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 مقدمه

 صولفبه توضیحات مربوط  باشدیمخوزستان مشتمل بر شش فصل استان هواشناسی  9311 نیدرورفماهنامه 

 .باشدیمبه شرح ذیل مختلف این ماهنامه 

 و مشخصاتتعداد  ،جغرافیایی استان خوزستان  یاتخصوصمرتبط با کلیاتی در این فصل  :فصل اول 

 هواشناسی استان آورده شده است. یهاستگاهیا

 .است قرارگرفته یموردبررساستان  نیدرورف تحلیل سینوپتیکی در فصل دوم :فصل دوم

ایستگاه  02دمایی( یهامطلقو  نیانگیم ،نهیشیب ،دمای کمینه) ییدما یو پارامترهاتحلیل دما  :فصل سوم

در این فصل استانی  یهاو نقشهترسیم نمودارها  ،آماری سهیمقا یهاروشاز هواشناسی استان با استفاده 

 .است قرارگرفته تحلیلمورد

 حداکثر بارشو  روزهای بارانی تعداد ،بارندگی) شبارو پارامترهای  شباردر این فصل وضعیت  :فصل چهارم

ترسیم نمودارها  ،آماری سهیمقا یهااز روشایستگاه هواشناسی استان با استفاده  02و در استان  (ساعته 02

 است. قرارگرفته یموردبررساستانی  یهاو نقشه

پنجم در فصل  11نیدرورفایستگاه هواشناسی استان در  02در  گردوغبارتحلیل روزهای  فصل پنجم:

 بوده است موردتوجه

 در ...(گردوغبارروزهای  ،بارش، کلی از نتایج حاصله )دما یریگجهینتآخر این ماهنامه فصل در فصل ششم: 

 .است نظر قرارگرفته مداستان خوزستان  11 نیدرورف یوهواآبتحلیل 
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 فصل اول

 موقعیت و مشخصات

 واشناسیه یهاستگاهیا

 استان خوزستان
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 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیو اآشنایی با استان خوزستان -9-9

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

 رانیا 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

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

 هواشناسی کشاورزی، تحقیقات ایستگاه دو سینوپتیک، 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 

 

 ردیف
 جغرافیایی عرض ایستگاه

 طول

 غرافیاییج

ارتفاع از 

 ایدرسطح 

 متر()

 دوره آماری نوع ایستگاه

 ۱4۰۷-۱4۳۰ سینوپتیک اصلی فرودگاهی 6/6 35,22,83 33,22,33 آبادان 1

 ۱4۳۷-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/۱34 34,34,32 33,32,35 آغاجاری 2

 ۱4۰۷-۱4۳۰ سینوپتیک اصلی فرودگاهی ۷/26 34,33,23 33,33,32 دیهامی 3

 ۱4۰۱-۱4۳۰ اصلی فرودگاهی سینوپتیک ۶/22 35,33,34 32,23,33 ازاهو 4

 ۱4۰۷-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/52۰ 34,82,24 32,83,84 ایذه 5

 ۱4۰۷-۱4۳۰ اصلی سینوپتیک 6/5 35,33,34 32,32,25 بستان 6

 ۱4۰4-۱4۳۰ سینوپتیک اصلی ۷/4۱4 83,23,32 33,34,23 بهبهان 7

 ۱452-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/4۶3 35,28,23 32,33,22 حسینیه 8

 ۱4۰۷-۱4۳۰ کشاورزی-سینوپتیک اصلی ۷/52 35,28,84 32,28,22 دزفول آبادیصف 9

 ۱452-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/۱3۶۰ 83,24,83 32,32,33 دهدز 11

 ۱4۰۷-۱4۳۰ سینوپتیک اصلی ۷/۱۶۶ 34,38,33 32,24,22 رامهرمز 11

 ۱456-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/4 35,35,33 33,34,24 شادگان 12

 ۱45۳-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/6۶ 35,23,22 32,22,33 شوش 13

 ۱4۰4-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/6۰ 35,82,33 32,32,84 شوشتر 14

 ۱452-۱4۳۰ اورزیکش-سینوپتیک تکمیلی ۷/۱2 35,32,32 32,23,35 کشاورزی اهواز 15

 ۱455-۱4۳۰ نوپتیک تکمیلیسی ۷/۰۱ 35,35,38 32,23,23 گتوند 16

 ۱45۰-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/46۶ 34,38,84 32,23,23 لالی 17

 ۱4۰۷-۱4۳۰ سینوپتیک اصلی فرودگاهی 2/6 34,34,34 33,33,33 ماهشهر 18

 ۱4۰۷-۱4۳۰ سینوپتیک اصلی فرودگاهی ۷/42۷ 34,23,24 32,33,33 مسجدسلیمان 19

 ۱4۰۳-۱4۳۰ ینوپتیک تکمیلیس ۷/4 34,32,23 33,23,85 جاندیهن 21
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 استان خوزستان واشناسیه یهاستگاهیاموقعیت -9شکل 
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 دومفصل 

 تحلیل سینوپتیکی 

 99 فروردین

 استان خوزستان 
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 فروردین اول دهه-2-9

 همراه دیشد نسبتاًو  دیشد یذکور با وزش بادها تیشد که وضع یهمراه م یسامانه بارش تیدهه با فعال نیا شروع

 یو شمال شرق یمتوجه مناطق شرق هابارشاحتمال تگرگ همراه بود اما عمده حجم  بعضاً و برق و  با باران ورعد

 .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 نیابود.

