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شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

چکیده:
فصل تابستان در استان ایالم خشک ترین فصل سال است و بجز در موارد محدودی زبانه های ضعیف مونسونی و
همرفت محلی در اواخر تیر ماه تا اواسطططر مرداد ماه یطططرایر وی را نا ایدار هرده هه باش بارن باران در برخی ن ا
می یود .در طی این سه ماه چندین موج به سطح ا ستان نفوذ هردند هه نتوان ستند نا ایداری چندانی ایجاد هنند و بارن
ها چ شمگیر نبود .بطورهلی در یمال و یرق ا ستان بارن های راهنده ای گزارن ید ولی در یرق ا ستان بارن ها به
نسبت بهتر بود .میانگین بارن در تابستان  1400برابر با  0/1میلیمتر بود هه در م ایسه با بلند مدت  86/3درصد هاهش را
نشان می دهد .بیشترین بارن مربو به ایستگاه ایوان به میزان  0/8و همترین بارن در ایستگاه های ملکشاهی و مهران به
میزان  0/0میلیمتر گزارن ید .بدلیل و ود ر ارتفاع های سطح  500میلی بار دمای هوا ن سبت به بلند مدت م شابه خود
باالتر بود بطوریکه دمای میانگین استان  2/1در ه سلسیوس نسبت به نرمال بلند مدت خود گرم تر بود .قابل ذهر است
هه طی همین مدت دمای میانگین ا ستان  34/6در ه سل سیوس به ثبت ر سید .همترین دمای همینه مربو به یهر ستان
ایالم با دمای  14/3در ه سل سیوس و بی شترین دمای بی شینه مربو به یهر ستان دهلران با دمای  52/6در ه سل سیوس
گزارن ید.
در تابسططتان  1400با تو ه به اختالف فشططار در سطططح زمین گاهی وزن بادهای نسططبتا یططدید تا یططدید گزارن یططد هه
حداهثر سططرشت وزن باد در ایسططتگاه دره یططهر با سططرشت  25متر بر ثانیه در هت نوب یططرقی ثبت و گزارن یططده
ا ست .با تو ه به همجواری ا ستان ایالم با ه شور شراق و و ود چ شمه های متعدد گرد و خاک در این ه شور اختالف
فشار سطح زمین سبب خیزن گرد و خاک ید هه خویبختانه شامل انت ال چنان قوی نبود هه باش هاهش هیفیت هوا
در استان یود .در تابستان  1400هت باد غالب در اهثر ایستگاه ها یمال و یمال غربی بود.
هاهش چ شمگیر بارن در ف صل تاب ستان  1400باش

