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 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 چکیده
 

 جز خشکاین ماه را   و به لحاظی می توان را سپری نموده است  یک ماه خشک استان خوزستان  از لحاظ بارشی امسال اردیبهشت طی

برای یلی متر م 0/1میانگین بارش  1011 اردیبهشتی ها حاصل بارش .در طول دوره آماری بلند مدت دانست اردیبهشتترین ماه های 

 نسبت به دوره بلند مدت داشته است.  یددرص 1/77 کاهشبود که استان 

درجه سلسیوس  1/2ت بلندمد دوره به نسبت که بوده سلسیوس درجه 22/1 معادل امسال اردیبهشت در استان حداقل دمای میانگین

  3/8بلندمدت دوره به نسبت که شده ثبت سلسیوس درجه  38/6معادل ماه این در نیز استان حداکثر دمای میانگین .است داشته افزایش

 دوره به نسبت که هشد ثبت سلسیوس درجه  31/3امسال اردیبهشت در استان میانگین دمای.است داشته افزایش سلسیوس درجه

 .دهد می نشان سلسیوس درجه 2/7 معادل افزایشی بلندمدت

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

شدید تا بسیار  خشکسالی تاوضعیت  در خوزستان استان اعظم بخش ماهه 3 دوره طی SPEI شاخص اساس بر و خشکسالی لحاظ از

 حاکم بوده است. متوسط یالسخشکوضعیت  و جنوب استان   مرکزاز  مناطق شمال   ییدر بخشها اما است داشته قرار شدید

 دلیل نفوذ ب  دومدهه  در .استان بوده ایم سطحدما در یافزایشماه اردیبهشت شاهد تغییرات   اول دهه طیاز لحاظ وضعیت سینوپتیکی 

برخی ایستگاه های استان بوده ایم اگر چه در این دهه  رخداد پدیده گردو خاک شاهد  بارندگی در  استان  در ضعیف سامانه بارشییک 

 در دهه سوم نیز بیشتر تغییرات افزایشی دما  را در سطح استان  شاهد بوده ایم. .را  در برخی ایستگاه های استان نیز شاهد بوده ایم

 نیمچنه بهشتیبستان هفتم ارد  ستگاهیدر ا هیمتر بر ثان 21 یاکثرماه رخداد  وقوع باد حد بهشتیدر ارد یمخاطرات جو یاز لحاظ بررس 

 دید بهشتیارد 17متر(، دزفول) 511 یدافقید بهشتیارد 12ماهشهر) یها متر درشهرستان 2111کمتر از  دیگردو خاک با د دهیوقوع پد

 نموده است. یمتر( جلب نظر م 1511 یافق دید بهشتی)اردشترمتر( و شو 1111 یافق

مخاطرات  ، شرکت در جلساتژه موظفی تحقیقاتیواجرای پر  ،فروردین تهیه بولتن ماهانه استان دیکاربر یتوسعه هواشناسدر بحث 

.... از اهم فعالیت های انجام شده گروه تحقیقات هواشناسی کشاورزی یکم و پانزدهم اردیبهشت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان 

 است. بودهاین ماه  طی دیکاربر

 1377ماه همچون اسفندماه  اردیبهشت یط یحاکم برجو و تاو قطب یکل طیشرا یبطورکل در بحث شاخص های دور پیوندی نیز

 استان خوزستان بهمراه نداشته است.  یو مناسب برا ریفراگ یبارش ها یبرا کینامیاز نظر رطوبت و د یبسترمناسب
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 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 0011 ماه اردیبهشتبارش 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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 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 

 خوزستان استان  0011 اردیبهشت بارش

نسبت به سال متر برای استان  یمیل 0/1ثبت بارش  .است مطلوب بودهبسیار نا 1011ماه  اردیبهشت در حجم ومیزان بارش ها

ینه بارش بیش یلی مترم 8/3 باغملک با  شهرستان .محسوس بارندگی بوده است کاهشبیانگرگذشته و نسبت به دوره بلند مدت 

 (1جدول).بارش ثبت شده است مینهک هندیجان ....( بدون بارش ،شهرستان استان )هویزه 15در و 

 

 0366 اردیبهشت با 0011 اردیبهشت بارش مقایسه

 امسال اردیبهشت بارش ی بوده استکاهششهرستان استان  کلیهدر   77اردیبهشت به نسبت امسال اردیبهشت بارش تغییرات

 (1جدول) .است داشته 77 اردیبهشت به نسبت درصد -2/75معادل  کاهشی خوزستان استان

 

 مدت بلند اردیبهشت با 0011 اردیبهشت بارش مقایسه

 7در اردیبهشت امسال  .در کلیه شهرستان استان کاهشی بوده است مدت بلند دوره به نسبت امسال اردیبهشت بارش تغییرات

شهرستان استان هیچ بارشی در  7کاهش بارندگی داشته اند به عبارتی درصد  111شهرستان استان نسبت به دوره بلند مدت 

 وند، دشت آزادگان، حمیدیه،  باوی(اردیبهشت امسال دریافت نکرده اند.)اندیمشک، شوش، شوشتر، کارون، لالی، گت

