
 

 

 
 

سامانه ترویج هواشناسی  هاي انجام گرفته در خصوص گزارش فعالیت
 در استان همدان) تهک(کشاورزي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  در استان همدانسامانه ترویج هواشناسی کشاورزي  معرفی
اولین بار سامانه ترویج هواشناسی کشاورزي در استان همدان در  مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید 

سی استان توسط معاون محترم وزیر راه و شهرسازي و ریاست سازمان هواشناسی کشور جناب آقاي هواشنا
 حضورایشان در حضور معاون استاندار همدان و مدعوین که در این مراسم . دکتر پرهزکار مطرح گردید

و نقش آن در  در ادامه به اهمیت و جایگاه هواشناسیداشتند به سیاست هاي سازمان در آینده پرداختند و 
تامین  امنیت غذایی در بخش کشاورزي و ارزش افزودهی که در تولید ملی دارد مطالب مهمی را اشاره داشتند 

انتقال توصیه هاي هواشناسی کشاورزي  و پیش بینی هاي اوضاع جوي به کابر نهایی و در نهایت روش هاي 
  .توسط ایشان تشریح گردید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :گام اول 
تهک توسط مدیرکل و همکاران هواشناسـی کشـاورزي و گـروه     ترویج هواشناسی کشاورزي سامانهبررسی  -1

:   پاسخ به شرح) 31/02/1393(  و ارسال به سازمانو اعالم نظرات و پیشنهادها  و پیش بینی استان تحقیقات
یباشد که نیاز اصلی و تمامی اهداف و برنامه هاي مطرح شده در سامانه تهک کافی و آرمانی و بسیار ارزنده م

لذا جهت استقرار و انجام درست و بموقع این فعالیتهـا  . کشور را شامل میشود کشاورزي اساسی در تولیدات
  .نیازمند برخورداري از امکانات، تجهیزات و نیروي هاي انسانی متخصص و مجرب میباشد

ستگاه و یـا در بعضـی منـاطق دو ایسـتگاه     با توجه به اینکه سازمان هواشناسی در هر استان فقط یک ای      -2
هواشناسی کشاورزي دارد و هر منطقه از کشور شرایط خاص حاکم بر تولید و تنوع زیستی ویـژه اي دارد  و  

حتی در یک روستا هم از یکدیگر متفاوت میباشد تهیه و تنظـیم  که  بطور مثال  ،الزم است نیازهاي کاربران
هده بخش هواشناسی کشاورزي استان ها خارج میباشد لذا جهـت درسـت   گردد که این مهم به تنهایی از ع

انجام دادن این کار درست پیشنهاد میگردد در سطح وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و جهاد کشاورزي و 
نعقـاد  اصندوق بیمه محصوالت کشاورزي و کمیسیون کشاورزي مجلس شوراي اسالمی جلساتی بـه منظـور   

امکانـات و   بـا و چند جانبه برقرار و کارگروه هایی در سطح استانها تشکیل گردد تـا  تفاهمنامه اي مشترك 
 .ذیربط به موفقیت در جهت حماسه جهاد اقتصادي دست یافت يکمک دستگاه ها

 

  
پس از تصمیم و عزم سازمان در عملیاتی نمودن سامانه ترویج هواشناسی کشاورزي در کشور این اداره کل  -3

 .سبت به اجراي آن اقدامات ذیل را انجام داده استنیز با تمام توان ن
  



 

 

 
 

در دفتر جناب آقاي مهندس عراقی معاونت محترم عمرانی استانداري  25/05/93جلسه اي در تاریخ  -4
و برگزاري نشستی بین ) تهک(همدان بمنظور هماهنگی در اجراي سامانه ترویج هواشناسی کشاورزي 

ریت بحران استانداري، هواشناسی، جهاد کشاورزي و صندوق بیمه مدیران و کارشناسان دستگاه هاي مدی
 . محصوالت کشاورزي انجام گردید

  

  
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  
 

در دفتر جناب آقاي مهندس رنجبر ضرابی ریاست محترم سازمان  21/05/93برگزاري جلسه اي در تاریخ  -5
 . انجام گردید جهاد کشاورزي در جهت تشریح سامانه تهک و شناسایی و معرفی بهره برداران

  

    
 



 

 

