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 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیو اآشنایی با استان خوزستان -8-8

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  -8جدول 

 

 ردیف
 جغرافیایی عرض ایستگاه

 طول

 جغرافیایی

ارتفاع از 

 ایدرسطح 

 متر()

 دوره آماری نوع ایستگاه

 ۱4۰۷-۱4۳۰ سینوپتیک اصلی فرودگاهی 6/6 45,22,83 33,22,33 آبادان 1

 ۱4۳۷-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/۱34 44,44,42 33,42,45 آغاجاری 2

 ۱4۰۷-۱4۳۰ سینوپتیک اصلی فرودگاهی ۷/26 44,43,24 33,44,32 دیهامی 3

 ۱4۰۱-۱4۳۰ اصلی فرودگاهی سینوپتیک ۶/22 45,44,34 32,23,43 اهواز 4

 ۱4۰۷-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/52۰ 44,82,24 32,83,84 ایذه 5

 ۱4۰۷-۱4۳۰ اصلی سینوپتیک 6/5 45,33,34 32,42,25 بستان 6

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

 ۱452-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/4۶3 45,28,24 32,43,22 حسینیه 8

 ۱4۰۷-۱4۳۰ کشاورزی-سینوپتیک اصلی ۷/52 45,28,84 32,28,22 دزفول آبادیصف 9

 ۱452-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/۱3۶۰ 83,24,83 32,42,33 دهدز 11

 ۱4۰۷-۱4۳۰ سینوپتیک اصلی ۷/۱۶۶ 44,38,43 32,24,22 رامهرمز 11

 ۱456-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/4 45,35,33 33,34,24 شادگان 12

 ۱45۳-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/6۶ 45,24,22 32,22,43 شوش 13

 ۱4۰4-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/6۰ 45,82,33 32,32,84 شوشتر 14

 ۱452-۱4۳۰ اورزیکش-سینوپتیک تکمیلی ۷/۱2 45,32,42 32,24,45 کشاورزی اهواز 15

 ۱455-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/۰۱ 45,45,38 32,23,23 گتوند 16

 ۱45۰-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/46۶ 44,38,84 32,23,23 لالی 17

 ۱4۰۷-۱4۳۰ سینوپتیک اصلی فرودگاهی 2/6 44,34,34 33,33,43 ماهشهر 18

 ۱4۰۷-۱4۳۰ سینوپتیک اصلی فرودگاهی ۷/42۷ 44,24,24 32,33,33 مسجدسلیمان 19

 ۱4۰۳-۱4۳۰ سینوپتیک تکمیلی ۷/4 44,42,23 33,24,85 جاندیهن 21



 هواشناسی خوزستاناداره کل                                                                      8931 سالنامه

8 
 

 
 استان خوزستان واشناسیه یهاستگاهیاموقعیت -8شکل 
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 8931سال میانگین دمای بیشینه -2-8

امیدیه  یهاستگاهیا بوده است. سلسیوس درجه ۰/42 معادل۱4۳5سال در  استان خوزستانمیانگین دمای بیشینه 

ستان ادمای بیشینه میانگین  نهیو کمینه بیشبه ترتیب سلسیوس،  درجه 6/24با  دهدز و سلسیوسدرجه  ۰/43با 

 (2( )شکل 2 )جدول .اندبودهدارا  ۱4۳5را در سال 

 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا بلندمدت و 8931سال  نهبیشی دمای میانگین–2جدول 

تغییرات نسبت به دوره 

 سالیانه بلندمدت

 میانگین دمای بیشینه سالیانه
 ایستگاه

ف
دی

ر
 8931 بلندمدت 

 8 آبادان 93/3 99/7 3/9

 2 آغاجاری 93/6 99/1 3/7

 9 امیدیه 93/7 99/1 3/3

 3 اهواز 93/8 99/3 3/7

 5 ایذه 23/5 21/1 3/7

 6 بستان 99/9 92/3 3/9

 7 بهبهان 99/9 92/5 3/1

 1 حسینیه 98/6 98/5 3/8

 3 دزفول 92/1 92/9 3/3

 83 دهدز 29/6 29/1 3/9-

 88 رامهرمز 99/3 99/9 3/7

 82 شادگان 92/1 99/5 3/7-

 89 شوش 99/7 99/5 3/2

 83 شوشتر 99/6 99/8 3/5

 85 کشاورزی اهواز 99/6 99/3 3/9-

 86 گتوند 99/5 99/3 3/8

 87 لالی 98/5 92/3 3/5-

 81 ماهشهر 99/9 92/1 3/5

 83 مسجدسلیمان 92/5 98/3 3/6

 23 هندیجان 99/2 99/5 3/2-

 خوزستان 92/7 92/3 3/9
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 ی هواشناسی خوزستانهاستگاهیابلندمدت  و 8931سال دمای بیشینه  نیانگینمودار م-2شکل 

 

 بلندمدت با 8931سال  نهیشیب یدما نیانگیممقایسه -2-8-8

 افزایشی استان ایستگاه هواشناسی ۱۶در  بلندمدتدوره نسبت به  ۱4۳5سال در  نهیشیب یدما نیانگیمتغییرات 

