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 31تحلیل بارندگی ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان در سال

 

میلیمیتر   کمتریین       57.01میلیمتر می باشد که بیشترین مقدار آن متعلق به بافت به مییاان      5.901برابر با   79میانگین بارندگی استان کرمان در سال     

 میلیمتیر    5.101  بلپید مید         15متعلق به شهداد می باشد0 در حالی که در سال  گذشته میانگین بارش ایستگاه هیا  سییپتیتیا اسیتان          1705مقدار  

 درصد کاهش داشته است0 51درصد افاایش    نسبت به بلپدمد   .510نسبت به سال گذشته  79می باشد بپابراین میانگین بارندگی سال 

بارش ختبی را در د ره آمار  ختد تجربه نمتده است0 با تتجه به نمتدار ها  فصلی                  79با تتجه به نمتدارها  ذیل مشاهده می شتد استان کرمان در سال             

بیشترین بارش دریافتی استان در فصل بهار رخ داده            71بیشترین میاان بارش ها  دریافتی استان در فصل زمستان بتده است اما در سال                    79در سال     

درصد   تابستان تقریبا بد ن بارش        1105درصد   همچپین در فصل زمستان   105.درصد، در فصل یاییا  5.است0 میاان درصد بارش دریافتی در فصل بهار  

 بتده است0

   دان همانطتر که درنمتدار درصد تغییرا  مشاهده می شتد بجا شهرستان رفسپجان سایر شهرستان ها بارش بیشتر  نسبت به سال گذشته دریافت نمتده

 ر بتده اند0رداهمچپین  نسبت به بلپدمد  برخی از ایستگاه ها  استان از جمله جیرفت سیلت ، کهپتج ،انار ، زرند ، شهداد   را ر از بارش بیشتر   برخت

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

 شهرستان
بارش 

 79سال 

بارش 

 79سال 

بارش دوره 

 بلندمدت

درصدتغییرات 

نسبت به سال 

 گذشته

درصدتغییرات 

نسبت به بلند 

 مدت

 -9389 19089 14181 43 9.89 کرمان

 -686 .1158 6385 .948 6185 بم

 -.1 4683 .1438 185. 11086 سیرجان

 -9381 6989 96181 11981 19085 بافت

 183 91.81 15480 69 15683 جیرفت سیلو

 -9081 11184 15583 5189 144 جیرفت میانده

 686 41.89 11580 3383 1.681 کهنوج

 -9583 9184 .1358 389. 10.81 شهربابک

 -9.83 -189 1986 .6 6589 رفسنجان

 081 9483 5.85 65 5981 انار

 -4385 .418 90184 10989 14685 الله زار

 9481 16080 4185 385 4981 شهداد

 981 1081 9189 6.81 9989 زرند

 9985 9581 3981 4181 51 راور

 -1383 689. 19685 6.80 10186 میانگین
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براسا  میاان بارندگی   درجه حرار    م اسبه تب یر   تعرر    بی ن آ  به نا  شاخ  بارندگی تب یر   تعرر  اسیتیانیدارد                                                                                                                                     شاخ  استاندارد بارش تب یر   تعر                                     

رزیابی خش سالی لی یا                                ر ا   شده ارایه گردید که تتانایی م اسبه شاخ  خش سالی در مقیاسها  زمانی م تل  را دارد   همچپین میتتاند ا را  تغییرا  درجه حرار  را د                                                                                                                                                                         

ارا  اهمیت  یی ه ا                              د   در ا لیمها  م تل  کشتر به  ی ه در مپا ق خشا   نیمه خشا که میاان تب یر   تعرر  بسیار زیاد است، متغیر دما   ت  یر آن بر بی ن آ                                                                                                                                               نماید0        

ماهه  بیانگر خش سالی ها  اند خته   تجمی  یافته ا  اسیت                                                              ..0005تا           15-11افاایش مد  د ره بررسی                               است0 در بررسی خش سالی هتاشپاسی با است اده از شاخ                                                      

درصد از مسیاحیت اسیتیان          5109نشان میدهد که                       بر اسا  شاخ                 79ماهه مپتهی به اس پد                     .5نقشه یهپه بپد  خش سالی                                 بیعت با ی مانده است0                             بستر        که در           

درصید   ..5درصد از مساحت استان خش سالی خ ی  برختردار هستپد بدین معپا که تقریباً 5909درصد از مساحت استان از خش سالی متتسط        1101خش سالی شدید  ،     

