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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 

 چکیده

 

 ها ومقادير کميت و بررسي 1400 پاييزفصل  در جوي استان لرستان وضعيت خالصه طور به فصلنامه اين در

 .اندمقايسه شده گذشته سال و دوره آماري بلندمدت متناظر مقادير مختلف جوي با پارامترهاي

ميليمتر ثبت و گزارش شده  9/136هاي هواشناسي استان برابر براي ايستگاه 1400 سال پاييزدر فصل  ميانگين بارش

ميليمتر کاهش را نشان مي  5/54و  8/38نسبت به دوره آماري بلند مدت و سال گذشته به ترتيب اين مقدار که است. 

 دهد.

درجه سلسيوس بوده است که در مقايسه با ميانگين  6/13برابر با  1400 پاييزميانگين دماي کمينه استان لرستان در فصل 

درجه سلسيوس  4/21استان  پاييزدرجه سلسيوس افزايش داشته است. همچنين ميانگين دماي بيشينه  2/1بلندمدت، 

درجه سلسيوس افزايش را نشان مي دهد. به همين ترتيب ميانگين دماي  7/1است که نسبت به ميانگين بلندمدت بوده

 است.مشابه بلندمدت آن بدست آمده درجه سلسيوس بيشتر از مقدار 8/0نيز  1400 پاييزکمينه استان لرستان در 

حاکي از آن است که در برخي نقاط استان در وضعيت  ،1400 تا پايان اسفند ماه شش ماهه  SPEIبررسي شاخص 

 اند. بوده است، اما اغلب نقاط استان خشکسالي شديد تا خشکسالي بسيار شديد را تجربه کرده نرمال

، از بين تمام ايستگاه هاي هواشناسي استان، مربوط به ايستگاه همديدي ييزپابيشترين درصد وقوع باد غالب در فصل 

متر بر ثانيه و در  25باشد و بيشترين سرعت باد ثبت شده در اين فصل برابر با  درصد مي 4/28اليگودرز به ميزان 

 به وقوع پيوسته است.  هاي نورآباد و ازناايستگاه 

بطور کلي، سامانه هايي که مناطق جنوب غرب کشور به ويژه استان لرستان را تحت تاثير قرار داده اند،  پاييزدر فصل 

ناوه مديترانه اي  همراه با جريانات ، سامانه هاي سوداني ،کم فشارهاي حرارتيحاکميت پرارتفاع جنب حاره، شامل 

ر جوي در هشدا 2و  هشدار جوي در سطح زرد 6که موجبات صدور  زبانه هاي پرفشاريو  جنوبي و در سطح زمين

را براي استان در بر  يخسارات جان 1400ده هاي جوي رخداده در مهرماه يخوشبختانه پدشده است.  سطح نارنجي

  .نداشتند
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 1400 پاییز  -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 

 1400تحلیل سینوپتیکی مهر ماه 

 دهه اول مهر

فعاليت کم فشارهاي سطحي و برروي نقشه هاي تراز مياني ( MSLهاي فشار سطح دريا )در دهه اول، بر طبق نقشه 

ميلي باري(تقويت پرارتفاع و بتدريج از اواسط دهه اول گذر ناوه کم دامنه و اثرات ضعيف آن بر جو منطقه  500جو ) 

 (.2- 1مشاهده مي شود. در اين مدت شاهد جوي آرام و پايدار در همه نقاط استان بوديم)شکل هاي 

 

 1400فشار سطحی طی روز چهارم مهر ماه  -1 شکل شماره

 

 1400تراز میانی جو طی روز چهارم مهر ماه  -2شکل شماره 
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 دهه دوم مهر

ميلي باري( بتدريج  500در دهه دوم، در سطح زمين همچنان تداوم فعاليت کم فشارهاي سطحي و در تراز مياني جو )

با تضعيف پرفشار جنب حاره همراه بود، کاهش ارتفاع و ضخامت اليه جو و همچنين افزايش پتانسيل شاخص هاي 

به بازه قابل مالحظه و شديد لحظه اي، در برخي  ناپايداري موجب شد عالوه بر پوشش ابر و افزايش سرعت وزش باد

