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 چکیده

ی عیتوضاز لحاظ دمایی  واز دوره نرمال فراتر بارشهایی  بارندگیاز لحاظ استان خوزستان در آبان ماه امسال 

 .را سپری نموده استدر حد نرمال 

نسبت به درجه سلسیوس ثبت گردیده که   8/12استان خوزستان  *ماه سال جاری دمای میانگین بانآطی 

در نیمه شرقی و بخش را  ش دماکاهاستان  دماییتحلیل  .داشته استکاهش  درجه سلسیوس 2/0دوره نرمال 

  .نشان می دهد نسبت به دوره بلند مدت استان  وجنوبی بخش غربیدر را افزایش دما واستان  یمرکز

درصد افزایش  1/02نسبت به دوره بلند مدت که میلیمتر بوده  00استان خوزستان ماه آبان بارندگی میانگین 

 یغاجارآورامهرمز  یشمال غرب استان و شهرستانها رکاهش بارندگی دبیانگربارش استان  تحلیل داشته است.

استان  یو مرکز ی، جنوب غرب یجنوباستان بوده که در بخش های از  یدر بخش اعظم افزایش بارندگی و

 بوده است. استان نقاط ریاز سا شیبافزایش بارش نسبت به دوره بلند مدت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .است دیده هواشناسی استان خوزستان تهیه و تدوین گرایستگاه  10 و آماراطلاعات  بر اساسحاضر ماهنامه * 
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ترین استان در درصد از مساحت کل کشور(، وسیع3کیلومترمربع ) 63246استان خوزستان با مساحتی حدود 

 تیاستان پرجمع نیعنوان پنجم ، به(۱4۳۶نفر ) 3٬۰۱۷٬۶۷6معادل  یتیبا جمع می باشد که کشور نیمۀغربی

دقیقه  4۳درجه و  ۶۷دقیقه تا  3۱درجه و 3۰بین از لحاظ مختصات جغرافیایی . این استان شودیمحسوب م انریا

دقیقه عرض شمالی از خط استوا قرار  3درجه و  44دقیقه تا  ۶5درجه و  2۳النهار گرینویچ و طول شرقی از نصف

 ی،هواشناسی کشاورز تحقیقات ایستگاه دو ک،سینوپتی ایستگاه 2۷دارای خوزستان استان هواشناسی کل ادارهدارد.

 باشد.می بارانسنجی ایستگاه 6۶ و شناسی اقلیم ایستگاه ۱۶

 خوزستان سینوپتیک اصلی و تکمیلی استانمشخصات ایستگاههای  -9جدول

 

 ردیف
 ایستگاه

 عرض

 جغرافیایی

 طول

 جغرافیایی

ارتفاع از 

سطح 

 دریا)متر(

 دوره آماری نوع ایستگاه

 9371-9317 سینوپتیک اصلی فرودگاهی 6/6 35,22,83 33,22,33 آبادان 1

 9311-9317 سینوپتیک تکمیلی 0/341 34,34,33 33,32,33 آغاجاری 2

 9371-9317 سینوپتیک اصلی فرودگاهی 0/66 34,33,23 33,33,32 امیدیه 3

 9379-9317 اصلی فرودگاهی سینوپتیک 5/66 35,33,34 32,23,33 اهواز 4

 9371-9317 سینوپتیک تکمیلی 0/768 34,82,24 32,83,84 ایذه 5

 9371-9317 اصلی سینوپتیک 6/7 35,33,34 32,32,25 بستان 6

 9373-9317 سینوپتیک اصلی 0/131 83,23,32 33,34,23 بهبهان 7

 9328-9317 سینوپتیک تکمیلی 0/154 35,28,23 32,33,22 حسینیه 8

 9371-9317 یکشاورز-سینوپتیک اصلی 0/76 35,28,84 32,28,22 دزفولصفی آباد  9

 9328-9317 سینوپتیک تکمیلی 0/3458 83,24,33 32,33,33 دهدز 11

 9371-9317 سینوپتیک اصلی 0/355 34,38,33 32,24,22 رامهرمز 11

 9328-9317 سینوپتیک تکمیلی 0/1 35,35,33 33,34,24 شادگان 12

 9321-9317 ک تکمیلیسینوپتی 0/65 35,23,22 32,22,33 شوش 13

 9373-9317 سینوپتیک تکمیلی 0/68 35,82,33 32,32,84 شوشتر 14

 9328-9317 سینوپتیک تکمیلی 0/36 35,32,32 32,23,35 کشاورزی اهواز 15

 9322-9317 سینوپتیک تکمیلی 0/83 35,35,38 32,23,23 گتوند 16

 9327-9317 سینوپتیک تکمیلی 0/165 34,38,84 32,23,23 لالی 17

 9371-9317 سینوپتیک اصلی فرودگاهی 6/6 34,34,34 33,33,33 ماهشهر 18

 9371-9317 سینوپتیک اصلی فرودگاهی 0/160 34,23,24 32,33,33 مسجدسلیمان 19

 9371-9317 سینوپتیک تکمیلی 0/1 34,32,23 33,23,85 هندیجان 21
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 موقعیت ایستگاه های همدیدی  استان خوزستان -9شکل
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 تحلیل سینوپتیکی 

