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 ايستگاه هاي هواشناسي سطح زمين

هواشناسی که در سطح زمين قرار دارند، غير از دیدبانی هااي مااهواره اي کلياه دیادبانی هااي هواشناسای       ایستگاههاي 

 .توسط این دسته از ایستگاه ها  انجام ميگردد( فراسنج ها و پدیده هاي جوي و دریایی)

 ایستگاههای سينوپتيك سطح زمين .1.1

دیدبانی پارامتر هاي  هواشناسی  را بار حساب    ،ين المللیایستگاههایی هستند که بر اساس نيازهاي ملی، منطقه اي  و ب

نوع ایستگاه در ساعت استاندارد تعيين شده انجام و در قالب گزارش سينوپ و به منظور انواع کاربري هاي پيش بينی هواشناسای ،  

 .ارسال ميکنند... صدور اخطاریه ها ، مطالعات اقليمی و

 ايستگاههاي واقع در خشكي .1.1.1

یستگاههاي سينوپتيك سطح زمين که در خشکی قرار داشته و  پارامتر هاي هواشناسای مانناد دماا، فشاار،     آن دسته از ا

را در قالاب گازارش ساينوپ ارساال     ... رطوبت ، سمت و سرعت باد، دید افقی، پدیده هاي جوي ، نوع و مقدار ابار، دمااي خااک و    

 .ميکنند

 خشكي اصلي ايستگاههاي .1.1.1.1

صورت شبانه روزي  و بمنظور استفاده در سطح بين المللی انجام ميدهند، شماره شناسه آنها باا  دید بانی هاي جوي رابه 

توسط سازمان هواشناسی جهانی باه کشاور ایاران اختصااص داده      11899الی  11711شروع می شود ، از شماره  11پيش شماره 

 .شده است

 ايستگاههاي خشكي اصلي سنتي .7.7.7.7.7

وده و دیدبانی هاي الزم توسط دیدبان و با اساتفاده از ادوات سانتی هواشناسای انجاام     فاقد ایستگاه خودکار هواشناسی ب

 .ميگيرد

 ايستگاههاي خشكي اصلي نيمه خودکار .7.7.7.7.2

عالوه بر ادوات سنتی هواشناسی به ایستگاه خودکار هواشناسی مجهز ميباشند، دیدبانی پارامتر هایی که ایستگاه خودکاار  

 .ید، پدیده جوي،مقدار ، نوع و ارتفاع ابر و غيره توسط دیدبان  انجام ميگرددفاقد سنجنده آن ميباشد مانند د
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 ايستگاههاي خشكي تكميلي .1.1.1.2

دید بانی هاي جوي را بطور روزانه یا شبانه روزي بمنظور اساتفاده در ساطح ملای انجاام ميدهناد، شاماره شناساه ایان         

 .به این ایستگاه ها اختصاص داده شده است 99699ی ال 99111و از شماره . شروع می شوند 99ایستگاهها با پيش شماره

 ايستگاههاي خشكي تكميلي سنتي .7.7.7.2.7

فاقد ایستگاه خودکار هواشناسی بوده و دیدبانی هاي الزم توسط دیدبان و با اساتفاده از ادوات سانتی هواشناسای انجاام     

 ( _ساعات فعاليت ایستگاه متناسب با تعداد دیدبان هواشناسی تعيين ميشود.)ميگيرد

 ايستگاههاي خشكي تكميلي نيمه خودکار .7.7.7.2.2

عالوه بر ادوات سنتی هواشناسی به ایستگاه خودکار هواشناسی مجهز ميباشند، دیدبانی پارامتر هایی که ایستگاه خودکاار  

یساتگاه  فعاليات ا .) فاقد سنجنده آن ميباشد مانند دید، پدیده جوي،مقدار، نوع و ارتفاع ابر و غيره توساط دیادبان  انجاام ميگاردد    

 0200الای   1600با حضور دیدبان و ارسال گزارش کامل، از سااعت   UTC 1500الی 0300ازساعت . )بصورت هيبرید خواهد بود

UTC بدون حضور دیدبان و بصورت تمام خودکار) 