 (.4- 3نقاط شرقي استان بارش خفيف باران و پراکنده را شاهد باشيم)شکل هاي 

 

 

 1400فشار سطحی طی روز شانزدهم مهر ماه  -3شکل شماره 
 

 
 

 1400تراز میانی جو طی روز شانزدهم مهر ماه  -4شکل شماره 
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 دهه سوم مهر

سطح دريا )در روزهاي  شار  شه هاي ف سوم بر طبق نق شه MSLآغازين دهه  شاري و در نق (  فعاليت زبانه هاي کم ف

ام ارتفاع در نيمه غربي تضعيف شده  25ميلي باري( پشته نسبي مشاهده مي شود که از روز  500هاي تراز مياني جو )

بوديم. در روزهاي پاياني اين دهه نيز با  ايدارپ و آرام جوي شاهد استان نقاط و بتدريج با ورود امواج مداري در همه

سطح زرد به دليل نفوذ  شدار  ساس يک ه ستان دماهاي کمينه کاهش يافتند. برهمين ا سرد به جو ا نفوذ توده هواي 

 (. 6و  5توده هواي سرد به جو استان صادر شد. )شکل هاي 

 

 1400فشار سطحی طی روز بیست و هفتم مهر ماه  -5شکل شماره 

 

 1400تراز میانی جو طی روز بیست وهفتم مهر ماه  -6شکل شماره 
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 1400تحلیل سینوپتیکی آبان ماه 

 6در آبان ماه سااال جاري، با توجه به فعاليت سااامانه هاي سااوداني و تشااکيل کم فشااارهاي مديترانه اي در مجموع  

 هشدار از مرکز پيش بيني استان صادر شد.

 دهه اول آبان ماه 

( در روزهاي ششم و هفتم، حاکي از فعاليت زبانه هاي کم فشاري در غرب کشور mslpتحليل نقشه هاي سطح زمين ) 

ميلي باري( همراهي داشت که با وجود  500و  850،700بود که با محور فضايي موج کم دامنه در ترازهاي بااليي جو)

رش هاي گسترده در سطح  استان نمي رفت. همراه با جريانات جنوبي، رطوبت در سطح زمين اندک بود و انتظار با

هم افزايش يافتند. بيشترين مقدار بارش اين سامانه  Sو   kاين شرايط ناپايدار، ضرايب شاخص هاي ترموديناميکي 

 (. 8و  7هاي شماره ميليمتر به ثبت رسيد)شکل 4بارشي، در ايستگاه اليگودرز به ميزان 

 
 1400آبان ماه  6طی روز فشار سطحی  -7 شکل شماره

 
 1400آبان ماه  6تراز میانی جو طی روز  -8شکل شماره 
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 دهه دوم آبان ماه

هشدار سطح نارنجي از مرکز پيش بيني صادر شد.در الگوهاي سطح  1هشدار سطح زرد و  2در دهه دوم آبان ماه 

صل از ناوه مديترانه اي  همراه با جريانات ( و تراز مياني جو شرايط سينوپتيکي حاکي از عبور موج هاي حاmslpزمين )

ميلي باري تغذيه رطوبتي مناسب و از طرفي افزايش پتانسيل شاخص هاي  700جنوبي و در سطح زمين و تراز 

ام  16ام  تا  12ها از  . تمرکز بارششدترموديناميکي  مشاهده مي شد که موجب بارش هايي رگباري در سطح استان 

 32و  37تان بود به طوريکه مقدار بارش در دو ايستگاه اليگودرز و بروجرد  به ترتيب با مقادير بر روي نيمه شرقي اس

ام با توجه به تقويت  21ام تا  19ميلي متر درمقايسه با ساير ايستگاه هاي مستقر در استان بيشتر بودهمچنين در روزهاي 

سب در سطح زمين  در همه نقاط استان بارش هايي کم فشار مديترانه اي و تاوايي مثبت به منظور مکش رطوبت منا

 (.10و  9هاي شماره رگباري به وقوع پيوست)شکل

 
 1400آبان ماه  13فشار سطحی طی روز  -9شکل شماره 

 

