
 

تحلیل وضعیت آب و هوایی استان کرمان در 

 79مرداد 

 79(تحلیل بارش در مرداد ماه3

 79(بررسی وضعیت خشکسالی استان  در سال زراعی جاری تا آخر مرداد ماه4

بررسی ها نشان میدهد که توزیع بارش ها از ابتدای سال زراعی تا پایان مرداد ماه بگونه                   

ای بود که تمام شهر های استان بارشی کمتر از میانگین بلند مدت خود دریافت نموده                   

در استان حاکی از انباشتگی خشکسالی با درجات مختلف            SPEIاند  شاخص خشکسالی     

از خشکسالی شدید تا خفیف می باشد. همچنین حاکی از افزایش وسعت خشکسالی در                

درصد از مساحت استان با         011تمام مناطق استان می باشدبطوریکه تا پایان مرداد            

 خشکسالی مواجه است.  

 در استان کرمان  79/60/39تا    70/69/69( تحلیل بارش سال زراعی از 2 

  10/60/71لغایت  10/60/61بررسی بارش کشور از تاریخ ( 1

میلیمتر   06661از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگین ارتـفاع بارش کشور به                  

درصد کاهش داشته است و نسبت        1.60رسیده است که نسبت به میانگین چندین ساله         

 درصد کاهش را نشان می دهد. 1066به سال گذشته 

تا پایان مرداد ماه بیشترین بارش ایستگاههای سینوپتیک استان            76-.7در سال زراعی    

میلیمتر به ثبت رسیده است. میانگین بارش ایستگاههای سینوپتیک            001در الله زار با     

میلیمتر می باشد که در        4664ابتدای سال زراعی تا پایان مرداد ماه جاری              استان از 

میلیمتر می باشد بنابراین      01466میلیمتر و بلند مدت       06161همین مدت سال گذشته     

درصد   6166درصد کاهش داشته و نسبت به بلند مدت             1.در مقایسه با سال گذشته       

 کاهش داشته است.  

نشان می دهد که در این ماه هیچ بارشی در ایستگاهها بـه      .7بررسی بارندگی مرداد ماه    

ثبت نرسیده است. میانگین بارش در این ماه برابر صفر میلیمتر بوده اسـت درحـالی کـه               

میلیمتـر    .16میانگین بارش در مدت مشابه سال گذشته نیز صفر میلیمتر و بلنـد مـدت           

 .می باشد بنابراین نسبت به بلند مدت کاهش بارندگی داشته است

 شهرستانها
بارش 

زراعی 

 جاری

بارش 

 زراعی
 گذشته

بارش دوره 

 بلندمدت

درصدتغییر

ات نسبت 

به سال 

 گذشته

درصدتغییرات 

نسبت به بلند 

 مدت

 61.9- 45- 131.9 90.8 50.3 کرمان

 57.7- 54- 54.4 49.9 23.0 بم

 43.5- 60- 134.4 190.3 75.9 سیرجان

 57.7- 76- 247.1 444.5 104.6 بافت

 86.0- 91- 155.4 245.2 21.7 جیرفت سیلو

 91.8- 95- 165.6 248.2 13.6 جیرفت میانده

 91.8- 91- 172.9 165.4 14.2 کهنوج

 57.2- 74- 147.5 245.1 63.2 شهربابك

 64.4- 60- 79.8 71.3 28.4 رفسنجان

 48.2- 51- 68.5 73.1 35.5 انار

 47.0- 62- 207.5 285.8 110.0 الله زار

 32.9- 20 31.8 17.7 21.3 شهداد

 43.8- 51- 98.0 113.1 55.1 زرند

 34.3- 33- 49.4 48.6 32.5 راور

 62.8- 72- 124.6 163.5 46.4 میانگین



                  

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشترین میانگین دمای این ماه متعلق به شهداد و کمترین میانگین آن متعلق    7.81تا   11از     .7در مرداد ماه    میانگین دما   دامنه  

 می باشد. 2180و بلند مدت  2182درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  7680به الله زار می باشد. میانگین دمای استان در این ماه 

 درجه ای میانگین دما نسبت به سال گذشته و  بلند مدت    180تا  1افزایش 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداقل مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن از الله زار      2182تا  .از  .7در مرداد ماه حداقل مطلق دما دامنه  

 می باشد. 22 و بلند مدت نیز 22درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  27میانگین حداقل دمای استان در این ماه  گزارش شده است.

