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 چکیده
گیرد و مقادیر و  مورد بررسی و تحلیل قرار می 1400-1401ایالم در سال زراعی  نامه وضعیت جوی استان سال این در

 کمیت های مختلف در این بازه ی زمانی ارائه و با بلند مدت مقایسه می گردد .

تمام  دماهای بیشینه و کمینههمچنین و استان نسبت به بلند مدت  و بیشینه میانگین دمای کمینه 1400-1401در سال آبی 

افزایش درجه سلسیوس  7/1به میزان نسبت به بلند مدت نیز  دمای استان میانگین افزایش داشته است . ستان های استانشهر

 کمینه و بیشینه دماهای ثبت است ولی آستانهبوده  سالی گرم تر نسبت به نرمال  1400-1401. بطور کلی سال استداشته 

 نشده است . شکسته استان ایستگاه های در آماری دوره مدت بلند به نسبت در این سال مطلق

 آبی  اطالعات ثبت شده در ایستگاه های استان نشان می دهد که میانگین بارش شهرستان های استان ایالم در این سال

کمتر بوده  درصد 1/61می باشد. این مقدار نسبت به بارندگی دوره ی آماری بلند مدت به میزان میلی متر  157برابر  

ی کم بارش تر سال 1400-1401سال آبی  میلی متر بوده است و در مجموع  9/240سال آبی گذشته نیز در ارش ب .است

 و بلند مدت را تجربه کرده ایم .گذشته  را نسبت به سال آبی

 درگیری از حاکی  SPEIشاخص  اساس بر استان 1401به شهریور  منتهی ماهه بیست و چهار خشکسالی نقشه بررسی

 .باشد می شدید بسیار خشکسالی به استان نواحی تمامی

 چشمگیری های بارش 1400 پاییزدر .شد صادر (زرد و نارنجی )مجموع هشدارهشدار 75 مجموع درجاری در سال آبی 

با عقب نشینی پر ارتفاع جنب حاره ای و پیش روی زبانه های کم فشار سطح زمین بارش هایی  1400 زمستان در.نشد ثبت

اما میزان بارش ها نسبت به بلند مدت بسیار ناچیز بود و قسمت اعظم ریزش ها در بهمن ماه و در شهرستان گزارش شد 

های شرقی استان به ثبت رسید. با توجه به کاهش نزوالت جوی و فعال شدن چشمه های گرد و خاک، چندین روز 

ارشی به استان بارش هایی ثبت شد که باز هم با ورود چندین سامانه ب 1401بهار  گردوغباری در استان به ثبت رسید.

عمده بارش ها در شرق استان گزارش شد و تعداد روزهای و  کاهش داستدرصد 50تقریباً به میزان نسبت به بلند مدت 

استان بارش ها کاهش و تقریبا در ماه های گرم سال به صفر تابستان  گردوغباری به نسبت سال های گذشته بیشتر بود.

مرداد ماه به دلیل کشیده شدن زبانه های مانسون تا غرب کشور در شهرستان های بدره و آبدانان بارش های  رسید در

 .رگباری رخ داد
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 1400-1401سال آبی   -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 

 

 1400 پاییز  -استان  تحلیل همدیدی  وضعیت جوی

 
اواسط آبان ماه آغاز می گردد اما از اوایل مهر ماه سیستم های بارش زا در استان ایالم به طور متوسط بارش های موثر از 

در  هیچ گونه بارشی در استان به ثبت نرسید.سال گذشته فعالیت می کنند. در مهر ماه  ای در سطح استان به صورت نقطه

 نه البته یبارش سامانه هفت ماه آذر درو  دادند قرار ریتاث تحت را منطقه جو یبارش سامانه پنج مجموع درنیز،  ماه آبان

 زین ماه نیا یبارش یها سامانه. شد منطقه در بارش رخداد باعث و داد قرار ریتاث تحت را ایالم استان جو ،یقو چندان

 و یبار یلیم 500 سطح تراز نیانگیم ( 2و1 ). شکل شماره نداشتند همراه به را ینیسنگ بارش و نبودند قدرتمند چندان

 را نشان می دهد. 1400در پاییز  ایدر سطح فشار نیانگیم یالگو

                           1400زمین پاییز  سطح تراز فشاری الگوی-2شکل             1400پاییز  باری  میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -1 شکل      

 

 1400تحلیل سینوپتیکی استان در مهر ماه 
سامانه بارشی و موثری از جو منطقه عبور نکرد و این ماه بدون بارش سپری شد. میانگین تراز سطح هیچ  1400مهر ماه در 

داده شده است. در این الگو،  نشان (4و3ه)در شکل شمار 1400مهر لگوی میانگین فشار سطح دریا او  میلی باری 500

 شیو و در الگوی میانگین فشاری سطح دریا،  تان تا خلیج فارس کشیده شده استمحور پرارتفاع جنب حاره از روی عربس
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 .ر و پایین تر بیشتر استالتهای بافشار در منطقه نسبت به عرض 

 
 1400مهرماه  زمین سطح تراز فشاری الگوی-4شکل           1400باری مهر ماه  میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -3 شکل      

 

 1400ماهتحلیل سینوپتیکی استان در آبان 
روزهای ابتدایی آبان ماه جو استان تقریباً پایدار بود و پدیده خاصی گزارش نشد روز پنجم آبان ماه هشدار سطح زرد    

 از سوی اداره پیش بینی و پیش آگاهی های جوی مبنی بر نفوذ سامانه بارش زا به استان صادر شد که در روز هشتم آبان

ارتفاع جنب حاره ای به غرب کشور بارش های رگباری اکثر نقاط استان را در بر با ورد سامانه کم  (5و6 )شکل ماه

دلیل ه میلیمتر باران گزارش شد. ب 13طوریکه در ایستگاه ایالم ه گرفت که عمده فعالیت این سیستم در شمال استان بود. ب

 . یش یافتابرناکی و ورود جبهه گرم طی این سیستم دمای هوای صبحگاهی به صورت محسوس افزا
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 8/8/1400زمین سطح تراز فشاری الگوی-6شکل                  8/8/1400باری  میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -5 شکل       

 

م با نفوذ سامانه کم ارتفاع و افزایش هدر روز یازدهم آبان ماه هشدار سطح زرد صادر شد که در روزهای دوازدهم و سیزد

طی این سیستم دمای  .زمین آسمان استان بارانی شد که عمده فعالیت این سامانه در جنوب و شرق استان بودفشار سطح 

در اواخر ماه با ورود سامانه مدیترانه ای و استقرار کم ارتفاع جنب حاره ای در غرب  هوا به طور محسوس کاهش یافت.

