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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 چکیده
 

عادل م امسال ماه در خرداد استانمیانگین بارش  وضعیت بارشی دراستان همچون ماه های گذشته مطلوب نبوده است. امسال خرداد طی

 داشته است.اهش کدرصدی  0/36لند مدتکه نسبت به دوره ببوده یلی متر م 2/1

 درجه سلسیوس افزایش 5/1ت بلندمد دوره به نسبت که بوده سلسیوس درجه 25/9 معادل امسال خرداد در استان حداقل دمای میانگین

 درجه  2/2بلندمدت دوره به نسبت که شده ثبت سلسیوس درجه  03/8معادل ماه این در نیز استان حداکثر دمای میانگین .است داشته

 بلندمدت دوره به نسبت که هشد ثبت سلسیوس درجه  30/9امسال خرداد در استان میانگین دمای .است داشته افزایش سلسیوس

 .دهد می نشان سلسیوس درجه 1/8 معادل افزایشی

 .است بوده  غربی 1011  خرداد طی خوزستان هواشناسی های ایستگاه کلیه در درمجموع، غالب باد جهت

مالی مناطق شدر  شدید تا بسیار شدید خشکسالیوضعیت  بیانگر ماهه 3 دوره طی SPEI شاخص اساس بر و استان خشکسالی وضعیت

 حاکم بوده است. متوسطخفیف تا  یالسخشکمناطق مرکزی وجنوبی در  اما بوده خوزستان استانوشرقی 

شده آغاز  (یهمرفت یابرها لی)تشک یو در حد ابرناک ییجز یداریبا وقوع ناپا خرداد ماه نیآغاز ۀدر ده از لحاظ وضعیت سینوپتیکی

 جیلشمال خ را کاهش داده بود. یانسان یکه با توجه به وجود رطوبت در جو شاخص راحت میمواجه شد یی.سپس با نوسانات دمااست

 یسرعت وزش باد و برخاستن گردوغبار محل شیغالب افزا ۀدیپد نیهمچن گزارش شد. یدهه مواج و طوفان نیاز ا ییروزها یفارس برا

 ۀودبا استقرار ت یانیم ۀدر دهبوده است. یو غرب یو مرکز یجنوب یاز آن در نواح یناش یافق دیهمراه با کاهش د یگردوخاک محل ای

 سبب برخاستن دیشد یوزش بادهادهه همچنین شاهد  ایندر  .وستیو بالاتر بوقوع پ وسیدرجه سلس 09 یگرم در استان دماها یهوا

 یر برخد دیشد ایسرعت وزش باد به متوسط  شیاز افزا یگردوخاک ناش یانیپا ۀدر ده .بوده ایماز نفاط استان  ای گردخاک در پاره

درجه  09 یدماهامجدد وقوع  زیان دهه نیدر پا از آن شد. یناش یجو یها ندهیغلظت آلا شیو افزا یافق دینقاط استان باعث کاهش د

 .شاهد بوده ایمدر چند شهر استان را  وسیسلس

 10تا 11)دهای شدیداب ،خرداد( 5و0گردوخاک ) پدیدهبیش از هر چیز رخداد  1011در خرداد ماه  یمخاطرات جو یاز لحاظ بررس

 در شهرهای مختلف استان جلب نظر می نموده استخرداد(  16تا 10و 12)درجه سلسیوس  09ی و دماهای بالا خرداد( 21الی 16خرداد و

ای انجام شده .... از اهم فعالیت ه،ژه موظفی تحقیقاتیواجرای پر ،اردیبهشت تهیه بولتن ماهانه استان دیکاربر یتوسعه هواشناسدر بحث 

 است. بودهاین ماه  طی دیگروه تحقیقات هواشناسی کاربر

تابستانه بر غالب مناطق کشور باعث آغاز زود هنگام موج  یشدن الگو اکمخردادماه، با ح یط یبطورکل در بحث شاخص های دور پیوندی نیز

اره  و سامانه پر ارتفاع جنب ح شیدر آرا یراتییمذکور، شاهد تغ ییمنطقه ا یشاخص ها یرفتار رییبا تغ یاول گرما در سطح کشور شد. ازطرف

ملموس  نهیشیب یبه کشور و تمرکز دماها یاحتمال داریسد ورود هرگونه موج ناپا امدشیکه پ میبود یو نوار غرب یومرکز یآن به بخش شمال شیگرا

 شد. یمناطق نسبت به مناطق شرق نیدرا
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 0011 ماه خردادبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 جدول اطلاعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت
 

 با سال گذشته و بلند مدت سهیاطلاعات بارش استان و مقا -1جدول
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 خوزستان استان  0011 خرداد بارش

به سال نسبت متر برای استان  یمیل 2/1ثبت بارش  .است بوده تا حدودی نامطلوب 1011ماه  خرداد در حجم ومیزان بارش ها

حالی  دررا  داشته ینه بارش بیش یلی مترم 8/2 با  ایذه شهرستان .است داشته نسبت به دوره بلند مدت کاهش و افزایشگذشته 

 (1جدول).ثبت شده استبه میزان  صفر میلی متر  بارش مینههندیجان ....( ک ،شهرستان استان )هویزه 21 که در

 

 0366 خرداد با 0011 خرداد بارش مقایسه

نسبت شهرستان دیگر تفاوتی  21ودر   بوده استافزایشی شهرستان استان  6در   99خرداد به نسبت امسال خرداد بارش تغییرات

 (1جدول) سال گذشته نداشته است.به 

 

 مدت بلند خرداد با 0011 خرداد بارش مقایسه

 درصد افزایش( در کلیه شهرستانهای استان  212ذه ای شهرستان به غیر از  )مدت بلند دوره به نسبت امسال خرداد بارش تغییرات

  .کاهشی بوده است

 13و بیشینه کاهش بارندگی در درصد  -1/19با  شوشترمربوط به شهرستان  نسبت به دوره بلند مدت کاهش بارندگی ینهکم

