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 هاي پيش روهواشناسي كشاورزي و فرصت
 

 

 

 

 

 خالصه مديريتي

های اخير از طرفي و همچنين اهميت امنيت غذايي کشور از طرف ديگر، آبيها و کمخشکساليرخداد 

لزوم بررسي و درك رخدادهای هواشناسي و هيدرولوژيکي را بر بخش کشاورزی امری غيرقابل اجتناب 

هواشناسي، آن بر ساير علوم و ازجمله علم  آثارهای اخير با توجه به پيشرفت فناوری و نمايد. در سالمي

و غيره آشکار است. يکي از  نقلوحملها ازجمله هوانوردی، کاربرد اين شاخه از علم در بسياری از بخش

 های مذکور، کشاورزی است.بخش

ه است. اطالع شدت تابعي از شرايط اقليمي آن منطقبخش کشاورزی و توليدات آن در هر منطقه به

عملکرد اين بخش تأثير بسزايي دارد که اين امر در مباني مدت بر مدت و مياناز وضعيت جوی کوتاه

 شود.علم هواشناسي کشاورزی مطرح مي

ريزی عمليات کشاورزی، پايش بندی زراعي، برنامهدر هواشناسي کشاورزی مواردی چون پهنه

گيرد که يها و غيره مورد بررسي قرار مهای مقابله با آفات و بيماریها، برنامهها و سرمازدگيخشکسالي

ريزی کشت و ساير عوامل، افزايش راندمان اين بخش را دربر در نهايت با تعيين دقيق تقويم و برنامه

 خواهد داشت.

يافته کامالً جايگاه خود را پيدا کرده است. برآوردهای استفاده از مباني اين علم در کشورهای توسعه

در هوا  و ه هزينه شده برای خدمات ملي آبدهد که ميزان مجموع جهاني بودجصورت گرفته نشان مي

 ميليارد دالر در سال( است. 4)معادل داخلي آنها  درصد از توليد ناخالص 03/0تا  01/0حدود کشورها، 

دهد که در کشورهای مورد های مختلف کشاورزی نيز نشان ميهای انجام شده در بخشارزيابي

درصد از توليد ناخالص ملي  9/1تا  5/0يي تقريباً معادل هوا و مطالعه ميزان خسارات ناشي از عوامل آب

 انه است.يسال

استفاده از هواشناسي در کشور ايران هنوز به جايگاه مطلوب خود نرسيده است. درحال حاضر، 

هوايي و دريايي  نقلوحملهای مختلف کشور ازجمله های آن در بخشاستفاده از علم هواشناسي و شاخه

ها و اخطارها در مورد رخدادهای مخرب جوی مانند طوفان، سيل، دماهای بسيار آگاهيو صدور پيش

ها و طوری که سازمانزياد يا کم و اخيراً پديده گردوغبار، امری بسيار رايج و مورد قبول است؛ به

اند و پذيرش ها پيدا کردهن ساير دستگاههای متولي اين امر در موارد مذکور، جايگاه خود را در ميادستگاه

 ای رايج شده است.و استفاده اين موارد ازسوی مردم و مسئولين مقوله
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های های نامطلوب جوی بر بخش کشاورزی و ساير زيربخش، عواقب و خسارات ناشي از پديدهآثار

اشناسي است. يکي از داليل تری نسبت به کاربرد رايج علم هوآن دارای اهميت و ابعاد به مراتب گسترده

مدت است مغفول ماندن اهميت علم هواشناسي کشاورزی، عدم وجود خسارات جاني آشکار کوتاه

های کشاورزی در نهايت به تحت تأثير قرار گرفتن الشعاع قرار گرفتن توليدات بخشکه تحتدرحالي

های درحال حاضر امکانات و فعاليتاقتصاد، امنيت غذايي و در نهايت امنيت ملي کشور منجر خواهد شد. 

مرکز تحقيقات  47مثال تنها حدود  عنوانبهاست. هايي مواجه اين بخش مهم در کشور با محدوديت

هواشناسي کشاورزی تعداد آنها بايد به  هواشناسي کشاورزی در ايران فعاليت دارد که طبق نظر کميسيون

های هواشناسي کشاورزی ترش و تکميل شبکه ايستگاهکننده برسد و برای گسايستگاه هماهنگ 100حدود 

توان به کمبود نيروی  از مشکالت عمده اين بخش ميهمچنين  الزم است اعتبارات الزم در نظر گرفته شود.

موجود های پست بالتصدی برای تکميل نيروی انساني ايستگاه 160انساني اشاره کرد. درحال حاضر حدود 

 نفر نيروی انساني جديد با مدرك کارشناسي 272 ،ايستگاه جديد 53احداث مورد نياز است و در صورت 

 ارشد و باالتر مورد نياز خواهد بود.

توان  موقع آمار و اطالعات هواشناسي در بخش کشاورزی، ميهدرحال حاضر، با کاربرد درست و ب

د که در آن با صدور توان مثال زموارد متعددی را مياز خسارات وارده به اين بخش جلوگيری کرد. 

موقع راهکارهای ارائه شده، خسارات ناشي از هکارگيری بهموقع هواشناسي کشاورزی و بهاخطارهای ب

طور چشمگيری کاهش پيدا کرده است که در نهايت افزايش توليد را در ههای مخرب جوی بپديده

افزوده خدمات انجام شده است ارزشدر بررسي بومي که در استان گيالن مثال  عنوانبهبرداشته است. 

ميليارد  1900درصد، معادل  5محصول استان و به شرط اثرگذاری،  8هواشناسي در يک سال برای 

های انجام شده در شهرستان انار استان کرمان در يک مورد ريال برآورد شده است. همچنين بررسي

ده خدمات هواشناسي کشاورزی بيش از افزواعالم مخاطره سرما و يخبندان برای محصول پسته ارزش

 ميليارد ريال برآورد شده است. 65

سامانه مديريتي در جهت ارائه خدمات هواشناسي کشاورزی و صدور هشدارهای الزم و به هنگام، اخيراً 

است. اين  اندازی شده( در سازمان هواشناسي کشور راهکاربردی هواشناسي توسعهکشور با عنوان تهک )

دهد صورت کاربردی در اختيار کاربران مختلف ازجمله بخش کشاورزی قرار ميهمات هواشناسي را بسامانه خد

 و نقش فراواني در کاهش خسارت و همچنين افزايش توليد محصوالت کشاورزی داشته است.

ميليارد ريال در قالب يک برنامه مدون  1000براساس برآوردهای صورت گرفته، اعتباری حدود 

 های هواشناسي و همچنين تکميل سامانه تهکجهت تکميل و گسترش شبکه ايستگاه ساله،پنج

و فراگير نمودن خدمات آن مورد نياز است که با توجه به اهميت اين بخش در افزايش عملکرد  کشاورزی

دنبال آن تأمين امنيت غذايي کشور الزم است توجهات الزم در اين خصوص محصوالت کشاورزی و به
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 د.صورت گير

حال جايگاه اين شاخه هعليرغم اهميت و کاربردهای ذکر شده برای علم هواشناسي کشاورزی تا ب

های الزم مورد توجه قرار نگرفته از علم، ساختارهای مطلوب آن، اعتبارات مورد نياز و ساير زيرساخت

 دهند.گيران و مسئولين، اين امر را مورد توجه قرار رود تا تصميماست که انتظار مي

 

 دهکيچ

، دارد. با افزايش روزافزون جمعيت ت اساسييموليد محصوالت کشاورزی و غذايي اههوا بر ت وآب  ثيرتأ

 که ممکنرا در پي خواهد داشت ، عواقب اقتصادی جدی محصوالت کشاورزی کيفي عملکردوينوسانات کمّ

ي به ظرفيت پتانسيل محصوالت زراعست باعث بروز مشکالت اجتماعي بزرگي شود. امروزه که عملکرد ا

کشاورزی از  حصوالتم .اندپذيرتر شدههوا آسيب ومقابل آب  شود توليدات کشاورزی درخود نزديک مي

تأثير شرايط جوی هر منطقه قرار دارند. در شرايط مناسب جوی ميزان  تحت کيفي شديداًوينظر کمّ

چنين در شرايط هم توجهي افزايش يابد. تواند به شکل قابلمين مواد غذايي ميأوری کشاورزی و تبهره

توانند کنند که ميها و حشرات توليد شده و رشد مييي آفات گياهي و جانوری مانند قارچآب و هوامناسب 

خود نشان از  ،بر کشاورزی آب و هواثير دوگانه أناپذيری به کشاورزی وارد نمايند. اين تخسارات جبران

در راستای  های مختلفدستگاهاهميت و حساسيت باالی هواشناسي کشاورزی است. با توجه به اهتمام 

های هواشناسي و کاربرد آنها در توسعه کشور، داده اقتصاد مقاومتي از طريق ايجاد امنيت غذايي در

شوند. در واقع استفاده دار ميای برخورخصوص در توليد محصوالت راهبردی، از اهميت ويژهکشاورزی به

ورت جامع های هواشناسي کشاورزی به صهای کاربردی دادهبهينه از امکانات موجود و توجه به زمينه

گيرد. اما در اين بين موانعي مانند منابع انساني ناکافي، پايين بودن سطح مهارت ر بايست مورد توجه قرامي

وری، ضعيف بودن امکانات پردازشي، محدود بودن شبکه ان فننيروهای کارشناسي، قديمي يا ناکافي بود

های ديدباني وجود دارند که باعث بروز محدوديت در ظرفيت پايش در سطح ملي و ناپيوستگي داده

توان مواردی همچون شوند. به فهرست مشکالت مذکور ميکشاورزی ميرساني ادارات هواشناسي خدمت

ز مزارع محلي به مراکز پردازش داده و انتقال نتايج از مراکز مذکور به سطح ها اعدم انتقال به هنگام داده

ری يبرای پيشگ .کردهای برخط و به هنگام تبادل داده و اطالعات را نيز اضافه مزارع به سبب نبود سامانه

کيفي محصوالت کشاورزی، کاهش خسارات ناشي از باليای طبيعي جوی، برطرف کردن وياز افت کمّ

انگاری يا نداشتن دليل سهلرساني، پيشگيری از اتالف زمان، انرژی و منابع مالي بههای اطالعسيستم ضعف

ای برای ثر در توليد محصوالت هواشناسي کشاورزی، اهميت پرداختن به ايجاد سامانهؤکارآيي کارکنان م

 ،( کشاورزیکاربردی هواشناسي توسعه)سامانه تهک شود. اطالعات هواشناسي کشاورزی آشکار مي توسعه

اندازی شده است. تأمين بودجه جهت فراگير کردن با همين هدف اخيراً در سازمان هواشناسي کشور راه
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وری بخش کشاورزی نمايد. با توجه به کمک شاياني به افزايش بهره دتوانخدمات اين سامانه مي

های الزم را های مرتبط حمايتجهت دستگاهدر اين های بخش هواشناسي کشاورزی الزم است پتانسيل

برای  آب و هواهای پيشرفته بينيای اقتصادی از پيشهبخشدر سراسر جهان از اين بخش به عمل آورند. 

