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 درك و شناخت ابرها  
تقدیر از مدیر کل هواشناسی استان اصفهان توسط ریاست 

  1395اسفندماه –انجمن علمی کشور 

 پساب، طالي خاکستري

  

  سازمان هواشناسی جهانی 2017شعار سال 
  »درك و شناخت ابرها«

آنها چرخه آب و کل . کنند بینی و هشدارهاي آب و هوایی ایفا می
  . آورند مجموعه سیستم اقلیمی را به حرکت در می

است تا اهمیت زیاد آنها براي هوا اقلیم و آب را  2017هواشناسی در سال 
ها در مطالعه  هاي هوا قرار دارند و کلید حل عدم قطعیت بینی ها و پیش

ابرها نقش . ستیمما نیازمند درك بهتري از چگونگی تاثیر متقابل ابر و اقلیم بر یکدیگر ه
  .کنند حیاتی را در چرخه آب و شکل دادن به توزیع جهانی منابع آب بازي می

تر، روز جهانی هواشناسی فرصتی براي جشن زیبایی ذاتی و درخواست تجدید نظر 
ان بیشماري از مند شناسی ابرها است که در طول تاریخ هنرمندان، شاعران موسقیدانان عکاسان و عالقه

ترین و  المللی ابر پس از کامل روز جهانی هواشناسی نقطه شروع ایجاد یک ویرایش جدید از اطلس بین
اطلس جدید ابر سازمان جهانی هواشناسی، . ترین تجدید نظر تاریخچه طوالنی و برجسته آن است

هاي  همچنین دیگر پدیده. بندي شده است نوع از ابرهاي تازه طبقهاي از صدها تصویر ابر شامل چند 
براي اولین بار اطلس در شکل . کند هواشناسی مانند رنگین کمان، هاله، تگرگ و گردباد برف را نمایان می
  .دیجیتال تولید شده است و از طریق کامپیوتر و موبایل قابل دسترسی است

اي در  همچنین براي افراد حرفه .براي تشخیص ابرهاست عتبر و جام
یک ابزار آموزشی ضروري و شهرت  ،کنند جامعه هواشناسی و کسانی که در هوانوردي و کشتیرانی کار می

بر می گردد و در قرن  19المللی ابر به اواخر قرن  سابقه اطلس بین. 
اینترنت  در به عنوان یک کتاب قبل از فراگیر شدن 1987بیستم چندبار تجدید چاپ شد و آخرین بار در سال 

پیشرفت در علم فناوري و عکاسی سازمان هواشناسی جهانی را به فعالیت واداشت تا وظیفه مهم اصالح و 
  .ظران ابر و عکاسان سراسر جهان به عهده بگیردروز رسانی اطلس ابر را با تصاویر منتشر شده از هواشناسان نا

 هواشناسی، مختلف هاي گرایش با مرتبط و خود علمی اخبار درج
 در را ام ،ریهنش نای در ودخ دفیم مطالف ارائه با توانند می دانشجویان

 حاصل تماس0212780107یا شماره  انجمن الکترونیکی پست با 

وا نا ی ا ان ن   ر   ا        
 معرفی انجمن علمی هواشناسی  •  سخن روز
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پساب، طالي خاکستري: 2017شعار روز جهانی آب در سال  •
 طی دو سال اخیر WMOبرخی از انتشارات  •
 96هاي داخلی سال  کنفرانس •
 96هاي خارجی سال  کنفرانس •

دستاوردهاي 
  جدید پژوهشی

  معرفی سامانه جدید هشدار سریع •

تا   علمی هواشناسیانجمن 
   1395سال 

با  16/12/1386نجمن علمی هواشناسی ایران در تاریخ 
تصویب مجمع عمومی عادي تأسیس شد و تحت شماره 

 تأیید وزارت علوم با 06/1388
. تحقیقات و فناوري بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود

با  29/10/1388مورخه  25174این انجمن تحت شماره 
سازمان این .رسید به ثبت 10320158596

