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 سونیا کریمیمدیر اجرایي: 
 بهزاد بهروزیناظر کيفي: 

 ی اصلي مطالعاتي:هاسرگروه

 کوروش کمالی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:
 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

 محمد علی محمدی بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:
 رضا احمدیانبررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: 

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب
 رضا جاللیاداری و سازمانی: -بررسی و تحلیل سیاسی

 میثم نصیری بررسی و تحلیل اقتصادی:
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 رامین ساعد بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 بهروزیبهزاد بررسی و تحلیل بخش گردشگری: 
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 ها: حمید محمدیبررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه
 بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصورامراللهی

 طاها ربانی: آینده نگاری 
 GIS ،IT  و گرافیک: مرتضی بیدگلی 
 تلفیق و آینده نگاری: رضا احمدیان 
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 51خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید ناصری، پالک 

 133634335پستی: کد 66355623دورنگار:  66355623-4تلفن: 
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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر

 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 :مدیر اجرایی:                       ناظر کیفی مدیر فنی: دکتر فیروز توفیقمشاوران عالی: 

 سونیا کریمی                      بهزاد بهروزی آرمان خواجه برج سفیدی آرامیحسین  و دکتر مجتبی رفیعیان

 گروه بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:
  گروه 

 بررسی و تحلیل سیاسی اداری و سازمانی:
 ها:بررسی و تحلیل پیوندهای بین سکونتگاه گروه 

 مدیر گروه: کوروش کمالی

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمبیعلی 

 رضا عابدین زادگان عبدی

 یرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 محسن مهیمنی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 مدیر گروه: حمید محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 زیربنایی:های گروه تحلیل ویژگی گروه بررسی و تحلیل محیط زیست:

 مدیر گروه: صدیقه فیضی مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار گروه بررسی و تحلیل اقتصادی: مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : میثم نصیریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:

 و گرافیک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی مدیر گروه: محمدعلی محمدی

 مدیر گروه:مرتضی بیدگلی سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 مهسا جالل وندی گروه بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 رامین ساعدمدیر گروه:  احمد طالبی

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 بیتا شهیدی

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 امیربیگلوبالسینیالناز 

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 منصور صنیعی
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفیق و های جمعیتی:گروه بررسی و تحلیل ویژگی

 احمدیانمدیر گروه: رضا  مدیر گروه: حمید حسین نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 مجتبی رفیعیان بهزاد بهروزی اصفهانی

 آرمان خواجه برج سفیدی گروه بررسی و تحلیل نظام سکونتگاهی:

 حسین آرامی مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی :آینده نگاریگروه 

 کاردانهافشین  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها ربانی

 رامین ساعد موچشی یحیی جعفری منصور صنیعی

 میرطاهرموسوی مرتضی بیدگلی نیلوفر دهقان شعار

 میرزایی اهللحجت آذین باقرنیا 

 بهزاد بهروزی اصفهانی شعار نیلوفر دهقان گروه بررسی و تحلیل حوزه بخش گردشگری:

 مسعود جودت اصل  ی:امنیتگروه بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و  بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 مرتضی ثابت قدم مدیر گروه: منصور امراللهی هدی پورپیرعلی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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-11 یآمار دوره) انهیسال و انهیماه اسیمق در نیانگیم و حداکثر حداقل، یدما مدت دراز متوسط ریمقاد:  2 جدول

 17 ..................................................................................................................................... (1747-44 لغایت 1711

 یآمار هدور) انهیسال و انهیماه اسیمق در نیانگیم و حداکثر حداقل، ینسب رطوبت مدت دراز متوسط ریمقاد: 7 جدول

 11 ............................................................................................................................... (1747-44 لغایت 11-1711

 21 .... (1747-44 لغایت 1711-11 یآمار دوره) انهیسال و انهیماه اسیمق در بارش مدت دراز متوسط ریمقاد: 4 جدول

 21 .......................................................................................... مختلف یهابازگشت دوره در بارش ریمقاد: 5 جدول
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 پیشگفتار

برنامه ریزی  از طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و 1744برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 مشاور مآب ابالغ شد.استان بوشهر(  به شرکت مهندسین 

خاص این استان و نقش آفرینی آن در  یهایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

تدوین  متفاوت است، از آن جمله هااستانمقیاس ملی از مراحل مختلفی  تشکیل شده است که در قیاس با شرح خدمات سایر 

هبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی آینده پژوهی به تدوین چشم انداز اهداف و برنامه آمایش در دو سطح را

یاتی به عمل و سطح کندیممشخص  یالمللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیممختلف استان  یهاشهرستانمورد نیاز در سطح  یهاپروژهو  هاطرح ارائه

ص به مشخ طوربهعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات مورد نیاز در برنامه  تدوین شده آمایش مرحله سوم این مطالعات 

شرح  اصلی و ارکان.مراحل پردازدیمپیش بینی شده  یهااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 ه اول:  تدوین سند آمایشمرحل

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،پردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

ربیات جهانی و تج هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

یش های مکانی آمانیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهفصل سوم، شامل مدیریت پیشاختصاص دارد. 

عمومی را به انجام  یاجماع ساز، تدوین ساختار، سازماندهی همکاری و  نفعیذی هاگروهیی شناسااست.فصل چهارم، 

ارد. در بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دمنظور اولویتاستان به مسائلبندی شناسی و طبقهرساند. فصل پنجم به مسالهمی

های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

هیه اسناد زم برای تهای مطالعاتی الفصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحآمایش براساس ارزیابی سریع انجام خواهد شد و 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبگام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

سازمانی،  اداری و -محیط زیست، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسی

بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و 

ها، بررسی و تحلیل تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهن و جمعامنیتی در آمایش استا –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.استان را مورد بررسی قرار می



 

 ب

گام سوم به تبیین چشم انداز و طراحی سناریو های توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین: شناسایی 

ان و تدوین توسعه فضایی است یوهایسنا راستان، شناسایی  یهاتیمأمورو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین چشم انداز کالن و 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و گام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معرفی طرح

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.راهبردی توسعه می و برنامه ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و 

ی برنامه افزار پایش و ارزیابپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم

 آمایش است.

 :  تهیه طرح عملیاتی آمایشمرحله دوم

 گردد. در این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

صیلی و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

ررسی شده و مدارك جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

یمدخالن(، ذهای اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم کمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.می

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

ین های کالن و تدواهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاستکنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل ر

 های اجرایی توسعه است.سیاست

در گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی، 

 باشد.وابط و مقررات عملیاتی توسعه میها و ضهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

های توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه اجراء، روش و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأمتاٌمین مالی(، بررسی پیشنهادی 



 

 ت

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار گام پنجم نیز که به 

های سیاست های ارزیابی برنامه وپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 رحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایشم

 شود. در این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام می

گام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارك استقرار سازمان و تجهیزات مورد نیاز پایش توسعه و 

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعملتوسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ افزار پایش ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانش استان و ارائه گزارشگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

عی و های موضپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگریکوچک

ع محیطی گروه تحلیل مناب از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی  از مجموعهگزارش حاضر 

 است. شرح خدمات 4-2-1بند  با عنوان گزارش تحلیل وضعیت منابع طبیعی )تحلیل وضعیت اقلیمی( و
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 دوم گزارش شیرایبر و یمقدمه ا

در خصوص  17/18/1745 ای مورخجلسهاستان بوشهر در  شیناظر محترم آما صورت گرفته با نظرات تبادل توجه به با

شده  حثمواردی که در جلسه مذکور ب دیقرر گرد، م(یمیاقل تیوضع لی)تحلیعیمنابع طب تیوضع لیتحل و یبررس گزارش

 د. گرد اصالحتوافق حاصل شده ، انجام و با سرگروه  و

خشکسالی، نیاز خالص آبیاری محصوالت زراعی و اقلیمی، بسیاری از نقطه نظرات ناظر محترم اعم از بررسی آسایش 

شده است. در  در گزارش اصالحی دوم ارائه و گنجد؛ با این حال انجامباغی در رسالت و شرح خدمات آمایش استان نمی

 یداده ها ینیب شیپ، قرار بر این شد که 17/18/1745 مورخآتی طبق جلسه  در چند دهه یخشکسال ینیبشینقشه پ هیتهمورد 

 باشد. بر عهده مشاور  ندهیدهه آ 7 یاستخراج خشکسالو  بر عهده ناظر یمیاقل

به  است ولی دریافت آن توسط مشاور منوطبراساس اعالم ناظر محترم گزارش اولیه پیش بینی خشکسالی تدوبن شده 

 اد شده است و از آنجایی که تایید دهماهنگی با کارفرما و پرداخت حق الزحمه مربوطه در قالب خدمات اضافی قرار

روی گزارش حاضر بدون لحاظ نمودن موضوع  حق الزحمه مذکور از طرف کارفرما به این مشاور اعالم نگردیده است از این

ل در شرح از این قبیدیگری این مورد )تهیه خشکسالی آینده( شبیه مواردی گرچه الزم به ذکر است  می باشد،فوق الذکر 

 شده است.پیشنهاد خدمات موجود نبوده و توسط ناظر 

ای استان نیز هکه نیاز خالص آبیاری محصوالت زراعی و باغی استان بوشهر به تفکیک تمامی دشتدر ادامه باید افزود 

 ذیالً ارائه شده است: استان بوشهر شیپاسخ به نقطه نظرات ناظر محترم برنامه آما گزارش ارائه شده است. در این

 

 استان بوشهر شیپاسخ به نقطه نظرات ناظر محترم برنامه آما

ت. اس یضرور یمیاقل یرهاییمتغ لیدر تحل سهیمورد مقا ییها ستگاهیا یکردن دوره آمار اسیهم مق :نقطه نظر -1

 ".ردیناظر قرار گ اریآورده شود و در اخت یمیاقل یبند در گزارش بعد نیکه اصالحات ا دیمقرر گرد"

لغایت  1711-11ساله از سال آبی  24ها، با توجه به سنوات آمار موجود، دوره آماری و تطویل داده یپس از بازساز :پاسخ

در منطقه مورد مطالعه مد نظر قرار گرفت. الزم به ذکر  یمیاقل تیعنوان دوره شاخص آماری در تحلیل وضعه ب 44-1747

وجب نبوده چرا که م ریپذامکان نیاز ا شیب یآمار یهاگرفتن سال نظردر  ،یطول دوره آمار تیاست که با توجه به وضع

م بودن با ک یآمار نیزم یهالینقشه و تحل هیچون ته یانجام محاسبات بعد یکه برا شودیم هاستگاهیاز ا یاریحذف بس

 شد. هارائ -8-4-2-1اعتماد خواهد شد. موارد در بند  رقابلیغ جینتا جادیموجب ا هاستگاهیتعداد ا

 



 

 ج

 نیتکرار چن ،یمیاقل تیوضع نییدرتع هیاستفاده شده هر جدول از اصول اول یآمار یذکر دوره ها :نظر نقطه -2

 یبعد بند در گزارش نیکه اصالحات ا دیمقرر گرد"کاهد.  یارانه شده م جیاعتماد نتا تیشدت از درجه و قابله اشتباهات ب

 ".ردیناظر قرار گ اریآورده شود و در اخت یمیاقل

 .دیذکر گرد زیاستفاده شده در هر جدول ن یدوره آمار نیاصالحات انجام شد. همچن :پاسخ

 
 انهیماه نینگایشود اطالعات مربوط به م یم هیتوص دایاک یمیاقل یابیبارش در هر نوع ارز تیبا توجه به اهم :نظر نقطه -7

شک و خ یمربوط به دوره ها یداده ها نیجداگانه ارائه گردد. همچن ستگاهیهر ا یدر استان و برا یبارندگ انهیو مجموع سال

ورده شود و آ یمیاقل یبند در گزارش بعد نیکه اصالحات ا دیمقرر گرد"گردد.  همتحرك آنها ارائ انگبنیتر استان با و م

 ".ردیناظر قرار گ اریدر اخت

داول جداگانه در ج ستگاهیهر ا یدر استان و برا یبارندگ انهیو مجموع سال انهیماه نیانگیاصالحات انجام شد.  م :پاسخ

افزوده ارائه به گزارش  "یو خشکسال یترسال یهادوره"-12-4-2-1در بند  نیقرار گرفت. همچن لیو مورد تحل دیارائه گرد

 شد.

 
اضافه  انهیسال یبارندگ نیانگیجداول مربوط به رابطه بین بارندگی های سالیانه با دوره برگشت معین و م نظر نقطه -4

 ".ردیناظر قرار گ اریآورده شود و در اخت یمیاقل یبند در گزارش بعد نیکه اصالحات ا دیمقرر گرد"گردد. 

 لیتحل -2-11-4-2-1"در قسمت  انهیسال یبارندگ نیانگیدوره برگشت معین و مهای سالیانه با رابطه بین بارندگی :پاسخ

 .دیافزوده گرد 5و جدول  "بارش

 

بارندگی در استان و درصد بارندگی در ماه ها و فصول مختلف استان اضافه گردد.  انهیتوزیع فصلی و ماه نظر نقطه -5

 ".ردیناظر قرار گ اریآورده شود و در اخت یمیاقل یبند در گزارش بعد نیکه اصالحات ا دیمقرر گرد"

 در استان بوشهر ارائه شد. یبارندگ انهیو ماه یفصل عیتوز ینمودارها "بارش لیتحل -2-11-4-2-1"در قسمت  :پاسخ

 
در  یمساحت دو کالس اقلیم نی)میلیمتر( و همچن هاستگاهیمقادیر تبخیر و تعرق ماهیانه و ساالنه ا :نظر نقطه -6

ناظر  اریآورده شود و در اخت یمیاقل یبند در گزارش بعد نیکه اصالحات ا دیمقرر گرد"های استان ارائه گردد. شهرستان

 ".ردیقرار گ

 اصالحات انجام شد.  :پاسخ

 



 

 ح

طبقه بندی ارزشهای سکونت پذیری دمائی بر اسای دو عامل میانگین حداکثر دمای روزانه در گرم ترین  :نظر نقطه -1

 ماه سال و میانگین حداقل دمای روزانه در سردترین ماه سال. 

به شده و استان محاس یهاتک تک ماه یاست برا یحرارت شیآسا نگریدما که نما-رطوبت کیماتیوکلیشاخص ب :پاسخ

. خواهشمند ستیدر دسترس ن PETو  PMV یهاروش یورود یها(. داده16-4-2-1استخراج شده است )بند  زینقشه آن ن

راستای  در دما-رطوبت کیماتیوکلیاست توجه شود که ارزش سکونت پذیری دمائی در شرح خدمات نبوده و شاخص  ب

 مازاد بر شرح خدمات ارائه شده است. این شاخص بوده و

 
از  یمنبع معتبر باشند. در مورد وزن دار کردن درجات مربوط به خشکسال یدارا دیه پاراگراف ها باهم :نظر نقطه -8

 ".ردیکه توسط مشاور انجام بپذ دیمقرر گرد"منبع معتبراستفاده شود. 

 حاتیاستفاده شد و توض ریاز منبع معتبر ز یمنبع ذکر شد. در مورد وزن دار کردن درجات مربوط به خشک سال :پاسخ

 در متن گزارش افزوده شد.

 Rajsekhar, D., & Singh, V. P. (2015). DROUGHT HAZARD AND VULNERABILITY MAPS FOR 

TEXAS. 

 

از داده ها و جداول خام ارائه شده سازمان  یاستفاده صرف و کپ یمیاقل تیوضع نییدر گزارش تع :نظر نقطه -4

 ".ردیکه توسط مشاور انجام بپذ دیمقرر گرد" کاهد. یکشور از اعتبار گزارش بشدت م یهواشناس

 انجام شد. یهواشناس یمختلف مربوط به پارامترها یهاالزم در قسمت یهالیاصالحات و تحل :پاسخ

 
 مناطق استان چرا درصد ریبه سا شترنسبتیبارش ب زانی، جم و کنگان با م41در نقشه ارائه شده صفحه  :نظر نقطه -11

شاور توافق انجام دهنده م میدستگاه نظارت و ت یداور میت نیماب"مناطق باالتر است.  ریدر ان به نسبت سا یوقوع خشکسال

 "گردد. ضافهبه گزارش ا دیبند با نیا حاتیتوض یول دیحاصل گرد

 مربوطه پس از توافق به متن افزوده شد. حاتیتوض :پاسخ

 
ارسال  هیدر جواب 42نقشه مربوط به صفحه  GIS  یها لیتمام فا به منظور چک کردن صحت نقشه ها، لطفا :نظر نقطه -11

ر د ستیز طیو مح یعیداده منابع طب گاهیپا یبه طورخاص به عبارت GIS یهالیکه توسط مشاور فا دیمقرر گرد"گردد. 

 ".ردیناظر قرار گ اریاخت

 ارسال خواهد شد.قابل دریافت بوده و  GIS  یهالیفا یتمام :پاسخ

 



 

 خ

 هیهر، تهاستان بوش ریدر مناطق خشک و کم بارش نظ ژهیبو میاقل رییتغ یو جد یبا توجه به بحث جهان :نظر نقطه -12

استخراج  بر عهده ناظر و یمیاقل یداده ها ینیب شیپ"باشد.  یم یضرور یامر ندهیدر چند دهه آ یخشکسال ینیبشینقشه پ

 "باشد. یبر عهده مشاور م ندهیدهه آ 7 یخشکسال

نظر فوق در شرح خدمات نبوده و طبق توافق  نقطه .میباشیاز طرف ناظر م ندهیآ یمیاقل یهاداده افتیمنتظر در :پاسخ

نقشه  هیبر عهده ناظر و ته یمیاقل یداده ها ینیب شیپ"شده:  نیحاصل در جلسه پرسش و پاسخ در استان بوشهر قرار بر ا

 "بر عهده مشاور باشد. ندهیدهه آ 7 یخشکسال

 :یبا دکتر اعتماد تمکاتبا

( توسط نهیشیو ب نهی)بارش، دما کم یمیاقل یداده ها دیجهت تول ،یمیمدل اقل یمارکف( به جا رهیاستفاده از روش )زنج 

ده است. نش جادیا یقابل قبول جیروش ، نتا یبعد از اجرا یبوده است ول یکارشناس مطرح شده و مورد قبول دکتر اعتماد

ط طبق جلسه پرسش و پاسخ در بوشهر توس یمیاقل یشده  که داده ها نیبر ا ارشده و قر یادآوری یط یموارد به دکتر اعتماد

 نشده است. افتیدر یتا کنون داده ا نکهیا تایشود. نها دیناظر تول

 
وسط انجام و ت یکه اصالحات نگارش دیمقرر گرد"ارائه گردد.  یکیزیف شیآسا یبجا یمیاقل شیآسا :نظر نقطه -17

 "چک شود. ناظر

 اصالحات انجام شد. :پاسخ

د.  شرح داده شو لینقاط قوت و ضعف بسط داده شود. و همه جوانب به تفص نییو تع یبخش جمع بند :نظر نقطه -14

 "انجام و توسط ناظر چک شود. یکه اصالحات نگارش دیمقرر گرد"

 اصالحات انجام شد. :پاسخ

 
حات که اصال دیمقرر گرد"اصالح گردد.  دیدر متن گزارش وجود دارد که با یو نگارش یپیتا یها رادیا :نظر نقطه -15

 "انجام و توسط ناظر چک شود. ینگارش

 اصالحات انجام شد. :پاسخ

 
 یعدد ایبر اساس حروف الفبا  ای( ترهایبند ها)ت ریز یگردد تمام یم هیدر کل گزارش ارائه شده توص :نظر نقطه -16

 "انجام و توسط ناظر چک شود. یکه اصالحات نگارش دیمقرر گرد"شود.   یشماره گذار

 اصالحات انجام شد. :پاسخ

 



 

 د

کلمه شاپو  7پارگراف  1شود. به عنوان مثال، در صفحه  ینیدر کل متن بازب یشیرایاصالحات و -الف  :نظر نقطه -11

 باشد و ... یآن بزپر م یح، کلمه بزپز که اصال2پاراگراف 11ان رودخانه شاپور، صفحه  یکه اصالح

.  8، 1، 4صفحه ارائه شوند. مثال، جدول  کیباشد، در قالب  یصفحه م کیآنها در  یریکه امکان قرارگ یجداول -ب

 "انجام و توسط ناظر چک شود. یکه اصالحات نگارش دیمقرر گرد"

 اصالحات انجام شد. :پاسخ

 
...  بوشکان و کنگان و یاستان در نواح یند که اغلب نخلستان هاداشت انیب نیبند آخر چن 2در صفحه  :نظر نقطه -18

 اب،یبوده و در محدوده جم، تنگ ارم، طلحه و فار زیو ناچ نییسطح پا نیا زانیدر کنگان م کهیگسترده شده اند؟!!! در حال

ر چک انجام و توسط ناظ یکه اصالحات نگارش دیمقرر گرد".  اشدب یگسترده م اریسطح بس نیو آبپخش ا یاهرم، دالک

 "شود.

