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  89(تحلیل بارش درشهریور ماه 3

 89(بررسی وضعیت خشکسالی استان  در سال زراعی جاری تا آخر شهریور ماه4

درصد از    3.93حاکی از اینست که         SPEIبررسی خشکسالی استان با استفاده از شاخص            

درصد مساحت استان همچنان از درجات مختلف خشکسالی          06مساحت استان در حد  نرمال و     

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

درصد مساحت آن با خشکسالی خفیف روبرو         3.93استان میباشد همچنان که شهرستان کرمان       

می باشد9 بنابراین باتوجه به خشکسالی های انباشته در استان همچنان لزوم صرفه جویی در                   

 مصرف آب توصیه می گردد9 

  89/76/31لغایت  87/77/71( بررسی بارش کشور از تاریخ 1 در استان کرمان  89/76/31تا    87/77/71( تحلیل بارش سال زراعی از 2 

میلیمتر رسیده است     .9..3از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگین ارتـفاع بارش کشور به             

درصد افزایش داشته است و نسبت به سال گذشته             3.93که نسبت به میانگین چندین ساله         

 درصد افزایش را نشان می دهد9 99..
 

 : بارش زراعی کشور و استان ها  .جدول 

 ..9تا پایان شهریور ماه بیشترین بارش استان در بافت با                  ..-3.در سال زراعی     

ابتدای   میلیمتر به ثبت رسیده است9 میانگین بارش ایستگاههای سینوپتیک استان از              

میلیمتر می باشد که در همین مدت سال          .9...سال زراعی تا پایان شهریور ماه جاری        

میلیمتر می باشد بنابراین در مقایسه با سال            9.99.میلیمتر و بلند مدت      090.گذشته

 درصد افزایش داشته است9  .9.9درصد افزایش داشته و نسبت به بلندمدت  93993گذشته

نشان می دهد که در کلیه ایستگاههای سـینوپتیک اسـتان بـه       3.بررسی بارندگی شهریور ماه     

جزء شهرستان های جیرفت سیلو و جیرفت میانده بارش صفر میلیمترگـزارش گردیـده اسـت9               

میلیمتـر    699میلیمتر و در مدت مـشابه سـال گذشـته             .69میانگین بارش در این ماه برابر  با      

میلیمتر و حاکی  99.گزارش گردیده است درحالی که میانگین بارش در مدت مشابه  بلند مدت     

از افزایش بارش ها نسبت به سال گذشته و کاهش نسبت بـه بلندمـدت مـی باشـد9 همچنیـن                 

ثبـت   3/60/63.میلیمتر در  93.ساعته در این ماه از جیرفت سیلو به میزان  .9بیشترین بارش   

 رسیده است9

 شهرستانها
بارش زراعی 

 جاری
 بارش زراعی

 گذشته
بارش دوره 

 بلندمدت

درصدتغییرات 

نسبت به سال 

 گذشته

درصدتغییرات 

نسبت به بلند 

 مدت

 17.2- 117.1 131.9 50.3 109.2 كرمان

 28.0 205.2 54.8 23.0 70.2 بم

 28.9 131.4 136.2 75.9 175.6 سیرجان

 2.7 143.9 252.1 106.2 259.0 بافت

 53.8 1087.1 167.5 21.7 257.6 جیرفت سیلو

 15.2 1319.1 167.5 13.6 193.0 جیرفت میانده

 44.0 1695.8 177.1 14.2 255.0 كهنوج

 20.7 184.2 148.8 63.2 179.6 شهربابك

 11.2 214.4 80.3 28.4 89.3 رفسنجان

 40.5 174.6 69.4 35.5 97.5 انار

 13.1 115.9 211.9 111.0 239.6 الله زار

 3.1- 44.6 31.8 21.3 30.8 شهداد

 21.8 119.4 99.2 55.1 120.9 زرند

 82.0 190.2 51.8 32.5 94.3 راور

 22.0 232.8 127.2 46.6 155.1 میانگین

:1نقشه   

:  درصد تغییرات بارش سال زراعی جاری تا پایان شهریور ماه با دوره مشابه سال گذشته و بلندمدت2جدول    