 بوده است. کاهشیایستگاه  ۶ و در

 یهاستگاهیادرجه سلسیوس و  5/۷و  ۳/۷با بهبهان و  امیدیه یهاستگاهیا، روند افزایشی با یهاستگاهیادر -۱

 .اندودهبدمای بیشینه را دارا  یافزایشتغییرات  ینهو کم ینهدرجه سلسیوس به ترتیب بیش ۱/۷با گتوند و حسینیه 

 (4شکل )

با  هندیجاندرجه سلسیوس و ایستگاه  ۰/۷با  شادگانی با روند کاهشی دمای بیشینه، ایستگاه هاستگاهیادر -2

 (4شکل . )اندبودهدمای بیشینه را دارا  یکاهشتغییرات  ینهو کم ینهدرجه سلسیوس به ترتیب بیش 2/۷

 بلندمدتدرجه سلسیوس نسبت به دوره  9/3 معادل 8931سال دمای بیشینه استان خوزستان طی 

 افزایش داشته است.
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 بلندمدتدوره  به نسبتهواشناسی خوزستان  یهاستگاهیا8931سال  دمای بیشینهمیانگین تغییرات نمودار -9شکل 
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 8931سال میانگین دمای کمینه -2-2
 سلسیوس درجه ۰/۱5 ایستگاه استان( 2۷آمار  بر اساسخوزستان )در استان  ۱4۳5سال کمینه  میانگین دمای

 ینهکم ،سلسیوس درجه ۶/2۱با  غاجاریآ ایستگاه و سلسیوس درجه 3/۱3دمای  با دهدز ایستگاه .است شدهثبت

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

 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا بلندمدتو  8931سال  کمینه دمای میانگین–9جدول 

تغییرات نسبت به دوره 

 سالیانه بلندمدت

 میانگین دمای کمینه سالیانه
 ایستگاه

ف
دی

ر
 8931 بلندمدت 

 8 آبادان 23/1 83/8 8/7

 2 آغاجاری 28/5 28/3 3/8

 9 امیدیه 83/8 81/3 3/7

 3 اهواز 83/3 83/9 3/8

 5 ایذه 89/3 89/7 3/2

 6 بستان 81/7 86/7 2/3

 7 بهبهان 87/3 87/2 3/2

 1 حسینیه 28/9 28/8 3/8

 3 دزفول 86/7 86/9 3/3

 83 دهدز 83/3 89/3 3/3

 88 رامهرمز 23/7 23/8 3/6

 82 شادگان 23/2 83/2 3/3

 89 شوش 87/1 81/8 3/9-

 83 شوشتر 23/7 23/5 3/2

 85 کشاورزی اهواز 81/3 87/1 3/2

 86 گتوند 86/1 86/1 3/3

 87 لالی 81/3 81/9 3/9-

 81 ماهشهر 23/2 83/8 8/8

 83 مسجدسلیمان 83/3 83/9 3/8

 23 هندیجان 83/3 81/7 3/9

 خوزستان 81/7 81/9 3/3
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 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا بلندمدت و 8931سال نه کمینمودار دمای -3شکل 

 

 با بلندمدت 8931سال  هکمین یدما نیانگیممقایسه -2-2-8

 دیاستان رون واشناسیه ستگاهیا ۱۰در  بلندمدتنسبت به دوره  ۱4۳5سال در  نهیکم یدما نیانگیمتغییرات 

 ندمدتبلیک ایستگاه بدون تغییر نسبت به دوره  و درایستگاه هواشناسی استان روندی کاهشی  2در  ،افزایشی

 داشته است.

 اهوازو حسینیه درجه سلسیوس و ایستگاه  ۷/2با  بستانبا روند افزایشی دمای کمینه، ایستگاه  یهاستگاهیادر -۱

 .اندبودهدمای کمینه را دارا  یافزایش ینه تغییراتو کم ینهدرجه سلسیوس به ترتیب بیش ۱/۷با 

درجه سلسیوس بیشینه تغییرات  4/۷ی با روند کاهشی دمای کمینه، ایستگاه شوش ولالی با هاستگاهیادر -2

 .اندبودهکاهشی دمای کمینه را دارا 
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 (۶شکل ).تغییری نداشته است بلندمدتدمای کمینه ایستگاه گتوند نیز نسبت به دوره -4

درجه سلسیوس نسبت به دوره  3/3 معادل 8931 سال دردمای کمینه استان خوزستان میانگین 

 (۶شکل ()4جدول ) .داشته است افزایش بلندمدت

 
 بلندمدتدوره به  نسبت خوزستان استان ی هواشناسیهاستگاهیانه کمیدمای میانگین تغییرات نمودار -5شکل 
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 دمای میانگین-2-9

 3/۷نسبت به دوره بلندمدت  که شدهثبت سلسیوس درجه ۰/2۶ خوزستاناستان  ۱4۳5سال دمای میانگین 

