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 ویژه بازدیدکنندگان مقطع دبیرستان 

 )پایه هفتم تا دوازدهم(
 

 

        86767623-9تلفن :   –اداره كل هواشناسي استان اصفهان 

 www.esfahanmet.ir      282ساعته:  62هواگوي 

  88286773693بیني:     مركز پیش

 Esfmts@كانال خدمات هواشناسي:               

 Metair@هاي آلودگي:                كانال توصیه

 Esfagromet@ هاي كشاورزي:  كانال توصیه

 Esfahanmet@     كانال وضعیت جوي:        

 888828288282پیشنهادات و انتقادات:       esfahanmetاینستاگرام:  

 ایوتجمعیگیریمیزانتابشبهصورتلحظهاندازهسنج:تشعشع .11

 متریسطحخاک(2متریتاسانتی5هایاعماقخاک)ازعمقدماسنج .21

 .mm 1/1گیریروزانهتبخیربادقتجهتاندازهتشتتبخیر: .11

 

 ها شوند و انواع پدیده هایی که گزارش می کمیت

گردندهاییکهگزارشمیدرگزارشاتهواشناسی،حداقلپارامتر

پددیدده افد،دی، معمواًلسمتوسرعتباد،دمایهوا،فشارهوا،دیدد

مدرکدز بده کدد جوی،م،دار،نوع،ارتفاعابرو...استکهبهصورت

 گردد.ارسالمی

بدنددینوعمختلفت،سدید 111هایجویدرهواشناسی،بهپدیده

یافته،شدهکهبرخیازآنهاعبارتنداز:گردوخاک،گردبادهایتوسعه

دانده دانده،توفانگردوخاک،اسکوال،ترنادو،رعدوبرق،مه،برف

شددیدد و تگرگ،کوالک،بارانریزه،بارانوبرفمالی ،متدوسدو

 بصورتمن،طعومداوم.

بدنددی ابرهاازنظرارتفاعدرسهطب،ه)پایین،متوسووباال(دسدتده

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

 نوعابر(.72نوعابراست)درکل9دارای

 ترتیب ادوات فنی در پالتفرم

ا ادواتپالتفرم،محلیاستانداردازایستگاههواشناسی کده سدت

 گیرند:هواشناسیبهترتیبزیردرآنقرارمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های سطح زمین و معرفی برخی از ادوات آن ایستگاه

 (m/sگیریسمتوسرعتوزشباد)برحسباندازهبادسنجالکترونیکی: .1

 دهندهسمتوسرعتوزشبادنشانبادسنجپاندولی)مکانیکی(: .7

عهایخشک،تر،بیشینهوکمینه:دماسنج .1 درارتفا (cm 181)سطحزمینودرجعبهاسکرین 

 کند.دماورطوبتدرساعاتمختلف)داخلاسکرین(ثبتمیدمانگارورطوبتنگار: .4

 کند.م،ادیربارانرابهطوردائ ثبتمینگار:باران .5

هسنج:باران .6  (mm 1/1گیریم،دارباران)بادقتاندازهدستگا

 گیریارتفاعبرفجهتاندازهسکویبرف: .2

 هایمختلفثبتسرعتبادوسمتآندرزمانبادنگار: .8

 گیریساعاتآفتابی)برحسبساعت(اندازهنگار:آفتاب .9

 ثبتتابشدرساعاتمختلفنگار:تشعشع .11
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 مقدمه

