموسی، بندرعباس، بندرلنگه، پارسیان، های شهرستان. انددرصدی داشته 8/17۴و  2/51، 7/56نسبت به بلند مدت به ترتیب افزایش 

اند. بیشترین میزان افزایش بارندگی مربوط به شهرستان درصد کاهش بارندگی داشته 1۰۰تا  8خمیر و میناب نسبت به بلند مدت از 

ی که میانگین بارش در در حال ،ودهمتر بمیلی 5/5 هرمزگان استانامسال  ماه شهریوردر میانگین بارش باشد. می 8/17۴جاسک به میزان 

نسبت به سال  امسال ماه شهریوراین اساس بارش  متر به ثبت رسیده که برمیلی 1/۴متر و در بلند مدت میلی 1/3گذشته، سال  ماه شهریور

به ترتیب  بستکو  آبادحاجی، بشاگردهای شهرستان است.داشته  افزایش درصد 3/32و نسبت به بلند مدت  افزایش  میلی متر ۴/2 گذشته

بندرعباس، رودان،  در حالی که در شهریورماه هستند. ان های پربارش استمتر، شهرستانمیلی 2/5و  3/5، 6/13بارش بلند مدت با میانگین 

نسبت به بلند مدت افزایش بارندگی  1۴۰1شهرستان در شهریور ماه  6در استان،  اند.ها بودهشهرستان ترینبارشپارسیان و خمیر، کم

 اند. داشته
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 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

 

 
 ۱۴۰۱ماه  شهریور تاهرمزگان (: درصد تأمین بارش سال آبی استان ۱شماره) نمودار

 
از بارش کل بیش ، استان هرمزگان سال جارینشان داده شده است، سهم بارش  (1شماره) نموداربر اساس آمار بلند مدت استان که در 

ها از بلند مدت بیشتر است. بیشترین میزان تامین بارش سال آب جاری آندرصد تامین به جز ابوموسی  هاشهرستان. تمامی سال آبی است

 1۴۰ها بیش از درصد تامین بارش آبی سال جاری آنایستگاه  8باشد. می سیریکو  قشم، مینابهای سال آبی جاری مربوط به ایستگاه

باشد که نشان درصد می 16۰ها بیش از سه شهرستان میناب، سیریک و رودان درصد تامین بارش سال آبی جاری آندرصد بوده است، 

  خایر آبی در سال جاری در شرق استان است.ذدهنده افزایش قابل توجه 
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 بندی مجموع بارش استان پهنه

 

 
 ۱۴۰۱ماه  شهریورپهنه بندی بارش تجمعی استان هرمزگان در (: ۱شکل شماره) 

 

  ایم.استان شاهد بارش بوده نواحی  غالب در ،استان هرمزگان 1۴۰1ماه  شهریورعی مبارش تجنقشه پهنه بندی ( 1شکل شماره)مطابق 

 عی در شهرستان بشاگرد بابیشینه بارش تجم متر بارش قابل مشاهده است.میلی 5۰بیشترین میزان بارش در نواحی شرقی استان با بیش از 

بندرعباس، غرب  و غرب مرکزمیلی متر( شامل جنوب،  2تا  ۰اند)مناطقی که کمترین میزان بارش داشتهباشد. متر میمیلی 55بیش از 

بیشترین میزان بارش  و شمال سیریک بوده است. ، بستکرودان، خمیر، بندر لنگه، پارسیان، شرق جاسکجنوب ، میناب، جزایر استان

میلی متری داشته اند. مناطق  37تا  7بارش تجمعی  دمتر رخ داده است. نواحی شرقی و جنوبی بشاگرمیلی 55از در غرب بشاگرد با بیش 

رویم پیش می شمالچنین هر چه در این شهرستان به سمت متری هستیم، هممیلی 2۰تا  2شاهد بارش تجمعی  بندرعباسشمال شهرستان 

های بارش اندکی داشته اند در صورتی که نواحی شمالی آن بارش جاسکها افزوده شده است. نواحی ساحلی شهرستان حجم بارش به

