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شماره 0011-8

چکیده
در این فصلنامه سعی شده تا با استفاده از اطالعات و پارامتر های هواشناسی برداشت شده از ایستگاه های هواشناسی سطح
استان به تحلیل وضعیت جوی ،اقلیمی و شرایط خشکسالی در زمستان سال جاری پرداخته شود .مقادیر و کمیت ها با
مقادیر متناظر در سال گذشته و بلند مدت مقایسه شده است.
در نیمه اول دی ماه با عبور ریز موج های تراز میانی جو شاهد ناپایداری هایی بصورت افزایش ابر ،رگبار پراکنده باران
گاهی همراه با رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه ای در برخی مناطق استان بودیم .و بارش ها در اکثر مناطق استان رخ
داد .همچنین از  52تا  52دی ماه نیز بارش های پراکنده در سطح استان شاهد بودیم .روز  03دی ماه وزش باد نسبتاً شدید
تا شدید و خیزش گرد و خاک در اکثر مناطق استان منجر به کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در اکثر مناطق استان شد.
کاهش کمینه دما در روز چهارم بهمن ماه به محصوالت کشاورزی جنوب استان خسارت زد .روز دوازده بهمن به دلیل
افزایش شیو فشاری سطح زمین و شیو نصف النهاری ناوۀ تراز میانی جو و عدم رطوبت کافی در استان وزش باد شدید به
وقوع پیوست .اسفند ماه با نفوذ توده هوای سرد به استان کاهش محسوس دما در نیمه شمالی غرب و مرکز استان رخ داد
و هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی صادر شد.
مقایسه دمایی در این فصل حاکی از افزایش  1/2درجه ای میانگین دما نسبت به بلند مدت می باشد .بیشترین میانگین
دمای این فصل متعلق به رودبار جنوب وکمترین میانگین آن متعلق به بردسیر می باشد .همچنین میانگین دمای بیشینه
وکمینه نیز روند افزایشی را نشان می دهند .دمای بیشینه مطلق زمستان  1033به میزان  02/2درجه سلسیوس در شهداد به
ثبت رسیده است .دمای کمینه مطلق زمستان  1033به میزان  -12درجه سلسیوس در الله زار به ثبت رسیده است .در فصل
زمستان  1033بیشترین میانگین دما در مناطق جنوبی و شرقی استان رخ داده است .به لحاظ اختالف دمایی تا  5/5درجه
نسبت به بلند مدت گرم تر و بطور محسوس بی هنجاری مثبت دما را در زمستان نشان می دهد.
میانگین بارش در این فصل برابر با  03میلیمتر می باشد که نسبت به دوره مشابه بلندمدت  0درصدکاهش داشته است.
همچنین سهم بارش دریافتی استان از ابتدای سال زراعی تا پایان زمستان  22/0درصد یک سال کامل آبی می باشد.
کهنوج با  133درصد بیشترین سهم بارش استان و فهرج با  02/5میلیمترکمترین سهم بارش را به خود اختصاص داده
است.
در این فصل بیشترین سرعت باد  55متر بر ثانیه در کرمان رخ داده است و کمترین سرعت باد  9متر بر ثانیه از ایستگاه
جیرفت گزارش شده است .میانگین سرعت باد استان در فصل زمستان  0/5متر بر ثانیه می باشد .جهت باد غالب ایستگاه
کرمان جنوب غربی بوده است.
بررسی خشکسالی های کوتاه مدت با استفاده از شاخص  SPEIحاکی از تداوم خشکسالی و افزایش وسعت و شدت پهنه
های خشکسالی بسیار شدید تا خفیف در تمام شهرستان های استان بجز مناطقی از شمال شرق و جنوب غرب می باشد.
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تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان  -زمستان 8311
در ابتدای دی ماه با عبور ریز موج های تراز میانی جو شاهد ناپایداری هایی بصورت افزایش ابر ،رگبار پراکنده باران
گاهی همراه با رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه ای در برخی مناطق استان بودیم .در تاریخ چهاردهم دی تحت تاثیر
محور ناوه عمیقی که از شمال دریای خزر تا جنوب کشور کشیده شده بود ناپایداری های جوی به صورت بارش باران،
