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چکیده:
فصل بهار در استان ایالم بارش های خوبی را به همراه دارد و در اغلب ایستگاه ها جزء فصولی است که می تواند میانگین بارش سالیانه را
دستخوش تغییرات محسوسی قرار دهد اما در فصل بهار  1401به دلیل خشکسالی و کمبود بارش گزارش های بارانسنجی چندان چشمگیر
نبودند .در طی این سه ماه چندین موج به سطح استان نفوذ کردند که در برخی نقاط خصوصاً شرق و شمال استان بارش ها به نسبت بقیه
فصول سال خوب بود اما نه در حدی که بتوان  50درصد نرمال بلند مدت را جبران کند .بطورکلی در شمال و شرق استان بارش های پراکنده
ای گزارش شد ولی در شرق استان بارش ها به نسبت بهتر بود .میانگین بارش در بهار  1401برابر با  26میلیمتر بود که در مقایسه با بلند مدت
 51/4درصد کاهش را نشان می دهد .بیشترین بارش مربوط به ایستگاه ایوان به میزان  54/7و کمترین بارش در ایستگاه های ملکشاهی و
مهران به میزان  15/5میلیمتر گزارش شد .بدلیل وجود پر ارتفاع های سطح  500هکتوپاسکال دمای هوا نسبت به بلند مدت مشابه خود باالتر
بود بطوریکه دمای میانگین استان  1/4درجه سلسیوس نسبت به نرمال بلند مدت خود گرمتر بود .قابل ذکر است که طی همین مدت دمای
میانگین استان  24/5درجه سلسیوس به ثبت رسید .کمترین دمای کمینه مربوط به شهرستان هلیالن با دمای  11/2درجه سلسیوس و بیشترین

دمای بیشینه مربوط به شهرستان دهلران با دمای  34/9درجه سلسیوس گزارش شد.
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تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان ایالم –بهار 1401
تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان:
تحلیل فروردین ماه
در فروردین ماه  1401چند سامانه جوی هوای استان را تحت تاثیر خود قرار داد که تحلیل یک سامانه شاخص در اینجا تشریح می گردد.
روز اول فروردین ماه در تراز میانی جو ( سطح  500هکتو پاسکال) ناوه کم ارتفاع که مرکز آن بر روی مدیترانه قرار داشت باعث ایجاد
ناپایداری هایی بصورت افزایش ابر و وزش باد در منطقه گردید.در سح زمین به دلیل گسترش سامانه کم فشار حرارتی بر روی بیابانهای
عربستان و بخشهایی از آفریقا شاهد گرادیان نسبتا شدید فشاری در منطقه بودیم ,که این وضعیت باعث وزش باد بر روی عربستان و عراق
گردید و به دلیل نبود رطوبت کافی باعث تشکیل چشمه های گرد و غبار در منطقه شد و هوای استان تحت تاثیر فعالیت این سامانه غبار آلود
گردید  .در بقیه ی روزهای ماه با توجه به آرایش سامانه های جوی در برخی ایام شاهد نفوذ گردو غبار در منطقه بودیم .