در دفتر جناب آقاي مهندس طالبی مدیریت محترم  28/05/93و  15 برگزاري دو جلسه در تاریخ هاي -6
بحران استانداري به منظور برآورد هزینه نشست کارشناسان و روشهاي ارسال اطالعات هواشناسی 

 .به بهره برداران انجام گردید) سامانه تهک(کشاورزي 

 
ار جلسه کارشناسی با گروه ترویج جهاد کشاورزي و نمایندگان صندوق بیمه محصوالت برگزاري چه -7

   .انجام گرفت کشاورزي



 

 

 
  سازمان  -2 همکاران اداره کل -1  باجلسه مداوم  12نوع متفاوت  و به تعداد  3برگزاري جلساتی در قالب

ولین ایستگاه هاي ئمس -3ي   ، صندوق بیمه محصوالت کشاورزي و ستاد حوادث استاندارجهاد کشاورزي
،  در خصوص بررسـی راه کارهـاي  اجـراي سـامانه تـرویج هواشناسـی       شهرستان استان 9هواشناسی 

 .در استان صورت گرفت )تهک( کشاورزي
 

 تکمیل فرم نیاز سنجی و تهیه لیست بهره برداران در شهرستان هاي فامنین، رزن و تویسرکان و اسـدآباد  -8
 .مشخصات بهره برداران در جدول ذیل آمده استکه لیست و  .انجام شد

9-  
 دیفر

نام 
 شهرستان

 نوع  فعالیت تلفن همره نام و نام خانوادگی دهستان

 دامپروري  - باغبانی  9186791237 محمد فریدونی والشجرد تویسرکان 1

 زراعت 9189510956 محمد امیري والشجرد تویسرکان 2

 باغبانی 9183514013 وندمحمد باقر ترکاش کمال رود تویسرکان 3

 زراعت 9182109542 رضا سوري فرسفج تویسرکان 4

 زراعت 9188511750 حسن کاظمپور قلقلرود تویسرکان 5

 باغبانی 9189500740 نادر هدایتی قشالق تویسرکان 6

 زراعت 9183520229 وحید جلیلوند قلقلرود تویسرکان 7

 زراعت - باغبانی 9370801293 محمد جهانگیري قصبستان تویسرکان 8

 مرغداري 9183520149 کیوان لقمانی سید شهاب تویسرکان 9

 والشجرد تویسرکان 10
محمدرضا وآیت 

 فریدونی
 باغبانی 9186758473

 باغبانی 9183523127 محمد ترکاشوند قلقلرود تویسرکان 11

 زراعت 9188521455 علیرضا محمد ظاهري فرسفج تویسرکان 12

 شیالت - دامپروري 9183376645 محمد رضا زنگنه کزيمر تویسرکان 13

 باغبانی 9183520128 رضا قلخانی مرکزي تویسرکان 14

 باغبانی -کارشناس زراعت 9189030415 لیال افضلی مرکزي تویسرکان 15

 ریاست جهاد کشاورزي 9183520216 مسعود اکبري مرکزي تویسرکان 16

 رابط جهاد وهواشناسی 9183502022 کامبیز عزیزي مرکزي تویسرکان 17

 مرغداري 09188133243 محی الدین شاهوردي سردرود رزن 18

 مرغداري 09183150115 حسین تشکري کل کبود رزن 19

 زراعت 09188141062 سالک نقدي.. روح ا سردرود رزن 20



 

 