 
 1400آبان ماه  13تراز میانی جو طی روز  -10شکل شماره 
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 دهه سوم آبان ماه

( در روزهاي mslpپيش بيني صادر شد. در الگوهاي سطح زمين )هشدار سطح زرد از مرکز  2در دهه سوم آبان ماه 

ام آبان  28ام تا  26فعاليت سامانه بارشي نفوذ زبانه هاي پرفشاري و حاکميت هواي سرد و ماندگاري آن در روزهاي 

ر تراز ماه، مشاهده مي شد که منجر به کاهش دماهاي کمينه و وقوع يخبندان در مناطق سردسير استان شد، همچنين د

مياني جو فعاليت ناوه در غرب کشور و افزايش شاخص هاي ترموديناميکي رخداد رگبارهايي به ويژه در شرق استان 

ام آبان ماه دوباره در تراز مياني جو با فعاليت سامانه اي بارشي بر روي  30ام و  29را به همراه داشت. در روزهاي 

نطقه، از سويي تقويت زبانه هاي کم فشاري در سطح زمين در همه درياي مديترانه و حرکت شرق سوي آن به جو م

نقاط استان بارش باران و گاهي رعد و برق به وقوع پيوست. به طوريکه بيشينه مقدار بارش اين سامانه در ايستگاه 

 (. 12و  11هاي شماره ميلي متر به ثبت رسيد)شکل 60سپيددشت با مقدار 

 
 1400آبان ماه  29روز  فشار سطحی طی -11شکل شماره 

 
 1400آبان ماه  29تراز میانی جو طی روز  -12شکل شماره 
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  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 1400تحلیل سینوپتیکی آذر ماه 

 3در آذر ماه سال جاري، با توجه به فعاليت سامانه هاي سوداني و بويژه تقويت کم فشارهاي مديترانه اي در مجموع 

 هشدار از مرکز پيش بيني استان صادر شد.

 آذر ماه دهه اول 

( ، حاکي از فعاليت زبانه هاي پرفشاري بر جو منطقه بود که با شکل گيري ناوه mslpتحليل نقشه هاي سطح زمين ) 

اي کم عمق در شاارق مديترانه وجريانات جنوبي، همچنين رطوبت بساايار کم در سااطح زمين در اغلب ساااعات روز 

 (. 14و  13هاي شماره در سطح استان بودند) شکل پوشش ابر و گاهي افزايش سرعت وزش باد پديده هاي غالب

 
 1400آذر ماه  3فشار سطحی طی روز  -13 شکل شماره

 
 1400آذر ماه  3تراز میانی جو طی روز  -14شکل شماره 
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  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 دهه دوم آذر ماه

 فعيتض( mslpهشدار سطح زرد از مرکز پيش بيني استان صادر شد. در الگوهاي سطح زمين ) 2در دهه دوم آذر ماه 

و در مناسب  ي نسبتارطوبت هيتغذو وجود جريانات جنوبي با  منطقهجو به  يکم فشار ينفوذ زبانه ها جيپرفشار و بتدر

ميلي باري تغذيه رطوبتي مناسب و از  700تراز مياني جو عبور موج هاي حاصل از ناوه مديترانه اي همچنين در تراز 

طرفي افزايش پتانسيل شاخص هاي ترموديناميکي  مشاهده مي شد که موجب بارش هايي رگباري در سطح استان 

هاي ميلي متر به ثبت رسيد )شکل 8شتر و کوهدشت با مقدار د. بيشترين مقدار بارش در اين مدت، در ايستگاه هاي الش

 (.16و  15شماره 

 
 1400آذر ماه  11فشار سطحی طی روز  -15شکل شماره 

 

 
 1400آذر ماه  11تراز میانی جو طی روز  -16شکل شماره 



 

 

10 
 

 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 دهه سوم آذر ماه

هشدار سطح نارنجي از مرکز پيش بيني صادر شد. در نيمه اول اين دهه، با توجه به استقرار  1در دهه سوم آذر ماه 

( فعاليت زبانه هاي کم فشاري mslpدر تراز مياني جو بر نيمه غربي کشور و در الگوهاي سطح زمين )شرايط پايدار 