برف و وزش تند بادهای لحظه ی در استان رخ داد و هشدار سطح زرد صادر شد .در نیمه دوم دی ماه فرارفت تاوایی
مثبت سبب ناپایداری و بارش برف و باران و وزش باد نسبتاً شدید از روز  52تا  59دی ماه در استان شد که در تاریخ 50
دی هشدار سطح نارنجی و در تاریخ  52دی ماه هشدار سطح قرمز صادر شد .همچنین روز  03دی ماه وزش باد نسبتاً
شدید تا شدید و خیزش گرد و خاک در اکثر مناطق استان منجر به کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در اکثر مناطق استان
شد .روز اول بهمن شیو فشاری ایجاد شده درمناطق مرکزی کشور موجب ریزش هوای سرد از عرض های باالتر شد.
کاهش کمینه دما در روز چهارم بهمن ماه به محصوالت کشاورزی جنوب استان خسارت زد .روز دوازده بهمن به دلیل
افزایش شیو فشاری سطح زمین و شیو نصف النهاری ناوۀ تراز میانی جو و عدم رطوبت کافی در استان وزش باد شدید
داشتیم .روز  50بهمن الگوی ناپایداری دینامیکی موجب اعالم هشدار زرد در استان شد .در روزهای ابتدای اسفند تحت
تاثیر ناوه عمیق تراز میانی جو و همراهی با کم فشارسطح زمین و شکل گیری سامانه دینامیکی ناپایداری های جوی به
صورت افزایش ابر ،بارش باران و وزش باد نسبتاً شدید در استان رخ داد .همچنین در تاریخ های هشتم و نهم اسفند ماه با
عبور ناوه تراز میانی جو از منطقه ضمن افزایش ابر ،بارش باران در نیمه جنوبی و وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در
شرق استان رخ داد که کاهش کیفیت هوا و افزایش غبار را در مناطقی همچون ریگان ،فهرج و زهکلوت به همراه داشت.
در تاریخ شانزدهم تا هجدهم اسفند ماه تحت تاثیر عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو و افزایش شیو فشاری در سطح
زمین ضمن افزایش ابر ،بارش پراکنده باران و وزش باد نسبتا شدید تا شدید در شمال ،غرب ،مرکز و جنوب شرق استان
رخ داد که سبب وقوع طوفان شن در محورهای مواصالتی شمال غرب و جنوب شرق استان شد .از روز بیست و ششم
اسفند ماه با نفوذ توده هوای سرد به استان کاهش محسوس دما در نیمه شمالی غرب و مرکز استان رخ داد که در تاریخ
بیست و چهارم اسفند ماه هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی در خصوص افت محسوس دمای کمینه و احتمال
سرمازدگی محصوالت کشاورزی صادر شد.
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تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان  -دی ماه 8311
در روزهای ابتدایی دی ماه با عبور ریز موج های تراز میانی جو شاهد ناپایداری هایی بصورت افزایش ابر ،رگبار پراکنده
باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه ای در برخی مناطق استان بودیم .از روز هشتم دی ماه تحت
تاثیر مرکز بسته کم ارتفاعی که بر روی دریای سرخ مستقر بود و محور ناوه آن تا شرق آفریقا و همچنین محور ناوه کم
ارتفاع دیگری نیز با جهت شمال شرقی -جنوب غربی از غرب دریای خزر تا غرب ایران کشیده شده بود شاهد ناپایداری
های جوی به صورت بارش باران و برف و وزش تندبادهای لحظه ای در اکثر مناطق استان بودیم .بر این اساس در تاریخ
 2دی ماه با توجه به شدت بارش ها هشدار سطح قرمز در مرکز پیش بینی استان صادر شد .با بررسی نقشه های پیش یابی
هواشناسی در تاریخ چهاردهم دی ماه همان طور که در شکل ( )1و( )5مشاهده می شود تحت تاثیر محور ناوه عمیقی
که از شمال دریای خزر تا جنوب کشور کشیده شده بود ناپایداری های جوی بصورت بارش باران ،برف و وزش تند
بادهای لحظه ی در استان رخ داد و هشدار سطح زرد صادر شد .از روز چهاردهم دی ماه همچنین با توجه به ماندگاری
هوای سرد در استان و تاثیر مخرب آن در مناطق جنوبی که احتمال خسارت سرمازدگی به محصوالت کشاورزی را به
همراه داشت در تاریخ پانزدهم دی ماه هشدار سطح زرد کشاورزی صادر شد.

