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امروزه نقش دانش هواشناسی به واسطه ویژگی های کاربردی آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین الملی کامال شناخته شده است. گستردگی خدمات                               

توجه داشته    دانکاربردی این دانش،  با توجه به اهمیت و اثراتی که آب وهوا در زندگی ونحوه فعالیت جوامع بشری دارد، انسان ها از زمانهای خیلی دور ب                             

و اجتماعی بیش از پیش مورد توجه مسئولین و آحاد جامعه می باشد. دانش                    دیامروزه کاربرد داده ها و اطالعات هواشناسی در بخش های اقتصا              اند،

ورزی، کشاهواشناسی به عنوان بستر مناسبی در برنامه ریزی های علمی و فنی ضرورت یافته است و کاربرد این علم در زمینه هایی نظیر صنعت توریسم،                             

. کامالً روشن و    ..  بهداشت عمومی، انرژی های نو، شهرسازی، توسعه پایدار، ترابری جاده ای دریایی و هوائی، راه سازی، راهداری، کاهش آثار بالیای طبیعی و              

 و  آشنایی  هواشناسی و نیز    خام  های  داده  و  اطالعات  نمودن  کاربردی  راستای  در  کرمان  کاربردی استان   هواشناسی  تحقیقات  مرکز  مشهود می باشد.  

از   شده  آوری  جمع  جوی  خام  های  داده  نتیجه پردازش   که  نماید  می  استان  جوی  ساالنه  و  فصلی  گزارش های   انتشار  به  کاربران، اقدام   استفاده

کنند. این نشریه انتهای هر فصل در بخش نشریات سایت اداره کل هواشناسی استان                  می  فعالیت  ساعته 24 صورت  به  که  سینوپتیک است   ایستگاههای

www.kerman-met.ir  بود.   خواهد آتی فصلنامه های کیفی ارتقای مندان موجب و عالقه نظران صاحب و پیشنهادات می گیرد انتقاداتقرار 

 1389: اطالعات بارش فصل بهار سال1جدول

 ایستگاه 89بهار 87بهار بلند مدت

 کرمان 46.4 36.1 35.5

 بم 29 10.4 17.7

 سیرجان 85.4 20.3 31.1

 بافت 100 32.6 52.1

 جیرفت سیلو 82 3.6 38.0

 جیرفت میانده 59.2 1.6 26.5

 کهنوج 69.9 1.9 23.3

 شهربابك 104.9 36.3 38.4

 رفسنجان 51.2 18.6 24.7

 انار 47.6 19.2 19.3

 الله زار 153 48 60.9

 شهداد 10.1 18.4 6.9

 زرند 64.9 43.2 29.3

 راور 53.8 20.5 16.5

 میانگین 68.4 22.2 30.0

میلیمتر   49.6به میزان     89میانگین بارش های ثبت شده در بهار سال         

( که  1میلیمترمیباشد)جدول     22.2که در همین مدت در سال گذشته        

درصد افزایش و نسبت به بهار در    209در مقایسه با بهار سال گذشته   

درصد افزایش را نشان میدهد. سهم بارش مااه هاای         129بلند مدت   

مشاهده میاشاود ساهام مااه            2فصل بهار نیز همانطور که در نمودار        

درصاد   2درصد و سهم  خرداد        21درصد، ماه اردیبهشت      77فروردین  

 151می باشد. بیشترین مجموع بارش در فصل بهار از اللاه زار باا                    

 میلیمتر ثبت گردیده است.

 1389ساعته در بهار 24: حداکثر بارش 2نمودار

 فروردین اردیبهشت  خرداد
 24بیشترین بارش 

 ساعته

میلیمتر( 18الله زار) میلیمتر( 6الله زار ) میلیمتر( 52.8جیرفت سیلو)   ایستگاه)میزان( 

 تاریخ وقوع 98/01/24 98/02/02 98/03/08

 1389تحلیل بارش دریافتی استان در فصل بهار



 SEPIتحلیل وضعیت خشکسالی استان بر اساس شاخص 

براسا  میزان بارندگی و درجه حرارت و محاسبه تبخیر و تعرر  و بیالن آب به نام شاخ  بارندگی تبخیر و تعرر  استاندارد                                                                                                                                                                          شاخ  استاندارد بارش تبخیر و تعر                                               

رزیابی خش سالی لحا                          ر ا     شده ارایه گردید که توانایی محاسبه شاخ  خش سالی در مقیاسهای زمانی مختل  را دارد و هم نین میتواند اثرات ت ییرات درجه حرارت را د                                                                                                                                                                             

ارای اهمیت ویژه ای                          ب د     در اقلیمهای مختل  کشور به ویژه در مناط  خشک و نیمه خشک که میزان تبخیر و تعرر  بسیار زیاد است، مت یر دما و ت ثیر آن بر بیالن آ                                                                                                                                                                                       نماید.      

