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 چکیده
متر بوده، در حالي كه ميلي 6/۰ هرمزگان استانامسال ماه  رمهدر ميانگين بارش  دهدمي نشان استان هرمزگان بارش توزيع هايبررسي

ماه امسال  رمهمتر به ثبت رسيده كه بر اين اساس بارش ميلي ۴/2متر و در بلند مدت ميلي 2/۰ماه سال گذشته،  رمهميانگين بارش در 

 جاريآبي سال بارش تامين سهم  است.داشته  كاهش مترميلي 8/1و نسبت به بلند مدت افزايش   ميلي متر ۴/۰نسبت به سال گذشته 

 . درصد بوده است ۰.۴تا پايان مهر ماه  تنها  استان هرمزگان

از مقدار  بيشتردرجه سلسيوس  6/۰ درجه سلسيوس بوده و 8/28برابر با ميانگين دماي استان هرمزگان  جاري سال ماه رمهدر  همچنين

درجه سلسيوس بوده است  3/22 برابر با 1۴۰1ماه  رمهاستان هرمزگان، در  كمينهميانگين دماي  مشابه بلندمدت آن گزارش شده است.

درجه  3/25برابر با  1۴۰1ماهچنين ميانگين دماي بيشينه استان هرمزگان، در مهرهم داشته است.تغييري نكه در مقايسه با بلندمدت 

  درجه سلسيوس افزايش داشته است. 2/1وس بوده است كه درمقايسه با بلند مدت سلسي

را در اكثر  شدیدخشكسالي بسيار ، 1۴۰1ماه  رمهسه ماهه تا پايان   SPEIشاخص از استفاده با مدت كوتاه ايهخشكسالي بررسي

هاي خمير، رودان، شهرستاننشان مي دهد. بيشترين ميزان وسعت خشكسالي در مناطق مركزي و غرب استان است.  ي استانهاشهرستان 

  اند.بندرلنگه، بندرعباس و پارسيان در مقايسه با كل استان در محدوده خشكسالي بسيار شديد قرار داشته

چنين باشد. همدرصد مي ۴3و به ميزان  آبادحاجيوط به ايستگاه هاي هواشناسي استان مرببيشترين درصد وقوع باد غالب بين ايستگاه

درجه( را در طي اين ماه ثبت  3۴۰)غربيمتر بر ثانيه و در جهت شمال  19حداكثر سرعت باد  آبادحاجي همديدي ايستگاه هواشناسي 

 نموده است. 

، در نيمه دوم مهرماه با تضعيف فعاليت سامانه سامانه مونسوني بوده استمتاثر از تا نيمه اول مهرماه سامانه هاي هواشناسي استان هرمزگان 

سامانه در بازه زماني يكم تا پانزدهم مهر ماه فعاليت كم فشار مونسوني، جوي آرام و پايدار برروي استان هرمزگان حاكم  بوده است.

اعات بعد از ظهر سبب رشد ابر و در ارتفاعات شرقي مونسوني سبب افزايش بادهاي جنوب شرقي بر روي مناطق دريايي استان و در س

مونسوني سامانه ويژه محدوده شهرستان بشاگرد رگبار باران و رعد و برق گزارش شد. طي شانزدهم تا سي ام فعاليت هو شمالي استان ب

در ارتفاعات شرقي و شمالي  سبب افزايش بادهاي جنوب شرقي بر روي مناطق دريايي استان و در ساعات بعد از ظهر سبب رشد ابر و

 ويژه محدوده شهرستان بشاگرد رگبار باران و رعد و برق گزارش شد. هاستان ب

هشدار دريايي بوده  3هشدار جوي و  5هشدار جوي و دريايي صادر شد كه شامل  8در استان  هرمزگان   1۴۰1به طور كلي در مهر 

ان و رعد وبرق در منطقه بشاگرد بوده است كه منجر به صدور هشدار هواشناسي در ترين پديده مخاطره آميز استان رگبار باراست.مهم

 سطح نارنجي شد.