شکل :8الگوی ارتفاع ژئوپتانسل سطح  311میلی باری ()8311/81/83

شکل :3الگوی فشار سطح زمین ()8311/81/83

در نیمه دوم دی ماه همان طور که در شکل ( )0و( )0مشاهده می شود با تاثیر ناوه به نسبت عمیقی با کشیدگی شرق سو
از شمال عراق تا شمال عربستان و ناوه دیگری در عرض های باالتر که از شمال غرب خزر تا شمال غرب کشور و با
ادغام این دو و فرارفت تاوایی مثبت سبب ناپایداری و بارش برف و باران و وزش باد نسبتاً شدید از روز  52تا  59دی ماه
در استان شد که در تاریخ  55دی ماه هشدار سطح زرد در مرکز پیش بینی استان صادر و با توجه به تقویت سامانه بارشی
در تاریخ  50دی هشدار سطح نارنجی و در تاریخ  52دی ماه هشدار سطح قرمز صادر شد.
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همچنین روز  03دی ماه وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و خیزش گرد و خاک در اکثر مناطق استان رخ داد و تا روز دوم
بهمن ماه ادامه داشت که منجر به کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در اکثر مناطق استان شد بر این اساس در تاریخ 52
دی ماه هشدار سطح زرد در مرکز پیش بینی استان صادر شد.

شکل :5الگوی ارتفاع ژئوپنانسیل سطح  311میلی باری ()8311/81/39

شکل :3الگوی فشار سطح زمین ()8311/81/39

تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان  -بهمن ماه 8311
بررسی نقشۀ سطح زمین روز اول بهمن شکل های ( )2و ( )2بیانگر شیو فشاری ایجاد شده درمناطق مرکزی کشور است
که همراه با ریزش هوای سرد از عرض های باالتر می باشد .همچنین در تراز  233میلی باری عبور ناوه با شیو نصف
النهاری بر روی افزایش سرعت وزش باد در سطح زمین تاثیر گذار بوده است.

شکل  :3الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  311میلی باری ()8311/88/8
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روز دوم بهمن ماه مطابق شکل های ( )0و ( )2نفوذ هوای سرد از عرض های باالتر و ریزش هوای سرد در تراز میانی جو
موجب افت محسوس دمای کمینه در استان شد.

شکل  :3الگوی ارتفاع ژئو پتانسیلی تراز  311میلی باری ()8311/88/3

شکل  :4الگوی فشارسطح زمین ()8311/88/3

کاهش کمینه دما در روز چهارم بهمن ماه مطابق با نقشه های ( )9و ( )13به محصوالت کشاورزی جنوب استان خسارت
زد .دما در ایستگاه های میانده جیرفت به  1/9درجه ،عنبرآباد  0/9درجه و سلمان آباد به  -1/0درجه رسید.

شکل  :6الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 311میلی باری()8311/88/3

شکل  :81الگوی فشار سطح زمین()8311/88/3

روز دوازده بهمن مطابق شکل های ( )11و ( )15به دلیل افزایش شیو فشاری سطح زمین و شیو نصف النهاری ناوۀ تراز
میانی جو و عدم رطوبت کافی در استان وزش باد شدید داشتیم .بیشینۀ سرعت وزش باد در کرمان به  ، 03انار  ،20الله
زار  ،02بم  03و سیرجان به  00کیلومتر در ساعت رسید.
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شکل  :88الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  311میلی باری()8311/88/83

شکل  :83الگوی فشاری سطح زمین()8311/88/83

روز شانزدهم بهمن ماه مطابق شکل های ( )10و ( )10با نفوذ هوای سرد از عرض های باالتر ،عبور ناوه با شیو نصف
النهاری و همچنین به دلیل عدم وجود رطوبت کافی در جو منجر به افزایش سرعت وزش باد در اکثر مناطق استان شد.
پیرو اطالعیۀ شمارۀ  50صادره از مرکز پیش بینی روز شانزدهم بهمن در استان وزش باد و گرد و خاک و بارش داشتیم.

شکل  :85الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 311میلی باری ()8311/88/89

شکل  :83الگوی فشاری سطح زمین()8311/88/89

بررسی نقشه های هواشناسی روز  50بهمن شکل های ( )12و ( )12بیانگر کاهش فشار سطح زمین و عبور ناوۀ تراز میانی
جو از سمت غرب کشور می باشد .این الگوی ناپایداری دینامیکی موجب اعالم هشدار زرد در استان شد .پیامد هشدار
زرد شمارۀ  52صادره از مرکز پیش بینی در تاریخ  50و  50بهمن ماه در استان ناپایداری داشتیم .مجموع بارندگی این دو
روز ایستگاه های همدیدی استان کرمان  ،13/2بافت  ، 12/2جیرفت  ، 11ال له زار  ،9بم  ، 2شهربابک  ،0/2زرند 0/2
میلیمتر.
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شکل  :83الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  311میلی باری()8311/88/33

شکل  :89الگوی فشاری سطح زمین()8311/88/33

تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان – اسفند ماه 8311
روزهای ابتدایی اسفند ماه مطابق شکل های ( )10و ( )12تحت تاثیر ناوه عمیق تراز میانی جو و همراهی با کم فشارسطح
زمین و شکل گیری سامانه دینامیکی ناپایداری های جوی به صورت افزایش ابر ،بارش باران و وزش باد نسبتاً شدید در
استان رخ داد که با بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی در تاریخ سی ام بهمن ماه هشدار سطح زرد جهت بارش
پراکنده و وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در مرکز پیش بینی صادر شد .ضمن این که طی این مدت وزش باد نسبتاً
شدید و خیزش گرد و خاک موجب کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت غبار به خصوص در نواحی شرقی استان شد.