رداری از بدن ساختار توليد محصوالت با بهرهبهينه نموکنند. بنابراين سازی عمليات خود استفاده ميبهينه

تواند با وضع مجلس شورای اسالمي مي. يي بايد مورد توجه قرار گيردهواآب و منابع طبيعي و شرايط 

های عنوان مثال بخش کشاورزی جهت اجرای طرحقوانين کارآمد کمک شاياني به اين بخش نمايد. به

همچنين های آبياری و مختلف ازجمله تعيين و اجرای الگوی کشت متناسب با هر منطقه، اجرای طرح

ملزم به هماهنگي و همکاری با سازمان هواشناسي کشور گردد. همچنين  ،های عمرانياجرای طرحجهت 

های الزم به مناسب جهت گسترش خدمات بخش هواشناسي کشاورزی و ارائه آموزش تأمين اعتباربا 

گاه اين بخش مهم رساني و تأمين نيروی انساني متخصص به اعتالی جايکشاورزان، گسترش شبکه اطالع

 .د نمودني خواهکمک شايا

 

 مقدمه

ه مورد ک ياربردها و مناطقکها، ار گسترده بوده و بسته به اهداف، روشيدانش بس يک يعلم هواشناس

مطالعه در نظر  یهاه اگر فقط روشک یطورمختلف است. به یهاشاخه یرد دارايگياستفاده قرار م

 ي، هواشناسيکينوپتيس يهواشناسرد. کم يبه چهار شاخه تقسرا  يتوان هواشناسيم گرفته شود

 .یآمار يو هواشناس يکيزيف ي، هواشناسيکيناميد

شود تا يم يلحظه مشخص بررس يکت اتمسفر در يهمديدی وضعسينوپتيکي يا  يدر هواشناس

ت ابرها کمخصوص و حر یهاها و چارتاگرامي، مشتمل بر ديهواشناس یهال نقشهيه و تحليبراساس ته

 ينيبشينده پيا چند روز آيچند ساعت و  یت هوا را برايبتوان وضع یااطالعات ماهواره یريارگکو به

سطح  یت هوايو وضع ین چرخش اتمسفريرابطه ب سينوپتيکي يدر هواشناس ،فيرد. برحسب تعرک

 رد.يگين مورد مطالعه قرار ميزم

تبادل  يکيناميد ياستوار است. در هواشناس اتمسفر یهوا ييايبر پو يکيناميد ياساس هواشناس

به دو  يکيناميد يشود. هواشناسيف ميتوص ياضيو ر يکيزيف یدر اتمسفر با استفاده از ابزارها یانرژ

ن يد و زميخورش ييگرما آثار يه در اولکشود يم مياتمسفر تقس يکنامياتمسفر و د يکناميرشته ترمود

 یهامدل ين رشته از علم هواشناسيشود. در ايم يبررس آثارن ياز ا يات ناشکحر يو در دوم

ها ينيبشيشوند تا در پيساخته م يکيزيـ ف ياضيبراساس معادالت ر يکيناميو ترمود يکيناميدروديه
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 شود.يگفته م 1هوا یعدد یهاينيبشي، پيهواشناس یهاينيبشين نوع پيه به اکاستفاده شود آنها  از

دهند يآنچه تجربه و احساس به دست م یو برمبنا ياضير یهاهيبرخالف نظر يکيزيف يدر هواشناس

ه کدانست  یاهيعلم حاش يکرا  يکيزيف يتوان هواشناسيم واقع درشود. يف ميت هوا توصيوضع

بر توصيف نکرده بلکه بيشتر مبتنيم با گردش اتمسفر يرا براساس رابطه مستق يهواشناس یهادهيپد

 .تجربه است

 يهوا براساس اصول آمار و احتماالت بررس یهاو مشخصه يکيزيحاالت ف یآمار يهواشناسدر 

 ز معروف است.ين يشناسميبه اقل ين شاخه از علم هواشناسيشود. ايم

های هواشناسي و استراتوسفر( که پديده در هواشناسي بيشتر مطالعات در طبقات پاييني جو )تروپسفر

 ،های چشمگير کليه علوم، با گذشت زمانگيرد. با توجه به پيشرفتميافتد صورت در آن اتفاق مي

های که اين علم شاخه طوریهب. نبوده و رشد فراواني نموده است اده مستثنعهواشناسي نيز از اين قا

 ز توسعه يافته است:يهای زير نه در باال عنوان شد در تخصصک ييهاشيه و عالوه بر گراکردمتعددی پيدا 

و  ترموديناميک جو ،هواشناسي آلودگي هوا، مهندسي ابزار هواشناسي ،هواشناسي ناوبری هوايي

  .هواشناسي کشاورزی

ر زمينه ي است که دهای علم هواشناسيکي از شاخه (Agrometeorologyهواشناسي کشاورزی )

اساسي در توليدات ند و نقش کرزی مطالعه و تحقيق ميهای مختلف کشاوکاربرد هواشناسي در جنبه

 های انجام شده در اين علم موجب تقويت توسعهاظت از منابع طبيعي دارد. فعاليت، دامي و حفزراعي

 آثارثير شرايط اقليمي بر گياهان و جانوران و بررسي درخصوص تأ . در اين علم با پژوهششودپايدار مي

شود تا حد امکان از اين شرايط در جهت يي سعي ميآب و هواو کنترل شرايط متقابل اتمسفر و خاك 

پارامترهای هواشناسي به طور  و دامي و کاهش خسارت وارده از سویافزايش عملکرد محصوالت کشاورزی 

به جای اتمسفر خصوصيات فيزيکي وابسته به محيط رشد گياه  در هواشناسي کشاورزی استفاده شود. بهينه

باشد هوای مجاور گياه بر کيفيت و کميت محصول مؤثر مي آنکهدليل گيرد. بهيا جانوران مورد بررسي قرار مي

مستقيم و غيرمستقيم پارامترهای هوا بر  آثارجا دارد که اين محيط با دقت بيشتر مورد مطالعه قرار گرفته و 

متقابل عوامل هواشناسي و هيدرولوژيکي  آثاررشد گياهان و جانوران مشخص گردد. در هواشناسي کشاورزی 

طور کلي اختالف بين هواشناسي محض شود. بهآنها بر رشد گياه از طرف ديگر بررسي مي آثارز يک طرف و ا

 ذکر کرد. 1توان در موارد خالصه شده در جدول و هواشناسي کشاورزی را مي

 

 

  

                                                 
1. Numerical Weather Prediction 
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 هاي كلي هواشناسي كشاورزي و هواشناسي محض. تفاوت1جدول 

 هواشناسي كشاورزي هواشناسي

 .از علم فيزيک اتمسفر استای رشته
 .رشته کاربردی از علم هواشناسي است

 .ای از علم کشاورزی استرشته

 .ای بين علوم هوا و علوم کشاورزی استرشتهموضوع ميان .رودجزء علوم هوا به شمار مي

 .يک علم بيوفيزيکي است .يک علم فيزيکي است

 .کيفيت و کميت محصوالت کشاورزی و دامپروری استهدف آن بهبود  .بيني وضع هواستهدف آن پيش

 .گيردصورت مي ترويجياز طريق خدمات  .شوداز طريق خدمات هواشناسي انجام مي

 .مربوط به جامعه کشاورزان و دامپروران است .مربوط به تمام افراد جامعه است

 

ها و ارتباط بررسي قابليتشود پس از معرفي بخش هواشناسي کشاورزی به در اين گزارش تالش مي

 ها پرداخته شود.اين بخش با ساير بخش

 

 بيان مسئله و ضرورت موضوع. 1

انطباق تکنولوژی با پارامترهای اقليمي خاص در  ،يکي از ابزارهای مهم افزايش محصوالت کشاورزی

های پديدهانه و چندساله يای سال. دانستن وضع جوی و اقليمي و تغييرات دورهاستنواحي کشت 

هواشناسي و انحرافات آنها از مقدار عادی ازجمله نيازهای عمده در کشاورزی مدرن است. بخش 

آنها بر  آثارهای جوی و آورد تا از طريق شناخت پديدهاين امکان را فراهم ميهواشناسي کشاورزی 

محصوالت کشاورزی از خسارات احتمالي باليای طبيعي وارده به اين بخش کاسته شده و همچنين تا 

با توجه به اينکه در کشور هر ساله باليای  مايد.زايش عملکرد محصوالت کشاورزی کمک نحد امکان به اف

کند شناخت د ميطبيعي مانند يخبندان، سرمازدگي و غيره خسارات زيادی به بخش کشاورزی وار

 رسد.نظر ميههای اين بخش ضروری بپتانسيل

 در اين گزارش سعي شده است به سؤاالت زير پاسخ داده شود:

 هايي است؟علم هواشناسي چيست و شامل چه شاخه -

 هايي دارد و دامنه عمل آن چه مناطقي است؟هواشناسي کشاورزی چه قابليت -

 ها به چه صورت است؟ر بخشارتباط هواشناسي کشاورزی با ساي -

 چيست؟هواشناسي کشاورزی نات مورد نياز برای ارتقای بخش امکا -

 ن و ساير کشورها به چه صورت است؟جايگاه بخش هواشناسي کشاورزی در ايرا -

خصوص بخش هتوسعه بخش هواشناسي کشاورزی چه تأثيری بر وضعيت اقتصادی کشور ب -

 کشاورزی دارد؟
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 گزارشف اهدا. 2

 از تدوين گزارش حاضر اهداف اصلي زير مدنظر خواهد بود:

 معرفي بخش هواشناسي و هواشناسي کشاورزی، -

 ها،اهميت بخش هواشناسي کشاورزی و تأثير آن بر ساير بخشها و بررسي قابليت -

دامي  اغي وسازی توليدات زراعي، بمنظور بهينههواشناسي کشاورزی بهکارگيری علم و به توسعه -

 ،وری و کاهش ريسک توليدو همچنين افزايش بهره

 بررسي جايگاه هواشناسي کشاورزی در ايران و ساير کشورها، -

 های بخش هواشناسي کشاورزی در کشور،بيان محدوديت -

خصوص از طريق تأثير هی کشور باقتصادوضعيت های هواشناسي کشاورزی بر بررسي تأثير داده -

 .کشاورزیبر توليدات بخش 

 

 يشاورزك يت هواشناسياهم. 3

 وضعيتر شرايط جوی هر منطقه قرار دارند. در يتأث کيفي شديداً تحتوياز نظر کمّ یکشاورز محصوالت

آفات  يابد. همچنينميتوجهي افزايش به شکل قابل  یوری کشاورزميزان بهره ييآب و هوامناسب 

توانند رشد و گسترش يابند و خساراتي را به گياهي و جانوری نيز در شرايط آب و هوايي مطلوب مي

حاکي از اهميت و حساسيت بر کشاورزی  آب و هوااين تأثير دوگانه  بخش کشاورزی وارد آورند.

