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 چکیده

دراین . است یافتهنسبت به دوره نرمال افزایش  گذشته زمستانبرخلاف دراستان خوزستان  99 بارشهای بهار

ش افزایدرصد 3/33 بهارکه نسبت به دوره بلند مدت  همیلیمتر بود 8/75میانگین بارش استان معادل  ،فصل

حالیکه در  دوره بلند مدت بوده دربارش های بهاره کمتر از استان وغربی در مناطق جنوبی  .ن می دهدانش

 است.ثبت شده مناطق شمالی و جنوب شرقی استان بارشهای بهاره بیشتر از دوره بلند مدت 

درجه سلسیوس بوده که نسبت به دوره بلند مدت  3/88نیز معادل  استان خوزستان 99بهار میانگین دمای 

دمای  و میانگین درجه سلسیوس3/0کمینه استان  میانگین دمای) .درجه سلسیوس داشته است 3/0معادل  کاهشی

 .( داشته است کاهشدرجه سلسیوس نسبت به دوره بلندمدت 8/0بیشینه استان 

که نسبت به دوره بلند مدت دارا بوده روز را  3/4تعداد روزهای گردو غبار استان در فصل بهار میانگینی معادل 

 روز را نشان می دهد. 8استان کاهشی در حدود 
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 مقدمه

 نقش مینزسر مایشو آ يیزر برنامه مردر ا نداتو می اهوآب و  هیژو به منطقه هر طبیعی يها یژگیو شناسایی

 يها يزیتوان برنامه ر یم يجو يآمار و پارامترها لیتحل. لذا با ددگرآن  پیشرفت موجبو  نماید یفاا مهمی

. هدف اصلی دارند، به انجام رساند یمیو اقل يکه منشاء جو یعیلازم را جهت کاهش حوادث و مخاطرات طب

با توجه به کمیت هاي دما  9911از این گزارش بررسی وضعیت آب وهوایی استان خوزستان در فصل بهار 

ساعته(  42)کمینه، بیشینه، میانگین و مطلق هاي دمایی( ، بارش )بارش ، تعداد روزهاي بارانی ،حداکثر بارش 

روزهاي وقوع این پدیده( و مقایسه آن با دوره نرمال و بلند مدت این پارامترها می ، پدیده گردو غبار)تعداد 

 باشد.
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 فصل اول

 موقعیت و مشخصات

 همدیدی یهاستگاهیا

 استان خوزستان
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ترین استان در از مساحت کل کشور(، وسیع درصد 3کیلومترمربع ) 63246استان خوزستان با مساحتی حدود 

 انریا تیاستان پرجمع نیپنجم عنوانبه، (۱4۳۶نفر ) 3٬۰۱۷٬۶۷6معادل  یتیبا جمع که باشدیم کشور نیمۀغربی

دقیقه طول  4۳درجه و  ۶۷دقیقه تا  3۱و درجه  3۰بین مختصات جغرافیایی  ازلحاظ. این استان شودیمحسوب م

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

 هواشناسی کشاورزی، تحقیقات ایستگاه دو تیک،سینوپ ایستگاه 2۷ یدارا خوزستان استان هواشناسی کل اداره

 باشد.می یسنجباران ایستگاه 6۶ و یشناسمیاقل ایستگاه ۱۶

 خوزستان سینوپتیک اصلی و تکمیلی استان یهاستگاهیامشخصات  -9جدول 

 دوره آماری

ارتفاع از 

سطح دریا 

 )متر(

عرض 

 جغرافیایی

طول 

 جغرافیایی
 ایستگاه نوع ایستگاه

 

 ردیف

 1 آبادان سینوپتیک اصلی فرودگاهی 35,92,83 31,22,37 6/6 9317-9371

9317-9311 1/933  2 آغاجاری سینوپتیک تکمیلی 31,31,39 31,39,35 

9317-9371 1/26  3 امیدیه سینوپتیک اصلی فرودگاهی 31,31,93 31,33,32 

9317-9379 8/22  4 اهواز سینوپتیک اصلی فرودگاهی 35,33,31 39,21,33 

9317-9371 1/527  5 ایذه سینوپتیک تکمیلی 31,89,96 39,81,81 

 6 بستان سینوپتیک اصلی 35,11,36 39,32,25 6/5 9317-9371

9317-9373 1/393  7 بهبهان سینوپتیک اصلی 81,93,12 31,36,21 

9317-9352 1/383  8 حسینیه سینوپتیک تکمیلی 35,98,93 32,31,99 

9317-9371 1/52  9 آباد دزفولصفی کشاورزی-سینوپتیک اصلی 35,28,81 32,98,92 

9317-9352 1/9387  11 دهدز سینوپتیک تکمیلی 81,96,83 39,32,31 

9317-9371 1/988  11 رامهرمز سینوپتیک اصلی 31,38,37 39,96,22 

9317-9356 1/3  12 شادگان سینوپتیک تکمیلی 35,35,31 31,31,26 

9317-9351 1/68  13 شوش سینوپتیک تکمیلی 35,93,22 32,99,31 

9317-9373 1/67  14 شوشتر سینوپتیک تکمیلی 35,82,31 32,19,81 

9317-9352 1/92  15 کشاورزی اهواز کشاورزی-سینوپتیک تکمیلی 35,32,39 39,93,35 

9317-9355 1/79  16 گتوند سینوپتیک تکمیلی 35,35,38 32,93,23 

9317-9357 1/368  17 لالی وپتیک تکمیلیسین 31,18,81 32,21,91 

9317-9371 2/6  18 ماهشهر سینوپتیک اصلی فرودگاهی 31,11,36 31,33,31 

9317-9371 1/321  19 مسجدسلیمان سینوپتیک اصلی فرودگاهی 31,93,26 32,11,13 

 21 هندیجان سینوپتیک تکمیلی 31,32,23 31,93,85 1/3 9317-9371
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 ستان خوزستانا همدیدی یهاستگاهیاموقعیت -9شکل 
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 دومفصل 

 تحلیل سینوپتیکی 

 99 بهار

 استان خوزستان 
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 ماهفروردین -2-9

 نخست: ۀده

همراه  دیشد نسبتاًو  دیشد یذکور با وزش بادهام تیکه وضع شدیمهمراه  یسامانه بارش تیدهه با فعال نیا شروع

 یو شمال شرق یمتوجه مناطق شرق هابارشحجم  احتمال تگرگ همراه بود اما عمده بعضاًو  و رعدوبرقبا باران 

 .شدیم ینیبشیپ یمذکور مواج و طوفان امیدر ا زین فارسجیخلاستان بود 

که  استان بود یهاستگاهیادر روز دوم در اکثر  یتوجهقابل نسبتاًو  ریفراگ یهابارشمذکور  ینیبشیپ امدیپ

 متریلیم 6/۱3اهواز  ،6/۱6دهدز  ،6/24بهبهان  ،5/44 ذهیا ،۰/4۰رامهرمز  یهاستگاهیادر  هابارشاین  نیبارزتر

به بارش  توانیمجمله  آنکه از  افتیادامه  و حجم یدهه با همان گستردگ نیدر روز سوم ا تیوضع نیا بود.

