
 

 
تحلیل وضعیت آب و هوایی استان 

 89کرمان در اردیبهشت

  89(تحلیل بارش دراردیبهشت ماه 3

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

درصد از مساحت     04حاکی از اینست که         SPEIبررسی خشکسالی استان با استفاده از ساخص        

درصد مساحت استان همچنان از درجات مختلف خشکسالی            6.85استان نزدیک به نرمال و       

خفیف تا شدید مواجه است و بیشترین مساحت نزدیک به نرمال مربوط به نیمه غربی استان                    

 درصد مساحت آن با خشکسالی خفیف روبرو             6.میباشد همچنان که شهرستان کرمان         

می باشد8  بنابراین  باتوجه به خشکسالی های انباشته در استان همچنان لزوم صرفه جویی در                   

 مصرف آب توصیه می گردد8 

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

  89/72/39لغایت  80/70/79( بررسی بارش کشور از تاریخ 9

میلیمتر رسیده است   34283از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون میانگین ارتـفاع بارش کشور به       

درصد افزایش داشته است و نسبت به سال گذشته              04که نسبت به میانگین چندین ساله         

 درصد افزایش را نشان می دهد8 14181

 26688تا پایان اردیبهشت ماه بیشترین بارش استان در بافت با               89-.8در سال زراعی    

ابتدای   میلیمتر به ثبت رسیده است8 میانگین بارش ایستگاههای سینوپتیک استان از              

میلیمتر می باشد که در همین مدت سال          162سال زراعی تا پایان اردیبهشت ماه جاری        

میلیمتر می باشد بنابراین در مقایسه با سال            12183میلیمتر و بلند مدت        05گذشته    

 درصد افزایش داشته است8  2683درصد افزایش داشته ونسبت به بلندمدت  23480گذشته 

نشان می دهد که ایستگاههای سینوپتیک استان بارشی بین   .8بررسی بارندگی اردیبهشت ماه     

میلیمتر دریافت کرده اند و  بیشترین میزان از الله زار گزارش گردیده است8 میانگین    54تا   1/0

میلیمتر بوده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته و بلند   10/5بارش در این ماه برابر    

 میلیمتر و حاکی از افزایش بارش ها نـسبت بـه دوره هـای مـذکور              5/5و  5/2مدت به ترتیب    

میلیمـتر در     .1ساعته در این ماه از الله زار بـه مـیزان       20می باشد8 همچنین بیشترین بارش  

 ثبت رسیده است8  2/2/.8

 شهرستانها
بارش 

زراعی 

 جاری

بارش 

 زراعی
 گذشته

بارش 

دوره 

 بلندمدت

درصدتغییرات 

نسبت به سال 

 گذشته

درصدتغییرات 

نسبت به بلند 

 مدت

 15.4- 119.6 128.4 49.5 108.7 كرمان

 32.2 200.4 52.3 23.0 69.1 بم

 32.8 131.4 132.3 75.9 175.6 سیرجان

 10.2 147.5 232.2 103.4 255.9 بافت

 54.1 1023.5 158.2 21.7 243.8 جیرفت سیلو

 16.4 1289.7 162.3 13.6 189.0 جیرفت میانده

 56.1 1686.6 162.5 14.2 253.7 كهنوج

 19.5 179.4 146.4 62.6 174.9 شهربابك

 13.6 216.3 78.5 28.2 89.2 رفسنجان

 45.7 187.8 66.6 33.7 97.0 انار

 17.0 111.1 196.7 109.0 230.1 الله زار

 5.9- 39.0 31.5 21.3 29.6 شهداد

 22.3 118.7 98.5 55.1 120.5 زرند

 77.5 181.2 51.5 32.5 91.4 راور

 25.4 230.4 121.3 46.0 152.0 میانگین



                  

 

 

 

 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است8 بیشترین میانگین دمای این ماه متعلق به شهداد و کمترین میانگیـن آن       5203تا   2.01از      .8در اردیبهشت ماه    میانگین دما   دامنه  