رگ، و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید گزارش شد. طی فعالیت کشور ابرناکی، بارش باران، رعد و برق، در نقاط مستعد تگ

 این سیستم مناطق جنوبی استان بهره بیشتری از بارش ها را نصیب خود کردند.

 

 

 1400تحلیل سینوپتیکی استان در آذر ماه 
 این ماهدر روزهای ابتدایی هشدار زرد از سوی اداره پیش بینی و هشدار سریع صادر شد.  4هشدار نارنجی و  2در این ماه 

در میانه دهه با عبور  و به سبب پشته فشاری و جریانات مداری هوای سرد صبحگاهی و یخبندان در سطح استان رخ داد

موج ناپایدار مدیترانه ای که با هوای سرد در هسته خود شرایط را برای اشباع سریع فراهم می کرد بارندگی ها در سطح 

ها چشمگیر و سنگین بودند. این موج به دلیل شرایط همرفتی  استان بارش جنوبی و شرقیه در نواحی استان آغاز گردید ک

 ادامه داشت. اول این ماه و ترمودینامیکی با رعدو برق همراه بود و سیستم تا پایان دهه

بارندگی های نسبتا خوبی را  سیستم با رعد و برق همراه بود و به دلیل شرایط همرفتی و ترمودینامیکیدرابتدای دهه دوم    

در اواخر دهه شرایط برای بارش های زمستانه فراهم شد که در شرق استان بیشترین بارش گزارش گردید  به همراه داشت.

 .و ریزش ها در ارتفاعات توام با برف بود
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هوای نسبتا مطبوع شد از اواخر دهه سوم کماکان پرفشار و پرارتفاع در سطح استان مستقر بود و باعث  روزهای ابتداییدر 

تدریج با نفوذ جریانات ناپایدار در سطح استان بارندگی ه بشود   دیده می (8 و7) شکل شمارهگونه که در  هماناین دهه 

 گردید. بخش گزارشرخ داد. شدت بارش ها در جنوب و شرق استان در حد رضایت 

 

 

 27/9/1400زمین سطح تراز فشاری الگوی-8شکل      27/9/1400باری  میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -7 شکل
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  1400 زمستان -استان تحلیل همدیدی  وضعیت جوی 

 
 از یبعض در و بارش رخداد باعث و داد قرار ریتاث تحت را ایالم استان جو داریناپا سامانه چندین 1400 سال زمستان در

هشدار سطح نارنجی از سوی  5هشدار سطح زرد و  14طی این مدت  .شد منطقه جو به مهاجر گردوغبار نفوذ و جادیا آنها

توان عقب نشینی پر ارتفاع جنب حاره ای و پیش  می (10و  9)شد. در شکل شمارهاداره پیش بینی و هشدار سریع صادر 

 .زبانه های کم فشار سطح زمین را دیدروی 

 زمستان زمین سطح تراز فشاری الگوی-10شکلباری زمستان                            میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -9 شکل   

 

 1400تحلیل سینوپتیکی استان در دی ماه
سرد، در ارتفاعات بارش برف گزارش شد و متعاقب آن دمای در ابتدای دی ماه به دلیل نفوذ سامانه سرد بارشی با هسته 

هوای استان خصوصاً در مناطق شمالی افت محسوسی را نشان داد. این سیستم تا چند روز در سطح استان فعال بود. در 

کنده در اواخر دهه اول به دلیل تشکیل توده های همرفتی یک سامانه بارش زا به استان ورود پیدا کرد که سبب بارش پرا

کل استان شد این سیستم گرچه از قدرت زیادی برخوردار نبود اما به صورت نقطه ای در برخی شهرستان های شمالی و 

لغزندگی معابر و اختالل در تردد وسایل نقلیه شد. پس از این سیستم،  گرفتگی شمال شرق استان تقویت شد که سبب آب

ها به صورت ش پیدا کرد که دمای هوا به طور محسوس کاهش یافت و ریزسیستم همرفتی دیگری به مرزهای استان ورود 

 سرد به استان وارد شدند که خصوصاً در مناطق شمالی به ثبت رسید. در ادامه ماه چندین سیستم با هسته نسبتاًبرف و باران 

 خصوصاً در اواخر ماه شد. ر به صدور هشدار های سطح نارنجیمنج
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میلی باری ناوه ناپایداری بر روی دریای مدیترانه شکل  500در بررسی نقشه های ( 12و  11 )کل شمارهشتوجه به با 

گرفت که زبانه های آن غرب کشور را تحت تاثیر خود قرار داد و باعث تشدید شیو ارتفاعی و فرارفت با تاوایی مثبت 

رب کشور شد. همچنین به دلیل ریزش در جو منطقه شد که همراهی آن با کم فشار سطح زمین سبب بارندگی هایی در غ

 جریانات شمالی دمای متوسط در سطح استان به شدت کاهش یافت.

                                                                  24/10/1400زمین  سطح تراز فشاری الگوی-12شکل                     24/10/1400باری میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -11 شکل   

 

 

 1400تحلیل سینوپتیکی استان در بهمن ماه
چندین سامانه بارش زا به سطح استان ورود پیدا کرد که در این خصوص اداره کل پیش بینی و هشدار  1400در بهمن ماه 

 500تاثیر جت قطبی، خطوط ارتفاعی هشدار سطح زرد و یک هشدار نارنجی صادر کرد. در اوایل این ماه تحت  5سریع 

میلی باری به عرض های پایین تر کشیده شدکه سبب ناپایداری غرب کشور شد.این ناپایداری ها در شمال استان ایالم به 

صورت بارش برف و هوای سرد نمود پیدا کرد. روز هفتم بهمن ماه با تشکیل شیو فشاری روی کشور عراق و سوریه 

ر این مناطق تشکیل شد که با تاثیر بر روی مناطق غربی استان و سپس بقیه شهرستان ها سبب توده های گردوخاک د

 کاهش دید و کاهش کیفیت هوا شد.

