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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                             

و اجتماعی بیش از پیش مورد توجه مسئولین و آحاد جامعه می باشد. دانش                    دیامروزه کاربرد داده ها و اطالعات هواشناسی در بخش های اقتصا              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   انتشار  به  کاربران، اقدام   استفاده

کنند. این نشریه انتهای هر فصل در بخش نشریات سایت اداره کل هواشناسی استان                  می  فعالیت  ساعته 24 صورت  به  که  سینوپتیک است   ایستگاههای

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

 1931: اطالعات بارش فصل تابستان سال1جدول

 ایستگاه 89تابستان 87تابستان بلند مدت

 کرمان 0 0 7.1

 بم 0 0 7.0

 سیرجان 0 0 3.3

 بافت ..6 ..7 1..7

 جیرفت سیلو 73.1 0 0.0

 جیرفت میانده 6.2 0 3.0

 کهنوج 7.3 0 77.2

 شهربابك 6.0 0 7.0

 رفسنجان 0 0 7.7

 انار 0 0 7.6

 الله زار 0 7 73.2

 شهداد 0 0 0.7

 زرند 0 0 0.1

 راور 0 0 0.7

 میانگین ..7 0.6 ..2

 6.1بهه مهیهزان           89میانگین بارش های ثبت شده در تابستان سال         

میلیمهتهرمهی بهاشهد        2.0میلیمتر که در همین مدت در سال گذشته     

( که در مقایسه با تابستان سال گذشته بیش از صهددرصهد         6)جدول   

درصد کاهش  16افزایش و نسبت به تابستان در مدت مشابه بلند مدت    

را نشان میدهد. سهم بارش ماه های فصل تابستان نیز همانطور که در              

درصهد   10درصد، ماه مرداد  61مشاهده میشود سهم ماه تیر      0نمودار  

درصد می باشد. بیشترین مجموع بارش در فصهل        11و سهم   شهریور      

 میلیمتر ثبت گردیده است. 9..6تابستان از جیرفت سیلو  با 

 1931ساعته در تابستان 22: حداکثر بارش 2جدول  

 تیـر مـرداد شهـریور
 24بیشترین بارش 

 ساعته

میلیمتر( 4جیرفت سیلو) میلیمتر( 8/9جیرفت سیلو)  ایستگاه)میزان( میلیمتر( 2/8شهربابك ) 

 تاریخ وقوع 98/4/12 98/5/5 98/6/2

 1389تحلیل بارش دریافتی استان در فصل تابستان -1



 89در تابستان   SPEIـ بررسی و تحلیل وضعیت خشکسالی استان بر اساس شاخص 2

براسا  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.      

پهنه بندی خش سالی سه ماهه     6ماه محاسبه گردد. نقشه شماره        19ماه و     01ماه،    60ماه،    1ماه،    .شاخ  میتواند در مقیاسهای زمانی مختل  مانند یک ماه،           این       است.        

درصد از مساحت استان در حد        ..8.،    89را نشان میدهد و بر اسا  این شاخ  در دوره ی ساله منتهی به تابستان                       بر اسا  شاخ       89منتهی به شهریور ماه     

درصد از    2.0درصد از مساحت استان خش سالی خفی ،          ..18درصد از مساحت استان خش سالی متوسط،          8.6درصد از مساحت استان خش سالی شدید،            6.1نرمال و   

درصد مساحت استان تحت تاثیر خش سالی های خفی  تا شدید قرار گرفته اند. الزم به ذکر                   12مساحت استان از ترسالی ضعی  و متوسط برخوردار هستند بدین معنا که              

درصد یک سال کامل آبی بود که با توجه به بارش های تابستانه در سراسر کشور و استان کرمان این                       626.6است تا قبل از شروع فصل تابستان سهم  بارش دریافتی استان    

درصد بارش یک سال کامل آبی رسید. ولی با توجه به خش سالی های انباشته در استان هم نان لزوم صرفه جویی در مصرف آب                            620.0میزان تا پایان فصل تابستان به       

 را نشان می دهد. 89میزان درصد مساحت تحت تاثیر خش سالی منتهی به شهریورماه  .و جدول .نمودار توصیه می گردد.

 89: میزان درصد تحت تاثیر خش سالی دوره ی ساله منتهی به تابستان .جدول 89: پهنه بندی خش سالی استان در تابستان 6نقشه شماره

 31: درصد مساحت تحت تاثیرخشکسالی استان در تابستان 9نمودار



 9.03، حدود      1931میانگین دمای ایستگاههای سینوپتیک استان طی تابستان        

و مدت مشااباه      2301درجه سلسیوس میباشد که در مدت مشابه بلند مدت نیز  

  31درجه سلسیوس می باشد این حاکی از گرم شدن تابستاان            2302سال گذشته   

درجه ای می باشد0  109و 00.نسبت به سال گذشته وبلند مدت به ترتیب به میزان      

دیده می شود کاهش دما در تمام ایستگاهها نسبات باه            2همانطور که در نمودار     

درجه در نوسان است که بیاشاتاریان      109تا   -09.مدت مشابه سال گذشته  بین  

مقایسه تابستاان       3کاهش دما در ایستگاه شهربابک نشان داده می شود0  نمودار             

امسال با میانگین بلند مدت در مدت مشابه نشان می دهد که کلیه ایستگاههاای                

استان افزایش دما داشته اند  و بیشترین  افزایش دما مربوط به ایستگاه کهنوج باا        

نسبت  31درجه می باشد0 همچنین در ایستگاه کرمان میانگین دمای تابستان   209

درجه گرمتر نشان داده میشود و نسبت به مدت مشااباه    00.به مدت سال گذشته    

 درجه افزایش دما داشته است0 109بلند مدت 

 89بررسی و تحلیل دمایی در تابستان  -3

 89بررسی رکورد های دمایی در تابستان -4

 و مدت مشابه در بلند مدت آورده شده است0 31مقادیر دمای کمینه و بیشینه مطلق ایستگاههای استان در تابستان  0و  0در نمودار های  

