
 وزارت راه و شهرسازی 

 سازمان هواشناسی کشور

 اداره کل هواشناسی استان کرمان 

 

 تحلیل وضعیت آب و هوایی استان کرمان

 99در فروردین ماه 

 نشانی : کرمان ـ انتهای بلوار جمهوری نرسیده به فرودگاه اداره کل هواشناسی استان کرمان 

   http://kerman-met.irپایگاه اینترنتی :            53735657نمابر :     53735651-53تلفن :               7784148177کد پستی :           



 فهرست مطالب:

 (1..................................................................)صفحه...چکیده........................................................................................................................

 (1....................................... )صفحه نگاهی به  بارش سال زراعی کشور ...............................................................................................  -1

 (1)صفحه ...................... ...: بارش زراعی کشور و استان ها ................................................................................................1جدول  

 (1)صفحه..........................................................................................................................................: پهنه بندی بارش کشور 1نقشه  

 (2)صفحه..................................................................................................................................تحلیل بارش سال زراعی استان کرمان  -2

 (2نسبت به دوره مشابه گذشته و بلندمدت )صفحه  99: درصد تغییرات بارش سال زراعی جاری تا پایان فروردین ماه 1نمودار             

 (2)صفحه نسبت به دوره مشابه گذشته و بلندمدت  99: درصد تغییرات بارش سال زراعی جاری تا پایان فروردین ماه 2جدول             

 (   3)صفحه ...................................................................................................................... استان کرمان  99تحلیل بارش فروردین ماه  - 3

 (3)صفحه .................................................... .. با مدت مشابه سال گذشته و بلند  مدت  99: مقایسه بارش فروردین ماه 2نمودار  

 (3)صفحه  ...بررسی وضعیت خشکسالی استان در سال زراعی جاری  تا پایان فروردین ماه ........................................................... -4

 (3)صفحه  ..: درصد مساحت تحت خشکسالی استان در دوره یک ساله تا پایان فروردین ماه ......................................................... 3نمودار 

 (3: پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان کرمان در دوره یکساله تا پایان فروردین ماه .................................. )صفحه 2نقشه  

 (4)صفحه .....................................................................................................  99بررسی وضعیت دمای استان کرمان در فروردین ماه  -5

 (4)صفحه .............................................................با مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت  99: مقایسه میانگین دمای فروردین ماه 4نمودار 

 (4)صفحه .................................................با مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت  99: مقایسه میانگین دمای کمینه فروردین ماه 5نمودار  

 (4)صفحه  ..............................................با مدت مشابه سال  گذشته و بلند مدت  99: مقایسه میانگین دمای بیشینه فروردین ماه 6نمودار 

 (5)صفحه ............................................................................................. 99نگاهی به میزان سرعت باد استان کرمان در فروردین ماه   -6

 (5)صفحه با دوره مشابه سال گذشته و بلندمدت ........................................ 99مقایسه سرعت باد استان کرمان در فروردین ماه :  3جدول  

 (5)صفحه  ........................................................................................................................... 99: گلباد ایستگاه کرمان در فروردین ماه  3نقشه  

 (6............................................................................................. )صفحه  99بررسی آسایش دمای موثر استان کرمان در فروردین ماه  -7

 (6......................... )صفحه ................................................................................................................................پیش بینی فصلی کشور  - 9

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم



 

 66/88/58لغایت   64/87/88( بررسی بارش کشور از تاریخ 8

میلیمتر رسیده است که نسبت به میانگین          6/752از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگین ارتـفاع بارش کشور به             

 درصد کاهش را نشان می دهد. 3/51درصد افزايش داشته است و نسبت به سال گذشته  13چندين ساله 

 : بارش زراعی کشور و استان ها  1جدول 

(3) 

 

 چکیده

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

ايستگـاه   31در اين راستا مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان کرمان اقدام به کاربردی نمودن اطالعات و داده های خام هواشناسی از                    

تا پايان فروردين ماه میانگین بارش ايستگاه های سـیـنـوپـتـیـک اسـتـان                  19-11در سال زراعی    سینوپتیک در سطح استان نموده است.        

