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امروزه نقش دانش هواشناسی به واسطه ویژگی های کاربردی آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین الملی کامال شناخته شده است. گستردگی خدمات                               

توجه داشته    دانکاربردی این دانش،  با توجه به اهمیت و اثراتی که آب وهوا در زندگی ونحوه فعالیت جوامع بشری دارد، انسان ها از زمانهای خیلی دور ب                             

 امروزه کاربرد داده ها و اطالعات هواشناسی در بخش های اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش مورد توجه مسئولین و آحاد جامعه می باشد. دانش                                اند،

ورزی، کشاهواشناسی به عنوان بستر مناسبی در برنامه ریزی های علمی و فنی ضرورت یافته است و کاربرد این علم در زمینه هایی نظیر صنعت توریسم،                             

. کامالً روشن و    ..  بهداشت عمومی، انرژی های نو، شهرسازی، توسعه پایدار، ترابری جاده ای دریایی و هوائی، راه سازی، راهداری، کاهش آثار بالیای طبیعی و              

 و  آشنایی  هواشناسی و نیز    خام  های  داده  و  اطالعات  نمودن  کاربردی  راستای  در  کرمان  کاربردی استان   هواشناسی  تحقیقات  مرکز  مشهود می باشد.  

از   شده  آوری  جمع  جوی  خام  های  داده  نتیجه پردازش   که  نماید  می  استان  جوی  ساالنه  و  فصلی  گزارش های ماهانه    انتشار  به  کاربران، اقدام   استفاده

کنند. این نشریه انتهای هر فصل در بخش نشریات سایت اداره کل هواشناسی استان به                 می  فعالیت  ساعته 42 صورت  به  که  سینوپتیک است   ایستگاههای

 بود.   خواهد آتی فصلنامه های کیفی ارتقای مندان موجب و عالقه نظران صاحب و پیشنهادات می گیرد. انتقاداتقرار  www.kerman-met.irآدرس 

با مدت مشابه در بلند مدت و سال  79:مقایسه مجموع بارش فصلی زمستان 1جدول

 گذشته

 ایستگاه 79زمستان 77زمستان بلند مدت

 کرمان 40.0 13.0 73.4

 بم 18.0 12.6 28.7

 سیرجان 49.9 40.9 73.4

 بافت 94.0 54.7 144.3

 جیرفت سیلو 110.4 11.8 94.6

 جیرفت میانده 121.7 11.7 112.9

 کهنوج 168.7 12.3 116.7

 شهربابك 38.9 21.8 80.1

 رفسنجان 17.9 5.0 39.4

 انار 23.8 13.9 32.9

 الله زار 50.1 61.1 105.6

 شهداد 9.5 2.9 21.7

 زرند 29.3 11.7 50.6

 راور 25.7 12.0 26.0

 میانگین 57.0 20.4 71.5

 79میانگین بارش های ثبت شده به میزان           79در فصل زمستان سال     

( که در مقایسه با زمستان سال گذششذتذه             1میلیمتر می باشد)جدول     

درصذد     02درصد افزایش و نسبت به زمستان در بلند مذدت       19771

کاهش را نشان میدهد. سهم بارش ماه های فصل زمستان نیز همانطور             

 75درصد، ماه بذهذمذن           7دیده میشود سهم ماه دی        0که در نمودار    

ساعته از    05درصد می باشد. بیشترین بارش      51درصد و سهم اسفند     

 به ثبت رسیده است. 79/12/29ایستگاه بافت در تاریخ 

 1379ساعته در زمستان 24: حداکثر بارش 2جدول 

 دی بهمن اسفند
 24بیشترین بارش 

 ساعته

 میلیمتر( 4223کهنوج )

 جیرفت میانده

 میلیمتر( 52)

میلیمتر( 7بافت)  ایستگاه)میزان( 

 تاریخ وقوع 79/19/94 79/11/22 79/12/19

 1379تحلیل بارش دریافتی استان در فصل زمستان



 SEPIتحلیل وضعیت خشکسالی استان بر اساس شاخص 

براساس میزان بارندگی و درجه حرارت و محاسبه تبخیر و تعرر  و بیالن آب به نام شاخ  بارندگی تبخیر و تعرر  استاندارد                                                                                                                                                                      شاخ  استاندارد بارش تبخیر و تعر                                               

رزیابی خش سالی لحا                          ر ا     شده ارایه گردید که توانایی محاسبه شاخ  خش سالی در مقیاسهای زمانی مختل  را دارد و هم نین میتواند اثرات ت ییرات درجه حرارت را د                                                                                                                                                                           

ارای اهمیت ویژه ای                          ب د     در اقلیمهای مختل  کشور به ویژه در مناط  خشک و نیمه خشک که میزان تبخیر و تعرر  بسیار زیاد است، مت یر دما و ت ثیر آن بر بیالن آ                                                                                                                                                       نماید.      

