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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 چکیده
 

 ستانامیانگین بارش  اساس اینبر این ماه در استان بودیم.  در طول شاهد وقوع بارش های گسترده وفراگیری امسال ماه  دی طی بارش:

 .داشته استافزایش قابل ملاحظه ای  سال گذشته نسبت بهودرصدکاهش 8/25 که نسبت به دوره بلند مدتبوده یلی متر م 3/09این ماهدر 

 درجه سلسیوس افزایش 9/1ت بلندمد دوره به نسبت که بوده سلسیوس درجه 6/7 معادل امسال دیدر استان کمینه دمای میانگین: دما

 تهداشن تغییری بلندمدت دوره به نسبت که شده ثبت سلسیوس درجه 1/17 معادل ماه نیزدراین استان بیشینه دمای میانگین .است داشته

 سلسیوس درجه 5/1معادل  افزایشی بلندمدت دوره به نسبت که هشد ثبت سلسیوس درجه 3/12  امسال دیدر استان میانگین دمای .است

 .دهد می نشان

 ستگاهیا 11و در غربی ستگاهیا11در  وشمال غربی بوده است. یاستان غرب یهواشناس ستگاهیا 12جهت باد غالب در  در غالب باد جهتباد: 

 .است بودهمتر برثانیه  10به میزان  اهواز و بهبهان ایستگاه متعلق به   ماه دی در استان خوزستان سرعت باد بیشینه .بوده است شمال غربی

خش و ب یغرب مهیدر ن دیشد اریبس یخشکسال تیوضع انگریماهه ب 3دوره طی SPEIشاخص براساس استان خشکسالی وضعیت: خشکسالی

 . تحاکم بوده اس فیاز نوع متوسط تا خف یوشرق استان خشکسال یباشد، اما در مناطق شمال یو جنوب استان خوزستان م یمرکز

 ییایجغراف یها سرد از عرض یهوا زشیپنجم تا هشتم با توجه به ر یروزها یدهه ط نیدر ا :دهه اولتحلیل سینو پتیکی استان: 

)کاهش ضخامت جو در منطقه و استان(، افت محسوس دما در  نیجو و پرفشار سطح زم یانیم یۀکم ارتفاع لا ۀدو زبان تیتقو نیهمچن

 نیهشتم تا واپس یروزها یط نیاستان گزارش شده است. همچن یها ستگاهی، از اوسیسلس ۀدرج  8باز  ۀو باز وسیدرجه سلس 5بسته  ۀباز

 .میزمستانه در سطح استان بوده ا یبارش ها نیبارش زا  شاهد اول ۀدهه با ورود سامان نیروز ا

جو در  یانیم یۀو کم ارتفاع لا نیپر فشار موثر سطح زم ۀدهه با کاهش ضخامت جو )استقرار دو زبان نیروز ا نیتا واپس نیاز اول :دهه دوم

درجه  11باز  ۀتا باز وسیدرجه سلس 7  ۀبست ۀهوا در باز یذکر شده شاهد کاهش محسوس دما یمنطقه و استان( و با نگرش به الگوها

 .میبوده ا وسیسلس

کم  ۀاستقرار زبان نیجو و همچن یدر سطوح فوقان یجو یها یداریناپا بیضرا شیبا افزاطی روزهای اول تا سوم  دهه  نیدر ا:دهه سوم

در استان  یبارش ۀنساما کی تیو فعال لیجو در منطقه و استان، شاهد نشان از تشک یانیتراز م یداریناپا تیو تقو نیسطح زم یفشار بر رو

همچنین   .میقابل ملاحظه بوده ا یو وزش بادها یهمراه با تند باد لحظه ا ها به صورت رگبار و رعد وبرق و بصورت پراکنده، یو بارندگ

با توجه به با کاهش ضخامت جو  .میبه سمت استان بود یشمال یسرد از عرض ها یدهه شاهد فرارفت دما نیدر ا از روز ششم این دهه

 .میبوده ا وسیدرجه سلس 11باز  ۀتا باز وسیدرجه سلس 5 ۀبست ۀهوا در باز یمحسوس دما شاهد کاهش

همراه با  بارش های رگباری با انواع پدیده ها نظیرپایدارنا جوی ،یاز لحاظ مخاطرات جو 1011ماه  دیدر : مخاطرات جوی استان

اریخ درتسطوح زرد و نارنجی  هشدارهای در این راستا ویم ه ابود شاهداستان در  ،، مه و مه رقیقو وقوع بادهای نسبتا شدید رعدو برق

 .ماه  صادر شده است  دی 25و 19،16، 13،  5،  3های

... از اهم .  پاسخ به ارباب رجوع ،ژه موظفی تحقیقاتیواجرای پر ،ماه ذرآ تهیه بولتن ماهانه استان دیکاربر یتوسعه هواشناسدر بحث  

 است. بودهاین ماه  طی دیگروه تحقیقات هواشناسی کاربرفعالیت های انجام شده 
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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 0011ماه دیبارش 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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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 خوزستان استان0011دی بارش

میلی متر بیشترین  1/98با  ایذهشهرستان . گزارش نموده اند های استان  بارندگی تمامی ایستگاهخوزستان  در1011ماه  دی طی

 3/09 معادل میانگین بارش استان دراین ماه. دراستان دارا بوده اند امترکمترین بارش ر میلی 0/16با بندر ماهشهرو شهرستان 

 (1جدول).استبوده متر یلمی

 

 0366 دی0011دی بارش مقایسه

میلی  3/09)امسال دیمیانگین بارش است.بوده  افزایشیاستان  های شهرستان کلیهدر 99 دی به نسبت امسال دی بارش تغییرات

 (1جدول)داشته است.  افزایشدرصد  3/771میلی متر( معادل 0/6نسبت به سال گذشته) متر(

 

 مدت بلند دیبا0011دی بارش مقایسه

شهرستان استان بارش  22همچنین در.استدرصد کاهش داشته  1/17معادل بلندمدت دوره به نسبت امسال دی بارش تغییرات

 (1جدول).نسبت به بلندمدت افزایش نشان می دهدها  بارش شهرستان 5ها نسبت به دوره بلندمدت کاهش داشته و در
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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 درصد تأمین بارش سال آبی استان