 به نسبت استان امسال ماه اردیبهشت ارشب. درصد بوده است -3/81کاهش بارندگی مربوط به شهرستان باغملک با  ینهکم

 (1جدول) .است داشته کاهش درصد-  1/77 بلندمدت دوره
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 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

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

 

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

درصد کاهش  35درصد بارش استان دریافت شده و نسبت به دوره بلند مدت بارش ها تا پایان اردیبهشت  65 ماه  اردیبهشت تا پایان

 داسته است.
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 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 مجموع بارش استان  اردیبهشتدی بنپهنه

 
 استان خوزستان 1011 اردیبهشتبارش تجمعی نقشه  -1 شکل

 
 به غیر از بخش باغملک  در این نقشه  دهدیم نمایش را خوزستان استان 1011 اردیبهشت تجمعی بارش (1شکل )دی بن پهنه و نقشه

میلی  11/1تا  1) است. رخ ندادهسایر نقاط استان بارش قابل ملاحظه ای  بارندگی داشته است در)به رنگ سبز( استان خوزستان شرقدر

 متر(.
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 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 0011ماه  اردیبهشتاستان در  دمایتحلیلی بر وضعیت .

 بلندمدتجدول اطلاعات دمای استان و مقایسه با 
 

 بلندمدتاطلاعات دمای استان و مقایسه با  -2جدول
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 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 

 ایذه شهرستان ماه این طی. است بوده سلسیوس درجه 1/22 معادل امسال اردیبهشت در استان حداقل دمای میانگین : حداقل دمای

 .اندبوده دارا استان در را حداقل دمای ینهبیش و ینهکم ترتیب به سلسیوس درجه 1/25 با رامشیر شهرستانو  6/15ا ب

 درجه3/0 با اندیمشک یهاشهرستان) است افزایش داشته درجه سلسیوس 1/2 بلندمدت دوره به نسبت استان حداقل دمایمیانگین 

 (2جدول)(.اندبوده دارا بلندمدت دوره به نسبت را دماوکمینه تغییرات   ینهبیش ترتیب به درجه سلسیوس 0/1با  گتوندو  سلسیوس

 
 شهرستان ماه این طی .است بوده سلسیوس درجه 38/6 معادل امسال اردیبهشت در استان حداکثر دمای میانگین:  حداکثر دمای

 .اندبوده دارا استان در را حداکثر دمای ینهکمبیشینه و سلسیوس درجه 6/31 با ایذه شهرستان و 0/01  با خرمشهر و هویزه 

 0/5 با دزفول یهاشهرستان) است داشته افزایش سلسیوس درجه 8/3 معادل بلندمدت دوره به نسبت استان حداکثر دمای میانگین

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

 (2جدول)

 

غاجاری و آ شهرستان ماه این طی .است بوده سلسیوس درجه 3/31 معادل 1011 اردیبهشت در استان میانگین دمای : میانگین دمای

 .اندبوده دارا استان سطح در را میانگین دمای ینهوکم یشینهب ترتیب به سلسیوس درجه 1/23 با ایذه و شهرستان 1/33 با رامشیر

ی دماتغییرات وکمینه  بیشینه  ترتیب به سلسیوس درجه 6/1 با هندیجانو بهبهان و درجه سلسیوس 8/0 بااندیمشک  یهاشهرستان)

 افزایش سلسیوس درجه 7/2 معادل بلندمدت دوره به نسبت استان میانگین دمای. (اندبودهدارا  بلندمدت دوره به نسبت را میانگین

 (2جدول) .است داشته
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 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 

 استان و مقایسه با بلندمدت اردیبهشتدی دماهای ح
 یکموسی  تاریخ در سلسیوس درجه 0/08 با امیدیه ایستگاه به متعلق امسال اردیبهشت در خوزستان استان شده ثبت مطلق بیشینه دمای

 سلسیوس درجه 2/11 دمای بادهدز  ایستگاه به متعلق ماه این طی استان مطلق کمینه دمای همچنین .(3جدول) است رخداده اردیبهشت

 (0جدول) .ده استش ثبتامسال  اردیبهشت 10 تاریخ در که بوده

 
 )درجه سلسیوس( ماه اردیبهشتدمای بیشینه مطلق  -3جدول

 

 بلندمدت 0931سال  0011سال 

0/08 

 امیدیه

31/11/1011 

1/05 

 بادانآ

27/12/1377 

8/07 

 هندیجان

25/12/1381 

 

 
 )درجه سلسیوس( ماه اردیبهشتمطلق  کمینهدمای -0جدول 

 

 بلندمدت 1378سال  1011سال 

2/11 

 دهدز

10/12/1011 

8/7 

 دهدز

17/12/1377 

7/2 

 دهدز

13/12/1378 
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 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 استانهای شهرستانمیانگین دمای  اردیبهشتدی بنپهنه

 
 استان خوزستان 1011ماه  اردیبهشتدمای میانگین نقشه -2 شکل

 

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

  دادهنمایش  زرد رنگ با که نیز استان از ییهابخش .استبوده  دارا را سلسیوس درجه 35 الی 31 معادل دمایی شده داده نمایش قرمز

