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شماره بولتن 00-02
اردیبهشت ماه 1400

چکیده
تحلیل و بررسییی آمار دریافتی از ایسییتهاه های سییینوپتیر و بارانسیین ی اسییتان نشییان می دهد در
اردیبهشت ماه سال جاری در کل استان بارش های مطلوبی رخ نداده است .میانهین بارش اردیبهشت
ماه 0/2میلی متر بوده اسیت که در ماایسیه با سیال گهشیته  77درصید و بلند مدت مشیابه 99/4درصید
کاهش نشان میدهد .بیشترین میزان بارش ت معی اردیبهشت ماه  1400مربوط به نیمه شرقی استان بوده
است .همچنین در اردیبهشت ماه سال جاری کمترین دما مربوط به ایستهاه ایالم و بیشترین دما مربوط
به ای ستهاه دهلران می با شد .به طور کلی دمای میانهین ا ستان 5/1درجه سل سیوس ن سبت به نرمال بلند
مدت گرمتر بوده اسیییت همچنین دمای میانهین اسیییتان در اردیبهشیییت ماه سیییال جاری 28/1درجه
سل سیوس بوده ا ست .بی شینه مطلق در ای ستهاه دهلران با دمای  47درجه سل سیوس و کمینه مطلق در
ایالم با دمای  9/5به ثبت رسیده است .حداکثر سرعت وزش باد در ایستهاه سرابله با سرعت 32متر بر
ثانیه و با جهت جنوب غربی گزارش شده است و جهت باد غالب در اکثر ایستهاه ها غربی بوده است.
با توجه به کمبود بارش در تمامی ای ستهاه های ا ستان شاخص خ شک سالی در محدوده شدید تا ب سیار
شدید قرار دارند.
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تحلیلی بر وضعیت بارش استان در اردیبهشت ماه 1400
جدول ( :)1اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت

طی اردیبهشییت ماه  1400در اسییتان بارش های مطلوبی گزارش نشیید .میانهین بارش 0/2میلیمتر بوده اسییت که
نسبت به میانهین بلند مدت کاهش چشمهیری داشته است .میزان بارش بلند مدت  25/8میلیمتر می باشد که تفاوت
بارش فروردین ماه  1400با بلند مدت آن  25/6میلیمتر کاهش را نشان می دهد .
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درصد تامین بارش استان

نمودار ( :)1درصد تأمین بارش سال آبی استان

نمودار شماره ( )1سهم بارش اردیبهشت ماه استان ایالم را در تامین بارش کل سال آبی در طول
دوره آماری بلند مدت  100درصد بیان می کند که این مادار در اردیبهشت ماه سال جاری نزدیر به
 60درصیید بوده اسییت .در این نمودار بیشییترین کاهش درصیید تامین بارش سییال آبی اسییتان مربوط به
شهرستان ملکشاهی می باشد.
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پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل(:)1بارش تجمعی اردیبهشت ماه 1400

نا شه فوق پهنه بندی ارائه شده ماادیر بارش ت معی ا ستان ایالم طی اردیبه شت ماه  1400را ن شان
می دهد .بر اساس این ناشه ،بارش در استان به حدی کم بوده است که تاریبا صفر در نظر می گیریم.
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تحلیلی بر وضعیت دمای استان در اردیبهشت ماه 1400
جدول ( :)2اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

طبق جدول شماره( )2میانهین دمای ا ستان در اردیبه شت ماه  1400برابر با  28/1درجه سل سیوس
بوده که حدود  5/1درجه سلسیوس از مادار نرمال بلند مدت بیشتر بوده است .طی این مدت نسبت به
نرمال بلند مدت ،میانهین دمای حداقل اسیییتان  4/4درجه سیییلسییییوس افزایش و میانهین حداکثر
استان5/9درجه سلسیوس افزایش یافته است.
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دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
دمای کمینه و بیشینه مطلق در اردیبهشت ماه  1400به شرح ذیل می باشد:
دمای بیشینه مطلق اردیبهشت ماه(درجه سلسیوس)