 اصالحات انجام شد. :پاسخ

 
باشند.   کیمختلف از هم قابل تفک یها ستگاهیکه ا ابدی رییتغ هیال یمبولوژی( سی)هواشناس1در نقشه  :نظر نقطه -14

 "انجام و توسط ناظر چک شود. یکه اصالحات نگارش دیمقرر گرد"

 اصالحات انجام شد. :پاسخ

که  دیمقرر گرد"و در آن بخش ارائه گردد.  هیها در هر بخش ته ستگاهیا تینقشه موقع گرددیم هیصتو :نظر نقطه -21

 "انجام و توسط ناظر چک شود. یاصالحات نگارش

 ها ارائه شده است. ستگاهیشده و نقشه ا یمورد بررس یهواشناس یهاستگاهیپراکنش ا -1-4-2-1در بخش   :پاسخ

 
 و یریگاندازه یپارمترها دوره آمار دادهها تا چه زمان ریو سا تیبارش، دما، رطو زانیمتوسط مدر براورد  :نظر نقطه -21

 ".ردیخوانده شود و اظهار نظر صورت گ حاتیکه توض دیمقرر گرد". 47انیتا پا ای؟ 42 انیاند؟ تا پامحاسبه شده

-44لغایت  1711-11ساله از سال آبی  24آماری ، دوره ها، با توجه به سنوات آمار موجودداده یپس از بازساز :پاسخ

دوره  انیاپ نیدر منطقه مورد مطالعه مد نظر قرار گرفت. بنابرا یمیاقل تیبعنوان دوره شاخص آماری در تحلیل وضع 1747

ساله  24 از شتریب یعدم انتخاب دوره آمار لی. دلباشدیم 44ماه سال  وریتا آخر شهر یبه عبارت ای 1747-44 یآب الس ،یآمار

 شتریب نکهیبه ا است، با توجه لمیو د ریها مثل بندر د ستگاهیا یدر بعض کینوپتیس یها ستگاهیا یبه خاطر کم بودن داده ها

 کینوپتیس ستگاهیا 5موجود است و چون تنها  کینوپتیس یهاستگاهیو ... تنها در ا یرناکمثل باد و تابش و اب یمیاقل یپارامترها

شود. از  جهت مطالعه استان استفاده کینوپتیس یها ستگاهیا یتمام یالزم بود که از داده ها نیدر منطقه موجود است، بنابرا



 

 ذ

راکنش باعث کم شدن پ یبردن طول دوره آمار البه منظور  با لمیو د ریبندر د کینوپتیس یهاستگاهیحذف ا گریطرف د

اعتماد  رقابلیغ جینتا جادیموجب ا هاستگاهیبا کم بودن تعداد ا یآمار نیزم یهالیشد و تحل یها در سطح استان م ستگاهیا

بوده است )هر چند در  کینوپتیس یها ستگاهیقرار دادن آمار ا تیساله با اولو 24 یانتخاب دوره آمار نیخواهد شد. بنابرا

 در متن افزوده شده است.  حاتیشده اند(. توض یداده ها باز ساز زیسال ها ن یبعض

 
روش  ریاستفاده شده  و از سا سامانی –و تعرق چرا تنها از روش هارگربوز  ریتبخ زانیدر برآورد متوسط م :نظر نقطه -22

 هستگایدر ا کیرا به تفک سامانی – وزیدر روش هارگر Raزانیو... استفاده نشده است؟ م تیتورنت وا ایهمانند فائو  جیرا یها

 "و با دستگاه چک گردد.  یبررس یمورد با سازمان هواشناس نیا که دیمقرر گرد ". دییاستان ارائه نما یها

 24و تعرق استفاده شد. لطفا پاسخ  ریهم در برآورد تبخ تیاز روش تورنت وا سامانی –عالوه بر روش هارگربوز  :پاسخ

در  کیبه تفک سامانی – وزیدر روش هارگر Ra زانیش مطبق نظر داور محترم در متن گزار نیهمچن .دییرا مشاهده فرما

 استان ارائه شد. یها ستگاهیا

 
با ". دیینما حیرمسئله را تش نیا لیاتفاق افتاده؟ با ذکر دل یو تعرق در منطقه دشت ریتبخ زانیچرا حداکثر م :نظر نقطه -27

 "داده شود. حیدستگاه چک و به طور مبسوط تر توض

استخراج شده است. عالوه بر  رویو وزارت ن یها و آمار و اطالعات بر اساس آمار سازمان هواشناسنقشه یتمام :پاسخ

 یسامان-ویهارگر یهاروش سهیو تعرق استفاده شد. مقا ریهم در برآورد تبخ تیاز روش تورنت وا سامانی –روش هارگربوز 

ه استان بوشهر کم برآورد کرد یو تعرق را برا ریر تبخمقدا یامانس-ویاز آن است که روش هارگر یحاک تیو تورنت وا

تفاده شد )در اس تیو تعرق استان بوشهر از روش تورنت وا رینقشه تبخ هیمنظور تهبه نیاست )مطابق با نظر داور(، بنابرا

( سامانی – )با روش هارگربوز یقبل یدیهمانند نقشه تول زین تیبا روش تورنت وا دیجد یدی(. در نقشه تولهیگزارش اصالح

و تعرق در  ریبخت زانیمقدار م نیکمتر کهیرخ داده است، در حال ریو د یدشت یهاو تعرق در شهرستان ریتبخ زانیم نیشتریب

نقاط است  ریاز سا شتریب ریو د یدما در شهرستان دشت زانیم 2. با توجه به نقشه افتدیاتفاق م لمیگناوه و د یهاشهرستان

 یمرکز ینواح یطور کلاست. به شتریشهرستان ب نیدر ا زیو تعرق ن ریتبخ ادیز یدما لیکه به دل شودین مشاهده میبرابنا

 نینابرااست ب شتریکه دما ب یاست، چرا که در مناطق مرکز ییدما راتییکه مطابق با تغ دهدیرا نشان م یشتریو تعرق ب ریتبخ

 رجوع شود...  24پاسخ  هب نیاتفاق افتاده است.  همچن شتریو تعرق هم ب ریتبخ

 



 

 ر

روش دبگر  کیگرددکه با  یم هیاست؟ توص متریلیم 2125و تعرق در استان بوشهر  ریحداکثر تبخ ایآ :نظر نقطه -24

ه و با دستگاه محاسب گریکه با روش د دیمقرر گرد". دیینما سهیآن را با روش مورد نظر مقا جیو تعرق برآورد شود و نتا ریتخ

 "مورد نظر چک گردد.

ش رو نیو تعرق استفاده شد که ا ریهم در برآورد تبخ تیضمن تشکر از نظر داور محترم. از روش تورنت وا :پاسخ

-ویراز روش هارگ یترنانهیبواقع ریمقاد هاستگاهیا یبرآورد کرد و در مجموع در تمام متریلیم 7111حداکثر مقدار را حدود 

با روش اول در متن گزارش ارائه شد و جهت استخراج نقشه تنها  سهیدر مقا وشر نیا یهایخروج نیارائه داد. بنابرا یمانسا

 نقشه هر دو روش ارائه شده است. ری. در زدیاستفاده گرد تیاز روش تورنت وا

   

 
 

 6در گلباد و نقشه  یاست ول یجنوب غرب، جهت باد غالب در ابستگاه دبلم جنوب و 1با توجه به جدول  :نظر نقطه -25

 "که با دستگاه مورد نظر چک گردد. دیمقرر گرد" ست؟یاست؟ علت چ یجهت باد غالب غرب

 ی( سرعت و جهت باد که از سازمان هواشناس21و  18، 15، 12، 4، 6، 7، 1) یگلباد توسط آمار روزانه و ساعت :پاسخ

( و 11دول )ج یخیتار یبادها نیعتریسر یبرا یکیتن گزارش دو جدول، شده است. در م میشده است ترس افتیکشور در

سمت، سرعت و  11جدول "است توجه شود که گلباد را با  د( ارائه شده است. خواهشمن11باد غالب )جدول  یبرا یگرید



 

 ز

در  کباریکه  "یخیتار یبادها نیعتریسمت و سرعت سر 11جدول "بادها  نیعترینه با سر دییفرما سهیمقا "درصد باد غالب

شده  دهیوز باز سمت جنو یدر طول دوره آمار انهیباد سال نیعتریسر ستگاهیا نیثبت آمار، اتفاق افتاده است. در ا خیتار

الب در جهت باد غ نیرا. بنابرا یخیباد تار نیعتریدهد و نه سر یتوجه شود که گلباد جهت باد غالب را نشان م یاست. ول

 دهد.  یبا جهت گلباد دارد و هر دو سمت غرب را نشان م یوط به باد( همخوان)جدول دوم مرب 11جدول 

 

 قرار جم – کنگان کیتینویس ستگاهیا ستیبا یبوشهر م کیتینویس یبجا 2در پارگراف  71در صفحه  :نظر نقطه -26

 "که گزارش مربوطه چک گردد. دیمقرر گرد"(.  6)مطابق با نمودار  ردگی

 شد.اصالحات انجام  :پاسخ

 
 یحت ایو  47 انیتا پا ستیبا یم یطول دوره آمار یدر بررس ،یدر بحث برآورد خشکسال 47در صفحه  :نظر نقطه -21

که  دیمقرر گرد"نشده بود؟  یریداده بارش اندازه گ 44-47 انیتا پا ای؟؟ آ41-41 انیبرآورد گردد نه تا پا 44اول  مهیتا ن

 "اصالحات انجام و توسط ناظر چک گردد.

 استفاده شده است. یمحاسبه خشکسال  ی( برا1747-44لغایت  1711-11شاخص ) یدوره آمار :پاسخ

 
الح اص دیدارند که با یمختصات همپوشان ستمیس یفیو اطالعات توص رانی، نقشه ا12در نقشه شماره  :نظر نقطه -28

 "که اصالحات انجام و توسط ناظر چک گردد. دیمقرر گرد"گردند.  

 حات انجام شد.اصال :پاسخ

 
 که اصالحات انجام و توسط ناظر دیمقرر گرد"و از نظر فونت اصالح گردد.   ایمنابع بر اساس حروف الف :نظر نقطه -24

 "چک گردد.

 اصالحات انجام شد. :پاسخ

 
 ها در استان ستگاهیا عیتوز لیها الزم در جهت تکم هیتوص ش،یشرح خدمات آما یبا توجه به راهنما :نظر نقطه -71

 نشده است. یگزارش به آن اشاره ا نیارائه گردد که در ا ستیبایم

 نیبه طور مفصل به ا "استان یهواشناس یهاستگاهیو پراکنش ا عیتوز یبررس -1-4-2-1 "در قسمت  :پاسخ

 موضوع پرداخته شد.
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 تحلیل وضعیت اقلیمی -1-2-4

ه استان ب مهاجری هوا یهاو توده یمنابع رطوبت ،ییایبر ارتفاع، عرض جغراف مشتمل استان بوشهر یمیمهم اقل یهاسازه

 یمعدن و یصنعت یهاتیو فعال یاهی، پوشش گیکشاورز ریهم نظ یگرید فوق، عوامل یاصل یهاو در کنار سازه باشندیم

 .گرفتند قرار یابیمورد ارزمختصر  طوربه م،یبر اقل مؤثر یتحت عنوان عوامل فرع

 

 استان میتأثیر ارتفاعات بر اقل -1-2-4-1

و  رندیگیر مدر ب را است که به موازات هم سرتاسر طول استان افتهی لیتشک یاصل رشته استان بوشهر از دو ارتفاعات

ستان ا ارتفاعات زاگرس است. یهاکوه ، دنباله رشتهپوشاندیرا م استانی و شرق یشمال یهاآن که محدوده یرشته اصل

از  یسبمنا افتیدر مهاجر به استان، یزاباران یهوا یهاجهت از توده نیا به فاقد ارتفاع قابل مالحظه بوده و بوشهر اکثراً

ر کم د یجو یهازشیاست که ر دهیسبب گرد هاآنجهت گسترش  و استان یهاارتفاع کم کوه ندارند. یجو یهازشیر

در حد  هاپای کوهارتفاعات و  نیرا در ا یاهیگ ارتفاعات، گسترش پوشش نیا یهانامناسب با جنس خاك قیتلف در هاآن

 .شودیمشاهده م زیناچ یاهیگ پوشش با ایبه صورت لخت و  باًیاستان تقر یهاجهت اغلب کوهستان نیا به قرار دهد و یزیناچ

 

 بر اقلیم استان یتأثیر منابع رطوبت -1-2-4-2

بآ شده است. لیتشک فارسجیخل یهاو پهنه آب ینیزم ریز یها، آبیجار هایبخش آباستان از سه  یهاآب منابع

 یو دالک رشاپو مند،ی هااستان، رودخانه یدائم یهاخانهوداست و تنها ر یفصل و یدائم یهااستان شامل رودخانه یجار یها

 .باشندیم

تان اس یهاچشمه شتریاست و در واقع ب نیریش یهاآب یدارا گرید یشور و بخش یاستان بخش ینیزم ریز یهاآب

 است. نیریآب ش یدارا زین یتعداد وی گوگرد

 بتدما و رطو راتییتعادل در تغ یقرار داده و نوع تأثیرتحت  را فارس مناطق مجاور استان جیخل یهاآب میعظ منبع

هوا در  یماد یها و حداکثرهاحداقل نیب یفاحش اختالف که دهیسبب گرد یگذار تأثیر نی. ادینمایم جادیمناطق ا نیا

علت  هب نشود. داریفارس پد جیخل تأثیر تحتی هانیاز حد دما در سرزم شینوسانات ب و اصوالً دیایوجود ن به مناطق نیا

 یطوبتو ر ییدماتبادل  کی مناطق از نیا د،یآیبه وجود م یو خشک ایدر مینس زمیمکان یاحلدر مناطق س ،تداوم وزش باد

 برخوردارند. یدائم
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باد،  ،یندگبار ،دما یهامیاستان بر رژ یمنابع آب ریها و ساو چشمه هارودخانه همراه با فارسجیخل یگسترده رطوبت منبع

 .شوندیواقع م مؤثراستان  یمیاقل میبر رژ تینها منطقه و در یجو یرهاییمتغ ریو سا ریتبخ

 

 استان میاقل بر یهواشناس یهاستمیهوا و س یهاتأثیر توده -1-2-4-3

 یهابه صورت گرم و مرطوب و در بخش یساحلی هاگرم است که در بخش یمیاقل یاستان بوشهر در مجموع دارا

هوای  یهاتمسیس ترینمهمو  است کم باران کشور یها. استان بوشهر از استانباشدیو خشک م گرم استان به صورت یداخل

پرفشار  راکزم ریو سا یغرب ، شمالیشمال یاست و پرفشارها یو سودان یاترانهیمدی بر آن در فصل زمستان کم فشارها مؤثر

 .گذارندیم تأثیراستان  نیبر ا افتهی لیتعد ایگونهبهسرد سال  یهادر طول فصل زین

گذاشته  تأثیرهر بر استان بوش رانیا ریو کو قایافر ،عربستان یصحار یمستقر بر رو یفصول گرم سال، کم فشار حرارت در

 ورتبه ص زین مونسون ایهند  در تابستان مرکز کم فشار ژهیگرم سال، به و یهاماه در .شوندیآن م یدما شیافزا و موجب

 .گذاردیم تأثیربر استان بوشهر  یمحدود و مقطع

 

 یی بر اقلیم استانایغرافجتأثیر عرض  -1-2-4-4

از  یکی استان به نیاست که ا دهیدرجه موجب گرد 71درجه تا  21 ییایجغراف یهاعرض نیاستقرار استان بوشهر در ب

است  ایگونههبگفته شده  جغرافیایی یهاعرض یهافاصله در استان ییایجغراف تیمناطق کشور مبدل گردد. موقع ترینگرم

ن بر استا میخود را بر اقل ژهیو اثرات و افتهیرا  منطقه نیغرب و غرب امکان ورود به ا برآمده از جنوب یهوا یهاتوده که

 از یدر برخ یاقابل مالحظه راتیی، موجب تغییایجغراف درجه عرض 7 استان در فاصله حدوداً گسترش .گذارندی جا

که هر  گرددیم دیاز خورش یافتیدر یهایانرژ ریسا ، تشعشع ویریگآفتاب درصد ،یساعات آفتاب رینظ یمیاقل یپارامترها

 .شوندیواقع م مؤثراستان  یمیاقل طیبر شرا ینحو به هاآناز  کی

 

 ی بر اقلیم استاناهیو پوشش گ یتأثیر کشاورز -1-2-4-5

شت ک غیرقابل یعیوس یهارا در گستره استان نیا یهانیاز استان بوشهر، زم یعیوس یهاآب و خاك در بخش یشور

 .شوندیمشاهده م استان پراکنده در سطح یهاقابل کشت به صورت محدوده یهانیزم جهینت نموده است و در
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در محدوده جم، تنگ ارم، طلحه و فاریاب، اختصاص دارد که  هانخلستان به احداث یاستان بوشهر غالب باغدار در

 .دیآیبه عمل ماهرم، دالکی و آبپخش 

و  الس صل گرم و محدود بودن دوره بارش در طولفبودن  یو طوالن یبارندگ کمبود لیاستان بوشهر هم به دل مراتع

ر د تیمجموع به علت محدود در است. ریمتوسط و فق نوع از شتریها، بدام هیرویب یچرا ها ونامساعد بودن جنس خاك

 یهادر محدوده به جز یاهیگ و پوشش یکشاورز ی، عوام فرعیو مرتع یو ضعف پوشش جنگل یکشاورزی هاتیفعال

 واقع شوند. مؤثراستان  میاقل توانند بری، نمیمیکوچک خرد اقل

 

  یهواشناس یهاستگاهیا -1-2-4-6

ان مورد های هواشناسی استایستگاهوده هواهای مهاجر بر استان بوشهر، قبل از بررسی وضعیت اقلیمی استان بوشهر و ت

 گیرد. بررسی قرار می

های ایستگاههای هواشناسی استان بوشهر شامل (، ایستگاه1747اساس سالنامه آماری اداره کل هواشناسی استان بوشهر )بر 

باشد که یخودکار، جو باال و راداری م باران سنجیکالسیک،  یباران سنجشناسی خودکار، ، اقلیمشناسیسینوپتیک، اقلیم

 شود:ها توصیف میمختصر این نوع ایستگاه طوربه

 

 های سینوپتیکایستگاه -1-2-4-6-1

بت و هر ساعت نس یرا دارا بوده و به صورت شبانه روز یهواشناس زاتیمجموعه تجه ترینکامل معموالً هاستگاهیا نیا

 ،یافق دید زانیدما، رطوبت، فشار هوا، م هاستگاهیا نی. در اندینمایاقدام م یبه ثبت اطالعات و ارسال گزارشات هواشناس

 دیشدت تابش آسمان، خورش و مدت تابش آفتاب ،هایبارندگ زانیم ،و نوع ابرها یابرناک زانیسمت و سرعت وزش باد، م

اندازه  نیسطح زم یمتر 1تا عمق  یمتریسانت 5از  نیاعماق زم یدما نیشود، همچنیم یریگ دازهان نیو بازتابش سطح زم

 شود.یم یریاندازه گ هاستگاهیا نیدر ا زیساعته ن 24 ریتبخ زانیشود. میو ثبت م یریگ
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  شناسیهای اقلیمایستگاه -1-2-4-6-2

 خرکه  یمهم یهادهیو پد یبارندگ زانیشامل دما و رطوبت، سمت و سرعت باد، م یاطالعات اصل هاستگاهیا نیدر ا

اطالعات  یآورماه به مرکز جمع انیشده و در پا یآورجمع المللیبینبه زمان  15تا  17بار از ساعت  کیداده هر سه ساعت 

 گردد.یارسال م

 شناسی خودکاراقلیمهای ایستگاه  -1-2-4-6-7

 زانیقادرند اطالعات مربوط به دما، رطوبت، سمت و سرعت باد، فشار هوا و م  خودکار معموالً شناسیی اقلیمهاستگاهیا

 هاستگاهیا نیا. ارسال کنند یبستر مخابرات قیکرده و به صورت گزارش هوا از طر یریگرا اندازه دیو تابش خورش یبارندگ

 شوند.یپوشش ندارند نصب م کینوپتیس یهاستگاهیکه ا یدر منطق معموالً

 

 کالسیک باران سنجی -1-2-4-6-4

مجموعه در  رینتبزرگ  یشود که از نظر تعداد و پراکندگیمنطقه ثبت م کیدر  یبارندگ زانیفقط م هاستگاهیا نیدر ا

ماه به  هر نایکرده و در پا یریگرا اندازه یبارندگ زانیبه صورت روزانه م یمتصد کی هاباران سنجیهستند. در  یهواشناس

 .کندیاطالعات ارسال م یآورمرکز جمع

 

 یا دیتاالگر خودکار باران سنجی یهاستگاهیا -1-2-4-6-5

کنند و یل مرا ارسا یاطالعات مربوط به بارندگ یبستر مخابرات قیخودکار هستند که از طر هایباران سنجها، تاالگرید

 کنند.یاقدام م لینسبت به اعالم هشدار س دیبارش شد در صورت معموالً

 

 های جو باالایستگاه -1-2-4-6-6

شود یانجام م یهواشناس یهاکار با بالون نیشود ایم یآورجو جمع یاطالعات مربوط به مقطع عمود هاستگاهیا نیدر ا

با ارسال بالون اطالعات مربوط به دما و رطوبت، سمت و سرعت وزش باد و فشار هوا در ارتفاعات  بار دو یروز و معموالً

 شود.یو ثبت م یریگمختلف اندازه
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 های راداریایستگاه -1-2-4-6-1

ت از نوع شود و ممکن اسینصب م کینوپتیس یهاستگاهیاز ا یکیدر  یکمک زاتیبه عنوان تجه معموالً زاتیتجه نیا

 کیو نزد نییباشند که اطالعات مربوط به جو را در ارتفاع پا یزریل یرادارها ایو  یصوت یرادارها ایو  ییویادر یرادارها

  .کنندیم یآور( جمعلومتریک 2) کمتر از  نیسطح زم

 

 استان یهواشناس یهاستگاهیپراکنش ابررسی توزیع و  -1-2-4-7

ت و تعداد آن به تفکیک هر نوع ارائه شده است. در پیوسهای دیدبانی هواشناسی استان بوشهر لیست ایستگاه 1در جدول 

 1نقشه  (.24تا  21به تفکیک شهرستان ارائه شده است )جداول  بانی هواشناسی استان بوشهرهای دیدهایستگاه یک نیز شبکه

 دهد.می( را نشان باران سنجیهای هواشناسی استان بوشهر )سینوپتیک، اقلیم شناسی و پراکنش ایستگاه

یک شبکه مناسب، بستگی به میزان تغییرات عوامل هواشناسی و نیز دقت مورد انتظار از های مورد نیاز در تعداد ایستگاه

ها از نظر مطالعات دارد. بعضی از عوامل، تغییرپذیری شدید و برخی دیگر تغییرات کمتری دارند. بنابراین تجهیز ایستگاه

 بندی کرد:توان عوامل مورد مطالعه را به شرح زیر طبقهلذا می ست ویکسان نی گیری با یکدیگروسایل اندازه

 د.نکه نیاز به شبکه متراکمی ندار عوامل با تغییرات کم مانند فشار و تابش -

 عوامل با تغییرات متوسط شامل دما، رطوبت، باد و تبخیر که به شبکه متوسطی نیاز دارند. -

 که به شبکه متراکمی نیاز دارد. عوامل با تغییرات زیاد نظیر بارندگی -

 

 ها از توزیع نسبتاًاهاین ایستگاستان بوشهر حاکی از آن است که  شناسیهای سینوپتیک و اقلیمایستگاه بررسی پراکنش

ه ک)بین بندر دیلم و بندر گناوه(  باشدومتر میکیل 61گاه حدود حداکثر فاصله بین دو ایستبطوریکه  .مناسبی برخوردار هستند

ن ای استان مناطق مرز شرقی برخیو در  باشدکیلومتر می 71حدود در تعیین پارامترهای هواشناسی نهایت سهم هر ایستگاه 

 بنابراین جهت ثبتهای همجوار(. های موجود در استانرسد )بدون در نظر گرفتن ایستگاهکیلومتر نیز می 41میزان به 

سینوپتیک و های اه، ایستگشبکه کم تا متوسطی دارند تراکم که نیاز به د و تبخیردما، رطوبت، با، تابش ،فشارپارامترهای 

 باشند.از کفایت الزم برخوردار می شناسیاقلیم

سنجی با توجه به رانباهای برای تعیین تعداد مطلوب ایستگاهسنجی نیازمند شبکه متراکمی هستند که های بارانایستگاه

 :(1741)علیزداه،  توان از فرمول آماری زیر استفاده کرددرجه دقت تخمین بارندگی می
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 در این فرمول:

Cvهاهای آماری آنموجود و دادههای منطقه بر اساس تعداد ایستگاه : ضریب تغییرات بارندگی ، 

E و شودده درصد در نظر گرفته می منطقه که معموالً: درصد اشتباه در تخمین میانگین بارندگی 

Nاست سنجی الزمهای باران: تعداد ایستگاه. 