 اشاره نمود. متریلیم ۱/۱4 گتوند ،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

 .دیگزارش گرد یبارندگ

 یهاارشو ب یآن ابرناک امدیکه پ قرارداد ریتأثاستان را تحت  یفیضع داریناپا ستمیس داریپا یاز دو روز جو پس

مذکور باعث  ستمیدهه س نیا و هشتمهفتم  یروزها ی( طمتریلیم ۷۱/۷پراکنده در استان بود )شادگان بارش 

 یروزها یط ستمیس نیا .دیگرد متریلیم 2 جانیهندو  6/۷ دهدز ،3/۷ آبادان ،6/3 ذهیا یهاستگاهیابارش در 

به بارش  که از آن جمله دیاستان باعث گرد یهاستگاهیا یدر برخرا  یفیضع یهابارشدهه  نیا و نهمهشتم 

 اشاره نمود. توانیم متریلیم 6/۷و دهدز  3/۷آبادان  6/۱اهواز  یکشاورز ستگاهیا

از  دیدر استان گرد یتوجهقابلو  ریفراگ یهابارشمربوطه باعث  یسامانه بارش زا دیدهه با تشد نیروز ا نیآخر

 ،۶/2۰ مانیمسجدسل ،3/2۶دهدز  ،۶2 مشکیاند ،۰/4۱دزفول  ،4/42 ذهیا یهاستگاهیابه بارش  توانیمآن جمله 

 اشاره نمود. متریلیم 5/3اهواز  ،4/26 یلال

 فروردیندوم  دهه-2-2

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

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

 نمود.

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

 .دیگرد
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 نیر چهارم. دشدیم ینیبشیپبا احتمال رگبار پراکنده  یابرمهینتا  یسمتدهه ق 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

 د.بو شدهگزارش متریلیم ۱کمتر از  یهابارشنقاط استان  ریبود در سا متریلیم

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

 .دیدهه به طول انجام نیا

 یرا در برخ متریلیم ۱کمتر از  ییهابارش جادیباعث ا یفیضع یدهه سامانه بارش نیدر روز نهم ا نیهمچن

تان اس یهاستگاهیااز تمام  یسامانه بارش تیدهه با تقو نیروز ا نیدر آخر اام .گردد را سبباستان  یهاستگاهیا

 4/۶ مشکیاند هینیحس ۶/3 ذهیا ،2/۳ مانیمسجدسل ،۱۷دهدز  یهاستگاهیااز آن جمله  دیگزارش گرد یبارندگ

 .اشاره نمود توانیم متریلیم

 فروردین سوم دهه-2-3

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

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

 .اندداشتهر استان د

ز آن که ا دیاستان گزارش گرد یهاستگاهیااز  یریفراگ نسبتاًو  فیخف یهابارشدهه  نیروز ا نیو سوم نیدوم در

 در روز دوم اشاره نمود. متریلیم 6/2بهبهان  و 2/2دهدز  یهاستگاهیابه بارش  توانیمجمله 

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

 .دیگزارش گرد یبارندگ

نده و پراک فیخف یهابارشاحتمال  اما دینگرداستان گزارش  یهاستگاهیااز  یشبار گونهچیهدهه  نیروز هفتم ا تا

 استان دور از انتظار نبود. یهاستگاهیادر 

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

 د(بو اراد امیا نیدر ا اربارش  نیشتریب متریلیم 3/۷اهواز با  یکشاورز

 یهابارش نیفرورد 4۱در روز  اما دینگرداستان گزارش  یهاستگاهیااز  یبارش گونهچیه نیفرورد 4۷تا روز  ازآنپس

دهدز  یاهستگاهیابه بارش  توانیمجمله  آناستان گزارش شد که از  یهاستگاهیااز  یتوجهقابل نسبتاًو  ریفراگ

 نمود. ارهاش متریلیم ۱/۷و اهواز  5/۱دزفول  ،متریلیم ۶/3بستان  ،متریلیم ۳/۶
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 ماهفروردینمیانگین دمای بیشینه -3-1

 هایستگا این ماه در بوده است. سلسیوس درجه 5/2۰ امسال ماهفروردیندر  استان خوزستانمیانگین دمای بیشینه 

میانگین  نهیو کمینه بیشبه ترتیب سلسیوس،  درجه 4/۱۰با  دزده ستگاهیاو  سلسیوسدرجه  4/4۷با امیدیه 