ید هه ت ریباً تمام ا ستان بجز نواحی محدودی از یهر ستان های

یرقی در محدوده خشکسالی یدید تا بسیار یدید قرار گیرند.
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تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان ایالم –تابستان 1400
اقلططططیت اسططططتان ایططططالم در تابسططططتان تحططططت تططططاثیر رفشططططار نططططب حططططاره ای قططططرار دارد هططططه یططططرایر
حرارتططی نسططبت ًا ایططداری را بططر رن حکططت فرمططا مططی سططازد بططه دلیططل ماهیططت دامنططه ای اسططتان ایططالم هططه ططزو
هوهپایطططه هطططای بیرونطططی زاگطططرس اسطططت در تابسطططتان تحطططت تطططاثیر صطططافی هطططوا و سطططاشات رفتطططابی زیطططاد
یطططرایر گطططرم و خشطططکی را دیطططد مطططی رورد .بطططدلیل هوهسطططتانی بطططودن منط طططه و یطططیب فشطططاری در برخطططی
از سطططاشات یطططدت وزن بطططاد بطططه بطططازه نسطططبتاً یطططدید تطططا یطططدید رسطططید هطططه گاهططاً غبطططار محلطططی سطططبب هطططاهش
دیطططد یطططد .وزن بطططاد در غطططرب هشطططور در فصطططل تابسطططتان سطططبب فعطططال یطططدن چشطططمه هطططای گطططرد و غبطططار در
هشطططورهای شطططراق و سطططوریه مطططی یطططود امطططا شامطططل انت طططال بطططه حطططدی قطططوی نبطططود هطططه بتوانطططد رن را بطططه داخطططل
مطططرزی هطططای اسطططتان انت طططال دهطططد و ف طططر در نطططواحی محطططدودی از یهرسطططتان هطططای مهطططران و دهلطططران در
برخطططی روزهطططا سطططبب هطططاهش دیطططد یطططد .بططططور هلطططی در اسطططتان ایطططالم تابسطططتان فصطططل نسطططبتاً خشطططکی تل طططی
مططی یططود و بططا تو ططه بططه رمططار هططا در سططا ل هططای گتیططته انتبططار بططاران در ایططن فصططل بسططیار انططدک اسططت.
در اواسطططر تیطططر مطططاه تطططا اواسطططر مطططرداد مطططاه بطططه دلیطططل هشطططیده یطططدن زبانطططه هطططای مانسطططون تطططا بخطططش هطططایی از
غطططرب هشطططور هطططر سطططاله ابرنطططاهی و بطططارن در اسطططتان گطططزارن مطططی یطططودهه امسطططال نیطططز بطططی نصطططیب از ایطططن
بطططارن هطططا نبطططود و در برخطططی ایسطططتگاه هطططا خصوصط طاً یطططرق اسطططتان بطططارن هطططای رگبطططاری هطططه بطططه صطططورت
ن طه ای نیز ت ویت یده بود گزار ن ید.

2

فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان:
تیر ماه 1400
دهه اول تیر ماه
در ایطططن دهطططه بطططه دلیطططل و طططود طططر ارتفطططاع نطططب حطططاره ای در تطططراز میطططانی دمطططای بطططاالی  38در طططه
سلسططططیوس در نططططواحی یططططمالی اسططططتان و دمططططای بططططاالی  48در ططططه سلسططططیوس در نططططواحی نططططوبی و گططططرم
اسطططتان گطططزارن یطططد و از سطططوی اداره طططیش بینطططی و هشطططدار سطططرید اسطططتان هشطططدار سططططح زرد صطططادر یطططد.
و طططود یطططیب فشطططاری در غطططرب و نطططوب اسطططتان سطططبب وزن بادهطططای لحبطططه ای در بطططازه نسطططبتاً یطططدید تطططا
یططدید یطططد .در اواخطططر دهطططه بطططه دلیططل فعطططال یطططدن چشطططمه هطططای گططرد و غبطططار در هشطططور شطططراق و انت طططال بطططه
مرزهای استان هیفیت هوا در نواحی مرزی (یهرستان های مهران و دهلران) هاهش یافت.

دهه دوم تیر ماه
در ایطططن دهطططه هماننطططد دهطططه قبطططل و طططود طططر ارتفطططاع نطططب حطططاره ای در غطططرب هشطططور باشط ط

تطططداوم گرمطططا

یطططد بطططه طوریکطططه در یهرسطططتان هطططای یطططمالی دمطططای هطططوا فراتطططر از  40در طططه سلسطططیوس و در یهرسطططتان
هطططای نطططوبی دمطططا فراتطططر از  50در طططه سلسطططیوس رسطططید .یطططیب فشطططاری نیطططز باشط ط یطططد وزن بطططاد بطططه بطططازه
نسطططبتاً یطططدید تطططا یطططدید برسطططد و در نطططواحی غربطططی و نطططوبی تنطططدبادهای لحبطططه ای ایجطططاد هنطططد امطططا یطططرایر
به نحوی نبود هه گردو غبار قابل مالحبه ای رخ دهد.

