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شماره بولتن 1400-8
اداره کل هواشناسی استان ایالم

آبان ماه 1400

چکیده
تحلییییل و بررسیییی آمیییار درییییاعتی ا ایسیییتکاه هیییای سیییینوپتیش و بارانسییین ی اسیییتان نشیییان میییی دهییید
ریییه مییییانکین بیییارش آبیییان میییاه  11/8میلیییی متیییر بیییوده اسیییت ریییه در مدایسیییه بیییا بلنییید میییدت مشیییابه 78/5
درصییید ریییاهش را نشیییان میییی دهییید رمتیییرین بیییارش در ایسیییتکاه ملکشیییاهی بیییه مییییزان  3/9میلیییی متیییر و
بیشیییترین بیییارش در ایسیییتکاه اییییوان بیییه مییییزان  25/9میلیییی متیییر گیییزارش شییید .همچنیییین در آبیییان میییاه سیییا
جیییاری رمتیییرین دمیییا مربیییو بیییه ایسیییتکاه چیییرداو و سییییروان بیییه مییییزان  9میلیییی متیییر و بیشیییترین دمیییا
مربیییو بیییه ایسیییتکاه دهلیییران بیییه مییییزان  29/6میلیییی متیییر میییی باشییید .بیییه طیییور رلیییی دمیییای مییییانکین اسیییتان
 2/2درجیییه سلسییییو

نسی ی ت بیییه مییییانکین بلنییید میییدت گرمتیییر بیییوده اسیییت همچنیییین دمیییای مییییانکین اسیییتان

در آبیییان میییاه سیییا جیییاری  20درجیییه سلسییییو
 37/4درجییییه سلسیییییو

بیییوده اسیییت .بیشیییینه مدلییین در ایسیییتکاه دهلیییران بیییا دمیییای

و رمینییییه مدلیییین در ایسییییتکاه اییی ی

بییییا دمییییای  3/1بییییه ر ییییت رسیییییده اسییییت.

حیییدارسر سیییر ت و ش بیییاد در ایسییییتکاه سیییرابله بیییا سییییر ت  42متیییر بیییر رانیییییه و بیییا ج یییت شییییمالی
گیییزارش شیییده اسیییت و ج یییت بیییاد سالیییه در ارسیییر ایسیییتکاه هیییا شیییمالی و شیییر ی بیییوده اسیییت .شیییاخ
خشکسالی در تمامی ایستکاه ها خشکسالی شدید تا بسیار شدید را نشان می دهد.
در ایییین میییاه ،چ یییار هشیییدار سیییدس رد ا سیییوی اداره پییییش بینیییی و پییییش آگیییاهی هیییای جیییوی صیییادر
شد.
در بحیییف ععالییییتهیییای ت یییش در اسیییتان جلسیییات دیسکاشییین هواشناسیییی رشیییاور ی در ش رسیییتان
دهلیییران بیییه صیییورت م یییا ی برگیییزار شییید .طراحیییی عیییر نیا سییین ی تخ

یییی مح یییو ت هییید

در

ش رسیییتان هیییا ان یییا شییید .عیییر هیییای توصییییه هیییای هواشناسیییی رشیییاور ی دو بیییار در هفتیییه ( رو هیییای
یش شن ه و چ ارشن ه) به سا مان ارسا شد.
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شماره بولتن 1400-8
اداره کل هواشناسی استان ایالم

آبان ماه 1400

تحلیلی بر وضعیت بارش استان در آبان ماه 1400
جدول ( :)1اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت

همان طور ره در جدو شماره ( )1مشاهده می شود میانکین بارش در آبان ماه  1400برابر 11/8بوده ا ست ره
نس ت به میانکین بلند مدت  78/5درصد راهش داشته است .بیشترین بارش در ایستکاه ایوان به میزان  25/9میلی
متر و رمترین بارش در ایستکاه ملکشاهی به میزان  3/9میلی متر گزارش شده است.
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شماره بولتن 1400-8
اداره کل هواشناسی استان ایالم

