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 كل كشور 2990بررسي اليحه بودجه سال 

 يهواشناس شخب. 9

 

  

 

 

 چكیده

مورد  1931در اين گزارش بررسي وضعيت اعتبارات بخش هواشناسي كشور در اليحه بودجه سال 

تحت برنامه ارائه خدمات  1931بررسي قرار گرفته است. اعتبارات بخش هواشناسي در اليحه بودجه سال 

و  يتوسعه علوم هواشناس هایمهشور و برناك يل سازمان هواشناسيي ذشناسمياقلهواشناسي و 

و  ينه علوم هواشناسي( در زمیامنطقه -ي)مل يفرابخش یاهيپا یهاپژوهش، انجام يشناسمياقل

ارائه  يشناسمياقلو  يده هواشناسكل پژوهشيذ يپژوهش یهاافتهي یسازیتجارو برنامه  يشناسمياقل

ارائه خدمات  عنوانبا  يای برنامه اصلهجمع اعتبارات هزين 1931شده است. در اليحه بودجه سال 

. بودجه سازمان هواشناسي در بخش اعتبارات استال يون ريليم 413،919ي، شناسمياقلهواشناسي و 

 افزايشدرصد  21 ای حدودهای سرمايهدرصد رشد و در بخش اعتبارات تملک دارايي 94/1ای هزينه

نسبت به سال  1931حه بودجه سال يور در الشكداشته است. در مجموع بودجه سازمان هواشناسي 

در  يشناسمياقلو  يهواشناس یهاپژوهشكدهن بودجه يدهد. همچندرصد رشد را نشان مي 1/11، 1931

 99/99ای حدود های سرمايهو در بخش اعتبارات تملک داراييرشد درصد  9/1ای بخش اعتبارات هزينه

نسبت  1931حه بودجه سال يده در الكن دو پژوهشيجه ابود مجموع در دهد وكاهش را نشان ميدرصد 

در بخش  1931رد بودجه در سال كت عمليوضع يبررس است. يافته كاهشدرصد  1/4، 1931به سال 

ای برابر بخش اعتبارات هزينهدر  1931 ماهتا آبان عملكرد بودجه اين بخشه ك دهديمنشان  يهواشناس

تخصيص صورت  ،درصد و در مجموع 12ای سرمايههای داراييتملک  درصد، در بخش اعتبارات 41با 

ه از رقم كن معنا يبد درصد بوده است. 11ای سرمايههای داراييتملک  ای وگرفته برای اعتبارات هزينه

محقق شده  1931 ماهآبانان يال تا پايون ريليم 101،199زان يال بودجه مصوب، ميون ريليم 311،114

ها، نياز به تكميل و تجهيز تأسيسات اين بخش هواشناسي و تأثير آن بر ساير بخشاست. اهميت بخش 

های طبيعي اقليمي مرتبط با اين بخش، نياز به توجه بيشتر به اعتبارات اين بخش را در و وقوع پديده

 دهد.كل كشور نشان مي 1931اليحه بودجه سال 
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 مقدمه

های جوی و اقليمي ازجمله وقوع خشكسالي از طرفي و رخداد حاضر كشور ايران شاهد ظهور پديده درحال

ها و مراتع سوزی جنگل، آلودگي هوا و آتشگردوغبارهای ناشي از پيامدهای خشكسالي از قبيل پديده

های مرتبط با اين بخش از قبيل در اين راستا اهميت بخش هواشناسي و برنامه. استكشور از طرف ديگر 

، هوانوردی و ونقلحملهای بر اثرپذيری بخشانكار است. عالوه رقابليغسي برنامه خدمات هواشنا

بخش كشاورزی، آب و  ازجملههای ديگر به اين بخش دريانوردی از بخش هواشناسي، وابستگي بخش

وی ي وضعيت جنيبشيپاطالعات هواشناسي و  شکيبند. كمحيط زيست اهميت اين بخش را مضاعف مي

 و ستدنيا مستعد در حوادث طبيعيری در كشور است. كشور ايران جزء كشورهای يكي از نيازهای ضرو

و خسارات زيادی به  دهنديمساله تعداد زيادی از افراد در اثر باليای طبيعي جان خود را از دست همه

هوايي، زميني و دريايي، اطالعات  ونقلحملی جاری كشور ازجمله در هاتيفعال. در شوديمكشور وارد 

ی دارد. بدون اطالع از وضعيت جوی، نشست و برخاست اژهيوي وضعيت جو و دريا اهميت نيبشيپوی و ج

ي موج دريا با كمک نيبشيپو  شونديمنيست. امواج دريا عمدتاً در اثر باد ايجاد امكانپذير  هواپيماها

ادها مانند پهپ هاپرندهواع . در عمليات دفاعي و حركت انشوديمي باد در سازمان هواشناسي انجام نيبشيپ

يا  در اثر جريان باد و سازانسانی طبيعي و هايآلودگي وضعيت جوی مورد نياز است. نيبشيپ، هاپرتابهو 

 .ي و هشدار آن در تأمين سالمت مردم ضروری استنيبشيپو  شوديمجريان آب منتقل 

امه برنبه كه است ای های سرمايهييای و تملک دارااعتبارات بخش هواشناسي شامل اعتبارات هزينه

 به تحليل اعتبارات شوديمدر اين گزارش تالش  اختصاص دارد. يشناسمياقلارائه خدمات هواشناسي و 

و بيان  1931اليحه بودجه سال  نيو همچنهای گذشته در بخش هواشناسي ای سالقوانين بودجه

های آن گزارش، ابتدا بخش هواشناسي و فعاليتدر اين پرداخته شود. نه ين زميدر اهای موجود چالش

صورت خالصه معرفي خواهد شد. سپس به معرفي و نقش سازمان متولي حوزه هواشناسي پرداخته و به

