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پهنهبندی اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از روشهای کالسیک
صدیقه پرون
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دانشجوی دکتری و مربی ،گروه کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

غالمرضا یاوری
دانشیار ،گروه کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

مریم رضازاده
استادیار ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران
دریافت1396/12/19:

تاریخ پذیرش1397/08/21 :

چکیده

شناسایی ویژگیهای طبیعی هر منطقه به خصوص آب و هوا میتواند در امر برنامهریزی و آمایش سرزمین نقش مهم و دیامن افیا ی
باعث پیشرفت آن گردد .استان هرمزگان در جنوب کشور قرار گرفته و از نظر بارش ،ضعیف و دمای هوا نسبتَاَا باال میباشد .در این

پژوهش سعی گردیده که برای شناسایی نواحی اقلیمی استان به چند شاخص طبقهبندی سنتی مشهور مانن ترامد د نن ننن ،گورزنیسکییی،
تورنث ویت ،آمبرژه ،سلیانینوف ،ایوانف و دکتر کریمی پرداخته شود و جایگاه مناطق استان در طبقهبندی س درگ صخشم یتن دد ددددد.
روش تحقیق به کار رفته در این مطالعه توصیفی – تحلیلی میباشد دادههای مورد نیاز از ایستگاه هواشناسی هفت شهرستان ح یجا
آباد ،میناب ،قشم ،بندرلنگه ،رودان ،جاسک و بندرعباس طی سالهای  1381تا  1395جمع آوری شد .ب  تابساحم ساسا ر ا جن ام     
ف،
ت ،س ونینایل ف ف
شده برای تعیین نوع اقلیم استان هرمزگان شاخص دمارتن یک نوع اقلیم و شاخصه کسینزروگ یا یی ییی ،تورن یو ث تت تت
ایوانف و دکتر کریمی دو نوع اقلیم و شاخص آمب ب ار میلقا عون راهچ هژر را نم ی ا فلتخم قط

م ناشن ناتسا یییییییییی یییییییییییده شیب رد .د تتتتت ر

شاخصها سه شهرستان میناب ،حاجی آباد و رودان دارای اقلیم یکسان و دو شهرستان بندرلنگه و جاسک نیز از ن میلقا رظ یی ییی دارای
شباهت بیشتری هستند.

واژگان کلیدی :پهنهبندی اقلیمی ،استان هرمزگان ،شاخص ،کالسیک ،دما ،بارش

( -1نویسنده مسئول) sparoon@pnu.ac.ir
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق
یباش  د ( ( Bailey,
اقلیم وضعیتی کلی از شرایط هوایی غالب در یک مکان مشخص و بر اس امآ سا ر م دنلب  د م ت ییییی ییییی

 .)1999: 201روشهای مختلفی برای طبقهبندی اقلیمی وجود دارد که اکثر آنها دارای زیر مجموعههایی هستند .این
روشها برای اقلیمهای مختلف مرزهای نسبی تعیین میکنند .این مرزها اکثر َاَا بر اساس دما و بارش ترسیم میش .دنو
در بعضی مواقع طبقهبندی براساس عوامل مهم غیر اقلیمی از قبیل پوشش

ی ،آس شیا
هایگ یی یی

و ناسنا

 . ..جنا زین  ام     

میشود ( .)Cornick, 2005: 17از آنجایی که شناخت نواحی اقلیمی و تفکیک نواحی بر پایه ش خا صصصه رصانع و ا   
اقلیمیاز دیر باز توجه بسیاری از دانشمندان را به خود معطوف داشته و منجر به ابداع روشه قبط عونتم یا ههه ههههبن ید
اقلیمی مانند سلیا نینوف ،کوپن ،دمارتن ،آمبرژه و غیره شده است .در واقع این روشهای طبقهبندی که سنتی خوانده
میشوند مبنا و شالوده کار بسیاری از محققان جدید قرار گرفتهاند (موحدی و همکاران .)66 :1391
تفکیک مناطق متفاوت با ویژگیهای اقلیمی همگون در مقیاس جهانی از دیر باز مورد توجه بوده است ،در این راستتا
وایت ( )1981نواحی اقلیمی بریتانیا را بررسی کرده است .او و همکارانش درباره پهنهبندی اقلیم به کمک مولفهه یا
اصلی بحث کردهاند .استال ( )2000نیز در کتاب خود تحت عنوان هواشناسی برای دانشمندان و مهندسان به بررسی
پهنههای زیست اقلیمی مناطق در جنوب یونان پرداخته اس واک .ت ا  یچ