 درجه ای میانگین حداقل دما نسبت به سال گذشته و  بلند مدت   1افزایش 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداکثر مطلق این ماه متعلق به جیرفت میانده و کمینـه     2081تا   2081از  .7در  مرداد ماه     حداکثر مطلق دما    دامنه  

 می باشد. 7082و بلند مدت  7081درجه سلسیوس درحالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  7.80میانگین حداکثر دمای استان در این ماه  آن متعلق به الله زار می باشد.

 درجه ای میانگین دما نسبت به سال گذشته و  بلند مدت    180تا  187افزایش 

 ( تحلیل دمای میانگین،حداکثر و حداقل ایستگاههای سینوپتیک استان در مرداد ماه و مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و بلندمدت 0

 در استان کرمان 79( توزیع فراوانی سرعت باد مرداد ماه 9

با نگاهی به آمار حداکثر سرعت باد مرداد ماه          

مشاهده می شود که بیشترین سرعت بـاد          .7

متر بر ثانیه در شهداد رخ داده اسـت و               11

متر بر ثانیه از ایستـگـاه         7کمترین سرعت باد    

رفسنجان گزارش شده است همچنین میانگین      

متر بـر     0161سرعت باد در مرداد سال جاری    

متر بـر     0067ثانیه و مدت مشابه سال گذشته       

ثانیه می باشد. و باد غالب شهـر کـرمـان در               

 بوده است.شمالی مرداد ماه 

 حداکثر سرعت باد )متر بر ثانیه(

 .7سال  76سال  بلند مدت شهرستان

 سرعت باد سمت باد سرعت باد سمت باد سرعت باد سمت باد
 کرمان 12 706 12 726 10 726

 بم 10 766 10 706 11 06

 سیرجان 10 06 10 776 26 116

 بافت 10 706 12 76 10 706

 جیرفت سیلو 10 706 12 706 20 76

 جیرفت میانده 16 776 . 726 22 2.6

 کهنوج 17 226 11 206 26 726

 شهربابك 12 706 10 706 10 706

 رفسنجان 1 16 11 206 12 266

 انار 17 76 16 706 10 26

 الله  زار 16 706 16 206 .1 206

 شهداد 26 706 16 776 26 706

 زرند 12 26 11 706 10 106

سنجش آسایش دمای موثردر ماه  

 شهرستان مرداد

 کرمان آسایش

 بم خیلی گرم

 سیرجان گرم با آسایش

 بافت آسایش

 جیرفت سیلو شرجی

 جیرفت میانده شرجی

 کهنوج شرجی

 شهربابک آسایش

 رفسنجان گرم با آسایش

 انار گرم با آسایش

 الله  زار خنک با آسایش

 شهداد شرجی

 زرند آسایش

 ( مدل سنجش آسایش دمای موثر 8
دمای مؤثر عبارتست از دمای هوای آرام و اشـبـاع            

ای که بتواند بدون وجود تابش همان تأثیری را           شده

یـکـی از     داشته باشد که هوای مـورد نـ ـر دارد.            

های تعیین دمای مؤثر و ضـریـب آسـایـش            روش

 باشد: استفاده از رابطه میسنارد طبق فرمول زیر می
 

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

 

 

 نسبت به مدت مشابه بلند مدت  در کشور 79( نقشه پهنه بندی اختالف میانگین دمای مرداد 0
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