د درصبنابراین طبق فرمول فوق با در نظر گرفتن است.  1/18های موجود برابر با ساالنه ایستگاهبر اساس آمار  Cvمقدار 

ه ترتیب برابر ب استان مورد نیاز سنجیباران هایتعداد ایستگاه ،منطقه یبارندگ نیانگیم نیدر تخم درصد 2و  5، 11 یهااشتباه

در  ان بوشهراست یاداره کل هواشناس یآماربا توجه به اینکه در استان بوشهر طبق سالنامه ایستگاه خواهد بود.  88و  14، 4با 

، بنابراین (1)جدول  باشدسنجی خودکار موجود میایستگاه باران 42 بهمراهسنجی کالسیک باران ایستگاه 88، 1747سال 

های بارش هستند. این در حالی است که سایر سنجی از کفایت بسیار خوبی جهت ثبت دادههای بارانتگاهتعداد ایس

 کنند. های بارش را ثبت میدادهشناسی و سینوپتیک نیز های اقلیمایستگاه

یستگاه در مناطق مسطح، کوهستانی و کویری یک ا، (1741علیزداه، های سازمان جهانی هواشناسی )بر اساس توصیه

اطق از من با در نظر گرفتن هر کدام. باشدکیلومترمربع کافی می 11111تا  1511و  251تا  111، 411تا  611ترتیب در هر به

 سنجی استان بوشهر از کفایت الزم برخوردار است.های بارانفوق نیز تعداد ایستگاه

 

 

  بانی هواشناسی استان بوشهرهای دیدهشبکه ایستگاه: 1جدول 

 1333مأخذ: سالنامه آماری اداره کل هواشناسی استان بوشهر، 

 تعداد نوع ایستگاه ردیف

 سینوپتک 1

 2سینوپتیک دریایی       

 4سینوپتیک فرودگاهی    8

 2سینوپتیک               

 2 شناسی اقلیم 2

 14 اقلیم شناسی  خودکار 7

 88 کالسیک  باران سنجی 4

 42 خودکار  یا دیتاالگر باران سنجی 5

 1 باالجو  6

 1 ایستگاه رادار 
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 ها داده یآمار یبازسازبررسی آمار هواشناسی و  -1-2-4-8

رسالت کاری خود، مسئولیت احداث و آماربرداری از سازمان هواشناسی کشور باقتضای طبیعت کار و اجرای 

مین نیازهای أهای سینوپتیک، کلیماتولوژی و بارانسنجی )معمولی و ثبات( را بعهده داشته و وزارت نیرو نیز در تایستگاه

های اهاز ایستگبرداری دار تاسیس و بهرهآماری خود با هدف شناخت اقالیم و ایجاد پیوند بین عوامل آن با منابع آب، عهده

بکه آوری و کنترل آمار شای( شده است. دو سازمان مسئول پس از جمعتبخیرسنجی و بارانسنجی )معمولی، ثبات و ذخیره

 نمایند.  های تحت نظارت خود، اقدام به چاپ و انتشار آمار و اطالعات میایستگاه

 باشندمی نوپتیکسی هایایستگاه شود،می گزارش و گیریاندازه هواشناسی عوامل بیشترین آن در که هاکاملترین ایستگاه

 روزهای تعداد ابرناکی، باد، حرکت جهت و سرعت آفتابی، ساعت و تشعشع دما، نسبی، نم بارندگی، میزان آنها در که

 ینوپتیکس هایشود. در تعدادی از ایستگاهگیری و گزارش میدازهان جو فوقانی سطوح هواشناسی عوامل و هوا فشار یخبندان،

 بعلت تیکسینوپ هایایستگاه در آماربرداری دقت .شودمی گزارش و گیریاندازه نیز مدت کوتاه رگبارهای و تبخیر میزان

 سینوپتیک های. ایستگاهباشدمی زیاد بسیار آنها بوسیله آماربرداری کنترل و محل در مستقر مسئولین و کارشناسان حضور

 .شوندمی اداره و تأسیس کشور هواشناسی سازمان بوسیله

 بارندگی و ادب متوسط سرعت تبخیر، دما، آمار شوندمی اداره و تأسیس نیرو وزارت بوسیله که تبخیرسنجی هایدر ایستگاه

 سنج، تشعشع دایرند معرف هایحوزه در که هاییایستگاه بویژه هاایستگاه این از تعدادی در. شودمی گزارش و گیریاندازه

 گیریاندازه زنی آفتابی ساعات و مدت کوتاه رگبارهای ارتفاع تشعشع، میزان و دارد وجود نیز هلیوگراف و ثبات سنجباران

 تبخیرسنجی هایایستگاه در آن آماری سنوات و شده محدود سرعت گیریاندازه به فقط باد پارامتر البته. شودمی گزارش و

 باشد.ایستگاه سینوپتیک برخوردار نمیت به نسب مناسبی دقت از عموما و کوتاه

 اطالعات هواشناسی مورد نیاز آمایش استان بوشهرخدمات در مطالعات هواشناسی شرح برای انجام محورهای فهرست 

 باشد.به شرح زیر می

ای های منتخب طی دوره آماری موجود برهای ماهانه و ساالنه در ایستگاهـ جمع آوری آمار مربوط به بارندگی الف

 های مربوط به برآورد مقادیر متوسط بارندگی ماهانه و ساالنهتحلیل

های تبخیرسنجی حداقل و حداکثر(، با توجه به آمار موجود در ایستگاه ،ـ جمع آوری اطالعات مربوط به دما )متوسط ب

 و سینوپتیک در پیرامون منطقه مورد مطالعه

 خبندانی یباد، تعداد روزها ،یرطوبت نسب ،ابرناکی ،یتابش، ساعات آفتاب ریمختلف نظ یآمار پارامترها یجمع آور  -ج

 .کینوپتیس یهاستگاهیو ... از ا
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مچنین ه برداری وخر در احداث و بهرهأهای مختلف به دلیل تقدم و تدر ایستگاه های هواشناسیدادهبا توجه به اینکه 

برای  باشد، لذا الزم استهای خاص( دارای هماهنگی زمانی نمیرسالیا از کار افتادن ایستگاه )به صورت موقت د و تعطیلی

سبت های مختلف نگیری از روشهای مختلف از یک دوره آماری مشترك استفاده شود. به همین دلیل با بهرهانجام تحلیل

هاى گاهدر ایست ارامترهاپاز روش همبستگى بین  در این مطالعهشود. های آماری در دوره شاخص پرداخته میبه تکمیل خالء

ستفاده ا قرار دارند برای ارزیابی نواقص آمارى و تکمیل و تطویل آمار اقلیمنزدیک به هم که معموالً تحت پوشش یک نوع 

های منتخب مورد بازسازی و تطویل قرار ابتدا نواقص آماری ایستگاه یستیبرای تعیین دوره شاخص آماری با قتی. در حقشد

این دارای کیفیت مناسب آماری هم بودند، بعنوان  برهایی که دارای آمار طوالنی بوده و عالوه اساس ایستگاه. بر این ردیگ

الء های و بر اساس آن نواقص و خ فترها مد نظر قرار گسایر ایستگاه هواشناسیایستگاه مبنا برای تطویل و بازسازی آمار 

 .گردیدآماری تکمیل 

-44لغایت  1711-11ساله از سال آبی  24ها، با توجه به سنوات آمار موجود، دوره آماری تطویل دادهبازسازی و پس از 

 در منطقه مورد مطالعه مد نظر قرار گرفت.  وضعیت اقلیمیبعنوان دوره شاخص آماری در تحلیل  1747

 

 های هوا(تحلیل جریانات جوی )توده -1-2-4-9

و   یشمال یو پرفشارها یسودان ،یاترانهیمد یکم فشارها هوای، توده مؤثر بر استان بوشهر یهواها توده ترینمهماز 

 یرتأثدر فصول سرد سال استان بوشهر را تحت  شتریهوا( ب یها)توده یجو یهاستمیس نیتوان نام برد که ایرا م یشمال غرب

بر  رانیا ریو کو قایعربستان، آفر یگرفته از صحرا تنشأ یکم فشار حرارتتوده هوای در فصول گرم سال،  .دهندیمقرار 

 گذارد.یم أثیرتبر استان بوشهر  یمقطع به صورتشود. مونسون هند هم گاهاً یدما م شیگذاشته و باعث افزا تأثیراستان  نیا

اداره )توان به دو قسمت جریانات جوی زمستانه و جریانات جوی تابستانه بر استان بوشهر را می مؤثربنابراین توده هواهای 

 پردازیم.( تفکیک کرد که ذیالً به بررسی و تحلیل آن می1744کل هواشناسی استان بوشهر، 

 

 جریانات جوی زمستانه -1-2-4-4-1

و  یسودان ،یاترانهیمد یکم فشارها ، توده هوایمؤثر بر استان بوشهر در فصول سرد سال یهواها توده ترینمهماز 

 است: یو  شمال غرب یشمال یپرفشارها
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 یاترانهیکم فشار مدوای توده ه -1-2-4-4-1-1

 قیاروپا از طر یبعد از عبور از رو ردیگیم نقشه سلندیاطلس و جنوب ا انوسیکه در شمال اق یاترانهیمد یتوده هوا

دهد. یار مقر تأثیرن را مورد رایشمال و شمال غرب ا ینواح هیترک قیوارد و سپس از طر ترانهیمد یایبه شرق در اهیس یایدر

 یااروپ قیکه از طر یاترانهیمد یدهد. توده هوایخود را از دست م تیفراوان ماه یهایعبور از خشک لیتوده هوا به دل نیا

مت شرق، با حرکت به س یجبهه قطب شیدایدر منطقه و پ تیو تقو ییزاکلونیشود بعد از سیم ترانهیوارد شرق مد یغرب

 باشد. یتوده هوا م نیاز ا یناش رانیا یهاباراندهند که اکثر یرا مورد تهاجم قرار م رانیا

محل  زین خود باشد،یکم فشار مهاجر مهای تودهمحل عبور  نکهیا عالوه بر ترانهیمد یایسرد سال در یهادر ماهبنابراین  

 جادیشار اکم ف یاقبرس زبانه یرو بر در حرکت خود به جانب شرق، هاآناز  یاست که برخ یمتعدد یفشارها کم لیتشک

قرار  رتأثیرا تحت  کشور شمال غربغرب و  یو نواح شودیم رانیوارد ا هیکشور ترک یرو از زبانه کم فشار نیکرده و ا

 کیکه  شودیم میتقس و برخورد با ارتفاعات آن مناطق به دو شاخه هیترک ویر از عبور پس از ستمیس نیا زین ی. گاهدهدیم

. شودوارد ایران میکشور عراق  یپس از عبور از رو گریو شاخه د شودیم وارد کشور شمال غربشاخه آن از طرف غرب و 

 در مؤثری یهایکنند، بارندگ یکم فشار را همراه یهاستمیس نیامناسب دما  انیگراد با یتراف سطوح فوقان کههنگامیبه 

، استان رانیا فالت حرکت خود در ریدر مس یاترانهیمد یهاکلونیفصل زمستان س در .کندیم زشیر هاآنتحت نفوذ  مناطق

مند ر بهرهکم فشا نیو مداوم ا میمال شیکم و ب یهایاستان بوشهر هم از بارندگ تاًیتحت پوشش قرار داده نها زیبوشهر را ن

 .شودیم

 

 یفشار سودان کمتوده هوای  -1-2-4-4-1-2

را  رانیو جنوب غرب ا یغرب یعبور از عربستان، نواح( بعد از ی)سودان قایشمال آفر یصحرا ینواح أبا منش ییهوا توده

از  ییهایفارس و کسب رطوبت سبب بارندگ جیعمان و خل یایدر یتوده هوا بر رو نیدهد. با استقرار ایمورد تهاجم قرار م

قرار داده و  یرتأثاستان بوشهر را تحت  دفعاتبهسامانه  نیکند )ایم جادیآسا ا لیس یهاباران یشده و حت دیشد دارینوع ناپا

 ود.خواهد ب فیخف ینباشد همراه با گرد و خاك و بارندگ یاگر رطوبت کاف یشدن رواناب شده است( ول یباعث جار

زبانه پر  وذبانف. گاهاً باشدیفشار کم م یدارا ینسب طوربهدر مجاورت منطقه حاره قرار دارد  نکهیا لیسودان به دل منطقه

ه سرخ جذب رطوبت نمود یایاز در شده و تیسرد در آن منطقه، کم فشار تقو یهوا زشیسودان و ر یبه مناطق شمال فشار

کم فشار  کیبه  لیمستقر در آن منطقه برخورد کرده و تبد یبا توده هوا شودیسرخ گسترده م یایدر یو همزمان که بر رو
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عربستان و  یپس از عبور از کشورها ای شود ویم رانیخوزستان وارد ا قیخود از طر رینمودن مس یشود که با طیفعال م

به صورت  کم فشار نیاز ا یدهد. بارندگیقرار م تأثیرفارس کسب رطوبت نموده و استان بوشهر را تحت  جیاز خل تیکو

شاهد آن  یبه فراوان ریاخ یهاشود که در سالیمخرب در استان بوشهر م یهاالبیس انیبوده و گاهاً باعث جر یرگبار

 .میابوده

تان استان در فصل زمس یهایبارندگ ترینمهمکه در باال به صورت اجمال شرح داده شد منشأ  یستمیدو سبنابراین 

 باشد.یم

 

 یو  شمال غرب یشمال یپرفشارهاتوده  -1-2-4-4-1-7

 نبوده گفته شده یمراکز کم فشارها شدتبهپرفشار بر استان بوشهر  مراکز ریو سا شمال غربیو  یشمال یهاستمیس تأثیر

  است. ریها در استان بوشهر انکار ناپذاز سال یدر برخ یاستثنائی در قالب بروز سرماها یشمال ینفوذ پرفشارها تأثیر یول

 انوسیو اق یناویاسکاند أبا منش یی، توده هوادهدیقرار م تأثیرکه در زمستان استان بوشهر را تحت  یگرید یتوده هوا

و  هیکتر قیرطوبت کسب کرده و از طر اهیس یایاز در اروپا و از دست دادن رطوبت مجدداً یاطلس است که با عبور از رو

 دهند. یقرار م تأثیررا مورد  رانیعراق، غرب ا

 جریانات جوی تابستانه -1-2-4-4-2

 یراهاحصی رارتح یفشارهاعمده تحت نفوذ سه جریان هوای گرم کم طوربههای گرم سال استان بوشهر در فصل

و  ریبخدما و ت شیگرم و خشک موجب افزا اناتیجر نیکه ا رد،یگیقرار مو گاهاً مونسون  رانیا ریکو ،قایافر و عربستان

 .گردندیم استانی هایقطع بارندگ

 

 کم فشارهای حرارتی صحراهای عربستان و آفریقا -1-2-4-4-2-1

هوای گرم  هایمراکز کم فشار حرارتی فعال گردیده و تودههای گرم سال به عنوان صحراهای عربستان و آفریقا در فصل

دارند که از درجه ناپایداری زیادی برخوردارند و در مسیر حرکت خود نواحی جنوبی، و خشکی را به سایر مناطق ارسال می

 یو شرج ایاز دردما و انتقال رطوبت  شیعربستان موجب افزا یصحرا یحرارت یگیرند. کم فشارهامی بر را در ایرانمرکزی 

 گردد. یهوا در استان بوشهر م دنش
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 کم فشار حرارتی کویر مرکزی -1-2-4-4-2-2

 Thermalشود که اصطالحاً های گرم سال یک مرکز کم فشار حرارتی بر روی کویر مرکزی ایران تشکیل میدر ماه

Low ای شک مناطق جنب حارههای هوای گرم و خشود. در حقیقت کویر مرکزی ایران در فصل گرم مولد تودهنامیده می

 وشهربتواند مناطق وسیعی را تحت سیطره خود قرار دهد. استان های ساعت آن میاست که جریانات خالف چرخش عقربه

 گیرد.هوای گرم و خشک آن نیز قرار می تأثیرهای گرم تحت طبعاً در فصل

 

 مانسون هند فشار کمزبانه -1-2-4-4-2-7

اهی گدهد و گویند که معموالً جنوب شرق کشور را تحت نفوذ خود قرار میمی "مونسون"این جریان هوا اصطالحاً  هب

. دوره فعالیت آن در حدود سه ماه تابستان گذارد تأثیرآن  شرق کشور وارد استان بوشهر شده و بر از جنوب ممکن است

های رانهوزد و به کهند می آورد که از طرف جنوب غربی اقیانوساست که بادهای موسمی تابستانه اقیانوس هند را پدید می

گذارد. این جریان کم فشار در حالی که در مناطق هندوستان و آسیای جنوب شرقی می تأثیررسد و بر سواحل آن مکران می

فقط  ورسد یما نم کشور آن به یهایاز بارندگ یارقم قابل مالحظه متأسفانهآورد، می به وجودهای وسیعی را بارندگی

 وآورد ی جوی اندکی را در سواحل دریای عمان و رگبارهایی را در ارتفاعات جنوب شرق کشور پدید میهاگاهی ریزش

 .دینمایم گرد و خاك اکتفا دیتول و یابرناک جادیبه ا معموالً هااستان ریدر سا

 

 تحلیل دما و تعداد روزهای یخبندان -1-2-4-11

 تحلیل دما -1-2-4-11-1

 :داستان مؤثرن نیا ییدما راتییعامل در تغ نیاست که چند ایگونهبه ییایجغراف تیاستان بوشهر از نظر موقع

مناطق  نکهیا مرغیباشد. علیم یمتعادل کردن دما در مناطق کم ارتفاع ساحل یبرا یفارس عامل جیخل یرطوبت میمنبع عظ

احل تر استان که دور از سمرتفع، از مناطق هاآن انهیسال یدما نیانگیاند، مقرار گرفته ییایجغراف ترنییدر عرض پا یساحل

 ستگاهیو ا 25بوشهر  یساحل ستگاهیدما در ا نیانگیباشد. به عنوان مثال میکمتر م ند،باالتر قرار دار یهادر عرض باشد ویم

 (.2)جدول  باشدیم گرادسانتیدرجه  21باالتر و به دور از ساحل  یهاواقع در عرض سرقنات
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 یمتفاوت ییدما میرژ یمتفاوت دارا یاستان با توپوگراف نیاستان بوشهر عامل ارتفاع است. ا ییدما میدر رژ گریعامل د

 فایستان اا ییدما میدر رژ ی، نقش مهمیاستان یکل اسیفاکتور در مق نیاست که ا ییایعرض جغراف گریعامل مهم د است.

