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اهمیت و اثرات آب و هوا بر زندگي و نحوه فعالیت جوامع بشری،  

اینرو پیشینیان همواره نظر انسان را به خود جلب نموده است.از 

به ثبت پدیده های جوی به سبک زمان خود اقدام نموده و نسبت 

پدیده های مهمتر را مد نظر قرارداده اند، این نوع فعالیت ها را مي 

توان بنیان دانش هواشناسي در میان نسل بشر دانست. پیشرفت علم 

 و فن آوری و رشد روز افزون این دانش هواشناسي را به جایگاه واقعي 

ه گونه ای كه ارائه پیش بیني ها و پیش آگاهي خود نزدیک مي سازد ب

ها و نتایج مطالعات حاصل از ثبت داده های هواشناسي هر روزه از 

گستره وسیعتری بر خوردار مي گردد . سرمایه گذاری های اندک در 

هواشناسي گاهي منجر به بازدهي چندین برابر در مدت زمان كوتاه 

ط در بخش كشاورزی حائز أثیر پیش بیني هوا فقمیشود. امروزه ت

اهمیت نیست، بلکه در بخش های مختلف مانند: دریانوردی، 

گردشگری، صنعت، حمل و نقل و غیره نیز از ارزش زیادی برخوردار 

است. هر روز حدود یک میلیون داده مختلف هواشناسي از 

دمای ایستگاههای كشور شامل عناصر اقلیمي همچون رطوبت، فشار، 

باد و ... در اختیار رایانه ای عظیم قرار مي گیرد.       هوا، سمت و سرعت

این اطالعات نقش ماده خام را در فرآیند اجرای مدلها توسط ابر رایانه  

عهده دارند و بدون این اطالعات، رایانه های فوق سریع قادر به ه ها ب

قشه های ارائه پیش بیني های جوی نمي باشند، پس از آماده شدن ن

یه و تحلیل های الزم توسط كارشناسان هواشناسي پیش یابي تجز

انجام مي شود. تحلیل های كارشناسي معموال بصورت گروهي انجام 

های پیش بیني اوضاع  مي پذیرد كه ماحصل آن تولید روزانه گزارش

جوی است كه گاهي در چند سطر به اطالع عموم رسانده مي شود.    

ه جامعه بشری تبدیل شده ضع هوا به نیاز روزمرامروزه پیش بیني و

است. خواه پیش بیني ها بیان كننده وقوع شرایط حاد باشد و خواه 

متضمن جوی آرام و بدون پدیده، در هر صورت توجه و دقت در آنها 

 افزایش كارائي را در پي دارد.

 

 

 

 : بالیای طبیعي و انواع آن  
 ، جامعه كه موجب خساراتاز هم گسیختگي جدی بخشي از طبیعت 

گسترده انساني ، مادی و محیطي شده و فراتر از توان جامعه برای 

مواجهه و مقابله با آن از طریق منابع اقتصادی و مالي همان جامعه 

 .باشد، بالیای طبیعي نامیده مي شود

 :  بالیای طبیعي به سه دسته تقسیم مي شوند

 –لرزه زمین  :اختي مانندپدیده های زمیني با منشأ زمین شن-الف

   فشاني آتش – لغزه زمین

  : پدیده های جوی با منشاء هواشناسي مانند-ب

 -تگرگ-رعدوبرق-آلودگي-سرمازدگي-توفان-خشکسالي-سیل

دهد  آمار قرن گذشته نشان مي. بروز یخبندان وكوالک برف -بهمن

  .درصد بالیای طبیعي سر منشأ جوی و اقلیمي دارند ۷۰كه 

بیماریهای  -ریها و آفات گیاهيبیما :ستي مانندهای زی پدیده-ج

  بار مرگ های اپیدمي –انساني 
 

 : بالیای طبیعي تدریجي
به بالیایي كه تدریجاً اتفاق مي افتند و بسیار خطرناک هستند و در 

دراز مدت جامعه را دچار بحران واقعي مي نمایند، بالیای طبیعي 

 –قحطي  -خشکسالي -قلیمينظیر تغییرات ا. تدریجي مي گویند

گرفتاریهای بشر در قرن حاضر  ترین اساسي از یکي فراگیر،  بیماریهای

مربوط به تغییرات طوالني مدت اقلیمي شامل نوسانات فصلي و بین 

سالي و نیز تغییرات حاصله از نتیجه فعالیت های بشری مي باشد. 

 -د كربنفعالیت بشر باعث مي شود كه گازهای گلخانه ای ) دی اكسی

زن و ... ( در طبیعت زیاد شده و در نتیجه شاهد بالیای  گاز ا -بخار آب

گازهای گلخانه ای  .طبیعي تدریجي در سطح جهان بوده باشیم

بصورت مجازی نسبت به نور شفاف بوده و به انرژی خورشیدی اجازه 

نمي دهند كه به سطح زمین رسیده و آنرا گرم كنند ولي اشعه های 

رگشت حرارت زمین به طرف فضا را منعکس نموده و از ب مادون قرمز

جلوگیری نموده و باعث گرم شدن جو زمین مي گردند كه همین عامل 

 نقش پیش آگاهی  و هشدارهای جوی در  

 کاهش آثار بالیای طبیعی 
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باعث ایجاد بالیای طبیعي تدریجي مي گردد. این عمل شبیه روشي 