 اشاره نمود. متریلیم ۱/۱4گتوند  ،3/۱۱ مانیمسجدسل ،2/۱2 هیدیام ،6/۱5 ذهیا ،۶/23شوشتر  یهاستگاهیا

 متریلیم 5/۷ زانیرامهرمز به م ستگاهیبود و فقط از ا یابر یدهه آسمان استان صاف تا قسمت نیروز چهارم ا در

 امدیه پک قرارداد ریتأثاستان را تحت  یفیضع داریناپا ستمیس داریپا یاز دو روز جو پس .دیگزارش گرد یبارندگ

دهه  نیا و هشتمهفتم  یروزها ی( طمتریلیم ۷۱/۷ش پراکنده در استان بود )شادگان بار یهاو بارش یآن ابرناک

 نیا .دیگرد متریلیم 2 جانیهندو  6/۷ دهدز ،3/۷ آبادان ،6/3 ذهیا یهاستگاهیامذکور باعث بارش در  ستمیس

ز که ا دیاستان باعث گرد یهاستگاهیا یدر برخرا  یفیضع یهابارشدهه  نیا و نهمهشتم  یروزها یط ستمیس

روز  نیآخر اشاره نمود. توانیم متریلیم 6/۷و دهدز  3/۷آبادان  6/۱اهواز  یکشاورز ستگاهیرش ابه با آن جمله

از آن جمله  دیدر استان گرد یتوجهقابلو  ریفراگ یهابارشمربوطه باعث  یسامانه بارش زا دیدهه با تشد نیا

 یلال ،۶/2۰ مانیمسجدسل ،3/2۶ز دهد ،۶2 مشکیاند ،۰/4۱دزفول  ،4/42 ذهیا یهاستگاهیابه بارش  توانیم

 اشاره نمود. متریلیم 5/3اهواز  ،4/26
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 :یانیم ۀده

 از آن دیاستان باعث بارش گرد یهاستگاهیا یدهه در برخ نیا یدر اواخر دهه اول در ابتدا ادشدهی یبارش سامانه

اشاره  توانیم متریلیم ۰/6هدز د ،۱۷بهبهان  ،۱۷ هیدیام ،5/23 ذهیا یهاستگاهیادر  توجهقابل یهابارشجمله 

 متریلیم ۷۱/۷ ذهیو ا 2/۷دز هد ،2/۶ یلال یهاستگاهیااز  یفیخف یهابارش زیدهه ن نیروز ا نیدوم در نمود.

 .دیگزارش گرد

 نیر چهارم. دشدیم ینیبشیپبا احتمال رگبار پراکنده  یابرمهینتا  یدهه قسمت نیروز ا نیاستان در سوم تیوضع

 2 و گتوند ۶/2 یلال ستگاهیآن جمله ا از .وستیپ به وقوعدر غالب نقاط استان  یفیخف یهابارشدهه  نیروز ا

 بود. شدهگزارش متریلیم ۱کمتر از  یهابارشنقاط استان  ریبود در سا متریلیم

وز هشتم ا رت تیوضع نیرا تجربه نمودند ا یابر یصاف تا قسمت یدهه اکثر نقاط استان آسمان نیروز ا نیپنجم در

 ۱کمتر از  ییهابارش جادیباعث ا یفیضع یدهه سامانه بارش نیدر روز نهم ا نیهمچن .دیدهه به طول انجام نیا

تمام  از یسامانه بارش تیدهه با تقو نیروز ا نیدر آخر اما؛ گردد را سبباستان  یهاستگاهیا یرا در برخ متریلیم

 ۶/3 ذهیا ،2/۳ مانیمسجدسل ،۱۷دهدز  یهاستگاهیاز آن جمله ا دیگزارش گرد یاستان بارندگ یهاستگاهیا

 .اشاره نمود توانیم متریلیم 4/۶ مشکیاند هینیحس

 دهۀ پایانی:

استان گزارش  یهاستگاهیااز  یریفراگ نسبتاً یهابارشاواخر دهه دوم  یهابارشدهه و متعاقب  نیروز ا نیاول در

را  متریلیم ۱از  شیب ییهابارش متریلیم 2/2و  3/2هواز و شادگان با ا یکشاورز یهاستگاهیافقط بارش  شد که

 استان یهاستگاهیااز  یریفراگ نسبتاًو  فیخف یهابارشدهه  نیروز ا نیو سوم نیدوم در .اندداشتهدر استان 

روز دوم اشاره در  متریلیم 6/2بهبهان  و 2/2دهدز  یهاستگاهیابه بارش  توانیمکه از آن جمله  دیگزارش گرد

 ۱/2 ذهیا و ۶/2 مشکیاند هینیحس ،متریلیم 2/2گتوند  ،متریلیم 4/2شوشتر  یهاستگاهیاروز سوم از  در نمود.



 اداره کل هواشناسی خوزستان                                                                  9311 بهار نامهفصل

5 
 

 اما دینگرداستان گزارش  یهاستگاهیااز  شیبار گونهچیهدهه  نیروز هفتم ا تا دیگزارش گرد یبارندگ متریلیم

 استان دور از انتظار نبود. یهاگاهستیاو پراکنده در  فیخف یهابارشاحتمال 

 ستگاهی)ا .دیاستان گزارش گرد ستگاهیا 3از  متریلیم 3/۷ یال ۷۱/۷در حد  یهابارشدهه  نیروز ا نیهشتم در

 یبارش گونهچیه نیفرورد 4۷تا روز  ازآن( پسبوددارا  امیا نیدر ارا بارش  نیشتریب متریلیم 3/۷اهواز با  یکشاورز

 یهاستگاهیااز  یتوجهقابل نسبتاًو  ریفراگ یهابارش نیفرورد 4۱در روز  اما دینگرداستان گزارش  یهاستگاهیااز 

دزفول  ،متریلیم ۶/3بستان  ،متریلیم ۳/۶دهدز  یهاستگاهیابه بارش  توانیمجمله  آناستان گزارش شد که از 

 نمود. ارهاش متریلیم ۱/۷و اهواز  5/۱

 اردیبهشت -2-2

 نخست: ۀده

اطق در من ژهیوبهپراکنده  یهابارشآن با افزایش ابر و  ریتأثسامانه ناپایداری که عمده  ریتأثدهه اول این ماه با 

 ۶/2هندیجان و دهدز با  یهاستگاهیاشده در این ایام از  دادهرخشرقی و شمال استان همراه بود. بیشترین بارش 

گزارش گردیده است از  متریلیم ۶/۷ ،۶/2 ،2/2یدیه به ترتیب با بهبهان و ام ،آغاجاری یهاستگاهیاو  متریلیم

روند افزایش دما در این ایام نیز مشاهده  نیهمچن استان بارشی در این ایام گزارش نگردید. یهاستگاهیاسایر 

