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 مقدمه
داشتن اطالعاتي در مورد بخشهای مختلف این كره خاكي  برای 

ش هركس امری ضروری است و با داشتن این اطالعات ، حداكثر تال

خود را برای استفاده از این منابع خدادادی به كار برد. كره ایي كه 

در آن زندگي مي كنیم از سه بخش اتمسفر، لیتوسفرو هیدرو سفر 

تشكیل شده است . آنچه كه دراین كتاب مورد بررسي قرارمي 

گیرد ، بخشي از دانشي است كه به اتمسفر زمین و تغییراتي كه 

پوشش گازی شكلي كه اطراف  پردازد. درآن بوجود مي آید، مي

 .كره زمین را احاطه كرده است را اتمسفر یا نیوار مي گویند
 .های نیواری را هواشناسي مي نامنددانش مطالعه پدیده

 هواشناسی  )پدیده های (اقسام متئورها

 این گروه متئورها ، از ذرات آب تشكیل شده  :دارمتئورهای آب.1

ح آب ، خاك ویا گیاهان ، تحت تاثیر اند كه ممكن است از سط

نیروی باد وانرژی حاصل از تابش خورشیدی ، وارد آسمان  شوند. 

  …مانند باران، برف ، تگرگ و

اینها از مورد جامدی كه از سطح خاك كنده  :دارمتئورهای خاك.2

وخاك ،  شده و وارد اتمسفر مي شوند، تشكیل یافته اند. مثل گرد

  …گیاهي و های ذرات شن ، گرده

این گروه متئورها برا ثر شكست ، انعكاس ،  :متئورهای نوری.3

پخش وانتشار امواج نوراني در اتمسفر زمین ایجاد مي شوند. مانند 

  رعد و برق و شفقهای قطبي

 بانی هواشناسیدیده

مجموعه عملیاتي كه به منظور بدست آوردن اطالعاتي راجع به 

یك مكان خاص صورت مي گیرد، اتمسفر در یك زمان خاص و در

گویند.این دیده باني شامل اندازه گیری باني هواشناسي ميدیده

های مربوط به دما ، رطوبت ، فشار ، سرعت و جهت باد، شدت و 

 . مي باشد  …مدت تابش و

 های هواشناسی عبارتند از:ی باندیدهانواع 

 های مربوط به سطح  ي باندیده.1

اال كه به الیه های باالیي اتمسفر مربوط مي های جو بي باندیده.2

 شوند . 

 مكانهای دیدبانی 

بانیهای هواشناسي در آن انجام مي گیرد، ایستگاه محلي كه دیده.1

 هواشناسي مي گویند. 

در یك ایستگاه هواشناسي ، ادوات اندازه گیری عوامل و عناصر .2

 جویي نصب شده اند. 

 هواشناسی های ایستگاه انواع
 و تهیه و هواشناسي های پدیده و متغیرها گیری اندازه یبرا

 و معین نقاط از تا است نیاز هواشناسي، گزارش ارسال

 به( شوند گزارش و ثبت قرائت، اولیه واطالعات آمار استانداردی،

 های ایستگاه « نقاط، این ؛)پایش گردند و دیدباني اصطالح،

 دارند مختلفي انواع ها ایستگاه این .شود مي نامیده » هواشناسي

 :است زیر شرح به آنها مهمترین از برخي كه

 )همدیدی( سینوپتیك های ایستگاه.1

 تكمیلي سینوپتي های . ایستگاه2

 سینوپتیك خودكار  های ایستگاه . 3

 كشاورزی هواشناسي تحقیقات های ایستگاه.4

 )كلیماتولوژی( شناسي اقلیم های ایستگاه .5 

 سنجي نبارا های ایستگاه  .6

 سنجي ازن های . ایستگاه7

 ای جاده هواشناسي های ایستگاه .8

 هواشناسي رادار های ایستگاه.9

 هوا آلودگي های ایستگاه.11

 خاك و گرد پایش های ایستگاه.11

 دریایي بویه های ایستگاه .12 

 

 

 یدانشگاه دکنندگانیبازد ژهیو

 



 )جهانی ساعت اساس بر( هواشناسی گزارشات انواع
 وقت به( ساعت هر رأس معموالا  هواشناسي، ایستگاههای

 پارامترهای شامل المللي، بین و استاندارد هایي گزارش )گرینویچ

 این از بعضي.نمایند مي ارسال و تهیه شده، گیری اندازه جوی

- كمینه دماهای سینوپ، متار، گزارشات عناوین تحت گزارشات

 .شوند مي بیان ...و بیشینه

 مخابره اطالعات حاصل از دیده بانی

ی ذكر شده اطالعات بمنظور مخابره شدن بایستي به در ایستگاهها

صورت كد در آیند و سپس به صورت كدهای مخصوص به مركز 

مخابره شوند. برای هر ایستگاه یك شماره منطقه و یك شماره 

ایستگاه داریم كه مشخص كننده موقعیت ایستگاه در سطح 

 جهاني است . 