شکل  - 1الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  500میلی باری1401 /02/8
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شکل  -2الگوی فشاری تراز سطح زمین 1401/02/8
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تحلیل اردیبهشت ماه
طی اردیبهشت ماه  1401چند سامانه جوی آسمان استان ایالم را تحت تاثیر فعالیت خود قرار دادند.اولین سامانه که در اینجا مورد بررسی
قرار گرفت مربوط به ابتدای اردیبهشت ماه  1401است .در این ایام بعد از یک دوره خشک چند ماهه شاهد بارشهای نسبتا" مطلوبی در سطح
استان بوده ایم .که علت آن فراهم شدن شرایط انتقال رطوبت از عرضهای پایین بود .که به دلیل عبور جریانات ناپایدار در تراز میانی و سامانه
فشاری در سطح زمین و همچنین گرمایش نسبی هوا شاخص های ناپایداری ترمودینامیکی موجب بارشهای همرفتی در منطقه شد که بعنوان
مثال نقشه هم ارتفاع تراز  500هکتوپاسکال و نقشه فشار در سطح زمین در روز دوم اردیبهشت ماه نشان داده شده است .در این ایام همانگونه
که مالحظه می شود ناوه نسبتا" کم ارتفاع بر منطقه مستولی شده که در سطح زمین با سامانه کم فشار همراهی می شود  .این شرایط مناسب
ترمودینامیکی موجب ایجاد بارش های رگباری و عمدتا" همراه با رعد و برق و وزش باد طی بازه چند روزه گردید .در بقیه ایام ماه شرایط
ناپایداری در منطقه فراهم گردید اما به دلیل نبود تغذیه و رطوبت مناسب عمدتا" بصورت وزش باد و گردوغبار در منطقه فعالیت داشتند
.نقشه های مربوطه در شکل های  8تا 11بع نوان نمونه نشان داده شده اند  .در نیمه دوم اردیبهشت ماه با نمایان شدن زبانه های پر ارتفاع جنب
حاره شروع مجدد دوره خشک آغاز گردید .

شکل  - 3الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  500میلی باری 1401 /02/2
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شکل  -4الگوی فشاری تراز سطح زمین 1401/2/02
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تحلیل خرداد ماه
در خرداد ماه  1401چند سامانه جوی آسمان استان ایالم را تحت تاثیر فعالیت خود قرار دادند  .در اینجا دو سامانه مورد بررسی قرار خواهد
گرفت که هر دو سامانه مربوط به نیمه ی دوم خرداد است  .سامانه اول که نقشه هم ارتفاع تراز  500و نقشه فشار سطح زمین آن نشان داده
شده است  ,مربوط به  23خرداد سال جاری می باشد .با توجه به کم فشار سطح زمین و گرادیان فشاری نسبتا زیاد(افزایش شیو فشاری) وزش
بادهای نسبتا شدید تا شدید در منطقه وجود داشت .همچنین با توجه به گرادیان فشاری بر روی شمال کشور عراق و وزش بادهای شدید و
وضعیت آن منطقه ،برخاستن گرد و خاک مورد انتظار بود و با توجه به جهت جریان وزش بادها نفوذ گرد و خاک به منطقه قابل پیش بینی
بود  .در سامانه دوم که نقشه هم ارتفاع تراز  500و نقشه فشار سطح زمین آن آورده شده است ,همانند سامانه نخست  ,با توجه به کم فشار
سطح زمین و گرادیان فشاری نسبتا زیاد(افزایش شیو فشاری و تغییرلت فشار هوا) وزش بادهای نسبتا شدید تا شدید را در منطقه وجود داشت.
همچنین با توجه به گرادیان فشاری بر روی شمال کشور عراق و وزش بادهای شدید و وضعیت آن منطقه ،برخاستن گرد و خاک مورد انتظار
بود و با توجه به جهت جریان وزش بادها نفوذ گرد و خاک به منطقه به وقوع پیوست .همچنین منطقه تحت تاثیر پرارتفاع جنب حاره قرار
داشت و با توجه به افزایش ضخامت جو و گذر خط  588دکامتر بر روی منطقه طی همین روز ثبت دماهای باال مورد انتظار بود و با توجه به
نزدیک شدن ناوه و کاهش خامت جو در روزهای آینده روند کاهش دما وجود داشت .

شکل  - 5الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  500میلی باری 1401 /03/23
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شکل -6الگوی فشاری تراز سطح زمین1401/03/23
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تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان – بهار 1401
شماره