ن حاکی از انیبیاشیتیگیی        ای مساحت استان ت ت تا یر خش سالی ها  خ ی  تا شدید  رار گرفته اند   علی رغم بارش ها  نسبتًا مپاسب در زمستان به نرمال نرسیده اند                         

درصد می باشد0 جدا ل   نمتدار ذیل میاان درصد مساحت، جمعیییت     .5خش سالی می باشد الز  به ذکر است درصد بارش دریافتی تا یایان اس پد ماه نسبت به سال کامل     

 را نشان می دهد0 79  یهپه بپد  خش سالی مپتهی به اس پد ماه 

 31بررسی خشکسالی استان در سال 
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 بررسی وضعیت دمای میانگین ،  بیشینه و کمینه  شهرستان های استان کرمان )درجه سلسیوس (

جدول و نموارهای ذیل مبین رخدداد        

دماهای حدی شامل مدیداندگدیدن و            

باالترین و پایین ترین مقادیر دمایی ثبت شده در سدال           

در تمام  ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان  و             79

و دوره بلندمددت      79مقایسه آن با موارد مشابه در سال      

  79گردد درسال   اقلیمی است. همانگونه که مالحظه می      

تریدن  می باشد و گرم     2..3میانگین دمای استان کرمان     

مقدار ثبت شده دما در استان کرمان از ایسدتدگداه              

درجه سلسیوس گزارش گردید؛      17.4جیرفت میانده  با     

و سردترین مقدار ثبت شده دما از ایستگاه الله زاربدا            

 درجه سلسیوس به ثبت رسیده است.    -41.1

در تمام ایستگاه ها بده         79میانگین حداقل دمای سال   

 79جزء جیرفت سیلو و شهداد در مقایسده بدا سدال             

 افزایش داشته است.

در تمامی ایستگاه ها به       79میانگین حداقل دمای سال     

جزء جیرفت میانده ، الله زار و شهداد در مقایسده بدا              

 .دوره مشابه بلندمدت افزایش داشته است

در تمامی ایستگاه هدا          79میانگین حداکثردمای سال    

 .کاهش داشته است 79در مقایسه با سال 

در تمامی ایستگاه ها به       79میانگین حداکثر دمای سال     

جزء بافت در مقایسه با دوره مشابه بلند مدت  افزایدش            

 داشته است.

 79حداکثر مطلق  79حداقل مطلق  79میانگین دمای  نام ایستگاه

 3085 -981 1181 کرمان

 .338 986 9389 بم

 49 -. 1189 سیرجان

 46 -5 1580 بافت

 .318 3 .958 جیرفت سیلو

 3981 .08 9684 جیرفت میانده

 .3.8 489 9185 کهنوج

 .4 -1483 1681 شهربابک

 .308 -586 1983 رفسنجان

 39 -185 1.89 انار

 40 -1386 985 الله  زار

 .3 6 9184 شهداد

 4985 83. .118 زرند
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 رکوردهای باالترین و پایین ترین دماهای رخ داده در ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان )درجه سلسیوس (
 و بلندمدت 79رکوردهای پایین ترین کمینه دما استان کرمان در سال 

ردی

 ف
 نا  ایستگاه

رکترد دما  

امسال   درجه 

 سلسیت  

 تاریخ   تع
رکترد دما   بلی 

  درجه سلسیت  
 تاریخ   تع

 1461710711 -40 9171076 -981 کرمان 1

-9 9171171 986 بم 2  1461710716 

-13 91710740 -. سیرجان 3  1410710715 

-1585 91710793 -5 بافت 4  141071179 

-085 9171179 3 جیر  سیلت 5  14.5711711 

-3 9171179 .08 جیرفت میانده 6  14.3710719 

-983 9171179 489 کهپتج 7  14.979793 

-.118 9171171 -1483 شهربابا 8  141071179 

-1585 9171171 -586 رفسپجان 9  1413710795 

-1185 91710799 -185 انار 11  14.571079. 

-91 9171171 -1386 الله زار 11  14.571071. 

 6 شهداد 12
91711711 
91711719 

985-  14.5710740 

-1183 9171179 -83. زرند 13  14.5710791 

 و بلندمدت 79رکوردهای باالترین بیشینه دما استان کرمان در سال 

 نا  ایستگاه ردیف
رکترد دما  امسال  

  درجه سلسیت  
 تاریخ   تع

رکترد دما  

 بلی  درجه 

 سلسیت  

 تاریخ   تع

 141173711 39 9170374 3085 کرمان 1

 3385 بم 2
91703704  ,
91706709 

3185 14.37676 

 49 سیرجان 3
91703791  ,
9170379. 