میلی باری و افزایش فشار سطح زمین چندین سامانه ناپایدار شکل گرفت  500از اواسط بهمن ماه به بعد با کاهش ارتفاع 

 برف و باران و تگرگ در سطح استان شد. که سبب بارش های نسبتاً ضعیف به صورت
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میلی باری ناوه  500نشان داده می شود، در سطح  (14و13)طور که در شکل شماره هماندر روز بیست و دوم بهمن ماه 

ناپایداری روی کشور سوریه مستقر شد که کل جو کشور عراق تا شمال دریای سرخ را تحت تاثیر قرار داد. تشدید شیو 

 ارفت تاوایی مثبت در جو منطقه سبب ریزش هایی به صورت باران و تگرگ و در ارتفاعات برف شد.ارتفاعی و فر

 
 22/11/1400زمین سطح تراز فشاری الگوی-14شکل                 22/11/1400باری  میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -13 شکل

 

 

 1400 تحلیل سینوپتیکی استان در اسفند ماه
عبور موج ناپایدار مدیترانه ای که با هوای سرد در هسته خود شرایط را برای اشباع  اول اسفند ماه، روزهای ابتدایی دههدر 

ها چشمگیر و سنگین  استان بارش شمالی و شرقیکه در نواحی  شدسریع فراهم می کرد بارندگی ها در سطح استان آغاز 

ودینامیکی با رعدو برق و همچنین وزش باد شدید همراه بود. به دلیل شیب بودند. این موج به دلیل شرایط همرفتی و ترم

فشاری در نواحی مرزی در روزهای چهارم تا ششم اسفند ماه وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ داد که منجر به خیزش 

ماه با ورود سامانه جدید گرد و غبار و انتقال به داخل استان شد که سبب آلودگی هوا و کاهش دید شد. روز هفتم اسفند 

 بارش های پراکنده ای کل استان را فراگرفت. 

 سیستم با رعد و برق همراه بود و به دلیل شرایط همرفتی و ترمودینامیکی (16و  15شکل ) روز دوازدهم اسفند ماه

ه دلیل فعال شدن چشمه داشت و ب خصوصاً در شرق استان را به همراه داشت که تا دو روز ادامهبارندگی های نسبتا خوبی 

 های گرد و غبار در کشور عراق گرد و غبار نیز وارد کشور شد و آلودگی هایی را به همراه داشت.
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 14/12/1400تا 12/12/1400زمین سطح تراز فشاری الگوی-16شکل     14/12/1400تا 12/12/1400باری  میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -15 شکل

 
د سامانه بارشی، بارش های پراکنده ای را شاهد بودیم که در ادامه همچون سیستم های ودهه دوم این ماه با وردر اواخر 

قبلی با خیزش گرد و غبار و کاهش  دید همراه بود. در اواخر دهه با ورود سیستم سرد به استان دمای هوا در نواحی شمالی 

و آسیب به باغات و کشاورزی شد. وزش باد نسبتاً شدید تا شدید  و سردسیر به صفر و زیر صفر رسید که سبب یخبندان

 در سطح استان انتقال گرد و غبار به داخل استان را تسهیل نمود که نتیجه آن چند روز آلودگی هوا و کاهش دید بود.
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   1401بهار  –استان  تحلیل همدیدی  وضعیت جوی

 
هشدار نارنجی از سوی اداره پیش بینی و هشدار سریع استان در خصوص  6هشدار سطح زرد و  13به تعداد 1400در بهار 

صادر و اطالع رسانی  هوا یدما کاهش و وخاک گرد دهیپد وقوع باد، وزش تگرگ، بارش برق، و رعد باران، رگبار

 استان آسمان ازآورده شده است(   17)که برآیند آنها در شکل شماره  یبارش موج نیچند گذر با مدت نیا طول در شد.

 .میبود استان سطح در برق و رعد باد، وزش ،باران بارش شاهد متناوب طور به

 

 بهار زمین سطح تراز فشاری الگوی-18شکل                             باری بهار                    میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -17 شکل   

 

 1401تحلیل سینوپتیکی استان در فروردین ماه 
در ابتدی دهه اول فروردین ماه با عبور موج ناپایدار مدیترانه ای که با هوای سرد در هسته خود شرایط اشباع سریع فراهم 

شد که در نواحی شمال بارش بارندگی ها در سطح استان آغاز ( 20و19 ))شکلکرد روزهای دوم و سوم فروردین ماه 

به دنبال بارش ها، پشته فشاری روی کشور عراق خیزش گرد و غبار را سبب شد که شیب فشاری  و ها چشمگیر تر بود

روی عراق و زاگرس باعث انتقال گرد و غبار به داخل استان شد و به دنبال آن کیفیت هوا در استان خصوصاً شهرستان 

 ت.های غربی و جنوبی کاهش یاف
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                                    1401 /03/01زمین سطح تراز فشاری الگوی-20شکل        1401 /03/01باری میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -19 شکل      

 
پی داشت  روز ششم فروردین ماه با کاهش ارتفاع سیستم بارش زایی وارد استان شد که بارش هایی را در شمال استان در

اما بعد از خروج سیستم دمای هوا به شدت کاهش یافت به طوری که در شهرستان های شمالی دمای منفی ثبت شد و 

سبب یخبندان و آسیب به مزارع و باغات شد. با خروج این سیستم آسمان استان طی ده روز آفتابی و بدون پدیده گزارش 

 د.شد که هوای مطلوب بهاری در کل استان حاکم بو

دلیل افزایش شیب فشاری روی چشمه های گرد و غبار در کشور عراق سبب خیزش ه هجدهم تا بیستم فروردین ماه ب

گرد و غبار و انتقال آن به مرزهای استان شد که آلودگی هوا و کاهش دید را به همراه داشت. این سیستم همچنین وزش 

 شت که به موجب آن برخی تاسیسات و باغات و مزارع آسیب دیدند.کیلومتر بر ساعت را به دنبال دا  80تا  50باد شدید 

به علت موج ناپایدار تراز میانی که از شمال مدیترانه نشات گرفته بود سبب کاهش  1401در روزهای پایانی فروردین ماه 

مانه چندان چشمگیر نسبی دما و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شد اما به دلیل تغذیه رطوبتی ناکافی بارش های این سا

نبودند اما وزش باد روی کشور عراق سبب فعال شدن چشمه های گرد و خاک شد که در استان ایالم با کاهش دید و 

 . آلودگی هوا همراه بود
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 1401تحلیل سینوپتیکی استان در اردیبهشت ماه 

