
  

  

   در جهانتاریخچه هواشناسی
بدست آوردن  اطالعات ودیده بانی از اوضاع جوي در قرن هفدهم میالدي پایه گذاري و   

بود که دیده بانی با استفاده از دستگاههاي اندازه گیري و تدریجا در اواخر قرن هجدهم 
ی سال پس از بیست الی س. تحت مقررات معینی در اروپا و شمال امریکا شروع گردید 

 مورد استفاده اولین نقشه هاي هواشناسی بمنظور پیش بینی نمودن از اوضاع جوي تهیه و
                                                                                      .    قرار گرفت 

وجود  میالدي تغییرات یا پیشرفت عمده اي در تجزیه و تحلیل نقشه ها ب1920 تاسال 
از آن ببعد نیامد ولی بعد از آن سریعا در کلیه رشته هاي مربوطه پیشرفت زیادي حاصل و

علم هواشناسی در امور مربوط به هواپیمایی نیز توسعه یافت و دستگاههاي اندازه گیري 
در حال .عوامل جوي در سطوح فوقانی جو و همچنین وسایل مخابراتی رو به توسعه نهاد

 که از هواپیماها و کشتیها و بویه ها و موشکهاي مخصوص و همچنین از حاضر از گزارشاتی
       . ماهواره هاي مختلف بدست می آید استفاده هاي شایانی می گردد

   در ایران هواشناسیتاریخچه   

برمی  فعالیت هواشناسی در ایران به زمان استقرار کنسولگري هاي روس و انگلیس
یران نصب دستگاههاي آمار برداري و اندازه گیریهاي گردد که در چندین نقطه از ا

بعدها در . هواشناسی را آغاز کردند که قدیمی ترین آمارها مربوط به همان زمان است
 شمسی براي اولین بار تدریس هواشناسی توسط معلمان فرانسوي در مدرسه 1298سال 

 1308 در سال .فالحت و محل سابق قصر ییالقی فتحعلیشاه در کرج انجام پذیرفت
این وزارتخانه بعدها به . ایستگاهی وابسته به وزارت اقتصاد ملی و راه آن زمان ایجاد شد

سه بخش وزارت کشاورزي، بازرگانی و پیشه و هنر تقسیم گردید و بعد از مدتی از درون 
وزارت کشاورزي سازمانی به نام بنگاه مستقل آبیاري جدا شد که در واقع برابر سوابق 

در سالهاي جنگ .  قابل استناد، اولین مؤسسه هواشناسی کشور شناخته می شودرسمی
جهانی دوم با حضور متفقین و با افزایش نیاز به اطالعات هواشناسی جهت انجام پروازهاي 



جنگی، چند ایستگاه هواشناسی جهت تأمین سالمت پرواز هواپیماهاي متفقین در 
 به بعد توسط وزارت کشاورزي 1320 از سال .فرودگاههاي آن زمان در کشور ایجاد شد

 در اداره 1326قسمتی از شبکه ایستگاههاي هواشناسی کشور تأسیس شد و در سال 
هواپیمایی کشوري نیز یک واحد کوچک هواشناسی دیگري تأسیس گردید که اداره 
 ایستگاههاي هواشناسی فرودگاهها نام گرفت که بعداً به تدریج شروع به فعالیت و سپس

  .بصورت هواشناسی مستقل در آمد
 از طرف نیروي هوائی بخارج اعزام و از 1327اولین گروه دیدبانان هواشناسی در سال 

دانشگاه قاهره و لندن فارغ التحصیل شدند و آنها اداره ایستگاهها را در فرودگاهها به 
.. دازي شد در دوشان تپه راه ان1330عهده گرفته و سپس اولین مرکز پیش بینی در سال 

پس از اتمام جنگ، انگلیسی ها فرودگاه مهرآباد را ترك کردند و سرویس هواشناسی آنها 
تمام ایستگاههاي هواشناسی که در شهرهاي مختلف ایران قرار داشتند . طبعاً بسته شد

  .از کار افتاد و وسایل هواشناسی به کنسولگري هاي مختلف فرستاده شد
مایی کشوري در ایران تحت نظر وزارت راه آن زمان  اداره کل هواپی1326در سال 

