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 تحلیل وضعیت آب و هوایی استان کرمان 

 89در آذر ماه 
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  89(تحلیل بارش درآذر ماه 3 

 89(بررسی وضعیت خشکسالی استان منتهی به آذر ماه 4

درصد از مساحت     23حاکی از اینست که       SPEIبررسی خشکسالی استان با استفاده از شاخص        

درصد مساحت استان همچنان از درجات مختلف خشکسالی خفیف تا            55استان در حد نرمال و    

شدید مواجه است و بیشترین مساحت نزدیک به نرمال مربوط به نیمه غربی و جنوب استان                    

درصد مساحت آن با خشکسالی خفیف تا شدید            77..میباشد همچنان که شهرستان کرمان       

روبرو می باشد7 بنابراین باتوجه به خشکسالی های انباشته در استان همچنان لزوم صرفه جویی                

 در مصرف آب توصیه می گردد7 

  89/88/38لغایت  89/87/81( بررسی بارش کشور از تاریخ 1 در استان کرمان  89/88/38تا    89/87/81( تحلیل بارش سال زراعی از 2 

میلیمتر رسیده است     .777از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگین ارتـفاع بارش کشور به              

 375درصد افزایش داشته است و نسبت به سال گذشته            2572که نسبت به میانگین چندین ساله       

 درصد کاهش را نشان می دهد7

 : بارش زراعی کشور و استان ها  1جدول 

 77671تا پایان آذر ماه بیشترین بارش استان درکهنوج  با                  97-99در سال زراعی     

ابتدای   میلیمتر به ثبت رسیده است7 میانگین بارش ایستگاههای سینوپتیک استان از              

میلیمتر می باشد که در همین مدت سال             1673سال زراعی تا پایان آذر ماه جاری           

میلیمتر می باشد بنابراین در مقایسه با سال             3377میلیمتر و بلند مدت        .3گذشته  

 درصد افزایش داشته است7   709درصد افزایش داشته و نسبت به بلندمدت  7.گذشته 

تا   379نشان می دهد که ایستگاههای سینوپتیک استان بارشی بین    97بررسی بارندگی آذر ماه  

میلیمتر و در مدت مـشابه سـال          22میلیمتر داشته اند7 میانگین بارش در این ماه برابر با  9676

میلیمتر گزارش گردیده است درحالی که میانگین بارش در مدت مشابه  بلند مدت     577گذشته  

میلیمتر و حاکی از افزایش بارش ها نسبت بـه سـال گذشـته و  بلندمـدت مـی باشـد7                     .717

 97/09/36میلیمـتر در      19ساعته در این ماه از بافت بـه مـیزان          31همچنین بیشترین بارش   

 ثبت رسیده است7

:  درصد تغییرات بارش سال زراعی جاری تا پایان آذر ماه با دوره مشابه سال گذشته و بلندمدت2جدول    

 شهرستانها
بارش زراعی 

 جاری
 بارش زراعی

 گذشته
بارش دوره 

 بلندمدت

درصدتغییرا

ت نسبت به 

 سال گذشته

درصدتغییرات 

نسبت به بلند 

 مدت

 100.8 91.7 21.8 22.8 43.7 کرمان

 17.2 11.5 7.4 7.8 8.7 بم

 83.6 33.0 29.2 40.3 53.6 سیرجان

 100.9 30.4 40.5 62.4 81.4 بافت

 134.9 35.2 29.6 51.4 69.5 جیرفت سیلو

 237.1 845.4 27.2 9.7 91.7 جیرفت میانده

 312.8 670.9 28.2 15.1 116.4 کهنوج

 67.7 48.0 29.0 32.9 48.7 شهربابك

 59.7 21.3 15.3 20.2 24.5 رفسنجان

 16.2 28.0- 16.2 26.1 18.8 انار

 15.5- 26.6- 31.7 36.5 26.8 الله زار

 371.9 63.4 3.9 11.2 18.3 شهداد

 78.7 32.6 19.8 26.7 35.4 زرند

 6.4 33.1- 9.3 14.8 9.9 راور

 109.4 71.3 22.1 27.0 46.2 میانگین

:1نقشه   



                  

 

 درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است7 بیشترین میانگین دمای این ماه متعلق به کهنوج و کمترین میانگین آن متـعـلـق بـه          11.1تا   1.1از   97در آذر ماه میانگین دما  دامنه  