 98 آبان  

 استان خوزستان 
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 :ماهآباننخست  ۀده-2-9

 یه الحظ ،تندبادیجو در منطقه سبب ابرناک یدر سطوح فوقان یداریناپا یدهه ، ضرائب بالا نیا یروزها نیدرآغاز

.اما دیدهه به طول انجام نیروز ا نیتا چهارم یجو تیوضع نی. ادیو پراکنده گرد فیخف یو وزش باد و بارشها

و  ریراگف ییجو، شاهد بارشها یانیم یۀلا داریخط ناپا ریفعال به منطقه و تاث یبارش ۀسامان کیپس از آن با ورود 

 ۰/۱3، 3/۱6 بیبه ترت هیدیآبادان،ماهشهر،شادگان،اهواز وام یها ستگاهیکه ا ی.به طورمیدر تمام نقاط استان بود

 گزارش شده است. یبارندگ متریلیم 5.۶ ،5/2 ، 6/۱۰،

گذاشت.که به عنوان  تینقاط به صورت کاملا بارز رو به تقو یدهه در پاره ا نیروز ا نیمذکور در هفتم تیوضع

اشاره  متریلیم ۰/۱۱متر و آبادان با  یلیم۰/22با  ذهیا ،متر  یلیم 2/۶۳اهواز با  ستگاهیا یتوان به بارندگ یمثال م

مذکور تا  یبارشهامذکور رو به کاهش نهاد. یزمان ۀباز در یبارندگ زانیاستان  م یستگاههایا گرینمود. در د

 نیگزارش شد.آخر یبارندگ متریلیم ۶/۷و  ۰/۱ بیبهبهان و دهدز به ترت یها ستگاهیدهه فقط از ا نیروز ا نیهشتم

 .دیگرد یاستان سپر یبر رو داریپا اناتیجر تیبا حاکم زیدهه ن نیروز ا

 :ماهآبان یانیم ۀده -2-2

 این دههروز نیتا سوم تیوضع نیدر استان همراه بود. ا داریپا اناتیجر تیدهه با تداوم حاکم نیا نیآغاز یروزها 

، شاهد  جو یسطوح فوقان داریضرائب ناپا شیو بدنبال آن افزا داریناپا اناتیجر تیادامه داشت.اما پس از آن با تقو

 متر،یلیم 4/۷آبادان  ستگاهیکه در ا یبه نحو میبود ستاندر ا یمراه ابرناک، به ه فیبشکل پراکنده و خف ییبارشها

این روز نیتا چهارم تیوضع نی.ادیبارش گزارش گرد متریلیم ۱/۷شادگان  ستگاهیو ا متریلیم ۶/۷ماهشهر  ستگاهیا

 نیهفتم در.دیددر اکثر نقاط استان حاکم گر یجو یداریدهه مجددا پا نیو در روز پنجم ا دیبه طول انجام دهه

 یروزها نیخرآ اما دراستان شد. یها ستگاهیدر اکثر ا فیبه شکل خف ییباعث بارشها داریناپا اناتیدهه جر نیروز ا

 استان همراه بود. یصنعت یدر شهرها ژهیبه و یهمراه با غبارمحل داریپا یدهه جو نیا

 :ماه آباندهۀ پایانی -2-3

هه به د نیا ۀمین یتا حوال تیوضع نیدر استان همراه بود که ا داریپا اناتیبا حاکم شدن جر یزمان ۀباز نیشروع ا

 یدر تمام دیو شد میحج یی، شاهد بارشها یفعال بارندگ سامانه یریپس از آن به دنبال شکل گ دیطول انجام

،  متریلیم4/46ز اهوا متر،یلیم 5/66با  یتوان به بارش لال یم ستگاههایا نیا انیکه از م میاستان بود یها ستگاهیا

 متریلیم۷/3۱ د، گتون متریلیم 6/43، بستان  متریلیم ۱/4۶درفول  متر،یلیم 4/3۱، رادار اهواز  متریلیم۶/42 ذهیا

 اشاره نمود متریلیم3/۱۶ورامهرمز  متریلیم۰/4۳، و شوشتر متریلیم۶/44 مانیمسجدسل، متریلیم 2/26، شوش 



