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  59زمستانتحلیل همدیدی وضعیت جوی استان ایالم در فصل 

 دهه اول دی
طح در روزهای ابتدایی دهه به سبب پشته فشاری و جریانات مداری هوای سرد صبحگاهی و یخبندان در س

استان رخ داد در میانه دهه با عبور موج ناپایدار مدیترانه ای که با هوای سرد در هسته خود شرایط را برای 

اشباع سریع فراهم می کرد بارندگی ها در سطح استان آغاز گردید که در نواحی شمالی استان بارشها چشمگیر 

 غالبا پراکنده بود.و سنگین بودند. مقادیر بارش در نواحی گرمسیری جنوبی در حد 

 دهه دوم دی
اوایل دهه گردوغبارهای غالبا رقیق مشاهده شد و بتدریج با آغاز استیالی پشته فشاری شرایط برای پایداری در 

جوی فراهم گردید. بعلت پایداری جوی شبها آسمان غالبا صاف بود و تابش زمین در این زمان باعث کاهش 

 دما و رسیدن دما به زیر صفر شد.

 هه سوم دید
شرایط جوی مطابق و شبیه با شرایط دهه قبل بود اما از اواسط دهه با عبور موج کم در نیمه اول این دهه 

ارتفاع در الیه های میانی جو و نیز کمفشار در سطح زمین شرایط برای بارش فراهم شد که البته بعلت تغذیه 

 ده دهه به سرعت پایداری جوی حاکم شد.اندک رطوبتی مقدار بارش چشمگیر نبود. در ایام باقی مان

 دهه اول بهمن 
این دهه با نفوذ سامانه کم ارتفاع تراز میانی جو از عرضهای شمالی و اروپا به سمت کشور و تغذیه مساعد در 

میلی باری  955رطوبتی شرایط برای بارندگی فراهم شد. هسته سرد سامانه کم ارتفاع و کاهش ارتفاع تراز 

ندین نوبت برف در سطح استان)نواحی برفگیر شمالی( شد و در نواحی دیگر باران بارید. هوای باعث وقوع چ

  استان نیز با سردی هوا توام شد.

 دهه دوم بهمن
در ابتدای دهه فوق به سبب الگوهای پرفشار در سطح زمین هوای صبحگاهی سرد بود که با عبور متناوب 

برف غالبا پراکنده فراهم شد. در اواسط دهه به عبود سامانه بسیار  امواج ریز تراز میانی شرایط برای وقوع

سردی که از اروپا نشات گرفته بود و با هسته بسیار سرد همراهی می کرد در بیابانهای عراق و سوریه بادهای 

ن استان نسبتا شدید اتفاق افتاد که این امر منجر به توفان گردوخاک در آن نواحی شد و گردوغبار بسیار غلیظ آ

ایالم را تحت تاثیر قرار داد. با عبور جبهه سرد با توجه به تغذیه اندک رطوبتی حتی در نواحی جنوب استان 

هم دما بشدت افت نمود و در اغلب مناطق استان بارش برف رخ داد که مقدار آن چشمگیر نبود. پس از آن با 

لت افزایش ارتفاع تراز میانی جو دمای بیشینه در استقرار سامانه پرفشار سرمای صبحگاهی ماندگار شد اما بع

 استان روندی افزایشی یافت.

 

 



 دهه سوم بهمن
طی دهه به سبب عبور متناوب امواج ناپایدار بارندگی رخ داد که البته بارشها غالبا بصورت باران بود. طی در 

تلف جوی و پایین آمدن دما در اواخر دهه مجددا بارش برف رخ داد که این امر بخاطر سرمایش الیه های مخ

این الیه ها و کاهش ارتفاع سطح یخبندان بود. در این دهه جبهه سرد عبوری بر روی عراق باعث گردوخاک 

  شد که البته در نواحی جنوبی استان گردوغبار حاصل از آن رویت شد.

 دهه اول اسفند
دمای صبحگاهی در اغلب نقاط زیر صفر بود و در این دهه به علت ادامه استقرار سامانه پرفشار و پرارتفاع 

هوای سرد زمستانی حاکم بود. این الگوی جوی منجر به وقوع پایداری جوی در سطح استان شده بود و پدیده 

 خاصی رخ نداد.

 دهه دوم اسفند
رخ تا اواسط آن بعلت گذر موج ناپایدار نسبتا ضعیف در برخی نواحی استان بارشهای رگباری در اوایل دهه 

داد که البته با توجه به افزایش سرعت باد در منطقه عراق و حتی استان ایالم پدیده گردوغبار نیز مشاهد شد. از 

 اواسط دهه تا اواخر آن مجددا تحت تاثیر پایداری جوی آسمان استان فاقد پدیده بود.