به منظور گسترش، پیشبرد وارتقاي 
علمی هواشناسی، توسعه کیفی نیروهاي متخصص، بهبود 
بخشیدن به امور آموزشی وپژوهشی و بررسی جدیدترین 

فیزیک جو، هواشناسی، اقلیم  ها در زمینه هاي مختلف
هواشناسی کشاورزي، هواشناسی دریائی، 

شناسی، آلودگی هوا،  هواشناسی جاده اي، هواشناسی آب
سازي  هواشناسی ماهواره اي، هواشناسی هوانوردي، مدل

خوشبختانه با شروع کار انجمن این 
اي وبین المللی با مشارکت  اهداف در سطح ملی، منطقه

و کارشناسانی که به گونه اي  اساتید، محققان، متخصصان
به تحقق با علم هواشناسی وگرایش هاي آن ارتباط دارند

نفر  450تعداد اعضاي پیوسته به تاکنون 
نفر، 15ارج از کشور خاعضاي نفر،

و  69نفر، اداره کل هواشناسی اصفهان 
همچنین امتیاز ..سیدنفرر 148اعضاي استان گیالن به 

همچنین انجمن  .ارتقا یافت   Aو به رتبه 
پژوهشی جهت نشریه –موفق به دریافت درجه علمی 

  .هواشناسی و علوم جو در سال جاري گردید
 ir.imsf.www سایت انجمن  جهت اطالعات بیشتر به 

شعار سال 

بینی و هشدارهاي آب و هوایی ایفا می ابرها نقش محوري و اساسی در پیش
مجموعه سیستم اقلیمی را به حرکت در می

هواشناسی در سال درك ابرها موضوع روز جهانی 
ها و پیش ابرها در مرکز توجه دیدبانی. نشان دهد

ما نیازمند درك بهتري از چگونگی تاثیر متقابل ابر و اقلیم بر یکدیگر ه. تغییر اقلیم هستند
حیاتی را در چرخه آب و شکل دادن به توزیع جهانی منابع آب بازي می

تر، روز جهانی هواشناسی فرصتی براي جشن زیبایی ذاتی و درخواست تجدید نظر  از یک جنبه روشن
شناسی ابرها است که در طول تاریخ هنرمندان، شاعران موسقیدانان عکاسان و عالقه زیبایی

  .اند ابرها الهام گرفته
روز جهانی هواشناسی نقطه شروع ایجاد یک ویرایش جدید از اطلس بین

ترین تجدید نظر تاریخچه طوالنی و برجسته آن است گسترده
اي از صدها تصویر ابر شامل چند  گنجینه

هواشناسی مانند رنگین کمان، هاله، تگرگ و گردباد برف را نمایان می
دیجیتال تولید شده است و از طریق کامپیوتر و موبایل قابل دسترسی است

تبر و جامتنها مرجع مع ،المللی ابر اطلس بین
جامعه هواشناسی و کسانی که در هوانوردي و کشتیرانی کار می

. آن در میان عالقمندان به ابر، فراوان است
بیستم چندبار تجدید چاپ شد و آخرین بار در سال 

  .چاپ شد
پیشرفت در علم فناوري و عکاسی سازمان هواشناسی جهانی را به فعالیت واداشت تا وظیفه مهم اصالح و 

روز رسانی اطلس ابر را با تصاویر منتشر شده از هواشناسان نا به
درج به مند عالقه تحقیقاتی مراکز کلیه و ها دانشگاه ها، سازمان هواشناسی،

دانشجویان و کارشناسان اساتید، کلیه همچنین .نماید می همکاري به دعوت
 خود مطالب ارسال یا و هماهنگی انجام براي افلط. نمایند یاري آن 

فهرست 
  مطالب

سخن روز

اخبار
ایران و 

دستاوردهاي 
جدید پژوهشی

انجمن بررسی پیشرفت 
سال 

نجمن علمی هواشناسی ایران در تاریخ ا
تصویب مجمع عمومی عادي تأسیس شد و تحت شماره 

31/06مورخ  3743/3
تحقیقات و فناوري بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود

این انجمن تحت شماره 
10320158596شناسه ملی 

به منظور گسترش، پیشبرد وارتقاي   (NGO) غیردولتی
علمی هواشناسی، توسعه کیفی نیروهاي متخصص، بهبود 
بخشیدن به امور آموزشی وپژوهشی و بررسی جدیدترین 

ها در زمینه هاي مختلف یافته
هواشناسی کشاورزي، هواشناسی دریائی، شناسی، 

هواشناسی جاده اي، هواشناسی آب
هواشناسی ماهواره اي، هواشناسی هوانوردي، مدل

خوشبختانه با شروع کار انجمن این  .راه اندازي گردید 
اهداف در سطح ملی، منطقه

اساتید، محققان، متخصصان
با علم هواشناسی وگرایش هاي آن ارتباط دارند

تاکنون پیوست بطوري که 
نفر، 15اعضاي افتخاري 

نفر، اداره کل هواشناسی اصفهان  14اعضاي حقوقی 
اعضاي استان گیالن به 

و به رتبه  883انجمن به 
موفق به دریافت درجه علمی 

هواشناسی و علوم جو در سال جاري گردید
جهت اطالعات بیشتر به 

  .مراجعه فرمایید

هواشناسی، انجمن خبرنامه
دعوت را نشریه این در

 علمی ءارتقا جهت
  .فرمایید

  



  اخبار  ایران و جهان
  1395در سال  گزارش فعالیت انجمن هواشناسی

تشکیل دفتر انجمن در ( سازي شعب استانی جدیدتوسعه و فعال .1
تن از کارشناسان اداره  69عضویت  - افزایش تعداد اعضا  و ها استان

 )کشور  هواشناسی  کل هواشناسی اصفهان در انجمن علمی

 در سطح شعب استانی 1395هاي سال  اجراي برنامه .2

هاي دولتی و آزاد  و  و دانشگاه هاي مالی از سازمانها جلب حمایت  .3
 هاي خصوصی شرکت

 اري همک نامه تفاهم انعقاد .4

هاي علمی، مسابقات  هاي آموزشی، سخنرانی کارگاه برگزاري .5
 هاي علمی، تدارك بازدیدهاي علمی ها و گردهماییعلمی، همایش

 - چاپ کتاب  - دریافت مجوز نشر مجله با درج همکاري انجمن .6

 خبرنامه 

 هاي علمی تخصصی نمایشگاه پاییبر  .7

کمیته پژوهش،  - 1( هاي موضوعی ساختار سازمانی کمیتهتشکیل  .8
ها، هاي علمی و گردهماییکمیته کنفرانس - 3کمیته آموزش،  - 2
-6، کمیته روابط عمومی و پذیرش - 5کمیته امور بین الملل،  - 4

  )کمیته آمار، اطالعات و انتشارات

هواشناسی  - 1(هاي تخصصی  ساختار سازمانی کارگروهتشکیل  .9
  هواشناسی دینامیکی و سینوپتیکی،  - 2فیزیکی و تعدیل وضع هوا، 

هواشناسی  - 5هواشناسی آبشناسی،  - 4هواشناسی کشاورزي،  - 3
  هواشناسی هوانوردي،  -6شناسی فیزیکی،  دریایی و اقیانوس

  )شناسی اقلیم -9شیمی جو و آلودگی هوا،  -8هاي جوي،  کاوش - 7
ن المللی مدیریت هشتمین کنفرانس بی: با عناوینکنفرانس برگزاري  .10

علمی کشور، کنفرانس بحران، چهارمین کنفرانس توسعه و پیشرفت 
  هاي هواشناسی

مشارکت در همایش بین  - بزرگان از جوایز علمی و تقدیر اهداي .11
 کرسی هاي نظریه پردازي - برگزاري - المللی