ريزی سازمان هواشناسي بررسي و بحث شود. در ادامه بودجهمباحث پيرامون آن به اختصار اشاره مي

 .شدخواهد 

 

 گاه آن در اسناد باالدستيجاي و هواشناسيبخش  بررسي. 2

ويكم متأسفانه از اوايل قرن بيستهای اقليمي كشور، براساس مطالعات صورت گرفته در ارتباط با چالش

ست ای اشرق كشور، منطقه به بعد تقريباً در دوسوم كشور روند بارش منفي بوده است. منطقه جنوب

آبي و خشكسالي ر تجربه كرده است. تداوم كمسال اخي 11ها را طي ترين خشكساليكه يكي از طوالني

توان گفت در دهه اخير كل كشور سوم جنوبي آن( حاكم است. ميدر قسمت اعظم كشور )ازجمله يک
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های زيرزميني و ايران درگير پديده خشكسالي بوده است كه اين شرايط موجب افت حجم ذخاير آب

بر آن های زيرزميني شده است. عالوهگهداری آبهای ندنبال آن كاهش ظرفيتافت پوسته زمين و به

دم ع موجبهای جامد به كل بارش در تمامي نقاط كشور كاهش يافته است كه تبعات آن نسبت بارش

سازی سدها های زيرزميني از منابع برفي شده است و عمده ذخيرههای آبامكان تغذيه تدريجي سفره

كه  گردوخاکهای های اخير توفانيرد. همچنين در سالگآسا صورت ميهای رگباری و سيلاز بارش

اكنون بخش وسيعي شرق كشورمان در مرز ايران و پاكستان )زابل( بود، هم زماني فقط محدود به جنوب

نظر متخصصان عمدتاً ناشي از كاهش رواناب و رطوبت سطحي در گرفته است كه بنا به از كشور را فرا

 است.كشورهای واقع در غرب ايران 

های مطالعات مربوط به تغيير اقليم كه در مركز ملي اقليم كشور و براساس مدلسازیازسوی ديگر، 

دی های حمشخصه اقليم آينده ايران افزايش پديدهمهمترين  دهند كهديناميكي انجام شده است نشان مي

 . اين وضعيت ضمنستآساهای سيلو بارش گردوخاکهای اقليمي مانند خشكسالي، سيل، تگرگ، توفان

های ريزیدهد، ميزان اعتمادپذيری به بودجههای مربوط به حوادث غيرمترقبه را افزايش مياينكه هزينه

تواند حجم عظيمي از بودجه را برای بازسازی دهد، زيرا وقوع يک بليه غيرمترقبه ميساليانه را نيز كاهش مي

 باني برای تكميلههای ديدسازی شبكهلزوم بهينهوع، اين موض سوی خود جلب كند.و يا كاهش آثار آن به

ه توج، های اقليميو مدلسازی هاليتحل و هيتجزابزارهای نوين برای ، استفاده از های مورد نياز كاربرانداده

شور های كالن كو تغيير اقليم در برنامهجای مديريت بحران بههواشناسي  كافي به اهميت مديريت ريسک

 طلبد.را مي پايدار برای توسعه

های عنوان متولي اصلي تحقيق و شناخت كامل اتمسفر و كليه پديدهسازمان هواشناسي كشور به

منظور هاطالعات و آمارهای هواشناسي و ارائه و كشف نتايج حاصله ب ليتحل و هيتجز، تنظيم و جوی

مين انرژی، أكشاورزی، آب، تهای ثر در فعاليتؤريزی، پيشرفت و افزايش بازدهي مكمک به برنامه

اين د. شوو غيره شناخته ميزميني و مطالعات محيط زيست  وسالمتي و بهبود ارتباطات هوايي، دريايي 

 های مختلف زير است:ها و حوزههای پژوهشي در بخشها و اولويتسازمان دارای طرح

 يات فيزيكي هوا، زمين و دريا.گيری از خصوصهای تجديدپذير با بهرهحوزه توليد انرژی بخش انرژي:

 ی جوی.هايآگاهشيپبا استفاده از  ونقلحملحوزه حفظ ايمني  :ونقلحملبخش 

 بهينه با استفاده از دانش هواشناسي. وسازساختحوزه  بخش عمران:

 .ی جویهايآگاهشيپحوزه توسعه پايدار با استفاده از  بخش كشاورزي، غذا و منابع طبیعي:

 حوزه تأثير متقابل صنعت ملي و دانش هواشناسي در بهبود اقتصادی كشور. معادن:بخش صنايع و 

حوزه افزايش توان دفاعي با آگاهي از خصوصيات فيزيكي هوا و دريا و  بخش دفاع و امنیت ملي:

 های هواشناسي.آگاهيپيش
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 حوزه هواشناسي در خدمت عامه. و اجتماعي: يبخش فرهنگ

 حوزه هواشناسي و مديريت كالن كشور. رگاني:بخش مديريت، اقتصاد و باز

 حوزه بهبود سالمت و افزايش رفاه با استفاده از علوم كاربردی هواشناسي بخش سالمت و رفاه:

 .بيني و تحليل وضعيت آلودگي هوا و ريزگردهاازجمله نقش سازمان هواشناسي در پيش

خوبي آشكار های مختلف را بهنهبررسي باال، نقش اين سازمان در پيشبرد اهداف كشور در زمي

 تواند بسيار مؤثر و سازنده باشد.ريزان و مديران ارشد كشور به اين موضوع ميد. لذا توجه برنامهكنمي

محيط  كشاورزی، ونقل،حملازجمله  های مهمر بخشعليرغم اهميت و نقش بخش هواشناسي در ساي

ه ای به اين بخش نشداشارهگونه هيچ ششم توسعه،برنامه ازجمله  در اسناد باالدستي زيست و سالمت،