 مقادير و شده بررسي 1۴۰1 ماه رمهدر  خشكسالي استان هرمزگان شرايط اقليمي و جوي، وضعيت خالصه طور به نشريه اين در

 .است تحليل شده و مقايسه گذشته، سال و بلندمدت متناظر مقادير با مختلف پارامترهاي
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 ۱۴۰۱ ماه مهربارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

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

 
 

بارش  رودانبستک و  ، ابوموسي،پارسيان، ي استان به جز بندرلنگههاشهرستاندر تمامي  ،1۴۰1ماه  رمهطي ( 1بر اساس جدول شماره )

در  .استمتر ميلي ۰/2و  5/2به ترتيب به ميزان قشم هاي بشاگرد و بيشترين ميزان بارش مربوط به شهرستان است. ثبت و گزارش شده

  1/3۴نسبت به بلند مدت از  ديگر استانهاي شهرستان. ستادرصدي داشته 5/133نسبت به بلند مدت افزايش  تنها ايستگاه قشم استان، 

در حالي كه ميانگين بارش  ،ودهمتر بميلي 6/۰ هرمزگان استانامسال  ماهمهردر ميانگين بارش اند. درصد كاهش بارندگي داشته 1۰۰تا 

 نسبت به سال گذشته امسال ماه رمهاين اساس بارش  متر به ثبت رسيده كه برميلي ۴/2متر و در بلند مدت ميلي2/۰گذشته، سال  ماهمهردر 

به ترتيب با رودان و آباد ، حاجي بشاگردهاي شهرستان است.داشته كاهش  ميلي متر 8/1و نسبت به بلند مدت  افزايش  ميلي متر ۴/۰

 سيريک، قشم، ابوموسي در حالي كه ماه هستند. مهردر ان هاي پربارش است، شهرستانمترميلي ۴/2و  7/2، 9/5بارش بلند مدت ميانگين 

  اند.ها بودهشهرستان ترينبارشخمير، كم ، بندرلنگه و
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 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

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

 
سهم  از، كمتر استان هرمزگان سال آبي جاريسهم بارش نشان داده شده است،  (1شماره) نموداربر اساس آمار بلند مدت استان كه در 

است. بيشترين ميزان تامين  كمترها از بلند مدت جاري آن يسال آبدرصد تامين  قشمبه جز  هاشهرستان. تمامي است مشابه آن بلند مدت

ها بيش از نآبي جاري آ سال درصد تامين بارشايستگاه  7باشد. ميخمير و  قشم، بشاگردهاي بارش سال آبي جاري مربوط به ايستگاه

تقريبا ها درصد تامين بارش سال آبي جاري آن و پارسيان،ميناب بندرلنگه، رودان  بستک،، ابوموسيشهرستان  6درصد بوده است، 0.2

  خاير آبي در سال جاري در استان است.ذ كاهشدهنده  باشد كه نشاندرصد مي صفر
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 بندی مجموع بارش استان پهنه

 

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

 

استان  مركزي ، شمالي و شرقي نواحي غالب در ،استان هرمزگان 1۴۰1ماه  رمهعي مبارش تجنقشه پهنه بندي ( 1شكل شماره)مطابق 

عي بيشينه بارش تجم متر بارش قابل مشاهده است.ميلي 1۰بيشترين ميزان بارش در نواحي شرقي استان با بيش از   ايم.شاهد بارش بوده 

مناطق ميلي متر( شامل  2تا  ۰اند)مناطقي كه كمترين ميزان بارش داشتهباشد. متر ميميلي 55شهرستان بشاگرد با بيش از غرب  مربوط به

مناطق در ميلي متري داشته اند.  28تا  7بارش تجمعي  دنواحي شرقي و جنوبي بشاگر بوده است. استان يغربمناطق و ي بندرعباس جنوب

رويم پيش مي شمالچنين هر چه در اين شهرستان به سمت متري هستيم، همميلي 2۰تا  2شاهد بارش تجمعي  بندرعباسشمال شهرستان 

هاي ن بارشبارش اندكي داشته اند در صورتي كه نواحي شمالي آ جاسکها افزوده شده است. نواحي ساحلي شهرستان حجم بارش به

به طور برخوردار بوده است.  شرقينيز از ميزان بارش كمتري نسبت به مناطق  سيريکاست. نواحي ساحلي  گزارش شدهخوبي نسبتا 

 كلي مناطق پربارش در محدود شرق استان قرار گرفته است. 
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 ۱۴۰۱ماه  رمهتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

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

 

درجه سلسيوس بوده است كه در  3/22 برابر با 1۴۰1ماه  رمه در ،استان هرمزگان كمينهميانگين دماي  ،(2شماره)جدول  برابر مقادير

ها كمتر از ميانگين دماي كمينه آن)حاجي آباد ، بستک، بشاگرد و پارسيان( ايستگاه  ۴تنها  .داشته استاختالفي نمقايسه با بلندمدت 

حاجي  باشد كه در نواحي مرتفع استان قرار دارند. بيشترين اختالف در كمينه دما نسبت به بلند مدت مربوط به ايستگاهميانگين استان مي

