
 

 
تحلیل وضعیت آب و هوایی استان 

 89کرمان در فروردین

 89(تحلیل بارش درفروردین ماه3

 89(بررسی وضعیت خشکسالی استان  در سال زراعی جاری تا آخر فروردین ماه4

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

بگونه ای بود که  اکثر شهر های استان بارشی بیشتر از میانگین بلند مدت خود دریافت                   

در استان حاکی از انباشتگی خشکسالی با درجات           SPEIنموده اند  شاخص خشکسالی       

مختلف از خشکسالی شدید تا خفیف می باشد. همچنین حاکی از کاهش وسعت                      

درصد از    2..2خشکسالی شدید در مناطق استان می باشد بطوریکه تا پایان فروردین               

 مساحت استان درحد نرمال می باشد. 

 در استان کرمان  89/9/39تا    80/70/79( تحلیل بارش سال زراعی از 2 

  89/79/39لغایت  80/70/79( بررسی بارش کشور از تاریخ 9

میلیمتر رسیده    222.2از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگین ارتـفاع بارش کشور به             

درصد افزایش داشته است و نسبت به سال           64.4است که نسبت به میانگین چندین ساله         

 درصد افزایش را نشان می دهد. 54.گذشته 

 266.2تا پایان فروردین ماه بیشترین بارش استان در کهنوج با               89-82در سال زراعی    

ابتدای   میلیمتر به ثبت رسیده است. میانگین بارش ایستگاههای سینوپتیک استان از              

میلیمتر می باشد که در همین مدت سال        9.6..سال زراعی تا پایان فروردین ماه جاری        

میلیمتر می باشد بنابراین در مقایسه با سال           6.4..میلیمتر و بلند مدت       8.2.گذشته    

 درصد افزایش داشته است.  8.8.درصد افزایش داشته ونسبت به بلندمدت  265.5گذشته 

تـا    6.5نشان می دهد که کلیه شهرستانهای استان بارشی بین  82بررسی بارندگی فروردین ماه    

میلیمـتر بـوده اسـت        ..52میلیمتر دریافت کرده اند. میانگین بارش در ایـن مـاه برابـر           88.2

 ..22میلیمـتر و بلنـد مـدت           5.4.درحالی که میانگین بارش در مدت مـشابه سـال گذشـته           

میلیمتر می باشدکه نشان می دهد نسبت به سال گذشته و بلند مدت افزایش بارنـدگی داشـته           

 25/.82/1میلیمتر در    .5ساعته در این ماه از جیرفت سیلو به میزان  26بیشترین بارش . است

 ثبت رسیده است.

 شهرستانها
بارش 

زراعی 

 جاری

بارش 

 زراعی
 گذشته

بارش 

دوره 

 بلندمدت

درصدتغییرات 

نسبت به سال 

 گذشته

درصدتغییرات 

نسبت به بلند 

 مدت

 24.6- 123.7 117.8 39.7 88.8 كرمان

 18.7 152.7 46.9 22 55.6 بم

 22.0 105.2 123.9 73.7 151.2 سیرجان

 6.0 143.5 221.5 96.4 234.7 بافت

 52.5 992.6 155.5 21.7 237.1 جیرفت سیلو

 16.5 1248.5 157.4 13.6 183.4 جیرفت میانده

 53.1 1713.3 159.9 13.5 244.8 كهنوج

 25.5 211.5 136.3 54.9 171 شهربابك

 2.5 189.7 71.5 25.3 73.3 رفسنجان

 55.4 229.0 61.4 29 95.4 انار

 6.9- 86.9 182.8 91 170.1 الله زار

 16.2- 28.6 30.1 19.6 25.2 شهداد

 11.9 178.4 92.0 37 103 زرند

 86.9 363.9 48.2 19.4 90 راور

 19.9 245.5 114.6 39.8 137.4 میانگین



                

  
 

 

 

 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشترین میانگین دمای این ماه متعلق به شهداد و کمترین میانگـیـن  ن       2..2تا  3.7از   82در فروردین ماه میانگین دما دامنه  

 می باشد. 9..9و بلند مدت  22درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  93.1متعلق به الله زار می باشد. میانگین دمای استان در این ماه 

 بلند مدت   درجه ای نسبت به  2.2درجه ای میانگین دما نسبت به سال گذشته و كاهش   2.9كاهش 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداقل مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه  ن از الله    ...9تا  -2از  82در فروردین ماه حداقل مطلق دما دامنه  

 می باشد. 99.2و بلند مدت  92.7درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  92میانگین حداقل دمای استان در این ماه  زار گزارش شده است.

