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درجه 9/9) تنسبت به دوره بلند مدرا قابل ملاحظه دما افزایش  ،درجه  5/95با دمای میانگین  9911خرداد 

باعث گردید تا  مردم خوزستان چهارمین خرداد گرم استان را طی دوره  این رخداد به دنبال داشت سلسیوس(  

 ساله آماری تجربه نمایند. 93

کاهش قابل ، برخلاف افزایش دمای میانگیندراین ماه  میلی متر( 9/3)کمتر از زستانخو استان بارشمیانگین 
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 .شده استثبت مدت  بلنده ردو

نسبت به دوره بلند  هروز 4ر ماه خرداد کاهش روز د 9و غبار استان در ماه خرداد با میانگین  تعداد روزهای گرد

 .مدت استان داشته است
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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 لیتحلبا لذا  .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

هاي  با توجه به کمیت 9911از این گزارش بررسی وضعیت آب وهوایی استان خوزستان در ماه خرداد

 وپدیده گردو غبار)تعداد روزهاي وقوع این پدیده( ،میانگین و مطلق هاي دمایی( بارش  ،بیشینه ،دما)کیمنه

 می باشد. مقایسه آن با دوره نرمال و بلند مدت این پارامترها
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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

 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 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 

 دوره آماری

ارتفاع از 

سطح دریا 

 )متر(

عرض 

 جغرافیایی

طول 

 جغرافیایی
 ایستگاه نوع ایستگاه

 

 ردیف

 1 آبادان سینوپتیک اصلی فرودگاهی 39,32,83 37,22,30 6/6 3307-3389

3307-3389 7/333  2 آغاجاری سینوپتیک تکمیلی 38,38,33 37,33,39 

3307-3389 7/26  3 امیدیه سینوپتیک اصلی فرودگاهی 38,37,33 37,33,32 

3307-3389 8/22  4 اهواز سینوپتیک اصلی فرودگاهی 39,33,38 33,27,33 

3303-3389 7/920  5 ایذه سینوپتیک تکمیلی 38,83,36 33,87,88 

 6 بستان سینوپتیک اصلی 39,77,36 33,32,29 6/9 3307-3389

3303-3389 7/333  7 بهبهان سینوپتیک اصلی 87,33,72 37,36,27 

3392-3389 7/383  8 حسینیه سینوپتیک تکمیلی 39,38,33 32,37,33 

3307-3389 7/92  9 آباد دزفولصفی کشاورزی-سینوپتیک اصلی 39,28,88 32,38,32 

3392-3389 7/3380  11 دهدز سینوپتیک تکمیلی 87,36,83 33,32,37 

3307-3389 7/388  11 رامهرمز سینوپتیک اصلی 38,38,30 33,36,22 

3396-3389 7/3  12 شادگان سینوپتیک تکمیلی 39,39,37 37,38,26 

3398-3389 7/68  13 شوش سینوپتیک تکمیلی 39,33,22 32,33,37 

3303-3389 7/60  14 شوشتر سینوپتیک تکمیلی 39,82,37 32,73,88 

3392-3389 7/32  15 کشاورزی اهواز کشاورزی-سینوپتیک تکمیلی 39,32,33 33,33,39 

3399-3389 7/03  16 گتوند سینوپتیک تکمیلی 39,39,38 32,33,23 

3390-3389 7/368  17 لالی سینوپتیک تکمیلی 38,78,88 32,27,37 

3307-3389 2/6  18 ماهشهر سینوپتیک اصلی فرودگاهی 38,78,36 37,33,37 

3307-3389 7/327  19 مسجدسلیمان سینوپتیک اصلی فرودگاهی 38,33,26 32,77,73 

 21 هندیجان سینوپتیک تکمیلی 38,32,23 37,33,89 7/3 3308-3389
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 استان خوزستان واشناسیه یهاستگاهیاموقعیت -9شکل 
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 دومفصل 

 تحلیل سینوپتیکی 

 99خرداد 

 استان خوزستان 
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 خرداد اول دهه-2-9

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

 .دادیمدما را نشان  یادرجه 3تا  2مرکزی استان بود که این عامل روند افزایش 

پراکنده را در استان فراهم  یهابارشموج ضعیفی در لایه میانی جو ابرناکی و احتمال  ریتأثدر روز سوم این دهه 