هاي به ترتيب مربوط به شهرستان1۴۰1ر ماه مهر ميانگين كمينه دماي مقدا كمترينو  بيشترينباشد. درجه سلسيوس مي 9/۰به ميزان  آباد

درجه سلسيوس بوده است  3/35 برابر با 1۴۰1ماه  رمهاستان هرمزگان، در  بيشينهميانگين دماي هم چنين است.  آبادو حاجي ابوموسي

در بيشينه دما نسبت به بلند مدت مربوط به بيشترين اختالف داشته است.  افزايشدرجه سلسيوس  2/1كه در مقايسه با بلندمدت 

ر مهدماي  بيشينهمقدار ميانگين  كمترينو  بيشترينباشد. درجه سلسيوس مي ۴/2و  1/2ميزان  ترتيب به هاي بستک و بشاگرد بهايستگاه

 8/28 برابر با 1۴۰1ماه  رهمميانگين دماي استان هرمزگان، در  است. آبادو حاجي رودانهاي به ترتيب مربوط به شهرستان 1۴۰1ماه 

 بشاگرد،آباد و هاي حاجيتنها ايستگاهداشته است.  افزايشدرجه سلسيوس  6/۰درجه سلسيوس بوده است كه در مقايسه با بلندمدت 

حاجي هاي نسبت به بلند مدت مربوط به ايستگاه افزايش دماي ميانگين. بيشترين بوده استها كمتر از ميانگين استان ميانگين دماي آن

به ترتيب مربوط 1۴۰1ر ماه مهدماي ميانگين مقدار  ترين و كمترينباشد. بيشدرجه سلسيوس مي 1/1و  2/1به ترتيب به ميزان  خميرو آباد 

 است.حاجي آباد ( و قشم)ابوموسيهاي به شهرستان
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 درجه سلسیوس(بر حسب )ماه استان هرمزگان  رمه دمای بیشینه مطلقجدول  ( :3جدول شماره)

 

 بلندمدت ۱۴۰۰سال  ۱۴۰۱سال 

6/۴۴ 

 رودان

03/07/۱۴0۱ 

3/۴۴ 

 رودان

۱0/70/۱۴00 

۶/۴5 

 میناب

0۱/07/۱399 

 
درجه سلسيوس  6/۴۴و به ميزان  رودانايستگاه متعلق به ، 1۴۰1ماه  رمهدماي بيشينه مطلق گزارش شده در  ،(3شماره )مطابق با جدول 

در  بوده است .درجه سلسيوس بيشتر  3/۰، (3جدول شماره) دماي بيشينه مطلق اين شهرستان در مهر ماه سال گذشتهكه نسبت به بوده 

ثبت و گزارش  ۰1/۰7/1399  در تاريخ مينابمتعلق به ايستگاه  ،درجه سلسيوس 6/۴5ماه به ميزان  رمهمطلق ي ، دماي بيشينهنيز مدت بلند

 شده است. 

 

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

 

 بلندمدت ۱۴۰۰سال  ۱۴۰۱سال 

1/10 

 آباد حاجی

30/07/1۴01 

۴/۱۱ 

 حاجی آباد

۲۶/07/۱۴00 

۶/7 

 حاجی آباد

۲8/07/۱399 

 

بلند و در  درجه سلسيوس 1/1۰حاجي آباد و به ميزان متعلق به ايستگاه  1۴۰1ماه  رمهمطلق در  يدماي كمينه ،(۴شماره )جدول  برابر

درجه  5/2(، دماي كمينه مطلق حاجي آباد، ۴با توجه به جدول شماره ). بوده استآباد  متعلق به ايستگاه حاجي ،نيز و سال گذشته مدت

 است. بيشترسلسيوس نسبت به بلند مدت دماي كمينه خود، 
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 استانهای شهرستانمیانگین دمای  بندیپهنه

 

 

 

 ۱۴۰۱ماه  رمههای استان هرمزگان در (: پهنه بندی میانگین دمای شهرستان2شکل شماره)

 

تا  25ها، ميانگين دماي آنمحدوده استان  مناطق اكثر ،1۴۰1ماه  رمهنقشه پهنه بندي ميانگين دمايي استان در ( 2شكل شماره)مطابق با 

. و شهرستان حاجي آباد مي باشد شامل نواحي شمال بندرعباس باشد،ميدرجه  25مناطقي كه كمتر از بوده است، درجه سلسيوس  35