ام آذر ماه، فعاليت سامانه بارشي بر  30ام تا  26بوديم. در روزهاي جوي آرام و پايدار را در همه نقاط استان شاهد 

روي ترکيه و شرق مديترانه و نفوذ زبانه هاي کم فشاري همراه با جريانات جنوبي و تغذيه رطوبتي مناسب در سطح 

وبي، جنوب شرق ميلي باري منجر به وقوع بارش هايي گسترده در اغلب نقاط استان به ويژه نيمه جن 700زمين و تراز 

ميلي متر و سپيدشت  109و غرب استان شد به طوري که بيشينه مقادير بارش اين سامانه در ايستگاه شول آباد با مقدار 

 (. 18و  17هاي شماره ميلي متر به ثبت رسيد )شکل103با مقدار 

 
 1400آذر ماه  27فشار سطحی طی روز  -17شکل شماره 

 
 1400آذر ماه  27جو طی روز تراز میانی  -18شکل شماره 

. 
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  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 1400 پاییزتحلیل مخاطرات جوی 

 1400تحلیل مخاطرات مهر ماه 

با توجه به حاکميت پرارتفاع جنب حاره در نيمه غربي کشاااور و نبود شااارايط همرفتي در  1400در دهه اول مهر ماه 

 منطقه، جوي آرام و پايدار را در همه نقاط استان شاهد بوديم. 

به دليل تضاااعيف پرارتفاع و اثر ناوه کم دامنه افزايش پوشاااش ابر )طي سااااعات 1400ساااوم مهر ماه  در دهه دوم و

 بعدازظهر( و افزايش سرعت وزش باد پديده هاي قابل توجه منطقه بودند.

سوم مهرماه ) شدار  30ام تا  26همچنين در روزهاي پاياني دهه  شبانه ه سرد و کاهش دماهاي  ام( به دليل نفوذ هواي 

صادر شد که به دنبال آن در اين مدت در همه نقاط استان کاهش محسوس دما به وقوع پيوست  16طح زرد شماره س

درجه ساالساايوس( و همچنين حداقل مطلق دما براي ايسااتگاه  8به طوري که بيشااترين کاهش دما براي مرکز اسااتان )

ت در اين ايستگاه ثبت اين داده بي سابقه نبوده درجه سلسيوس( به ثبت رسيد که با بررسي داده هاي بلند مد 0الشتر )

 را براي استان در بر نداشتند  يخسارات جان 1400ده هاي جوي رخداده در مهرماه يخوشبختانه پد است.

 1400تحلیلی بر مخاطرات جوی در استان طی آبان ماه 

 1400دهه اول آبان 

در برخي از نقاط استان رگبار خفيف و پراکنده باران  17و به دنبال صدور هشدار شماره  1400 در دهه اول آبان ماه

 ميزان هواشناسي بيشترين هاي از ايستگاه رسيده هاي گزارش به توجه با و گاهي رعد و برق به وقوع پيوست که

ق ميلي متر( به ثبت رسيد. همراه با اين شرايط در برخي از ارتفاعات مناط 9بارش اين سامانه در ايستگاه شول آباد )

اشترانکوه( استان رگبار برف و در برخي از روستاهاي نورآباد)شمال استان( ريزش تگرگ  -شمالي و شرقي )گرين

 رخ داد.

 1400دهه دوم آبان 

ام  در اغلب نقاط استان )  16ام تا  12طي روزهاي  18و با توجه به صدور هشدار شماره  1400 در دهه دوم آبان ماه

باران و گاهي رعد و برق را شاهد بوديم به طوري که بيشترين مقدار بارش در ايستگاه  به ويژه نيمه شرقي( رگبار

درجه  15تا  8ميلي متر به ثبت رسيد. در اين مدت دماهاي روزانه در همه نقاط استان بين  38اليگودرز و به ميزان 



 

 

12 
 

 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

ايستگاه درود و کمترين دما ( در سلسيوسدرجه  15کاهش يافت به طوري که بيشترين ميزان کاهش دما ) سلسيوس

