
 

 

  تعاريف انواع ايستگاه هاي هواشناسي  

  

 ايستگاه هاي هواشناسي سطح زمين  - 1

ايستگاههاي هواشناسي كه در سطح زمين قرار دارند، غير از ديـدباني هـاي مـاهواره اي كليـه ديـدباني هـاي       

  .توسط اين دسته از ايستگاه ها  انجام ميگردد) رياييفراسنج ها و پديده هاي جوي و د(هواشناسي 

 ايستگاههاي سينوپتيك سطح زمين - 1 – 1

 

ايستگاههايي هستند كه بر اساس نيازهاي ملي، منطقه اي  و بين المللي ديدباني پارامتر هاي  هواشناسـي  را بـر   

سينوپ و به منظور انواع كـاربري  حسب نوع ايستگاه در ساعت استاندارد تعيين شده انجام و در قالب گزارش 

  .ارسال ميكنند... هاي پيش بيني هواشناسي ، صدور اخطاريه ها ، مطالعات اقليمي و

  ايستگاههاي واقع در خشكي  - 1 – 1 – 1
آن دسته از ايستگاههاي سينوپتيك سطح زمين كه در خشكي قرار داشته و  پارامتر هاي هواشناسي مانند دما، 

را در قالب ... ت و سرعت باد، ديد افقي، پديده هاي جوي ، نوع و مقدار ابر، دماي خاك و فشار، رطوبت ، سم

  .گزارش سينوپ ارسال ميكنند

  ايستگاههاي خشكي اصلي -  1 – 1 – 1 – 1
ديد باني هاي جوي رابه صورت شبانه روزي  و بمنظور استفاده در سطح بـين المللـي انجـام ميدهنـد، شـماره      

توسط سازمان هواشناسـي جهـاني بـه     40899الي  40700شروع مي شود ، از شماره  40ش شماره شناسه آنها با پي

  .كشور ايران اختصاص داده شده است

  ايستگاههاي خشكي اصلي سنتي - 1 – 1 – 1 – 1 – 1
فاقد ايستگاه خودكار هواشناسـي بـوده و ديـدباني هـاي الزم توسـط ديـدبان و بـا اسـتفاده از ادوات سـنتي          

  .سي انجام ميگيردهواشنا

  

  ايستگاههاي خشكي اصلي نيمه خودكار - 2 – 1 – 1 – 1 – 1
عالوه بر ادوات سنتي هواشناسي به ايستگاه خودكار هواشناسي مجهـز ميباشـند، ديـدباني پـارامتر هـايي كـه       

وسط ديدبان  ايستگاه خودكار فاقد سنجنده آن ميباشد مانند ديد، پديده جوي،مقدار ، نوع و ارتفاع ابر و غيره ت

  .انجام ميگردد

  

  ايستگاههاي خشكي تكميلي - 2 – 1 – 1 – 1
ديد باني هاي جوي را بطور روزانه يا شبانه روزي بمنظور استفاده در سطح ملي انجام ميدهند، شماره شناسـه  

ـ  99699الي  99200و از شماره . شروع مي شوند 99اين ايستگاهها با پيش شماره اص داده به اين ايستگاه ها اختص

  .شده است

  ايستگاههاي خشكي تكميلي سنتي - 1 – 2 – 1 – 1 – 1
فاقد ايستگاه خودكار هواشناسـي بـوده و ديـدباني هـاي الزم توسـط ديـدبان و بـا اسـتفاده از ادوات سـنتي          

  ) _ساعات فعاليت ايستگاه متناسب با تعداد ديدبان هواشناسي تعيين ميشود.(هواشناسي انجام ميگيرد

  ايستگاههاي خشكي تكميلي نيمه خودكار - 2 – 2 – 1 – 1 – 1



 

 

عالوه بر ادوات سنتي هواشناسي به ايستگاه خودكار هواشناسي مجهـز ميباشـند، ديـدباني پـارامتر هـايي كـه       

ايستگاه خودكار فاقد سنجنده آن ميباشد مانند ديد، پديده جوي،مقدار، نوع و ارتفاع ابر و غيره توسط ديدبان  

با حضور ديـدبان و   UTC 1500الي 0300ازساعت . (خواهد بود هيبريدفعاليت ايستگاه بصورت ( .انجام ميگردد
  )بدون حضور ديدبان و بصورت تمام خودكار UTC 0200الي  1600ارسال گزارش كامل، از ساعت 