به طور کلی برخوردار بوده است.  شرقینیز از میزان بارش کمتری نسبت به مناطق  سیریکخوبی قابل مشاهده است. نواحی ساحلی 

 استان قرار گرفته است.  مناطق پربارش در محدود شمال و شرق
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 ۱۴۰۱ماه  شهریورتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 
 )بر حسب درجه سلسیوس(و مقایسه با بلند مدت  ۱۴۰۱ماه  شهریوریی استان در دمااطالعات جدول  (:2جدول شماره)

 

 
درجه سلسیوس بوده است که در  7/25 برابر با 1۴۰1ماه  شهریور در ،استان هرمزگان کمینهمیانگین دمای  ،(2شماره)جدول  برابر مقادیر

ها کمتر میانگین دمای کمینه آنآباد بستک، بشاگرد و حاجیایستگاه  3تنها  .داشته است کاهشدرجه سلسیوس  1/۰مقایسه با بلندمدت 

ن اختالف در کمینه دما نسبت به بیشتریهای بستک و بشاگرد، ایستگاهباشد که در نواحی مرتفع استان قرار دارند. از میانگین استان می

به ترتیب مربوط به  1۴۰1بیشینه و کمینه مقدار کمینه دمای شهریور ماه باشد. درجه سلسیوس می 7/۰بلند مدت مربوط به به میزان 

درجه  3/37 برابر با 1۴۰1ماه  شهریوراستان هرمزگان، در  بیشینهمیانگین دمای هم چنین آباد است. های ابوموسی و حاجیشهرستان

آباد، جاسک، بندرعباس های حاجیتنها ایستگاهداشته است.  افزایشدرجه سلسیوس  ۰/1سلسیوس بوده است که در مقایسه با بلندمدت 

های باشد. بیشترین اختالف در بیشینه دما نسبت به بلند مدت مربوط به ایستگاهها کمتر از میانگین استان میو ابوموسی دمای بیشینه آن

به ترتیب  1۴۰1دمای شهریور ماه  بیشینهباشد. بیشینه و کمینه مقدار درجه سلسیوس می 5/3و  7/1میزان  ترتیب به بستک و بشاگرد به

درجه سلسیوس  5/31 برابر با 1۴۰1ماه  شهریورمیانگین دمای استان هرمزگان، در  آباد است.و حاجی بستکهای مربوط به شهرستان

میانگین  بشاگرد،آباد، بندرعباس و های حاجیتنها ایستگاهداشته است.  افزایشدرجه سلسیوس  ۴/۰سه با بلندمدت بوده است که در مقای

های بستک و بشاگرد دما نسبت به بلند مدت مربوط به ایستگاه میانگین. بیشترین اختالف در بوده استها کمتر از میانگین استان دمای آن
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به ترتیب مربوط به  1۴۰1دمای شهریور ماه میانگین باشد. بیشینه و کمینه مقدار درجه سلسیوس می 1/2و  5/۰به ترتیب به میزان 

 آباد است.و حاجی ابوموسیهای شهرستان

 

 

 درجه سلسیوس(بر حسب )ماه استان هرمزگان  شهریور دمای بیشینه مطلقجدول  ( :3جدول شماره)

 

 بلندمدت ۱۴۰۰سال  ۱۴۰۱سال 

۴/۴۵ 

 بستک

۲۴/۰۶/۱۴۰۱ 

۶/۴۸ 

 میناب

۰۵/۰۶/۱۴۰۰ 

۶/۴۸ 

 میناب

۰۵/۰۶/۱۴۰۰ 

 
درجه  ۴/۴5و به میزان  بستکایستگاه متعلق به ، 1۴۰1ماه  شهریوردمای بیشینه مطلق گزارش شده در  ،(3شماره )مطابق با جدول 

 مدت بلنددر  ودرجه سلسیوس بیشتر  6، ((2این شهرستان)جدول شماره) 1۴۰1که نسبت به میانگین دمای بیشنه شهریور بوده سلسیوس 

 ۰5/۰6/1۴۰۰  در تاریخ مینابمتعلق به ایستگاه  ،درجه سلسیوس 6/۴8ماه به میزان  شهریورمطلق ی دمای بیشینه حداکثر، نیز و سال گذشته

 ثبت و گزارش شده است. 