 گرادیان فشار هوای سطح زمین انتظار وزش باد در دو الی سه روز آینده وجود داشت. لیبه دل. همچنین آوردیم

 درجه مورد انتظار بود. 6الی  3تقویت جریانات جنوبی روند افزایشی دما به میزان  به دنبالاز روز پنجم این دهه 

 درصد گزارش گردید. ۰۳این ایام حداکثر رطوبت از ایستگاه شادگان به میزان  در

درجه  3/35درجه سلسیوس رسید و ایستگاه اهواز نیز دما  2/3۳در روز نهم این دهه بیشینه دمای ماهشهر به 

ن شدید انتظار برخاست نسبتاًای هوزش باد لیبه دلاینکه در اواخر روزهای این دهه  امضاف سلسیوس را ثبت نمود.

 می ینیبشیپمواج  فارسجیخلاین ایام شمال  در دور از انتظار نبود.در مناطق غربی و جنوب غربی  گردوخاک

 .دیگردیم ینیبشیپ یادرجه 3تا  2ایام انتظار کاهش دمای  نیازاپسشدوتا چند روز 

 خرداددوم  دهه-2-2

 و مواج بودن یو جنوبمرکزی  ،و انتظار وقوع گردوغبار در مناطق غربی ملاحظهقابلشروع این دهه با وزش بادهای 

 کهیطوربهروند افزایش دما را در استان شاهد بودیم  مجدداًاما از روز دوم این دهه ، دیگردیم ینیبشیپ فارسجیخل

ا بآبادان  ستگاهیاز ادر سومین روز دهه بیشینه دمای استان  .دیدرجه سلسیوس رس 3/3۰گتوند به ی بیشینه دما

جان هندی یهاستگاهیابیشینه دمای استان از  نیز در پنجمین روز این دهه .گزارش شددرجه سلسیوس  35 یدما

 درجه سلسیوس گزارش گردید. 5/35و امیدیه با دمای 
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و حاکمیت جریانات شمالی انتظار کاهش دما  ملاحظهقابلبه بعد با تداوم وزش بادهای از هفتمین روز این دهه 

در هشتمین روز این دهه بیشترین دمای حداکثر از ایستگاه  کهینحوبهدرجه در استان وجود داشت.  3تا  2بین 

 درجه سلسیوس گزارش گردید. 6/3۶امیدیه به میزان 

ین گرادیان فشار سطح زمین انتظار وزش دهه به بعد با حاکمیت جریانات جنوبی و همچن نیروز ااز هشتمین 

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

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

 خرداد سوم دهه-2-9

که این وضعیت تا روز سوم این دهه به طول  شدیم ینیبشیپدما  یادرجه 4تا  2شروع این دهه با روند افزایشی 

 دما مورد انتظار بود. یادرجه 4 تا ۱انجامید اما از روز سوم با حاکمیت جریانات جنوبی روند کاهشی 

دما در اکثر نقاط  یادرجه ۶تا  4با حاکمیت جریانات جنوبی انتظار روند افزایشی  مجدداًاز چهارمین روز این دهه 

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

 سلسیوس گزارش گردید.

در نهمین روز  کهینحوبهزهای این دهه وجود داشت در واپسین روزهای دهه سوم انتظار خنکی هوا تا آخرین رو

ایستگاه اهواز نیز  نهیشیبگزارش گردید و دمای  3/36به میزان  آبادیصفبیشینه دمای استان از ایستگاه این دهه 

 درجه سلسیوس ثبت گردید. 2/3۶در این روز 

بیشینه دمای استان از ایستگاه  کهینحوبهشاهد بودیم  در استانروند افزایش دما را  مجدداًدر آخرین روز این 

وزش باد در آخرین روز این دهه شدت یافته  نیهمچن در جه سلسیوس گزارش شد. 3/3۰شوش به میزان 

 متر بر ثانیه گزارش شد. ۱۷بیشینه باد استان از ایستگاه آبادان به میزان  کهینحوبه
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 ومسفصل 

 دماتحلیل 

 و 

 دما یپارامترها 

 99 خرداد

 استان خوزستان
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 خرداد میانگین دمای بیشینه -3-1

 هایستگا این ماه در بوده است. سلسیوس درجه 3/33 امسال ماهخرداددر  استان خوزستانمیانگین دمای بیشینه 