(( ((( )2001و همک شنارا

مک هب ک صخاش      

پریشانی ،نواحی آبی ژاپن را طبقهبندی کردهاند .ژنگ و همکاران ( )2010به کمک دادههای روزانه متغیرهای اقلیمی
ی 24 ،ناحیه
منتخب از  609ایستگته هواسنجی کشور چین طی دوره  1971تا  2000این کشور را به  12ناحی یامد ه یی یی
رطوبتی و  56زیرناحیه اقلیمی تفکیک نمودند .الیویرو آپارسیدو و همکاران ( )2016به طبقهبندی اقلیمی ایالت پارانا
در برزیل به کمک روش کوپن ،تورنثویت و کامارگو پرداختن  داد ناشن جیاتن .د ککک ک کککککه من و درس تروص هب قطا   
مرطوب ،مرطوب و گرم ،کم آب ،مرطوب و خشک طبقهبندی شدند که بیشترین آبو هوا مرب و درس قطانم هب طو   
مرطوب بود .نودژ و رضازاده ( )2018به ترسیم پهنهبندی کانونهای بحرانی فرس شیا

دیدپ هب هجوت اب یداب هههههه هههههههی
 یداب وو ووو

گردوغبار محلی در استان هرمزگان پرداختند .نتایج نشان داد که در استان هرمزگان مناطق مس ف دعت رررس شیا

چشمه های گردغبار وجود دارد .بیشترین مکان برای وجود کانونهای بحرانی فرسایش بادی در نواحی ساحلی است
و شهرستانهای جاسک ،بندرعباس و بندرلنگه در اولویت اول تا سوم و شهرستان ابوموسی در پ پپایینتر وا نی لللویت
قرار دارد.
اولین طبقهبندی کمی اقلیمی دنیا توسط دانشمند آلمانی کوپن در  1900ارائه شده است .در دو س یعت هتشذگ هد ییییییین
نواحی اقلیمی بوسیله دانشمندان آلمانی انجام شده است در سال  1817الکساندر فون همبولت نقش م ه یی یییانگین دم یا
ساالنه جهان را ترسیم کرد .کوپن این نقشه را اصالح کرد که سرانجام باعث پی قبط شور شاد هه هههبن بندب ار وا ید اا ااال
داشت و بعدها کاریگر این طبقهبندی را بروزرسانی کرد (.)Kottek, 2006: 259
پهنهبندی اقلیمی ثابتی ( )1348و علیجانی ( ،)1374از تالشهای آغ د هریغتم دنچ یحاون تخانش رد نیزا ر ناریا        
است .در این راستا مسعودیان ( )1382با  27عنصر اقلیمی در مقیاس ساالنه نشان داد ک شش هتخاس ناریا میلقا ه

  

عامل و دارای  15ناحیه اقلیمی است .دین پژوه و همکاران ( )1382پهنهبندی اقلیمی ایران را با روشهای چند متغیره
برای انجام مطالعات کشاورزی انجام دادند .عزیزی ( )1380به پهنهبندی اقلیم رد بختنم یاههاگتسیا ی

ریا ا هب ن
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کمک پنج شاخص در روش لیتن اسکی پرداخت .منتظری ( )1392به شناسایی مهمترین عناصر اقلیمی تاثیرگ رب راذ   
شه امآ یا ر دنچ ی    
کلیت اقلیم استان اصفهان و تفکیک مکانی ریز پهنههای اقلیمی این استان ب رهب ا هه هههگیر ور زا ی ش ش
یکر و مدقکین .د
متغیره پرداخت .عناصر دمایی و رطوبتی  70درصد تغییرات مکانی عناصر اقلیمی استان را تبیین می ی
همکاران ( )1394به پهنهبندی اقلیمی مناطق جنوبی ایران با روش کوپن -تراورتا پرداختند که من ود هب یبونج قطا   
گروه اصلی اقلیمی شامل حاره ای با تابستانهای خشک و نیمه حاره ای با تابستان خشک همر گ ریز جنپ اب ها ر هو      
تقسیم شدند .گل کار حمزیی یزد و همکاران ( )1395نیز به پهنهبندی اقلیمی استان خراسان جنوبی ب لیلحت شور ا   
عاملی و خوشه ایی پرداختند که بر اس یلحت نیا سا ل      6ناحی د .دمآ تسدب ناتسا رد ییاوه و بآ ه ر هعلاطم        
منصوریان و الحسینی المدرسی ( )1396به پهنهبندی خطر زمین لرزه در منطقه نورآباد و بررسی موقعی لول ت هه هههه یا
گاز در پهنههای خطر پرداختند .نتایج نشان داد که  61درصد از خط لولهها در پهنهی با خطر متوسط و  39درصد در
پهنهی خطر زیاد قرار گرفته است.
به طور کلی پهنهبندی اقلیمی هر منطقه شناخت ویژگیهای طبیعی ،آب و هوا ،پتانسیل و محدودیته قطنم ره یا ههه هههه،
بستر فعالیتهای انسانی ،پایه و اساس غالب برنامه ریزیهای محیطی و آمایش سرزمین را تشکیل میدهد .همچن نی
ت ،گ و زا
ی ،نفت ت
ی ،سدس زا ی ی
وجود توانهای محیطی ،اقتصادی ،کشاورزی و صنعتی از جمله طرحهای عظ می نارمع یی یی
پتروشیمی و  ...بهره برداری بهینه از آنها و نیز پ شی