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

 

بلند مدت  بارش های  نشان می دهد. 1011دیرا از ابندای سال زراعی تا پایان  خوزستان استان آبی سال بارش درصدتأمین(1)نمودار

 1011-1011حالی بارش های سال آبی در  .را شامل می شوداستان  آبیبارش سال کل درصد از  55ماه سهمی معادل  دیپایان  مهرماه تا 

 را تامین نموده است.  بلند مدت دوره بارش های  ازدرصد  5/37معادل از مهر تا پایان دی ماه 
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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 مجموع بارش استان  دیدی بنپهنه

 
 استان خوزستان 1011دیبارش تجمعی نقشه -1شکل

 

 استان خوزستان در 1011ماه  دی طیفوق   با توجه نقشه دهدیم نمایشرا خوزستان استان1011دی تجمعی بارشدی بنپهنه(1شکل )

در نیز  کمینه بارشو استان )به رنگ صورتی پررنگ( رخ داده است شمال شرقی غربی و مناطق شمال بخش هایی از در بیشینه بارش

 .است ادهدرخ ومحدوده شادگان تا ماهشهر  های باوی و حمیدیه نظیر شهرستان استان مرکز از هایی بخش
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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 0011ماه  دیتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 بلندمدتجدول اطلاعات دمای استان و مقایسه با 
 بلندمدتاطلاعات دمای استان و مقایسه با  -2جدول
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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 شهرستانو  3/2ا ب ایذه شهرستان ماه این طی.است بوده سلسیوس درجه6/7 معادل امسال دی در استان کمینه دمای میانگین :هنکمی دمای

 .اندبوده دارا استان در را کمینه دمای ینهبیش و ینهکم ترتیب به سلسیوس درجه 9/9 با هندیجان

 سلسیوس درجه 6/1با باغملک های شهرستان. است افزایش داشته درجه سلسیوس 9/1 بلندمدت دوره به نسبت استان کمینه دمایمیانگین 

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

 

 اب اندیکا و دزفول شهرستان ماه این طی .است بوده سلسیوس درجه 1/17 معادل امسال دی در استان بیشینه دمای میانگین :بیشینه دمای

 .اندبوده دارا دراستان را بیشینه دمای ینهکمبیشینه و سلسیوس درجه 1/22 با  یذها شهرستان و 8/31

 بندر ماهشهرو درجه سلسیوس 6/1ا ب کا ودزفولاندی یهاشهرستان .است داشتهتغییری ن مدت بلند دوره به نسبت استان بیشینه دمای میانگین

 (2جدول).اندبوده نسبت به دوره بلندمدت دارا دمارامثبت و منفی  راتییتغ نهیشیب بیبه ترت سلسیوس درجه -7/1با

 

 2/10 با باوی و امیدیه شهرستان ماه این طی .است بوده سلسیوس درجه 3/12 معادل 1011 دی در استان میانگین دمای :میانگین دمای

 درجه سلسیوس 1/1با یذها یها شهرستان).اندبوده دارادر استان  را دما نهیوکم نهیشیب بیبه ترت سلسیوس درجه 7/6 با ایذه و شهرستان

 میانگین دمای.  (اندودهبدارا  بلندمدت دوره به نسبت را میانگینی دماتغییرات وکمینه  بیشینه ترتیب به سلسیوس درجه 1/1 با ماهشهر بندرو

 (2جدول) .است داشته افزایش سلسیوس درجه 5/1 معادل بلندمدت دوره به نسبت استان
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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 

 استان و مقایسه با بلندمدت دیدی دماهای ح
 دی بیست ودوم تاریخ در سلسیوس درجه 9/25 با بهبهان ایستگاه به متعلق امسال دی در خوزستان استان شده ثبت مطلق بیشینه دمای

 که بوده سلسیوس درجه -8/1بادمای ایذه ایستگاه به متعلق ماه این طی استان مطلق کمینه دمای همچنین (3جدول).است رخداده

 (0جدول).است دهش ثبتامسال  دی 31درتاریخ

 
 )درجه سلسیوس(ماه دی دمای بیشینه مطلق -3جدول

 بلندمدت 0311سال  0011سال 

9/25 

 اهواز

22/11/1011 

9/25 

 بهبهان

27/11/1399 

0/29 

 امیدیه

10/11/1396 

 

 
 )درجه سلسیوس(ماه دیمطلق  کمینهدمای -0جدول 

 بلندمدت 1399سال  1011سال 

8/1- 

 ایذه

31/11/1011 

1/1 

 ایذه

16/11/1399 

0/8- 

 دژپارت)دهدز(

21/11/1386 
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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 

 استانهای شهرستانمیانگین دمای  دیدی بنپهنه

 
 استان خوزستان 1011 دیدمای میانگین نقشه -2شکل

 

 داده نمایش زرد بارنگ) استاناعظم  بخش نقشه دراین .دهدیم نمایش را خوزستان استان1011دی یدما میانگین دیبنپهنه(2شکل)

 اییدم شده دادهنمایش روشن  سبز رنگ با نیزکه استان از ییهابخش .استبوده  دارا را سلسیوس درجه 15الی  11   معادل دمایی (شده

 .)کمترین دما در استان( ندا بوده دارا را سلسیوس درجه 5  الی 1 معادل
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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 بلندمدتاستان نسبت به های شهرستاناختلاف میانگین دمای  دیدی بنپهنه

 
 استان خوزستان1011ماه  دیاختلاف دمای میانگین نقشه -3شکل 

 

 (سفیدرنگ  با)بخش اعظم استان  .دهدیم نمایش خوزستان استان بلندمدت بادوره را1011دی دمای میانگین اختلاف دیبنپهنه(3شکل)

نسبت  دی میانگین دمای اختلاف بیشترینهمچنین  ت داشته است.بلندمد ازدورهبیشتر سلسیوس درجه -5/1الی 5/1معادلاختلاف دمایی 

 .(سلسیوس درجه5/2)بیش از  می شود مشاهده (با رنگ قهوه ای)استان شرق ی ازیهابخشدر  بلندمدتبه دوره 
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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 0011ماه  دی طیاستان وقوع باد در تحلیلی بر 

