
        « کل اداره ساختار »

شامل ده منطقه هواشناسي در سطح كشور بوده كه استان ايالم به  1374تشكيالت سازماني هواشناسي كشور تا قبل از سال 

انضمام استانهاي كردستان , لرستان , و همدان جزو منطقه غرب كشور محسوب شده و فعاليت نموده است . اما از ابتداي سال 

يب سازمان امور استخدامي كشور و پس از تصويب چارت سازماني , هواشناسي استان ايالم بصورت يك واحد با تصو 1374

اداره  سهمستقل و با نام اداره كل هواشناسي استان فعاليت خود را آغاز نمود تا قبل از ارتقاء , هواشناسي ايالم شامل 

عد از تصويب چارت سازماني بتدريج با احداث انواع ايستگاههاي بوده ب و مهران هواشناسي در شهرستانهاي ايالم و دهلران

ايستگاه جاده اي  يكايستگاه تمام خودكار )بدره و ملكشاهي و  2اداره و ايستگاه سينوپتيك و  8هواشناسي در حال حاضر با 

ايستگاه باران سنجي در نقاط  90بر ايستگاه اقليم شناسي ) پهله زرين آباد و بالوه تره ( و بالغ  2تمام خودكار تونل آزادي ( و

 استان همه روزه مشغول آمار برداري از وضعيت جوي استان مي باشند .

نفر  2نفر كارشناس ,  28نفر كارشناس ارشد , 14پست بوده كه اينك با  82تعداد كل پستهاي سازماني اين اداره كل 

الزحمه بگير مشغول انجام وظائف محوله خود مي باشند از نفر حق  100نفر نيروي اداري و خدماتي و بيش از  9كاردان و 

اهم پروژه هاي در دست اجراي اين اداره كل احداث مركز تحقيقات هواشناسي كاربردي استان مي باشد كه با اتمام آن زمينه 

اطالعات و آمار و بستر مساعدي جهت انجام مطالعات و تحقيقات پروژه هاي هواشناسي در سطح استان ايجاد شده و پايگاه 

 مناسبي براي كاربران و بهبود كيفيت پروژه هاي عمراني در سطح استان ايجاد خواهد شد

 :گروه پيش بيني و صدور پيش آگاهي هاي جوي

آغازنموده است فعاليت اين  فعاليت خودرا 79تابعه اداره كل هواشناسي استان ايالم بوده كه ازسال  ز گروههاييكي ا گروهاين 

 :عبارتنداز گيردكه مي قالب سه برنامه مدون انجام در گروه

 استان جوي وضعيت بيني پيش:  الف

 اقليمي تحقيقات فعاليتهاي:  ب

 كاربردي هواشناسي عمليات:  ج

 استان جوي وضعيت بيني پيش:  الف

 غيرمترقبه استان ساعت آينده راجهت اطالع به ستادحوادث 72پيش بيني روزانه وضعيت جوي وتاسقف بطورمستمر گروه اين

( تهيه 134همچنين به منظورورود اطالعات به سيستم اطالع رساني هواگو) ،صداوسيماي مركزايالم وديگر ارگانهاي متقاضي و

مي نمايدواين پيش بيني مشتمل براطالع ازوضعيت آسمان ونوع پديده وپارامترهاي حداقل وحداكثردما، حداقل 

هرهفته  گروههمچنين اين  مي باشد از ايستگاههاي شهرستاني نوسانات فشارجو دووحداكثررطوبت نسبي ، سمت وسرعت با

قادربه تهيه پيش بيني وضعيت  گروهجلسه پيش بيني هواشناسي كشاورزي )ديسكاشن( رابرگزارمي نمايد.درصورت لزوم اين 

 نيزمي باشد.TAFORويژه به شكل گزارش  فرودگاه ايالم درقالب گزارشات تخصصي و

 تحقيقات اقليمي: گروه اليتهايب : فع

طورمستمراقدام به تهيه بولتن ماهانه هواشناسي ،  در اداره كل هواشناسي استان ايالم فعال بوده و به 1377 سال ازگروه اين 

به مناسبتهاي ويژه باتهيه گاهنامه آن رادراختيارمسئولين محلي  فصلنامه ، سالنامه وهمچنين درمقاطع زماني خاص يا

ن هواشناسي كشور قرارمي دهد. بررسي ونظارت برتاسيس ايستگاههاي سينوپتيك اصلي و تكميلي وهمچنين وسازما

نظارت بر بانك اطالعاتي هواشناسي، همكاري با  مي باشد. واقليم شناسي نيزازديگروظايف اين واحد بارانسنجيايستگاههاي 

راهنمايي و همكاري با مراجعين در زمينه هاي مختلف، انجام  –دانشجويان و اساتيد دانشگاه در انجام طرح هاي مطالعاتي 

 طرح ها و پروژه هاي مرتبط و تهيه و چاپ مقاالت از عمده فعاليت هاي گروه تحقيقات و هواشناسي كاربردي مي باشد. 