های پيشرفته و تجهيزات و امكانات، است. اين در حالي است كه بخش هواشناسي كشور از نظر فناوری

 د.شوخوبي احساس ميهبا سطح مطلوب جهاني فاصله زيادی داشته و لزوم حمايت از اين بخش، ب

  

 كل كشور 2990يحه بودجه سال . بررسي اعتبارات بخش هواشناسي در ال1

سال  ، نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه1931بودجه سازمان هواشناسي در اليحه بودجه سال 

به رقم  1931ميليون ريال در سال  114،014دهد و از رقم درصد رشد را نشان مي 1/11حدود 1931

 931،114ای از رقم در بخش هزينه رسيده است. بودجه اين سازمان 1931ميليون ريال در سال  313،919

 94/1رسيده است كه حدود  1931ميليون ريال در سال  413،919به رقم  1931ميليون ريال در سال 

داشته و از رقم  رشددرصد  21 ایهای سرمايهدرصد رشد داشته است. اعتبارات در بخش تملک دارايي

 رسيده است. 1931ليون ريال در سال مي 110،000به رقم  1931ميليون ريال در سال  411،300

اليحه بودجه سال و  1931مقايسه بودجه سازمان هواشناسي كشور را در قانون بودجه سال  1جدول 

 .دهديمنشان را  1931 ماهتا آبانعملكرد بودجه ميزان  2و جدول  1931

 

 ليون ريال()مي   2990و  2996هاي . مقايسه بودجه سازمان هواشناسي كشور در سال2جدول 

 جمع ايهاي سرمايهتملک دارايي يانهيهزاعتبارات  سال رديف

 114،014 411،300 931،114 1931مصوب  1

 313،919 110،000 413،919 1931اليحه  2

 1/11 21 94/1 درصد تغييرات 9

 .1931و اليحه بودجه سال  1931قانون بودجه سال  خذ:آم

 1931در قانون بودجه سال شور ك يسازمان هواشناس یاهيسرما یهاييدارا کتمل یهاطرحاعتبارات 

ميليون ريال بوده  239،000 مبلغ 1931ماه تا آبانبودجه عملكرد ميليون ريال بوده و رقم  411،300ميزان 
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 یانهيهزن در بخش اعتبارات يهمچنمحقق شده است.  ،درصد از رقم بودجه مصوب 14حدود  بنابراين است،

ماه آبانال تا يون ريليم 114،199زان ي، م1931ال مصوب سال يون ريليم 931،114از رقم  ن سازمان،يا

 .ن بخش محقق شده استيدرصد از رقم بودجه مصوب در ا 41حدود تأمين شده است كه  1931

در قانون  يشناسمياقلو  يهواشناس یهاپژوهشكده یاهيسرما یهاييدارا کتمل یهاطرحاعتبارات 

تأمين اعتباری  گونهچيهمتأسفانه  1931ماه آبانميليون ريال بوده است و  11،000ميزان  1931 بودجه سال

نيز تخصيص اعتبار دو پژوهشكده  1931شايان ذكر است كه در سال  ن بخش صورت نگرفته است.يا برای

ن دو يا یانهيهزن در بخش اعتبارات يهمچنبخش، صفر بوده است.  شناسي در اينهواشناسي و اقليم

 1931 ماهآبانال تا يون ريليم 24،100زان ي، م1931ال مصوب سال يون ريليم 42،100ده، از رقم كپژوهش

به  2ن بخش محقق شده است. در جدول يدرصد از رقم بودجه مصوب در ا 11ه حدود ك تأمين شده است

شور و ك يهواشناسمربوط به سازمان  1931تا  1939 یهاسال يرد آن طكبودجه مصوب و عمل يبررس

 پرداخته شده است. يشناسمياقلو  يهواشناس یهاپژوهشكده
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 (الير ونيلي)م     بخش هواشناسي 2990 تا 2999 يهاسال يبودجه مصوب و عملكرد آن ط يبررس .1جدول 

 نوع اعتبارات/ سال

 2990سال  2996سال  2995سال  2994سال  2999سال 

 مصوب درصد عملكرد مصوب درصد عملكرد مصوب درصد عملكرد مصوب

عملكرد 

 تا

 ماهآبان

 درصد
 اليحه 

 پیشنهادي

درصد 

 رشد

ی تملک هاطرح

 ی هاييدارا

 یاهيسرما

 1/19 537،777 61 199،777 407،977 42 177،777 499،240 19 99،277 999،457 50 292،709 990،939 جمع

 21 110،000 14 239،000 411،300 42 200،000 412،149 24 30،919 911،410 11 111،131 921،310 سازمان هواشناسي كشور

 -9/99 10،000 0 0 11،000 0 0 20،404 24 2،141 29،000 11 1،212 3،493 يشناسمياقلپژوهشكده هواشناسي و 

 یانهيهزاعتبارات 

 6/25 579،649 40 173،099 447،024 39 197،905 106،113 95 114،913 195،541 90 257،577 255،239 جمع

 9/1 *919،413 41 114،199 931،114 19 209،911 241،040 31 131،991 201،132 31 199،324 191،119 سازمان هواشناسي كشور

 9/1 41،211 11 24،100 42،100 13 21،014 90،101 24 21،132 21،110 31 11،111 11،000 يشناسمياقلپژوهشكده هواشناسي و 

 درآمد

 1/23 295،777 14/7 47،777 265،777 97 243،039 265،777 54 61،492 225،777 276 43،959 46،276 جمع

 سازمان هواشناسي كشور

 )رديف متفرقه درآمد عمومي(
11،000 11،112 113 11،000 11،000 19 120،000 129،000 109 120،000 92،000 21/0 110،000 21 