در . حسام الدین طباطبایی به اداره کل هواپیمایی کشوري منتقل شد    تأسیس شد و 
همان زمان خانمی بنام پري آراسته که تحصیالت دانشگاهی خود را در آلمان در رشته 

ه همراه دکتر طبا براي هواشناسی گذرانده بود و به امور پیش بینی آشنایی کامل داشت ب
پس از آن . اولین مرتبه در فرودگاه مهرآباد یک اداره کوچک هواشناسی ایجاد کردند

حسام الدین طباطبایی مأمور شد که به نقاط مختلف کشور برود و وسایل دیدبانی 
هواشناسی را از کنسولگري ها تحویل گرفته و به تهران منتقل و براي نصب در 

این کار در حدود دو سال طول کشید و در نتیجه براي . آماده کندایستگاههاي جدید 
در .  شداولین بار در کشور ما تعدادي ایستگاههاي دیدبانی هواشناسی سینوپتیک افتتاح

 اداره کل هواشناسی در وزارت راه تأسیس و هواشناسی کشور دورة جدیدي را 1334سال 
 تمامی ایستگاههاي 1334ی در سال در هنگام تشکیل اداره کل هواشناس. آغاز نمود

هاي  هواشناسی مختلف اعم از سینوپتیک، اقلیم شناسی و بارانسنجی که توسط بخش
پس از استقالل اداره کل .  به این اداره کل واگذار شد،مختلف تأسیس شده بودند

 ایستگاه هواشناسی را از اداره کل هواپیمایی و بنگاه مستقل 84هواشناسی مجموعاً 
در سال . ري تحویل گرفت و بقیه ایستگاهها را اداره کل هواشناسی وقت تأسیس نمودآبیا

 ریاست کل اداره هواشناسی به عهده آقاي دکتر محمد حسن گنجی استاد دانشگاه 1335
در اثر فعالیتها و خدمات ایشان دو مسئله مهم در هواشناسی تحقق . تهران قرار گرفت

ل هواشناسی صورت گرفت و سپس الحاق آن به سازمان پذیرفت؛ اول آنکه مسئله استقال
مجلس سنا و شوراي ( با تصویب مجلسین وقت 1337در سال . جهانی هواشناسی بود



سازمان هواشناسی کشور به صورت مستقل کارش را شروع کرد و عمالً اداره کل به ) ملی
سومین عضو سازمان هواشناسی کشور تغییر نام یافت و یک سال بعد به عنوان یکصدو

اداره کل هواشناسی بعدها چند سالی به صورت . سازمان هواشناسی جهانی شناخته شد
سازمانی مستقل، زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت ولی پس از انقالب اسالمی سازمان 
هواشناسی کشور بر اساس مصوبۀ شوراي انقالب و دولت موقت مجدداً به سازمانی تحت 

  .ي تبدیل شدنظارت وزارت راه و ترابر
پس از پیروزي انقالب اسالمی در ایران و با تعیین کشاورزي بـه عنـوان محـور اصـلی                   
فعالیت هاي اقتصادي کشور، سازمان هواشناسی نیز خدمات خود را بـه سـمت کـشاورزي     
متوجه کرد و امروزه توسعه ایستگاهها و بهبود سیستم آمار هواشناسی کـشور در جهـت                

 امـروزه  .گرایش دارد...  تحقیقاتی کشاورزي، دامداري، آبیاري و ارائه خدمات به بخش هاي    
یکی از وظایف سازمان هواشناسی تهیه، جمع       : این سازمان عهده دار سه وظیفه مهم است       

در سالهاي اخیر شبکه ایستگاههاي هواشناسی      . آوري و ذخیره سازي اطالعات جوي است      
 ایـستگاه از نـوع      226اراي  توسعۀ چـشمگیري داشـته بطوریکـه اکنـون ایـن شـبکه د             

 ایـستگاه  399 ایستگاه بارانـسنجی،  2521اتولوژي،   ایستگاه از نوع کلیم    265سینوپتیک،  
 ایـستگاه تحقیقـات   24 ایستگاه دریایی متحـرك،  4 ایستگاه جو باال،   13تشعشع سنجی،   

در ایـن  .  ایستگاه براي مقاصـد خـاص مـی باشـد    4کشاورزي، یک ایستگاه آلودگی هوا و     
بکه کـشور فعـال    ش13 نوع ایستگاه هواشناسی وجود دارد که در      13زمینه در حال حاضر     