 کند.یم

 هایرا در مقیاس ماهانه و ساالنه برای ایستگاه مقادیر متوسط دراز مدت دمای حداقل، حداکثر و میانگین 2جدول 

های شنبه و قنطره دارای بیشترین ایستگاهمطلب است که  نیا یایگو یآمار یبررسدهد. بوشهر نشان میو استان هواشناسی 

مای د ( و ایستگاه سینوپتیک ساحلی دارای کمترینگرادسانتیدرجه  75دمای حداکثر )متوسط درازمدت سالیانه برابر با 

ال های سماه ترینگرمتیر و مرداد باشد. در استان بوشهر می( گرادسانتیدرجه  28)متوسط درازمدت سالیانه برابر با حداکثر 

نوپتیک و سیعباسی ، قنطره یهاستگاهیآمار ا یدارا یهاستگاهیا نیاز ب سال در استان بوشهر است.ماه سردترین ماه و دی

( و ایستگاه سینوپتیک بندر گرادسانتیدرجه  11سالیانه )متوسط درازمدت سالیانه برابر با  حداقلکمترین دمای جم -کنگان

 (.2)جدول  باشد( را دارا میگرادسانتیدرجه  27دیر بیشترین دمای حداقل سالیانه )متوسط درازمدت سالیانه برابر با 

ی بین حداقل و حداکثر دمای سالیانه( و ایستگاه ادرجه 18بیشترین نوسانات دما )اختالف حرارت  قنطرهایستگاه 

ای بین حداقل و حداکثر دمای سالیانه( را دارا درجه 6سینوپتیک بوشهر ساحلی کمترین نوسانات دما )اختالف حرارت 

 باشند. بنابراین نوسانات بین حداقل و حداکثر دما در مناطق ساحلی کمتر از مناطق دور از ساحل است.می

سطح در  گرادسانتیدرجه  27-21که مشخص است دما بین  طورهماندهد، یرات دمایی استان بوشهر نشان میتغی 2نقشه 

باشند. از باشند متوسط دمایی بیشتری را دارا میاستان متغیر است. مناطق مرکزی استان که شامل مناطق مرتفع و پرشیب می

رسد دما می ربه نظدهد. مال استان بوشهر( دمای کمتری را نشان مینظر عرض جغرافیایی، مناطقی با عرض جغرافیایی باال )ش

 بر آن اثرگذار هستند.  فارس جیخل یرطوبت میمنبع عظتابعی از عرض جغرافیایی است که ارتفاعات و 

 1371-71 )دوره آماری سالیانه:  مقادیر متوسط دراز مدت دمای حداقل، حداکثر و میانگین در مقیاس ماهیانه و 2جدول 

 (1393-94لغایت 
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 عباسی

 11 11 8 1 4 15 14 24 21 26 25 21 15 حداقل

 71 27 14 18 21 28 75 78 74 74 78 74 28 حداکثر

 27 16 17 12 15 21 26 71 72 71 71 21 21 میانگین

 جره باال

 18 11 8 8 11 16 21 15 21 24 26 28 25 حداقل

 74 26 21 21 24 71 74 42 44 44 47 78 71 حداکثر

 26 18 15 14 11 27 71 74 76 75 74 71 27 میانگین
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 سعد آباد

 18 12 4 4 11 16 21 25 21 26 24 21 16 حداقل

 77 25 21 21 24 71 78 42 44 44 47 78 71 حداکثر

 26 18 15 15 18 24 24 74 76 75 77 24 27 میانگین

 سرقنات

 21 17 15 11 17 18 27 26 28 26 21 27 11 حداقل

 74 24 21 21 25 72 74 44 45 45 47 74 71 حداکثر

 21 18 18 16 14 25 71 75 71 76 75 71 24 میانگین

دیلم، بنه 

 خاطر

 18 11 8 1 11 15 21 25 28 21 25 21 15 حداقل

 77 26 21 18 27 71 78 42 44 47 47 74 71 حداکثر

 25 18 14 17 16 27 24 77 76 75 74 71 27 میانگین

 شنبه

 14 17 11 4 12 11 22 21 24 28 21 27 11 حداقل

 75 28 22 21 25 77 41 44 45 45 44 41 77 حداکثر

 21 21 16 15 18 25 71 75 71 71 75 71 25 میانگین

 قنطره

 11 11 8 8 11 15 21 25 21 26 24 21 14 حداقل

 75 26 22 22 26 74 41 44 46 46 45 74 72 حداکثر

 26 18 15 15 18 24 71 74 76 76 74 71 27 میانگین

سینوپتیک 

 بندر دیر

 27 11 15 17 15 14 24 28 71 71 24 21 22 حداقل

 72 21 27 21 24 24 75 71 78 78 74 78 72 حداکثر

 21 21 18 11 21 24 24 72 75 75 74 72 26 میانگین

سینوپتیک 

 بندر دیلم

 21 14 11 11 12 15 21 24 28 24 21 24 21 حداقل

 71 26 21 18 21 26 74 71 74 41 41 71 71 حداکثر

 24 24 21 17 16 21 21 28 77 77 72 71 24 میانگین

سینوپتیک 

 بوشهر

 21 14 11 11 12 16 21 25 28 28 21 24 14 حداقل

 71 24 21 14 21 21 77 71 78 78 76 74 71 حداکثر

 25 21 16 15 18 22 28 71 71 77 71 24 24 میانگین

سینوپتیک 

 بوشهر ساحلی

 22 16 17 12 14 18 24 21 71 71 28 26 21 حداقل

 28 27 14 18 21 26 72 75 76 75 74 77 28 حداکثر

 25 14 16 14 16 21 21 71 77 77 71 24 24 میانگین

سینوپتیک 

 جم-کنگان

 11 11 8 1 4 17 18 27 26 21 25 22 16 حداقل

 71       27 14 11 21 26 72 71 74 41 41 71 71 حداکثر

 25 14 15 17 15 21 21 71 74 74 75 72 25 میانگین

 استان

 18 17 11 4 11 16 21 24 21 21 26 27 18 حداقل

 72 25 21 21 27 71 76 41 41 41 41 71 71 حداکثر

 26 14 16 14 11 27 24 72 75 74 77 71 24 میانگین

 رانیمنابع آب ا تیریمدها: سازمان هواشناسی کشور و شرکت مأخذ داده
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 تحلیل تعداد روزهای یخبندان -1-2-4-11-2

دمای  تعداد روز با حداقل ،استان بوشهر های هواشناسیایستگاه در خبندانی یآمار و اطالعات مربوط به روزها یبررسبا 

 خبندانیر استان بوشهر از نقطه نظ که مساوی با صفر درجه یا کمتر از آن در هیچ ایستگاهی وجود ندارد. بنابراین مشخص شد

  کامل است. تیاز آن در مصون یناش یهاتیو محدود

 

 تحلیل رطوبت، بارش، تبخیر و تعریق و پوشش ابر -1-2-4-11

 تحلیل رطوبت -1-2-4-11-1

 یاحلکه مناطق س دهیموضوع باعث گرد نیفارس قرار دارد و ا جیدر مجاورت خل لیخط طو کیاستان بوشهر به صورت 

را از نقطه  یتمتفاو تینقاط دور از سواحل وضع یول ردیفارس قرار گ جیرطوبت حاصل از خل تأثیرتحت  شدتبهاستان  نیا

 گردد.ینظر رطوبت هوا شامل م

ارائه شده  7مقادیر متوسط دراز مدت رطوبت نسبی حداقل، حداکثر و میانگین در مقیاس ماهیانه و سالیانه در جدول 

سینوپتیک بوشهر دارای بیشترین رطوبت نسبی حداکثر )متوسط  ایستگاهمطلب است که  نیا یایگو یآمار یبررساست. 

وسط درازمدت )متجم دارای کمترین رطوبت نسبی حداکثر -( و ایستگاه سینوپتیک کنگاندرصد 82درازمدت سالیانه برابر با 

های ن ماهن مقدار را از بیدی بیشترین رطوبت نسبی و ماه خرداد کمتریباشد. ماه در استان بوشهر می( درصد 61سالیانه برابر با 

 24سالیانه )متوسط درازمدت سالیانه برابر با  کمترین رطوبت حداقل آب پخشباشد. ایستگاه در استان بوشهر دارا میسال 

( را درصد 55( و ایستگاه سینوپتیک بوشهر ساحلی بیشترین رطوبت حداقل سالیانه )متوسط درازمدت سالیانه برابر با درصد

 (.7)جدول  شدبادارا می

درصدی بین رطوبت نسبی حداقل و حداکثر سالیانه( و  51بیشترین نوسانات رطوبت نسبی )اختالف  آب پخشایستگاه 

درصدی بین رطوبت نسبی حداقل و حداکثر سالیانه( را دارا  11ایستگاه بوشکان کمترین نوسانات رطوبت نسبی )اختالف 

 باشد. تیحائز اهم یکشاورز قاتیدر بخش تحق تواندیم شودیم دیده 7در جدول که  یرطوبت یهادامنهباشند. می

در  درصد 68تا  47که مشخص است رطوبت بین  طورهماندهد، تغییرات رطوبت نسبی استان بوشهر را نشان می 7نقشه 

های غربی متقسهای جغرافیایی کمتر( دارای رطوبت نسبی کمتری هستند و سطح استان متغیر است. مناطق جنوبی )عرض

های انشهرستهایی از دهد. پهنه رطوبت نسبی در سطح استان حاکی از آن است بخشو شمالی رطوبت باالیی را نشان می

 باشند.درصد( می 61-68تنگستان، دشتی و دشتستان دارای بیشترین کالس رطوبتی )بوشهر، گناوه، 
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ره آماری )دومدت رطوبت نسبی حداقل، حداکثر و میانگین در مقیاس ماهیانه و سالیانه  : مقادیر متوسط دراز3جدول 

 (1393-94لغایت  71-1371

 رطوبت نسبی ایستگاه
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 برازجان

 74 45 56 54 51 75 72 71 71 21 25 74 74 حداقل

 18 87 86 41 85 14 81 81 12 61 66 66 81 حداکثر

 58 64 11 15 68 51 55 55 51 41 45 51 54 میانگین

 بوشکان

 57 52 52 54 51 48 57 54 55 56 58 54 55 حداقل

 11 14 17 17 68 61 66 61 68 12 12 12 11 حداکثر

 62 67 62 64 61 51 61 61 61 64 65 67 67 میانگین

 آب پخش

 24 24 48 51 21 22 21 18 14 14 12 17 21 حداقل

 15 41 47 45 41 14 18 18 11 65 54 62 51 حداکثر

 54 67 11 15 65 52 48 41 45 71 72 71 87 میانگین

 سینوپتیک

 بندر دیر

 78 71 42 41 47 75 78 41 51 74 71 27 71 حداقل

 11 11 12 16 12 64 11 11 11 12 68 61 61 حداکثر

 54 54 51 62 58 44 54 51 64 51 51 41 44 میانگین

 سینوپتیک

 بندر دیلم

 41 41 51 68 61 41 42 47 44 76 76 78 41 حداقل

 11 68 16 88 87 17 11 61 11 61 61 62 64 حداکثر

 54 54 62 18 17 61 56 55 51 44 48 51 58 میانگین

 سینوپتیک

 بوشهر

 41 48 54 54 56 48 45 46 41 44 41 78 41 حداقل

 82 87 81 84 88 87 87 87 82 18 15 14 14 حداکثر

 65 66 12 15 17 66 66 65 65 61 58 56 61 میانگین

 سینوپتیک

بوشهر 

 ساحلی

 55 56 61 62 54 52 57 55 54 56 51 45 44 حداقل

 81 82 84 81 85 11 14 14 81 81 11 14 14 حداکثر

 68 64 12 15 17 64 66 61 11 64 65 61 65 میانگین

 سینوپتیک

-کنگان

 جم

 24 74 41 51 46 72 24 24 24 22 16 11 24 حداقل

 61 17 81 81 81 68 55 54 51 47 75 71 54 حداکثر

 47 51 54 68 67 48 78 74 78 72 24 25 76 میانگین

 استان

 42 47 51 56 44 41 78 74 41 71 74 77 78 حداقل

 17 18 81 86 82 14 17 12 11 61 67 67 64 حداکثر

 58 61 66 12 61 51 55 56 56 52 48 48 54 میانگین

 رانیمنابع آب ا تیریمدشرکت کشور و  یها: سازمان هواشناسمأخذ داده
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 تحلیل بارش -1-2-4-11-2

استان  نیکه در اکثر نقاط ا میشویموضوع م نیمختلف سال متوجه ا یهادر استان بوشهر در ماه یبا مطالعه بارندگ

کم  تیفعال از یاستان ناش نیا یهایکند. اکثر بارندگیم زشیآذر تا اسفند ر یهاماهانه در فاصله ماه یهایحداکثر بارندگ

 است. یو سودان یاترانهیمد یفشارها

 شودیهمانطورکه مشاهده مارائه شده است.  4مقادیر متوسط دراز مدت بارش در مقیاس ماهیانه و سالیانه در جدول 

 یآمار یبررس .هستندرا دارا  یاز بارندگ یزیناچ اریسهم بس یشمس یهااول سال مهیدر ن های هواشناسی استان بوشهرایستگاه

متر( و ایستگاه میلی 748دارای بیشترین مقدار بارش )متوسط درازمدت سالیانه برابر با  بزپر ایستگاهمطلب است که  نیا یایگو

های خرداد، تیر، باشد. ماهدر استان بوشهر میمتر( میلی 184)متوسط درازمدت سالیانه برابر با دیر دارای کمترین مقدار بارش 

ز بین دی بیشترین مقادیر بارش را اهای آذر و باشند و ماهمی های مختلفمرداد و شهریور تقریباً فاقد بارندگی در ایستگاه

 (.4)جدول باشد در استان بوشهر دارا میهای دیگر سال ماه

های بارانسنجی سال( برای ایستگاه 111و  51، 25، 11، 5، 7، 2های مختلف )در دوره بازگشت بارشمقادیر  5در جدول 

پارامتری، گامبل، پیرسون و لوگ  7و  2ای آماری متداول همانند نرمال، لوگ نرمال هتوزیع بعد از برازشارائه شده است. 

توزیع آماری  رین، بهت1747-44لغایت  1711-11 یدوره آمارها در ، بر روی دادهSmada افزارپیرسون و با استفاده از نرم

برازش  نیبهتر یدارا 7 پیت رسونیلوگ پ عیموارد توز شتریمنتخب از طریق کمترین مربعات خطا انتخاب شده است )در ب

 ارائه شده است. 5های مختلف در جدول با دوره بازگشت بارش(. نتایج دیانتخاب گرد یآمار عیدر توز

 

توزیع فصلی بارش حاکی از آن است متر است که میلی 5/251دراز مدت سالیانه در سطح استان برابر با  بارشمتوسط 

درصد در فصل تابستان است  7/1در فصل بهار و  4/1درصد در فصل پاییز،  1/71زمستان،  درصد بارش در فصل 1/54که 

  (.1)نمودار 

ماه تا فروردین ماه درصد بارندگی استان از آبان 48توزیع ماهانه بارش در استان بوشهر نیز حاکی از این است که حدود 

های بهمن، آبان، اسفند درصد( و ماه 51دهد )حدود آذر رخ میهای دی و ماهاز نیمی از بارش استان در دهد. بیش رخ می

  .(2)نمودار  بارش قرار دارند میزانهای بعدی و فروردین در رتبه

سطح متر در میلی 751تا  211که مشخص است بارش بین  طورهماندهد، تغییرات بارش استان بوشهر را نشان می 4نقشه 

مقدار بارش در  باشند.باشند حداکثر مقادیر بارندگی را دارا میکه شامل مناطق شرقی میاستان متغیر است. ارتفاعات استان 
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باشد. ارتفاعات تا نزدیک سواحل کشیده شده است( کمترین مقادیر را دارا میمناطق ساحلی )به جز مناطق جنوبی که 

 جغرافیایی. دهد که بارندگی بیشتر تابع ارتفاعات است تا عرض بارندگی نشان میتغییرات 

ستان های جم، کنگان و دشتهایی از شهرستانپهنه مقادیر بارندگی حاکی از آن است که حداکثر مقادیر بارش در بخش

 (.4افتد )نقشه اتفاق می

 

 (1393-94لغایت  1371-71)دوره آماری : مقادیر متوسط دراز مدت بارش در مقیاس ماهیانه و سالیانه 4جدول 

 ایستگاه

ن
دی

ور
فر

ت 
هش

دیب
ار

 

اد
رد

خ
 

یر
ت

اد 
رد

م
ور 

ری
شه

 

هر
م

ن 
آبا

 

ذر
آ

ی 
د

ن 
هم

ب
د 

فن
اس

نه 
لیا

سا
 

 211 18 71 52 61 14 1 1 1 1 1 7 15 کنگان

 242 16 44 12 61 24 1 1 1 1 1 1 24 بوشیکان بوشهر

 214 15 71 54 58 16 7 1 1 1 1 1 16 خورموج

 721 22 51 47 111 14 1 1 1 1 1 2 22 جم

 221 21 45 62 61 18 1 1 1 1 1 2 11 باغان بوشهر

 241 25 54 11 56 14 1 1 1 1 1 7 11 قنطره

 217 1 76 54 61 17 1 1 1 1 1 1 25 شنبه

 184 5 74 56 64 16 1 1 1 1 1 1 14 دیر

 741 77 68 112 82 28 1 1 1 1 1 1 22 رودفاریاب

 228 21 76 61 11 18 1 1 1 1 1 7 21 دیلم، بنه خاطر

 251 15 71 14 67 71 1 1 1 1 1 1 11 بوشهر

 748 28 81 44 41 12 1 1 5 1 1 2 75 بزپر

 242 21 44 11 67 18 1 1 1 1 1 7 11 اهرم

 275 21 44 11 61 15 1 1 1 1 1 7 11 کلل

 771 71 15 47 17 22 1 1 1 1 1 1 26 سرقنات

 214 21 44 46 67 21 1 1 1 1 1 1 22 برازجان

 256 27 54 11 62 21 2 1 1 1 1 4 14 سعدآباد

 711 71 61 84 11 27 1 1 1 1 1 4 24 جره باال

 276 4 77 11 61 72 1 1 1 1 1 7 21 عباسی

 212 18 18 14 51 72 1 1 1 1 1 1 5 سینوپتیک بندر دیر

 241 21 15 11 17 51 7 1 1 1 1 6 4 سینوپتیک بندر دیلم

 267 14 71 84 68 44 5 1 1 1 1 1 1 سینوپتیک بوشهر

 262 8 21 16 14 47 5 1 1 1 1 7 8 سینوپتیک بوشهر ساحلی

 741 74 74 121 44 41 2 1 1 2 1 7 11 مج-سینوپتیک کنگان

 258 21 44 11 64 25 1 1 1 1 1 2 18 استان

 رانیمنابع آب ا تیریمد شرکت کشور و یها: سازمان هواشناسمأخذ داده
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 های مختلفدر دوره بازگشت بارشمقادیر  :5جدول 

 متر(بارش سالیانه )میلی ایستگاه
 متر(های مختلف )میلیبارش در دوره باز گشت

2 7 5 11 25 51 111 

 451 421 786 774 286 247 148 211 کنگان

 787 765 746 711 241 266 241 242 بوشیکان بوشهر

 675 575 441 725 241 141 167 214 خورموج

 121 668 615 515 471 711 715 721 جم

 641 614 512 744 715 241 184 221 باغان بوشهر

 624 566 512 412 774 214 225 241 قنطره

 411 712 741 241 254 226 145 217 شنبه

 457 414 781 726 215 271 185 184 دیر

 821 178 654 541 444 718 716 741 رودفاریاب

 411 444 415 764 727 281 272 228 دیلم، بنه خاطر

 844 114 548 445 774 256 141 251 بوشهر

 164 684 611 515 425 765 716 748 بزپر

 522 416 471 764 711 261 221 242 اهرم

 575 442 446 714 722 212 224 275 کلل

 887 188 641 554 457 764 245 771 سرقنات

 854 141 621 481 712 241 226 214 برازجان

 575 441 451 741 747 246 244 256 سعدآباد

 618 516 571 467 412 748 244 711 جره باال

 516 414 474 714 726 218 271 276 عباسی

 456 428 748 751 715 267 214 212 سینوپتیک بندر دیر

 511 524 415 416 741 248 251 241 سینوپتیک بندر دیلم

 128 641 554 474 752 281 277 267 سینوپتیک بوشهر

 121 675 544 421 774 215 224 262 سینوپتیک بوشهر ساحلی

 122 664 612 524 451 747 771 741 جم-سینوپتیک کنگان

 رانیمنابع آب ا تیریمد شرکت کشور و یها: سازمان هواشناسمأخذ داده 
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  بارش در استان بوشهر یفصل عیتوز: 1نمودار 

 
 (1334 مشاور، اطالعات: مأخذ)

 

 بارش در استان بوشهر ماهانه عیتوز :2نمودار 

 
 (1334 مشاور، اطالعات: مأخذ)                                                         
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 تحلیل تبخیر و تعرق -1-2-4-11-7

رسد بخش قابل توجهی از یدر نواحی خشک و نیمه خشک مانند کشور ایران که بیشتر آب به مصرف کشاورزی م

عامل برای رشد گیاهان محسوب  ترینضروریو  ترینمهمگردد و محدودیت آبی بر اثر تبخیر از دسترس خارج می بارندگی

کند، آب در طبیعت بوده و فقط یک درصد از کل آبی که ریشه گیاهان جذب می شود. تبخیر یکی از عوامل مهم چرخهمی

شود، که درصد بقیه به صورت بخار آب از گیاه خارج و وارد جو می 44شود و های گیاه استفاده میبرای مصرف در سلول

طح از سطح مرطوب خاك و تعرق از س ریتبخ دهیدو پد زیآبر یهاکه در حوضه نیا لیشود. به دلیند تعرق نامیده میآاین فر

( Evapotranspirationتعرق )-ریو به نام تبخ گریکدیم با أتو ندیدو فرآ نیا مجزا ساخت غالباً گریاز همد توانیرا نم اهانیگ

 . گرددیباز م نیتعرق به جو زم-ریتبخ قیطر زدوباره ا شودیکه وارد خاك م یاز آب یمین باًری. تقشوندیم فیتوص

ام نیاز اتمسفرى نشود. اثر عوامل محیطى روى تبخیر و تعرق بهاتالف آب از گیاه توسط عوامل گیاهى و محیطى تعیین مى

(Atmospheric demand( یا نیاز تبخیرى ،)Evaporatory demandنامیده مى ،) شود. هرقدر نیاز اتمسفرى بیشتر باشد، آب

 گذارند:مى تأثیرتواند تبخیر شود. عوامل زیر روى نیاز اتمسفرى با سرعت بیشترى از یک سطح آزاد مى

شود و حدود آن صرف فتوسنتز مى 5۵تا  1شود حدود . تشعشع خورشید. از میزان تشعشعى که توسط برگ جذب مى1

 گردد.رسد. افزایش تشعشع خورشید موجب افزایش نیاز اتمسفرى مىبه مصرف گرم کردن برگ و تعرق مى آن 85۵تا  15

 .دهدمی . درجه حرارت. افزایش درجه حرارت ظرفیت پذیرش آب توسط هوا را افزایش2

نیاز اتمسفرى  ه. رطوبت نسبی. هر چه محتوى آب هوا بیشتر باشد پتانسیل آب هوا بیشتر است. این بدین معنى است ک7

 یابد. با افزایش رطوبت نسبى کاهش مى

ف شود. در هواى آرام یک مانع اختالگیرد که بخار آب از طریق روزنه به بیرون منتشر مى. باد. تعرق موقعى صورت مى4

است  دین معنىدهد. این بشود که شیب انتشار بین برگ و هوا را کاهش مىفشار از یک الیه آب در اطراف روزنه ایجاد مى

رو شود در مقابل خود با یک الیه آب از بیرون برگ روبهکه آبى که از سطح مرطوب درونى برگ به بیرون منتشر مى

. وقتى هواى متالطم )باد( رطوبت موجود در دهدیمشود. این الیه شیب انتشار بین برگ و هوا را در نتیجه تعرق کاهش مى

گ یابد و انتشار آب از برها افزایش مىالف پتانسیل آب داخل برگ و هواى مجاور روزنهسازد اختنزدیکى برگ را دور مى