 (1جدول) درصد کاهش مشاهده شده است. 111شهرستان)آبادان، آغاجاری ....( با 
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 تأمین بارش سال آبی استان درصد 

 
 بلند مدتدوره  و 1011 خرداداستان خوزستان  یبارش سال آب نیدرصد تأم -1 نمودار

 

تا  اساس براین را نشان می دهد. 1011 خردادرا از ابندای سال زراعی تا پایان  خوزستان استان آبی سال بارش تأمین درصد (1) نمودار

درصد کاهش داسته  7/30 خردادش استان دریافت شده و نسبت به دوره بلند مدت بارش ها تا پایان درصد بار 3/65 ماه  خرداد پایان

 است.
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 

 مجموع بارش استان  خرداددی بنپهنه

 
 استان خوزستان 1011 خردادبارش تجمعی نقشه  -1 شکل

 
، شمال یهای شمال بخشدر در این نقشه دهدیم شنمای را خوزستان استان 1011 خرداد تجمعی بارش (1شکل )دی بن پهنه و نقشه

در سایر مناطق استان به رنگ سفید در خرداد  .است)رنگ آبی( بودهمیلی متر  5تا  11/1معادل  تجمعی خرداد ماه بارش شرق وشرق استان

 به وقوع نپیوسته است. بارشی ماه
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 0011ماه  خرداداستان در  دمایتحلیلی بر وضعیت .

 بلندمدتت دمای استان و مقایسه با جدول اطلاعا
 

 بلندمدتاطلاعات دمای استان و مقایسه با  -2جدول
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

ا ب ایذه شهرستان ماه این طی. است بوده سلسیوس درجه 9/25 معادل امسال خرداد در استان حداقل دمای میانگین : حداقل دمای

 .اندبوده دارا استان در را حداقل دمای ینهشبی و ینهکم ترتیب به سلسیوس درجه1/29 با آغاجاری شهرستانو  0/21

 درجه 7/3 با اندیمشک های شهرستان) است افزایش داشته درجه سلسیوس 5/1 بلندمدت دوره به نسبت استان حداقل دمایمیانگین 

 (2جدول)(.اندودهب دارا بلندمدت دوره به نسبت را دماوکمینه تغییرات   ینهبیش ترتیب به درجه سلسیوس -1/1با  گتوندو  سلسیوس

 
  رامشیر شهرستان ماه این طی .است بوده سلسیوس درجه 03/8 معادل امسال خرداد در استان حداکثر دمای میانگین:  حداکثر دمای

 .اندبوده دارا استان در را حداکثر دمای ینهکمبیشینه و سلسیوس درجه 9/36 با ایذه شهرستان و 3/06  با

 5/3 با دزفول یهاشهرستان) است داشته افزایش سلسیوس درجه 2/2 معادل بلندمدت دوره به نسبت استان حداکثر دمای میانگین

 (2جدول) (.اندبوده دارا بلندمدت دوره به نسبت را دما تغییراتوکمینه  بیشینه  ترتیب به سلسیوس درجه  1/1 با شادگانو درجه سلسیوس
 

 باغاجاری آ شهرستان ماه این طی .است بوده سلسیوس درجه 9/30 معادل 1011 خرداد در استان میانگین دمای : میانگین دمای

 یهاشهرستان) .اندبوده دارا استان سطح در را میانگین دمای ینهوکم یشینهب ترتیب به سلسیوس درجه 7/28 با ایذه و شهرستان 0/37

 دوره به نسبت را میانگینی دماتغییرات وکمینه   بیشینه ترتیب به سلسیوس درجه 0/1 با گتوند و درجه سلسیوس 0/3 بااندیمشک 

 (2جدول) .است داشته افزایش سلسیوس درجه 8/1 معادل بلندمدت دوره به نسبت استان میانگین دمای. (اندبودهدارا  بلندمدت
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 استان و مقایسه با بلندمدت خرداددی دماهای ح
 خرداد پانزدهم تاریخ در سلسیوس درجه 1/51 با امیدیه ایستگاه به متعلق امسال خرداد در خوزستان استان شده ثبت مطلق بیشینه دمای

 در که بوده سلسیوس درجه 0/17 دمای با ایذه ایستگاه به متعلق ماه این طی استان مطلق کمینه دمای همچنین (.3جدول) است رخداده

 (0جدول) .ده استش ثبتامسال  خرداد 8 تاریخ

 
 )درجه سلسیوس( ماه خردادشینه مطلق دمای بی -3جدول

 بلندمدت 0311سال  0011سال 

1/51 

 امیدیه

15/13/1011 

8/09 

 کشاورزی اهواز

21/13/1399 

1/52 

 آبادان

20/13/1389 

 

 
 )درجه سلسیوس( ماه خردادمطلق  کمینهدمای -0جدول 

 بلندمدت 1399سال  1011سال 

0/17 

 ایذه

18/13/1011 

7/17 

 دهدز

11/13/1399 

8/11 

 بستان

10/13/1371 
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 استانهای شهرستانمیانگین دمای  خرداددی بنپهنه

 
 استان خوزستان 1011ماه  خرداددمای میانگین نقشه -2 شکل

 

 قرمز رنگ با که استان اعظم  بخش اساس براین .دهدیم نمایش خوزستان استان در 1011 خرداد یدما میانگین دیبن پهنه ( 2شکل)

 شده  دادهنمایش  زرد رنگ با که نیز استان از ییهابخش .استبوده  دارا را سلسیوس درجه 01 الی 35 معادل دمایی شده داده نمایش

  .در استان( شده مشاهدهاست )کمترین دمای  بوده دارا را سلسیوس درجه 21 الی 15 معادل دمایی
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 استان نسبت به بلندمدت هایشهرستاناختلاف میانگین دمای  خرداددی بنپهنه

 
 استان خوزستان 1011ماه  خرداداختلاف دمای میانگین نقشه -3شکل 

 

