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 چکیده :

 

و اجتماعی بیش از پیییش میورد هیوجی              دیامروزه کاربرد داده ها و اطالعات هواشناسی در بخش های اقتصا   

مسئولین و آحاد جامع  می باشد. در این راستا مرکز هحقیقات هواشناسی کاربردی استان کیرمیان اقیداه بی                          

 ایستگاه سینوپتیک در سطح استان نموده است.  41کاربردی نمودن اطالعات و داده های خاه هواشناسی از 

میلیمتر می باشد ک  ب  هرهیب در مقایس  بیا   49684، میانگین بارش ایستگاه های سینوپتیک استان 89در سال  

 درصد افزایش داشت  است. 1/84و  9488سال گذشت  و مدت مشاب  بلندمدت 

درج  ای نسبت بی    280درج  سانتی گراد است ک  حاکی از کاهش  02برابر با  89دما در سال  مقایس  میانگین 

 درج  ای نسبت ب  بلند مدت می باشد.   280سال گذشت   و افزایش 

 //یکسال  نشان می دهد ک  هقریباً  SPEIبررسی شد؛ شاخص  SPEIبا شاخص  89وضعیت خشکسالی در سال  

 هحت هاثیر خشکسالی های خفیف ها شدید قرار گرفت  اند. درصد از مساحت استان 

نمون  هایی از پیدییده هیای      در این نشری  ب  طور خالص  وضعیت جوی، اقلیمی، شرایط خشکسالی و همچنین        

 شده است.بررسی و هحلیل  در استان کرمان   89جوی  سال 

قیرار    www.kerman-met.irاین نشری  انتهای هر سال در بخش نشریات سایت اداره کل هواشناسی استان          

 می گیرد انتقادات و پیشنهادات صاحب نظران و عالق  مندان موجب ارهقای کیفی سالنام  های آهی خواهد بود. 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
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 مقدمه

 

آب و هوا یک عامل مهم هأثیرگذار بر هماه فعالیتهای انسان است . ماهم  هحت هأثیر جو بوده و نیازمند ب                           

اطالعاهی در زمین  آن هستیم ها در برخورد با آن قادر ب  هصمیم گیری باشیم . اقلیم شناسی هالش میکند ها                       

شرح دهد ماهیت آب و هوا را ک  چطور از مکانی ب  مکان دیگر فرق می کند و چگون  با عناصر طبیعی و                             

فعالیتهای انسانی ارهباط دارد . ب  غیر از نویسندگان یونان و روه باستان در دنیای اساله، ابن خلدون ارهباط                       

متقابل بین انسان و اقلیم را مورد بحث قرارداده، و گفت  است فقط منطق  میان  اقلیمی را فراهم آورده ک  مرده 

 در شرایط بسیار خوب خود را با آب و هوای محیط هطبیق داده اند. 

اقلیم شناسی کاربردی ارهباط آب و هوا با دیگر پدیده ها را جستجو و بررسی میکند. یک هوافق عمومی وجود                      

دارد ک  جنگ جهانی دوه یک انگیزه سریع در گسترش و هوسع  اقلیم شناسی کاربردی داشت  است. آسیب                     

پذیری جدی عصر حاضر در برابر هغییر اقلیمی، افزایش مشکالت استفاده از انرژی و آگاهی از هبعات زیست                      

محیطی ب  خاطر استفاده مداوه از سوختهای فسیلی منجر ب  عصر اقلیم شناسی کاربردی شده است. هشخیص                 

 مقابل  با اثرات اقلیم یک بخش عمده و مهم از موضوع آب و هواشناسی کاربردی است. 