آبان ماه 1400

درصد تامین بارش استان

نمودار ( :)1درصد تأمین بارش سال آبی استان

نمیییودار شیییماره ( )1سی ی ا بیییارش آبیییان میییاه اسیییتان ایی ی

را در تیییامین بیییارش ریییل سیییا آبیییی در طیییو

دوره آمیییاری بلنییید میییدت را بییییان میییی رنییید .مدیییابن ایییین نمیییودار درصییید تیییامین سیییا آبیییی در تمیییامی
ش رسیییتان هیییای اسیییتان ایی ی

در دومیییین میییاه سیییا آبیییی جیییاری نسی ی ت بیییه بلنییید میییدت رمتیییر ا  6درصییید

بوده است.
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آبان ماه 1400

پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل(:)1بارش تجمعی آبان ماه 1400

ندشییه عییون پ نییه بنییدی اراقییه شییده مدییادیر بییارش ت معییی اسییتان اییی
میییی دهییید .بیییر اسیییا

ایییین ندشیییه و نییییز بیییر اسیییا

طییی آبییان مییاه  1400را نشییان

گیییزارش ایسیییتکاه هیییای بیییاران سییین ی در اسیییتان ایی ی

بیشیییترین بیییارش در نیییواحی شیییمالی و جنیییوبی رق داده اسیییت ریییه مدیییدار  10تیییا  37میلیییی متیییر گیییزارش
شیییده اسیییت .در سیییرس اسیییتان ش رسیییتان هیییای م یییران و ملکشیییاهی ب یییره رمتیییری ا بیییارش را داشیییته ریییه
میزان 1تا  7میلی متر به ر ت رسیده است.
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آبان ماه 1400

تحلیلی بر وضعیت دمای استان در آبان ماه 1400
جدول ( :)2اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

ط ییین جیییدو شیییماره ( )2مییییانکین دمیییای اسیییتان در آبیییان میییاه  1400برابیییر بیییا  20/0درجیییه سلسییییو
بیییوده ریییه حیییدود  2/2درجیییه سلسییییو

ا مدیییدار مییییانکین بلنییید میییدت بیشیییتر بیییوده اسیییت .طیییی ایییین میییدت

نسی ی ت بیییه مییییانکین بلنییید میییدت ،مییییانکین دمیییای حیییدا ل اسیییتان  1/7درجیییه سلسییییو
حدارسر استان  2/8درجه سلسیو

اعزایش یاعته است.
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اعیییزایش و مییییانکین
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آبان ماه 1400

دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
بیییا توجیییه بیییه جیییدو شیییماره ( ، )3در آبیییان میییاه  1400بیشیییترین بیشیییینه مدلییین اسیییتان مربیییو بیییه ایسیییتکاه
دهلییران بییه میییزان  37/4سییانتی گییراد مییی باشیید

بییه ررییر اسییت رییه ررییورد دار بیشییینه مدلیین در سییا

گذشیییته و بلنییید میییدت ایسیییتکاه م یییران بیییوده اسیییت .در جیییدو شیییماره ( ،)4رریییورد رمینیییه مدلییین اسیییتان
در آبان ماه  ،1400سا گذشته و بلند مدت مربو به ایستکاه ای

می باشد.

دمای بیشینه مطلق آبان ماه(درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)3دمای بیشینه مطلق استان در آبان 1400

سال 1400

سال 1399

بلندمدت

37/4

39

44/2

دهلران

مهران

مهران

1400/8/12

1399/8/2

1396/8/3

دمای کمینه مطلق آبان ماه(درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)4دمای کمینه مطلق استان در آبان 1400

سال 1400

سال 1399

بلندمدت

3/1

3

-5/8

ایالم

ایالم

ایالم

1400/8/22

1399/8/24

1372/8/23
ایوان
78/8/5
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آبان ماه 1400

پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل (:)2دمای میانگین آبان ماه 1400