  .در استان( شده مشاهدهاست )کمترین دمای  بوده دارا را سلسیوس درجه 21 الی 15 معادل دمایی شده
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 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختلاف میانگین دمای  اردیبهشتدی بنپهنه

 
 استان خوزستان 1011ماه  اردیبهشتاختلاف دمای میانگین نقشه -3شکل 

 

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

مشاهده شده را نسبت به دوره بلند مدت  دمایی اختلافکمترین نمایش داده شده  زرد رنگ با کهجنوب شرق استان جنوب و   هایی از

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

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

 .(سلسیوس درجه 5/0)بیش از  شده است مشاهدهرنگ 
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 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 0011ماه  اردیبهشت 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 غالبباد 

  سمت

 )جهت(

 درصد وقوع 

 در ماه
 سرعت )درجه( سمت

 (m/s) 

 61 022 61 غربی امیدیه 

 61 682 01 یغرب اهواز

 60 032 61 یغرب ایذه

 61 662 31 یغرب آبادان 

 68 312 00 یغرب آغاجاری

 61 82 01 یغرب بستان 

 66 362 61 یغرب بندر ماهشهر

 61 642 03 یغرب بهبهان 

 60 362 61 یغرب حسینیه

 1 322 00 یغرب دهدز

 63 642 00 یغرب رامهرمز

 63 302 01 یغرب شادگان

 8 12 61 یغرب شوش

 8 612 61 یغرب شوشتر

 62 012 02 یغرب صفی آباد دزفول

 62 362 61 یغرب کشاورزی اهواز

 1 012 68 یغرب گتوند 

 64 632 64 یغرب لالی

 61 642 61 یغرب مسجدسلیمان 

 60 342 61 یغرب هندیجان 
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 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 

 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

 گرید ستگاهیو هفت ا نیشتریدرصد ب 28اهواز با  ستگاهیاساس ا نی)بر ا بوده است. ی، غرب1011 بهشتیارد یاستان خوزستان ط یهواشناس

ماه  نیرا در ا یغرب یمقدار وزش بادها  ن،یدرصد کمتر 17با    مانیو مسجدسل ی، بندرماهشهر، شوش، شوشتر، لالذهی، اهیدیام لهاز جم

 .اند( به خود اختصاص داده

 باد حداکثر

بوده   هیمتر بر ثان 21 زانیبستان  به م ستگاهیخوزستان مربوط به ا یهواشناس یها ستگاهی،  در ا1011 بهشتیارد یط یباد مشاهدات حداکثر

 وثبت  بهشتیارد 11در روز  هیمتر بر ثان  11حداکثر باد  زیو گزارش شده است. در مرکز استان ، اهواز ن ثبت بهشتیارد 7  خیکه در تار

 (5جدول) گزارش شده است .
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 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 استان  سینوپتیکهای گلباد ایستگاه
 

 

 اهواز ،آبادان ،گلباد ایستگاه های بهبهان-0شکل

 

  

 

 
 شوشتر ،ایذه ،گلباد ایستگاه های دزفول-5شکل

 

 

 بهبهان ایستگاه آبادان ایستگاه اهواز ایستگاه

 شوشتر ایستگاه ایذه ایستگاه دزفول ایستگاه
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 0000ماه اردیبهشت 

 

 

 
 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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 0000ماه اردیبهشت 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 اندیجهن ،مسجد سلیمان گلباد ایستگاه های-7شکل

 

 

 

 ماهشهر ایستگاه لالی ایستگاه گتوند ایستگاه کشاورزی اهواز ایستگاه

 هندیجان ایستگاه مسجدسلیمان ایستگاه
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 0000ماه اردیبهشت 

 0011ماه  اردیبهشت 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 طی SPEI شاخص اساس بر استان سالیخشک نقشه بررسی و تحلیل

بوده  حاکممتوسط الی سخشکوضعیت و جنوب استان مرکزی  از  مناطق هایی  بخشدر  می باشد. خوزستان استان از یاگسترده بخش

 (11شکل)است.
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 0000ماه اردیبهشت 

 استان خوزستان 0011ماه  بهشتیارد یجو دیدیهم لیتحل
 

 : اردیبهشت نخست ۀده

 : نیآغاز ۀاستان درده یهوا یدما یجو تیوضع دییدهم لیتحلاول: بخش

 یروشیو پ ی( با نوار ساحلییوزش باد ترمال)گرما یو همسانگرد ییدهه )روز اول  و دوم ( با توجه به هم راستا نیا نیآغاز یروزها در

 رانیجنوب غرب کشور ا یبه سو یاطلس شمال انوسیپرارتفاع جنب حاره از اق ۀزبان یجیورود تدر نینقاط استان و همچن ریآن در سا

 .میبود وسیسلس ۀدرج 5 ۀبست ۀو باز 3باز  ۀهوا در باز یدما شیجو در منطقه و استان شاهد افزا ضخامت شیومتعاقب آن افزا