دهه سوم تیر ماه
در ابتدای دهه سوم ییب فشاری در هشور شراق باش فعال یدن چشمه های گرد و غبار ید هه ر ارتفاع نب حاره
ای یططرایر را برای انت ال گرد و غبار به اسططتان فراهت هرد به طوری هه در تمامی ایسططتگاه های غربیی یططمالی و نوبی
ا ستان هاهش دید و هیفیت هوا گزا رن ید .موج گرمایی در اواخر دهه در غالب ه شدار سطح نارنجی از سوی اداره
یش بینی و هشدار سرید صادر ید.

مرداد ماه 1400
دهه اول مرداد ماه
در ایططن دهططه بططه دلیططل و ططود ططر ارتفططاع نططب حططاره ای در تططراز میططانی دمططای هططوا در نططواحی گرمسطططیر
بطططه فراتطططر از  50در طططه و در نطططواحی سردسطططیر بطططه فراتطططر از  40در طططه رسطططید و از سطططوی اداره طططیش بینطططی و
هشطططدار سطططرید اسطططتان هشطططدار سططططح نطططارنجی صطططادر یطططد .و طططود یطططیب فشطططاری در غطططرب و نطططوب اسطططتان
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سطططبب وزن بادهطططای لحبطططه ای در بطططازه نسطططبتاً یطططدید تطططا یطططدید یطططد امطططا منجطططر بطططه گطططردو غبطططار و رلطططودگی
هوا نشد.

دهه دوم مرداد ماه
در ابتطططدای ایطططن دهطططه هماننطططد دهطططه قبطططل و طططود طططر ارتفطططاع نطططب حطططاره ای در غطططرب هشطططور باشطط

تطططداوم

گرمططططا یططططد بططططه طوریکططططه در یهرسططططتان هططططای یططططمالی دمططططای هططططوا فراتططططر از  40در ططططه سلسططططیوس و در
یهرسطططتان هطططای نطططوبی دمطططا فراتطططر از  50در طططه سلسطططیوس رسطططید و از سطططوی اداره طططیش بینطططی هشطططدار
سطططططح زرد صططططادر یططططد .در اواسطط طر دهططططه بططططه دلیططططل و ططططود سططططامانه هططططای همرفططططت محلططططی و صططططعود
هوهستانی بارن هایی در سطح استان رخ داد هه به صورت ن طه ای سبب ربگرفتگی معابر ید.

دهه سوم مرداد ماه
در این دهه رسططمان اسططتان صططاف و بدون دید گزارن یططد و با تو ه به اسططت رار ر ارتفاع نب حاره ای گرمای هوا

همچنان تداوم دایت.
شهریور ماه 1400
دهه اول شهریور ماه
در این دهه به دلیل ا ست رار ر ارتفاع نب حاره ای در تراز میانی دمای هوا ن سبت به میانگین بلند مدت خود افزایش
ن شان داد و در اواخر دهه این افزایش اندهی فراتر از حد نرمال بود .و ود ییب ف شاری در غرب و نوب ا ستان سبب
وزن بادهای لحبه ای در بازه نسبتاً یدید تا یدید ید اما منجر به گردو غبار و رلودگی هوا نشد.

دهه دوم شهریور ماه
در ایطططن دهطططه رسطططمان صطططاف و بطططدون دیطططده گطططزارن یطططد و رفتطططه رفتطططه از گرمطططای هطططوا هاسطططته یطططد و بطططا
و ططود اینکططه دمططای هططوا فراتططر از نرمططال بططود امططا دیگططر خبططری از هططوای گططرم تابسططتانی نبططود .وزن بططاد تططا
بازه نسبتاً یدید دیگر دیده قابل ذهر است.