 ايستگاههاي دريايي .1.1.2

ارتفااع  : دریاا از قبيال   ایستگاههایی که عالوه بر دیدبانی هاي هواشناسی سطح زمين  ، دیدبانی هاي مربوط باه وضاعيت  

 . را نيز اندازه گيري و در ساعت مقررگزارش می نمایند .... موج،  دوره موج ، دماي آب و 

 ايستگاههاي دريايي ثابت .1.1.2.1

 .آن دسته از ایستگاه هاي دریایی که مکان دید بانی آنها همواره ثابت ميباشد

 ايستگاه ساحلي .7.7.2.7.7

 .ایستگاه هواشناسی که در ساحل قرار داشته و امکان انجام دیدبانی هاي دریایی را نيز داشته باشد 

 ايستگاه جزيره اي  .7.7.2.7.2

 .ایستگاه هواشناسی که در جزایر قرار داشته و امکان انجام دیدبانی هاي دریایی را داشته باشد
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 سكوي دريايي .7.7.2.7.9

 .م عمق قرار دارد ایستگاه هواشناسی که روي سکوي ثابت و در آبهاي ک

  (Moored buoy)  بويي مهار شده .7.7.2.7.3

 .ایستگاه هواشناسی خودکار دریایی که در آبهاي کم عمق قرار دارد و بوسيله لنگر مهار شده است

 ايستگاههاي دريايي متحرک .1.1.2.2

 .آن دسته از ایستگاه هاي دریایی که در سطح دریا شناور بوده و مکان دیدبانی آنها ثابت نميباشد

 (vos)اي داوطلب کشتي ه .7.7.2.2.7

کشتی هاي تجهيز شده به ادوات هواشناسی که دیدبانی و ارساال گازارش هااي جاوي را در مساير حرکات خاود اجاام         

 .ميدهند

 (Drifting buoy) بويي شناور .7.7.2.2.2

ایستگاه هواشناسی خودکار دریایی که معموال در آبهاي عميق قرار داشته ضامن حرکات آزاداناه باا جریاان دریاا و بااد،        

 .هاي جوي را از طریق ارتباط ماهواره اي ارسال ميکندگزارش 

 ایستگاه های سينوپتيك جوباال .1.1

را در الیه هاي مختلف سطوح فوقانی جاو    ... و  ایستگاه هواشناسی که پارامترهاي فشار ،دما ، رطوبت و سمت و سرعت باد

 . ناسی  اندازه گيري و گزارش می نماید ، یك ویا دوبار در شبانه روز توسط ارسال دستگاه رادیو سوند و بالن هواش

 ایستگاه های هواشناسی فرودگاهی  .1.1

ایستگاه هواشناسی که داخل محوطه فرودگاه قرار داشته و دیدبانی هاي  ویژه عمليات هوانوردي را در قالب گزارش هااي  

خاص استفاده در عمليات پرواز تهياه   معمول مورد نياز بطور یك یا نيم ساعته  و همچنين گزارش هاي ویژه هنگام تغييرات  جوي

 .و مخابره مينماید 

 ایستگاه های هواشناسی مستقر در هواپيما .1.1



 استاندارد احداث انواع ایستگاه های هواشناسی

 

 مدیریت شبکه پایش هواشناسی

 

3 

 

Page | 9 Page 

| 9 

دیدبانی  پارامتر هاي جوي مانند دما، سمت وسرعت باد، توربوالنس و یخ زدگی هواپيما  که بوسيله هواپيماهاي تجاري و 

 .فرمت استاندارد  و در بازه هاي زمانی تعيين شده مخابره می گردددر مسير پرواز انجام شده و بصورت خودکار یا توسط خلبان با 

 ایستگاههای هواشناسی کشاورزی .1.1

 هواشناسي کشاورزي اصلي ادارات تحقيقات  .1.5.1

پژوهشاها در زميناه هواشناسای    ادارات در ایان   و را فاراهم مای ساازد    کشااورزي   اطالعات کامل و مفصل هواشناسای   

، و وجود پرسنل متخصص، طاوري  کشاورزي و  جويو تناوب دیدبانيها در هر دو زمينه  دامنه تجهيزات، . شودکشاورزي انجام می 