 یابد.افزایش مى

از اتمسفرى در زمانى کنند. حداکثر نیگیرى مىنیاز اتمسفرى را با تعیین مقدار تبخیر از تشتک تبخیر اندازه شناساناقلیم

 ارت در حداکثر مقدار خود قرار دارند.درجه حر و افتد که تشعشع خورشیداز سال اتفاق مى
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باشند و در معادله بیالن آبی نقش یکسانی دارند لذا از آنجا که تبخیر و تعرق هر دو از عوامل کاهش هیدرولوژیکی می

بخیر مسفر تگیرند. بیشترین توان تبخیری اتگیری قرار میشوند و مورد محاسبه یا اندازهدر یک منطقه، با هم در نظر گرفته می

و تعرق گیاهی  تواند در یک منطقه از طریق تبخیرشود و بیشترین ارتفاع آبی است که میمی و تعرق پتانسیل یا بالقوه نامیده

 (. 1781به اتمسفر بازگردد که خود بستگی به شرایط آب و هوایی آن ناحیه دارد )مهدوی، 

ایی و...( یا با های صحری مستقیم )مخازن و الیسیمترها و یا کرتگیرتوان با استفاده از اندازهمقادیر تبخیر و تعرق را می

 گیری مستقیم در سطح استان بوشهر وجود نداشت یابا توجه به اینکه آمار اندازهو ریاضی محاسبه کرد.  یتجربمعادالت 

 شد.حاسبه م اصالح شده تیتورنت واو سامانی -تجربی هارگریوز هایروش از طریقو تعرق پتانسیل  کافی نبود، تبخیر

 سامانی در زیر ارائه شده است:-معادله هارگریوز

 
minmax

minmax
0 8.17

2
0023.0 TTTTRET a 













  
تابش زمینی بر  Raباشد. می گرادسانتیبه ترتیب دمای روزانه حداقل و حداکثر به درجه  Tmaxو  Tminدر رابطه فوق  

تان های اسایستگاه بر اساس عرض جغرافیایی در هر ماه زمینیتابش  میزان 6در جدول  که حسب مگاژول بر متر در روز است

 .شده استارائه 

 شود. تعرق پتانسیل براساس دمای متوسط ماهانه است به صورت زیر محاسبه می -وایت که میزان تبخیر  تدر روش تورن

  :دیآیبه دست م ریسال از معدله ز یهااز ماه کیهر  ی( براim) یالف( ابتدا شاخص حرارت

𝐼𝑚 = (
𝑡𝑚

5
)1/514 

کار  نیگراد در ماه مورد نظر است. ایهر ماه بر حسب سانت یتوسط دمام tmهر ماه و یحرارت هینما imمعادله  نیا در

آن ماه صفر در نظر گرفته  یبرا imباشد  یمنف ایماه صفر  کی که متوسط دما در یگردد. در صورتیماه انجام م 12 یبرا

 شود. یم

 . دیآیماهانه بدست م یحرارت یهاهی( از جمع نماI) یحرارت هی( نماب

  :شودیمحاسبه م ریاز رابطه ز متریلی( برحسب مPET) لیو تعرق پتانس ریسال تبخ یهااز ماه کیهر  ی( براپ

 
 PET=16.2 * [(10T/I)] ^ a 

  
 :دیآیبدست م ریدر آن از معادله ز a بیضر که

a=(75.6*[10]^(-7)) I^3 - (71.7*[10]^(-5) ) I^2 + (792.1×[10]^(-2)) I + 492.0 
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ی را نشان سامان-ویبه روش هارگر انهیو سال انهیماه اسیدر مقپتانسیل و تعرق  ریمتوسط دراز مدت تبخ ریمقاد 1جدول 

 اختصاص داده است.دهد. مقادیر تبخیر و تعرق در خرداد و تیر ماه حداکثر مقدار و در دی ماه حداقل مقدار را به خود می

 2121)حاکی از آن است که ایستگاه قنطره بیشترین  یسامان-ریوبا روش هارگ متوسط درازمدت سالیانه تبخیر و تعرق

 اند.میزان تبخیر و تعرق را به خود اختصاص دادهمتر( میلی 1525)و ایستگاه سینوپتیک بوشهر کمترین متر( میلی

دهد. میا نشان ر تورنت وایتبه روش  انهیو سال انهیماه اسیدر مقپتانسیل و تعرق  ریمتوسط دراز مدت تبخ ریمقاد 8جدول 

 ماه حداکثر مقدار و در دی ماه حداقل مقدار را به خود اختصاص داده است. و مرداد مقادیر تبخیر و تعرق در تیر

 متر(میلی 2411)ین بیشترشنبه متوسط درازمدت سالیانه تبخیر و تعرق با روش تورنت وایت حاکی از آن است که ایستگاه 

 اند.میزان تبخیر و تعرق را به خود اختصاص داده متر(میلی 1482) کمترین عباسیو ایستگاه 

سامانی مقدار تبخیر و تعرق را -حاکی از آن است که روش هارگریو تیتورنت وا و یسامان-ویهارگرهای مقایسه روش

ستفاده منظور تهیه نقشه تبخیر و تعرق استان بوشهر از روش تورنت وایت ابنابراین بهکرده است، برای استان بوشهر کم برآورد 

 شد.

یزان تبخیر و مبیشترین دهد. نشان می با استفاده از روش تورنت وایت را تغییرات تبخیر و تعرق را در سطح استان 5نقشه 

ای گناوه و هشهرستاندر میزان تبخیر و تعرق مقدار کمترین  کهرخ داده است، در حالی دشتی و دیر هایشهرستانتعرق در 

ه به شود کمیزان دما در شهرستان دشتی بیشتر از سایر نقاط است بنابراین مشاهده می 2نقشه با توجه به افتد. اتفاق می دیلم

را نشان  طور کلی نواحی مرکزی تبخیر و تعرق بیشتریبهدلیل دمای زیاد تبخیر و تعرق نیز در این شهرستان بیشتر است. 

دهد که مطابق با تغییرات دمایی است، چرا که در مناطق مرکزی که دما بیشتر است بنابراین تبخیر و تعرق هم بیشتر اتفاق می

 افتاده است.

 

 استان یهاستگاهیدر ا کیبه تفک سامانی – وزیدر روش هارگر (مگاژول بر متر در روز) تابش زمینی زانیم :6جدول 
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 11/17 11/11 81/8 7/8 5/4 6/11 41/17 11/15 8/16 11 5/16 25/15 71/24 یعباس

 1/17 1/11 8/8 7/8 5/4 6/11 4/17 1/15 8/16 11 5/16 2/15 5/24 باال جره

 12/17 12/11 82/8 7/8 5/4 6/11 42/17 12/15 8/16 11 52/16 25/15 27/24 آباد سعد

 1/11 8/8 7/8 5/4 6/11 4/17 1/15 8/16 11 5/16 2/15 2/15 5/24 سرقنات

 1/17 1/11 8/8 7/8 5/4 6/11 4/17 1/15 8/16 11 5/16 2/15 1/71 بنه خاطر لم،ید
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 4/17 1/11 7/4 8/8 4/4 12 1/14 1/15 1/16 8/16 5/16 7/15 24/28 شنبه

 4/17 1/11 7/4 8/8 4/4 12 1/14 1/15 1/16 8/16 5/16 7/15 25/28 قنطره

 4/17 1/11 7/4 8/8 4/4 12 1/14 1/15 1/16 8/16 5/16 7/15 87/21 ریبندر د کینوپتیس

 1/17 1/11 8/8 7/8 5/4 6/11 4/17 1/15 8/16 11 5/16 2/15 15/71 لمیبندر د کینوپتیس

 12/17 12/11 82/8 7/8 5/4 6/11 42/17 12/15 8/16 11 52/16 25/15 48/28 بوشهر کینوپتیس

 4/17 1/11 7/4 8/8 4/4 12 1/14 1/15 1/16 8/16 5/16 7/15 82/21 جم-کنگان کینوپتیس

 (1361 ،مهدوی: مأخذ)

)دوره امانی س-: مقادیر متوسط دراز مدت تبخیر و تعرق پتانسیل در مقیاس ماهیانه و سالیانه به روش هارگریو7جدول 

 (1393-94لغایت  1371-71آماری 
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 1141 115 81 64 68 44 144 185 212 221 218 145 152 یعباس

 1441 128 88 12 15 111 165 272 261 261 251 187 118 باال جره

 1466 114 85 66 15 111 154 214 278 258 261 226 168 آباد سعد

 1477 111 66 66 15 111 154 216 242 268 246 222 156 سرقنات

 1462 171 88 62 12 114 162 214 277 247 256 271 111 بنه خاطر لم،ید

 2128 175 88 11 11 115 164 212 271 258 256 271 114 شنبه

 2121 128 42 16 84 127 114 221 256 211 214 275 181 قنطره

 1578 115 18 61 66 88 128 146 154 164 141 141 144 ریبندر د کینوپتیس

 1644 114 81 56 56 85 176 168 184 211 216 148 151 لمیبندر د کینوپتیس

 1525 116 15 61 61 81 126 167 114 185 112 168 141 بوشهر کینوپتیس

 1111 111 18 58 67 41 171 117 146 217 221 218 161 جم-کنگان کینوپتیس

 1871 121 82 65 11 112 151 147 211 277 274 218 151 استان

 1334محاسبات مشاور،  مأخذ:

دوره آماری )تورنت وایت : مقادیر متوسط دراز مدت تبخیر و تعرق پتانسیل در مقیاس ماهیانه و سالیانه به روش 8جدول 

 (1393-94لغایت  71-1371
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 1482 77 16 17 24 62 126 144 264 254 248 164 16 یعباس

 2778 77 14 11 27 11 216 747 464 445 741 248 85 باال جره
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 2258 77 14 15 24 87 182 742 466 447 748 214 86 آباد سعد

 2851 21 27 14 24 41 247 422 588 557 481 247 47 سرقنات

 2228 75 12 11 21 12 181 711 454 472 781 245 81 بنه خاطر لم،ید

 2411 51 14 11 27 41 244 421 546 621 485 244 114 شنبه

 2446 72 17 14 21 81 218 751 482 511 748 251 84 قنطره

 2445 57 24 21 71 18 184 281 456 481 416 724 171 ریبندر د کینوپتیس

 1877 44 45 11 22 46 141 161 721 778 241 241 114 لمیبندر د کینوپتیس

 1414 52 21 11 71 67 154 212 486 744 211 216 117 بوشهر کینوپتیس

 2151 45 11 11 11 46 141 211 754 711 416 712 114 جم-کنگان کینوپتیس

 2266 45 14 17 25 11 187 241 444 476 714 255 48 استان

 1334مأخذ: محاسبات مشاور، 
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 تحلیل پوشش ابر -1-2-4-11-4

 فقط ایاز ابر است و  دهیکامالً پوش ایهمراه با پوشش ابر به مفهوم آن است که در آن روزها آسمان  یتعداد روزها

 از ابر است. دهیآسمان پوش هیاست و بق تیاز آسمان صاف و قابل رؤ یکوچک یهاگوشه

سرد سال همزمان با ورود توده  یهادهد که در ماهیاستان بوشهر نشان م یهادر شهرستان یو مطالعه پوشش ابر یبررس

به  یهواشناس یهاستمیهوا و س یهاگرم سال که هجوم توده یهادر ماه داشته و شیافزا یابرناک انهیماه ریزا مقادباران یهوا

 .(4)جدول  است افتهی کاهش زین یمقدار ابرناک ابدییاستان کاهش م

واشناسی های همقادیر متوسط دراز مدت تعداد روزهای ابری و نیمه ابری در مقیاس ماهیانه و سالیانه برای ایستگاه 4جدول 

نیمه  تدهد که ایستگاه سینوپتیک بوشهر حداکثر وضعی. متوسط دراز مدت سالیانه نشان میدهداستان بوشهر را نشان می

 (. 4به خود اختصاص داده است )جدول  78و  11ترتیب با تعداد روز ابری و ابری بودن را به 

 

 1371-71)دوره آماری : مقادیر متوسط دراز مدت تعداد روزهای ابری و نیمه ابری در مقیاس ماهیانه و سالیانه 9جدول 

 (1393-94لغایت 
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سینوپتیک 

 بندر دیر

 51 8 8 1 8 1 2 1 1 2 1 4 8 نیمه ابری

 24 5 5 6 4 7 1 1 1 1 1 1 5 ابری

سینوپتیک 

 بندر دیلم

 57 1 1 5 8 6 2 1 1 1 1 6 4 نیمه ابری

 76 5 6 6 1 5 1 1 1 1 1 1 6 ابری

سینوپتیک 

 بوشهر

 11 4 8 4 4 4 4 1 2 7 1 1 11 نیمه ابری

 78 1 6 6 1 4 1 1 1 1 1 2 6 ابری

سینوپتیک 

 بوشهرساحلی

 64 4 8 11 4 8 4 1 2 7 1 6 11 نیمه ابری

 76 6 6 6 6 4 1 1 1 1 1 2 6 ابری

سینوپتیک 

 جم-کنگان

 54 8 1 8 8 1 2 1 2 2 1 4 8 نیمه ابری

 28 6 5 6 5 2 1 1 1 1 1 2 4 ابری

 استان
 61 8 8 8 8 1 7 1 2 2 1 5 4 نیمه ابری

 77 6 6 6 6 4 1 1 1 1 1 2 5 ابری

 کشور یها: سازمان هواشناسمأخذ داده
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 های ترسالی و خشکسالیدوره -1-2-4-12

 آمار باستان ا معرف هایایستگاه بارندگی آمار خشکسالی و ترسالی هایبه منظور بررسی روند بارندگی و تعیین دوره

 . گرفت قرار بررسی مورد ساله 1 و 5 ،7 متحرك میانگین ترسیم و ساالنه بارش بلندمدت

آماری موجود  ۀهای میانگین متحرك و نیز طول دورمورد مطالعه براساس منحنی ۀآماری شاخص در محدود ۀدور

در نظر گرفته  (1747-44لغایت  1711-11 ی)دوره آمار ساله 24مورد مطالعه برابر دوره  محدودۀ در شاخص هایایستگاه

مورد مطالعه در  ۀقهای مختلف منطهای هواشناسی شاخص در بخشهای میانگین متحرك ایستگاهمنحنی است.شده

آماری شاخص باید متوازن و متعادل باشند که با توجه به  ۀها در دوراند. از طرف دیگر این دورهارائه شده 1تا  7 یهانمودار

 یا بررسب باشد.آماری شاخص، واجد این شرط می ۀهای واقع در محدوده مطالعاتی، دور متحرك ایستگاه های میانگینمنحنی

 :باشدیم ریبشرح زدر این ایستگاه  هایو خشکسال یترسال تی( وضع7 نمودار) بوشهر ستگاهیا تیوضع

 ساله:  7متحرك  نیانگیم

  خشکسالیدوره  یک 1714تا  1711از سال  -

  یدوره ترسال یک 1718تا  1714از سال  -

 متوسط یک دوره خشک 1781تا  1718از سال  -

 متوسط تریک دوره  1784تا  1781از سال  -

 سالییک دوره خشک 1742تا  1784از سال  -

 ساله:  5متحرك  نیانگیم

 خشکدوره  کی 1717تا  1712از سال  -

 تردوره  دو 1784تا  1717از سال  -

 دوره خشک یک 1741تا  1784از سال  -

 ساله: 1متحرك  نیانگیم

 یدوره ترسال کی 1784تا  1717از سال  -

 خشکسالییک دوره  1741تا  1784از سال  -
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 بوشهر کینوپتیساالنه ایستگاه سساله بارندگی  7و  5، 3میانگین متحرك  :3نمودار 

 
 (1334 مشاور، اطالعات: مأخذ)

 

 ساحلی بوشهر کینوپتیساله بارندگی ساالنه ایستگاه س 7و  5، 3میانگین متحرك  :4نمودار 

 
 (1334 مشاور، اطالعات: مأخذ)
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 بندر دیلم کینوپتیساله بارندگی ساالنه ایستگاه س 7و  5، 3میانگین متحرك  :5نمودار 

 
 (1334 مشاور، اطالعات: مأخذ)

 

 

 بندر دیر کینوپتیساله بارندگی ساالنه ایستگاه س 7و  5، 3میانگین متحرك  :6نمودار 

 
 (1334 مشاور، اطالعات: مأخذ)
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 جم-کنگان کینوپتیساله بارندگی ساالنه ایستگاه س 7و  5، 3میانگین متحرك  :7نمودار 

 
 (1334 مشاور، اطالعات: مأخذ)

 تحلیل باد -1-2-4-13

و به ج یدر سطوح فوقان ای و نیشود که ممکن است در مجاورت سطح زمیاز هوا گفته م یعیوس انیوزش باد به جر

 دو مؤلفه جهت و سرعت است. یکه دارا یاست بردار یتیکم یجو دهیپد نی. ادیوجود آ

و  کنندیگزارش م وزدیکه م یجهت باد را از سمت ، در واقعوزدیشود که باد از آن سمت میگفته م یباد به سمت جهت

بر  ای ر ساعت وب لومتریک ای و هیکه بر حسب متر بر ثان نامندیباد را سرعت باد م یتند زانیگردد. میم انیبر حسب درجه ب

 . ردیگیقرار م یری( مورد اندازه گknotحسب نات )

متر، 11در نظر گرفته شده است، ارتفاع  یجو دهیپد نیا یهامؤلفه یریگاندازه یبرا یکه در هواشناس یاستاندارد ارتفاع

رد مو ریتشت تبخ یبه منظور سنجش سرعت باد بر رو یمتریسانت 71است. ارتفاع  نیاز سطح زم متریسانت 71 ایمتر و  21

 شود.یاستفاده واقع  م

 ای و بادهای محلی مورد بررسی قرار گرفت.بادهای استان بوشهر اعم از بادهای منطقه
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 رژیم بادهای منطقه -1-2-4-13-1

بادها، سمت و سرعت باد غالب و  ترینسریعای استان بوشهر در سه بخش سمت و سرعت رژیم بادهای منطقه وضعیت

 تحلیل گلباد مورد بررسی قرار گرفت.

 بادها ترینسریعسمت و سرعت  -1-2-4-17-1-1

آماری  دهد. بررسیهای استان بوشهر ارائه میبادهای ماهیانه و سالیانه را در ایستگاه ترینسریعسمت و سرعت  11جدول 

نات در ایستگاه  15ثبت شده در استان بوشهر برابر با  باد ترینسریعهای هواشناسی گویای آن است که سرعت ایستگاه

به ثبت رسیده است. جهت این باد سریع از سمت  1771سینوپتیک بوشهر بود است. این باد در روز یکم اردیبهشت ماه سال 

 شمال غربی بوده است. 

نوپتیک بندر )به جزء ایستگاه سی های استاندهد که در اکثر ایستگاهبادها نشان می ترینسریعکلی بررسی سمت  طوربه

 (.  11بادها از سمت شمال غربی وزیده شده است )جدول  ترینسریعدیلم( 

 

 (1393-94لغایت  1371-71)دوره آماری  باد در مقیاس ماهیانه و سالیانه ترینسریع: سمت و سرعت 11جدول 
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 سینوپتیک

 بندر دیر

 سمت
شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی
 غرب

شمال 

 غربی

جنوب 

 شرقی

جنوب 

 شرقی

جنوب 

 شرقی

جنوب 

 شرقی
 جنوب

شمال 

 غربی

 44 74 71 75 41 41 77 24 71 44 74 74 77 سرعت

-روز

 سال

21-

14 

16-

14 
1-88 4-85 

12-

12 

21-

15 
2-81 

11-

17 
6-82 

11-

15 
4- 84 

25-

14 
4-85 

 سینوپتیک

 بندر دیلم

 جنوب  سمت
شمال 

 غربی
 غرب

شمال 

 غربی
 جنوب  غرب جنوب

جنوب 

 شرقی

شمال 

 شرقی

جنوب 

 شرقی

جنوب 

 شرقی
 جنوب  غرب

 77 24 71 24 21 24 21 14 27 27 21 25 77 سرعت

-روز

 سال

12-

81 

14-

82 

18-

81 

11-

81 
7-81  

12-

87 

24-

81 

18-

82 
8-14 

28-

81 

21-

81 

18-

81 

12-

81 

 سینوپتیک

 بوشهر

 غرب سمت
شمال 

 غرب

شمال 

 غرب

شمال 

 غرب

شمال 

 شرق
 شرق غرب

شمال 

 شرق
 جنوب غرب غرب

شمال 

 شرق

شمال 

 غرب

 15 65 44 78 47 41 61 41 74 71 41 15 48 سرعت
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-روز

 سال

14-

48 
1-71 

25-

45 
4-72 

25-

16 

18-

41 
6-51 

25-

72 

17-

82 

24-

52 
2-71 5-41 1-71 

 سینوپتیک

بوشهر 

 ساحلی

 غرب شمال سمت
شمال 

 غرب

جنوب 

 شرقی

شمال 

 شرقی

شمال 

 غرب
 جنوب غرب

شمال 

 غرب

جنوب 

 شرق
 جنوب 

شمال 

 غرب

شمال 

 غرب

 58 58 44 52 74 58 44 71 58 77 74 44 41 سرعت

-روز

 سال

11-

18 
2-14 

26-

12 

27-

17 

25-

48 

14-

14 

24-

11 
6-81 

21-

12 

27-

12 
5-11 

24-

18 

24-

18 

 سینوپتیک

-کنگان

 جم

 جنوب سمت
شمال 

 غربی
 شمال

شمال 

 شرقی

شمال 

 غرب
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شمال 

 غرب
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 غرب
 جنوب جنوب

جنوب 

 غرب
 جنوب

شمال 

 غرب

 47 24 24 24 24 47 27 74 24 24 24 24 25 سرعت

-روز

 سال

21-

11 

24-

11 
5-12 

21-

61 

11-

11 

11-

12 
4-11 

16-

87 

21-

11 

24-

18 

24-

12 

12-

12 

16-

87 

 کشور یها: سازمان هواشناسمأخذ داده

 

 تحلیل سمت، سرعت و درصد باد غالب -1-2-4-17-1-2

ارائه  11های هواشناسی استان بوشهر در جدول سمت، سرعت و درصد باد غالب در مقیاس ماهیانه و سالیانه برای ایستگاه

 شده است. 