دهه سوم شهریور ماه
در دهه سوم نیز همانند دهه قبل رسمان صاف و بدون دیده بود.
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تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان – تابستان 1400
در فصطططل تابسطططتان در اسطططتان ایطططالم شمطططده دیطططده هطططایی هطططه مخطططاطره رمیطططز هسطططتند گطططرد و غبطططاری
وزن باد های نسبتاً یدید تا یدیدی گرمای هوا و رتش سوزی را می توان نام برد.
هططر سططاله بططه دلیططل خشططک یططدن شلططف هططای خططود رو یططرایر بططرای بططروز رتططش سططوزی در اسططتان ایططالم
خصوصطططاً نطططواحی یطططمالی اسطططتان فطططراهت مطططی یطططود .سطططهل انگطططاری ششطططایری گردیطططگرانی هوهنطططوردان و
تطططابش مسطططت یت رفتطططاب بطططر روی زبالطططه هطططای السطططتیکی و ییشطططه ای و سطططوزاندن ب ایطططای هشطططاورزی باشططط
بطططروز رتطططش سطططوزی در نگطططل هطططای بلطططو و مراتطططد مطططی یطططود هطططه وزن بطططاد هطططای نسطططبتاً یطططدید در ایطططن
منطططاطس وسطططعت رتطططش سطططوزی را افطططزایش مطططی دهطططد .صطططعب العبطططور بطططودن راه هطططای هوهسطططتانی باشط ط

مطططی

یطططود هطططه مهطططار رتطططش بطططه هنطططدی صطططورت گیطططرد و هطططر سطططاله منطططاطس وسطططیعی از ذخیطططره گطططاه بلطططو هشطططور
دچار حریس یود.
در تیطططر مطططاه  1400بطططدلیل همبطططود بطططارنی مراتطططد و شلطططف هطططای خطططود رو رویطططش چنطططدانی ندایطططتند هطططه ایطططن
خطططود بطططروز رتطططش سطططوزی را هطططاهش داد ولطططی بطططا ایطططن حطططال چنطططدین مطططورد رتطططش سطططوزی در منطططاط ی از
بخطططش زریطططن ربطططاد مربطططو بطططه یهرسطططتان دهلطططران و قسطططمت هطططایی از هطططوه هطططای اططططراف ایطططالم و ایطططوان بطططه
صورت محدود دچار حریس ید هه به دلیل رتش زدن ب ایای محصوالت هشاورزی بود.
بططا تو ططه بططه همجططواری بططا هشططور شططراق همططه سططاله بططویخه اواخططر بهططار تططا اواخططر تابسططتان بططه دلیططل اسططت رار
طططر ارتفطططاع نطططب حطططاره ای در ایطططن منطططاطس و و طططود یطططیب فشطططاری چشطططمه هطططای گطططرد و غبطططار در هشطططور
شطططراق فعطططال یطططده و هطططاهش دیطططد و هیفیطططت هطططوا در اسطططتان ایطططالم را بطططه همطططراه دارد .در نیمطططه دوم تیطططر مطططاه
و طططود گطططرد و غبطططار باشططط یطططد هطططه دیطططد در یهرسطططتان هطططای غربطططیی نطططوبی و یطططمالی اسطططتان بطططه زیطططر
 7000متر برسد.
در تیطططر مطططاه  1400بطططه دلیطططل مطططوج گرمطططایی مسطططت ر در سططططح اسطططتان دمطططای هطططوا در اهثطططر روزهطططای مطططاه در
یهرسطططتان هطططای یطططمالی بطططه بطططاالی  38در طططه و در نطططوب اسطططتان دمطططای بطططاالی  48در طططه گطططزارن یطططد
هه باش گرمازدگی در گروه های سنی حساس و افزایش مصرف حامل های انرژی گردید.
ورزن بطططاد هطططای لحبطططه ای در بطططازه نسطططبتاً یطططدید تطططا یطططدید باشططط