اولین روز اردیبهشت ماه تحت تاثیر گرد و غبار و وزش باد شدیدی بود که سیستم آن روز قبل وارد استان شده بود و 

سبب کاهش دید در تمام نقاط استان شد. در ادامه طی روزهای چهارم اردیبهشت ماه با عبور موج ناپایدار مدیترانه ای 

فراهم کرد. بارش ها به صورت مقطی و گذرا بودند ولی وزش باد که با هوای سرد در هسته خود شرایط اشباع سریع 

 (22و  21افقی شد.) شکل شماره شدید و نفوذ گرد و غبار به استان سبب ناسالم شدن جو و کاهش دید 

 

                                    1401 /04/02زمین سطح تراز فشاری الگوی-22شکل           1401 /04/02باری  میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -21 شکل

 

ات پس از این سیستم در روزهای پنجم تا هفتم این ماه با ورود موج ناپایدار دو شاخه تراز میانی که از شمال مدیترانه نش

شد و  مند ترین و پر بارش ترین سیستم سال جدید گزارش شد که از نظر بارندگی بسیار عالی گزارشگرفته بود قدرت

تقریباً تمامی سطح استان را تحت تاثیر خود قرار داد رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید از پیامد های این سیستم 

به شمار می روند. شاخه دوم که با قدرت کمتری نسبت به شاخه اول وارد استان شد سبب بارش های چشمگیری در کل 

شد. درروزهای چهاردهم تا هفدهم اردیبهشت ماه نیز با عبور یک سیستم  استان خصوصاً نواحی شمالی و شرقی استان

ناپایدار بارش های مقطعی و رگبار های زود گذری گزارش شد که بیشتر نواحی شمالی و کوهستانی استان را تحت تاثیر 

ی گرد و غبار در کشور ها قرار داد. تا پایان ماه چندین سیستم گرد و غباری که به دلیل افزایش شیب فشاری روی چشمه

 عراق و سوریه بود وارد استان شد که سبب کاهش دید و آلودگی گاهاً شدید در استان شد.
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 1401 تحلیل سینوپتیکی استان در خرداد ماه
در روزهای ابتدایی خرداد ماه با استقرار پر ارتفاع و گذر ناوه به تدریج در آسمان استان ابرناکی گزارش شد. استقرار کم 

فشار همراه با شیب فشاری سبب فعال شدن چشمه های گردوغبار روی کشور عراق و سوریه شد که انتقال آن به مرزهای 

به دنبال داشت. تا اواسط ماه جریانات تقریباً مداری و بتدریج استقرار پر استان، افت کیفیت هوا و کاهش دید افقی را 

 ارتفاع و توسعه و تقویت آن گزارش شد. 

در اوایل دهه سوم با توجه به کم فشار سطح زمین و شیب فشاری نسبتاً زیاد بادهای نسبتاً شدید تا شدید در منطقه وزیدن 

 (24و  23زی شد. )شکل شماره مرگرفت که سبب بروز گردوغبار در نواحی 

                                    1401 /23/03زمین  سطح تراز فشاری الگوی- 24شکل       1401 /23/03باری  میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -23 شکل

 
تابستانه به استان ورود پیدا کرد و در اواخر ماه با پیشروی پرارتفاع جنب حاره ای به عرض های باالتر به تدریج گرمای 

 دمای هوا به طور محسوسی افزایش پیدا کرد.
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  1401تابستان  -تحلیل همدیدی  وضعیت جوی استان 
 

اقلیم استان ایالم در تابستان تحت تاثیر پرفشار جنب حاره ای قرار دارد که شرایط حرارتی نسبتاً پایداری را بر آن حکم  

دلیل ماهیت دامنه ای استان ایالم که جزو کوهپایه های بیرونی زاگرس است در تابستان تحت تاثیر صافی  فرما می سازد به

نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل در  (26و 25 ) هوا و ساعات آفتابی زیاد شرایط گرم و خشکی را پدید می آورد.در شکل شماره

آورده شده است.  1401تا پایان شهریور  1401ر ماه هکتوپاسکال و نقشه سطح زمین در بازه زمانی اول تی 500سطح 

استقرار پر ارتفاع جنب حاره و کشیده شدن زبانه کم فشار حرارتی که از مشخصه های تابستان غرب کشور می باشد به 

دلیل کوهستانی بودن منطقه و شیب فشاری در برخی از ساعات شدت وزش باد به بازه ه خوبی در شکل مشهود است. ب

در فصل تابستان سبب فعال هش دید شد. وزش باد در غرب کشور  شدید تا شدید رسید که گاهاً غبار محلی سبب کانسبتاً

شدن چشمه های گرد و غبار در کشورهای عراق و سوریه می شود اما عامل انتقال به حدی قوی نبود که بتواند آن را به 

دی از شهرستان های مهران و دهلران در برخی روزها سبب داخل مرزی های استان انتقال دهد و فقط در نواحی محدو

کاهش دید  شد. بطور کلی در استان ایالم تابستان فصل نسبتاً خشکی تلقی می شود و با توجه به آمار ها در سال های 

زبانه های  گذشته انتظار باران در این فصل بسیار اندک است. در اواسط تیر ماه تا اواسط مرداد ماه به دلیل کشیده شدن

مانسون تا بخش هایی از غرب کشور هر ساله ابرناکی و بارش در استان گزارش می گردد که امسال نیز بی نصیب از این 

بارش ها نبود و در برخی ایستگاه ها خصوصاً شرق استان بارش های رگباری که به صورت نقطه ای نیز تقویت شده بود 

 شد.گزارش 

 
 1401تابستان  زمین سطح تراز فشاری الگوی-26شکل            1401تابستان باری  میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -25 شکل
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 1401 تحلیل سینوپتیکی استان در تیر ماه  
ستان ایالم به حساب  می آید در این ماه معموالً بارشی به ثبت نمی رسد و آسمان  سال برای ا تیر ماه جزء ماه های گرم 

به  1401تیر ماه ر اکثر روزها صاف و بدون پدیده است و بیشتر تحت تاثیر پرارتفاع جنب حاره ای قرار دارد. در استان د

شمه های گرد شدن چ سوریه و فعال  شور عراق و  شاری روی ک شیب ف صاً در نواحی  غبار و دلیل  صو ستان خ سمان ا ،آ