 ۴۰تا  35نواحي ساحلي و جزاير استان محدوده دمايي . تجربه نموده استماه امسال رمهدر را بيشترين تنوع دمايي بندرعباس  شهرستان

 اند.درجه سلسيوس را تجربه كرده
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 مدت استان نسبت به بلندهای شهرستانمیانگین دمای  اختالفبندی پهنه 

 

 
 

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

 
هاي شهرستان اند.بودهخود  در محدوده نرمالداراي ميانگين دمايي  1۴۰1ماه رمه در، استان نقاطتقريبا نيمي از ، (3شكل شماره )مطابق با 

ميانگين دمايي بيشتري  ،شرق بندرلنگه، حاجي آباد، بشاگرد وشمال جاسکجاسک، بشاگرد، سيريک، ميناب، رودان، خمير، بستک

اند، اين تر شدهآباد و پارسيان نسبت به بلند مدت خنکحاجيهاي بندرعباس، از نواحي شهرستان . برخياندداشتهت نسبت به بلند مد

باشد. شهرستان بشاگرد نسبت به بلند مدت در مقايسه آباد و شرق پارسيان ميمناطق شامل شمال و مركز بندرعباس، جنوب و شرق حاجي

درجه  5/۴بيش از  شمالي آن اختالف دماييحي را داشته است به طوري كه نوا دمايي بيشترين ميزان اختالف ي استانهاشهرستان سايربا 

 5/۴تا  5/1بين نسبت به بلند مدت آن شرقي  ي ونواحي شمالبه ويژه شهرستان بندرعباس بخش هاي از . تجربه كرده اندسلسيوس را 

خش هاي وسيعي ب شمال ميناب،هاي سيريک،را شهرستاننسبت به بلند مدت كمترين تغييرات دمايي تر شده است.خنکدرجه سلسيوس 

  اند.درجه سلسيوس داشته 5/۰به ميزان و غرب پارسيان بندرلنگه مناطق غربي و  از بندرعباس ،شرق جزيره قشم
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 ۱۴0۱-07شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  مهر             

 ۱۴۰۱ماه مهرتحلیلی بر وقوع باد در استان طی 
 

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

 

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

 سمت 

 (جهت)

 وقوع  درصد

 در ماه

 سمت

 )درجه(

 سرعت

 (m/s) 

 9 18۰ 2۴ شمالي بندرعباس

 1۰ 13۰ 21 شرقيجنوب  جاسک

 19 3۴۰ ۴3  شرقي حاجي آباد

 9 36۰ 17 جنوب شرقي پارسيان

 5 21۰ 25 غربي ابوموسي

 1۰ 8۰ 27 شرقي بندرخمير

 6 27۰ 17 شرقي بندرلنگه

 8 17۰ 27 غربي كيش

 8 15۰ 22 جنوب شرقي الوان

 1۰ 19۰ 16 غربي جنوب ميناب

 9 1۰۰ 35 شرقي قشم فرودگاهي

 11 27۰ 7 جنوبي بشاگرد-سردشت

 7 6۰ 21 جنوب غربي رودان

 8 1۴۰ 25 يجنوب قشم ساحلي

 ۴ 21۰ 1۴ غربي سيري

 9 2۰۰ 28 جنوبي بستک

 

درصد از كل  2۴وده كه ب شمالي 1۴۰1ماه  رمهدر جهت باد غالب ، )شهرستان بندرعباس(در مركز استان ،(۴شماره)مطابق با جدول 

ثانيه و  بر متر 9ماه سال جاري برابر با  رمه در ،باد ثبت شده در اين ايستگاهوزش حداكثر سرعت . بادها را به خود اختصاص داده است

بر ثانيه و در  متر 19باد  حداكثر سرعت آبادحاجيوپتيک هواشناسي سينچنين ايستگاه هم است. بوده (درجه 18۰)  يجنوبدر جهت 

درصد از كل بادها را شامل  ۴3بوده و ي شرق . باد غالب اين ايستگاهرا در طي اين ماه ثبت نموده است (درجه 3۴۰)غربي شمالجهت 

 .باشددرصد مي ۴3و به ميزان  حاجي آبادايستگاه هاي هواشناسي استان مربوط به درصد وقوع باد غالب بين ايستگاه بيشترين شود.مي
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 ۱۴0۱-07شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  مهر             

 های سینوپتیک استانگلباد ایستگاه

 
 

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

 

 

 
 بندرعباس 

  
 

 جاسک

   
 حاجی آباد

 
 پارسیان 
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 ۱۴0۱ماه  مهر             

 
 ابوموسی 

 
  بندرخمیر

 
  بندرلنگه

 
  جزیره کیش 

 