 بخش اساس براین .دهدیم نمایش خوزستان استان در بلندمدت دوره با را 1011 خرداد دمای میانگین اختلاف دیبن پهنه (3شکل)

مشاهده شده را نسبت به دوره بلند مدت داشته  دمایی اختلافکمترین ه نمایش داده شد زرد رنگ با کهاستان مرکز  جنوب و   هایی از

  .(تمد بلند دوره از کمتر سلسیوس درجه 5/1 الی 5/1 معادلاست )

با رنگ قهوه ای  پر رنگ   و شرقی استان شمالی یهابخشدر  بلندمدتنسبت به دوره   خرداد میانگین دمای اختلاف بیشترینهمچنین 

 .(سلسیوس درجه 5/0)بیش از  شده است مشاهده
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 0011ماه  خرداد طیاستان وقوع باد در تحلیلی بر 

 استانسینوپتیک های ایستگاهدر باد  وضعیت سمت و سرعت
 های سینوپتیک استانوضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه -5جدول

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

 سمت 

 )جهت(

 درصد وقوع 

 در ماه
 سرعت جه(سمت )در

 (m/s) 

 55 053 44 شمال غربی  امیدیه 

 50 513 15 شمال غربی اهواز

 53 013 44 شمال غربی ایذه

 03 003 97 شمال غربی آبادان 

 55 053 51 شمال غربی آغاجاری

 55 083 10 غربی بستان 

 54 053 44 شمال غربی بندر ماهشهر

 55 093 57 غربی بهبهان 

 59 003 41 شمال غربی حسینیه

 8 053 54 غربی دهدز

 53 083 40 شمال غربی رامهرمز

 51 053 40 شمال غربی شادگان

 8 573 43 شمال غربی شوش

 55 583 07 شمال غربی شوشتر

 55 03 50 غربی صفی آباد دزفول

 50 053 44 شمال غربی کشاورزی اهواز

 9 003 48 غربی گتوند 

 7 053 45 شمال غربی لالی

 53 053 40 شمال غربی یمان مسجدسل

 50 003 48 شمال غربی هندیجان 
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 

 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا در غالب باد

 یها ستگاهی. جهت باد غالب در ادهدیخوزستان نشان م یهواشناس یها ستگاهیدرصد وقوع باد غالب و حداکثر باد را در ا (5)جدول

آباد دزفول و گتوند  یبستان، دهدز، صفاگرچه در ایستگاه های  بوده است. یغربشمال ، 1011 خرداد یاستان خوزستان ط یهواشناس

 درصد ینهو کم ینهشیب بیدرصد به ترت 39شوشتر با  ستگاهیدرصد و ا 79با  آبادانستگاهیاساس ا نی)بر ا .گزارش شده است یغربجهت باد 

 .اند( وزش باد را به خود اختصاص  داده

  

 دحداکثر با

متر بر ثانیه  بوده که  21های هواشناسی خوزستان مربوط به ایستگاه آبادان  به میزان در ایستگاه ،  1011خرداد  حداکثر باد مشاهداتی طی

خرداد  ثبت و گزارش شده  2متر بر ثانیه در روز  13و گزارش شده است. در مرکز استان، اهواز نیز حداکثر باد  خرداد ثبت 21در تاریخ  

 جز ایستگاه های دهدز، شوش، گتوند و لالی مابقی ایستگاه ها در این ماه وزش باد قابل ملاحظه ای داشته اند. ه ست. در مجموع با

متر بر  13متربرثانیه، هندیجان 12متر بر ثانیه، کشاورزی اهواز 11متر برثانیه، شوشتروصفی آباد دزفول  11)رامهرمز، ایذه و مسجدسلیمان 

 .متر بر ثانیه( 17متر بر ثانیه و حسینیه  16متر بر ثانیه، شادگان  15متر برثانیه، بستان، آغاجاری، بهبهان و امیدیه  10ماهشهر ثانیه، بندر

 (5جدول)
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 استان  سینوپتیکهای گلباد ایستگاه
 

 

 اهواز ،آبادان ،گلباد ایستگاه های بهبهان-0شکل

 

  

 

 
 شوشتر ،ایذه ،اه های دزفولگلباد ایستگ-5شکل

 

 

 بهبهان ایستگاه آبادان ایستگاه اهواز ایستگاه

 شوشتر ایستگاه ایذه ایستگاه دزفول ایستگاه
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 

 

 حسینیه ،بستان ،آغاجاری ،دیهگلباد ایستگاه های امی-6شکل

 

 

 

 شوش ،نشادگا ،رامهرمز ،دهدزگلباد ایستگاه های -7شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسینیه ایستگاه بستان ایستگاه آغاجاری ایستگاه امیدیه ایستگاه

 شوش ایستگاه شادگان ایستگاه رامهرمز ایستگاه دهدز ستگاهیا
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 

 

 

 ماهشهر ،لالی ،گتوند ،کشاورزی اهواز گلباد ایستگاه های-8شکل

 

 

 

 
 اندیجهن ،سلیمانمسجد  گلباد ایستگاه های-9شکل

 

 

 

 

 ماهشهر ایستگاه لالی ایستگاه گتوند ایستگاه کشاورزی اهواز ایستگاه

 هندیجان ایستگاه مسجدسلیمان ایستگاه
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 0011ماه  خرداد در استان یسالخشکحلیلی بر وضعیت ت
 

  ماههسه  SPEIهواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص یسالخشک دیبن پهنه

 
 SPEIبراساس شاخصاستان خوزستان ماهه  3نقشه خشکسالی دوره -11شکل 

 

 درخشکسالی شدید و بسیار شدید  وضعیت بیانگر ماهه 3 دوره یط SPEI شاخص اساس بر استان سالیخشک نقشه بررسی و تحلیل

