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 89-89: تحلیل بارندگی ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان در سال زراعی 8
 

میلیمتتر       958میلیمتر می باشد که بیشترین مقدار آن متعلق به بافت  بته متی ان        15551برابر با   89-89میانگین بارندگی استان کرمان در سال زراعی        

  بلند مدت   6454میلیمتر متعلق به شهداد می باشد5 در حالی که در سال زراعی گذشته میانگین بارش ایستگاه های سینوپتیک استان  8.59کمترین مقدار   

درصد اف ایش داشته    99درصد    نسب  به بلندمدت  98851میلیمتر می باشد بنابراین میانگین بارندگی سال زراعی جاری  نسب  به زراعی گذشته   19959

 (5 1اس )نمودار

 بجت  همچنین نمودار درصد تغییرات بارندگی نشان از اف ایش بارش تمام ایستگاهها نسب  به سال زراعتی گذشتته میباشتد   در مقایتسه بتا بلنتد متدت                         

درصد کاهش بارش نسب  به بلند متدت   19ایستگاههای کرمان   شهداد سایر ایستگاهها اف ایش بارندگی را نشان میدهند؛ الزم به ذکر اس  ایستگاه کرمان     

 (95داشته اس )نمودار

درصد بارش یک سال کامل آبی در این سال دریاف              ..1بارش های قابل مالحظه ای در استان رخ داده اس  بطوری که بیش از                   89-89در سال زراعی    

درصد   56( در این سال برخالف سال های گذشته که بیشترین بارش استان در زمستان بوده در فصل بهار به می ان                      8گردید سهم بارش فصلی استان)نمودار    

 درصد   تابستان یک درصد می باشند5  91درصد، پایی   96می باشد   سایر فصول به ترتیب زمستان 

   با مدت مشابه سال گذشته ودوره بلند مدت در ایستگاههای سینوپتیک استان کرمان 89-89:  مقایسه میزان بارندگی سال زراعی 8جدول

 شهرستان 
بارش سال 

 89-89زراعی

بارش زراعی 

89-89 

بارش زراعی 

 بلندمدت

درصد تغییرات 

نسبت به سال 

89-89 

درصد تغییرات 

نسبت به بلند 

 مدت

 17.2- 117.1 131.9 50.3 109.2 کرمان

 28.0 205.2 54.8 23 70.2 بم

 28.9 131.4 136.2 75.9 175.6 سیرجان

 2.7 143.9 252.1 106.2 259 باف 

 53.8 1087.1 167.5 21.7 257.6 جیرف  سیلو

 15.2 1319.1 167.5 13.6 193 جیرف  میانده

 44.0 1695.8 177.1 14.2 255 کهنوج

 20.7 184.2 148.8 63.2 179.6 شهربابک

 11.2 214.4 80.3 28.4 89.3 رفسنجان

 40.5 174.6 69.4 35.5 97.5 انار

 13.1 115.9 211.9 111 239.6 الله زار

 3.1- 44.6 31.8 21.3 30.8 شهداد

 21.8 119.4 99.2 55.1 120.9 زرند

 82.0 190.2 51.8 32.5 94.3 را ر

 22.0 233.1 127.2 46.6 155.1 میانگین
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بعنوان یک شاخ  خش سالی که بوی ه برای مطالعات ا ر گرمایش                                                                              ) .9.1 ( ا لین بار توس   یسنته سرانو                                           شاخ  استاندارد بارش تب یر   تعر                                               

این شاخ  براسا  می ان بارندگی   درجه حرارت   م اسبه تب یر   تعرر    بیالن آ  به نام شاخ                                                                                                                              جهانی بر شدت خش سالی متناسب بود، مطر  شد5                                                           

ا رات       ند      بارندگی تب یر   تعرر  استاندارد شده ارایه گردید که توانایی م اسبه شاخ  خش سالی در مقیاسهای زمانی م تل  را دارد   همچنین میتوا                                                                                                                                                                                   