قه واستان( جودرمنط یانیمیۀوکم ارتفاع لا نیپرفشارموثرسطح زم ۀدهه باکاهش ضخامت جو )استقرار دو زبان نیاز روز هفتم تا نهم ا اما

 .میبوده ا وسیدرجه سلس 0باز  ۀو باز 2 ۀبست ۀباز در هوا یذکرشده شاهد کاهش محسوس دما ینگرش به الگوها با و

تابستان در  ( که در فصل بهار وییباد ترمال)دما لیآن و تشک یو حرکت بالاسو یجنوب یحرکت همسانگرد جهت باد در نوار ساحل بنابر

 یانیر روز پاشود، د یجو م یسبب بالا رفتن دما یآن در موارد متعدد یمیو اقل ییایجغراف تیو نگرش به موقعاستان خوزستان با توجه 

ضخامت  شیهر چند افزا مواجه شد. وسیسلس ۀدرج 0 یال 3 ییدما ۀمحسوس دما و در باز شیدهه)روز دهم(، اکثر نقاط استان با افزا نیا

 نبود. ریتاث یب دهیپد نیدر بوجود آمدن ا زین (،نیجو و کم فشار سطح زم یانیم یۀپرارتفاع در لا ۀدو زبان تیجو)تقو

 

 یهمرفت ریغ یسرعت وزش باد و برخاستن گردوغبار محل شیبه لحاظ افزا یجو تیوضع یهماد لیتحلدوم : بخش

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

 :نیآغاز ۀاستان در ده یمنطقه ا

ه سرعت وزش باد ب شیقابل ملاحظه فشارهوا بود که سبب افزا راتییاستان مصادف با تغ یتحول جو ،دهه نیاول و دوم ا یروزها در

 یواحدر ن از آن، یناش دیو کاهش د یو متوسط در اغلب نقاط استان و برخاستن گردوخاک محل دیوزش باد شد .شد دیمتوسط و شد

 نیروز ا نیاستان بود که تا دوم ۀنقاط ذکر شد نیسرعت وزش باد در ا شیآورد افزا یپ یو غرب یزمرک ،یجنوب غرب ،یمستعد جنوب

 .افتی ادامه یو گردوخاک محل یاز گردو غبار محل یناش یها ندهیغلظت آلا شیاز روز با افزا یساعات یبا شدت و ضعف و برا زیدهه ن

 

و نوع  باران زا یبه صورت سامانه ها ) یجو یها یداریدر ارتباط با ناپا یجو تیوضع یهماد لیتحلسوم : بخش

لحظه  یدبادهاوقوع تن نیهمچن، (یهمرفت یابرها لیو تشک یدر حد ابرناک) هوا ییجز یداریبصورت ناپا ای (یبارندگ

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

 استان: نیآغاز ۀدر ده

 و واستقرارج یانیم یۀدرلا یداریناپا نیجووهمچن یسطوح فوقان یداریناپا بیبابالارفتن ضرا ،دهه نیا روز نیو چهارم نیدرسوم همزمان اما

اس درجنوب اس نیهمراه با برهم یلحظه ا یوقوع تندبادها نیهمچن و یشاهد گسترش ابرناک واستان، درمنطقه نیکمفشارسطح زم ۀزبان

وب مواجه هب ۀدیباپد یهمرفت یابرها لیوتشک یداریدهه با آغازناپا نیاستان درروزسوم ا یو مرکز یغرب طقساعات درمنا یودربعض

 یمحل وخاک گرد یوگاه یهمرفت یوغبارمحل سبب برخاستن گرد نیسرعت وزش باد سطح زم شیافزا و یوتندباد لحظه ا میشد

ه با در استان شد ک یداریبر فراز استان سبب ناپا داریظهور مجدد امواج ناپا دهه، نیششم تا هشتم ا یدر روزها نیهمچن شد. یهمرفت

 یورت ابرهاخود را به ص شتریب یجو یداریناپا نیا ،یمرتبط با بارندگ یجو یدر ترازها یهوا و کمبود رطوبت کاف یوجود بالا بودن دما
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وام با کاهش ت یهمرفت یگردوخاک محل یوگاه یهمرفت یو برخاستن گردوغبارمحل دیشد یو وزش بادها یلحظه ا یو تندبادها یهمرفت

 از روز شد. یو در ساعات یو مرکز ی، جنوبیاز گردوخاک در مناطق غرب یناش یها ندهیآلا شیو افزا یافق دید

 

 :نیآغاز ۀاستان در ده یبر رو داریدر حالت نسبتا پا یجو تیوضع یهماد لیتحلچهارم : بخش

 ۀسامان ۀهست لیتشک نیجو و همچن یانیم یۀدر لا ینسب یداریاستان پا یدهه، با استقرار زبانه کم فشار بر رو نیسوم و چهارم ا یروزها در

به جنوب  یو غرب سو یباد از شمال سو انیرجهت ج رییاستان، شاهد تغ یآن به سمت و سو ۀجنوب استان و نفوذ زبان ۀپر فشار در منطق

مورد  یجو ناتایرطوبت به جر قیفارس به استان به صورت همسانگرد و تزر جیخل یایاز فراز در یجنوب اناتیحرکت جر و میبود یسو