 میانگین مینهو کینه بیشبه ترتیب سلسیوس،  درجه ۳/44با  دهدز ستگاهیاو  سلسیوسدرجه  ۱/36با  آغاجاری

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

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

تغییرات نسبت به دوره 

 خرداد بلندمدت

 خردادمیانگین دمای بیشینه 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9911 بلندمدت 

 9 آبادان 4/4/ 2/// 9/9

 2 آغاجاری 9/// 9/// 9/1

 9 امیدیه 4/// //// 9/1

 / اهواز 4/1/ 4/// 9/1

 4 ایذه 9/4/ 91/1 2/9

 / بستان 1/// 9/4/ //9

 1 بهبهان 1/// 2/1/ 9/1

 1 حسینیه 9/2/ 2/2/ 9/4

 1 دزفول 4/9/ 9/9/ 9/1

 94 دهدز 99/1 99/9 //4

 99 رامهرمز 4/// 9/1/ 2/9

 92 شادگان 9/1/ 9/1/ 4/9

 99 شوش 4/1/ //// 9/4

 /9 شوشتر 4/1/ 4/// 9/1

 94 کشاورزی اهواز 4/1/ 1/// 9/9

 /9 گتوند 4/4/ 9/// //9

 91 لالی 9/2/ 2/4/ 4/1

 91 ماهشهر 1/// 2/1/ 2/4

 91 مسجدسلیمان 9/// //2/ 9/1

 24 هندیجان //4/ 9/// 9/9

 خوزستان //// 2/1/ 9/4
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 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا بلندمدت و 11خرداد نمودار دمای بیشینه -2شکل 

 

 

 با بلندمدت 9911 ماهخرداد نهیشیب یدما نیانگیممقایسه -9-9-9

 اسیهواشن یهاستگاهیادر کلیه  بلندمدتدوره امسال نسبت به  ماهخرداددر  نهیشیب یدما نیانگیمتغییرات 

درجه سلسیوس به ترتیب  ۱/۷با  شادگاندرجه سلسیوس و ایستگاه  2/2با  ایذهایستگاه  بوده است. شیافزای

 (4شکل . )اندبودهکاهش دمای بیشینه را دارا  ینهو کم ینهبیش

داشته کاهش  بلندمدتسلسیوس نسبت به دوره  درجه ۶/۱امسال  ماهخرداددمای بیشینه استان خوزستان طی 

 است.
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 بلندمدتدوره  به نسبتهواشناسی خوزستان  یهاستگاهیا 11 ماهخرداد دمای بیشینهتغییرات نمودار -9شکل 
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 ماهخردادمیانگین دمای کمینه -3-2
 سلسیوس درجه ۰/26 ایستگاه استان( 2۷آمار  بر اساسخوزستان )امسال در استان  ماهخردادکمینه  میانگین دمای

 ،سلسیوس درجه 4/4۱با  حسینیه ایستگاه و سلسیوس درجه ۷/24 با دهدز ایستگاهاین ماه  یط .است شدهثبت

 (3( )شکل 4جدول ). اندبودهدر استان دارا را  دمای کمینه نیانگیم ینهو بیشینه کم

 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا بلندمدتو  11خرداد  کمینه دمای میانگین–9جدول 

تغییرات نسبت به دوره 

 بلندمدت

 خردادمیانگین دمای کمینه 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9911 بلندمدت 

 9 آبادان 21/1 21/2 //9

 2 آغاجاری 99/9 94/2 4/1

 9 امیدیه 21/4 4//2 9/4

 / اهواز 21/1 21/9 //4

 4 ایذه //24 24/9 4/9

 / بستان 4//2 4//2 2/4

 1 بهبهان 24/1 24/4 4/1

 1 حسینیه 99/9 //94 4/1

 1 دزفول 29/2 29/4 4/2

 94 دهدز 29/4 29/2 9/1

 99 رامهرمز 21/1 21/9 4/1

 92 شادگان 21/2 1//2 9/9

 99 شوش 1//2 9//2 //4

 /9 شوشتر 21/9 21/2 4/1

 94 کشاورزی اهواز 24/1 //24 4/9

 /9 گتوند 22/1 29/2 //4-

 91 لالی 4//2 9//2 4/9-

 91 ماهشهر //21 ///2 9/4

 91 مسجدسلیمان 21/9 //21 4/4

 24 هندیجان 24/1 //24 4/9

 خوزستان 1//2 24/1 4/1
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 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا بلندمدت و 11 ماهخردادنه کمینمودار دمای -/شکل 

