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مقدمه

 مشخصات طبیعی"اطالعات آماري این فصل شامل  

 .است" هوا آب و" و "تقسیمات کشوري و 

 

 :تقسیمات کشوري طبیعی و مشخصات-1

 2/1 حدود مربع، کیلومتر 20138 استان ایالم با

این  دهد تشکیل می را مساحت کل کشور درصد

درجه  32غرب سلسله جبال زاگرس بین  استان در

دقیقه عرض شمالی از  02درجه و 34دقیقه تا  03و

 03درجه  و  48دقیقه تا 40درجه و 45 خط استوا و

گوشه   گرینویچ در دقیقه طول شرقی از نصف النهار

جنوب با  این استان از .غربی کشور واقع شده است

لرستان و از شمال استان شرق با  خوزستان ، ازاستان 

ب سمت غر و ازاست کرمانشـاه همسایه استان  با

 کیلومتر مرز مشترك با کشور عراق  425داراي 

 .می باشد

شهر،   25بخش ، 26،شهرستان 10 استان ایالم داراي

 .آبادي داراي سکنه است  668دهستان و 49

استان ایالم در منطقه اي کوهستانی در حاشیه  

است   گرفته جنوب غربی رشته جبال زاگرس قرار

کوهستانی  قسمت زیادي از مساحت استان را مناطق

هاي شیب د که باندهماهور تشکیل می  هايیا تپه و

رشته  .گردندتندي به دشتهاي کم  ارتفاع منتهی  می

 160هاي مرتفع و موازي کبیر کوه  بطول کوه

در  کیلومتر از شمال غربی تا جنوب  شرقی استان را

شمال غرب ایالم  برگرفته و قسمتی  از مناطق غربی و

 همچنین .نمایدمی  مجزا ي دیگرهااز قسمت را 

 3062 ین دارايربلندترین ارتفاع کبیرکوه به نام ورز

بخش هاي  متر ارتفاع از سطح دریا می باشد و در 

شمال ایالم با ارتفاع  هاي مانشت درکوهاستان میانی 

 .متر قرار دارد 2656

به استثناي (دائمی  رودخانه 14استان ایالم  رد

میلیارد     9/1سالیانه حدود  وردبا آ) رودخانه سیمره

که عمده ترین آنها شامل  مکعب جریان دارد متر

 چنگوله، کنجانچم، رودخانه هاي کنگیر،گدارخوش،

چرداول می باشند چنانچه رودخانه  میمه، دویرج و

آورد رودخانه  شـود سیمره نیز به این مجموعه اضافه

. ودمکـعب خواهد ب میلیارد متر 5/4استان حدود  هاي

حوزه  حوزه آبریز، هاي دائمی استان به دونهرودخا

هاي مرزي رودخانه سیمره در شرق و رودخانه آبریز

 .در غرب تقسیم می شوند

 

 هوا آب و-2

مناطق  جزءایالم  ناستااز نظر شرایط اقلیمی 

زیاد  عرضولی بعلت  شودگرمسیري محسوب می

 و اختالف درجه حرارت ،ارتفاعات وجودجغرافیایی و 

از  غربی آن هاي شمالی ، جنوبی وبخش بارندگی در

 سردسیري، گانهمناطق سه توانمی اقلیمی نظر

 .گرمسیري و معتدل را در این استان مشاهده کرد

 غربی استان نسبتاً شمال کوهستانی شمال و مناطق

حداقل  داراي زمستانی طوالنی بوده و سردسیر و

درجه  15به  این مناطق زمستان در درجه حرارت در

آن به بیش  میزان بارندگی در می رسد و صفر نیز زیر

مناطق غربی . میلیمتر در سال  بالغ  می گردد 500از 

میزان  و حداکثربوده  و جنوب غربی  استان، گرمسیر

میلیمتر در  200به حدود  در این مناطق  بارندگی

 .سال بالغ می گردد

ق میانی مناطق معتدل میانی، درجه حرارت در مناط

نقاط  صفر و حداکثر در تابستان در درجه زیر 15تا 

 درجه باالي صفر 40بیش از  شهر تا نوبی و درج

این مناطق، بین مقدار  رسد، میزان بارندگی درمی
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میلیمتر  400تا  250منطقه فوق بوده و از  نزوالت دو

 .در نوسان می باشد

 تعاریف مفاهیم

 

ي است با واحدي از تقسیمات کشور: شهرستان

محدوده جغرافیائی معین که از بهم پیوستن  چند 

بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، 

 همگنی را بوجود سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و

 .اند تشکیل شده استآورده

واحدي از تقسیمات کشوري است با محدوده : بخش 

جغرافیائی معین که از بهم  پیوستن چند دهستان 

ار مشتمل برچندین مزرعه، مکان، روستا و همجو

اوضاع   آن عوامل طبیعی و که در احیاناَ شهر

سیاسی واحد متناسب  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و

 .می آورد همگنی را بوجود و

محدوده  قانونی که در حدود محلی است با: شهر

از نظر بافت ساختمانی،  جغرافیائی بخش واقع و

هاي ی با ویژگییامداراي سیاشتغال و سایر عوامل 

 .شهر می باشد

کوچکترین واحد تقسیمات کشوري است : دهستان

از بهم  که داراي محدوده جغرافیائی معین بوده و

پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل 

که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی،  می شود

امکان خدمات  اجتماعی همگن بوده و اقتصادي و

 شبکه واحدي را سیستم و ریزي دررنامهب رسانی و

 .می نماید فراهم

ایستگاهی است که در آن عوامل : ایستگاه سینوپتیک

و تر،   خشک مختلف جوي از قبیل درجه حرارت

بارندگی، نوع پدیده جوي،  نوع ابر، مقدار و مقدار

تبخیر، فشار، ساعات آفتابی ، نحوه  سرعت باد، مقدار

راساس ب … عشع خورشید و تغییرات فشار، میزان تش

س ساعات معین، رأ در دستورالعمل هاي مشخص و

یک دفتر مخصـوص،  ثبت در گیري و پس ازاندازه

هواشناسی   مراکز هاي مخـابراتـی بهتوسـط دستگاه

 .در سراسر دنیا مخابره می شود

 