 درجه سلسیوس( 3الی  4تا چند روز پس از آغاز این دهه ادامه یافت ) که .دیگردیم

متوسط تا شدید انتظار برخاستن  یبادهاگرادیان فشار و وزش  لیبه دل ششم این دههدر روزهای چهارم تا 

در روز هفتم و هشتم این  یاپراکنده یهابارشهمین امر باعث  .استان مورد انتظار بود یهاستگاهیااز  گردوغبار

 گردید. متریلیم 3/۷با  و حسینیه اندیمشک ۶/۶برخی نقاط استان دهدزبا در دهه 

در  هژیوبه رعدوبرقآخرین روز این دهه با تقویت مجدد سامانه بارشی در استان مواجه بودیم که انتظار رگبار در 

. وضعیت آسمان استان در این ایام آوردیمسایر مناطق استان را فراهم  مناطق شمالی و شرقی و با شدت کمتر در

استان با بارش خفیفی مواجه شدند که از آن  یهااهستگیادنبال وضعیت مذکور غالب  به تا ابری بود. یابرمهین
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 متریلیم 3/۱، ماهشهر 6/۱اهواز  یکشاورز ،3/۱، بستان 2/2، ایذه ۶دهدز  یهاستگاهیابه بارش  توانیمجمله 

 یا صفر گزارش گردید(. متریلیم ۱زیر  یهابارشاستان در این ایام  یاشاره نمود )از سایر ایستگاه ها

 :یانیم ۀده

به بارش  توانیمخوبی در استان همراه بود که از آن جمله  نسبتاً فراگیر و  یهابارشازین روز این دهه با آغ

، ۳، بهبهان ۶/2، ایذه 4/4، امیدیه 4/3، آبادان ۱/۱۱ دهدز ،3/۶، هندیجان 6/۱5لالی  ،۶/2۳گتوند  یهاستگاهیا

 یهاستگاهیاخفیفی از بیشتر  یهابارشین دهه نیز شاهد روز ا نیدوم اشاره نمود. متریلیم 4/۷ و اهواز 5/۱دزفول 

در چهارمین  ادشدهی ستمیس اشاره نمود. متریلیم 4/۱3و لالی  ۶/5ایستگاه دهدز  استان بودیم که از آن جمله بار

همچنین روند افزایشی ( متریلیم ۶/4 دهدز ،2/۱خفیفی در استان را سبب شد )ایذه  یهابارش زینروز این دهه 

سامانه بارشی دیگری  ریتأثنیمه این دهه به بعد  از مورد انتظار بود. یادرجه 4تا  2به میزان  یهاستگاهیادما از 

نبال که به د آوردیمفراهم  در استانو برق را  به همراه ضرایب بالای ناپایداری انتظار افزایش ابر و وقوع رگبار ورعد

، اهواز 2/۱، آبادان 5/2، حسینیه ۱/3دزفول ، ۷/4ن گزارش شد )شوش استا یهاستگاهیا خفیفی از یهابارشان 

این وضعیت در هشتمین روز این دهه  .دیگردیم ینیبشیپمواج  فارسجیخلاین ایام شمال  ( درمتریلیم 2/۷

 هآخرین روز این ده ( درمتریلیم 2/۱، ماهشهر ۳/4را در استان سبب شد )دهدز  یاپراکنده یهابارش مجدداً

 .قرارداد ریتأثسامانه دیگری استان را تحت 

 دهۀ پایانی:

 یهابارشقرار داده بود در اولین روز دهه سوم  ریتأثسامانه بارشی که در آخرین روزهای دهه دوم استان را تحت 

 (متریلیم 4/۷و شادگان  3/۷بهبهان  ،۱گتوند  ،3/2سبب شد )دهدز  در استانخفیفی را 

را در مناطق جنوبی و جنوب غربی  گردوغباردید ناشی از  و کاهش شدید یبادهام انتظار دومین روز از دهه سو

 کهینحوبهدما مورد انتظار بود،  یادرجه ۶تا  4سومین روز این دهه به بعد افزایش  از استان به همراه داشت.

ر ششمین روز این دهه به و د درجه 3۷در پنجمین روز درجه  45دمای شهر اهواز در چهارمین روز این دهه به 
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هفتمین و هشتمین روز این دهه جوی پایدار در استان حاکم بود و با استقرار  در درجه سلسیوس رسید. 32

ن وضعیت ای دیگردیم ینیبشیپشهرهای ساحلی و جنوبی استان  ژهیوبهجریانات جنوبی افزایش رطوبت و شرجی 

 تا آخرین روز این دهه به طول انجامید.

 :ردادخ-2-3

 :دهه اول 

ی هابخشدر نیمه جنوبی و  ژهیوبهدهه اول این ماه همراه با حاکمیت جریانات مرطوب و وقوع پدیده شرجی 

موج  ریتأثروز سوم این دهه  در .دادیمی دما را نشان ادرجه 3تا  2مرکزی استان بود که این عامل روند افزایش 

 لیبه دل. همچنین آوردیمی پراکنده را در استان فراهم هابارشضعیفی در لایه میانی جو ابرناکی و احتمال 

به روز پنجم این دهه  از گرادیان فشار هوای سطح زمین انتظار وزش باد در دو الی سه روز آینده وجود داشت.

ثر رطوبت این ایام حداک در درجه مورد انتظار بود. 6الی  3تقویت جریانات جنوبی روند افزایشی دما به میزان  دنبال

درجه  2/3۳روز نهم این دهه بیشینه دمای ماهشهر به  در درصد گزارش گردید. ۰۳از ایستگاه شادگان به میزان 

اینکه در اواخر روزهای این  مضافاً درجه سلسیوس را ثبت نمود. 3/35سلسیوس رسید و ایستگاه اهواز نیز دما 

در مناطق غربی و جنوب غربی دور از انتظار  گردوخاک شدید انتظار برخاستن نسبتاًوزش بادهای  لیبه دلدهه 

 3تا  2ایام انتظار کاهش دمای  نیازاپسی می شدوتا چند روز نیبشیپمواج  فارسجیخلاین ایام شمال  در نبود.