نوع هشدار

تاریخ صدور

زمان اعتبار

نوع مخاطره

1

سطح زرد

1401/1/1

 3تا  4فروردین

وزش باد شدید ( 35تا  75کیلومتر بر ساعت و به صورت لحظه ای فراتر از آن ) و

2

سطح نارنجی

1401/1/16

 18تا  20فروردین

3

سطح زرد

1401/1/22

 23تا  24فروردین

4

سطح زرد

1401/1/30

31فروردین تا 1

سطح زرد

1401/02/2

همچنین گرد و غبار و کاهش دما ذکر گردیده است
وزش باد نسبتا شدید و تا شدید طی روز پنج شنبه و شنبه ( 50تا  80کیلومتر بر
ساعت و احتمال فراتر از آن(
وزش باد نسبتا شدید و تا شدید طی روز سه شنبه ( 35تا  60کیلومتر بر ساعت و
احتمال فراتر از آن
نفوذ گردو غبار ,وزش باد نسبتا شدید (  30تا  60کیلومتر بر ساعت)

اردیبهشت
 4تا  8اردیبهشت

رگبار و رعد و برق -تگرگ –کاهش نسبی دما طی روزهای یکشنبه و دوشنبه-
وزش باد شدید موقتی ( با توجه به وزش باد شدید بر روی عراق و سوریه ,احتمال

5

نفوذ گرد و غبار به استان نیز وجود دارد
6

سطح نارنجی

1401/02/4

 5تا  7اردیبشهت

7

سطح زرد

1401/02/8

 9تا  12اردیبهشت

8

سطح زرد

1401/02/13

 14تا  17اردیبهشت

9

سطح زرد

1401/02/20

 20تا  21اردیبهشت

گرد و غبار

10

سطح زرد

1401/02/22

 22تا  24اردیبهشت

وزش باد نسبتا شدید تا شدید( 40تا  70کیلومتر بر ساعت)  ,نفوذ گرد و غبار

11

سطح نارنجی

1401/2/25

 25تا  27اردیبهشت

وزش باد نسبتا شدید تا شدید طی عصر روزهای دوشنبه و سه شنبه( 35تا 70

سطح زرد

1401/02/29

 30تا  31اردیبهشت

سطح نارنجی

1401/02/31

 2تا  3اردیبهشت

گرد و غبار و وزش باد نسبتا شدید تا شدید

سطح زرد

1401/03/16

16تا  19خرداد

افزایش شیو فشاری –گردو غبار و تدام گرما-وزش باد نسبتاشدید تا شدید در

15

سطح زرد

1401/03/21

 23تا  24خرداد

16

سطح نارنجی

1401/03/23

23تا 24خرداد

گردو غبار –وزش باد نسبتا شدید تا شدید

17

سطح زرد

1401/03 /25

 27تا 30خرداد

افزایش نا محسوس دما

18

سطح زرد

1401/3/29

 30خرداد تا  2تیر

وزش باد نسبتا شدید تا شدید-از دوشنبه تا چهارشنبه گردوغبار

رگبار و رعد و برق مقطعی و متناوب گاهی شدید لحظه ای ,تگرگ در نواحی
مستعد ,
رگبار و رعد و برق مقطعی و متناوب و گاها شدید ,صاعقه  ,وزش باد شدید
,تگرگ در نواحی مستعد و نفوذ گرد و غبار
بصورت متناوب نفوذ گرد و غبار – وزش باد نسبتا شدید تا شدید (  50تا 70
کیلومتر) طی روز  5شنبه رگبار باران و رعد و برق بهاری در برخی نقاط محتمل
است که بارش های فصل بهار امکان تقویت نقطه ای آنها وجود دارد

کیلومتر بر ساعت ) –غلط گرد و غبار در نواحی مرزی بیشتر از سایر نقاط
12
13
14

وزش باد نسبتا شدید تا شدید ( از عصر روز جمعه به بعد) و نفوذ گرد و غبار ( از
اواخر وقت جمعه )

ساعات عصر از امروز تاپنج شنبه
نفوذ گرد و غبار – وزش باد شدیدموقتی –تناوب گرما-در ساعات عصر (یکشنبه تا سه
شنبه)
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تحلیلی بر وضعیت دمای استان  -بهار 1401
اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت
جدول شماره( :)1اطالعات دمای استان ایالم و مقایسه با بلند مدت