 اداره کل هواشناسی خوزستان                                                                   9318 آباننامه ماه

3 
 

هدز د ستگاهیدر ا یکه مقدار بارندگ ی. به طورافتیکمتر ادامه  انزیروز و با م نیبارش مذکور تا هشتم تیوضع

 یروزها نیشده است.واپس ارشگز متریلیم 2/۷و اهواز  متریلیم5/2، بهبهان  متریلیم 4/۰ هیدی، اممتریلیم ۱/۳

 .دیگرد یدر استان سپر داریپا ی، همراه با جو زیماه آبان ن یانیدهه پا
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 موسفصل 

 دماتحلیل 

 و 

 دما یپارامترها 

 98 آبان

 استان خوزستان
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 آبانمیانگین دمای بیشینه -3-1

 هایستگا در این ماه بوده است. سلسیوس درجه 2/25 امسال ماهآباندر  استان خوزستانمیانگین دمای بیشینه 

شترین و کمترین میانگین بی،  سلسیوس درجه۶/۱5با  دهدز ستگاهیاو  سلسیوسدرجه  ۷/4۷با  غاجاری و امیدیهآ

 (2( )شکل 2 )جدول .اندبودهدر استان دارا را دمای بیشینه 

 بلندمدت و 18 آبان نهبیشی دمای میانگین–2جدول 

تغییرات نسبت به دوره 

 بلند مدت آبان

 میانگین دمای بیشینه آبان
 ایستگاه

ف 
دی

ر
 9318 بلند مدت 

 9 آبادان 28/2 21/8 9/9-

 2 آغاجاری  37/7 21/3 7/2

 3 امیدیه  37/7 37/2 7/2-

 4 اهواز 21/3 21/2 7/2-

 2 ایذه  22/9 22/9 7/7

 6 بستان  21/7 28/1 7/9

 2 بهبهان  28/6 28/1 7/3-

 8 حسینیه 22/2 22/9 7/9

 1 دزفول 28/4 28/2 7/2

 97 دهدز 98/2 91/8 9/3-

 99 رامهرمز 21/3 21/2 7/2-

 92 شادگان 22/8 21/2 9/2-

 93 شوش 21/3 28/6 7/2

 94 شوشتر 21/2 28/1 7/6

 92 کشاورزی اهواز 21/2 21/2 7/2-

 96 گتوند 21/8 21/7 7/8

 92 لالی  22/4 22/2 7/9-

 98 ماهشهر 28/1 21/3 7/4-

 91 مسجدسلیمان  28/2 28/9 7/4

 27 هندیجان  21/3 21/8 7/2-

 خوزستان 28/2 28/3 7/9-
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 بلندمدت و 18 آبانای بیشینه نمودار دم-2شکل 

 

 با بلندمدت 9318 ماهآبان نهیشیب یدما نیانگیممقایسه -3-9-9

 یاستان روند همدیدی ایستگاه 5ر د بلندمدتدوره امسال نسبت به  ماه آباندر  نهیشیب یدما نیانگیمتغییرات 

 .است داشته ایستگاه استان تغییری ن ۱ایستگاه روندی کاهشی و در  ۱۱، در افزایشی 

 ۱/۷درجه سلسیوس و ایستگاه بستان با  5/۷ایستگاه گتوند با ، روند افزایشی دمای بیشینه  بادر ایستگاه های -۱

 درجه سلسیوس به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش دمای بیشینه را دارا بوده اند.

درجه  ۱/۷و ایستگاه لالی  با  درجه -۰/۱ایستگاه شادگان با ، روند کاهشی دمای بیشینه  بادر ایستگاه های -2

 سلسیوس به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش دمای بیشینه را دارا بوده اند.

 (4شکل ()2جدول )دمای بیشینه ایستگاه همدیدی ایذه نیز نسبت به دوره بلند مدت تغییری نداشته است. -4
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 بلندمدتبه  نسبت 18 ماه آبان دمای بیشینهتغییرات نمودار -3شکل 
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 ماه آبانمیانگین دمای کمینه -3-2
 سلسیوس درجه4/۱۶ ایستگاه استان( 2۷آمار  بر اساسخوزستان )امسال در استان  ماهآبانکمینه  میانگین دمای

 ،سلسیوس  درجه 5/۱۰با  حسینیه ایستگاه و سلسیوس درجه2/۱۷با  دهدز ایستگاهاین ماه  یط .است شده ثبت