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

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

 سمت

 )جهت(

 درصد وقوع 

 در ماه
 سمت

 )درجه(

 سرعت

 (m/s) 

 21 251 12 شمال غربی امیدیه

 21 251 12 شمال غربی اهواز

 9 121 21 غربی ایذه

 21 211 12 شمال غربی آبادان

 21 211 12 شمال غربی آغاجاری

 21 251 15 غربی بستان

 22 221 29 شمال غربی بندر ماهشهر

 21 211 11 غربی بهبهان

 21 211 21 غربی حسینیه

 2 121 11 غربی دهدز

 21 211 12 شمال غربی رامهرمز

 21 111 12 شمال غربی شادگان

 2 251 12 شمال غربی شوش

 2 251 29 شمال غربی شوشتر

 21 221 11 غربی صفی آباد دزفول

 21 121 19 شمال غربی کشاورزی اهواز

 2 251 22 غربی گتوند

 1 211 25 غربی لالی

 22 211 21 غربی مسجدسلیمان

 21 211 29 غربی هندیجان
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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 

 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیادر بادغالب

 یها تگاهسیجهت باد غالب در ا .دهدیم نشان خوزستاناستان  هواشناسی یها ستگاهیا در را باد حداکثر و بادغالب درصدوقوع(5)جدول

سمت شمال غربی درصد  01آبادان با ستگاهیا اساس این بر .است بوده شمال غربیتا  ی، غرب1011ماه   دی یاستان خوزستان ط یهواشناس

) مرکز اهواز ایستگاه .اند داده به ترتیب بیشترین و کمترین درصد وزش باد را به خود اختصاص  سمت غربی  درصد 15لالی با  و ایستگاه

 .(5جدول) شمال غربی وزش باد را داشته است.درصد  28استان ( 

 حداکثرباد

  ثانیه بر ترم 10 میزان به های اهواز و بهبهان  ایستگاه به مربوط خوزستان هواشناسی یها ستگاهیا در ، 1011دی طی مشاهداتی باد حداکثر

 .(5جدول) .و گزارش شده است ثبتدی ماه   20  تاریخ درکه بوده 
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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 استان  سینوپتیکهای گلباد ایستگاه
 

 

 بهبهان ،اهواز ،آبادان گلباد ایستگاه های-0شکل

 

  

 

 شوشتر ،دزفول،ایذه گلباد ایستگاه های-5شکل

 آبادان ایستگاه اهواز ایستگاه بهبهان ایستگاه

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

 

 

 

 
 اندیجهن،مسجد سلیمان گلباد ایستگاه های-9کلش

 ماهشهر ایستگاه لالی ایستگاه گتوند ایستگاه کشاورزی اهواز ایستگاه

 هندیجان ایستگاه مسجدسلیمان ایستگاه
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 0011ماه  دیدر استان یخشکسالحلیلی بر وضعیت ت
 

 ماههسهSPEIهواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص یخشکسال دیبنپهنه
 

 
 SPEIبراساس شاخصاستان خوزستان ماهه  3نقشه خشکسالی دوره -11شکل 

 

ش بخ  در وشدید خشکسالی بسیار شدید وضعیت بیانگر ماهه 3دوره طی SPEI شاخص براساس استان سالیخشک نقشه وبررسی تحلیل

در مناطق شمالی وشرق استان خشکسالی از نوع متوسط تا خفیف  اما ،می باشدخوزستان  استان و غرب جنوبوبخش هایی از  مرکزی و 

 (11شکل) .حاکم بوده است
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 استان خوزستان 0011ماه  دیدی جوی دیهموضعیت تحلیل 
 دهۀ نخست :

 :نیآغاز ۀاستان در ده یهوا یدما یجو تیوضع یدیهمد لیبخش اول:تحل

بالاتر  ییایجغراف یها سرد از عرض یهوا زشیوانتقال و ر یباری لیم 851 هیدهه با نگرش فرارفت دما در لا نیپنجم تا هشتم ا یروزها از

 ۀباندو ز تیتقو نیرا گزارش نموده اند، و همچن یچند روز گذشته بارش برف قابل ملاحظه ا یکه در ط یشمال یها و مناطق و استان

 وسیدرجه سلس 5بسته  ۀ)کاهش ضخامت جو در منطقه و استان(، افت محسوس دما در باز نیجو و پرفشار سطح زم یانیم یۀکم ارتفاع لا

استان  یرقو شمال ش یشمال یها ستگاهیا یبرخ ۀنیکم یکه دما یبه طور استان گزارش شد. یها ستگاهی، از اوسیسلس ۀدرج  8باز  ۀو باز

 زده گزارش شده بود. خی ینواح نین در ایو سطح زم دیرس وسیسلس ۀصفر درج یبه دما

جو در  یانیم یۀتفاع لاو کم ار نیپر فشار موثر سطح زم ۀدهه)روز دهم(، با کاهش ضخامت جو )استقرار دو زبان نیروز ا نیدر واپس و

بوده  وسیدرجه سلس 5باز  ۀتا باز وسیدرجه سلس 3 ۀبست ۀهوا در باز یذکر شده شاهد کاهش دما یمنطقه و استان( و با نگرش به الگوها

  (11شکل ) .میا

 

 :نیآغاز ۀفارس در ده جیخل یایدر یبخش شمال غرب یجو تیوضع یدیهمد لیبخش دوم :تحل
. دیرس زیمتر ن 3به  یو ارتفاع موج گاهشد  یوزش باد متلاطم و طوفان سرعت شیفارس به جهت افزا جیدهه، شمال خل نیروز سوم ا از

با  یو قدر اطیفرا ساحل را با احت عیصنا یبانیپشت یها تیو انجام فعال افتیدهه با شدت و ضعف ادامه  نیتا روز ششم ا  تیوضع نیا

 مختل نمود. زیرا ن یحیسبک و تفر یو تردد شناورها یادیص یها تیفعال نیهمچن نمود. همخاطره مواج

ر د نیقابل ملاحظه فشار سطح زم راتییبه جهت تغ دهه)روز دهم(، و با شدت و ضعف، نیروز ا نینهم تا واپس یدر روزها طور نیهم

 یانسرعت وزش باد متلاطم و طوف شیفارس به جهت افزا جیخل یایفارس، شمال غرب در جیخل یایبر فراز در نیمنطقه و استان و همچن

ا مخاطره مواجه ب یو قدر اطیفرا ساحل را با احت عیصنا یبانیپشت یها تیانجام فعال که دیرس زیمتر ن 5/2 یال 5/1به  یو ارتفاع موج گاه دش

 (11شکل ) نمود.
 