 درجه ۷/۱۳با  دهدز ستگاهیاو  سلسیوس درجه ۷/25با  غاجاریآ ایستگاه .دهدیمنشان  افزایش درجه سلسیوس

 (6( )شکل 3جدول ). اندبودهدارا  ۳5را در سال  استاندمای میانگین  ینهو کم ینهبیش ،سلسیوس

 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا بلندمدت دوره و8931سال دمای میانگین –3جدول 

تغییرات دمای میانگین 

سالیانه ماه نسبت به دوره 

 بلندمدت

 دمای میانگین سالیانه 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 8931 بلندمدت 

 8 آبادان 27/3 26/3 8/3

 2 آغاجاری 21/3 27/6 3/3

 9 امیدیه 26/3 26/8 3/1

 3 اهواز 26/1 26/9 3/3

 5 ایذه 28/7 28/2 3/5

 6 بستان 26/3 23/1 8/2

 7 بهبهان 25/3 23/3 3/5

 1 حسینیه 26/3 26/9 3/8

 3 دزفول 23/7 23/9 3/3

 83 دهدز 83/3 81/3 3/8

 88 رامهرمز 27/9 26/7 3/6

 82 شادگان 26/5 26/9 3/2

 89 شوش 25/1 25/1 3/3

 83 شوشتر 27/2 26/1 3/3

 85 کشاورزی اهواز 25/1 25/1 3/8-

 86 گتوند 25/8 25/8 3/3

 87 لالی 23/1 25/8 3/3-

 81 ماهشهر 26/7 25/3 3/1

 83 مسجدسلیمان 26/3 25/6 3/3

 23 هندیجان 26/8 26/8 3/3

 خوزستان 25/7 25/9 3/3
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 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا بلندمدت و 8931سال میانگین دمای  نمودار-6شکل 

 

 

 بلندمدت دمای میانگینبا  سال دمای میانگینمقایسه -2-9-8

 افزایشی دیرونایستگاه هواشناسی  ۱۶در  بلندمدتامسال نسبت به دوره  ۱4۳5سال  نیانگیم یدماتغییرات 

 گتوند، کشاورزی اهواز، شوش،ایستگاه  3و در  (-4/۷لالی ) یمنفدر یک ایستگاه تغییرات دمای میانگین  داشته

 ؛بدون تغییر بوده است بلندمدتنسبت به دوره  جانیهند

درجه  ۱/۷با  حسینیه ودهدزدرجه سلسیوس و ایستگاه  2/۱با  بستانایستگاه  افزایشیبا روند  یهاستگاهیادر 

 (۰شکل ()3جدول .)اندبودهرا دارا  نیانگیمدمای ینه تغییرات افزایشی و کم ینهسلسیوس به ترتیب بیش

 بلندمدتسلسیوس نسبت به دوره  درجه 3/3معادل  8931سال  دردمای میانگین استان خوزستان 

 (3)جدول  داشته است. افزایش
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 بلندمدتدوره  خوزستان نسبت بهاستان هواشناسی  هایستگاهیا 8931سال  میانگین یدما اترییتغ نمودار-7 شکل
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 وتعداد روزهای یخبندان دما مطلق نهیشیبو  کمینه -2-3

 بیشینه مطلق دما-8

 ینهکم و ینهبیش سلسیوس، درجه ۳/3۱ با و ایستگاه دهدزسلسیوس  درجه ۶/۶۱با  گتوند ستگاهیا ۱4۳5سال در 

 است. شدهگزارش سلسیوس درجه ۷/۶۷ینه مطلق دمای شهر اهواز بیش .اندبودهاستان را دارا دمای  مطلق بیشینه

 (۶جدول )

 ی هواشناسی استان خوزستانهاستگاهیا 8931سال  مطلق دما نهیشیب–5جدول 

تغییرات نسبت به دوره 

 سالیانه بلندمدت

  

 بیشینه مطلق دما بلندمدت ردیف ایستگاه بیشینه مطلق دما 

 8 آبادان 33/1 52/9 2/5-

 2 آغاجاری 53/3 58/2 8/2-

 9 امیدیه 53/3 52/3 2/3-

 3 اهواز 53/3 59/7 9/7-

 5 ایذه 37/8 31/2 8/8-

 6 بستان 53/8 52/6 2/5-

 7 بهبهان 33/3 53/6 3/7-

-8/3 3/58  1 حسینیه 33/6 

 3 دزفول 33/7 58/1 2/8-

-3/8 3/32  83 دهدز 38/3 

-2/2 3/52  88 رامهرمز 33/1 

 82 شادگان 31/3 58/2 2/1-

 89 شوش 58/3 52/3 8/3-

 83 شوشتر 53/3 52/6 2/2-

 85 کشاورزی اهواز 33/1 52/3 2/6-

-8/5 3/59  86 گتوند 58/5 

 87 لالی 33/2 53/1 8/6-

 81 ماهشهر 33/2 58/3 2/2-

-2/6 3/52  83 مسجدسلیمان 33/3 

-2/6 3/52  23 هندیجان 33/3 
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 کمینه مطلق دما-2

 ینهو بیش ینهکمسلسیوس،  درجه ۱/4 با آبادان ستگاهیاو  سلسیوسدرجه  -۷/۰با  دهدزایستگاه  ۱4۳5سال در 

 شدهگزارش سلسیوس درجه-6/۱مطلق دمای شهر اهواز  نهیکم .اندبودهدارا در سطح استان را  دما مطلق کمینه

 (6جدول ) است.