تعداد محصول ماورد  .اساسی در مورد مسائل هواشناسی کشاورزي مورد نظر کشور یا منطقه را انجام داد پژوهشهاي است که بتوان 

ادارات تحقيقات هواشناسی کشااورزي اصالی   . محصول به باال می باشد  1مطالعه در ادارات تحقيقات  هواشناسی کشاورزي حداقل 

 . وظيفه هماهنگی ایستگاههاي تکميلی و یا اهداف خاص  منطقه را بر عهده دارند 

 ليتكميايستگاه هواشناسي کشاورزي  .1.5.2

باه   و در صورت نياز ،می توان ایان ناوع ایساتگاهها را     را بطور معمول  فراهم می کند   اورزي کشاطالعات هواشناسی و 

محصول و ایان ناوع ایساتگاهها در یاك منطقاه       1در این ایستگاهها تعداد محصوالت مورد مطالعه حداقل .نمود مجهز خاصادوات 

 . خاص و براي اهداف خاص تاسيس می گردد 

 اربري خاصايستگاه هاي خودکار با ک .1.5.3

 .براي مقاصد خاص هواشناسی کشاورزي و بدون نياز به نفر دیدبانی و ثبت متغير هاي مورد نظر را انجام ميدهد

 ایستگاه های اقليم شناسی .1.6

آن دسته از ایستگاههاي هواشناسی هستند که دیدبانی هاي متغيرهاي جوي مانند دما، رطوبت ، سامت و سارعت بااد و    

 .در شبانه روز اندازه گيري می نمایند  بارش را حداقل سه نوبت

 

 ايستگاه هاي اقليم شناسي سنتي .1.6.1
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فاقد ایستگاه خودکار هواشناسی بوده و دیدبانی هاي الزم توسط متصدي مربوطه و با استفاده از ادوات سنتی هواشناسای  

 .انجام ميگيرد

 ايستگاه هاي اقليم شناسي تمام خودکار .1.6.2

 .ی بوده و دید بانی، ثبت و ارسال گزارش هاي جوي را بدون نياز به نفر انجام ميدهدمجهز به ایستگاه خودکار هواشناس

 ایستگاه های باران سنجی .1.7

 .ایستگاههایی که ارتفاع بارش را  دو نوبت در شبانه روز اندازه گيري وثبت می نمایند 

 ايستگاه هاي باران سنجي سنتي .1.7.1

 .متصدي مربوطه و با استفاده از ادوات سنتی باران سنجی انجام ميگيردفاقد باران سنج دیتا الگر بوده و دیدبانی توسط 

 ايستگاه هاي باران سنجي ديتاالگر .1.7.2

مجهز به باران سنج دیتا الگر هواشناسی بوده و دید بانی و ثبت مقدار بارش را بدون نياز به نفر انجام ميدهاد، در صاورت   

 .نيز انجام دهدفراهم بودن بستر مخابراتی ميتواند ارسال داده را 

 :ایستگاههای هواشناسی جاده ای و ویژه   .1.8

انادازه گياري شاده و      ایستگاههاي ویژه ایستگاههایی هستند که در آنها محدوده وسيعی از متغيرهاي خاص هواشناسای 

مورد  (World Weather Watch)  این ایستگاهها باید اطالعات خاصی را که به منظور مراقبت جهانی وضع هوا. ثبت می شوند

هدف از تأسيس این ایستگاهها ایجاد همبستگی بين نيازهاي ملی کشورها با پدیده هاي هواشناسای در  . نياز است جمع آوري کنند

 . می باشد( کيلومتر 111کيلومتر تا  1از )و پدیده هاي ميان مقياس ( کيلومتر 1متر تا 111از )مقياس محلی 

. تجمياع مای شاوند    RBSNانی با ایستگاههاي سطح زمين یا جو باال در شابکه  بعضی مواقع ایستگاههاي ویژه از نظر مک

برخی از این ایستگاهها مانند رادارهاي وضع هوا، می توانند در کنار ایستگاههاي سينوپتيك یا جو باال تأسيس شوند و برخای دیگار   

