گیریمیزانتابشبهصورتلحظهایوتجمعی

تشعشعسنج: 
اندازه

.11

ترتیب ادوات فنی در پالتفرم
پالتفرم،محلیاستانداردازایستگاههواشناسی اسدت کده ادوات

سانتیمتریتا2متریسطحخاک)

دماسنجهایاعماقخاک(ازعمق5

.21

جهتاندازهگیریروزانهتبخیربادقت.1/1 mm

 .11تشتتبخیر:

هواشناسیبهترتیبزیردرآنقرارمیگیرند:


اداره کل هواشناسی استان اصفهان
ویژه بازدیدکنندگان مقطع دبیرستان

(پایه هفتم تا دوازدهم)

کمیتهایی که گزارش میشوند و انواع پدیدهها
هاییکهگزارشمیگردند

درگزارشاتهواشناسی،حداقلپارامتر
معموالًسمتوسرعتباد،دمایهوا،فشارهوا،دیدد افد،دی ،پددیدده
جوی،م،دار،نوع،ارتفاعابرو...استکهبهصورت کدد بده مدرکدز
ایستگاههای سطح زمین و معرفی برخی از ادوات آن
اندازهگیریسمتوسرعتوزشباد(برحسب)m/s
 .1بادسنجالکترونیکی: 
نشاندهندهسمتوسرعتوزشباد
 .7بادسنجپاندولی(مکانیکی): 
.1

دماسنجهایخشک،تر،بیشینهوکمینه: ( درارتفا ع181 cmسطحزمینودرجعبهاسکرین)


.4

دماورطوبتدرساعاتمختلف(داخلاسکرین)ثبتمیکند.

دمانگارورطوبتنگار:

باراننگار:م،ادیربارانرابهطوردائ ثبتمیکند.

.5
اندازهگیریم،دارباران(بادقت)1/1 mm
بارانسنج: دستگا ه 

.6
جهتاندازهگیریارتفاعبرف

 .2سکویبرف:
ثبتسرعتبادوسمتآندرزمانهایمختلف

 .8بادنگار:

ارسالمیگردد.

پدیدههایجویدرهواشناسی،به111نوعمختلفت،سدید بدنددی
شدهکهبرخیازآنهاعبارتنداز:گردوخاک،گردبادهایتوسعهیافته،

توفانگردوخاک،اسکوال،ترنادو،رعدوبرق،مه،برف داندهدانده،
تگرگ،کوالک،بارانریزه،بارانوبرفمالی ،متدوسدو و شددیدد

هواگوي  62ساعته282 :

بصورتمن،طعومداوم.

www.esfahanmet.ir

مركز پیشبیني88286773693 :

ابرهاازنظرارتفاعدرسهطب،ه(پایین،متوسووباال)دسدتدهبدنددی

اندازهگیریساعاتآفتابی(برحسبساعت)
آفتابنگار: 

.9

می شوند.ابرهایارتفاعباال،بارشیندارند.هرکدامازسهطب،ه فدوق،

تشعشعنگار:ثبتتابشدرساعاتمختلف

.11

دارای9نوعابراست(درکل72نوعابر).

5

اداره كل هواشناسي استان اصفهان – تلفن 86767623-9 :

6

كانال خدمات هواشناسي:

@Esfmts

كانال توصیههاي آلودگي:

@Metair

كانال توصیههاي كشاورزي@Esfagromet :
كانال وضعیت جوي:
اینستاگرامesfahanmet :

@Esfahanmet
پیشنهادات و انتقادات888828288282 :

هواشناسی در زندگی روزمره

مقدمه
درایننوشتار،سعیبرآناستکهمطالبمختصرومفیدیجهت
آشناییبیشترشمابا»هواشناسی« ارائهگردد.
ایستگاه هایهواشناسیدرن،اطمختلفکشور،سالدیدان مددیددی
استکهایجادگردیده وباگذشتزماننیزافزایشقابلمدالحدظدهای
ازانواعایستگاه هادرسطحکشور) و شدبدکده

داشتهاند(بیشاز4111
هایهواشناسیراتشکیلمیدهند.