بیانگر مثبت بودن بیالن         ماه محاسبه گردد. مقادیر مثبت        59ماه و     05ماه،    10ماه،    1ماه،    3شاخ  میتواند در مقیاسهای زمانی مختل  مانند یک ماه،          این       است.        

سالی هنگامی شروع   خش آب و و مقادیر منفی آن بیانگر منفی بودن بیالن آب است. این شاخ  میتواند برای پایش دوره های خشک و مرطوب مورد استفاده قرار گیرد.                             

بر اساس شاخ    79پهنه بندی خش سالی سه ماهه منتهی به اسفند          1می گردد که مقادیر شاخ  به منفی یک برسد و با مثبت شدن آن خاتمه می یابد. نقشه شماره                      

مناطقی از غرب و جنوب نزدیک به         79و بر اساس این شاخ  در دوره کوتاه سه ماهه منتهی به اسفند                79را نشان میدهد با توجه به بارندگی ها در زمستان سال                  

خش سالی های انباشته   رد  نرمال می باشند و بیشتر پهنه استان با خش سالی های خفی  تا شدید مواجه است. اما هر چه بررسی ها بازه های زمانی بیشتری را دربرمیگی                           

درصد خش سالی بسیار شدید      3975درصد خش سالی شدید .       3077درصد خش سالی متوسط،      0771درصد مساحت استان      122بیشتر نمود پیدا می نند. بر این اساس از         

 منتهی به دوره ی ساله تا پایان اسفند ماه نشان از خش سالی های انباشته در سطح استان دارند.      مواجه هستند.در ذیل جدول درصد مساحت تحت تاثیر خش سالی 

 79: میزان درصد تحت تاثیر خشکسالی دوره یك ساله منتهی به زمستان 2جدول 79:  پهنه بندی خشکسالی استان در زمستان 1نقشه شماره 

 79: درصد مساحت تحت خشکسالی استان در زمستان 3نمودار



 7.01حدودد        7931میانگین دمای ایستگاههای سینوپتیک استان طی زمستان        

د نسبت به  بلدندو    7701درجه سلسیوس میباشو که در موت مشابه سال گذشته   

درجه سلسیوس می باشو که حاکی از تغییر ناچیز  زمستان نسبت بده    7.01موت  

بلنو موت د خنک تر شون تمام ایستگاهها نسبت به سال گذشته مدی بداشدو                    

نسبت به ددره مشابه بلنو مدوت را           31مقایسه میانگین دمای زمستان       4نمودار

نشان میوهو که ایستگاههای جیرفت سیلو، جیرفت میانوه د الله زار خنک تدر               

شوه انو همچنین بیشترین افزایش دما نسبت به بلنو موت در ایستگاه بد  بده                 

 درجه رخ داده است   701میزان 

نشان دهنوه کاهش دما در تمام ایستگاه های سینوپتیک استان             5نمودار  

میباشو   بیشترین کاهش دما در ایستگاه بد             31نسبت به زمستان سال     

درجه می باشو د کمترین کاهش متعلق بده ایسدتدگداه          -701به میزان   

 شهربابک می باشو 

 79بررسی و تحلیل دمایی در زمستان 

 79بررسی رکورد های دمایی در زمستان

 آدرده شوه است  31پهنه بنوی میانگین دمای فصل زمستان  1ددر نقشه   31مقادیر دمای کمینه د بیشینه مطلق ایستگاههای استان در زمستان  1در نمودار 