عبـارت است از پائـین تـرین درجه  :حداقل مطلق

 ساعت،24( زمان  یک دوره مشـخص از حـــرارت در

 )یک ماه، یک سال یا چند سال

عبـــارت است از باالترین  درجه  :حداکثر مطلق

ساعت، یک 24( زمانحـرارت در یک دوره مشخص از 

 )ماه، یک سال یا چند سال 

مقـدار هــواي تر مـوجـود در یک : رطوبت نسبی

 .واحــد حجـم از هـواي معمـولـی است

 یک منطقه گفته ازبه مساحتی : حوزه آبریز 

هایی که روي آن بارندگی شود که رواناب حاصله ازمی

به طور طبیعی به نقطه تمرکز هدایت  اًَمی بارد تمام

 .                                                                      ودشمی

گرفته باشد،  داخل حوزه قرار در اگر نقطه تمرکز

تشکیل داده  مسدودي را الًیعنی حوزه محیط کام

  و) مانند حوزه دریاچه ارومیه(باشد آن را حوزه بسته 

اگر نقطه تمرکز در انتهاي حوزه واقع شده باشد به 

حوزه  حوزه خارج شود آن را از نحوي که رواناب بتواند

اي را که روي یک رودخانه در نامند، هر نقطهمی باز

ست آن نقطه دباال نظر بگیریم براي حوزه اي که در

 . آیدمی واقع شده است نقطه تمرکز به حساب

آب  عبارت است ازحجم مقدار: ضریب جریان سطحی

ایستگاه هیدرومتري به حجم بارندگی  جریان یافته در

    .حوزه آبریز منتهی به ایستگاه هیدرومتري مزبور
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 اطالعاتگزیده 

 

 26، شهرستان 10ن ایالم داراي استا 1394در سال  

  .دهستان بوده است 49 شهر و 25، بخش

باالترین و پایین ترین میانگین دما  1394در سال 

 3/32مراکز شهرستان ها به ترتیب مربوط به دهلران 

در ضمن . درجه سلسیوس بوده است 6/22و ایالم 

درجه سلسیوس باالترین بیشینه و ایوان  53دهلران با 

رجه سلسیوس، پایین ترین کمینه دما را بین د -14با 

در سال مذکور، ایوان و  .مراکز شهرستان ها داشته اند

میلیمتر،  6/588میلیمتر و  663به ترتیب با  آبدانان

باالترین میانگین بارندگی ساالنه و مهران و دهلران به 

میلیمتر، کمترین  1/273میلیمتر و  8/225ترتیب با 

النه را در بین مراکز شهرستان ها میانگین بارندگی سا

، ایوان، ایالم و سرابله به 1394در سال  .دارا بوده اند

روز، بیش ترین روزهاي  24و  35، 39ترتیب با 

به  و دهلران  یخبندان را در طول سال داشته و مهران

کمترین روزهاي یخبندان را  ،روز 1و  2 ترتیب با

 .اندداشته 
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 1394: طول و عرض جغرافیایی شهرستان ها -1-1

 عرض شمالی طول شرقی شهرستان

 
 حداکثر حداقل حداکثر حداقل

 
 درجه  دقیقه  درجه  دقیقه  درجه  دقیقه  درجه  دقیقه 

 34 15 31 58 48 10 45 24 ...................کل استان

 32 0 32 15 48 0 47 0 .........................آبدانان

 34 15 33 15 47 45 45 45 .............................ایالم

 34 0 33 45 45 25 45 50 ............................ایوان

 33 29 33 14 47 14 47 12 .............................بدره

 33 45 32 15 47 15 46 15 .......................چرداول

 33 30 32 45 48 0 46 0 .....................دره شهر

 33 30 32 0 48 15 46 15 ........................دهلران

 33 48 33 25 47 1 47 0 .......................سیروان

 32 31 33 30 46 52 46 51 ....................ملکشاهی

 33 45 33 0 47 0 45 0 ..........................مهران

 

 .معاونت آمار و اطالعات-سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ایالم-مأخذ
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 1394تعداد شهرستان ، بخش ، شهر و دهستان براساس تقسیمات کشوري در پایان سال  -2-1

 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش  تعداد شهرستان سال

1375............................................... 7 17 15 36 

1380............................................... 7 17 15 36 

1385............................................... 7 19 19 39 

1390............................................... 8 20 22 40 

1391............................................... 9 21 23 41 

1392............................................... 10 26 25 49 

1393............................................... 10 26 25 49 

1394............................................... 10 26 25 49 
 

 .معاونت آمار و اطالعات-سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ایالم-مأخذ

 1394مشخصات عمومی شهرستان ها براساس تقسیمات کشوري در پایان سال  -3-1

 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش  )کیلومتر مربع(مساحت  شهرستان

 49 25 26 20138 .......................کل استان

 6 3 3 2385 .............................آبدانان

 6 2 3 2165 .................................ایالم

 4 2 2 903 .................................ایوان

 4 1 2 577 ..................................بدره

 7 5 4 1555 ...........................چرداول

 4 2 2 903 ..........................دره شهر

 8 4 4 6817 .............................دهلران

 4 1 2 669 ............................سیروان

 4 3 2 1608 ........................ملکشاهی

 2 2 2 2556 ...............................مهران
 

 .اطالعاتمعاونت آمار و -سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ایالم-مأخذ



 1394 -ــــــــــــــ سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرزمین و آب و هوا-1

۴۴ 

 

 