شکل :83الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح  311میلی باری()8311/83/3

شکل :84الگوی فشار سطح زمین ()8311/83/3

همچنین در تاریخ های هشتم و نهم اسفند ماه مطابق شکل های ( )19و ( )53نیز با عبور ناوه تراز میانی جو از منطقه ضمن
افزایش ابر ،بارش باران در نیمه جنوبی و وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک در شرق استان رخ داد که کاهش کیفیت
هوا و افزایش غبار را در مناطقی همچون ریگان ،فهرج و زهکلوت به همراه داشت.
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فصلنامه زمستان 0011

اداره کل هواشناسی استان کرمان

شماره 0011-8

شکل :31الگوی فشار سطح زمین ()8311/83/4

شکل :86الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح  311میلی باری()8311/83/4

مطابق شکل های ( )51و ( )55از روز دوازدهم اسفند ماه با عبور ناوه تراز میانی جو و افزایش شیو فشاری در شرق و
شمال غرب استان وزش باد نسبتا شدید و خیزش گرد و خاک آغاز و تا پایان روز چهاردهم اسفند ادامه داشت که با
بررسی پیش یابی نقشه های هواشناسی در تاریخ یازدهم اسفند ماه هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص وزش باد
نسبتا شدید و احتمال وقوع طوفان شن در مناطق ذکر شده صادر شد.

شکل  :38الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح  311میلی باری()8311/83/85

شکل  :33الگوی فشار سطح زمین ()8311/83/85

در تاریخ شانزدهم تا هجدهم اسفند ماه مطابق شکل های ( )50و ( )50تحت تاثیر عبور امواج کم دامنه تراز میانی جو و
افزایش شیو فشاری در سطح زمین ضمن افزایش ابر ،بارش پراکنده باران و وزش باد نسبتا شدید تا شدید در شمال ،غرب،
مرکز و جنوب شرق استان رخ داد که سبب وقوع طوفان شن در محورهای مواصالتی شمال غرب و جنوب شرق استان
شد .شایان ذکر است که سرعت وزش باد در شهر کرمان به  27کیلومتر بر ساعت رسید و محور رفسنجان به یزد به دلیل
طوفان شن و کاهش دید مسدود شد.
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فصلنامه زمستان 0011

اداره کل هواشناسی استان کرمان

شماره 0011-8

شکل :35الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح  311میلی باری()8311/83/83

شکل  :33الگوی فشار سطح زمین ()8311/83/83

از روز بیست و پنجم اسفند ماه با تاثیر ناوه نسبتا عمیقی که از شمال دریای خزر تا کشور مصر در آفریقا کشیده شده بود
وزش باد به نسبت شدید درشمال ،غرب و جنوب شرق استان آغاز و تا بیست و هفتم اسفندماه ادامه داشت .وزش باد و
خیزش گرد و خاک کاهش کیفیت هوا ،افزایش غلظت غبار ،کاهش دید افقی و اختالل تردد خصوصاً در محورهای
مواصالتی شرق استان را به همراه داشت .در تاریخ بیست و چهارم اسفند ماه هشدار سطح زرد هواشناسی جهت وزش باد
نسبتاً شدید تا شدید و وقوع طوفان شن در مرکز پیش بینی استان صادر شد.
همچنین از روز بیست و ششم اسفند ماه مطابق شکل های ( )52و ( )52با نفوذ توده هوای سرد به استان کاهش محسوس
دما در نیمه شمالی غرب و مرکز استان رخ داد که در تاریخ بیست و چهارم اسفند ماه هشدار سطح زرد هواشناسی
کشاورزی در خصوص افت محسوس دمای کمینه و احتمال سرمازدگی محصوالت کشاورزی صادر شد.

