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 موقعیت نسبی استان:وسعت و -1

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

دقیقه طول شرقی از نصف  43درجه و  05دقیقه تا  34درجه و  34استان در نیمۀغربی کشور است. این استان بین 

 دقیقه عرض شمالی از خط استوا قرار دارد. 3درجه و  44دقیقه تا  05درجه و  23النهار گرینویچ و 

خلیج فارس و از غرب با کشور عراق هم مرز است. استان های بوشهر در با استان خوزستان از جنوب 

جنوب شرق، کهکیلویه و بویراحمد و چهار محال و بختیاری در شرق لرستان و ایلام در شمال آن واقع شده اند. 

ستان ا خوزستان مانند استان گیلان، گلستان و سیستان و بلوچستان، هم دارای مرز آبی و هم خشکی می باشد. این

و  مرکز استان بوده اهواز آبادی تشکیل شده است. 6440دهستان و  445شهر و  04بخش،  04شهرستان،  24از 

سایر شهرستان های آن عبارتند از: آبادان، اندیمشک، ایذه، امیدیه، باغملک، بهبهان، بندرامام خمینی، دزفول، 

 لالی، رامشیر، شادگان و هندیجان می باشد.خرمشهر، شوش، شوشتر، ماهشهر، دشت آزادگان، گتوند، 

 
 تقسیمات سیاسی شهرستانهای استان خوزستان -4شکل

 استان خوزستان:و ناهمواری های  وضعیت توپوگرافی  -2

استان خوزستان از نظر پستی و بلندی به دو منطقه کوهستانی و جلگه ای تقسیم می شود. منطقه جلگه ای 

دسلیمان، رامهرمز و بهبهان آغاز شده تا کرانه های خلیج فارس و اروند ادامه خوزستان از جنوب دزفول، مسج

این جلگه تقریباً دارای شیب کم است و در برخی از نقاط آن گنبد های نمک مربوط به دوران کامبرین  دارد.
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درصد کل استان می  60وسعت این منطقه تقریباً وجود دارد که در شور کردن اراضی و آب ها تأثیر عمده دارد 

باشد. وجود رسوب های ریزدانه، حاکمیت فرسایش بیابانی، امکان تشکیل ماسه ای را نیز در جلگه خوزستان 

 فراهم کرده است. تراکم عمده این عوارض در مغرب اهواز، شمال حمیدیه و سوسنگرد می باشد. بادهای غالب

غربی و جنوب غربی که از سوی بین النهرین و عربستان می وزد را مسئول ایجاد تپه های ماسه ای اطراف می 

  .دانند

(  جنوب شرقی –شمال غربی با روند  منطقه کوهستانی بطور عمده در شمال و شرق استان ) رشته کوه زاگرس

استان عبارتند از: کوه چو، کوه دلا، کوه  حدود دو پنجم مساحت کل استان را شامل می شود. مهمترین کوهای

منار، کوه آب بندان، کوه سیاه، کوه منگشت، کوه سلطان و ... ارتفاع نقاط مختلف استان بسیار متغیر است اما به 

طور متوسط از جنوب به شمال و از غرب به شرق افزایش می یابد و ارتفاع صفر درجه در سواحل خلیج فارس 

 متر در شمال و شمال شرقی می رسد 4355تا کوه های بیش از 

 
 استان خوزستان یها یو ناهموار  یتوپوگراف -2شکل

 

 ویژگیهای زمین شناسی استان خوزستان: -3

این کوه ها که بخشی از کوه های زاگرس محسوب می  درصد از وسعت خوزستان کوهستانی است. 35حدود 

ربستان به طرف صفحۀ اوراسیا، رسوبات موجود در بستر در دورۀ ترشیاری در نتیجۀ حرکت صفحۀ عکه شوند. 

دریای واقع میان این دو صفحه ) دریای تتیس ( دچار چین خوردگی شده و در اثر آن کوهای استان پدید آمدند. 