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

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

تغییرات نسبت به دوره 

 فروردین بلندمدت

 میانگین دمای بیشینه فروردین
 ستگاهای

ف
دی

ر
 9311 بلندمدت 

 9 آبادان 30/0 30/7 0/7-

 2 آغاجاری 30/0 39/0 9/0-

 3 امیدیه 30/3 30/8 0/5-

 4 اهواز 30/9 30/3 0/2-

 5 ایذه 23/0 24/0 9/0-

 6 بستان 21/9 21/5 0/4-

 7 بهبهان 28/3 21/2 0/1-

 8 حسینیه 25/4 27/4 2/0-

 1 دزفول 27/0 28/4 9/4-

 90 دهدز 97/3 91/3 2/0-

 99 رامهرمز 21/2 21/1 0/7-

 92 شادگان 21/9 30/8 9/7-

 93 شوش 27/7 21/8 2/9-

 94 شوشتر 28/7 21/1 9/2-

 95 کشاورزی اهواز 30/2 30/1 0/7-

 96 گتوند 28/2 21/7 9/5-

 97 لالی 25/4 28/2 2/8-

 98 ماهشهر 21/4 30/9 0/7-

 91 مانمسجدسلی 27/3 28/9 0/8-

 20 هندیجان 21/3 39/2 9/1-

 خوزستان 27/8 21/0 9/2-
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 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا بلندمدت و 11 فروردیننمودار دمای بیشینه -2شکل 

 

 
 (صعودیرتبه  بر اساس) ی هواشناسی خوزستانهاستگاهیا 11 فروردیننمودار دمای بیشینه -3شکل 
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 4/4۷کمینه و ایستگاه امیدیه با دمای  4/۱۰با دمای دهدز  یهاستگاهیا شودیمملاحظه  4شکل در که  طورهمان

 .اندبودهدارا ی استان هاستگاهیادمای بیشینه را در میان میانگین  بیشینه

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

 شیکاهناسی هواش یهاستگاهیاکلیه در  بلندمدتدوره  امسال نسبت به فروردیندر  نهیشیب یدما نیانگیمتغییرات 

 مینهو ک ینهدرجه سلسیوس به ترتیب بیش 2/۷با  اهوازدرجه سلسیوس و ایستگاه  5/2با  لالی ایستگاهبوده است. 

 (3شکل . )اندبودهدارا  در استان دمای بیشینه را تغییرات میانگین

افزایش  بلندمدتسلسیوس نسبت به دوره  درجه 2/۱امسال  نفروردیطی  نیز استان خوزستاندر دمای بیشینه 

 داشته است.

 
 بلندمدتدوره  به نسبتهواشناسی خوزستان  یهاستگاهیا 11 ماهفروردین دمای بیشینهتغییرات نمودار -4شکل 
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 ماهفروردینمیانگین دمای کمینه -3-2

 درجه ۱/۱۶ ایستگاه استان( 2۷آمار  ر اساسبخوزستان )امسال در استان  ماهفروردینکمینه  میانگین دمای

 درجه 6/۱5با  آبادان ایستگاه و سلسیوس درجه ۱/۳ با دهدز ایستگاهاین ماه  یط .است شدهثبت سلسیوس

 (۶( )شکل 4جدول ). اندبودهدر استان دارا را  دمای کمینه نیانگیم ینهو بیش ینهکم ،سلسیوس

 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا بلندمدتو  11 فروردین کمینه دمای میانگین–3جدول 

تغییرات نسبت به دوره 

 فروردین بلندمدت

 میانگین دمای کمینه فروردین
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9311 بلندمدت 

 9 آبادان 98/6 97/4 9/2

 2 آغاجاری 98/6 98/1 0/3-

 3 امیدیه 96/1 96/4 0/5

 4 اهواز 96/4 96/1 0/5-

 5 ایذه 1/6 1/1 0/3-

 6 بستان 96/2 94/1 9/3

 7 بهبهان 93/8 94/2 0/4-

 8 حسینیه 95/2 96/8 9/6-

 1 دزفول 93/0 93/3 0/3-

 90 دهدز 1/9 1/8 0/7-

 99 رامهرمز 96/8 96/1 0/9-

 92 شادگان 97/1 97/5 0/4

 93 شوش 93/7 94/1 9/2-

 94 شوشتر 97/0 97/7 0/7-

 95 وازکشاورزی اه 95/2 95/4 0/2-

 96 گتوند 92/8 93/4 0/6-

 97 لالی 92/8 94/4 9/6-

 98 ماهشهر 97/1 97/6 0/3

 91 مسجدسلیمان 94/8 95/6 0/8-

 20 هندیجان 96/2 97/0 0/8-

 خوزستان 95/9 95/4 0/3-
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 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا بلندمدت و 11 ماهفروردیننه کمینمودار دمای -5شکل 

 

 
 رتبه صعودی بر اساس خوزستان یهواشناس یهاستگاهیا 11 فروردین نهیکم ینمودار دما-6کل ش
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 انیدر مدمای کمینه را  ینهکمدرجه سلسیوس ( ۱/۳) با دهدز ستگاهیا شودیمملاحظه  6 شکلدر که  طورهمان