 های  داده  و  اطالعات  نمودن  کاربردی  راستای  در  کرمان  استان  هواشناسی  کل  اداره  کاربردی  هحقیقات  مرکز

 می  استان  جوی  ساالن   و  فصلی  گزارش های  انتشار ب  کاربران، اقداه استفاده و آشنایی هواشناسی و نیز  خاه

 ک   خودکار است   سینوپتیک و   از ایستگاههای   شده  آوری  جمع  جوی  خاه  های  داده  نتیج  پردازش   ک   نماید

 ما  شادی  مندان موجب   و عالق    نظران  صاحب  و پیشنهادات   کنند. انتقادات   می  فعالیت  ساعت  24 صورت  ب 

 بود. خواهد آهی فصلنام  های و سالنام  کیفی ارهقای و
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 31تحلیل بارندگی ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان در سال -8

 

میلیمیتر و کمتریین       06689میلیمتر می باشد ک  بیشترین مقدار آن متعلق ب  بافت ب  مییزان      49684برابر با   89میانگین بارندگی استان کرمان در سال   

 میلیمتیر    40980و بلنید میدت        42080متعلق ب  شهداد می باشد. در حالی ک  در سال  گذشت  میانگین بارش ایستگاه های سینوپتیک استان  1684مقدار  

 درصد افزایش داشت  است. 1/84درصد افزایش و  نسبت ب  بلندمدت  9488نسبت ب  سال گذشت   89می باشد بنابراین میانگین بارندگی سال 

بارش خوبی را در دوره آماری خود هجرب  نموده است. با هوج  ب  نمودار های فصلی                  89با هوج  ب  نمودارهای ذیل مشاهده می شود استان کرمان در سال             

 /0درصد، در فصل پاییز       06بیشترین میزان بارش های دریافتی استان در فصل زمستان بوده است. میزان درصد بارش دریافتی در فصل بهار                  89در سال   

 درصد بوده است. 4درصد و هابستان هقریبا  09درصد و همچنین در فصل زمستان 

و همچنین     همانطور ک  در نمودار درصد هغییرات مشاهده می شود بجز شهداد سایر شهرستان ها بارش بیشتری نسبت ب  سال گذشت  دریافت نموده اند                        

 نسبت ب  بلندمدت ب  جزء شهرستان های کرمان و بم کلی  ایستگاه های استان از بارش بیشتری برخوردار بوده اند.

   با مدت مشابه سال گذشته ودوره بلند مدت در ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان  89: مقایسه میزان بارندگی سال1جدول 

 شهرستان
بارش 

 89سال 

بارش 

 87سال 

بارش دوره 

 بلندمدت

درصدتغییرات 

نسبت به سال 

 گذشته

درصدتغییرات 

نسبت به بلند 

 مدت

 3.2- 28.9 131.7 98.9 127.5 کرمان

 1.5- 4.3 54.6 51.6 53.8 بم

 32.3 62.9 136.0 110.5 180 سیرجان

 44.1 92.4 254.5 190.6 366.7 بافت

 83.6 95.9 176.5 165.4 324 جیرفت سیلو

 65.7 154.3 170.1 110.9 282 جیرفت میانده

 101.8 135.2 181.3 155.5 365.8 کهنوج

 26.9 83.4 148.0 102.4 187.8 شهربابک

 32.2 85.3 80.4 57.3 106.2 رفسنجان

 31.6 9.1 69.2 83.5 91.1 انار

 25.2 127.2 210.4 116 263.5 الله زار

 42.2 10.1- 32.4 51.3 46.1 شهداد

 32.6 43.7 99.1 91.4 131.3 زرند

 55.7 69.6 51.3 47.1 79.9 راور

 45.1 81.9 128.2 102.3 186.1 میانگین
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براسا  میزان بارندگی و درج  حرارت و محاسب  هبخیر و هعررق و بیالن آب ب  ناه شاخص بارندگی هبخیر و هعررق اسیتیانیدارد                                                                                                                                     شاخص استاندارد بارش هبخیر و هعرق                                    

ارزیابیی خشیکیسیالیی                                      در    شده ارای  گردید ک  هوانایی محاسب  شاخص خشکسالی در مقیا  های زمانی مختلف را دارد و همچنین می هواند اثرات هغییرات درج  حرارت را                                                                                                                                               

دارای اهیمیییت                      آب    در اقلیم های مختلف کشور ب  وی ه در مناطق خشک و نیم  خشک ک  میزان هبخیر و هعررق بسیار زیاد است، متغیر دما و هأثیر آن بر بیالن                                                                                                                                                          لحا  نماید.               