در اقلیمهای م تل  کشور به  ی ه در منا ق خشک   نیمه خشک که می ان تب یر   تعرر                                                                                                                       تغییرات درجه حرارت را در ارزیابی خش سالی ل ا  نماید5                                                                      

لذا الزم اس  تا این شاخ  خش سالی در مقیاسهای زمانی م تل                                                                           پتانسیل بسیار زیاد اس ، متغیر دما   ت  یر آن بر بیالن آ  دارای اهمی   ی ه ای اس                                                                                  

می تواند شدت                                       همانند شاخ  های                                 شاخ             5بررسی   کارایی آن با توجه به اقلیم گوناگون کشورمان مورد آزمایش قرار گیرد                                                                                                          

شاخ  میتواند در مقیاسهای زمانی     این        خش سالی را بر  بق شدت   د ره اش اندازه گیری کند   می تواند شر     پایان حواد  خش سالی را نشان دهد5                                                                                                                                          

بیانگر مثب  بودن بیالن آ      مقادیر منفی آن بیانگر                 ماه م اسبه گردد5 مقادیر مثب       69ماه       96ماه،    19ماه،    4ماه،    8م تل  مانند یک ماه،     

درصد مساح  استان در حد       8858به می ان   89ماه منتهی به شهریور 19منفی بودن بیالن آ  اس 5 در بررسی درصد مساح  ت   تا یر این شاخ  برای  

درصد از مساح  آن با        9658درصد مساح  استان ت   تا یر خش سالی های خفی  تا شدید می باشد5 شهرستان کرمان نی                        .4نرمال می باشد        

 خش سالی خفی  تا متوس  مواجه می باشد5

  89-89: بررسی خشکسالی استان در سال زراعی 4

 8589دوره یکساله تا پایان شهریور ماه SPEI: درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی 4جدول 8589: درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی دوره یکساله تا پایان شهریور ماه1نمودار

:1نقشه  
:2نقشه  
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 )درجه سلسیوس ( 89-89: بررسی وضعیت دمای میانگین ،  بیشینه و کمینه  شهرستان های استان کرمان در سال زراعی 5

 

جدول و نمودارهای مقابل مبین رخداد دماهای حدی شاملل          

میانگین و  باالترین و پایین ترین مقادیر دمایی ثبت شده در            

در تمام  ایستگاه های سینوپتیک استان  89-89سال زراعی   

کرمان  و مقایسه آن با موارد مشابه در سال زراعی گذشته و             

گردد درسلال   دوره بلندمدت است. همانگونه که مالحظه می       

درجله     2..1زراعی جاری میانگین دمای استان کلرملان           

 0..سلسیوس می باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

ترین مقدار ثبت شده دما در استان       خنک تر شده است. گرم     

درجه سلسیوس گلاارش       08.1کرمان از ایستگاه  کهنوج با       

گردید؛ و سردترین مقدار ثبت شده دما از ایستگاه الله زار با            

 درجه سلسیوس به ثبت رسیده است.   -20.1

حداقل مطلق دمای سال زراعی جاری در تمام ایستگاههلای          

سینوپتیک استان در مقایسه با سال زراعی گذشته و بللنلد            

 داشته است. افاایشمدت  

میانگین حداقل دماها نسبت به سال گذشته و بلند مدت بله            

شده است  که بیشترین افاایلش در    گرمتر   9..و  0..ترتیب  

 رخ داده است. 2.2ایستگاه سیرجان به میاان

حداکثر مطلق دمای سال زراعی جاری در مقایسه بلا سلال             

 داشته است.  افاایشیزراعی گذشته  روند 

الزم به ذکر است میانگین حداکثر دمای سال زراعی جلاری          

شلده و    خنک تلر     درجه    2.1نسبت به دوره مشابه گذشته      

 نسبت به بلند مدت تغییری نداشته است.