  

  ايستگاههاي دريايي - 2- 1 - 1
: اني هاي مربوط به وضعيت دريـا از قبيـل  ايستگاههايي كه عالوه بر ديدباني هاي هواشناسي سطح زمين  ، ديدب

  . را نيز اندازه گيري و در ساعت مقررگزارش مي نمايند .... ارتفاع موج،  دوره موج ، دماي آب و 

  ايستگاههاي دريايي ثابت - 1 – 2 – 1 – 1
  .آن دسته از ايستگاه هاي دريايي كه مكان ديد باني آنها همواره ثابت ميباشد

  ايستگاه ساحلي - 1 – 1 – 2 – 1 – 1
  .ايستگاه هواشناسي كه در ساحل قرار داشته و امكان انجام ديدباني هاي دريايي را نيز داشته باشد 

  ايستگاه جزيره اي  -2 – 1 – 2 – 1 – 1
  .ايستگاه هواشناسي كه در جزاير قرار داشته و امكان انجام ديدباني هاي دريايي را داشته باشد

  ي درياييسكو -2 – 1 – 2 – 1 – 1
  .ايستگاه هواشناسي كه روي سكوي ثابت و در آبهاي كم عمق قرار دارد 

  (Moored buoy)  بويي مهار شده  -3 – 1 – 2 – 1 – 1

  .ايستگاه هواشناسي خودكار دريايي كه در آبهاي كم عمق قرار دارد و بوسيله لنگر مهار شده است

  ايستگاههاي دريايي متحرك - 2 – 2 – 1 – 1
  .ته از ايستگاه هاي دريايي كه در سطح دريا شناور بوده و مكان ديدباني آنها ثابت نميباشدآن دس

 (vos)كشتي هاي داوطلب  – 1 – 2 – 2 – 1 – 1

كشتي هاي تجهيز شده به ادوات هواشناسي كه ديدباني و ارسال گزارش هاي جوي را در مسـير حركـت خـود    

  .اجام ميدهند

  (Drifting buoy) شناوربويي   – 1 – 2 – 2 – 1 – 1
ايستگاه هواشناسي خودكار دريايي كه معموال در آبهاي عميق قرار داشته ضمن حركت آزادانه با جريان دريـا و  

  .باد، گزارش هاي جوي را از طريق ارتباط ماهواره اي ارسال ميكند

  

 ايستگاه هاي سينوپتيك جوباال – 2 – 1

را در اليه هاي مختلف سـطوح  ... و  دما ، رطوبت و سمت و سرعت بادايستگاه هواشناسي كه پارامترهاي فشار ،

يك ويا دوبار در شبانه روز توسط ارسال دستگاه راديو سوند و بـالن هواشناسـي  انـدازه گيـري و       ،فوقاني جو

  . گزارش مي نمايد 

 ايستگاه هاي هواشناسي فرودگاهي – 3 – 1

ار داشته و ديدباني هاي  ويژه عمليات هوانوردي را در قالـب  ايستگاه هواشناسي كه داخل محوطه فرودگاه قر

گزارش هاي معمول مورد نياز بطور يك يا نيم ساعته  و همچنين گزارش هاي ويژه هنگام تغييرات  جـوي خـاص   

  .استفاده در عمليات پرواز تهيه و مخابره مينمايد 

 (Aircraft stations)  ايستگاه هاي هواشناسي مستقر در هواپيما – 4 – 1



 

 

ديدباني  پارامتر هاي جوي مانند دمـا، سـمت وسـرعت بـاد، توربـوالنس و يـخ زدگـي هواپيمـا  كـه بوسـيله           

و در بـازه   يا توسط خلبان با فرمت استانداردهواپيماهاي تجاري و در مسير پرواز انجام شده و بصورت خودكار 

 .هاي زماني تعيين شده مخابره مي گردد

  واشناسي كشاورزيايستگاههاي ه – 5 – 1
در اين ايستگاه ها عالوه براندازه گيري و ثبت فراسنج هاي جوي، در مزارع مجاور ايستكاه نيز مراحل رشد 