 

 درجه سلسیوس(بر حسب )ماه استان هرمزگان  شهریورکمینه مطلق دمای جدول  ( :۴جدول شماره)

 

 بلندمدت ۱۴۰۰سال  ۱۴۰۱سال 

۰/۱۶ 

 سردشت

۳۱/۰۶/۱۴۰۱ 

۹/۱۸ 

 حاجی آباد

۲۱/۰۶/۱۴۰۰ 

۷/۱۴ 

 حاجی آباد

۳۱/۰۶/۱۳۹۹ 

 

بلند و در  درجه سلسیوس ۰/16متعلق به ایستگاه سردشت و به میزان  1۴۰1ماه  شهریورمطلق در  یدمای کمینه ،(۴شماره )جدول  برابر

باشد درجه سلسیوس می 7/1۴در شهریور ماه   دمای کمینه مطلق حاجی آباد. بوده استآباد  متعلق به ایستگاه حاجی ،و سال گذشته مدت

 سردتر است.درجه سلسیوس  ۴/6، (1/21میانگین بلند مدت خود)که نسبت به 
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 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 استانهای شهرستانمیانگین دمای  بندیپهنه

 

 

 ۱۴۰۱ماه  شهریورهای استان هرمزگان در شهرستان(: پهنه بندی میانگین دمای 2شکل شماره)

 

 3۰ها، میانگین دمای آنمحدوده استان  مناطق اکثر ،1۴۰1ماه  شهریورنقشه پهنه بندی میانگین دمایی استان در ( 2شکل شماره)مطابق با 

 و شمال جنوب ،شامل نواحی مرکز و شمال بندرعباس، شرق باشد،میدرجه  3۰مناطقی که کمتر از بوده است، درجه سلسیوس  35تا 

آباد بیشترین های بندرعباس و حاجیشهرستانبوده است. و نواحی محدودی از بستک و پارسیان  ، شمال بشاگردشرق میناب آباد،حاجی

درجه  35تا  3۰ستان محدوده دمایی نواحی ساحلی و جزایر ا. اندداشتهماه امسال را شهریورتنوع دمایی و سردترین نواحی استان در 

 اند.سلسیوس را تجربه کرده
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 مدت استان نسبت به بلندهای شهرستاناختالف میانگین دمای پهنه بندی 

 

 
 

 نسبت به بلند مدت ۱۴۰۱ماه  شهریورمیانگین دمای شهرستانهای استان هرمزگان در اختالف (: پهنه بندی 3شکل شماره)

 
های شهرستان اند.بودهبلند مدت خود بیشتر از دارای میانگین دمایی  1۴۰1ماه شهریور در، استان اکثر نقاط، (3شکل شماره )مطابق با 

. برخی از نواحی اندداشتهت جاسک، بشاگرد، سیریک، میناب، رودان، خمیر، بستک و بندرلنگه، میانگین دمایی بیشتری نسبت به بلند مد

اند، این مناطق شامل شمال و مرکز بندرعباس، جنوب تر شدهو پارسیان نسبت به بلند مدت خنکآباد های بندرعباس، حاجیشهرستان

 ها بیشترین میزان اختالفباشد. شهرستان بشاگرد نسبت به بلند مدت در مقایسه با بقیه شهرستانآباد و شرق پارسیان میو شرق حاجی

درجه سلسیوس را داشته  5/۴و بیشتر از  5/۴تا  5/3ربی آن اختالف دمایی را داشته است به طوری که نواحی مرکزی و شمال غ دمایی

درجه  5/۴را داشته است به طوری که نواحی شمال شرقی آن بیش از  کاهشیاست. شهرستان بندرعباس نیز بیشترین اختالف دمایی 

درجه  5/1یریک، رودان و بندرلنگه به میزان های سکمترین تغییرات دمایی را شهرستانتر شده است. سلسیوس نسبت به بلند مدت خنک