 های سینوپتیک بندر دیر،های سال سمت باد در ایستگاهحاکی از آن است که در اکثر ماهبررسی سمت باد غالب 

ی سینوپتیک بندر هادر ایستگاه حالی کهسمت شمال غربی بوده است. در  سینوپتیک بوشهر و سینوپتیک بوشهر ساحلی از

 جم به ترتیب از سمت غرب و جنوب غربی است.-دیلم و سینوپتیک گنگان

نات( و در ایستگاه سینوپتیک بوشهر  14ت باد غالب سالیانه در ایستگاه سینوپتیک بندر بیشترین مقدار )متوسط سرع

 . باشدنات( را دارا می 4کمترین مقدار )

شود تغییرات می نقشه مشاهدهکه از  طورهماندهد. سمت و سرعت باد غالب را در سطح استان بوشهر نشان می 6نقشه 

نات در سطح استان متغیر است. سرعت باد در مناطق شمالی استان کمتر از مناطق جنوبی و مرکزی  14تا  4سرعت باد بین 

 باشد. شهرستان دیر بیشترین سرعت باد را به خود اختصاص داده است.می
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تر در بیششود و غرب وزیده میهایی از مناطق مرکزی از سمت در سطح استان جهت باد غالب در مناطق شمالی و بخش

های جم و کنگان هایی از مناطق جنوبی در شهرستاندر بخش حالی کهمناطق ساحلی سمت باد از شمال غربی است، در 

 )از سمت دریا( است. جهت وزش باد از سمت جنوب غربی

 (1747-44لغایت  1711-11)دوره آماری  : سمت، سرعت و درصد باد غالب در مقیاس ماهیانه و سالیانه11جدول  

 متغیر ایستگاه
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 غربی
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 غربی
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 غربی

شمال 

 غربی
 جنوب

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

 14 14 14 17 12 17 12 12 4 16 16 15 14 سرعت

 21 24 75 71 74 41 18 17 15 16 25 75 24 درصد

 سینوپتیک

 بندر دیلم

 غرب غرب غرب غرب سمت
جنوب 

 غربی

جنوب 

 غربی
 غرب غرب

شمال 

 غرب

شمال 

 غرب
 غرب غرب غرب

 11 11 11 11 11 4 4 11 11 11 11 11 11 سرعت

 25 26 28 14 21 26 24 26 71 28 71 77 26 درصد

 سینوپتیک

 بوشهر

 سمت
شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی
 غرب غرب غرب

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

شمال 

 غربی

 4 4 4 8 8 4 8 8 8 4 11 11 11 سرعت

 26 71 71 21 25 25 22 14 27 25 75 74 26 درصد

 سینوپتیک

بوشهر 

 ساحلی

 سمت
شمال 

 غربی 

شمال 

 غربی 

شمال 

 غربی 

شمال 

 غربی 

شمال 

 غربی 

شمال 

 غربی 

شمال 

 غربی 

شمال 

 غربی 
 شمال  شمال

شمال 

 غربی 

شمال 

 غربی 

شمال 

 غربی 

 17 14 14 11 11 17 17 14 17 17 14 17 14 سرعت

 25 28 21 21 24 21 22 22 18 24 75 72 21 درصد

 سینوپتیک

-کنگان

 جم

 سمت
 جنوب

 غربی

شمال 

 غربی

جنوب 

 غربی

جنوب 

 غربی

جنوب 

 غربی

جنوب 

 غربی

جنوب 

 غربی

جنوب 

 غربی
 جنوب شرق شرق

جنوب 

 غربی

جنوب 

 غربی

 12 11 11 1 1 4 11 12 17 17 12 17 11 سرعت

 14 12 11 11 11 11 22 71 76 72 25 22 16 درصد

 کشور یها: سازمان هواشناسمأخذ داده





تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
74 

 تحلیل گلباد -1-2-4-13-2

 یدوره زمان کیسمت و سرعت باد در  یبندطبقه یمدل و نموداری است که نشان دهنده چگونگ (،wind roseگلباد)

 یهابر اساس سرعت ییایمشاهده شده در جهات مختلف جغراف یبادها ستیبایمنمودار  نیباشد. جهت رسم ایمشخص م

 . شود یبند میمختلف تقس

، 4، 8مودارهای جم به ترتیب در ن-بندر دیر، بندر دیلم، بوشهر، بوشهر ساحلی و کنگانهای سینوپتیک گلباد ایستگاه

 ارائه شده است.  12و  11 ،11

باشند )نمودار سمت و سرعت میدرصد از بادها دارای  61درصد بادها آرام و  41در ایستگاه سینوپتیک بندر دیر تقریباً 

باشند )نمودار درصد از بادها دارای سمت و سرعت می 64درصد بادها آرام و  76تقریباً (. در ایستگاه سینوپتیک بندر دیلم 8

باشند )نمودار درصد از بادها دارای سمت و سرعت می 68درصد بادها آرام و  72(. در ایستگاه سینوپتیک بوشهر تقریباً 4

درصد از بادها دارای سمت و سرعت  17درصد بادها آرام و  21در ایستگاه سینوپتیک بوشهر ساحلی تقریباً  حالی که(. در 11

درصد از بادها دارای سمت و  54درصد بادها آرام و  46تقریباً جم -کنگان(. در ایستگاه سینوپتیک 11باشند )نمودار می

 (.12باشند )نمودار سرعت می

درصد از کل بادها(  22و  21، 24های سینوپتیک بندر دیر، بوشهر و بوشهر ساحلی )به ترتیب ب در ایستگاهجهت باد غال

در ایستگاه سینوپتیک بندر دیلم جهت باد  حالی که(. در 11و  11، 8از سمت شمال غربی وزیده شده است )نمودارهای 

درصد از کل بادها( در ایستگاه  21( و جهت باد غالب )4باشد )نمودار درصد از کل بادها( از سمت غرب می 5/22غالب )

 (.12جم از سمت جنوب غربی است )نمودار -سینوپتیک کنگان

بیشترین مقدار  که رسدیمه متر بر ثانی 11های سینوپتیک بندر دیر و بوشهر ساحلی به بیش از سرعت باد غالب در ایستگاه

 (.11و   8اند )نمودارهای اص دادهها به خود اختصسرعت را از بین سایر ایستگاه
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 : گلباد ایستگاه سینوپتیک بندر دیر 8نمودار 

 
 

 (1334اطالعات مشاور، )مأخذ: 

 : گلباد ایستگاه سینوپتیک بندر دیلم 9نمودار 

 
 (1334اطالعات مشاور، )مأخذ: 
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 : گلباد ایستگاه سینوپتیک بوشهر 11نمودار 

 
 (1334اطالعات مشاور، )مأخذ: 

 

 : گلباد ایستگاه سینوپتیک بوشهر ساحلی 11نمودار 

 
 (1334اطالعات مشاور، )مأخذ: 
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 جم -: گلباد ایستگاه سینوپتیک کنگان12نمودار 

 
 (1334طالعات مشاور، ا)مأخذ: 

 رژیم بادهای محلی -1-2-4-13-3

 یباشد. بادهایمتفاوت م یاسام یفارس دارا جیوزد و در نقاط مختلف خلیفارس م جیدر تمام سواحل خل باًیبادها تقر نیا

ر گذشته که د یاو نوع استفاده هاآن یبادها در زندگ نیا تأثیراز  انوردانیدر یو تصور ذهن هاآنبر اساس فصول وقوع  یمحل

 از: اندارتعب هاآن ترینمهم اختصاربهاند که به خود گرفته یگوناگون ی، اسامهاآناز  یشده و خطرات ناشیباد م یرویاز ن

   .کننده است ریو غافلگ دیباد شد نیوزد سرعت ایم زییباد در فصل پا نی: ا)یا لهیمار( مریـ باد له1

 است.  مریباد کمتر از باد له نیوزد شدت ایم زییمعموالً در پا)باد گول زن(:  زبیـ باد لچ2

ب در زمستان گرم و مرطو در تابستان گرم و سوزان و وزد.می یبه شمال غرب یجهت جنوب شرقاز باد  نیباد قوس: ا -7

  .است یو اکثراً باران

 دهد. یا را کاهش مهو یاست خشک و وزش آن در زمستان دما یـ باد شمال: بر خالف باد قوس، باد4

وزد و خنک و خشک یم ایها به طرف دراست که غالباً شب ایبه در یخشک میباد در واقع همان نس نیـ باد بررو : ا5 

 باشد.یم
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. شودینام خوانده م نیجهت به ا نیاست و به هم لیاز طلوع ستاره سه یباد ناش نیا ی: به اعتقاد مردم محلیلیباد سه -6

استان  یحلم یبادها گریو باد سبعه از د رزنیباد پ خ،یباد توب ه،یباد تر وب،یغ باد .وزدیزمستان م لیباد اواخر تابستان و اوا نیا

 بوشهر است.

 های اقلیمیتحلیل پهنه -1-2-4-14

 ارائه کرده است: ریدر اشکال ز را یمیاقل ماتیتقسسازمان هواشناسی استان بوشهر 

 

 خشک و گرم میاقلالف( 

نامناسب خشک گرم واقع شده  میدرصد از سطح استان تحت سلطه اقل 81از استان بوشهر که در حدود  یعیوس مناطق

 قرار دارند. مینوع اقل نیاستان در ا یبندر و یتمام نقاط شهر باًیاست و تقر

م، برازجان، اهر گ،یدر ر، بندر گناوه، بنلمیپوشاند که بندر بوشهر، بندر دیاز استان بوشهر را م یعیمناطق وس این اقلیم

 اند.قرار گرفته مینوع اقل نیبندر کنگان، شبانکاره و سعدآباد در ا ر،یخورموج، بندر د

 

 خشک معتدل میاقلب( 

هرود دهرود باال و د یبوشکان و نواح هیدر شرق خورموج و شمال اهرم در ناح یمیاقل یهاکهیبه صورت بار مینوع اقل نیا

 در شرق کنگان گسترش دارد. زیو ن نییپا

 

 خشک گرم مهین میاقلج( 

در شرق و شمال شرق برازجان و در جنوب کنار تخته گسترش دارد. در واقع  یمیاقل یاکهیبه صورت بار مینوع اقل نیا

ل در خشک گرم و خشک معتدمهیخشک معتدل و نمهین یهامیاقل شیدایاستان سبب پ یشمال یدر نواح یوجود ارتفاعات

 است. دهیاز استان گرد ینواح نیا

رد، آب خشک و گرم و س یبادها ری، واقع شدن در مسایاز در یکینزد ای ی، دوریو بلند ی، وضع پستییایجغراف تیموقع

جنس خاك، که  انیم نیکنند. در ایدخالت م یمیاقل یهاپیعوامل در به وجود آمدن ت نیا بیو هوا، جنس خاك و ترک

 . کندیم انیرا ب هیناح نیا یاقتصاد تیباشد موقعیم یو بلند یاثر پست یو تا حدود یمیوضع اقل جهیخود نت



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
44 

ختلف م میاقال نهی، دامنه اطالعات را در زمیو صنعت یو توسعه مراکز شهر ییمنابع غذا شیبشر جهت افزا یجستجو

 یبندقهاست. تا کنون طب افتهیضرورت  اطالعات نیاز ا مؤثرجهت استفاده  یمیاقل یبندداده و به دنبال آن طبقه شیافزا

 برخودارند.  یو اعتبار خاص تیدرجه اهم زشده است که هر کدام ا هئارا یمتعدد یمیاقل

 به محقق بدهد: ریز قیدر مورد حقا حیصح یدرک یستیبا یبندطبقه یهاستمیهر حال تمام س به

 یمشابه در نواح یاهمیشده است. اقل انیب یبه طرق متفاوتشود که یحاصل م یمشابه جینتا یبندطبقه یهاستمیتمام س از

در  میانواع مختلف اقال باشند. معموالً گریکدیندارد در مجاورت  یشوند و لزومیظاهر م نیپراکنده در کره زم اریبس

 شوند. یهستند ظاهر م یابهمش تیوضع یقاره دارا یکه در رو ییهامکان

 

 استان بوشهر یمیاقل یپهنه بند -1-2-4-14-1

 نیمحاسبه هر کدام از ا جهیکه نت دهیارائه گرد یمیاقل یبندجهت طبقه یمتفاوت یهااز طرف دانشمندان مدل امروزه

 دینمایهر جامعه کمک م رانیگمیو تصم استگزارانیدهد و به سیمنطقه را به دست م کیاز  یاهیاطالعات پا هایبندطبقه

 .گردد داشته باشندیمربوط م یجو تیو وضع میکه به اقل منطقهاز مسائل  یدر قسمت یترتا درك بهتر و روشن

با  هاآن قیتطب و یدوره مختلف آمار مختلف استان بوشهر در هایایستگاه یجو یپارامترها نیانگیمحاسبه م از پس

 یبررس اختصارهبمختلف استان  یهاایستگاه تیوضعاصالح شده و دمارتن  نوفیانیسل ،کوپن یبندجداول مربوط به طبقه

 گردید.

 

 کوپن یبندطبقه ستمیس -1-2-4-14-1-1

کرد و در سال  دایتوسعه پ 1411کوپن در دهه  ریمیبه نام والد یشناس آلمان میکوپن که توسط اقل یبندطبقه ستمیس

با درجه  در طول سال یبارندگ عیمقدار و توز نیبر اساس رابطه ب کامل شد، مورد قبول اکثر دانشمندان بوده و اصوالً 1471

 ثابت یآنکه درجه خشک یبرا ابدی شیچه درجه حرارت افزا هرکه  تروش فرض شده اس نیحرارت استوار است. در ا

 . ابدی شیافزا زین یبماند الزم است مقدار بارندگ

است  ازین یدگبارن یکم به مقدار نسبتاً ردیصورت گ نیمع یدرجه خشک کی یفصل سرما برا یدر ط یتمام بارندگ اگر

 یثر بارندگبوده و حداک اجیباران احت یادتریشده باشد به مقدار ز عیدر سراسر سال توز کنواختی طوربه یاگر بارندگ یول

 . ردیفصل گرما صورت پذ یطدر  یجو یهازشیاست که اکثر ر ازیمورد ن یزمان
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بتدا مشخص ا کوپن و مرطوب. ی، استپیابانیساخت: ب زایتوان متمیکوپن سه نوع آب و هوا را م یبندطبقه ستمیس در

 ییشناسا هیبر پا یداور نی( که اA, C, D) یدرخت یهامیبه اقل ای( B پیتعلق دارد )ت یابانیب یهااستپ میکند که محل به اقلیم

به  ابانیب ایاست  یدائم یاهیگ شیرو ایکند که آیم نییعناصر تع نیا نیتعادل ب رایقرار دارد، ز یدرجه حرارت و بارندگ

 عبارتنداز: یبندطبقه نیدرا یمیاقل یها. گروهدیآیوجود م

A(یامرطوب )حاره گرم و می: اقل 

Bخشک مهین خشک و می: اقل 

C(یامعتدل مرطوب )جنب حاره می: اقل 

Dجنگل سرد می: اقل 

Eیقطب می: اقل 

 ،بوشهر ساحلی وپتیک، سینبوشهر های سینوپتیکایستگاهمتر( )بر حسب سانتیساالنه  یچون متوسط بارندگ یکل طوربه

 هاآناالنه س یمتوسط دما ازسعدآباد بوشکان و  پخش، آبعسلویه، عباسی، جره باال،  برازجان، جم،-کنگان سینوپتیک

درجه  18 مذکور از یساالنه شهرها یباشند و چون متوسط دمایم خشکمهین میاقل یدارا R>Tبا توجه به رابطه:  شتراست،یب

متوسط  بودن شتریب علت به زینو سعدآباد  ریدایستگاه  باشند.یم یاخشک جنب حارهمهین میاقل یدارا است شتریب گرادسانتی

 . (15)جدول  باشدیم یاخشک جنب حاره میاقل یساالنه دارا یمتوسط بارندگ ساالنه از یدما

م خشک دهد که بر این اساس استان به دو اقلیبندی کوپن را نشان مینیز پهنه اقلیمی استان بوشهر بر حسب طبقه 1نقشه 

 شود.ای تقسیم میای و نیمه خشک جنب حارهحارهجنب 

 

  نوفیانیسل روش -1-2-4-14-1-2

 شود:یسبه ممحا ریاز رابطه ز نوفیانیسل کیدروترمیه بیاستوار است. ضر یروش بر اساس نسبت گرما و بارندگ نیا

 (11/ H) C= P/ 

که در آن متوسط درجه حرارت باالتر از  یدوره زمان کیمتر در یساالنه بر حسب سانت یمتوسط بارندگ Pه رابط نیا در

 ترینمهماست.  یدرجه حرارت در همان دوره زمان یمقدار تجمع Hو  باشدمی یدر همان دوره زمان گرادسانتیدرجه  11

 باشد. یمحاسبه آن م یبرا یبودن آمار هواشناس امهی و بودن ساده( رطوبت–)گرما  کیدروترمیه بیضر تیمز
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 کیدروترمیه دهد. با توجه به اینکه در استان بوشهر ضریببندی اقلیمی روش سلیانینوف را نشان میطبقه 12جدول 

بندی سلیانینوف استان بوشهر دارای آمد، طبق طبقه به دست( 12)جدول  74/1تا  2/1بین های هواشناسی برای تمامی ایستگاه

 اقلیم خشک خواهد بود. 

 برای اقالیم مختلف نوفیانیسل یمیاقل بایمحدوده ضر :12جدول 
 محدوده ضریب اقلیمی سلیانینوف نوع اقلیم

 2/1کمتر از  فراخشک یا خشکی شدید

 74/1تا  2/1 خشک

 64/1تا  4/1 نیمه خشک شدید

 44/1تا  1/1 نیمه خشک متوسط

 24/1تا  1 نیمه خشک ضعیف یا مالیم

 6/1تا  7/1 نیمه مرطوب یا نسبتاً مرطوب

 6/1باالتر از  مرطوب یا بسیار مرطوب

 

 اصالح شدهدمارتن  روش -1-2-4-14-1-7

را ارائه  ریابطه زر یدرجه حرارت ساالنه متناسب است. و نیانگیبا م ری، معتقد بود که مقدار تبخیدمارتن دانشمند فرانسو

 نمود: 

  𝐴 =
P

T+10
 

( گرادسانتیدرجه حرارت ساالنه )بر حسب درجه  نیانگیم T (،متریلیساالنه )بر حسب م یمقدار بارندگ Pرابطه  نیا در

 باشد. یم یخشک بیضر Aو 

قبال رابطه مورد است نیخشک جهان باشد. ا مهیخشک و ن میاقال انگریتواند بیرابطه م نیداشت که ا دهیعق دمارتن

د را به شرح روش خو بیضرا یرابطه نداشتند. و نیاز ا یشناسان استقبال چندان ستیز یقرار گرفت، ول یدانشمندان جغراف

 ارائه کرد. 17جدول 

بندی ( در طبقهMشناسی مطالعات جامع آب کشور با در نظر گرفتن حداقل دمای روزانه در سردترین ماه سال )گروه اقلیم

از واژه  -1باشد از واژه فراسرد، صفر تا  -1کمتر از  Mدمارتن تجدید نظر نموده که بر پایه این تجدید نظر در صورتی که 

 14و  17در جدول  .(14)جدول  گرددپسوند اقلیم اصلی استفاده می به صورتواژه گرم  5تا صفر معتدل و بیشتر از  5سرد، 

ه ساالن یو دما یاست که با توجه به بارندگ یخشک بیضر A ،17 در جدولدهد. شان میرا ن Mو  Aهای بندی شاخصطبقه

ماه سال بر حسب  نیحداقل روزانه دما در سردتر نیانگیم زین M، 14در جدول  .شودیم میطبقه تقس 1طبق روش دمارتن به 
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یک یا  Aنابراین برای هر یک از ضرایب شود. ببندی میاز ترکیب این دو شاخص، اقلیم طبقهباشد. یم گرادسانتیدرجه 

 تواند وجود داشته باشد. می Mچند طبقه از ضرایب 

 شود. بندی دکتر خلیقی و گروه مطالعات جامع آب کشور نیز شناخته میهای طبقهبندی دمارتن اصالح شده بنامطبقه

و شاخص  11تا  5بین  Aشاخص های هواشناسی استان بوشهر در تمامی ایستگاهبندی دمارتن اصالح شده بر طبق طبقه

M بندی استان بوشهر دارای اقلیم خشک گرم است.شد. بنابراین بر طبق این طبقه 5از  تربزرگ 

 

 Aشاخص  :13جدول 

 اقلیم Aمقدار  کالس

A11 A<5 فراخشک 

A12 5<A<10 خشک 

A2 10<A<20 نیمه خشک 

A3 20<A<24 ایمدیترانه 

A4 24<A<28 نیمه مرطوب 

A5 28<A<35 مرطوب 

A6 35<A<55 خیلی مرطوب 

A7 A>55 خیلی خیلی مرطوب 

 
  Mشاخص  :14جدول 

 اقلیم Mمقدار  کالس

M1 M<-7 فراسرد یا ارتفاعی 

M2 -7<M<0 سرد 

M3 0<M<5 معتدل 

M4 M>5 گرم 

 1752مأخذ: خلیقی،                                                                                                                                                                                                                
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 یبندطبقه یهابه دست آمده از روش جینتاهای هواشناسی استان بوشهر را بر اساس بندی اقلیمی ایستگاهطبقه 15جدول 

بر ه عامل مهم درج نیبارش و همچن یو پراکندگ زانیبا توجه به مدهد. نشان می دمارتن اصالح شدهو  نوفیانیکوپن، سل

های چنین بر اساس روش( است. هم1)نقشه ای بندی کوپن استان دارای دو اقلیم خشک و نیمه خشک جنب حارهاساس طبقه

 سلیانینوف و دمارتن اصالح شده به ترتیب استان دارای اقلیم خشک و خشک گرم است.