بطططروز گطططرد و غبطططار محلطططی و رسطططیب

دیدن تاسیسات سبک در نواحی غربی استان بویخه یهرستان های مهران و دهلران گردید.
در مطططرداد مطططاه  1400بطططه دلیطططل مطططوج گرمطططایی مسطططت ر در سططططح اسطططتان دمطططای هطططوا در اهثطططر روزهطططای مطططاه
در یهرسطططتان هطططای یطططمالی بطططه بطططاالی  38در طططه و در نطططوب اسطططتان دمطططای بطططاالی  48در طططه گطططزارن
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فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

یطططد هطططه باشططط گرمطططازدگی در گطططروه هطططای سطططنی حسطططاس و افطططزایش مصطططرف حامطططل هطططای انطططرژی
گردید.
ورزن بطططاد هطططای لحبطططه ای در بطططازه نسطططبتاً یطططدید تطططا یطططدید باشططط

بطططروز گطططرد و غبطططار محلطططی و رسطططیب

دیدن تاسیسات سبک در نواحی غربی استان بویخه یهرستان های مهران و دهلران گردید.
بطططه ططططور هلطططی شمطططده دیطططده هطططای فصطططل تابسطططتان در اسطططتان ایطططالم هطططه ایجطططاد مخطططاطره مطططی هنطططد گطططرد و
غباری وزن باد های نسبتاً یدید تا یدیدی گرمای هوا و رتش سوزی را می توان نام برد.
در یهریور ماه  1400دیده خاصی هه مخاطره رمیز باید گزارن نشد.
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فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

تحلیلی بر وضعیت دمای استان  -تابستان 1400
اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت
جدول شماره( :)1اطالعات دمای استان ایالم و مقایسه با بلند مدت

طبططططس ططططدول یططططماره ()1ی میططططانگین دمططططای اسططططتان در فصططططل تابسططططتان  1400ی 34/6در ططططه سلسططططیوس
بططوده هططه حططدود  2/1در ططه سلسططیوس از م ططدار نرمططال بلنطططد مططدت گرمتططر بططوده اسططت .طططی همططین مطططدت
نسططططبت بططططه نرمططططال بلنططططد مططططدتی میططططانگین دمططططای حططططداقل اسططططتان  26/7در ططططه سلسططططیوس(2/2در ططططه
سلسططططیوس افططططزایش) و میططططانگین دمططططای حططططداهثر اسططططتان  42/6در ططططه سلسططططیوس( 2/0در ططططه سلسططططیوس
افططططزایش یافتططططه) اسطط طت .در تابسططططتان  1400حططططداهثر دمططططای ثبططططت یططططده در سطططططح اسططططتانی  45/5در ططططه
سلسطططیوس مربطططو بطططه یهرسطططتان دهلطططران بطططوده هطططه نسطططبت بطططه نرمطططال بلنطططد مطططدت خطططود  1/8در طططه
سلسطططیوس افطططزایش دمطططا را نشطططان میدهطططد .همچنطططین در همطططین مطططدت حطططداقل دمطططای اسطططتان مربطططو بطططه
یهرستان چرداول با دمای  21/2در ه سلسیوس بوده است.

7

فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
مططططابس طططدول یطططماره ( )2دمطططای بیشطططینه مطلطططس اسطططتان در تابسطططتان  1400و همچنطططین سطططال گتیطططته
و بلند مدت در مرداد ماه و در یهرستان های مهران و دهلران رخ داده است.
مططططابس طططدول یطططماره ()3ی دمطططای همینطططه اسطططتان نیطططز در امسطططالی سطططال گتیطططته و بلنطططد مطططدت مربطططو بطططه
یهرستان ایالم می باید.