  اند.سلسیوس داشته
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 ۱۴۰۱ماه  شهریورتحلیلی بر وقوع باد در استان طی 
 

 ماه استان هرمزگان )بر حسب درجه سلسیوس( شهریورسرعت باد  جدول وضعیت سمت و ( :5جدول شماره)

 

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

 سمت 

 (جهت)

 وقوع  درصد

 ماه در

 سمت

 )درجه(

 سرعت

 (m/s) 

 1۰ 16۰ 32 جنوبی بندرعباس

 11 13۰ 3۰ شرقی جاسک

 19 32۰ 25  شرقی حاجی آباد

 15 35۰ 29 جنوب شرقی پارسیان

 7 8۰ 2۴ غربی ابوموسی

 7 1۰۰ 31 شرقی بندرخمیر

 7 11۰ 2۰ شرقی بندرلنگه

 13 29۰ 29 غربی کیش

 13 3۰۰ 22 جنوب شرقی الوان

 1۰ 2۴۰ 2۴ یجنوب میناب

 1۰ 13۰ 27 غربیجنوب  قشم فرودگاهی

 29 3۰ 11 جنوبی بشاگرد-سردشت

 7 22۰ 29 جنوب غربی رودان

 9 1۴۰ 35 یجنوب قشم ساحلی

 9 13۰ 2۴ غربی سیری

 6 5۰ 3۴ جنوبی بستک

 
درصد از کل  32وده که ب جنوبی 1۴۰1ماه  شهریوردر جهت باد غالب ، )شهرستان بندرعباس(در مرکز استان ،(۴شماره)مطابق با جدول 

 بر متر 1۰ماه سال جاری برابر با  شهریور در ،باد ثبت شده در این ایستگاهوزش حداکثر سرعت . بادها را به خود اختصاص داده است

بر ثانیه  متر 29حداکثر سرعت باد  بشاگردوپتیک همچنین ایستگاه هواشناسی سین بوده است. (درجه 16۰) شرقی جنوبثانیه و در جهت 

درصد از کل بادها را  11بوده و جنوبی  . باد غالب این ایستگاهرا در طی این ماه ثبت نموده است (درجه 3۰)شرقی شمالو در جهت 

درصد  35و به میزان  ساحلیقشم ایستگاه های هواشناسی استان مربوط به درصد وقوع باد غالب بین ایستگاه بیشترین شود.شامل می

 7/8باد بیشتر از  سرعتآباد، کیش، قشم فرودگاهی، سیری و سردشت های حاجی، ایستگاه7تا  ۴شماره  هایشکلبا توجه به  .باشدمی

توان یه را میمتر برثان 1/5های پارسیان، الوان، میناب، بستک و رودان با توجه به سرعت باد کمتر از اند. ایستگاهمتر بر ثانیه  ثبت کرده
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

باشد. بیشترین و کمترین میزان تغییرات در جهت وزش باد مربوط به ایستگاه بشاگرد و بستک می نام برد. های آرام استانایستگاهبه عنوان 

نقطه در سطح ترین د که در مقایسه با بقیه نقاط آرامانمتر بر ثانیه داشته 3های ایستگاه بستک سرعتی کمتر از درصد از باده 6۰بیش از 

   باشد.استان از نظر وزش باد می
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 های سینوپتیک استانگلباد ایستگاه

 

 

 ۱۴۰۱ماه   شهریور آباد و پارسیان درحاجی جاسک، های همدیدی بندرعباس،گلباد ایستگاه(: ۴شکل شماره)

 
 بندرعباس 

 
 جاسک

 
 حاجی آباد 

 
 پارسیان 
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 

 

 
 ابوموسی 

 
  بندرخمیر

 
  بندرلنگه

 
  جزیره کیش 

 

 ۱۴۰۱ماه  شهریوربندرلنگه و جزیره کیش در  های همدیدی ابوموسی، بندرخمیر،(: گلباد ایستگاه5شکل شماره)
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 
  الوان 

 
  میناب

 
                     قشم فرودگاهی

 

 
 قشم ساحلی

 