  .از زمان كاشت تا برداشت اندازه گيري، ثبت و گزارش مي گردد) فنولوژي و بيومتري(گياه

  هواشناسي كشاورزي اصلي ادارات تحقيقات  - 1 – 5 – 1

پژوهشـها در زمينـه   ادارات در ايـن   و را فـراهم مـي سـازد    كشـاورزي   ل و مفصـل هواشناسـي   اطالعات كام 

، و كشـاورزي  و  جـوي و تناوب ديدبانيها در هر دو زمينه  دامنه تجهيزات، . شودهواشناسي كشاورزي انجام مي 

زي مـورد  اساسي در مورد مسائل هواشناسي كشـاور  پژوهشهاي وجود پرسنل متخصص، طوري است كه بتوان 

تعداد محصول مورد مطالعه در ادارات تحقيقات  هواشناسي كشاورزي حداقل .نظر كشور يا منطقه را انجام داد

ادارات تحقيقات هواشناسي كشاورزي اصلي وظيفه هماهنگي ايستگاههاي تكميلـي و  . محصول به باال مي باشد  4

  . يا اهداف خاص  منطقه را بر عهده دارند 

  ليتكميستگاه هواشناسي كشاورزي اي - 2 – 5 – 1

و در صورت نياز ،مي توان اين نـوع ايسـتگاهها    را بطور معمول  فراهم مي كند   كشاورزي اطالعات هواشناسي و 

محصـول و ايـن نـوع     2در اين ايستگاهها تعداد محصوالت مورد مطالعه حـداقل  .نمود مجهز خاصبه ادوات  را 

  . اهداف خاص تاسيس مي گردد  ايستگاهها در يك منطقه خاص و براي

  خودكار با كاربري خاصهواشناسي كشاورزي ايستگاه هاي  – 3 – 5 – 1

براي مقاصد خاص هواشناسي كشاورزي و بدون نياز به نفر ديدباني و ثبـت متغيـر هـاي مـورد نظـر را انجـام       

  .ميدهد

  ايستگاه هاي اقليم شناسي – 6 – 1

تند كه ديدباني هاي متغيرهاي جـوي ماننـد دمـا، رطوبـت ، سـمت و      هاي هواشناسي هس آن دسته از ايستگاه

  .اندازه گيري مي نمايندو با هدف انجام مطالعات اقليمي سرعت باد و بارش را حداقل سه نوبت در شبانه روز 

  

  ايستگاه هاي اقليم شناسي سنتي – 1 – 6 – 1

متصدي مربوطه و با استفاده از ادوات سـنتي  فاقد ايستگاه خودكار هواشناسي بوده و ديدباني هاي الزم توسط 

  .هواشناسي انجام ميگيرد

  

  ايستگاه هاي اقليم شناسي تمام خودكار – 2 – 6 – 1

مجهز به ايستگاه خودكار هواشناسي بوده و ديد باني، ثبت و ارسال گزارش هاي جوي را بدون نياز به نفر انجـام  
  .ميدهد

  ايستگاه هاي باران سنجي – 7 – 1

   .ثبت مي نمايند اندازه گيري و را كه ارتفاع بارش در شبانه روز تندسه هايي اهايستگ

  ايستگاه هاي باران سنجي سنتي – 1 – 7 – 1



 

 

دو  فاقد باران سنج ديتا الگر بوده و ديدباني توسط متصدي مربوطه و با استفاده از ادوات سنتي بـاران سـنجي  

   .انجام ميگيرد نوبت در شبانه روز

  ايستگاه هاي باران سنجي ديتاالگر – 2 – 7 – 1
  .دون نياز به نفر انجام ميدهدمجهز به باران سنج ديتا الگر هواشناسي بوده و ديد باني و ثبت مقدار بارش را ب

  خودكارايستگاه هاي باران سنجي  -1-7-3

نياز بـه نفـر انجـام     دونمقدار بارش را ب ارسالو هواشناسي بوده و ديد باني و ثبت خودكارمجهز به باران سنج 

  .ميدهد

  :ويژه  كاربري ايستگاههاي هواشناسي  - 8 – 1
  ايستگاههاي هستند كه در آنها محدوده وسيعي از متغيرهاي خاص هواشناسي

  اين ايستگاهها بايد اطالعات خاصي را كه به منظور مراقبت جهاني وضع هوا. اندازه گيري و ثبت مي شوند 

 (World Weather Watch) هدف از تأسيس اين ايستگاهها ايجاد همبستگي . جمع آوري كنند ،رد نياز استمو