 ی هواشناسی استان خوزستانهاستگاهیا 8931سال  مطلق دما نهکمی–6جدول 

تغییرات نسبت به دوره 

 ردیف ایستگاه مطلق دما کمینه کمینه مطلق دما بلندمدت سالیانه بلندمدت

 8 آبادان 9/8 2/2- 5/9

 2 آغاجاری 3/3 3/6- 8/3

 9 امیدیه 8/2- 2/3- 8/2

 3 اهواز 8/6- 8/2- 3/3-

 5 ایذه 9/9- 6/1- 9/5

 6 بستان 3/3- 9/1- 2/3

 7 بهبهان 8/7- 9/2- 8/5

 1 حسینیه 3/7- 8/3- 3/9

 3 دزفول 2/6- 9/3- 3/3

 83 دهدز 7/3- 1/3- 8/3

 88 رامهرمز 3/2- 8/1- 8/6

 82 شادگان 8/2 8/2- 2/3

 89 شوش 8/3- 8/1- 3/3

 83 شوشتر 3/7- 8/3- 3/9

 85 کشاورزی اهواز 8/3- 9/6- 2/2

 86 گتوند 2/9- 8/1- 3/5-

 87 لالی 8/3- 3/3- 2/8

 81 ماهشهر 8/1 2/6- 3/3

 83 مسجدسلیمان 3/2- 9/6- 9/3

 23 هندیجان 3/8- 2/6- 2/5
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 تعداد روزهای یخبندان-9

یخبندان و  روز ۰با  دهدزایستگاه روز بوده است.  2تعداد روزهای یخبندان در استان خوزستان  ۱4۳5سال در 

 اندر استبیشینه و کمینه روزهای یخبندان را  ،بدون روز یخبندان و ماهشهر آبادان آغاجاری شادگان یهاستگاهیا

 (۰جدول ) اندبودهدارا 

 ی هواشناسی استان خوزستانهاستگاهیا و بلندمدت 8931سال  تعداد روزهای یخبندان –7جدول 

تغییرات نسبت به دوره 

 سالیانه بلندمدت

  
 روزهای یخبندان بلندمدت ردیف ایستگاه خبندانیروز 

 8 آبادان 3 8 8-

 2 آغاجاری 3 3 3

 9 امیدیه 8 8 3

 3 اهواز 8 3 8

 5 ایذه 6 5 8

 6 بستان 2 2 3

 7 بهبهان 8 2 8-

 1 حسینیه 8 3 8

 3 دزفول 9 2 8

 83 دهدز 7 89 6-

 88 رامهرمز 2 3 2

 82 شادگان 3 3 3

 89 شوش 9 8 2

 83 شوشتر 8 3 8

 85 کشاورزی اهواز 2 2 3

 86 گتوند 9 8 2

 87 لالی 9 8 2

 81 ماهشهر 3 8 8-

 83 مسجدسلیمان 2 8 8

 23 هندیجان 8 8 3

 خوزستان 2/3 8/7 3/9
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 بلندمدت و دوره ی هواشناسی استان خوزستانهاستگاهیا 8931سال تعداد روزهای یخبندان  –1 شکل
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 8973-8931استان خوزستان طی دوره  میانگیندمای  تحلیل-2-5

را افزایشی  یروند 8931تا  8910 یهاسالاستان خوزستان طی  8931سال  دمای میانگینسری زمانی  تحلیل 

 (3) شکل .دهدیمنشان برای استان 

و  نهیکم ،سلسیوس درجه 1/29 دمای با 8939و سال سلسیوس  درجه 3/29 یماباد 8910سال این دوره  در

گرم  سال مینهفتسلسیوس  درجه ۰/2۶ با دمای میانگین ۱4۳5سال  .اندبودهاستان را دارا  دمای میانگین بیشینه

 (5جدول ) .گرددیممحسوب دوره آماری در طول 

 8973-8931دوره طی  استان خوزستان 8931سال  دی دمای میانگینبنرتبه–1جدول 

 رتبه سال درجه سلسیوس()دمای میانگین 

3/29 8973 8 

3/23 8978 2 

9/85 8937 9 

... ... ... 

 22 8913و  8931 7/25

... ... ... 

