تاریخچِ َّاضٌاسی استاى وزدستاى
9959هیالدی ( )9338سال ضزٍع آهارتزداری َّاضٌاسی سٌٌذج  9969،هیالدی( ،)9339سال ضزٍع
آهارتزداری َّاضٌاسی سمش است  .تٌاتزایي تزاساس ایي دٍرُ ایي دٍ ایستگاُ در سالْای  9339ٍ 9338احذاث
ضذُ اًذ  .تایذ گفت وِ در سال  9336ادارُ ول َّاضٌاسی وطَر تز اساس هصَتِ هدلس ضَرای هلی ضىل
گزفت ٍ در هٌغمِ غزب وطَر ضثىِ ایستگاّْا تغَر هثال ضاهل وزهاًطاُ ّ ،وذاى  ،خزم آتاد  ،سٌٌذج ٍ سمش
در ّواى سالْای ًخست ضىل گزفتٌذ  .الثتِ تزخی اس ایي ایستگاّْا هاًٌذ ایستگاُ َّاضٌاسی وزهاًطاُ (
 )9339لثل اس تطىیل ادارُ ول َّاضٌاسی وطَر تأسیس ضذُ تَدًذ دیذتاًی سزسهیي آب ٍ َّا  ،تطىیل تاًه
اعالػاتی ػَاهل خَی ٍ ًیش پزداسش دادُ ّای خام ایزاى ٍ سایز ًَاحی ًیوىزُ ضوالی تِ هٌظَر اًدام پیص تیٌی
َّا اس ّواى تذٍ تأسیس َّاضٌاسی وطَر خشء ٍظایف ایي تطىیالت لزار گزفت  .عثیؼی است وِ دلت ٍ رػایت
استاًذاردّا در تأییذ ایستگاُ  ،ادٍات هَرد استفادُ ًیزٍی اًساًی آهَسش دیذُ ً ،حَُ لزائت ٍ ثثت دادُ ّای
خَی ٍ سهاى هخاتزُ دادُ ّا ّوِ ٍ ّوِ هی تایست اس استاًذاردّای ساسهاى خْاًی َّاضٌاسی تثؼیت هی وزد.
ًوی تَاى ادػا وزد وِ ایي هَارد در ضزایظ آى سهاى توام ٍ ووال رػایت ضذُ است اها تسیاری اس ّوىاراى
پیطگام ٍ پیطىسَت ساسهاى َّاضٌاسی در دِّ ّای لثل تا اػوال دلت ٍ ٍسَاس ٍ پطتىار لاتل ستایص
تَاًستٌذ تاًه اعالػاتی تسیار تا ارسش ٍ لاتل اػتوادی اس آهار َّاضٌاسی الصی ًماط وطَر را تزای ها تِ هیزاث
تز خا تگذارًذ  .وِ فی الَالغ اسسزهایِ ّای تا ارسش هلی وطَر هحسَب هی گزدد َّ .اضٌاسی سٌٌذج در تذٍ
تأسیس در داخل هحَعِ پادگاى سٌٌذج تَدُ سپس تِ خیاتاى استاًذاری فؼلی هٌتمل ٍ تِ خائیىِ اوٌَى
گوزن لزاردارد هٌتمل ضذ سپس تِ چٌذ صذ هتز پاییي تز ٍ ًشدیه هحل فؼلی پل تي ( پزدتي ) هٌتمل هی
گزدد در سال  9351تا تأسیس فزٍدگاُ سٌٌذج ایستگاُ اس داخل ضْز تِ هحل فؼلی فزٍدگاُ خاتدا هی گزدد در
داخل فزٍدگاُ ایي ایستگاُ تاوٌَى  4تار دیگز تغییز هىاى دادُ است  .ایستگاُ سمش در تذٍ ضزٍع تىار در داخل
ضْز ٍ در ساختواى ّای استیداری لزارداضتِ است ٍ پس اس چٌذ تار خاتدایی در سال  9366تِ هحل فؼلی