دمای بیشینه مطلق فصل تابستان(درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)2دمای بیشینه مطلق استان در تابستان 1400

سال 1400

سال 1399

52/6

53/5

53/5

دهلران

مهران

مهران

1400/5/4

1399/5/6

1399/5 /6

بلندمدت

دمای کمینه مطلق فصل تابستان (درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)3دمای کمینه مطلق استان در تابستان 1400

سال 1400

سال 1399

14/3

15/1

10/2

ایالم

ایالم

ایالم

1400/6/30

1399/4/2

1385/6/26

بلندمدت
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فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان ایالم

شکل شماره (:)2پهنه بندی دمای میانگین شهرستان های استان ایالم

بطططا تو طططه بطططه یطططکل یطططماره()2ی میطططانگین دمطططای تابسطططتان  1400در نیمطططه غربطططی اسطططتان بطططین  25تطططا 35
در ه سلسیوس و در نیمه نوبی استان  35تا  45در ه سلسیوس گزارن یده است.
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فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

پهنهبندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلند مدت

شکل شماره (:)3پهنه بندی اختالف دمای میانگین شهرستان های استان به نسبت بلند مدت

در یطططکل یطططماره()3ی مطططی بینطططیت هطططه میطططانگین دمطططای فصطططل تابسطططتان  1400در م ایسطططه بطططا نرمطططال بلنطططد
مطططدتی در هطططل اسطططتان بجطططز نطططواحی مرهطططزی بطططین  0/5تطططا  2/5در طططه سلسطططیوس و در نطططواحی مرهطططزی
 2/5تا بیش از  4/5در ه سلسیوس اختالف و ود دارد.
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فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

تحلیلی بر وضعیت بارش استان  -تابستان 1400
جدول اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت
جدول شماره( :)4اطالعات بارش استان ایالم و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت

بطططه ططططور هلطططی در اسطططتان ایطططالم فصطططل تابسطططتان فصطططل خشطططک و بطططدون باریطططی اسطططت و بجطططز در اواسطططر
تابسطططتان بطططه دلیطططل همرفطططت هوهسطططتانی و شبطططور زبانطططه هطططای ضطططعیف مانسطططون بطططارن مطططوثری گطططزارن نمطططی
یطططود .بطططدین ترتیطططب بطططا تو طططه بطططه طططدول یطططماره()4ی ططططی تابسطططتان 1400ی میطططزان بارنطططدگی در اهثطططر
یهرسطططتان هطططای اسطططتان بطططه نسطططبت سطططال گتیطططته و همچنطططین بلنطططد مطططدت هطططاهش چشطططمگیری دایطططته اسطططت.
میطططانگین بططططارن تابسططططتان  1400هططططل اسطططتان ایططططالم 0/1میلیمتططططر بططططوده هطططه 86/3درصططططد نسططططبت بططططه دوره
مشطططابه بلنطططد مطططدت هطططاهش یافتطططه اسطططت .در دوره یطططاد یطططده هطططیا یطططک از یهرسطططتان هطططای اسطططتان بطططارن
بیش از نرمال ندایته اند.
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فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

درصد تأمین بارش سال آبی استان

نمودار شماره ( :)1نمودار درصد تامین بارش سال آبی استان ایالم

نمطططودار یطططماره()1ی سطططهت بطططارن تابسطططتان  1400اسطططتان ایطططالم را در تطططامین بطططارن هطططل سطططال ربطططی در
دوره رمطططاری بلنطططد مطططدت ( سطططتون سطططبز رنطططن انتهطططای نمطططودار فطططوق ) را بیطططان مطططی هنطططد هطططه ایطططن م طططدار در
تابسطططتان  ( 1400سطططتون ربطططی رنطططن انتهطططای نمطططودار فطططوق) بطططرای تمطططای ایسطططتگاه هطططای اسطططتان همتطططر از
نرمال بلند مدت می باید.
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فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

پهنهبندی مجموع بارش استان ایالم

شکل شماره ( :)4الگوی پهنه بندی بارش تجمعی استان ایالم

در یطططکل یطططماره()4ی ن شطططه هنطططه بنطططدی ارا ط طه یطططده م طططادیر بطططارن تجمعطططی اسطططتان ایطططالم ططططی تابسطططتان
 1400را نشطططان مطططی دهطططد .بطططر اسطططاس ایطططن ن شطططهی در تابسطططتان  1400بیشطططترین م طططادیر تجمعطططی بطططارن در
محدوده  0/01تا  5میلیمتر در برخی ن ا از یهرستان های نیمه یرقی رخ داده است.
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فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