 .مانند ایستگاههاي تابش سنجی در داخل مجموعه ایستگاههاي سينوپتيك قرار می گيرند

 :  (Weather radar stations)ايستگاههاي رادار وضع هوا  .1.8.1
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ایستگاهی است که بوسيله رادار وضعيت هوا را دیدبانی کرده، اطالعات خاصی درباره ناحيه تحت پوشش و ناوع و پدیاده   

این ایستگاهها همچنين می توانند در باره ساختار عمودي ابرهاا اطالعاات ویاژه اي باه ماا      . هاي وابسته به بارش به دست می دهد

 . بدهند

ایستگاههاي رادار براي مقاصد کاربردي در هواشناسی همدیدي، پيش بينی و صدور اخطاریاه هاا    اطالعات بدست آمده از

براي پدیده هاي مخرب جوي، مانند چرخندهاي حاره اي به کار رفته و در امور مرباوط باه نااوبري هاوایی ، آبشناسای، پاردازش و       

 .تحليل عددي داده ها و امور تحقيقاتی مورد استفاده قرار می گيرد

 :  (Radiation stations)ايستگاههاي تابش سنجي .1.8.2

ایستگاههایی هستند که دیدبانی هاي تابش خورشيدي و زمينی را انجام داده، عاالوه بار آن برخای از کميتهااي تابشای      

ههاي طبق تقسيم بندي سازمان هواشناسی جهاانی ایساتگا  . خاص نظير روشنایی روز و تابش فرابنفش را نيز اندازه گيري می کنند

 :تابش سنجی به دو دسته به شرح زیر تقسيم می شوند 

 : (Principal radiation station)ايستگاههاي تابش اصلي  .1.8.2.1

اسات و دسات کام،    ( ناانومتر  111111تاا   111)ایستگاهی است که وظيفه آن دیدبانی تابش در محدوده طيف اپتيکی 

، مادت سااعات   (تاابش پراکناده خورشايد   )، تابش آسامان (مستقيم و تابش آسمان مجموع تابش)کلیبصورت پيوسته ميزان تابش 

 .آفتابی و بطور منظم تابش مستقيم خورشيدي را اندازه گيري می کند

 : (Ordinary radiation station)( تكميلي)ايستگاههاي تابش سنجي معمولي  .1.8.2.2

و مادت سااعات آفتاابی را    ( نانومتر 1111تا  111محدوده )ایستگاهی است که بصورت پيوسته فقط ميزان تابش جهانی 

 .اندازه گيري می کند

 : (Wind profiler stations)ايستگاههاي پايش نيمرخ قائم باد  .1.8.3

از نظر بازه زمانی و مشخصاات  )این ایستگاهها نيمرخ قائم باد را پایش نموده، و به دليل وضوح باالي داده هاي توليد شده 

ه ها و محصوالت توليد شده بوسيله نرم افزار هاي خاص آنها، در ناوبري هوایی، پيش بينی وضع هوا، امور می توان از داد( ویژه دیگر



 استاندارد احداث انواع ایستگاه های هواشناسی

 

 مدیریت شبکه پایش هواشناسی

 

72 

 

Page | 12 Page 

| 12 

دستگاههاي مورد استفاده در این ایستگاهها به طور کلای باه دو   .  استفاده نمود... تحقيقاتی، هواشناسی خرد مقياس، آلودگی هوا و 

 .دسته تقسيم می شوند

در این روش ، مبناي کار . ش سنجش از دور، سمت و سرعت باد را در الیه تروپوسفر اندازه می گيرندایستگاههایی که با رو .1.8.1.1

 . استفاده از انرژي الکترومغناطيسی یا انرژي صوت است

که در این . ایستگاههایی که با نصب ادوات سمت و سرعت باد روي دکلها و برجهاي بلند به انجام این کار مبادرت می ورزند .1.8.1.1

 .متر تغيير کند 111متر تا بيش از  11بسته به هدفی که داریم ارتفاع این برجها یا دکلها می تواند از کمتر از  حالت