این شبکه ها در ارتباط و متصل به شبکه دیدبانی جهـانی اسـت کـه در ده سـاله        . هستند
اخیر با ایجاد مراکز کامپیوتري و تجهیز بخش مخابرات به سیـستم هـاي تمـام اتوماتیـک        
سوئیچینگ، جمع آوري داده ها، پردازش و کنترل کیفی و توزیع آنها هم بصورت خودکـار                

پـروژه هـاي      د و از اطالعات ذخیره شده در مـورد پـیش بینـی هـوا و یـا                   انجام می گرد  
همچنین در سالهاي اخیر نسل جدیـد مرکـز دریافـت    . مطالعاتی و علمی استفاده می شود 

تصاویر ماهواره هواشناسی ایجاد گردیده و ایران با ماهواره هاي اروپا، آمریکا، چین، ژاپـن               
اً تصاویر و داده هـا و اطالعـات الزم را دریافـت مـی               و روسیه ارتباط مستقیم دارد و مرتب      

نماید و از این اطالعات نیز در مورد صدور پیش آگاهی و پروژه هاي تحقیقاتی استفاده می                 
در رابطه با در اختیار قرار دادن اطالعات ذخیره شده به عامه مردم و ایجـاد ارتبـاط                  . شود

و ) تلفـن گویـا  ( و هواگـو  BBSیـستم  میان هواشناسی و جامعه این سازمان بـا ایجـاد س          
Homepage                و تابلوهاي هوانما براي همه کاربرها این امکان را فراهم می سازد تا بوسـیله

PCو تلفن به این سیستم ها متصل شده و کلیه اطالعات الزمه را دریافت دارند .  



  مخـتص Web site1همچنین با اتصال به شبکه اطالع رسانی جهانی اینترنـت و ایجـاد  
سازمان امکان ارتباط رایانه اي و دریافت کلیه داده ها و اطالعات به روز شـده هواشناسـی       

  . میسر می باشد
در طی چند سال اخیر این مرکز با تصویب کنگره سازمان هواشناسی جهانی تبدیل بـه                

 داراي دوره هـاي مشخـصی در        وشـده    1بین المللی و علوم جو منطقه اي          مرکز آموزش   
مختلف است که این دوره ها طی برنامه اي که در سیـستم جهـانی اعـالم شـده                 رده هاي   

عالوه بر آن سازمان با ایجـاد پژوهـشگاه هواشناسـی در تهـران و               . است، برگزار می شود   
 شـاخه هواشناسـی دینـامیکی و سـینوپتیکی،          9پژوهشکده اقلیم شناسی در مشهد در       

لیم شناسـی، هواشناسـی هوانـوردي،       هواشناسی فیزیکی و تعدیل مصنوعی آب و هوا، اق        
 ازن و آلـودگی هـوا، کاوشـهاي    ؛هواشناسی آب شناسی، هواشناسی کشاورزي، شیمی جو 

هر کدام از این شاخه هـا       . جوي، هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی فعال است        
  نفر عضو هستند که نیمـی از 25 تا 15داراي یک مرکز تحقیقاتی و یک شوراي پژوهشی با          

این اعضاء از بین اساتید دانشگاهها و دانشکده هاي ذیربط انتخاب شده اند و بدین ترتیـب       
ارتباط و همکاري تنگاتنگی میان هواشناسی و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور ایجـاد              

  . گردیده است
سازمان هواشناسی کشور به جهت فعالیتهاي گسترده تحقیقـاتی و کـاربردي توانـسته       

 اولین المللی نیز از جایگاه مناسـبی برخـوردار گـردد، احـراز پـست معـاون                  در عرصه ب  
و همچنین کسب مقام دانـشمند    ) پروفسور اوباسی (هواشناسی جهانی توسط ریاست وقت      

توسـط آقـاي دکتـر      )  سازمان هواشناسی جهانی   2001برنده جایزه سال    (سال هواشناسی   
ـ      ه جهـت شناسـایی مناسـب    محمد حسن گنجی و عضویت در گروههـاي کـار مختلـف ب