7/26 8936 23 
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 8973-8931استان خوزستان دوره  8931سال نمودار دمای میانگین -3شکل 



 هواشناسی خوزستاناداره کل                                                                      8931 سالنامه

22 
 

 
 استان خوزستان- 8931سال دمای میانگین دی بنپهنه-83شکل 
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 بلندمدتنسبت به دوره  استان خوزستان- 8931سال دمای میانگین تغییرات دی بنپهنه-88شکل 
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 سومفصل 

 شبارتحلیل 

 8931سال 

 استان خوزستان
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 8931سال بارندگی  -9-8

متر یلیم ۰/4۶۳معادل ( ایستگاه سینوپتیک استان 2۷ آمار بر اساس)بارندگی استان خوزستان  نیانگیم ۱4۳5سال در 

 شادگان ومتر میلی 4/۰۳۶با  ایذه یهاستگاهیا ، متعلق بهاستان نیز در سطحبیشینه و کمینه بارش  .است شدهثبت

 (۱2( )شکل ۳ . )جدولبوده است مترمیلی 3/۱63با 

 خوزستان یهواشناس یهاستگاهیا و دوره بلندمدت 8931سال  بارندگی– 3جدول 

تغییرات بارندگی سالیانه 

ماه نسبت به دوره 

 )درصد( بلندمدت

 بارندگی سالیانه 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 8931 بلندمدت 

 8 آبادان 265/6 837/3 13/7

 2 آغاجاری 817/3 295/9 23/5-

 9 امیدیه 811/5 253/7 27/3-

 3 اهواز 938/6 237/8 65/3

 5 ایذه 735/9 622/7 27/7

 6 بستان 255/5 836/2 93/9

 7 بهبهان 923/3 926/2 8/1-

 1 حسینیه 636/8 382/3 56/5

 3 دزفول 961/7 987/8 86/9

 83 دهدز 555/1 537/8 8/6

 88 رامهرمز 273/2 232/3 6/8-

 82 شادگان 863/3 826/5 23/3

 89 شوش 231/7 231/5 23/2

 83 شوشتر 995/1 233/1 89/3

 85 کشاورزی اهواز 233/3 813/3 97/3

 86 گتوند 329/3 238/9 35/5

 87 لالی 561/7 388/3 91/2

 81 ماهشهر 226/5 831/7 83/3

 83 مسجدسلیمان 322/2 331/3 9/5

 23 هندیجان 936/3 287/2 33/3

 خوزستان 953/7 237/9 28/3
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 بلندمدتهواشناسی استان خوزستان و دوره  یهاستگاهیا 8931سال نمودار بارندگی -82شکل 

 

 
 رتبه نزولی( بر اساس) خوزستان یهواشناس یهاستگاهیا 8931سال  بارشنمودار -89شکل 
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 بلندمدتدوره  با8931 سال شبار مقایسه-9-8-8

ایستگاه  3افزایشی و در هواشناسی استان  ستگاهیا ۱6در  بلندمدتنسبت به دوره  ۱4۳5سال در  تغییرات بارندگی

 هواشناسی استان کاهشی بوده است.

و  ینهبیش درصد 6/۱با  دهدز ستگاهیو ا درصد ۰/5۷با  آبادانایستگاه  ،با روند افزایش بارش یهاستگاهیدر ا-۱

 (۱3شکل ) (۰.)جدول اندبودهدارا  بلندمدتگین ننسبت به میارا بارندگی  افزایش ینه تغییراتکم

 
 بلندمدتنسبت به دوره استان خوزستان هواشناسی  یهاستگاهیا 8931سال تغییرات بارندگی نمودار -83شکل 

 
 ینهدرصد بیش 5/۱با  بهبهان ستگاهیو ادرصد  3/2۰ایستگاه امیدیه با  ،کاهشی بارشتغییرات با  یهاستگاهیدر ا-2

 .اندبودهدارا  بلندمدترا نسبت به میانگین  شبار یکاهش ینه تغییراتو کم

 

افزایش  بلندمدتدرصد نسبت به دوره  3/28استان خوزستان  8931سال بارش  درمجموع

 داشته است.
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 استان خوزستان 8931سال بارندگی  دیبنپهنه-85شکل 
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 بلندمدتنسبت به دوره  استان خوزستان 8931سال  یبارندگتغییرات دی بنپهنه-86کل ش
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 یباران یتعداد روزها-9-2

بارانی را در  هایروز ینهکمو  ینهترتیب بیش روزبه 4۷با  آبادان ستگاهیاو  روز 66با  دهدز ستگاهیا ۱4۳5سال در 

روز بوده  36تعداد روزهای بارانی استان معادل  نیانگیمسال این  در .انددادهسطح استان به خود اختصاص 

 (۱۰(، )شکل ۱۷جدول .)است

 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا بلندمدت 8931سال  یباران یتعداد روزها- 83جدول 

تغییرات تعداد روز بارانی سالیانه نسبت 

 )روز( بلندمدتبه دوره 

 تعداد روز بارانی سالیانه 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 8931 بلندمدت 

 8 آبادان 93 23 8

 2 آغاجاری 32 98 88

 9 امیدیه 38 97 3

 3 اهواز 39 91 5

 5 ایذه 69 73 86-

 6 بستان 39 95 1

 7 بهبهان 59 33 89

 1 حسینیه 37 39 3

 3 دزفول 39 32 8

 83 دهدز 66 57 3

 88 رامهرمز 59 33 89

 82 شادگان 95 93 5

 89 شوش 33 95 83

 83 شوشتر 32 91 3

 85 کشاورزی اهواز 32 99 3

 86 گتوند 53 93 88

 87 لالی 53 33 83

 81 ماهشهر 33 99 7

 83 مسجدسلیمان 35 36 8-

 23 هندیجان 33 98 83

 خوزستان 36 33 6
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 خوزستان واشناسیه یهاستگاهیا8931سال نمودار تعداد روزهای بارانی  -87شکل 