 ج : عمليات هواشناسي كاربردي:

وهمچنين بهنگام سازي اطالعات پارامترهاي  اين واحدازبدوتأسيس تاكنون اقدام به بررسي وتكميل اطالعات ناقص آماري

هواشناسي نموده است ودرحال حاضرآمارپارامترهاي دمائي ، بارندگي ورطوبت نسبي ايستگاه هواشناسي مركزاستان ودهلران 

 به روزمي باشدوبه هنگام سازي ديگرايستگاههادردست اجرادارد.



طرحهاي مطالعاتي وتحقيقاتي هواشناسي وهرگونه طرحي كه به ضمناً يادآورمي گردداين اداره آمادگي خودراجهت انجام 

 نحوي مرتبط باعلوم هواشناسي باشداعالم مي دارد.

 و هواشناسي سينوپتيكي: شبكه پايشاداره 

گيري  ايه اندازهپشد بر و بررسي فعل و انفعاالت جوي و پديده هاي هواشناسي كه تعيين كننده وضع هوا واقليم مي با مطالعه 

ا كنواخت و بياحد و وديده باني هاي روزانه هواشناسي مي باشد . ديده بانيهاي هواشناسي در تمام كره زمين با روش  ها و

انيها و ا و ديده بهگيري  وسايل و ادوات استاندارد جهت قابل مقايسه بودن داده ها انجام مي گيرد . يكنواختي برنامه اندازه

ي ي جهانيه سرويسهاي هواشناسي ملي و كشوري در چهارچوب سازمان هواشناسساير عمليات هواشناسي با همكاري كل

(WMO. تضمين شده است ) 

مختلف  انواع بيشترين ديده بانيها و اندازه گيريهاي عوامل جوي مربوط به جو نزديك سطح زمين مي باشد كه بوسيله

 ايستگاههاي هواشناسي سطح زمين انجام مي گيرد .

 هواشناسي استان ايالم: اداره امورديده باني

ي مرعي انجام فصلي و ادر كشور ايران برنامه هاي ديده باني و تهيه آمار و اطالعات هواشناسي در شبكه اي از ايستگاههاي 

حال  نه روزي درو شبا گيرد كه به تبعيت از آن در استان ايالم نيز كار تهيه و ثبت وگزارش پارامترهاي مختلف بطور مداوم

ران ، يالم ، دهلا ستانا شهرستانهاي مراكز تمام. هم اينك در استان ايالم ايستگاههاي هواشناسي اصلي و فرعي در  انجام است

 .چرداول و دره شهر مشغول كار مي باشند ، ايوان ، مهران ، شيروان بدره ، ملكشاهي ، آبدانان ، 

 مشخصات شبكه ايستگاه هاي هواشناسي استان ايالم به شرح زير مي باشد:

 مشخصات جغرافیایی ایستگاههاي بارانسنجی استان ایالم)به ترتیب حروف الفبا(

 غبار استان ایالمای و سنجش گردومشخصات ایستگاههای سینوپتیک، اقلیم شناسي، جاده

 سال تاسیس ارتفاع طول جغرافیائي عرض جغرافیائي نوع ایستگاه نام ایستگاه ردیف

 1363 1326 4624 3335 سینوپتیک اصلي ایالم 1

 1383 145 4611 3307 سینوپتیک اصلي مهران 2

 1365 232 4717 3241 سینوپتیک اصلي دهلران 3

 1381 630 4724 3308 سینوپتیک اصلي دره شهر 4

 1377 1303 4621 3346 سینوپتیک تكمیلي ایوان 5

 1385 1030 4635 3348 سینوپتیک تكمیلي سرابله 6

 1388 920 4725 3300 سینوپتیک تكمیلي آبدانان 7

 1386 870 4650 3334 سینوپتیک تكمیلي لومار 8

 1394 1430 4636 3325 اقلیم شناسي خودکار ملكشاهي 9

 1394 1060 4702 3318 اقلیم شناسي خودکار بدره  10

 1379 929 4648 3341 اقلیم شناسي  بالوه تره 11

 1381 768 4653 3301 اقلیم شناسي  پهله زرین آباد 12

 1389 1768 4628 3340 ای خودکارجاده تونل آزادی 13

 1393 1326 4624 3335 سنجش گردوغبار ایالم 14

 1382 1326 4624 3335 شع شنجيعتش ایالم 15



 مشخصات جغرافیایی ایستگاههاي بارانسنجی استان ایالم)به ترتیب حروف الفبا(

 نام ایستگاه ردیف
عرض 

 جغرافیائی

ول ط

 جغرافیائی
 ارتفاع

سال 

 تاسیس
 نام ایستگاه ردیف

عرض 

 جغرافیائی

طول 

 جغرافیائی
 ارتفاع

سال 

 تاسیس

 78 921 4655 3339 زیر تنگ 49 76 425 4746 3245 آب انار 1

 78 1359 4640 3328 زیفل 50 66 916 4725 3259 آبدانان 2

 76 159 4733 3229 سادات 51 76 102 4743 3216 ابوغویر 3

 76 844 4743 3254 سراب باغ 52 66 1423 4636 3324 اركواز 4

 76 968 4643 3334 سراب كالن 53 68 1106 4626 3328 اما 5

 66 1052 4635 3346 سرابله 54 76 1355 4711 3305 انجیره 6

 78 944 4713 3344 سرچم 55 69 1169 4618 3350 ایوان 7

 78 800 4559 3348 لو**سرچم  56 78 968 4606 3343 بان خشك 8

 78 653 4659 3259 سركمر 57 76 298 4621 3310 بانرحمان 9

 76 540 4606 3334 سرنی 58 76 914 4613 3334 بانروشان* 10

 78 344 4701 3246 سنگر نادر 59 78 946 4607 3344 بانكل ولی 11

 76 1207 4630 3320 سیاپ درویش 60 78 712 4612 3338 بانویزه 12

 76 764 4743 3252 سیاه گاو 61 75 1073 4702 3318 بدره 13

 75 994 4638 3345 شباب 62 78 903 4641 3342 بردبل 14

 63 69 358 4658 3250 بیشه دراز 15
شهرك ولی 

 عصر
3321 4659 987 77 

 78 1399 4638 3322 شهید طالقانی 64 78 1241 4607 3349 پارده 16

 65 78 1270 4615 3345 پلك 17
شهید علی 

 دشتی
3247 4703 368 78 

 77 1045 4636 3315 شهید كشوري 66 76 1271 4724 3349 پیاز آباد 18

 68 623 4611 3328 صالح آباد 67 76 374 4746 3240 تپه حمام 19

 72 1225 4626 3353 صید نظري 68 69 1080 4703 3309 تختان 20

 77 1642 4635 3333 بطوال 69 78 241 4712 3245 تم تم آب 21

 76 707 4648 3307 علی آباد 70 76 1299 4622 3354 جان جان 22

 78 158 4738 3225 عین خوش 71 77 1242 4646 3321 چشمه پهن 23

24 
چشمه 

 شیرین
 78 636 4606 3337 قبله 72 78 893 4709 3316

 78 1505 4630 3334 قجر 73 78 999 4612 3344 چگاه 25

 77 1044 4638 3339 قلندر 74 76 878 4615 3336 چم آب 26

 66 1262 4632 3344 كارزان 75 78 877 4701 3338 چم بور 27

 78 367 4649 3253 كاور 76 77 754 4653 3331 چم جنگل 28

 69 926 4654 3321 كلم 77 76 283 4753 3237 چم شاالن 29

 77 1113 4629 3329 گل گل 78 76 723 4700 3326 چم شیر 30

 75 537 4616 3325 گالن 79 78 109 4738 3220 چم هندي 31

 68 903 4633 3315 گنبد 80 78 743 4555 3348 چمن بولی 32

 75 766 4558 3345 گنجوان 81 67 1100 4647 3327 چنار باشی 33

 78 1098 4658 3311 گورابین 82 67 946 4610 3345 چنان 34

 66 789 4649 3334 لومار 83 74 326 4632 3305 چنگوله 35



داده هاي حاصل از اين نوع ايستگاهها و ساير ايستگاههاي هواشناسي براي مقاصد پيش بيني جوي ، كشاورزي ، هوانوردي ، 