 :نیآغاز ۀاستان در ده یبر رو داریدر حالت نسبتا پا یجو تیوضع یهماد لیبخش سوم :تحل

سطح   ی(، بر رو1011گذشته )اواخر آذرماه سال  یروزها یها یبارندگ عیتجم لیدهه)روز اول تا سوم(،به دل نیا یروزها نینخست در

ت به جو که آب نسب یبالا ۀژیو ییگرما تیدشت خوزستان و ظرف نیریسطح ز ۀو بر آمدن آفتاب در صبحگاه و سرد شدن شبان نیزم

ب و هوا( آ ییو گرمازا یریکه در آن انباشت آب موجود است؛ )گرماگ نیو سطح زم نیسطح زم اطراف یهوا نیب ییسبب تبادل گرما

 قیمه و مه رق ای یاهمذکور مه شامگ امیا یغالب اکثر نقاط استان ط ۀدیپد نیبنابرا میاستان مواجه بود ینواح شتریدر ب یمه تشعشع ۀدیبا پد

جو  یانیم یۀدر لا ینسب یداریاستان پا یدهه، با استقرار زبانه کم فشار بر رو نیششم تا هشتم ا یدر روزها نیهمچنبوده است. یصبحگاه

باد از شمال  انیجهت جر رییآن به سمت استان، شاهد جهت تغ ۀجنوب استان و نفوذ زبان ۀپر فشار در منطق ۀسامان ۀهست لیتشک نیو همچن

 قیفارس به استان به صورت همسانگرد و تزر جیخل یایاز فراز در یجنوب اتانیو حرکت جر میدبو یبه جنوب سو یو غرب سو یسو

ناطق استان از م یدر برخ یو غبار صبحگاه قیمه رق ۀدیپد لیرطوبت و تشک ینسب شیمورد اشاره،سبب افزا یجو اناتیرطوبت به جر
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هفتم و  یزهادر رو و بوده است ریمتغ یرطوبت نسب زانیم امیا نیا یتمام.البته در دشاستان  یو مرکز یجنوب یو نواح یجمله نوار ساحل

 (11شکل ) روزها گزارش شده است. ریاز سا شتریدهه مقدار آن ب نیهشتم ا

 
ان زا و بار یبه صورت سامانه ها ای ،یجو یها یداریدر ارتباط با ناپا یجو تیوضع یهماد لیتحلچهارم : بخش

وقوع  نی( و همچنیهمرفت یابرها لیو تشک یهوا)در حد ابرناک ییجز یداریبصورت ناپا ایو  ینوع بارندگ

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

 :نیآغاز ۀهبوب( در ده ۀدی)پدیهمرفت

بارش زمستانه در سطح استان  نیبارش زا به استان آغاز شد و شاهد اول ۀورود سامان با دهه )روز دهم(، نیروز ا نیهشتم تا واپس یروزها

از صعود  یناش یبارش ۀسامان کی لیناوه از فراز استان و تشک کیعبور  نیجو و همچن یدر سطوح فوقان یداریب ناپایضرا شیافزا .میبود

بر  تان،ها در اس بارش نیا ،هشتم و نهم یالبته در روزها استان شد. یتوام با رعد وبرق در اکثر نواح یرگبار ییها همرفت باعث بارش

 نیروز ا نیاما در روز دهم)واپس تا متوسط اثر نمود فیخف یو به طور نسب یزمستانه و بصورت منقطع و متناوب و نقطه ا یاساس الگو

نطور که انتظار هما یهمرفت یبا نگرش به نوع ابرها .ادد یم یبارندگ زانینشان از قابل ملاحظه بودن م ها ستگاهیازا یدهه(، گزارش بارندگ

  آبادان، یهبوب در جنوب استان خصوصا در شهرها ۀدیشاهد پد استان، یو شمال شرق یدر مناطق شمال یرفت قبل از شروع بارندگ یم

ن گرد در نقاط ذکر شده بود و برخاست یو تندباد لحظه ا دیو همراه با وقوع وزش باد نسبتا شد میاز مرکز استان بود یشادگان و مناطق

 (11شکل ) وخاک را سبب شد.

 
 2121ر دسامب 29روز  12بار ساعت یلیم 511و سمت چپ نقشه تراز  نزمی سطح نقشه راست سمت –11شکل
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 عبارتند از : بینهم و دهم به ترت هشتم، یاستان درروزها یها ستگاهیاز ا یبرخ یها یبارندگ زانیاما در مجموع م

 . متر یلیم 6/2وآبادان با متر یلیم 3/3با  ذهی، امتر یلیم 9/0با  جانی، هندمتر یلیم 7/5، ماهشهر با متر یلیم 0/6با  هیدیام ستگاهیا :روزهشتم

 .متر یلیم کی، اهواز، شادگان  و دهدز هرکدام با کمتر از هیدیام یها ستگاهیا ومتر یلیم 1/2با  جانیهند ستگاهیا :روزنهم

 متر، یلیم 7/21اهواز با  یکشاوورز متر، یلیم 1/26شوشتر با  متر، یلیم 2/28با  مانیمسجدسل متر، یلیم 5/28بستان با  ستگاهیا دهم: روز

 .متر یلیم 5/15با  هینیو حس متر یلیم 1/16ماهشهر با  متر، یلیم 1/17رامهرمز با  متر، یلیم 5/17شوش با  متر، یلیم 5/21با  یآغاجار

 

 :یانیم ۀده

 : یانیم ۀاستان درده یهوا یدما یجو تیوضع یدیهمد لیتحلاول: بخش

جو  یانیم ۀیو کم ارتفاع لا نیپر فشار موثر سطح زم ۀدهه)روز دهم(، با کاهش ضخامت جو )استقرار دو زبان نیروز ا نیتا واپس نیاول از