 در استانرا دمای کمینه  ینهشبی سلسیوس ( درجه6/۱5با )آبادان  هستگایاحالیکه  در بودهاستان دارا  یهاستگاهیا

 .ستا به خود اختصاص داده

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

استان  واشناسیایستگاه ه ۱۶در  بلندمدتامسال نسبت به دوره  ماهفروردیندر  نهیکم یدما نیانگیمتغییرات 

 است. داشته ایستگاه روندی افزایشی ۶ و درکاهشی  دیرون

درجه سلسیوس و ایستگاه رامهرمز  6/۱لالی با  ی با روند کاهشی دمای کمینه، ایستگاه حسینیه وهاستگاهیادر -۱

 .اندبودهدرجه سلسیوس به ترتیب بیشینه و کمینه تغییرات منفی دمای کمینه را دارا  ۱/۷با 

 3/۷با  شادگاندرجه سلسیوس و ایستگاه  4/۱با  بستانبا روند افزایشی دمای کمینه، ایستگاه  یهاستگاهیادر -2

 .اندبودهدمای کمینه را دارا  یافزایشبیشینه و کمینه تغییرات درجه سلسیوس به ترتیب 

 کاهش بلندمدتدرجه سلسیوس نسبت به دوره  4/۷امسال  ماهفروردینطی نیز دمای کمینه استان خوزستان  

 (۰شکل ()4جدول ) داشته است.

 
 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا بلندمدتبه  نسبت 11 فروردیننه کمیدمای غییرات تنمودار -7شکل 

 



 اداره کل هواشناسی خوزستان                                                                 9311 فروردیننامه ماه

28 
 

 ماهفروردیندمای میانگین -3-3

 ۰/۷نسبت به دوره بلندمدت  که شدهثبت سلسیوس درجه 3/2۱ خوزستاناستان  ۱4۳۳فروردیندمای میانگین 

 ستگاهیاو  سلسیوس درجه 4/23با وآغاجاری  ادانبآ ایستگاهاین ماه  در .دهدیمنشان  کاهش درجه سلسیوس

 (5( )شکل 3جدول ). اندبودهدارا  در استانرا دمای میانگین  ینهو کم ینهبیش ،سلسیوس درجه 2/۱4با  دهدز

 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا بلندمدت دوره و 11 ماهفروردیندمای میانگین –4جدول 

تغییرات دمای میانگین 

نسبت به دوره  ماهنیفرورد

 بلندمدت

 دمای میانگین فروردین 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9311 بلندمدت 

 9 آبادان 24/3 24/0 0/3

 2 آغاجاری 24/3 24/1 0/6-

 3 امیدیه 23/6 23/5 0/9

 4 اهواز 23/3 23/6 0/3-

 5 ایذه 96/3 96/7 0/4-

 6 بستان 22/7 22/2 0/5

 7 بهبهان 29/9 29/7 0/6-

 8 حسینیه 20/3 22/0 9/7-

 1 دزفول 20/0 20/8 0/8-

 90 دهدز 93/2 94/5 9/3-

 99 رامهرمز 23/0 23/4 0/4-

 92 شادگان 23/5 24/0 0/5-

 93 شوش 20/7 22/2 9/5-

 94 شوشتر 22/1 23/7 0/1-

 95 کشاورزی اهواز 22/7 23/9 0/4-

 96 گتوند 20/5 29/5 9/0-

 97 لالی 91/9 29/9 2/0-

 98 ماهشهر 23/7 23/1 0/2-

 91 مسجدسلیمان 29/9 29/8 0/7-

 20 هندیجان 22/8 24/2 9/4-

 خوزستان 29/4 22/9 0/7-
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 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا ماهفروردین بلندمدت و 11 فروردینمیانگین دمای  نمودار-8شکل 

 

 
 رتبه صعودی( بر اساس) خوزستان یهواشناس یهاستگاهیا 11 فروردین میانگین ینمودار دما-1شکل 
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دمای میانگین را در  ینهکمدرجه سلسیوس ( 2/۱4)با دهدز  ستگاهیا شودیمملاحظه  (۳شکل )در که  طورهمان

 را دردرجه سلسیوس  23تا  ۱۳استان دمایی معادل  یهاستگاهیاکثر ا (۳شکل )به با توجه است.  بودهاستان دارا 

 .اندبودها دار ۳۳ ماهفروردین

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

 افزایشی دیرونایستگاه هواشناسی  ۱۰در  بلندمدتامسال نسبت به دوره  ماهفروردین نیانگیم یدماتغییرات 

 ایستگاه هواشناسی روندی کاهشی داشته است. 4 و درداشته 

درجه سلسیوس  2/۷با  ماهشهردرجه سلسیوس و ایستگاه  ۷/2با  لالیایستگاه  کاهشیبا روند  یهاستگاهیادر -۱

 (۱۷شکل ()3جدول ).اندبودهرا دارا  نیانگیمدمای  یکاهشتغییرات  ینهو کم ینهبه ترتیب بیش

سیوس درجه سل ۱/۷درجه سلسیوس و ایستگاه امیدیه با  ۶/۷ی با روند افزایشی ایستگاه بستان با هاستگاهیادر -2

 (۱۷شکل ()3جدول ).اندبودهرا دارا  نیانگیمبه ترتیب بیشینه و کمینه تغییرات افزایشی دمای 

 کاهش بلندمدتسلسیوس نسبت به دوره  درجه ۰/۷امسال  ماهنیفرورددمای میانگین استان خوزستان طی 

 (3)جدول  داشته است.

