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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 چکیده

و اجتماعی بیش از پیش مورد توجه مسئولیییو و              دیامروزه کاربرد داده ها و اطالعات هواشناسی در بخش های اقتصا          

آحاد جامعه می باشد. در ایو راستا مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان کرمان اقدام به کاربردی نمودن اطالعیات      

تیا پیاییان         99-99در سال زراعی   ایستگاه سینوپتیک در سطح استان نموده است.   41و داده های خام هواشناسی از    

میلیمتر می باشد که به ترتیب در مقایسیه بیا سیال                 64112خرداد ماه میانگیو بارش ایستگاه های سینوپتیک استان         

 درصد افزایش داشته است.  04و  14گذشته و مدت مشابه بلندمدت 

 میلیمتر که حاکی از افزایش بارش ها نسبت به سال گذشته و بلند مدت می باشد.  216بارش در ایو ماه برابر با  میانگیو

  419درجه ای میانگیو دما نسبت به سیال گیذشیتیه و افیزاییش                      416افزایش    99مقایسه میانگیو دمای خرداد ماه      

 درجه ای نسبت به بلندمدت را نشان میدهد.  

 

می گیرد  قرار    www.kerman-met.irایو نشریه انتهای هر فصل در بخش نشریات سایت اداره کل هواشناسی استان                  

 بود.  خواهد آتی فصلنامه های کیفی ارتقای مندان موجب و عالقه نظران صاحب و پیشنهادات انتقادات
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 66/85/58لغایت   64/87/88( بررسی بارش کشور از تاریخ 8

میلیمتر رسیده است که نسبت به میانگیو          69511از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگیو ارتیفاع بارش کشور به             

 درصد کاهش را نشان می دهد. 9درصد افزایش داشته است و نسبت به سال گذشته  69چندیو ساله 

(4) 

 

 : پهنه بندی بارش کشور 1نقشه 

 مقدمه:

هواشناسی استان کرمان   سی،  شنابا توجه به اهمیت دانش هواشناسی در زمینه های مختلف از قبیل کشاورزی، اقتصاد، صنعت، گردشگری و... و نیاز روز افزون به اطالعات هوا                        

خالصه ای از وضعیت پارامترهای مهم       انتشار  تحلیل ، بررسی و     در راستای کاربردی نمودن اطالعات و داده های خام هواشناسی و نیز آشنایی و استفاده کاربران، اقدام به                       

مودارهای مقایسه ای ارائه    ت ن جوی در طول ماه را نموده و در قالب ماهنامه در اختیار عموم قرار می دهد. جهت سهولت در مطالعه و استفاده بهینه بیشتر تحلیل ها بصور                              

ایستگاه سینوپتیک در سطح استان استفاده شده است. همچنیو جهت آگاهی کاربران پیش                 42در ایو شماره از داده های بارش، دما، باد و رخداد های حدی                  .می شوند 

 .بینی وضعیت دما و بارش استان طی ماه های آتی ارائه شده است



 

 در استان کرمان 66/85/58تا    64/87/88( تحلیل بارش سال زراعی از 3 

میلیمتر به ثبت رسیده است.        19210تا پایان خرداد ماه بیشتریو بارش استان در کهنوج با                99-99در سال زراعی    

 میلیمتر   64112ابتدای سال زراعی تا پایان خرداد ماه جاری                میانگیو بارش ایستگاه های سینوپتیک استان از          

میلیمتر می باشد بنابرایو در مقایسه با         46216میلیمتر و بلند مدت       45211می باشد که در همیو مدت سال گذشته          

 درصد افزایش داشته است.  04درصد افزایش داشته و نسبت به بلندمدت  2919سال گذشته 

:  درصدتغییرات بارش سال زراعی جاری تا پایان خرداد 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