درجه  11باز  ۀتا باز وسیدرجه سلس  7  ۀبست ۀهوا در باز یذکر شده شاهد کاهش محسوس دما یدر منطقه و استان( و با نگرش به الگوها

طوبت جو به جهت آنکه ر) دما موثر بوده است. یجهت کاهش نسب امیا نیا یط زیدر جو ن یالبته وجود رطوبت نسب .میبوده ا وسیسلس

کاملا  ذکر شده شاهد کاهش یبا نگرش به الگوها نکهیرود. مضافا ا یبه شمار م یخوب یدما و معدل حرارت ۀکنند لیاز عوامل تعد یکی

در غالب نفاط استان  نیسطوح زم یدما امیا نیا ی. در طمیدهه)روز دهم( بوده ا نیروز ا نیششم تا آخر یهوا در روزها یمحسوس دما

 .وستیدر اکثر مناطق استان بوقوع پ نیسطح زم خبندانینموده و اثر  دایپ لیصفر تقل ریبه ز

 

 :یانیم ۀفارس در ده جیخل یایدر یبخش شمال غرب یجو تیوضع یدیهمد لیتحلدوم: بخش

 نیدرمنطقه واستان وهمچن نیسطح زم یقابل ملاحظه فشارهوا راتییشدت وضعف، به جهت تغ دهه وبا نیچهارم  تا ششم ا یروزها در

شدن  یارتفاع موج و تلاطم وطوفان شیسرعت وزش باد، سبب افزا شیافزا فارس ، جیخل یایفارس، شمال غرب در جیخل یایبرفرازدر

 ه نمود.با مخاطره مواج یوقدر اطیفراساحل رابا احت عیصنا یبانیپشت یتهایوانجام فعال دیرس زیمتر ن 3 یال 2شد وارتفاع موج به  ایدر

 
 :یانیم ۀاستان در ده یبر رو داریدر حالت نسبتا پا یجو تیوضع یدیهمد لیتحل سوم : بخش

طح س یو انباشت آن بر رو ن،یواپس ۀاواخر ده یها ط بارش ریو فراگ ادیدهه)روز اول تا سوم( ، با توجه به حجم ز نیروز ا نیآغاز در

کمتر  زانیم به یافق دیمذکور با کاهش د یها .که در زمانمیبود یصبحگاه ای یشامگاه قیمه رق ایدر اکثر مناطق استان، شاهد مه  نیزم

ان حاکم شد. است یبر رو دارینسبتا پا یدهه تا روز هشتم آن، جو نیروز ششم ا از.میاستان مواجه شد یها ستگاهیا شتریبمتر در  1111از 

و حضور  نیح زمپرفشار سط ۀآرام باد زبان تیبا توجه به وضع نیهمچنغالب بوده است. ۀدیپد امیا نیدر ا یغبار صبحگاه ایو قیمه رق ایمه 

هوا را به همراه  یداریپا آن(، یانیم یۀلا ایجو  یسطوح فوقان یبار یلیم 511جو) حضور پشته در تراز  یانیم یۀدر لا یداریتداوم پا و

 نیروز ا نینهم و واپس یروزها دراستان شده بود. یو صنعت تیپرجمع یدر شهرها ییایمیو ش یجو یها ندهیآلا شیداشت که باعث افزا

 ژهیوا بوه یدما و آلودگ یوارونگ ۀدیتوان به پد یآن م جهیکه در نت استان حکفرما بوده است یبر رو داریآرام و پا یدهه)روز دهم(، جو

از  گرید یکی توانیم اافراد مستعد ر یو ناسالم شدن هوا برا یجو یها ندهیغلظت آلا شیاشاره نمود.افزا یو صنعت تیپرجمع یدر شهرها

 هوا دراستان برشمرد. یداریپا نیا جینتا
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ان زا و بار یبه صورت سامانه ها ای، یجو یها یداریدر ارتباط با ناپا یجو تیوضع یهماد لیتحل :چهارم بخش

وقوع  نی( و همچنیهمرفت یابرها لیو تشک یابرناک هوا)درحد ییجز یداریبصورت ناپا ایو و ینوع بارندگ

 یا گرد وغبار محلیو  یهمرفت یو خاک محل و برخاستن گرد یجو یداریاز ناپا یناش یلحظه ا یدبادهانت

 :یانیم ۀهبوب( در ده ۀدی)پدیهمرفت

رعد ساعات رگبار و یسامانه در برخ نی.ادشو پراکنده  یرگبار یها دهه ،سبب بارش نیروزا نیباران زا به استان در چهارم ۀسامان ورود

بار( بر فراز شمال استان  یلیم 511جو )تراز  یانیم یۀو کم عمق در لاِ فیضع ۀاثر ناو داشت. یوبرق و در مناطق مستعد بارش برف را در پ

و  یر مناطق شمالغالبا د یبارندگ ۀدیذکر است که پد انیشا ذکر شده بوده است. یباران زا ۀسامان فیعتض لیرطوبت دل یو منابع ناکاف

 ستگاهیو در هفت ا متر، یلیم 8/2 ذهیا ستگاهیا متر، یلیم 1/9دهدز  ستگاهیدر ا یبارندگ زانیکه م یبه طور وستیبوقوع پ یشمال شرق

 به دنبال داشت. متر یلیم کیکمتر از  یبستان، شوش، شادگان، بهبهان و اهواز بارش دزفول، ،هیدیام

با  یتهمرف یابرها لیشکو ت یداریاستان، با آغاز ناپا یساعات در مناطق مرکز یروز در جنوب و در بعض نیهم یاساس و در ط نیبرهم

گردو خاک  یو گاه یسبب برخاستن گردوغبار محل نیسرعت وزش باد سطح زم شیو افزا یو تند باد لحظه ا میهبوب مواجه شد ۀدیپد

 شد. یمحل

 
 : یانیپا ۀده

 : یانیپا ۀاستان درده یهوا یدما یجو تیوضع یدیهمد لیتحلاول: بخش

باد و شار  یالگوها یو بررس یباری لیم 851نقشه تراز  لیو تحل هیبا تجز یاز طرف دهه )روز دهم(، نیروز ا نیششم تا واپس یروزها در