 1394:تقسیمات کشوري در محدوده استان-4-1

 شهرستان و بخش 
 تعداد دهستان تعداد شهر

 تعداد آبادي 

 خالی از سکنه داراي سکنه جمع 

 396 668 1064 49 25 ........................................کل استان

 14 58 72 6 3 ..............................................آبدانان

 6 16 22 2 1 .............................................مرکزي

 2 20 22 2 1 .........................................سراب باغ

 6 22 28 2 1 ................................................کالت

 50 78 128 6 2 ..................................................ایالم

 6 12 18 2 1 .............................................مرکزي

 30 47 77 2 1 ..................................................چوار

 14 19 33 2 0 ..............................................سیوان

 43 77 120 4 2 .................................................ایوان

 17 39 56 2 1 .............................................مرکزي

 26 38 64 2 1 ..................................................زرنه

 21 27 48 4 1 ..................................................بدره

 17 13 30 2 1 .............................................مرکزي

 4 14 18 2 0 .........................................هندمینی

 32 142 174 7 5 ............................................چرداول

 4 12 16 1 2 .............................................مرکزي

 4 54 58 2 1 .............................................زاگرس

 11 21 32 2 1 ...............................................شباب

 13 55 68 2 1 .............................................هلیالن

 32 64 96 4 2 ..........................................دره شهر

 21 38 59 2 1 .............................................مرکزي

 11 26 37 2 1 ...............................................ماژین

 95 112 207 8 4 .............................................دهلران

 20 24 44 1 1 .............................................مرکزي

 17 14 31 2 1 .........................................زرین آباد

 55 69 124 3 1 ............................................موسیان

 3 5 8 2 1 .....................................سراب میمه

 11 65 76 4 1 ............................................سیروان

 1 32 33 2 1 .............................................مرکزي

 10 33 43 2 0 ...............................................کارزان

 18 33 51 4 3 .........................................ملکشاهی

 9 19 28 2 1 ..............................................مرکزي

 9 14 23 2 2 .................................................گچی

 80 12 92 2 2 ................................................مهران

 48 4 52 1 1 ..............................................مرکزي

 32 8 40 1 1 .........................................صالح آباد
 

 .معاونت آمار و اطالعات-سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ایالم-مأخذ



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

۴۵ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 1394هاي استان ایالم برحسب شهرستان تعداد آبادي -1-1نمودار 

 
 1-4: مبنا جدول

 
 
 
 
 
 



 1394 -ــــــــــــــ سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرزمین و آب و هوا-1

۴۶ 

 

 )هکتار1394:مساحت استان بر حسب وضعیت اراضی-5-1

 سایر راضی مسکونیا مرتع جنگل اراضی زراعی جمع شهرستان

 326939 3013 784694 641667 336365 2092678 ...........کل استان 

 20128 260 122842 79981 40000 263211 ...................آبدانان

 23292 1055 70484 102724 29700 227255 .......................ایالم

 0 252 19327 53454 17190 90223 .......................ایوان

 0 100 12933 37725 12000 62758 ........................بدره

 0 310 57135 61726 49274 168445 .................چرداول

 0 205 30093 44786 16000 91084 ................دره شهر

 184881 291 290056 96549 102050 673827 ..................دهلران

 0 117 22666 36404 18826 78013 ..................نسیروا

 0 140 48480 105022 23595 177237 ..............ملکشاهی

 98638 283 110678 23296 27730 260625 ....................مهران

 

هاي جنگلی و هم در  سایر منظور عرصه هاي بیابانی است،اختالف با مساحت استان به دلیل اراضی است که هم در عرصه

 .عرصه هاي زارعی محاسبه شده اند

 اداره کل راه و شهرسازي استان  -اداره کل جهاد کشاورزي استان  -مأخذ

 
 

 

 



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

۴٧ 

 

 1394:مشخصات ایستگاه هاي هواشناسی-6-1

 ایستگاه 
نام شهر یا دهستان محل 

 استقرار
 سال تأ سیس نوع ایستگاه

ارتفاع از سطح دریا 
 )متر(

 920 1388 سینوپتیک تکمیلی آبدانان .....................................سینوپتیک آبدانان

 1326 1363 سینوپتیک اصلی ایالم ..........................سینوپتیک فرودگاه ایالم

 1303 1377 سینوپتیک تکمیلی ایوان ........................................سینوپتیک ایوان

 1073 1394 اقلیم شناسی بدره .........................................سینوپتیک بدره

 1030 1385 سینوپتیک اصلی سرابله ......................................سینوپتیک سرابله

 630 1381 سینوپتیک اصلی دره شهر ..................................سینوپتیک دره شهر

 232 1365 سینوپتیک اصلی دهلران ...................................وپتیک دهلران سین

 870 1386 سینوپتیک تکمیلی لومار ........................................سینوپتیک لومار

 1404 1388 اقلیم شناسی ارکواز .......................................سینوپتیک ارکواز

 145 1383 سینوپتیک اصلی مهران .........................................مهراننوپتیکسی

 929 1379 اقلیم شناسی بالوه تره .......................................سینوپتیک بالوه 

 768 1381 اقلیم شناسی پهله .......................سینوپتیک پهله زرین آباد
 

 ایستگاه

 طول وعرض جغرافیایی

 عرض شمالی طول شرقی

 درجه دقیقه ثانیه درجه دقیقه ثانیه

 33 0 0 47 25 0 ......................................سینوپتیک آبدانان

 33 35 0 46 24 0 ..........................سینوپتیک فرودگاه ایالم

 33 46 0 46 21 0 ........................................سینوپتیک ایوان

 33 18 0 47 2 0 ..........................................سینوپتیک بدره

 33 48 0 46 35 0 ....................................سینوپتیک چرداول

 33 8 0 47 24 0 .................................سینوپتیک دره شهر 

 32 41 0 47 17 0 .....................................دهلران سینوپتیک

 33 34 0 46 50 0 ....................................سینوپتیک سیروان

 32 24 0 46 36 0 ................................سینوپتیک ملکشاهی

 33 7 0 46 11 0 .......................................سینوپتیک مهران

 33 41 0 46 48 0 ........................................سینوپتیک بالوه 

 33 1 0 46 53 0 ........................سینوپتیک پهله زرین آباد
 

 .اداره کل هواشناسی استان ایالم -خذ آم

 

 



 1394 -ــــــــــــــ سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرزمین و آب و هوا-1

۴٨ 

 

 1394: اطالعات هواشناسی شهر آبدانان بر حسب ماه -7-1

 )درجه سلسیوس(وا دماي ه ماه

 
 پایین ترین کمینه باالترین بیشینه میانگین میانگین کمینه میانگین بیشینه

9/22 ............................فروردین  8/12  9/17  6/29  8/4  

2/31 .........................اردیبهشت  1/20  6/25  6/36  6/11  

5/38 ................................خرداد  3/28  4/33  6/41  2/22  

1/41 ......................................تیر  2/31  1/36  8/43  6/25  

3/42 .................................مرداد  3/32  3/37  44 28 

9/37 ..............................شهریور  1/28  33 42 8/23  

8/32 .....................................مهر  1/23  28 6/37  2/15  

3/20 ....................................آبان  8/16  6/18  30 8/7  

7/15 ......................................آذر  7/7  7/11  6/23  -6/ 

9/13 .....................................دي  8/5  9/9  19 4/0  

4/14 .................................بهمن  9/6  7/10  6/20  -2 

4/19 ................................اسفند  10 7/14  23 6 

 