بوده  حاکممتوسط خفیف تا الی سخشکوضعیت استان  یو جنوبمرکزی  مناطقدر  می باشد. خوزستان استان مناطق شمالی و شرقی

 (11شکل)است.
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 استان خوزستان 0011ماه  خرداد یجو دیدیهموضعیت  لیتحل
 

 : خرداد نخست ۀده
 : نیآغاز ۀاستان درده یهوا یدما یجو تیوضع دییهمد لیتحل ول:ا بخش

 یانیم یۀوکم ارتفاع لا نیپرفشارموثرسطح زم ۀدهه )روز اول  تا چهارم( باکاهش ضخامت جو )استقرار دو زبان نیا نیآغاز یدر روزها

 یکننده دما لیتعد یاز پارامترها یکیکه  رطوبت هوا در جو یوجود نسب نیو همچن ذکرشده یجودرمنطقه واستان( وبانگرش به الگوها

 .میبوده ا وسیدرجه سلس 5باز ۀو باز 3 ۀبست ۀهوادرباز یباشد، شاهد کاهش محسوس دما یهوا م

 یشرویو پ ی( با نوار ساحلییوزش باد ترمال)گرما یو همسانگرد ییدهه )روز دهم ( با توجه به هم راستا نیا یانیاز روز پنجم تا روز پا اما

 رانیجنوب غرب کشور ا یبه سو یاطلس شمال انوسیپرارتفاع جنب حاره از اق ۀزبان یجیورود تدر نینقاط استان و همچن ریر ساآن د

 .میبود وسیسلس ۀدرج 7 ۀبست ۀو باز 0 باز ۀهوا در باز یدما شیضخامت جو در منطقه و استان شاهد افزا شیفزاومتعاقب آن ا

 ریغ یسرعت وزش باد و برخاستن گردوغبار محل شیبه لحاظ افزا یجو تیوضع مدیدیه لیتحل دوم : بخش

و  هیهمسا یوخاک از مناطق مجاور و کشورها ورود گرد نیو همچن یهمرفت ریغ یگرد و خاک محل ایو  یهمرفت

 :نیآغاز ۀاستان در ده یهم جوار منطقه ا

ف با تغییرات قابل ملاحظه فشارهوا بود که سبب افزایش در روزهای ششم تا روز پایانی این دهه )روز دهم(، تحول جوی استان مصاد

سرعت وزش باد به متوسط و شدید شد.وزش باد شدید و متوسط در اغلب نقاط استان و برخاستن گردوخاک محلی و کاهش دید ناشی 

ه تا کر شدۀ استان بود کمرکزی و غربی پی آورد افزایش سرعت وزش باد در این نقاط ذ از آن، در نواحی مستعد جنوبی، جنوب غربی،

آخرین روز این دهه نیز با شدت و ضعف و برای ساعاتی از روز با افزایش غلظت آلاینده های ناشی از گردو غبار محلی و گردوخاک 

 محلی ادامه یافت.

ان زا و بار یبه صورت سامانه ها ) یجو یها یداریدر ارتباط با ناپا یجو تیوضع دیدیهم لیتحل سوم : بخش

 یع تندبادهاوقو نیهمچن، (یهمرفت یابرها لیو تشک یدر حد ابرناک) هوا ییجز یداریبصورت ناپا ای (یبارندگنوع 

 ۀدیپد)یهمرفت یا گرد وغبار محلیو  یهمرفت یو برخاستن گردو خاک محل یجو یداریاز ناپا یناش یلحظه ا

 استان: نیآغاز ۀ( در دههبوب

انی جو می چهارم(، بابالارفتن ضرایب ناپایداری سطوح فوقانی جووهمچنین ناپایداری درلایۀ در روزهای ابتدایی این دهه )روز اول تا

ت همچنین وقوع تندبادهای لحظه ای همراه باافزایش سرع و استان، شاهد گسترش ابرناکی واستقرارزبانۀکم فشارسطح زمین درمنطقه و

تان، مناطق جنوبی و مرکزی اس بعضی ساعات در در رهمین اساس درغرب وب وزش باد به متوسط تا شدید در غالب نقاط استان بوده ایم.

باد  افزایش سرعت وزش لحظه ای و تندباد ناپایداری وتشکیل ابرهای همرفتی باپدیدۀ هبوب مواجه شدیم و درروزدوم این دهه باآغاز

 د.غلظت آلاینده های ناشی از آن ش سطح زمین سبب برخاستن گردوغبارمحلی همرفتی وگاهی گردوخاک محلی همرفتی و افزایش

 :نیآغاز ۀاستان در ده یبر رو داریدر حالت پا یجو تیوضع دیدیهم لیتحل چهارم : بخش

 در نخستین روزهای این دهه )روزهای اول تا چهارم (، با استقرار زبانه کم فشار بر روی استان پایداری نسبی در لایۀ میانی جو و همچنین

ر فشار در منطقۀ جنوب استان و نفوذ زبانۀ آن به سمت و سوی استان، شاهد تغییر جهت جریان باد از شمال سوی و تشکیل هستۀ سامانۀ پ

غرب سوی به جنوب سوی بودیم و حرکت جریانات جنوبی از فراز دریای خلیج فارس به استان به صورت همسانگرد و تزریق رطوبت 
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 0000ماه خرداد 

ق و غبار سبب تشکیل پدیدۀ مه رقی ب افزایش نسبی رطوبت هوا در اوایل صبح و پایان غروب آفتاب،سب به جریانات جوی مورد اشاره،

 صبحگاهی در برخی مناطق استان از جمله نوار ساحلی و نواحی جنوبی و تا حدودی مناطق مرکزی استان شد.