هم زمان با آن در فواصل میان این کوه ها چاله هایی ) ناودیس ها ( به وجود آمدند که بعد ها ) در دورۀ کواترنری 

بخش مرکزی و  در نتیجۀ تجمع آبرفت به صورت سرزمین های هموار کم وسعتی به نام دشت ها درآمدند.( 
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جنوب استان را سرزمین وسیع و همواری به نام جلگۀ خوزستان در برمی گیرد. این جلگه که وسیع ترین جلگۀ 

ری گه نتیجۀ رسوب گذاایران است با شیبی ملایم به طرف خلیج فارس کشیده شده است. بخش عمدۀ این جل

رود های کارون، کرخه، جراحی، دز و زهره ) هندیجان ( است که در دورۀ کواترنری، بر اثر فرایند فرسایش به 

متر مربع از کرانۀ شمالی  03وسیلۀ این رودها به وجود آمده اند. بر اساس پژوهش های انجام شده سالیانه حدود 

جنس سنگ  شور عراق قرار دارد، در آب دریا پیشروی می کند.خلیج فارس که مجاورت خاک خوزستان و ک

 های تشکیل دهندۀ کوه های استان بیشتر از نوع آهک، ماسه سنگ، مارون، کنگلومرا و گچ است 

 

 زمین شناسی استان خوزستاننقشه  -4شکل

 ب استان خوزستان: آ وضعیت منابع -4

میلیارد متر مکعب آب  4ب آب در سال و دارا بودن میلیارد متر مکع 44با حجم ورودی بیش از خوزستان 

ذخیره شده در سفره های آب زیر زمینی، از موقعیت ممتازی در کشور برخوردار است. خوزستان با داشتن تنها 

آب های کشور را در خود جای داده است.درصد از آب های سطحی  45از مساحت کشور، بیش از  درصد 3

ن های مجاور سرچشمه می گیرند و پس از عبور از مناطق جلگه ای استان به سطحی خوزستان بیشتر از استا

 تالاب ها و خلیج فارس می ریزد. در میان رود کارون بیشترین آبدهی)دبی( و طول را به خود اختصال داده است.
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 4453مشخصات رودهای استان در سال -4جدول 

 نام رود
 طول رودخانه در استان 

 به کیلومتر
 دهی حداکثر آب

 متر مکعب بر ثانیه
 مصب رود سرچشمه

 خلیج فارس کوهرنگ-بروجن-یاسوج 4174 111 کارون

 کارون الیگودرز-دورود-بروجرد 3873 282 دز

 هورالعظیم خرم آباد-کرمانشاه-ملایر 2222 322 کرخه

 تالاب شادگان ایدنک-لنده-قلعه رئیسی 234 3 مارون)جراحی(

 خلیج فارس دهدشت-باشت-ناردکا 2778 21 زهره)هندیجان(

 

متر در استان کهگیلویه و  3262، بزرگ ترین و پرآب ترین رود ایران از ارتفاعات دنا به ارتفاع خانه کارونرود

متر در استان چهار محال بختیاری سرچشمه می گیرد. این رودخانه پس از  3224بویراحمد و کوهرنگ به ارتفاع 

س و خلق چشم اندازهای بسیار زیبای طبیعی، از شهرهای شوشتر، گتوند و عبور از دره های تنگ و عمیق زاگر

اهواز عبور می کند. کارون در شمال خرمشهر به شاخه های بهمنشیر و حفار تقسیم شده و پس از گذشتن از 

 جزیره آبادان، در تلاقی با رودخانه مرکزی اروندرود وارد خلیج فارس می شود.

 
 سطحی ورودخانه های استان خوزستاننقشه وضعیت آب های -3شکل

  بررسی وضعیت پوشش گیاهی استان خوزستان: -2

میلیون هکتار مرتع وجود دارد. از کل جنگل  0/2هزار هکتار جنگل و  055در استان خوزستان به طور کلی 

 تانتنک و بقیه تخریب شده و غیر قابل استفاده است. جنس درخ %45دارای کیفیت خوب و  %45های استان 

بقیه از نوع بادام وحشی و گونه های  %0جنگل را شامل می شود و  %30جنگلی بیشتر از نوع بلوط است که 

 دیگر است. مراتع از نوع مراتع قشلاقی نامرغوب 

محیطی متنوع از پوشش گیاهی گوناگونی برخوردار است. در مناطقی با میزان بارش شرایط استان، به دلیل 