مدیییابن شیییکل شیییماره ( )2پ نیییه بنیییدی عیییون ریییه مییییانکین دمیییای آبیییان میییاه  1400در ش رسیییتان هیییای
مختلیییا را نشیییان میییی دهییید ،محیییدوده دمیییایی در سیییمت هیییای شیییما و شیییما شیییرن اسیییتان  15تیییا  20و
در سمت های سرس و جنوس سربی استان  20تا  35گزارش شده است.
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اداره کل هواشناسی استان ایالم

آبان ماه 1400

پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلندمدت

شکل (:)3اختالف دمای میانگین آبان ماه 1400

ط ییین ندشیییه پ نیییه بنیییدی شیییماره ( ،)3اخیییت
بییییش ا  4/5درجیییه سلسییییو

دمیییای مییییانکین در سیییمت هیییای مییییانی اسیییتان  3/5تیییا

گیییزارش شیییده اسیییت و در بیییا ی ندیییا اسیییتان ایییین اخیییت

 2/5می باشد.
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در حییید  0/5تیییا

شماره بولتن 1400-8
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آبان ماه 1400

تحلیلی بر وقوع باد در استان طی آبان 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

23

260

16

آبدانان

شمالی

22

140

7

ایوان

شمال شرق

24

80

20

سرابله

شمالی

42

250

11

دره شهر

شرقی

18

150

14

دهلران

شمالی

16

60

12

لومار

شمالی

14

160

8

مهران

غربی

20

290

22

مدیییابن جیییدو شیییماره ( ،)5در آبیییان میییاه سیییا جیییاری ج یییت بیییاد سالیییه در ارسیییر ایسیییتکاه هیییا شیییمالی و
شیییر ی گیییزارش شیییده اسیییت .بیشیییترین درصییید و یییو بیییاد سالیییه هیییا  42درصییید و مربیییو بیییه ایسیییتکاه
سرابله می باشد.
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اداره کل هواشناسی استان ایالم

آبان ماه 1400

گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان

شکل ( :)4ایستگاه ایالم

شکل ( :)5ایستگاه ایوان

شکل شماره ( :)6ایستگاه دره شهر

شکل شماره ( :)7ایستگاه آبدانان
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اداره کل هواشناسی استان ایالم

آبان ماه 1400

شکل( :)9ایستگاه مهران

شکل ( :)8ایستگاه دهلران

شکل ( :)10ایستگاه سرابله

شکل ( :)11ایستگاه لومار
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اداره کل هواشناسی استان ایالم

آبان ماه 1400

تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در آبان ماه 1400
پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص SPEIسه ماهه

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

بیییا توجیییه بیییه ندشیییه پ نیییه بنیییدی خشکسیییالی بیییر اسیییا

شیییاخ

 SPEIسیییه ماهیییه در شیییکل شیییماره (،)12

در آبیییان میییاه  1400ریییل اسیییتان بیییدلیل رم یییود بیییارش خشکسیییالی شیییدید تیییا بسییییار شیییدید را ت ربیییه ریییرده
است.
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اداره کل هواشناسی استان ایالم

آبان ماه 1400

تحلیل سینوپتیکی استان در آبان ماه 1400
رو هیییای ابتیییدایی آبیییان میییاه جیییو اسیییتان تدری ی یاخ پاییییدار بیییود و پدییییده خاصیییی گیییزارش نشییید رو پییین ا
آبیییان میییاه هشیییدار سیییدس رد ا سیییوی اداره پییییش بینیییی و پییییش آگیییاهی هیییای جیییوی م نیییی بیییر نفیییور
سییامانه بییارش ا بییه اسییتان صییادر شیید رییه در رو هشییتا آبییان مییاه بییا ورد سییامانه رییا ارتفییا جنییه حییاره
ای بیییه سی یرس رشیییور بیییارش هیییای رگ یییاری ارسیییر ندیییا اسیییتان را در بیییر گرعیییت ریییه میییده ععالییییت ایییین
سیسییییتا در شییییما اسییییتان بییییود .بدوریکییییه در ایسییییتکاه اییی ی

 13میلیمتییییر بییییاران گییییزارش شیییید .بییییدلیل

ابرنیییاری و ورود ج یییه گیییر طیییی ایییین سیسیییتا دمیییای هیییوای صی ی حکاهی بیییه صیییورت محسیییو