ماه ( بیانگر خشکسالی های اندوخت  و هجمیع یافتی                                                        402...ها           19-06افزایش مدت دوره بررسی )                                 وی ه ای است. در بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص                                                                       

درصید از مسیاحیت         686نشان میدهد ک                          بر اسا  شاخص                89ماه  منتهی ب  اسفند                     40نقش  پهن  بندی خشکسالی                          طبیعت باقی مانده است.                     بستر      ای است ک  در                

  //درصد از مساحت استان خشکسالی خفیف برخوردار هستند بدین معنا ک  هقریبیاً     4889درصد از مساحت استان از خشکسالی متوسط و  0988استان خشکسالی شدید  ،  

و ایین حیاکیی از             انید درصد مساحت استان هحت هاثیر خشکسالی های خفیف ها شدید قرار گرفت  اند و علی رغم بارش های نسبتاً مناسب در زمستان ب  نرمال نرسییده         

درصد می باشد. جداول و نمودار ذییل میییزان درصید           40181انباشتگی خشکسالی می باشد الزه ب  ذکر است درصد بارش دریافتی ها پایان اسفند ماه نسبت ب  سال کامل           

 را نشان می دهد. 89مساحت، جمعیت و پهن  بندی خشکسالی منتهی ب  اسفند ماه 

 31بررسی خشکسالی استان در سال  -3

 87دوره یک ساله تا پایان اسفند   : درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی استان کرمان3جدول  89دوره یک ساله تا پایان اسفند   : درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی استان کرمان2جدول 

 : درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی در سطح استان کرمان  4نمودار  : پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان کرمان 1نقشه 
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بررسی وضعیت دمای میانگین ،  بیشینه و کمینه  شهرستان های استان کـرمـان                   -9 

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             89

و دوره بلندمددت   87مقایسه آن با موارد مشابه در سال      

  89گردد درسال   اقلیمی است. همانگونه که مالحظه می      

تدریدن   می باشد و گدرم  21میانگین دمای استان کرمان  

مقدار ثبت شده دما در استان کرمان از ایستگاه شهداد          

درجه سلسیوس گزارش گردید؛ و سدردتدریدن            53با  

درجده     -16مقدار ثبت شده دما از ایستگاه الله زاربا          

 سلسیوس به ثبت رسیده است.   

در تمام ایستگاه ها بده         89میانگین حداقل دمای سال   

 87جزء سیرجان ، شهربابک و شهداد در مقایسه با سال         

 کاهش داشته است.

در تمامی ایستگاه ها به       89میانگین حداقل دمای سال     

جزء جیرفت میانده ، جیرفت سیلو و الله زار در مقایسه           

 .با دوره مشابه بلندمدت افزایش داشته است

در تمامی ایستگاه هدا          89میانگین حداکثر دمای سال     

 .کاهش داشته است 87در مقایسه با سال 

در تمامی ایستگاه ها به       89میانگین حداکثر دمای سال     

جزء بافت ، شهربابک، انار، الله زار و زرند در مقایسه بدا          

 دوره مشابه بلند مدت  افزایش داشته است.