 يشناسمياقلپژوهشكده هواشناسي و 

 مد اختصاصي()درآ
91،101 91،011 100 40،000 1،491 13 41،000 21،113 11 41،000 1،000 11 41،000 0 

 9/29 2،134،649 57 542،099 2،706،624 61 509،264 994،905 52 937،459 049،991 01 997،591 593،603 جمع كل

 رديف متفرقه

 یانهيهزرديف متفرقه درآمد 

 تگاه(ی دسانهيهز)برگشت به بودجه 
1،000 4،110 31 21،110 0 0 10،000 10،100 14/0 10،000 0 0 11،100 1/12 

 یانهيهزرديف متفرقه درآمد 

ی اهيسرمای هاييدارای تملک هاطرح)برگشت به بودجه 

 دستگاه(

1،000 0 0 93،110 0 0 11،000 1،200 01/0 10،000 0 0 10،000 0 

 

 .زمان هواشناسي كشورسااز قوانين بودجه و استعالم خذ: آم

دليل لزوم اما به ،شود كه در رديف درآمدهای متفرقه ذكر شده استای تأمين ميميليون ريال از محل رديف متفرقه درآمد هزينه 11.100ای سازمان هواشناسي، ميزان ميليون ريال اعتبارات هزينه 413.919از مبلغ  *

  ای سازمان كسر نشده است.غ از اعتبارات هزينههمخواني اعداد با ارقام اليحه بودجه اين مبل
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بخش ای های سرمايهاعتبارات تملک دارايي 2ای مصوب و در نمودار ، اعتبارات هزينه1 در نمودار

ای عملكرد اعتبارات هزينه 9، با يكديگر مقايسه شده است. در نمودار 1931تا  1939های هواشناسي طي سال

ها آورده شده است. بررسي نمودارهای ای طي اين سالهای سرمايهبارات تملک داراييعملكرد اعت 4و در نمودار 

عملكرد كاهشي بوده و  1931تا سال  1931ای از سال دهد كه عملكرد اعتبارات هزينهالذكر نشان ميفوق

 ست.روندی افزايش داشته ا 1931تا  1934های ای در فاصله سالهای سرمايهاعتبارات تملک دارايي

 

 2990تا  2999هاي اي مصوب بخش هواشناسي در سال. مقايسه وضعیت اعتبارات هزينه2 نمودار

 
 

هاي اي مصوب بخش هواشناسي در سالهاي سرمايهتملک دارايياعتبارات  . مقايسه وضعیت1 نمودار

 2990تا  2999
 اي ـ مصوبهاي سرمايهدارايي تملک
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 2990تا  2999هاي اي بخش هواشناسي در سالت هزينهااعتبار . مقايسه وضعیت عملكرد9 نمودار

 
 

 ايهاي سرمايهداراييتملکاعتبارات  . مقايسه وضعیت عملكرد4 نمودار

 2990تا  2999هاي بخش هواشناسي در سال

 
 

تحت نظر سازمان هواشناسي كشور ه كشناسي هواشناسي و اقليم یهاپژوهشكده اعتباراتبررسي 

حدود  1931به سال  ای نسبتدر بخش بودجه هزينه 1931در سال  دهد كهنشان مي شوندمياداره 

درصد  99/99ای كاهشي حدود های سرمايهدر بخش اعتبارات تملک دارايي و داشتهدرصد افزايش  9/1

نسبت به  1931حه بودجه سال يدر ال يز پژوهشكن دو مرياعتبارات ا مجموع درو  اتفاق افتاده است

  (.9)جدول  داشته استدرصد كاهش  1/4 به ميزان 1931 سال
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 2990و  2996هاي شناسي در سالي هواشناسي و اقلیمهاپژوهشكده. مقايسه بودجه 9جدول 
)ميليون ريال(   

 اي عموميهزينه سال رديف
 هاي دارايي اعتبار تملک

 ايسرمايه
 جمع

 11،100 11،000 42،100 1931 سال مصوب 1

 11،211 10،000 41،211 1931 الس اليحه 2

 -1/4 -99/99 9/1 درصد تغييرات 9

 .1931و اليحه بودجه سال  1931قانون بودجه سال  خذ:آم

 

ارائه خدمات هواشناسي و  برنامه، سازمان هواشناسي كشور دارای 1931در اليحه بودجه سال 

برنامه توسعه علوم  سه یدارا يناسشمياقلو  يهواشناس یهاپژوهشكدهو ت يفعال 29 شاملي شناسمياقل

 نه علومي( در زمیامنطقه -ي)مل يفرابخش یاهيپا یهاپژوهش، برنامه انجام يشناسمياقلو  يهواشناس

 یاهبرنامهوضعيت اعتباری  .است يپژوهش یهاافتهي یسازیتجارو برنامه  يشناسمياقلو  يهواشناس

 1همچنين در جدول  .است 1و  4ول شرح جدابه 1931در اليحه بودجه سال  آنهامذكور و مقايسه 

ای بخش هواشناسي، شامل سازمان هواشناسي كشور های سرمايهداراييهای تملکوضعيت اعتبارات طرح

 شناسي آورده شده است.های هواشناسي و اقليمو پژوهشكده
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 (الير ونيلي)م       كل كشور 2990 سال برنامه و فعالیت سازمان هواشناسي كشور در اليحه بودجه يبررس. 4جدول 

 جمع كل اعتبارات اختصاصي متفرقه اياعتبارات هزينه مقدار هزينه واحد واحد عنوان برنامه/فعالیت برنامه بنديشماره طبقه

