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 79-79تحلیل بارندگی ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان در سال زراعی 
 

میلیمیتر       111میلیمتر می باشد که بیشترین مقدار آن متعلق به الله زار به مییاان        6969برابر با   79-79میانگین بارندگی استان کرمان در سال زراعی       

 19.61میلیمتر متعلق به جیرفت میانده  می باشد. در حالی که در سال زراعی گذشته میانگین بارش ایستگاه های سینوپتیک اسیتان    1.69کمترین مقدار   

درصید    .9درصد    نسبت بیه بلندمیدت           .9میلیمتر می باشد بنابراین میانگین بارندگی سال زراعی جاری  نسبت به زراعی گذشته   1.161  بلند مدت    

 کاهش داشته است.

بارندگی ها در استان کرمان در پاییا با تاخیر آغاز شده است از آنجایی که بیشترین سهم بارش های استان   79-79با توجه به آمار ثبت شده در سال زراعی  

درصد   تابستان     1درصد، پاییا     66درصد، بهار     61کرمان در زمستان  رخ میدهد سهم بارش های فصلی در استان بدین شرح می باشد زمستان  به میاان                     

بی جنوکه بیشتر تحت تاثیر سامانه های جنوبی از جمله مونسون می باشد در سال های فعالیت مثبت مونسون بارش های قابل توجهی در مناطق غربی                               

ر سال  د د استان رخ می دهد که در این سال زراعی فعالیت قابل توجهی از مونسون مشاهده نشد. درنمودار درصد تغییرات نیا همانطور که مشاهده می شو                         

م نسبت به د ره مشابه بلندمدت  تمام ایستگاهها از بارندگی کمتری برخوردار بوده اند. در  اقع جاء کم بارش ترین سال های د ره آماری رغ        79-79زراعی  

  خورده است.

با مدت مشابه سال گذشته ودوره بلند مدت در ایستگاههای سینوپتیک استان   79-79جدول مقایسه میزان بارندگی سال زراعی 

 شهرستان 
بارش سال 

 69-69زراعی

بارش زراعی 

69-69 

بارش زراعی 

 بلندمدت

درصد تغییرات 

نسبت به سال 

69-69 

درصد تغییرات 

نسبت به بلند 

 مدت

 62.0- 45- 132.4 90.8 50.3 کرمان

 57.8- 54- 54.5 49.9 23 بم

 43.8- 60- 135.1 190.3 75.9 سیرجان

 57.8- 76- 252.0 444.5 106.2 بافت

 86.3- 91- 158.9 245.2 21.7 جیرفت سیلو

 91.8- 96- 166.6 248.2 13.6 جیرفت میانده

 91.9- 91- 174.8 165.4 14.2 کهنوج

 57.3- 74- 147.9 245.1 63.2 شهربابک

 64.5- 60- 80.0 71.3 28.4 رفسنجان

 48.2- 51- 68.6 73.1 35.5 انار

 47.3- 61- 210.5 285.8 111 الله زار

 33.2- 20 31.9 17.7 21.3 شهداد

 43.8- 51- 98.0 113.1 55.1 زرند

 34.3- 33- 49.4 48.6 32.5 را ر

 63.0- 72- 125.8 163.5 46.6 میانگین
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بعنوان یک شاخ  خش سالی که بوی ه برای مطالعات اثر گرمایش                                                                                 1 .   ا لین بار توس   یسنته سرانو                                           شاخ  استاندارد بارش تب یر   تعر                                               

این شاخ  براسا  میاان بارندگی   درجه حرارت   محاسبه تب یر   تعرر    بی ن آ  به نام شاخ                                                                                                                              جهانی بر شدت خش سالی متناس  بود، مطرح شد.                                                           

اثرات       ند      بارندگی تب یر   تعرر  استاندارد شده ارایه گردید که توانایی محاسبه شاخ  خش سالی در مقیاسهای زمانی م تل  را دارد   هم نین میتوا                                                                                                                                                                                   