همکاري با  - مللیعضویت انجمن در انجمن هاي داخلی و بین ال .12
 هاي علمی انجمن

تشکیل شاخه  -شعب انجمن در خارج از کشورفعال سازي   .13
 کمیته بین المللتشکیل  -دانشجویی انجمن در واحدهاي دانشگاهی

  )کاربر پسند شدن محتوي (به روز رسانی سایت انجمن  .14

  هاي آموزشی ها و کارگاه برگزاري دوره  برگزاري سخنرانی علمی

  

  

   



  اخبار ایران و جهان

  طی دو سال اخیر  WMOبرخی از انتشارات   پساب، طالي خاکستري: 2017شعار روز جهانی آب در سال 
  )رایگان و قابل دریافت از طریق اینترنت(

براي توجه بیشتر به » روز جهانی آب«به عنوان ) فروردین ماه 2(مارس  22هر سال 
  .شود در سراسر جهان جشن گرفته میاهمیت آب و مدیریت پایدار منابع آبی 

براساس این گزارش، سابقه 
نامگذاري این روز به نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در کنفرانس محیط زیست و 
توسعه سازمان ملل در 

 1992برزیل در سال   ریودوژانیرو
گردد که با تصویب مجمع  بر می

مارس به عنوان  22در این سال، 
 .روز جهانی آب نامگذاري شد

هر سال براي این روز شعار 
از سوي سازمان ملل خاصی 

به طور مثال  شود، انتخاب می
و » آب و اشتغال« 2016، سال »آب و توسعه پایدار«عبارت بود از  2015شعار سال 

انتخاب شده »  پساب، طالي خاکستري«به عنوان  2017یت شعار سال در نها
  .است

 
− Handbook of drought indicators and indices, 2016, WMO, No.1173.  

 با مشارکت دوتن از کارشناسان سازمان هواشناسی کشور 
− WMO statement on the state of the global climate in 2016. 2017. 

WMO-No.1189 

− Global assessment of sand and dust storms. 2016. UNEP Job No: 

DEW/1971/NA 

− Climate Services for health. 2016. WMO/WHO. 

− Guide to the Implementation of Education and Training Standards 
in Meteorology and Hydrology, volume I – Meteorology. WMO, 
2015 (WMO, 1083) 

− Guidelines on Satellite Skills and Knowledge for Operational 
Meteorologists WMO, SP-12, 2017 

− Guide to the Management and Operation of WMO Regional 
Training Centres and Other Training Institutions. WMO-No.1169, 

2017  

 

  96هاي خارجی سال  کنفرانس  96هاي داخلی سال  کنفرانس
 

 آبان ماه2-3 ،دومین همایش ملی هواشناسی کشاورزي -
1396 

 http://www.swem.ir/2h.aspx  : سایت همایش

چهاردهمین همایش ملی آبیاري و کاهش تبخیر با  -
 ،محوریت اصالح الگوي مصرف آب در کشاورزي

 96شهریور 

 ncier96.uk.ac.ir : سایت همایش

پژوهشی آبخیزداري و مدیریت -هشتمین کنفرانس علمی -
 96بهمن  -منابع آب و خاك 

 conf.isc.gov.ir/isiwe8: سایت همایش

 96تیر  -ایران دومین کنفرانس ملی هیدرولوژي  -

   http://conf.isc.gov.ir/ihydrology :سایت همایش
و ترویج مهندسی کشاورزي و  توسعهسومین کنگره ملی  -

 1396تیرماه  -علوم خاك ایران

  www.isconf.ir  :سایت همایش
  

− Sixth International Conference on Climate 
Change Adaptation 2017  

 
− 16th to 17th September 2017, Toronto, Canada 

Website: http://www.globalclimate.info/ 
 

− International conference on climate change policy 
and strategies toward the implementation of 
COP21 agreement in developing countries, 12-14 

March 2018, Muscat, Oman 
 

Website: 
https://conference.squ.edu.om/Default.aspx?tabid
=2471 
 
 

− Tenth International Conference on Climate 
Change: Impacts and Responses, 20th to 21st April 