 .دیگردیمی نیبشیپی ادرجه

 :میانی دهه

ی و مواج بودن و جنوباطق غربی، مرکزی و انتظار وقوع گردوغبار در من ملاحظهقابلشروع این دهه با وزش بادهای 

 کهیطوربهروند افزایش دما را در استان شاهد بودیم  مجدداً، اما از روز دوم این دهه دیگردیمی نیبشیپ فارسجیخل

ا آبادان ب ستگاهیاز ادرجه سلسیوس رسید. در سومین روز دهه بیشینه دمای استان  3/3۰بیشینه دمای گتوند به 

ان ی هندیجهاستگاهیاه سلسیوس گزارش شد. در پنجمین روز این دهه نیز بیشینه دمای استان از درج 35 دمای

هفتمین روز این دهه به بعد با تداوم وزش بادهای  از درجه سلسیوس گزارش گردید. 5/35و امیدیه با دمای 
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در  کهینحوبهن وجود داشت. درجه در استا 3تا  2و حاکمیت جریانات شمالی انتظار کاهش دما بین  ملاحظهقابل

 درجه سلسیوس گزارش گردید. 6/3۶هشتمین روز این دهه بیشترین دمای حداکثر از ایستگاه امیدیه به میزان 

دهه به بعد با حاکمیت جریانات جنوبی و همچنین گرادیان فشار سطح زمین انتظار وزش  نیروز اهشتمین  از

درجه در استان بود  3تا  2داشت همچنین روند افزایش دما  بادهای شدید در مناطق غربی و مرکزی وجود

 درجه را گزارش نمود. 3/3۰در آخرین روز این دهه ایستگاه گتوند دمای بیشینه  کهینحوبه

 :پایانیدهه 

که این وضعیت تا روز سوم این دهه به طول  شدیمی نیبشیپی دما ادرجه 4تا  2شروع این دهه با روند افزایشی 

چهارمین  از ی دما مورد انتظار بود.ادرجه 4 تا ۱ید اما از روز سوم با حاکمیت جریانات جنوبی روند کاهشی انجام

دما در اکثر نقاط استان مورد  یادرجه ۶تا  4با حاکمیت جریانات جنوبی انتظار روند افزایشی  مجدداًروز این دهه 

درجه سلسیوس  3/3۳دمای استان از ایستگاه گتوند با دمای در روز هفتم این دهه بیشینه  کهینحوبه انتظار بود.

 کهینحوبهواپسین روزهای دهه سوم انتظار خنکی هوا تا آخرین روزهای این دهه وجود داشت  در گزارش گردید.

 نهیشیبگزارش گردید و دمای  3/36به میزان  آبادیصفدر نهمین روز این دهه بیشینه دمای استان از ایستگاه 

در روند افزایش دما را  مجدداًآخرین روز این  در درجه سلسیوس ثبت گردید. 2/3۶اه اهواز نیز در این روز ایستگ

 در جه سلسیوس گزارش شد. 3/3۰بیشینه دمای استان از ایستگاه شوش به میزان  کهینحوبهشاهد بودیم  استان

 ۱۷ینه باد استان از ایستگاه آبادان به میزان بیش کهینحوبهوزش باد در آخرین روز این دهه شدت یافته  نیهمچن

 متر بر ثانیه گزارش شد.
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 99 بهارمیانگین دمای بیشینه -3-1

 فصلدر این  بوده است. سلسیوس درجه 5/4۶ امسال بهارفصل در  استان خوزستانمیانگین دمای بیشینه 

 ینهبیشسلسیوس،  درجه 2/2۶با  دهدز ستگاهیاو  سلسیوس درجه ۷/45با  اهواز یو کشاورز امیدیه یهاستگاهیا

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

 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا بلندمدت و 11 بهار نهبیشی دمای میانگین–2جدول 

نسبت به دوره  تغییرات

 زمستان بلندمدت

 میانگین دمای بیشینه بهار
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9311 بلندمدت 

 9 آبادان 3//3 3//3 1/9-

 2 آغاجاری 3//3 3//3 1/1

 3 امیدیه 33/1 1//3 1/9

 3 اهواز 3//3 3//3 1/3

 3 ایذه 39/3 39/2 1/3

 3 بستان 33/3 //33 1/9

 / بهبهان 33/3 33/3 1/9

 3 حسینیه 33/9 //33 1/3-

 1 دزفول 33/1 33/1 1/9

 91 دهدز 23/2 23/1 1/3-

 99 رامهرمز 3//3 9//3 1/3

 92 شادگان 33/2 9//3 1/1-

 93 شوش 33/3 1//3 1/3-

 93 شوشتر 2//3 9//3 1/9

 93 کشاورزی اهواز 33/1 1//3 1/9

 93 گتوند //33 33/1 1/2-

 /9 لالی 33/9 33/2 9/9-

 93 ماهشهر 33/3 //33 1/3-

 91 مسجدسلیمان 33/3 33/3 1/3

 21 هندیجان 33/1 3//3 1/1-

 خوزستان 33/3 33/1 1/2-
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 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا بلندمدت و 11 بهارنمودار دمای بیشینه -2شکل 

 

 با بلندمدت 9311 بهارفصل  نهیشیب یدما نیانگیممقایسه -3-9-9

 یاستان روند واشناسیه ایستگاه ۱۷ر د بلندمدتدوره امسال نسبت به  بهاردر  هنیشیب یدما نیانگیمتغییرات 

 .است ( بودهآغاجاریایستگاه ) رییتغو دریک ایستگاه بدون  ایستگاه روندی کاهشی ۳در  وافزایشی 

 ۱/۷با  دزفولدرجه سلسیوس و ایستگاه  ۶/۷با  هوازاایستگاه ، روند افزایشی دمای بیشینه با یهاستگاهیادر -۱

 .اندبودهافزایش دمای بیشینه را دارا  ینهو کم شینهدرجه سلسیوس به ترتیب بی

با  آبادان ستگاهیاو سلسیوس درجه  -۱/۱ا ب لالی یهاستگاهیا، روند کاهشی دمای بیشینه با یهاستگاهیادر -2

 (4شکل ()2جدول .)اندبودهکاهش دمای بیشینه را دارا ینه و کم ینهدرجه سلسیوس به ترتیب بیش -۱/۷
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 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا بلندمدتبه  نسبت 11 بهار فصل دمای بیشینهتغییرات نمودار -3شکل 

 

درجه سلسیوس نسبت به دوره  2/1ینه استان خوزستان در فصل بهار بیشمیانگین دمای  درمجموع

 کاهش داشته است. بلندمدت
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 بهارمیانگین دمای کمینه -3-2
 درجه ۳/2۷ ایستگاه استان( 2۷آمار  بر اساسخوزستان )در استان  امسال بهارفصل کمینه  انگین دمایمی

 درجه 6/23با  غاجاریآ ایستگاه و سلسیوس درجه 6/۱۶با  دهدز ایستگاه فصلاین  یط .است شدهثبت سلسیوس

 (3( )شکل 4جدول ). اندبودهدر استان دارا را  دمای کمینه نیانگیم ینهو بیش ینهکمبه ترتیب  ،سلسیوس

 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا بلندمدتو  11 بهارفصل  کمینه دمای میانگین–3جدول 

تغییرات نسبت به دوره 

 بهار بلندمدت

 میانگین دمای کمینه بهار
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9311 بلندمدت 