 :استان نیآغازۀفارس در ده جیخل یایدر یبخش شمال غرب یجو تیوضع یدیهمد لیتحل بخش پنجم :

 شیارس باافزاف جیخل یایشمال در استان، یدرنوارساحل نیقابل توجه فشارسطح زم راتییدهه، بانگرش به تغ نیا تاپنجم دوم یروزها در

 .مواجه شد ایارتفاع امواج در شیسرعت وزش باد ومتعاقب آن افزا

 

 :خرداد یانیم ۀده
 : یانیم ۀردهاستان د یهوا یدما یجو تیوضع دیدیهم لیتحل اول: بخش

 مدر روز دوم این دهه با تشکیل زودهنگام الگوی تابستانه درآخرین ماه فصل بهار و اواسط این ماه بر روی منطقه و استان که با استقرار ک

 یسوبه  یاطلس شمال یانوسپرارتفاع جنب حاره از اق ۀزبان یجیتدر و همچنین با عبور فشار حرارتی در منطقه و استان همراه می باشد

نطقه و در م )تقویت دو زبانۀ پر ارتفاع جنب حاره و کم فشار سطح زمین(جو ضخامت یشمتعاقب آن افزا و یرانجنوب غرب کشور ا

جنوب شرقی و مرکزی استان  درجه سلسیوس در نقاط جنوبی، غربی، 09و رخداد دماهای نزدیک به هوا  یدما یشاستان شاهد افزا

م با توجه به ها ششم این دهه با استقرار تودۀ هوای گرم در منطقه و استان و همراهی کم فشار حرارتی وبودیم. اما در روزهای چهارم ت

پرارتفاع  ۀبانز یجیورود تدر یننقاط استان و همچن یرآن در سا یشرویو پ ی( با نوار ساحلییوزش باد ترمال)گرما یو همسانگرد ییراستا

قوع وضخامت جو در منطقه و استان شاهد  یشومتعاقب آن افزا یرانجنوب غرب کشور ا یبه سو یاطلس شمال یانوسجنب حاره از اق

 که از آن جمله می توان درجه سلسیوس در پاره ای از نقاط جنوب غربی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی استان بودیم 51و  09دماهای 

درجه  1/51یوس، آبادان با درجه سلس 3/51آغاجاری با  یوس،درجه سلس 6/51هندیجان با  یوس،درجه سلس 1/51به شهرهای امیدیه با 

یوس اشاره نمودکه طی روزهای یاد شده دمای بیشینۀ این شهرها به مقادیر دمایی ذکر شده درجه سلس 8/09سلسیوس و رامهرمز با 

 (11شکل)رسید.
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درمنطقه  کاهش ضخامت جو) پرفشارسطح زمین اما در روز هفتم و هشتم این دهه بانگرش به تقویت دوزبانۀ کم ارتفاع لایۀ میانی جو و

های شمالی با همراهی بادهای شمالی و شمال شرقی در سطح زمین و در لایۀ مربوط به آن )تراز  و فرارفت افقی دما از عرض( واستان

 .های استان گزارش شد درجۀ سلسیوس ازایستگاه 6و بازۀ بستۀ  3 باری(، افت محسوس دمای بیشینۀ هوا دربازۀ بازمیلی  851

 ریغ یسرعت وزش باد و برخاستن گردوغبار محل شیبه لحاظ افزا یجو تیوضع دیدیهم لیتحل دوم : بخش

 ۀاستان در ده یجوار منطقه ا و هم هیهمسا یورود گردوخاک از مناطق مجاور و کشورها نیو همچن یهمرفت

 :یانیم

از اولین تا چهارمین روز این دهه، تحول جوی استان مصادف با تغییرات قابل ملاحظه فشارهوا بود که سبب افزایش سرعت وزش باد به 

لی و کاهش مح د.وزش باد شدید و متوسط در اغلب نقاط استان و برخاستن گردوخاکشمتوسط و شدید گاهی توام با تند باد لحظه ای 

مرکزی و غربی پی آورد افزایش سرعت وزش باد در این نقاط ذکر شدۀ استان  جنوب غربی، در نواحی مستعد جنوبی، دید ناشی از آن،

بود که تا دومین روز این دهه نیز با شدت و ضعف و برای ساعاتی از روز با افزایش غلظت آلاینده های گردوخاک و گردوغبارادامه 

ین در روزهای ششم تا روز پایانی این دهه)روز دهم(  نیز وزش باد متوسط تا شدید سبب برخاستن گردوغبار محلی و یا همچن یافت.

علاوه بر اینکه افزایش سرعت وزش باد در سایر نقاط استان نیز  گردوخاک محلی در نوار غربی و نقاط مرکزی و جنوبی استان شد.

 گزارش شد.

 ۀ میانی استانفارس در ده یجخل یایدر یبخش شمال غرب یجو یتعوض یددیهم یلتحل بخش سوم :

همچنین  استان و در روزهای اول تا چهارم این دهه وباشدت وضعف، به جهت تغییرات قابل ملاحظه فشارسطح زمین درمنطقه و

طوفانی فاع موج و تلاطم وبرفرازدریای خلیج فارس، شمال غرب دریای خلیج فارس به جهت افزایش سرعت وزش باد، سبب افزایش ارت

 . متر نیز رسید5/2متر تا  5/1شدن دریا شد وارتفاع موج به 

به جهت  شدت و ضعف، بادر روزهای ششم تا روز پایانی این دهه ) روز دهم ( با توجه به مدلها و الگوهای جوی هواشناسی دریایی 

ان و همچنین بر فراز دریای خلیج فارس، شمال غرب دریای خلیج تغییرات قابل ملاحظه فشار سطح زمین در منطقه و نوار ساحلی  است

 رسید. می متر نیز  3و ارتفاع موج گاهی به شده فارس به سبب افزایش سرعت وزش باد متلاطم و طوفانی 

 

 :خرداد یانیپا ۀده
  یانیپا ۀاستان درده یهوا یدما یجو تیوضع دیدیهم لیتحل اول: بخش

 کیکشور نزد یجنوب ۀمیخود را به ن جیکه بتدر یاطلس شمال انوسیپرارتفاع جنب حاره اق ۀزبان یجه به الگودهه با تو نیروز پنجم ا در