 

 

 



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

۴٩ 

 

 )دنباله( 1394: اطالعات هواشناسی شهر آبدانان بر حسب ماه -7-1

 

 ماه

بارندگی 

 )میلیمتر(ماهانه

حداکثر 

بارندگی در 

یک 

 )میلیمتر(روز

رطوبت 

 )درصد(نسبی

تعداد 

روزهاي 

 یخبندان

تعداد روزهاي 

با گرد و همراه 

 غبار

ساعات 

 )ساعت(آفتابی

حداکثر سرعت وزش 

 )متر بر ثانیه(باد

 

5/47 ...................فروردین  6/20  40 0 7 4/234  22 

4/12 ................اردیبهشت  2/10  20 0 12 5/247  20 

2/285 7 0 11 0 0 .........................خرداد  20 

5/0 ................................تیر  5/ 13 0 8 2/301  20 

2/348 5 0 11 0 0 ..........................مرداد  20 

3/10 ......................شهریور  3/6  17 0 9 9/300  24 

8/23 ..............................مهر  8/13  25 0 6 4/264  22 

8/320 ..............................آبان  4/60  61 0 0 5/183  10 

4/180 ................................آذر  8/92  51 1 0 7/202  15 

7/113 ..............................دي  9/38  56 0 0 4/181  10 

9/21 ...........................بهمن  3/7  47 4 0 7/222  18 

3/71 ........................اسفند  9/32  47 0 6 7/209  15 

 

 

 



 1394 -ــــــــــــــ سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرزمین و آب و هوا-1

۵٠ 

 

 )دنباله( 1394: اطالعات هواشناسی شهرایالم بر حسب ماه -7-1

 )درجه سلسیوس(دماي هوا  ماه

 
 پایین ترین کمینه باالترین بیشینه میانگین میانگین کمینه میانگین بیشینه

6/19 ...................فروردین  5/6  13 4/27  2/0  

5/27 ................اردیبهشت  12 7/19  7/33  1 

6/34 .........................خرداد  5/18  5/26  38 2/13  

5/37 ................................تیر  5/21  5/29  2/41  8/14  

4/39 ..........................مرداد  1/23  2/31  4/41  5/20  

9/34 ......................شهریور  1/20  5/27  8/36  3/16  

5/29 ..............................مهر  3/15  4/22  5/34  6/9  

8/7 18 ..............................آبان  9/12  6/28  4/1  

5/13 ................................آذر  1/2  8/7  2/20  - 2/8  

6/11 ..............................دي  8/0  2/6  2/18  - 1/6  

8/11 ...........................بهمن  6/0  2/6  4/18  - 6/6  

9/16 ........................اسفند  7/5  3/11  4/21  1/1  

 

 

 

 



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

۵١ 

 

 )دنباله( 1394: اطالعات هواشناسی شهر ایالم بر حسب ماه -7-1

 ماه

بارندگی 

 )میلیمتر(ماهانه

حداکثر 

بارندگی در یک 

 )میلیمتر(روز

رطوبت 

 )درصد(نسبی

تعداد 

روزهاي 

 یخبندان

تعداد 

روزهاي 

همراه با 

گرد و 

 غبار

ساعات 

 )ساعت(آفتابی

حداکثر سرعت 

متر (وزش باد

 )بر ثانیه
 

9/48 ..............................فروردین  5/17  51 0 6 5/274  16 

7/10 ..........................اردیبهشت  8/5  29 0 8 5/303  24 

7/345 12 0 18 0 0 ..................................خرداد  18 

7/0 ........................................تیر  4/0  18 0 12 6/338  12 

4/9 ...................................مرداد  4/6  16 0 3 8/343  13 

4/1 ................................شهریور  1 21 0 14 4/290  18 

6/4 .......................................مهر  8/2  29 0 6 3/255  14 

8/441 ......................................آبان  4/188  68 0 0 1/179  15 

2/69 ........................................آذر  5/28  60 9 0 8/195  20 

4/140 ........................................دي  2/32  65 13 0 8/171  16 

9/61 ....................................بهمن  2/21  62 13 0 9/202  16 

9/54 ...................................اسفند  1/24  57 0 2 4/204  17 

 

 

 



 1394 -ــــــــــــــ سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرزمین و آب و هوا-1

۵٢ 

 

 )دنباله( 1394: اطالعات هواشناسی شهرایوان بر حسب ماه -7-1

 )درجه سلسیوس(دماي هوا  ماه

 
 پایین ترین کمینه باالترین بیشینه میانگین نگین کمینهمیا میانگین بیشینه

8/18 ...................فروردین  2/6  5/12  27 2/0  

4/27 ................اردیبهشت  2/11  3/19  4/33  6/0  

3/34 .........................خرداد  7/17  26 38 2/12  

4/37 ................................تیر  5/20  29 8/41  15 

3/39 ..........................مرداد  8/22  1/31  4/41  20 

8/34 ......................شهریور  3/20  6/27  37 17 

2/29 ..............................مهر  2/15  2/22  8/34  8/9  

4/17 ..............................آبان  9/6  2/12  4/28  2/1  

3/12 ................................آذر  7/1  7 6/20  - 8/8  

4/11 ..............................دي  2/1  3/6  6/17  - 6/6  

2/11 ...........................بهمن  1/0  6/5  8/17  - 2/9  

3/16 ........................اسفند  5/5  9/10  20 0 

 

 

 

 



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

۵٣ 

 