 درجه ای نسبت به بلندمدت ..2و افزایش درجه ای میانگین حداقل دما نسبت به سال گذشته  2.7كاهش 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه دمای حداکثر مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمیـنـه  ن        ..71تا    .9از  82در  فروردین ماه    حداكثر مطلق دما    دامنه  

 می باشد. 1..2و بلند مدت  ..23درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  ..27میانگین حداکثر دمای استان در این ماه  متعلق به الله زار می باشد.

 درجه ای نسبت به بلندمدت 9.9درجه ای میانگین حداكثر دما نسبت به سال گذشته و كاهش  ..7كاهش 

 ( تحلیل دمای میانگین،حداکثر و حداقل ایستگاههای سینوپتیک استان در فروردین ماه و مقایسه بامدت مشابه سال گذشته و بلندمدت 5

 در استان کرمان 89( توزیع فراوانی سرعت باد فروردین ماه 0

با نگاهی به  مار حداکثر سرعت باد فـروردیـن            

مشاهده می شود که بیشترین سـرعـت      82ماه  

متر بر ثانیه در انـار ر  داده اسـت و                 22باد  

متر بر ثانیه از ایسـتـگـاه       8کمترین سرعت باد   

جیرفت سیلو گزارش شده است هـمـچـنـیـن            

میانگین سرعت باد در فروردیـن سـال جـاری         

متر بر ثانیه و مدت مشابه سال گـذشـتـه            ..4.

متر بر ثانیه می باشد. و باد غالـ  شـهـر          ..5.

 بوده است.غربی کرمان در فروردین ماه 

 حداکثر سرعت باد )متر بر ثانیه(

 82سال  89سال  بلند مدت شهرستان

 سرعت باد سمت باد سرعت باد سمت باد سرعت باد سمت باد

 كرمان 11 012 11 312 02 032

 بم 11 032 11 012 32 012

 سیرجان 02 002 11 002 00 032

 بافت 11 322 11 002 02 002

 جیرفت سیلو 9 302 10 002 00 312

 جیرفت میانده 10 322 10 332 32 332

 كهنوج 13 012 11 312 01 332

 شهربابك 10 012 11 002 01 322

 رفسنجان 02 012 10 012 31 002

 انار 00 012 11 322 32 322

 الله  زار 02 002 11 112 01 002

 شهداد 11 002 11 012 00 312

 زرند 10 002 11 012 01 012

سنجش آسایش دمای موثردر ماه  

 شهرستان فروردین

 کرمان خیلی خنک

 بم آسایش

 سیرجان خیلی خنک

 بافت خیلی خنک

 جیرفت سیلو آسایش

 جیرفت میانده آسایش

 کهنوج آسایش

 شهربابک خیلی خنک

 رفسنجان خنک با آسایش

 انار خنک با آسایش

 الله  زار خیلی خنک

 شهداد آسایش

 زرند خیلی خنک

 ( مدل سنجش آسایش دمای موثر 9
دمای مؤثر عبارتست از دمای هوای  رام و اشـبـاع              

ای که بتواند بدون وجود تابش همان تأثیـری را          شده

های  یکی از روشداشته باشد که هوای مورد نظر دارد.    

تعیین دمای مؤثر و ضری   سایش، استفاده از رابطـه          

 باشد: میسنارد طبق فرمول زیر می
:ET   دمای موثر T     دما: :RH )%( رطوبت نسبی 

 

همانطور که در جدول مقابل مالحظه می گـردد دمـای              

 سایش در فروردین ماه خیلی خنک تا خنک  با  سـایـش      

می باشد که شرایط برای رفتن گردشگران بـه مـنـاطـق              

گرمسیراز جمله کلوت های شهداد و مناطق جنوب استان         

هنوز مساعد می باشد. و برای رفتن به مناطق کوهستانـی            

 و خنک پوشش مناس  رعایت شود.

 نسبت به مدت مشابه در بلند مدت  در کشور 89( نقشه پهنه بندی اختالف میانگین دمای فروردین .
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