قو ینیب و و لیس نوچ یعیبط ثداوح ع

 ...و یلاسکشخ   

   

ضرورت شناخت صحیح شرایط جوی و ویژگیهای آب و هوایی مناطق مختلف و در نهایت پهنهبندی اقلیمی را به
ویژه برای برنامه ریزان آشکار ساخته است ( گل کار حمزیی یزد و همکاران .)48 :1395
به نظر میرسد تهیه نقشه اقلیمی و پهنهبندی اقلیمی ( شناسایی پهنهههه یا ی راد هک  ا و بآ ی
جهت دستیابی به توسعه همه جانبه در ابعاد مختلف زم ینا

 ییاوه ی ب ناسک ا )دنش      
مممممم م ممممممممک

– مک ورض ینا ر  .دشاب ی در ک هب شهوژپ نیا

روشهای کالسیک به پهنهبندی اقلیمی استان هرمزگان با توجه به ضرورت این فرآیند پرداخته شده است.
دادهها :دادههای مورد نیاز این مطالعه از اداره هواشناسی استان هرمزگ هلاس یط نا ای      1381تا  1395ب یکفت ه کک کک
ک
شهرستانهای مورد مطالعه شامل حاجی آباد ،رودان ،میناب ،بندرعباس ،قشم ،بندرلنگه و جاسک جمع آوری گردید.
مواد و روش تحقیق :با توجه به کاربرد وسیع سیستمه قبط فلتخم یا ههه ههههبن  تخانش تهج یمیلقا ید ا رد میلاق

  

یرس تسیس نییعت هک د ممممممممم ه بسانم یا   
طرحهای تحقیقاتی ،کاربردی ،مطالعاتی در مناطق مختلف کشور ،به نظر می ی
طبقهبندی اقلیمی در نواحی مختلف ضروری میباشد( فرمهینی فراهانی و مهدوی .)169 :1386
اقلیم شناسان قدیم بیشتر به جنبه کاربردی آب و هوا توجه داشتند و تقسیم بندیهای مشهور امروزی مانن وک د پپ پپپن و
تورنت ویت ،نیز بر این اساس به وجود آمدهاند ( داودی وهمکاران .)102 :1388
طبقهبندی دومارتن

1

ی ،معتق هک دوب د    
دمارتن دانشمند فرانسوی ی

مقدار تبخیر با میانگین درجه حرارت ساالنه متناسب است .وی رابطه زیر را ارائه نمود:
()1

)𝐼𝐼 = 𝑃𝑃/(𝑇𝑇 + 10

De Martonne

1-
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در این رابطه  Pمقدار بارندگی ساالنه ( بر حسب میلیمتر) T ،میانگین درجه حرارت ساالنه ( بر حسب س  )دارگیتنا ووو
 Iضریب خشکی میباشد.
دومارتن عقیده داشت که این رابطه میتواند بیانگر اقلیم خشک و نیمه خشک جهان باشد .این رابطه م قتسا درو بب بببال
دانشمندان جغرافی قرار گرفت ،ولی زیست شناسان استقبال چندانی از این رابطه نداشتند .بر اس  سا ممق ریدا  Iشش
نوع اقلیم ( جدول  )1از یکدیگر متمایز میگردد (سیدان و محمودی  ،80 :1376زابل عباس اکمه و ی ران    2 :1385و
نکوآمال کرمانی و همکاران .)2 :1388
جدول ( -)1طبقهبندی اقلیمی بر اساس شاخص دومارتن
 ( Iضریب خشکی دو مارتن)

نام اقلیم
خشک

I < 10

نیمه خشک

10 < I < 19.9

مدیترانه ای

20 < I < 23.9

نیمه مرطوب

24 < I < 27.9

مرطوب

28 < I < 34.9

بسیار مرطوب

I > 35

منبع :سیدان و محمودی  ،1376زابل عباسی و همکاران  ،1385نکوآمال کرمانی و همکاران 1388

طبقهبندی گورزنیسکی

1

𝐴𝐴1.3
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆( = 𝐶𝐶 را ارائه نمودد .توس نیا ط   
در سال  1920دانشمند معروف شوروی به نام گورزنیسکی رابطه ) − 36.3

رابطه میتوان ضریب بری یا بحری بودن مناطق مختلف را محاسبه نمود .در این رابطه:

 = Aنوسان درجه حرارت ( میانگین حداقل دمای سردترین ماه سال – میانگین حداکثر دمای گرمترین ماه سال)
𝜑𝜑 = عرض جغرافیایی

 = Cضریب بری بر حسب درصد
در این رابطه ضریب بری بودن برابر  100و ضریب بحری بودن صفر میشود .یعن بآ یاراد هک یطاقن ی