 89حداکثر مطلق  89حداقل مطلق  89میانگین دمای  نام ایستگاه

 40.6 8.2- 16.9 کرمان

 45.8 1.4 24.6 بم

 41 6.8- 17.8 سیرجان

 36.6 7- 15.4 بافت

 48.4 3 26.1 جیرفت سیلو

 49.6 0.8 24.6 جیرفت میانده

 49.2 2.9 26.6 کهنوج

 39.8 11- 15.5 شهربابک

 43 4.7- 19.2 رفسنجان

 43 6.2- 18.8 انار

 31 16- 9.2 الله  زار

 53 4 27.5 شهداد

 41.8 6- 17.6 زرند

 89: پهنه بندی میانگین دمای استان در سال 2نقشه 

  8931: دمای ایستگاه های استان در سال 1جدول 
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 رکوردهای باالترین و پایین ترین دماهای رخ داده در ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان )درجه سلسیوس ( -1

 و بلندمدت 89کوردهای پایین ترین کمینه دما استان کرمان در سال : ر5جدول 

 ناه ایستگاه ردیف

رکورد دمای 

)درج   89

 سلسیو (

 هاریخ وقوع

رکورد دمای 

بلندمدت )درج  

 سلسیو (

 هاریخ وقوع

 1351/10/17 -30 98/10/23 8.2- کرمان 1

-9 98/10/24/23 1.4 بم 2  1351/10/15 

-14 98/08/24 6.8- سیرجان 3  1370/10/16 

-16.6 98/10/23 7- بافت 4  1370/11/9 

-0.6 98/10/23 3 جیرت سیلو 5  1386/11/17 

-4 98/10/23 0.8 جیرفت میانده 6  1384/10/12 

-2.4 98/10/26 2.9 کهنوج 7  1382/9/24 

-17.8 98/11/25 1- شهربابک 8  1370/11/9 

-16.6 98/10/23 4.7- رفسنجان 9  1374/10/26 

-17.6 98/10/23 6.2- انار 10  1386/10/28 

 16- الل  زار 11
98/10/25  /
98/11/7 

21-  1386/10/18 

 4 شهداد 12
98/10/23/26 

 /98/11/15  
2.6-  1386/10/30 

-17.4 98/10/26 6- زرند 13  1386/10/27 

 و بلندمدت 89: رکوردهای باالترین بیشینه دما استان کرمان در سال 6جدول 

 ناه ایستگاه ردیف

  89رکورد دمای 

)درج  

 سلسیو (

 هاریخ وقوع

رکورد دمای 

بلندمدت )درج  

 سلسیو (

 هاریخ وقوع

 1377/4/17 42 98/5/14 40.6 کرمان 1

 1384/5/5 47.6 98/4/11 45.8 بم 2

 1377/4/20 42 98/5/15 41 سیرجان 3

 1385/4/18 36.8 98/5/15 36.6 بافت 4

 1388/4/18 48.4 98/4/13 48.4 جیرت سیلو 5

 1397/03 49.4 98/4/14 49.6 جیرفت میانده 6

 1384/4/4 50 98/4/20 49.2 کهنوج 7

 1391/4/22 40.8 98/5/15 39.8 شهربابک 8

 1391/4/24 43 98/5/15 43 رفسنجان 9

 43 انار 10
98/4/10 

98/5/14/15 
44.8 1377/4/17 

 1389/4/29 32 98/5/15 31 الل  زار 11

 11/4/99 53 98/4/11 53 شهداد 12

 1391/4/14 42.4 98/5/13/14 41.8 زرند 13
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 31بررسی وضعیت رطوبت نسبی ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان در سال  -3 

 و دوره بلند مدت می باشد. 89،  89نمودار زیر مقایس   بین میانگین رطوبت نسبی سال 

کاهش و در سایر ایستگاه ها افزایش داشت            میانگین بلند مدت  در مقایس  با      کرمان، بم، رفسنجان و شهداد    ایستگاه های     89سال  میانگین رطوبت نسبی    

 است. 

 افزایش داشت  است . گذشت همامی ایستگاه ها ب  جزء شهربابک و رفسنجان در مقایس  با سال   89سال میانگین رطوبت نسبی 

مربوط ب  ایستگاه جیرفت میانده وکمترین میزان رطوبت مربوط ب  شهداد              89همانطور ک  نمودار نشان می دهد باالهرین میانگین رطوبت نسبی در سال              

 می باشد. 