 زراعت 09181126035 بشیر حسنی رحمت خراقان رزن 21

 زراعت 09188166480 محمود فتحی درجزین رزن 22

 زراعت و باغبانی 09183154655 مصطفی ترکمان رزن رزن 23

 زراعت 09183076062 مجتبی احمدي رزن رزن 24

 گلخانه دار 09188133490 میثم میرزائی خمیگان رزن 25

 زراعت و باغبانی 09181126035 بشیر حسنی رحمت رزن رزن 26

 راعت و باغبانیز 09123552585 حسین موالیی درجزین رزن 27

 زراعت و باغبانی 09188133419 احمد وثیقی درجزین رزن 28

 باغبانی 09121884057 حسینعلی صفري درجزین رزن 29

 زراعت 09183120199 حیدر مهدي زاده سردرود رزن 30

 زراعت و مرغداري 09123218940 ربیع اسماعیلی رزن رزن 31

 راعت و دامپروريز 09188165818 داوود مرادي رزن رزن 32

 زراعت و باغبانی 09188133731 جلیل جواهري رزن رزن 33

 مدیر شرکت کشاورزي میثاق 09188185638 قربلن تمرازي خرمدشت فامنین 34

 شرکت امید آوران سبز هکمتانه 09134099987 علی اسدیان خرمدشت فامنین 35

 زراعت 09189151847 حسین سعیدي خرمدشت فامنین 36

 فامنین 37
روستاي حاجی 

 آباد
 مرغداري -زراعت  09188194642 احمد تقی زاده

 زراعت و باغبانی 09183144839 سعید شاکري فامنین فامنین 38

 زراعت و دامپروري 09188123168 اصغر حمیدي فیض آباد فامنین 39

 زراعت و باغبانی و دامپروري 09122533151 عباس پرهازه مبارکین فامنین 40

 زراعت 09188166445 مرتضی خلیلی بهنوش کله سر فامنین 41

 زراعت و باغبانی و دامپروري وشیالت 09188113451 علی رستمی فامنین فامنین 42

 زراعت و باغبانی و دامپروري 09183136614 مهران شهریاري طمه چی فامنین 43

 زراعت 09121530280 محمود کاوندي زر دشت فامنین 44

 زراعت 09188154832 اسماعیل کاوندي زر دشت فامنین 45

 زراعت 09183132573 احمد دولتی فامنین فامنین 46

 زراعت 09188123017 محمد سعید شاکري قزل آباد  فامنین 47

 زراعت و باغبانی 09364381780 مهدي خاکی زاده فامنین فامنین 48

 تر چغندر کاران فامنینمسئول دف 09188194073 علی اکبر حیدري خرمدشت فامنین 49

 مجتمع کشت و صنعت توداك 09188111284 علی محمد یار محمدي فامنین فامنین 50



 

 

  
  

 

 کـه  ترویج هواشناسـی کشـاورزي  سامانه  عملیاتی نمودنبراي تشکیل دو کارگروه استانی و شهرستانی   -10
تکمیل  و  بهره برداران انتخاب ،کشاورزي هواشناسی توصیه هاي تهیه: عبارتند از   وظایف این کارگروه ها

 . بوددر فاز اول این برنامه بهره برداران از  نیاز سنجیهاي فرم 
  
  

  
  

سپس گروه هاي کاربري تعیین گردیدند  و کاربران در فاز اول براساس فرم هاي نیاز سنجی تکمیلی به  -11
 .شدندگلخانه داران  تقسیم  -4دامداران  -3باغداران  -2زارعین   - 1چهار گروه 

 
طراحی نرم افزار ثبت و ارسال توصیه هاي  هواشناسی کشاورزي بصورت خودکار توسط در گام بعدي  -12

 . ارسال پیامک به بهره برداران تهیه گردید آقاي باقري شکیب کارشناس اداره پیش بینی استان براي
 

 

  معرفی نرم افزار ارسال توصیه هاي کشاورزي از طریق پیامک

اینکه توصیه ها و پیش بینی هاي صادر شده توسط کارشناسان هواشناسی در صورتی مفید با عنایت به     
د و از نقرار گیرسامانه ترویج هواشناسی کشاورزي  د که بموقع و سریع در اختیار بهره برداران نواقع میشو

حی و اجراي اطالع رسانی میباشد لذا نسبت به طرا روش آنجا که سیستم پیامکی سریعترین و مطمئن ترین
  .نرم افزار فوق در اداره کل هواشناسی استان همدان اقدام گردید



 

 

 کشاورزيهواشناسی در صفحه اول توصیه هاي  است نرم افزار از دو صفحه کاربري مجزا تشکیل شدهاین 
هاي هدف  و در صفحه دوم  اطالعات کاربران و گروه میشوند مختلف ثبت کاربري هاي  براي گروه تهیه شده
  .دنوارد میشو

از ثبت توصیه هاي صادر شده توسط کارشناسان بخش  بعدنحوه عملکرد نرم افزار بدین صورت است که 
نسبت به  نرم افزار بصورت هوشمند ،مخصوص نوع فعالیت بهره بردار کسدر تکست با کشاورزيهواشناسی 