 پالتفرم در فنی ادوات ترتیب
 هواشناسي ایستگاه از استاندارد محلي ،)سكوی ادوات(پالتفرم

 :گیرند مي قرار آن در زیر ترتیب به هواشناسي ادوات هك تاس

 

 

 

 آن ادوات از برخی معرفی و زمین سطح های ایستگاه
 

 باد وزش سرعت و سمت گیری اندازه :الكترونیكي بادسنج .1

 )        m/s برحسب (

 سرعت و سمت دهنده نشان :)كيمكانی( پاندولي بادسنج .2 

 باد وزش

 ع ارتفا در( :كمینه و بیشینه تر، خشك، های دماسنج. 3

180cm  اسكرین جعبه در و زمین سطح( 

 داخل( مختلف ساعات در رطوبت و دما :نگار رطوبت و دمانگار .4

 .كند مي ثبت )اسكرین

 .كند مي ثبت دائم طور به را باران مقادیر  :نگار باران .5

 0.1دقت با( باران دارقم گیری اندازه ه دستگا :سنج باران .6

mm ( 
 برف ارتفاع گیری اندازه جهت :برف سكوی .7

 مختلف های زمان در آن سمت و باد سرعت ثبت :بادنگار  .8

 )ساعت حسب بر( آفتابي ساعات گیری اندازه :نگار آفتاب .9

 مختلف ساعات در تابش ثبت :نگار تشعشع.11

 و ای لحظه صورت به تابش میزان گیری اندازه :سنج تشعشع.11 

 تجمعي

 متری 1 تا متری سانتي 5 عمق از( خاك اعماق های دماسنج.12 

 )خاك سطح

 0.1دقت با تبخیر روزانه گیری اندازه جهت :تبخیر تشت.13 

mm   

 رشته های مختلف هواشناسی

و این علم حركتهای جو را در جهات افقي : هواشناسي دینامیك -1

 عمودی و عوامل بوجود آورنده آنها را مورد بررسي قرار مي دهد. 

هواشناسي سینوپتیكي  )همدیدی(: هواشناسي سینوپتیك ـ2

دانشي است كه قوانین حاكم بر فرایندهای جوی و تغییرات آن را 

 به منظور پیش بیني وضع هوا، مطالعه مي نماید. 

 

توسط عوامل جوی این علم به بررسي شرایط م: ـ اقلیم شناسي3

در یك منطقه و تعیین اقلیم آن منطقه مي پردازد و تابع مكان 

  بوده وبستگي خاصي به زمان ندارد.

این علم به مطالعات جوی در مقیاسهای : ـ خرد اقلیم شناسي4

  كوچك و در نزدیكي سطح زمین مي پردازد.

نده این علم به مطالعه واكنشهای هوا ومواد آلودكن: آلودگي هوا -5

واثرات آلودگیها بر روی محیط زیست و موجودات زنده موجود در 

 آن مي پردازد. 

این علم ارتباط پارامترهای هواشناسي  : هواشناسي كشاورزی -6

با تولید محصوالت كشاورزی را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. 

توان اقلیم های مناسب برای به كمك این شاخه از هواشناسي مي

  ان را پیشنهاد نمود.كشت گیاه

عالوه بر شاخه هایي كه ذكر گردیده است شاخه هایي دیگری از 

 هواشناسي نیز وجود دارد كه مهمترین آنها عبارتند از : 

این علم به بررسي ارتباط بین هواشناسي و  :هیدرومتئورولوژی

 هیدرولوژی مي پردازد. 

  ) ناوبری هوایي( هواشناسي آئرونوتیك

كه در رابطه با ساخت و استفاده از  :هواشناسي مهندسي ابزار

وسایل مورد استفاده در دیده بانیها و سایر وسایل مورد استفاده 

 در اندازه گیری های جوی مي باشد . 
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