 : (Atmospheric detection stations)ايستگاههاي آشكار ساز جوي  .1.8.4

الکتریکای اماواج   ایستگاههایی هستند که به منظور دیدبانی پدیاده هااي خاصای نظيار رعاد و بارر کاه در اثار تخليا           

هدف از تأسيس این نوع ایستگاهها در درجه اول شناسایی و پيش بينای  . الکترومغناطيسی در جو رخ می دهند، تأسيس می گردند

وقوع این نوع پدیده ها بوده و به دنبال آن پيگيري پيامدهاي این پدیده ها از طریق دیدبانی آنها و دسته بندي کردن آنها بر اسااس  

امروزه پيشرفت فناوري باعث شده است تا بتوان اطالعات خوبی از موقعيت و فاصاله توفانهااي تنادري،    . ليتشان می باشدميزان فعا

 .بوسيله سامانه هاي آشکارساز جوي خودکار بدست آورد

 : (Global Atmosphere Watch: GAW)ايستگاههاي مراقبت جهاني جو  .1.8.5

و آلودگی هوا اقدام به تأسيس ایستگاه هاي ویاژه اي نماوده اسات تاا     سازمان هواشناسی جهانی براي بررسی شيمی جو 

از . تأثيرانواع آالینده ها را برروي جو محاسبه نموده و تغييرات اقليمی ناشی از آنرا با اندازه گيري هاي طوالنی مدت بررسای نمایاد  

ایی تأسيس شوند که در معرض مستقيم آالیناده  در مکانه(  GAW)این رو این ایستگاه ها باید بر حسب استانداردهاي تعریف شده 

دوري و نزدیکی به منابع آالینده جوي در تقسيم بندي این نوع ایستگاهها نقاش  . هاي جوي نبوده، و تا حد امکان از آنها دور باشند

 بر این اساس ایستگاههاي پایش جهانی جو به دو دسته کلی به شرح زیر تقسيم می شوند. اساسی دارد

 ( :  Global stations) اههاي جهاني ايستگ.1.8.5.1

این ایستگاهها اندازه گيري هایی را انجام می دهند که جهت پرداختن به موضوعات محيطی جاو همانناد تغييار اقلايم ،     

یاك  . جهاانی باه کاار مای رود     شکاف ازون استراتسفري، افزایش ازون تروپوسفر و تغييرات در ظرفيت اکسيداسيون جو در مقياس

  .جهانی در منطقه اي دورافتاده با سطح پاینی از آلودگی باید تأسيس شود تا نماینده رژیم بزرگی از جو باشدایستگاه 
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 :باید کليه یا بيشتر متغيرهاي زیر اندازه گيري شوند  GAWدر یك ایستگاه جهانی 

 اندازه گيري گازهاي گلخانه اي 

 اندازه گيري ازون 

  نوري یا شفافيت جواندازه گيري تابش و عمق 

 اندازه گيري ترکيبات شيميایی بارش 

 اندازه گيري انواع گازهاي فعال 

 اندازه گيري مشخصات فيزیکی و شيميایی هواویزها و توزیع عمودي آنها 

 اندازه گيري ایزوتوپهاي رادیو اکتيو 

  اي خشك و تر هوا، رطوبت نسب هوا، سمت و سرعت باد، دم: اندازه گيري متغيرهاي سنتی هواشناسی شامل

 (agrological soundings)فشار جو، هواي حاضر و کاوشگر جو 

 اندازه گيري ترکيباتِ آبِ موجود در خاک و گياهان در همکاري با سایر سازمانهاي عالقه مند 

 جمع آوري شده  بایگانی نمونه هواهاي 

 

 : (Regional stations)ايستگاههاي منطقه اي  .1.8.5.2

ستگاهها به موضوعاتی همانند بارشهاي اسيدي و نزوالت خشاك ، انتقاال طاوالنی مادت آلاودگی هاوا، دوره هااي        این ای

شيمی زیست خاک، مبادله آلودگی بين جو ودریا ، سوزاندن بيوجرمها ، چشمه ها و چاهه هاي گازهااي گلخاناه اي و دیگار گازهاا     

اه جهانی دورافتاده گی کمتاري از مناابع آلاودگی ماورد نيااز اسات، یاك        براي یك ایستگاه منطقه اي نسبت به ایستگ. می پردازد