است كه ابرها در طول شب انجام داده و زمین را گرم نگه میدارند 

زمستان اگر ده كرده ایم كه در طول بارها به تحقیق و به تجربه مشاه

ابر بوده زمین گرمتر بوده ولي اگر آسمان صاف باشد، افت دما و شدت  

  .سرما بیشتر است

 –گردبادها  -طوفانها :بالیای جوی وارد بر قلمرو كشاورزی

امواج  -كوالک برف -صاعقه و آذرخش -سیل -مهیب طوفانهای

  .سرمازدگي -خشکسالي -بهمن -گرمایي
 

 -باد و طوفان -خشکسالي -سیل : رین بالیای جوی استانمهمت

 آذرخش و صاعقه -یخبندان و سرمازدگي  -كوالک برف -تگرگ 
 

جایگاه پیش بیني هواشناسي در چرخه مدیریت بالیای 

 جوی و نحوه ارائه آن 
اصلي ترین دغدغه انسان از دیرباز شناخت نحوه تغییرات آب و هوا 

یابد مفهوم پیش اگر بنحوی به آینده گسترش در زمان بوده است و 

اطالعات هواشناسي بطور ساده  بیني و پیش یابي هوا شکل مي گیرد.

بهره وری را در همه زمینه ها بصورت قابل مالحظه ای افزایش مي 

دهد. در بیست سال گذشته، پیشرفت های قابل مالحظه ای در پیش 

ن كاربرد اطالعات  بیني هواشناسي حاصل شده است. زیرا با امکا

اد از نقاط متعدد دنیا، درک بهتر از پدیده های جوی و بسیار زی

تبادالت و چرخش های جوی، بهبود حاصله در اجرای مدل ها، 

پیشرفت در پوشش حوزه ها به وسیله رادار و ماهواره و قدرت رایانه 

ها و تجارب حاصله، این نتایج بدست آمده است. امروز رایانه های 

روز قبل آنها در  ۵رت پیش بیني پرقدرتي وجود دارند كه قد بسیار

است.   1۹۵۰ساعت قبل در دهه  2۴دهه حاضر برابر كیفیت پیش بیني 

در واقع منافع اقتصادی و اجتماعي كاربری فناوری های هواشناسي در 

مدیریت بالیای طبیعي و اقلیمي از هزینه نسبتاٌ اندک به كارگیری این 

قابل توجه خسارات  روهای متخصص در مقابل كاهشفن آوری ها و نی

انساني و مالي بالیای طبیعي و اقلیمي در كوتاه مدت و بلند مدت 

های هواشناسي كشورهای مختلف جهان و  منتج مي شود. در سازمان

 كشور و در ادارات كل هواشناسيازجمله سازمان هواشناسي 

یني برای مقاصد استانها به طور معمول چندید نوع گزارش پیش بدر

 . مي گردد صادر مختلف

 

 
.  

   13۹8ماه پیش بیني فصلي بارش از دی تا اسفند

 : گزارش پیش بیني روزانه
ساعت آینده صادر مي   2۴تا  12گزارشي است كه بطور روزانه برای   

  .شود

  :  اطالعیه  

یک نوع پیش آگاهي برای وقوع پدیده های جوی مانند بارش باران، 

روز قبل  ۵تا  2كه معموالٌ بین  دما، وزش باد شدید و ... بودهبرف، افت 

 از وقوع پدیده جوی صادر مي گردد
 

   :اخطاریه  

نیز یک نوع پیش آگاهي برای وقوع پدیده های مخرب جوی مانند 

سیل، طوفان، كوالک و یخبندان مي باشد كه نسبت به اطالعیه از 

روز  3تا  1ه معموالٌ بین اهمیت بیشتری برخوردار مي باشد. اخطاری

ربط قرار مي  قبل از وقوع پدیده صادر شده و در اختیار كاربران ذی

همچنان كه در دی ماه امسال قبل از ورود سامانه بارش زایي   .گیرد

كه منطقه را تحت تاثیر قرار داد و به موجب آن بارش سنگین برف، 

فتاد، اخطاریه افت محسوس دما، كوالک و یخبندان در استان اتفاق ا

 .روز قبل صادر شده بودجوی از چند 

 

   :پیش بیني های بلند مدت   

به پیش بیني هایي اطالق مي شود كه خبر از وقوع پدیده های جوی 

را در یک بازه زماني بیشتر از چند روز مي دهد. این پیش بیني ها 

ر ماهانه، فصلي و ساالنه مي باشند. این دسته از پیش بیني ها به ه

ه مي شود به همان میزان از پیش بیني مقدار كه به مدت آن اضاف

هواشناسي محض خارج شده و به سمت پیش بیني های اقلیمي میل 

پیش بیني های هواشناسي و اقلیم شناسي مي توانند نقش   .مي كنند

مؤثری در فرایند كنترل وضعیت های بحراني كه معموالٌ پس از وقوع 

و در حقیقت  حادث مي شوند ایفا نمایند پدیده های مخرب طبیعي

این گونه پیش بیني ها زمینه مدیریت ریسک را فراهم مي سازد. نقش 

پیش بیني های هواشناسي و هشدارهای آن در محافظت كامالٌ مشهود 

 مي باشد.
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