 گزارش يشناسمياقل وخدمات هواشناسي  ارائهبرنامه 

 گزارش ی آبريزهاحوزهي شناسمياقلخدمات  ارائه 

 گزارش يشناسمياقل وي خشكسالي شناسمياقلخدمات  ارائه 

 گزارش يشناسانوسياق وي علوم جوی شناسمياقلخدمات  ارائه 

 گزارش ی آلودگي هوا و گردوخاکهاكانوني شناسمياقلخدمات  ارائه 

 گزارش ي كاهش آثار زيانبار پديده گرمايش كره زمينشناسمياقلخدمات  ارائه 

 گزارش ي كشاورزیسشنامياقلخدمات  ارائه 

 گزارش يشناسآبي هواشناسي نيبشيپخدمات  ارائه 

 گزارش ي هواشناسي آلودگي هوا و گردوخاکنيبشيپخدمات  ارائه 

 گزارش ي هواشناسي دريايينيبشيپخدمات  ارائه 

 گزارش ي هواشناسي كشاورزینيبشيپخدمات  ارائه 

 گزارش ي هواشناسي هوانوردینيبشيپخدمات  ارائه 

 هزار ركورد هواشناسي اطالعات و داده ،پردازش ی،آورجمعخدمات  ارائه 

 گزارش های جویآثار زيانبار پديده كاهش وخدمات عامه  ارائه 

 رشگزا یاجادهخدمات هواشناسي  ارائه 

 بانک اطالعاتي يشناسمياقل وهواشناسي  اطالعات وارتقای بانک داده  

 ساعت-نفر ي كاركنانمهارت وارتقای سطح علمي  

 ايستگاه هواشناسيی هاتيفعالارتقای  

 سند ی هواشناسيهاتيفعالاستانداردسازی  

 پژوهش ي(شناسمياقلصنعت هواشناسي ) نگرندهيآ وی اتوسعهانجام مطالعات  

 جلسه يالمللنيب وجلسات هماهنگي بين دستگاهي داخلي برگزاری  

 دوره ی سازمان هواشناسي جهانيامنطقه مدتكوتاهي پژوهش وی آموزشي هادورهبرگزاری  

 هزار ركورد اسي در زمينه خدمات هوانوردیآوری پردازش داده و اطالعات هواشنارائه خدمات جمع 

 جمع كل

   .1931اليحه بودجه سال مأخذ: 
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 (الير ونيلي)م     2990سال  ي در اليحه بودجهشناسمیاقلبرنامه و فعالیت پژوهشكده هواشناسي و  يبررس. 5 جدول

 جمع كل اعتبارات اختصاصي متفرقه اياعتبارات هزينه مقدار هزينه واحد واحد عنوان برنامه/فعالیتندي برنامهبشماره طبقه

 نرخ رشد يشناسمياقل وبرنامه توسعه علوم هواشناسي 

 مطالعه يشناسمياقل وخدمات تخصصي هواشناسي  ارائه 

 جلد يتخصص وعلمي  مجالت و كتاب انتشار 

 رويداد های علمي و تخصصيها و نمايشگاهشيهما در شركت وبرگزاری  

 دانشجو تربيت نيروی پژوهشگر دكتری 

 دانشجو تربيت نيروی پژوهشگر كارشناسي ارشد 

 نامهانيپا مقاله و هانامهانيپا و مقاالت ازحمايت  

 پژوهش يشناسمياقل و( در زمينه علوم هواشناسي ایمنطقه -ملي) يفرابخشی اهيپای هاپژوهشبرنامه انجام 

 مورد های ديگرايجاد وحدت رويه و تعامالت با دستگاه 

 مطالعه های مورد نيازشناسي در بخشتوسعه خدمات تخصصي هواشناسي و اقليم 

 مطالعه آگاهي خشكسالي در كشورمطالعات پيش 

 مطالعه بيني عددی امواج دريا و پارامترهای هواشناسي درياييمطالعات پيش 

 مطالعه ی حاد جویهادهيپدي آگاهشيپ و ينيبشيپانجام مطالعات  

 مطالعه های نوظهوری امنيت جو و مخاطرات آن و فنآوریكاربرد وی اتوسعهانجام مطالعات  

 مطالعه مطالعات جوی و اقليمي موثر بر هوانوردی 

 مطالعه ی هواهاندهيآالی هامدل توسعه وانجام مطالعات جوی  

 مطالعه های هواشناسي كشاورزی و سرمازدگي محصوالتبينيمطالعه پيش 

 مطالعه مياقل رييتغشناخت اقليم و رفتار جو تحت شرايط مطالعه  

 مورد يالمللنيبی هاسازمان با تعامل وهمكاری  

 شده یسازیايده تجار ی پژوهشيهاافتهی يسازیتجاربرنامه 

 مورد ی مرتبطهاحوزه بای مشترک هاپروژهاجرای 

 مورد يشناسمياقل وجوی  علوم وي هواشناسي تخصص وی علمي هاافتهی يسازیتجار وبازاريابي 

 مورد ی هواشناسي و هشدار سريعهاسامانه توسعه وي طراح دری نوين هایفناورترويج 

 مورد ی كاربردی هواشناسيهاافتهترويج ي

جمع كل
 

 .همانمأخذ: 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اسالمی شوراي مجلس اهژپوهش مركز ___________________________________________________ 

 

 

12 

شور و ك يسازمان هواشناس) يرد بودجه بخش هواشناسكروند عمل 1ن در جدول يهمچن

ن يبراساس ا آورده شده است. 1931تا  1930 یهاسال ي( طيشناسميو اقل يهواشناس یهادهكپژوهش

درصد، در  3/54اي برابر با در بخش اعتبارات هزينه 2996 ماهنتا آبا بودجهرد كجدول عمل