پهنه بندی خش سالی سه ماهه     1ماه محاسبه گردد. نقشه شماره        69ماه و     26ماه،    12ماه،    4ماه،    1شاخ  میتواند در مقیاسهای زمانی مختل  مانند یک ماه،           این       است.        

درصد از مساحت استان خش سالی       0.8درصد از مساحت استان در حد نرمال و            71.5را نشان میدهد بر اسا  این شاخ                بر اسا  شاخ     89منتهی به خرداد    

درصد از مساحت استان از ترسالی ضعی  و متوسط برخوردار            1.2درصد از مساحت استان خش سالی خفی ،         21.9درصد از مساحت استان خش سالی متوسط،         2.4شدید،    

درصد مساحت استان تحت تاثیر خش سالی های خفی  تا شدید قرار گرفته اند الزم به ذکر است تا قبل از شروع فصل بهار سهم  بارش دریافتی                              25.1هستند بدین معنا که     

درصد بارش یک     100درصد یک سال کامل آبی بود که با توجه به بارش های بهاره بسیار خوب در سراسر کشور و استان کرمان این میزان تا پایان فصل بهار به                          57.9استان  

میزان درصد مساحت     2و جدول   1نمودار  سال کامل آبی رسید. ولی با توجه به خش سالی های انباشته در استان هم نان لزوم صرفه جویی در مصرف آب توصیه می گردد.                       

 را نشان می دهد. 89تحت تاثیر خش سالی منتهی به خرداد ماه 

 89: میزان درصد تحت تاثیر خشکسالی دوره یکساله منتهی به بهار 2جدول 89: پهنه بندی خشکسالی استان در بهار 1نقشه شماره

 89: درصد مساحت تحت تاثیرخشکسالی استان در بهار 3نمودار



درجه  21..، حدود  8931میانگین دمای ایستگاههای سینوپتیک استان طی بهار   

و مدت مشابهه سها          922.سلسیوس میباشد که در مدت مشابه بلند مدت نیز          

 31درجه سلسیوس می باشد این حاکی از خنک تر شهدن بهههار                .22.گذشته  

درجه ای مهی        620و    822نسبت به سا  گذشته و بلند مدت به ترتیب به میزان            

دیده می شود کاهش دما در تمام ایستگاهها نسبت           2باشد2 همانطور که در نمودار       

درجه در نوسان است که بیشتهریهن          29.تا      620به مدت مشابه سا  گذشته  بین        

مقایسه بهار امسها         5کاهش دما در ایستگاه کهنوج نشان داده می شود2  نمودار             

با میانگین بلند مدت در مدت مشابه نشان می دهد که کلیه ایستگاههای استان به            

درجه کاهش داشته اند  و بیشترین کاهش دما مربهو  بهه      829تا    628جزء بم  بین     

 31ایستگاه جیرفت سیلو می باشد2 همچنین ایستگاه کرمان میانگین دمای بهار              

درجه خنک تر نشان داده میشود و نسهبهت بهه       829نسبت به مدت سا  گذشته     

 مدت مشابه بلند مدت تغییری نداشته است2

 89بررسی و تحلیل دمایی در بهار 

 89بررسی رکورد های دمایی در بهار

 و مدت مشابه در بلند مدت آورده شده است2 31مقادیر دمای کمینه و بیشینه مطلق ایستگاههای استان در بهار  0و  0در نمودار های  

 با مدت مشابه در سال گذشته و بلندمدت 89: مقایسه میانگین دمای بهار 3جدول 

 ایستگاه  31بهار  30بهار  بهار بلندمدت

 کرمان 19.8 21.1 19.8

 بم 27.9 29.5 27.7

 سیرجان 19.9 21.3 20.4

 بافت 17.1 19.1 17.8

 جیرفت سیلو 29.2 31.2 30.5

 جیرفت میانده 27.3 29.4 28.5

 کهنوج 29.8 32.1 30.6

 شهربابک 17.6 18.8 18.2

 رفسنجان 22.2 23.1 22.3

 انار 22.0 22.7 22.2

 الله زار 11.1 12.6 12.3

 شهداد 31.4 32.1 32.2

 زرند 20.7 21.6 21.2

 میانگین  22.8 24.2 23.4
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 : مقایسه سرعت حداکثر باد رخ داده در فصل بهار با مدت مشابه در سال گذشته و بلند مدت3جدول 