 

 

 با بلندمدت 9911 ماهخرداد هکمین یدما نیانگیممقایسه -9-2-9

استان  واشناسیایستگاه ه ۱5در  بلندمدتبه دوره  نسبت ۱4۳۳ماه خرداددر  نهیکم یدما نیانگیمتغییرات 

 داشته است. کاهشیایستگاه روندی  2 و در داشته افزایشی دیرون

درجه  ۱/۷ با لالیدرجه سلسیوس و ایستگاه  3/۷با  گتونددمای کمینه، ایستگاه  کاهشیبا روند  یهاستگاهیادر -۱

 .اندبودهدمای کمینه را دارا  کاهش ینهو کم ینهسلسیوس به ترتیب بیش

 2/۷با دزفول  درجه سلسیوس و ایستگاه ۷/2ی با روند افزایشی دمای کمینه، ایستگاه بستان با هاستگاهیادر -2

 .اندبودهافزایش دمای کمینه را دارا  ینهو کم ینهدرجه سلسیوس به ترتیب بیش
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داشته  افزایش بلندمدتدرجه سلسیوس نسبت به دوره  5/۷امسال  ماهخرداددمای کمینه استان خوزستان طی 

 (۶شکل ()4جدول ) است.

 
 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا بلندمدتبه  نسبت 11خرداد نه کمیدمای تغییرات نمودار -4شکل 
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 ماهخرداددمای میانگین -3-3

 ۱/۱نسبت به دوره بلندمدت  که شدهثبت سلسیوس درجه ۶/4۶ خوزستانامسال استان  ماهخرداددمای میانگین 

با  دهدز ستگاهیاو  سلسیوس درجه 6/45با  غاجاریآ ایستگاهاین ماه  در .داشته است افزایش درجه سلسیوس

 (6( )شکل 3جدول ). اندبودهدارا  در استانرا دمای میانگین  ینهو کمینه بیش ،سلسیوس درجه ۶/25

 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا بلندمدت دوره و 11 ماهخرداددمای میانگین –/جدول 

تغییرات دمای میانگین 

نسبت به دوره  خردادماه

 بلندمدت

 دمای میانگین خرداد 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9911 بلندمدت 

 9 آبادان 91/2 94/1 9/4

 2 آغاجاری //91 91/9 9/9

 9 امیدیه 1//9 94/9 9/4

 / اهواز 1//9 //94 9/2

 4 ایذه 94/1 //21 //9

 / بستان 94/4 99/1 9/1

 1 بهبهان 94/9 4//9 9/9

 1 حسینیه 91/9 9//9 9/4

 1 دزفول 2//9 99/9 9/4

 94 دهدز 21/4 21/2 9/2

 99 رامهرمز 91/4 4//9 //9

 92 شادگان 4//9 94/2 4/1

 99 شوش 9//9 //94 4/1

 /9 شوشتر 91/4 9//9 9/9

 94 کشاورزی اهواز 94/1 94/2 4/1

 /9 گتوند 2//9 //99 4/4

 91 لالی ///9 9//9 4/9

 91 ماهشهر 2//9 1//9 9/4

 91 مسجدسلیمان 2//9 94/4 9/2

 24 هندیجان 94/1 1//9 4/1

 خوزستان 94/4 ///9 9/9
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 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا ماهخرداد بلندمدت و 11خرداد میانگین دمای  نمودار-/شکل 

 

 

 بلندمدت دمای میانگینبا  9911 ماهخرداد دمای میانگینمقایسه -9-9-9

ته داش یشافزای دیرونکلیه ایستگاه هواشناسی در  بلندمدتنسبت به دوره  ۳۳ ماهخرداد نیانگیم یدماتغییرات 

 ینهو کم شینهدرجه سلسیوس به ترتیب بی 4/۷با لالی درجه سلسیوس و ایستگاه  ۰/۱با  بستان ستگاهیا ؛است

 (۰شکل ()3 جدول.)اندبودهرا دارا  نیانگیمدمای  کاهش

داشته افزایش  بلندمدتسلسیوس نسبت به دوره  درجه ۱/۱امسال  خردادماهدمای میانگین استان خوزستان طی 

 (3)جدول  است.