 (3( )شکل 4جدول ). اندبودهدر استان دارا را  دمای کمینه نیانگیم و بیشترینکمترین 

 بلندمدتو  18 آبان کمینه دمای میانگین–3جدول 

تغییرات نسبت به دوره 

 بلند مدت آبان

 میانگین دمای کمینه آبان
 ایستگاه

ف 
دی

ر
 9318 بلند مدت 

 9 آبادان 92/8 96/9 9/2

 2 آغاجاری  92/2 98/9 7/6-

 3 امیدیه  92/6 92/3 7/3

 4 اهواز 92/2 96/9 7/4-

 2 ایذه  99/2 99/2 7/3

 6 بستان  92/9 93/8 9/3

 2 بهبهان  94/2 93/1 7/3

 8 حسینیه 92/8 92/1 7/9-

 1 دزفول 94/9 94/9 7/7

 97 دهدز 97/2 99/7 7/8-

 99 رامهرمز 92/7 92/2 7/2-

 92 شادگان 96/8 96/9 7/2

 93 ششو 94/4 94/1 7/2-

 94 شوشتر 92/6 92/2 7/9-

 92 کشاورزی اهواز 94/8 94/1 7/9-

 96 گتوند 92/2 94/2 2/7-

 92 لالی  92/3 92/1 7/6-

 98 ماهشهر 96/8 96/7 7/8

 91 مسجدسلیمان  92/4 96/9 7/2-

 27 هندیجان  96/9 96/9 7/7

 خوزستان 92/3 92/4 7/9-
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 بلندمدت و 18 ماهآباننه کمینمودار دمای -4شکل 

 

 با بلندمدت 9318ماه  آبان هکمین یدما نیانگیممقایسه -3-2-9

ایستگاه همدیدی استان روندی  ۰در بلندمدتآبان ماه امسال نسبت به دوره در  نهیکم یدما نیانگیمتغییرات 

 ایستگاه استان تغییری نداشته است . 2ایستگاه روندی کاهشی و در  ۱۱افزایشی ، در 

 2/۷درجه سلسیوس و ایستگاه بهبهان با  ۰/۱های با روند افزایشی دمای کمینه ، ایستگاه آبادان با  در ایستگاه-۱

 درجه سلسیوس به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش دمای کمینه را دارا بوده اند.

درجه  -۱/۷ با  شوشتردرجه و ایستگاه  -۷/2با  گتوندنه ، ایستگاه کمیدر ایستگاه های با روند کاهشی دمای -2

 را دارا بوده اند. نهیکمسلسیوس به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش دمای 

شکل ()4جدول )نیز نسبت به دوره بلند مدت تغییری نداشته است. هندیجان و دزفولهای  نه ایستگاهکمیدمای -4

۶) 
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 بلندمدتبه  نسبت 18آباننه کمیدمای تغییرات نمودار -2شکل 
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 ماه آبانمیانگین  دمای-3-3

 ۱/۷نسبت به دوره بلندمدت  که شده ثبت سلسیوس درجه5/2۱خوزستانامسال استان ماه آباندمای میانگین 

با  دهدز ستگاهیاو  سلسیوس درجه 5/24با  آغاجاری ایستگاهاین ماه  در .نشان می دهد افزایش درجه سلسیوس

 (6( )شکل 3 )جدول. اندبودهدارا  در استانرا ن بیشترین و کمترین دمای میانگی ، سلسیوس درجه 3/۱3

 بلندمدت دوره و 18ماهآباندمای میانگین –4جدول 

تغییرات دمای میانگین 

ابان ماه نسبت به دوره 

 بلند مدت 

 دمای میانگین آبان 
 ایستگاه

ف 
دی

ر
 9318 بلند مدت 

 9 آبادان 23/3 22/1 7/3

 2 آغاجاری  23/8 23/2 7/7

 3 امیدیه  22/8 22/2 7/9

 4 اهواز 22/2 22/8 7/3-

 2 ایذه  98/3 98/9 7/2

 6 بستان  22/9 29/4 7/2

 2 بهبهان  29/4 29/4 7/7

 8 حسینیه 22/2 22/2 7/7

 1 دزفول 29/3 29/9 7/9

 97 دهدز 94/4 92/4 9/9-

 99 رامهرمز 23/2 23/4 7/2-

 92 شادگان 22/3 22/2 7/4-

 93 شوش 29/1 29/8 7/9

 94 شوشتر 23/6 23/3 7/2

 92 کشاورزی اهواز 22/7 22/3 7/3-

 96 گتوند 29/3 29/1 7/6-

 92 لالی  29/4 29/2 7/3-

 98 ماهشهر 22/1 22/6 7/2

 91 مسجدسلیمان  22/7 22/9 7/9-

 27 هندیجان  22/2 22/1 7/2-

 خوزستان 29/8 29/1 7/9-
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 خوزستان  استان هواشناسی هایایستگاه ماه آبان ندمدتبل و 18 آبانمیانگین دمای  نمودار-6شکل 

 