شکل  :39الگوی فشار سطح زمین

شکل  :33الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح  311میلی باری

()8311/83/39

()8311/83/39
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فصلنامه زمستان 0011

اداره کل هواشناسی استان کرمان

شماره 0011-8

تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان  -زمستان 8311
مخاطرات جوی دی ماه:


کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت ریزگردها

در دهۀ دوم و سوم دی ماه وزش باد به نسبت شدید و گرد و خاک در مناطق شرقی ،شمال و شمال غرب استان منجر به
کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی به خصوص در مناطق جنوب شرقی استان شد .از جمله مخاطرات وارد شده
بدلیل وقوع طوفان شن و خاک اختالل تردد جاده ای در راههای مواصالتی استان کرمان با استانهای همجوار ،تعطیلی
برخی از مدارس شرق استان ،آسیب به گلخانه ها و باغ های کشاورزی شد .در تاریخ  1033/13/52طوفان شن موجب
بسته شدن محور فهرج –شورگز شد .در تاریخ  1033/13/50طوفان ادارات فهرج را تعطیل کرد و همچنین موجب کندی
عبور و مرور در محور فهرج ـ زاهدان شد.


سیالبی شدن مسیل ها

در تاریخ  51دی ماه هشدار نارنجی مبنی بر تشدید فعالیت سامانه بارشی از  50لغایت  52دی ماه صادر شد که منجر به
خسارات به راه های روستایی و مسدود شدن چندین راه بر اثر باران و طغیان رودخانه ها در شهرستان های جنوبی استان
شد .در تاریخ  1033/13/52سیالب و طغیان رودخانه  15محور ارتباطی کرمان از جمله محور رودبار  -کهنوج از مسیرهای
مظفر اباد ،آبسردوئیه و بیژن آباد ،محور منوجان -هشتبندی ( هرمزگان) و محور زهکلوت – ایرانشهر را مسدود کرد.


کاهش دما

در  53دی ماه به دلیل رخداد کاهش دما هشدار کشاورزی شماره  0سطح زرد صادر و هشدار های الزم به کشاورزان
داده شد اما این کاهش دما و ایجاد سرمازدگی موجب خسارت های زیادی به بخش کشاورزی در مناطق جنوبی استان
شد.
الزم به ذکر است با برآوردی که در دفتر مدیریت بحران استانداری کرمان در خصوص خسارات ناشی از حوادث سیل،
برف و طوفان از  15تا  12دیماه در  19شهرستان استان انجام شده به طور تخمینی حجم خسارات حدود دو هزار و 505
میلیارد تومان ارزیابی و برآورد شده است که از این میزان ،حدود  900میلیارد تومان به بخش کشاورزی و حدود یکهزار
و  033میلیارد تومان به بخش زیر بنایی خسارات وارد شده است همچنین بهدلیل بیتوجهی برخی عشایر و دامداران به
هشدارهای مکرر صادره و عدم خروج به موقع دامها از مراتع و بهویژه تاالب جازموریان حدود یکهزار و  030راس دام
تلف شده است.
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فصلنامه زمستان 0011

اداره کل هواشناسی استان کرمان

شماره 0011-8

مخاطرات جوی بهمن ماه:


کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت ریزگردها

در دهۀ اول بهمن ماه وزش باد بسیار شدید و گرد و خاک در مناطق شرقی ،شمال و شمال غرب استان منجر به کاهش
کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی شد .از جمله مخاطرات وارد شده بدلیل وقوع طوفان شن و خاک اختالل تردد جاده
ای در راههای مواصالتی استان کرمان با استان های هم جوار ،تعطیلی برخی از مدارس شرق استان ،آسیب به گلخانه ها
و باغ های کشاورزی شد .در تاریخ  1033/11/31طوفان شن موجب بسته شدن محور های شرقی استان شد .همچنین
هشدار های الزم کشاورزی در خصوص خودداری از محلول پاشی در مناطق با رنگ قرمز نیز اعالم شد.


سیالبی شدن مسیل ها

در تاریخ  53بهمن ماه هشدار زرد مبنی بر ورود سامانه بارشی از  50لغایت  50بهمن ماه صادر و توصیه های الزم جهت
جلوگیری از خسارات نیز داده شد.


کاهش دما

درروز دوم تا چهارم بهمن ماه به دلیل رخداد کاهش دما سرمازدگی در برخی مناطق استان رخداد و این کاهش دما و
ایجاد سرمازدگی موجب خسارت های زیادی به بخش کشاورزی در مناطق جنوبی استان شد .از جمله خسارت به سیب
زمینی در میانچیل جیرفت و سلمان آباد عنبر آباد شد.
مخاطرات جوی اسفند ماه:


وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک

پدیده غالب جوی در اسفند ماه وزش باد نسبتا شدید و خیزش گرد و خاک بود که منجر به وقوع طوفان شن ،کاهش
کیفیت هوا ،کاهش میزان دید افقی و اختالل تردد در محورهای مواصالتی استان به شرح ذیل شد:
هفدهم اسفند ماه مسدود شدن محور مواصالتی انار به یزد و وقوع سه حادثه رانندگی و ایجاد خسارات جانی و مالی.
بیست و ششم اسفند ماه مسدود شدن محور بم به سیستان به دلیل کاهش دید افقی.