 می باشد15028و بلند مدت  1102درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  1102متعلق به الله زار می باشد8 میانگین دمای استان در این ماه 

 بلند مدت   درجه ای نسبت به  201درجه ای میانگین دما نسبت به سال گذشته و كاهش   03.كاهش 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است8 بیشینه دمای حداقل مطلق این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن از الله زار  21تا  -2از  .8در اردیبهشت ماه حداقل مطلق دما دامنه 

 می باشد8 2202و بلند مدت  2302درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  2305میانگین حداقل دمای استان در این ماه  گزارش شده است8

 درجه ای نسبت به بلندمدت 01.درجه ای میانگین حداقل دما نسبت به سال گذشته و كاهش  02.كاهش 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است8 بیشینه دمای حداکثر مطلق این ماه متعلق به کهنوج و کمـیـنـه آن         2202تا    12از  .8در  اردیبهشت ماه حداكثر مطلق دما   دامنه  

 می باشد8 5201و بلند مدت  .5درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با  1202میانگین حداکثر دمای استان در این ماه  متعلق به الله زار می باشد8

 درجه ای نسبت به بلندمدت 201درجه ای میانگین حداكثر دما نسبت به سال گذشته و كاهش  02.كاهش 

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

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

با نگاهی به آمار حداکثر سرعت باد اردیبهشـت          

مشاهده می شود که بیشترین سـرعـت      .8ماه  

متر بر ثانیه در کرمان رخ داده اسـت و       23باد  

متر بر ثانیه از ایستـگـاه         11کمترین سرعت باد    

جیرفت میانده گزارش شده است هـمـچـنـیـن           

میانگین سرعت باد در اردیبهشت سـال جـاری        

متر بر ثانیه و مدت مشابه سال گـذشـتـه        1589

متر بر ثانیه می باشد8 و باد غالـب شـهـر            1586

 بوده است8شرقی کرمان در اردیبهشت ماه 

 حداکثر سرعت باد )متر بر ثانیه(

 .8سال  89سال  بلند مدت شهرستان

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

 كرمان 05 032 81 032 53 072

 بم 81 022 81 022 02 052

 سیرجان 81 082 81 072 00 012

 بافت 83 072 03 082 03 082

 جیرفت سیلو 81 512 85 552 02 522

 جیرفت میانده 88 522 1 002 03 012

 كهنوج 85 882 81 022 03 502

 شهربابك 82 812 83 072 02 072

 رفسنجان 81 052 81 022 52 082

 انار 02 082 87 582 03 082

 الله  زار 80 022 02 022 02 022

 شهداد 83 512 87 022 03 812

 زرند 00 802 87 022 00 802

سنجش آسایش دمای موثردر ماه  

 شهرستان اردیبهشت

 کرمان خنک با آسایش

 بم آسایش

 سیرجان خنک با آسایش

 بافت خیلی خنک

 جیرفت سیلو گرم با آسایش

 جیرفت میانده گرم با آسایش

 کهنوج گرم با آسایش

 شهربابک خیلی خنک

 رفسنجان آسایش

 انار آسایش

 الله  زار خیلی خنک

 شهداد گرم با آسایش

 زرند خنک با آسایش

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

ای که بتواند بدون وجود تابش همان تأثیـری را          شده

های  یکی از روشداشته باشد که هوای مورد نظر دارد8    

تعیین دمای مؤثر و ضریب آسایش، 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              

خیلی خنک تـا گـرم بـا             .8آسایش در اردیبهشت ماه     

آسایش می باشد که شرایط برای رفتن گـردشـگـران بـه          

مناطق گرمسیراز جمله کلوت های شهـداد و مـنـاطـق              

جنوب استان هنوز مساعد می باشد8 و بـرای رفـتـن بـه             

 مناطق کوهستانی و خنک پوشش مناسب رعایت شود8

 نسبت به مدت مشابه در بلند مدت  در کشور 89( نقشه پهنه بندی اختالف میانگین دمای اردیبهشت 2
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