 بلندمدت 87بهار  89بهار  ایستگاه

 40 20 23 کرمان

 30 16 19 بم

 25 16 20 سیرجان

 25 25 15 بافت

 24 15 16 جیرفت سیلو

 30 12 14 جیرفت میانده

 31 16 20 کهنوج

 28 15 14 شهربابك

 35 16 20 رفسنجان

 30 17 22 انار

 25 20 20 الله زار

 25 17 15 شهداد

 25 17 22 زرند

 89بررسی و تحلیل وضعیت باد  در بهار 

 89بررسی و تحلیل وضعیت گرد و خاک در بهار

با توجه به آمار گزارش شده از ایستگاههای سینوپتیک استان در فصل            

 5666روز گزارش گرد و غبار با دید افقی زیر            55به مدت     31بهار سا      

متر  از ایستگاههای سینوپتیک استان گزارش گردیده است در  نقشهه             

متر بخوبی    5666ذیل تعداد روزهای همراه با گرد و غبار و دید افقی زیر             

   بیانگر این پدیده در سطح کشور و استان می باشد2 

مشاهده می شهود در        9همانطور که در جدو        31با بررسی وضعیت باد در بهار       

بیشترین میزان باد در بین ایستگاههای سینوپتیک استان متعلهق            31فصل بهار   

متر بر ثانیه در حالی که در سا  گذشتهه ایهن               9.می باشد با سرعت     کرمان  به  

به وقوع پیوسته است و در مدت مشابهه         بافت  متر بر ثانیه در       5.رکورد به میزان    

متر بر ثانیه در ایستگاه کرمان رخ داده است2 همانطور کهه در                 26بلند مدت نیز    

گلباد ایستگاه کرمان مشاهده میشود در فصل بهار جهت وزش باد در کهرمهان            

 شمالی می باشد که در گلباد ذیل مشاهده میشود2



 89بررسی و تحلیل وضعیت جوی در بهار 

فروردین با ورود سامانۀ بارشی از         26نخستین اطالعیۀ فصل بهار روز       

سمت جنوب و جنوب رب صادر گردید. پیامد این سامانه افزایش ابر،                

رگبار شدید  باران و رعد و بر ، وزش تندبادهای لحظه ای و بارش                   

تگرگ در مناط  مستعد بوده است. بیشینۀ بارش در نیمۀ جنوبی استان            

پیش بینی شد. مناطقی هم ون قلعه گنج ، منوجان، فاریاب، جیرفت از            

 جمله مناطقی بودند که بیشترین حجم بارش تجمعی را دریافت کردند.

دومین اطالعیۀ این فصل در تاریخ اول اردیبهشت صادر شد که به             

موجب آن بسیاری از محورهای مواصالتی استان و شهرهای آن              

تحت تاثیر وقوع طوفان شن و گرد و خاک قرار گرفتند. بیشینۀ               

وزش باد و خیزش گرد و خاک در مناطقی از شمال، شمال رب و               

 جنوبشر  استان رخ داد.

مرکز پیش    1اردیبهشت اطالعیۀ شمارۀ       24روز پنجشنبه        

بینی صادر شد. در این اطالعیه ذکر شد که طی پنج روز آینده               

شاهد بارشهای رگباری، آبگرفتگی معابر عمومی ، ط یان رود             

خانه های فصلی و سیالبی شدن مسیلها در مناطقی از غرب و               

جنوب رب استان هم ون بافت، رابر و توابع مربوطه خواهیم بود.           

در شر  استان نیز افزایش ابر، وزش باد نسبتًا شدید و خیزش               

 گرد و خاک پیش بینی شد.



شهریور نسبت به کل سال قابل توجه نیست، در عین حال در سه ماه آینده بارش در                  -مرداد-سهم بارش طی دوره سه ماهه تیر      

باه  ) استانهای ساحی خزر در محدوده نرمال تا اندکی بیش از آن خواهد بود. در همین دوره بارش در کشورهای همسایاه ایاران     

 استثای ترکیه( عمدتاً در محدوده نرمال پیش بینی شده است.

 89پیش بینی فصلی تابستان

به ویژه نیمه  بین نیم تا یک درجه بیش از نرمال است ولی در برخی مناط  کشور  1189میانگین دمای هوا طی تیر تا شهریور 

 درجه بیش از نرمال خواهد بود. 1.5جنوبی کشور 


