>اقلیم و جغرافیا <
استان ايالم با 19086كیلومتر مربع حدود  1/4درصد مساحت كل كشور را تشكیل مي دهد .اين استان در غرر
سلسله جبال زاگرس بین 31درجه و  58دقیقه تا 34درجه و  15دقیقه عرض شمالي و  45درجره و  24دقیقره ترا
 48درجه و  10دقیقه طول شرقي در گوشه غربي كشور قرار گرفته است .استان ايرالم از جنرو برا خوزسرتان ،از
شرق با لرستان ،ازشمال با كرمانشاه و از سمت غر با  425كیلومتر مرز مشترك با كشرور عرراق هموروار اسرت.
براساس آخرين تقسیمات كشوري در سال  ،1385استان ايالم مشتمل بر  10شهرستان 17 ،بخش 16 ،شهر36 ،
دهستان و  753آبادي داراي سكنه بوده است .شهرستانهاي استان ايالم عبارتند از :آبردانان ،ايرالم ،مهرران ،ايروان،
سیروان ،چرداول ،دره شهر ،دهلران ،بدره و ملكشاهي مركز اسرتان شرهر ايرالم اسرت كره بللرت زيباهیهراي طبیلري
فراواني كه دارد عروس زاگرس نام گرفته است.

جغرافیاي طبیلي واقلیم استان
ناهمواريهاي استان ايالم از چین خوردگیهاي موازي در جهت شمال غربي و جنو شرقي بوجود آمده اسرت .ايرن
كوهها از رسوبات دوران اول تا چهارم زمین شناسي به يادگار ماندهاند ،ولي شكل گیري كلي آنها عموماً بره دوران
دوم و سوم زمین شناسي مربوط است .ايرن كوههرا چنران گسرترده و فشررده انرد كره امكران شركل گیرري دشرتهاي
میانكوهي در میان آنها فراهم نشده است.
با توجه به نقشه ناهمواريهاي استان بخوبي مللوم مي شودكه شمال وشمالشرق استان از ارتفاعات و كوهستانهاي بلند
تشكیل يافته و نیمه غربي و جنوبغر آن از نواحي كم ارتفاع با شیبي بطرف غر شكل گرفته اسرت كره دشرتهاي
وسیع گرمسیر منطقه مهران ،دهلران و دشت عباس را در بر ميگیرد .ارتفاع اين دشرتها از  250مترر كمترر اسرت .
وجود اين ناهمواريها كه در مواور سرزمین هاي پست قرارگرفته اند اختالف ارتفاع اين دو نیمه را به حدود3000
متر مي رساند .با توجه به اين خصوصیت طبیلي ،شكلي از زندگي اجتمراعي پديدآمرده اسرت كره امرروزه بره ن رام
عشايري و ايلي ملروف است.
بطوركلي نواحي شمال و شمال شرق استان ايالم كوهستاني و نواحي جنو غر و غرر اسرتان از اراضري پسرت
وكرررم ارتفررراع تشررركیل يافتررره اسرررت .مهمتررررين ارتفاعرررات اسرررتان كبیركررروه و دينررراركوه مررري باشرررند.

استان ايالم از ن ر شرايط اقلیمي جزء مناطق گرمسیركشور محسو مي شود ،ولي بللت وجود ارتفاعات ،اختالف
درجه حرارت و بارندگي در بخشهاي شمالي ،جنوبي و غربي آن زياد است بطوريكه میتوان از ن رر اقلیمري ،منراطق
سه گانه سردسیري ،گرمسیري و ملتدل را در اين استان بخوبي مشاهده نمود .اين مناطق عبارتند از:
 -1مناطق كوهستاني شمال و شمال شرق كه آ و هواي نسبتاً سرد و زمستان طوالني دارد حرداقل درجره حررارت
در زمستان 15تا  20درجه زير صفرمي رسد و میزان بارندگي آن نیز به بیش از 600میلي مترر در سرال برالم مري
گردد.
 -2مناطق جلگه اي غر و جنوبغر استان كه آ و هواي گرمسیري دارند .حداكثر درجه حرارت اين مناطق تا
 52درجه باالي صفر مي رسد .میزان بارندگي اين مناطق حدود  200میلیمتر در سال است.
 -3مناطق میاني با آ و هواي ملتدل كه درجه حرارت اين مناطق در زمسرتان ترا  15درجره زيرر صرفر و حرداكثر
درجرره حرررارت آن در منرراطق جنرروبي و دره شررهر در تابسررتان برره برریش از  45درجرره سررانتي گررراد مرري رسررد.
اقلیم استان بللت تاثیر عوامل مختلفي از جمله عرض جغرافیراهي ،ارتفاعرات ،بیابانهراي عربسرتان ،جلگره خوزسرتان،
دشتهاي عراق و بادهاي محلي از تنوع زيادي برخوردار است.
سیستمهاي جوي مختلفي استان را تحت تاثیر قرار مي دهند كه باعث بارشهاي فصول پاهیز ،زمستان ،بهرار وگاهراً در
تابستان مي شوند .توده هواي غربي از درياي مديترانه و درياي سیاه باعث بارندگیهاي پراهیزي و زمسرتاني در اسرتان
مي شوند و جريانات درياي سرخ و صحراي عربستان نیز در بارشهاي زمستاني و بهراري مثثرنرد و در تابسرتان سرب
گرم شدن هوا مي شوند .دشتهاي وسیع دركشور عراق درتابستان باعث ايواد سلول كم فشار حرارتي با دماي زياد و
رطوبت كم مي شوند همچنین توده هاي شمالي را كه از مناطق سیبري كشور ما را تحت نفوذ قرار مي دهنرد باعرث
كاهش دما و يخبندان در مناطق شمالي استان مي شوند.
بر اساس اطالعات وآمار ثبت شده در ايستگاه سینوپتیك ايالم حداكثر مطلق درجه حررارت  42/2درجره سرانتي
گراد و حداقل مطلق درجه حرارت  -13/6درجه سانتي گراد بوده و متوسط بارنردگي سراالنه ايرن ايسرتگاه 576
میلي متر مي باشد تلداد روزهاي يخبندان شهر ايالم به  25روز در سال مي رسد.
در ايستگاه دهلران حداكثر مطلق درجه حرارت  52/2درجه سرانتي گرراد و حرداقل مطلرق درجره حررارت -0/4
درجه سانتي گراد ثبرت شرده اسرت مقردار متوسرط بارنردگي سراالنه ايسرتگاه دهلرران  271میلري مترر مري باشرد.

رژيم بارندگي استان به گونه اي است كه حدود  %50بارندگي در فصل زمسرتان  %20در فصرل بهرار و  %29در
فصل پاهیز و  %1در فصل تابستان ريزش مي كند.
بارندگي ساالنه فراوان از يكسو و نقش استان بلنوان زهكش آبهاي سطحي سلسرله جبرال زاگررس از سروي ديگرر،
موج

پیدايش رودخانه هاي زيادي شده كه مهمترين آنها :سریمره  -میمره  -دويرر  -كنورانچم  -گردارخوش -

چنگوله  -گاوي – كنگیر  -تلخا مي باشند.