تخصیص صورت  درصد و در مجموع 50/69اي سرمايههاي داراييتملک  بخش اعتبارات

بدين  درصد بوده است. 6/59اي سرمايههاي داراييتملک  اي وگرفته براي اعتبارات هزينه

میلیون ريال تا  572،099میلیون ريال كل بودجه مصوب، میزان  342،624معنا كه از رقم 

 محقق شده است. 2996ماه آبان
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 شناسي( هاي هواشناسي و اقلیمي كشور و پژوهشكدهعملكرد بودجه بخش هواشناسي )سازمان هواشناس .6 جدول

 )ميليون ريال(                2990 سال با اليحه بودجه و مقايسه آن 2996 2997هاي در طي سال

 نام برنامه / طرح

 2996سال  2995سال  2994سال  2999سال  2991سال  2992سال  2997سال 
سال اليحه 

 مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب 2990
عملكرد تا 

 ماهآبان

777،229 اي ستاد مركزي. اعتبارات هزينه2  943،275  326،247  471،273  510،217  914،299  239،293  914،299  691،176  996،293  747،146  179،962 993،224 234،299 429،939 

و برنامه ارائه خدمات هواشناسي 

 شناسياقليم
- - - - - - - - - - - - 991،114 114،199 413،919 

000،110 برنامه خدمات هواشناسي  111،100  019،191  111،101  121،111  324،190  249،191  324،199  101،111  991،119  - - - - - 

000،9 های كاربردیبرنامه پژوهش  199،4  119،4  112،1  000،9  000،9  340،2  0 311،9  0 000،1  4،313 - - - 

000،11 - - - - - - - - مدتبرنامه آموزش غيررسمي كوتاه  000،11  000،11  12،931 - - - 

خدمات هواشناسي و  ارائهبرنامه 

 ي كاربردیشناسمياقل
- - - - - - - - - - 000،91  90،112 - - - 

000،41 - - - - - - - - - - يشناسمياقلخدمات  ارائهبرنامه   91.143 - - - 

بيني و هشدار خدمات پيش ارائهبرنامه 

 سريع هواشناسي
- - - - - - - - - - 910،114  34،193 - - - 

 وخدمات فني هواشناسي  ارائهبرنامه 

 يشناسمياقل
- - - - - - - - - - 121،20  11،311 - - - 

194،1 - - - - - - - - - - ياسشنمياقلی هواشناسي و زيربرنامهبرنامه   1،129 - - - 

اي پژوهشكده . اعتبارات هزينه1

 شناسيهواشناسي و اقلیم
266،27  695،3  367،27  777،27  371،24  145،24  777،20  506،26  357،13  165591 672،97  10،724 41،677 14،677 97،166 

111،10 برنامه توسعه علوم طبيعي محض و كاربردی  131،1  110،10  000،10  102،14  241،14  000،11  111،11  110،21  21.132 101،90  21،014 2،190 4،320 - 

امه توسعه علوم هواشناسي و برن

 شناسياقليم
- - - - - - - - - - - - - - 91،191 

ای های پايهبرنامه انجام پژوهش

ای( در زمينه علوم منطقه-فرابخشي )ملي

 شناسيهواشناسي و اقليم

- - - - - - - - - - - - 91،100 11،220 91،111 
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 نام برنامه / طرح

 2996سال  2995سال  2994سال  2999سال  2991سال  2992سال  2997سال 
سال اليحه 

 مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب عملكرد مصوب 2990
عملكرد تا 

 ماهآبان

 21،210 2،410 4،210 - - - - - - - - - - - - های پژوهشيفتهسازی يابرنامه تجاری

266،219 ايجمع اعتبارات هزينه  749،224  606،252  471،223  919،295  269،243  239،255  577،257  541،195  913،114  642،106  197،905 937،024 173،099 579،649 

 هاي تملک. اعتبارات طرح2

 اي ستاد مركزيهاي سرمايهدارايي
359،159  066،299  395،941  199،205  777،997  517،163  957،910  090،235  457،511  673،31  049،401  193،777 445،977 199،777 507،777 

111،111 طرح توسعه فناوری اطالعات هواشناسي  121،111  321،244  000،141  911،211  941،290  210،210  040،111  104،913  11.192 111،999  221،413 911،100 249،000 410،000 

194،1 آالتطرح تأمين تجهيزات و ماشين  031،1  140،1  900 194،1  019،9  130،1  040،2  000،1  2.310 000،14  1،121 1،000 4،110 10،000 

ها و مراكز بهسازی و نوسازی ايستگاه

 هواشناسي
104،11  144،93  290،32  333،23  000،11  211،91  300،10  111،92  000،141  11.121 311،124  14،111 113،900 41،490 100،000 

هاي تملک . اعتبارات طرح1

اي پژوهشكده هاي سرمايهدارايي

 شناسيهواشناسي و اقلیم

425،1  305،2  919،6  7 529 256،2  577،4  123،2  777،19  040،1  474،17  21،777 25،777 7 27،777 

تجهيزات و تعميرات اساسي و خريد 

 آالتنيماش
411،2  111،1  329،1  0 119 111،1  100،4  211،1  000،29  141،2  404،20  12،000 11،000 0 10،000 

هاي جمع اعتبارات تملک دارايي

 ايسرمايه
163،161  642،172  323،949  199،205  529،997  606،169  457،991  725،230  457،545  955،35  240،499  910،000 467،977 199،777 537،777 

 2،739،649 572،099 342،624 547،905 069،033 927،139 991،037 525،990 699،430 345،420 341،465 072،199 494،572 634،925 494،935 جمع كل

  قوانين بودجه و استعالم سازمان هواشناسي كشور.مأخذ: 
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 اياالت متحدهازجمله  مقايسه وضعيت اعتباری بخش هواشناسي كشور با چند كشور پيشرفته

مالزی، قزاقستان و آذربايجان نشان ازجمله  توسعهدرحال  آمريكا، روسيه و كره جنوبي و چند كشور

دهد كه وضعيت اعتباری بخش هواشناسي در ايران تنها از كشور آذربايجان بهتر بوده و از ساير مي