 درجه سلسيوس( در ايستگاه هاي ازنا و اليگودرز ثبت شد. 9)

 1400دهه سوم آبان 

در  20و سطح نارنجي شماره  19و در پي صدور هشدار سطح زرد شماره  1400در روزهاي آغازين دهه سوم آبان 

با توجه به گزارش هاي دريافتي از ايستگاه هاي همه نقاط استان رگبار باران و گاهي رعد و برق به وقوع پيوست که 

هواشناسي بيشترين مقدار بارش در ايستگاه هاي شمالي و شرقي رخ داد به طوري که حداکثر بارش براي ايستگاه 

 ميلي متر ثبت رسيد. 34سيالخور و به ميزان 

ي از مناطق شرقي استان بارش در برخ 21آبان ماه با صدور هشدار سطح زرد شماره  26تا  25همچنين طي روزهاي 

 هاي به شکل خفيف و پراکنده و گاهي رعد و برق به وقوع پيوست.

همراه با پديده  قابل توجهيبارش هاي ( 22سامانه بارشي فعال در روزهاي پاياني آبان ماه  )هشدار سطح زرد شماره 

 هاي از ايستگاه رسيده هاي گزارش به هتوج شديد براي همه نقاط استان به همراه داشت. با رعد و برق و وزش باد

رسيد. همچنين در مناطق  ثبت ميلي متر( به 60بارش اين سامانه در ايستگاه سپيدشت ) ميزان هواشناسي بيشترين

سردسير، کوهستاني، گردنه ها و ارتفاعات رگبار پراکنده برف مشاهده شد و بر اساس مشاهدات همکاران پايش 

رخي از مناطق )خرم آباد، ارتفاعات پلدختر که خارج از ايستگاه بوده اند( ريزش تگرگ مستقر در سطح استان در ب

به طوري که کمترين ميزان ديد در  شدرخ داد. اين سامانه بارشي سبب کاهش ميدان ديد افقي در همه نقاط استان 

 آبان ماه بود. 30متر( طي روز  3000بين ايستگاه هاي استان مربوط به ايستگاه ازنا و اليگودرز )

خسارات جاني را براي استان در بر نداشتند اما بدنبال ريزش هاي  خوشبختانه پديده هاي جوي رخ داده در آبان ماه

قابل توجه در بازه هاي زماني کوتاه مدت در سطح معابر و خيابان ها شاهد سيالبي شدن مسيل ها و ايجاد رواناب 

 (.22و  18مواصالتي و روستاهاي کوچک خساراتي وارد نمود )هشداره شماره بوديم که به برخي از جاده هاي 
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 1400تحلیلی بر مخاطرات جوی در استان طی آذر ماه 

شرايط ناپايدار بر روي جو منطقه  1400 در آذر ماه شدار )  3به دليل حاکميت  سطح 2ه شدار  شدار  1زرد و   ه ه

شد.  صادر  سبتاً پايدار سطح نارنجي (  شرايط جوي آرام و ن در اغلب روزهاي دهه اول آذر ماه با توجه به حاکميت 

هشدار زرد بارش  2مخاطره اي در سطح منطقه گزارش نشد. اما در دهه دوم علي رغم فعاليت سامانه بارشي و صدور 

ما در روزهاي پاياني آذر هايي بصااورت رگباري در منطقه به وقوع پيوساات که شاارايط بحراني را بدنبال نداشاات. ا

ستان  30ام لغايت  26) 1400 سمان ا شور و آ شي قابل مالحظه اي بر روي نيمه غربي ک سامانه بار شاهد فعاليت  ام( 

سات مديريت بحران )داخلي و  ستان جل سازمان و مرکز پيش بيني ا شدار نارنجي از طرف  صدور ه بوديم که بدنبال 

اي که به رياساات اسااتاندار محترم انجام شااد ضاامن اعالم شاارايط جوي در  . همچنين در جلسااهشااداسااتاني( برگزار 

روزهاي مذکور، به کليه ارگانها و نهادهاي مربوطه در ساااطح اساااتان جهت جلوگيري از کاهش مخاطرات احتمالي 