 یو نواح یمناطق استان از جمله نوار ساحل یدر برخ یو غبار صبحگاه قیمه رق ۀدیپد لیرطوبت هوا و تشک ینسب شیسبب افزا اشاره،

از اوائل روز و اواخر شب،  یساعات یبرا یجو یجنوب سو اناتیجر زیدهه ن نیروز ا نیدر ششم نیهمچن استان شد. یو مرکز یجنوب

 داشت. یرطوبت را در استان در پ شیاز افزا یناش ،یو شامگاه یصبحگاه قیمه رق ۀدیپد

 

 :اردیبهشت یانیم ۀده
 : یانیم ۀاستان درده یهوا یدما یجو تیوضع یهماد لیتحل اول: بخش

و در منطقه ج یانیم یۀو کم ارتفاع لا نیپر فشار موثر سطح زم ۀدهه، با کاهش ضخامت جو )استقرار دو زبان نیروز ا نیتا چهارم نیاول از

البته  .میبوده ا وسیدرجه سلس 5باز  ۀتا باز 3 ۀبست ۀهوا در باز یذکر شده شاهد کاهش محسوس دما یو استان( و با نگرش به الگوها

 لیداز عوامل تع یکیکه رطوبت جو  به جهت آن دما موثر بوده است یجهت کاهش نسب امیا نیا یط زیدر جو ن یسبوجود رطوبت ن

به  یشمال اطلس انوسیپرارتفاع جنب حاره از اق ۀزبان یجیدهه، با عبور تدر نیا یانیاز روز پنجم تا روز پا اما رود. یدما به شمار م ۀکنند

( در منطقه نیپر ارتفاع جنب حاره و کم فشار سطح زم ۀدو زبان تیضخامت جو)تقو شیمتعاقب آن افزا و رانیجنوب غرب کشور ا یسو

ر د یمذکور رطوبت نسب امیاذکر است که در  انیشا .میبود وسیسلس ۀدرج 0 ۀبست ۀتا باز 2 ازب ۀهوا در باز یدما شیو استان شاهد افزا

 هوا کار ساز نبوده است. یدما لیو جهت تعد یکاف زانیجو وجود داشته، اما به م

 

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

 :یانیم ۀاستان در ده یو هم جوار منطقه ا هیهمسا یورود گردوخاک از مناطق مجاور و کشورها نیو همچن

سرعت  شیبود که سبب افزا نیسطح زم یقابل ملاحظه فشارهوا راتییاستان مصادف با تغ یتحول جو ،دهه نیپنجم و ششم ا یروزها در

 ،از آن یناش دیو کاهش د یو متوسط در اغلب نقاط استان و برخاستن گردوخاک محل دیشد.وزش باد شد دیوزش باد به متوسط و شد

ا شدت استان بود که ب ۀنقاط ذکر شد نیسرعت وزش باد در ا شیآورد افزا یپ یو غرب یمرکز ،یربجنوب غ ،یمستعد جنوب یدر نواح

 یهادر روز اما .افتیادامه  یوخاک محل و گرد یاز گرد و غبار محل یناش یها ندهیغلظت آلا شیاز روز با افزا یساعات یو ضعف و برا

 شیب آن افزاو متعاق نیسطح زم یقابل ملاحظه فشار هوا راتییو تغ یهواشناس ۀماهوار ریدهه، با توجه و نگرش به تصاو نیششم و هفتم ا

کشور  نیا یگرد وخاک بر رو ۀتود لیشاهد تشک ،کشور عراق یمناطق مرکز یبر رو دیمتوسط  تا شد یوزش بادها وسرعت وزش باد

 ریاستان و سپس در مرکز و سا یغرب ۀمیدهه ابتدا در ن نیوقت روز ششم ا لیلذا از اوا .مین خوزستان بودبه سمت استا نو حرکت آ

مال اثر رخداد گردوخاک ش ۀمنطق نیشتریب .میاز گرد وخاک بوده ا یناش یها ندهیآلا شیو افزا یافق دیمناطق استان شاهد کاهش د

 گار بوده است.ددر استان مان یساعات یبرا دهیپد نیکه ا استغرب، جنوب غرب و مرکز بوده  غرب،
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ا و نوع باران ز یبه صورت سامانه ها) ،یجو یها یداریدر ارتباط با ناپا یجو تیوضع یهماد لیتحل : سوم بخش

 یتندبادها وقوع نیهمچن ،( یهمرفت یابرها لیو تشک یهوا)در حد ابرناک ییجز یداریبصورت ناپا ای (یبارندگ

 ۀدی)پد یهمرفت یا گرد وغبار محلی یهمرفت یو خاک محل و برخاستن گرد یجو یداریاز ناپا یناش یلحظه ا

 استان: یانیم ۀهبوب( در ده

منطقه  یبه سو یوغرب یشمال  غرب یها وتاب آن وحرکت آن ازعرض چیحرکت رودباد جنب حاره وپ دهه، نیدوم و سوم ا یروزها در

و  جادیسبب ا استان، از فراز جو تر نییآن به سطوح پا میوچرخش قا لومتربرساعتیک 71از شیشدت گرفتن سرعت آن به ب استان و و

بوط مر رطوبت وشار قیمنابع تزر یبا نگرش به الگو نیهمچن .شد(یبار یلیم 511جو )تراز  یانیم یۀدرلا دهیوبسته وبر قیعم ۀناو لیتشک

 استان داشته به منطقه و مذکور یرطوبت درسطح جو فیکه نشان ازحمل ضع( یبار یلیم 711فرارفت دما )تراز  منطقه جبهه و به آن و

 یواه نیو صعود ا نیدر سطح زم ادیز ین تر از آن وجود دماییعوامل کاهش رطوبت در تراز مذکور و پا نیتر یادیاز بن یکی است.