خوبي ههای ساليانه بريزیخش در بودجهتر است و لذا لزوم توجه بيشتر به اين بكشورها به مراتب ضعيف

 آورده شده است. 1مقايسه كشورهای نامبرده با ايران در جدول  د.شواحساس مي

 

 المللي سازمان هواشناسي كشوراي و بین. مقايسه منطقه0جدول 

 كشور

بودجه 

هواشناسي 

)میلیون 

 دالر(

تولید ناخالص 

 داخلي

)میلیون 

 دالر(

سهم بودجه 

هواشناسي 

تولید از 

ناخالص 

 داخلي

 جمعیت

)میلیون 

 نفر(

 وسعت

)میلیون 

كیلومتر 

 مربع(

سرانه هزينه 

هواشناسي 

به هر 

 كیلومتر

 )واحد دالر( 

مساحت 

نسبت به 

 ايران

 )درصد(

  آمريكا

    روسیه

 كره جنوبي

 قزاقستان

 مالزي

ـ ايران

 آذربايجان

 .(WMOسازمان هواشناسي جهاني )مأخذ: 

 

 ي و پیشنهادهابندجمع

م و ، تنظيهای جوین هواشناسي كشور متولي اصلي تحقيق و شناخت كامل اتمسفر و كليه پديدهسازما

زی، ريمنظور كمک به برنامههاطالعات و آمارهای هواشناسي و ارائه و كشف نتايج حاصله ب ليتحل و هيتجز

ايي، بهبود ارتباطات هو مين انرژی، سالمتي وأهای كشاورزی، آب، تثر در فعاليتؤپيشرفت و افزايش بازدهي م

كات قابل توجه و پيشنهادها در رابطه با شود. نو غيره شناخته ميزميني و مطالعات محيط زيست  ودريايي 

 از: ندعبارت 1931بودجه بخش هواشناسي در اليحه بودجه سال 

 1/23حدود  1931، نسبت به رقم مصوب سال 1931هواشناسي در اليحه بودجه سال  بخشـ بودجه 

به رقم  1931ميليون ريال در قانون بودجه سال  141،114و از رقم  دهددرصد رشد را نشان مي

تقريباً  عملكردحال با توجه به كه تا به رسيده است 1931ميليون ريال در اليحه بودجه سال  1،013،143

زهای اين سازمان ، افزايش مذكور پاسخگوی نيا1931ماهه اول سال  3 درماه تا آباندرصدی بودجه  1/13

  ها خواهد شد.ماندگي از برنامهو باعث عقب نخواهد بود
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نسبت به قانون بودجه  1931در اليحه بودجه سال شور ك يسازمان هواشناسـ اعتبارات برآورد شده 

های تملک دارايياعتبارات در بخش  و رشد درصد 94/1حدود ای هزينهاعتبارات در بخش  1931سال 

 داشته است. افزايشدرصد  21 ایسرمايه

نسبت  1931در اليحه بودجه سال  يشناسمياقلو  يهواشناس یهاپژوهشكدهاعتبارات برآورد شده ـ 

در بخش  اما ،داشته رشد درصد 9/1حدود ای هزينهاعتبارات در بخش  1931به قانون بودجه سال 

 اهش داشته است.كدرصد  99/99 ایهای سرمايهتملک دارايياعتبارات 

محيطي كشور تبديل شده است، های جدی زيستبه يكي از چالش گردوغبارمعضل  كهـ از آنجايي 

گيری، پايش و تسريع در اجرای های اندازهالزم است تا اعتبارات مربوط به مطالعه، تجهيز ايستگاه

 يياجرا عنوان تنها دستگاهآگاهي مربوط، در اعتبارات سازمان هواشناسي كشور بههای پيشسامانه

 مرتبط یهايآگاهشيپو  ينيبشيپآلودگي هوا و صدور  یهاداده شور با توانايي پايش برخطك يتيمكحا

زيرا در بسياری  .متناسب با شرايط حال حاضر كشور لحاظ شود ويژه و صورتبهدر مواجهه با اين امر، 

ت صوربه كالن محيط زيست در اجرای برخي از مصوبات مرتبط با مقوله محيط زيست، موضوع از موارد

تنها  ،سازمان هواشناسي كشورازجمله  هاته و با همپوشاني با ساير دستگاهسازماني مالک عمل قرار گرف

  ده است.اصلي و هدررفت منابع شمشخص بودن مسئول كاری، ناباعث ايجاد موازی

در زمينه علوم جو و  با توجه به اينكه درحال حاضر، كشور فاقد آزمايشگاه ملي و مرجع تخصصيـ 

ثيرات بسياری بر تحقيقات بنيادی و كاربردی هواشناسي و و اين كمبود تأ استهواشناسي كاربردی 

خارج ارزشمند جوی و اقليمي به  یهادادهضمن ارسال اطالعات و  هواشناختي گذاشته و در مواردی نيز

اه تأسيس آزمايشگبرای تمهيداتي ست ا لذا ضروری، ده استكرهنگفتي را به كشور تحميل  یهانهيهز

نيازهای  بر پاسخگويي بهعالوه توانديمذكر است كه تأسيس اين آزمايشگاه  انيشا انديشيده شود. مذكور

علوم جو و هواشناسي  در بخش تخصصي-يک قطب علمي عنوانبهدر سطح ملي،  یاحرفهتخصصي و 

ی اعتباری بخش هواشناسي خشي از نيازهاب كنندهنيتأمدر بين كشورهای منطقه مطرح باشد و حتي 

 د.كشور باش

شخصه ممهمترين  دهند كهدر بخش هواشناسي، مطالعات مربوط به تغيير اقليم در كشور نشان ميـ 

و  های مخربهای حدی اقليمي مانند خشكسالي، سيل، تگرگ، توفاناقليم آينده ايران افزايش پديده

های مربوط به حوادث . اين وضعيت ضمن اينكه هزينهساستآهای سيلو بارش گردوخاکهای توفان

را دهد، زيهای ساليانه را نيز كاهش ميريزیدهد، ميزان اعتمادپذيری به بودجهغيرمترقبه را افزايش مي

وی ستواند حجم عظيمي از بودجه را برای بازسازی و يا كاهش آثار آن بهوقوع يک بليه غيرمترقبه مي

برای تكميل  يهواشناسباني هديدش و يپاهای سازی شبكهلزوم بهينهموضوع،  اين خود جلب كند.