 9 آبادان 23/3 22/3 9/1

 2 آغاجاری 23/3 23/3 1/2-

 3 امیدیه 22/2 29/3 1/3

 3 اهواز 22/2 22/3 1/2-

 3 ایذه 93/3 93/9 1/3-

 3 بستان 29/2 91/3 9/3

 / بهبهان 91/3 91/3 1/1

 3 حسینیه 23/1 23/3 1/3-

 1 دزفول 93/9 93/3 1/3-

 91 دهدز 93/3 93/3 1/3

 99 رامهرمز 23/1 22/3 1/2

 92 شادگان 23/2 22/3 1/3

 93 شوش 21/1 21/3 1/3-

 93 شوشتر 23/9 23/2 1/9-

 93 کشاورزی اهواز 21/3 21/1 1/3-

 93 گتوند 3//9 93/3 9/1-

 /9 لالی 91/2 21/3 9/2-

 93 ماهشهر 23/1 22/3 1/3

 91 مسجدسلیمان 29/3 29/3 1/3-

 21 هندیجان 29/2 29/3 1/3-

 خوزستان 21/3 21/1 1/9-
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 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا بلندمدت و 11 بهارفصل نه کمینمودار دمای -3شکل 

 

 با بلندمدت 9311 بهارفصل  هکمین یدما نیانگیممقایسه -3-2-9

استان روندی  واشناسیایستگاه ه ۰در  بلندمدتامسال نسبت به دوره  بهاردر  کمینه یدما نیانگیمتغییرات 

 ( بوده است.بهبهانایستگاه ) رییتغایستگاه روندی کاهشی و دریک ایستگاه بدون  ۱2افزایشی و در 

و  رامهرمز یهاستگاهیادرجه سلسیوس و  3/۱با  بستان، ایستگاه کمینهی با روند افزایشی دمای هاستگاهیادر -۱

 .اندبودهرا دارا دما  مثبت تغییرات ینهو کم ینهدرجه سلسیوس به ترتیب بیش 2/۷با 

با  شوشتر ستگاهیادرجه سلسیوس و  -2/۱با  یلالی هاستگاهیا، کمینهی با روند کاهشی دمای هاستگاهیادر -2

 (۶شکل ()4جدول .)اندبودهرا دارا  دما منفی تغییراتکاهش  ینهو کم ینهدرجه سلسیوس به ترتیب بیش -۱/۷
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 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا بلندمدتبه  نسبت 11 بهار فصلنه کمیدمای تغییرات نمودار -3شکل 

 

درجه سلسیوس نسبت به دوره  9/1ه استان خوزستان در فصل بهار میانگین دمای کمین درمجموع*

 کاهش داشته است. بلندمدت
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 99 بهارفصل دمای میانگین -3-3

 ۶/۷نسبت به دوره بلندمدت  که شدهثبت سلسیوس درجه ۱/۱۶خوزستان امسال استان  بهارفصل دمای میانگین 

با  دهدز ستگاهیاو  سلسیوس درجه 2/۱۰با  آغاجاری ایستگاهفصل این  در .دهدیمنشان  افزایش سلسیوس درجه

 (6( )شکل 3 )جدول. اندبودهدارا  در استانرا دمای میانگین  ینهو کم ینهبیش ،سلسیوس درجه ۰/5

 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا بلندمدت دوره و 11 بهار فصلدمای میانگین –3جدول 

تغییرات دمای میانگین بهار 

 بلندمدتره نسبت به دو

 دمای میانگین بهار 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9311 بلندمدت 

 9 آبادان 31/3 31/9 1/3

 2 آغاجاری 39/2 39/3 1/9-

 3 امیدیه 31/9 21/3 1/3

 3 اهواز 31/1 21/3 1/2

 3 ایذه 23/2 23/1 1/2

 3 بستان 21/1 23/2 1/3

 / بهبهان 23/9 23/9 1/1

 3 حسینیه 23/3 21/9 1/3-

 1 دزفول 9//2 9//2 1/1

 91 دهدز 21/3 //21 1/3-

 99 رامهرمز 31/2 31/1 1/2

 92 شادگان //21 21/3 1/9-

 93 شوش 23/3 23/1 1/3-

 93 شوشتر 31/2 31/9 1/9

 93 کشاورزی اهواز 21/3 21/3 1/9-

 93 گتوند 9//2 3//2 //1-

 /9 لالی 23/3 3//2 9/2-

 93 ماهشهر //21 21/3 1/9

 91 مسجدسلیمان 23/3 23/3 1/1

 21 هندیجان 21/9 //21 //1-

 خوزستان 23/3 23/3 1/9-
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 خوزستان استان هواشناسی هایایستگاه بلندمدت و 11 بهار فصلمیانگین دمای  نمودار-3شکل 

 

 بلندمدت دمای میانگینبا  9311 بهارفصل  دمای میانگینمقایسه -3-3-9

 افزایشی روند ،استانهواشناسی ایستگاه  5در  بلندمدتامسال نسبت به دوره  بهارفصل در  نیانگیم یدماتغییرات 

و  ولدزف بهبهان، یهاستگاهیا) بلندمدتایستگاه بدون تغییر نسبت به دوره  4 و در ایستگاه روند کاهشی ۳ و در

 ( بوده است.مانیمسجدسل

درجه  ۱/۷با  شوشتردرجه سلسیوس و ایستگاه  5/۷با  بستان یهاستگاهیابا روند افزایشی دما،  یهاستگاهیادر -۱

 (۰شکل ()3جدول .)اندبودهرا دارا  دمامثبت تغییرات  ینهو کم ینهسلسیوس به ترتیب بیش

درجه  ۱/۷درجه سلسیوس و ایستگاه شادگان با  2/۱با  لالی یهاستگاهیای با روند کاهشی دما، هاستگاهیادر -2

 (۰شکل ()3جدول .)اندبودهیرات منفی دما را دارا سلسیوس به ترتیب بیشینه و کمینه تغی
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 بلندمدتمیانگین دوره  نسبت بهاستان هواشناسی  هایایستگاه، 11 بهارفصل  میانگین یدما اترییتغ نمودار-/ شکل

 

 بلندمدتدرجه سلسیوس نسبت به دوره  9/1دمای میانگین استان خوزستان در فصل بهار  درمجموع*

 کاهش داشته است.