 ۱۴۰۱ماه  مهربندرلنگه و جزیره کیش در  های همدیدی ابوموسی، بندرخمیر،(: گلباد ایستگاه5شکل شماره)
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 ۱۴0۱ماه  مهر             

 
  الوان 

 
  میناب

 
                     قشم فرودگاهی

 

 
 قشم ساحلی

 

 ۱۴۰۱ماه  مهرقشم فرودگاهی و قشم ساحلی در  میناب، الوان،های همدیدی (: گلباد ایستگاه6شکل شماره)
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 ۱۴۰۱ماه  رمهسیری و بستک در  سردشت بشاگرد، های همدیدی رودان،(: گلباد ایستگاه7شکل شماره)

 

 

 

 

 
 سیری 

 
  سردشت 

 
  بستک

  
 رودان
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 ۱۴0۱ماه  مهر             

 ۱۴۰۱ماه  رمهدر  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)
 

 استاني هاشهرستان  اكثردر  شدیدبسيار خشكسالي  ،1۴۰1 ماه رمه تا پايان ،هسه ماه SPEIشاخص  براساس ،(8شكل شماره ) مطابق

بندرلنگه، بندرعباس ، رودان، خميرهاي استان است. شهرستانو غرب شود. بيشترين ميزان وسعت خشكسالي در مناطق مركزي ديده مي

غرب جاسک،  غرباند. مناطقي از داشته قرار بسيار شديدخشكسالي  در مقايسه با كل استان در محدوده پارسيان ،بستک ،حاجي آباد و

خشكسالي خفيف تا متوسط دارد. ترسالي در  ،بستکمركز و غرب آباد، حاجيشرق و شمال شرق سيريک، ميناب، شرق بشاگرد، 

   قابل مشاهده است.  آبادشرق حاجي و غرب بستکمحدوده اندكي از 
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 ۱۴0۱-07شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  مهر             

 

 ۱۴۰۱مهر  در هرمزگان استانسینوپتیکی  تحلیل  

 
، در نيمه دوم مهرماه با تضعيف فعاليت سامانه متاثر از سامانه مونسوني بوده استتا نيمه اول مهرماه سامانه هاي هواشناسي استان هرمزگان 

 كم فشار مونسوني، جوي آرام و پايدار برروي استان هرمزگان حاكم  بوده است.

 تاثیر سامانه مونسونی در نقاطی از استان هرمزگان  یکم تا پانزدهم مهر ماه :
افزايش بادهاي جنوب شرقي بر روي مناطق دريايي استان و در ساعات بعد از ظهر سبب  مونسوني سببسامانه طي اين مدت فعاليت 

ويژه محدوده شهرستان بشاگرد رگبار باران و رعد و برق گزارش شد. بيشترين مقدار هرشد ابر و در ارتفاعات شرقي و شمالي استان ب

. بيشينه گزارش شدتردر بعد از ظهر هشتم مهر در سردشت بشاگرد ميلي م ۴.8هاي سينوپتيک هواشناسي استان ، بارش در بين ايستگاه

 كيلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دريا به بيش از يک متر رسيد.  36سرعت باد در جاسک به 

 حاکمیت جوی پایدار در سطح استان هرمزگان  شانزدهم تا سی ام مهر ماه :
با توجه به پايداري جو منطقه، و عدم وزش باد در  استان حاكم بود. يبر رو يآرام ييايو در يجو طيشرا يبطور كل مدت نيادر 

گاهي پديده غالب سواحل و جزاير استان بود و در برخي از روزها سبب كاهش ديد افقي نيز شد. ساعات ابتدايي صبح، مه صبح

متر رسيد. در شكل شماره  5۰ديد افقي به كمتر از مهر در قشم و ميناب رخ داد و  28گاه كه بيشترين كاهش ديد افقي در صبحطوريهب

 مهر ثبت و گزارش شده است. 28هاي ميناب و فرودگاه  قشم در صبح درصدي ايستگاه 1۰۰، ميزان رطوبت 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28/7/۱۴۰۱روز   7:3۰های استان هرمزگان )برحسب درصد( در ساعت رطوبت نسبی ایستگاه:  (9شماره ) شکل                            
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 ۱۴0۱-07شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  مهر             

 

 تحلیل نقشه های هواشناسی 

 ۱۴۰۱نقشه فشاری سطح زمین در روز هشتم مهر 

، نقشه فشاري سطح زمين در روز هشتم مهر، بيانگر گسترش سامانه كم فشار در سطح زمين در جنوب كشور و استان  1۰شكل شماره 