:2نقشه   



                  
 

 

 

 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است9 بیشترین میانگین دمای این ماه متعلق به شهداد و کمترین میانگین آن متعلق به    .6تا    9.61از      3.در شهریور ماه    میانگین دما   دامنه  

 می باشد9 2.69و بلند مدت  .2.6درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته هم برابر با  2.62الله زار می باشد9 میانگین دمای استان در این ماه 

 درجه ای نسبت به بلند مدت   969درجه ای میانگین دما نسبت به سال گذشته و افزایش  460افزایش 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است9 بیشینه دمای حداقل مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن از اللـه زار           .2.6 تا 5از  3.در شهریور ماه حداقل مطلق دما دامنه  

 می باشد9 91و بلند مدت  .916درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  9161میانگین حداقل دمای استان در این ماه  گزارش شده است9

 درجه ای نسبت به بلندمدت 461درجه ای میانگین حداقل دما نسبت به سال گذشته و  افزایش  466افزایش 

 درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است9 بیشینه دمای حداکثر مطلق این ماه متعلق به کهنوج و کمینه آن متعلـق بـه       .0تا   .2از  3.در  شهریور ماه   حداكثر مطلق دما    دامنه  

 می باشد9 6061و بلند مدت  6561درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  6.60میانگین حداکثر دمای استان در این ماه  الله زار می باشد9 

 درجه ای نسبت به بلندمدت 965درجه ای میانگین حداكثر دما نسبت به سال گذشته و افزایش  465افزایش 

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

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

با نگاهی به آمار حداکثر سرعت باد شهریور ماه          

مشاهده می شود که بیشترین سرعـت بـاد            3.

متر بر ثانیه در جیرفت سیلو و کهـنـوج ر       ..

متر بر ثانیه از  3داده است و کمترین سرعت باد      

ایستگاه جیرفت میانده گـزارش شـده اسـت            

همچنین میانگین سـرعـت بـاد اسـتـان در               

متر بر ثانیه و مـدت       9.شهریورماه سال جاری    

متر بر ثانیه می باشد9 و         3.مشابه سال گذشته    

  شمالی  3.باد غالب شهر کرمان در شهریور ماه       

 بوده است9

 حداکثر سرعت باد )متر بر ثانیه(

 3.سال  ..سال  بلند مدت شهرستان

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

 كرمان 13 270 18 360 24 270

 بم 15 350 15 360 20 360

 سیرجان 14 30 13 330 16 330

 بافت 13 30 14 360 15 360

 جیرفت سیلو 17 90 12 360 17 30

 جیرفت میانده 3 350 9 340 23 90

 كهنوج 17 270 13 230 38 320

 شهربابك 11 360 12 360 23 360

 رفسنجان 8 340 8 350 16 180

 انار 10 30 10 30 14 330

 الله  زار 8 360 15 360 15 30

 شهداد 16 360 15 330 20 19

 زرند 10 60 14 60 17 16

سنجش آسایش دمای موثردر ماه  

 شهرستان شهریور

 کرمان آسایش

 بم گرم با آسایش

 سیرجان آسایش

 بافت آسایش

 جیرفت سیلو شرجی

 جیرفت میانده خیلی گرم

 کهنوج شرجی

 شهربابک آسایش

 رفسنجان آسایش

 انار آسایش

 الله  زار خیلی خنك

 شهداد خیلی گرم

 زرند 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 دارد9    

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 مـی گـردد دمـای               

در مناطق جنوبی و شرقی استان  3.آسایش در شهریور ماه  

با توجه به گرما و شرجی بودن هوا مساعد برای گردشگـران           

نمیباشد تنها مناطقی از شمال و غرب استان از جمله بافـت    

،الله زار ، زرند، شهربابک ، سیرجان وکرمان شرایط آسایش          

 مطلوب برای گردشگری را دارند9 
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: پیش بینی دمای هوا3نقشه  

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