کاهش محسوس دما

در تاریخ بیست و هفتم اسفند ماه کاهش محسوس دما در نیمه شمالی و غرب استان رخ داد که منجر به خسارت
سرمازدگی به محصوالت کشاورزی در این مناطق شد.
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فصلنامه زمستان 0011

اداره کل هواشناسی استان کرمان

شماره 0011-8

تحلیلی بر وضعیت دمای استان  -زمستان 8311
اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت
جدول :8مقایسه متغیر های سه گانه دمای استان در زمستان  8311با بلند مدت

مطابق با جدول( )1دامنه میانگین دما در فصل زمستان از  2/0تا  12/9درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است.
بیشترین میانگین دمای این فصل متعلق به رودبار جنوب وکمترین میانگین آن متعلق به بردسیر می باشد .میانگین دمای
استان در این فصل  15/2درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه بلند مدت  11می باشد بنابراین زمستان امسال 1/2
درجه نسبت به بلند مدت گرم تر بوده است.
میانگین دمای بیشینه استان از  15تا  50/9درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است .میانگین دمای بیشینه استان
در این فصل  19/0درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه بلند مدت  10/2درجه سلسیوس ثبت شده است .میانگین
دمای بیشینه فصل زمستان  1033نسبت به بلندمدت  1/9درجه گرمتر شده است.
میانگین دمای کمینه استان از  -1/2تا  15/9درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است .میانگین دمای کمینه استان
در این فصل  2/5درجه سلسیوس و در مدت مشابه بلند مدت  0/2درجه سلسیوس ثبت شده است و این حاکی از افزایش
 1/0درجه ای دما نسبت به مدت مشابه در بلند مدت می باشد.
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فصلنامه زمستان 0011

اداره کل هواشناسی استان کرمان

شماره 0011-8

دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
همان طور که در جدول ( )5مالحظه می شود دمای بیشینه مطلق زمستان  1033به میزان  02/2درجه سلسیوس در شهداد
به ثبت رسیده است .همچنین بیشینه دمای مطلق زمستان سال گذشته و بلندمدت متعلق به کهنوج و شهداد به ترتیب با
 02/1و  09درجه سلسیوس می باشد.
مطابق با جدول ( )0دمای کمینه مطلق زمستان  1033به میزان  -12درجه سلسیوس در الله زار به ثبت رسیده است .همچنین
کمینه دمای مطلق زمستان سال گذشته و بلندمدت متعلق به الله زار به ترتیب با  -12و  -51درجه سلسیوس می باشد.
دمای بیشینه مطلق زمستان 8311

(درجه سلسیوس)

جدول :3مقایسه دمای بیشینه مطلق زمستان  8311با بلند مدت و سال گذشته

سال 8311

سال 8566

بلندمدت

02/2

02/1

09

شهداد

کهنوج

شهداد

1033/15/52

1099/15/52

1022/15/52

دمای کمینه مطلق زمستان ( 8311درجه سلسیوس)
جدول :5مقایسه دمای کمینه مطلق زمستان  8311با بلند مدت و سال گذشته

سال 8311

سال 8566

بلندمدت

-12

-12

-51

الله زار

الله زار

الله زار

1033/13/10

1099/13/15

1022/13/12
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فصلنامه زمستان 0011

اداره کل هواشناسی استان کرمان

شماره 0011-8

پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل  :33پهنه بندی میانگین دمای استان در فصل زمستان

بر اساس نقشه پهنه بندی میانگین دمایی استان کرمان شکل ( )50در فصل زمستان  1033کمترین میانگین دما در مناطق
غربی و شمالی استان شهرستان های بردسیر ،رابر ،بافت ،کوهبنان ،شهر بابک ،سیرجان و زرند و بیشترین میانگین دما در
مناطق جنوبی و شرقی استان از جمله شهرستان های رودبار ،قلعه گنج ،فهرج ،منوجان ،ریگان و نرماشیر رخ داده است.
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فصلنامه زمستان 0011