اعیییزایش

یاعت.
در رو ییییا دها آبیییان میییاه هشیییدار سیییدس رد صیییادر شییید ریییه در رو هیییای دوا دهیییا و سییییزدها بیییا نفیییور
سیییامانه ریییا ارتفیییا و اعیییزایش عشیییار سیییدس میییین آسیییمان اسیییتان بیییارانی شییید ریییه میییده ععالییییت ایییین
سامانه در جنوس و شرن استان بود طی این سیستا دمای هوا به طور محسو

راهش یاعت.

در اواخیییر میییاه بیییا ورود سیییامانه مدیتر انیییه ای و اسیییتدرار ریییا ارتفیییا جنیییه حیییاره ای در سیییرس رشیییور
ابرنیییاری ،بیییارش بیییاران ،ر ییید و بیییرن ،در ندیییا مسیییتعد تکیییر  ،و و ش بیییاد نسییی ت خا شیییدید تیییا شیییدید
گیییزارش شییید .طیییی ععالییییت ایییین سیسیییتا منیییاطن جنیییوبی اسیییتان ب یییره بیشیییتری ا بیییارش هیییا را ن ییییه خیییود
رردند.
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شماره بولتن 1400-8
اداره کل هواشناسی استان ایالم

آبان ماه 1400

تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی آبان ماه 1400
در ع ییییل پییییاییز بییییا ورود سییییامانه هییییای بارشییییی  ،سییییی بی شییییدن مسیییییل هییییا و خشییییکه رودهییییا و
آبکرعتکیییی معیییابر رق میییی دهییید .بیییا توجیییه بیییه روهسیییتانی بیییودن منددیییه و اخیییت

عشیییار سیییدس میییین

و ش بیییاد در ایییین ع یییل بیییه بیییا ه نسی ی تاخ شیییدید تیییا شیییدید خواهییید رسیییید .دمیییا در ش رسیییتان هیییای شیییمالی
ریییاهش یاعتیییه و ارتفا یییات معمیییو خ سییییید پیییوش میییی شیییود .در سیییا هیییای اخییییر بیییه دلییییل ت یییییرات ا لیمیییی
در اسییتان اییی

ع ییل پییاییز بییا تییاخیر مییانی ا راه مییی رسیید .بییا توجییه بییه آمییار هییای بلنیید مییدت در آبییان

میییاه بیییارش هیییای میییورر ریییه بیییه بیییان محلیییی پلیییه گفتیییه میییی شیییوند رق میییی دهییید امیییا در آبیییان میییاه 1400
بیییارش میییورر رق نیییداد .در ایییین میییاه چ یییار هشیییدار سیییدس رد صیییادر شییید ریییه بیییا صیییدور ایییین هشیییدار هیییا
شیییاهد بیییارش هیییای رگ یییاری و ر ییید و بیییرن بیییودیا ریییه بیییه صیییورت نددیییه ای تدوییییت شیییدند و با یییف
آبکرعتکیییی معیییابر در سیییدس شییی ر ایییی

و سیییی بی شیییدن مسییییل هیییا در بخیییش دشیییت یییا

دهلیییران شییید .همچنیییین و ش بیییاد نسییی ت خا شیییدید تیییا شیییدید و بیییارش تکیییر
رشاور ی در مناطن جنوبی شد.
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گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی آبان ماه 1400
 ارت ا با راربران بخش رشاور ی در خ وص پیش بینی بارش و موج گرمایی. -ارت ییییا بییییا رییییاربران بخییییش ش رسییییا ی و راه سییییا ی و مییییران در خ ییییوص اطیی ی

رسییییانی و ییییو

بارش و و ش باد.
 پاسییی گیییویی بیییه دانشییی ویان و ا ضیییا هیعیییت لمیییی دانشیییکاه و ریییارگزاران بیمیییه بیییرای اراییییه آمیییار واط ات هواشناسی.
 شررت در دوره های آمو ش م ا ی. ارایه آمار به شررت های راه سا ی و سد سا ی و همچنین شررت های نفتی وا ع در استان. شررت مستمر در جلسات آن ین دیسکاشن پیش بینی و رشاور ی. جلسات دیسکاشن هواشناسی رشاور ی در ش رستان دهلران به صورت آن ین برگزار شد. -طراحی عر نیا سن ی تخ

ی مح و ت هد

در ش رستان ها ان ا شد.