که بیشتر در بخش های شمالی و شمال شرقی استان دیده می جنگل طبیعی به وجود آمده  میلی متر 055بیش از 
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شوند که جزء جنگل های مناطق خشک و نیمه خشک زاگرس است و درختان بیشتر از نوع بلوط، بادام و گردو 

ای جنگل های دست کاشت در بخش هایی از شهرستان هدرصد از مساحت استان را دربرمی گیرد.  44حدود 

شوش، اهواز، دشت آزادگان، ماهشهر، امیدیه و هندیجان ایجاد شده اند. گونه های غالب گیاهی این جنگل ها 

جنگل کاری در استان عبارت اند از: تثبیت ماسه های روان، تعدیل تاغ، گز و اوکالبیپتوس است. مهمترین اهداف 

 آب و هوا، حفاظت خاک، کنترل گرد و غبار

اساس میزان تولید علوفۀ خشک در طول یک سال به سه گروه خوب، متوسط و ضعیف مراتع استان را بر

هزار هکتار آن را مراتع خوب  255بیشتر مساحت استان را مراتع ضعیف تا متوسط و فقط تقسیم بندی می کنند.

تع، رابطۀ ابا توجه به نقشۀ جنگل ها و مراتع می توان گفت بین میزان بارش منطقه و کیفیت مر تشکیل می دهد.

؛ به گونه ای که بهترین مراتع در نواحی پربارش استان قرار دارند و هر چه به سمت نواحی مستقیم وجود دارد

 ویم از کیفیت مراتع کاسته می شود خشک پیش بر

 
 نقشه پوشش گیاهی استان خوزستان-0شکل

 آب و هوا و اقلیم استان خوزستان: -4

خش است، از دو ب شده منتهی الیه جنوب غرب کشور واقعدر خوزستان  استان ؛همانطور که قبلاً گفته شد

عتدل و ، تابستان های م.در مناطق کوهستانی و مرتفعکاملاً متفاوت جلگه ای و کوهستانی تشکیل یافته است

زمستان های سرد و در نواحی کوهپایه ای دارای آب و هوای نیمه بیابانی و در نواحی پست جلگه ای هر چه به 

ی پیش می رویم خصوصیات آب و هوا از نیمه بیابانی به بیابانی کناره ای تبدیل می برغمت جنوب و جنوب س

در مجموع هر چه از طرف  ل و تابستانها طولانی و گرم است.شود. عمدتاً زمستان های این ناحیه، کوتاه و معتد
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ی های ناسازگار تر با طبیعت زیست اقلیم رشمال شرق استان به طرف جنوب غرب استان حرکت می کنیم به زی

. بر اساس روش های طبقه بندی معمول انسانی برخورد می کنیم که بخش های وسیعی از استان را می پوشاند

و ... می توان نتیجه گرفت که روش های  فمانند روش طبقه بندی کوپن، دمارتن، آمبرژه، تورنت وایت، ایوان

 ان خوزستان اتفاق نظر دارند.زیر در استذکر شده نسبت به اقالیم 

در بخش ها و نواحی غربی و جنوب غربی استان خوزستان قابل شناسایی است و شهر  اقلیم فراخشک گرم؛ -

 های مهمی همچون آبادان، خرمشهر و ماهشهر در این اقلیم استقرار یافته اند.

احی اهواز، شوش، شوشتر، نواحی غربی و جنوبی ماند نو بخش های وسیعی از استان در اقلیم خشک گرم؛ -

حمیدیه، صفی آباد، گتوند، هفت تپه، دشت آزادگان، بستان، شادگان، رامشیر، هندیجان، بهبهان، رامهرمز، آغاجاری 

 در اقلیم خشک گرم قرار دارند.