 .کيلومتر است 111ایستگاه منطقه اي معرف محيطی با شعاع کمتر از 

در یك ایستگاه منطقه اي باید تا حد امکان متغيرهاي ذکر شده در مورد ایستگاههاي جهانی اندازه گيري شود، عالوه بار  

البته بر اساس تصميمی . اي و ملی هر کشور می توان متغيرهاي خاص مورد نظر را به آن اضافه نما یدآن بر اساس نيازهاي منطقه 

گرفته شده، متغيرهایی که در ایان ایساتگاهها بایاد انادازه      GAWکه در مرکز برنامه ریزي اندازه گيریهاي ایستگاههاي منطقه اي 

 : گيري شوند به ترتيب اولویت عبارتند از 

 ازن سطحی 

 رکيبات شيميایی بارشت 

  (در بارش و هواویزها)کربن سياه 

 متغيرهاي هواشناسی 

 تابش خورشيدي 
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  تابش فرابنفشUV-B 

 متان 

 مونوکسيد کربن 

 ازون کلی 

 ترکيبات هواویزها 

  (GAW background pollution stations)ايستگاههاي سنجش آلودگي زمينه جو  .7.1.5.2.7

اندازه گيري می کنند، بدین معنی که برخی از آالینده هاي جوي، بطاور طبيعای، در   این ایستگاهها آلودگی زمينه جو را 

طبيعت وجود دارد، با اندازه گيري این آالینده هاي طبيعی، آلودگی موجود در جو بطاور طبيعای مشاخص شاده، در واقاع درصاد       

 .هریك از این آالینده ها در یك هواي پاک مشخص می گردد

سنجش آلودگی زمينه جو، گازهاي گلخانه اي، ازون سطحی، گازهاي واکنش پذیر، ذرات معلاق و  معموالً در یك ایستگاه 

 .اندازه گيري می شود... عمق نوري، جرم و شيمی ذرات معلق، نهشت هاي جوي، تابش خورشيدي و 

مي در حال حاضر تنها ايستگاه از اين دست که درکشور ما وجو دارد، در ارتفاعات کوه هاي امين آباد، از توابع شهر فيروزکوهِ استان تهران 

 .ثبت گرديده است (GAW ID : MAM)باشد که در سازمان هواشناسي جهاني با کد  

 : (GAW-ozone-observing stations)ايستگاههاي ديدباني ازون  .7.1.5.2.2

ميالدي توسط سازمان هواشناسی جهانی تأسيس گردیده اناد و در حاال    1911ایستگاههاي دیدبانی ازون از اواسط سال 

در این ایستگاهها مرتبااً مجماوع ازون ساتونی و توزیاع     . ، به شمار می روند(GAW)حاضر بخشی از ایستگاههاي پایش جهانی هوا 

ازون سطحی نزدیك زمين معموالً در ایستگاههاي سنجش آلاودگی  . گيري می شود عمودي ازون در تروپوسفر و استراتوسفر اندازه

 . زمينه جو اندازه گيري می شود

 11811در حال حاضر تنها ایستگاه از این دست که درکشور ما وجو دارد، ایستگاه ازون سنجی اصفهان است کاه باا کاد    

 . در سازمان هواشناسی جهانی ثبت گردیده است

 : (GAW Aerosol measurement stations)ندازه گيري هواويزها ايستگاههاي ا .7.1.5.2.9

که مهمترین آن نموناه  . سازمان هواشناسی جهانی در برنامه اندازه گيري  هواویزها اهداف گسترده اي را پيگيري می کند

 :که به دو بخش تقسيم می شود.  برداري هواویزها و آناليز آنها می باشد
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 بن داراندازه گيري هواویزهاي کر 

 نمونه برداري هواویزهاي یونی 

  در برنامه هاي گسترده تر این نوع ایستگاهها، موارد زیر نيز اندازه گيري می شوند: 

 خواص تابشی هواویزها 

 چگالی هواویزها 

  هسته تراکم ابر 

  عمق نوري هواویزها  

 اندازه گيري هواویزها با استفاده از ليزر 

 