 شررت در جلسات هفته پژوهش و اراقه طرح های پیشن ادی در سا آینده. -شررت در جلسات ار یابی ملکرد اداره با حضور روسای ادارات.
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پیوستها
پیوست شماره 1
انتشییییار گییییزارش وضییییعیت خییییدمات ا لیمیی یی  2021سییییا مان هواشناسیی یی ج ییییانی (

WMO-No.

 ) 1278با موضو آس
بییییش ا  2میلییییارد نفیییر در رشیییورهای تحیییت تییینش آبیییی نیییدگی میییی رننییید ،و  6/3میلییییارد نفیییر
حیییدا ل ییییش میییاه در سیییا بیییا دسترسیییی نامناسیییه بیییه آس روبیییرو هسیییتند .در همیییین حیییا  ،خدیییرات
مربو به آس در  20سا گذشته بسیار اعزایش یاعته است.
ا سیییا  ،2000حیییوادث ناشیییی ا سییییل 134 ،بیییار و تعیییداد و میییدت خشکسیییالی هیییا نییییز  29بیییار اعیییزایش
یاعتیییه اسیییت .میییدیریت یکیارچیییه منیییابع آس ( ) IWRMبیییرای دسیییتیابی بیییه رعیییاه بلندمیییدت اجتمیییا ی ،
ا ت یییادی و یسیییت محیدیییی حییییاتی اسیییت .امیییا  ،اگرچیییه ارسیییر رشیییورها ،سیییدس پییییاده سیییا ی IWRM
خیییود را توسیییعه داده انییید  ،امیییا  107رشیییور همچنیییان در مسی ییر دسیییتیابی بیییه هییید

میییدیریت پایی یدار منیییابع

آبی خود تا سا  2030رار ندارند (  6SDGسا مان ملل متحد ).
ایییییین آخیییییرین گیییییزارش  WMOدر خ یییییوص پیشیییییرعت ا ضیییییای  WMOدر اسیییییتفاده ا خیییییدمات
ا لیمیی یی ،بییییرای مدابلییییه بییییا چییییالش هییییای مربییییو بییییه آس را ،بررسیی یی رییییرده ،و شییییکا

در مشییییاررت

ریییاربران  ،پییییش بینیییی  ،مشیییاهده شییی که هیییا و جمیییع آوری داده هیییا را ریییه هنیییو وجیییود دارد  ،برجسیییته
می رند.

16

شماره بولتن 1400-8
اداره کل هواشناسی استان ایالم

آبان ماه 1400

تقدیر و تشکر
 -1بیییه ایییین وسییییله مراتیییه تدیییدیر و تشیییکر نویسیییندگان ایییین اریییر ا همکیییاران مرریییز ملیییی خشکسیییالی و
میییدیریت بحیییران بیییه سییی ه ت ییییه تعیییدادی ا جیییداو  ،نمودارهیییا و ندشیییه هیییای میییورد اسیییتفاده در ایییین
بیییولتن ریییه پییید ا تولیییید در مدییییا

رشیییوری و ان یییا بیییرش اسیییتانی دراختییییار ایییین اداره ریییل رارگرعتیییه

است ابرا گردد.
 -2نویسیییندگان ایییین بیییولتن همچنیییین ا تمیییامی همکیییاران اسیییتانی ( همکیییاران پیییرت ش دییییدبانی ،عنیییی،
عنیییاوری اط یییات و پییییش بینیییی) ریییه بیییه نحیییوی در ت ییییه اط یییات

بیییرای تیییدوین آن ندیییش داشیییتند

سیاسکزاری و تددیر می نمایند.

ت یه رننده بولتن :سمیه زیزمنش
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