 افت کیفیت هوا بودیم.مرزی غبارآلود بود و در اکثر روزها شاهد نفوذ گردوغبار و 

هشدار در  5در این ماه هشت هشدار از سوی اداره پیش بینی و هشدار سریع صادر شد ) سه هشدار در سطح نارنجی و 

 و گردوغبار بودند. در حوزه موج گرماییسطح زرد( که همه هشدار ها 

اسههتقرار پرارتفاع جنب حاره و کم فشههار تیر ماه اسههت می توان  31تا  25مربوط به تاریخ  (که 28و27نقشههه شههماره) در  

حرارتی را در غرب کشور به وضوح مشاهده کرد که هشدار موج گرمایی در غالب هشدار سطح نارنجی از سوی اداره 

 .پیش بینی و هشدار سریع صادر گردید

 31/4/1401تا 1401 /25/04زمین سطح تراز فشاری الگوی -28شکل      31/4/1401تا  1401 /25/04باری  میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -27 شکل
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 1401 مرداد ماهتحلیل سینوپتیکی استان در    
 با تشکیل الگوی تابستانه بر روی منطقه و استان شاهد افزایش دمای هوا بودیم. شاخص  1401درروزهای ابتدایی مرداد ماه 

یال شرقی زاگرس میانی شرایط بارشی تابستانی حاصل از زبانه مانسون های ناپایداری همرفتی و نیز صعود کوهستانی در 

را فراهم می کرد که با توجه به تغذیه ضعیف رطوبتی از منابع رطوبتی و عدم پیشروی جریانات مرطوب به کل استان 

 در نواحی جنوب استان وزش باد شدید موقتی و رشد ابرهای همرفتی رخ داد. "صرفا

 مربوط به الگوی فشاری سطح زمین است که نشان دهنده نفوذ زبانه های کم فشار تا نیمه غربی  (30و  29)شکل شماره 

 و انتقال رطوبت به شمال غرب کشور است.

                       6/5/1401تا  5/5/1401 زمین سطح تراز فشاری الگوی-30شکل    6/5/1401تا  1401 /5/05باری  میلی 500 ژئوپتانسیلی تراز ارتفاع الگوی-29 شکل

 
های ناپایداری، همرفت و تغذیه رطوبتی  علت افزایش شاخصه عالوه بر امواج گرما ب 1401در روزهای میانی مرداد ماه 

میلیمتر 0.8حاصل از امواج شرقی رگبار و رعدو برق تابستانی به ویژه در نواحی جنوب استان رخ داد. بارش ها در آبدانان 

گرفتگی معابر و سیالبی  میلیمتر بود. در این مناطق آب 5و  20ترتیب ه باران سنجی تختان و خوشادول بو در ایستگاه 

 و شاخص شولتر در این مدت اعداد آستانه را برای ناپایداری cape ، شاخصkها نیز گزارش شد. شاخص  شدن مسیل

 نگر از خود بروز دادند)خروجی بارش کلیه مدلشدید نقطه ای گذرکرده و توانایی پیش بینی خوبی بعنوان پیش نشاهای 

 گونه بارشی را نتوانسته بودند پیش بینی کنند(. های عددی برای نواحی مورد نظر صفر بود و هیچ

استقرار پر ارتفاع جنب حاره ای و تقویت کم فشار حرارتی سطح زمین باعث شد موج گرما تداوم یابد و دمای هوای  

والی ) هجدهم تا بیست و چهارم( گرم باشد که سبب مخاطراتی همچون افزایش مصرف حامل استان برای چندین روز مت
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های انرژی آب و برق، گرمازدگی در گروه های سنی حساس و آسیب به دامداری ها و دامپروری ها و شالی زارها و 

 مزارع مناطق شمالی استان شد.

 

 تحلیل سینوپتیکی استان در شهریور ماه   
ماه با وجود اینکه دمای هوای استان کماکان گرم است اما نسبت به دیگر ماه های سال از دمای هوا کاسته می در شهریور 

یترانه و جریانات دبه دلیل عقب نشینی پرارتفاع و همچنین تشکیل ناوه روی م 1401شود. در روزهای ابتدایی شهریور ماه 

ی دما و در برخی ساعات وزش باد در بازه نسبتاً شدید رخ جنوب غربی روی کشور عراق، ترکیه و سوریه، کاهش نسب

داد که سبب نفوذ گردوخاک بویژه در نواحی مرزی شد. تشکیل ناوه سبب رشد ابرهای همرفتی و بارش پراکنده در 

نفوذ ارتفاعات شد. در روزهای میانی این ماه نیز به دلیل استقرار و تداوم ریج و با توجه به وزش باد روی کشور عراق 

 گردوغبار به نواحی مرزی را شاهد بودیم.

در این ماه با عقب نشینی و حرکت پرارتفاع به عرض های پایین تر و استقرار ناوه در شرق مدیترانه، جریانات جنوب 

 1401غربی سبب می شوند که فرارفت هوای سرد رخ داده و دمای هوا در حد چند درجه خنک شود. اواخر شهریور ماه 

به تدریج از شدت گرمای تابستانه کاسته شد و به دلیل استقرار ناوه بر روی مدیترانه و دریای سرخ  ( 32و  31)شکل 

 اثرات جریانات جنوب غربی تداوم داشت که گذر این سامانه ناپایدار باعث ابرناکی و وزش باد لحظه ای شد.

 
    1401 /22/06زمین سطح تراز فشاری الگوی-32شکل            1401 /22/06باری  میلی 500 تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع الگوی -31 شکل
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 1400-1401سال آبی   -تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان 

 
 1400تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی پاییز 

 

ها و خشکه رودها و آبگرفتگی معابر رخ می دهد. با توجه در فصل پاییز با ورود سامانه های بارشی ، سیالبی شدن مسیل 

. دما به کوهستانی بودن منطقه و اختالف فشار سطح زمین وزش باد در این فصل به بازه نسبتاً شدید تا شدید خواهد رسید

یرات اقلیمی در شهرستان های شمالی کاهش یافته و ارتفاعات معموالً سپید پوش می شود. در سال های اخیر به دلیل تغی

پدیده خاصی که مخاطره آمیز باشد گزارش  1400در استان ایالم فصل پاییز با تاخیر زمانی از راه می رسد در مهر ماه 

نشد. با توجه به آمار های بلند مدت در آبان ماه بارش های موثر که به زبان محلی پله گفته می شوند رخ می دهد اما در 

نداد. در این ماه چهار هشدار سطح زرد صادر شد که با صدور این هشدار ها شاهد بارش بارش موثر رخ  1400آبان ماه 

های رگباری و رعد و برق بودیم که به صورت نقطه ای تقویت شدند و باعث آبگرفتگی معابر در سطح شهر ایالم و 

ید تا شدید و بارش تگرگ سیالبی شدن مسیل ها در بخش دشت عباس شهرستان دهلران شد. همچنین وزش باد نسبتاً شد

 سبب آسیب به بخش کشاورزی در مناطق جنوبی شد.