ميلي باري  1۰۰8هرمزگان است. محدوده تنگه هرمز، درياي عمان، شرق خليج فارس و شرق استان هرمزگان، تحت تاثير زبانه هاي 

فعاليت سامانه كم فشار، كاهش فشار در ساعت بعدازظهر و با توجه به تاثير مثبت شاخص سامانه كم فشار قرار گرفته است. در نتيجه ي 

 هاي ناپايداري، با شكل گيري جريانات همرفتي شاهد افزايش ابرناكي و بارش هاي رگباري در ارتفاعات شرقي استان هرمزگان بوديم.

 

 8/7/۱۴۰۱( : نقشه فشاری سطح زمین روز  ۱۰) شکل شماره

 

 ۱۴۰۱در روز هشتم مهر  میلی باری 5۰۰نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل   

سامانه پرارتفاع  است  كه حاكميت(  2۰22 سپتامبر 3۰ ) 1۴۰1مهر  8ميلي باري روز  5۰۰، بيانگر نقشه ارتفاع ژئوپتانسيل 11شكل شماره 

وب كشور و استان هرمزگان در محدوده محدوده جن ي را برروي غالب نقاط كشور و استان هرمزگان نشان مي دهد.جنب حاره ا

ژئوپتاسيل متري قرار گرفته است و تحت تاثير فعاليت كم فشار حرارتي سطح زمين، ناپايداري جوي و دريايي شكل  5865ارتفاعي 

 گرفته است.
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 8/7/۱۴۰۱میلی باری روز   5۰۰(:  نقشه تراز ۱۱شکل شماره )

 

 ۱۴۰۱ نقشه فشاری سطح زمین در  بیست و هشتم مهر
كه بيانگر استقرار سامانه اي پرفشار با فشار دهد  ينشان م، نقشه فشاري سطح زمين در روز بيست و هشتم مهر ماه را  12شكل شماره 

ميلي باري برروي كشور چين است و مناطق جنوبي ايران، استان هرمزگان، خليج فارس و سواحل شمالي درياي عمان،  1۰28مركزي 

 ميلي باري آن قرار گرفته است و شرايط پايدار جوي را  در اين مناطق به همراه داشته است.  1۰12ي تحت تاثير زبانه ها

 

 
 28/7/۱۴۰۱( : نقشه فشاری سطح زمین روز  ۱2شکل شماره )
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 ۱۴0۱ماه  مهر             

 ۱۴۰۱بیست و هشتم مهر  میلی باری در  5۰۰نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل   

پرارتفاع  است كه استقرار سامانه( 2۰22 اكتبر 2۰) 1۴۰1مهر  28ميلي باري در روز  5۰۰ ، بيانگر نقشه ارتفاع ژئوپتانسيل13شكل شماره 

طور كامل برروي استان هرمزگان نشان مي دهد. با توجه به ثبات فشار در سطح زمين و هب ي،متر ليسنژئوپتا 59۰۰را با هسته مركزي 

گاهي و كاهش ن حاكم بوده است ، مجموع اين عوامل سبب رخداد مه صبححاكميت پرارتفاع  در تراز باال، جوي آرام و پايدار در استا

 موقتي ميدان ديد افقي  در مناطق ساحلي و جزاير خليج فارس شد.

 
 28/7/۱۴۰۱میلی باری روز   5۰۰(: نقشه تراز ۱3شکل شماره ) 
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 ۱۴0۱ماه  مهر             

 ۱۴۰۱مهر طیاستان مخاطرات جوی درحلیلی بر ت
هشدار دريايي بوده است.مهمترين  3شدار جوي و ه 5 هشدار جوي و دريايي صادر شد كه شامل 8در استان  هرمزگان   1۴۰1مهر به طور كلي در 

 در سطح نارنجي شد. هواشناسي كه منجر به صدور هشداررگبار باران و رعد وبرق در منطقه بشاگرد بوده است پديده مخاطره آميز استان 

 

  ماه(مهر7)بشاگرد و سیالب موقت کاهکن در بخش  میلی متری 22بارش رگباری 

 

 

 

 ۱۴۰۱تعداد هشدار های جوی و دریایی صادره در مهر  (: ۱۴شکل شماره )
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 ۱۴0۱ماه  مهر             

 

 ۱۴۰۱گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی مهرماه 

 
ايستگاه  11كشاورزي از طريق مكاتبه و تماس تلفني در هاي هواشناسي كاربردي بطور مستمر از سازمان جهاد . دريافت توصيه1

ايستگاه دريايي( و سپس ارسال فرم هاي ديسكاشن كشاورزي به سازمان جهاد كشاورزي و  2ايستگاه كشاورزي و  9سينوپتيک استان )

 اداره كل بنادر و دريانوردي استان دوبار در هفته )هر يكشنبه و چهارشنبه (.