 )دنباله( 1394: اطالعات هواشناسی شهر ایوان بر حسب ماه -7-1

 ماه

بارندگی 

 )میلیمتر(ماهانه

حداکثر 

بارندگی در 

یک 

 )میلیمتر(روز

رطوبت 

 )درصد(نسبی

تعداد 

روزهاي 

 یخبندان

تعداد 

روزهاي 

همراه با 

 گرد و غبار

ساعات 

 )ساعت(آفتابی

حداکثر سرعت 

متر بر (وزش باد

 )ثانیه
 

4/67 ............................فروردین  27 47 0 6 9/261  16 

4/18 24 .........................اردیبهشت  27 0 7 314 15 

4/343 10 0 19 0 0 ................................خرداد  12 

 12 377 10 0 19 0 0 ......................................تیر

 12 361 2 0 16 0 0 .................................مرداد

4/4 ..............................شهریور  6/2  21 0 10 9/302  12 

2/8 .....................................مهر  6/4  29 0 5 4/246  12 

8/419 ....................................آبان  8/121  62 0 0 7/151  15 

2/102 ......................................آذر  4/36  52 11 0 173 16 

2/105 .....................................دي  6/23  57 10 0 7/151  17 

6/33 125 .................................بهمن  57 17 0 5/182  15 

9/191 5 1 52 43 112 ................................اسفند  20 

 

 

 



 1394 -ــــــــــــــ سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرزمین و آب و هوا-1

۵۴ 

 

 )دنباله( 1394: ر حسب ماهاطالعات هواشناسی شهر بدره ب -7-1

 )درجه سلسیوس(دماي هوا  ماه

 
 پایین ترین کمینه باالترین بیشینه میانگین میانگین کمینه میانگین بیشینه

 × × × × × ............................فروردین

 × × × × × .........................اردیبهشت

 × × × × × ................................خرداد

 × × × × × ......................................تیر

 × × × × × .................................مرداد

 × × × × × ..............................شهریور

 × × × × × .....................................مهر

 × × × × × ....................................آبان

 × × × × × ......................................آذر

 × × × × × .....................................دي

 × × × × × .................................بهمن

 × × × × × ................................اسفند

 

 

 

 



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

۵۵ 

 

 )دنباله( 1394: ه بر حسب ماهاطالعات هواشناسی شهر بدر -7-1

 ماه

بارندگی 

 )میلیمتر(ماهانه

حداکثر 

بارندگی در 

یک 

 )میلیمتر(روز

رطوبت 

 )درصد(نسبی

تعداد 

روزهاي 

 یخبندان

تعداد 

روزهاي 

همراه با 

 گرد و غبار

ساعات 

 )ساعت(آفتابی

حداکثر سرعت 

متر بر (وزش باد

 )ثانیه
 

7/39 ............................فروردین  10 × × × × × 

 × × × × × 0 0 .........................اردیبهشت

 × × × × × 0 0 ................................خرداد

 × × × × × 0 0 ......................................تیر

 × × × × × 0 0 .................................مرداد

 × × × × × 5 5 ..............................شهریور

 × × × × × 29 29 .....................................مهر

1/339 ....................................آبان  113 × × × × × 

4/158 ......................................آذر  2/88  × × × × × 

5/90 .....................................دي  32 × × × × × 

2/53 .................................بهمن  7/19  × × × × × 

5/128 ................................اسفند  5/65  × × × × × 

 

 

 



 1394 -ــــــــــــــ سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرزمین و آب و هوا-1

۵۶ 

 

 )دنباله( 1394: اطالعات هواشناسی شهر سرابله بر حسب ماه -7-1

 )درجه سلسیوس(دماي هوا  ماه

 
 پایین ترین کمینه باالترین بیشینه میانگین میانگین کمینه شینهمیانگین بی

9/21 ............................فروردین  5/6  2/14  31 2/1  

8/30 .........................اردیبهشت  3/12  6/21  6/36  3 

5/37 ................................خرداد  5/19  5/28  41 6/15  

9/40 ......................................تیر  1/23  32 2/45  18 

5/42 .................................مرداد  4/24  5/33  6/44  19 

5/37 ..............................شهریور  9/20  2/29  6/40  17 

3/32 .....................................مهر  2/16  2/24  37 11 

7/18 ....................................آبان  9 9/13  6/28  4 

4/13 ......................................آذر  7/2  1/8  4/19  - 4/4  

5/11 .....................................دي  8/1  7/6  8/15  - 8/3  

7/12 .................................بهمن  3/1  7 20 -4 

9/17 ................................اسفند  6 12 4/21  4/0  

 

 

 

 



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

۵٧ 

 

 )دنباله( 1394: اطالعات هواشناسی شهر سرابله بر حسب ماه -7-1

 ماه

بارندگی 

 )میلیمتر(ماهانه

حداکثر 

بارندگی در 

یک 

 )میلیمتر(روز

رطوبت 

 )درصد(نسبی

تعداد 

روزهاي 

 یخبندان

تعداد 

روزهاي 

همراه با گرد 

 و غبار

ساعات 

 )ساعت(آفتابی

کثر سرعت حدا

متر بر (وزش باد

 )ثانیه
 

9/58 ............................فروردین  8/27  55 0 8 3/272  16 

5/7 .........................اردیبهشت  4/3  32 0 13 1/310  28 

1/0 ................................خرداد  1/0  20 0 8 3/338  13 

 22 336 5 0 22 0 0 ......................................تیر

1/325 3 0 19 1 1 .................................مرداد  17 

2/291 10 0 24 20 24 ..............................شهریور  15 

5/0 .....................................مهر  3/0  29 0 5 1/248  20 

8/319 ....................................آبان  105 69 0 0 5/174  8 

7/67 ......................................آذر  8/32  64 5 0 3/200  15 

9/75 .....................................دي  5/16  70 8 0 171 15 

9/56 .................................بهمن  5/25  62 11 0 5/207  12 

3/17 53 ................................اسفند  58 0 4 1/209  22 

 

 

 



 1394 -ــــــــــــــ سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرزمین و آب و هوا-1

۵٨ 

 