ه و و یا     

بحری میباشند ضریب آنها به عدد صفر و نقاطی که دارای آب و هوای بری باشند ،نزدیک صد خواهد بود.
میزان بری بودن روی محور Yها و میانگین درجه حرارت حداقل سردترین ماه سال روی محور Xها منتقل میش دو
(سیدان و محمودی  82 :1376و زابل عباسی و همکاران .)8 :1385
جدول ( -)2طبقهبندی شاخص گورزنیسکی
بحری شدید

0> C > 20

بحری

20> C > 30

نیمه بحری

30 > C > 40

نیمه بری

40 > C > 50

بری

50 > C > 60

بری شدید

C < 60

منبع :سیدان و محمودی 1376و زابل عباسی و همکاران 1385

طبقهبندی تورنث ویت

2

در روش تورنث ویت با استفاده از مف میها

بارش و تبخیر به عنوان فاکتورهای اصلی کنترل کننده رطوبت قابل دس ایگ سرت هه ههه ،ش صخا

 ( PEIش اب صخا ران   
Grosczynski

1-

C. W. Thronthwaite

2-
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موثر) را پدید میآورد .تورنث ویت بر اساس مقادیر متوسط بارندگی ( )Pو تبخیر ( )Eماهانه نمایه ای به ن اب ما ران   
موثر را تعریف نمود که مقدار آن برای هر ماه مطابق فرمول زیر محاسبه میشود.
()2
 = Pمقدار باران ماهانه (اینچ) و  = Tمتوسط ماهانه دما (فارنهایت)

𝑃𝑃
(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 11.5
)1.11
𝑇𝑇 − 10

مقادیر ماهانه  PEIدر طول سال با یکدیگر جمع میشوند تا نمایه باران موثر محاسبه میشود .بر اساس مقدار س هنالا
 PEIپنج نوع اقلیم در روش تورنث ویت تعریف شده است ( زابل عباسی و همکاران  6 :1385و سیدان و محمودی
.)Oliveria Aparecido, 2016 ،83 :1376
جدول ( – )3رده بندی شاخص تورنث ویت
PEI

اقلیم

نوع پوشش گیاهی

<128

خیلی مرطوب

جنگلهای پر باران

64 – 127

مرطوب

جنگل معمولی

32 – 63

نیمه مرطوب

چم ن ز ا ر

16 – 31

نیمه خشک

استپ

>16

خشک

کویر

منبع :زابل عباسی و همکاران  ،1385سیدان و محمودی .)Oliveria Aparecido, 2016 ،1376

طبقهبندی آمبرژه

1

در سیستم طبقهبندی آمبرژه از عوامل زیر در تعیین اقلیم استفاده شده است:
 = Mمیانگین حداکثرهای درجه حرارت در گرمترین ماه سال (بر حسب درجه کلوین)
 =mمیانگین حداقلهای درجه حرارت در سردترین ماه سال ( بر حسب درجه کلوین)
 = Pمیانگین بارندگی ساالنه ( میلیمتر)
محورهای اقلیم نمای آمبرژه  mو  𝑄𝑄2میباشند که  𝑄𝑄2از رابطه زیر بدست میآید:

𝑃𝑃 2000
𝑀𝑀2 − 𝑚𝑚2

()3

= 𝑄𝑄2

صفحه اقلیم نمای آمبرژه به قسمتهای مختلف که هر یک بیانگر شرایط اقلیمی خاص میباشد .تقس می ( تسا هدش
احمدیان طبسی  ،20 :1380سیدان و محمودی  ،88 :1376زابل عباسی و همکاران .)3 :1385
طبقهبندی سلیانینوف

2

سلیانینوف اصل ضریب اقلیمی مناطق خشک را در روسیه به کار برده است .این روش بر اساس نس وطر تب بب بببت به
گرما استوار است .ضریب به اصطالح هیدروترمیک سلیانینوف ،با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
()4
در این فرمول:

𝑃𝑃 ∑
𝐻𝐻 ∑ 0.1

= 𝐶𝐶

𝑃𝑃 ∑ = مقدار کل بارندگی ( بر حسب سانتی متر) در یک دوره زمانی که در آن متوسط درجه حر زا رتالاب ترا    10

درجه سانتیگراد است.

Emberget

1-

Selyaninov

2-
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𝐻𝐻 ∑ = مقدار تجمعی درجه حرارت در همان دوره زمانی ( درجه سانتیگراد).