طبق جدول شماره ( ،)1میانگین دمای استان در فصل بهار  24/5 ، 1401درجه سلسیوس بوده که حدود  1/4درجه سلسیوس از مقدار
نرمال بلند مدت گرمتر بوده است .طی همین مدت نسبت به نرمال بلند مدت ،میانگین دمای حداقل استان  17/5درجه سلسیوس(1/4درجه
سلسیوس افزایش) و میانگین دمای حداکثر استان  31/5درجه سلسیوس( 1/4درجه سلسیوس افزایش یافته) است .در بهار  1401حداکثر دمای
ثبت شده در سطح استان 33/7 ،درجه سلسیوس مربوط به شهرستان دهلران بوده که نسبت به نرمال بلند مدت خود  1/2درجه سلسیوس افزایش
دما را نشان میدهد .همچنین در همین مدت حداقل دمای استان مربوط به شهرستان هلیالن با دمای  11/2درجه سلسیوس بوده است.
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دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت

دمای بیشینه مطلق فصل بهار
(درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)2دمای بیشینه مطلق استان در بهار 1401

سال 1401

سال 1400

بلندمدت

52/0

49/8

51/6

مهران

دهلران

دهلران

1401/01/07

1400/03/25

1401/03/29

مطابق جدول شماره ( )2دمای بیشینه مطلق استان در بهار  1401و همچنین سال گذشته و بلند مدت در خرداد ماه رخ داده است .در
سال  1401بیشینه مطلق مربوط به شهرستان مهران با دمای  52درجه سلسیوس و در سال  1400و بلند مدت به ترتیب  49/8و  51/6درجه

سلسیوس مربوط به شهرستان دهلران می باشند.
دمای کمینه مطلق فصل بهار (درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)3دمای کمینه مطلق استان در بهار 1401

سال 1401

سال 1400

بلندمدت

-2/3

-1/8

-4/8

ایالم

ایالم

ایالم

1401/01/07

1400/01/08

1371/01/04

دمای کمینه استان نیز در امسال ،سال گذشته و بلند مدت مربوط به شهرستان ایالم است و در فروردین ماه رخ داد که به ترتیب برابر با -2/3
 -1/8 ،و  -4/8درجه سلسیوس می باشند.
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پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان ایالم

شکل شماره (:)7پهنه بندی دمای میانگین شهرستان های استان ایالم
با توجه به شکل شماره( ،)7میانگین دمای بهار  1401در محدوده شمال شرقی استان بین  10تا  25درجه سلسیوس و در محدوده غرب و
جنوب استان  25تا  35درجه سلسیوس گزارش شده است.
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پهنهبندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلند مدت

شکل شماره ( :)8پهنه بندی اختالف دمای میانگین شهرستان های استان به نسبت بلند مدت
در شکل شماره( ، )8مشاهده می شود که اختالف میانگین دمای فصل بهار  1401در مقایسه با نرمال بلند مدت ،در کل استان بجز نواحی
مرکزی که بین  2/5تا  4/5درجه سلسیوس می باشد در باقی نواحی بین  0/5تا  2/5درجه سلسیوس اختالف وجود دارد.
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تحلیلی بر وضعیت بارش استان  -بهار 1401
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
فصل بهار در استان ایالم با بارش های رگباری و سیل آسا همراه است و مخصوصاً در نواحی شمالی استان بارش ها چشمگیر هستند اما در
فصل بهار  1401کمبود بارش شدید در استان گزارش شد که در تاریخ استان ایالم کم سابقه بوده است .میانگین بارش بهار  1401کل استان
ایالم  26/0میلیمتر بوده که  51/4درصد نسبت به دوره مشابه بلند مدت کاهش یافته است .در دوره یاد شده هیچ یک از شهرستان های استان
بارش در حد نرمال نداشته اند.
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فصلنامه بهار1401