 511 تراز در وج یانیم یۀدرلا ارتفاع پر و نیزم درسطح فشار کم دوزبانه تیتقو ی)الگوجو ضخامت شیباافزا امیا نیهم یط در و کندیم

 نیششم تا هشتم ا یدرروزها نیهمچن .میبود استان نقاط درغالب وسیسلسۀدرج 5تا  3 ۀباز تا دما ینسب شی( شاهدافزایبار یلیم

)تراز  جو یانیدرترازم ارتفاع وکاهش پرفشاردرمنطقه ۀزبان تیتقو و استقرار ۀجینت که را هوا یدما وسیسلس ۀدرج 5 یال 3دهه،کاهش 

 یهوا ۀدهه با استقرار تود نی( ایانی)روز پاازدهمیدهم و  یدر روزها اما .وستیپ بوقوع استان یدراکثرشهرها است، بوده (یبار یلیم 511

و  یل( با نوار ساحییوزش باد ترمال)گرما یو همسانگرد ییبا توجه به هم راستا و یکم فشار حرارت یگرم در منطقه و استان و همراه

رب کشور جنوب غ یبه سو یاطلس شمال انوسیاز اق هرجنب حا پرارتفاع ۀزبان یجیورود تدر نینقاط استان و همچن ریآن در سا یشرویپ

، یاز نقاط جنوب غرب یو بالاتر در پاره ا وسیدرجه سلس 09 یضخامت جو در منطقه و استان شاهد وقوع دماها شیومتعاقب آن افزا رانیا

 (12شکل).میاستان بود یو مرکز ی، جنوب شرقیجنوب
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 ریغ یسرعت وزش باد و برخاستن گردوغبار محل شیبه لحاظ افزا یجو تیوضع دیدیهم لیتحل : دوم بخش

و  هیهمسا یورود گردوخاک از مناطق مجاور و کشورها نیو همچن یهمرفت ریغ یگرد و خاک محل ایو  یهمرفت

 :یانیپا ۀاستان در ده یهم جوار منطقه ا

ر د درمنطقه سبب افزایش سرعت وزش باد ملاحظه فشارسطح زمین قابل درروزهای نخستین این دهه)روزهای اول تا چهارم(، تغییرات

نوبی، ج برخاستن گردوغبارمحلی و گرد وخاک محلی به طور موقتی درساعاتی از بعد از ظهر در برخی نواحی غربی، کلیۀ نقاط استان و

 اکثر نقاط استان با افزایش سرعت وزش باد متوسط تا شدید مواجه شدند. اما در روز چهارم این دهه، .زی استان شدجنوب غربی ومرک

سطح  یقابل ملاحظه فشار هوا ییراتو تغ یهواشناس ۀماهوار یربا توجه و نگرش به تصاو ،ۀ پایانی ماهده هفتمو ی ششم در روزها همچنین

 ۀتود لیشاهد تشک کشور عراق، یمناطق مرکز یبر رو یدمتوسط  تا شد یزش باد و وزش بادهاسرعت و یشو متعاقب آن افزا ینزم

 یربغ یمۀدهه ابتدا در ن ینا سوموقت روز  یللذا از اوا .یمبه سمت استان خوزستان بود نکشور و حرکت آ ینا یگرد وخاک بر رو

 .یماز گرد وخاک بوده ا یناش یها یندهآلا یشافزاو  یافق یدمناطق استان شاهد کاهش د یراستان و سپس در مرکز و سا

در است. شدهگار ددر استان مان یساعات یبرا یدهپد ینکه ا استبوده  یو مرکز ی، جنوبیشمال غرب اثر رخداد گردوخاک ۀمنطق یشترینب

ی و دوخاک محلی در نوار غربروز پایانی این دهه )روز یازدهم( نیز وزش باد متوسط تا شدید سبب برخاستن گردوغبار محلی و یا گر

 علاوه بر اینکه افزایش سرعت وزش باد در سایر نقاط استان نیز گزارش شده است. نقاط مرکزی و جنوبی استان شد

 :استان یانیپا ۀفارس در ده جیخل یایدر یبخش شمال غرب یجو تیوضع یدیهمد لیتحل بخش سوم :

به  یوارتفاع موج گاه دش یمتلاطم وطوفان سرعت وزش باد شیفارس به جهت افزا جیشمال خل آن)روز پنجم(، ۀانیدهه تا م نیا درآغاز

رش (، بانگازدهمیدهه )روز  نیا یانیدر روز پا گرید یدهه و ازطرف نیششم و هفتم تا روز دهم ا یدر روزها همچنین .دیرسمی  زیمترن 3

 شیقب آن افزامتعا و سرعت وزش باد شیافزا فارس با جیخل یایشمال در استان، یدرنوارساحل نیسطح زم قابل توجه فشار راتییبه تغ

 شد. مواجه ایارتفاع امواج در
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 0011ماه  خردادطی  در استانجوی  مخاطراتتحلیلی بر 
ی و دماهای بالا خرداد( 21الی 16خرداد و 10تا 11) دهای شدیداب ،خرداد( 5و0گردوخاک ) بیش از هر چیز رخداد  1011در خرداد ماه 

شماره  قابل توجه  رهایدر شهرهای مختلف استان جلب نظر می نموده است. براین اساس هشداخرداد(  16تا 10و 12)درجه سلسیوس  09

 آورده شده است.ذیل و توضیحات مربوطه  پیوست شرحبه  طی خرداد ماه جاری 8-11-0-12

 
 1011خرداد 0تاریخ صدور  و خاک ملی گردهشدار سطح زرد مرکز -13شکل

 

 ،بستان ،اهواز ،آبادانهای ایستگاه  خرداد ماه در چهارم درروزهشدار صادره مرکز ملی پایش گردوخاک وبر اساس ( 13شکل)با توجه به 

