
 

 79(تحلیــل بـارش در آبان ماه3

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

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

بگونه ای بوده که تقریبا مناطق غربی، جنوبی و شمالی استان ابا بارش های دریافتی در                   

مدت مذکور  بیشتر به سمت نرمال گرایش داشته اما با توجه به خشکسالی های بسیار                    

شدید در ماهها و سال های گذشته جبران کمبود بارش ها نخواهد شد و استان کرمان                    

 همچنان با خشکسالی های انباشته مواجه است.  

 در استان کرمـان  79/70/37تا    79/79/79( تحلیـل بارش سال زراعـی از 2 

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

میلیمتر رسیده    9.58از ابتــدای سال زراعــی جاری تاکنون میانگین ارتـفاع بارش کشور به              

درصد افزایش داشته است و نسبت به مدت            4959است که نسبت به میانگین چندین ساله          

 درصد افزایـــش را نشان می دهد. 192مشابه در سال گذشته 

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

میلیمتر به ثبت رسیده است. میانگین بارش             9959استان در جیرفت سیلو به میزان          

میلیمتر   1258ابتدای سال زراعی تا پایان آبان ماه جاری            ایستگاههای سینوپتیک استان از   

میلیمتر می باشد بنابراین در     952و بلند مدت      .55می باشد که در مدت مشابه سال گذشته         

 درصد افزایـش را نشان می دهد.  15951مقایسه با بلند مدت 

با توجه به پیـش بینی های فصلی صادر شده توسط مرکز ملی اقلیم شناسی و آغـاز بـه موقـع                

بارندگی ها با شروع پاییز در آبان ماه بارش های نسبتاً خوبی در استان به ثبت رسیده در حالـی         

که در مدت مشابه در سال گذشته بارش چندانی به ثبت نرسیده است. بیشترین بارش در آبـان         

می باشـد. بیـشترین بـارش        2859ماه از جیرفت سیلو گزارش گردیده و میانگین بارش آبان ماه      

 به ثبت رسیده است. 89/59/75میلیمتر از جیرفت سیلو در  19ساعته نیز به میزان  19

 شهرستانها
بارش 

زراعی 

 جاری

 بارش زراعی
 گذشته

بارش دوره 

 بلندمدت

درصدتغییرا

ت نسبت به 

 سال گذشته

درصدتغییرات 

نسبت به بلند 

 مدت

 19251 177 027 720 2222 کرمان

 29758 177 220 727 020 بم

 19752 177 027 727 2021 سیرجان

 75959 177 1125 727 5024 بافت

 72959 177 1125 727 5020 جیرفت سیلو

 -9555 177 1127 727 725 جیرفت میانده

 9959 177 027 727 127 کهنوج

 29959 177 025 720 2720 شهربابك

 1.955 177 420 725 2722 رفسنجان

 .7125 177 520 225 1124 انار

 22251 177 1425 727 7224 الله زار

 92.59 177 122 727 1122 شهداد

 14858 177 022 722 2727 زرند

 97159 177 220 727 1520 راور

 15951 177 021 724 2121 میانگین

تحـلیـل وضعیـت آب و هوایی استــان 
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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 میـانـگـیـن آن          2721تا   424از   89در آبان ماه میانگی

 می باشد. 1022و بلند مدت  1021درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  10متعلق به الله زار می باشد. میانگین دمای استان در این ماه 

 10نسبت به آبان  10درجه ای میانگین دمای آبان ماه 721کاهش 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداقل مطلق این ماه متعلق به جیرفت سیلو و کمینه آن از      1220تا   -0از    89در آبان ماه    حداقل مطلق دما    دامنه  

 می باشد. 020 و بلند مدت نیز 024درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  120میانگین حداقل دمای استان در این ماه  الله زار گزارش شده است.

 درجه ای میانگین حداقل دما نسبت به بلند مدت 121افزایش 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداکثر مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن متعلق بـه       70تا  10از  89در  آبان ماه حداکثر مطلق دما دامنه  

 می باشد. 2720و بلند مدت  2427درجه سلسیوس درحالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  2222میانگین حداکثر دمای استان در این ماه  الله زار می باشد.

 درجه ای میانگین حداکثر دما نسبت به آبان ماه سال گذشته و  بلند مدت   7تا  124کاهش 

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

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

با نگاهی به آمار حداکثر سرعت باد آبان مـاه            

مشاهده می شود که بیشترین سرعت بـاد          89

متر بر ثانیه در کرمان رخ داده اسـت و               21

متر بر ثانیه از ایسـتـگـاه       9کمترین سرعت باد    

جیرفت میانده گزارش شده است همـچـنـیـن       

 2559میانگین سرعت باد در آبان سال جاری         

 859متر بر ثانیه و مدت مشابه سال گذشـتـه            

متر بر ثانیه می باشد. و باد غالب شهر کرمـان            

 بوده است.شمالی در آبان ماه 

 حداکثر سرعت باد )متر بر ثانیه(

 89سال  84سال  بلند مدت شهرستان

 سرعت باد سمت باد سرعت باد سمت باد سرعت باد سمت باد
 کرمان 1227 20727 027 75727 7727 77727

 بم 1227 70727 1727 77727 2127 24727

 سیرجان 1227 7727 1727 77727 1527 72727

 بافت 1227 20727 1727 20727 1027 20727

 جیرفت سیلو 1727 77727 027 70727 1127 70727

 جیرفت میانده 027 10727 427 75727 2427 72727

 کهنوج 1227 71727 1127 11727 2527 22727

 شهربابك 1727 70727 1727 7727 1427 22727

 رفسنجان 1127 75727 127 22727 1027 27727

 انار 1127 77727 1727 77727 2727 21727

 الله  زار 027 20727 1227 25727 2727 21727

 شهداد 1727 1727 1227 72727 1027 0727

 زرند 027 77727 1727 20727 1027 21727

سنجش آسایش دمای موثردر ماه  

 شهرستان آبان

 کرمان خیلی خنك

 بم خنك با آسایش

 سیرجان خیلی خنك

 بافت خیلی خنك

 جیرفت سیلو آسایش

 جیرفت میانده آسایش

 کهنوج آسایش

 شهربابک خیلی خنك

 رفسنجان خیلی خنك

 انار خیلی خنك

 الله  زار خیلی خنك

 شهداد آسایش

 زرند خیلی خنك

 ( مدل سنجش آسایش دمای موثر 0
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 آبان 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 آین دمای آسایش را داشته باشند.

 نسبت به مدت مشابه بلند مدت در کشور 79( نقشـه پهنه بندی اختالف میانگین دمای آبان 0
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