 با مدت مشابه در سال گذشته و بلند مدت 79: مقایسه  میانگین دمای  زمستان 3جدول 

 بلندمدت 77زمستان  79زمستان  ایستگاه

 929 424 421 کرمان

 1325 1921 1522 بم

 422 724 425 سیرجان

 527 929 721 بافت

 1724 1925 1524 جیرفت سیلو

 1521 1722 1424 جیرفت میانده

 1729 1425 1921 کهنوج

 524 729 729 شهربابك

 723 1123 1924 رفسنجان

 729 1927 1929 انار

 229 224 122 الله زار

 1721 1927 1723 شهداد

 427 727 429 زرند

 1922 1124 1927 میانگین



 : مقایسه سرعت حداکثر باد رخ داده در فصل زمستان با مدت مشابه در سال گذشته و بلند مدت4جدول 

 بلندمدت 77زمستان  79زمستان  ایستگاه

 24 42 42 کرمان

 54 81 42 بم

 44 42 81 سیرجان

 52 81 81 بافت

 42 82 84 جیرفت سیلو

 48 82 9 جیرفت میانده

 41 82 84 کهنوج

 54 42 84 شهربابك

 52 81 42 رفسنجان

 52 81 52 انار

 52 42 81 الله زار

 44 81 81 شهداد

 42 42 81 زرند

 79بررسی و تحلیل وضعیت باد  در زمستان 

 79بررسی و تحلیل وضعیت گرد و خاک در زمستان

با توجه به آمار گزارش شوه از ایستگاههای سینوپتیک استان در فصل            

بار گزارش پویوه گدرد د بدبدار از             45به میزان  31زمستان سال   

مدتدر گدزارش         ...5ایستگاههای سینوپتیک استان با دیو افقی زیر        

بدار   41گردیوه است که این گزارش پویوه در موت مشابه سال گذشته       

بوده است  در  نقشه ذیل تعواد ردزهای همراه با گرد د ببار د دیو افقی                 

   متر بخوبی بیانگر این پویوه در سطح کشور د استان میشود   ...5زیر 

مشاهوه می شدود     9همانطور که در جودل  31با بررسی دضعیت باد در زمستان      

بیشترین میزان باد در بین ایستگاههای سینوپتیک استدان           31در فصل زمستان    

متر بر ثانیه در حالی که در سال گذشته ایدن          .9متعلق به انار می باشو با سرعت        

متر بر ثانیه در الله زار به دقوع پیوسته است د در موت مشابه   14رکورد به میزان    

متر بر ثانیه در ایستگاه کرمان رخ داده است  همانطور کده در                 45بلنو موت نیز    

گلباد ایستگاه کرمان مشاهوه میشود در فصل زمستان جهت دزش باد در کرمدان       

 جنوب بربی می باشو که در گلباد ذیل مشاهوه میشود 



طب  بررسی آخرین نقشه های            79/12/12در تاریخ     

هواشناسی با ورود سامانه های جنوبی به استان ناپایداری           

ها بصورت بارش باران و در مناط  سردسیر و کوهستانی            

بارش برف آغاز و آبگرفتگی معابر و اختالل در تردد جاده             

 های کوهستانی دور از انتظار نمیباشد.  

 79بررسی و تحلیل وضعیت جوی در زمستان 

بدلیل گذشر امذواک کذم           79دیماه    01و    11طی روزهای   

ارتفاع تراز میانی جو و عدم وجود رطوبذت کذافذی وقذوع                

طوفان شن و گرد و خاک موجب اختالل تذردد در جذاده          

های مواصالتی استان کرمان با استانهای همجوار سیستذان         

 و بلوچستان و کرمان یزد شد. 

سامانۀ بارشی دیگری موجب وقوع  79سیزدهم بهمن ماه 

ناپایداری شامل وزش باد نسبتاً شدید، کاهش دما، تگرگ، 

 بارش باران و برف در استان شد. 

اسفند استان را تحت  9ناپایداری قابل ذکر دیگر در تاریخ 

تاثیر قرار داد. این سامانه نیز همانند سامانه های قبلی به 

 موقع اطالع رسانی و موجب کاهش خسارات احتمالی شد.

نیز امواک ناپایدار و کم دامنۀ تراز میانی جو و             79بهمن    9

کاهش فشار سطح زمین موجب افزایش ابر، وزش باد نسبتًا        

شدید و بارشهای پراکنده در استان شد. این سامانه همانند           

سامانه های قبلی موجب اختالل تذردد در جذاده هذای                

 موصالتی استان با استانهای همجوار گردید.