 نیاز مهمتر یکیدما  در جو(. ییو گرمازا یریگگرما ۀ)در مقول گردد یجذب رطوبت م نیشتریباشد که باعث ب یبالاتر م یگرم به ترازها

از نظر دور  دیباالبته ن است. یمیدر مناطق مختلف اقل یبارندگ زانیرطوبت جو و م یبر رو یکینامیمختصات ترمود نیگذارتر ریو تاث

اک گردو خ دیشد یها خاص باعث طوفان طیاوقات و با شرا یاهگ در جو، یداریجذب رطوبت با وجود ناپا ،ییداشت که به لحاظ دما

شده  فیعتض یزا باران ۀسامان یریشاهد شکل گ امیا نیا یدرط نیبنابرا .شود یم یلحظه ا یو تند بادها دیشد اریبس یوزش بادها ایو 

 یار محلو بر خاستن گردوغب دیو وزش بادمتوسط تا شد یو رعد و برق وتندباد لحظه ا یرگبار یها که باعث بارش میدراستان بود یا

 شیزاهوا و اف تیفیو کاهش ک یموقت یافق دی، و کاهش دیو مرکز یو غرب یدر مناطق جنوب یهمرفت یو گردو خاک محل یهمرفت

 ینواح ریدر سا یو به طور پراکنده و نقطه ا یوشمال شرق یدرنقاط شمال یحجم بارندگ نیشتریباز آن شد.  یناش یجو یها ندهیآلا

 (11شکل) استان گزارش شده است.

 
 2121 آوریل 11روز  12بار  ساعت یلیم 511نقشه تراز  چپمت سو  نینقشه سطح زم راستسمت  –11شکل
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 استان عبارتند از: یها ستگاهیا یبرخ یبارندگ زانیم

 دوم: روز

 .متر یلیم کیو شادگان هر کدام با کمتر از  یماهشهر، آغاجار یستگاههایو ا متر یلیم 3/1آبادان با  ستگاهیا

 سوم : روز

 .متر یلیم 6/1و بهبهان با  متر یلیم 1/5دهدز با  متر، یلیم 1/7با  ذهیا ستگاهیا 

 

 : یانیم ۀاستان در ده یبر رو داریدر حالت نسبتا پا یجو تیوضع یهماد لیتحلچهارم : بخش

پر فشار  ۀسامان ۀتهس لیتشک نیجو و همچن یانیم یۀدر لا ینسب یداریاستان پا یدهه ، با استقرار زبانه کم فشار بر رو نیا یروزها یۀکل در

 یوبه جنوب س یو غرب سو یباد از شمال سو انیجهت جر رییآن به سمت استان، شاهد جهت تغ ۀجنوب استان و نفوذ زبان ۀدر منطق

 مورد اشاره، یوج اناتیرطوبت به جر قیفارس به استان به صورت همسانگرد و تزر جیخل یایاز فراز در یجنوب اناتیو حرکت جر میبود

و  یجنوب یاحو نو یمناطق استان از جمله نوار ساحل یدر برخ یو غبار صبحگاه قیمه رق ۀدیپد لیرطوبت و تشک ینسب شیسبب افزا

 ریاز سا شتریدهه مقدار آن ب نیاول تا پنجم ا یدر روزها. بوده است ریمتغ یرطوبت نسب زانیم امیا نیا ی.البته در تمامدشاستان  یمرکز

 روزها گزارش شده است.

 

 

 :اردیبهشت یانیپا ۀده
 : یانیپا ۀاستان درده یهوا یدما یجو تیوضع یهماد لیتحلاول: بخش

ن در آ یشرویو پ ی( با نوار ساحلییوزش باد ترمال)گرما یو همسانگرد ییماه ، با توجه به هم راستا یانیپا ۀاول و دوم ده یروزها در

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

 .میبود وسیسلس ۀدرج 0 ۀبست ۀو باز 2باز  ۀهوا در باز یدما شیدر منطقه و استان شاهد افزا جوضخامت  شیآن افزا

ب جنوب غر یبه سو یاطلس شمال انوسیپرارتفاع جنب حاره از اق ۀبانز یجیماه، با عبور تدر ۀده نیاز روز هفتم تا روز دهم آخر اما

اهد ( در منطقه و استان شنیپر ارتفاع جنب حاره و کم فشار سطح زم ۀدو زبان تیضخامت جو)تقو شیومتعاقب آن افزا رانیکشور ا

