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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      

تا پایان تیییر    99-99در سال زراعی ایستگاه سینوپتیک در سطح استان نموده است.    41و داده های خام هواشناسی از       

میلیمتر می باشد که به ترتیب در مقایسه با سال گیششیتیه و         642ماه میانگیو بارش ایستگاه های سینوپتیک استان    

 درصد افزایش داشته است.  /4و  1/04مدت مشابه بلندمدت 

 میلیمتر که حاکی از افزایش بارش ها نسبت به سال گششته و بلند مدت می باشد.  401بارش در ایو ماه برابر با  میانگیو

  01/درجه ای میانگیو دما نسبیت بیه سیال گیششیتیه و افیزاییش                     401کاهش   99مقایسه میانگیو دمای تیر 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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 66/81/58لغایت   64/87/88( بررسی بارش کشور از تاریخ 8

میلیمتر رسیده است که نسبت به میانگیو          69/01از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگیو ارتیفاع بارش کشور به             

 درصد کاهش را نشان می دهد. 402درصد افزایش داشته است و نسبت به سال گششته  6909چندیو 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                 41در 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 66/81/58تا    64/87/88( تحلیل بارش سال زراعی از 3 

میلیمتر به ثبت رسیده است. میانگیو  19901تا پایان تیر ماه بیشتریو بارش استان در کهنوج با  99-99در سال زراعی 

 میلیمتر    64204ابتدای سال زراعی تا پایان تیر ماه جاری                       بارش ایستگاه های سینوپتیک استان از            

میلیمتر می باشد بنابرایو در مقایسه با سال  464میلیمتر و بلند مدت  41102می باشد که در همیو مدت سال گششته 

 درصد افزایش داشته است.  /4درصد افزایش داشته و نسبت به بلندمدت  1/04گششته 

:  درصدتغییرات بارش سال زراعی جاری تا پایان تیر 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

 60.5 94.3 132.2 109.2 212.2 کرمان

 10.0- 30.3- 54.4 70.2 48.9 بم

 55.4 20.7 136.5 175.6 212.0 سیرجان

 87.9 79.3 245.0 256.8 460.4 بافت

 106.9 48.4 175.0 243.8 361.9 جیرفت سیلو

 79.4 59.3 169.2 190.6 303.6 جیرفت میانده

 183.7 96.5 175.6 253.7 498.4 کهنوج

 24.4 2.9 148.6 179.6 184.8 شهربابک

 61.6 47.4 81.4 89.3 131.6 رفسنجان

 13.0 19.9- 69.1 97.5 78.1 انار

 32.4 13.2 204.9 239.6 271.3 الله زار

 65.8 77.3 32.9 30.8 54.6 شهداد

 68.7 43.4 102.8 120.9 173.4 زرند

 32.5- 63.2- 50.8 93.1 34.3 راور

 70.1 40.7 127.0 153.6 216.1 میانگین

(6) 

 



 

 66(بررسی وضعیت خشکسالی استان منتهی به تیر ماه 1

 1606درصد از مساحت استان در حد نرمال و             6901حاکی 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          2409مربوط 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 درتیر ماه 5

 میلیمتیر   201تیا     04/نشان می دهد که اکثر ایستگاه های سینوپتیک اسیتان بارشیی بییو            99بررسی بارندگی تیر ماه     

و   06/میلیمتر درحالی که میانگیو بارش در مدت مشابه سال گششیته         401داشته اند. میانگیو بارش در ایو ماه برابر با         

میلیمتر گزارش گردیده است و حاکی از افزایش بارش ها نسبت به سال گششیته و بلندمیدت میی باشید.            09/بلندمدت  

(1) 

 

 : 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 تیر ماه 3                 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشتریو میانگیو دمای اییو       3986تا   1887  از   99دامنه میانگیو دما در تیر ماه  ( تحلیل میانگین دما :3-8
درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشیابیه سیال         3182ماه متعلق به شهداد و کمتریو میانگیو آن متعلق به الله زار می باشد. میانگیو دمای استان در ایو ماه  

 می باشد.  3/87و بلند مدت  3285گششته برابر با 

 

 

درجه ای میانگین دما نسبت به سال گذشته           183کاهش  
 درجه ای نسبت به بلندمدت  85/و افزایش 

 

 

 

 

 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشتریو کمینه دمای مطلیق در       32  تا  9از  99دامنه کمینه دمای مطلق در تیر ماه ( تحلیل کمینه دما : 3-3
درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سیال    2482میانگیو دمای کمینه استان در ایو ماه   ایو ماه متعلق به  شهداد و کمینه آن از الله زار گزارش شده است.             