 

بیشترین  ،افزایش روز ۱3با  و شوش هندیجان یهاستگاهیاروزهای بارانی  تعداد ،بلندمدتدر مقایسه با دوره 

بیشترین  ،روز کاهش ۱6با  ایذه در حالیکه ایستگاه بودهافزایشی را نسبت به دوره بلندمدت در استان دارا  تغییرات

تعداد روزهای بارانی استان نسبت به  نیانگیم دارا بوده است. در استانتغییرات کاهشی تعداد روزهای بارانی را 

 (۱5شکل )-(۱۷جدول .)داشته است شافزای روز 6دوره بلندمدت 
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 بلندمدتبه نسبت  خوزستان واشناسیه یهاستگاهیا8931سال تعداد روزهای بارانی  راتیینمودار تغ -81شکل 
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 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا 8931سال  ساعته 23حداکثر بارش -9-9

 طورهمان دهدیمرا نشان هواشناسی خوزستان  یهاستگاهیا ۱4۳5سال ساعته  23 یهابارشحداکثر  (۱۱جدول )

 23بارش و کمترین  متریلیم ۳/۱۶۶با  ایذهایستگاه  ازاستان  ساعته 23بیشترین بارش  گرددیمکه ملاحظه 

 است. شدهگزارش مترمیلی ۰/2۰میزان به  امیدیهایستگاه ساعته از 

 بلندمدتو  8931سال ساعته  23حداکثر بارش -88جدول 

 در هاایستگاهساعته  23رتبه بارش 

 امسال نسبت به دوره آماری 8931سال

 مترمیلیبه  ساعته 23حداکثر بارش 

 8931سال بلندمدت ردیف نام ایستگاه

(7589) متریلیم 3/53 اول  5/882  8 آبادان 

(8893)متر میلی 2/839 -  7/12  2 آغاجاری 

(9789)متر میلی 9/63  -  7/27  9 دیهامی 

(2789متر )میلی 7/95 -  3/79  3 اهواز 

(3789)متر یلیم 1/12 اول  3/855  5 ایذه 

(2789)متر میلی 6/33 -  6/93  6 بستان 

(7789)متر میلی 3/63 -   3/58  7 بهبهان 

(2189) متریلیم 7/75 -  3/37  1 حسینیه 

(7689) متریلیم 7/79 -  3/97  3 دزفول 

(3189) متریلیم 7/13 -  3/95  83 دهدز 

(5789)متر میلی 6/682 -  8/68  88 رامهرمز 

(6893) مترمیلی 6/26 -  3/37  82 شادگان 

(2893) مترمیلی 5/33 -  3/21  89 شوش 

(7789)متر یلیم 3/63 -  7/39  83 شوشتر 

(3289)متر یلیم 1/29 -  1/55  85 کشاورزی اهواز 

(2893) متریلیم 3/53 -  3/38  86 گتوند 

(3689) مترمیلی 6/76 -  1/66  87 لالی 

(3789) مترمیلی 3/93 -  9/39  81 ماهشهر 

(9189) متریلیم 5/67 -  9/63  83 مانیمسجدسل 

(3189)متر میلی 2/39 -  2/59  23 جانبدهن 
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 استان خوزستان واشناسیه یهاستگاهیاساعته  23ار حداکثر بارش دنمو-83شکل 

 

هواشناسی استان خوزستان  یهاستگاهیاساعته  23حداکثر بارش  دیینمایمملاحظه  ۱۳که در شکل  طورهمان

 .بوده است بلندمدتدوره فقط در دو ایستگاه آبادان و ایذه بیشتر از ۱4۳5سالدر 
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 8973-8931استان خوزستان طی دوره  8931سالبارندگی  تحلیل-9-3

 .دهدیمنشان  8931تا  8910 دوره طی را کاهشیدی روناستان خوزستان  8931سال بررسی سری زمانی بارندگی

 بلندمدتمیانگین  نسبت بهدی درص 0/28 افزایش ،مترمیلی 1/953استان خوزستان به میزان  8931سالارندگی ب

 .داشته است

 

 8973-8931استان خوزستان دوره  8931سالبارندگی  زمانی ینمودار سر-23شکل 
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 نزولی(دی بنرتبه اساس بر) 8973-8931دوره استان خوزستان طی  8931سالنمودار بارش -28شکل 

 

از حیث  کهینحوبه گرددیمدوره آماری محسوب  یهاسال نیتربارش  پرجز  ۱4۳5سال (2۱) با توجه به شکل

دوره آماری  بر اساس همچنین .داشته استساله آماری  2۳طی دوره  را یپربارش هفتمرتبه  ۱4۳5سالبارندگی 