ايستگاه برگزار كننده ي جلسات ديسكاشن كشاورزي جهت تكميل  9اسبه ارزش افزوده كيفي تهک كشاورزي به . ارسال فرم هاي مح2

 و ارسال مجدد به گروه مطالعات و تحقيقات جهت رسم نمودارها و انجام تجزيه و تحليل هاي الزم.

سينوپتيک برگزار كننده ديسكاشن كشاورزي  ( توسط ايستگاه هاي3و سطح  2. اخذ بازخورد از كاربران كشاورزي )كاربران سطح 3

 و تحليل بازخورد توسط گروه مطالعات و تحقيقات اين اداره كل.

 . برگزاري جلسه ي كارشناسان شبكه پايش و تحقيقات با معاون فني و شبكه ايستگاه ها جهت بهبود امور اجرائي تهک.۴

د برنامه ريزي و هماهنگي الزم به منظور اجراء و پياده سازي برنامه ي . برگزاري نشست مشترک با كارشناسان شبكه پايش جهت ايجا5

 عملياتي تهک در ايستگاه هاي برگزار  كننده ديسكاشن در استان.

. برگزاري جلسه گروه تحقيقات با  رئيس اداره پيش بيني و پيش آگاهي جوي و رئيس شبكه پايش جهت هماهنگي و پياده سازي 6

 برنامه عملياتي تهک.

 . تهيه فرم هاي محاسبه ارزش افزوده محصوالت تحت پوشش استان.7

 .تهيه اسناد هواشناسي كشاورزي و دريايي. 8

 . اخذ جداول خسارت هواشناسي كشاورزي شهرستان هاي مختلف از سازمان جهاد كشاورزي استان. 9
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 هاپیوست

 گلبادمعرفی  -۱پیوست شماره 
 
سه مشخصه اصلي شاخص باد  و باشدهاي باد در يک منطقه مياقليم شناختي براي نمايش مشخصات و ويژگيلباد، نمودار و شكلي گ

 جهت باد. و  دهد: فراواني وقوع باد، سرعت بادرا نمايش مي

باد نشانگر ميزان  وزش هايي كه براي شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پيوسته است. سرعتني وقوع باد، تعداد ديدبانيامنظور از فراو

دهد كه يكي از جهات اصلي و جهت باد، جريان غالب باد را نشان ميو شود باشد كه با نات يا متر بر ثانيه سنجيده ميجريان هوا مي

 و ددهوسط اين گلباد ميزان باد آرام در يک منطقه را نمايش ميي باشد. دايره ساختار كلي گلباد به شكل گل باز شده مي. استفرعي 

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

هاي باد منطقه آمار . در روش دستي ابتدا شاخصشودافزاري تهيه ميبه دو روش دستي و نرم وگردد نه ترسيم مييانه يا ماهياصورت سال

ا هناسي گرفته شده و تعداد فراواني باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر يک از شاخصو اطالعات هواش

براي ترسيم گلباد به روش دد. گرها بر حسب اين درصد ترسيم ميشود.ميزان قطر دايره و طول و ضخامت گلنسبت به كل گرفته مي

افزار مورد استفاده نرم ترين. عمدهگرددمي افزار ويژه گلباد تهيه شده و وارد نرم Excelافزاري بايد آمار و اطالعات در يک فايلنرم

اند كه در دايره مركزي آن هاي هم مركزي تشكيل شدهاست. نمودارهاي به دست آمده از دايره WR-plotافزار نرم ،در ترسيم گلباد

-غالباً در هشت سمت شمال، شمال ،هاهاي باد بر روي دايرهشود. سمته ميمتر بر ثانيه نوشت 5/۰درصد فراواني وزش بادهاي كمتر از 

هاي باد نيز بر اساس روش سازمان شود. سرعتغربي نمايش داده ميو شمال يغربي، غرب، جنوبشرقي، جنوبشرقي، شرقي، جنوب

ها مشخص باد با توجه به سمت باد بر روي دايره سرعتي شوند. آنگاه فراواني هر گستره بندي ميگروه دسته 8هواشناسي جهاني به 