 ۱۴۰۱ماه  دیقشم فرودگاهی و قشم ساحلی در  میناب، الوان، های همدیدی(: گلباد ایستگاه6شکل شماره)
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 

 

 ۱۴۰۱ماه  شهریورسیری و بستک در  سردشت بشاگرد، های همدیدی رودان،(: گلباد ایستگاه7شکل شماره)

 

 
 سیری 

 
  سردشت 

 
 رودان  بستک



 

 اداره کل هواشناسی استان هرمزگان  

 

15 

 

 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 ۱۴۰۱ماه  شهریوردر  استان تحلیلی بر وضعیت خشکسالی
 

 سه ماهه  SPEIهواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصبندی خشکسالی پهنه

 

 
  

 سه ماهه  SPEIبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان هرمزگان بر اساس شاخص(: پهنه8شکل شماره)
 

ها تمامی شهرستان در  شدیدبسیار خشکسالی  ،1۴۰1 ماه شهریور تا پایان ،هسه ماه SPEIشاخص  براساس ،(8شکل شماره ) مطابق

سیری از نواحی دیگر استان کمتر است. بیشترین  های جاسک، بشاگرد، میناب وهرستان شود که میزان وسعت آن به ترتیب در شدیده می

بیشترین  بندرلنگه، بندرعباس و پارسیان، رودان، خمیرهای استان است. شهرستانو غرب میزان وسعت خشکسالی در مناطق مرکزی 

مرکز و آباد،  حاجیشرق و شمال میناب، شرق بشاگرد، غرب جاسک،  غرباند. مناطقی از داشتهشدید  بسیارمیزان وسعت خشکسالی 

  آباد، غرب بشاگرد قابل مشاهده است.خشکسالی خفیف تا متوسط دارد. ترسالی در غرب بستک، شرق حاجی ،بستکغرب 
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 ۱۴۰۱ در شهریور  هرمزگان تحلیل سینوپتیکی استان

 
های هواشناسی شهریور ماه متاثر از طی شهریور ماه در نقاطی از استان هرمزگان ناپایداری های جوی و دریایی به وقوع پیوست. سامانه

 روزه جنوب شرق کشور بوده است.  12۰سامانه مونسونی و بادهای 

 

  روزه در جنوب شرق کشور  120و یکم و بیست و دوم شهریور ماه : تشدید بادهای بیست 
روزه در جنوب شرق کشور، شاهد گردوغبار وکاهش میدان  12۰در بیست و یکم و بیست و دوم شهریور ماه با توجه به تاثیر بادهای 

روزه کاهش یافت. این  12۰تاثیرگردوغبار ناشی از تشدید بادهای که میدان دید افقی تحت دید افقی درسطح استان بودیم. به طوری

ی هرمز و تشکیل مه صبحگاهی باد قابل توجه درتنگه شرایط عالوه بر مناطق شرقی استان، در مناطق غربی هم تاثیر گذار بود. عدم وزش

ید افقی در بندرعباس و افزایش شاخص روزه جنوب شرق کشور، سبب کاهش میدان د 12۰در ترکیب با گردوغبار ناشی از بادهای 

 شد. 17۰به میزان   (AQI )آلودگی هوا 

 

 
 ۱۴۰۱میدان دید افقی در بیست و یکم شهریور تصویر  (:9)شکل شماره 
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 بررسی نقشه فشاری سطح زمین 
 

های گردوخاک در جنوب شرق تودهگیری روزه در جنوب شرق کشور و افزایش گرادیان فشاری شاهد شکل 12۰با تشدید بادهای 

درجه  ۴2هکتو پاسکالی در عرضهای باال)در محدوده  1۰2۰کشور بودیم. در روز بیستم شهریور ماه با توجه به شکل گیری هسته پرفشار

شدید شمالی( و همچنین تاثیرکم فشار فصلی در جنوب شرق ایران، گرادیان فشاری شکل گرفته در مناطق شرقی ایران سبب وزش باد 

به ویژه در منطقه زابل شد. گردوخاک شکل گرفته در جنوب شرق کشور سبب کاهش دید افقی در مناطق شرقی استان هرمزگان از 

   جمله میناب و رودان شد.
 