متداد اجنوبی تا مسجدسلیمان  –نواحی شمالی استان از اندیمشک آغاز و با جهتی شمالی اقلیم نیمه خشک؛  -

 گرایش به نواحی جنوب استان از هفتگل گذشته و تا شرق بهبهان و دزفول ادامه می یابد.و با 

این اقلیم بخش کوچکی از استان را به صورت باریکه ای از شمال سد دز تا  اقلیم نیمه مرطوب مدیترانه؛ -

 .جنوب شهرستان ایذه را در بر می گیرد
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 پهنه بندی اقلیمی استان خوزستان به روش دمارتن-6شکل

 

 در استان خوزستان: وپارامترهای بارش وضعیت بارشبررسی -1

د، ادیدگاهی کلی از وضعیت میزان نزولات جوی و نوسانات آن را می توان ارائه دبررسی بارندگی استان با

گرایانه و متکی بر پتانسیل های آبی انجام ع کشاورزی و مدیریت منابع آبی با دید واق در امور تا برنامه ریزی

در سطح استان به تفکیک  ساعته 23تعداد روزهای بارانی و حداکثر بارش گیرد.در این بررسی میزان بارش سالانه، 

نشان می دهد که میانگین  2جدول  نتایج حاصل ازاست.  آورده شده 2ایستگاه های مورد مطالعه در جدول 
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ایستگاه هواشناسی  25مار آ)براساس میلی متر است.  25384  بلندمدت ه آماریرن طی دوبارندگی سالانه استا

میلی متر و  64385با  ایذهمطالعه بیشترین میزان بارش سالانه مربوط به ایستگاه در ایستگاه های مورد خوزستان(

 (.2میلی متر ثبت شده است )جدول  43384در آبادان با کمترین میزان بارش سالانه 

  
 استان خوزستانهواشناسی ایستگاه های انه سالبلندمدت  ندگی وپارمترهای بارندگی باراطلاعات  -2جدول 

 

 ردیف

حداکثر بارندگی  تعداد روزهای بارانی )میلیمتر(  بارندگی ایستگاه

 ساعته 24

 دوره آماری

 7912-7991 .4.4 0942 7.941 آبادان 1

 7992-7991 1.41 28.0 02.47 آغاجاری 2

 7912-7991 72940 9.42 04.40 امیدیه 3

 7917-7991 .7214 9142 02044 اهواز 4

 7912-7991 77941 242. .17.4 ایذه 2

 7912-7991 74.49 9.42 79044 بستان 4

 7919-7991 .7204 242. 97.49 بهبهان 1

 79.0-7991 77049 042. .9194 حسینیه 8

 7912-7991 9447 042. 92141 دزفول 7

 79.0-7991 941. 4142 49049 دهدز 10

 7912-7991 70141 242. 09242 رامهرمز 11

 79.1-7991 4749 0.42 77140 شادگان 12

 79.9-7991 42.. 9042 .0794 شوش 13

 7919-7991 9149 9.42 0.940 شوشتر 14

 79.0-7991 1147 9042 71.41 کشاورزی اهواز 12

 ..79-7991 4242 9142 .01.4 گتوند 14

 79.1-7991 1141 942. .9.44 لالی 11

 7912-7991 149. 9942 79942 ماهشهر 18

 7912-7991 70049 142. 2744. مسجدسلیمان 17

 7919-7991 244. 0942 02941 هندیجان 20

   3790 49..0  میانگین

 
 

 
 4445-4436 ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان دورهبارندگی سالانه نمودار میانگین -4شکل
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 تعداد روزهای بارانی استان خوزستان-1-1

روز بارانی در سال و ایستگاه آغاجاری با  55 میانگینبا ایذه ایستگاه (  2)با توجه آمار و اطلاعات جدول

 ینهمچننی را در سطح استان دارا می باشنداکمترین تعداد روز باربیشترین و رانی در سالاروز ب 25میانگین 

 روز درسال می باشد. 43اد روز بارانی استان خوزستان نیز میانگین تعد

 
 4445-4436ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان دوره  تعداد روزهای بارانینمودار میانگین -5شکل

 

 ساعته 24 یحداکثر بارندگ-1-2

بستان به ساعته استان خوزستان در ایستگاه  23رکورد حداکثر بارش  2با توجه آمار و اطلاعات جدول 

نشان می دهد که طی دوره آماری مورد ( 2)بررسی آمار واطلاعات جدولمیلیمتر اتفاق افتاده است. 40384میزان 

 است.ثبت شده میلیمتر  455ساعته بیشتر از  23ایستگاه استان خوزستان حداکثر بارش  5در  طالعه م

 
 4445-4436استان خوزستان دوره ایستگاههای هواشناسی  ساعته 23حداکثر بارندگی نمودار -3شکل
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 4445-4436دوره  پهنه بندی میانگین بارش سالانه استان خوزستان-45شکل 
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 وضعیت رطوبت نسبی: -8

که جو در همان دما می رطوبت نسبی هوا، نسبت مقدار آب موجود در جو به حداکثر مقدار آبی است 

 4445-4436میانگین سالانه رطوبت نسبی طی سالهای  4جدول  به استنادتواند دریافت کند تا به حد اشباع برسد.

