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  89(تحلیل بارش درمهر ماه 3

 89(بررسی وضعیت خشکسالی استان منتهی به مهر ماه 4

درصد از    4.82حاکی از اینست که         SPEIبررسی خشکسالی استان با استفاده از شاخص            

درصد مساحت استان همچنان از درجات مختلف             9.87مساحت استان در حد نرمال و           

خشکسالی خفیف تا شدید مواجه است و بیشترین مساحت نزدیک به نرمال مربوط به نیمه                    

درصد مساحت آن با        1285غربی و جنوب استان میباشد همچنان که شهرستان کرمان                

خشکسالی خفیف روبرو می باشد8 بنابراین باتوجه به خشکسالی های انباشته در استان همچنان               

 لزوم صرفه جویی در مصرف آب توصیه می گردد8 

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

میلیمتر رسیده است که      88.از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگین ارتـفاع بارش کشور به            

 4.84درصد افزایش داشته است و نسبت به سال گذشته            5.81نسبت به میانگین چندین ساله       

 درصد کاهش را نشان می دهد8

 : بارش زراعی کشور و استان ها  5جدول 

میلیمتر به    51تا پایان مهر ماه بیشترین بارش استان در کهنوج با         .7-77در سال زراعی  

ابتدای سال زراعی تا      ثبت رسیده است8 میانگین بارش ایستگاههای سینوپتیک استان از         

میلیمتر و    484میلیمتر می باشد که در همین مدت سال گذشته       581پایان مهر ماه جاری  

درصد کاهش    4288میلیمتر می باشد بنابراین در مقایسه با سال گذشته             588بلند مدت   

 درصد افزایش داشته است8  .418داشته و نسبت به بلندمدت 

نشان می دهد که در برخـی ایـستگاههای سـینوپتیک اسـتان  از             .7بررسی بارندگی مهر ماه     

تـا    85.جمله کرمان ، بم، بافت، جیرفت سیلو، جیرفت میانده، کهنوج و شهربابک بارشـی بیـن            

میلیمـتر و در مـدت        581میلیمتر گزارش گردیده است8 میانگین بارش در این ماه برابـر بـا        51

میلیمتر گزارش گردیده است درحالی که میانگین بارش در مدت مشابه     484مشابه سال گذشته   

میلیمتر و حاکی از افزایش بارش ها نسبت به سال گذشته و کـاهش نـسبت بـه        588بلند مدت   

 .5ساعته در ایـن مـاه از کهنـوج بـه مـیزان              42بلندمدت می باشد8 همچنین بیشترین بارش   

 ثبت رسیده است8 9/58./.7میلیمتر در 

:  درصد تغییرات بارش سال زراعی جاری تا پایان مهر 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

 159.5 0.0 1.3 1.5 3.4 كرمان

 27.2- 0.0 1.0 0.5 0.7 بم

 100.0- 0.0 1.2 0.0 0.0 سیرجان

 1.1- 48.8- 2.1 4.1 2.1 بافت

 95.7- 100.0 2.3 0.0 0.1 جیرفت سیلو

 74.8- 100.0 2.8 0.1 0.7 جیرفت میانده

 556.1 100.0 2.3 6.7 15.0 كهنوج

 14.1 100.0 0.9 0.8 1.0 شهربابك

 100.0- 0.0 1.1 0.2 0.0 رفسنجان

 100.0- 0.0 0.8 1.8 0.0 انار

 100.0- 100.0- 2.2 11.5 0.0 الله زار

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 شهداد

 100.0- 0.0 0.3 3.2 0.0 زرند

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 راور

 25.8 24.3- 1.3 2.2 1.6 میانگین

:1نقشه   



                  
 

 

 

 

 درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است8 بیشترین میانگین دمای این ماه متعلق به شهداد و کمترین میانگین آن متعـلـق بـه         .2تا    5.21از   .7در مهر ماه میانگین دما دامنه  

 می باشد8 22..و بلند مدت  522.درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته هم برابر با  222.الله زار می باشد8 میانگین دمای استان در این ماه 

 درجه ای نسبت به بلند مدت   521درجه ای میانگین دما نسبت به سال گذشته و افزایش  .افزایش 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است8 بیشینه دمای حداقل مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن از الله زار گـزارش         5.  تا  0از    .7در مهر ماه    حداقل مطلق دما    دامنه  

 می باشد8 5121و بلند مدت  5121درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  .5.2میانگین حداقل دمای استان در این ماه  شده است8

 درجه ای میانگین حداقل دما نسبت به سال گذشته و  نسبت به بلندمدت 522افزایش 

 درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است8 بیشینه دمای حداکثر مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن متعلق بـه      1121تا   21..از  .7در  مهر ماه   حداكثر مطلق دما    دامنه  

 می باشد8 2022و بلند مدت  .2..درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  2522میانگین حداکثر دمای استان در این ماه  الله زار می باشد8 

 درجه ای نسبت به بلندمدت 5درجه ای میانگین حداكثر دما نسبت به سال گذشته و افزایش  25.افزایش 

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

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

 .7با نگاهی به آمار حداکثر سرعت باد مهر ماه           

 51مشاهده می شود که بیشترین سرعت بـاد           

متر بر ثانیه در انار و کهنوج رخ داده اسـت و               

متر بر ثانیه از ایسـتـگـاه       .کمترین سرعت باد   

الله زار گزارش شده است همچنین میـانـگـیـن        

 5488سرعت باد استان در مهرماه سال جـاری          

 5489متر بر ثانیه و مدت مشابه سال گذشـتـه            

متر بر ثانیه می باشد8 و باد غالب شهر کرمان در          

 بوده است8  شمالی .7مهر ماه 

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

 حداکثر سرعت باد )متر بر ثانیه(

 .7سال  79سال  بلند مدت شهرستان 

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

 كرمان 15 350 17 270 25 270

 بم 13 30 15 280 18 210

 سیرجان 10 330 14 330 19 280

 بافت 14 240 12 360 20 30

 جیرفت سیلو 14 360 16 330 17 360

 جیرفت میانده 10 360 12 320 25 330

 كهنوج 16 320 12 330 20 300

 شهربابك 12 350 15 360 22 360

 رفسنجان 11 330 12 320 20 310

 انار 16 300 8 330 16 300

 الله  زار 8 270 10 180 18 210

 شهداد 10 360 12 30 16 360

 زرند 11 60 10 360 15 60

سنجش آسایش دمای موثردر ماه  

 شهرستان مهر

 کرمان خنك با آسایش

 بم گرم با آسایش

 سیرجان آسایش

 بافت خنك با آسایش

 جیرفت سیلو گرم با آسایش

 جیرفت میانده گرم با آسایش

 کهنوج خیلی گرم

 شهربابک خنك با آسایش

 رفسنجان آسایش

 انار آسایش

 الله  زار خیلی خنك

 شهداد گرم با آسایش

 زرند خنك با آسایش

 ( 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 دارد8    

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            

اکثر مناطق استان از جمله مناطقی از شمال و غرب استـان       

از جمله کرمان ، بافت شهربابک ، سیرجان، رفسنجان و انار           

 شرایط آسایش مطلوب برای گردشگری را دارند8 

: پیش بینی دمای هوا3نقشه  