 ماه آبانبلندمدت  دمای میانگینبا  9318ماه  آبان دمای میانگینمقایسه -3-3-9

ایستگاه همدیدی استان روندی افزایشی ، 5در بلندمدتآبان ماه امسال نسبت به دوره در  نیانگیم یدماتغییرات 

 ایستگاه استان تغییری نداشته است . 4ایستگاه روندی کاهشی و در  ۳در 

 ۱/۷با  دزفولدرجه سلسیوس و ایستگاه  ۰/۷با  بستان، ایستگاه  نیانگیمدر ایستگاه های با روند افزایشی دمای -۱

 را دارا بوده اند. نیانگیمدرجه سلسیوس به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش دمای 

 -۱/۷با   مسجدسلیماندرجه و ایستگاه  -۱/۱با  دهدز، ایستگاه  نیانگیمدر ایستگاه های با روند کاهشی دمای -2

 را دارا بوده اند. نیانگیمدرجه سلسیوس به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش دمای 

جدول )نسبت به دوره بلند مدت تغییری نداشته است. آغاجاری وحسینیهو  بهبهانایستگاه های  نیانگیمدمای  -4

 (۰شکل ()3
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 نرمال  خوزستان نسبت بهاستان هواشناسی  هایایستگاه، 18ماهآبان میانگین یدما اترییتغ نمودار-2 شکل

 

 18ماه  آباندر دما مطلق نهیشیبو  کمینه -3-4

 

 بیشینه مطلق دما-9

 بیشترین و سلسیوس، درجه 6/2۶ با و ایستگاه دهدزسلسیوس  درجه 5/45با  امیدیه ستگاهیا ۳5 ماهآباندر 

 سلسیوس درجه 3/46ماه  نیدر اینه مطلق دمای شهر اهواز بیش .اندبودهاستان را دارا دمای  مطلق بیشینهکمترین 

 (۶جدول ) است. شدهگزارش

 کمینه مطلق دما-2

کمترین سلسیوس،  درجه 4/۱۷ با حسینیهشادگان و  ستگاهیاو  سلسیوسدرجه  4/4با  دهدزایستگاه  ۳5 ماهآباندر 

 سلسیوس درجه۰/6ماه  نیدر امطلق دمای شهر اهواز  نهیکم.اندبودهق کمینه را دارا و بیشترین دمای مطل

 (۶جدول ) است. شدهگزارش
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 تفاوت دمای بیشینه مطلق با کمینه مطلق-3

درجه  3/4۱بیشترین اختلاف دمای بیشینه و کمینه مطلق مربوط به ایستگاه های امیدیه وبهبهان با  ۳5 آبانماهدر 

درجه سلسیوس کمترین اختلاف دمای بیشینه و کمینه مطلق  ۳/2۷در حالیکه ایستگاه حسینیه با سلسیوس بوده 

 ۶را دارا بوده است.جدول 

 خوزستاناستان هواشناسی  یهاستگاهیادر  18 ماهآبان مطلق دما نهیشیبو  کمینه –2جدول 

اختلاف دمای حداقل و 

 ردیف ستگاهای دمای حداکثر مطلق دمای حداقل مطلق حداکثر مطلق

 9 آبادان 32/4 8/2 28/1

 2 آغاجاری 38/6 8/2 37/4

 3 امیدیه 38/8 2/4 39/4

 4 اهواز 36/4 6/2 21/2

 2 ایذه 32/7 2/4 26/6

 6 بستان 36/4 6/1 21/2

 2 بهبهان 32/6 6/2 39/4

 8 حسینیه 39/2 97/3 27/1

 1 دزفول 33/3 2/1 22/4

 97 دهدز 22/6 3/3 22/3

 99 مهرمزرا 32/6 2/7 37/6

 92 شادگان 36/8 97/3 26/2

 93 شوش 33/6 6/6 22/7

 94 شوشتر 32/3 1/6 22/2

 92 کشاورزی اهواز 36/8 6/4 37/4

 96 گتوند 34/6 2/4 21/2

 92 لالی 39/8 6/7 22/8

 98 ماهشهر 36/8 8/7 28/8

 91 مسجدسلیمان 34/1 2/9 22/8

 27 هندیجان 39/2 2/8 23/1
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 9327-9318استان خوزستان طی دوره  ماهآبان دمای میانگین یلتحل-3-2

در .بوده است فاقد روند 7318تا  7310 یهاسالاستان خوزستان طی  ماهآبان دمای میانگینبررسی سری زمانی  

بیشترین دمای  7311در سال  درجه سلسیوس و 3/00با  7313دمای میانگین آبان استان درسال کمترین این دوره 

تغییرات دمای میانگین آبان ماه استان  ( 8)شکل رد .درجه سلسیوس بدست آمده است 1/03 گین آبان ماه بامیان