 
 نرمالدوره  خوزستان نسبت بهاستان هواشناسی  هایستگاهای 11 ماهنیفرورد میانگین یدما اترییتغ نمودار-90 شکل



 اداره کل هواشناسی خوزستان                                                                 9311 فروردیننامه ماه

25 
 

 دما مطلق نهیشیبو  کمینه -3-4

 بیشینه مطلق دما-9

 سلسیوس، درجه ۱/24 با و ایستگاه دهدزسلسیوس  درجه 3/3۷با  کشاورزی اهواز ستگاهیا ۳۳ ماهنیفرورددر 

 ۷/4۰ماه  نیدر اینه مطلق دمای شهر اهواز بیش .ندابودهدارا در سطح استان را دما  مطلق بیشینه ،کمینه و ینهبیش

 (۶جدول ) است. شدهگزارش سلسیوس هجدر

 

 کمینه مطلق دما-2

 ،ینهو بیش ینهکمسلسیوس،  درجه ۶/۱۱ با آبادان ستگاهیاو  سلسیوسدرجه  3/۷با  ایذهایستگاه  ۳۳ ماهنیفرورددر 

 سلسیوس درجه 6/5ماه  نیدر امطلق دمای شهر اهواز  هنیکم .اندبودهدارا در سطح استان را دما مطلق  نهیکم

 (۶جدول ) است. شدهگزارش

 

 تفاوت دمای بیشینه مطلق با کمینه مطلق-3

درجه  ۷/42با کشاورزی اهواز  اختلاف دمای بیشینه و کمینه مطلق مربوط به ایستگاه ینهبیش ۳۳ ماهنیفرورددر 

اختلاف دمای بیشینه و کمینه مطلق  ینهسلسیوس کم درجه 5/2۱با  حسینیهایستگاه  کهیدرحال، سلسیوس بوده

 (۶جدول ) را دارا بوده است.
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 ی هواشناسی استان خوزستانهاستگاهیا 11فروردین  مطلق دما نهیشیبو  کمینه –5جدول 

 تفاوت دمای بیشینه مطلق

 با کمینه مطلق  ردیف ایستگاه دمای حداکثر مطلق دمای حداقل مطلق

 9 آبادان 3438 9935 2333

 2 آغاجاری 3739 138 2733

 3 امیدیه 3631 135 2734

 4 اهواز 3739 838 2833

 5 ایذه 2139 333 2538

 6 بستان 3639 9032 2531

 7 بهبهان 3437 5 2137

 8 حسینیه 3030 832 2938

 1 دزفول 3330 735 2535

 90 دهدز 2339 034 2237

 99 امهرمزر 3534 132 2632

 92 شادگان 3436 9932 2334

 93 شوش 3333 836 2437

 94 شوشتر 3435 135 2530

 95 کشاورزی اهواز 4034 834 3230

 96 گتوند 3330 832 2438

 97 لالی 3039 638 2333

 98 ماهشهر 3632 9034 2538

 91 مسجدسلیمان 3232 834 2338

 20 هندیجان 3431 9039 2438
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 9370-9311استان خوزستان طی دوره  فروردین دمای میانگین یلتحل-3-5

را افزایشی  یروند ۱4۳۳تا  ۱4۰۷ی هاسالاستان خوزستان طی  ماهنیفرورد سری زمانی دمای میانگین تحلیل 

 درجه 2/۱۳یبادما ۱4۰6ال سدر دمای میانگین استان  ینهکماین دوره  ( در۱۱) شکل .دهدیمنشان برای استان 

 (6جدول ) .است شدهحادثسلسیوس  درجه ۷/2۶ با دمای ۱45۰سال در استان  دمایشینه بیو سلسیوس 

 (رتبه صعودی بر اساس)9370-9318دوره طی  استان خوزستان فروردین دی دمای میانگینبنرتبه–6جدول 

 رتبه سال درجه سلسیوس() فروردیندمای میانگین 

2391 9376 9 

2320 9388 2 

4320 9379 3 

... ... ... 

... ... ... 