پر فشار  ۀبا کاهش ضخامت جو )استقرار دو زبان نکهیمضافا ا .میبه سمت استان بود یشمال یها سرد از عرض یشاهد فرارفت دما یجو

 ۀوا در بازه یذکر شده شاهد کاهش محسوس دما یو استان( و با نگرش به الگوها جو در منطقه یانیم یۀلا رتفاعو کم ا نیموثر سطح زم

 لیلصفر تق ریدر غالب نفاط استان به ز نیسطوح زم یدما امیا نیا ی. در طمیا بوده وسیدرجه سلس 11باز  ۀتا باز وسیدرجه سلس 5 ۀبست

 (12شکل ) است.نموده  دایپ

 
 :یانیپا ۀفارس در ده جیخل یایدر یبخش شمال غرب یجو تیوضع یدیهمد لیتحلدوم: بخش

ه ب یارتفاع موج گاه .شد یسرعت وزش باد متلاطم و طوفان شیفارس به جهت افزا جیدهه )روز اول(، شمال خل نیشروع ا یروزها در

فرا ساحل  عیصنا یبانیپشت یها تیو انجام فعال افتیدهه، با شدت و ضعف ادامه  نیروز ا نیتا سوم  تیوضع نی. که ادیرس زیمتر ن 3 یال 2

 اتریینهم و دهم(، وبا شدت وضعف، به جهت تغ یدهه)روزها نیا یانیپا یدر روزها نیهمچنبا مخاطره مواجه نمود. یاط و قدریرا با احت

سرعت  شیفارس به علت افزا جیخل یایفارس، شمال غرب در جیخل یایبرفرازدر نیدرمنطقه واستان وهمچن نیقابل ملاحظه فشارسطح زم

 یانبیپشت یتهایوانجام فعال دیرس زیمتر ن2.5متر تا  1.5وارتفاع موج به  شد ایشدن در یارتفاع موج و تلاطم وطوفان شیوزش باد، سبب افزا

 (12شکل )با مخاطره مواجه نمود.  یوقدر اطیفراساحل را با احت عیصنا
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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 ریغ یسرعت وزش باد و برخاستن گردوغبار محل شیبه لحاظ افزا یجو تیوضع یدیهمد لیتحلسوم : 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

طح س یقابل ملاحظه فشار هوا راتییو تغ یهواشناس یماهواره ها ریدهه )روز دهم (، با توجه و نگرش به تصاو نیروز ا نیدر واپس اما

جنوب شرق  یگردوخاک صحار یچشمه ها یبر رو دیمتوسط  تا شد یسرعت وزش باد و وزش بادها شیو متعاقب آن افزا نیزم

ت استان به سم یاتمنطقه و حرکت آن پس از ساع نیا یگرد وخاک بر رو ۀتود لیتشک شاهد و شمال غرب کشور عراق، هیکشور سور

و  یافق دیمناطق استان شاهد کاهش د ریاستان و سپس در مرکز و سا یغرب ۀمیابتدا در ن .لذا از اواسط وقت روز دهم،میخوزستان بوده ا

 دهیپد نیغرب و مرکز استان بوده است که ا جنوب غرب، گردوخاک، اداثر رخد ۀمنطق نیشتری.بمیگرد وخاک بود یها ندهیآلا شیافزا

 (12شکل ) بود. دهشدر استان ماندگار  یساعات یبرا

 

ان زا و بار یبه صورت سامانه ها ای ،یجو یها یداریدر ارتباط با ناپا یجو تیوضع یهماد لیتحلچهارم : بخش

وقوع  نی( و همچن یهمرفت یابرها لیو تشک یهوا)در حد ابرناک ییجز یداریبصورت ناپا ایو  ینوع بارندگ

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

 :یانیپا ۀهبوب( در ده ۀدی)پدیهمرفت

 ۀاستقرار زبان نیجو و همچن یدر سطوح فوقان یجو یها یداریناپا بیضرا شیاول تا سوم(، با افزا یدهه)روزها نیا نیآغاز یروزها در

جو( در  یسطوح فوقان یبار یلیم 511 یۀناوه در تراز و لا یریجو ) شکل گ یانیتراز م یداریناپا تیو تقو نیسطح زم یکم فشار بر رو

و  فیسبتا خفن یبارش ۀسامان نیا تیکه در روز اول فعال دادی در استان م یبارش ۀسامان کی تیو فعال لیاز تشک نشانمنطقه و استان، 

و  یظه اهمراه با تند باد لح ها به صورت رگبار و رعد وبرق و بصورت پراکنده، یبارندگ.دشاستان مشاهده  ینواح شتریپراکنده در ب

تر و پراکنده تر شده، و به لحاظ  فیسامانه خف نیها توسط ا یدهه بارندگ نیروز ا نیدوم درقابل ملاحظه بوده است.  یوزش بادها

ها  و بارش دهشتر  ریمذکور فعال تر و فراگ یباران زا ۀدهه ،سامان نیدر روز سوم ا امااست.استان محدود بوده  ستگاهیبه چند ا ییایجغراف

بارش تگرگ  نطوریو هم یاز نوع رگبار و رعد برق و بروز صاعقه در نقاط مستعد کوهستان ییها در اکثر نقاط استان اتفاق افتاد.بارش

 (12شکل ) رد.پوش ک دی(  را سفی)زاگرس جنوبیآسمار یکوهستان بخش و مرتفع استان، بارش برف یبوده است و در نقاط کوهستان
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 0011ماه دی

 
 2122 ژانویه 13روز  12بار ساعت یلیم 511و سمت چپ نقشه تراز  نزمی سطح نقشه راست سمت –12شکل

 عبارتند از: بیاستان خوزستان به ترت یستگاههایدهه در ا نیاول تا سوم ا یروزها یها یبارندگ

شوشتر، اهواز،  یها ستگاهیا و متری لیم 6/1اهواز با  ی، کشاورزمتری لیم 1/2با  یلال متر،ی لیم 6/2دزفول و گتوند با  ستگاهیا اول: روز