 می باشد7 1..1و بلند مدت  11درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته هم برابر با  1..1الله زار می باشد7 میانگین دمای استان در این ماه 

 درجه ای نسبت به بلند مدت   0..درجه ای میانگین دما نسبت به سال گذشته و کاهش  1/1کاهش 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است7 بیشینه حداقل دمای مطلق در این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن از اللـه زار           1  تا  -11از    97در آذر ماه    حداقل دمای مطلق    دامنه  

 می باشد7 7.1و بلند مدت  0.7درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  7.3میانگین دمای کمینه استان در این ماه  گزارش شده است7

 درجه ای نسبت به بلندمدت 1..و افزایش درجه ای میانگین دمای کمینه نسبت به سال گذشته  1..کاهش 

 درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است7 بیشینه حداکثر دمای مطلق این ماه متعلق به کهنوج و کمینه آن متعلـق بـه       13.0تا   10از  97در  آذر ماه   حداکثر دمای مطلق    دامنه  

 می باشد7 11.1و بلند مدت  3..1درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  11.1میانگین دمای بیشینه استان در این ماه  الله زار می باشد7 

 درجه ای نسبت به بلندمدت 1..درجه ای میانگین دمای بیشینه نسبت به سال گذشته و کاهش  7.1کاهش 

 و مقایسه بامدت مشابه سال گذشته و بلندمدت  89( تحلیل دمای میانگین،حداکثر و حداقل ایستگاههای سینوپتیک استان در آذر ماه 5

 در استان کرمان 89( توزیع فراوانی سرعت باد آذر ماه 6

 97با نگاهی به آمار حداکثر سرعت باد آذر ماه           

 75مشاهده می شود که بیشترین سرعت بـاد           

متر بر ثانیه در کرمان رخ داده است و کمتریـن           

متر بر ثانیه از ایستگاه جـیـرفـت            1سرعت باد   

میانده گزارش شده است همچنین میـانـگـیـن           

متر   70سرعت باد استان در آذر ماه سال جاری         

متر بر    77/5بر ثانیه و مدت مشابه سال گذشته        

ثانیه می باشد7 و باد غالب شهر کرمـان در آذر        

 بوده است7شرقی  97ماه 

با دوره مشابه سال گذشته و بلندمدت 98مقایسه سرعت باد استان کرمان در آذر ماه :  3جدول    

 حداکثر سرعت باد )متر بر ثانیه(

 97سال  .9سال  بلند مدت شهرستان 

 سرعت باد سمت باد سرعت باد سمت باد سرعت باد سمت باد

 کرمان 15 260 15 250 18 270

 بم 14 50 22 270 23 10

 سیرجان 11 210 10 180 12 240

 بافت 9 360 9 270 16 30

 جیرفت سیلو 9 230 5 210 11 330

 جیرفت میانده 4 190 4 140 11 280

 کهنوج 8 90 8 240 18 220

 شهربابك 8 360 14 240 15 360

 رفسنجان 9 230 13 220 24 250

 انار 13 200 15 200 17 210

 الله  زار 12 240 15 270 20 240

 شهداد 6 230 10 290 20 320

 زرند 10 230 10 270 15 240

 شهرستان سنجش آسایش دمای موثردر ماه آذر

 کرمان خیلی خنك

 بم خیلی خنك

 سیرجان خیلی خنك

 بافت خیلی خنك

 جیرفت سیلو خیلی خنك

 جیرفت میانده خیلی خنك

 کهنوج خنك با آسایش

 شهربابک خیلی خنك

 رفسنجان خیلی خنك

 انار خیلی خنك

 الله  زار خیلی خنك

 شهداد خیلی خنك

 زرند خیلی خنك

 ( مدل سنجش آسایش دمای موثر 7
ای که    دمای مؤثر عبارتست از دمای هوای آرام و اشباع شده         

بتواند بدون وجود تابش همان تأثیری را داشته بـاشـد کـه           

های تعیین دمای مؤثـر و     یکی از روش هوای مورد نظر دارد7    

ضریب آسایش، استفاده از رابطه میسنارد طبق فرمول زیـر         

 باشد: می
 
 

:ET دمای

 T موثر   

 رطوبت نسبی )%( RH: :دما    
 

همانطور که در جدول مقابل مالحظه می گردد هـنـوز در             

برخی مناطق استان از جمله مناطقی از جـنـوب و شـر                

 استان شرایط آسایش مطلوب برای گردشگری را دارند7 

: پیش بینی دمای هوا3نقشه  