كه از پديده هاي خرد ( toposcale يا مقياس محليبين نيازهاي ملي كشورها با پديده هاي هواشناسي در 

 نيز و) wind shearمانند  كيلومتر 3متر تا 100از   -و از پديده هاي ميان مقياس كوچكتر مي باشد رمقياس بزرگت

  . مي باشد)  مانند توفان هاي رعد و برق كيلومتر 100كيلومتر تا  3از (مقياس  پديده هاي ميان

تجميع مي  RBSNبعضي مواقع ايستگاههاي ويژه از نظر مكاني با ايستگاههاي سطح زمين يا جو باال در شبكه 
ر كنار ايستگاههاي سينوپتيك يا جو باال برخي از اين ايستگاهها مانند رادارهاي وضع هوا، مي توانند د. شوند

تأسيس شوند و برخي ديگر مانند ايستگاههاي تابش سنجي در داخل مجموعه ايستگاههاي سينوپتيك قرار مي 

  .گيرند

  

 :  (Weather radar stations)ايستگاههاي رادار وضع هوا  - 1 – 8 – 1

ده، اطالعات خاصي درباره ناحيه تحت پوشش و ايستگاهي است كه بوسيله رادار وضعيت هوا را ديدباني كر

اين ايستگاهها همچنين مي توانند در باره ساختار عمودي . نوع و پديده هاي وابسته به بارش به دست مي دهد

 . ابرها اطالعات ويژه اي به ما بدهند

بيني و صدور اطالعات بدست آمده از ايستگاههاي رادار براي مقاصد كاربردي در هواشناسي همديدي، پيش 

اخطاريه ها براي پديده هاي مخرب جوي، مانند چرخندهاي حاره اي به كار رفته و در امور مربوط به ناوبري 

  .هوايي ، آبشناسي، پردازش و تحليل عددي داده ها و امور تحقيقاتي مورد استفاده قرار مي گيرد

 :  (Radiation stations)ايستگاههاي تابش سنجي - 2 – 8-  1

گاههايي هستند كه ديدباني هاي تابش خورشيدي و زميني را انجام داده، عالوه بر آن برخي از كميتهاي ايست

طبق تقسيم بندي سازمان . و تابش فرابنفش را نيز اندازه گيري مي كنند (         )تابشي خاص نظير روشنايي روز

  :سيم مي شوند هواشناسي جهاني ايستگاههاي تابش سنجي به دو دسته به شرح زير تق

  

 : (Principal radiation stations)ايستگاههاي تابش اصلي  -  1 – 2 – 8 – 1

است و دست كم، ) نانومتر 350,,,,000تا  100(ايستگاهي است كه وظيفه آن ديدباني تابش در محدوده طيف اپتيكي 

تابش پراكنده (آسمان، تابش )مجموع تابش مستقيم و تابش آسمان(بصورت پيوسته ميزان تابش جهاني

 .، مدت ساعات آفتابي و بطور منظم تابش مستقيم خورشيدي را اندازه گيري مي كند)خورشيد



 

 

 : (Ordinary radiation station)) تكميلي(ايستگاههاي تابش سنجي معمولي  - 2 – 2 – 8 – 1
و مدت ساعات ) نومترنا 3000تا  300محدوده (ايستگاهي است كه بصورت پيوسته فقط ميزان تابش جهاني 

  .آفتابي را اندازه گيري مي كند

 : (Wind profiler stations)ايستگاههاي پايش نيمرخ قائم باد  - 3 – 8 – 1
از نظر بازه زماني و (اين ايستگاهها نيمرخ قائم باد را پايش نموده، و به دليل وضوح باالي داده هاي توليد شده 

ه ها و محصوالت توليد شده بوسيله نرم افزار هاي خاص آنها، در ناوبري مي توان از داد) مشخصات ويژه ديگر

دستگاههاي .  استفاده نمود... هوايي، پيش بيني وضع هوا، امور تحقيقاتي، هواشناسي خرد مقياس، آلودگي هوا و 

  .مورد استفاده در اين ايستگاهها به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند

گاههايي كه با روش سنجش از دور، سمت و سرعت باد را در اليه تروپوسفر اندازه مي ايست  - 1 – 3 – 8 – 1

 ...)سودار، ليدار و ( .در اين روش ، مبناي كار استفاده از انرژي الكترومغناطيسي يا انرژي صوت است. گيرند