 11 بهاردما  مطلق نهیشیبو  کمینه -3-3

 بیشینه مطلق دما-9

 سلسیوس، درجه ۶/46 با و ایستگاه دهدزسلسیوس  درجه 5/3۳با  کشاورزی اهواز ستگاهیا ۳5 بهار فصلدر 

 3/35 فصل نیدر اینه مطلق دمای شهر اهواز بیش .اندبودهدارا  را استان یدما مطلق بیشینه، ینهکم و ینهبیش

 (۶جدول ) است. شدهگزارش یوسسلس درجه

 کمینه مطلق دما-2

 ینهو بیش ینهکمسلسیوس،  درجه ۶/۱۱ با آبادان ستگاهیاو  سلسیوسدرجه  3/۷با  دهدزایستگاه  ۳5 بهار فصلدر 

 شدهگزارش سلسیوس درجه 5/5 فصل نیدر امطلق دمای شهر اهواز  نهیکم .اندبودهدما را دارا کمینه مطلق 

 (۶جدول ) است.
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 :تفاوت دمای بیشینه و کمینه مطلق -3

درجه سلسیوس بوده،  6/32با  بهبهانبیشینه اختلاف دمای بیشینه و کمینه مطلق مربوط به ایستگاه  ۳۳در بهار 

ی کمینه مطلق را دارا بوده و دماسلسیوس کمینه اختلاف دمای بیشینه  درجه ۱/46ایستگاه دهدز با  کهیدرحال

 (۶جدول ) .است

 خوزستاناستان هواشناسی  یهاستگاهیا 11 بهارفصل  مطلق دما نهیشیبو  کمینه –3جدول 

 ردیف ایستگاه مطلق بیشینهدمای  مطلق کمینهدمای  تفاوت دمای بیشینه و کمینه مطلق

 9 آبادان 31/9 99/3 3//3

 2 آغاجاری 33/3 1/3 33/3

 3 امیدیه 31/2 1/3 //31

 3 اهواز 33/3 3/3 31/3

 3 ایذه 32/3 3/3 31/3

 3 بستان 33/3 91/2 33/3

 / بهبهان 3//3 3 32/3

 3 حسینیه 33/2 3/2 33/1

 1 دزفول ///3 3// 31/2

 91 دهدز 33/3 1/3 33/9

 99 رامهرمز 33/2 1/2 31/1

 92 شادگان 3//3 99/2 33/3

 93 شوش 33/3 3/3 31/1

 93 شوشتر 33/9 1/3 33/3

 93 وازکشاورزی اه 31/3 3/3 39/3

 93 گتوند 31/3 3/2 39/3

 /9 لالی 33/3 3/3 33/3

 93 ماهشهر 31/2 91/3 33/3

 91 مسجدسلیمان 33/3 3/3 33/1

 21 هندیجان 31/9 91/9 31/1
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 93/1-9311استان خوزستان طی دوره  بهارفصل  دمای میانگین تحلیل-3-3

تا  0731ی هاسالطی افزایشی  روندبیانگر  ،ناستان خوزستادر  بهارفصل  دمای میانگینبررسی سری زمانی  

در  دادهرخدرجه سلسیوس  7/22دمای  با 0732 سالدر  استان بهار نیترخنکدر این دوره  .است بوده 0711

 درجه سلسیوس اتفاق افتاده است. 2/21با دمای  0712و  0733 و 0731 یهاسالاستان در  بهار نیترگرم حالیکه

 (3شکل )

 
 93/1-9311مودار دمای میانگین فصل بهار استان خوزستان دوره ن-3شکل 
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 (بهار نیترگرم بر اساس)93/1-9311دوره طی  استان خوزستان بهار دمای میانگین یبندرتبه–3جدول 

 رتبه سال بهاردمای میانگین 

 9 93/1و  /933و  9313 3/21

2/21 9313 3 

... ... ... 

3/23 9311 93 

   

3/23 93/2 31 

 

 

 
 رتبه صعودی بر اساس-93/1-9311استان خوزستان دوره  بهارنمودار دمای میانگین فصل -1شکل 

 

 و قرارگرفتهدر میانه دوره آماری  دماییوضعیت  ازلحاظاستان خوزستان  ۳۳ بهار ۳و شکل  6جدول  بهبا توجه 

 .گرددیم محسوب گذشتهسال  4۷دوره  طی خوزستان استان در بهار گرم شانزدهمین



 اداره کل هواشناسی خوزستان                                                                  9311 بهار نامهفصل

28 
 

 
 استان خوزستان-11 بهاردمای میانگین  دیبنپهنه-91شکل 
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 بلندمدت نسبت به دوره استان خوزستان-11 بهاردمای میانگین تغییرات دی بنپهنه-99شکل 
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 مچهارفصل 

 شبارتحلیل 

 99 بهار

 استان خوزستان
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 11 بهارفصل  شبار -3-9

 شدهثبتمتر یلیم 5/۶۰ ( معادلایستگاه سینوپتیک استان 2۷ آمار بر اساس)وزستان استان خ شمیانگین بار ۳۳ بهاردر 

 ینهو کم ینهبیش، مترمیلی ۷/۱۶با  ادگانش ایستگاه ومتر میلی 6/۱43با  ایذه ایستگاه در سطح استان نیز .است

 (۱2شکل ( )۰جدول . )اندبودهرا دارا استان  شبار

 خوزستان یهواشناس یهاستگاهیا، بلندمدتو دوره  11 بهار شبار– /جدول 

 نسبت به شتغییرات بار

 بلندمدتدوره 

 (متریلیم)

 بهار شبار 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9311 بلندمدت 

 9 آبادان 3//9 23/2 3//2-

 2 آغاجاری 31/1 31/9 1/3-

 3 امیدیه 33/3 3//3 23/3

 3 اهواز 23/2 31/3 1//9-

 3 ایذه 933/3 923/9 3//

 3 بستان 22/3 31/1 33/1-

 / بهبهان 1/3/ 33/3 32/3

 3 حسینیه 33/3 19/1 3/1-

 1 دزفول 39/9 33/1 3/3-

 91 دهدز //932 911/1 //21

 99 رامهرمز 31/3 31/3 32/1

 92 شادگان 93/1 23/3 33/2-

 93 شوش 3//3 39/3 99/3

 93 شوشتر 32/3 33/1 //33

 93 کشاورزی اهواز 22/1 23/3 93/3-

 93 گتوند 911/3 39/3 13/3

 /9 لالی 3//1 //3/ 23/3

 93 ماهشهر 93/3 23/9 1//2-

 91 مسجدسلیمان 3/3/ 33/3 92/9

 21 هندیجان 23/3 23/3 93/1

 خوزستان 3//3 39/1 93/3
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 ی هواشناسی استان خوزستانهاستگاهیا بلندمدتو دوره  11 بهار شنمودار بار-92شکل 

 

 بهار بلندمدت میانگین شبار با 9311 بهار میانگین شبار مقایسه-3-9-9

ایستگاه  ۳در  و افزایشیاستان روند  واشناسیه ستگاهیا ۱۱در  بلندمدتنسبت به دوره  ۳5 بهار شتغییرات بار

 .داشته است کاهشی یروند

 مینهو ک بیشینه ،درصد 6/۰با  ایذهو ایستگاه  درصد 6/۳3با  گتوندبا روند افزایشی، ایستگاه  یهاستگاهیادر -۱

 .اندبودهدارا  در استان را شبار یافزایشتغییرات 

بیشینه  ،درصد -4/۷با  آغاجاریایستگاه  و رصدد -۷/33با  نیز بستانایستگاه ی با روند کاهشی هاستگاهیادر  -2

 (۱4شکل ()۰جدول .)اندبودهدارا در استان را  شبار یکاهشتغییرات و کمینه 



 اداره کل هواشناسی خوزستان                                                                  9311 بهار نامهفصل