 20 9318و  9311 4329

0325 9387 21 

 

 
 9370-9311استان خوزستان دوره  فروردیننمودار دمای میانگین -99شکل 
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 خوزستان استان 11 فروردیندمای میانگین دی بنپهنه-92شکل 
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 لندمدتبنسبت به دوره  خوزستان استان 11 فروردیندمای میانگین تغییرات دی بنپهنه-93شکل 
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 مچهارفصل 

 بارندگیتحلیل 

 99 فروردین

 استان خوزستان
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 11 فروردینبارندگی  -4-9

متر یلیم 5/3۰معادل ( ایستگاه سینوپتیک استان 2۷ آمار بر اساس)میانگین بارندگی استان خوزستان  ۳۳ فروردیندر 

و  ینهبیش مترمیلی 4/۱۱با  نآبادا، ایستگاه ومتر یمیل ۶/۱2۰با  ایذه ایستگاه استان نیز در سطح .است شدهثبت

 (۱3( )شکل ۰ . )جدولاندبودهدارا در استان میزان بارندگی را  ینهکم

 خوزستان یهواشناس یهاستگاهیا و دوره بلندمدت 11 فروردین بارندگی– 7جدول 

 تغییرات بارندگی

نسبت به  ماهنیفرورد

 (متریلیم) بلندمدتدوره 

 فروردین بارندگی 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9311 بلندمدت 

 9 آبادان 9933 9631 3330-

 2 آغاجاری 2633 2839 635-

 3 امیدیه 4231 2836 4138

 4 اهواز 2430 2332 334

 5 ایذه 92735 1732 3932

 6 بستان 9133 2430 9135-

 7 بهبهان 5137 3432 7434

 8 حسینیه 8239 5830 4936

 1 دزفول 4532 3730 2232

 90 دهدز 8834 8536 332

 99 رامهرمز 5733 3236 7538

 92 شادگان 9337 9832 2436-

 93 شوش 5231 3335 5839

 94 شوشتر 5430 3435 5637

 95 کشاورزی اهواز 9736 9134 134-

 96 گتوند 6734 3634 8530

 97 لالی 6336 6935 334

 98 ماهشهر 9335 2035 3432-

 91 مسجدسلیمان 6834 4436 5335

 20 هندیجان 2036 9831 139

 خوزستان 4738 3736 2631
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 بلندمدتهواشناسی استان خوزستان و دوره  یهاستگاهیا 11 فروردیننمودار بارندگی -94شکل 

 

 
 رتبه نزولی( بر اساس) خوزستان یهواشناس یهاستگاهیا 11 فروردین بارشنمودار -95شکل 
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 ماهفروردین بلندمدت شبار با 9311 ماهفروردین میانگین شربا مقایسه-4-9-9

 6افزایشی و در هواشناسی استان  ستگاهیا ۱3در  بلندمدتامسال نسبت به دوره  ماهفروردیندر  تغییرات بارندگی

 ایستگاه هواشناسی استان کاهشی بوده است.

و  ینهبیش درصد 2/4با  دهدز ستگاهیو ا درصد ۷/5۶با  گتوندایستگاه با روند افزایش بارش  یهاستگاهیدر ا-۱

 (۱6شکل ) (۰جدول ).اندبودهدارا  بلندمدتگین ننسبت به میارا  شبار یافزایش ینه تغییراتکم

 
 بلندمدتنسبت به دوره استان خوزستان هواشناسی  یهاستگاهیا 11 فروردینتغییرات بارندگی نمودار -96شکل 

 
 ینهدرصد بیش ۶/6با آغاجاری  ستگاهیو ادرصد  2/43با  ماهشهری بارش ایستگاه با روند کاهش یهاستگاهیدر ا-2

 .اندبودهدارا  بلندمدترا نسبت به میانگین  شبار یکاهشتغییرات  ینهو کم

 

افزایش  بلندمدتدرصد نسبت به دوره  1326استان خوزستان  فروردینبارش  درمجموع

 داشته است.
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 استان خوزستان 11 فروردین بارندگی دیبنپهنه-97شکل 
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 بلندمدتنسبت به دوره  استان خوزستان 11 فروردین یبارندگتغییرات دی بنپهنه-98کل ش
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 یباران یتعداد روزها-4-2

کمترین روز بارانی را در ترتیب بیشترین و  روزبه 3با  آبادان ستگاهیاو  روز ۱۱با  ایذه ستگاهیا ۳۳ فروردیندر 

روز بوده  5تعداد روزهای بارانی استان معادل  نیانگیماین ماه  در .انددادهتصاص سطح استان به خود اخ

 (۱۳(، )شکل 5جدول ).است

 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا بلندمدت 11 ماهفروردین یباران یتعداد روزها- 8جدول 

تغییرات تعداد روز بارانی 

نسبت به  ماهنیفرورد

 (روز) بلندمدتدوره 

 بارانی فروردینتعداد روز  
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9311 بلندمدت 

 9 آبادان 1 4 5

 2 آغاجاری 7 4 3

 3 امیدیه 1 5 4

 4 اهواز 5 5 0

 5 ایذه 1 99 2-

 6 بستان 7 5 2

 7 بهبهان 6 6 0

 8 حسینیه 99 6 5

 1 دزفول 6 6 0

 90 دهدز 94 1 5

 99 رامهرمز 7 5 2

 92 شادگان 8 5 3

 93 شوش 7 5 2

 94 شوشتر 8 5 3

 95 کشاورزی اهواز 8 5 3

 96 گتوند 1 5 4

 97 لالی 90 6 4

 98 ماهشهر 5 4 9

 91 مسجدسلیمان 1 6 3

 20 هندیجان 8 4 4

 خوزستان 8 6 3
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 خوزستان واشناسیه یهاستگاهیا 11 ماهفروردیننمودار تعداد روزهای بارانی  -91شکل 