 )دنباله(1394: اطالعات هواشناسی شهر دره شهر بر حسب ماه -7-1

 )درجه سلسیوس(دماي هوا  ماه

 
 پایین ترین کمینه باالترین بیشینه میانگین میانگین کمینه میانگین بیشینه

9/24 ............................فروردین  8/9  4/17  4/31  3 

2/34 .........................اردیبهشت  1/16  2/25  8/39  4/8  

8/41 ................................خرداد  25 4/33  1/45  2/18  

7/44 ......................................تیر  8/28  8/36  8/47  3/24  

3/27 46 .................................مرداد  7/36  7/47  2/6  

9/40 ..............................شهریور  7/24  8/32  4/44  8/18  

7/35 .....................................مهر  2/19  4/27  9/40  1/14  

1/22 ....................................آبان  8/11  9/16  1/31  9/5  

4/16 ......................................آذر  7/4  6/10  9/21  -1 

1/15 .....................................دي  8/3  4/9  3/20  -1 

2/16 .................................بهمن  9/2  6/9  22 -2 

7/21 ................................اسفند  8/7  7/14  5/26  2 

 

 

 

 



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

۵٩ 

 

 )دنباله( 1394: ماهاطالعات هواشناسی شهر دره شهر بر حسب  -7-1

 ماه

بارندگی 

 )میلیمتر(ماهانه

حداکثر 

بارندگی در 

یک 

 )میلیمتر(روز

رطوبت 

 )درصد(نسبی

تعداد 

روزهاي 

 یخبندان

تعداد 

روزهاي 

همراه با 

 گرد و غبار

ساعات 

 )ساعت(آفتابی

حداکثر سرعت وزش 

 )متر بر ثانیه(باد

 

1/29 ............................فروردین  8/10  51 0 7 3/246  10 

5/4 .........................اردیبهشت  5/3  27 0 9 8/304  12 

8/344 11 0 12 0 0 ................................خرداد  20 

9/343 8 0 12 0 0 ......................................تیر  15 

2/346 2 0 11 0 0 .................................مرداد  20 

1/1 ..............................شهریور  1 17 0 0 1/292  20 

9/24 .....................................مهر  2/12  26 0 8 257 20 

5/178 0 0 71 43 227 ....................................آبان  14 

7/140 ......................................آذر  6/67  68 1 0 9/197  13 

2/70 .....................................دي  5/22  71 1 0 8/185  15 

9/30 .................................بهمن  3/10  64 6 0 217 12 

4/78 ................................اسفند  37 62 0 8 2/216  25 

 

 

 

 



 1394 -ــــــــــــــ سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرزمین و آب و هوا-1

۶٠ 

 

 )دنباله(1394: بر حسب ماه اطالعات هواشناسی شهر دهلران -7-1

 )درجه سلسیوس(دماي هوا  ماه

 
 پایین ترین کمینه باالترین بیشینه میانگین میانگین کمینه میانگین بیشینه

3/29 ............................فروردین  3/16  8/22  8/36  4/10  

9/37 .........................اردیبهشت  4/23  6/30  4/43  6/13  

3/45 ................................خرداد  8/29  6/37  6/49  8/25  

2/47 ......................................تیر  2/31  2/39  51 2/26  

8/48 .................................مرداد  3/33  41 51 2/29  

7/44 ..............................شهریور  8/31  2/38  8/47  6/28  

8/38 .....................................مهر  9/25  3/32  45 2/20  

3/25 ....................................آبان  16 6/20  36 6/10  

8/19 ......................................آذر  1/9  5/14  6/26  4/1  

5/17 .....................................دي  7/7  6/12  21 8/1  

5/19 .................................بهمن  8/7  6/13  8/27  0 

2/25 ................................اسفند  2/14  7/19  6/28  8/9  

 

 

 

 



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

۶١ 

 

 )دنباله( 1394: اطالعات هواشناسی شهر دهلران بر حسب ماه -7-1

 ماه

بارندگی 

 )میلیمتر(ماهانه

حداکثر 

بارندگی در 

یک 

 )میلیمتر(روز

بت رطو

 )درصد(نسبی

تعداد 

روزهاي 

 یخبندان

تعداد روزهاي 

همراه با گرد 

 و غبار

ساعات 

 )ساعت(آفتابی

حداکثر سرعت وزش 

 )متر بر ثانیه(باد

 

7/8 ............................فروردین  5 42 0 8 2/216  11 

1/4 .........................اردیبهشت  1/4  25 0 17 7/263  12 

3/276 15 0 26 0 0 ................................خرداد  11 

1/0 ......................................تیر  1/0  23 0 18 6/428  12 

9/343 12 0 20 1 1 .................................مرداد  14 

1/286 14 0 23 0 0 ..............................شهریور  12 

5/1 .....................................مهر  5/1  28 0 7 9/264  10 

1/184 ....................................آبان  2/40  66 0 0 2/195  15 

5/58 ......................................آذر  2/26  64 0 0 2/201  14 

2/68 .....................................دي  5/21  71 0 0 186 13 

2/2 .................................بهمن  1 59 1 0 7/224  10 

5/36 ................................اسفند  3/13  55 0 7 8/209  11 

 

 

 



 1394 -ــــــــــــــ سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرزمین و آب و هوا-1

۶٢ 

 

 )دنباله(1394: اطالعات هواشناسی شهر لومار بر حسب ماه -7-1

 )درجه سلسیوس(دماي هوا  ماه

 
 پایین ترین کمینه باالترین بیشینه میانگین ن کمینهمیانگی میانگین بیشینه

6/9 24 ............................فروردین  8/16  4/31  6/2  

6/32 .........................اردیبهشت  2/16  4/24  6/37  8/5  

6/39 ................................خرداد  23 3/31  43 19 

3/43 ......................................تیر  3/26  8/34  6/46  2/21  

4/44 .................................مرداد  9/26  7/35  8/45  2/21  

9/38 ..............................شهریور  23 31 4/41  2/18  

8/18 34 .....................................مهر  4/26  39 8/14  

2/20 ....................................آبان  3/10  3/15  31 8/5  

1/14 ......................................آذر  1/4  1/9  19 - 4/2  

8/12 .....................................دي  6/3  2/8  4/17  - 2/1  

7/14 .................................بهمن  2/3  9/8  4/21  - 8/2  

2/20 ................................اسفند  9/7  14 24 8/1  

 

 

 

 



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

۶٣ 

 