 و كشتيراني ، صنعت و محيط زيست و ساير موارد مورد نياز بكار گرفته مي شود .حمل و نقل جاده اي 

همچنين داده هاي فوق پس از پردازش و دسته بندي بصورت سالنامه هاي هواشناسي در اختيار عموم قرار مي گيرند . عالوه 

هاي اقليمي و كشاورزي و مطالعات پايه و بر موارد فوق الذكر از اين داده هاي طوالني مدت هواشناسي براي نقشه ها و اطلس

 . شود مي استفاده نيز.. ……راهبردي در زمينه هاي مختلف مانند هيدرولوژي و ناهنجاريهاي اقليمي و 

 شبكه پايش:خالصه وظايف و خدمات اداره 

 تنظيم و تهيه برنامه كاري ايستگاههاي هواشناسي . -1

 يستگاهها و مطابقت كامل آن با شرايط استاندارد .نظارت فني بر نحوه تهيه اطالعات جوي ا -2

جمع آوري و كنترل كمي و كيفي گزارشات جوي ايستگاههاي هواشناسي استان و ارسال ساعت به ساعت اين اطالعات به  -3

 مخابرات سازمان هواشناسي كشور .

ايرانگردي و  –حمل ونقل جاده اي  -اهو ارائه آن به متقاضيان مختلف ) فرودگفت اطالعات جوي ساير نقاط كشور دريا -4

 . ( .………جهانگردي و

ماسيون هواگو. ) جزء فعاليت هاي پيش بيني مي ارتباط زنده و مستقيم با همشهريان , صدا وسيما و مديريت سيستم اتو -5

 باشد(

 بعدي .تبديل داده ها و آمار جوي ساعت به ساعت ايستگاهها به اطالعات ديجيتالي جهت استفاده هاي  -6

تهيه آمار با استفاده از پارامترهاي مختلف هواشناسي توسط دستگاههاي اتوماتيك بصورت آنالوگ و ديجيتال و ارسال آنها  -7

 به سازمان هواشناسي كشور .

 ختلف رائه آنها به مراكز مماهانه و ساالنه ) شمسي وميالدي ( و ارسال و ا -هفتگي  -تهيه مستمر بولتنهاي مختلف روزانه  -8

 آموزش مداوم و مستمر پرسنل فني ديده بان ايستگاههاي هواشناسي . -9

 ارزشيابي مداوم از نحوه فعاليت پرسنل ايستگاهها و اصالح و رفع نواقص موجود . -10

 نگهداري ، آموزش و تعميرات سيستمهاي مخابراتي ايستگاهها . -11

 74 1298 4620 3333 ماربره 84 75 1016 4618 3342 چوار 36

 68 524 4741 3244 مورموري 85 66 1338 4617 3356 چهار مله 37

38 
چهل 

 زرعی
 78 151 4723 3231 موسیان 86 76 1208 4604 3359

39 
حاج 

 بختیار
 78 883 4603 3341 میر مكان 87 79 1112 4610 3347

40 
حمزه 

 شارویه
 74 1263 4632 3330 میشخاص 88 79 203 4756 3222

 74 1247 4655 3314 میمه 89 78 884 4601 3343 دارتوت 41

 77 1337 4649 3316 نادر آباد 90 77 1325 4635 3319 درگه 42

43 
دشت 

 چمران
 76 445 4747 3257 ور كمره 91 76 614 4733 3304

44 
دشت 

 عباس
 78 1190 4614 3350 ونیت 92 69 175 4750 3225

 75 433 4654 3252 هاویان 93 76 1081 4642 3315 دول 45

 79 770 4728 3256 هزارانی 94 77 890 4655 3306 زراب 46

 73 996 4702 3344 هلیالن 95 76 697 4713 3314 زرانگوش 47

 76 388 4751 3244 هلیوه 96 76 1080 4611 3355 زرنه 48

 

       جمع آوری گردید 1391ایستگاه بانروشان در  بهمن ماه سال

 جمع آوری گردید 1387ایستگاه سرچم لو در آذر ماه سال 

      
 

    
   

 
 