31 
 

 
 ی هواشناسی استان خوزستانهاستگاهیا بلندمدتنسبت به دوره  11 بهار شییرات بارتغنمودار -93شکل 
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 استان خوزستان 11 بهار شبار یبندپهنه-93شکل 
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 بلندمدتنسبت به دوره  استان خوزستان 11 بهار شبارتغییرات  یبندپهنه-93شکل  
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 یباران یتعداد روزها-3-2

بارانی را در  هایروزتعداد  ینهو کم ینهبیشروز  5با  دزفولو ایستگاه روز  22با  دهدز یهاستگاهیا ۳۳ بهاردر 

 بوده است. روز ۱2تعداد روزهای بارانی استان معادل  نیانگیمفصل در این  .انددادهسطح استان به خود اختصاص 

 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا بلندمدت و 11 بهار یباران یتعداد روزها- 3جدول 

عداد روز بارانی تغییرات ت

بهار نسبت به دوره 

 بلندمدت

 بارانی بهار هایتعداد روز 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9311 بلندمدت 

 9 آبادان 92 3 3

 2 آغاجاری 1 / 2

 3 امیدیه 93 / 3

 3 اهواز 1 3 9

 3 ایذه 93 93 3-

 3 بستان 91 3 2

 / بهبهان 99 1 2

 3 حسینیه 93 92 2

 1 دزفول 3 91 2-

 91 هدزد 22 93 /

 99 رامهرمز 1 3 9

 92 شادگان 92 / 3

 93 شوش 91 1 9

 93 شوشتر 99 3 3

 93 کشاورزی اهواز 99 / 3

 93 گتوند 93 91 3

 /9 لالی 93 99 3

 93 ماهشهر 3 3 2

 91 مسجدسلیمان 99 91 9

 21 هندیجان 91 3 3

 خوزستان 92 1 3
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 خوزستان هواشناسی یهاستگاهیا 11 بهارنمودار تعداد روزهای بارانی  -93شکل 

 
 بلندمدتنسبت به دوره  خوزستان هواشناسی یهاستگاهیا 11بهار تعداد روزهای بارانی راتیینمودار تغ -/9شکل 
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 روز 2با  دزفول ستگاهیاو  روز افزایش ۰با  دهدز یهاستگاهیاروزهای بارانی  تعداد ،بلندمدتدر مقایسه با دوره 

تعداد روزهای  نیانگیم .اندبودهی را نسبت به دوره بلندمدت در استان دارا و کاهشات افزایشی بیشینه تغییر ،کاهش

 (۱۰شکل )-(5جدول .)دهدیمروز افزایش نشان  4بلندمدت بارانی استان نسبت به دوره 
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 خوزستان واشناسیه یهاستگاهیا 13 بهارنقشه تعداد روزهای بارانی  -93شکل 
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 هواشناسی خوزستان هایایستگاه 11 بهارفصل  ساعته 23حداکثر بارش -3-3

 نیدر ا .دهدیمرا نشان  ۳۳ بهاردر  هواشناسی خوزستان هایایستگاهساعته  23 هایبارشحداکثر  (۳جدول )

ساعته  23بارش  ینهبوده و کم متریلیم 2/۶۷با حسینیه مربوط به ایستگاه استان  ساعته 23بارش  ینهبیش فصل

 است. شدهگزارش مترمیلی 5/3میزان به  ادانآبایستگاه از 

 (بهار بلندمدتو  11 بهار) هواشناسی خوزستان یهاستگاهیاساعته  23حداکثر بارش -1جدول 

 در هاایستگاهساعته  23رتبه بارش 

 امسال نسبت به دوره آماری بهار

 مترمیلیبه  ساعته 23حداکثر بارش 

 11 بهار بلندمدت بهار دیفر نام ایستگاه

(393/) متریلیم 9/31 -  3/3  9 آبادان 

(3931)متر میلی 3//3 -  2/99  2 آغاجاری 

(9393)متر میلی 2/913  -  3/92  3 دیهامی 

(/293متر )میلی 9/33 -  3/93  3 اهواز 

(1393)متر یلیم 1/933 -  3/33  3 ایذه 

(2193)متر میلی 3/933 -  3/19  3 بستان 

(3393)متر میلی 2/33 -   3/23  / بهبهان 

(2393) متریلیم 3/33 -  2/31  3 حسینیه 

(1293) متریلیم 32// -  //93  1 دزفول 

(1393) متریلیم 1/31 -  3/23  91 دهدز 

(3193)متر میلی 1/33 -  //3/  99 رامهرمز 

(3931) مترمیلی 1/31 -  2/3  92 شادگان 

(2931) مترمیلی 1/33 -  1/33  93 شوش 

(393/)متر یلیم 3/33 -  3/23  93 شوشتر 

(1393)متر یلیم 3/21 -  1//  93 کشاورزی اهواز 

(3931) متریلیم 1/31 -  3/21  93 گتوند 

(3193) متریلیم 3//3 -  3/23  /9 لالی 

(1393) مترمیلی /9/2 -  3/3  93 ماهشهر 

(293/) متریلیم 1/922 -   3/2/  91 مانیمسجدسل 

(9393)متر میلی 3/31 -  1/91  21 جانیهند 
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هواشناسی  یهاستگاهیا که در اکثر ساعته 23 یهابارش نیترنیسنگ ،گرددیمملاحظه  ۳جدول  که در طورهمان

 .بوده است یشمس ۳۷ دههمربوط به  ،به وقوع پیوسته در فصل بهار استان خوزستان و

 

 زستاناستان خوهواشناسی  یهاستگاهیاساعته  23ار حداکثر بارش دنمو-91شکل 
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 استان خوزستان واشناسیه یهاستگاهیاساعته  23حداکثر بارش نقشه  -21شکل 
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 93/1-9311طی دوره استان خوزستان  بهارفصل  شتحلیل بار-3-3

 بهار شارب. روند بوده است فاقد 0711تا  0731 در طول دورهاستان خوزستان  بهار شبررسی سری زمانی بار

در  .داشته است بلندمدتمیانگین  درصدی نسبت به 7/07ش افزای، مترمیلی 3/73زان استان خوزستان به می 11

 .دیینمایمملاحظه  0731-0711استان را طی دوره  بهار شبار ( نوسانات20شکل )

 
 93/1-9311استان خوزستان دوره  بهار شنمودار بار-29شکل 
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 نزولی( یبندرتبه بر اساس) 93/1-9311دوره استان خوزستان طی  بهارنمودار بارش -22شکل 

 

را در طول دوره بارش  ۱۱ رتبهاستان خوزستان  ۳۳ بهاربارش  گرددیمملاحظه  (22) شکلکه در  طورهمان

 ۱4۰5و بهار  متریلیم ۱2۱بارش با  ۱4۰6بهار سال  22توجه به شکل  با .ساله استان دارا بوده است 4۷آماری 

و کمینه بارش بهاره استان خوزستان را در طول دوره آماری به خود اختصاص بیشینه  متریلیم 4/6بارش با 