2018 Berkeley, California, United States of 
America 
Website: 
http://on-climate.com/berkeleyconference-2018 

  



  سریعمعرفی سامانه هشدار : پژوهشیجدید دستاوردهاي 

ممکن است ولی همیشه امکان پیشگیري از خسارات و کاهش خطر  پرهیز و اجتناب از مخاطرات جوي غیر
هاي هشدار سریع و  اندازي سامانه پذیري وجود دارد لذا ضرورت اقدام همه جانبه تخصصی و راه

  .رسد رسانی با بسترهاي موجود و امکانات فعلی، امري ضروري به نظر می اطالع
تامین امنیت جانی، منافع اقتصادي و رفاه زندگی  حفظ و

مردم در سراسر کشور از مهمترین اهداف نظام مقدس 
هاي اصلی  جمهوري اسالمی بوده و جز اولویت ها و ماموریت

امروزه با افزایش . گردد و مهم هواشناسی محسوب می
منابع و ... جمعیت و توسعه شهرها، صنایع کشاورزي و 

و مالی در معرض مخاطرات جوي، بشدت  هاي جانی سرمایه
  . افزایش یافته است

از طرف دیگر بر اساس بیانیه سازمان جهانی هواشناسی، 
مطالعات و پیش نشانگرها، بیانگر افزایش منطقه تحت تاثیر، 

هاي حدي جوي در سطح ملی و  فراوانی و روند رخداد پدیده
  . باشد هاي آینده می اي طی سال منطقه

ر در بسیاري موارد، مدیریت حوادث طبیعی در حال حاض
بویژه مخاطرات جوي در کشور براي سالیان طوالنی بر اساس 
اقدامات پس از حادثه بوده که غالباً با غافلگیري مردم و 
مسوولین همراه بوده است لذا ضرورت اقدام همه جانبه 

رسانی  هاي هشدار سریع و اطالع اندازي سامانه تخصصی و راه
هاي موجود و امکانات فعلی، امري ضروري به نظر با بستر

  . رسد می
بر این اساس با توجه به اینکه پرهیز و اجتناب از مخاطرات 

ممکن است ولی همیشه امکان پیشگیري از خسارات  جوي غیر
براي این منظور، باید تغییر . و کاهش خطر پذیري وجود دارد

نوان یک رویکرد از مدیریت بحران به مدیریت ریسک به ع
اصل ضروري در برخورد با مخاطرات جوي، در اولویت قرار 

هاي عددي و  در این راستا استفاده از خروجی مدل. گیرد
تواند به عنوان  ها می استفاده از بسترهاي مخابراتی در استان

   .هاي اولیه در اجراي این پروژه محسوب گردد گام

سامانه  هاي برنامه جامع در جهت عملیاتی نمودن الویت
  :هشدارهاي مخاطرات جوي به شرح ذیل می باشد

هاي پایش و سنجش  سازي سامانه توسعه، ارتقاي و بهینه -1
هاي  ایستگاه هاي خودکارسازي اندازي سامانه نصب و راه
  هواشناسی

آگاهی با استفاده بهینه  بینی و پیش هاي پیش ارتقاي سامانه -2
 هاي هواشناسی  از خروجی مدل

رسانی طرح ارتقاي کمی و کیفی  اطالعارتقاي سامانه  -3
هاي نوین  رسانی و تجهیز به دستگاه هاي اطالع کانال
 رسانی اطالع

طراحی و توسعه سامانه هاي آزمایشگاهی پردازشی و  -4
  بانک هاي اطالعات و داده

 ) اتوماسیون انتشار هواشناسی(طرح صداي هواشناس  -5

  ، آموزش و ظرفیت سازي  نیروي انسانی -6

  
  

. رسد اندازي این سامانه، زمان پیش بینی به حداقل می با راه
همچنین قبل از اینکه رخدادهایی بوجود بیاید ما با استفاده از 

توانیم بالهاي جوي و  رسانی به موقع می هاي اطالع سامانه
  .اقلیمی را مدیریت کنیم
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