39 141173790 

 46 بافت 4
91703703  ,
91706799 458. 14.67371. 

 .7371..14 3.83 91704711 .318 جیر  سیلت 5

 1495704 3983 91704 3981 جیرفت میانده 6

 14.37373 60 91704711 3.89 کهپتج 7

 .4 شهربابا 8
91703703  ,
91706709 

308. 149173799 

 149173793 34 91704716 39 رفسپجان 9

 141173711 .338 91703704 39 انار 11

 14.973799 49 9170371,9,4 40 الله زار 11

 .3 شهداد 12
9173719,15,1

1 ,9176796    
618. 149673713 

 4985 زرند 13
917374    ,

917671,9  
3983 149173713 
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31مقادیر دمای کمینه و بیشینه مطل  رخداد ایستگاه های استان کرمان در سال 

79حدا ل مطلق  79حداک رمطلق 
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مقادیر دمای کمینه و بیشینه مطل  رخداد ایستگاه های استان کرمان در بلندمدت

رکترد یایین ترین کمیپه رکترد باالترین بیشیپه
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 31بررسی وضعیت رطوبت نسبی و سرعت باد ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان در سال 

 ایستگاه
 متوسط سرعت

((m/s 

درصد 

 شرایط آرام

بیشترین 

 فراوانی سرعت

(knot) 

و حداکثر سرعت 

 باد جهت

((m/s   

جهت باد 

غالب در سال 

79 

4-6 11.8 3.5 کرمان  شمالی 250 24 

4-6 8.6 2.8 بم  غربی 270 22 

7-10 32.1 3.2 سیرجان  16 270 
جنوب 
 شرقی

7-10 30.2 3.7 بافت  شمالی 210 25 

4-6 51.4 1.7 جیرفت سیلو  16 360 
جنوب 
 شرقی

7-10 19.6 3.7 کهنوج  15 310 
جنوب 
 غربی

7-10 44.8 3 شهربابک  شمالی  240 15 

4-6 27.2 2.8 رفسنجان  20 210 
شمال 
 غربی

7-10 40.7 3 انار  30 300 
شمال 
 شرقی

7-10 11.2 4.3 الله زار  غربی 240 20 

4-6 24 3.3 شهداد  شمالی 260 17 

7-10 24 3.5 زرند  17 210 
جنوب 
 شرقی

 31اطالعات مربوط به سرعت باد در استان در سال 
جد ل زیر حا   ا  عا  کلی یارامتر  زش باد در سیطی              

می باشد0بیشترین حداک ر سرعیت        79استان کرمان در سال   

متر بر  انیه بتده است0 کیمیتیریین             .1با  انار    باد در ایستگاه  

متیر   51حداک ر سرعت باد در ایستگاه کهپتج   شهربابا با          

 بیشترین متتسط سرعت باد را ایسیتیگیاه         بر  انیه بتده است0    

متر بر  انیه داشته است0کمتریین میتیتسیط              101الله زار با    

متر بر  انیه داشته      509سرعت باد را ایستگاه جیرفت سیلت با        

 8است

   د ره بلپد مد  می باشد0 71،  79نمتدار زیر مقایسه  بین میانگین ر تبت نسبی سال 

افاایش   در سایر ایستگاه ها کاهش داشته           میانگین بلپد مد     الله زار در مقایسه با         ، انار ، زرند   ایستگاهها  شهربابا   79سال  میانگین ر تبت نسبی    

 است0 

 افاایش داشته است 0 گذشتهتمامی ایستگاهها به جاء جیرفت سیلت   جیرفت میانده در مقایسه با سال   79سال میانگین ر تبت نسبی 

مربتط به ایستگاه جیرفت میانده  کمترین میاان ر تبت  مربتط به شهداد               79همانطتر که نمتدار نشان می دهد باالترین میانگین ر تبت نسبی در سال              

 می باشد0 

 در ماه آبان   بهمن رخ داده است0   کمترین میاان مربتط به ماه خرداد   تیر می باشد0 79بیشترین میاان میانگین ر تبت نسبی در سال 

 گلباد ایستگاه سینوپتیک کرمان در دوره بلند مدت
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 31بررسی وضعیت آسایش دمای موثر ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان در سال 

ای که بتواند بدون وجود تابش همان تأثیری را داشته باشد که هوای مورد ندظدر                    دمای مؤثر عبارتست از دمای هوای آرام و اشباع شده          

باشد. درجه بندی ضرایب آسایش در این رابطه در  های تعیین دمای مؤثر و ضریب آسایش، استفاده از رابطه میسنارد می دارد.یكی از روش

 جدول ذیل مشخص شده است.