بیشترین  ،افزایش روز ۶با  آبادانو  هدزدو  حسینیه یهاستگاهیاروزهای بارانی  تعداد ،بلندمدتدر مقایسه با دوره 

به  تعداد روزهای بارانی استان نسبت نیانگیم .اندبودهافزایشی را نسبت به دوره بلندمدت در استان دارا  تغییرات

 (2۷شکل )-(5جدول ).داشته است شافزای روز 2دوره بلندمدت 

 
 بلندمدتبه نسبت  خوزستان واشناسیه یهاستگاهیا 11 ماهفروردینتعداد روزهای بارانی  راتییار تغنمود -20شکل 
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 خوزستان واشناسیه یهاستگاهیا 11 فروردیننقشه تعداد روزهای بارانی  -29شکل 
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 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا 18 فروردین ساعته 24حداکثر بارش -4-3

 طورهمان دهدیمرا نشان هواشناسی خوزستان  یهاستگاهیا ۳۳ فروردینساعته  23 یهابارشحداکثر  (۳جدول )

 23بارش و کمترین  متریلیم 2/۶۷با  حسینیهایستگاه  ازاستان  ساعته 23بیشترین بارش  گرددیمکه ملاحظه 

 است. شدهگزارش مترمیلی 6/3میزان به  ماهشهرایستگاه ساعته از 

 فروردین بلندمدتو  11 فروردینعته سا 24حداکثر بارش -1جدول 

 در هاایستگاهساعته  24رتبه بارش 

 امسال نسبت به دوره آماری فروردین

 مترمیلیبه  ساعته 24حداکثر بارش 

 11 فروردین بلندمدت فروردین ردیف نام ایستگاه

(7593) متریلیم 9350 -  834  9 آبادان 

(6931)متر میلی 6387 -  2399  2 آغاجاری 

(8993)متر میلی 23903  -  5392  3 دیهامی 

(6793متر )میلی 9345 -  6394  4 اهواز 

(8993)متر یلیم 8398 -  8333  5 ایذه 

(5793)متر میلی 1352 -  4309  6 بستان 

(8693)متر میلی 2356 -   6323  7 بهبهان 

(6893) متریلیم 4337 اول  2350  8 حسینیه 

(8993) متریلیم 5355 -  7393  1 دزفول 

(1693) متریلیم 0360 -  4325  90 دهدز 

(5193)متر میلی 0363 -  7337  99 رامهرمز 

(6931) مترمیلی 0341 -  235  92 شادگان 

(7931) مترمیلی 5334 اول  0335  93 شوش 

(6793)متر یلیم 8355 -  5324  94 شوشتر 

(4193)متر یلیم 4312 -  137  95 کشاورزی اهواز 

(4931) متریلیم 0350 -  6322  96 گتوند 

(4193) مترمیلی 3376 -  3326  97 لالی 

(1693) مترمیلی 9372 -  634  98 ماهشهر 

(1593) متریلیم 6346 -  5372  91 مانیمسجدسل 

(9893)متر میلی 4313 -  0390  20 جانیهند 
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 ستاناستان خوز واشناسیه یهاستگاهیاساعته  24ار حداکثر بارش دنمو-22شکل 
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 استان خوزستان هواشناسی یهاستگاهیاساعته  24حداکثر بارش  نقشه-23شکل 
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 9370-9311استان خوزستان طی دوره  ماهفروردینبارندگی  تحلیل-4-4

 .دهدیمنشان  0711تا  0731 دوره طی را کاهشیدی روناستان خوزستان  فروردین بررسی سری زمانی بارندگی

میانگین  نسبت بهدی درص 1/62 افزایش ،مترمیلی 8/73ستان خوزستان به میزان اامسال  فروردینارندگی ب

 .داشته است بلندمدت

 

 9370-9311استان خوزستان دوره  فروردینبارندگی  زمانی ینمودار سر-24شکل 
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 نزولی(دی بنرتبه بر اساس) 9370-9311دوره استان خوزستان طی  فروردیننمودار بارش -25شکل 

 

 گرددیمدوره آماری محسوب  یهاماهفروردین نینربارش  پرجز امسال  ماهفروردین (2۶) ه به شکلبا توج

 همچنین .داشته استساله آماری  4۷طی دوره  را یپربارش نهمامسال رتبه  فروردیناز حیث بارندگی  کهینحوبه

با  ۱453 ماهفروردینو  متریلیم ۳/۱۱2بارندگی  با ۱4۰6سال  ماهفروردین ۱4۳۳ تا ۱4۰۷دوره آماری  بر اساس