به ترتیب پر بارش  متریلیم 5/۱43 بارش با ۱45۰ سالو  متریلیم 5/۶3۱ شبار با ۱4۰6سال  ۱4۳5 تا ۱4۰۷

 .دنگردیماستان محسوب  یهاسال نیتر و کم بارش  نیتر
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 چهارمفصل 

 رطوبت نسبی

 8931سال

 استان خوزستان
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 8931سالرطوبت نسبی -3-8

درصد  ۶2شادگان با ایستگاه  سطح استان نیزدر  درصد بوده است 3۶استان رطوبت نسبی میانگین  ۱4۳5در سال

 (۱2 جدول.)درصد بیشینه و کمینه میانگین رطوبت نسبی را دارا بوده اند 45و ایستگاه رامهرمز با 

 8931سال هواشناسی خوزستان یهاستگاهیاو میانگین رطوبت نسبی  نهیکم ،بیشینه، رطوبت نسبی – 82جدول 

تغییرات رطوبت 

نسبت  31نسبی سال 

 بلندمدتبه دوره 

 31لرطوبت نسبی سا 

 ایستگاه

ف
دی

ر
 

 بلندمدت

 رطوبت نسبی

میانگین 

رطوبت 

 نسبی

کمینه 

رطوبت 

 نسبی

بیشینه 

 رطوبت نسبی

 8 آبادان 66 26 36 33 2

 2 آغاجاری 68 27 33 91 6

 9 امیدیه 69 29 39 39 3

 3 اهواز 65 23 33 39 8

 5 ایذه 68 25 39 38 2

 6 بستان 72 93 58 36 5

 7 بهبهان 67 26 37 39 3

 1 حسینیه 53 23 33 95 5

 3 دزفول 73 23 58 58 8

 83 دهدز 53 92 38 93 2

 88 رامهرمز 53 25 91 91 3

 82 شادگان 73 99 52 35 7

 89 شوش 72 26 33 33 5

 83 شوشتر 52 26 93 93 3

 85 کشاورزی اهواز 79 23 58 33 7

 86 گتوند 63 29 36 33 2-

 87 لالی 51 93 33 38 3

 81 ماهشهر 73 21 58 37 3

 83 مسجدسلیمان 55 22 93 33 8-

 23 هندیجان 67 93 33 35 3

7/2  6/32  9/35  8/27  5/69  خوزستان 



 هواشناسی خوزستاناداره کل                                                                      8931 سالنامه

34 
 

 
 8931در سال استان خوزستانهواشناسی  یهاستگاهیا رطوبت نسبیمیانگین نمودار -22شکل 

 

 تغییرات میانگین رطوبت نسبی -3-2

هواشناسی استان افزایشی  ستگاهیا ۱۶در بلندمدتنسبت به دوره  ۱4۳5در سال میانگین رطوبت نسبیتغییرات 

 استان بدون تغییر بوده است. بلندمدتایستگاه دیگر استان نسبت به دوره  4 و در ایستگاه کاهشی 2و در 

 ۱با  اهواز و دزفول ستگاهیو ادرصد  ۰با اهواز  یو کشاورزشادگان ایستگاه  یی با روند افزایشهاستگاهیدر ا-۱

 .اندبودهدارا  ۱4۳5ی میانگین رطوبت نسبی استان را در سال افزایشینه و کمینه تغییرات درصد بیش

درصد بیشینه و کمینه -۱با  مانیمسجدسل ستگاهیو ادرصد  -2با  ی با روند کاهشی ایستگاه گتوندهاستگاهیدر ا-2 

 (24شکل ) (۰جدول) .اندبودهدارا  ۱4۳5تغییرات کاهشی میانگین رطوبت نسبی استان را در سال 

ون تغییر بد ،بلندمدتنسبت به دوره  و رامهرمز امیدیه ،شوشتر یهاستگاهیاتغییرات میانگین رطوبت نسبی -4

 .بوده است

 داشته است.  بلندمدتی نسبت به دوره درصد ۰/2 افزایش   ۳5رطوبت نسبی استان در سالمیانگین 
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 تنسبت به دوره بلندمد استان خوزستانهواشناسی  یهاستگاهیا رطوبت نسبیمیانگین  راتیینمودار تغ-29شکل 
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 استان خوزستان 8931سال دی میانگین رطوبت نسبیبنپهنه-23کل ش
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 پنجمفصل 

 گردوغبارتعداد روزهای 

 8931سال

 استان خوزستان
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 (و کمتر متر 5333افقی  دید) 8931سال گردوغبارتعداد روزهای -5-8

سطح  روز بوده است در ۰/۰معادل  متر و کمتر( ۶۷۷۷ دیباداستان ) میانگین روزهای گردوغبار ۱4۳5سالدر 

 استان را دارا یگردوغبارروز بیشینه و کمینه روزهای  ۱روز و ایستگاه رامهرمز با  22استان ایستگاه آبادان با 

