
 

 79(تحلیــل بـارش در آذر ماه3

 79(بررسی وضعیت خشـکسـالی استــان  در سال زراعـی جاری تا آخر آذر ماه4

تا پایان آذر ماه      89-89بررسی ها نشان میدهد که توزیع بارش ها از ابتدای سال زراعی               

بگونه ای بوده که در این مدت تقریبًا بیشتر مساحت استان از لحاظ خشکسالی در حد                    

نرمال می باشند بغیر از مناطق کمی از جنوب استان که با خشکسالی مواجه هستند اما                   

الزم به ذکر است که با بررسی خشکسالی برای دوره یکساله منتهی به پایان آذر ماه؛ استان          

کرمان با خشکسالی های انباشته مواجه می باشد لذا لزوم صرفه جویی در مصرف آب و                    

 مدیریت صحیح منابع را نباید فراموش کرد. 

 در استان کرمـان  79/77/37تا    79/79/79( تحلیـل بارش سال زراعـی از 2 

  10/71/77لغایت  10/70/71بررسی بـــارش کشــور از تاریخ ( 1

میلیمتر   9.59از ابتــدای سال زراعــی جاری تا پایان آذرماه میانگین ارتـفاع بارش کشور به                

درصد افزایش داشته است و نسبت به          3.54رسیده است که نسبت به میانگین چندین ساله           

 درصد افزایـــش را نشان می دهد. 59...مدت مشابه در سال گذشته 

تا پایان آذر ماه بیشترین بــارش ایستگاههای سینوپتیک            89-89از ابتدای سال زراعـی      

میلیمتر به ثبت رسیده است. میانگین بارش ایستگاههای            4.53استان در بافت به میزان       

میلیمتر می باشد که در       9.ابتدای سال زراعی تا پایان آذر ماه جاری           سینوپتیک استان از  

میلیمتر می باشد بنابراین در مقایسه با          252.و بلند مدت      459مدت مشابه سال گذشته      

 درصد افزایـش را نشان می دهد.  959.بلند مدت 

بارش آذر ماه در استان کرمان علی رغم کاهش قابل توجه نسبت به بلند مدت همراه با افزایـش      

درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. بیشترین بارش در آذر ماه از بافت بـه      ..

میباشد که نـسبت بـه مـدت       52.میلیمتر گزارش گردیده و میانگین بارش آذر ماه  2.58میزان  

ساعته نیز به میزان     3.درصد افزایش را نشان می دهد. بیشترین بارش  44مشابه در بلند مدت     

 به ثبت رسیده است. .9/4./89میلیمتر از جیرفت سیلو در  3.

 شهرستانها
بارش 

زراعی 

 جاری

 بارش زراعی
 گذشته

بارش دوره 

 بلندمدت

درصدتغییرا

ت نسبت به 

 سال گذشته

درصدتغییرات 

نسبت به بلند 

 مدت

 7.0 1800.0 21.3 1.2 22.8 کرمان

 5.4 100 7.4 0.0 7.8 بم

 41.4 174.1 28.5 14.7 40.3 سیرجان

 58.9 260.7 39.3 17.3 62.4 بافت

 98.0 715.9 26.0 6.3 51.4 جیرفت سیلو

 61.3- 3133.3 25.1 0.3 9.7 جیرفت میانده

 41.2- 100 25.7 0.0 15.1 کهنوج

 15.6 545.1 28.4 5.1 32.9 شهربابك

 34.4 320.8 15.0 4.8 20.2 رفسنجان

 62.0 987.5 16.1 2.4 26.1 انار

 14.1 3955.6 32.0 0.9 36.5 الله زار

 269.7 100 3.0 0.0 11.2 شهداد

 41.4 13250.0 18.9 0.2 26.7 زرند

 59.6 100 9.3 0.0 14.8 راور

 27.7 610.3 21.1 3.8 27.0 میانگین
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ــن دما دامنه   درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشترین میانگین دمای این ماه متعلق به کهنوج و کمترین میانگین آن متعلق  1..1تا  7.3از   89در آذر ماه میانگی

 می باشد.17.1و بلند مدت  1.3درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  11به الله زار می باشد. میانگین دمای استان در این ماه 

 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته و بلند مدت  10درجه ای میانگین دمای آذر ماه 1.2-1.3افزایش 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداقل مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن از اللـه زار         ..1تا  1–از  89در آذر ماه حداقل مطلق دما دامنه  

 می باشد. 7.1 و بلند مدت نیز 1.1درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  3.7میانگین حداقل دمای استان در این ماه  گزارش شده است.