ایستگاه
اینشبکهایستگاه ها،متصلبهشبکهدیدبانیجهانیاست.باایجداد
مراکزکامپیوتریوتجهیزبخشمخابراتبهسیست هدای اتدومداتدید



امروزهن،شهواشناسیبرکسیپوشیدهنیست.یکدی از وادایدف

برایاندازهگیریمتغیرهاوپدیده هایهواشناسیو تدهدیده و ارسدال

ایستگاههایهواشناسی،ارسالگزارشاتمتعدد(معموالًهرنی ساعت)

گزارشهواشناسی،نیازاستتاازن،اطمعین و اسدتداندداردی ،آمدار و

برایسالمتپروازهاست.عالوهبرهوانوردی،ازدادههایایستگاههدا،

اطالعاتاولیهقرائت،ثبتوگزارششوند(بهاصطالح،دیدبانیوپایدش

جهتپیش بینیوضعیتجوی،تح،ی،اتوپژوهش،پیدشآگداهدی و

گردند)؛اینن،اط»،ایستگاههایهواشدنداسدی« ندامدیدده مدیشدود .ایدن

هشدارجهتمدیریتبحران هاوکاهشخساراتنداشدی از بدالیدای

ایستگاههاانواعمختلفیدارندکهبرخیازمهمترینآنهابهشرحزیراست:


طبیعی(مانندسیلو،)...مشاورهدرامورمختلفمرتبو(مثلپروژههای

ایستگاههایسینوپتی

.1

عمرانی)،کاهشخساراتکشاورزی،آلدودگدی هدوا ،تدوصدیدههدای

ایستگاههایسینوپتی

.7

تکمیلی

هواشناسیکشاورزی،حملون،لجاده ای و دریدایدی ،اسدتدفداده از

ایستگاههایسینوپتی

.1

اتوماتی

هایتجدیدپذیر(مثلبادوخورشید)و...استفادهمیشود.


انرژی

ایستگاههایتح،ی،اتهواشناسیکشاورزی

.4

سوئیچینگ؛جمع آوری،پردازش،کنترلکیفیوتدوزیدع داده هدا بده
صورتخودکارانجاممی گرددوازاطالعاتذخیرهشده در زمدیدنده
پیشبینیهوا،پروژههایمطالعاتیوعلمیاستفادهمیشود.همچنیندر

انواع ایستگاههای هواشناسی

ایستگاههایاقلی شناسی(کلیماتولوژی)

.5
تولید داده تا محصول در هواشناسی
روندپردازشوسیردادهتا مدحدصدول در

ایستگاههایبارانسنجی

.6
هایازنسنجی


ایستگاه
.2
هایهواشناسیجادهای


ایستگاه
.8

سالهایاخیرنسلجدیدماهواره هاورادارهای هدواشدنداسدی ایدجداد

هواشناسی،بهصورتزیرمشخصشدهاست:

ایستگاههایرادارهواشناسی

.9

گردیدهوسازمانهواشناسیکشور،مرتباًتصاویر،دادههاواطدالعدات

 .1جمعآوریدادههاواطالعاتجوی(دیدبانیوپایش)وارسال آن

ایستگاههایآلودگیهوا

.11

الزمرادریافتوجمعآوریمی نمایند.ازایناطالعدات ندیدز جدهدت
هایتح،ی،اتیاستفادهمیشود.


آگاهیوپروژه

صدورپیش
آگاهیهاوهشدارها،درجهتبهحداقلرسدانددن

صدوراینپیش
خساراتناشیازبالیایطبیعیمانندسیل،تگرگ،صاع،ه،توفانگرد
وخاک،مهگرفتگی،آتشسوزیجنگل،ریزشبهمن،یدخدبدنددان و
موجگرماییوسرمایی،بارشسنگینبرفوبداران ،آلدودگدی هدوا،
کشاورزیو....میتواندن،شبسیارمهمیراایفانماید.


2

بهصورتکدهایویژهبهسوئیچینگمراکزاستانها

هایاستانبهمراکزپیشبینی


ارسالکلیهگزارشاتایستگاه
.7

ایستگاههایپایشگردوخاک

.11
ایستگاههایبویهدریایی

.17

 .1رمزگشاییگزارشاتواستفادهازگزارشاتهواشناسیدر جدهدت
بهمنظورپیشبینیوضعهوا

ترسی ن،شههایهواشناسی
ها،تصاویرماهوارهای،اطالعاترادارهاونهایدتدا صددور

 .4بررسین،شه

انواع گزارشات هواشناسی (بر اساس ساعت جهانی)
ایستگاههایهواشناسی،معموالًرأسهرساعت(بهوقتگرینویچ)

پیشبینی،اطالعیهوهشدارجویبهموقع


گزارشهاییاستانداردوبینالدمدلدلدی ،شدامدل پدارامدتدرهدای جدوی

 .5ارائهآمارموردنیازبهمراکزوپژوهشگران

اندازهگیریشده،تهیهوارسالمی نمایند.بعضدی از ایدن گدزارشدات

انجامپژوهشوارائهآموزشهایمختلف

.6

تحتعناوینگزارشاتمتار،سینوپ،دماهایکمینه-بیشینهو ...بدیدان

3

میشوند.


4