تقریباً شروع بارش های پاییزی استان بودکه با ورود سامانه های بارشی ، سیالبی شدن مسیل ها و خشکه  1400آذر ماه  

وزش ، یارفش شیوو موقعیت مکانی استان از نظر پستی و بلندی ها گرفتگی معابر رخ خواهد داد. با توجه به  رودها و آب

باد در این فصل به بازه نسبتاً شدید تا شدید خواهد رسید. دما در شهرستان های شمالی کاهش یافته و ارتفاعات معموالً 

یر زمانی از راه می رسد. با سپید پوش می شود. در سال های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی در استان ایالم فصل پاییز با تاخ

توجه به آمار های بلند مدت در آذر ماه بارش های موثر که به زبان محلی پله گفته می شوند در برخی مناطق استان 

مناطق جنوبی و شرقی استان رخ داد. در این ماه سه هشدار سطح زرد و دو هشدار سطح نارنجی صادر شد که  خصوص

بارش های رگباری و رعد و برق بودیم که شدت بارش ها در شرق و جنوب استان به حدی با صدور این هشدار ها شاهد 

زیاد بود که سبب آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل ها شد و در بخش مورموری شهرستان دهلران نیز با راهبندان و 

 باال آمدن آب رودخانه ها سبب بروز خسارات به بخش های کشاورزی و راهداری شد.

 1400لیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی زمستان تح

فصل زمستان پر بارش ترین و مخاطره آمیزترین فصل سال برای استان ایالم است. در این فصل با توجه به اقلیم منطقه در 

شمال استان برف و بوران باعث راهبندان و یخ زدگی راه ها و معابر شده و در جنوب استان بارش های سیل آسا سبب 

سیب به تاسیسات و تخریب پل ها و مسیل ها و همچنین آسیب به اراضی کشاورزی و باغات میوه می گردد. طی زمستان آ

 .هشدار سطح نارنجی از سوی اداره پیش بینی و هشدار سریع صادر شد 5هشدار سطح زرد و  14،  1400
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ارتفاعات بارش برف گزارش شد و متعاقب آن دمای در دی ماه به دلیل نفوذ چندین سامانه سرد بارشی با هسته سرد، در 

هوای استان خصوصاً در مناطق شمالی افت محسوسی را نشان داد. در چندین نقطه خصوصاً در شرق و شمال استان به 

 دلیل بارش های رگباری آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن معابر گزارش شد.

سطح استان چندین بارش رگباری گزارش شد که مخاطره خاصی ایجاد در بهمن ماه نیز با ورود سیستم های ناپایدار به 

 نکردند اما به دلیل وزش باد در بازه نسبتاً شدید تا شدید آسیب به تاسیسات سبک و شکستگی درختان گزارش شد.

تر می باشد میلیم  1/328اسفند ماه جز ماه های پر بارش استان محسوب می شود و میانگین بلند مدت بارش برای این ماه 

اما با توجه به کمبود بارش در سال های اخیر این میزان کاهش یافته و در اسفند ماه سال جاری از سوی ایستگاه های باران 

میلیمتر  گزارش شده است این میزان کم بارش تبعاتی همچون گرمی هوا و فعال شدن چشمه های گرد و  9/176سنجی 

توجه به هشدار های مرکز پیش بینی در این ماه چندین روز را با پدیده گرد و غبار به غبار را به همراه داشته است که با 

 سر بردیم که سبب آلودگی هوا و کاهش دید شد.

ی با توجه به مکان نگاری منطقه، در استان ایالم تقریبا اسفند ماه نویدی از بهار را با خود دارد و بارش ها رگباری و گاه

سفانه در این ماه در شهرستان ملکشاهی یک نفر بر اثر رعد و برق و برق و تگرگ می باشند که متا سیل آسا همراه با رعد

جان خود را از دست داد و تعدادی از چادر های عشایر کوچ رو در منطقه داالهو و گنجوان نیز بر اثر تگرگ و باد شدید 

بندان به باغات شمال استان و نیز زمین های زراعی در تخریب شدند. در اواخر اسفند ماه به دلیل کاهش ناگهانی دما و یخ

 جنوب استان آسیب های قابل توجهی رسید.

 1401تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی بهار 

بیشترین بارش های بهاره استان ایالم مربوط به فروردین ماه می باشد که با توجه به سیستم های رگباری، مخاطرات زیادی 

ن سیالب ها و وزش باد های نسبتاً شدید تا شدید را به دنبال دارد. میانگین بلند مدت بارش برای این را همچون جاری شد

میلیمتر می باشد اما با توجه به کمبود بارش در سال های اخیر این میزان کاهش یافته و در فروردین ماه سال   7/50ماه 

ش شده است. این میزان کم باراش تبعاتی همچون گرمی هوا میلیمتر  گزار 4/0از سوی ایستگاه های باران سنجی  1401

و فعال شدن چشمه های گرد و غبار را به همراه داشته است که با توجه به هشدار های مرکز پیش بینی در این ماه چندین 

بود بارش باز روز را با پدیده گرد و غبار به سر بردیم که سبب آلودگی هوا و کاهش دید شد. در این ماه با توجه به کم

هم یک سری خسارات در حوزه شمالی استان بر اثر صاعقه و جاری شدن سیل گزارش شد. در اوایل فروردین ماه به 

دلیل کاهش ناگهانی دما و یخبندان به باغات شمال استان و نیز زمین های زراعی در جنوب استان آسیب های قابل توجهی 

ن چشمه های گرد و غبار در کشور عراق، هوای استان در چندین روز متناوب رسید. با توجه به کمبود بارش و فعال شد

 طی این ماه دچار آلودگی شد و شاخص آلودگی در محدوده ناسالم قرار گرفت.