 درجه ای میانگین حداقل دما نسبت به بلند مدت و سال گذشته 1.3تا 7.1افزایش 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداکثر مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن متعلق بـه     77تا   13.3از  89در  آذر ماه حداکثر مطلق دما دامنه  

 می باشد.10.7و بلند مدت  10درجه سلسیوس درحالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  11.0میانگین حداکثر دمای استان در این ماه  الله زار می باشد.

 درجه ای میانگین حداکثر دما نسبت به آذر ماه سال گذشته و  بلند مدت    1.0تا  1.3افزایش  

 ( تحلیـل دمـای میانگین،حداکثر و حداقل ایستگاههای سینوپـتیک استــان در آذر ماه و مقایـسه با مدت مشـابه سال گذشته و بلنـدمدت 5

 در استان کرمان 79( توزیع فراوانی سرعت باد آذر ماه 9

با نگاهی به آمار حداکثر سرعت باد آذر مـاه         

مشاهده می شود که بیشترین سرعت بـاد          89

متر بر ثانیه در بم رخ داده است و کمترین        ..

متر بر ثانیه از ایستگاه جـیـرفـت     3سرعت باد   

میانده گزارش شده است همچنین میانـگـیـن         

متر بر ثانیـه    .2سرعت باد در آذر سال جاری       

متر بر ثانیـه      .225و مدت مشابه سال گذشته      

می باشد. و باد غالب شهر کرمان در آذر مـاه       

 بوده است.شرقی 

 حداکثر سرعت باد )متر بر ثانیه(

 89سال  84سال  بلند مدت شهرستان

 سرعت باد سمت باد سرعت باد سمت باد سرعت باد سمت باد
 کرمان 12 127 12 137 .1 107

 بم 11 107 13 777 17 17

 سیرجان 17 1.7 17 117 11 137

 بافت 1 107 11 717 11 77

 جیرفت سیلو 2 117 1 727 11 777

 جیرفت میانده 3 137 2 777 11 1.7

 کهنوج . 137 11 117 .1 117

 شهربابك 13 137 11 717 12 717

 رفسنجان 17 117 17 177 13 127

 انار 12 177 17 117 10 117

 الله  زار 12 107 12 117 17 137

 شهداد 17 117 12 727 17 717

 زرند 17 107 11 107 12 137

سنجش آسایش دمای موثردر ماه  

 شهرستان آذر

 کرمان خیلی خنك

 بم خیلی خنك

 سیرجان خیلی خنك

 بافت خیلی خنك

 جیرفت سیلو خنك با آسایش

 جیرفت میانده خیلی خنك

 کهنوج خنك با آسایش

 شهربابک خیلی خنك

 رفسنجان خیلی خنك

 انار خیلی خنك

 الله  زار خیلی خنك

 شهداد خنك با آسایش

 زرند خیلی خنك

 ( مدل سنجش آسایش دمای موثر 8
ای    دمای مؤثر عبارتست از دمای هوای آرام و اشباع شـده  

که بتواند بدون وجود تابش همان تأثیری را داشته بـاشـد       

های تعییـن دمـای        یکی از روش  که هوای مورد نظر دارد.     

مؤثر و ضریب آسایش، استفاده از رابطه میسنـارد طـبـق        

 باشد: فرمول زیر می

 
 

 

 

Et   دمای موثر T     دما: :RH )%( رطوبت نسبی 
همانطور که در جدول مقابل مالحظه می گـردد دمـای             

آسایش در آذر ماه برای شهر های جنوبی و شـرقـی بـه             

درجه آسایش رسیده است و با کاهش دما  بهترین زمـان            

برای سفر به کلوت ها و مناطق جنوبی استان می باشد و           

مناطق غربی استان نیز که دمای آسایش خیلـی خـنـک           

دارند نیز برای گردشگران عالقمند به طبیعـت تـوصـیـه             

 میگردد پوشش مناسب این دمای آسایش را داشته باشند.

 نسبت به مدت مشابه بلند مدت در کشور 79( نقشـه پهنه بندی اختالف میانگین دمای آذر 1
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