
 بارش

 31/5/98لغایت  1/5/98استان از تاریخ  هواشناسی ایستگاه هایماهانه تحلیل بارش 

سال   مرداد ستان )       از میانماه ام ستان های تابعه ی ا ستگاه  16شهر ستگاه ( ، ای ستک،  های در ای  ب

  متعلق بهبارش مقدار  بیشترین گزارش نزوالت جوی به ثبت رسیده کهو حاجی آباد پارسیان  بشاگرد،

ستگاه  شاگرد  ای ستگاه   در آنو کمترین متر میلی  20.2 با ب سیان  ای متر ثبت و میلی 0.5 به میزانپار

ست.    شده ا ستان  میانگین بارش  گزارش   0.8معادل  97 ماه مرداد و در 1.6 با برابر 98ه ما مرداددر ا

ساس  بر که بودهمیلی متر  ماه سال   مرداد نسبت به  مترمیلی 0.8 به میزان  ماه امسال  مرداددر  این ا

میانگین بارش  مترمیلی 3.6همچنین در مقایسه با میزان  .بارندگی مشاهده شده است افزایشگذشته 

 .بوده است  برخوردار  ی نزوالت جویمترمیلی 0,2 از کاهش، امسال ماهمرداد ،در بلند مدتاستان 

 

 

 هرمزگان استانشهرستان های در (31/5/98لغایت 1/7/97)از  آبیتحلیل بارش سال 

مقادیر معتنابهی از نزوالت جوی در کلیه ایستگاه های  ،98طی سال آبی جاری منتهی به مرداد ماه 

 302.4میناب به میزان هواشناسی استان ثبت و گزارش شده که بیشترین میزان آن متعلق به ایستگاه 

متر بوده در حالی که میلی 244.3میلی متر بوده است. میانگین بارش سال آبی جاری در استان 

میلی  175.6میلی متر و در بلند مدت  59.9ی زمانی مشابه، میانگین بارش درسال آبی گذشته در بازه

درصد افزایش  307.6ال گذشته متر به ثبت رسیده که بر این اساس بارش سال آبی جاری نسبت به س

ای های مقایسهدرصدی برخوردار بوده است. بررسی 39.1داشته و نسبت به بلند مدت نیز از افزایش 

انجام شده نشان می دهد، هیچ گونه مغایرتی بین خروجی های بارشی حاصل از داده های نقطه ای 

مدیریت بحران سازمان، وجود نداشته ایستگاه های سینوپتیک استان با خروجی های مرکز خشکسالی و 

 است.

 

 (31/5/98لغایت  1/7/97در سال آبی جاری) وضعیت بارش استان در سطح کشور 

 

 برخورداری درصد  39افزایش  ازسال زراعی جاری تا کنون  بارش استان نسبت به بلند مدت در   مقادیر

ستان   این و لذا بوده ست.     پانزدهمی در رتبه را ا شور قرارداده ا شور   ک   38 سهم دریافت بارش در ک

صد   شتر در شد و این   میانگیناز  بی شور،     امر بلند مدت می با ستان و هم در ک شان می دهد هم در ا ن

گوی تغییرات کشور همراه  و بارش های استان به طور تقریبی با ال نبوده خشکسالی هواشناسی حاکم      

 .بوده است

 دما
استان از تاریخ  هواشناسی ایستگاه هایمطلق ی  ، بیشینه و کمینهمیانگینی تحلیل دما

 31/5/98لغایت  1/5/98

میانگین دما  ینهیدرجه سلسیوس تغییر داشته است. بیش 5.73تا  8.31در استان از  میانگین دما

 سلسیوسدرجه  31.8با  بندرجاسکدرجه و کمینه آن به ایستگاه  37.5 با بستکبه 98ماه  مرداددر

میانگین درحالی که  ،جه سلسیوس استدر 35.0 در این ماه ی استاندما. میانگین داشته است تعلق

سیوس لدرجه س 35.4معادل  ماهمرداد بلند مدتمیانگین و  درجه  35.3با  برابر 97ماه مرداددر دما 

 .بوده است

 

 

 

ایستگاه درجه سلسیوس تغییر داشته است.  6.47 تا 837.از در این ماه  استان یبیشینه مطلق دما

 37.8 مقدارکمترین  حائز جاسکو ایستگاه رجه د 47.6با  ثبت شدهدارای بیشترین دمای  بستک

بستک دما به ایستگاه  یباالترین بیشینه 97ماه  مرداددر است گفتنی . بوده است درجه سلسیوس

 باالترین بیشینهماه  مرداد بلند مدت در و این در حالی است که تعلق داشته درجه سلسیوس  49.0

 .اتفاق افتاده است میناب ایستگاهدر  سیوسلدرجه س 3,49 با دما

 
 

 

حاجی آباد ایستگاه درجه سلسیوس تغییر داشته است.  30.4تا  0.24استان از  یکمینه مطلق دما

 30.4 مقدار با بیشترین حائزجزیره کیش درجه و ایستگاه  0,24دارای کمترین دمای ثبت شده با 

حاجی دما به ایستگاه  یکمترین کمینه 97سال  ماه مرداداست در . گفتنی بوده است درجه سلسیوس

ماه پایین ترین  مردادکه در بلند مدت درجه سلسیوس تعلق داشته  و این در حالی است   23.5آباد 

 .اتفاق افتاده است حاجی آباد در ایستگاه درجه سلسیوس 18.8 دما بای کمینه

 

 
 

 

 استان هرمزگان ۹۸ماه  مرداد تحلیل وضعیت آب و هوایی

 تهیه شده در اداره کل هواشناسی  استان هرمزگان