 متر بوده ایم. 5111تا  3111ماهشهر شاهد وقوع گرد و خاک با دید افقی  ،لالی ،گتوند ،شوشتر ،شوش ،شادگان ،دزفول ،حسینیه ،بهبهان
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 
 1011خرداد 8تاریخ صدور  اداره کل هواشناسی خوزستانهشدار سطح زرد -10شکل

 
خرداد   10تا  11  روزهایطی   ،مورخه هشتم خرداد  اداره کل هواشناسی خوزستانصادره  زردهشداربر اساس  و( 10شکل)با توجه به 

 .کیلومتر بر ساعت بوده ایم 51بادهای متوسط تا شدید با سرعت بالای شاهد وقوع  وآغاجاری بهبهان ،میدیها ،آبادان ماه در ایستگاه های
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 
 1011خرداد 11ریخ صدور تا اداره کل هواشناسی خوزستانهشدار سطح زرد -15شکل

 
 خرداد 12، در روز خرداد ماه 11طی مورخه  از اداره کل هواشناسی خوزستانصادره سطح نارنجی هشدار براساس و (15شکل) با توجه به

خرداد  16تا  15همچنین طی روزهای  .درجه سلسیوس و بالاتر بوده ایم 09وکشاورزی اهواز شاهد وقوع دماهای  میدیههای ا ایستگاه در

 ،کشاورزی اهواز، رامهرمز ،آغاجاری ،امیدیه ،اهواز ،درجه سلسیوس و بالاتر در ایستگاه های آبادان 09هد وقوع دماهای دماهای نیز شا

 یم.بوده اماهشهر وهندیجان 
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 

 
 1011خرداد 15تاریخ صدور  اداره کل هواشناسی خوزستانهشدار سطح زرد -16شکل

 
خرداد   21تا  16  در روزهای ،خرداد 15 طی مورخه اداره کل هواشناسی خوزستاناز صادره زرد  هشدار بر اساس و (16شکل) با توجه به

کیلومتر بر  51بادهای متوسط تا شدید با سرعت بالای شاهد وقوع  حسینیه وآغاجاری ،بستان ،بهبهان ،میدیها ،بادانهای آ ماه درایستگاه

 .ساعت بوده ایم
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 0011ماه  خرداد طیاستان دی گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر
به ها  که اهم این فعالیتشده استان خوزستان انجام دی کاربرفعالیت های مختلفی در گروه تحقیقات هواشناسی  1011ماه  خردادطی 

  .شرح ذیل می باشد

 .خوزستان یماه هواشناس اردیبهشتبولتن ماهانه  نیو تدو هیته-1

بارش  یحد یروند رخداد ها لیتحلروه تحقیقات هواشناسی کاربردی براساس برنامه زمان بندی شده )گاجرای پروژه موظفی ادامه -2

 (1370-1398خوزستان دوره دراستان 

 هواشناسی اطلاعات و ها داده ارائه با استان در مستقر بیمه کارگزاران علمی، هیئت اعضای و دانشجویان رجوع، ارباب به پاسخگویی -3

 .مکتوب صورت به

 راستای در بیمه های رکتش ،استان زیمه ریبرنا ودیریت م سازمان کشاورزی، جهاد سازمان قبیل از اداری مکاتبات به صریح پاسخ -0

 .سرزمینی آمایش نامه سال تهیه و پژوهشی های طرح و ها فعالیت

 .کل اداره خدمت امورمیز انجام راستای در خوزستان استان هواشناسی کل اداره اداری بخش با همکاری -5
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 خوزستان 0000 خردادبارش های  دما وبر سازوکارشاخص های دورپیوند موثر

ENSO-/PDO-/AO+/NAO+/PNA+/ERWR-/IOD-/ MJO (1, 2) 

 
  NAO PDO  ENSO-/PDO-/AO+/NAO+/PNA-/ MJOو AOهای شاخص -17شکل
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 یط ییواآب و ه وندیشاخص دورپ نیو موثرتر نیشاخص انسو بعنوان بزرگتر ،ییمناطق چهارگانه آرام استوا یدما یدبانید یبا توجه به داده ها

ل نرما طیدرگستره مناطق چهارگانه مذکور، بر شرا یسطح یبادها راتییتغ ی( قرار دارد. بررسنویسرد) لان فیهمچنان درفاز ضع 1011خردادماه

 انهیوم یسرد در بخش شرق یآرام و انباشت آب ها انوسیاق یگرم در بخش غرب یو تمرکز آبها ییآرام استوا انوسیاق یدر پهنه آبها یشرق یهاباد

متحده در فاز سرد و  التیا یو غرب یدر بخش شمال PDO ییشاخص دهه ا یریقرارگ یدارند. از طرف دیتاک زیموضوع ن نیآرام بر ا انوسیاق یها

ط موضوع بر تداوم انسو بسمت فاز سرد و احتمالا فاز سرد متوس نیکند، و هم یاعلام م نویلان ایخود را با فاز سرد انسو  ییو همگرا ییزهمسوین یمنف

 سمتب یازفازخنث ران،یبارش ا دردما و ییمهم و موثر منطقه ا یاز شاخص ها یکیبعنوان  زیهند ن یدارد. شاخص دو قطب دیرو تاک شیپ یماها یط

 یفاز باق نینقل مکان کرده و درهم یبه فاز خنث 1011نقل مکان کرده و با توجه به چشم انداز داده ها، احتمالا تا اواسط زمستان  یمنف فیفازسرد ضع

مدت  نیر اد ادارد. لذ تیشاخص در فاز مثبت  حکا نیخرداد ماه براستقرار ا یط ینوسان قطب ایشاخص شمالگان  یدبانید یداده ها یبماند. بررس

همان  ایتراز نرمال ظاهرشده است که به سامانه پرارتفاع جنب حاره  یقو یو تاو قطب افتهیکاهش  یفشار و ارتفاع در منطقه کلاهک قطب راتییتغ