های گياهي و تواند با مطالعه دقيق هر يک از گونههواشناسي کشاورزی است. هواشناسي کشاورزی مي

هوايي منطقه به ياری کشاورز آمده و او را در مراحل مختلف کاشت، و  در شرايط آبآنها  آفات مرتبط با

 داشت، برداشت و مقابله با آفات ياری رساند.

جاد يوجود آوردند، اهب ید محصوالت کشاورزيدر تول ين که انقالبينو یهایورناهمزمان با توسعه ف

د محصول در فصول مختلف يها نيز تولر گلخانهيکنترل شده نظ یهاطيدر مح ييهوا و نه آبيط بهيشرا

منطقه، محصول مناسب م هر يق خرد اقليتوان با مطالعه دقن حال ميي. در عه استدکرر يرا امکانپذ

داشته باشد.  برای کشت در آن منطقه را شناسايي کرد تا بيشترين بازدهي و کمترين خسارت را در پي

ل يتبد يعيبزرگ طب ک گلخانهيتوان آنجا را به عبارت ديگر با انتخاب محصول مناسب هر منطقه ميبه

عهده دارد. اين شاخه از مسئوليت اين مهم را به یارشتهانيعلمي م عنوانبه یکشاورزيهواشناس نمود.

ل و يهوايي هر منطقه و تحل و با شرايط آبآنها  علم هواشناسي به مطالعه مراحل رشد گياهان و ارتباط

مستمر در  طوربهپردازد. برای انجام اين نوع مطالعات الزم است از مراحل رشد گياهان ميآنها  ريتفس

کاشت، داشت و  مختلفتوجهي به کشاورزان در مراحل  قابلها کمک شود. اين داده یبرداردادهمزرعه 
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 نمايد.برداشت مي

ک قرن است. يشود که دارای عمری کمتر از نوين ياد مي يعلم عنوانبه یکشاورزياز علم هواشناس

قي از دامنه کاربردهای آن ارائه يف دقيکند که تعرن شاخه از علم هواشناسي ايجاب ميينوين بودن ا

های فعال در کشاورزی امروزه دامنه کاربران از کشاورزان گذشته و تمامي بخش ي. در هواشناسشود

 دوايجاد يک سامانه ارتباطي  ،گيرد. وجود اين طيف وسيع کاربریحوزه تأمين مواد غذايي را دربر مي

ها، توان دادهنمايد. با داشتن اين سامانه ميا الزامي ميبين کاربر نهايي و سازمان هواشناسي کشور ر هيسو

قرار داد و در آنها  هنگام و با کمترين هزينه در اختيارهای مورد نياز کاربران را بهآگاهياطالعات و پيش

صورت نياز حتي آموزش داد. نبود شناخت کافي از خدمات هواشناسي کشاورزی در بين کاربران و يا 

مشکالتي است که باعث  نيمهمترنبود دانش نحوه کاربست داده و اطالعات هواشناسي در کار ازجمله 

 و آببخش يفه اصلي يافته وظدر کشورهای توسعهشود. وارد آمدن خسارات زيادی به کاربران مي

اثر . در اين کشورها پيشرفت، توسعه و بهبود وضعيت اقتصادی جوامع استهواشناسي سهيم بودن در 

آب و های خوب بينيه صورت کاهش خسارت که بر اثر پيشب شناسي معموالًآب و هواخدمات  مثبت

ی خالق شناسي يک نيروآب و هواکشورهای درحال توسعه نيز شود. در گردد، مشخص ميبيان مي هوا

درحال  يمسائل كشورها نيمهمتراز يکي متأسفانه  .تواند باشددر جهت پيشرفت اقتصادی مي

 ي. عوامل مختلفاست يدر كشاورزآنها  كارگيريو به يتوسعه، عدم توجه به اطالعات هواشناس

 از: تندعباردر اين موضوع نقش دارند که 

 ،ناآشنايي کاربران -

 ،ن اطالعاتيش آنان به استفاده از ايعدم گرا و يهای هواشناسستميکاربران به س یاعتماديب -

 ،ن اطالعاتياز کاربران نهايي به ايعدم احساس ن -

 ،ن متونيها و عدم درك کشاورزان از اهيها و توصبودن متن يتخصص -

 ،يهواشناس يتخصص یهانهيدر زم ین کشاورزين و متخصصيمروج يعدم آگاه -

 ،هنگام اطالعات به کاربران نهاييارائه به عدم -

 ضعف ارتباط کارشناسان هواشناسي کشاورزی با کاربران نهايي، -

ه برای هر محصول و ميزان اثرگذاری آن قعدم شناخت کافي از مخاطرات جوی بومي هر منط -

 ،توسط کارشناسان

اطالعات  توسعهها در د دانش، اطالعات و دادهيمرتبط با تول یهاو سازمانف نهادها يمشارکت ضع -

 ،هواشناسي کشاورزی

 ،از کاربران نهاييياز ن يعدم دريافت بازخورد مناسب و عدم آگاه -

 .)عدم مهارت استفاده از رايانه( یاانهيرانداشتن سواد  -
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ت يريمد یکمک به کشاورزان برا یکشاورزيهواشناس يهدف اصل يدر متون مختلف هواشناس

جه آن کشت محصول مناسب و ي)خاك، آب، اقليم و انرژی( بيان شده است که نت يمينه منابع اقليبه

ن استفاده را از شرايط اقليمي يشترياه بيکه گ یاگونهليمي موجود خواهد بود بهمنطبق با شرايط اق

 يو به کار بستن دانش هواشناس اثرگذارن شاخه از علم هواشناسي کشف عوامل جوی يد. هدف ايبنما

ر يدر دو مورد ز يکل طوربههواشناسي کشاورزی  ياست. اهداف و مقاصد اصل یکشاورز یهاتيدر فعال

 شود:يخالصه م

 یسازنهيمنظور بهبه یجو یندهايرامون فرآيپ یبشر یهاکامل دانسته یريکارگو به توسعهالف( 

 ي، باغيمحصوالت زراعکيفي وکمّي دات که منجر به بهبوديسک توليو کاهش رو باغي  يدات زراعيتول

 شود.يم يو دام

 یهاها، مراتع و پناهگاهر جنگلينظ ستيط زيو حفاظت از مح يعيبه حفظ منابع طب ( کمکب

 .ات وحشيح

آغاز شده و بعد از  ياهيق گيعم یهاشهير یه خاك حاوياز ال یکشاورزي ت هواشناسيحوزه فعال

کنند، به يم يوانات در آن زندگي، درختان و حياهان زراعين که گيک سطح زمينزد یهاهيگذشتن از ال

در  یکشاورزي هواشناس عالوههيابد. بگسترش مي است یولوژيه جو که مورد توجه آئروبين اليترمرتفع

 ها،بادشکنازجمله ها )مياقلرات در خرد يياعمال تغ ديگری نيز از اهميت برخوردار است:موارد 

ت ي، وضعیحاکم در مدت انباردار يميط اقليخبندان(، شرايو محافظت از  یاري، آبيحفاظت یکمربندها

مزرعه و  یهاو ساختمان هادام یهادر پناهگاه يطيط محيرها، شراط انبايدر مزرعه و کنترل شرا یجو

 محصوالت. ييجابجانقل و انتقاالت و 

 ر دانست:يعامل عمده ز 6 گرو درتوان يرا م یشاورزکدات يست در تولکا شيت يموفق

 ،. بذر خوب و مناسب1 

 ،خوب و مناسب ك. خا2 

 ،. هوا و اقليم مناسب3 

 ،آالت مناسبنيو ماش ی. فناور4 

 ،ت مناسبيفکيو با  يافک. آب 5 

 .. مهارت و تجارب زارع6 

ه کشود يرد مشاهده ميمختلف مورد مطالعه قرار گ یهادر سال یشاورزکدات يرات توليياگر تغ

ها، يت هوا از نظر بارندگيگر ثابت باشند وضعيد یر پارامترهايو آب و سا كه بذر و خاک يطيدر شرا يحت

از عوامل مخرب  يمحصول است. برخ يمّکويفکيرات ييتغ يره عامل اصليو غ يسالکخبندان، خشيسرما، 

توان با انجام ينباشد م يافک يباشند. مثالً اگر بارندگيم و جبران ميقابل ترم یشاورزکدر  يهواشناس
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از آن  کوچکخبندان در باغات و مزارع يا در صورت بروز يآن را جبران نمود و  يليمکت یهایاريآب

 یشاورزکتوسعه  یهایزيره برنامهکستند. لذا بهتر است يگر قابل جبران نيد يرد، اما بعضک یريجلوگ

 انجام شود. یشاورزک يميت اقليبراساس شناخت از وضع

 یاربردکاز علم  یاتوان آن را شاخهياست. اگرچه م یارشتهانيعلم م يک یشاورزک يشناسآب و هوا

 ی، دامپروركخا يمي، شيشناسک، خايمانند باغبان یشاورزکبا علوم  يکدانست اما در ارتباط نزد يهواشناس

 ي، مهندسيشناس، حشرهياهيگ یولوژيزيمانند ف يگر علميد یهاشاخه از بر آنعالوهباشد. يز مين یاريو آب

 يهواشناس درواقعرد. يگيم کمکز ير علوم وابسته نيو سا ياهيگ یهایماري، بیشاورزک يکزي، فیشاورزک

 (.1شکل ) بردميسود ي آنها له علوم مختلف در برگرفته شده و از تماميوسبه یشاورزک

 

 

 يارشتهانيعلم م يک عنوانبه يشاورزك يهواشناس .1ل کش

 
 

 یرهاين متغيب یهانشکه به اندرکاست  یاربردک ياز هواشناس یاشاخه هواشناسي کشاورزی

، ي، باغبانیشاورزک یهایزيرها و برنامهتيپردازد اما فعاليم یو جانور ياهيدات گيو تول يمياقل

 يبه همراه هواشناس یشاورزک يواقع هواشناس دهد. درير قرار ميتأثز تحت يو امثال آن را ن یورزكخا

ن رابطه دامنه عمل ينند. در اکد يرا تول یشتر و بهترينند تا محصول بکيم کمکشاورزان کمحض به 

 رد:کر خالصه ياهداف ز یر و برايتوان به صورت زيرا م يهواشناس

 ،يزراعاستراتژيک  یهایزيربرنامه منظوربه منطقه يکم يمنابع و اقل از لحاظ بندیپهنه. 1
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كشاورزي

زراعت 
باغباني فيزيولوژي

گياهي

جنگلداري

دامپروري

خاكشناسي
فيزيک 

كشاورزي
هواشناسي 
هيدرولوژي  
اقليم شناسي

ميکرو 
ژيكليماتولو

مهندسي 
كشاورزي 
منابع آب
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كشاورزي

بهره وري و 
اقتصاد 

كشاورزي

بيماري هاي 
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 ،رهيشت، شخم، برداشت و غاکن زمان ييل تعياز قب یشاورزکات يعمل یزير. برنامه2

 ،افزايش دقت و صحت در زمان کوددهي -

 ،اجتناب از عمليات نادرستي که موجب از بين رفتن محصول شود -

کشاورزی و کاهش تلفات و خسارات پس محصوالت نقل وحمل سازی وسازی ذخيرهبهينه -

 ،از برداشت محصول

 ،اهيگ یبا مراحل فنولوژ يميط اقلين رابطه شرايي. تع3

 ،اهيخاص هر گ یهایماريمربوط به آفات و ب یهاو شاخص ي. مطالعه رابطه عوامل هواشناس4

 ،آنها يو واسنج ياهيرشد گ یها. توسعه مدل5

 ،هايسالکش وقوع خشي. پا6

 ،يو دام یشاورزکمه محصوالت يب یبرا یزيربرنامه. 7

 ،مخرب يميع اقليمقابله با وقا یهابرنامه ی. اجرا8

 ،یشاورزک یهااستفاده منظوربه وضع هوا يانه و فصليماه ينيبشي. پ9

 ،اه و هوايرابطه گ یهااگراميو د يم زراعيه تقوي. ته10

 وری منابع و بهبود اقتصاد کشاورزی.بهره .11

 

 يشاورزكدر  هواشناسيت آمار ياهم. 4

آمار و اطالعات بخش هواشناسي تأثير زيادی در کيفيت و بهبود عملکرد محصوالت کشاورزی دارد. 

