شعارسال ۱۰۲۲

وزارت راه و شهرسازی

سازمان هواشناسي كشور

یکي از اولویتهای سازمان جهاني هواشناسي و سازمانهای ملي

اداره كل هواشناسي استان همدان

هواشناسي و آب شناسي حفاظت از جان و مال بشر در برابر
خطرات ناشي از رخدادهای جوی ،اقلیمي و آبي است .در نتیجه،

روز جهاني هواشناسي

سازمان جهاني هواشناسي و اعضای آن از برنامههای جهاني توسعه

 32مارس مصادف با سوم فروردین

پایدار ،سازگاری با تغییر اقلیم و كاهش خطرات ناشي از بالیای
جوی حمایت ميكنند بنابراین سازمان جهاني هواشناسي شعار "
آماده باش جوی  -هوشیاری اقلیمي "را به عنوان شعار سال 310۲

W.M.O

اعالم كردهاست .

روز جهاني هواشناسي در سال 0591توسط سازمان جهاني
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هواشناسي شکل گرفت.سازمان جهاني هواشناسي ()W.M.O
،همه ساله  32مارس مصادف با سوم فروردین به استثناء سالهای

اهمیت فوقالعاده ابرها در حوزه هوا ،اقلیم و آب ،دیدباني و

كبیسه راكه در ایران این روز مصادف با چهارمین روز عید باستاني

پیشبیني وضع هوا بركسي پوشیده نیست ابرها در مطالعات تغییر

نوروز ایرانیان و تعطیل رسمي است،به عنوان روز جهاني

اقلیم یکي از موضوعات كلیدی در عدم قطعیتها هستند همچنین

هواشناسي تعیین كرده است.این سازمان هرسال یک شعار را برای

ابرها در چرخه آب و چگونگي توزیع جهاني آن نقش عمده ای ایفا

روز جهاني هواشناسي معرفي مي كند و این روز در تمام كشورهای

ميكنند .بنابراین شناخت هر چه بیشتر چگونگي تأثیرگذاری ابرها

عضو سازمان جشن گرفته مي شود.

بر اقلیم و تأثیرپذیری آنها از تغییر اقلیم ضرورت دارد به همین
دلیل شعار سال  310۲روز جهاني هواشناسي :درک و شناخت
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ابرها نامگذاری شدهاست.

شعار سال 9102روز جهانی هواشناسی

خورشید ،به عنوان یک منبع فناپذیر تقریباً تمام انرژی سیستم

"خورشید ،زمین و وضع هوا"

اقلیمي را تأمین مينماید ،و نقش اساسي در شکلگیری وضعیت
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جوی زمین بازی ميكند .تغییراتي حتي كوچک در فعالیتهای

روند افزایش چشم گیر دمای هوای كره زمین در سالهای اخیر به

خورشیدی مي توانند وضعیت جوی سیاره زمین را به شدت تحت

همراه تغییر اقلیم ،بي نظمي روال طبیعي فصلها ،افزایش فراواني

هواشناسي

رخداد پدیدههای حدی آب و هوایي مانند :امواج گرمایي،

تاثیر

قرار

دهندبنابراین

سازمان

جهاني

شعار"خورشید ،زمین و وضع هوا" را به عنوان شعار سال 3105

خشکسالي و بارشهای سنگین در آینده موجب داغ تر ،خشکتر

اعالم كردهاست .

و نمناک تر شدن اقلیم خواهد شد به همین سبب سازمان جهاني
هواشناسي جهت كاهش انتشار گازهای گلخانه ای و جلوگیری از
روند تغییرات شدید اقلیمي با تکیه بر دانش موجود ،اراده سیاسي

جامعه بینالمللي و حمایت مردم در ایجاد محیط زیستي پایدار با

تاریخچه هواشناسی در ایران
درس هواشناسي ،در سال  035۲شمسي در برنامة درسي مدرسةة

شکوهمند انقالب اسالمي شتاب بیشتری گرفت .در سةال ،022۲

داغ تر ،خشکتر ،نمناک تر انتخاب كردهاست .
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میشل ژارو دبیركل سازمان هواشناسي جهاني با اعالم شعار