ي اعالم آماده باش شااد. همزمان با فعاليت اين سااامانه بارشااي در همه شااهرسااتان هاي اسااتان شاااهد رخداد بارش ها

ستان در مجموع بارش به بيش از  شهرهاي ا شمگيري بوديم که در بيش از نيمي از  سيد که مخاطراتي  60چ ميليمتر ر

صلي و از قبيل  سطح آب رودخانه هاي ف سطح آمدن  سيل ها و باال  شدن م سيالبي  آبگرفتگي معابر معابر عمومي، 

هاي مواصااالتي و روسااتاهاي کوچک خساااراتي  کاهش ديد افقي را به همراه داشاات، اين شاارايط به برخي از جاده

 وارد نمود.
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 

 1400 پاییز –تحلیلی بر وضعیت دمای استان 

 اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

 

 2/1درجه سلسيوس بوده است که نسبت به دوره آماري بلندمدت  6/13برابر  1400سال  پاييزميانگين دماي استان در 

 8/0. همچنين طي اين مدت ميانگين دماي کمينه استان (1)جدول شماره درجه سلسيوس افزايش را نشان مي دهد

درجه سلسيوس افزايش داشته اند.  7/1افزايش و ميانگين دماي بيشينه استان نسبت به بلندمدت  لسيوسدرجه س

ترين ايستگاه استان،  گرمدرجه سلسيوس و  4/10اي با ميانگين دم نورآبادترين ايستگاه استان در اين ماه ايستگاه سرد

ترين اند. همچنين باالترين ميانگين دماي بيشينه و پاييندرجه سلسيوس بوده 9/20ايستگاه پلدختر با ميانگين دماي 

درجه سلسيوس و ايستگاه  27هاي پلدختر به ميزان  به ترتيب براي ايستگاه 1400سال  پاييزميانگين دماي کمينه طي 

 اند. درجه سلسيوس به دست آمده 5/1 به ميزان الشتر
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت

 

 1400 پاییزدمای بیشینه مطلق 

 

 )درجه سلسیوس(استان پاییزدمای بیشینه مطلق  (2)شماره جدول 

 بلندمدت 1399سال  1400سال

1/39 

 پلدختر

07/07/1400 

2/41 

 پلدختر

02/07/1399 

4/41 

 پلدختر

01/07/1391 

 

درجه سلسيوس در  2/39امسال به مقدار  پاييزبرابر آمار ثبت شده در اداره کل هواشناسي استان بيشينه مطلق دما طي 

از ايستگاه پلدختر گزارش شده است، اين در حالي است که بيشينه دماي ثبت شده در طول دوره آماري  ماه مهر 7روز 

از همين ايستگاه گزارش شده  1391 ماه سال مهر يکمدرجه سلسيوس مي باشد که در  4/41بلند مدت برابر با 

درجه  1/2مسال نسبت به سال گذشته ا پاييز. شايان ذکر است که بيشينه مطلق دماي استان طي (2)جدول شماره است

 داشته است. کاهش درجه سلسيوس 3/2و نسبت به بلند مدت  وسسلسي
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 1400 پاییزدمای کمینه مطلق 

 )درجه سلسیوس(استان  پاییزینه مطلق کمدمای ( 3) شماره جدول

 

 بلندمدت 1399سال  1400سال 

7/6- 

 الشتر

25/09/1400 

7/6- 

 الیگودرز

30/09/1399 

21- 

 نورآباد

24/09/1381 

 

ماه در ايستگاه هواشناسي  آذر 25درجه سلسيوس در روز  -7/6 ، کمينه مطلق دماي استان به ميزان1400 پاييزطي 

به ميزان  نورآباداست. همچنين کمترين دما طي اين فصل در طول دوره آماري بلند مدت از ايستگاه  درج شده الشتر

 1400 پاييزگزارش شده است. کمينه مطلق دماي استان طي  1381ماه سال  آذر 24درجه سلسيوس در تاريخ  -21

)جدول استدرجه سلسيوس افزايش پيدا کرده  3/14نسبت به بلند مدت  ليو نداشت يتغييربه سال گذشته نسبت 