در اقلیمهای م تل  کشور به  ی ه در مناطق خشک   نیمه خشک که میاان تب یر   تعرر                                                                                                                       تغییرات درجه حرارت را در ارزیابی خش سالی لحا  نماید.                                                                      

لذا الزم است تا این شاخ  خش سالی در مقیاسهای زمانی م تل                                                             .پتانسیل بسیار زیاد است، متغیر دما   ت ثیر آن بر بی ن آ  دارای اهمیت  ی ه ای است                                                                               

می تواند شدت                                       همانند شاخ  های                                 شاخ             .بررسی   کارایی آن با توجه به اقلیم گوناگون کشورمان مورد آزمایش قرار گیرد                                                                                                          

شاخ  میتواند در مقیاسهای زمانی     این        خش سالی را بر طبق شدت   د ره اش اندازه گیری کند   می تواند شر     پایان حواد  خش سالی را نشان دهد.                                                                                                                                          

بیانگر مثبت بودن بی ن آ      مقادیر منفی آن بیانگر                ماه محاسبه گردد. مقادیر مثبت        61ماه       6.ماه،    .1ماه،    9ماه،    .م تل  مانند یک ماه،     

 درصد خش سالی در شهرستان های استان می باشد.    1نشان دهنده  79ماه منتهی به شهریور .1منفی بودن بی ن آ  است.  بررسی این شاخ  برای 

  79-79بررسی خشکسالی استان در سال زراعی 
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 )درجه سلسیوس ( 79-79بررسی وضعیت دمای میانگین ،  بیشینه و کمینه  شهرستان های استان کرمان در سال زراعی 

 

جدول و نموارهای مقابل مبیییر رایداد          

دماهای حدی شامل میانگیر و  باالتریر و پاییر تریر مقادیر           

در تمام  ایستیگیاه        69-69دمایی ثبت شده در سال زراعی       

های سینوپتیک استان کرمان  و مقایسه آن با موارد مشابیه            

در سال زراعی گذشته و دوره بلندمدت است. همانگونه کیه     

گردد درسال زراعی جاری میانگیر دمای استیان        مالحظه می 

تریر مقدار ثبت درجه سلسیوس می باشد و گرم     5.02کرمان  

درجیه    8404شده دما در استان کرمان از ایستگاه  کهنوج با           

سلسیوس گزارش گردید؛ و سردتریر مقدار ثبت شده دما از          

 درجه سلسیوس به ثبت رسیده است.   -84ایستگاه الله زار با 

حداقل مطلق دمای سال زراعی جاری در ایسیتیگیاهیهیای             

کرمان، سیرجان جیرفت میانده، کهنوج، شهربابک، انار و الله      

داشته و سیاییر       کاهشزار در مقایسه با سال زراعی گذشته        

 804را نشان میدهند از جمله شیهیداد          افزایش  ایستگاهها  

 درجه گرمتر از سال زراعی گذشته شده است.

حداقل مطلق دمای سال زراعی جاری در تمام ایستگاههیای          

داشیتیه   افزایش   استان در مقایسه با دوره مشابه بلندمدت        

 .است

حداکثر مطلق دمای سال زراعی جاری در ایستیگیاه هیای             

کرمان، بم ، جیرفت سیلو، رفسنجان، انار، شهداد و زرنیددر           

داشته انید و سیاییر           کاهشمقایسه با سال زراعی گذشته      

 .را نشان میدهندافزایش ایستگاهها 

حداکثر مطلق دمای سال زراعی جاری درتمامی ایستگاه هیا           

 داشته است. کاهشدر مقایسه با دوره مشابه بلند مدت 

 حداکثر مطلق دما حداقل مطلق دما میانگیر دما نام ایستگاه

 8.09 -8501 8905 کرمان

 8804 08. 5208 بم

 16 -8809 8904 سیرجان

 12 -9 8901 بافت

 8904 8 5905 جیرفت سیلو

 8608 -06. 5209 جیرفت میانده

 8404 -01. 5904 کهنوج

 14 -8809 8209 شهربابک

 8.04 -909 8602 رفسنجان

 85 -609 8605 انار

 .1 -84 606 الله  زار

 84 8 5909 شهداد

 1609 -605 8906 زرند
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 69-69رکوردهای باالتریر بیشینه دما استان کرمان در سال زراعی