 توان به موارد زير اشاره کرد.کاربردهای هواشناسي در بخش کشاورزی ميازجمله 

 

 توليدات كشاورزيافزايش . 1-4

هايي با عملکرد باال ليد محصوالت کشاورزی حتي در محيطتو ساليانهپذيری مهمترين عامل تغيير آب و هوا

مهم افزايش محصوالت کشاورزی انطباق تکنولوژی با پارامترهای اقليمي خاص  عوامل از و فناوری باالست.

های هساله پديدو چند ساليانه ایدانستن وضع جوی و اقليمي و تغييرات دوره .استدر نواحي کشت 

در هر مرحله از  .نيازهای عمده در کشاورزی مدرن استازجمله هواشناسي و انحرافات آنها از مقدار عادی 

جوی بر روی محصوالت  عيتوض .گيرندثير شرايط محيط قرار ميأموجودات زنده تحت ت ،رشد و نمو و توسعه

برداشت محصول و حتي در مدت دوره رسيدن و زمان  ،در دوره رشد و نمو، شتاکشاورزی قبل و بعد از ک

سبزيجات و ساير ، هاهميو ،عمليات بعد از برداشت محصول از قبيل خشک کردن بذرها .داردثير أانبار کردن ت

سالمتي  ،رشد و نمو ،هوضع جوی در تغذي. گيردمي ثير وضع جوی قرارأمحصوالت کشاورزی انبار شده تحت ت

ر اثر مستقيم بر ب عالوههمچنين  .ثر استؤو قدرت باروری حيوانات و همچنين در توزيع جغرافيايي آنها م
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 زندگيکنند و خاکي که روی آن که حيوانات تغذيه مي ييهااز طريق علف ميرمستقيطور غروی حيوانات به

ها بيماری نمو آفات و رشد و سيکل يا دوره توسعه و ثير دارد. شرايط جوی نه تنها درأوی آنها تر کنند نيز برمي

ها کشحشره ها وکشآفتي پراکندگ ،. بدين ترتيبؤثر استکننده آنها نيز ماقدامات کنترل اثر دارد بلکه در

 ريزی وبرنامه ای وتوزيع منطقه دارد. و ساير پارامترهای هواشناسي باد، بارندگي ،بستگي به تشعشع خورشيد

  نظر برای ذخيره توليدات کشاورزی در يا دهی شزيرگياهان طرح که برای حيوانات و ييهاساختماناحداث 

پاييزهای خشک بدون  درمثال  عنوانبهشرايط اقليمي داشته باشد.  هماهنگي کامل با دگرفته شده است باي

اپتيمم نسبت به خسارتي که مقايسه با وضع  باعث خسارات کمتری در کاشت گندم خير درأنوع ت باران هر

از برداشت محصول  کاشت گندم بعديا مثالً دارد.  ،شودمرطوب به محصول وارد مي و پاييزهای سرد در احتماالً

 حتي از تنزل قابل مالحظه عملکرد و باعث فراوان یهايبارندگ م باأپاييزهای تو س هيبريد دررهای ديرذرت

 بين رفتن کامل آن خواهد شد.

 

 ياريآب يازهاين نييتع. 2-4

محصوالت دارد  يکيولوژيزيف و يکيولوژکا یازهايبه ن يبستگآنها  زانيم و یاريتعداد دفعات آب

تعرق  ر ويتبخ ه باک يتعرق واقع ر ويتبخ یريگاندازه توان بايم فصول مختلف را در یاريآب  یازهاين

آن و  یباال یه هوايال یدما و كسطح خا یم دمايتنظ یبرا یاريآباز  ن نمود.ييبالقوه ارتباط دارد تع

 يهنگاه يستيبا را یاريآب .شودياستفاده م هابرگها و شهيش از اندازه رياجتناب از گرم شدن ب یبرا

د و متالطم هوا و يت شدکگرم و حر یرا هوايو اغلب در موقع شب انجام داد ز استه هوا نسبتاً آرام ک

 يدر ط يهواشناس یق پارامترهاي. ثبت دقدينمايمد ير تشديتبخق يد، اتالف آب را از طريتشعشع شد

 .رديگيمصورت  هایاريآبن ين در فواصل بيو همچن یاريقبل از آب یهادوره

 

 اشتكخ يتار نييتع. 3-4

 يکد ژنتکاهان در ياز گ يک هر .دينماين مييآن نوع را تع یاهيع ناحيتوز ،اهينوع گ يک يبحران یهادوره

مم ياپت. دنباشياز رطوبت م ينيو مقدار مع ييانتها يير گرماينسبت به مقاد لتحم یهاآستانه یخود دارا

دوره برداشت  يدر ط هاخاك يو رطوبت يم حرارتيرژ .قرار دارد يير انتهايدان مقين ايب يکيولوژيب

 گذارد.ير ميثأت يشياه در تمام دوره رويگ ياتيقدرت ح یبر رو يکيه فنولوژيامل مراحل اولکمحصول و ت

ر درجات يثأتحت ت ،هااندامنمو  رشد و ينيبشيدر مورد پ يعيا طبي يط مصنوعيتحت شرا یهاپژوهش

نمو و  بر رشد و یوضع جو يجمع آثارن يو همچن يمختلف استرس انجام شده توسط عوامل هواشناس

د عوامل يبا در نظر گرفتن اثر شد .اندز بودهکت متمراوانيح یدينباتات و قدرت تول يدهت محصوليقابل

 یاهان و نژادهايد گين بتواند ارقام جدينو یشاورزکه کرود يانتظار م ،واناتياهان و حيبر گ يمياقل
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وضع ، ير بارندگيثأند. تکد يتول ،ط مطابقت داشته باشنديبا مح که ين وجهيوانات را به بهتريح يانتخاب

م و ير مستقيثأهمه تحت ت ،کو خش يباران یهاسال يابيارز و ها در آنو وجود آفت كخا يدائم

 يمياطالعات اقلداشتن با  يهمگ يبارندگو  ره آبيذخ یسدها، هابادشکنساختن  ند.ا ميم اقليرمستقيغ

 شوند.يانجام م

 

 محيطيهاي مختلف علوم زيستبخش هواشناسي كشاورزي دراربرد ك. 5

 الگوهای جوی مورد های وضعيت جوی يابينيصحت پيش وقابليت دسترسي  عملي اين دانش با کاربرد

بيني پيش بيني هوا برای کشاورزی ازمحدوده نيازهای پيش باشد.ارتباط مي در بسته به مقياس زماني، انتظار

 . کندمي تغيير ،فصلي الگوهای هوايي هایآگاهييشپ تا )يک الي سه روزه( دقيق تفصيلي هوا مدتکوتاه

منابع  جنگلداری، کشاورزی،ازجمله  محيطيهای مختلف علوم زيستبخش کشاورزی درهواشناسي 

های اين دانش توانايي برخي ازشود مه ذکر ميای که در ادموارد اهميت دارد. محيط زيست طبيعي و

های بينيتهيه پيشل، محصو عملکرد گياهي و مراحل نمو ،کشت یهاخيتاربيني پيش :باشدمي

طول  بيني درجه حرارت خاك درپيشه، رسيدگي ميو یهاخيتار درختان ميوه، شروع گلدهيفنولوژيکي 

طرف ديگر اين شرايط  نامطلوب خاك که از طيشرا درکاشت  بذرپاشي يا اجتناب از منظوربهدوره کاشت 

 عمق درتعيين درجه حرارت حداقل خاك ، شد خواهند بذر شدن سبز زني وجوانه باعث جلوگيری از

 ينيبشي، پلبيني يخ زدن محصوگياه جهت پيش تعيين درجه حرارت بحراني نقطه انجماد کاشت و

توسعه ، گياهان گرماپسند طي فصل رشد بيني شرايط حرارتي درپيش، بازشدن خاك تاريخ يخ زدن و

بيني پيش، يخبندان ديده ازگستره نواحي خسارت برآورد گذراني وبيني شرايط زمستانپيش یهاروش

، گياهي یهایماريبتوسعه  شيوع و عامل در نيمهمتر عنوانبهطول مدت خيس بودن سطح برگ 

توانايي ر، طول مسي های کشاورزی درهفرآورد چه بهتر انتقال هر منظوربه حداقل و حداکثرهای بينيپيش

 رطوبت، حرارت،درجه  حداکثر حداقل و سرعت باد، بارندگي، مدتکوتاهبيني هوايي پيش برای صدور

 تواندبارندگي که مي (روزه 10 تا 3) مدتانيمبيني پيش انتشار تهيه و توانايي درم، شبن و پوشش ابر

 های بلندمدت برای کشاورزان دربينيپيش یريکارگهب توانايي در، باشد ثرؤعمليات زراعي م در

 يخبندان، هواشناسي درباره وقوع سرمازدگي وهشدارهای  انتشار وانايي، تانهيماه های فصلي وريزیبرنامه

 قرار ثيرأتحت ت های کشاورزی رافعاليت تواندای که ميپديده يا هر هاجنگلدر سوزی آتشايجاد شرايط 

بيني های پيشمدل کاربرد تشريح و، سرما و های گرماموج و های سنگينباران بادهای قوی، مانند: دهد

محاسبه موازنه رطوبت خاك برای تعيين ، خشکي برای خشکسالي محاسبه شاخصل، محصو عملکرد

ارزيابي ، ريزی آبياریبرنامه طراحي و و طول فصل رشد افزايش رطوبت در يا رطوبت و پريودهای کمبود