هاي مختلف با يكديگر جمع شوند و فراواني آرامه نيز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را شود. اگر فراواني هر گستره در سمتمي

رجستگي )توپوگرافي( دشوار فسير يک گلباد بدون نقشه بنشان خواهد داد، و اين به اين معناست كه تعداد كل بادها لحاظ شده است. ت

هاي طراحيآمايش سرزمين، توان به ز كاربردهاي گلباد مي.اشوندزيرا اثرات محلي باعث تغييرات مهمي در جريانات هوا مي ،است

ابي يعدم استقرار صنايع آالينده در جهت باد غالب منطقه، مكانتوصيه ي هاي ورزشي و غيره، ها، زمينشهري، طراحي باند فرودگاه

 .سنجي براي استفاده از انرژي باد اشاره كردجهت گسترش فضاي سبز، و امكان
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 ۱۴0۱-07شماره بولتن 

 ۱۴0۱ماه  مهر             

 SPEIشاخص  خشکسالی و معرفی -2پیوست شماره 
 

 هوايي، و آب رژيم هر در پديده اين. شود جدي هاي بحران بروز موجب ميتواند كه است و تكرارپذير طبيعـي پديـده اي خـشكسـالي

 .مـيشـود نمايـان بـيشتـر خشک نيمه و خشک مناطق در آن فراواني و اثرات اما شود، مشاهده است ممكن مرطوبمنـاطق  در حتي

 تشديد را شـرايط خشكسالي حدودي تا ميتواند تعرق و تبخير كاهش يا و افزايش اما ميباشد، بارندگي خشكسالي ايجاد عامل مهمترين

 تعرق و تبخير و بارندگي يا و بـر بارندگي مبتنـي عمومـاً كـه متفـاوت هـاي شـاخص از خشكسالي پايش به منظور. نمايد تعديل يا و

 سبب نيز را متفاوتي نتايج است ممكن متفاوت هاي اسـاس شاخص بـر خـشكسـالي پـايش ديگـر طـرف از. شـودمـي استفاده باشند،مي

  جهت پايش خشكسالي استفاده شده است. ،(تعرق استاندارد شـده تبخير و -بارش) مبتني بر  SPEIدر اين ماهنامه از شاخص شود.
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 میلی بار 5۰۰نقشه سطوح فشاری  -3پیوست شماره 
 

كيلومتري  جو  قرار دارد  و روي آن  خطوط كنتوري بر حسب دكامتر )هر دكامتر معادل ده متر مي  5ميلي باري در ارتفاع  5۰۰نقشه 

به طور كلي در حالت پشته، خطوط حالت  ها و پشته ها تعريف مي شوند.خطوط ارتفاعي به صورت ناوهاين  ترسيم مي شود. ،باشد(

در حالت ناوه خطوط ارتفاعي به صورت كم ارتفاع هستند و در اين سطوح احتمال  پرارتفاع دارند و شرايط در اين سطح پايدار مي باشد.

معموال  در اين سطح پايدار تر خواهد بود. يشرايط جو ،ط ارتفاعي بيشتر باشندبه طور كلي هر چه خطو وجود ناپايداري وجود دارد.

دكامتر باشد شرايط پايداري و افزايش محسوس دما حكمفرما  585اي بيشتر از در جنوب كشور زماني كه خطوط پرارتفاع جنب حاره

 خواهد بود.

 

 

 تقدیر و تشکر
 

از همكاران مركز ملي خشكسالي و  سپاس و قدرداني خود رامراتب اداره كل هواشناسي استان هرمزگان  ،به اين وسيله -1

توليد در مقياس مديريت بحران به سبب تهيه تعدادي از جداول، نمودارها و نقشه هاي مورد استفاده در اين بولتن كه پس از 

  دارد.اعالم مي  ،قرارگرفته استكشوري و انجام برش استاني دراختيار اين اداره كل 

)  ، معاون فني و شبكه ايستگاه هاي هواشناسي استان،استاني از تمامي همكاران گروه مطالعات و تحقيقات اين اداره كل -2

 اين بولتناطالعات الزم براي تدوين ي كه به نحوي در تهيه همكاران پرتالش ديدباني، فني، فناوري اطالعات و پيش بيني( 

  صميمانه قدرداني مي نمايد. شته اند،نقش دا

اسامي نگارندگان اين بولتن : خانم ها راحله رمضاني و راضيه اميرطاهري و آقاي محمد روح اهلل نژاد )از گروه تحقيقات اداره  -3

 كل( و خانم مرضيه سي سي پور )رئيس پيش بيني اداره كل(