، هدر جو وجود داشت یمذکور رطوبت نسب امیذکر است که در ا انیشا. میبود وسیسلس ۀدرج 5 ۀبست ۀتا باز 2باز  ۀهوا در باز یدما شیافزا

 هوا کار ساز نبوده است. یدما لیو جهت تعد یکاف زانیاما به م

 

 یهمرفت ریغ یسرعت وزش باد و برخاستن گردوغبار محل شیبه لحاظ افزا یجو تیوضع یهماد لیتحلدوم : بخش

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

 :یانیپا ۀاستان در ده یمنطقه ا

رعت وزش س شیکه سبب افزا نیسطح زم یقابل ملاحظه فشارهوا راتیی، تغروز یازدهم یانیپا در دهه نطوریو هم نیو ششم نیپنجم در

در  ز آن،ا یناش دیو کاهش د یوخاک محل و متوسط در اغلب نقاط استان و برخاستن گرد دیوزش باد شد شد. دیباد به متوسط و شد
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دت و استان بود که با ش ۀنقاط ذکر شد نیسرعت وزش باد در ا شیافزا ۀجی، نتیو غرب یمرکز ،یجنوب غرب ،ینوبمستعد ج ینواح

 .افتیادامه  یو گردوخاک محل یاز گرد و غبار محل یناش یها ندهیغلظت آلا شیاز روز با افزا یساعات یضعف و برا

سطح  یقابل ملاحظه فشار هوا راتییو تغ یهواشناس ۀماهوار ریماه، با توجه و نگرش به تصاو یانیپا ۀسوم و چهارم ده یدر روزها نیهمچن

گرد  ۀتود لیشاهد تشک ور عراق،کش یمناطق مرکز یبر رو دیتا شد متوسط یسرعت وزش باد و وزش بادها شیو متعاقب آن افزا نیزم

ستان و ا یغرب ۀمیدهه ابتدا در ن نیوقت روز سوم ا لیلذا از اوا .میو حرکت آن به سمت استان خوزستان بود ورکش نیا یوخاک بر رو

 . میاز گرد وخاک بوده ا یناش یها ندهیآلا شیو افزا یافق دیمناطق استان شاهد کاهش د ریسپس در مرکز و سا

 ر شده است.در استان ماندگا یساعات یبرا دهیپد نیبوده است که ا یو مرکز ی، جنوبیاثر رخداد گرد وخاک شمال غرب ۀمنطق نیشتریب

 

 : یانیم ۀاستان در ده یبر رو داریدر حالت نسبتا پا یجو تیوضع یهماد لیتحلسوم : بخش

 لیتشک نیچنجو و هم یانیم یۀدر لا ینسب یداریاستان پا ی، با استقرار زبانه کم فشار بر روماه یانیپا ۀده نیروز ا نیششم تا دهم یروزها

و غرب  یباد از شمال سو انیجهت جر رییاستان، شاهد تغ یآن به سمت و سو ۀجنوب استان و نفوذ زبان ۀپر فشار در منطق ۀسامان ۀهست

طوبت به ر قیفارس به استان به صورت همسانگرد و تزر جیخل یایاز فراز در یجنوب اناتیو حرکت جر میبود یسو وببه جن یسو

ان از جمله مناطق است یدر برخ یو غبار صبحگاه قیمه رق ۀدیپد لیرطوبت هوا و تشک ینسب شیسبب افزا مورد اشاره، یجو اناتیجر

 استان شد. یو مرکز یجنوب یو نواح ینوار ساحل
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 0011ماه  اردیبهشتطی  استاندر جوی  مخاطراتتحلیلی بر 
چنین هم اردیبهشتبستان هفتم   ستگاهیدر ا هیمتر بر ثان 21 یوقوع باد حداکثر  ماه رخداد اردیبهشتدر  بررسی مخاطرات جوی از لحاظ

اردیبهشت دید  17متر(، دزفول) 511اردیبهشت دیدافقی  12متر درشهرستانهای ماهشهر) 2111وقوع پدیده گردو خاک با دید کمتر از 

 متر( جلب نظر می نموده است. 1511شوشتر)اردیبهشت دید افقی  و متر( 1111افقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خوزستاناداره کل هواشناسی استان 

 

23 

 

 00-02شماره بولتن 

 0000ماه اردیبهشت 

 

 0011ماه  اردیبهشت طیاستان دی گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر
ها  یتکه اهم این فعالشده استان خوزستان انجام دی فعالیت های مختلفی در گروه تحقیقات هواشناسی کاربر 1011ماه  اردیبهشتطی 

  .شرح ذیل می باشدبه 

 .خوزستان یهواشناس 1011ماه  فروردینبولتن ماهانه  نیو تدو هیته-1

 اردیبهشت ماه  موضوع پیامدهای تغییر اقلیم در بخش کشاورزی.  1مخاطرات جهاد کشاورزی شرکت در جلسه -2

 اردیبهشت ماه  موضوع پیامدهای تغییر اقلیم در بخش کشاورزی . 15مخاطرات جهاد کشاورزی شرکت در جلسه  -3.