 دهه سوم اسفند
که باعث رگبارهای خفیف شد اما در اواخر دهه  در این دهه امواج ناپایدار ضعیفی از تراز میانی عبور نمودند

بعلت نفوذ سامانه کم ارتفاع با هسته نسبتا سرد و نیز جریانات گرم و مرطوب جنوبی و همگرایی در سطح 

زمین، رطوبت نسبتا مناسبی به سامانه تزریق شد و باعث شد که شاخصهای ناپایداری بشدت به سمت 

منجر به وقوع توفان تندری شدید در سطح استان و رخداد تگرگ و صاعقه و  ناپایداری میل نمایند، که این امر

 باران شد و در اغلب نواحی استان آبگرفتگی معابر رخ داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تفسير نقشه هاي خطوط هم بارش

 ( 9نقشه شماره )

تا   03استان در اين فصل بين  دامنه بارندگي دررا نشان ميدهد .  19 زمستاناين نقشه توزيع مجموع بارندگي درفصل 

ميليمتدر   963ميليمتر بوده است . همانطور كه نقشه نشان مي دهدد اكردر نقداس اسدتان در ايدن فصدل بيشدتر از   363

بارندگي داشته اند مناطقي در قسمتهاي مركزي استان كه با رنگ تيره مشخص شده اند هسته هاي پربارش استان بدوده 

ميليمتدر    8/370تاني استان است .بيشترين ميزان بارندگي در اين فصل از ايستگاه ايوان با كه منطبق بر كمربند كوهس

 ميليمتر بوده است. 3/91كمترين ميزان بارش مربوس به ايستگاه  ابوغوير با 

 (2نقشه شماره )

همدانطور كده . را نشان مي دهدد  زمستاننسبت به ميانگين بلندمدت فصل  19زمستان اين نقشه درصد بارندگي فصل 

نقشه نشان مي دهد در اين فصل به جز بخش هايي از جنوبغرب   جنوب استان بقيه مناطق استان نسبت بده بدارش بلندد 

 مدت صددرصد يا بيش از آن بارش داشته اند . هسته هاي پر بارش در شمالشرق   شرق استان ديده مي شوند.

  (3نقشه شماره )

تدا  03دامنه بارندگي در استان در اين فصل بين را نشان ميدهد .  10 زمستانرفصل اين نقشه توزيع مجموع بارندگي د

ميليمتدر بارنددگي  993ميليمتر بوده است . همانطور كه نقشه نشان مي دهد اكرر نقاس استان در اين فصل بدایي  033

بارش استان در فصل زمسدتان داشته اند مناطقي در قسمتهاي مركزي استان كه با رنگ تيره مشخص شده اند مناطقي پر

ميليمتدر   كمتدرين ميدزان بدارش از  9/090هستند .بيشترين ميزان بارندگي در اين فصل از ايستگاه چنارباشي بدا  10

 ميليمتر گزارش شده است .   0/91ايستگاه ابوغوير با 

  (0نقشه شماره )

همدانطور كده را نشان مي دهدد .  زمستانل نسبت به ميانگين بلندمدت فص 10زمستان اين نقشه درصد بارندگي فصل 

درصد بوده است . بيشتر مناطق اسدتان در  973تا  93نقشه نشان مي دهد در اين فصل درصد بارش دريافتي استان بين 

 درصد نسبت به نرمال بارش داشته اند. 63اين فصل بيش از 

 (9نقشه شماره )

  آمدار بارنددگي را نشدان مدي دهدد بدا توجده بده نقشده  زمسدتاناين نقشه توزيع مجموع بارندگي بلندمددت فصدل 

ميلي متر مي باشد كه بيشدترين  023تا  83كه دامنه بارندگي بلندمدت در اين فصل بين درمي يابيم ايستگاههاي استان 

آن منطبق بر كمربند كوهستاني استان مي باشد   كمترين ميزان بارش مربوس به نقاس پست   كدم ارتاداع اسدتان مدي 

 د . باش

 

 

 

 



 

 1931فصل زمستان سال ( توزیع مجموع بارندگي در  1نقشه شماره )              
 

 

 