جدول شماره ( :)3دمای بیشینه مطلق استان در اردیبهشت 1400
سال 1400

سال 1399

بلندمدت

47

44/3

45/6

دهلران

مهران

مهران

1400/2/31

1399/2/29

1395/2 /31

دمای کمینه مطلق اردیبهشت ماه(درجه سلسیوس)

جدول شماره ( :)4دمای کمینه مطلق استان در اردیبهشت 1400
سال 1400

سال 1399

بلندمدت

9/5

5/6

0/6

ایالم

ایالم

ایوان

1400/2/9

1399/2/8

1394/2/5
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پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل (:)2دمای میانگین اردیبهشت ماه 1400

مطابق شییکل شییماره ( )2پهنه بندی فوق که میانهین دمای اردیبهشییت ماه  1400در شییهرسییتان های
مختلف را ن شان می دهد ،محدوده دمایی در شمال و شرق ا ستان بین  15تا  30درجه سل سیوس می
باشد و در نیمه غربی و جنوبی استان دمای  25تا  40درجه گزارش شده است.

7

پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلندمدت

شکل (:)3اختالف دمای میانگین اردیبهشت ماه 1400

مطابق با شییکل شییماره ( ،)3اختالف دمای میانهین در تمامی نااط اسییتان ب ز مناطق محدودی در
جنوب( بین  2/5تا  4/5درجه سلسیوس) ،بیش از  4/5درجه سلسیوس گزارش شده است.
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تحلیلی بر وقوع باد در استان طی اردیبهشت ماه 1400
جدول ( :)5وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان
باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد

سمت

درصد وقوع

سمت

سرعت

(جهت)

در ماه

(درجه)

()m/s

ایالم

شرقی

30

300

12

آبدانان

غربی

17

330

20

ایوان

جنوب شرقی

22

130

22

سرابله

غربی

32

150

15

دره شهر

غربی

26

140

19

دهلران

غربی

22

250

13

لومار

غربی

16

150

12

مهران

غربی

28

310

19

مطابق جدول شییماره ( ،)5در اردیبهشییت ماه سییال جاری جهت باد غالب در اکثر ایسییتهاه ها ب ز
ایوان و ایالم که شرقی می باشد غربی گزارش شده است .بیشترین درصد وقوع باد غالب هم 32درصد
و مربوط به ایستهاه سرابله می باشد.
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گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان

شکل ( :)4ایستگاه ایالم

شکل ( :)5ایستگاه ایوان
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شکل ( :)7ایستگاه آبدانان

شکل( :)6ایستگاه دره شهر

شکل( :)9ایستگاه مهران

شکل ( :)8ایستگاه دهلران
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شکل ( :)10ایستگاه سرابله

شکل ( :)11ایستگاه لومار
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تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در اردیبهشت ماه 1400
پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص SPEIسه ماهه

شکل( :)12پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در استان ایالم

با توجه به شکل شماره ( )12پهنه بندی خشکسالی بر اساس شاخص  SPEIسه ماهه در شکل فوق،
در اردیبه شت ماه  1400با توجه به کمبود بارش شدید در این ماه ن سبت به سال گه شته و بلند مدت
در سراسر استان خشکسالی شدید تا بسیار شدید گزارش شده است .
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تحلیل سینوپتیکی استان در اردیبهشت ماه 1400
دهه اول اردیبهشت ماه
در اوایل دهه پایداری جوی در کل استان حاکم بود و آسمان غالباً صاف گزارش شد در اواخر دهه
به علت عبور ریز موج هایی از سییطا اسییتان بارش های پراکنده را شییاهد بودیم که در شییرق اسییتان(
شهرستان آبدانان) شدت بارش ها اندکی بیشتر بود.
دهه دوم اردیبهشت ماه
در این دهه پایداری جوی حاکم بود اما بعلت عبور ناوه سرد و از سویی استارار پرفشار در سطا زمین
هوای استان اندکی کاهش یافت.
دهه سوم اردیبهشت ماه
در این دهه به علت وجود گرادیان ف شاری در مناطق کوه ستانی ا ستان وزش باد ن سبتا شدید گزارش
گردید .تا پایان دهه آسمان استان صاف و بدون پدیده بود.

