
 

 79(تحلیــل بـارش در بهمن ماه3

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

بررسی ها نشان میدهد که علی رغم بارش های نسبتًا خوب از ابتدای سال زراعی تا کنون                  

همچنان استان کرمان در محدوده خشکسالی های خفیف تا شدید قرار دارد.  همانطور که                

در شکل ذیل دیده میشود مناطق بسیار جزیی از غرب استان کمی به نرمال نزدیک شده                  

اند  لذا با توجه به ادامه خشکسالی ها و خشکسالی های انباشته و با توجه به تبخیر بسیار                    

باال در استان کرمان لزوم صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت صحیح منابع را نباید                      

 فراموش کرد. 

 در استان کرمـان  79/99/37تا    79/79/79( تحلیـل بارش سال زراعـی از 2 

  10/11/77لغایت  10/70/71بررسی بـــارش کشــور از تاریخ ( 1

 61161از ابتــدای سال زراعــی جاری تا پایان بهمن ماه میانگین ارتـفاع بارش کشور به                     

درصد و نسبت به مدت مشابه         3.62میلیمتر رسیده است که نسبت به میانگین چندین ساله           

 درصد افزایـــش را نشان می دهد. 6.866در سال گذشته 

تا پایان بهمن ماه بیشترین بــارش ایستگاههای سینوپتیک           .8-88از ابتدای سال زراعـی      

میلیمتر به ثبت رسیده است. میانگین بارش ایستگاههای            62161استان در بافت به میزان       

میلیمتر می باشد که      1666ابتدای سال زراعی تا پایان بهمن ماه جاری            سینوپتیک استان از  

میلیمتر می باشد بنابراین در مقایسه با          1868و بلند مدت      .86در مدت مشابه سال گذشته      

 درصد کاهش را نشان می دهد.  61بلند مدت 

با توجه به پیش بینی های فصلی و همراهی سه سامانه بارشی بسیار خـوب در مـاه بهمـن کـه               

درصدی بارش این ماه نسبت به بلنـد مـدت مـی باشـد بیـشترین بـارش                  31همراه با افزایش    

میلیمتر به ثبت رسیده است میـانگین بـارش       366.دریافتی از ایستگاه جیرفت میانده به میزان     

درصد افزایش را نـشان مـی      31میباشد که نسبت به مدت مشابه در بلند مدت  2668بهمن ماه   

سـاعته نـیز بـه       31دهد. و نسبت به سال گذاشته رشد چشمگیری داشته است. بیشترین بارش      

 به ثبت رسیده است. 8.16633میلیمتر از جیرفت میانده در  63میزان 

 شهرستانها
بارش 

زراعی 

 جاری

 بارش زراعی
 گذشته

بارش دوره 

 بلندمدت

درصدتغییرا

ت نسبت به 

 سال گذشته

درصدتغییرات 

نسبت به بلند 

 مدت

 -3868 .326. 1861 668 1861 کرمان

 662 616.61 3166 .66 3668 بم

 -161 .6666 868. .216 866. سیرجان

 -666 66168 62668 3361 62161 بافت

 2163 661.62 8168 61. 63668 جیرفت سیلو

 -6863 321.66 .6166 261 8263 جیرفت میانده

 -2863 311662 61862 266 1.61 کهنوج

 -.216 68666 8166 866 6663 شهربابك

 -6861 38666 1361 861 2162 رفسنجان

 668 83.66 2868 161 1666 انار

 -3861 .866 8861 2162 1861 الله زار

 3161 62.861 6161 661 .316 شهداد

 -661 6.6161 6361 368 6668 زرند

 6861 611 3166 161 .386 راور

 -6168 62268 1868 .86 1666 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    11تا    7.0از   .8در بهمن ماه میانگی

 باشد.  1.7و بلند مدت  17.1درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  1.0به الله زار می باشد. میانگین دمای استان در این ماه 

 درجه ای میانگین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.1و خنك تر شدن نسبت به مدت مشابه در بلند مدت   10درجه ای میانگین دمای بهمن ماه 7.0افزایش

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداقل مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن از الله زار      5تا   -10از   .8در بهمن ماه    حداقل مطلق دما    دامنه  

 می باشد. 0.1و بلند مدت برابر با  7.0درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته  7.5میانگین حداقل دمای استان در این ماه  گزارش شده است.

 درجه ای میانگین حداقل دما نسبت به بلند مدت   7.1افزایش

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداکثر مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن متعلق  01.0تا  10.1از  .8در  بهمن ماه حداکثر مطلق دما دامنه 

 می باشد. 15.5و بلند مدت  10.1درجه سلسیوس درحالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  15.1میانگین حداکثر دمای استان در این ماه  به الله زار می باشد.

 درجه ای میانگین حداکثر دما نسبت به بهمن ماه سال گذشته   0.1کاهش 

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

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

با نگاهی به آمار حداکثر سرعت باد بهمن ماه          

مشاهده می شود که بیشترین سرعت بـاد          .8

متر بر ثانیه در انـار ر  داده اسـت و                 31

متر بر ثانیه از ایستـگـاه         8کمترین سرعت باد    

جیرفت میانده گزارش شده است همـچـنـیـن       

 6663میانگین سرعت باد در بهمن سال جاری      

متر بر ثانیه و مدت مشابـه سـال گـذشـتـه               

متر بر ثانیه می باشد. و باد غالب شـهـر           .616

 بوده است.غربی کرمان در بهمن ماه 

 حداکثر سرعت باد )متر بر ثانیه(

 .8سال  81سال  بلند مدت شهرستان

 سرعت باد سمت باد سرعت باد سمت باد سرعت باد سمت باد
 کرمان 11 007 07 057 07 007

 بم 10 077 15 007 75 007

 سیرجان 10 117 07 017 07 117

 بافت 11 717 11 007 01 007

 جیرفت سیلو 15 77 1 157 07 007

 جیرفت میانده 1 117 10 77 01 017

 کهنوج 10 017 17 007 11 007

 شهربابك 15 777 07 007 05 057

 رفسنجان 07 007 10 077 77 007

 انار 07 017 10 057 00 017

 الله  زار 10 007 00 017 77 117

 شهداد 10 017 15 057 05 007

 زرند 17 017 15 017 07 017

سنجش آسایش دمای موثردر ماه  

 شهرستان بهمن

 کرمان خیلی خنك

 بم خیلی خنك

 سیرجان خیلی خنك

 بافت خیلی خنك

 جیرفت سیلو خیلی خنك

 جیرفت میانده خیلی خنك

 کهنوج خیلی خنك

 شهربابک خیلی خنك

 رفسنجان خیلی خنك

 انار خیلی خنك

 الله  زار خیلی خنك

 شهداد خیلی خنك

 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 بهمن ماه برای شهر های استان خیلی خـنـک          

شده است و در مناطق کوهستانی و غربی نیاز به پوشـش            

های زمستانی گرم داردبرای گردشگران عـالقـمـنـد بـه             

طبیعت توصیه میگردد  و با کاهش دما  بهتـریـن زمـان               

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

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