مـشارکت در  . هواشناسی ایران در جوامع بین الملل و یافتن جایگـاه ویـژه آن مـی باشـد     
 پروژه هاي بین المللی و عضویت پیمان منطقه اي هواشناسی دریـایی خلـیج                  تعدادي از 
 آبشناسی و مراقبت هاي محیطی دریاي       - و کمیته هماهنگی فعالیتهاي هواشناسی     2فارس
رپرستی گروههاي کاري تخصصی و گزارشگري هاي مختلف از جملـه فعالیتهـاي        ، س 3خزر

در حـال حاضـر سـازمان هواشناسـی در      .دیگر هواشناسی در عرصه بین المللی می باشد      
ستاد و در استانها داراي طرحهاي مختلف مستقل و یا مشترك با سایر کمیته هاي کـاهش                 

رح تهیه اطلس هاي بلیه هاي غالب در نقـاط          بالیاي طبیعی می باشد که از مهمترین آنها ط        
مختلف کشور، تکمیل شبکه ایستگاههاي ویژه هواشناسی در نقاط مختلـف و راه انـدازي               
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صدور سیستم هاي سریع هواشناسی بمنظور کاهش خسارات بالیاي جوي و اقلیمـی مـی               
دیـک  یکی از جدیدترین اقدامات سازمان هواشناسی کشور در قالب یک همکاري نز          . باشد

با معاونت راهداري وزارت راه و ترابري بمنظور راه اندازي سیستم هشدار سریع جاده اي و                
در ایـن فعالیـت قـرار اسـت تعـداد نـسبتاً زیـادي ایـستگاههاي         . حمل و نقل می باشـد  

هواشناسی جاده اي بمنظور حفظ بیشتر سالمتی حمل و نقل بار و مـسافر در جـاده هـاي                   
 هاي برفگیر کشور نصب شـده و از طریـق جمـع آوري داده هـا و                گردنه       کوهستانی و   

پردازش آنها هشدارهاي سریع براي گردنه هاي اصلی کشور صادر و بـه اجـرا درآیـد کـه                   
یکی از مهمتـرین    . خود می تواند منجر به کاهش خسارات بویژه در فصول سرد سال گردد            

 طراحـی و خریـد و نـصب         فعالیت هاي هواشناسی در امر کاهش خسارات بالیاي طبیعـی         
این طرح که پس از تصویب در کمیته ملی کـاهش بالیـاي             . شبکه راداري کشور بوده است    

 رادار است کـه در فـاز اول سـه دسـتگاه رادار              12طبیعی فعالیت هاي آن آغاز شد داراي        
با راه اندازي این رادارهـا  . خریداري شده است که در تهران، اهواز و تبریز نصب خواهد شد    

هاي شدید در مرکـز پـیش بینـی سـازمان            مکان پیش بینی سریع تر وقوع سیل و باران        ا
هواشناسی کشور مهیاتر می گردد و عمالً خسارات حاصل از آن کاهش چشمگیري خواهد              

به روز کردن سیستم هاي ماهواره اي و توسـعه فعالیـت هـاي ایـن بخـش نیـز در                     . یافت
سی بویژه با هدف کـاهش خـسارات بالیـاي    راستاي افزایش صحت پیش بینی هاي هواشنا   

 پیش بینی عـددي و اصـوالً            استفاده از مدل هاي   . طبیعی در سازمان چشمگیر می باشد     
جایگزینی پیش بینی عددي بجاي پیش بینی هـاي سـنتی یکـی از برنامـه هـاي اصـلی                    

در این راستا هم اکنـون چنـدین تـیم کارشناسـی و          . سازمان هواشناسی بحساب می آید    
انشگاهی در حال فعالیت و تحقیق در زمینه پیش بینی عددي می باشند و حاصل آن نیـز    د

جایگزینی محاسبات و ترسیم نقشه هاي ویژه پیش بینی از طریق نرم افزارهاي تهیه شده               
می باشد که افزایش سرعت و در نهایت صـحت پـیش بینـی هـاي هواشناسـی را در پـی         

ورهاي پیـشرفته در زمینـه هواشناسـی و مبادلـه           استفاده از تجربیات کش   . خواهد داشت 
کارشناسی در زمینه پیش بینی عددي نیز از دیگـر اقـدامات مهـم در چنـد سـال اخیـر                     

  . بحساب می آید

  

 