 .متری لیم کیوبستان هر کدام با کمتر از  هینیشادگان، شوش، حس

 .متری لیم کی شادگان هر کدام با کمتر از ورامهرمز  یها ستگاهیوا متری لیم 0/1دهدز با  ستگاهیا :روزدوم

 متر،ی لیم 1/7دهدز با  متر،ی لیم 9/7دزفول با  متر،ی لیم 1/8گتوند با  متر،ی لیم 1/11بستان با  متر،ی لیم 2/11با  یلال ستگاهیا :روزسوم

 .متری لیم 6/2با  مانیمسجد سل ستگاهیو ا متری لیم 7/2شوشتر با  متر،ی لیم 1/0با  هینیحس متر،ی لیم 5/0شوش با  متر،ی لیم 3/5با  ذهیا

 به یو غرب یجنوب یها وتاب آن و حرکت آن از عرض چیدهه، حرکت رودباد جنب حاره و پ نیپنجم تا هشتم ا یدر روزها نیهمچن

 تر جو از فراز استان، نییآن به سطوح پا میبر ساعت و چرخش قا لومتریک 111از  شیمنطقه و استان و شدت گرفتن سرعت آن به ب یسو

وبت رط قیمنابع تزر یبا نگرش به الگو نیهمچن .شد(یباری لیم 511جو )تراز  یانیم یۀدر لا دهیبسته و بر و قیعم ۀناو لیو تشک جادیسبب ا

مذکور به  ی( که نشان از حمل مناسب رطوبت در سطح جویباری لیم 711و  851و شار مربوط به آن و منطقه جبهه و فرارفت دما )تراز 

 یرگبار یها که باعث بارش میدر استان بود یفعال یباران زا ۀسامان یریشاهد شکل گ امین ایا یدر ط نیبنابرا منطقه و استان بوده است.

 .شد دیو وزش باد متوسط تا شد یو رعد وبرق و تندباد لحظه ا

 یکه موجب شکستگ دیو وزش باد شد یلحظه ا یباد هاتوان به تند ی( میحد یها دهی)پد یبارش ۀسامان نیمخاطرات و عواقب ا از

ی لیم 511و  یباری لیم 711دما در تراز  یمناسب در بارش برف )الگو ییدما یالگو یبا نگرش به دما نیهمچن .اشاره نمود دشدرختان 

(، ینوب)زاگرس جیآسمار یکوهستان یها و مرتفع و مستعد استان، بارش برف را در بخش ی( در نقاط کوهستاندما راتییو تغ یبار

 محقق ساخت.

 یفصل یو رودخانه ها لهایمس انیو طغ ییو روستا یشهر یخطر در تردد جاده ها سکیتوان به تصاعد ر یم یمخاطرات جو گرید از

ناطق استان م گریو شرق استان و با حدود کمتر در د یشمال شرق ،یغرب ،یلمناطق شما ،یبارش ۀسامان نیگذار ا ریتاث ینواح اشاره نمود.

 و وقوع صاعقه گزارش شده است. یو شهر ییروستا یدر جاده ها دیمعابر و کاهش د یآبگرفتگ زیشده ن ادیمناطق  دربوده است.
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 0011ماه دی

 0011 دیطی  در استانجوی  مخاطراتتحلیلی بر 
 براین اساس .یمه ادر استان بود دیابتدای این ماه و داواخر شاهد وقوع  جوی ناپایدار همراه با بارش باران  به ویژه از   1011 ماه دیدر 

 دی 25و  بارندگی)رگبار باران و رعدو برق (  دی 5 ،دما و یخبندان(  )کاهش محسوس دی3های درتاریخ صادر شدههای هشدار اهم

 آورده شده است.ل ذی های پیوست شرحبه این مربوط به توضیحات . براین اساس بوده است

 0011دی 3تاریخ صدور اداره کل هواشناسی خوزستان  زردسطح  04شماره هشدار -0

  با دی  7تا 5 هایروز طی، وضعیت استان را دی 3صادره از اداره کل هواشناسی خوزستان طی مورخه  زرد هشدارسطح :متن هشدار

لی و ارتفاعات و مناطق شمابعضی مناطق استان به ویژه  کاهش محسوس دمای صبحگاهی و شامگاهی واحتمال یخزدگی سطح زمین در

 (13پیش بینی نموده است. شکل)شرقی استان 

طح دماهای حداقل س،آغاجاری ،بهبهان، بستان، اهواز، دهدز ،ایذه  های  با توجه به داده های دیده بانی در ایستگاه :به وقوع پیوسته

 زمین به صفر و زیر صفر درجه سلسیوس رسیده است.

 
 1011دی3تاریخ صدور  پیش بینی اداره 02نارنجی شماره  هشدار سطح -13شکل
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 0011ماه دی

 0011دی 5صدور  خیخوزستان تار یاداره کل هواشناس یسطح نارنج 43هشدار شماره  -3

وضعیت استان را طی روزهای  ، دی 5مورخه  یخوزستان ط یصادره از اداره کل هواشناس یهشدارسطح نارنجبر اساس  :پیش بینیمتن 

ارتفاعات و مناطق شمالی و شرقی استان پیش بینی  دروزش باد متوسط  بارش برف و رعدو برق، احتمال رگبار باران،با   دی 10الی 8

 (10نموده است. شکل)

استان شاهد بارش فراگیر و  هواشناسی هایه کلیه ایستگادر دی10تا  8طی روزهای  با توجه به داده های دیده بانی به وقوع پیوسته:

،  میلی متر 7/02کشاورزی اهواز،  (2/07مسجد سلیمان )، میلی متر( 55ماهشهر )های  بیشترین بارش ها از ایستگاه .یمباران  بوده ا  گسترده

 گزارش شده است.،  میلی متر 0/01آغاجاری 

 
 1011دی 5تاریخ صدور  اداره پیش بینی 23نارنجی شماره  هشدار سطح -10شکل
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 0011ماه دی

 دی03تاریخ صدورهواشناسی خوزستان  اداره کل  00شماره زرد هشدارسطح -3

احتمال با  دی 16تا 13، وضعیت استان را طی روز دی 13مورخه خوزستان   یهواشناساداره کل  00شماره هشدارسطح زرد  متن هشدار:

 (15پیش بینی نموده است. شکل) مرکز استان  و برای مناطق غرب، جنوب وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی

 ،بستان ،آغاجاری ،امیدیه ،های اهواز دی در ایستگاه 16تا  13پدیده مه طی روزهای  با توجه به داده های دیده بانی  به وقوع پیوسته:

 مسجد سلیمان مشاهده وگزارش شده است. ،گتوند ،شوشتر  ،شوش  ،رامهرمز ،دزفول ،حسینیه ،بهبهان

 

 
 1011دی13تاریخ صدور  اداره پیش بینی 00زرد شماره  هشدار سطح -15شکل
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 0011ماه دی

 دی06تاریخ صدوراداره کل هواشناسی خوزستان   00زرد شماره هشدارسطح 

احتمال با  دی 21تا 17، وضعیت استان را طی روز دی 16مورخه خوزستان   یهواشناساداره کل  00شماره هشدارسطح زرد  متن هشدار:

 (16مرکز استان  پیش بینی نموده است. شکل) و برای مناطق غرب، جنوب وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی

  ،بهبهان ،هندیجان ،امیدیه ،های اهواز دی در ایستگاه 21تا  17پدیده مه طی روزهای  با توجه به داده های دیده بانی  به وقوع پیوسته:

 مسجد سلیمان مشاهده وگزارش شده است. ،گتوند ،ماهشهر ،شوش  ،شادگان

 

 
 1011دی16تاریخ صدور  اداره پیش بینی 00زرد شماره  هشدار سطح -16شکل
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 0011ماه دی

 

 دی01تاریخ صدوراداره کل هواشناسی خوزستان  04زرد شماره هشدارسطح 

با   دی 21تا 21  های، وضعیت استان را طی روزدی 19مورخه خوزستان   یهواشناساداره کل  07شماره هشدارسطح زرد  متن هشدار:

 (17کل)استان  پیش بینی نموده است. ش شمالی و شرقیبرای مناطق با رگبار باران، رعدو برق، احتمال بارش برف و وزش باد متوسط   دی

استان بارندگی گزارش شده که بیشترین  ایستگاه چهارده  از دی 21تا 21  هایزروبا توجه به داده های دیده بانی در  به وقوع پیوسته:

  است.شده  میلی متر ثبت 6/2های دزفول و گتوند به میزان  بارش در ایستگاه

 
 1011دی19تاریخ صدور  اداره پیش بینی 07زرد شماره  هشدار سطح -17شکل
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 0011ماه دی

 دی45تاریخ صدوراداره کل هواشناسی خوزستان  46نارنجی شماره هشدارسطح 

  احتمالبا  دی 28تا 26، وضعیت استان را طی روز  دی25مورخه خوزستان   یهواشناساداره کل  26شماره هشدارسطح زرد  متن هشدار:

ه است. پیش بینی نمود استانارتفاعات  و شرقی، شمالیبرای مناطق رگبار باران، رعدو برق، احتمال بارش برف و وزش باد متوسط 

 (18شکل)

استان بارندگی گزارش شده که بیشترین ایستگاه پانزده  از دی 28تا 26  هایبا توجه به داده های دیده بانی در روز به وقوع پیوسته:

 است.شده  میلی متر ثبت 8/5و لالی به میزان   1/7بارش در ایستگاه های ایذه با 

 
 1011دی25تاریخ صدور  اداره پیش بینی 26نارنجی شماره  هشدار سطح -18شکل
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 0011ماه دی

 0011ماه  دی طیاستان دی گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر
شرح به ا ه که اهم این فعالیتشده استان خوزستان انجام دی فعالیت های مختلفی درگروه تحقیقات هواشناسی کاربر 1011ماه  دی طی 

 .باشدذیل می 

 .خوزستان یهواشناس ذرآبولتن ماهانه  نیو تدو هیته-1

 .کشوری تحت نظارت سازمان نقشه برداری کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان  SDIهمکاری در اجرای پروژه  -2

بارش  یحد یروند رخداد ها لیتحلگروه تحقیقات هواشناسی کاربردی براساس برنامه زمان بندی شده ) اجرای پروژه موظفیادامه -3

 .(1370-1398دراستان خوزستان دوره 

 ،بهبهان ،ایذه ،برگزاری جلسات دیسکاشن هواشناسی کشاورزی ایستگاه های کشاورزی اهواز صفی آباد دزفول)هفته ای دوبار( بستان-0

 شوش)هفته ای یک بار(

 به اشناسیهو اطلاعات و ها هداد باارائه مستقردراستان بیمه کارگزاران علمی، هیئت واعضای دانشجویان رجوع، ارباب به پاسخگویی-5

 .مکتوب صورت

 رراستاید بیمه های شرکت ،استان زیمه ریوبرنادیریت م نسازما جهادکشاورزی، سازمان قبیل از اداری مکاتبات به صریح پاسخ-6

 .سرزمینی آمایش سالنامه تهیه و پژوهشی های طرح و ها فعالیت

 .کل اداره امورمیزخدمت انجام درراستای خوزستان استان هواشناسی کل اداره اداری بخش با همکاری-7
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 11-01شماره بولتن

 0011ماه دی

 

 و تشکر دیرتق
 

 یریت داز همکاران مرکز ملی خشکسالی و م خوزستان هواشناسی دی ماهنامهو تشکر نویسندگان دیر مراتب تق به این وسیله -1

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

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

 سپاسگزاری دداشتن نقش ماهنامه این تدوین برای لازم اطلاعات درتهیه نحوی به که استانی همکاران ازتمامی نشریه این دبیرخانه -2

 .می نمایند تقدیرو 

 

 :نشریه این همکاران

 تدوین ماهنامه(تهیه و) -لوعلیزاده محسن-1

 بخش تحلیل همدیدی(  ) -حمید زمان زاده شیران-2

 وتحلیل  بخش گلباد ( ) تهیه-زاده صالح زهره -3

 )تحلیل همدیدی(-بهرام جنتی-0

 

 

 
 