  .دنمای اقدام میبراي گروه هاي بهره بردارن ارسال توصیه از طریق پیامک 

  .در تصویر زیر مشاهده میشود نحوه ثبت توصیه هاي کشاورزي

  
دامداري و گلخانه در تکست  –زراعت  -با توجه به تصویر فوق توصیه هاي کشاورزي در چهار بخش باغداري

هاي هدف نسبت به  پس از انتخاب تاریخ و همچنین انتخاب شهرستان .باکسهاي تعبیه شده وارد میشود
   .اقدام می گرددکشاورزي  توصیه هاي ارسال

هایی است که توصیه ها میبایست براي آنها ارسال شود  منظور از شهرستانهاي هدف در واقع شهرستان :نکته
.  



 

 

هاي هدف  د وقتی در قسمت شهرستانندر شهرستان همدان مشغول فعالیت میباش باغدارانی کهمثال براي 
 .خواهد شدقط به باغداران فعال در شهرستان همدان ارسال گزینه همدان را تیک میزنیم  توصیه صادر شده ف

الزم به ذکر است که این قسمت از نرم افزار وظیفه ثبت توصیه ها را بر عهده دارد و نحوه ارسال توصیه هاي 
  .کشاورزي از طریق پیامک در بخش بعدي توضیح داده میشود

  :از طریق پیامک  هکشاورزي صادر شدهواشناسی نحوه ارسال توصیه هاي چگونگی 

  
  

باغداران و گلخانه داران  –زارعین  –در بخش دوم نرم افزار اسامی بهره برداران که در واقع همان دامداران 
  .دنفعالیت وارد میشو هاي محل میباشند با ذکر شماره تلفن همراه و همچنین شهرستان

امه نمایش داده شده و با زدن کلید توصیه هاي ثبت شده در بخش اول بصورت خودکار در قسمت راست برن
  .دنارسال توصیه ها براي بهره برداران ارسال میشو



 

 

گلخانه نسبت به ارسال توصیه  –دامداري  –زراعت  –همچنین برنامه قادر است با دریافت کلمات باغداري 
هره برداران را صادرشده بصورت خودکار عمل نماید در پایان در این نرم افزار میتوان تعداد مشاغل ب هاي

  .افزایش داد

 ،مقرر شد روزهاي یکشنبه و چهار شنبه هر هفته و براساس خروجی جلسات دیسکاشن هواشناسی -13
 هاي توصیه هاي  هواشناسی کشاورزي براي هر گروه از کاربران تهیه شود و به همراه اطالعیه ها و اخطاریه

 . ارسالی از سازمان در اختیار بهره بردان قرار گیرد

ماه شهریور  انتهاي ازاز بهره برداران سامانه تهک  برايارسال توصیه هاي کشاورزي  شروع در نهایت  -14
  .شده استانجام 

  

  )تهک(صدور ابالغ و تعیین اعضاء گارگروه استانی و شهرستانی سامانه ترویج هواشناسی کشاورزي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 1393-07-05: در استان    همدان   تاریخ )  تهک ( ورزيگزارش روند اجراي سامانه ترویج هواشناسی کشا

 

  

 

 

بررسی کمبود هاي اجراي 
مراحل هفت گانه سامانه  

 تهک
 اجراي بخش هاي هفت گانه سامانه

برگزاري جلسه در 
استان با حضور 

کارشناسان جهاد 
 کشاورزي

برگزاري جلسه در استان 
با حضور کارشناسان 

بخشهاي مختلف 
 هواشناسی

ننام استا  

)20(خیر )19(بلی   

انجام مرحله   مستند 
 سازي

انجام مرحله   نظر 
 سنجی و بازخورد

انجام مرحله    ظرفیت 
 سازي

- انجام مرحله  سامانه
 هاي توزیع

انجام مرحله  داده 
 و محصول

انجام مرحله  
صورت  انجام مرحله  شناسایی نیاز سنجی

 جلسه
) پیوست ( 

)4(  

)3(تعداد   
 صورت جلسه

)2()پیوست (   
)1(تعداد   

)18(خیر )17(بلی   
16(خیر
( 

)15(بلی )14(خیر  )13(بلی  )12(خیر  )11(بلی   
10(خیر
( 

9(بلی
( 

(خیر
8(  

)7(بلی )6(خیر  )5(بلی   
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