 : (Tide-gauge stations)ايستگاههاي جزر و مد سنج  .1.8.6

ایان  . ایستگاههایی هستند که به منظور تجزیه و تحليل موجهاي بازر  طوفاان، بایاد در طاول سااحل تأسايس شاوند       

ایستگاهها با اندازه گيري سطح دریا و حذف موجهاي با بسامد باال که بوسيله باد ایجاد می شوند، باا تهياه داده هااي ماورد نيااز از      

 . ر و مد و محاسبات الزم، در پيش بينی دوره هاي جزر و مدي مورد استفاده قرار می گيردسري هاي زمانی جز

این ایستگاهها داده هاي پایه مربوط به جزر و مد را براي امور دریانوردي مرزي و ساحلی به منظور پيگياري و تهياه داده   

  طوفان، جهت صدور اخطاریاه هااي الزم تهياه    و موجهاي بزر (seiche)، سيچی (tsunami)هاي الزم براي تشخيص سونامی 

افزایش این اندازه گيریها، به منظور پایش بهتر سطح آب دریا در جهان الزم است تا بتوان اخطاریه هاي جهاانی مناسابی   . می کنند

هایی از طرح و یافتن شاخص (hydrographic)اندازه گيري هاي ساحلی سطح دریا براي تهيه نقشه هاي هيدروگرافی . تهيه نمود

عالوه بر این، بایگانی داده هاي ارتفاعی سطح دریا می تواند در تصميم گيري باراي  . هاي گردش اقيانوس و تغيير اقليم حياتی است

ناوبري کشتی ها، فرایندهاي ساحلی و مطالعات زمين ساختی و همچنين اهداف متعدد علمی، مهندسی و تحقيقاتی مورد اساتفاده  

 . قرار گيرد

 : (Road meteorological stations)تگاههاي هواشناسي جاده اي ايس .1.8.7

ایستگاهی است که به منظور باال بردن کيفيت حمل و نقل عمومی و ایمنی بيشتر جااده هااي مواصاالتی تأسايس مای       

د تاأثيرات  از آنجایی که وضعيت هوا، نزوالت جوي و دید افقی، کاه همگای از متغيرهااي هواشناسای مای باشاند، مای تواننا        . شود

نامطلوبی روي حمل و نقل جاده اي داشته باشند، گزارش به موقع اطالعات آب  و هوایی از وضع جاده ها براي مدیران شبکه جااده  

 . اي هر کشور، می تواند بسيار مفيد بوده، آنها را در ارائه خدمات بهينه یاري نماید
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سمت و سرعت باد، دما و رطوبات هاوا، فشاار    )تی هواشناسی در یك ایستگاه هواشناسی جاده اي عالوه بر متغيرهاي سن

جهت اندازه گيري دماي یخ زدگی ماایع روي  )متغيرهاي خاص مربوط به وضع جاده نظير دماي اکتيو کف جاده ( جو، تابش جهانی

 (Present weather)، وضاعيت هاوا   (جهت تشخيص شرایط جاده و دماي زیر سطح جاده)، دماي پسيو کف جاده (سطح زمين

 .  استفاده می شود... و ( براي تشخيص دید افقی، نوع بارش و پدیده هاي جوي)

  RDCP (Recording Doppler Current profiler)ايستگاههاي  .1.8.8

یا دستگاه دستگا ه ثبت کننده اطالعات نيمرخ جریان دریا ،دستگاهی است که نيمرخ جریان آب را از کف دریا تاا ساطح   

 .داپلر اندازه گيري و ثبت مينمایدآب بر اساس پدیده 

 : ايستگاه هاي سيار  .1.8.1

ایستگاهی است که دیدبانی متغير هاي هواشناسی را در سطح زمين یا سطوح فوقانی جو بصورت خودکار انجام و گازارش  

مترقباه   این ایستگاهها بيشتر در مواقع خاص و به منظور مدیریت بحرانهااي مختلاف، بخصاوص حاوادس و ساوانح غيار      . می نماید

 .طبيعی حسب مورد استفاده می گردد

 

 

 

 

 

 

 

 