 به نظرشده است، ( برای ایران اصالح 1752از آنجا که روش دمارتن توسط گروه مطالعات جامع آب کشور )خلیقی، 

 یمشابه جینتاندی ببندی اقلیمی نسبت به روش کوپن و سلینانیوف برتری داشته باشد، هر چند که از هر سه طبقهاین طبقه

 شده است. انیب یشود که به طرق متفاوتیحاصل م

 

دمارتن اصالح و  نوفیانیاساس سه روش کوپن، سلاستان بوشهر بر های هواشناسی اقلیمی ایستگاه یبندطبقه: 15جدول 

 (1393-94لغایت  1371-71)دوره آماری  شده

 دمارتن اصالح شده سلیانینوف کوپن ایستگاه هواشناسی

 خشک گرم خشک ایحارهنیمه خشک جنب  سینوپتیک بوشهر

 خشک گرم خشک ایحارهنیمه خشک جنب  سینوپتیک بوشهر ساحلی

 خشک گرم خشک ایحارهخشک جنب  سینوپتیک دیر

 خشک گرم خشک ایحارهنیمه خشک جنب  جم-سینوپتیک کنگان

 خشک گرم خشک ایحارهخشک جنب  سینوپتیک دیلم

 خشک گرم خشک ایحارهنیمه خشک جنب  برازجان

 خشک گرم خشک ایحارهنیمه خشک جنب  عسلویه

 خشک گرم خشک ایحارهخشک جنب  خورموج

 خشک گرم خشک ایحارهنیمه خشک جنب  عباسی

 خشک گرم خشک ایحارهنیمه خشک جنب  جره باال

 خشک گرم خشک ایحارهنیمه خشک جنب  آب پخش

 خشک گرم خشک ایحارهنیمه خشک جنب  بوشکان

 خشک گرم خشک ایحارهنیمه خشک جنب  سعد آباد

 1334مأخذ: محاسبات مشاور، 
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 ارائه شده است. همانطور که بوشهر و کل استان یهاشهرستان یکوپن برا یمیمساحت طبقات پهنه اقل 16در جدول 

امل کعسلویه بطور و شهرستان  ای قرار دارندخشک جنب حارهیمهدشتی و دیر در اقلیم نهای است، کل شهرستان مشخص

به ترتیب ای حارهجنب  خشک ای و نیمهحاره های خشک جنبای واقع شده است. اقلیمدر اقلیم خشک جنب حاره

 اند.کیلومتر مربع از سطح استان را به خود اختصاص داده 42/11111و  18/12111

 

 
 های استان بوشهرمساحت طبقات پهنه اقلیمی کوپن برای شهرستان :16جدول 

 شهرستان
 ایاقلیم خشک جنب حاره مساحت

 )کیلومتر مربع(

ر ای )کیلومتخشک جنب حارهنیمه مساحت اقلیم 

 مربع(
 جمع مساحت

 1715.25 1246.14 18.46 بوشهر

 1444.52 564 1781.52 تنگستان

 6721.74 5152.5 1214.84 دشتستان

 5125.11 1 5125.11 دشتی

 2224.52 1 2224.52 دیر

 1114.15 721.15 1782 دیلم

 464.17 711.11 141.12 کنگان

 1862.17 1181.24 14.84 گناوه

 1447.18 415.11 578.11 جم

 144.42 144.42 1 عسلویه

 27112 11111.42 12111.18 کل استان

 1334مأخذ: محاسبات مشاور، 
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 هواشناسی سالیخشکتحلیل  -1-2-4-15

 به هپدید ین. اکرد بمحسو ،مینی زهکر سطحاز  منطقه هر قلیماز ا بخشی انتومی ه،پدید یک انعنو بهرا  سالیخشک

از  ناشی هایخسارت ،شودمی طوالنیآن  عقوو نماز مدت که قعیامودر  .ستا پنهانی ،ماهیتیو دارای  هشد وعشر یکند

و  راتخسا. شودمی ظاهر یجرتد بهو...  محیطی یستز دی،قتصاا ،جتماعیا ورزی،کشا نظیر مختلف هایبخشدر  نیزآن 

باشد )دبراسکا و لرزه بسیار زیاد و فراگیرتر میمین ز ،سیل مانند طبیعی اتمخاطر سایر با مقایسهدر  هپدید یناز ا ناشی رثاآ

رخدادی نادر و تصادفی نیست، بلکه حالتی بهنجار و مستقل از  سالیخشک(. برخالف تصور بیشتر افراد، 2112همکاران، 

طبیعی  تر را نسبت به سایر بالیایتر و نامحسوسشود، روندی آهستهاقلیم است، ولی از آنجا که به صورت تدریجی ظاهر می

ی فته است، یعنبه کار ر سالیخشکاست که در تعریف  فرا سنجیترین (. بارش عمده1481دارد )دراکوپ و همکاران، 

ود شهای جوی از میانگین بارندگی یک منطقه سنجیده میو ترسالی در مقایسه با کمتر یا بیشتر بودن ریزش سالیخشک

 (. 1787)زارع ابیانه و محبوبی، 

استفاده  (Standardized Precipitation Index)هواشناسی از شاخص بارش استاندارد شده  سالیخشکبه منظور بررسی 

این شاخص بر اساس تفاوت بارش از میانگین برای  و همکارانش ارائه شد. کیط مکتوس 1445در سال  SPI شاخص شد.

تنها فاکتور مؤثر در محاسبه این شاخص  آید ویک مقیاس زمانی مشخص و سپس تقسیم آن بر انحراف معیار به دست می

نحوه  زیرطه باشد. راباز سوابق و وقایع گذشته قابل تعیین می ی که میانگین و انحراف معیارطوربه باشد.عنصر بارندگی می

  :دهدمحاسبه شاخص استاندارد شده بارش را نشان می

 
 

S
yySPI 

  

Sانحراف معیار بارش استاندارد : 

ȳمتوسط بارش در همان ایستگاه : 

  را تعیین نمود. سالیخشکتوان وسعت و مناطق دارای پتانسیل این حسن را دارد که می SPIاستفاده از شاخص 

باشد. توزیع گاما به های بارندگی توزیع گاما بهترین توزیع می( دریافتند که برای برازش داده1447مککی و همکاران )

 :شودصورت تابع چگالی احتمال یا فراوانی زیر تعریف می

 

/11 xa
α ex
Γ(α)β

g(x) 

       0for   
 

0 <  پارامتر شکل : 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
52 

0 <  پارامتر مقیاس : 

0 <x  xپارامتر بارش : 

() آید:می به دست زیر: تابع گاما است که از رابطه 

 

yeyΓ yα d)(
0

1 







 
 همکاران با و کی باشد. مکشامل برازش تابع توزیع گاما به توزیع فراوانی مقادیر بارندگی می SPIاز این رو محاسبه    

 (.11نمودند )جدول  تقسیم ذیل هایآن را به کالس نرمال استاندارد توزیع مقادیر با SPIروش  مشابهت به توجه

  SPI: کالس بندی روش 17جدول 

 کالس SPIمقدار 

 ترسالی بسیار شدید > 2

 ترسالی شدید 5/1تا  44/1

 ترسالی متوسط 1تا  44/1

 نزدیک به نرمال )مرطوب(  1تا  44/1

 نزدیک به نرمال )خشک(  -44/1تا  1

 متوسط سالیخشک -44/1تا  -1

 شدید سالیخشک -44/1تا  -5/1

 بسیار شدید سالیخشک < -2یسالخشک

 1333مأخذ: مککی و همکاران، 

 

افی استان که دارای آمار ک باران سنجیهای ایستگاه تکتکمقادیر شاخص بارش استاندارد در مقیاس سالیانه برای 

طبق این جدول ایستگاه سینوپتیک  ها ارائه گردید.و ترسالی سالیخشکدرصد فراوانی  18بودند محاسبه شد و در جدول 

 لیساشکخمتوسط، شدید و بسیار شدید( بیشترین فراوانی  سالیخشک)مجموع  سالیخشکدرصد  1/26بندر دیر با داشتن 

 21و جم با داشتن  ابیرود فارهای به خود اختصاص داده است. ایستگاه 1747-44لغایت  1711-11را در طی دوره آماری 

 باشند.ترسالی بیشترین درصد ترسالی )مجموع ترسالی متوسط، شدید و خیلی شدید( را دارا می ۵

 

لغایت  1371-71)دوره آماری های هواشناسی سالیانه برای ایستگاه SPIهای شاخص : درصد فراوانی کالس18جدول 

94-1393) 

 ایستگاه
ترسالی بسیار 

 شدید

ترسالی 

 شدید

ترسالی 

 متوسط

نزدیک به 

 نرمال 

 سالیخشک

 متوسط

 سالیخشک

 شدید

 سالیخشک

 بسیار شدید

 1/6 1/6 1/6 1/61 7/17 1/6 1/1 جم
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 ایستگاه
ترسالی بسیار 

 شدید

ترسالی 

 شدید

ترسالی 

 متوسط

نزدیک به 

 نرمال 

 سالیخشک

 متوسط

 سالیخشک

 شدید

 سالیخشک

 بسیار شدید

 1/6 1/6 7/7 1/11 1/11 7/7 1/1 کنگان

 1/6 1/6 7/17 1/61 1/6 1/6 1/1 ریبندر د کینوپتیس

 1/6 7/7 7/7 7/17 1/6 7/7 7/7 کلل

 1/1 1/1 1/6 1/81 1/6 7/7 7/7 بوشهر باغان

 7/7 1/1 1/6 1/81 1/6 1/1 7/7 قنطره

 7/7 1/1 1/11 1/11 1/6 7/7 1/6 خورموج

 7/7 1/1 1/11 7/17 1/6 7/7 7/7 اهرم

 7/7 1/1 1/1 1/81 7/17 1/1 7/7 یبوشهر ساحل کینوپتیس

 7/7 1/1 1/1 1/81 1/11 7/7 7/7 بوشهر کینوپتیس

 7/7 1/6 1/11 1/66 7/7 1/11 1/1 سعدآباد

 7/7 7/7 1/11 7/67 1/6 7/17 1/1 ابیرود فار

 7/7 7/7 1/11 1/66 7/7 7/17 1/1 برازجان

 7/7 1/6 7/17 7/67 1/6 1/6 1/1 باال جره

 7/7 1/1 1/21 7/67 1/11 7/7 1/1 سرقنات

 7/7 7/7 1/11 1/11 7/7 1/6 7/7 بوشهر

 1/4 4/2 7/8 1/11 5/1 4/5 4/1 استان

 1334مأخذ: محاسبات مشاور، 

 

 دهد. متوسط، شدید و بسیار شدید را برای استان بوشهر نشان می سالیخشکنقشه درصد وقوع  11و  4، 8های نقشه

ان تهایی از شهرستان دشتسدهد که بخش( در سطح استان بوشهر نشان می8متوسط )نقشه  سالیخشکنقشه درصد وقوع 

ستان هایی از شهرستان دشتی و شهربخش حالی کهاند، در متوسط را تجربه کرده سالیخشکدیر بیشترین درصد وقوع  و

 .دهندمتوسط را نشان می سالیخشکبوشهر کمترین درصد وقوع 

های کوچکی از شهرستان دهد که بخش( در سطح استان بوشهر نشان می4شدید )نقشه  سالیخشکقوع نقشه درصد و

هایی کثر بخشا حالی کهاند، در شدید را تجربه کرده سالیخشکهای جنوبی استان بیشترین درصد وقوع و بخش دشتستان

 دهند.میشدید را نشان  سالیخشکشمالی و مرکزی کمترین درصد وقوع 

مناطق جنوبی و جنوب دهد که ( در سطح استان بوشهر نشان می11بسیار شدید )نقشه  سالیخشکشه درصد وقوع نق

شترین دارای بی های دیر، دشتی و تنگستانهای غربی شهرستانهای عسلویه، کنگان، جم و بخشغربی استان شامل شهرستان

هرستان هایی از شبسیار شدید در بخش سالیخشکوع بسیار شدید هستند، و کمترین درصد وق سالیخشکدرصد وقوع 

  شود.دشتی دیده می
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 باالتری یمناطق استان درصد وقوع خشکسال ریبه سا نسبت شتریبارش ب زانیم وجود جم و کنگان با شهرستان 11در نقشه 

 یاست ول از سایر مناطق استان شتریب در این مناطق اگر چه مقدار بارشدارد. دلیل این امر این است که مناطق  ریسابه نسبت 

چه  اگر گریدر مناطق د نینقاط است. همچن ریاز سا شتری( بیخشکسال یبه عبارت ای) نیانگیکمتر از م یهاوقوع بارش یفراوان

 نیبداست؛  ر بودهکمت زی( نیخشکسال یبه عبارت ای) نیانگیبارش کمتر از م یکم بوده اما درصد فراوان انهیبارش سال زانیم

 . است بلند مدت است کمتر رخ داده نیانگیکه بارش کمتر از م ییهامفهوم که تعداد سال

 

( DHI) سالیخشکشاخص خطر  زیرو رابطه  14با استفاده از جدول ها در نهایت پس از محاسبه درصد وقوع خشکسالی

 محاسبه شد. 

 DHI= (MDr*MDW)+(SDr*SDW)+(VSDr*VSDW)  
 سالیخشک: وزن مربوط به MDWمتوسط،  سالیخشک: درجه مربوط به MDr، الیسخشک: شاخص خطر DHIکه 

: درجه مربوط به VSDrشدید،  سالیخشک: وزن مربوط به SDWشدید،  سالیخشک: درجه مربوط به SDrمتوسط، 

نژاد قاسمی؛ .Rajsekhar & Singh, 2015باشد )خیلی شدید می سالیخشک: وزن مربوط به VSDWشدید و  سالیخشک

 . (1747و همکاران، 

ی عسلویه، هابا توجه به این نقشه شهرستاندهد. را در سطح استان بوشهر نشان می سالیخشکشاخص خطر وقوع  11نقشه 

یار شدید قرار بس سالیخشکهایی از شهرستان دشتستان در معرض خطر های جم و دیر و بخشکنگان، نیمه جنوبی شهرستان

 دارند. 
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 سالیخشکهای شدت : وزن و درجات مربوط به نقشه19ل جدو

 درجه درصد وقوع وزن سالیخشکشدت 

 1 متوسط

<7 1 

5-7 2 

8-5 7 

12-8 4 

>12 5 

 2 شدید

<7 1 

4-7 2 

5-4 7 

6-5 4 

>6 5 

 7 خیلی شدید

<1 1 

2-1 2 

7-2 7 

4-7 4 

>4 5 

 (1333نژاد و همکاران، ؛ قاسمی.Rajsekhar & Singh, 2015)مأخذ: 
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 اقلیمیتحلیل آسایش  -1-2-4-16

 گرید یسو از باشد ویگذار م تأثیرها انسان به خصوصموجودات زنده  ستیز طیمح بر میمستق طوربه یمیعوامل اقل

صنعت،  ،یمانند کشاورز ییهاتیفعال .ردیگیمتفاوت انجام م طیو شرا اسیمق در نیدر سطح کره زم یانسان یهاتیفعال

، یستیتور یهادر جهت جاذبه یزیربرنامه نیو همچن دیجد یشهرها جادیجهت اسکان و ا یو شهر یامنطقه یهایزیربرنامه

 طیشرا جادیو ا افتنیاز ابتدا در جهت  بشر .باشندیامور م نیمناسب جهت انجام ا یمیاقل طیهمه وابسته به شرا رهیو غ یورزش

  نموده است. یاریبس ییهایزیها و برنامه رکوشش شیآسا یمناسب برا

شود. که در آن بدون استفاده از یگفته م شیداند آسایخود مناسب م یبرا یکه انسان از نظر حرارت یطیمجموعه شرا

 یانسان برا .(نه احساس سرما داشته باشد نه احساس گرما و)داشته باشد  یاحساس راحت یشیو سرما یشیماگر یهاستمیس

به  دنیرس یدهد. که برایوفق م طیدر دسترس خود، خود را با مح یو مصنوع یعیبا توجه به امکانات طب شیبه آسا دنیرس

مانند پناه بردن به غارها استفاده  یعیالزم بودند از منابع طب یهایو فناور یدور که فاقد امکانات علم یهااز زمان شیآسا

باز  یناورعلم و ف شرفتیاطراف خود بوده و امروز با توجه به پ طیتعامل با مح یمکان برا نینمودند که در آن زمان بهتریم

 . دینمایاطراف خود الزم م طیمسکن با مح یسازهم همسان

انسان  شیساکه آ یعیاز عوامل مهم طب یکیو  کند تأمین شتریخود را ب شیت تا آسابر آن اس ،یعیهر حالت طب بشر در

هاست که هم به صورت بزرگ میدر اقل رییخواهد کرد، تغ رییتغ زین شیآسا طیآن شرا رییدهد و با تغیقرار م تأثیررا تحت 

با توجه  زیدارد و ن یمتفاوت یهاها واکنشرییتغ نیدهد و بشر در مقابل اینشان م ار تأثیر نیا میاقل زیو هم به صورت ر میاقل

 طیرامحل خود بوده است. و با توجه به تنوع ش میاز اقل نهیاستفاده به یهمواره در جستجو ،شیبر آسا میاقل ادیز تأثیراتبه 

 .دینمایمختلف الزم م یهواها انسان در آب و شیساآ طیشرا یمتفاوت، بررس یهامیو وجود اقل رانیدر کشور ا ییآب و هوا

مشخص و  کیرا به تفک یحرارت شیدر آسا مؤثراند عوامل دهیپژوهشگران کوش ش،یآسا ۀدربار یعلم یهاپژوهش در

اندازه  ساختمان، یبر محاسبات حرارت یحرارت شیمحدوده آسا نییو از آنجا که تع ندیرا مشخص نما کیهر  تأثیر زانیم

 و ،دارد میمستق تأثیر یاتالف انرژ مصرف و زانیم بر یکل طوربهو ضخامت و جنس مصالح و  ی، برودتیحرارت یهادستگاه

، یمیقلهر منطقه ا یالزم است برا ،دارند یمشابه ییدما شیاحساس آسا کسانی یمیاقل طیافراد در شرا نکهیبه ا با توجه

  مشخص شود. قیدق طوربه یحرارت شیساآمحدوده 

کرد؛  نییتع شیآسا یمنطقه یبرا یقیدق یتوان محدودهیمطلوب هوا در مناطق مختلف، نم یدما انیتفاوت م لیبه دل

 تیعالف زانیبا جنس و سن مختلف متفاوت است و به نوع و م یافراد یمشخص برا یمنطقه کیمطلوب هوا در  یدما رایز

 اوت است.متف مختلف نیزل وفرد در فص کی یمطلوب هوا برا یدما ن،یندارد. همچ یبستگ زیپوشش فرد ن زانیو نوع و م
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 نیب نیرا دارند که در ا یعنصر دما، رطوبت ، باد و تابش نقش اساس 4 یمیاقل دگاهیانسان از د شیآسا یریگشکل یبرا

عنصر  2 نین بر اانسا شیسنجش آسا یهامدل شتریب لیدل نیانسان دارند. به ا یدر سالمت و راحت یشتریب تأثیردما و رطوبت 

  استوار شده است.

( Temperature Humidity Indexدما )-استان بوشهر از شاخص بیوکلیماتیک رطوبت اقلیمیجهت بررسی آسایش 

به کار   Nievwoltدر توسط  1415های اقلیم آسایشی است که اولین بار در سال یکی از شاخص THIاستفاده شد. شاخص 

جهت  رزیدهد. رابطه ی بسیار گرم و بسیار سرد انجام میو هوا را برای هر دو دورهبندی آب گرفته شد. این شاخص، طبقه

 رود.به کار می THIمحاسبه مقدار شاخص 

 







 


500
8.0 RHTTTHI

  
 

 که در این رابطه:

THIشاخص آسایش : 

Tگراد: دمای هوا به سانتی 

RHرطوبت نسبی به درصد : 

نکته جالب توجه در این شاخص این است که چنانچه درجه حرارت  دهد.را نشان می THIبندی شاخص طبقه 21جدول 

 گیرد.ی سوزان قرار میبرسد، حتی با تغییرات رطوبت نسبی ماکزیمم، شاخص در طبقه گرادسانتیدرجه  46با باالتر از 

 THIبندی شاخص : طبقه21جدول 

 حرارتیحساسیت  THIمقدار شاخص 

 یخبندان العادهفوق ≤ -41

21- ≥ THI > 41- یخبندان 

11- ≥ THI > 21- سرد العادهفوق 

8/1- ≥ THI > 11- خیلی سرد 

17 ≥ THI > 8/1- سرد 

 15 ≥ THI > 17 خنک 

21 ≥ THI > 15 راحت 

5/26 ≥ THI > 21 گرم 

71 ≥ THI > 5/26 بسیار داغ 

71 ≤ THI سوزان 

 1333عقیده و همکاران، مأخذ: با 
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که بر اساس آمار هواشناسی استان حاصل  استان بوشهر، از الیه رقومی دما و رطوبت نسبی THIبرای محاسبه شاخص 

های سال ماه تکتکبرای  THIهای مختلف، شاخص شده بود استفاده شد. با توجه به تغییرات دما و رطوبت نسبی در ماه

 مورد محاسبه قرار گرفت.