 .اندداده
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 پنجمفصل 

 گردوغبارتعداد روزهای 

 99 بهار

 استان خوزستان
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 (و کمتر متر 3111افقی  دیباد)11 بهار گردوغبارتعداد روزهای -3-9

. اندنمودهرا ثبت و گزارش  گردوغبارپدیده خوزستان ن هواشناسی استا یهاستگاهیاتمامی  ًً ۳۳ بهاردر فصل 

بهبهان،  یهاستگاهیاروز و کمینه فراوانی این پدیده از  ۱۰با  بستانبیشینه فراوانی این پدیده مربوط به ایستگاه 

 روز 4/3امسال  بهاراستان در  غباریمیانگین روزهای گردو نیهمچن است. شدهگزارشروز  ۱با  دهدز و هندیجان

 (24شکل )-(۱۷ جدول.)است بوده

 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا (و کمتر متر 3111 یافق دیباد) و بلندمدت 11 بهار گردوغبار یتعداد روزها–91جدول 

 درصد تغییرات نسبت به

 بلندمدت

 بهار غبارگردوتعداد روز 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9311 بلندمدت 

 9 آبادان 3 91 93-

 2 یراآغاج 3 3 9-

 3 امیدیه 3 93 /-

 3 اهواز 3 22 /9-

 3 ایذه 3 1 3-

 3 بستان /9 21 3-

 / بهبهان 9 3 /-

 3 حسینیه / 3 9

 1 دزفول 2 93 99-

 91 دهدز 9 3 3-

 99 رامهرمز 2 / 3-

 92 شادگان 3 93 93-

 93 شوش 3 92 1-

 93 شوشتر 2 91 3-

 93 کشاورزی اهواز 3 /9 93-

 93 گتوند 3 /9 93-

 /9 لالی 3 1 3-

 93 ماهشهر 3 92 /-

 91 مسجدسلیمان 3 93 99-

 21 هندیجان 9 / 3-

-3 9/92  3/3  خوزستان 
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 (و کمتر متر 3111 دیخوزستان )دهواشناسی  یهاستگاهیا و بلندمدت 11 بهارگردوغبار  یروزها نمودار تعداد-23شکل 

 

 تبا بلندمد 11 بهار گردوغبارمقایسه تعداد روزهای -3-2

 بلندمدتنسبت به دوره  ۳۳ بهاردر هواشناسی استان  یهاستگاهیا گردوغبارتعداد روزهای  ۱۷جدول با توجه به 

 (روز افزایش ۱ هینیحس یهاستگاهیا جزبه.)تغییرات کاهشی داشته است

نسبت  یارگردوغب یروزها روز کاهش ۱و ایستگاه آغاجاری با  گردوغبارروز کاهش روزهای  ۱۰ایستگاه اهواز با 

 .اندبودهدارا  ۳۳را در فصل بهار  گردوغباربه ترتیب بیشینه و کمینه تغییرات کاهشی روزهای  بلندمدتبه دوره 

 (23شکل )

داشته روز کاهش  5 در این فصل بلندمدتنسبت به دورۀ نیز  خوزستان استان ۳۳بهار  گردوغبارتعداد روزهای 

 (۱۷جدول .)است
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 (و کمتر متر 3111 دید) بلندمدت به دوره و نسبت 11 بهارگردوغبار  یتعداد روزهاتغییرات  نمودار-23شکل 
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 استان خوزستان 11بهار  گردوغبارتعداد روزهای  یبندپهنه-23شکل 
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 فصل ششم

 گیرینتیجه

 و

 هاشنهادیپ
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 گیرینتیجه-3-9

ایستگاه هواشناسی  2۷آمده از دستروزهای گردوغبار بهبررسی و تحلیل اطلاعات آماری ماهانه دما و بارش و تعداد 

 باشد.به شرح ذیل می ۳۳ بهاراستان خوزستان در 

 

 دما-3-9-9

 درجه ۱/۷)نسبت به دوره بلندمدت بوده که  درجه سلسیوس 5/2۷استان میانگین دمای کمینه  ۳۳ بهارطی 

دمای  میانگین. همچنین (افزایشیروند  ستگاهیا ۰ درو  کاهشیایستگاه استان روند  ۱2در داشته است ) کاهش سلسیوس(

 کاهشسلسیوس(  درجه 2/۷)نسبت به دوره بلندمدت  که آمدهدستبهدرجه سلسیوس  5/4۶ بیشینه استان

استان  بهاردمای میانگین  درمجموع .روند کاهشی( ستگاهیا ۳ و درایستگاه استان روند افزایشی  ۱۷)در  است داشته

 است. افتهیکاهشدرجه سلسیوس نسبت به دوره بلندمدت  ۱/۷ رجه سلسیوس( معادلد 4/25خوزستان )

 

 بارش-3-9-2

 4/۱4بوده که نسبت به دوره بلندمدت فصل بهار  متریلیم 5/۶۰میانگین بارش استان خوزستان  ۳۳طی بهار 

 شافزایه دوره بلندمدت نسبت ب ۳۳ در بهارهواشناسی استان خوزستان  ایستگاهیازده  بارش است. افتهیشیافزا

 یهااهستگیا) .بوده است بلندمدتشمالی و جنوب شرقی بیشتر از دوره  در مناطقاین افزایش بارش است  داشته

 درصد( 62بهبهان با  درصد ۳3با گتوند 

 یو غرب یجنوب در مناطقکاهش  نیا ایستگاه استان کمتر از دوره نرمال بوده است. ۳در همچنین بارش بهاره 

 34و  33به ترتیب کاهشی معادل  بستان، شادگان نظیر ییهاستگاهیااست. )در  بیشتر از سایر نقاط بوده اناست

 است( شدهمشاهدهدرصد 
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 گردوغبار-3-9-3

 4/3 امسال بهارمیانگین رخداد این پدیده در  بوده است بلندمدتکمتر از دوره رخداد پدیده گردوغبار  ۳۳ بهاردر 

 است. افتهیکاهش روز 5 بلندمدتنسبت به دوره که  بوده در استان روز

 هاشنهادیپ-6-2
ی رسانی به کاربران عمومتوانند نقش به سزایی در اطلاعهواشناسی می یهاو ماهنامه هافصلنامهبا توجه به اینکه 

ترین مهم آنجایی که پارامترهای دما و بارش از واژو تخصصی همچنین مسئولین کشوری و استانی داشته باشند 

 و هادر فصلنامهباشد پرداخت کامل به این دو پارامتر پارامترهای موردتوجه در میان عموم و سایر کاربران می

 یهاماهنامه هافصلنامهگردد در تهیه و تدوین باشد. لذا پیشنهاد میهای هواشناسی مهم و ضروری میماهنامه

غیراز دما ویارش خودداری گردد و در گزارشات وهوایی بهامترهای آبالامکان از پرداختن به سایر پارهواشناسی حتی

 وهوایی موردبررسی قرار گیرد.دیگری سایر پارامترهای آب

 

 