 (۱4 جدول) .اندبوده

 (و کمتر متر 5333 یافق پدیده) 8931سال گردوغبار یتعداد روزها – 89جدول 

 درصد تغییرات نسبت به

 لانهسا بلندمدت

 نهاسال گردوغبارتعداد روز 
 ایستگاه

ف
دی

ر
 8931 بلندمدت 

 8 آبادان 22 52 93-

 2 آغاجاری 3 82 1-

 9 امیدیه 86 99 87-

 3 اهواز 83 69 33-

 5 ایذه 2 28 83-

 6 بستان 86 53 93-

 7 بهبهان 9 81 85-

 1 حسینیه 3 81 83-

 3 دزفول 9 93 96-

 83 دهدز 9 83 88-

 88 رامهرمز 8 83 81-

 82 شادگان 88 33 99-

 89 شوش 5 32 97-

 83 شوشتر 9 93 27-

 85 کشاورزی اهواز 3 33 95-

 86 گتوند 1 59 35-

 87 لالی 9 21 25-

 81 ماهشهر 81 95 87-

 83 مسجدسلیمان 6 33 39-

 23 هندیجان 9 23 28-

 خوزستان 7/7 93/9 26/6-
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 هواشناسی خوزستان یهاستگاهیا 8931سال گردوغبارتعداد روزهای نمودار -25شکل 

 

 با بلندمدت 8931سال گردوغبارمقایسه تعداد روزهای -5-2

 یهاستگاهیا در کلیه ۱4۳5سالدر هواشناسی استان  یهاستگاهیا گردوغبارروزهای  تعداد ۱۷جدول با توجه به 

 ۱4جدول .)روندی کاهشی داشته است بلندمدتنسبت به دوره هواشناسی استان خوزستان 

تغییرات منفی مربوط به ایستگاه  نیو کمترروز کاهش  3۳بیشترین تغییرات منفی مربوط به ایستگاه اهواز با 

 بوده است. بلندمدتروز کاهش نسبت به دوره  5آغاجاری با 
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 نسبت به دوره بلندمدت ی هواشناسی خوزستانهاستگاهیا 31سال گردوغبارتغییرات تعداد روزهای  نمودار -26شکل 
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 خوزستان استان 8931سال گردوغبارتعداد روزهای  یبندپهنه-27شکل 



 هواشناسی خوزستاناداره کل                                                                      8931 سالنامه

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ششمفصل 

 یریگجهینت

 و

 پیشنهادات
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 یریگجهینت-6-8

 2۷از  آمدهدستبه گردوغبارو تعداد روزهای  رطوبت نسبی شبار ،دما بررسی و تحلیل اطلاعات آماری ماهانه

 .باشدیمبه شرح ذیل ۱4۳5سالایستگاه هواشناسی استان خوزستان در 

 

 دما-6-8-8

 همچنینش داشته افزای بلندمدتنسبت دوره  سلسیوس( درجه 3/۷)استان  نهیکم یدما نیانگیم۱4۳5سال در

دمای  درمجموعافزایش داشته  بلندمدتنسبت به دوره سلسیوس(  درجه 4/۷) استان نهیشیبدمای  میانگین

 .است افتهیشیافزا بلندمدتدرجه سلسیوس نسبت به دوره  3/۷استان خوزستان  ۱4۳5سالمیانگین 

 

 شبار-6-8-2

 بلندمدتنسبت به دوره رامهرمز و  بهبهان ،امیدیه ،آغاجاریهواشناسی  ستگاهیابارش چهار ۱4۳5سالطی 

افزایش داشته است.  بلندمدتنسبت به دوره  هابارشهواشناسی استان  ستگاهیا ۱6دردر حالیکه  افتهیکاهش

 داشته است. افزایش بلندمدتدرصد نسبت به دوره  ۷/2۱ل معاد استان ۳5بارش در سال  زین درمجموع

 

 رطوبت نسبی-6-8-9

( درصد 6/32) بلندمدتدرصد بوده که نسبت به دوره  4/3۶میانگین رطوبت نسبی استان خوزستان ۱4۳5سال در

 .دهدیمدرصدی را نشان  ۰/2افزایش 

رامهرمز و  یهاستگاهیاو  درصد ۶۱و ۶۱و  ۶2، ماهشهر و دزفول به ترتیب با شادگانهواشناسی  یهاستگاهیا 

 .اندبودهدارا  در استاندرصد بیشینه و کمینه رطوبت نسبی را  4۳و 45شوشتر به ترتیب با 
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 و کمتر( متر 5333دیبادگردوغبار )-6-8-3

نسبت به دوره بلند مدت کاهش محسوسی داشته است. میانگین  در استان گردوغباروقوع روزهای  ۱4۳5سالدر 

روز کمتر  6/26روز حاصل شده که از دوره بلند مدت معادل  ۰/۰معادل  ۳5سال روزهای گردو غباری استان در 

 می باشد.

رامهرمز با یک روز گردو غباری بیشینه و کمینه روز گردو غباری و ایستگاه  22ایستگاه آبادان با  ۳5طی سال 

 روزهای گردو غباری را درسطح استان دارا بوده اند.

 

 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  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

 

 