توجه به رطوبت  با (شخم)مانند انجام عمليات زراعي  چگونگي کاشت و آگاهي از زمان مناسب کاشت،
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شيميايي  مواد سموم ون زمان استفاده از يي، تعزمان مناسب برداشت تعيين، دمای خاك خاك و

تعيين ، استفاده شود دمای باال و شرايط باد زياد در هوای باراني و در نبايده ککودهای مايع  کشاورزی و

ثيرات درجه حرارت پايين أت آگاهي از و شيميايي کشاورزی برای مواد سرعت باد آستانه حرارتي بارش و

 .خسارت يخبندانو  همچون خسارت سرما محصولبرای 

 

 يشاورزك يهواشناس يهاداده يكاربران و كاربردها. 6

گيرد. کاربراني که در قرار مي ينها مورد استفاده کاربران متفاوتبا توجه به تنوع آ يهواشناس یهاداده

و  يحيتفر ،يامور ساختماند، ي، تولي، تحقيقات هواشناسی، منابع آب، انرژیکشاورز یهانهياز زم يکي

، ياز اهداف طراح يکي یرا برا يها و اطالعات هواشناسداده ،اشتغال دارندنقل وحمل و یگردشگر

دهند. آنچه که از يخود مورد استفاده قرار م يابيا اقدامات ارزيو  یکاربرد یهاتيو فعال یزيربرنامه

هاست. بيشتر از ساير بخش یاز آن است که تعداد کاربران در بخش کشاورز يد حاکيآيمها بربررسي

قرار  يو خصوص ياز مشاغل عموم یادر گستره یهواشناسي کشاورز یهاينيبشيکاربران اطالعات و پ

د يتول یهاشرکت ،ييايميدکنندگان کود و مواد شي، تولین کشاورزيمروج رند که شامل کشاورزان،يگيم

و دام،  ياهيگ یمارين بيمنابع آب، متخصص کارشناسان ،يآب یدکنندگان انرژيها، تولرسانهبذر، 

صاحبان مزارع دارای دانش در ها هستند. و دانشگاه يقاتي، مؤسسات تحقيعيطب یايکارشناسان بال

، برآورد یاريآب یزيراستفاده کرده و برنامه يميو اقل ييآب و هوامزرعه خود از اطالعات گسترده  مديريت

 کنند.آن را براساس اين اطالعات تنظيم مي ييمت نهايعملکرد محصول و ق ينيبشياز، پيکود مورد ن

 

 رانيدر ا يشاورزك يهواشناسجايگاه . 7

 کنارشور در ک ي. سازمان هواشناسنيستمشخص  يدرستبهمتأسفانه  ران يدر ا یشاورزک يگاه هواشناسيجا

نده کار پرايبس صورتبهنقاط و  يدر بعض ،يکينوپتيس ينه هواشناسيدار خود در زمدامنه یهاتيفعال

ه ير نبوده و در سايها چشمگتين فعاليند. اما اکيت ميريز مديرا ن یشاورزک يهواشناس یهاستگاهيا

کشاورزی  مرکز تحقيقات هواشناسي 47حاضر حدود درحال  ن سازمان قرار گرفته است.يگر ايد یهاتيفعال

 100تعداد آنها بايد به حدود  gMAC(1هواشناسي کشاورزی ) در ايران فعاليت دارد که طبق نظر کميسيون

 کننده برسد.هماهنگ ايستگاه

های هواشناسي کشاورزی به چهار ايستگاه  2،(GAMP) ،کميته هواشناسي کشاورزیبراساس اسناد 
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های هواشناسي و بخشافزايي دليل عدم همدر ايران بهکه  1های گروه شوند. ايستگاهدسته تقسيم مي

ها در راستای تحقيقات و کاربرد دانش د. اين ايستگاهنوجود ندارمرتبط، های کشاورزی و ساير بخش

هايي هستند که در سطح ناحيه ايستگاه 2های گروه . ايستگاهشوند ايجاد ميهواشناسي در کشاورزی و باغات 

ايستگاه وجود دارد و  47د که در ايران حدود نکنبه کشاورزان همان منطقه کمک ميو يا شهرستان نصب و 

که  3های گروه ايستگاه برسد. ايستگاه 100کشت غالب مناطق مختلف بايد به حدود  براساس اين عدد

های به ايستگاهشوند و  احداث ميکشت زياد است در مناطقي که تعدد اقليم و  و های تکميلي هستندايستگاه

بايد دارای ساختمان  3و  2، 1های گروهکنند. ايستگاههای هواشناسي کمک ميآوری دادهدر جمع 2نوع 

های هواشناسي ايستگاه 4های گروه ثابت، تجهيزات آزمايشگاهي کامل و پرسنل مجرب باشند. ايستگاه

که در ايران بايد  ندمشهور های اهداف خاصکشاورزی هستند که بدون ساختمان و نفر هستند و به ايستگاه

صورت هبدشت کشور( نصب و در مزارع و باغات به بررسي شرايط جوی محيط رشد  609در يک شبکه منظم )

 .اقدام کنندخودکار و آنالين 

ه کندارد. حال آن يتوجه گاه قابليز جاين یشاورزک یهادر سازمانهواشناسي کشاورزی در ايران، علم 

و وابسته به  يالمللنيسازمان ب يکه ک WMO(1( يجهان يمهم سازمان هواشناس یهاونيسيمکاز  يکي

از  يکي عنوانبهCAgM ه با عالمت کاست  یشاورزک يون هواشناسيسيمکباشد يسازمان ملل متحد م

را در  يفن یهاسيون سرويسيمکن يت دارد. اين سازمان فعاليگانه اهشت یهاونيسيمکن يترياصل

 یهانفرانسکساله ور همهکدهد. سازمان مذيعضو ارائه م یشورهاکبه  يزراع يجهت رشد علم هواشناس

ر امور مربوطه برگزار و يو سا یشاورزک ي، هواشناسيشناسمي، اقلينه هواشناسيرا در زم یمتعدد

دهد و الزم است يقرار دارند ارائه م يميه در معرض مخاطرات اقلک ييشورهاکالزم را به  یهشدارها

را نموده و جايگاه  یبردارثر بهرهکها حداونيسيمکن يا یز از دستاوردهاينسازمان هواشناسي کشور 

 .هواشناسي کشاورزی را در کشور ارتقا بخشد

 

 مشکالت و كمبودهاي بخش هواشناسي كشاورزي در ايران. 8

و اسناد کميته هواشناسي  کميسيون هواشناسي کشاورزیسازمان هواشناسي جهاني، های براساس توصيه

عمده از  باشدمي عضو آن که سازمان هواشناسي کشور به نمايندگي جمهوری اسالمي ايران  کشاورزی

 توان به موارد زير اشاره کرد:مي ،مشکالت بخش هواشناسي کشاورزی

های بالتصدی برای تکميل نيروی با توجه به پست که کمبود نيروی انساني و کارشناس متخصص .1

نفر با مدرك دانشگاهي کارشناسي ارشد و باالتر نياز است. در صورت  160های موجود، به انساني ايستگاه

                                                 
1. World Meteorological Organization 
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نفر و  7ايستگاه تحقيقات هواشناسي جديد، برای هر ايستگاه تحقيقات هواشناسي اصلي  53تأسيس 

ايستگاه اصلي  20نفر مورد نياز است. بنابراين برای  4برای هر ايستگاه تحقيقات هواشناسي تکميلي 

نفر با مدرك دانشگاهي  272نفر و جمعاً تعداد  132ايستگاه تکميلي 33نفر و برای   140مورد نياز 

 .کارشناسي ارشد و باالتر مورد نياز است

های سنجش رطوبت در اعماق خاك، وجود توليد داخل مانند دستگاهو عدم تجهيزات گرانقيمت  .2

ناسب افزار مافزار بومي محاسبه زمان مواجهه با سرما در مزرعه، نرمهای پرتابل هواشناسي کشاورزی، نرمايستگاه

 .ورزیسازی مصرف آب در بخش کشاافزار محاسبه نياز آبي در راستای بهينهنرمتعيين زمان مبارزه با آفات و 

 های اخير به شرح جدول زير بوده است.وضعيت بودجه سازمان هواشناسي کشور در سال. کمبود اعتبارات .3

 

 ون ريال(ي)ميل        وضعيت اعتبارات سازمان هواشناسي كشور .2 جدول      

 سال
 هاياعتبارات طرح

 اي مليهاي سرمايهتملک دارايي

 هاياعتبارات طرح

 اي استانيسرمايههاي تملک دارايي

1390 
 190.330 259.853 مصوب

 170.884 200.030 عملکرد

1391 
 149.824 350.000 مصوب

 60.008 175.299 عملکرد

1392 
 202.264 324.000 مصوب

 113.006 268.550 عملکرد

1393 
 263.024 335.000 مصوب

 123.692 185.249 عملکرد

1394 
 324.419 376.450 مصوب

 174.401 90.353 عملکرد

 

های تملک يک اعتبارات ملي و استاني در طرحجدول فوق بيانگر بودجه مصوب و عملکرد آن به تفک 

ذکر است که معموالً اعتبارات . الزم بهباشدمي 1394تا  1390های ای، طي سالهای سرمايهدارايي

المللي برای سازمان هواشناسي کشور در نظر ی ملي و بينهامناسب با توجه به حجم عمليات و فعاليت

رشد اين امر مانعي جهت  اعتبارات مصوب نيز به طور کامل تخصيص نيافته وغالباً گرفته نشده است و 

 .المللي بوده استمتناسب با استانداردهای بين و توسعه سازمان

های خود فعاليت براساس برآوردهای صورت گرفته سازمان هواشناسي کشور جهت تکميل و گسترش

 ميليون ريال اعتبار به شرح زير نياز دارد: 1.269.350 به

ايستگاه اصلي و  20ميليون ريال جهت تملک زمين برای ساخت  140.250 ای بالغ برهزينه برآورد -

 سازی،ايستگاه تکميلي و محوطه 33

تجهيزات فني مورد نياز تأمين و نصب ميليون ريال جهت  1.029.500 ای بالغ بربرآورد هزينه -
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 های کشور،ايستگاه خاص برای دشت 609فوق و  هایايستگاه

 .ميليون ريال 99.600 معادل ساليانهپرسنلي های پرسنلي و غيرو ساير هزينه پرسنلي یمزاياو برآورد حقوق  -

در اکثر کشورهای دنيا بخش هواشناسي . ايگاه هواشناسي کشاورزی در کشورمشخص نبودن ج .4

ها کشاورزی از سه دپارتمان کشاورزی، دانشگاه و هواشناسي تشکيل شده است اما در ايران فعاليت اين دستگاه