شکل ( :)13سمت راست نقشه میانگین ارتفاع سطح  500میلی بار ،سمت چپ فشار سطح زمین
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تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی اردیبهشت ماه 1400
در اردیبهشت ماه مخاطره جوی برای استان ایالم گزارش نهردید.
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گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی اردیبهشت ماه 1400

 ارتباط با کاربران بخش کشاورزی در خصوص پیش بینی بارش و موج گرمایی ارتباط با کاربران بخش شهر سازی و راه سازی و عمران در خ صوص اطالع ر سانی وقوع بارش ووزش باد
 پاسییی گویی به دانش جویان و اعضیییا هیعت علمی دانشیییهاه و کارگزاران بیمه برای ارایه آمار واطالعات هواشناسی
 شرکت در دوره های آموزش م ازی -ارایه آمار به شرکت های راه سازی و سد سازی و همچنین شرکت های نفتی واقع در استان
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پیوستها

پیوست شماره  -1نقشه پراکنش ایستگاههای هواشناسی استان

شکل ()14
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پیوست شماره  -2معرفی گلباد
گلباد ،نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیهای باد در یر منطاه میباشد
و سه مشخصه اصلی شاخص باد را نمایش میدهد :فراوانی وقوع باد ،سرعت باد و جهت باد .منظور از
فراوانی وقوع باد ،تعداد دیدبانیهایی که برای شاخص باد ان ام شده و باد به وقوع پیوسته است .سرعت
باد نشانهر میزان جریان هوا میباشد که با نات یا متر بر ثانیه سن یده میشود و جهت باد ،جریان غالب
باد را نشان میدهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباشد .ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده
میباشد .دایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یر منطاه را نمایش میدهد گلها نیز نمایشهر سرعت
و جهت باد است .ضخامت گلها ،نشانهر سرعت باد و طول گلها نشانهر تعداد وقوع باد است .گلباد
به صورت سالیانه یا ماهیانه ترسیم میگردند و به دو روش دستی و نرمافزاری تهیه میشود .در روش
دستی ابتدا شاخص های باد منطاه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد ،باد آرام،
سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر یر از شاخصها نسبت به کل گرفته میشود.میزان
قطر دایره و طول و ضخامت گلها بر حسب این درصد ترسیم میگردد .برای ترسیم گلباد به روش
نرمافزاری باید آمار و اطالعات در یر فایلExcelتهیه شده و وارد نرمافزار ویژه گلباد گردد .عمده-
ترین نرمافزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمافزار  WR-plotاست .نمودارهای به دست آمده از
دایرههای هم مرکزی تشکیل شدهاند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از 0/5
متر بر ثانیه نوشته میشود .سمتهای باد بر روی دایرهها غالباً در هشت سمت شمال ،شمالشرقی ،شرقی،
جنوبشرقی ،جنوب ،جنوبغربی ،غربی و شمالغربی نمایش داده میشود .سرعتهای باد نیز بر اساس
روش سازمان هواشناسی جهانی به  8گروه دستهبندی میشوند .آنهاه فراوانی هر گستره سرعت باد با
توجه به سمت باد بر روی دایرهها مشخص میشود .اگر فراوانی هر گستره در سمتهای مختلف با
یکدیهر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود ،حاصل صدرصد را نشان خواهد داد ،و این
به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است .تفسیر یر گلباد بدون ناشه برجستهی (توپوگرافی)
دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا میشوند.از کاربردهای گلباد می-
توان به آمایش سرزمین ،طراحیهای شهری ،طراحی باند فرودگاهها ،زمینهای ورزشی و غیره ،عدم
استارار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطاه ،مکانیابی جهت گسترش فضای سبز ،و امکانسن ی
برای استفاده از انرژی باد اشاره کرد.
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تقدیر و تشکر
 به این وسیله مراتب تادیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی خشکسالی ومدیریت بحران به سبب تهیه تعدادی از جداول ،نمودارها و ناشه های مورد استفاده در این بولتن
که پس از تولید در مایاس کشوری و ان ام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است
ابراز گردد.
-

نویسندگان این بولتن همچنین از تمامی همکاران استانی ( همکاران پرتالش دیدبانی ،فنی،
فناوری اطالعات و پیش بینی) که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن ناش داشتند
سپاسهزاری و تادیر می نمایند.
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