خطوط همسانی -خطوط فرضی که نقاطی با ضرایب یکسان سلیانینوف را به هم وصل میکند.
که اگر  C = 0.5باشند مرز بیابانی را تشکیل میدهند.
اگر  C = 0.7نشان دهنده مرز بین مناطق استپی خشک و استپی معمولی است.
مقدار  C = 1نشان دهنده مرز بین استپ معمولی و مناطق استپ جنگلی است.
مهمترین مزیت ضریب هیدروترمیک (گرما – رطوبت) سلیانینوف ساده بودن آن و مهیا بودن آمار هواشناس وم ی رد   
نیاز برای محاسبه آن است ( علیزاده و همکاران  ،95 :1391زابل عباسی و همکاران .)7 :1385
طبقهبندی ایوانف

1

این روش بر اساس مقایسه بارندگی و تبخیر استوار است .در این روش ضریب رطوبتی برای هر منطقه از فرموله یا
زیر ،محاسبه میشود:
()5
()6

𝐸𝐸 ∑ 𝐼𝐼 = 𝑃𝑃/

)𝑟𝑟 𝐸𝐸 = 0.0018 (2.5 + 𝑇𝑇 2 )(100 −

که در آن

 = Iضریب رطوبتی ایوانف
 = Tمتوسط دمای ماهانه ( سانتیگراد)
 = rمتوسط رطوبت نسبی ماهانه (درصد)
 = Eتبخیر ماهانه ( سانتی متر)
 = Pمقدار بارندگی ساالنه ( سانتی متر)
𝐸𝐸 ∑ = جمع تبخیر در ماههای سال (سانتی متر)

در این روش الزم است ،ابتدا با توجه به رطوبت نسبی و درجه حرارت ،تبخیر ماهانه و سپس تبخیر سااالنه محاس هب
شود ( زابل عباسی و همکاران  4 :1385و سیدان و محمودی  .)98 :1376پس از محاس هب  ،Iطبقهههبندددی اقلیم رد ی
این روش با توجه به محدودههای زیر انجام میشود:
جدول ( -)4رده بندی شاخص ایوانف
نوع اقلیم
مناطق بسیار مرطوب جنگلی
مناطق مرطوب جنگلی
مناطق استپی جنگلی
استپی
بیابانی
صحرایی

محدوده ضریب رطوبتی ایوانف
I >1.5

1.49 > I > 1
0.99 > I > 0.6
0.59 > I > 0.3
0.29 > I > 0.13
0.12 > I > 0

منبع :زابل عباسی و همکاران  ،1385سیدان و محمودی 1376

طبقهبندی دکتر کریمی
- Ivanov

1

پهنهبندی اقلیمی استان هرمزگان121 ...

در این روش ،دکتر کریمی با استفاده از سه شاخص گرما ،سرما و رطوبت ،اقلیم منطقه را معرفی مینماید.
جدول ( )5رده بندی شاخص رطوبتی کریمی
نوع اقلیم
بسیار مرطوب
مرطوب
نیمه مرطوب
نیمه خشک
خشک
بسیار خشک

 Iشاخص رطوبتی کریمی
0.5 < I

0.5 < I < 1
1<I<3
3<I<6
6 < I < 10
I > 10

منبع :زابل عباسی و همکاران 1385

شاخص رطوبتی در این روش وضعیت خشکی محل را با استفاده از رابطه زیر مشخص مینماید:
()7
که در آن:

𝑃𝑃𝐼𝐼 = 5𝑇𝑇/

 = Iشاخص رطوبتی = P ،میانگین بارندگی ساالنه به میلی متر = T ،مجم ارح هجرد عو ر ههام ت ا  یی ا  ز سسسس س سسسسسسال که
متوسط دمای ماهانه آنها بیش از  10درجه سانتیگراد است ( زابل عباسی و همکاران .)7 :1385
نقشه منطقه موردمطالعه و شهرستانهای آن به همراه نقشه ایستگاههای در شکل ( )1و ( )2آورده شده است.

شکل -1موقعیت استان هرمزگان و شهرستانهای آن ()Nodej & Rezazadeh, 2018
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شکل  -2پراکنش ایستگاههای سینوپتیک استان هرمزگان () Nodej & Rezazadeh, 2018

یافتههای تحقیق
شاخص دومارتن
اقلیم شهرستانهای استان هرمزگان با استفاده از این شاخص و اطالعات دوره آماری مطابق جدول ( )6تعیین گردید.
جدول ( – )6وضعیت اقلیمی شهرستانهای هرمزگان بر اساس شاخص دومارتن
نام ایستگاه