 حداکثر مطلق دما حداقل مطلق دما میانگین دما نام ایستگاه

 6.54 -859 19 کرمان

 6559 955 9659 بم

 61 -9 1959 سیرجان

 8454 -4 1555 بافت

 6956 6 9458 جیرفت سیلو

 6854 59. 9659 جیرفت میانده

 6859 859 9458 کهنوج

 8859 -1856 1554 شهربابک

 68 -455 1855 رفسنجان

 68 -954 18 انار

 81 -1655 858 الله  زار

 58 5 9956 شهداد

 6159 -956 9956 زرند

98-97: مقادیر رخداده میانگین دما، حداقل مطلق دما، حداکثر مطلق دما در سال زراعی3جدول   

97-98: پراکندگی میانگین دمای استان در سال زراعی 3نقشه   
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 89-89: رکوردهای باالترین بیشینه دما استان کرمان در سال زراعی1جدول

 نام ایستگاه ردیف
رکورد دمای 

 امسال  
 تاریخ  قو 

رکورد دمای 

 قبلی 
 تاریخ  قو 

 1377/4/17 42 1398/05/14 9..0 کرمان 1

 1384/5/5 47.6 1398/04/11 01.9 بم 2

 1377/4/20 42 1398/05/15 02 سیرجان 3

 1385/4/18 36.8 1398/04/14 09.9 بافت 4

 1388/4/18 48.4 1398/04/13 09.0 جیرت سیلو 5

 1385/4/5 49 1398/04/14 08.9 جیرفت میانده 6

 1384/4/4 50 1398/04/14 08.1 کهنوج 7

 1391/4/22 40.4 1398/05/15 08.9 شهربابک 8

 1391/4/24 43 1398/05/15 00 رفسنجان 9

 1377/4/17 44.8 1398/04/14 00 انار 10

 1389/4/29 32 1398/05/15 02 الله زار 11

 1398/4/14 51.8 1398/04/11 10 شهداد 12

 1391/4/14 42.4 1398/05/13 02.9 زرند 13

  89-89: رکوردهای پایین ترین کمینه دما استان کرمان در سال زراعی 0جدول

 نام ایستگاه ردی 

رکورد دمای 

زراعی 

 امسال

 تاریخ  قو 
رکورد 

 دمای قبلی 
 تاریخ  قو 

-30 1398/10/05 -8.9 کرمان 1  1351/10/17 

-9 1398/11/01 1.1 بم 2  1351/10/15 

-14.8 1398/10/30 -9 سیرجان 3  1370/10/16 

-16.6 1398/10/24 -9 بافت 4  1370/11/9 

 1392/1010 1 1398/11/02 0 جیرت سیلو 5

-4 1398/09/15 9.. جیرفت میانده 6  1384/10/12 

-2.4 1398/11/02 0.1 کهنوج 7  1382/9/24 

-17.8 1398/11/01 -20.0 شهربابک 8  1370/11/9 

-16.6 1398/11/01 -9.1 رفسنجان 9  1374/10/26 

-17.6 1398/10/22 -9.9 انار 10  1386/10/28 

-21 1398/10/30 -20.1 الله زار 11  1386/10/18 

-2.6 1398/10/30 1 شهداد 12  1386/10/30 

-17.4 1398/11/02 -9.0 زرند 13  1386/10/27 

 : رکوردهای باالترین و پایین ترین دماهای رخ داده در ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان )درجه سلسیوس (1
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  89-89: بررسی وضعیت رطوبت نسبی در ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان طی سال زراعی  3

 ایستگاه

متوسط 

 سرعت

((m/s 

درصد 

شرایط 

 آرام

بیشترین 

 فراوانی سرعت

(knot) 