بارش  یحد یروند رخداد ها لیتحلندی شده )اجرای پروژه موظفی گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی براساس برنامه زمان بادامه -0

 (1370-1378دراستان خوزستان دوره 

 هواشناسی اطلاعات و ها داده ارائه با استان در مستقر بیمه کارگزاران علمی، هیئت اعضای و دانشجویان رجوع، ارباب به پاسخگویی -0

 .مکتوب صورت به

 راستای در بیمه های شرکت ،استان زیمه ریبرنا ودیریت م سازمان کشاورزی، جهاد سازمان قبیل از اداری مکاتبات به صریح پاسخ -5

 .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 -6
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 خوزستان 0011 بهشتیارد یموثر بر بارش ها وندیدورپ یسازوکارشاخص ها

ENSO-/AO+/NAO+/ IOD (0،2،1) 

 
 NAOو AOهای شاخص -12شکل

 

 ییآب و هوا دونیشاخص دورپ نیو موثرتر نیشاخص انسو بعنوان بزرگتر ،ییمناطق چهارگانه آرام استوا یدبانید یبا توجه به داده ها

نرمال  طیدر مناطق چهارگانه مذکور، بر شرا یسطح یبادها تغییرات یقرار داشته است. بررس یماه در فاز خنث بهشتیارد یهمچنان ط

سرد در بخش  یآرام و آب ها انوسیاق یبخش غرب گرم در یها و تمرکز آب ییآرام استوا انوسیاق یها بدر پهنه آ یشرق یبادها

 یاز خنثکما کان در ف ،ییشاخص منطقه ا نیهند بعنوان موثرتر یدارند. شاخص دو قطب دیتاک زیموضوع ن نیآرام بر ا انوسیاق یشرق

. محرز است رانیا یبارش ها تیتقو یدرراستا زیماه ن بهشتیارد یدوشاخص بزرگ ط نیا یشود. لذا کماکان ناکارآمد یم تیرو
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دارد. شاخص  تیحکا یشاخص در فاز منف نیستقرار اماه برا بهشتیارد یط ینوسان قطب ایشاخص شمالگان  یدبانید یداده ها یبررس

جربه نموده شاخص شمالگان را ت هیشب یتاررف بهشتیدر ارد ران،یا یموثر بر بارش و دما ییشاخص منطقه ا کیبعنوان  زین یاطلس شمال

دو  نیاز نرمال ا شتریب ی، همچنان بردماسرخ یایو در ترانهیمد یها سطح آب یدما یداده ها یبوده است. بررس یمنف فاز و اغلب در

رفتن گ راربا ق  یفصل ریز یبعنوان شاخص انیمدت شاخص مادن و جول نیا یدارند. ط دیتاک یجو یرطوبت سامانه ها هیمنبع تغذ

ش نق رانیغرب ا ییدر چرخند زا یتا حدود انهیدرغرب خاورم اسیبزرگ مق ییمنطقه واگرا کیو با استقرار  1و8و7مناسب  یدرفازها

و منطقه با وجود  رانیارتفاع برفراز ا تیپرارتفاع جنب حاره وتقو ایتابستانه  یزود هنگام الگو تیتقو لینموده اما بدل فایرا ا یدیموثر و مف

اضمحلال  ایتر منحرف و  یشمال یسمت عرض هاه ب داریامواج ناپا انه،یدر غرب خاورم ییچرخند زا تیتراز نرمال و تقو فیضع یتاو قطب

 کینامیر رطوبت و داز نظ یبسترمناسب نیماه همچون فرورد بهشتیارد یط یجو و تاو قطب حاکم بر یکل طیشرا یبطورکل: جهیشده اند. نت

 استان خوزستان فراهم نبوده است. یقابل توجه برا یابارش ه یجو برا
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 هاپیوست
 

  ناستاهواشناسی  هایپراکنش ایستگاهنقشه  -0پیوست شماره 

 

 ناستا یهواشناس های ستگاهینقشه پراکنش ا -13شکل 
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  گلبادمعرفی  -0پیوست شماره 

خص باد را سه مشخصه اصلی شا و باشدهای باد در یک منطقه میلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیگ

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

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

ن گلباد باشد. دایره وسط ایساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می. باشدکی از جهات اصلی و فرعی میدهد که یباد 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 ماهیارت سالگلباد به صو. ها نشانگر تعداد وقوع باد استگل

های باد منطقه آمار و اطلاعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه 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 دایرهشود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/1اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از تشکیل شده

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

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد میدی بنگروه دسته 8باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به 

زوده آرامه نیز به آن افهای مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی 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

ش مایآتوان به کاربردهای گلباد می از .شوند)توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

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 یابی جهت گسترش فضای سبزمکان
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 و تشکر دیرتق
 

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

مقیاس  تولید دراز جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از دی بحران به سبب تهیه تعدا دیریت م

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

 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 همکاران

 زاده لوعلی محسن -1

 زاده صالح زهره 2-

 حمید زمان زاده شیران-3

 رحمن پرنو-0

 بهرام جنتی-5