 می باشد. 2383و بلند مدت  25گششته برابر با 

 

 

 

 درجه ای میانگین دمای کمینه نسبت به 88/کاهش 

 درجه ای نسبت به بلندمدت  89/سال گذشته و کاهش 

 

 

 

 

 

 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشتریو بیشیینیه دمیای         4888تا   /3از  99دامنه بیشینه دمای مطلق در  تیر ماه ( تحلیل بیشینه دما :   3-5
درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابیه    3882میانگیو دمای بیشینه استان در ایو ماه   مطلق ایو ماه متعلق به شهداد و کمینه آن متعلق به الله زار می باشد.               

 می باشد. 3884و بلند مدت  3987سال گششته برابر با 

 

 

 

 

 درجه ای میانگین دمای بیشینه نسبت به  185کاهش 

 درجه ای نسبت به بلندمدت 82/سال گذشته و کاهش 

(1) 

 



                  
 

 

 

 

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

متر بر ثانیه در کرمیان ر      49مشاهده می شود که بیشتریو سرعت باد          99با نگاهی به آمار بیشینه سرعت باد تیر ماه           

متر بر ثانیه از ایستگاه شهداد گزارش شده است همچنیو میانگیو سرعت باد استان در  9داده است و کمتریو سرعت باد 

متر بر ثانیه می باشد. و باد غالب شهر کرمیان در      4109متر بر ثانیه و مدت مشابه سال گششته  4609تیر ماه سال جاری  

 بوده است.  شمالی   99تیر ماه 

 با دوره مشابه سال گذشته و بلندمدت 66مقایسه سرعت باد استان کرمان در تیر 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 18 200 20 100 27 270

 بم 15 350 19 330 21 360

 سیرجان 15 220 20 200 20 200

 بافت 11 190 11 360 24 30

 جیرفت سیلو 11 350 17 30 17 300

 جیرفت میانده 10 72 10 280 30 12

 کهنوج 16 240 13 240 30 12

 شهربابک 12 360 12 40 30 12

 رفسنجان 11 210 9 210 30 12

 انار 12 300 12 30 30 12

 الله  زار 10 270 10 30 30 12

 شهداد 9 340 15 350 30 12

 زرند 17 90 13 60 30 12

(1) 

 

 99: گلباد ایستگاه کرمان در تیر ماه 3نقشه 



  

   
  

   
   

  

   
 

 

 

 

 ( پیش بینی فصلی کشور8

 بر اساس نرمال های اقلیمی ، در اغلب مناطق کشور در تابستان فاقد بارش بوده یا بارش ناچیییز اسیت . بیارش در                             

استان های ساحلی خزر متمایل به کمتر از نرمال ، در شمال غرب و شمال شرق در محدوده نرمال و در جنوب شرق و                  

 استانهای جنوبی کشور در محدوده نرمال تا بیش از آن خواهد بود.

میانگیو دمای هوای کشور در دو ماه باقیمانده از تابستان حدود یک درجه بیش از نرمال است که کم و بیش تا نییمیه          

 پاییز ادامه دارد .

 شهرستان سنجش آسایش دمای موثردر ماه تیر

 کرمان گرم با آسایش

 بم خیلی گرم

 سیرجان گرم با آسایش

 بافت آسایش

 جیرفت سیلو شرجی

 جیرفت میانده شرجی

 کهنوج شرجی

 شهربابك آسایش

 رفسنجان گرم با آسایش

 انار گرم با آسایش

 الله  زار خنك با آسایش

 شهداد شرجی

 زرند گرم با 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          

خنک تا شرجی می باشد که شرایط برای رفتو   99در تیر ماه 

گردشگران به مناطقی از جمله  بافت ، شهربابک ، اللیه زار                

 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.