 )دنباله( 1394: اطالعات هواشناسی شهر لومار بر حسب ماه -7-1

 ماه

بارندگی 

 )میلیمتر(ماهانه

حداکثر 

بارندگی در 

یک 

 )میلیمتر(روز

رطوبت 

 )درصد(نسبی

تعداد 

روزهاي 

 یخبندان

تعداد 

روزهاي 

همراه با گرد 

 و غبار

ساعات 

 )ساعت(آفتابی

سرعت وزش  حداکثر

 )متر بر ثانیه(باد

 

9/34 ............................فروردین  8/18  45 0 7 4/270  23 

1/1 .........................اردیبهشت  7/0  26 0 13 9/298  24 

3/286 11 0 17 0 0 ................................خرداد  15 

4/0 ......................................تیر  4/0  17 0 10 1/334  23 

3/0 .................................مرداد  3/0  19 0 2 7/335  15 

3/2 ..............................شهریور  9/1  24 0 8 7/279  18 

8/9 10 .....................................مهر  31 0 5 4/249  15 

3/290 ....................................آبان  4/131  69 0 0 2/173  10 

8/120 ......................................آذر  2/51  66 2 0 8/198  12 

5/63 .....................................دي  1/19  68 1 0 8/172  12 

8/65 .................................بهمن  4/24  61 6 0 7/217  16 

1/61 ................................اسفند  9/28  57 0 8 1/209  22 

 

 

 



 1394 -ــــــــــــــ سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرزمین و آب و هوا-1

۶۴ 

 

 )دنباله( 1394: اطالعات هواشناسی شهر ارکواز بر حسب ماه -7-1

 

 )درجه سلسیوس(دماي هوا  ماه

 

 پایین ترین کمینه باالترین بیشینه میانگین میانگین کمینه میانگین بیشینه

 × × × × × ............................فروردین

 × × × × × .........................اردیبهشت

 × × × × × ................................خرداد

 × × × × × ......................................تیر

 × × × × × .................................مرداد

 × × × × × ..............................شهریور

 × × × × × .....................................مهر

 × × × × × ....................................آبان

 × × × × × ......................................آذر

 × × × × × .....................................دي

 × × × × × .................................بهمن

 × × × × × ................................اسفند

 

 



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

۶۵ 

 

 )دنباله( 1394: اطالعات هواشناسی شهر ارکواز بر حسب ماه -7-1

 

 ماه

بارندگی 

 )میلیمتر(ماهانه

حداکثر 

بارندگی در 

یک 

 )میلیمتر(روز

رطوبت 

 )درصد(نسبی

تعداد روزهاي 

 یخبندان

عداد روزهاي ت

همراه با گرد و 

 غبار

ساعات 

 )ساعت(آفتابی

حداکثر سرعت 

متر بر (وزش باد

 )ثانیه
 

 × × × × × 18 48 ............................فروردین

 × × × × × 5 5 .........................اردیبهشت

 × × × × × 0 0 ................................خرداد

 × × × × × 0 0 ......................................تیر

 × × × × × 0 0 .................................مرداد

 × × × × × 0 0 ..............................شهریور

 × × × × × 0 0 .....................................مهر

5/391 ....................................آبان  150 × × × × × 

 × × × × × 70 180 ......................................آذر

 × × × × × 48 139 .....................................دي

5/94 .................................بهمن  32 × × × × × 

5/100 ................................اسفند  46 × × × × × 

 

 

 



 1394 -ــــــــــــــ سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرزمین و آب و هوا-1

۶۶ 

 

 )دنباله(1394: اطالعات هواشناسی شهر مهران بر حسب ماه -7-1

 )درجه سلسیوس(دماي هوا  ماه

 
 پایین ترین کمینه باالترین بیشینه میانگین میانگین کمینه میانگین بیشینه

2/14 29 ............................فروردین  6/21  37 8/7  

3/37 .........................اردیبهشت  21 1/29  6/44  6/8  

9/43 ................................خرداد  9/27  9/35  6/48  22 

4/45 ......................................تیر  30 7/37  6/50  27 

5/49 .................................مرداد  3/31  4/40  52 2/27  

4/45 ..............................شهریور  6/29  5/37  48 4/25  

1/23 39 .....................................مهر  1/31  8/44  14 

1/25 ....................................آبان  9/14  20 37 4/8  

5/19 ......................................آذر  8 8/13  27 4/0  

8/16 .....................................دي  5/6  7/11  8/20  6/2  

9/18 .................................بهمن  7/5  3/12  4/28  - 6/2  

4/25 ................................اسفند  12 7/18  2/30  6/6  

 

 

 



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

۶٧ 

 

 )دنباله( 1394: اطالعات هواشناسی شهر مهران بر حسب ماه -7-1

 

 ماه

بارندگی 

 )میلیمتر(ماهانه

اکثر حد

بارندگی در یک 

 )میلیمتر(روز

رطوبت 

 )درصد(نسبی

تعداد 

روزهاي 

 یخبندان

تعداد 

روزهاي 

همراه با 

 گرد و غبار

ساعات 

 )ساعت(آفتابی

حداکثر سرعت 

متر بر (وزش باد

 )ثانیه
 

3/14 ............................فروردین  2/8  44 0 6 8/271  24 

3/0 .........................اردیبهشت  3/0  29 0 6 9/293  20 

 24 328 11 0 19 0 0 ................................خرداد

5/324 5 0 23 0 0 ......................................تیر  21 

8/326 4 0 19 0 0 .................................مرداد  19 

7/233 12 0 25 0 0 ..............................شهریور  17 

5/2 .....................................مهر  2 29 0 7 227 15 

3/128 ....................................آبان  6/28  69 0 1 2/191  18 

1/60 ......................................آذر  9/25  66 0 0 3/215  16 

1/33 .....................................دي  6/11  74 0 0 6/184  22 

6/11 .................................بهمن  3/4  61 2 0 5/221  16 

9/23 ................................اسفند  8/10  54 0 6 1/208  23 

 اداره کل هواشناسی استان ایالم-مأخذ

 



 1394 -ــــــــــــــ سالنامه آماري استان ایالم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سرزمین و آب و هوا-1

۶٨ 

 

 )میلیمتر( 1394هاي همدیدي از بدو تأسیس تا پایان سال جمع بارندگی ساالنه شهرهاي داراي ایستگاه-8-1