 درصد افزايش داشته است. میانگـیـن    /5//و  1657میلیمتر می باشد که به ترتیب در مقايسه با سال گذشته و مدت مشابه بلندمدت 39651

میلیمتر که حاکی از افزايش بارش ها نسبت به سال گذشته و بلند مدت می باشد. مقايسه مـیـانـگـیـن دمـا           2256بارش در اين ماه برابر با  

 درجه ای نسبت به بلندمدت را نشان میدهد.     /35درجه ای میانگین دما نسبت به سال گذشته و کاهش  351کاهش  11فروردين ماه 

:1نقشه  



 

 در استان کرمان 66/88/58تا    64/87/88( تحلیل بارش سال زراعی از 3 

میلیمتر به ثبت رسیده است.       11/56تا پايان فروردين ماه بیشترين بارش استان در کهنوج با              19-11در سال زراعی    

میلیمتر می باشد 39651ابتدای سال زراعی تا پايان فروردين ماه جاری  میانگین بارش ايستگاه های سینوپتیک استان از

میلیمتر می باشد بنابراين در مقايسه با سال گذشته  33751میلیمتر و بلند مدت 31751که در همین مدت سال گذشته 

 درصد افزايش داشته است.  /5//درصد افزايش داشته و نسبت به بلندمدت  1657

:  درصدتغییرات بارش سال زراعی جاری تا پایان فروردین ماه با دوره مشابه سال گذشته و بلندمدت2جدول   

 شهرستانها
بارش زراعی 

 جاری
 بارش زراعی

 گذشته
بارش دوره 

 بلندمدت
درصدتغییرات نسبت 

 به سال گذشته
درصدتغییرات نسبت 

 به بلند مدت

 9652 6.57 11851 8858 11151 کرمان

 158 -1159 1752 1157 1656 بم

 752. 1.51 19159 11159 16151 سیرجان

 6651 6151 99756 9.156 .1.95 بافت

 2251 .1.5 16.51 9.651 256.. جیرفت سیلو

 .875 7157 .1795 18.51 158.. جیرفت میانده

 .12.5 .1.95 .1725 91158 12159 کهنوج

 .5. -1658 1.751 .1615 11.51 شهربابک

 52. 151 6157 .6.5 6151 رفسنجان

 -851 -11 7159 2151 .175 انار

 .5. 1151 .18.5 16.51 .1825 الله زار

 7152 1.151 159. 9159 1151 شهداد

 1152 56. 2957 .5..1 56..1 زرند

 -.1 -7857 1651 .2.5 .985 راور

 1151 956. .1165 1.651 18951 میانگین

(6) 

 



 

 66(بررسی وضعیت خشکسالی استان منتهی به فروردین ماه 1

 1159درصد از مساحت استان در حد نرمال و             6/51حاکی از اينست که        SPEIبررسی خشکسالی استان با استفاده از شاخص          

درصد مساحت استان همچنان از درجات مختلف خشکسالی خفیف تا شديد مواجه است و بیشترين مساحت نزديک به نرمال                        

درصد مساحت آن با خشکسالی خفیف تا شديد          7151مربوط به نیمه غربی و جنوب استان میباشد همچنان که شهرستان کرمان              

 روبرو می باشد. بنابراين باتوجه به خشکسالی های انباشته در استان همچنان لزوم صرفه جويی در مصرف آب توصیه می گردد.  

  66(تحلیل بارش درفروردین ماه 5

میلیمتر   52//6تا    3نشان می دهد که اکثر ايستگاه های سینوپتیک استان بارشی بین    11بررسی بارندگی فروردين ماه     

میلیمتر گزارش گرديـده      651/میلیمتر و در مدت مشابه سال گذشته   2256داشته اند. میانگین بارش در اين ماه برابر با    

میلیمتر و حاکی از افزايش بارش هـا نـسبت بـه سـال           6152است درحالی که میانگین بارش در مدت مشابه  بلند مدت       

میلیمـتر در       31353ساعته در اين ماه از کهنـوج بـه مـیزان            61گذشته و بلندمدت می باشد. همچنین بیشترين بارش       

 به ثبت رسیده است. 115351

(1) 

 

 : 2نقشه شماره  : درصد مساحت تحت خشکسالی استان 3نمودار 



                  
 

 

 

 

 و مقایسه بامدت مشابه سال گذشته و بلندمدت  66( تحلیل دمای میانگین،حداکثر و حداقل ایستگاه های سینوپتیک استان در فروردین ماه 3

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشترين میانگین دمای اين ماه متعلق به شهداد و    24تا  6/2 از   11در فروردين ماه میانگین دما دامنه  

 17/9درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  16/5کمترين میانگین آن متعلق به الله زار می باشد. میانگین دمای استان در اين ماه  
 می باشد. 11و بلند مدت 

 درجه ای نسبت به بلندمدت  1/5درجه ای میانگین دما نسبت به سال گذشته و کاهش  1/4کاهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه حداقل دمای مطلق در ايـن مـاه            11/7  تا  -9از    11در فروردين ماه    حداقل دمای مطلق    دامنه  

درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشـابـه سـال        6//1میانگین دمای کمینه استان در اين ماه    متعلق به کهنوج و کمینه آن از الله زار گزارش شده است.            