و حداکثر سرعت 

 باد جهت

((m/s   

جهت باد غالب در 

 89-89سال  زراعی 

 شمالی .11 10 0-9 22.8 0.0 کرمان

 غربی .19 11 0-9 9.1 1.9 بم

 جنوب شرقی ..1 .1 9-.2 18.0 0.1 سیرجان

 جنوب غربی .09 29 9-.2 02.0 0.1 بافت

 جنوب شرقی .8 29 0-9 11.8 2.9 جیرفت سیلو

 جنوب غربی ..0 .1 9-.2 12 0.0 کهنوج

 شمالی .00 21 22-29 29.8 1.9 شهربابک

 جنوب غربی .12 .1 22-29 11.9 1.8 رفسنجان

 شمال شرقی ..0 .0 9-.2 02.9 1.8 انار

 غربی .10 .1 9-.2 20.9 0.9 الله زار

 شمالی .12 29 22-29 12.9 0.2 شهداد

 جنوب شرقی .10 29 9-.2 02.2 0.2 زرند

 89-89زراعی :بررسی وضعیت سرعت باد در استان طی سال 7

جد ل مقابل حا ی ا العات کلی پارامتر  زش باد در سطت            

می باشد5بتیتشتتتریتن          89-89استان کرمان در سال زراعی      

متر بر  انیه بوده اس 5  .8انار  حداکثر سرع  باد در ایستگاه  

متر بتر     15کمترین حداکثر سرع  باد در ایستگاه شهربابک        

بیشترین متوس  سرع  باد را ایستگاه اللته         انیه بوده اس     

متر بر  انیه داشته اس 5کمترین متوس  سترعت             859زار با   

. متر بر  انیه داشته است        159باد را ایستگاه جیرف  سیلو با       

 باد غالب در ایستگاه کرمان شمالی بود اس 5

 با سال گذشته   د ره بلند مدت را نشان می دهد5 89-89مقایسه بین میانگین ر وب  نسبی در سال  زراعی  9نمودار 
 

داشته اس   کاهش  در ایستگاههای کرمان، بم، سیرجان، جیرف  میانده، کهنوج، رفسنجان   شهداد نسب  به د ره بلند مدت                     89-89میانگین ر وب  نسبی سال زراعی      

 داشته اند5اف ایش    ایستگاههای باف ، جیرف  سیلو، شهربابک، انار، الله زار   زرند نی  

  
تمامی ایستگاهها  در مقایسه با سال            89-89میانگین ر وب  نسبی سال زراعی        

 89-89: گلباد ایستگاه سینوپتیک کرمان در سال زراعی3نقشه 

 89-89: اطالعات مربوط به باد در ایستگاههای سینوپتیک استان کرمان طی سال زراعی7جدول

97-98: پراکندگی میانگین رطوبت نسبی در سال زراعی4نقشه  
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ر د که این موقعی       خشک جهان به شمار می      های خشک   نیمه       های خاص اقلیمی   موقعی  جغرافیایی ج ء سرزمین         ایران از ل ا   ی گی   

های اخیر، تغییر کاربری      به دلیل تغییرات اقلیمی، خش سالی      از  رفی   .از نظر  ول   عرض جغرافیایی با کمربند بیابانی جهان مطابق  دارد           

ها   منا ق مر و  خشک شده   به منبع مهمی            اراضی، کاهش قابل توجهی از پوشش گیاهی، مدیری  گاه نامناسب منابع آ  اکثر دریاچه             

ر زه   .19فصلی    -ی ی از کانون های تولید   انتشار گرد غبار در داخل کشور، پدیده بادی م لی                .برای تولید گرد   غبار تبدیل شده اس        

در استانهای جنو  شر  ایران )از جمله استان سیستان   بلوچستان(  دامنه های کوههای استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی                          

 جود د  کویر ب رگ در ایران)حاشیه استان های کرمان   ی د(   اراضی بیابانی در جنو    جنو  غر  می باشد که ی ی از مهمترین                               