 ،شودگونه هماهنگي انجام ميبدون هيچ

سازی در بين کاربران در راستای استفاده امعه کاربری کشاورزی و عدم ظرفيتسنتي بودن ساختار ج .5

 بهينه از منابع اقليمي،

های هواشناسي توسط کارگيری دادههعدم مشارکت صندوق بيمه محصوالت کشاورزی در الزام و ب .6

 کشاورزان )کاربران(،

 نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي، سازمان عدم وجود جايگاه هواشناسي کشاورزی در .7

دليل به کشور به و تکنولوژی تجربه ،المللي و عدم انتقال دانشبينهمکاری ضعيف با نهادهای  .8

 کمبود اعتبارات،

 ،، علمي و متمرکز هواشناسي کشاورزیعدم وجود يک شبکه با زيرساخت قوی .9

 ،سازی نهادی تخصصي برای هواشناسي کشاورزیعدم ظرفيت .10

 .برای هواشناسي کشاورزیامه متمرکز و يکپارچه عدم وجود يک برن .11

 

 در جهان يكشاورز يهواشناسخدمات . 9

 د.نگيردنيا مورد بررسي قرار ميدر کشورهای مختلف های هواشناسي کشاورزی از سامانه هاييدر اين بخش نمونه

 

 (2قاره آسيا )منطقه 

های بسيار متفاوتي مشغول فعاليت بخش هواشناسي کشاورزی در کشورهای مختلف آسيايي در سازمان

هواشناسي کشاورزی تحت نظر وزارت کشاورزی انجام  یهاتيفعالمثال در قطر و بحرين  عنوانبه. است

مشترك توسط  طوربههواشناسي کشاورزی  یهاتيفعالشود. اما در کشورهايي نظير ژاپن و ويتنام مي

در کشورهای معدودی نظير روسيه، ژاپن، مغولستان  شود.سازمان هواشناسي و وزارت کشاورزی انجام مي

 شود.های دولتي و خصوصي انجام ميتوأمان در سازمان طوربههواشناسي کشاورزی  یهاتيفعالو چين 

 

 چين

باني ايستگاه ديده 653دارای   1(،CMAوابسته به سازمان هواشناسي ) یشاورزک ين هواشناسيدر چ

                                                 
1. China Meteorological Administration  
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ايستگاه سنجش رطوبت خاك  1669ايستگاه آزمايشي هواشناسي کشاورزی و  70هواشناسي کشاورزی، 

ها با همکاری وزارت های پيشرفته در زمينه هواشناسي کشاورزی )انجام برخي پروژهبينيپيش و صدور

 .است (هاجنگلسوزی بيني آفات و يا آتشنظير پيش هاجنگلکشاورزی و سازمان 

 

 (3قاره آمريکاي جنوبي )منطقه 

های هواشناسي انجام خدمات هواشناسي کشاورزی در کشورهای آمريکای جنوبي عمدتاً توسط سازمان

هواشناسي کشاورزی در  ،. اما در کشورهايي نظير پاراگوئهاستدولتي آنها  شده و منابع تأمين مالي

های هواشناسي )وزارت کشاورزی( و در ونزوئال تحت نظر مشترك مؤسسه هايي بجز سازمانسازمان

های هواشناسي درصد از سازمان 70. حدود استانجام درحال  تحقيقات کشاورزی و وزارت محيط زيست

 های مستقل هواشناسي کشاورزی بوده و منابع تأمين ماليکشورهای آمريکای جنوبي دارای بخش در

 اروگوئه(. و )کشورهای آرژانتين، بوليوی، برزيل، شيلي، اکوادور، پرو استدولتي آنها 

 

 (5غربي اقيانوس آرام )منطقه كشورهاي جنوب

شود اما های ملي هواشناسي انجام ميخدمات هواشناسي کشاورزی توسط سازماندر برخي از کشورها، 

مثال در اندونزی  عنوانبه. استگر از کشورها زير نظر وزارت کشاورزی و وزارت محيط زيست يدر برخي د

تحت نظر مؤسسات تحقيقات کشاورزی و در فيليپين زير نظر سازمان خدمات نجوم، ژئوفيزيک و 

و در ساير  نيستشود. تنها در کشور فيجي بخش هواشناسي کشاورزی مستقل انجام مي يهواشناس

 شوند.يکشورها بخش هواشناسي کشاورزی مستقل اداره م

 

 (6قاره اروپا )منطقه 

شورها کن يل اين دلي. به همستن کشورهايدر اکثر کشورهای اروپايي توليدات کشاورزی بيش از نياز داخلي ا

. از طرف ديگر از آنجا که در نيستندکمي(  طوربههايي جهت افزايش ميزان توليد )سامانهمايل به ايجاد 

ارانه محصوالت کشاورزی و حفاظت محيط يکشورهای عضو اتحاديه اروپا قوانين سخت و دقيقي درخصوص 

بي مصرف بهينه سموم، کودهای شيميايي و نياز آ درخصوصزيست وجود دارد، هواشناسي کشاورزی بيشتر 

های دولتي، هواشناسي کشاورزی در موقعيت مناسبي سازمان نظرنقطهگيرد. از گياهان مورد توجه قرار مي

ره انجام يو غ کشآفتبيمه و  یهايکمپانقرار ندارد زيرا بسياری از خدمات هواشناسي کشاورزی توسط 

مستقل زير نظر  طوربهکشور دارای واحدهای هواشناسي کشاورزی  20کشور اروپايي،  49 انياز مشود. مي

مثال  عنوانبه. نيستندکشور دارای واحدهای مستقل هواشناسي کشاورزی  13های هواشناسي بوده و سازمان

 .استسازمان هواشناسي آلمان دارای بخش مستقل هواشناسي کشاورزی 
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 (1قاره آفريقا )منطقه 

مستقل  طوربههای هواشناسي در کشورهای آفريقايي دارای بخش هواشناسي کشاورزی اکثر سازمان

 شود.هواشناسي کشاورزی زير نظر وزارت کشاورزی انجام مي یهاتيفعالو در معدودی از کشورها  هستند

 

 (4قاره آمريکاي شمالي و مركزي )منطقه 

درصد  77های هواشناسي کشاورزی مستقل هستند و کشور آمريکای مرکزی دارای بخش 13کشور از  4

هواشناسي کشاورزی  یهابولتنمنظم  صورتبهدر اين کشورها  يشناسآبهای هواشناسي و از سازمان

هواشناسي کشاورزی با همکاری  دادوتوباگوينيتر های کاستاريکا ونمايند. تنها در کشورمنتشر مي را

 شود.مؤسسات تحقيقات کشاورزی انجام مي

 

 در هند يكشاورز يهواشناس توسعه يهاسيسرو

 یويق رادياز طرآنها  آغاز کرد. اخبار 1945س به کشاورزان را از سال يارائه سرو 1هند يسازمان هواشناس

سازمان  1976 شد. متعاقباً در ساليمنتشر م یکشاورز يهواشناس یهاهند به شکل بولتن یسراسر

وزارت  یبا همکار يهواشناس يرسم را از مراکز یکشاورز يهواشناسس مشاوره يهند سرو يهواشناس

ز يهند تجه يسازمان هواشناس وسيلهبه یار متماديبس هایسالها در سين سرويشروع کرد. ا یکشاورز

با  2007جامع را در کشور در سال  یکشاورز يس هواشناسيهند سرو يشدند. سازمان هواشناسيم

ای های مشاورهاين کشور بولتن در حاضرمختلف آغاز کرد. درحال  یهامؤسسات و ارگان یهمکار

 شوند:يه ميته سطوح زيرهواشناسي کشاورزی در 

 يالمللنيب يكشاورز يمشاوره هواشناس يهابولتن (الف

س يمرکز سرو وسيلهبهشده و  یسازآماده يللالمنيت در سطح بيريو مد یزيربرنامه یها بران بولتنيا

هند  يو وزارتخانه هواشناس یکشاورز يهواشناس یهاه باشگاهي، اتحادیکشاورز يهواشناسمشاوره 

محصول و وزارت  یآب و هوا برها گروه نظارت ن بولتنيکنندگان امصرف مهمترينشود. يمنتشر م

 يردولتيغ یهاسازمان ها و، ارگانيالتيو ا یمرکز هایوزارتخانهها در بوده و اين بولتن یکشاورز

 رند.يگينهاد( مورد استفاده قرار م)مردم

 يكشاورز يمشاوره هواشناس يرسم يهابولتن ب(

 مهمترينشوند. يهای هند منتشر ممختلف در ايالت کشاورزیمشاوره  ستميواحد س 22ها از ن بولتنيا

گر يهمکاری د ها بامحصول بوده و اين بولتن يبر هواشناس ينظارت یهاها گروهن بولتنيکننده امصرف

                                                 
1. India meterologinal Department (IMD) 
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 یهاي، تعاونیاري، مؤسسات آبهاکشآفت ود سم يع تولي، صناييايميع کود شيکنندگان مانند: صنامصرف

آمادگي کشاورزان توليد  یبرا یامنطقه صورتبهها بولتن اين شوند.ها توليد ميگر ارگانيد بذر و ديتول

 ييهاانتشار يافته و شامل مشاوره يرسم یهافعال در دانشگاه یکشاورز يمرکز هواشناس 30و از  شده

از کاشت تا برداشت محصوالت زراعي و  یات کشاورزيدر عمل يمؤثر هواشناس هایهمه فراسنجه یبرا

 یهااز رسانه جمعي وسيلهبه ين خدمات هواشناسيو دام است. ا ينه محصوالت باغيدر زم ييهامشاوره

 شود.يدر سطح منطقه منتشر م ييهاواسطهعالوه هره، بينترنت و غي، ايارتباط جمع

 

 اطالعات هواشناسي كشاورزي توسعه ديدگاه استيکتر نسبت به سامانه. 10

و در  یدات کشاورزيماً در توليشود که مستقيم ياتيعمل یجد صورتبه ي، زمانیکشاورز يهواشناس

اطالعات،  صورتبهتواند ين موضوع ميشود. ا کار گرفتههب یدکنندگان کشاورزيحل مشکالت تول

ا کشاورزان بزرگ يو  يردولتيو غ يمردم یها، سازمانيمؤسسات دولت یهاسيها و سرواخطارها، مشاوره

، مؤسسات يدولت يهواشناس یهاسيپا، سروها از کشاورزان خردهگاهين پايرد و در استقرار ايشکل بگ

 یکشاورز يهواشناسکه از خدمات  يسال گذشته مزارع 40در کمک گرفته شود.  يو دانشگاه يقاتيتحق

درحال  یط کشورهاي، موافق با شرایکشاورز يف هواشناسياند. تعرداشته يعياند رشد وساستفاده کرده

ن قدم در توسعه ين اوليدا کرده است. ايتوسعه پ يو هواشناس يمياقل يطيا و مخاطرات محيتوسعه در بال

و اقتصاد  يشناسچه جامعهکند گريان ميتر بکياست. است یکشاورز يهواشناسها در تياولو يجيتدر