 فصل زمستاننسبت به میانگین  بلندمدت  31فصل زمستان( درصد بارندگي 2نقشه شماره )            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1931فصل زمستان ( توزیع مجموع بارندگي در  9نقشه شماره )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل زمستاننسبت به میانگین  بلندمدت  1931فصل زمستان ( درصد بارندگي 1نقشه شماره )
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  بلند مدت فصل زمستان استان ایالم( توزیع مجموع بارندگي  1نقشه شماره )

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 و مشابه آن با سالهاي گذشته 59جدول مقايسه آمار بارندگي ايستگاههاي شاخص استان در فصل زمستان 

       
ف

ردي
 

 ايستگاه
 نسبت بارندگي بارندگي

زمستان 
59 

زمستان 
59 

زمستان بلند 
 مدت

به  59زمستان 

 بلند مدت
  59به  59زمستان 

 %12 %2 284.2 257.2 289.2 ايالم 1

 %73 %13 104.9 68.6 118.4 مهران 2

 %6 %4- 118.2 106.9 113.6 دهلران 3

 %15 %5- 216.3 179.5 206 ره شهرد 4

 %9 %14 329.0 342.2 374.6 ايوانغرب 5

 %42 %8 246.0 185.8 264.5 سرابله 6

 %5- %34- 300.3 206.9 197.4 آبدانان 7

 %10- %4 288.6 334 300.5 اركوازملكشاهي 8

 %5 %2- 204.2 190.4 200.5 لومارشيروان 9

 %20 %31 213.2 233.5 279.5 كارزان عليا 10

 %40 %15- 302.9 183 256.4 تختان 11

 %15- %77 199.3 414.5 353 چنارباشي 12

 %27 %1- 266.5 207.3 263.4 اماملكشاهي 13

 %9 %14- 239.9 189 205.6 پهله زرين آباد 14

 %74 %20- 264.5 121.5 212 صالح آباد 15

 %23 %197 115.9 280.1 344.4 كلم 16

 %0 %15 176.0 202 202.5 گنبد 17

 %0 %24- 145.1 110 110.4 بيشه دراز 18

 %21- %41- 254.2 191 150 مورموري 19

 %14 %38 224.1 272.2 310.3 بدره 20

 %55 %6- 257.1 206 253 شباب 21

 %15 %47 234.2 300.6 344.7 چهارمله 22

 %55 %6- 229.4 139 215 هليالن 23

 %22 %74 194.7 277.5 338 صيدنظري 24

 %62 %40 157.7 136.6 221.2 بالوه تره 25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59نمودار توزيع بارندگي مراكز شهرستانهاي استان در فصل زمستان       



 و مقایسه با مشابه سال گذشته و بلند مدت 59نمودار دماهای مطلق مراکز شهرستان های استان در زمستان     

 



 



   و مقایسه آن با مشابه سال گذشته و 59ان نمودار میانگین دمای ماهانه ایستگاههای سینوپتیک استان در زمست

 بلند مدت

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



و مقایسه با مشابه سال قبل و  59نمودار ميزان رطوبت نسبي مراكز شهرستان هاي استان در زمستان 

 بلندمدت

 

 
           

  
 

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

           
 

   

 

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

           
 

       

            

            



 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 



 

 
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5931زمستان طی  ایالمنمودار گلباد ایستگاه هواشناسی 

 
 5959فصل زمستان  طی ایالمفراوانی باد ایستگاه 

    سرعت باد به نات     

Direction 
Sector 
value 

1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 > 21 
Number 
of values 

Values 
Calm 

N 23 12 10 1 0 0 0 718 21 

NE 14 11 3 0 0 0 0 718 21 

E 193 26 161 4 1 0 1 718 21 

SE 281 40 201 28 12 0 0 718 21 

S 66 11 40 12 3 0 0 718 21 

SW 23 8 11 2 2 0 0 718 21 

W 63 8 34 20 1 0 0 718 21 

NW 34 13 18 2 0 1 0 718 21 

 

 



 

 5931زمستان طی  ایواننمودار گلباد ایستگاه هواشناسی 

 
 5959فصل زمستان  طی ایوانفراوانی باد ایستگاه 

    سرعت باد به نات     

Direction 
Sector 
value 

1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 > 21 
Number 
of values 

Values 
Calm 

N 9 0 6 2 1 0 0 450 46 

NE 44 0 5 10 21 3 5 450 46 

E 83 0 16 23 33 5 6 450 46 

SE 133 0 39 62 26 0 6 450 46 

S 39 0 15 12 11 0 1 450 46 

SW 31 0 12 12 7 0 0 450 46 

W 28 0 14 9 5 0 0 450 46 

NW 37 0 12 18 7 0 0 450 46 

 



 