 89-89میانگین تعداد ر زهای همراه با گرد   غبار در سال زراعی              9عوامل ایجاد گرد   غبار ها در استان کرمان می باشند5 بر اسا  جد ل               

  این پدیده را نسب  به سال قبل نشان میدهد           کاهشی  می باشد که بطور کلی ر ند         989     144  مدت مشابه سال گذشته آن به ترتیب          

ر ز اف ایش یافته اس 5 با توجه به این ه          66ر ز به     96می باشد که از       بم  تعداد ر زهای همراه با گرد   غبار در ایستگاه              اف ایش  ن ته مهم   

منشاء این پدیده در استان کرمان منشاء داخلی دارد تغییرات اقلیمی   خش سالی های اخیر در استان  قو  پدیده را تشدید می نماید اما                           

 بدلیل اف ایش بارندگی ها با کاهش مواجه بوده ایم5      سال زراعی جاریدر 

  89-89:بررسی پدیده گرد و غبار در ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان طی سال زراعی  9

 :  مقایسه تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در استان کرمان  9جدول

 87-89سال زراعی  89-89سال زراعی  نام ایستگاه

 53 44 کرمان

 41 11 بم

 84 7 سیرجان

 4 3 بافت

 89 88 جیرفت سیلو

 87 7 کهنوج

 89 5 شهربابک

 47 87 رفسنجان

 54 88 انار

 3 3 الله  زار

 53 49 شهداد

 53 43 زرند

 459 877 مجموع

97-98: پراکندگی تعداد روزهای همراه با پدیده گرد و غبار در استان طی سال زراعی5نقشه   
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 89-89: بررسی وضعیت آسایش دمای موثر ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان در سال 9

مر زه گردشگری به ی ی ازمهمترین فعالی  های اقتصادی درسراسر جهان تبدیل شده اس  بی تردید این صنع  درقرن آینده ی ی ازمهمترین                              ا

ی ی از ا العات مورد نیاز گردشگران برای سفر شرای  اقلیمی شهر یا م ان مقصد می باشد   اکثر گردشگران 5 شاخصهای اقتصادی هرکشوری خواهد بود

اقلیم گردشگری، رابطه کیفی  اقلیم یک منطقه در ارتباط با رضای                   برای انت ا  مقصد گردشگری مالحظات اقلیمی را مورد توجه قرار می دهند             

ی جذ   شناختی   فی ی ی میتواند عاملی برا   آسایش مسافران   گردشگران یک منطقه را بررسی می کند5 در  اقع یک اقلیم مناسب از نظر گرمایی،زیبایی 

کلی ور  گردشگر باشد5 در این بین شاخ  اقلیم گردشگری میسنارد عناصر اقلیمی را در برابر کیفی  تجربه توریستی گردشگران ارزیابی می کند5 به                           

 اسباین شاخ  ها بیان می کند که در یک مقطع زمانی، ترکیب عناصر م تل  اقلیمی آیا برای گردشگران   مسافران   یا حتی بومیان یک منطقه من                            

می باشد یا نه5 بررسی   شناخ   ی گی ها   پتانسیل های اقلیمی به منظور گردشگری، جه  برنامه ری ی   باال بردن کیفی    کمی  خدمات                                    

یجه نت  گردشگری توس  سازمان ها   نهاد های مسؤل   تنظیم برنامه های زمانی برای اجرای تورهای گردشگری ،می تواند به توسعه صنع  توریسم   در                  

 توسعه امور اقتصادی،اجتمایی  فرهنگی در استان کمک نماید5

از ای که بتواند بدون وجود تابش همان تأثیری را داشته باشد که هوای مورد نظر دارد.یليلی                       دمای مؤثر عبارتست از دمای هوای آرام و اشباع شده          

باشد. درجه بندی ضرایب آسایش در این رابطه در جدول ذیل مشلصل                   های تعیین دمای مؤثر و ضریب آسایش، استفاده از رابطه میسنارد می             روش

 شده است.
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