 

 2۱/6/۱۴۰۱نقشه فشاری روز  (:۱۱شکل شماره )                                               2۰/6/۱۴۰۱(: نقشه فشاری روز ۱۰شکل شماره )            

 

 : تاثیر سامانه مونسونی و رگبار قابل مالحظه باران در بشاگرد بیست و هفتم شهریور ماه

گیری ابرهای همرفتی در ارتفاعات استان هرمزگان از جمله بشاگرد با مهیا شدن شرایط ترمودینامیکی در ساعات بعدازظهر و شکل

رعد وبرق وتند باد لحظه ای به وقوع پیوست. طی روزهای پایانی شهریور ماه با تاثیرجریانات شرقی و  رگبار قابل مالحظه باران همراه با

رطوبت مناسب در الیه های زیرین جوی ضمن وقوع تندبادهای شدید در مناطق دریایی، رگبار و رعد وبرق قابل توجه در مناطق مرتفع 

 استان از جمله منطقه بشاگرد گزارش شد.
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

  ارتفاع ژئوپتانسیلبررسی نقشه 

 

  

 شهریور  27(: نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل روز ۱3شکل شماره )        شهریور        25(: نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل روز ۱2شکل شماره )          

 

شهریور(، سامانه پرارتفاع جنب  25های همرفتی و مناسب شدن پارامترهای هواشناسی در ارتفاعات)( قبل از بارش12مطابق شکل شماره)

های آن جنوب دکامتری آن روی عربستان مستقر است و زبانه 59۰ای در جنوب و جنوب غرب کشور تقویت شده است و هسته حاره

گیری ای و تاثیر ناوه معکوس و شکلشهریور ماه با تضعیف پرارتفاع جنب حاره 27و جنوب غرب ایران را تحت تاثیر قرار داده است. در

 میلی متری در منطقه کاهکن بشاگرد شد. 1۴جریانات شرقی، الگوی مناسب بارش در ارتفاعات استان به وقوع پیوست و سبب بارش 
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 ۱۴۰۱شهریور  تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی 

 
ن آن مخاطرات ناشی از سامانه هشدار جوی و دریایی در سطح زرد و نارنجی صادر شد که مهمتری 13در مجموع طی این ماه 

 مونسونی بوده است.

 

 
 

  : هشدارهای جوی و دریایی صادره از اداره کل هواشناسی استان هرمزگان (2)شماره نمودار 
 

 

 های بندرعباس و قشم) شانزدهم و هفدهم شهریور( وزش باد شدید جنوب شرقی و تعطیلی موقت اسکله 

  اسکله مسافربری کیش) هفدهم شهریور (وزش باد شدید جنوب شرقی و تعطیلی 

 های ساحلی بندرعباس در پی مواج شدن دریا) شانزدهم شهریورماه (برخورد یک فروند یدک کش به صخره 

 )گردوغبار و کاهش میدان دید افقی در نقاطی از استان از جمله مناطق شرقی و مرکزی)بیست و دوم شهریور 

  های فصلی در بشاگرد)بیشت و هفتم شهریور(سیالبی شدن رودخانهرگبار نسبتا شدید باران و رعدوبرق و 

 

 

 

 

 

 

 

8

5

هشدار جوی   هشدار دریایی
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 

 

 
 هشدارهای جوی شهریور ماه(:۱۴ )شماره شکل

 

 
 

 شهریور ماه دریاییهشدارهای (: ۱5)شماره شکل

 
 
 