در اردیبهشت ماه معموال از میزان بار ش ها کاسته شده و بارش های تند و رگباری بهاری کم کم رو به اتمام می        

در استان ایالم بسیار کم بارش و به نوعی خشک تلقی میشد اما در اردیبهشت ماه با  1401-1400راعی گذارد. سال ز
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بهبود بارش ها مقدار ی از خشکی جو کاسته شد. طی این بارش ها که همراه با رگبار های گاهاً سیل آسا و رعد و برق 

بگرفتگی معابر، سیالبی شدن مسیل ها و خشکه رود و وزش باد شدید بودن در نقاط مختلف استان خصوصاً شمال استان آ

 ها و شکستگی درختان و آسیب به مزارع و باغات گزارش شد.

با وجود بارش های تقریباً مساعد در سطح استان، با توجه به کمبود بارش و خشکسالی شدید در کشورهای همسایه چشمه 

دن شرایط برای سنین مختلف شد که مخاطراتی از نظر بهداشتی های گرد و غبار فعال شده و باعث آلودگی هوا و ناسالم بو

 به همراه داشت به طوری که چندین روز در این ماه ادارات و مدارس و دانشگاه های استان به تعطیلی کشیده شدند.

دهد اما با توجه در خرداد ماه با توجه به کاهش و یا بعضاً اتمام بارندگی ها رخداد مخاطره آمیزی در استان ایالم رخ نمی 

به شیب فشاری روی چشمه های گردوخاک در کشورهای عراق و سوریه و استقرار پر ارتفاع جنب حاره ای در غرب 

 ایران رخداد گردوغبار و کاهش دید افقی در برخی روزها گزارش می شود.

 1401تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی تابستان 

استان ایالم به دلیل  وزش باد های نسبتاً شدید تا شدید ، خیزش گردو خاک و عمده مخاطره جوی در تابستان برای 

و شیب فشاری معموال  به خاطر همجواری با کشور عراق و استقرار کم فشار در سطح زمین  .همچنین گرمای هوا است

نسبتاً شدید تا شدید می  این فصل همراه با گردو غبار است و همچنین دامنه تند بادهای لحظه ای به بازه اکثر روزهای

درجه و باالتر و در شهرستان های جنوبی  40رسد و همینطور دمای هوا در این فصل در شهرستان های شمالی استان به 

درجه و باالتر خواهد رسید که به تبع این پدیده ها کاهش دید و ناسالم شدن هوا برای گروه های سنی مختلف  50استان به 

افزایش مصرف انرژی )آب و برق(، خطر  شهری، روستایی و کشاورزی،و  سازه های سبک ، آسیب به تاسیسات 

تعداد روزهای گرد و ( 1 )شمارهگزارش می گردد. طی جدول  های حساس سنی و بیماران گرمازدگی بویژه در گروه

 آورده شده است . 1401غباری هر شهرستان در تابستان 
 

 گردو غبار: تعداد روزهای دارای 1جدول شماره 

 38 ایالم

 39 آبدانان

 19 ایوان

 31 دره شهر

 31 دهلران

 14 سرابله

 19 لومار

 31 مهران
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های نقطه ای رگباری در نواحی معدودی از جنوب  و زبانه مانسون بارش IODدر مرداد ماه با توجه به تقویت شاخص 

 شرق استان بود. وزش باد شدید و تند باد شدید موقتی حاصل از فعالیت ابرهای همرفتی از دیگر مخاطرات این ماه بود. 

در شهریور ماه نیز بارش های رگباری در شهرستان های آبدانان و دره شهر به ثبت رسید که مخاطره خاصی را ایجاد 

 رد.نک
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 1400-1401سال آبی   -تحلیلی بر وضعیت دمای استان 

 اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

و مقایسه با بلند مدت  1401-1400در سال آبی  (: اطالعات دمای استان ایالم 2جدول شماره)  

-1401طی سال آبی های استان ایالم  میانگین شهرستاندمای دمای میانگین کمینه و بیشینه و همچنین  (2)جدول شماره

درجه سلسیوس می باشد .که با 1/16در این بازه ی زمانی را نشان می دهد و مطابق با آن میانگین دمای کمینه استان1400

 افزایش سلسیوس درجه6/1استدرجه سلسیوس   6/14 که مشابه مدت در استان مدت مقایسه ی دمای میانگین کمینه بلند

این ثبت گردیده است. همچنین دمای میانگین بیشینه استان در  1400-1401سال زراعی  در میانگین کمینه دمای

ای میانگین استان در دمنسبت به بلند مدت را نشان می دهد.  افزایش درجه سلسیوس 8/1باشد که به میزان می  7/29مدت

بنابراین میانگین پارامترهای  افزایش را مشاهده می نماییم. 7/1مدت سلسیوس است که نسبت به بلند درجه  9/22این مدت 

شان می بلند مدت نهم سال گذشته و  هم نسبت بهدرجه افزایش  5/1دمایی استان در طول سال آبی مورد نظر بیش از 

 دهد و سال گرمتری را تجربه کرده ایم .
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 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت

 1401-1400طی سال آبی دمای بیشینه مطلق 

 )درجه سلسیوس(

 1401-1400سال آبی  (: دمای بیشینه مطلق استان طی3جدول شماره )
 1400-1401 آبی سال 1399-1400سال  بلند مدت

 

5/53 6/52 8/52 

 دهلران دهلران دهلران

6/05/1399 4/05/1400 18/05/1401 

      

و بلند مدت در  1399-1400و همچنین  1400-1401دمای بیشینه مطلق استان  طی سال آبی  (3)ره مطابق جدول شما  

درجه سلسیوس  8/52بیشینه مطلق مربوط به شهرستان دهلران با دمای 1400-1401 سال آبیاست. در مرداد ماه رخ داده 

. در  بلند درجه سلسیوس رخ داده است  6/52این کمیت مربوط به همین شهرستان با  1399-1400 زمانی بازه یو در 

 درجه سلسیوس می باشند. 5/53مدت دمای بیشینه مطلق مربوط به شهرستان مهران با 

 

 )درجه سلسیوس( 1401-1400طی سال آبی کمینه مطلق دمای 
  1401-1400مای کمینه مطلق استان طی سال آبی (: د4جدول شماره )

 

 1400-1401سال 
 

 بلندمدت 1399-1400سال 

9/13- 

 ایالم

1/11/1400 

5/5- 

 ایالم

3/11/1399 

14- 

 یوانا

1/11/1390 

 