ط يرگذارند. محيتأث یکشاورز يهواشناسبر ی آنها هاستند اما برآمدين یکشاورز يهواشناسمتناظر با 

 یشود. در کشورهايم یکشاورز يج وارد هواشناسيبه تدر يرسطحيان زيک جريمانند  ید کشاورزيتول

 نه،يبه یاري، آبيبه سمت کشت چندمحصولي آنها اجتماع ـ یاقتصاد یهایريگعناصر جهترتر يفق

 یکشاورز يکل طوربهخبندان و ي، ييرزايش، کوي، فرساي، خشکسالالبياز س یريح، جلوگيصح یانباردار

به توسعه درحال  یهات در کشوريفقدان آموزش و ترب ،فوق يافتگيتوسعه یهادار است. در هدفيپا

 شود.يشدت احساس م

کشاورزان را  یازهاين یکشاورز يشناسميو اقل کشاورزی هواشناسي یهاد، سازمانيف جديدر تعر

 یاريآب یهادر برنامه کشاورزی هواشناسي یهاکنند. سازمانيرندگان مطالعه ميگميتصم عنوانبه

 يميهوا و اقل ينيبشيو کاربرد پ یساخت بشر هایاقليم خرد، یجو یايع در بالي، اخطار سریکشاورز

، کشاورزی هواشناسي یهاسيکنند. همگام با سرويصادر م ييهاهيتوص يمياقل یرهايرات متغييدر تغ

 همراه است. توسعهم و يمانند آموزش، تعل يبا اصول که شودميز مطرح ين کشاورزی هواشناسي توسعه

 کند:يف ميتعرر يز صورتبهرا  یکشاورز يتر خدمات هواشناسکياست

رات ييو تغ يميخرد اقلت يريدر ارتباط با مد یکشاورز ياداره هواشناسهايي توسط ارائه مشاوره -
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 يپاشمالچ، حفاظت در مقابل باد، یاندازهيمحصوالت مانند سا ميخرد اقلدر آن، در جهت بهبود  يمصنوع

 ره.يخبندان و غي، مقابله با یگر اصالحات سطح، انبارداريو د

ها و از زمان کاشت تا برداشت، با استفاده از داده یشات کشاورزيج آزمايبراساس نتا ييهامشاوره -

 .يا اطالعات لحظه به لحظه هواشناسير و ياخ یهادر دوره يميرات اقلييتغ یهاآمار

و  آب و هوامربوط به  يعيطب یايج باليف نتايو تخف آثارکاهش  یبرا ييهاسنجه یقرارسازبر -

 .یم به نفع محصوالت کشاورزياقل

دات ين شده در تولييش تعياز پ ييهاماً با سنجهيکه مستق موقعبه یهاش مداوم و هشداريپا -

 یدات کشاورزيدر ارتباط با تول يميو اقل يعيطب یايبال جيف نتايو تخف آثارکاهش  منظوربه یکشاورز

 شود.يانجام م

 یهاآن در بازه یهاتيو فعال یدر ارتباط با کشاورز يو هواشناس يمياقل یهاينيبشيپ و ييشگويپ -

 شامل سال، فصل و هفته و از منابع مختلف. يمختلف زمان

 ييهواب و رات آييو تغ يمير اقليط متغينسبت به شرا یسازگار یهاروش يو اعتباربخشتوسعه  -

 کشاورزان. يشتيط معيو مح ی، اقتصادي، اجتماعيکيزيط فير شرايو سا

 .یدات کشاورزيبر تول يش جهانيگرما آثاردر جهت کاهش  ييهامشاوره -

ط مساعد رشد آفات و ي، شامل اخطار در مورد شرایکشاورز یبرا يژه هواشناسيو یهاينيبشيپ -

 جبران خسارت حاصل. یبرا ييهاا مشاورهيها و یماريب

 یهاستميتوسعه س منظوربه يعيمنابع طبت يريبا مد یکشاورز يهواشناسم يمستق یهمکار -

 .یقو یکشاورز يهواشناس یبا اجزا یشرفت تکنولوژيدار و پيپا یکشاورز

کنند. يافت مياست که در ييبازخوردها یکشاورز يادارات هواشناس یهاتيبخش فعال مهمترين

با  مشاورهت و نحوه ارتباط يفيها، کينيبشيت پيفياز: ک تندعبارنه ين زميمهم مطرح شده در امسائل 

که معموالً نسبت  يبرخورد متقابل، پاسخ به سؤاالت یهاق روشيحل مشکالت از طران راهيکشاورزان، ب

کارآمدتر و  یهاق روشيبه اطالعات از طر يها وجود دارد، دسترسدر مطالب بولتن یعالقمندآنها  به

 ها.کنفرانس یهان و برنامهيبه متخصص يدسترس

 

 ييفاكخود يشور در راستاكدر  يشاورزك يخدمات هواشناس. 11

اقتصاد  یهااستيمختلف مسئول، در راستای تحقق اهداف س یهاو سازمان هادستگاهبا توجه به اهتمام 

 یدر توسعه کشاورزآنها  و کاربرد يهواشناس یهاکشور، داده در ييت غذايجاد امنيمقاومتي از طريق ا

نه از ياستفاده به واقع درشوند. يبرخوردار م یاژهيت وي، از اهمیمحصوالت راهبردد يدر تول خصوصبه

ست يبايجامع م صورتبه یکشاورز يهواشناس یهاداده یکاربرد یهانهيامکانات موجود و توجه به زم
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، پايين بودن سطح مهارت يناكاف يمنابع انسانرد. اما در اين بين موانعي مانند يگ مورد توجه قرار

، ضعيف بودن امکانات پردازشي، محدود يبودن فناور ينيروهاي كارشناسي، قديمي يا ناكاف

وجود دارند که باعث بروز  هاي ديدبانيداده يوستگيو ناپ يبودن شبکه پايش در سطح مل

مشکالت مذکور شوند. به فهرست يم یکشاورز يادارات هواشناس يرسانت خدماتيت در ظرفيمحدود

ج يبه مراکز پردازش داده و انتقال نتا يها از مزارع محلهمچون عدم انتقال به هنگام داده یتوان موارديم

ز يهای برخط و به هنگام تبادل داده و اطالعات را ناز مراکز مذکور به سطح مزارع به سبب نبود سامانه

 .کرداضافه 

طبيعي  یاي، کاهش خسارات ناشي از بالیت کشاورزمحصوالکيفي وکمّي ری از افتيبرای پيشگ

دليل به يو منابع مال ی، پيشگيری از اتالف زمان، انرژيرساناطالع یهاستميجوی، برطرف کردن ضعف س

ت پرداختن يدر توليد محصوالت هواشناسي کشاورزی، اهم مؤثريا نداشتن کارآيي کارکنان  یانگارسهل

 شود.يآشکار م یکشاورز ياطالعات هواشناس توسعهای برای به ايجاد سامانه

 های زير است:رد دارای بخشکبا کاربر نهايي را برقرار خواهد  دوسويهاين سامانه که ارتباط 

 ،شناسايي کاربران نهايي .1

 ،يازسنجين .2

 ،تهيه داده و محصول .3

 ،های توزيع داده و محصولسامانه .4

 ،یسازتيظرف .5

 ،و بازخورد ينظرسنج .6

 .مستندسازی .7

شور ک يدر سازمان هواشناس کشاورزی کبا عنوان تهحاضر در کشور درحال  يتيريسامانه مدن يا

ش ين افزاياهش خسارت و همچنکدر  ينقش فراوانو  اربران قرار گرفته استکار يشده و در اخت یاندازراه

اهش که در جهت کن سامانه ياز خدمات ا ایر به نمونهيداشته است. در ز یشاورزکد محصوالت يتول

 شود.يانجام شده است، اشاره م یشاورزکخسارات محصوالت 

 

 رمانك( در باغات پسته 1395فروردين سال  14)اخطار سرمازدگي . 12

. زرند، رفسنجان، انار، کرمان، سيرجان و ارزوئيه استپسته يکي از محصوالت استراتژيک استان کرمان 

. پارامترهای هواشناسي عامل اصلي در کشت محصوالت خيز استان کرمان هستندمناطق پستهازجمله 

 یهادورهعوامل خسارت به محصوالت نيز تغييرات اين پارامترها در  مهمترينو يکي از  استدر هر منطقه 

عوامل خسارت به محصوالت ازجمله يزه و ديررس بهاره ي. سرماهای زودرس پااستحساس رشد گياه 
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. طبق آمار وجود داردهزار هکتار سطح زير کشت باغات پسته  212. در استان کرمان استکشاورزی 

 73.872 حدودفروردين و نوسانات دمايي قبل از آن،  14جهاد کشاورزی با کاهش دمای محسوس 

هکتار از باغات پسته  63.630 حدود هکتار از محصوالت باغي دچار سرمازدگي شدند که از اين ميزان

همچنين ترين فاکتور و اصلي عنوانبه. به گفته کارشناسان کشاورزی کاهش دما ندديدگي شددچار آسيب

کود، انجام پاکني و از بين بردن علف هرز، عوامل مؤثر در  موقعبهعدم مصرف ازجمله مديريت باغ سوء 

 .استافزايش خسارت به باغات 

به کشاورزان پيشرو سامانه تهک  موقعبهرساني بيني و اطالعاداره کل هواشناسي استان کرمان با پيش

از  اطالع بااين کشاورزان  در شهرستان انار توانست ميزان خسارت را برای اين کشاورزان به حداقل برساند.