درایننوشتار،سعیبرآناستکهمطالبمختصرومفیدیجهت

 ارائهگردد.»هواشناسی«آشناییبیشترشمابا

مددیددیایستگاه هایهواشناسیدرن،اطمختلفکشور،سالدیدان

ایوباگذشتزماننیزافزایشقابلمدالحدظدهاستکهایجادگردیده

شدبدکدهازانواعایستگاه4111اند)بیشازداشته و هادرسطحکشور(

 دهند.هایهواشناسیراتشکیلمیایستگاه

ها،متصلبهشبکهدیدبانیجهانیاست.باایجدادایستگاهاینشبکه

اتدومداتدید مراکزکامپیوتریوتجهیزبخشمخابراتبهسیست  هدای

دادهسوئیچینگ؛جمع بدهآوری،پردازش،کنترلکیفیوتدوزیدع هدا

زمدیدندهصورتخودکارانجاممی در گرددوازاطالعاتذخیرهشده

شود.همچنیندرهایمطالعاتیوعلمیاستفادهمیبینیهوا،پروژهپیش

ایدجدادهایاخیرنسلجدیدماهوارهسال هدواشدنداسدی هاورادارهای

هاواطدالعداتگردیدهوسازمانهواشناسیکشور،مرتبًاتصاویر،داده

جدهدتآوریمیالزمرادریافتوجمع ندیدز نمایند.ازایناطالعدات

 .شودهایتح،ی،اتیاستفادهمیآگاهیوپروژهصدورپیش

هاوهشدارها،درجهتبهحداقلرسدانددنآگاهیصدوراینپیش

گردخساراتناشیازبالیایطبیعیمانندسیل،تگرگ،صاع،ه،توفان

وسوزیجنگلوخاک،مهگرفتگی،آتش ،ریزشبهمن،یدخدبدنددان

هدوا، آلدودگدی موجگرماییوسرمایی،بارشسنگینبرفوبداران،

 تواندن،شبسیارمهمیراایفانماید.کشاورزیو....می

 

 هواشناسی در زندگی روزمره

وادایدف از امروزهن،شهواشناسیبرکسیپوشیدهنیست.یکدی

هایهواشناسی،ارسالگزارشاتمتعدد)معموالًهرنی ساعت(ایستگاه

هدا،هایایستگاهبرایسالمتپروازهاست.عالوهبرهوانوردی،ازداده

وبینیوضعیتجوی،تح،ی،اتوپژوهش،پیدشجهتپیش آگداهدی

بدالیدایهشدارجهتمدیریتبحران از هاوکاهشخساراتنداشدی

هایطبیعی)مانندسیلو...(،مشاورهدرامورمختلفمرتبو)مثلپروژه

تدوصدیده هدوا، هدایعمرانی(،کاهشخساراتکشاورزی،آلدودگدی

ازهواشناسیکشاورزی،حملون،لجاده اسدتدفداده دریدایدی، و ای

 شود.هایتجدیدپذیر)مثلبادوخورشید(و...استفادهمیانرژی

 

 تولید داده تا محصول در هواشناسی

در مدحدصدول روندپردازشوسیردادهتا

 هواشناسی،بهصورتزیرمشخصشدهاست:

آنآوریدادهجمع .1 هاواطالعاتجوی)دیدبانیوپایش(وارسال

 هابهصورتکدهایویژهبهسوئیچینگمراکزاستان

 بینیهایاستانبهمراکزپیشارسالکلیهگزارشاتایستگاه .7

جدهدت .1 رمزگشاییگزارشاتواستفادهازگزارشاتهواشناسیدر

 بینیوضعهوابهمنظورپیشهایهواشناسیترسی ن،شه

صددورها،تصاویرماهوارهبررسین،شه .4 ای،اطالعاترادارهاونهایدتدا

 بینی،اطالعیهوهشدارجویبهموقعپیش

 ارائهآمارموردنیازبهمراکزوپژوهشگران .5

 هایمختلفانجامپژوهشوارائهآموزش .6
 

 های هواشناسی انواع ایستگاه

ارسدالگیریمتغیرهاوپدیدهبرایاندازه و تدهدیده هایهواشناسیو

و آمدار اسدتداندداردی، و گزارشهواشناسی،نیازاستتاازن،اطمعین

اطالعاتاولیهقرائت،ثبتوگزارششوند)بهاصطالح،دیدبانیوپایدش

مدی»هایهواشدنداسدیایستگاه«گردند(؛اینن،اط، ایدنندامدیدده شدود.

 هاانواعمختلفیدارندکهبرخیازمهمترینآنهابهشرحزیراست:ایستگاه

 هایسینوپتی ایستگاه .1

 هایسینوپتی تکمیلیایستگاه .7

 هایسینوپتی اتوماتی ایستگاه .1

 هایتح،ی،اتهواشناسیکشاورزیایستگاه .4

 شناسی)کلیماتولوژی(هایاقلی ایستگاه .5

 هایبارانسنجیایستگاه .6

 سنجیهایازنایستگاه .2

 ایهایهواشناسیجادهایستگاه .8

 هایرادارهواشناسیایستگاه .9

 هایآلودگیهواایستگاه .11

 هایپایشگردوخاکایستگاه .11

 هایبویهدریاییایستگاه .17

 

 انواع گزارشات هواشناسی )بر اساس ساعت جهانی(

هایهواشناسی،معموالًرأسهرساعت)بهوقتگرینویچ(ایستگاه

جدویهاییاستانداردوبینگزارش پدارامدتدرهدای شدامدل الدمدلدلدی،

گدزارشداتگیریشده،تهیهوارسالمیاندازه ایدن از نمایند.بعضدی

بدیدان-تحتعناوینگزارشاتمتار،سینوپ،دماهایکمینه بیشینهو...

 شوند.می
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