دمای آبان ماه  7318تا 7380سال  طیملاحظه می گردد  همانطور که  مشاهده می شود 7310-7318را طی دوره 

 است. توجهی داشتهقابل استان خوزستان نوسانات 

 

 9327-9318استان خوزستان دوره  آبانانگین نمودار دمای می-8شکل 

در طول دوره  ماهآبانجز دوره های گرم یا سرد درجه سلسیوس 5/2۱با دمای امسال  آبان( 6جدول)با توجه به 

 .آماری محسوب نمی گردد

 )براساس کمترین دمای آبان(9327-9318دوره طی   استان خوزستان آبان رتبه بندی دمای میانگین–6جدول 

 رتبه سال آبانمیانگین  دمای

 9 9313و9317 3/27

4/27 9384 3 

 4 9382و9322 6/27

8/27 9312 6 

... .... ... 

 93 9323و9318 8/29
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 استان خوزستان-18 آباندمای میانگین  دیبنپهنه-1شکل 
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 استان خوزستان-18آباندمای میانگین تغییرات دی بنپهنه-97شکل 

احظه می فرمایید بخش مرکزی و نیمه شرقی استان نسبت به دوره بلند مدت کاهش مل ۱۷همانطور که در شکل

 نشان می دهد. رااستان نسبت به دوره بلند مدت افزایش دما وبخش جنوبی نیمه غربیودما 
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 مچهارفصل 

 بارندگیتحلیل 

 98 آبان

 استان خوزستان
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 18 فروردینبارندگی  -4-9

متر یلیم۷/۶۷( معادلایستگاه سینوپتیک استان 2۷ آمار بر اساس)بارندگی استان خوزستان  میانگین ۳5در فروردین 

و بیشترین  مترمیلی ۷/3با  حسینیه، ایستگاه ومتر میلی ۷/۳۳با  هوازا ایستگاه در سطح استان نیز است شدهثبت

 (۱۱( )شکل ۰ . )جدولاندبودهمیزان بارندگی را دارا  نیکمتر

 خوزستان یهواشناس یها ستگاهیو دوره بلندمدت  ا 18 آبان ندگیبار– 2جدول 

تغییرات بارندگی آبان ماه 

نسبت به دوره بلند مدت 

 )میلیمتر(

 بارندگی آبان 
 ایستگاه

ف 
دی

ر
 9318 بلند مدت 

 9 آبادان 23/1 93/6 216/3

 2 آغاجاری  31/6 46/6 92/7-

 3 امیدیه  42/2 21/4 24/8

 4 اهواز 11/7 24/8 211/2

 2 ایذه  22/8 61/9 1/2

 6 بستان  32/2 26/2 32/2

 2 بهبهان  22/4 31/7 42/9

 8 حسینیه 4/7 22/2 13/9-

 1 دزفول 32/3 31/1 99/2-

 97 دهدز 62/8 64/1 9/3

 99 رامهرمز 91/8 22/4 22/9-

 92 شادگان 22/2 23/2 932/2

 93 شوش 26/8 42/2 43/2-

 94 رشوشت 42/8 36/1 92/1

 92 کشاورزی اهواز 67/9 22/1 932/3

 96 گتوند 46/4 48/4 4/7-

 92 لالی  26/2 21/2 28/2

 98 ماهشهر 23/4 22/6 13/3

 91 مسجدسلیمان  48/2 48/2 7/4

 27 هندیجان  21/3 32/9 68/2

 خوزستان 27/7 31/2 %29/2
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 وزستان و دوره بلند مدتهای هواشناسی استان خ ایستگاه آباننمودار بارندگی -99شکل 

 

 ماهآبان بلندمدت میانگین بارندگی با 9318ماه آبان بارندگی میانگین مقایسه-4-9-9

ایستگاه همدیدی استان  دارای روند افزایشی ، ۱3در بلندمدتآبان ماه امسال نسبت به دوره در  تغییرات بارندگی

 ایستگاه روندی کاهشی داشته است . 6در 

بیشترین  درصد 3/۷با  مانیمسجدسلو ایستگاه  درصد 2/2۳۳با  اهوازبا روند افزایشی ، ایستگاه  در ایستگاه های-۱

 را دارا بوده اند.بارندگی و کمترین افزایش 

 صددر -۷/3با   گتوندو ایستگاه  رصدد -۱/۳4با  حسینیه، ایستگاه  بارشدر ایستگاه های با روند کاهشی -2