            

 : ر تبت نسبی  %               C ' :دما               :دما  مت ر 

 

مر زه گردشگر  به ی ی ازمهمترین فعالیت ها  ا تصاد  درسراسر جهان تبدیل شده است بی تردید این صپعت در رن آیپده ی ی ازمهمترین                              ا

ی ی از ا  عا  مترد نیاز گردشگران برا  س ر شرایط ا لیمی شهر یا م ان مقصد می باشد   اک ر گردشگران 0 شاخصها  ا تصاد  هرکشتر  ختاهد بتد

ا لیم گردشگر ، رابطه کی یت ا لیم یا مپطقه در ارتباط با رضایت                  برا  انت ا  مقصد گردشگر  م حظا  ا لیمی را مترد تتجه  رار می دهپد             

  جذ   شپاختی   فیای ی میتتاند عاملی برا   آسایش مسافران   گردشگران یا مپطقه را بررسی می کپد0 در  ا   یا ا لیم مپاسب از نظر گرمایی،زیبایی 

کلی تر  گردشگر باشد0 در این بین شاخ  ا لیم گردشگر  میسپارد عپاصر ا لیمی را در برابر کی یت تجربه تتریستی گردشگران ارزیابی می کپد0 به                           

 اسباین شاخ  ها بیان می کپد که در یا مقط  زمانی، ترکیب عپاصر م تل  ا لیمی آیا برا  گردشگران   مسافران   یا حتی بتمیان یا مپطقه مپ                            

می باشد یا نه0 بررسی   شپاخت  ی گی ها   یتانسیل ها  ا لیمی به مپظتر گردشگر  ،جهت برنامه ریا    باال بردن کی یت   کمیت خدما                                     

یجه نت  گردشگر  تتسط سازمان ها   نهاد ها  مسؤل   تپظیم برنامه ها  زمانی برا  اجرا  تترها  گردشگر  ،می تتاند به تتسعه صپعت تتریسم   در                  

 تتسعه امتر ا تصاد ،اجتمایی  فرهپگی در استان کما نماید0

 زرند شهداد الله  زار انار رفسپجان شهربابا کهپتج جیرفت میانده جیرفت سیلت بافت سیرجان بم کرمان ماه

 خپا با آسایش آسایش خیلی خپا خپا با آسایش خپا با آسایش خیلی خپا گر  با آسایش آسایش آسایش خیلی خپا خیلی خپا آسایش خیلی خپا فر ردین

 خپا با آسایش گر  با آسایش خیلی خپا آسایش آسایش خپا با آسایش گر  با آسایش گر  با آسایش گر  با آسایش خپا با آسایش خپا با آسایش گر  با آسایش خپا با آسایش اردیبهشت

 آسایش شرجی خپا با آسایش گر  با آسایش گر  با آسایش آسایش شرجی خیلی گر  شرجی آسایش آسایش خیلی گر  آسایش خرداد

 آسایش شرجی خپا با آسایش گر  با آسایش گر  با آسایش آسایش شرجی شرجی شرجی آسایش آسایش خیلی گر  آسایش تیر

 آسایش شرجی خپا با آسایش گر  با آسایش گر  با آسایش آسایش شرجی شرجی شرجی آسایش گر  با آسایش خیلی گر  آسایش مرداد

 آسایش خیلی گر  خیلی خپا آسایش آسایش آسایش شرجی خیلی گر  شرجی آسایش آسایش گر  با آسایش آسایش شهریتر

 خپا با آسایش گر  با آسایش خیلی خپا خپا با آسایش خپا با آسایش خپا با آسایش گر  با آسایش گر  با آسایش گر  با آسایش خپا با آسایش خپا با آسایش آسایش خپا با آسایش مهر

 خیلی خپا آسایش خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا آسایش آسایش آسایش خیلی خپا خیلی خپا خپا با آسایش خیلی خپا آبان

 خیلی خپا خپا با آسایش خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا آدر
خپا با 

 آسایش
 خیلی خپا خپا با آسایش خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا

 خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا د 
خپا با 

 آسایش
 خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا

 خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا بهمن

 خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا اس پد
خپا با 

 آسایش
 خیلی خپا خپا با آسایش خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا خیلی خپا
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 در استان کرمان  31بررسی و تحلیل نمونه هایی از پدیده های جوی  سال 