رخ داده   1400ماه  بهمن ام1به شهرستان ایالم است و در روز مربوط 1400-1401سال زراعی  کمینه استان نیز دردمای 

است و در بلند مدت نیز کمینه  درجه سلسیوس -5/5برابر با   1399-1400دمای کمینه مطلق استان در بازه زمانی  است و

ولی دماهای رخ داده است . و در شهرستان ایوان 1400ثبت گردیده است که در بهمن  درجه سلسیوس -14دمای مطلق 

 . حدی گذشته شکسته نشده است
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 های استانمیانگین دمای شهرستانبندی پهنه

 
1400-1401در سال زراعی  (:پهنه بندی دمای میانگین شهرستان های استان ایالم33شکل شماره )  

 

 می باشد . درجه سلسیوس 30تا 15در استان ایالم بین 1400-1401سال آبی، میانگین دمای  (33)با توجه به شکل شماره  

هایی از شمال  درجه ی سلسیوس بوده اند . در قسمت 30تا  25استان دارای دمایی بین  بیشتر نقاط نیمه ی جنوبی و غربی

 درجه ی سلسیوس ثبت گردیده است. 20تا  15نیز قسمت هایی از جنوب استان  دمای بین  و استان تا قسمت های مرکزی

 درجه ی سلسیوس بوده است .  25-20نگین اسایر نقاط استان دارای دمای می
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 های استان نسبت به بلند مدتبندی اختالف میانگین دمای شهرستانپهنه

 

 
بلند مدت با 1400-1401طی سال زراعی (: پهنه بندی اختالف دمای میانگین شهرستان های استان 43شکل شماره )  

 
 شهرستان های استان در مقایسه با نرمال بلند مدت، 1400-1401سال زراعی  میانگین دمای (،  اختالف34شکل شماره)در 

درجه ی سلسیوس  5/2 تا5/1را نشان می دهد .آنچه که مشهود است این است که در بیشتر نواحی استان این کمیت بین 

بیشتر بوده و  نسبت به نرمال بلند مدت1400-1401در قسمت مرکزی استان اختالف میانگین دما در سال آبی  .می باشد

درجه سلسیوس  5/1تا  0/5بین درجه ی سلسیوس می باشد .در نقاط محدود و پراکنده ای این اختالف 5/4تا 5/2ین ب

 بنابراین در سال آبی جاری سالی گرم تر را نسبت به بلند مدت تجربه کرده ایم . است .
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 1400-1401سال آبی   -تحلیلی بر وضعیت بارش استان 

 
و بلند مدت1399-1400و مقایسه با سال آبی  1400-1401سال آبی –(: اطالعات بارش استان ایالم 5ول شماره)جد

 

نسبت به بلند مدت را شاهد  درصد کاهش 1/61که میلی متر می باشد157میانگین بارش استان  1400-1401سال آبی در 

 4/66.کمترین بارش نیز به میزان گزارش گردیده است میلی متر 3/310با  دره شهر. بیشترین بارش استان از ایستگاه  هستیم

 درصدی بارش را شاهد هستیم . 9/78در این ایستگاه کاهش .میلی متر می باشد که در ایستگاه مهران ثبت شده است

  .میلی متر می باشد9/240نیز برابر با 1399-1400میانگین بارش سال آبی در محدوده ی زمانی 

 

 

 

 

 



 1400-1401سال نامه 

27 

 

 استان 1401-1400سال آبیمین بارش رصد تأد

 
(: نمودار درصد تامین بارش سال آبی استان ایالم1نمودار شماره )  

درصد می باشد. که کاهش چشمگیری  40برای کل استان نزدیک به  1400-1401د تامین بارش در سال زراعی درص

 20ربوط به شهرستان مهران با نسبت به بلند مدت را نشان می دهد  .کمترین درصد تامین بارش در سال آبی مذکور م

نیز مربوط به شهرستان دره  1400-1401درصد تامین بارندگی می باشد و بیشترین درصد تامین بارش در سال زراعی 

 شهر با درصد تامین بارش 50 درصد می باشد .
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 استان  1401-1400سال آبی  بندی مجموع بارشپهنه 
 

 
1140 0014(. اطالعات بارش تجمعی استان در سال زراعی  35شکل شماره ) -  

 

بیشترین بارش تجمعی مربوط به نواحی  .(35) شکل 1400-1401استان درسال آبی  بر اساس پهنه بندی بارش تجمعی

میلی متر متغیر است . در نواری که از شمال تا جنوب استان کشیده شده  410تا  220شرقی و شمالی استان می باشدکه بین 

میلی متر را می بینیم. در قسمت های غربی و برخی  220تا  120و از نواحی مرکزی استان نیز می گذر بارش تجمعی بین 

 .میلی متر قابل مشاهده است  120تا  1نواحی از جنوب استان  بارش تجمعی بین 
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 1400-1401سال آبی   -استان خشکسالی بر وضعیت  تحلیلی 
 بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنهSPEI  24 ماهه 

 
 (:پهنه بندی خشکسالی استان ایالم36شکل شماره )

 

ق بارندگی استاندارد شاخص تبخیر تعر .را نمایش می دهد . این شاخص   SPEIپایش خشکسالی با شاخص (36) شکل

پهنه بندی خشکسالی در  (36) گردد . بر اساس شکلمیزان تبخیر و تعرق نیز لحاظ می  .و عالوه بر بارش  شده می باشد

 کوچکیاستان را نشان می دهد . در نقاط بسیار سطح کل در  خشکسالی بسیار شدید 1401شهریور  منتهی به ماهه 24دوره 

از دره شهر و آبدانان این خشکسالی به حد خشکسالی متوسط تا شدید  محدودیاز نواحی شمالی استان و نیز ناحیه بسیار 

 .می رسد 
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 تقدیر و تشکر
 

خشکسالی  به اقلیم و مدیریت بحران مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی به این وسیله -1

کشوری و  که پس از تولید در مقیاس فصلنامه مورد استفاده در این شکل هایسبب تهیه تعدادی از جداول، نمودارها و 

 . ی گرددمانجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز 

 

 

 

 
 

 : ) و ویرایش(تهیه و تدوین

 

 کاربردی( هواشناسی و تحقیقات گروه )رییس احمدیان لیلی
 

 اقلیمی ای منطقه اثرات کارشناس منش) عزیز سمیه