میانگین بارندگی ساالنه ( )Pمیلی متر

میانگین درجه حرارت ساالنه ( )Tسانتیگراد

ضریب خشکی ()I

حاجی آباد

238/14

25/54

6/7

میناب

225/72

28/68

5/84

قشم

119/61

26/72

3/26

بندرلنگه

104/29

27/76

2/76

رودان

274/91

29/28

7

جاسک

107/64

27/4

2/88

ب ن د ر ع با س

164/92

27/02

4/45

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به شاخص دومارتن محاسبه شده و طبقهبندی اقلیمی این شاخص ،ضریب خشکی بدست آم مه یارب هد ه    
شهرستانها کوچکتر از  10بوده که نشان دهنده اقلیم خشک برای همه شهرستانها بدست آمد .کمتر ض نی ررررریب بر یا
بندرلنگه و بیشترین برای رودان برآورد شد .همچنین شهرستانهای بندرلنگه ،جاسک و قشم خش ش و رتک هههرس یاهنات
رودان ،حاجی آباد و میناب از میزان خشکی کمتر نسبت به بقیه برخوردارند.
شاخص گورزنیسکی
در این شاخص ضریب بری یا بحری بودن گورزنیسکی محاسبه شد که در جدول ( )7آمده است.
با توجه به شاخص گورزنیسکی هر چه عدد شاخص به  100نزدیک تر دارای آب و هوای بری و هر ص هب هچ ففف ففففر
نزدیکتر باشد بحری میباشد .بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده هم ممه شهرس و دیدش یرب میلقا یاراد اهنات   
شهرستان جاسک و بندرلنگه بری میباشند .حاجی آباد باالترین درصد و جاسک کمترین درصد شاخص را به خ دو
اختصاص دادهاند.
جدول ( – )7وضعیت اقلیمی شهرستانهای هرمزگان بر اساس شاخص گورزنیسکی
نام ایستگاه

میانگین حداکثر دما (سانتیگراد)

میانگین حداقل دما (سانتیگراد)

عرض جغرافیایی

ضریب بری

نوع اقلیم

حاجی آباد

45/55

-1/85

28 19

93/59

بری شدید

میناب

48/36

4/63

27 07

88/37

بری شدید

قشم

44/89

7/5

26 55

71/08

بری شدید

بندرلنگه

42/76

10/47

26 31

57/72

ب ری

رودان

48/37

7/26

27 27

79/64

بری شدید

جاسک

41/02

12/03

25 38

50/81

ب ری

ب ن د ر ع با س

45/55

5/53

27 11

77/59

بری شدید

منبع :یافتههای تحقیق

شاخص تورنث ویت

دو

پهنهبندی اقلیمی استان هرمزگان123 ...

این شاخص با استفاده از مفاهیم بارش و تبخیر به عنوان فاکتورهای اصلی کنترل کننده رطوبت قابل دسترس ایگ ی هه ههه،
شاخص باران موثر را پدید میآورد .بر اساس این شاخص نوع اقلیم شهرستانهای مورد مطالعه هرمزگ لودج رد نا   
( )8آمده است.
جدول ( – )8وضعیت اقلیمی شهرستانهای هرمزگان بر اساس شاخص تورنث ویت
نام ایستگاه

( Pمقدار باران ماهانه (اینچ))

( Tمتوسط دمای ماهانه (فارنهایت))

( PEIشاخص باران موثر)

اقلیم

حاجی آباد

104/5

78

18/53

نیمه خشک

میناب

99/55

83

16/23

نیمه خشک

قشم

52/5

80

8/36

خشک

بندرلنگه

45/77

82

6/96

خشک

رودان

123/23

86

19/66

نیمه خشک

جاسک

47/23

81

7/31

خشک

بندرعباس

72/08

81

11/69

خشک

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به نتایج بدست آمده بر اساس شاخص تورنث ویت سه شهرستان حاجی آبادد ،مین راد نادور و با اای اقل می
نیمه خشک و چهار شهرستان قشم ،بندرلنگ و کساج ه

 یاراد سابعردنب ا کشخ میلق

ادقم نیرتشیب .دنتسه ررررر ر رر ررررررررر

شاخص محاسبه شده مربوط به شهرستان رودان و کمترین آن برای بندرلنگه میباشد.
شاخص آمبرژه
یکن جیاتن .د   
این شاخص از صفحه اقلیم نمای آمبرژه که هر قسمت بیانگر شرایط اقلیمی خاص میباشد اس م هدافت یی یی
محاسبه عوامل در تعیین اقلیم شهرستانها در جدول ( )9آورده شده است.
جدول ( – )9وضعیت اقلیمی شهرستانهای هرمزگان بر اساس شاخص آمبرژه
نام ایستگاه

میانگین بارندگی ساالنه ( )Pمیلی متر

میانگین حداقل دما ( )mکلوین

میانگین حداکثر دما ( )Mکلوین

Q2

اقلیم

حاجی آباد

238/14

271/3

318/7

17/03

خشک سرد

میناب

225/72

277/78

321/51

17/23

بیابانی گرم خفیف

قشم

119/61

280/65

318/04

10/69

بیابانی گرم میانه

بندرلنگه

104/29

283/62

315/91

10/77

بیابانی گرم شدید

رودان

274/91

280/41

321/52

22/22

بیابانی گرم میانه

جاسک

107/64

285/18

314/17

12/39

بیابانی گرم شدید

بندرعباس

164/92

278/68

318/7

13/8

بیابانی گرم میانه

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج محاسبات و نمودار آمبرژه اقلیم شهرستانهای بن ابعرد سسس  ،رودان و قشم بایب میلقا یاراد ا  ین گگگ گ گگگگگرم میان و ه دو
شهرستان بندرلنگه و جاسک بیابانی گرم شدید و همچنین شهرستان میناب بیابانی گرم خفی آ یجاح و ف بب ب بببباد دارای
اقلیم خشک سرد را نشان میدهد.
شاخص سلیانینوف
این شاخص بر اساس نسبت رطوبت به گرما استوار است و ضریب هیدروترمیک سلیانینوف نامیده میشود .این ضر بی
برای شهرستانهای استان هرمزگان محاسبه شده و در جدول ( )10آمده است .ب هدش هبساحم بیرض هب هجوت ا