هشدار در سطح زرد و نارنجی 8: تعداد هشدار جوی 

سیالب موقتی و تند باد: مخاطره جوی  :  زمان
ساعات 

بعدازظهر 
شهریور ۱۹

۲۹تا ۲۶
شهریور

: مناطق تحت تاثیر

بشاگرد و حاجی آباد 

روزه جنوب شرق کشور ۱۲۰هشدار متاثر از بادهای یک 

شهریور 22و 2۱: زمان 

:مناطق تحت تاثیر

سطح استان به ویژه مناطق 
شرقی

گردوغبار:مخاطره جوی

هفت هشدار متاثر از سامانه مونسون

پنج هشدار در سطح زرد و نارنجی :  تعداد هشدار های دریایی 

وزش باد شدید و مواج شدن دریا: مخاطره دریایی 

روزهای: زمان

شهریور ۱7و ۱۶

شهریور 2۴

: مناطق تحت تاثیر

مناطق دریایی استان

متاثر از سامانه مونسون



 

 اداره کل هواشناسی استان هرمزگان  

 

21 
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 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 شهریور ماه دریایی (: مخاطرات۱6)شماره شکل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شهریور ماه دریایی (: مخاطرات۱7)شماره شکل
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 ۱۴۰۱گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی تیر ماه 

 
ایستگاه  11های هواشناسی کاربردی بطور مستمر از سازمان جهاد کشاورزی از طریق مکاتبه و تماس تلفنی در . دریافت توصیه1

سکاشن کشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی و ایستگاه دریایی( و سپس ارسال فرم های دی 2ایستگاه کشاورزی و  9سینوپتیک استان )

 اداره کل بنادر و دریانوردی استان دوبار در هفته )هر یکشنبه و چهارشنبه (.

ایستگاه برگزار کننده ی جلسات دیسکاشن کشاورزی جهت تکمیل  9. ارسال فرم های محاسبه ارزش افزوده کیفی تهک کشاورزی به 2

 حقیقات جهت رسم نمودارها و انجام تجزیه و تحلیل های الزم.و ارسال مجدد به گروه مطالعات و ت

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

 و تحلیل بازخورد توسط گروه مطالعات و تحقیقات این اداره کل.

 شبکه پایش و تحقیقات با معاون فنی و شبکه ایستگاه ها جهت بهبود امور اجرائی تهک.. برگزاری جلسه ی کارشناسان ۴

. برگزاری نشست مشترک با کارشناسان شبکه پایش جهت ایجاد برنامه ریزی و هماهنگی الزم به منظور اجراء و پیاده سازی برنامه ی 5

 عملیاتی تهک در ایستگاه های برگزار  کننده دیسکاشن در استان.

. برگزاری جلسه گروه تحقیقات با  رئیس اداره پیش بینی و پیش آگاهی جوی و رئیس شبکه پایش جهت هماهنگی و پیاده سازی 6

 برنامه عملیاتی تهک.

 . تهیه فرم های محاسبه ارزش افزوده محصوالت تحت پوشش استان.7

 .تهیه اسناد هواشناسی کشاورزی و دریایی. 8

 سی کشاورزی شهرستان های مختلف از سازمان جهاد کشاورزی استان. . اخذ جداول خسارت هواشنا9
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 هاپیوست

 گلبادمعرفی  -۱پیوست شماره 
 

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

 جهت باد. و  سرعت باددهد: فراوانی وقوع باد، را نمایش می

باد نشانگر میزان  وزش هایی که برای شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پیوسته است. سرعتنی وقوع باد، تعداد دیدبانیامنظور از فراو

هات اصلی و دهد که یکی از ججهت باد، جریان غالب باد را نشان میو شود باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میجریان هوا می

 و دهدوسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش میی باشد. دایره ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می. استفرعی 

گلباد به . ها نشانگر تعداد وقوع باد استها، نشانگر سرعت باد و طول گلخامت گلضها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. گل

های باد منطقه آمار . در روش دستی ابتدا شاخصشودافزاری تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردد نه ترسیم مییانه یا ماهایصورت سال

ا هو اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

برای ترسیم گلباد به روش دد. گرها بر حسب این درصد ترسیم مین قطر دایره و طول و ضخامت گلشود.میزانسبت به کل گرفته می

افزار مورد استفاده نرم ترین. عمدهگرددمی افزار ویژه گلباد تهیه شده و وارد نرم Excelافزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلنرم

اند که در دایره مرکزی آن های هم مرکزی تشکیل شدهاست. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار نرم ،در ترسیم گلباد