 ،های اقليميو مدلسازی هاليتحل و هيتجزابزارهای نوين برای ، استفاده از های مورد نياز كاربرانداده

 باليای طبيعي جوی و در نتيجهمديريت ريسک و اطالعات هواشناسي در  هاداده اهميتتوجه كافي به 
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ی سازو بازجای مديريت بحران به جوی را با منشأ هایبليهناشي از  هایتكاهش هزينه خسار مديريت و

 با توجه به تغييرات اقليمي و كشور برای توسعه پايدار كالن هایبرنامهدر آثار زيانبار آن پس از وقوع 

 .طلبدميرا پديده گرمايش جهاني كره زمين 

، كشاورزی، ونقلحملازجمله  هابخششناسي و تأثير آن بر ساير ا توجه به اهميت بخش هوابـ 

است تا به تحقيقات بنيادين و كاربردی در اين بخش اهميت بيشتری  الزممت و غيره المحيط زيست، س

وجه به با ت شناسياقليمقات بنيادی بخش هواشناسي و تحقي حاضردرحال  با توجه به اينكه .داده شود

دولتي نبوده و اعتبارات سازمان اجرايي و كاربران غير هایدستگاهی در اولويت ساير اعتبار هایمحدوديت

دستاوردهای اين تحقيقات نيز تكافوی  از برداربهرهتنها دستگاه اصلي  عنوانبه هواشناسي كشور نيز

ي بر مخرب آثار ،عدم انجام تحقيقات بنيادين و كاربردی مورد نياز ،دكنمينمترتب را  هایهزينهپرداخت 

مشخص  بايد دولتروز هواشناسي در كشور گذاشته است بنابراين توسعه دانش و كاربرد علوم و فنون به

ت خواهد حماياين حوزه از تحقيقات بنيادين و كاربردی  سازوكارهاييكند كه چگونه و از طريق چه 

 د.كر

 مخرب جوی هایپديدهبار برای كاهش آثار زيان آگاهيپيشو  بينيپيشاست تا به مبحث  الزم ـ

و  گاهيآپيش ،بينيپيش هایسامانهوفان و غيره از طريق توسعه ت، خشكسالي، گردوغبارنظير سيل، 

در راستای ارتقا و ازجمله رادار مورد نياز هواشناسي  هایايستگاههشدار مخاطرات جوی و تكميل انواع 

ساعت  9به  مربع تركيلوم 10ساعت در  9هواشناسي از  هایبينيپيشكاهش تفكيک زماني و مكاني 

كارگيری نيروی انساني متخصص در جهت پيگيری و به سازیظرفيتو همچنين مربع  كيلومتر 90در 

ن كلي آمايش سرزمي هایسياستاصل سازگاری با اقليم با توجه به منويات مقام معظم رهبری براساس 

 د.قابله با خشكسالي توجه بيشتری شوو م

سامانه خودكار توسعه هواشناسي كشاورزی )تهک كشاورزی(  اندازیراهبا توجه به  ستضروری اـ 

توسعه و تجهيز از عملي  هایحمايتنسبت به ، 1931 ـ 1931و دستاوردهای قابل قبول در سال زراعي 

 های كليسازی سياستدر راستای پياده ،هواشناسي كشاورزی و مركز ملي خشكسالي هایايستگاه

 جهت تأمين امنيت غذايي در را ثمری مثمر هایفعاليتكه اقدام مناسبي صورت پذيرد مقاومتي اقتصاد 

 وریبهرهدر واحد سطح، ارتقای  افزايش توليد برای الزم هایآموزشو  هاآگاهيپيشاز طريق صدور 

  .داشته است ت كشاورزیالمحصودر  هاتكاهش خسار و هانهاده

  

www.irpublicpolicy.ir



 

 اسالمی شوراي مجلس اهژپوهش مركز ___________________________________________________ 

 

 

18 

 

 منابع و مآخذ

 كل كشور. 1931بودجه سال . اليحه 1

 كل كشور. 1931. قانون بودجه سال 2

 . استعالم از سازمان هواشناسي كشور.9
 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 25690 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
 

 067 :چاپ شماره       دوم سال ـ دهم دوره

 943 :ثبت شماره       12/9/2996 :چاپ تاريخ

 

  يهواشناس شبخ .3 كل كشور 1931بررسي اليحه بودجه سال  عنوان گزارش:

 

 

 ست(يط زيمطالعات زيربنايي )گروه آب و مح :نام دفتر

 يالسادات عبدالمنافنرجس تهیه و تدوين:

 يسامان يجمال محمدول ر مطالعه:يمد

 ی، محسن صمدحسين افشين ناظران علمي:

 ميسل نژاديعلجمال  ز:كار خارج از مركهم

 و محاسباتون برنامه، بودجه يسيمك متقاضي:

 ــــــويراستار تخصصي: 

 ــــــويراستار ادبي: 
 

 

 :هاي كلیديواژه
 1931 حه بودجهي. ال1

 يهواشناسبخش . 2

 

 

 5/27/2996 انتشار:خ يتار

 

www.irpublicpolicy.ir