 

لند به انجام اين كار ايستگاههايي كه با نصب ادوات سمت و سرعت باد روي دكلها و برجهاي ب - 2- 3 – 8 – 1

 50كه در اين حالت بسته به هدفي كه داريم ارتفاع اين برجها يا دكلها مي تواند از كمتر از . مبادرت مي ورزند

 (low level windshear alert system ).متر تغيير كند 100متر تا بيش از 

 : (Atmospheric detection stations)ايستگاههاي آشكار ساز جوي  - 4 – 8 – 1
ايستگاههايي هستند كه به منظور ديدباني پديده هاي خاصي نظير رعد و برق كه در اثر تخلية الكتريكي امواج 

هدف از تأسيس اين نوع ايستگاهها در درجه اول . الكترومغناطيسي در جو رخ مي دهند، تأسيس مي گردند

آن پيگيري پيامدهاي اين پديده ها از طريق شناسايي و پيش بيني وقوع اين نوع پديده ها بوده و به دنبال 

امروزه پيشرفت فناوري باعث . ديدباني آنها و دسته بندي كردن آنها بر اساس ميزان فعاليتشان مي باشد

شده است تا بتوان اطالعات خوبي از موقعيت و فاصله توفانهاي تندري، بوسيله سامانه هاي آشكارساز جوي 

 .خودكار بدست آورد

 : (Global Atmosphere Watch: GAW)ايستگاههاي مراقبت جهاني جو  -  5 – 8 – 1

سازمان هواشناسي جهاني براي بررسي شيمي جو و آلودگي هوا اقدام به تأسيس ايستگاه هاي ويژه اي نموده 

هاي  است تا تأثيرانواع آالينده ها را برروي جو محاسبه نموده و تغييرات اقليمي ناشي از آنرا با اندازه گيري

در )  GAW(از اين رو اين ايستگاه ها بايد بر حسب استانداردهاي تعريف شده . طوالني مدت بررسي نمايد

دوري و . مكانهايي تأسيس شوند كه در معرض مستقيم آالينده هاي جوي نبوده، و تا حد امكان از آنها دور باشند

بر اين اساس ايستگاههاي . هها نقش اساسي داردنزديكي به منابع آالينده جوي در تقسيم بندي اين نوع ايستگا

  پايش جهاني جو به دو دسته كلي به شرح زير تقسيم مي شوند

 ) :  Global stations( ايستگاههاي جهاني  - 1 – 5 – 8 – 1

اين ايستگاهها اندازه گيري هايي را انجام مي دهند كه جهت پرداختن به موضوعات محيطي جو همانند تغيير 

  شكاف ازون استراتسفري، افزايش ازون تروپوسفر و تغييرات در ظرفيت اكسيداسيون جو در مقياس اقليم ،

يك ايستگاه جهاني در منطقه اي دورافتاده با سطح پايني از آلودگي بايد تأسيس شود تا . مي رود جهاني به كار

  . بزرگي از جو باشد نماينده رژيم

  



 

 

  

  :ايد كليه يا بيشتر متغيرهاي زير اندازه گيري شوند ب GAWدر يك ايستگاه جهاني 

 اندازه گيري گازهاي گلخانه اي •

 اندازه گيري ازون •

 اندازه گيري تابش و عمق نوري يا شفافيت جو •

 اندازه گيري تركيبات شيميايي بارش •

 اندازه گيري انواع گازهاي فعال •

 دي آنهااندازه گيري مشخصات فيزيكي و شيميايي هواويزها و توزيع عمو •

 اندازه گيري ايزوتوپهاي راديو اكتيو •

سمت و سرعت باد، دماي خشك و تر هوا، رطوبت : اندازه گيري متغيرهاي سنتي هواشناسي شامل  •

 (aerological soundings)نسب هوا، فشار جو، هواي حاضر و كاوشگر جو 

 ازمانهاي عالقه منداندازه گيري تركيبات آبِ موجود در خاك و گياهان در همكاري با ساير س •

 بايگاني نمونه هواهاي جمع آوري شده  •

  

 : (Regional stations)ايستگاههاي منطقه اي  - 2 – 5 – 8 – 1
اين ايستگاهها به موضوعاتي همانند بارشهاي اسيدي و نزوالت خشك ، انتقال طوالني مدت آلودگي هوا، دوره 