 اداره کل هواشناسی خوزستان                                                                 9911 خردادنامه ماه

30 
 

 
 نرمالدوره  خوزستان نسبت بهاستان هواشناسی  هایایستگاه 11خرداد  میانگین یدما راتیینمودار تغ-1 شکل

 

 دما مطلق نهیشیبو  کمینه -/-9

 بیشینه مطلق دما-9

 و ینهبیش سلسیوس، درجه ۶/46 با و ایستگاه دهدزسلسیوس  درجه 6/3۳با  گتوند ستگاهیا ۳۳ ماهخرداددر 

 سلسیوس درجه 3/35ماه  نیدر اینه مطلق دمای شهر اهواز بیش .اندبودهاستان را دارا مطلق  بیشینه دمایینه، کم

 (۶جدول ) است. شدهگزارش

 کمینه مطلق دما-2

و  ینهکمسلسیوس،  درجه ۱/2۰ با حسینیه ستگاهیاو  سلسیوسدرجه  ۰/۱۰با  ایذهایستگاه  ۳۳ ماهخرداددر 

 درجه 6/23ماه  نیدر امطلق دمای شهر اهواز  نهیکم .اندبودهدارا در سطح استان را مطلق دمای کمینه  ینهبیش

 (۶جدول ) است. شدهگزارش سلسیوس
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 کمینه مطلقتفاوت دمای بیشینه مطلق با -9

درجه سلسیوس  4/2۳با  دزفولاختلاف دمای بیشینه و کمینه مطلق مربوط به ایستگاه  ینهبیش ۳۳ ماهخرداددر 

کمینه مطلق را  یو دمااختلاف دمای بیشینه  ینهسلسیوس کم درجه ۱/۱۳با  حسینیهایستگاه  کهیدرحال، بوده

 (۶جدول ) دارا بوده است.

 ی هواشناسی استان خوزستانهاستگاهیا 11خرداد  مطلق دما نهیشیبو  کمینه –4جدول 

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

 9 آبادان 1/9/ 24/9 4//2

 2 آغاجاری //1/ 4//2 //22

 9 امیدیه 1/2/ 4//2 1//2

 / اهواز //1/ ///2 29/1

 4 ایذه 2/1/ 91/2 ///2

 / بستان 1/4/ 29/2 24/9

 1 بهبهان //1/ 22/2 //24

 1 حسینیه 2/// 21/9 91/9

 1 دزفول 1/1/ //91 21/9

 94 دهدز 4//9 91/1 91/1

 99 رامهرمز 1/2/ 24/1 //22

 92 شادگان //1/ ///2 29/4

 99 شوش //1/ 22/1 24/1

 /9 شوشتر 1/9/ 24/2 22/1

 94 اهوازکشاورزی  1/1/ 29/2 ///2

 /9 گتوند //1/ //24 21/4

 91 لالی //4/ 29/9 9//2

 91 ماهشهر 1/2/ ///2 1//2

 91 مسجدسلیمان //// 2//2 24/2

 24 هندیجان 1/9/ //29 21/1
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 9914-9911خوزستان طی دوره  خرداد استان دمای میانگین تحلیل-9-4

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

 یامباد ۱4۰۷سال در دمای میانگین استان  نهیو کم بیشینهاین دوره  در (5) شکل .دهدیمنشان برای استان 

با دمای  نیز ۳۳خرداد  .است شدهحادثسلسیوس  درجه 5/4۶ دمای با ۱4۳3و در سال  سلسیوس درجه ۳/4۱

 (6جدول ) .گرددیممحسوب دوره آماری در طول استان  گرم خرداد مینچهارسلسیوس  درجه ۶/4۶ میانگین

 (کاهشی یبندرتبه)9914-9911دوره طی  خوزستان خرداد استان دی دمای میانگینبنرتبه–/جدول 

 رتبه سال درجه سلسیوس(خرداد )دمای میانگین 

 9 9911و  /991 1/94

1/94 9911 9 

4/94 9911 / 

//94 9911 4 

9/94 9911 / 

   