اداره کل هواشناسی استان کرمان

شماره 0011-8

پهنهبندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلند مدت

شکل  :34پهنه بندی اختالف میانگین دمای استان نسبت به بلند مدت در فصل زمستان

شکل ( )52اختالف دمای میانگین فصل زمستان  1033با بلند مدت را در استان کرمان نشان می دهد .بررسی پهنه بندی
فوق حاکی از این است که تمامی شهرستان های استان در زمستان  1033نسبت به بلند مدت افزایش داشته اند دامنه
اختالف میانگین دما با مدت مشابه در بلند مدت بین  3/9تا  5/5درجه سلسیوس می باشد در برخی شهرستان های واقع
در جنوب و شرق استان تا  5/5درجه نسبت به بلند مدت گرم تر و بطور محسوس بی هنجاری مثبت دما را در زمستان
نشان می دهد .راور و انار بیشترین افزایش دما و رابر کمترین افزایش دما را نسبت به بلند مدت نشان می دهد .در مجموع
میانگین دمای استان کرمان در زمستان  1/2درجه نسبت به بلند مدت گرم تر بوده است .الزم به ذکر است شهر کرمان
مرکز استان  5/1درجه در فصل زمستان نسبت به بلند مدت افزایش دما داشته است.
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فصلنامه زمستان 0011

اداره کل هواشناسی استان کرمان

شماره 0011-8

تحلیلی بر وضعیت بارش استان  -زمستان 8311
جدول :3مقایسه بارش استان در فصل زمستان  8311با مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت

بررسی بارندگی در فصل زمستان  1033مطابق با جدول( )0نشان می دهد که ایستگاه های استان در فصل زمستان بارشی
بین  10/0تا  121/5میلیمتر داشته اند .میانگین بارش در این فصل برابر با  03میلیمتر درحالی که میانگین بارش در مدت
مشابه سال گذشته  9/9و بلندمدت  00/9میلیمتر گزارش شده است و حاکی از کاهش  0درصدی بارش ها نسبت به دوره
مشابه بلندمدت می باشد.
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فصلنامه زمستان 0011

اداره کل هواشناسی استان کرمان

شماره 0011-8

درصد تأمین بارش سال آبی استان

شکل  :36نمودار درصد تامین بارش استان کرمان در فصل زمستان  8311ومقایسه با بلند مدت

شکل  59نمودار درصد تامین بارش شهرستان های استان در فصل زمستان سال جاری و مقایسه با بلند مدت را نشان می
دهد .بر اساس این نمودار سهم بارش زمستان استان کرمان  21/2درصد بارش یک سال کامل آبی می باشد .کهنوج با
 92درصد بیشترین سهم بارش استان و انار کمترین سهم بارش در زمستان را به خود اختصاص داده است.
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فصلنامه زمستان 0011

اداره کل هواشناسی استان کرمان

شماره 0011-8

پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل  :51پهنه بندی بارش تجمعی در زمستان 8311

بر اساس پهنه بندی مجموع بارش در استان کرمان شکل ( )03بیشترین بارش تجمعی زمستان  1033در شهرستان های
منوجان ،کهنوج ،عنبر آباد و جیرفت به ثبت رسیده است .مطابق با نقشه فوق هسته بیشینه بارش در شهرستان های جنوب
و جنوب غربی و کمترین بارش در مناطق شمال غرب ثبت شده است .دامنه بارش ها از  10/0تا  121/5متغیر می باشدکه
منوجان با  121/5بیشترین بارش تجمعی در فصل زمستان را به خود اختصاص داده است.
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شماره 0011-8

تحلیلی بر وقوع باد در استان طی زمستان 8311
وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه های سینوپتیک استان
جدول  : 3وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه های سینوپتیک استان کرمان در زمستان8311

باد غالب
نام ایستگاه

سمت (جهت)

حداکثر باد زمستان8311

درصد وقوع

سمت (درجه)

سرعت

انار

جنوبی

10

513

53

کرمان

جنوب غربی

19

523

55

شهداد

شمالی

10

023

12

شهربابک

جنوبی

53

503

53

سیرجان

جنوب شرقی

12

513

10

الله زار

غربی

09

503

12

بافت

غربی

12

03

12

بم

غربی

02

533

10

کهنوج

جنوبی

50

513

15

جیرفت

جنوبی

12

033

9

رفسنجان

جنوب غربی

59

503

10

زرند

جنوب شرقی

52

503

12

راور

جنوبی

53

503

12

در ماه

با نگاهی به آمار بیشینه سرعت باد مطابق با جدول ( )2در زمستان  1033مشاهده می شود که بیشترین سرعت باد  55متر بر
ثانیه در کرمان رخ داده است و کمترین سرعت باد  9متر بر ثانیه از ایستگاه جیرفت گزارش شده است .همچنین میانگین
سرعت باد استان در زمستان سال جاری  0/5متر بر ثانیه می باشد .باد غالب شهر کرمان در زمستان جنوب غربی بوده
است.
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شماره 0011-8

گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان
بم

کرمان

کهنوج

شهداد

شکل  :58گلباد ایستگاه های کرمان ،بم ،کهنوج ،شهداد
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اداره کل هواشناسی استان کرمان

`

بافت

انار

جیرفت

سیرجان

شماره 0011-8

الله زار

رفسنجان

شهربابک

زرند

راور

شکل  : 53گلباد ایستگاه های انار ،بافت ،الله زار ،جیرفت ،رفسنجان ،شهربابک ،سیرجان ،زرند ،راور
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شماره 0011-8

تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان  -زمستان 8311

شکل  :55پهنه بندی خشکسالی استان در فصل زمستان  8311بر اساس شاخص SPEI

شکل( )00پایش خشکسالی با شاخص  SPEIرا نشان می دهد در این شاخص بر خالف شاخص های دیگر رایج و مورد
استفاده عالوه بر بارش میزان تبخیر و تعرق نیز لحاظ می شود این شاخص توانایی محاسبه شاخص خشکسالی در مقیاس
های زمانی مختلف را دارد .بر اساس نمایه مذکور در فصل زمستان مناطق شمال غرب و شرق استان درجات مختلف
خشکسالی بسیار شدید تا خفیف مشاهده می شود و شهرستان های حاشیه جنوب غرب و شمال شرق استان ترسالی ضعیف
نشان داده می شود.
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شماره 0011-8

پیوست شماره  -3معرفی گلباد
گلباد ،نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیهای باد در یک منطقه میباشد و سه مشخصه اصلی
شاخص باد را نمایش میدهد :فراوانی وقوع باد ،سرعت باد و جهت باد .منظور از فراوانی وقوع باد ،تعداد دیدبانیهایی که
برای شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پیوسته است .سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا میباشد که با نات یا متر بر ثانیه
سنجیده میشود و جهت باد ،جریان غالب باد را نشان میدهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباشد .ساختار کلی گلباد
به شکل گل باز شده میباشد .دایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش میدهد گلها نیز نمایشگر
سرعت و جهت باد است .ضخامت گلها ،نشانگر سرعت باد و طول گلها نشانگر تعداد وقوع باد است .گلباد به صورت
سالیانه یا ماهیانه ترسیم میگردند و به دو روش دستی و نرمافزاری تهیه میشود .در روش دستی ابتدا شاخصهای باد منطقه
آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد ،باد آرام ،سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر
یک از شاخصها نسبت به کل گرفته میشود.میزان قطر دایره و طول و ضخامت گلها بر حسب این درصد ترسیم میگردد.
برای ترسیم گلباد به روش نرمافزاری باید آمار و اطالعات در یک فایل Excelتهیه شده و وارد نرمافزار ویژه گلباد گردد.
عمدهترین نرمافزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمافزار  WR-plotاست .نمودارهای به دست آمده از دایرههای هم
مرکزی تشکیل شدهاند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از  3/2متر بر ثانیه نوشته میشود.
سمتهای باد بر روی دایرهها غالباً در هشت سمت شمال ،شمالشرقی ،شرقی ،جنوبشرقی ،جنوب ،جنوبغربی ،غربی و
شمالغربی نمایش داده میشود .سرعتهای باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به  2گروه دستهبندی میشوند.
آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دایرهها مشخص میشود .اگر فراوانی هر گستره در
سمتهای مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرام نیز به آن افزوده شود ،حاصل صدرصد را نشان خواهد داد ،و این
به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است .تفسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی (توپوگرافی) دشوار است زیرا
اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا میشوند.از کاربردهای گلباد میتوان به آمایش سرزمین ،طراحیهای
شهری ،طراحی باند فرودگاهها ،زمینهای ورزشی و غیره ،عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه ،مکانیابی
جهت گسترش فضای سبز ،و امکانسنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کرد.
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شماره 0011-8

تقدیر و تشکر
 -1به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی
به سبب تهیه تعدادی از جداول ،نمودارها و شکل های مورد استفاده در این فصلنامه که پس از تولید در مقیاس
کشوری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز میشود.
 -5نویسندگان این فصلنامه همچنین از تمامی همکاران استانی ( همکاران پرتالش دیدبانی ،فنی ،فناوری اطالعات،
تحقیقات و پیش بینی) که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاری و تقدیر می
نمایند.
همکاران این شماره نشریه:

1ـ زهرا نجفی نیک
 5ـ مهدیه عرب پور
0ـ فهیمه راستی
0ـ میترا یاوری
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