 میانگین کمینه بیشینه نام شهر

6/588 254 945 .............................................آبدانان  

2/854 .................................................ایالم  5/260  7/537  

1/1075 .................................................ایوان  7/387  663 

4/843 .................................................بدره  5/237  484 

5/759 ........................................دره شهر   6/227  9/462  

1/470 .............................................دهلران  5/130  1/273  

2/697 ..............................................ابلهسر  1/232  8/520  

7/200 761 ................................................لومار  8/447  

5/958 ..............................................ارکواز  274 5/585  

6/481 ..............................................مهران  5/95  8/225  

5/571 .................................................بالوه  9/164  5/355  

5/860 ..............................پهله زرین آباد   9/200  3/497  

 

 .اداره کل هواشناسی استان ایالم -مأخذ

 

 

 



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

۶٩ 

 

 )درجه سلسیوس( 1394از بدو تاسیس تا پایان سال دماي ساالنه شهرهاي داراي ایستگاه همدیدي -9-1

 پایین ترین کمینه باالترین بیشینه میانگین میانگین کمینه میانگین بیشینه نام شهر

8/17 27 .............................................آبدانان  4/22  8/45  - 2/4  

6/22 .................................................ایالم  11 8/16  42 - 6/13  

2/23 .................................................ایوان  8/10  17 8/42  -14 

 × × × × × ..................................................بدره

1/29 ........................................دره شهر   5/13  3/21  6/49  -7 

3/32 .............................................دهلران  2/20  2/26  53 - 6/0  

7/25 ..............................................سرابله  3/11  5/18  4/45  -11 

7/27 ................................................لومار  14 8/20  2/47  - 6/6  

 × × × × × ...............................................ارکواز

3/17 32 ..............................................مهران  6/24  2/52  - 2/6  

 × × × × × .................................................بالوه

 × × × × × ..............................پهله زرین آباد 

 

 .تان ایالماداره کل هواشناسی اس-مأخذ
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٧٠ 

 

 پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی اندازه گیري شده در آب رودخانه سیمره -10-1

 شرح

 واحد

میزان مجاز 

براي ماهی 

 ها

 دفعات خارج از حد مجاز دفعات نمونه برداري شده

 1393 1394 1393 1394 

 PH........................ 000 6-9 18 20 0 0........................اسیدیته 

 E.C....................... cm/Ms 0 18 20 0 0.......هدایت الکتریکی

 T.SS................ I/Mg 25 18 20 13 0.........مواد معلق در آب

 D.O.......................... I/Mg 5 18 20 1 0......حلولماکسیژن 

  هاي واکنش موردنیاز اکسیژن

 ......................5B.O.D.....شیمیایی بیو
I/Mg 6 18 20 1 0 

هاي  واکنش موردنیاز اکسیژن

 ................................C.O.D.....شیمیایی
I/Mg 0 18 20 0 0 

 

 حداکثر حداقل شرح

 1393 1394 1393 1394 

PH........................ 41/7........................اسیدیته   3/6  03/9  37/8  

E.C....................... 45/0.......هدایت الکتریکی  39/0  54/2  817/2  

T.SS................. 12 1/19.........مواد معلق در آب  6/7492  8/129  

D.O........................... 3/5......حلولماکسیژن   1/4  9/10  09/8  

هاي  واکنش موردنیاز اکسیژن

 ........................5B.O.D.....اییبیوشیمی
0 0 28 5 

هاي  واکنش موردنیاز اکسیژن

 ................................C.O.D.....شیمیایی
0 4 40 52 

 

 

 

 



 سرزمین و آب  و  هوا-1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1394-سالنامه آماري استان ایالم

٧١ 

 

 )دنباله(پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی اندازه گیري شده در آب رودخانه کنجانچم -10-1

 شرح

 واحد

میزان مجاز 

براي ماهی 

 ها

 دفعات خارج از حد مجاز دفعات نمونه برداري شده

 1393 1394 1393 1394 

 PH.............. 000 6-9 28 28 0 0........................اسیدیته 

 E.C............. cm/Ms 0 28 28 0 0.......الکتریکی هدایت

 T.SS...... I/Mg 25 28 28 9 0.........مواد معلق در آب

 D.O.............. I/Mg 5 28 28 3 0......حلولمژن اکسی

هاي  واکنش موردنیاز اکسیژن

 ..............5B.O.D.....بیوشیمیایی
I/Mg 6 28 28 0 0 

هاي  واکنش موردنیاز اکسیژن

 ......................C.O.D.....شیمیایی
I/Mg 0 28 28 0 0 

 

 حداکثر حداقل شرح

 1393 1394 1393 1394 

PH.............. 68/7........................اسیدیته   73/6  2/8  42/8  

E.C............. 38/0.......الکتریکی هدایت  380/0  75/2  295/2  

T.SS...... 6 8/3.........مواد معلق در آب  2/73  110 

D.O.............. 77/5......حلولماکسیژن   24/4  2/10  33/9  

هاي  واکنش موردنیاز اکسیژن

 ..............5B.O.D.....بیوشیمیایی
0 0 6 8 

هاي  واکنش موردنیاز اکسیژن

 ......................C.O.D.....شیمیایی
4 4 24 60 

 

 .اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایالم-مأخذ
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٧٢ 

 

 

 )هکتار(1394:در پایان سال  مساحت پارك هاي جنگلی طبیعی ، فضاهاي سبز و ذخیره گاه هاي جنگلی-11-1

 شهرستان
جمع کل عرصه هاي 

 جنگلی 

پارك هاي جنگلی 

 طبیعی 
 ذخیره گاه هاي جنگلی فضاهاي سبز

 843 1207 7452 641667 .................کل استان 

 306 500 140 79981 ..........................آبدانان

 24 427 2823 102724 ...............................ایالم

 0 0 100 53454 ..............................ایوان

 60 0 0 37725 ...............................بدره

 8 0 1700 61726 .........................چرداول

 150 150 83 44786 .......................دره شهر

 155 0 1556 96549 ..........................دهلران

 2 130 30 36404 ........................سیروان

 0 0 20 105022 .....................ملکشاهی

 138 0 1000 23296 ...........................مهران

 

 .اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداري استان ایالم-سازمان جهاد کشاورزي استان ایالم-مأخذ

 