 .580 08.. 2.201 2.209 9.502 کرمان

 -202 -.0.. .5.0 1.09 9.02 بم

 5802 9.01 2.502 21508 92202 سیرجان

 .0.. 1.09 99902 95809 .9510 بافت

 2.805 9.02 .2190 .99.0 .820. جیرفت سیلو

 1209 .520 28.02 22.08 .0... جیرفت میانده

 .2.90 .250 21901 95.01 92801 کهنوج

 .990 905 .29.0 21801 2.901 شهربابک

 8209 9502 .0.. .20. .0..2 رفسنجان

 .290 -2202 8.05 2105 1.02 انار

 902. 2209 .9.90 9.208 .9880 الله زار

 .850 .110 902. .0.. 5908 شهداد

 8108 .990 2.908 29.02 .2190 زرند

 -09.. -8.01 .5.0 2.02 .0.. راور

 1.02 202. 29809 25.09 92908 میانگین

(6) 

 



 

 66(بررسی وضعیت خشکسالی استان منتهی به خرداد ماه 1

 1211درصد از مساحت استان در حد نرمال و             6412حاکی از اینست که        SPEIبررسی خشکسالی استان با استفاده از شاخص         

درصد مساحت استان همچنان از درجات مختلف خشکسالی خفیف تا شدید مواجه است و بیشتریو مساحت نزدیک به نرمال                        

درصد مساحت آن با خشکسالی خفیف تا شدید          0212مربوط به نیمه غربی و جنوب استان میباشد همچنان که شهرستان کرمان              

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

  66(تحلیل بارش درخرداد ماه 5

میلیمتیر    42تیا     419نشان می دهد که اکثر ایستگاه های سینوپتیک استان بارشی بییو        99بررسی بارندگی خرداد ماه  

میلیمتر درحالی که میانگیو بیارش در میدت میشابه سیال گذشیته و                  216داشته اند. میانگیو بارش در ایو ماه برابر با     

میلیمتر گزارش گردیده است و حاکی از افزایش بارش ها نسبت به سال گذشیته و بلندمیدت میی باشید.            411بلندمدت  

 به ثبت رسیده است. 991214میلیمتر در 44ساعته در ایو ماه از زرند به میزان  61همچنیو بیشتریو بارش 

(2) 

 

 : پهنه بندی خشکسالی در سطح استان کرمان 2نقشه شماره  : درصد مساحت تحت خشکسالی استان 3نمودار 



  66( بررسی و تحلیل وضعیت دمای ایستگاه های استان کرمان در خرداد ماه 3                 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشتریو میانگییو دمیای        3779تا   1775 از   99دامنه میانگیو دما در خرداد ماه  ( تحلیل میانگین دما :3-8
درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال   2972ایو ماه متعلق به شهداد و کمتریو میانگیو آن متعلق به الله زار می باشد. میانگیو دمای استان در ایو ماه                 

 می باشد.  2874و بلند مدت  28گذشته برابر با 

 

 

درجه ای میانگین دما نسبت به سال گذشته   172افزایش  
 درجه ای نسبت به بلندمدت  878و افزایش 

 

 

 

 

 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشتریو کمینه دمای مطلق    2671  تا  4از  99دامنه کمینه دمای مطلق در خرداد ماه ( تحلیل کمینه دما : 3-3
درجه سلسیوس در حالی که در میدت      2175میانگیو دمای کمینه استان در ایو ماه   در ایو ماه متعلق به  جیرفت میانده و کمینه آن از الله زار گزارش شده است.               

 می باشد. 2877و بلند مدت  2874مشابه سال گذشته برابر با 

 

 

 

 درجه ای میانگین دمای کمینه نسبت به  171افزایش 

 درجه ای نسبت به بلندمدت  878سال گذشته و افزایش 

 

 

 

 

 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشتریو بیشینه دمیای     4972تا   29از  99دامنه بیشینه دمای مطلق در  خرداد ماه  ( تحلیل بیشینه دما :        3-5
درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابیه    3679میانگیو دمای بیشینه استان در ایو ماه        مطلق ایو ماه متعلق به شهداد و کمینه آن متعلق به الله زار می باشد.               