اداره کل هواشناسی استان ایالم

شماره 01-01

درصد تأمین بارش سال آبی استان

نمودار شماره ( :)1نمودار درصد تامین بارش سال آبی استان ایالم
نمودار شماره( ،)1سهم بارش بهار  1401استان ایالم را در تامین بارش کل سال آبی در دوره آماری بلند مدت ( ستون سبز رنگ ) را بیان
می کند که این مقدار در بهار  ( 1401ستون آبی رنگ ) برای تمای ایستگاه های استان بسیار کمتر از نرمال بلند مدت می باشد.
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فصلنامه بهار1401

اداره کل هواشناسی استان ایالم

شماره 01-01

پهنهبندی مجموع بارش استان ایالم

شکل شماره ( :)9الگوی پهنه بندی بارش تجمعی استان ایالم
در شکل شماره( ،)9نقشه پهنه بندی ارائه شده مقادیر بارش تجمعی استان ایالم طی بهار  1401را نشان می دهد .بر اساس این نقشه ،در بهار
 1401بیشترین مقادیر تجمعی بارش در محدوده  28تا  75میلیمتر در برخی از شهرستان های شمالی و شرقی استان رخ داده است .در باقی
مناطق استان بارش تجمعی به میزان  1تا  28میلیمتر گزارش شده است.
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فصلنامه بهار1401

اداره کل هواشناسی استان ایالم

شماره 01-01

تحلیلی بر وقوع باد در استان طی بهار 1401
وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان

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

حداکثر باد

سمت

درصد وقوع

سمت

سرعت

(جهت)

در ماه

(درجه)

() m/s

ایستگاه ایالم

شرقی

24

220

19

ایستگاه آبدانان

شمالی

20

150

18

ایستگاه ایوان

غربی

32

260

16

ایستگاه سرابله

شمال غربی

20

320

20

ایستگاه دره شهر

شمال غربی

12

340

12

ایستگاه دهلران

شمال غربی

22

330

22

ایستگاه مهران

غربی

21

300

21

ایستگاه لومار

غربی

25

140

25

مطابق جدول شماره  ،5در بهار  1401جهت باد غالب در اکثر ایستگاه ها شمال غربی و غربی بوده است .بیشترین درصد وقوع باد غالب 32
درصد و مربوط به ایستگاه ایوان می باشد .طی همین مدت حداکثر سرعت وزش باد  25متر بر ثانیه و در جهت غربی در ایستگاه لومار به
ثبت رسیده است.
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فصلنامه بهار1401

اداره کل هواشناسی استان ایالم

شماره 01-01

 گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان

شکل شماره ( :)11ایستگاه ایالم

شکل شماره ( :)10ایستگاه ایوان

شکل شماره ( :)13ایستگاه مهران

شکل شماره ( :)12ایستگاه دهلران
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فصلنامه بهار1401

اداره کل هواشناسی استان ایالم

شماره 01-01

شکل شماره ( :)14ایستگاه دره شهر

شکل شماره ( :)15ایستگاه آبدانان

شکل شماره ( :)16ایستگاه لومار

شکل شماره ( :)17ایستگاه سرابله
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فصلنامه بهار1401

اداره کل هواشناسی استان ایالم

شماره 01-01

تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان  -بهار 1401

شکل شماره (:)18پهنه بندی خشکسالی هواشناسی استان ایالم
با توجه به نقشه پهنه بندی خشکسالی بر اساس شاخص  SPEIسه ماهه در شکل شماره ( ، )18طی بهار  1401کل استان خشکسالی خفیف
تا متوسط را تجربه کرده اند.در برخی مناطق مرکزی (شهرستان دهلران ،ملکشاهی و سیروان) به دلیل فقدان بارش خشکسالی به مرحله شدید
نیز رسید.
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فصلنامه بهار1401

اداره کل هواشناسی استان ایالم

شماره 01-01

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.
 -2نویسندگان این فصلنامه همچنین از تمامی همکاران استانی که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن
نقش داشتند سپاسگزاری و تقدیر می نمایند.
تهیه کنندگان این شماره :
سرکار خانم لیلی احمدیان (رییس گروه تحقیقات و هواشناسی کاربردی)
سرکار خانم سمیه عزیز منش( کارشناس اثرات منطقه ای اقلیمی)
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