هکتار  70 حدود ايجاد دود در منطقه، ميزانازجمله های هواشناسي کشاورزی وقوع کاهش دما و انجام توصيه

 را از خسارت سرمازدگي محفوظ نگه داشتند. ريال ميليارد 65از باغات پسته با برآورد ريالي بيش از 

 
 شهرستان انار محصول پسته افزودهارزش . ميزان3جدول 

 رديف
مساحت 

 )هکتار(
 روش به كارگرفته شده نوع رقم

ميانگين 

عملکرد 

محصول در هر 

 )تن(هکتار 

ارزش ريالي 

 محصول

به ازاي هر كيلو )

 (ريالهزار  300

1 6 
اکبری و احمد 

 آقايي

ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 پسته یهاتفاله
3 5.400.000.000 

 اکبری 6 2
ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 ی پستههاتفاله
3 5.400.000.000 

 اکبری 3 3
ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 پسته یهاتفاله
3 2.700.000.000 

 اکبری 2 4
ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 پسته یهاتفاله
3 1.800.000.000 

 اکبری 2 5
ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 ی پستههاتفاله
3 1.800.000.000 

6 4 
اکبری و احمد 

 آقايي

ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 پسته یهاتفاله
3 3.600.000.000 

 اکبری 2 7
ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 ی پستههاتفاله
3 1.800.000.000 

 اکبری 5/3 8
ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 پسته یهاتفاله
3 3.150.000.000 

 اکبری 3 9
ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 پسته یهاتفاله
3 2.700.000.000 

 اکبری 2 10
ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 ی پستههاتفاله
3 1.800.000.000 

 اکبری 3 11
ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 ی پستههاتفاله
3 2.700.000.000 
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 رديف
مساحت 

 )هکتار(
 روش به كارگرفته شده نوع رقم

ميانگين 

عملکرد 

محصول در هر 

 )تن(هکتار 

ارزش ريالي 

 محصول

به ازاي هر كيلو )

 (ريالهزار  300

 اکبری 4 12
ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 ی پستههاتفاله
3 3.600.000.000 

 اکبری 5/2 13
ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 پسته یهاتفاله
3 2.250.000.000 

 اکبری 3 14
ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 ی پستههاتفاله
3 2.700.000.000 

 اکبری 5/2 15
ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 پسته یهاتفاله
3 2.250.000.000 

16 4 
اکبری و احمد 

 آقايي

ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 ی پستههاتفاله
3 3.600.000.000 

17 4 
اکبری و احمد 

 آقايي

ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 ی پستههاتفاله
3 3.600.000.000 

18 6 
اکبری و احمد 

 آقايي

ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 ی پستههاتفاله
3 5.400.000.000 

19 5/2 
احمد اکبری و 

 آقايي

ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 ی پستههاتفاله
3 2.250.000.000 

20 4 
اکبری و احمد 

 آقايي

ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 ی پستههاتفاله
3 3.600.000.000 

21 4 
اکبری و احمد 

 آقايي

ايجاد دود با استفاده از سوزاندن 

 ی پستههاتفاله
3 3.600.000.000 

 65.700.000.000 63 مجموع 73 22

 

شامل صدور  ياهش خسارات سرمازدگکاقدامات انجام شده توسط کارگروه تهک استاني جهت 

کاربر شامل  117و اطالعيه به گروه کاربران از طريق پيامک ) ينيبشيپاطالعيه جهت کاهش دما، ارسال 

ها، کشاورزان پيشرو، مقامات استاني، سامانه استانداری، سامانه های سطح استان، خبرگزاریفرمانداری

، سؤاالتبه  يدهپاسخمجازی و  شبکهاز طريق  يرساناطالعبيمه کشاورزی و سامانه جهاد کشاورزی(، 

خبری و ويژه نوروز )شش برنامه( و اعالم وضعيت دمايي  یهابخشدر  مايصداوساز طريق  يرساناطالع

ق يشاورزان از طرکدنبال آن ه بهکبوده است  یمجاز شبکهبه کشاورزان از طريق تلفن و  حظهه لبه لحظ

اقدامات توصيه شده و دريافت بازخورد آتش روشن کردن در باغات و ايجاد دود، پابيل کردن باغات در 

 اند.دهرک یرياز وارد شدن خسارت به باغات جلوگ یاديکردن باغات تا حد ز يپاشآبفرصت باقيمانده و 

از طريق کاهش خسارات وارده به اين بخش کشاورزی ای از خدمات هواشناسي مثال فوق نمونه

توان به افزايش توليد و بهبود اقتصاد های هواشناسي ميموقع توصيههکار بستن بهباشد. همچنين با بمي

شامل های هفتگي هواشناسي کشاورزی از بولتن اینمونهدر پيوست،  .دکربخش کشاورزی کمک شاياني 
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های و همچنين يک نمونه از خبرنامه های بخش هواشناسي کشاورزیآگاهيها و پيشخدمات، توصيه

، آورده شود تهيه و تدوين مياستفاده کشاورزان که برای  توليد شده توسط بخش هواشناسي کشاورزی

 .شده است

 

 و پيشنهادها يبندجمع

 کسچيهمختلف، بر  یهاو اطالعات مربوط به آن در عرصه یجو یهادهير پديارناپذکامروزه نقش ان

ت يفعال یو اقتصاد ي، اجتماعيقاتي، تحقيمختلف علم یهانهيه در زمک یست و همه افراديده نيپوش

مختلف  یهادر بخش يهستند. علم هواشناس یجو یهادهير از شناخت و پردازش پدينند، ناگزکيم

دارد.  ياربرد فراوانک یشاورزکو بخش  یو هوانورد یانوردي، دری، بخش انرژيعمران یهاتيفعالازجمله 

 يدارد. هواشناس یااربرد گستردهکدر آن  يه هواشناسکاست  ييهابخشازجمله  یشاورزکبخش 

ن است. انجام ينو یشاورزکدر  یاربرد علوم جوکجه يو در نت آثارف يشف و تعرکدنبال به یشاورزک

 ي، منجر به خسارات احتماليهواشناس یو پارامترها یط جويردن شراکبدون لحاظ  یشاورزکات يعمل

 یدر راستا يو دام یشاورزکدات يت تولي، تقویشاورزک يعلم هواشناس يفه اصليگردد. وظيفراوان م

 باشد.ين وجه ميبه بهتر يمياقل یهاجه استفاده از دادهي، در نتیط جويبا شرا يات زراعيه عمليلکق يتطب

، سرعت باد و رطوبت هوا يزان بارندگيهوا، م یل شدت تابش، مقدار نور، دماياز قب ييآب و هواط يشرا

شت و کت يمنطقه، قابل يکه در کاست  ياهانيننده نوع گکنييتع يرات آنها، عوامل اصلييتغ يو چگونگ

دام  یبر رو یت جويوضع .هستندکننده الگوی کشت آن منطقه و به نوعي تعيين هستندتوسعه را دارا 

، مانند تعداد یشاورزکات ياز عمل یاري. بساسترگذار ي، تأثميرمستقيغا يم و يمستق صورتبهز يور نيو ط

زان يمجاور آن، م یهاهيو ال كسطح خا یم دماي، تنظياز آبيزان نين مييزان آنها، تعيو م یاريدفعات آب

 یط جوياز شرا يل، مستلزم آگاهين قبياز ا ياه و مسائليگ يکيولوژکنه ايبه ین دماييتع ر و تعرق،يتبخ

 افت.يبه آنها دست  یجو یهاق ثبت و پردازش آمار و دادهيد از طريه باکباشند يم

 یجو یهاتيازها و محدوديهر منطقه را منطبق با ن يمياقل یهالي، پتانسیشاورزک يهواشناس

ن محصول يترن و مناسبيد بهترين رهگذر به توليرده و از اک ييمربوط به محصوالت مختلف، شناسا

همواره در معرض تهاجم  یشاورزک، محصوالت يعيطب طوربهند. کيم يانيشا کمکآن منطقه،  ياراض

آفات ن يو همچن يسالکمخرب، خش یهاالبي، سين تگرگ، سرمازدگيزش سنگيل رياز قب ييهادهيپد

مختلف جهان  یشورهاکامروزه در  یشاورزک ين اساس، هواشناسيمختلف قرار دارند و بر ا یهایماريو ب

رد کعملش يدر جهت افزا يبه نحو مطلوب ياز خدمات بخش هواشناس یشاورزکافته و بخش يتوسعه 

 .شوديمند ممحصوالت بهره

ار يو در اخت یاندازراه کتحت عنوان ته یاشور سامانهک يراً در سازمان هواشناسيز اخيران نيدر ا
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ار يخدمات فوق را در اخت يه تمامکقرار گرفته است  یشاورزکبخش کاربران ازجمله مختلف اربران ک

اهش کن يرد محصول و همچنکش عمليبه افزا موقعبه یها و هشدارهاهيشاورزان قرار داده و با توصک

ن بخش جهت يل ايرده است. با توجه به پتانسک يانيشا کمک يعيطب یاياز بال يخسارات وارده ناش

ن يژه به ايلزوم توجه و يعيطب یاياز بال ياهش خسارات ناشکو  یشاورزکرد محصوالت کش عمليافزا

های لذا در اين جهت الزم است دستگاه .گرددياحساس م يخوببهشور ک ييت غذايبخش جهت حفظ امن

 به عمل آورند.های الزم را از اين بخش مرتبط حمايت

ديده است از عمده مشکالت بخش هواشناسي کشاورزی کمبود نيروی انساني متخصص و آموزش

نفر با مدرك  272اعالم سازمان هواشناسي، اين بخش جهت تکميل کادر کارشناسي خود به  براساس که

 باشد.عتبارات الزم ميکارشناسي ارشد و باالتر نياز دارد که جذب اين تعداد نيروی جديد نيازمند تأمين ا

تأسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي »قانون  «ج»( بند 1در ماده )که  با وجودی

مهندس کشاورزی و منابع طبيعي شخصي است که حداقل »ذکر شده است که « جمهوری اسالمي ايران

و در تبصره اين بند نيز اشاره شده « های مرتبط را دارا باشدمدرك کارشناسي و منابع طبيعي و رشته

ضوابط وزارت علوم،  براساس های مرتبطهای اصلي کشاورزی و منابع طبيعي و رشتهرشته»است که 

با سفانه اما متأ ،«رسدتحقيقات و فناوری توسط رئيس سازمان تهيه و به تصويب شورای مرکزی مي

گونه جايگاهي در سازمان هيچبا بخش کشاورزی، هواشناسي کشاورزی ه وجود ارتباط بسيار روشن رشت

برای اين رشته در نظر گرفته نشده است که الزم است نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي کشور 

 تر اصالح گردد.اين وضعيت هرچه سريع

اداره کل هواشناسي، ، قانون اجازه تأسيس در زمينه هواشناسي تنها قانون موجوددر زمينه قوانين، 

های هواشناسي با توجه به احتياجات  آن تأسيس ايستگاه« الف»بوده که در بند  1337مربوط به سال 

رسد با توجه به گذشت و مرور زمان مي نظرکشور و انجام تفحصات علمي مورد توجه قرار گرفته است. به

مجلس  انون ياد شده مثمرثمر باشد.و همچنين پيشرفت و توسعه صنعت هواشناسي بازنگری و اصالح ق

بخش مثال  برایتواند با وضع قوانين کارآمد کمک شاياني به اين بخش نمايد. شورای اسالمي مي

، منطقه الگوی کشت متناسب با هرو اجرای تعيين ازجمله های مختلف جهت اجرای طرح کشاورزی

عمراني کشاورزی ملزم به هماهنگي و های و اجرای طرح های آبياری باراني يا زيرسطحياجرای طرح

همکاری با سازمان هواشناسي کشور گردد. همچنين با تخصيص بودجه مناسب جهت گسترش خدمات 

رساني، خريد های الزم به کشاورزان، گسترش شبکه اطالعبخش هواشناسي کشاورزی و ارائه آموزش

ه اعتالی جايگاه اين بخش مهم کمک ب ،تأمين نيروی انساني متخصصتجهيزات الزم و جديد و همچنين 

 خواهند نمود.شاياني 
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 هاپيوست

 . يک نمونه بولتن هفتگي هواشناسي كشاورزي1پيوست 
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 اي از خبرنامه هواشناسي كشاورزي. نمونه2پيوست 
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