 (۱2شکل ()۰جدول )را دارا بوده اند. کاهش بارندگیبیشترین و کمترین 
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 نسبت به دوره بلند مدتاستان خوزستان های هواشناسی  ایستگاه آبانتغییرات بارندگی نمودار -92شکل 
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 پهنه بندی بارندگی آبان استان خوزستان -93شکل 
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 آبان استان خوزستان یبارندگتغییرات  یپهنه بند-94شکل 

لاحظه می فرمایید  به غیر از شمال غرب استان و شهرستانهای رامهرمز  و آغاجاری م ۱3 همانطور که در شکل

بخش  )استان بارندگی بیش از دوره نرمال آبان ماه داشته  ی ازکه بارشی کمتر ازدوره نرمال داشته اند بخش اعظم

 است. (های جنوبی ، جنوب غربی و مرکزی استان بیش از سایر مناطق استان
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  یباران یزهاتعداد رو-4-2

روز کمترین روز بارانی را در سطح  2با  دزفولروز، و ایستگاه ۱۷با  بهبهان وماهشهرهای  ستگاهیا ۳5 آباندر 

 روز بوده است. 6تعداد روزهای بارانی استان معادل  نیانگیمدر این ماه  .انددادهاستان به خود اختصاص 

 مدت ایستگاه های هواشناسی خوزستانوبلند 18ماه  آبان یباران یتعداد روزها- 8جدول

تغییرات تعداد روز بارانی 

آبان ماه نسبت به دوره 

 بلند مدت )میلیمتر(

 تعداد روز بارانی آبان 
 ایستگاه

ف 
دی

ر
 9318 بلند مدت 

 9 آبادان 6 3 3

 2 آغاجاری  2 2 2

 3 امیدیه  8 4 4

 4 اهواز 6 4 2

 2 ایذه  2 1 2-

 6 بستان  2 4 2-

 2 بهبهان  97 4 6

 8 حسینیه 3 6 3-

 1 دزفول 2 2 3-

 97 دهدز 1 2 2

 99 رامهرمز 6 4 2

 92 شادگان 8 4 2

 93 شوش 3 2 2-

 94 شوشتر 3 4 9-

 92 کشاورزی اهواز 2 4 3

 96 گتوند 2 6 9

 92 لالی  6 6 7

 98 ماهشهر 97 4 6

 91 مسجدسلیمان  2 2 7

 27 هندیجان  2 4 3

 تانخوزس 6 2 9
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 نمودار تعداد روزهای بارانی آبان ماه ایستگاه های همدیدی خوزستان -94شکل

های  روز افزایش و ایستگاه 6با   بهبهان و ماهشهر  های ایستگاهتعداد روزهای بارانی ، بلندمدتدر مقایسه با دوره 

نسبت به دوره بلندمدت در استان را وکاهشی بیشترین تغییرات افزایشی  کاهش روز4آبادان با  ،دزفول و حسینیه 

-(5.)جدولداشته استروز افزایش  ۱تعداد روزهای بارانی استان نسبت به دوره بلندمدت  نیانگیم .اندبودهدارا 

 (۱۶شکل )
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 نقشه تعداد روزهای بارانی آبان ماه ایستگاه های همدیدی خوزستان -96شکل
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 هواشناسی خوزستان هایاهدر ایستگ 18فروردین  ساعته 24حداکثر بارش -4-3

بیشترین بارش  گرددیمکه ملاحظه  طورهمان دهدیمرا نشان  ۳5 آبانساعته  23 هایبارشحداکثر  (۳جدول )

به حسینیه ایستگاه ساعته از  23بوده و کمترین بارش  مترمیلی 2/۶۳با  اهوازمربوط به ایستگاه استان  ساعته 23

 را ساعته  23 بارش لالی و هندیجان بیشترین-کشاورزی اهواز یهاستگاهیا ت.اس شدهگزارش مترمیلی 6/۱میزان 