 دزفولدرصد مربوط به ایستگاه 0584میانگین رطوبت نسبی با حداکثر است. بوده  درصد 4/32در سطح کل استان 

 (4جدول)تعلق دارد.  حسینیهدرصد به ایستگاه 4382و حداقل مقدار آن با 
 استان خوزستانهواشناسی اه های ایستگانه سالبلندمدت  رطوبت نسبی -4جدول 

 دوره آماری (درصد) رطوبت نسبی ایستگاه  ردیف 

 7912-7991 47.. آبادان  1

 7992-7991 .914 آغاجاری 2

 7912-7991 044. امیدیه  3

 7912-7991 949.  هوازا 4

 7917-7991 740. یذها 2

 7912-7991 444. بستان  4

 7919-7991 041. بهبهان 1

 79.0-7991 9.40 نیهحسی 8

 7912-7991 4249 دزفول 7

 79.0-7991 9.41 دهدز 10

   7912-7991 .914 رامهرمز 11

 79.1-7991 44.. شادگان  12

 79.9-7991 941. شوش  13

 7919-7991 9.41 ترشوش 14

 79.0-7991 941. کشاورزی اهواز 12

 ..79-7991 47.. گتوند 14

 79.1-7991 247. لالی 11

 7912-7991 141. ماهشهر 18

 7912-7991 9944 مسجدسلیمان  17

 7919-7991 41.. هندیجان  20

  049. میانگین استانی 

 

 
 4445-4436میانگین رطوبت نسبی ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان دوره نمودار -44شکل
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 استان خوزستان وضعیت دمایی -7

گرچه اصلی ترین عامل اکی از عناصر اساسی شناخت هواست از شدت گرما، ی به عنوان نمایه ایدما 

ایجاد دما، انرژی حاصل از تابش کوتاه مدت خورشیدی در سطح زمین است، عوامل دیگری مانند خصوصیات 

آفتابگیری، جابه جایی افقی و عمودی هوا، فیزیکی، هدایت گرمایی، ارتفاع از سطح زمین، ناهمواری و جهت 

  .ی اقیانوسی در چگونگی دمای مناطق مختلف سطح زمین تعیین کننده اندابرناکی و جریان ها

 بررسی متوسط دمای سالانه: -7-1

شمار می رود و در بسیاری از تجزیه و تحلیل های ین پارامتر اقلیمی درجه حرارت باین شاخص مهمتر

ه بر اساس نمی شود، بلکندازه گیری اقلیمی به عنوان یکی از متغیر های اصلی بشمار می رود. این متغیر مستقیماً ا

تایج ن .میانگین گیری از حداقل و حداکثر دمای روزانه محاسبه و میانگین های ماهانه و سالانه آن تعیین می شود

در سطح استان خوزستان نشان می دهد، بالاترین  بلند مدتحاصل از بررسی ویژگی های دما طی دوره آماری 

درجه  2684و  2685 ، 2486با به ترتیب رامهرمزو شوشتر های آغاجاری،ه ایستگاهمیانگین سالانه دما مربوط ب

. میانگین، کمینه درجه سانتی گراد تعلق دارد. 4583با  دهدزسانتی گراد و کمترین میانگین سالانه دما به ایستگاه 

  .( ارائه گردیده است3) جدولدر  هواشناسی استان و بیشینه دما برای ایستگاه های 

 استان خوزستانهواشناسی ایستگاه های انه سالبلندمدت میانگین   دمای -3دول ج
 نهیکم نیانگیم ایستگاه ردیف

 (c°) سالانه

  نهیشیب نیانگیم

 (c°)سالانه

 میانگین
 دمای سالانه

(°c) 