 .(3 شماره
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 های استان بندی میانگین دمای شهرستان پهنه

 

 1400سال  پاییز. دمای میانگین استان در 19شکل 

از شمال به جنوب و از شرق به غرب روندي افزايشي  پاييز(، ميانگين دماي استان در فصل 19مطابق با نقشه شکل )

 هاي پلدختر و  جنوب رومشکان گرمترين مناطق استان طي اين مدت بوده اند. داشته است بطوري که شهرستان
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 های استان نسبت به بلندمدتمیانگین دمای شهرستان بندی اختالفپهنه

 

 1400سال  پاییز. اختالف دمای میانگین استان در 20شکل 

 

دماي  1400سال  پاييزدر  )بجز قسمتي از خرم آباد سلسله و پلدختر(مناطق استان اکثر(، 20مطابق با نقشه شکل )

درجه سلسيوس اين کميت نسبت به دوره  5/4ميانگين نسبت به بلندمدت افزايش يافته است. همچنين افزايش باالتر از 

 اليگودرز قابل توجه است. و آماري بلندمدت در شهرستان هاي سلسله، خرم آباد
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 1400 پاییز  -تحلیلی بر وضعیت بارش استان 

 
 1400سال  پاییز. اطالعات بارش استان در (4جدول شماره )

 
 9/136امسال متوسط بارش استان  پاييزديده مي شود براساس آمار بارش استان در  4درجدول شماره همان گونه که 

ميليمتر کاهش را نشان مي  5/54و  8/38ميليمتر است که نسبت به دوره آماري بلند مدت و سال گذشته به ترتيب 

 کوهدشتميليمتر و  9/172به ميزان  اليگودرزترتيب در شهرستان هاي  ها به بيشترين و کمترين بارشدهد. همچنين 

  ميليمتر رخ داده اند. 8/66به ميزان 
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 

 درصد تأمین بارش سال آبی استان

 

 
 

 پاییزاستان در فصل  تأمین بارشن درصد . میزا21شکل 

درصد  6/30 ازدر بارش ساليانه در بلند مدت لرستان  پاييزبر اساس نمودار درصد تأمين بارش سال آبي، سهم بارش 

 کوهدشتهاي استان،  است. در ميان شهرستان درصد کاهش يافته 24کمتر از به  اين کميت جاري است که در سال

 . (21شکل ) اند مترين کاهش را در اين کميت داشتهبا توجه به بارش هاي رخ داده متناظر، بيشترين و ک بروجردو 
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 

 بندی مجموع بارش استان  پهنه

 

 

 1400سال  پاییز. اطالعات بارش تجمعی استان در 22شکل 

را نشان مي دهد، ميزان بارش  1400پاييز ( نقشه ي پهنه بندي بارش تجمعي استان طي 22همان طور که در شکل )

ميليمتر  و در بلند  9/136ميليمتر است در صورتي که متوسط بارش استان در اين ماه   452تا  36تجمعي در استان بين 

ميليمتر بوده است. شايان توجه مي باشد که ميزان اين بارش ها از شمال غرب به طرف جنوب شرق استان  7/175مدت 

 (. 22شکل ) افزايش يافته است. 
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 1400 پاییزطی استان وقوع باد در تحلیلی بر 

 وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه های سینوپتیک استان

  

 پاییزعیت سمت و سرعت باد در فصل (: وض5جدول شماره)

 

 نام ايستگاه
 حداکثر باد باد غالب

 (m/s) سرعت )درجه( سمت در ماه درصد وقوع )جهت( سمت

 20 210 30 جنوب شرقي خرم آباد

 17 130 4/28 شرق اليگودرز

 25 230 21 غرب ازنا

 16 170 20 شمال بروجرد

 13 180 14 جنوب دورود

 16 260 15 جنوب  الشتر

 19 180 11 جنوب کوهدشت

 25 220 8/9 جنوب نورآباد 

 18 170 22 غرب پلدختر

 18 160 6/16 غرب رومشکان

 

استان لرستان در بيشتر ايستگاه ها از جهت شرق تا غرب در  1400سال  پاييزبر اساس داده هاي هواشناسي باد غالب 