 ران،یا یو دما ارشموثر بر ب ییشاخص منطقه ا کیعنوان ب زین یبالاترداده است. شاخص اطلس شمال یبه عرض ها یشتریتابستان اجازه نفوذ ب یالگو

در  یشمال یکایشاخص امر یدبانید یتجربه نموده و اغلب درفاز مثبت بوده است. داده ها رماهیمشابه و همفاز با شاخص شمالگان را در ت یرفتار

خردادماه فاز مثبت را انتخاب نموده است. از  یط یچند روزه، بطورکل یو شمالگان( بجز درمقطع یبا دو شاخص مذکور)اطلس شمال ییهمسو کی

سابقه  یارتفاع ب شیقرار داشته است، که با افزا یقو یدر فاز منف هیشاخص شمال شرق اطلس و غرب روس ای ایمدت شاخص اوراس نیا یط یطرف

با  رانیا تانهابست یشدن الگو وندیبا هم پ یرمسکو همراه بوده و ازطرفکم سابقه د یخزر و ثبت دماها یایو شمال در ایدوره گرم درمنطقه اوراس یط

 یداده ها یرستابستانه متاثرشده است. بر یاز الگو رانیا یو بخش مرکز یغرب مهین ،یمرکز ترانهیبطرف مد یمنطقه پرارتفاع، و نفوذ ناوه قطب نیا

مدت  نیا یدارند. ط دیاکت یجو یرطوبت سامانه ها هیدو منبع تغذ نیاز نرمال ا شتریب یسرخ، همچنان بردما یایو در ترانهیمد یسطح آبها یدما

در غرب  اسیبزرگ مق ییمنطقه واگرا کیو با استقرار  1و2مناسب  یبا قرار گرفتن درفازها  یفصل ریز یبعنوان شاخص انیشاخص مادن و جول

 نموده است.  فایا ار یدینقش موثر و مف ترانهیمد ییدر چرخند زا یتا حدود انهیخاورم

 یتابستانه بر غالب مناطق کشور باعث آغاز زود هنگام موج اول گرما در سطح کشور شد. ازطرف یشدن الگو اکمخردادماه، با ح یط ی: بطورکلجهینت

و نوار  یومرکز یآن به بخش شمال شیسامانه پر ارتفاع جنب حاره  و گرا شیدر آرا یراتییمذکور، شاهد تغ ییمنطقه ا یشاخص ها یرفتار رییبا تغ

 شد. یرقمناطق نسبت به مناطق ش نیملموس درا نهیشیب یبه کشور و تمرکز دماها یاحتمال داریسد ورود هرگونه موج ناپا امدشیکه پ میبود یغرب
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 هاپیوست
 

  ناستاهواشناسی  هاینقشه پراکنش ایستگاه -0پیوست شماره 

 

 ناستا یهواشناس های ستگاهینقشه پراکنش ا -13شکل 
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

  گلبادمعرفی  -3پیوست شماره 

خص باد را سه مشخصه اصلی شا و باشدهای باد در یک منطقه میلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیلباد، نمودار و شکلی اقگ

ده هایی که برای شاخص باد انجام شبانیدیده نی وقوع باد، تعداد اجهت باد. منظور از فراوو  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت بادنمایش می

هت باد، جریان غالب جو شود باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میشانگر میزان جریان هوا میو باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد ن

ن گلباد باشد. دایره وسط ایساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می. باشددهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباد را نشان می

ها، نشانگر سرعت باد و طول خامت گلضها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. دهد گلمیزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

. در شودهیه میافزاری تبه دو روش دستی و نرم وگردند نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استگل

گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه های باد منطقه آمار و اطلاعات هواشناسی روش دستی ابتدا شاخص

ها بر حسب این درصد قطر دایره و طول و ضخامت گل زانیم شود.ا نسبت به کل گرفته میهشده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزار ویژه گلباد شده و وارد نرم هیته Excel لیفاافزاری باید آمار و اطلاعات در یک برای ترسیم گلباد به روش نرمدد. گرترسیم می

های هم مرکزی است. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ترین. عمدهگردد

 هاهای باد بر روی دایرهد. سمتشومتر بر ثانیه نوشته می 5/1اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از تشکیل شده

های شود. سرعتغربی نمایش داده میو شمال یغربی، غرب، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبغالباً در هشت سمت شمال، شمال

باد  جه به سمتشوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با تومیدی بنگروه دسته 8باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به 

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میبر روی دایره

رجستگی فسیر یک گلباد بدون نقشه بو این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. ت شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد

مایش آتوان به کاربردهای گلباد می از .شوندوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می)توپ

های ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آلاینده در جهت باد غالب منطقه، ها، زمینهای شهری، طراحی باند فرودگاهطراحیسرزمین، 

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردو امکان سبزیابی جهت گسترش فضای مکان
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 00-03شماره بولتن 

 0000ماه خرداد 

 و تشکر دیرتق
 

 دیریت از همکاران مرکز ملی خشکسالی و م خوزستان هواشناسی خرداد ماهنامهو تشکر نویسندگان دیر مراتب تق به این وسیله -1

وری و تولید در مقیاس کشه در این بولتن که پس از از جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاددی بحران به سبب تهیه تعدا

 انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز گردد.

 داشتند نقش ماهنامه این تدوین برای لازم اطلاعات تهیه در نحوی به که استانی همکاران تمامی از نشریه این دبیرخانه -2

 .می نمایند تقدیرو  سپاسگزاری

 

 :نشریه این انهمکار

 (ماهنامه و تدوین نهایی تحلیل) -زاده لوعلی محسن -1

 ( گلبادتهیه وتحلیل  بخش  )- زاده صالح زهره 2-

 همدیدی( بخش تحلیل تحلیلتهیه و) -حمید زمان زاده شیران-3

 (دور پیوندها بخش تحلیلتهیه و)-رحمن پرنو-0

 حلیل همدیدی()ت-بهرام جنتی-5