 نام ایستگاه ردیف
رکورد دمای 

 امسال  
 تاریخ  قو 

رکورد دمای 

 قبلی 
 تاریخ  قو 

 819998989 85 81699.89.1 8.09 کرمان 8

 81489292 8909 81699.8986 8804 بم 5

 .81999895 85 81699.8954 16 سیرجان 1

 814298984 1904 81699.89.8 12 بافت 8

 814498984 8408 81699.1989 8904 جیرت سیلو 2

 81429892 86 6991959 8608 جیرفت میانده 9

 81489898 .2 81699.1989 8404 کهنوج 9

 816898955 8.04 81699.89.8 14 شهربابک 4

 816898958 81 81699.1982 8.04 رفسنجان 6

 819998989 8804 81699.89.1 85 انار .8

 814698956 15 81699.1918 .1 الله زار 88

 816998988 2804 81699.1985 84 شهداد 85

 816898988 8508 81699.89.1 1609 زرند 81

  69-69رکوردهای پاییر تریر کمینه دما استان کرمان در سال زراعی 

 نام ایستگاه ردی 

رکورد دمای 

زراعی 

 امسال

 تاریخ  قو 
رکورد 

 دمای قبلی 
 تاریخ  قو 

-.1 81699.6988 -8501 کرمان 8  812898.989 

-6 81699.6982 08. بم 5  812898.982 

-88 81699.6988 -8809 سیرجان 1  819.98.989 

-8909 816998.958 -9 بافت 8  819.98896 

-09. 8169988985 8 جیرت سیلو 2  8149988989 

-8 81699.6982 -06. جیرفت میانده 9  814898.985 

-508 81699.6982 -01. کهنوج 9  814596958 

-8904 81699.6988 -8809 شهربابک 4  819.98896 

-8909 81699.6988 -909 رفسنجان 6  819898.959 

-8909 .816998.95 -609 انار .8  814998.954 

-58 .816998.95 -84 الله زار 88  814998.984 

-509 .816998898 8 شهداد 85  814998.91. 

-8908 81699.6988 -605 زرند 81  814998.959 

 رکوردهای باالترین و پایین ترین دماهای رخ داده در ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان )درجه سلسیوس (
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  79-79بررسی وضعیت رطوبت نسبی و سرعت باد ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان در سال زراعی  

 ایستگاه

متوسط 

 سرعت

((m/s 

درصد 

شرایط 

 آرام

بیشتریر 

 فراوانی سرعت

(knot) 

و حداکثر سرعت 

 باد جهت

((m/s   

جهت باد غالب در 

 69-69سال  زراعی 

6-9 .116 61. کرمان  شمالی  1.  . 

6-9 969 69. بم  غربی  . 66 

9- 1 167. 69. سیرجان  جنوب شرقی  9. 1. 

6-9 161. 66. بافت  شمالی  1. 1. 

6-9 .116 161 جیرفت سیلو  جنوب شرقی  .1  6 

9- 1 1761 61. کهنوج  جنوب غربی  1.  . 

11-19 .116 61. شهربابک  شمالی  6.  . 

6-9 766. 66. رفسنجان  شمال غربی   . 19 

9- 1 6661 69. انار  شمال شرقی  6.  . 

9- 1 167 661 الله زار  جنوب غربی  11  . 