  31مهمترین پدیده های جوی در بهار 

بر اسا  خر جی مدلها  ییش یابی  ،از نهم فر ردین به مد  سه ر ز  زش باد  خیاش گرد   خیا      ی  

در شر  استان باعث   تع  تفان شن   خا  در مپا قی همچتن ریگان، فهرج،   م ترها  متاصی تیی        

 نهبپدان شده بتد0 –استان کرمان   سیستان   بلت چستان   م تر شهداد 

فر ردین    تع نایایداریها  جت  در استان که مپجر به آبگرفتگی معابر ،  غیان ر دخانیه    .1تا      1.ی    

 ها  فصلی   سی بی شدن مسیلها در برخی مپا ق استان شد0

اردیبهشت ماه گرد   خا   در بسیار  از مپا ق شمالی استان، متجب کاهش کیی یییت هیتا                ..ی  

کاهش دید افقی شده بتد0

متر تقلیل داده بتد0در شهر کرمیان    ...خرداد غبار  در ب شهایی از استان دید افقی را حتی تا شعاع .ی  

خرداد  زش باد   خیاش گرد   خا  متجیب   یتع         1غلظت غبار باعث تعطیلی مدار    ادارا  شد0           

 تفان شن   خا    کاهش دید افقی در شر    شمال استان شده بتد0  تفان شن در ریگان، فهیرج،              

نهبپدان به   تع ییتست0 –م ترها  متاص تی استان کرمان   سیستان   بلت چستان   م تر شهداد 

  31مهمترین پدیده های جوی در تابستان 

سبتا شدید   خیاش گرد   خا  در                 د   سال  زش باد ها  ن ستان ام مهمترین یدیده جت  درتاب

برخی مپا ق خصتصًا شر    شمال استان بتد که تقریبا در اک ر متارد نشا  گرفته از  زش بیادهیا                     

 ر زه سیستان  بتد0 ..5

ی همچپین تابستان امسال ت ت تا یر یدیده مانستن ،رگبارها  یراکپده ا  در جپت  اسیتیان          

رخ داد ، هرچپد این یدیده در  یا  با سالها   بل از شد  کیمیتیر  در اسیتیان کیرمیان                

 برختردار بتد0

  31مهمترین پدیده های جوی در پاییز 

مهرماه امسال با   تع رگبارها  یراکپده در ارت اعا  غربی   جپتبغربی استان آغاز شید0 امیا              د  

ا لین بارشها  مت ر در استان ا ایل آبان ات ا  افتاد0 در دهه ا ل آبان شد  بارشها در بیرخیی                  

مپا ق ، باعث آبگرفتگی معابر    غیان ر دخانه ها  فصلی شد که با صد ر ا  عیه به آگاهیی     

 هم استانیها رسیده بتد0

 اما ن ستین برف یاییا امسال ا اییل اذرمیاه ارتی یاعیا  اسیتیان را سیریییدییتش کیرد0                           

 ی فصل یاییا گذشته ،چپدین مترد  زش باد   خیاش گرد   خا  در شر  استان اخیتی ل             

 در تردد م ترها  متاص تی استان کرمان   سیستان   بلتچستان را متجب شده بتد0  

  31مهمترین پدیده های جوی در زمستان 

بدلیل گذر امتاج کم ارت اع تراز میانی جیت   عید   جیتد           79دیماه    1.     51 ی ر زها    د  

ر تبت کافی   تع  تفان شن   گرد   خا  متجب اخت ل تردد در جاده هیا  میتاصی تیی                     

 استان کرمان با استانها  همجتار سیستان   بلتچستان   کرمان یاد شد0 

نیا امتاج نایایدار   کم دامپۀ تراز میانی جت   کاهش فشار سط  زمییین میتجیب            79بهمن    5

 79افاایش ابر،  زش باد نسبتًا شدید   بارشها  یراکپده در استان شدسیادهم بیهیمین میاه                     

سامانۀ بارشی دیگر  متجب   تع نایایدار  شامل  زش باد نسبتًا شدید، کاهش دما، تیگیر ،                

 بارش باران   برف در استان شد0  

اس پد استان را ت ت تا یر  رار داد0 این سامانه نیا همانپد سامانه ها   یبیلیی بیه             9در تاریخ   

 مت   ا  ع رسانی   متجب کاهش خسارا  احتمالی شد0