 در ماه دی رخ داده است. و کمترین میزان مربوط ب  ماه هیر می باشد. 89بیشترین میزان میانگین رطوبت نسبی در سال 

 

 89استان در سال  رطوبت نسبی: پهنه بندی میانگین 3نقشه 
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 31بررسی وضعیت سرعت باد ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان در سال  -7 

 ایستگاه
 متوسط سرعت

((m/s 

درصد شرایط 

 آرام

بیشترین فراوانی 

 سرعت

(knot) 

 و جهتحداکثر سرعت 

 باد

((m/s   

جهت باد غالب در 

 89سال 

4-6 11 3.4 کرمان  شمالی 240 23 

4-6 7.5 2.8 بم  غربی 240 19 

7-10 30.4 3.2 سیرجان  جنوب شرقی 180 22 

7-10 28.9 3.5 بافت  شمالی 30 17 

4-6 55 1.7 جیرفت سیلو  جنوب شرقی 30 17 

7-10 25.8 3.1 کهنوج  غربی 300 20 

4-6 7.4 2.7 شهربابک  شمالی  200 16 

4-6 28.1 2.7 رفسنجان  شمال غربی 210 20 

7-10 48.2 2.4 انار  شمال شرقی 200 27 

7-10 17.1 3.3 الله زار  غربی 240 20 

4-6 20.4 3.1 شهداد  شمالی 240 22 

7-10 31.2 3 زرند  جنوب شرقی 240 20 

 89: اطالعات مربوط به سرعت باد در استان در سال 7جدول 

متر بیر   09با انار  می باشد.بیشترین حداکثر سرعت باد در ایستگاه  89حاوی اطالعات کلی پارامتر وزش باد در سطح استان کرمان در سال             9جدول  

 /08بیشترین متوسط سرعت باد را ایستگاه بافت بیا    بر ثانی  بوده است.    متر  46ثانی  بوده است. کمترین حداکثر سرعت باد در ایستگاه شهربابک با             

 .متر بر ثانی  داشت  است 489متر بر ثانی  داشت  است.کمترین متوسط سرعت باد را ایستگاه جیرفت سیلو با 

 89: گلباد شهر کرمان در سال 11نمودار 
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 31بررسی وضعیت آسایش دمای موثر ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان در سال  -7 

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.یکی از روش

            

 : رطوبت نسبی )%(             (C)' :دما               :دمای موثر 

 

 

مروزه گردشگری ب  یکی ازمهمترین فعالیت های اقتصادی درسراسر جهان هبدیل شده است بی هردید این صنعت درقرن آینده یکی ازمهمترین                              ا

یکی از اطالعات مورد نیاز گردشگران برای سفر شرایط اقلیمی شهر یا مکان مقصد می باشد و اکثر گردشگران . شاخصهای اقتصادی هرکشوری خواهد بود

اقلیم گردشگری، رابط  کیفیت اقلیم یک منطق  در ارهباط با رضایت و                برای انتخاب مقصد گردشگری مالحظات اقلیمی را مورد هوج  قرار می دهند             

ی جذب  شناختی و فیزیکی میتواند عاملی برا   آسایش مسافران و گردشگران یک منطق  را بررسی می کند. در واقع یک اقلیم مناسب از نظر گرمایی،زیبایی 

کلی ور  گردشگر باشد. در این بین شاخص اقلیم گردشگری میسنارد عناصر اقلیمی را در برابر کیفیت هجرب  هوریستی گردشگران ارزیابی می کند. ب  ط                         

 اسباین شاخص ها بیان می کند ک  در یک مقطع زمانی، هرکیب عناصر مختلف اقلیمی آیا برای گردشگران و مسافران و یا حتی بومیان یک منطق  من                            

می باشد یا ن . بررسی و شناخت وی گی ها و پتانسیل های اقلیمی ب  منظور گردشگری ،جهت برنام  ریزی و باال بردن کیفیت و کمیت خدمات                                    

یج  نت  گردشگری هوسط سازمان ها و نهاد های مسؤل و هنظیم برنام  های زمانی برای اجرای هورهای گردشگری ،می هواند ب  هوسع  صنعت هوریسم و در                  

 هوسع  امور اقتصادی،اجتمایی وفرهنگی در استان کمک نماید.