 .دنگردیماستان محسوب  ماهفروردین نیرتو کم بارش  نیرتبه ترتیب پر بارش  متریلیم3/6
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 پنجمفصل 

 گردوغبارتعداد روزهای 

 99 فروردین

 استان خوزستان
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 (و کمتر متر 5000افقی  دیباد)11 فروردین گردوغبارتعداد روزهای -5-9

هواشناسی  ایستگاه  2۷روز بوده است در این ماه  از  4/۷امسال میانگین روزهای گردوغبار استان معادل  فروردیندر 

 (۱۷ جدول). است شدهثبتو  را گزارش گردوغبارپدیده  روز ۱گتوند و روز  ۶فقط از دو ایستگاه بستان  ،استان

 (و کمتر متر 5000 یافق پدیده) 11 فروردین گردوغبار یتعداد روزها – 90جدول 

 رابغتغییرات تعداد روز گردو 

نسبت به دوره  ماهنیفرورد

 )روز( بلندمدت

 فروردین رابغتعداد روز گردو 
 یستگاها

ف
دی

ر
 9311 بلندمدت 

 9 آبادان 0 5 5-

 2 آغاجاری  0 9 9-

 3 امیدیه  0 3 3-

 4 اهواز 0 5 5-

 5 ایذه  0 2 2-

 6 بستان  5 8 3-

 7 بهبهان  0 2 2-

 8 حسینیه 0 9 9-

 1 دزفول 0 3 3-

 90 دهدز 0 2 2-

 99 رامهرمز 0 2 2-

 92 شادگان 0 4 4-

 93 شوش 0 3 3-

 94 شوشتر 0 2 2-

 95 کشاورزی اهواز 0 4 4-

 96 گتوند 9 4 3-

 97 لالی  0 2 2-

 98 ماهشهر 0 3 3-

 91 مسجدسلیمان  0 3 3-

 20 هندیجان  0 9 9-

632  132  330  خوزستان 
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  بلندمدتو دوره  هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا 11 فروردین گردوغبارتعداد روزهای نمودار -26شکل 
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 ششمفصل 

 یریگجهینت

 و

 پیشنهادات
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 یریگجهینت-6-9

ایستگاه هواشناسی  2۷از  آمدهدستهب گردوغبارو تعداد روزهای  شبار ،دما بررسی و تحلیل اطلاعات آماری ماهانه

 .باشدیمبه شرح ذیل  ۳۳ ماهفروردیناستان خوزستان در 

 دما-6-9-9

داشته  کاهش بلندمدتنسبت دوره  سلسیوس( درجه4/۷)استان  نهیکم یدما نیانگیم ۳۳ ماهفروردینطی 

 درمجموعداشته  کاهش بلندمدتنسبت به دوره سلسیوس(  درجه2/۱) استان نهیشیبدمای  میانگین همچنین

 است افتهیکاهش بلندمدتدرجه سلسیوس نسبت به دوره  ۰/۷استان خوزستان  فروردیندمای میانگین 

 بارندگی-6-9-2

 هابارش و ماهشهرکشاورزی اهواز شادگان  ،بستان ،آغاجاری آبادان هواشناسی یهاستگاهیادر  ۳۳ ماهفروردینطی 

 بلندمدتنسبت به دوره  هابارش، هواشناسی استان ستگاهیا۱3 درر حالیکه د افتهیکاهش بلندمدتنسبت به دوره 

 داشته است. بلندمدتدرصد نسبت به دوره  ۳/26ل افزایش بارشی معاد استان زین درمجموعافزایش داشته است. 

 گردوغبار-6-9-3

 اسفند( کمتر بوده استبهمن و قبل ) یهاماهنسبت به  گردوغبارپدیده فراوانی روزهای  ۳۳ ماهفروردیندر 

 یروزهامیانگین  ه است.گردید و گزارشثبت این پدیده هواشناسی استان  ایستگاه  2در  فقط کهینحوبه

   روز کاهش داشته است. 6/2بلندمدت روز بوده که نسبت به دوره  4/۷استان نیز در این ماه  یگردوغبار

 پیشنهادات-6-2
ی عمومی و تخصص کاربران به یرساناطلاعدر  ییسزانقش به  توانندیمسی هواشنا یهاماهنامهبا توجه به اینکه 

ارامترهای پ نیترمهماز  یو بارندگآنجایی که پارامترهای دما  واژداشته باشند  یو استانهمچنین مسئولین کشوری 

هواشناسی مهم  یهاماهنامهپرداخت کامل به این دو پارامتر در  باشدیم کاربران ریو سادر میان عموم  موردتوجه

ر از پرداختن به سای الامکانیحتهواشناسی  یهاماهنامه نیو تدودر تهیه  گرددیملذا پیشنهاد  .باشدیم یو ضرور

ماهنامه سایر پارامترهای  رازیغبهگری دیگزارشات  در وخودداری گردد  ارشیودما  رازیغبه ییوهواآبپارامترهای 

 د.نقرار گیر یموردبررس ییوهواآب