 با مدت مشابه در سال گذشته و بلندمدت 89: مقایسه میانگین دمای تابستان 4جدول 

 ایستگاه  31تابستان  30تابستان  تابستان بلندمدت

 کرمان 9.42 9.42 9.42

 بم 6.42 6642 .694

 سیرجان .924 .9.4 9.49

 بافت 9.42 9.42 .9.4

 جیرفت سیلو 6.42 6.42 6.46

 جیرفت میانده 6.42 6.42 .6.4

 کهنوج .6.4 6.42 6.42

 شهربابک .9.4 9.42 .9.4

 رفسنجان 9242 .924 9249

 انار 9249 9242 9.42

 الله زار .224 2249 .224

 شهداد 6243 .6.4 .6.4

 زرند .9.4 .9.4 .9.4

 میانگین  .634 9242 9249



 : مقایسه سرعت حداکثر باد رخ داده در فصل تابستان با مدت مشابه در سال گذشته و بلند مدت5جدول 

 بلندمدت 87تابستان  89تابستان  ایستگاه

 .9 22 93 کرمان

 92 22 22 بم

 93 .2 93 سیرجان

 .9 .2 .2 بافت

 .9 .2 .2 جیرفت سیلو

 63 23 23 جیرفت میانده

 3. 26 .2 کهنوج

 63 .2 29 شهربابك

 63 2 2 رفسنجان

 63 26 29 انار

 63 .2 23 الله زار

 63 93 .2 شهداد

 .9 .2 26 زرند

 89بررسی و تحلیل وضعیت باد  در تابستان -5

با توجه به آمار گزارش شده از ایستگاههای سینوپتیک استان          

روز گزارش گرد و غبار       00به مدت     31در فصل تابستان سال       

متر  از ایستگاههای سینوپتیک اساتاان    ...3با دید افقی زیر  

گزارش گردیده است در  نقشه ذیل تعداد روزهای همراه با گرد    

متر بخوبی بیانگر این پدیاده در          ...3و غبار و دید افقی زیر       

   سطح کشور و استان می باشد0 

مشاهده می شاود     3همانطور که در جدول  31با بررسی وضعیت باد در تابستان      

بیشترین میزان باد در بین ایستگاههای سینوپتیک استاان           31در فصل تابستان    

متر بر ثانیه در حالی کاه در            .2باشد با سرعت      کرمان و سیرجان می   متعلق به   

به وقوع پیوسته اسات  شهداد متر بر ثانیه در  .2سال گذشته این رکورد به میزان  

متر بر ثانیه در ایستگاه کهنوج رخ داده اسات0   .2و در مدت مشابه بلند مدت نیز  

همانطور که در گلباد ایستگاه کرمان مشاهده میشود در فصل تابستان جاهات               

 وزش باد در کرمان شمالی می باشد که در گلباد ذیل مشاهده میشود0

 31: تعداد روزهای همراه با گردو غبار در تابستان 2نقشه شماره

 31گلباد ایستگاه کرمان در فصل تابستان 

 89بررسی و تحلیل وضعیت گرد و خاک در تابستان -6



 89بررسی و تحلیل وضعیت جوی در تابستان -7

بیانگر آنست که بیش از نیمی از الهگهوهها              89بررسی الگوهای تابستانی سال     

افزایش سرعت وزش باد،خیزش گرد و خاک،کاهش کیفیت هوا و کهاههش                

میزان دید افقی در نیمۀ شرقی و جنوبشرقی استان از جمله ریگان و فهههر                 

نشان می دهند. کشیدگی زبانۀ پرفشار در  شر  و افزایش گرادیان کنهتهوری      

 در این منطقه موجب افزایش سرعت وزش باد در مناط  مذکور بوده است.

پدیدۀ قابل ذکر دیگری که می توان به آن اشاره کرد مرداد ماه                    

نفوذ جریانات گرم و مرطوب جنوبی )مونسون(موجب وقوع رگبار و             

رعد و بر   در ساعات بعد از ظهر و اوائل شب در مناطقی از جنوب و                  

 جنوب رب استان مانند بافت و رابر ،جیرفت و ارتفاعات جیرفت شد.

 89پیش بینی فصلی پاییز -9

بارش ایران در دو ماه مهر و آبان در محدوده نرمال تا بیش از آن خواههد                 

بودوافزایش آن در مناط  شمالی کشور مشهود است. در نهیهمهه دوم                   

آذر،بارش در جنوب غرب ایران متمایل به کمتر از نرمال خواهد شد. این              

شرایط کم و بیش در ماه دی ادامه دارد .از اواخر پاییز تا شروع زمستهان                  

درحدودیک ماه بارش در جنوب غرب کشور کمتر از نرمال پیش بهیهنهی               

 . میشود

میانگین دمای هوای کشور در دو ماه مهر و آبان بین نیم تا یک ونهیهم                  

درجه بیش از نرمال خواهد بود. در ماههای آذر و دی میانگین دمها در                 

محدوده نرمال قرار می گیرد که می تواند ناشی از تقویت جریان ههای               

 جنوب سوتوسط سامانه بندالی اروپا باشد.