تحلیلی بر وقوع باد در استان طی تابستان 1400
وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان
مططططابس طططدول یطططماره ()5ی در تابسطططتان  1400هطططت بطططاد غالطططب در اهثطططر ایسطططتگاه هطططا غربطططی و یطططمال
غربططی بططوده اسططت .بیشططترین درصططد وقططوع بططاد غالططب  32درصططد و مربططو بططه ایسططتگاه دهلططران مططی بایططد.
ططططی همطططین مطططدت حطططداهثر سطططرشت وزن بطططاد  25متطططر بطططر ثانیطططه و در هطططت غربطططی در ایسطططتگاه دره یطططهر
به ثبت رسیده است.

جدول شماره( :)5وضعیت سمت و سرعت باد در فصل تابستان
باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد

سمت
(جهت)

درصد وقوع
در فصل

سمت
(درجه)

سرعت
()m/s

ایالم

شرقی

24

220

19

آبدانان
دهلران
ایوان
لومار
مهران
سرابله
دره شهر

شمالی
غربی
شمال غربی
شمال غربی
شمال غربی
غربی
غربی

20
32
20
12
22
21
25

150
260
320
340
330
300
140

18
16
20
12
22
21
25
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فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان

شکل شماره ( :)5ایستگاه ایوان

شکل شماره ( :)6ایستگاه ایالم

شکل شماره ( :)7ایستگاه دهلران

شکل شماره ( :)8ایستگاه مهران
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فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

شکل شماره ( :)10ایستگاه آبدانان

شکل شماره ( :)9ایستگاه دره شهر

شکل شماره ( :)12ایستگاه سرابله

شکل شماره ( :)11ایستگاه لومار
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فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان  -تابستان 1400

شکل شماره (:)13پهنه بندی خشکسالی هواشناسی استان ایالم

بطططا تو طططه بطططه ن شطططه هنطططه بنطططدی خشکسطططالی بطططر اسطططاس یطططاخ

 SPEIسطططه ماهطططه در یطططکل یطططماره

()13ی ططططی تابسطططتان  1400بجطططز منطططاطس محطططدودی تمطططامی اسطططتان خشکسطططالی یطططدید تطططا بسطططیار یطططدید را
تجربه هرده اند.
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فصلنامه تابستان 1400
شماره 00-2

اداره کل هواشناسی استان ایالم

تقدیر و تشکر
بطططه ایطططن وسطططیله مراتطططب ت طططدیر و تشطططکر نویسطططندگان ایطططن اثطططر از همکطططاران مرهطططز ملطططی اقلطططیت و مطططدیریت
بحطططران خشکسطططالی بطططه سطططبب تهیطططه تعطططدادی از طططداولی نمودارهطططا و یطططکل هطططای مطططورد اسطططتفاده در ایطططن
فصططططلنامه هططططه ططططی از تولیططططد در م یططططاس هشططططوری و انجططططام بططططرن اسططططتانی دراختیططططار ایططططن اداره هططططل
قرارگرفته است ابراز مییود.
نویسططططندگان ایططططن فصططططلنامه همچنططططین از تمططططامی همکططططاران اسططططتانی ( همکططططاران ططططرتالن دیططططدبانیی فنططططیی
فنطططاوری اطالشطططات و طططیش بینطططی) هطططه بطططه نحطططوی در تهیطططه اطالشطططات الزم بطططرای تطططدوین رن ن طططش دایطططتند

سپاسگزاری و ت دیر می نمایند.

تهیه و تنظیم  :سمیه عزیزمنش
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