 می باشد. 3673و بلند مدت  3576سال گذشته برابر با 

 

 

 

 

 درجه ای میانگین دمای بیشینه نسبت به  173افزایش 

 درجه ای نسبت به بلندمدت 876سال گذشته و افزایش 

(1) 

 



                  
 

 

 

 

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

متر بر ثانیه در کرمان رخ  62مشاهده می شود که بیشتریو سرعت باد  99با نگاهی به آمار بیشینه سرعت باد خرداد ماه  

متر بر ثانیه از ایستگاه بم گزارش شده است همچنیو میانگیو سرعت باد اسیتیان در        2داده است و کمتریو سرعت باد     

متر بر ثانیه می باشد. و باد غالب شهر کرمان در     4115متر بر ثانیه و مدت مشابه سال گذشته  42خرداد ماه سال جاری     

 بوده است.  شمالی   99خرداد ماه 

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

 بیشینه سرعت باد )متر بر ثانیه(

 99سال  98سال  بلند مدت شهرستان 

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

 کرمان 50 581 55 051 55 051

 بم 6 581 08 061 01 071

 سیرجان 04 541 05 051 55 51

 بافت 05 501 05 061 55 541

 جیرفت سیلو 00 571 00 061 07 01

 جیرفت میانده 00 041 04 041 01 001

 کهنوج 04 501 51 011 00 01

 شهربابک 07 061 04 041 58 501

 رفسنجان 00 501 04 051 55 001

 انار 00 001 01 571 55 051

 الله  زار 8 571 05 571 05 541

 شهداد 05 41 04 061 54 061

 زرند 00 61 00 01 51 541

(5) 

 

 99: گلباد ایستگاه کرمان در خرداد ماه 3نقشه 



  

   
  

   
   

  

   
 

 

 

 

 ( پیش بینی فصلی کشور8

بر اساس نرمال های اقلیمی ، در فصل تابستان اغلب مناطق کشور به جز شمال غرب ، استان های سیاحیلیی خیزر ،                           

 جنوب شرق و جنوب فاقد بارش هستند یا بارش آنها ناچیز است.

میانگیو دمای هوای کشور در ماه های تیر و مرداد  از یک تا دودرجه بیشتر از نرمال است، امیا در جینیوب کشیور                               

 درجه بیشتراز نرمال پیش بینی میشود. 2میانگیو دما قدری نسبت به نرمال متعادل بوده و در شهریور و مهر از یک تا 

 شهرستان سنجش آسایش دمای موثردر ماه خرداد

 کرمان آسایش

 بم خیلی گرم

 سیرجان آسایش

 بافت آسایش

 جیرفت سیلو شرجی

 جیرفت میانده شرجی

 کهنوج شرجی

 شهربابك آسایش

 رفسنجان گرم با آسایش

 انار گرم با آسایش

 الله  زار خیلی خنك

 شهداد شرجی

 زرند آسایش

 ( مدل سنجش آسایش دمای موثر 7

 

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

بتواند بدون وجود تابش همان تأثیری را داشته باشدکه هیوای           

های تعییو دمای مؤثر و ضیرییب           یکی از روش  مورد نظر دارد.   

 باشد: آسایش، استفاده از رابطه میسنارد طبق فرمول زیر می
 

 

 

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

همانطور که در جدول مقابل مالحظه می گردد دمای آساییش          

خیلی خنک تا شرجی می باشد که شیرایی             99در خرداد ماه    

برای رفتو گردشگران به مناطقی از جمله  بافت ، شهربابک ،             

 الله زار و... هنوز مساعد می باشد. 

(2) 

 

 ( پیشنهادات:9

با توجه به خشکسالی های انباشته در بستر طبیعت و افزایش دما همزمان با شروع تابستان توصیه میگردد جهت مدیریت منابع آب در مصیرف                  

 آب صرفه جویی شود.