     همه

شهرستانهای استان دارای اقلیم بیابانی و سه شهرستان رودان ،میناب و حاجی آباد دارای اقلیم استپ بیابانی هستند.
جدول ( – )10وضعیت اقلیمی شهرستانهای هرمزگان بر اساس شاخص سلیانینوف
نام ایستگاه

مقدار کل بارندگی ( )Pسانتی متر

مقدار درجه حرارت ( )Hسانتیگراد

ضریب هیدروترمیک ()C

اقلیم

حاجی آباد

267/91

4598/35

0/58

استپ بیابانی

میناب

253/97

5063/8

0/5

استپ بیابانی

قشم

134/61

4810/42

0/28

بیابانی
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117/37

4997/85

0/23

بیابانی

رودان

315/79

5362/11

0/58

استپ بیابانی

بندرلنگه
جاسک

121/1

4931/63

0/25

بیابانی

بندرعباس

184/8

4846/46

0/38

بیابانی

منبع :یافتههای تحقیق

شاخص ایوانف
در این شاخص ضریب رطوبتی ایوانف برای هر یک از شهرستانهای استان هرمزگان محاسبه شده و در ج ود للل ()11
آورده شده است و به کمک این ضریب اقلیم هر شهرستان تعیین شده است.
جدول ( -)11وضعیت اقلیمی شهرستانهای هرمزگان بر اساس شاخص ایوانف
جمع تبخیر در ماههای

نام ایستگاه

مقدار بارندگی ساالنه ( )Pسانتی متر

حاجی آباد

267/91

1042/66

میناب

253/97

825/43

قشم

134/61

520/12

0/25

بندرلنگه

117/37

624/04

0/19

رودان

315/79

1239/42

0/25

بیابانی

جاسک

121/1

462/82

0/26

بیابانی

ب ن د ر ع با س

184/8

610/2

0/3

استپی

سال ( )Eسانتی متر

ضریب رطوبتی ()I

اقلیم

0/26

بیابانی

0/3

استپی
بیابانی
بیابانی

منبع :یافتههای تحقیق

ی هس و دنت
با توجه به اطالعات به دست آمده و شاخص رطوبتی دو شهرستان میناب و بندرعباس دارای اقلیم اس پت ی ی
بقیه شهرستانها دارای اقلیم بیابانی هستند .هر چند دو شهرستانی که دارای اقلیم استپی هستند در پایین ترین حد این
دامنه اقلیمی قرار گرفتهاند و به اقلیم بیابانی بسیار نزدیک هستند .کوچکترین ضریب مربوط به بندرلنگ و ه بیش نیرت
نیز مربوط به بندرعباس و میناب میباشد.
شاخص دکتر کریمی
یکن هدش هبساحم صخاش .د     
شاخص رطوبتی دکتر کریمی از سه شاخص گرما ،سرما و رطوبت اقلیم را تعی م نی یی یی
شهرستانها در جدول ( )12آورده شده است.
جدول ( -)12وضعیت اقلیمی شهرستانهای هرمزگان بر اساس شاخص دکتر کریمی
میانگین بارندگی ساالنه ()P

مجموع درجه حرارت ساالنه ( )Tسانتی گراد

شاخص رطوبتی ()I

اقلیم

حاجی آباد

238/14

383/19

8

خشک

میناب

225/72

430/25

9/5

خشک

قشم

119/61

400/8

16/75

بسیار خشک

نام ایستگاه

م یل ی م ت ر

بندرلنگه

104/29

416/4

19/9

بسیار خشک

رودان

274/91

439/19

7/98

خشک

جاسک

107/64

410/96

19/08

بسیار خشک

ب ن د ر ع با س

164/92

405/36

12/29

بسیار خشک

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به شاخص رطوبت محاسبه شده اقلیم شهرستانهای استان به دو گروه خشک و بس هدش میسقت کشخ رای     
است .سه شهرستان حاجی آبادد ،مین شق یاهناتسرهش و کشخ میلقا یاراد نادور و با ممممممممممم  ،بندرلنگههه ،جاس و ک
بندرعباس دارای اقلیم بسیار خشک هستند .باالترین شاخص مربوط به بندرلنگه و کمترین شاخص مربوط ب نادور ه
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میباشد .از نتایج این مطالعه میتوان در تحقیقهایی که مبنا و پایه آن نوع اقلیم میباشد ،استفاده نم نام .دو ن نییعت د    
الگوی کشت در کشاورزی ،نوع ساختمان و ابزارآالت در معماری ،صنعت گردش هک عیانص ریاس و یرگ