9- 1 .96. 66. شهداد  شمالی   9. 19 

9- 1 .116 666 زرند  جنوب شرقی  1. 11 

 79-79زراعی اطالعات مربوط به سرعت باد در استان در سال 
جد ل زیر حا ی اط عات کلی پارامتر  زش باد در سیطی              

می باشد.بیییشیتیریین          79-79استان کرمان در سال زراعی      

متر بر ثانیه بیوده    1.ها بافت     حداکثر سرعت باد در ایستگاه    

است. کمترین حداکثر سرعت باد در ایستگاه جیرفت میانیده   

بیشترین متوس  سرعت بیاد را      متر بر ثانیه بوده است.        16

متر بر ثانیه داشته اسیت.کیمیتیریین             661ایستگاه الله زار با     

میتیر بیر       161متوس  سرعت باد را ایستگاه جیرفت سیلو با     

 .ثانیه داشته است

 با سال گذشته   د ره بلند مدت می باشد. 79-79نمودار زیر مقایسه بین میانگین رطوبت نسبی در سال  زراعی 
 

 داشته است.کاهش تمامی ایستگاهها به جاء شهربابک   الله زار در مقایسه با بلند مدت  79-79سال زراعی میانگین رطوبت نسبی 
  

 داشته است.کاهش تمامی ایستگاهها  در مقایسه با سال گذشته   79-79سال زراعی میانگین رطوبت نسبی 
 

 مربوط به شهداد   ت    همانطور که نمودار نشان می دهد باالترین میانگین رطوبت نسبی در سال زراعی جاری  مربوط به ایستگاه جیرفت میانده  کمترین میاان رطوب                            

 می باشد.  

 

 79-79گلباد ایستگاه سینوپتیک کرمان در سال زراعی
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ر د که این     خشک جهان به شمار می      های خشک   نیمه       های خاص اقلیمی   موقعیت جغرافیایی جاء سرزمین          ایران از لحا   ی گی   

های اخیر،    به دلیل تغییرات اقلیمی، خش سالی      از طرفی   .موقعیت از نظر طول   عرض جغرافیایی با کمربند بیابانی جهان مطابقت دارد            

ها   مناطق مرطو  خشک        تغییر کاربری اراضی، کاهش قابل توجهی از پوشش گیاهی، مدیریت گاه نامناس  منابع آ  اکثر دریاچه                  

ی ی از کانون های تولید   انتشار گرد غبار در داخل کشور، پدیده بادی               .شده   به منبع مهمی برای تولید گرد   غبار تبدیل شده است            

ر زه در استانهای جنو  شر  ایران  از جمله استان سیستان   بلوچستان   دامنه های کوههای استان های                          .1فصلی    -محلی

خراسان جنوبی، خراسان رضوی    جود د  کویر بارگ در ایران حاشیه استان های کرمان   یاد    اراضی بیابانی در جنو    جنو                           

غر  می باشد که ی ی از مهمترین عوامل ایجاد گرد   غبار ها در استان کرمان می باشند. با بررسی آمارگرد   غبار طی سال                                    

افاایش رخداد این پدیده در استان کرمان مشاهده می شود. جد ل ذیل نشان از افاایش د  برابر   نیم پدیده گرد   غبار                          79-79زراعی

نسبت به مدت مشابه گذشته می دهد. با توجه به این ه منشاء این پدیده در استان کرمان منشاء داخلی دارد                         79-79در سال زراعی    

 تغییرات اقلیمی   خش سالی های اخیر در استان  قو  پدیده را تشدید می نماید.     

  79-79بررسی پدیده گرد و غبار در ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان طی سال زراعی  

 جدول مقایسه تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در استان کرمان  

 79-73سال زراعی  79-79سال زراعی  نام ایستگاه

 44 99 کرمان

 7 34 بم

 83 58 سیرجان

 0 1 بافت

 4 53 جیرفت سیلو

 87 58 کهنوج

 48 54 شهربابک

 15 93 رفسنجان

 19 98 انار

 0 0 الله  زار

 59 90 شهداد

 55 95 زرند