 می باشد. 11/2و بلند مدت  12گذشته برابر با 

 درجه ای نسبت به بلندمدت  6//درجه ای میانگین دمای کمینه نسبت به سال گذشته و کاهش  1/4کاهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه حداکثر دمای مطـلـق ايـن مـاه            35/6تا   11از  11در  فروردين ماه حداکثر دمای مطلق دامنه  

درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشـابـه سـال        22/4میانگین دمای بیشینه استان در اين ماه     متعلق به کهنوج و کمینه آن متعلق به الله زار می باشد.            

 می باشد. 24/1و بلند مدت  23/1گذشته برابر با 

 درجه ای نسبت به بلندمدت 2/4درجه ای میانگین دمای بیشینه نسبت به سال گذشته و  کاهش  1/4کاهش 

(1) 

 



                  
 

 

 

 

 در استان کرمان 66( توزیع فراوانی سرعت باد فروردین ماه 7

متر بر ثانیه در شهداد       69مشاهده می شود که بیشترين سرعت باد          11با نگاهی به آمار بیشینه سرعت باد فروردين ماه           

متر بر ثانیه از ايستگاه شهربابک گزارش شده است همچنین میانگین سرعت بـاد                /3رخ داده است و کمترين سرعت باد        

متر بر ثانیه می باشد. و باد غالب شهر  3253متر بر ثانیه و مدت مشابه سال گذشته  37استان در فروردين ماه سال جاری 

 بوده است.جنوب غربی   11کرمان در فروردين ماه 

 با دوره مشابه سال گذشته و بلندمدت 66مقایسه سرعت باد استان کرمان در فروردین ماه :  5جدول   

 بیشینه سرعت باد )متر بر ثانیه(

 99سال  97سال  بلند مدت شهرستان 

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

 کرمان 00 032 81 062 02 032

 بم 86 032 81 032 32 082

 سیرجان 83 082 02 002 00 032

 بافت 81 012 81 322 02 002

 جیرفت سیلو 81 332 9 302 00 312

 جیرفت میانده 88 332 80 322 32 332

 کهنوج 80 302 83 012 01 332

 شهربابک 82 032 80 012 01 322

 رفسنجان 81 032 02 082 31 002

 انار 81 022 00 012 32 322

 الله  زار 81 002 02 002 01 002

 شهداد 01 082 81 002 01 082

 زرند 81 002 80 002 01 012

(/) 

 

 99: گلباد ایستگاه کرمان در فروردین ماه 3نقشه 



                  
 

 

 ( پیش بینی فصلی کشور1

 میانگین بارش ارديبهشت ماه در شمال ، شمال شرق و شمال غرب کشور در محدوده نرمال تا بیش از آن پیش بیـنـی             

 می شود. 

 میانگین دمای ارديبهشت بین نرمال تا نیم درجه کمتر از آن است .

سنجش آسایش دمای موثردر ماه 

 شهرستان فروردین

 کرمان خیلی خنک

 بم آسایش

 سیرجان خیلی خنک

 بافت خیلی خنک

 جیرفت سیلو آسایش

 جیرفت میانده آسایش

 کهنوج آسایش

 شهربابک خیلی خنک

 رفسنجان خیلی خنک

 انار خیلی خنک

 الله  زار خیلی خنک

 شهداد آسایش

 زرند خیلی خنک

 ( مدل سنجش آسایش دمای موثر 7

 

ای کـه       دمای مؤثر عبارتست از دمای هوای آرام و اشباع شده      

بتواند بدون وجود تابش همان تأثیری را داشته باشدکه هـوای           

های تعیین دمای مؤثر و ضـريـب           يکی از روش  مورد نظر دارد.   

 باشد: آسايش، استفاده از رابطه میسنارد طبق فرمول زير می

 

 

  :ET   دمای موثر T     دما: :RH )%( رطوبت نسبی 
 

همانطور که در جدول مقابل مالحظه می گردد در اکثر مناطق 

خیلی خنک و خنک می باشد. و شرايط گردشگری به مناطـق             

 گرمسیری همچون شهداد هنوز مساعد می باشد.

(2) 

 