، سوزاندن بيوجرمها ، چشمه ها و چاهه هاي گازهاي هاي شيمي زيست خاك، مبادله آلودگي بين جو ودريا 

براي يك ايستگاه منطقه اي نسبت به ايستگاه جهاني دورافتاده گي كمتري . گلخانه اي و ديگر گازها مي پردازد

  .كيلومتر است 100از منابع آلودگي مورد نياز است، يك ايستگاه منطقه اي معرف محيطي با شعاع كمتر از 

منطقه اي بايد تا حد امكان متغيرهاي ذكر شده در مورد ايستگاههاي جهاني اندازه گيري شود، در يك ايستگاه 

عالوه بر آن بر اساس نيازهاي منطقه اي و ملي هر كشور مي توان متغيرهاي خاص مورد نظر را به آن اضافه نما 

گرفته شده،  GAWاي منطقه اي البته بر اساس تصميمي كه در مركز برنامه ريزي اندازه گيريهاي ايستگاهه. يد

  : متغيرهايي كه در اين ايستگاهها بايد اندازه گيري شوند به ترتيب اولويت عبارتند از 

 ازن سطحي •

 تركيبات شيميايي بارش •

 )در بارش و هواويزها(كربن سياه  •

 متغيرهاي هواشناسي •

 تابش خورشيدي •

 UV-Bتابش فرابنفش  •

 متان •

 مونوكسيد كربن •

 ازون كلي •

 واويزهاتركيبات ه •

  



 

 

  

  (GAW background pollution stations)ايستگاههاي سنجش آلودگي زمينه جو  – 1 – 2 – 5 – 8 – 1
اين ايستگاهها آلودگي زمينه جو را اندازه گيري مي كنند، بدين معني كه برخي از آالينده هاي جوي، بطور 

ه هاي طبيعي، آلودگي موجود در جو بطور طبيعي طبيعي، در طبيعت وجود دارد، با اندازه گيري اين آاليند

  .مشخص شده، در واقع درصد هريك از اين آالينده ها در يك هواي پاك مشخص مي گردد

معموالً در يك ايستگاه سنجش آلودگي زمينه جو، گازهاي گلخانه اي، ازون سطحي، گازهاي واكنش پذير، ذرات 

  .اندازه گيري مي شود... شت هاي جوي، تابش خورشيدي و معلق و عمق نوري، جرم و شيمي ذرات معلق، نه

در حال حاضر تنها ايستگاه از اين دست كه دركشور ما وجو دارد، در ارتفاعات كوه هاي امين آباد، از توابع شهر 

 .ثبت گرديده است (GAW ID : MAM)فيروزكوه استان تهران مي باشد كه در سازمان هواشناسي جهاني با كد  

 : (GAW-ozone-observing stations)ايستگاههاي ديدباني ازن  – 2 – 2 – 5 – 8 – 1
ميالدي توسط سازمان هواشناسي جهاني تأسيس گرديده اند و  1950ايستگاههاي ديدباني ازون از اواسط سال 

 پيوسته بطوردر اين ايستگاهها . ، به شمار مي روند(GAW)در حال حاضر بخشي از ايستگاههاي پايش جهاني هوا 

ازن سطحي نزديك . مجموع ازن ستوني و توزيع عمودي ازن در تروپوسفر و استراتوسفر اندازه گيري مي شود

  . زمين معموالً در ايستگاههاي سنجش آلودگي زمينه جو اندازه گيري مي شود
ت كه با كد در حال حاضر تنها ايستگاه از اين دست كه دركشور ما وجو دارد، ايستگاه ازن سنجي اصفهان اس

  . در سازمان هواشناسي جهاني ثبت گرديده است 40800

 : (GAW Aerosol measurement stations)ايستگاههاي اندازه گيري هواويزها  -  3 – 2 – 5 – 8 – 1
كه مهمترين . اهداف گسترده اي را پيگيري مي كند هواويزها سازمان هواشناسي جهاني در برنامه اندازه گيري 

  :كه به دو بخش تقسيم مي شود.  برداري هواويزها و آناليز آنها مي باشدآن نمونه 

  اندازه گيري هواويزهاي كربن دار •

  نمونه برداري هواويزهاي يوني •

  :اين نوع ايستگاهها، موارد زير نيز اندازه گيري مي شوند  در برنامه هاي گسترده تر

  خواص تابشي هواويزها •

  چگالي هواويزها •

  ابر  تراكمهسته  •

  عمق نوري هواويزها  •

 اندازه گيري هواويزها با استفاده از ليزر •

 