که مشاهده در  طورهماندهد. های مختلف در سطح استان نشان میرا برای ماه THIوضعیت تغییرات شاخص  12نقشه 

 شود. میهای سال مشاهده نیخبندان در هیچ یک از ماه العادهفوقسرد، یخبندان و  العادهفوقاستان بوشهر وضعیت خیلی سرد، 

شمالی  هایتان در وضعیت آسایش قرار دارد. عالوه بر ماه آذر و اسفند بخشدر ماه آذر و ماه اسفند تقریباً کل سطح اس

و جنوبی استان در فصل آبان نیز در وضعیت آسایش و راحتی قرار دارند. هر چند این وضعیت در ماه دی و بهمن نیز در 

 (.12نقشه شود )مناطقی از استان مشاهده می

ه توان بکلی دی و بهمن ماه را می طوربهدهد. ماه رخ میاستان در دی های شمالی و جنوبیوضعیت سرد تنها در قسمت

 (.12نقشه گذاری کرد )خنک استان نام هایعنوان ماه

 THIباشد. وضعیت شاخص ها از نظر آسایش میماه ترینسختدر ماه مرداد و تیر استان در وضعیت سوزان قرار دارد و 

رار آبان در حالت گرم ق های استان دردر خرداد و شهریور بسیار داغ تا سوزان بوده و این شرایط در فروردین و اکثر بخش

 (.12نقشه ) تا بسیار داغ قرار دارندهای اردیبهشت و مهر در وضعیت گرم دارد. ماه

 یهاشیکه آزما یاست تا زمان یهیبد .است یبیو تقر ینسب شیآسا یمنطقه طیکرد که شرا یادآوری دیبا گریبار د

 .را مشخص کرد شیآسا یمنطقه قیدق طوربه توانیگاه نم چیه رد،یصورت نگ استاندر مناطق مختلف  یقیدق

 

 

 

 

 





تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
64 

 باغی زراعی و محصوالتآبیاری خالص نیاز  -1-2-4-17

 نیاز آبی آن میزان آبی است که یک گیاه در طول دوره رشد در یکسال زراعی به آن جهت تولید محصول نیاز دارد و

ه ب عمدتاً بی خالصآنیاز . شودبخش عمده دیگر آن از محل آبیاری تامین می معموالً بخشی از آن از بارش های جوی و

راعی نسبت ب گیاه زآشرایط اقلیم، نوع گیاه و مرحله رشد گیاه زراعی بستگی دارد. در اقلیم گرم و آفتابی میزان مصرف 

ب توسط آ، رطوبت هوا و سرعت باد بر میزان مصرف فتاب، دماآبه اقلیم خنک و ابری بیشتر است  در هر اقلیم تابش نور 

راحی ط اساس آن به زراعت و برتوان می یکسال طول در باغی زراعی و محصوالتآبی  با آگاهی از نیاز. گذارندگیاه اثر می

 .سیستم آبیاری با توجه به میزان آب )حقابه( قابل استحصال منطقه اقدام نمود

 یو باغ یخالص محصوالت زراع یآب ازیو پرکاربرد جهت برآورد ن دینرم افزار مف کی NETWATنرم افزار نت وات 

و بر  هیکشور ته یسازمان هواشناس_یکه توسط وزارت جهاد کشاورز باشد،یتحت فشار م یاریآب یهاستمیس یدر طراح

زراعی  نیاز خالص آبی محصوالتنرم افزار  این استفاده از در این مطالعه با است. دهیگرد یبند میتقس رانیا یهااساس دشت

ارائه  2پیوست شماره استخراج شد و در  طول دوره رشد یدر دهه هاهای استان دشت ن بوشهر به تفکیکاستاو باغی 

  گردید. 

 

 (دینقاط قوت و ضعف، فرصت و تهد نیی)تع یبندجمع -1-2-4-18

های زندگی بشری بر کسی پوشیده ها و جنبههای هواشناسی در اکثر زمینهامروزه اهمیت استفاده از اطالعات و داده

شناسی و ... از جمله مواردی هستند که نقش هواشناسی در نیست. کشاورزی، مسافرت، معماری، صنعت، توریسم، جامعه

 پردازیم.ها و تهدیدهای هواشناسی استان مینقاط قوت و ضعف، فرصتاست. در این قسمت به تحلیل  رگذاریتأثبسیار  هاآن

 

 نقاط قوتالف( 

اصله نخل  ونیلیم 6استان با  نیکه ا یبه نحو دهیخرما گرد یهانخلستان جادیاستان بوشهر موجب ا ییآب و هوا تیوضع

 اختصاص داده است به خودکشور را  یخرما دیکشت و تول ریدرصد از سطح ز 14تا  12 نیهزار تن خرما ب 171 دیو تول

 .(1744)سازمان هواشناسی، 

 

 نقاط ضعفب( 
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باشد. بررسی وضعیت اقلیمی استان بوشهر حاکی از آن است که استان دارای اقلیم فراخشک، خشک و نیمه خشک می

و  میزان نزوالت جویهای مناطق خشک، باال بودن درجه حرارت، باال بودن میزان تبخیر سطحی، پایین بودن از ویژگی

 باشد.شوری خاك است. به دلیل کمی بارندگی، پوشش گیاهی در این مناطق، فقیر و پراکنده می

ماه از سال  8یکه نزدیک به طوربههای سال از دیگر نقاط ضعف استان بوشهر است. در اکثر ماه اقلیمینبود آسایش 

ی، این پدیده باعث اختالل در تعرق، فشار زیاد به دستگاه تنفسرد. استان شرایط گرم تا سوزان را دا اقلیمیوضعیت آسایش 

گردد. گرمای زیاد و شرجی، همچنین سبب افزایش نیاز به منفی شدید روی اعصاب و روان افراد می تأثیرگرمازدگی و 

ل کار در محهای زندگی از یک طرف و کاهش بازدهی کارکنان وسایل خنک کننده، افزایش مصرف برق و افزایش هزینه

 شود.از طرف دیگر می

علل مهاجرت نخبگان )نیروی کار متخصص و سرمایه داران( از استان  ترینمهموضعیت آب و هوایی استان یکی از 

 باشد.هایی که وضعیت جوی مساعدتری دارند، میبوشهر به استان

 ستان،مهاجر به ا یزاباران یهوا یهات از تودهجه نیا به فاقد ارتفاع قابل مالحظه بوده و استان بوشهر اکثراً ارتفاعات

 ندارند. یجو یهازشیاز ر یمناسب افتیدر

مانند  آب رهیذخ یهارساختیدر کنار آن ز یدر استان بوشهر با کمبود مواجه بوده است ول هایبارندگ نکهیبا وجود ا

ی هاا بارشت شودینشده است و باعث م جادیا یدر استان بوشهر به خوب های پخش سیالبیا پروژه کوچک و بزرگ یسدها

 یازهاین نیتریاز ضرور یکیآب  رهیذخ یهارساختیتوسعه زبنابراین  شوند. ایاغلب هدر روند و وارد در ناگهانی استان

هد شا هارساختیز نیتوسعه ا لیشود تا از قب دهیتوسعه استان بوشهر د یاندازهادر چشم یبه خوب دیاستان بوشهر است که با

 .میاستان باش یتوسعه کشاورز

 یآبغرق یاریکه آب شودیاستفاده م التینخ یاریآب یبرا یمیقد هایشیوهدر حال حاضر در اغلب مناطق استان بوشهر از 

 یهافاوتت یاقطره یاریآب یهاوهیو نسبت به حجم آب مورد استفاده در ش کندیآب مصرف م یادیز ارینام دارد و حجم بس

 دارد. یادیز اریبس

 شتریبودن فصل گرم و محدود بودن دوره بارش در طول سال ب یو طوالن یکمبود بارندگ لیمراتع استان بوشهر هم به دل

 است. ریاز نوع متوسط و فق

 

 هافرصتج( 

 نخیالت خرما و تولید صنایع تبدیلی وابسته است. جهت کشت شرایط آب و هوایی و اقلیم استان بوشهر مناسب
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توسعه کاربردهای هواشناسی در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، های هواشناسی استان بوشهر فرصتاز دیگر 

 های نو است.گردشگری، کشاورزی، نظامی و انرژی

از پتانسیل  استانبه عنوان مثال با توجه به اینکه در استان بوشهر تعداد روزهای بدون ابر یا آفتابی در سال زیاد است، 

 .انرژی خورشیدی برخوردار است ی برای توسعه انرژی و خصوصاًعظیم

 

 تهدیدهاد( 

 و رژیم زمانی و مکانی نامناسب، بودن فصل گرم و محدود بودن دوره بارش یطوالننامالیمات اقلیمی در استان از جمله 

  شود.های کشاورزی میموجب ریسک باالی فعالیت

ختلف استان م یهادر بخش زیو مرکبات ن یگوجه فرنگ دیاست، تول التینخاقتصاد در استان بوشهر  یهااز قطب یکی

که  شودیکاشت م میبه صورت د یمحصوالت فصل گریگندم و جو و کلزا و د زیوجود دارد و در اکثر نقاط استان بوشهر ن

 .ستمواجه کرده ا یجد دیرا با تهد یکشاورز نیکمبود آب ا

طوبت ر شود و در صورت نبودمیآسا  لیس یهاباران یو حت داریناپا ییهایسبب بارندگ یسودان کم فشار ییهوا توده

 .استهمراه با گرد و خاك  یکاف

جایی و همچنین انباشتگی و تراکم مواد تبخیری فراهم کرده آب و هوای کم باران استان مساعدترین شرایط را برای جابه

ترك جابجایی و تراکم مواد شور کننده سازگاری کامل دارد. این آب و هوا است، زیرا که این نوع اقلیم با مکانسیم مش

آسا، یک دورۀ خشک طوالنی )بهار ، های شدید و سیلای از قبیل رژیم نامنظم بارندگی، بارانهای عمدهدارای ویژگی

زارها مؤثر گسترش شورهتابستان و نیمی از پاییز(، حرارت و تابش شدید خورشید و تبخیر زیاد است که در پیدایش و 

را از محل اولیه خود دور  هاآنهای تند و شدید منطقه موجب حل شدن مواد تبخیری سطح زمین شده و باشد. بارانمی

. در دوره آوردهای آزاد زیر زمینی را باال میگیرد و سطح آب سفرهکند. آب شور جریان یافته و نقاط پست را در بر میمی

ك در شده و منتهی به تشکیل شورك و سفید دارنمک آمدن آب بر اثر پدیده موئینه سبب صعود مواد خشک، تبخیر و باال

گردد که تبخیر از یک سفره آب آزاد شور زیرزمینی کم گردد. حداکثر این شوره سطحی وقتی پدیدار میسطح زمین می

 عمق و سطحی صورت بگیرد.

جم و دیر  هایهای عسلویه، کنگان، نیمه جنوبی شهرستانشهرستاناست که  سالیخشکاز جمله تهدیدات دیگر خطر 

 بسیار شدید قرار دارند.  سالیخشکهایی از شهرستان دشتستان در معرض خطر و بخش
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 های هواشناسی: لیست ایستگاه1پیوست 

 های هواشناسی مستقر در شهرستان بوشهر: ایستگاه21جدول 

 های آماریسال ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه نوع ایستگاه ردیف
 1714ازسال 71 16/24 11/51 آبطویل باران سنجی 1

 1781ازسال 2 44/28 54/51 بندرگاه باران سنجی 2

 1781ازسال 15 41/28 14/51 جایینک باران سنجی 7

 1715ازسال 4 16/24 21/51 گجزیره خار باران سنجی 4

 1781ازسال 1 54/28 12/51 چغادك باران سنجی 5

 1716ازسال 11 11/24 17/51 حسینکی باران سنجی 6

 1711ازسال 1 14/24 52/51 شیف باران سنجی 1

 1755ازسال 71 17/24 14/51 چاه کوتاه اقلیم شناسی 8

 1785ازسال 4 58/28 44/51 فرودگاهی دیتاالگر 4

 1785ازسال 4/8 51/28 44/51 دریایی دیتاالگر 11

 1767ازسال 4/8 54/28 44/51 دریایی بوشهر سینوپتیک 11

 1781ازسال 4 58/28 44/51 فرودگاهی بوشهر سینوپتیک 12

 1784ازسال 7/4 15/24 18/51 گخار سینوپتیک 17

 1785ازسال 7/4 15/24 18/51 گخار خودکار 14

 

 های هواشناسی مستقر در شهرستان دیر: ایستگاه22جدول 

 های آماریسال ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه نوع ایستگاه ردیف

 1764ازسال 78 15/28 46/51 آبدان باران سنجی 1

 1787ازسال 28 5/28 24/51 بردخون باران سنجی 2

 1781ازسال 11 52/21 58/51 بردستان باران سنجی 7

 1781ازسال 21 51/21 48/51 جبرانی باران سنجی 4

 1716ازسال 7 5/21 41/51 دمیگزشمالی باران سنجی 5

 1714ازسال 75 51/21 58/51 دوراهک باران سنجی 6

 1781ازسال 14 55/21 58/51 لمبدان باران سنجی 1

 1712ازسال 4 5/21 56/51 دریایی دیر سینوپتیک 8

 

 های هواشناسی مستقر در شهرستان جم: ایستگاه23جدول 

 های آماریسال ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه نوع ایستگاه ردیف
 1714ازسال 741 12/28 14/52 انارستان باران سنجی 1

 1781ازسال * 51/21 25/52 چاله ورازیانه باران سنجی 2

 1715ازسال 511 56/21 12/52 شهرخاص باران سنجی 7

 1787ازسال 775 17/28 14/52 ریز دیتاالگر 4

 1785ازسال 654 44/21 22/52 جم دیتاالگر 5
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 های آماریسال ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه نوع ایستگاه ردیف
 1761ازسال 654 44/21 22/52 فرودگاهی جم سینوپتیک 6

 

 های هواشناسی مستقر در شهرستان دیلم: ایستگاه24جدول 

 های آماریسال ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه نوع ایستگاه ردیف
 1714ازسال * 54/24 16/51 بنه احمد باران سنجی 1

 1716ازسال 451 18/71 11/51 بیدو باران سنجی 2

 1711ازسال 15 1/71 11/51 دهستان عامری باران سنجی 7

 1716ازسال 72 17/71 2/51 سیاه مکان باران سنجی 4

 1781ازسال 7 55/24 14/51 لیلتین باران سنجی 5

 1714ازسال 74 11/71 22/51 مظفری شمالی باران سنجی 6

 1781ازسال  4/7 17/71 11/51 دیلم سینوپتیک 1

 1785ازسال 4/7 17/71 11/51 دیلم دیتاالگر 8

 

 مستقر در شهرستان دشتستان یهواشناس یهاستگاهیا: 25جدول 

 های آماریسال ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه نوع ایستگاه ردیف
 1781ازسال 541 11/24 24/51 آبپای ارغون باران سنجی 1

 1714ازسال 78 21/24 14/51 بنه جابری باران سنجی 2

 1714ازسال 841 14/24 72/51 تنگ ارم باران سنجی 7

 1716ازسال 441 14/24 72/51 تنگ سوك باران سنجی 4

 1716ازسال * 24/24 21/51 تونل دریا قلی باران سنجی 5

 1715ازسال 71 12/24 11/51 چاه خانی باران سنجی 6

 1781ازسال 26 71/24 47/51 چهاربرج باران سنجی 1

 1781ازسال 76 14/24 18/51 خوشمکان باران سنجی 8

 1781ازسال 411 54/28 72/51 خون باران سنجی 4

 1716ازسال * 16/24 76/51 خیرك باران سنجی 11

 1714ازسال 12 71/24 52/51 دهداران سفلی باران سنجی 11

 1714ازسال 155 12/24 78/51 دهرود سنجیباران  12

 1714ازسال 11 11/24 14/51 زیارت باران سنجی 17

 1714ازسال 45 27/24 11/51 سعداباد باران سنجی 14

 1715ازسال 75 28/24 11/51 شبانکاره باران سنجی 15

 1715ازسال 471 44/28 71/51 طلحه باران سنجی 16

 1714ازسال 745 54/28 28/51 فاریاب باران سنجی 11

 1714ازسال 11 16/24 55/51 کره بند باران سنجی 18

 1781ازسال 8 11/24 41/51 محمدی باران سنجی 14

 1714ازسال 111 24/24 14/51 وحدتیه باران سنجی 21

 1741ازسال 65 16/24 17/51 برازجان اقلیم شناسی 21



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
11 

 های آماریسال ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه نوع ایستگاه ردیف
 1771ازسال 41 2/24 16/51 آب پخش اقلیم شناسی 22

 1715ازسال 541 5/28 42/51 بوشکان اقلیم شناسی 27

 1787ازسال 151 72/24 15/51 دشت گور دیتاالگر 24

 1787ازسال * 11/24 75/51 چهوك دیتاالگر 25

 1785ازسال 41 14/24 14/51 برازجان دیتاالگر 26

 1785ازسال 41 2/24 16/51 آب پخش دیتاالگر 21

 1785ازسال 541 5/28 42/51 بوشکان خودکار 28

 1784ازسال 41 14/24 14/51 برازجان سینوپتیک 24

 

 های هواشناسی مستقر در شهرستان کنگان و عسلویه: ایستگاه26جدول 

 های آماریسال ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه نوع ایستگاه ردیف
 1716ازسال 4 27/21 4/52 بساتین باران سنجی 1

 1714ازسال 11 4/21 21/52 بندرطاهری باران سنجی 2

 1781ازسال 5 44/21 11/52 تمبک باران سنجی 7

 1714ازسال 21 22/21 41/52 چاه مبارك باران سنجی 4

 1716ازسال 5 78/21 24/52 شیرینو باران سنجی 5

 1781ازسال 21 25/21 45/52 عسکری باران سنجی 6

 1751ازسال 21 5/21 14/52 کنگان سنجی باران 1

 1785ازسال 24 15/21 14/52 کنگان خودکار 8

 1784از  1 28/21 71/52 فرودگاهی عسلویه سینوپتیک 4

 

 های هواشناسی مستقر در شهرستان دشتی: ایستگاه27جدول 

 
 

 های آماریسال ارتفاع جغرافیاییعرض  طول جغرافیایی نام ایستگاه نوع ایستگاه

 1714از سال 67 74/28 14/51 چارك باران سنجی 1

 1781از سال 54 41/28 14/51 چاوشی باران سنجی 2

 1751از سال 41 24/28 24/51 حسین زایری باران سنجی 7

 1715از سال 441 26/28 55/51 حناشور باران سنجی 4

 1714سال از 21 18/28 25/51 کلل باران سنجی 5

 1716از سال 51 21/28 76/51 سنا باران سنجی 6

 1768از سال 61 24/28 46/51 شنبه باران سنجی 1

 1716از سال 58 24/28 18/51 فقیه حسنان باران سنجی 8

 1746از سال 77 21/28 17/51 کاکی باران سنجی 4

 1714از سال 11 15/28 48/51 کردالن باران سنجی 11

 1714از سال 18 11/28 74/51 کردوان سفلی باران سنجی 11

 1714از سال 11 21/28 25/51 گزدراز باران سنجی 12



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
11 

 
 

 های آماریسال ارتفاع جغرافیاییعرض  طول جغرافیایی نام ایستگاه نوع ایستگاه

 1711از سال * 15/28 11/51 الورساحلی باران سنجی 17

 1714از سال 111 76/28 74/51 الوررزمی باران سنجی 14

 1716از سال 55 75/28 22/51 خورموج اقلیم شناسی 15

 1787از سال * 41/28 44/51 پلنگدشت  دیتاالگر 16

 1785از سال 75 21/28 71/51 کاکی دیتاالگر 11

 1785از سال 51 74/28 27/51 خورموج خودکار 18

 1785از سال 5/41 24/28 45/51 شنبه خودکار 14

 

 های هواشناسی مستقر در شهرستان تنگستان: ایستگاه28جدول 

 های آماریسال ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه ایستگاهنوع  ردیف
 1745ازسال 68 57/28 16/51 اهرم باران سنجی 1

 1714ازسال 72 55/28 18/51 باغک باران سنجی 2

 1714ازسال 11 71/28 16/51 بندر عامری باران سنجی 7

 1715ازسال 711 41/28 26/51 بنیون باران سنجی 4

 1781ازسال 15 41/28 14/51 جایینک باران سنجی 5

 1714ازسال 78 2411 17/51 چاه پیر باران سنجی 6

 1716ازسال 45 52/28 12/51 خیاری باران سنجی 1

 1711ازسال 1 46/28 14/51 دلوار باران سنجی 8

 1715ازسال 45 16/24 14/51 سمل جنوبی باران سنجی 4

 1782ازسال 52 5/28 12/51 شورکی باران سنجی 11

 1714ازسال 54 54/28 14/51 قباکلکی باران سنجی 11

 1781ازسال 14 25/28 18/51 کری باران سنجی 12

 1787ازسال 75 28/28 16/51 محمود احمدی باران سنجی 17

 1787ازسال 75 28/28 16/51 محمود احمدی دیتاالگر 14

 1785ازسال 41 16/24 14/51 سمل جنوبی دیتاالگر 15

 

 های هواشناسی مستقر در شهرستان گناوه: ایستگاه29جدول 

 های آماریسال ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه نوع ایستگاه ردیف
 1714ازسال 15 51/24 15/51 امام حسن باران سنجی 1

 1745ازسال 4 24/24 78/51 یگبندر ر باران سنجی 2

 1716ازسال 55 46/24 74/51 تاج ملکی باران سنجی 7

 1714ازسال 7 74/24 71/51 راه و ترابری گناوه باران سنجی 4

 1782ازسال 75 77/24 41/51 ییچهار روستا باران سنجی 5

 1781ازسال 14 24/24 48/5 سمیعا باران سنجی 6

 1714ازسال 55 51/24 71/51 شول باران سنجی 1



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
12 

 های آماریسال ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه نوع ایستگاه ردیف
 1714ازسال 8 71/24 71/51 عباسی باران سنجی 8

 1715ازسال 42 42/24 71/51 فخرآوری باران سنجی 4

 1781ازسال 7 74/24 71/51 فرمانداری گناوه باران سنجی 11

 1716ازسال 5 78/24 21/51 قلعه قایدحیدر باران سنجی 11

 1714ازسال 25 75/24 42/51 گاوسفیدبزرگ باران سنجی 12

 1782ازسال 4 76/24 24/51 مال قاید باران سنجی 17

 1714ازسال 22 74/24 71/51 محمد صالحی باران سنجی 14

 1785ازسال 7 75/24 71/51 گناوه خودکار 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
17 

 یو باغ یمحصوالت زراع یاریخالص آب ازین: 2پیوست 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
14 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
15 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
16 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
11 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
18 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
14 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
81 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
81 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
82 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
87 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
84 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
85 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
86 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
81 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
88 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
84 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
41 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
41 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
42 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
47 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
44 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
45 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
46 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
41 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
48 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
44 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
111 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
111 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
112 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
117 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
114 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
115 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
116 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
111 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
118 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
114 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
111 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
111 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
112 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
117 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
114 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
115 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
116 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
118 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
114 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
121 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
121 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
126 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
121 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
128 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
171 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
171 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
172 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
174 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
175 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )
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141 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
141 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
142 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
147 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
146 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
141 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
148 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
144 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
151 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
151 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
152 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
156 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
158 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
154 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
161 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
161 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
162 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
164 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
161 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
168 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
164 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
111 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
111 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
112 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
114 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
111 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
118 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
114 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
181 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
181 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  

 
182 

 



تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )

 

 5002212B0021300302RE102960420   م  
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و

  (یم ی اقل  تی وضع  لی )
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تحل  یربرس  بوشهر استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی   
تحل یع ی منابع طب  تی وضع  لی و
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