 دوره آماری

 7912-7991 .014 9941 7942 آبادان  1

 7992-7991 0141 .994 .074 آغاجاری 2

 7912-7991 0147 .994 .7.4 امیدیه  3

 7912-7991 0149 .994 7940  هوازا 4

 7917-7991 0740 .0.4 7941 یذها 2

 7912-7991 .0.4 9049 7141 بستان  4

 7919-7991 .0.4 9044 7140 بهبهان 1

 79.0-7991 0149 9741 0747 حسینیه 8

 7912-7991 0.49 9049 7149 دزفول 7

 79.0-7991 7.49 0949 7949 دهدز 10

 7912-7991 0141 9949 0247 رامهرمز 11

 79.1-7991 0149 9944 7947 شادگان  12

 79.9-7991 .044 9944 7.42 شوش  13

 7919-7991 .014 9947 0244 ترشوش 14

 79.0-7991 .044 9949 7141 کشاورزی اهواز 12

 ..79-7991 0447 .994 7141 گتوند 14

 79.1-7991 0440 9042 7.49 لالی 11

 7912-7991 0449 .904 7947 ماهشهر 18

 7912-7991 0441 9749 7949 مسجدسلیمان  17

 7919-7991 0147 9944 7.41 هندیجان  20

  0449 3294 7.40 میانگین استانی 
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ین میانگ داده شده است.نیز نشان  ی ایستگاههای هواشناسی استان های دماوبیشینه کمینه (3)جدولدر 

تگاه در ایس دما بیشینهدرجه سانتی گراد و میانگین بالاترین  4483میزان  هب دهدزدر ایستگاه دما  رین کمینه پایین ت

 (44و 42)اشکال ه است.شددرجه سانتی گراد ثبت  4483با  کشاورزی اهواز

 
 4445-4436ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان دوره  سالانه میانگین دمای نمودار -42شکل

 
 4445-4436ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان دوره  دمای بیشینهنمودار میانگین -44لشک

 
 4445-4436ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان دوره  دمای کمینهنمودار میانگین -43شکل
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 4445-4436میانگین استان خوزستان دوره  پهنه بندی دمای-40شکل

 ای سالانه:بررسی حداقل و حداکثر مطلق دم -7-2

نشان می دهد که بیشترین میزان حداکثر  0بررسی حداقل و حداکثرهای مطلق دما در سطح استان در جدول 

گراد به سانتی  32درجه سانتی گراد و کمترین حداکثر مطلق دما با  0484با  هوازامطلق دما مربوط به ایستگاه 

و بیشترین درجه سانتی گراد  -586با  آغاجاریستگاه تعلق دارد. کمترین میزان حداقل دما در ای دهدزایستگاه 

 (0)جدول .درجه سانتی گراد ثبت شده است -583ایذه بامیزان آن به ایستگاه های 
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 سالانه ایستگاه های مورد مطالعه استان خوزستان ویژگی های آماری دما -0جدول 
 سالانهمطلق  نهیکم ایستگاه ردیف

(°c) 

 مطلق  نهیشیب

 (c°)سالانه

 وره آمارید

 7912-7991 4049 -040 آبادان  1

 7992-7991 4740 -241 آغاجاری 2

 7912-7991 .404 -.04 امیدیه  3

 7912-7991 4941 -740 اهواز 4

 7917-7991 40.. -.14  یذها 2

 7912-7991 4041 -.94 بستان  4

 7919-7991 4241 -940 بهبهان 1

 79.0-7991 4742 -742 حسینیه 8

 7912-7991 .474 -942 فولدز 7

 79.0-7991 042. -.4. دهدز 10

 7912-7991 4042 -.74 رامهرمز 11

 79.1-7991 4740 -740 شادگان  12

 79.9-7991 .404 -.74 شوش  13

 7919-7991 4041 -742 ترشوش 14

 79.0-7991 .404 -941 کشاورزی اهواز 12

 ..79-7991 4942 -.74 گتوند 14

 79.1-7991 .424 -42. لالی 11

 7912-7991 .474 -041 ماهشهر 18

 7912-7991 4042 -941 مسجدسلیمان  17

 7919-7991 4042 -041 هندیجان  20

  4941 -.4. میانگین استانی 

 
 

 

 
 
 
 
 

 