 : (Tide-gauge stations)ايستگاههاي جزر و مد سنج  - 5 – 8 – 1
اين . ايستگاههايي هستند كه به منظور تجزيه و تحليل موجهاي بزرگ طوفان، بايد در طول ساحل تأسيس شوند

موجهاي با بسامد باال كه بوسيله باد ايجاد مي شوند، با تهيه داده  ايستگاهها با اندازه گيري سطح دريا و حذف

هاي مورد نياز از سري هاي زماني جزر و مد و محاسبات الزم، در پيش بيني دوره هاي جزر و مدي مورد 

  . استفاده قرار مي گيرد

احلي به منظور پيگيري و اين ايستگاهها داده هاي پايه مربوط به جزر و مد را براي امور دريانوردي مرزي و س

و موجهاي بزرگ طوفان، جهت صدور  (seiche)، سيچي (tsunami)تهيه داده هاي الزم براي تشخيص سونامي 



 

 

افزايش اين اندازه گيريها، به منظور پايش بهتر سطح آب دريا در جهان الزم . اخطاريه هاي الزم تهيه مي كنند

اندازه گيري هاي ساحلي سطح دريا براي تهيه نقشه هاي . يه نموداست تا بتوان اخطاريه هاي جهاني مناسبي ته

عالوه . و يافتن شاخصهايي از طرح هاي گردش اقيانوس و تغيير اقليم حياتي است (hydrographic)هيدروگرافي 

بر اين، بايگاني داده هاي ارتفاعي سطح دريا مي تواند در تصميم گيري براي ناوبري كشتي ها، فرايندهاي 

  . لي و مطالعات زمين ساختي و همچنين اهداف متعدد علمي، مهندسي و تحقيقاتي مورد استفاده قرار گيردساح

 : (Road meteorological stations)ايستگاههاي هواشناسي جاده اي  - 6 – 8 – 1
تأسيس  ايستگاهي است كه به منظور باال بردن كيفيت حمل و نقل عمومي و ايمني بيشتر جاده هاي مواصالتي 

از آنجايي كه وضعيت هوا، نزوالت جوي و ديد افقي، كه همگي از متغيرهاي هواشناسي مي باشند، مي . مي شود

توانند تأثيرات نامطلوبي روي حمل و نقل جاده اي داشته باشند، گزارش به موقع اطالعات آب  و هوايي از وضع 

سيار مفيد بوده، آنها را در ارائه خدمات بهينه ياري جاده ها براي مديران شبكه جاده اي هر كشور، مي تواند ب

  . نمايد

سمت و سرعت باد، دما و رطوبت (در يك ايستگاه هواشناسي جاده اي عالوه بر متغيرهاي سنتي هواشناسي 

اندازه گيري جهت (متغيرهاي خاص مربوط به وضع جاده نظير دماي اكتيو كف جاده ) هوا، فشار جو، تابش جهاني

جهت تشخيص شرايط جاده و دماي زير سطح (، دماي پسيو كف جاده )دماي يخ زدگي مايع روي سطح زمين

استفاده ... و ) براي تشخيص ديد افقي، نوع بارش و پديده هاي جوي( (Present weather)، وضعيت هوا )جاده

  .  مي شود

   RDCP (Recording Doppler Current profiler)ايستگاههاي  - 7 – 8 – 1
دستگا ه ثبت كننده اطالعات نيمرخ جريان دريا ،دستگاهي است كه نيمرخ جريان آب را از كف دريا تا سطح 

  .آب بر اساس پديده داپلر اندازه گيري و ثبت مينمايد

 : سيار  هواشناسي ايستگاه هاي – 8 – 8 – 1

زمين يا سطوح فوقاني جو بصورت خودكار انجام ايستگاهي است كه ديدباني متغير هاي هواشناسي را در سطح 

به منظور مديريت بحرانهاي مختلف، بخصوص يا اين ايستگاهها بيشتر در مواقع خاص و . و گزارش مي نمايد

  .حوادث و سوانح غير مترقبه طبيعي حسب مورد استفاده مي گردد

  

  

  

  

  

  

  