 زرند شهداد الل   زار انار رفسنجان شهربابک کهنوج جیرفت میانده جیرفت سیلو بافت سیرجان بم کرمان ماه

 خیلی خنک آسایش آسایش آسایش خیلی خنک خیلی خنک آسایش خیلی خنک فروردین
خنک با 

 آسایش

خنک با 

 آسایش
 خیلی خنک آسایش خیلی خنک

 اردیبهشت
خنک با 

 آسایش
 آسایش

خنک با 

 آسایش
 گرم با آسایش گرم با آسایش خیلی خنک

گرم با 

 آسایش
 گرم با آسایش خیلی خنک آسایش آسایش خیلی خنک

خنک با 

 آسایش

 آسایش خیلی گرم خیلی خنک آسایش آسایش آسایش شرجی خیلی گرم شرجی آسایش آسایش گرم با آسایش آسایش خرداد

 گرم با آسایش گرم با آسایش گرم با آسایش شرجی شرجی شرجی آسایش گرم با آسایش خیلی گرم گرم با آسایش هیر
خنک با 

 آسایش
 گرم با آسایش شرجی

 گرم با آسایش گرم با آسایش آسایش شرجی شرجی شرجی آسایش گرم با آسایش خیلی گرم آسایش مرداد
خنک با 

 آسایش
 آسایش شرجی

 آسایش خیلی گرم خیلی خنک آسایش آسایش آسایش شرجی خیلی گرم شرجی آسایش آسایش گرم با آسایش آسایش شهریور

 مهر
خنک با 

 آسایش
 آسایش گرم با آسایش

خنک با 

 آسایش
 خیلی گرم گرم با آسایش گرم با آسایش

خنک با 

 آسایش
 گرم با آسایش خیلی خنک آسایش آسایش

خنک با 

 آسایش

 خیلی خنک آبان
خنک با 

 آسایش
 خیلی خنک آسایش خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک آسایش آسایش آسایش خیلی خنک خیلی خنک

 خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک آدر
خنک با 

 آسایش
 خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک

 خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک دی

 خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک بهمن

 خیلی خنک اسفند
خنک با 

 آسایش
 خیلی خنک خیلی خنک

خنک با 

 آسایش

خنک با 

 آسایش
 خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک خیلی خنک آسایش

خنک با 

 آسایش
 خیلی خنک

 89: وضعیت آسایش دمای موثر ایستگاه های استان کرمان در سال 9جدول 
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 در استان کرمان  31بررسی و تحلیل نمونه هایی از پدیده های جوی  سال  -1 

  31مهمترین پدیده های جوی در بهار 

فروردین با ورود سامانۀ بارشی از سمت جنوب و جنوبغرب صادر گردید. پیامد  01نخستین اطالعیۀ فصل بهار روز 

این سامان  افزایش ابر، رگبار شدید  باران و رعد و برق، وزش هندبادهای لحظ  ای و بارش هگرگ در مناطق مستعد 

بوده است. بیشینۀ بارش در نیمۀ جنوبی استان پیش بینی شد. مناطقی همچون قلع  گنج ، منوجان، فاریاب، جیرفت 

 از جمل  مناطقی بودند ک  بیشترین حجم بارش هجمعی را دریافت کردند. 