1/99 9914 94 

 

 
 9914-9911خوزستان دوره  خرداد استاننمودار دمای میانگین -1شکل 
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 استان خوزستان 11خرداد دمای میانگین دی بنپهنه-1شکل 
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 بلندمدتنسبت به دوره  استان خوزستان 11خرداد دمای میانگین تغییرات دی بنپهنه-94شکل 
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 مچهارفصل 

 شبارتحلیل 

 99خرداد 

 استان خوزستان
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 9911خرداد بارندگی  -9-/

متر یلیم 6۷/۷معادل ( ایستگاه سینوپتیک استان 2۷ آمار بر اساس)میانگین بارندگی استان خوزستان  ۱4۳۳خرداد در 

از و  بودهبارندگی را دارا  و ینهبیش، ایستگاه ومتر میلی ۱/۱با  دهدز ایستگاه استان نیز در سطح .است شدهثبت

 (۱۱( )شکل ۰ )جدولاست.  نشده و ثبت استان بارشی گزارش یهاستگاهیاسایر 

 خوزستان یهواشناس یهاستگاهیا و دوره بلندمدت 11خرداد  بارندگی– 1جدول 

 تغییرات بارندگی

نسبت به دوره  خردادماه

 (متریلیم) بلندمدت

 بارندگی خرداد 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9911 بلندمدت 

 9 آبادان 4/4 4/9 944/4-

 2 آغاجاری 4/4 4/4 4/4

 9 امیدیه 4/4 4/2 944/4-

 / اهواز 4/4 4/2 944/4-

 4 ایذه 4/4 9/2 944/4-

 / بستان 4/4 4/9 944/4-

 1 بهبهان 4/4 //4 944/4-

 1 حسینیه 4/4 9/9 944/4-

 1 دزفول 4/4 4/9 944/4-

 94 دهدز 9/9 4/9 //211

 99 رامهرمز 4/4 4/9 944/4-

 92 شادگان 4/4 4/9 944/4-

 99 شوش 4/4 4/9 944/4-

 /9 شوشتر 4/4 4/9 944/4-

 94 کشاورزی اهواز 4/4 4/2 944/4-

 /9 گتوند 4/4 4/1 944/4-

 91 لالی 4/4 4/9 944/4-

 91 ماهشهر 4/4 4/9 944/4-

 91 مسجدسلیمان 4/4 //4 944/4-

 24 هندیجان 4/4 4/4 944/4-

 خوزستان /4/4 4/94 19/1-
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 بلندمدتهواشناسی استان خوزستان و دوره  یهاستگاهیا 11خرداد  شنمودار بار-99شکل 
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 خرداد بلندمدت شبار با 9911خرداد  میانگین شبار مقایسه-9-9-/

 یهااهستگیاایستگاه دهدز و آغاجاری در کلیه  رازیغبه بلندمدتامسال نسبت به دوره  ماهخرداددر  شتغییرات بار

درصد  1/19 بلندمدتاستان خوزستان نسبت به دوره  ماهخردادبارش  کاهشی بوده است.استان 

 (۱2شکل .)کاهش داشته است

 
 بلندمدتنسبت به دوره استان خوزستان هواشناسی  یهاستگاهیا 11خرداد  شتغییرات بارنمودار -92شکل 
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 9914-9911استان خوزستان طی دوره  ماهخردادبارندگی  تحلیل-2-/

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

 بلندمدتمیانگین  نسبت بهدی درص 3/80 کاهش ،مترمیلی 16/1استان خوزستان به میزان  خرداد امسالارندگی ب

 (07شکل .)است. شدهحادث متریلیم 5/2با  ۱4۰3سال در استان  بیشینه بارشاین دوره  است درداشته 

 

 

 9914-9911استان خوزستان دوره  خردادبارندگی  زمانی ینمودار سر-99شکل 
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 پنجمفصل 

 گردوغبارتعداد روزهای 

 99خرداد 

 استان خوزستان
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 (و کمتر متر 4444 یخرداد افق با)11 خرداد گردوغبارتعداد روزهای -4-9

روز و  6 بستان با ستگاهیا روز بوده است در این ماه ۷/۱میانگین روزهای گردوغبار استان معادل  خرداد امسالدر 