برزگران گنجانده شد و در همان محل ،اولین سةکوی هواشناسةي

هوا شناسي ایران بةه عنةوان یکصةد و سةومین عضةو سةازمان

احداث شد كه در آن ،دمای هوا ،رطوبت نسبي و میزان بارندگي را

هواشناسي جهاني ،به عضویت این سازمان جهاني درآمد.سةازمان

اندازه گیری ميكردند .این ایستگاه ،در سةال  021۲كامةل شةد و

هواشناسي كشور ،قبل از انقالب بیش تر درخدمت ترابری هوائي و

"دانش اقلیمي برای كنش اقلیمي "به عنوان شعار روز جهاني

غالب عناصر جوّی را دیده باني ميكرد تا این كه به تدریج در اثةر

صنعت هواپیمائي بود و به مسائل هواشناسي كاربردی ،كمتر توجه

هواشناسي در سال  3109ضمن گرامیداشت این روز در پیامي به

نیاز شدید بخشهای كشاورزی و آبیاری ،تعدادی ایسةتگاه دیگةر

مي شد .ولي پس از انقالب اسالمي و با تعیین كشاورزی به عنةوان

همین مناسبت آوردهاست كه :تغییرات آب و هوایي نگراني همه

نیز ،بر حسب ضرورت در نقاط مختلف كشور تأسیس كردند .بعد از

محور اصلي فعالیتهای اقتصادی كشور ،این سازمان نیز ،خةدمات

ماست .این پدیده تقریباً تمام بخشهای اجتماعي-اقتصادی از

جنةةگ جهةةاني دوم ،نیروهةةای متفقةةین ،بةةرای سةةالمت پةةرواز

خود را به سمت كشاورزی سوق داد و امروزه ،توسعة ایستگاهها و

كشاورزی تا گردشگری ،زیرساخت تا سالمت را تحت تأثیر قرار

هواپیماهةای خودی ،واحد كوچک هواشناسةي دایةر كردنةد كةه

بهبود سامانة آمار هواشناسي كشور ،در جهت ارائة خدمات توسعه

ميدهد بر منابع استراتژیک مانند آب ،غذا ،انرژی مؤثر است.

نیازهةةةةای هواشناسي بخش هواپیمائي آنها را تأمین ميكرد .در

هواشناسي كاربردی(تهک) بةه بخةشهةای مختلةف تحقیقةاتي،

سرعت توسعه پایدار را نه فقط در كشورهای در حال توسعه بلکه

آن هنگام ،بنگاه مستقل آبیاری وزارت كشاورزی ،اقدام به تربیت

كشاورزی ،دامداری ،شیالت،آبیاری و حمل و نقل ،عمران و غیةره،

در تمام كشورها كند و حتي آن را تهدید ميكند .ایشان یادآور

یک گروه دیدهبان هواشناس كرد كه این دیدهبانان ،در سال 023۲

گرایش دارد.

شدهاست كه :هزینه انفعال در این زمینه باالست و حتي باالتر

فارغ التحصیل شدند و در ایستگاههای هواشناسي مشغول به كار

خواهد شد اگر ما بي درنگ و قاطعانه اقدام نکنیم.
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میشل ژارو دبیركل سازمان هواشناسي جهاني در پیامي به

گردیدند .هواپیمائي كشوری نیز ،به علت نیاز به اطالعات جوّی در
كرد .ر اثر نیاز شدید برنامه ریزان به آمةار و اطالعةات اقلیمةي از

مناسبت روز جهاني هواشناسي در سال  310۲اعالم كرد :سهم

نواحي مختلةف كشةور و ناهمةاهنگي در تأسةیس ایسةتگاههای

اداره كل هواشناسی استان همدان-تلفن :

جوانان در آینده جهان ،سازمان جهاني هواشناسي را بر آن داشت
تا ˈهوا و اقلیم :مشاركت جوانان ˈرا به عنوان شعار روز هواشناسي

هواشناسي كه در بخشهای مختلف ایجاد ميشد مسئوالن وقت،

هوا گوی 92ساعته :

تأسیس یةک واحةد هواشناسةي مسةتقل را در كشةور ضةروری

تارنما

جهاني در سال  310۲برگزیند.

دانستند .لذا در سال  022۲اداره كل هواشناسي كشور ،وابسته به

سامانه توسعه هواشناسی كاربردی

وزارت راه ،تأسیس شد .این اداره كل ،بعدها به صةورت سةازماني

مركز پیش بینی :

39022121

مستقل ،زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت كه بعد از پیروزی انقالب

هوابر (ارسال نمابر) :

39022121

اسالمي ،دوباره زیر نظارت وزارت راه و ترابری درآمةد .در هنگةام

سامانه پیام رسان خودكار :

تشکیل ادارهكل هواشناسي در سال  ،022۲تمةامي ایسةتگاههای

تهیه و تنظیم :

اقتصادی موفق ،شعار امسال روز جهاني هواشناسي را اقلیم آینده:

شعار سال ۱۰۲2
سازمان هواشناسي جهاني )(WMOنظر به اهمیت دیدهباني
هواشناسي و وجود شبکه ایستگاههای هواشناسي در سراسر
جهان كه به منظور دستیابي به دادههای واقعي هواشناسي جهت
پایش آب و هوای كره زمین به منظور حفاظت از جان و مال انسانها
تأسیس شدهاست عنوان شعار سال  3102روز جهاني هواشناسي را
"دیده باني هواشناسي برای حفاظت از جان و مال "انتخاب كرده
است

ایستگاه های هواشناسةي و توسةعة شةبکة آن ،پةس از پیةروزی

فرودگاه های كشور ،اقدام به تأسةیس ایسةتگاههای هواشناسةي

هواشناسي كه در بخشهای مختلف تأسیس شده بود به این اداره
كل واگذار شد .ایستگاههای واگذار شده ،از نوع سینوپتیک ،اقلیم
شناسي و باران سنجي بودند كه هریک ،دیده باني های مربوط بةه
خود را انجام ميدادند .در آن زمان ،تعداد ایستگاههای سینوپتیک
2۲و اقلةةیم شناسةةي 01۲و بةةاران سةةنجي  061بةةود.گسةةترش
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