دومین اطالعیۀ این فصل در هاریخ اول اردیبهشت صادر شد ک  ب  موجب آن بسیاری از محورهای مواصالهی استان و 

شهرهای آن هحت هاثیر وقوع طوفان شن و گرد و خاک قرار گرفتند. بیشینۀ وزش باد و خیزش گرد و خاک در 

 مناطقی از شمال، شمالغرب و جنوبشرق استان رخ داد.

مرکز پیش بینی صادر شد. در این اطالعی  ذکر شد ک  طی پنج روز         0اردیبهشت اطالعیۀ شمارۀ  06روز پنجشنب      

آینده شاهد بارشهای رگباری، آبگرفتگی معابر عمومی ، طغیان رود خان  های فصلی و سیالبی شدن مسیلها در                        

مناطقی از غرب و جنوبغرب استان همچون بافت، رابر و هوابع مربوط  خواهیم بود. در شرق استان نیز افزایش ابر،                        

 وزش باد نسبتاً شدید و خیزش گرد و خاک پیش بینی شد.

  31مهمترین پدیده های جوی در تابستان 

بیانگر آنست ک  بیش از نیمی از الگیوهیا  افیزاییش سیرعیت وزش                        89بررسی الگوهای هابستانی سال     

باد،خیزش گرد و خاک،کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی در نیمۀ شرقی و جنوب شرقی استیان           

از جمل  ریگان و فهرج نشان می دهند. کشیدگی زبانۀ پرفشار در  شرق و افزایش گرادیان کنتوری در ایین     

 منطق  موجب افزایش سرعت وزش باد در مناطق مذکور بوده است.

پدیدۀ قابل ذکر دیگری ک  می هوان ب  آن اشاره کرد مرداد ماه نفوذ جریانات گره و مرطوب جنوبی                           

)مونسون(موجب وقوع رگبار و رعد و برق  در ساعات بعد از ظهر و اوائل شب در مناطقی از جنوب و                           

 جنوب غرب استان مانند بافت و رابر ،جیرفت و ارهفاعات جیرفت شد.

  31مهمترین پدیده های جوی در زمستان 

شاهد فعالیت سامان  های بارشی پرقدرهی در استان بودیم . حجم بارش در بسیییاری                  89زمستان  در  

میلیمتر هم رسید. در بسیاری از مناطق جنوبی اسیتیان     422از مناطق غرب و جنوب استان حتی ب     

 طغیان رودخان  ها و سیالبی شدن مسیلها رخ داد.

در بهمن ماه در سطح استان وزش بیادهیای    پدیدۀ قابل ذکر دیگری ک  می هوان ب  آن اشاره کرد      

 41و      40و همچنین  /ها  0شدید و وقوع طوفان شن و خاک در شرق و شمال استان طی روزهای   

بهمن بود. راههای مواصالهی استان کرمان ب  سیستان و بلوچستان در روزهای ذکر شیده    00ها    48و  

 مسدود شد.

  31مهمترین پدیده های جوی در پاییز 

با هقویت کم فشار سطح زمین و نزدیک شدن موج بلند و عمیق هراز میانی جو ب  منطیقی  ،کی        89829809در هاریخ  

موجب بروز بارشهای سنگین در استانهای  نیمۀ جنوبی کشور  شد. و با عبور موج بلند و نفوذ هوای سرد از عرضهیای                

 باالهر کاهش محسو  دمای هوا در منطق  رخ داد.

 09ها    /0سامانۀ بارشی دینامیکی دیگری ک  منجر ب  صدور یک اطالعی  و یک اخطاری  در استان شد در هاریخ                       

آذرماه استان را هحت هاثیر قرار داد. این سامان  ک  با هقویت کم فشار سطح زمین و موج عمیق و بلند هراز میانی جو                          

آذر در جنوبغرب استان شد. پیامدهای این سامان  افزایش ابر، بارش        06همراهی می کرد موجب بیشینۀ بارش در روز  

باران و برف و در مناطق مستعد جنوب هگرگ بود. با خروج این سامان  دمای کمین  در استان بطور محسو  کاهش                      

 یافت.