 .در آبان امسال گزارش و ثبت نموده اند طی دوره آماری

 آبان بلندمدتو  18 آبانساعته  24حداکثر بارش -1جدول 

 در هاایستگاهساعته  24رتبه بارش 

 امسال نسبت به دوره آماری آبان

 مترمیلیبه  ساعته 24حداکثر بارش 

 18 آبان بلندمدت آبان دیفر نام ایستگاه

(1293) متریلیم7/42 --  9 آبادان 29/2 

(2931)متر میلی 6/36 --  2 آغاجاری 29/3 

(4938)متر میلی 7/41  --  3 دیهامی 98/1 

(9326متر )میلی 4/972 دوم  4 اهواز 21/2 

(2932)متر میلی8/83 اول  2 ایذه 32/2 

(8293)متر میلی 4/62 --  6 بستان 34/6 

(1793)متر میلی 4/21 --   2 بهبهان 28/7 

(1293) متریلیم 2/977 --  8 حسینیه 9/6 

(2493) متریلیم 7/83 --  1 دزفول 32/9 

(2931) متریلیم 2/62 --  97 دهدز 32/7 

(8493)متر میلی 2/22 --  99 رامهرمز 92/4 

(4931) مترمیلی 3/29 --  92 شادگان 22/3 

(7931) مترمیلی 3/34 --  93 شوش 26/2 

(3932)متر میلی8/63 --  94 شوشتر 31/2 

(9314)متر میلی6/32 اول  92 کشاورزی اهواز 49/3 

(7931) متریلیم 2/42 دوم  96 گتوند 49/7 

(7931) مترمیلی 9/43 اول  92 لالی 66/8 

(2293) مترمیلی 6/22 --  98 ماهشهر 94/2 

ومد  (2393) متریلیم 3/927   91 مانیمسجدسل 33/2 

(1293)متر میلی 1/42 اول  27 جانیهند 46/6 
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 ساعته ایستگاه های همدیدی استان خوزستان 24ار حداکثر بارش دنمو-92شکل
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 ساعته ایستگاه های همدیدی استان خوزستان 24حداکثر بارش  -98شکل
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 9327-9318خوزستان طی دوره  استان ماهآبان بارندگی  تحلیل-4-4

نشان   7318تا  7310  در طول دوره مثبتصعودی و ی رونداستان خوزستان   آبانبررسی سری زمانی بارندگی  

بلند میانگین  درصدی نسبت به 07، افزایش مترمیلی 0/00استان خوزستان به میزان آبان امسال ارندگی ب .می دهد

ملاحظه  7310-7318شکل  نوسانات بارندگی آبان ماه استان را طی دوره  (درمتریلیم 5/39مدت داشته است )

 (71شکل)می نمایید 

 

 9327-9318استان خوزستان دوره  آباننمودار بارندگی -91شکل 
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 )براساس رتبه بندی نزولی(  9327-9318دوره ان استان خوزستان طی آبنمودار بارش -27شکل

 

پر بارش استان محسوب می گردد و از این حیث پس از نسبتا ل جز آبان های آبان امسا (2۷) با توجه به شکل

دهمین آبان پر بارش در استان  ۱45۶-۱455-۱4۳۱-۱4۳۷-۱4۳2-۱4۰6-۱4۳3-۱4۳۰-۱4۰4سالهای

 محسوب می گردد.
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 پنجمفصل 

 غبارتعداد روزهای گردو 

 98 آبان

 استان خوزستان
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 متر وکمتر(2777)با دید افقی 18 آبان غبارتعداد روزهای گردو -2-9

 ( ۱۷ )جدولاست  دهاستان گزارش نگردیهواشناسی  از ایستگاههای  غبارو  پدیده گردبا ماه  امسال  آبانطی 

 متر وکمتر(2777 یافق دی)با د18آبان غبارگردو  یتعداد روزها – 97جدول 

تغییرات نسبت به دوره 

 )به روز(آبان بلندمدت
 آبان غبارگردو تعداد روزهای 

 ایستگاه

ف
دی

ر
 9318 بلندمدت 

 9 آبادان 7 2/2 2/2

 2 آغاجاری 7 9 9-

 3 امیدیه 7 7/8 7/8-

 4 اهواز 7 2/2 2/2-

 2 ایذه 7 7/2 7/2-

 6 بستان 7 9/1 9/1-

 2 بهبهان 7 7/4 7/4-

 8 حسینیه 7 9/4 9/4-

 1 دزفول 7 9/3 9/3-

 97 دهدز 7 7 7

 99 رمزمهرا 7 7/2 7/2-

 92 شادگان 7 2/2 2/2-

 93 شوش 7 9/4 9/4-

 94 شوشتر 7 7/8 7/8-

 92 کشاورزی اهواز 7 2/2 2/2-

 96 گتوند 7 7/6 7/6-

 92 لالی 7 7/2 7/2-

 98 ماهشهر 7 9/2 9/2-

 91 مسجدسلیمان 7 9/7 9/7-

 27 هندیجان 7 9/4 9/4-

 خوزستان 7 9/3 9/3-

 

 



 اداره کل هواشناسی خوزستان                                                                   9318 آباننامه ماه

35 
 

 با بلندمدت 9318آبان  غبارگرد و مقایسه تعداد روزهای-2-2

ماه امسال نسبت به دوره آباندر های هواشناسی استان  ایستگاه غبارتعداد روزهای گرد و ۱۷با توجه به جدول

 ن ماهمدت ای استان نسبت به دورۀ بلند غبارتعداد روزهای گرد و همچنینتغییرات کاهشی داشته است.  بلندمدت

 (۱۷دول ج)روز کاهش نشان می دهد. 4/۱

 

 

 

 

 

 

 