دنمزاین      

برنامه ریزی دقیق بخصوص بر پایه نوع اقلیم مناطق و محدودیت میباشد.
تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری
در زمینه پهنهبندی اقلیمی استان هرمزگان متاسفانه مطالعات اندکی صورت گرفته اس اد هک ت د هه هههه اکب یا ر ر رد هتف   
مطالعات گذشته به سال  1388برمیگردد و بروز رسانی نشده است .بر همین است با توجه ب اد هکنیا ه د هه هههه نیا یا   
مطالعه مربوط به سال  1395میباشد عالوه بر بروز رسانی مطالعه در زمین نهپ ه هه هههبن ب ناگزمره ناتسا یمیلقا ید ا    
یت یغت ناو ی زا لصاح تار
مقایسه نتایج از شاخصه اب هدش هبساحم یا طم ا شذگ تاعل ت م ه ییییییی ییییییی

یمیلقا تیعضو      

شهرستانهای استان را بررسی نمود.
شاخص دومارتن محاسبه شده توسط زابل عباسی و همکاران ( )1385و نکو آمال کرمانی و همکاران ( )1388اقل می
همه شهرستانها خشک برآورد شده بود .در این مطالعه نیز اقلیم همه شهرستانها خشک بدس دعا دنچره .دمآ ت اد     
بدست آمده برای ضریب خشکی کمی با هم متفاوت هستند .در مطالعه زابل عباسی و همک  نارا ( ( )1385بر ساسا    
شاخص گورزنیسکی چهار اقلیم برای شهرستانهای استان آورده شده است ،اما در مطالعه انجام شده دو اقلیم بر دروآ
گردید .در شاخص محاسبه شده تونث ویت اقلیم سه شهرستان حاجی آباد ،میناب و رودان را نیم و کشخ ه

یاس ر    

شهرستانهای استان را خشک تعیین کرد در حالی که براساس مطالعه زابل عباس و همکاران ( )1385همه شهرس اهنات
دارای اقلیم خشک هستند .از شاخص آمبرژه ،با کمک نمودار اقلیم آمبرژه نتایج بدست آمده در این مطالعه و مطالعه
گذشته (زابل عباسی و همکاران  )3 :1385نتایج کام َالَال متفاوتی حاصل شد .در این مطالعه چهار اقلیم خشک و سرد
در حاجی آباد ،بیابانی گرم خفیف در میناب ،بیابانی گرم میانه در قشم ،رودان و بندرعباس و بیاب رد دیدش مرگ ینا

  

بندرلنگه و جاسک بدست آمد در حالی که در مطالعه گذشته شهرستان حاجی آباد دارای اقلیم بیاب  مرگ ینا م و هنای
سایر شهرستانها دارای اقلیم بیابانی گرم شدید هستند .در روش سلیانینوف دو استپ خشک

و بیاب ناتسا یارب ینا    

بدست آمد که شهرستانهای میناب ،حاجی آباد و رودان دارای استپ خشک و بقیه دارای استپ بیابانی هس ود رد دنت
مطالعه زابل عباسی و همکاران ( )1385و حلبیان و نوربخش ( )1394نیز همین قلیم برای شهرستانها بدست آم رد د
مطالعات گذشته اقلیم شهرستان رودان محاسبه نشده بود ولی براساس شهرستانهای موج لصاح یناسکی جیاتن دو     
شده است .محاسبه شاخص ایوانف نش ع لباز ( هتشذگ هعلاطم رد هک داد نا ب اراکمه و یسا ننننننن نننننننن )4 :1385 ،تم ما
یده و بانیم د
شهرستانها دارای اقلیم یکسان و صحرایی میباشد در حالی که محاس اشن رضاح هعلاطم تاب ن م  ییییی ییییی
بندرعباس استپی و سایر شهرستانها بیابانی هستند .در شاخص دکتر کریمی دو اقلیم ،خشک برای حاجی آباد ،مین با
و رودان و بسیار خشک برای سایر شهرستانها بدست آمد اما در مطالعه زابل عباس اکمه و ی را  ن (( ((( )1385ع رب هوال   
حاجی آباد و میناب دو شهرستان بندرعباس و قشم نیز دارای اقلیم خش رد هتبلا دنتسه ک ع لباز هعلاطم ب سا و     
یده هس هک د    
همکاران ( )1385شهرستان رودان جزء جامعه آماری نبوده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می ی
شاخص نوریث ویت ،سلیانینوف و دکتر کریمی اقلیم استان را دو بخش تقسیم میکن ابآ یجاح یاهناتسرهش .د دددد ددددد،
میناب و رودان یک نوع اقلیم و شهرستانهای بندرعباس ،قشم ،بندرلنگه و جاسک یک نوع اقلیم را نشان میدهند .در
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مقایسه مطالعه حاضر با مطالعات گذشته دو شاخص دومارتن و سلیانینوف نتایج یکسانی را برای شهرستانهای اس نات
هرمزگان نشان میدهند.
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