هٌتمل ضذ  .تا لثل اس اًمالب تؼذاد ایستگاّْای سیٌَپتیه ّویي دٍ ایستگاُ سٌٌذج ٍ سمش تَد اها چٌذ
ایستگاُ تاراى سٌدی ٍ ولیواتَلَصی ًیش تتذریح در استاى احذاث ضذُ اًذ اس خولِ ایستگاُ ولیواتَلَصی هزیَاى
 ٍ 9344ایستگاّْای ولیواتَلَصی تیدار .9338
ّوچٌیي ایستگاّْای تاراى سٌدی دیَاًذرُ  ،تاًِ  ،تَالحسي ّ ،طویش  ،لدَر  ،هظفزآتاد لزٍُ ً ،یش احذاث ضذُ
اًذ .در اٍلیي دِّ پس اس پیزٍسی اًمالب اسالهی ایزاى ضثىِ ایستگاّْای سیٌَپتیه استاى تتذریح گستزش
یافتِ ٍدر سالْای  9366ٍ 9365ایستگاّْای لزٍُ  ،تیدار ٍ سریٌِ احذاث گزدیذ  .احذاث هزیَاى در سال 9371
ٍ ایستگاُ تاًِ در سال  9378تِ ایي خوغ افشٍدُ ضذًذ  .اس سال 9371تا احذاث ایستگاُ اللین ضٌاسی
تْارستاى(خزوِ) اٍلیي ایستگاُ ولیواتَلَصی فؼال استاى تأسیس ضذ پس اس آى ایي ضثىِ تا احذاث  ،ایستگاُ
لاهلَ ( )93 75ایستگاّْای ٌّزستاى وطاٍرسی سٌٌذج( ّ ،) 9377شار واًیاى (  ، ) 9376حاج هوذاى (
، ) 9377آٍیٌْگ (  ) 9378هَچص (  ، )، ) 9381یاسَوٌذ (  ، ) 9381واهیاراى ( ، ) 9381گل تپِ (
 ، 9389تاتارضاًی (  ، ) 9381دیَاًذرُ ( ، ) 9381سزٍآتاد ( ، ) 9381داًطىذُ وطاٍرسی داًطگاُ وزدستاى
( ، ) 9383ضثىِ ایستگاّْای ولیواتَلَصی استاى گستزش یافت .السم تِ تَضیح است وِ در ایستگاّْای
سیٌَپتیه اوثز ػَاهل خَی (دها – رعَتت ) سوت ٍ سزػت تاد  ،پَضص ٍ ارتفاع اتزًَ ،ع پذیذُ ّای خَی ،
فطار َّا ٍ دهای اػواق خان  ،تثخیز ٍ  ).....در عَل ساػتْای ضثاًِ رٍس تز اساس پزٍتىل  synopساسهاى
َّاضٌاسی خْاًی) ( wmoدیذتاًی ٍ سپس تصَرت تٌْگام تِ هزوش استاى ٍ اس آى عزیك تِ ساسهاى َّاضٌاسی
وطَر هخاتزُ هی ضَد ٍ تالفاصلِ اس ایي دادُ ّا در پزداسش ٍ تحلیل آب ٍ َّا ی وطَر ٍ صذٍر پیص تیٌی َّا
ٍ ًیش ارائِ خذهات السم تِ ساهاًِ َّاپیوایی ٍ َّاًیزٍس وطَر استفادُ هی ضَد اها در ایستگاّْای ولیواتَلَصی
تٌْا ػَاهل خَی ( دها  ،سوت ٍ سزػت تاد  ،رعَتت  ،هیشاى تارًذگی ) ٍ گاّی تثخیز ٍ دهای اػواق خان عی
سِ ًَتت در ضثاًِ رٍس اًذاسُ گیزی ٍ پس اس پایاى هاُ تِ هزوش َّاضٌاسی استاى ارسال هی گزدد وِ دارای
تفاٍتْای سیادی ّن در تؼذاد دیذتاًی ّای ضثاًِ رٍس ٍ ّن در تؼذاد ػَاهل دیذتاًی تا ایستگاُ سیٌَپتیه هی