رخداد این پدیده را دارا  ینهو کم ینهبیش ،گردوخاکبدون رخ داد  ... و هندیجانو  هدزدو  بهبهان یهاستگاهیا

 (5 جدول.)اندبوده

 (و کمتر متر 4444 یافق پدیده) 11خرداد  گردوغبار یتعداد روزها – 1جدول 

 گردوغبارتغییرات تعداد روز 

 بلندمدتسبت به دوره ن خرداد

 )روز(

 خرداد غبارگردوتعداد روز 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 9911 بلندمدت 

 9 آبادان 9 1 /-

 2 آغاجاری 4 2 2-

 9 امیدیه 9 4 /-

 / اهواز 2 1 1-

 4 ایذه 4 / /-

 / بستان / 1 2-

 1 بهبهان 4 / /-

 1 حسینیه / 9 9

 1 دزفول 4 / /-

 94 دهدز 4 2 2-

 99 رامهرمز 4 9 9-

 92 شادگان 4 1 1-

 99 شوش 4 / /-

 /9 شوشتر 4 4 4-

 94 کشاورزی اهواز 9 1 /-

 /9 گتوند 4 1 1-

 91 لالی 2 4 9-

 91 ماهشهر 2 / 2-

 91 مسجدسلیمان 4 1 1-

 24 هندیجان 4 9 9-
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-/ 9/4  4/9  خوزستان 

 

 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا 11خرداد  گردوغبارتعداد روزهای نمودار -/9شکل 

 

 با بلندمدت 9911خرداد  گردوغبارمقایسه تعداد روزهای -4-2

روز افزایش  ۱ بلندمدتحسینیه، نسبت به دوره هواشناسی  ستگاهیا گردوغبارروزهای  تعداد 5جدول با توجه به 

کاهشی بوده است. ایستگاه  بلندمدتاستان این تغییرات نسبت به دوره دیگر  ایستگاه ۱۳در  اماداشته 

روز کاهش بیشینه و کمینه تغییرات کاهشی  2با ، دهدز و ماهشهر روز کاهش و ایستگاه بستان 5با  مانیمسجدسل

استان خوزستان نیز نسبت به دوره  گردوغبارروزهای  ( تعداد5جدول .)اندبودهدارا  استاندر را  گردوغبارروزهای 

 روز کاهش داشته است 3 بلندمدت
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 با بلندمدت 9911خرداد  گردوغبارتغییرات تعداد روزهای -94شکل 
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 خوزستان استان 11خرداد  گردوغبارتعداد روزهای  یبندپهنه-/9شکل 
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 ششمفصل 

 یریگجهینت

 و

 پیشنهادات
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 یریگجهینت-9-/

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

 .باشدیمبه شرح ذیل  ۳۳ ماهخرداداستان خوزستان در 

 دما-9-9-/

 درجه 5/۷ بلندمدتنسبت دوره درجه سلسیوس بوده که  ۰/26 استان نهیکم یدما نیانگیم ۳۳ ماهخردادطی 

نسبت دوره سلسیوس بوده که  درجه 3/33 استان نهیشیبدمای  میانگین همچنینداشته  شافزای سلسیوس

تان اس خرداددمای میانگین  درمجموع است. داشته شافزای بلندمدتنسبت به دوره سلسیوس  درجه ۶/۱ بلندمدت

 .است افتهیشافزایدرجه سلسیوس  ۱/۱ بلندمدتدرجه سلسیوس بوده که نسبت به دوره  ۶/4۶معادل  خوزستان

 شبار-9-2-/

استان بارشی  یهاستگاهیاگزارش گردیده و از سایر  یمتریلیم ۱/۱فقط از ایستگاه دهدز بارش  ۳۳ ماهخردادطی 

نسبت به  که (متریلیم ۷6/۷بوده ) متریلیم ۱/۷کمتر از  در این ماه بارش استان نیانگیم گزارش نشده است.

 داشته است. کاهشدرصد  ۰/5۱ بلندمدتدوره 

 گردوغبار-9-9-/

 4/3بلندمدت که نسبت به دوره  روز بوده است ۱برای استان معادل  گردوغبارروزهای  میانگین ۳۳ ماهخرداددر 

 روز کاهش داشته است.

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

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

هواشناسی مهم  یهااهنامهمپرداخت 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