، از بين تمام پاييزبيشترين درصد وقوع باد غالب در فصل  .ولي در کل از سمت خاصي تبعيت نشده است نوسان بود

هاي شماره  لشک) باشددرصد مي 4/28ايستگاه هاي هواشناسي استان، مربوط به ايستگاه همديدي اليگودرز به ميزان 

 90متر بر ثانيه ) 25آذر از ايستگاه هاي نورآباد و ازنا به ميزان  30بيشينه سرعت وزش باد در استان در روز  (.25 تا 23

به ميزان  دورودکمترين ميزان شدت براي بيشينه سرعت باد در ايستگاه  همچنين است.کيلومتر بر ساعت( گزارش شده

 (. 5کيلومتر در ساعت( درج شده است)جدول شماره  47متر بر ثانيه ) 13
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 های سینوپتیک استان  گلباد ایستگاه

 ایستگاه خرم آباد                                                            ایستگاه ازنا

  

   

 ایستگاه الیگودرزایستگاه الشتر                                                                  

 
 

 

 1400پاییز(: گلباد ایستگاه های خرم آباد،ازنا، الشترو  الیگودرز در فصل 23شکل شماره)
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 ایستگاه بروجرد                                                           ایستگاه پلدختر

 
 

 

 ایستگاه دورود                                                         ایستگاه رومشکان                    

 

 

 

 1400پاییز(: گلباد ایستگاه های بروجرد ،پلدختر، دورود و  رومشکان در فصل 24شکل شماره)
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 ایستگاه نورآباد          ایستگاه کوهدشت                                               

 
 

 

 1400پاییز(: گلباد ایستگاه های کوهدشت و نورآباد در فصل 25شکل شماره)
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 

 1400 پاییز –استان خشکسالی تحلیلی بر وضعیت 

 

 . تحلیل خشکسالی استان 26شکل 

 

ماه، هرچند  آذرماهه تا پايان  6طي دوره  SPEIبندي خشکسالي هواشناسي استان براساس شاخص مطابق با نقشه پهنه

بوده است، اما اغلب  حد نرمالو خرم آباد در  رومشکان، کوهدشتهاي پلدختر،  در مناطق کم وسعتي از شهرستان

 . (26شکل) اند تا خشکسالي بسيار شديد را تجربه کرده شديدخشکسالي بخصوص در غرب و مرکز استان نقاط استان 
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 1400پاییز فصلنامه 

  لرستان اداره کل هواشناسی استان 1400-5شماره 

 





 تقدیر و تشکر

 

 

به اين وسيله مراتب تقدير و تشکر نويسندگان اين اثر از همکاران مرکز ملي اقليم و مديريت بحران خشکسالي  

که پس از توليد در مقياس  فصلنامه به سبب تهيه تعدادي از جداول، نمودارها و شکل هاي مورد استفاده در اين

 شود. کشوري و انجام برش استاني دراختيار اين اداره کل قرارگرفته است ابراز مي

همچنين از تمامي همکاران استاني ) همکاران پرتالش ديدباني، فني، فناوري اطالعات و  فصلنامهنويسندگان اين 

 آن نقش داشتند سپاسگزاري و تقدير مي نمايند. پيش بيني(  که به نحوي در تهيه اطالعات الزم براي تدوين 

 اسامي همکاراني که در تهيه بولتن مشارکت داشته اند:

 سرکار خانم زينب اکبري معاونت توسعه و پيش بيني -1

 گروه تحقيقات هواشناسي کاربردي رئيسآقاي جهانبخش مرادي -2

 هاي جويآگاهيگروه پيش بيني و صدور پيش رئيسآقاي روح اله داودي -4

 آبادآقاي رامين فرهنگي رييس ايستگاه هواشناسي فرودگاه خرم-4

 آوري اطالعات و ارتباطات آقاي امين بشيري رئيس اداره فن-5

 سرکار خانم کبري غفوري نژاد کارشناس پيش بيني-6

 سرکار خانم راضيه پيله وران کارشناس مسئول پيش بيني -7

 