 5931زمستان طی  مهران نمودار گلباد ایستگاه هواشناسی

 
 5959فصل زمستان  طی مهرانفراوانی باد ایستگاه 

    سرعت باد به نات     

Direction 
Sector 
value 

1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 > 21 
Number 
of values 

Values 
Calm 

N 23 13 8 1 1 0 0 682 79 

NE 67 48 17 2 0 0 0 682 79 

E 153 98 40 10 2 0 3 682 79 

SE 46 18 20 6 1 0 1 682 79 

S 20 14 5 1 0 0 0 682 79 

SW 26 16 9 1 0 0 0 682 79 

W 155 26 93 31 5 0 0 682 79 

NW 113 19 51 35 8 0 0 682 79 

 



 

5931زمستان طی  دهلراننمودار گلباد ایستگاه هواشناسی 

 
 5959فصل زمستان  طی دهلرانفراوانی باد ایستگاه 

    باد به نات  سرعت    

Direction 
Sector 
value 

1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 > 21 
Number 
of values 

Values 
Calm 

N 13 4 6 1 0 0 2 719 439 

NE 15 4 8 3 0 0 0 719 439 

E 77 0 18 27 19 8 5 719 439 

SE 38 2 18 13 4 1 0 719 439 

S 33 2 23 4 3 1 0 719 439 

SW 23 3 15 3 2 0 0 719 439 

W 39 3 20 12 4 0 0 719 439 

NW 42 9 18 10 5 0 0 719 439 

 

 



 

5931زمستان طی  دره شهرنمودار گلباد ایستگاه هواشناسی 

 
 5959فصل زمستان  طی دره شهرفراوانی باد ایستگاه 

    سرعت باد به نات     

Direction 
Sector 
value 

1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 > 21 
Number 
of values 

Values 
Calm 

N 16 2 12 2 0 0 0 450 296 

NE 3 0 2 0 1 0 0 450 296 

E 22 0 9 4 6 2 1 450 296 

SE 28 0 15 4 8 1 0 450 296 

S 19 0 13 4 1 0 1 450 296 

SW 19 0 11 4 4 0 0 450 296 

W 34 0 21 11 2 0 0 450 296 

NW 13 0 7 5 1 0 0 450 296 

 

 



 

5931زمستان طی آبدانان د ایستگاه هواشناسی نمودار گلبا

 
 5959فصل زمستان  طی آبدانانفراوانی باد ایستگاه 

    سرعت باد به نات     

Direction 
Sector 
value 

1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 > 21 
Number 
of values 

Values 
Calm 

N 41 13 0 2 6 3 2 0 450 

NE 10 9 0 1 4 4 0 0 450 

E 66 72 0 26 22 18 2 4 450 

SE 71 81 0 35 27 16 2 1 450 

S 13 9 0 4 4 1 0 0 450 

SW 10 15 0 10 4 1 0 0 450 

W 29 35 0 14 11 7 1 2 450 

NW 32 16 0 5 7 3 1 0 450 

 

 



 

 5931زمستان طی  سرابلهنمودار گلباد ایستگاه هواشناسی 

 5959فصل زمستان  طی سرابلهفراوانی باد ایستگاه 

    سرعت باد به نات     

Direction 
Sector 
value 

1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 > 21 
Number 
of values 

Values 
Calm 

N 20 0 14 5 0 1 0 450 125 

NE 11 0 8 2 1 0 0 450 125 

E 4 0 3 1 0 0 0 450 125 

SE 86 0 39 23 14 4 6 450 125 

S 76 0 46 22 7 0 1 450 125 

SW 36 0 19 11 6 0 0 450 125 

W 25 0 16 5 2 2 0 450 125 

NW 67 0 39 13 10 5 0 450 125 

 

 



 

 5931زمستان طی  لومارنمودار گلباد ایستگاه هواشناسی 

 

 5959فصل زمستان  طی لومارفراوانی باد ایستگاه 

    سرعت باد به نات     

Direction 
Sector 
value 

1-3 4-6 7-10 11-16 17-21 > 21 
Number 
of values 

Values 
Calm 

N 6 0 5 1 0 0 0 450 257 

NE 44 0 25 11 4 4 0 450 257 

E 5 0 2 1 2 0 0 450 257 

SE 37 0 14 8 10 2 3 450 257 

S 15 0 5 6 3 1 0 450 257 

SW 64 0 27 21 11 4 1 450 257 

W 11 0 8 3 0 0 0 450 257 

NW 11 0 7 4 0 0 0 450 257 

 

 