-غالباً در هشت سمت شمال، شمال ،هاهای باد بر روی دایرهشود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/۰درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از 

های باد نیز بر اساس روش سازمان شود. سرعتغربی نمایش داده میشمالو  یغربی، غرب، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوب

ها مشخص سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دایرهی شوند. آنگاه فراوانی هر گستره بندی میگروه دسته 8هواشناسی جهانی به 

ی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانشود. اگر فراوانی هر گستره در سمتمی

فسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوار نشان خواهد داد، و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. ت

های طراحیمایش سرزمین، آتوان به ز کاربردهای گلباد می.اشوندزیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می ،است

یابی عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکانتوصیه ی های ورزشی و غیره، ها، زمینشهری، طراحی باند فرودگاه

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردجهت گسترش فضای سبز، و امکان
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 SPEIشاخص  خشکسالی و معرفی -2پیوست شماره 
 

 هوایی، و آب رژیم هر در پدیده این. شود جدی های بحران بروز موجب میتواند که است و تکرارپذیر طبیعـی پدیـده ای خـشکسـالی

 .مـیشـود نمایـان بـیشتـر خشک نیمه و خشک مناطق در آن فراوانی و اثرات اما شود، مشاهده است ممکن منـاطق مرطوب در حتی

 تشدید را شـرایط خشکسالی حدودی تا میتواند تعرق و تبخیر کاهش یا و افزایش اما میباشد، بارندگی خشکسالی ایجاد عامل مهمترین

 تعرق و تبخیر و بارندگی یا و بـر بارندگی مبتنـی عمومـاً کـه متفـاوت هـای شـاخص از خشکسالی پایش به منظور. نماید تعدیل یا و

 سبب نیز را متفاوتی نتایج است ممکن متفاوت های اسـاس شاخص بـر خـشکسـالی پـایش دیگـر طـرف از. شـودمـی استفاده باشند،می

  جهت پایش خشکسالی استفاده شده است. ،(تبخیر و تعرق استاندارد شـده -بارش) مبتنی بر  SPEIدر این ماهنامه از شاخص شود.
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 ۱۴0۱-06شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  شهریور             

 میلی بار 5۰۰نقشه سطوح فشاری  -3پیوست شماره 
 

کیلومتری  جو  قرار دارد  و روی آن  خطوط کنتوری بر حسب دکامتر )هر دکامتر معادل ده متر می  5میلی باری در ارتفاع  5۰۰نقشه 

به طور کلی در حالت پشته، خطوط حالت  ها و پشته ها تعریف می شوند.این خطوط ارتفاعی به صورت ناوه ترسیم می شود. ،باشد(

در حالت ناوه خطوط ارتفاعی به صورت کم ارتفاع هستند و در این سطوح احتمال  این سطح پایدار می باشد.پرارتفاع دارند و شرایط در 

معموال  در این سطح پایدار تر خواهد بود. یشرایط جو ،به طور کلی هر چه خطوط ارتفاعی بیشتر باشند وجود ناپایداری وجود دارد.

دکامتر باشد شرایط پایداری و افزایش محسوس دما حکمفرما  585ای بیشتر از هدر جنوب کشور زمانی که خطوط پرارتفاع جنب حار

 خواهد بود.

 

 

 تقدیر و تشکر
 

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

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

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

)  ، معاون فنی و شبکه ایستگاه های هواشناسی استان،استانی از تمامی همکاران گروه مطالعات و تحقیقات این اداره کل -2

 این بولتناطالعات الزم برای تدوین ی که به نحوی در تهیه همکاران پرتالش دیدبانی، فنی، فناوری اطالعات و پیش بینی( 

  صمیمانه قدردانی می نماید. نقش داشته اند،

خانم ها راحله رمضانی و راضیه امیرطاهری و آقای محمد روح اهلل نژاد )از گروه تحقیقات اداره اسامی نگارندگان این بولتن :  -3

 کل( و خانم مرضیه سی سی پور )رئیس پیش بینی اداره کل(