تاضذ  .در ایستگاّْای سیٌَپتیه وارهٌذاى آهَسش دیذُ َّاضٌاسی هطغَل تىارًذ اها در ایستگاّْای
ولیواتَلَصی اس ًیزٍی اًساًی ساوي در هحل استفادُ هی ضَد وِ گاّی هوىي است اس سَادٍ هؼلَهات ٍ آهَسش
وافی تزخَردار ًثاضٌذ  .در حال حاضز تا رضذ فٌأٍری خذیذ ایستگاّْای ولیواتَلَصی ٍ سیٌَپتیه تتذریح تِ
ایستگاّْای خَدوار هدْش هی ضًَذ در ایي ایستگاّْا تَاى دیذتاًی تیطتز ػَاهل خَی تصَرت خَدوار ٍخَد
دارد حتی در صَرت ٍخَد تستز هخاتزاتی اهىاى هخاتزُ ّوشهاى ٍ تٌْگام ایي دادُ ّا تِ هزوش استاى ًیش ٍخَد
دارد در حال حاضز اس ضثىِ ایستگاّْای سیٌَپتیه ٍ ولیواتَلَصی هَخَد  ،ایستگاّْای سٌٌذج  ،سمش  ،لزٍُ ،
تاًِ  ،واهیاراى  ،سریٌِ  ،لاهلَ  ،تْارستاى ( خزوِ )  ،دیَاًذرُ  ،آٍیٌْگ  ،یاسَوٌذ  ،دیَاًذرُ ٍ سزٍآتاد تِ
تدْیشات ایستگاّْای اتَهاتیه هدْش ضذُ اًذ.
ضثىِ تاراى سٌدی استاى ًیش تتذریح در الصی ًماط استاى گستزش یافتِ ٍ عی دِّ  81ٍ71تِ  78ایستگاُ
رسیذ تا تَخِ تِ وَّستاًی تَدى استاى ٍ تٌاتزایي تغییزات لاتل هالحظِ ػَاهل خَی در ارتفاػات هختلف استاى
ًسثت تِ ّن (تغییزات ارتفاع در استاى وزدستاى اس  711هتز تا  3351هتز ًَساى است) استاى وزدستاى تِ
تؼذاد تیطتزی اس ایستگاّْای ولیواتَلَصی ٍ تاراى سٌدی ًیاسدارد ،اها تؼذاد ایستگاّْای سیٌَپتیه در استاى
اس ًظز پَضص دیذتاًی هَرد ًیاس ساهاًِ ّای هحاسثاتی هٌاسة هی تاضذ َّ .اضٌاسی استاى وزدستاى تا سال
 9373خشیی اس ضثىِ دیذتاًی َّاضٌاسی هٌغمِ غزب وطَر تا هزوش وزهاًطاُ تَد َّاضٌاسی هٌغمِ غزب وطَر
ضاهل استاًْای وزدستاى  ،وزهاًطاُ  ،ایالم ٍ ّوذاى تَد  .استاى وزدستاى ًیشاس چٌذیي ػضَ ایي هٌغمِ تَدُ
است اس سال  9373تا اًدام اهَر توزوش سدایی ادارات ول َّاضٌاسی استاًْا تصَیة ٍ اتالؽ ضذ ٍ تز ایي اساس
ادارُ ول َّاضٌاسی استاى وزدستاى ضىل گزفت ٍ ػالٍُ تز ٍظایف دیذتاًی ػَاهل سزسهیٌی آب ٍ َّا ٍ ٍظایف
وارضٌاسی ٍ تحمیماتی تطىیل تاًه اعالػاتی ٍ آهاری َّاضٌاسی استاى ٍ صذٍر پیص تیٌی َّا تِ ایي ادارُ
هحَل ضذُ آخزیي ٍضؼیت پزسٌلی َّاضٌاسی استاى تطزح سیز است .

تؼذاد ول واروٌاى :
تؼذاد واروٌاى ضاغل در دیذتاًی

ً 19فز

تؼذاد واروٌاى ضاغل در ادارُ فٌی

ً 3فز

تؼذاد واروٌاى ضاغل در پیص تیٌی

ً 5فز

تؼذاد واروٌاى گزٍّْای تحمیماتی

ً 9فز

تؼذاد واروٌاى اهَر اداری ٍ هالی

ً 6فز

اسهدوَع واروٌاى َّاضٌاسی استاى :
یه ًفز تا دوتزای َّاضٌاسی
ً 3فزفارؽ التحصیل وارضٌاس ارضذ َّاضٌاسی ( سیٌَپتیه )
ً 1فز وارضٌاسی ارضذ َّاضٌاسی وطاٍرسی
یه ًفز وارضٌاس ارضذ اللین
یه ًفز وارضٌاس ارضذوطاٍرسی
یه ًفزداًطدَی دوتزای فیشیه ( پالسوا ) هی تاضٌذ ٍ خذٍل تَسیغ تحصیلی واروٌاى تطزح سیز است :

كارشناس

كارشناسي

كارداني

ديپلم

زير ديپلم

جمع كل

ارشد
كاركنان رسمي

2

9

22

2

3

33

كاركنان پيماني

4

9

_____

1

_____

14

كاركنان قرادادي

2

1

1

2

_____

6

كاركنان شركتي

_____

_____

_____

1

_____

1

جمــــــع كل

3

19

23

6

3

59

تاتَخِ تِ خذٍل فَق ،تؼذاد ً 17فز اس هدوَع واروٌاى َّاضٌاسی استاى ،وارضٌاس تِ تاال ّستٌذ یؼٌی
46درصذ.
خْت آضٌایی تیطتز تا تاریخچِ َّاضٌاسی ایزاى تِ سایت :
www.weather.ir
www.irimo.ir
هزاخؼِ ًواییذ .

