
 ارت  راه و ضهرسازی وز

 سازمان هواضناسي كطور

 اداره كل هواضناسي استان همدان

 اداره پیص بیني و صدور پیص آگاهي جوی

پیص تیٌی َّاضٌاسی تِ هؼٌاي تِ کارگیري ػلن ٍ فنٌناٍري     : مقدمه  

تراي حذس زدى ٍ پیص تیٌی ٍضؼیت جَ زهیي درتازُ ّاي زهاًی در    

پیص تیٌنی ّناي     .  آيٌذُ ٍ تراي يک هٌطقِ جغرافیايی هطخع است

َّاضٌاسی از راُ جوغ آٍري اطالػات ارزضوٌذ ٍ گراًثْنا در هنَرد       

 «درک ػلوی فرآيٌذّاي جَي»ٍضؼیت فؼلی جَ زهیي ٍ استفادُ از 

 .اًجام هی ضَد

 :فرایند صدور پیص بیني از آغاز تا پایان

در سیستن ًَيي پیص تیٌی ٍضؼیت َّا، پٌج هرحلِ ٍ قسوت اغنلنی   

  .ٍجَد دارد کِ در زير تِ آًْا اضارُ هی ضَد

پاراهترّاي هختلف جَي از قثیل  فطار ّنَا،    جمع آوری اطالعات؛  -1

تَسط  ايسنتنهناّناي         ... دها، سرػت تاد، جْت تاد ٍ رطَتت َّا ٍ 

سیٌَپتیک ، جَ تاال، تػاٍير هاَّارُ ايی ٍ رادار ّاي ّنَاضنٌناسنی      

  .اًذازُ گیري ٍ جوغ آٍري هی گردد

اطالػات تِ دست آهذُ تؼذ از طثقِ       :  جمع بندی و پردازش اطالعات    -2

تٌذي غحت سٌجی ضذُ ٍ تا هقايسِ ٍ ًتیجِ گیري تا آخريي هذل               

ّاي ػذدي ٍ گرافیکی از ٍضغ َّاي ساػات ٍ لحظات قثلی قرار هی              

گیرد ٍ تا هذت هطاتِ در رٍزّا ٍ ّفتِ ّاي قثل سٌجیذُ هی ضَد تا                

تِ ّویي دلیل ًیس ايي کار تْتريي        .  ٍضؼیت َّا آًالیس ٍ تحلیل ضَد      

 .تخویي تراي ٍضؼیت َّايی کًٌَی ٍ آيٌذُ جَ را تِ دست هی دّذ
  

در پیص تیٌی ٍضغ َّا تِ رٍش          ؛  پیص بیني عددی وضع هوا       -3

ًاهیذُ هی ضَد، از        NWP ديجیتالی ٍ ػذدي کِ اغطالحا         

هیکرٍکاهپیَترّاي تا پردازًذُ ّاي فراهؼوَلی استفادُ هی ضَد کِ           

آًْا اطالػات پردازش ضذُ      .  ٍضؼیت جَ را ضثیِ سازي هی کٌٌذ        

فؼلی َّا را دريافت هی کٌٌذ، تِ طراحی ٍ ترسین ًوَدارّا ٍ ًقطِ               

تا تَجِ تِ حجن اًثَُ اي از اطالػات جَي  کِ تا            .  ّاي آى هی پردازًذ     

هیلیًَْا رکَرد هی رسذ ٍ رٍاتط ٍ هؼادالت حاکن در جَ  ، هؼادالت                

پیچیذُ ٍ چٌذّسار هجَْلی  تِ کوک ػلَم فیسيک ٍ هکاًیک سیاالت            

طراحی هی ضًَذ  تا ضرايط سیاالت هَجَد در          (  استاتیک-ديٌاهیک)

تراي حل  ..جَ را تسٌجٌذ  ٍ ضرايط جَ در آيٌذُ را پیص تیٌی کٌٌذ              

ايي هؼادالت فقط رٍش ّاي ػذدي جَاتهَ ّستٌذ کِ در قالة هذل             

ّاي هختلف َّاضٌاسی پیادُ سازي ضذُ اًذ  تا تَجِ  تِ ترًاهِ                 

ًَيسی ّاي کاهپپَتري پیچیذُ ٍ حجین  تراي طراحی ٍ اجراي ايي               

هذلْا از  اترراياًِ ّايی کِ در اختیار سازهاى  َّاضٌاسی کطَر قرار               

 .دارد استفادُ هی ضَد

 ارسال پیص بیني-4

تا تَجِ تِ اًَاع هختلف هحػَالت  پیص تیٌی هتٌاسة تا ًیاز کارتراى              

 .پیص تیٌی درا ختیار کارتراى قرار هی گیرد

جَي  هحقق     پیص تیٌی ّاي غادر ضذُ  تا  ضرايط        :    راست آزمایي   -5

ضذُ هَرد تررسی قرار هی گیرد تا هیساى غحت پثص تیٌی ّا تررسی              

ضَد ٍ هذل ػذدي طراحی ضذُ  اغطالحاهجذدآهَزش دادُ ضَد تا             

 .خطاي آى کاستِ ضَد

 انواع پیص بیني های صادر ضده در سازمان هواضناسي كطور

 پیص تیٌی ّاي کَتاُ هذت سِ رٍزُ -1

 پیص تیٌی کَتا هذت ّفتهی -2

 پیص تیٌی ٍرزضی -3

 پیص تیٌی جادُ ايی -4

 پیص تیٌی هٌاسثتی -5

پیص تیٌی فػلی -6  

  

 فرایند صدور  پیص بیني  وضعیت  جوی



 

 فعالیتهای اصلي  مركس پیص بیني هواضناسي استان همدان

دريافت،آًالیس ٍ تفسیر ًقطِ ّاي پیص ياتی ٍ تػاٍير هاَّارُ اي  -1

 تػَرت رٍزاًِ 

 ارائِ ٍ ارسال پیص تیٌی رٍزاًِ تِ دستهاّاي هرتَطِ -2

غذٍر اخطاريِ ّا ٍ اطالػیِ ّاي َّاضٌاسی ٍ ارسال آى تِ                -3

دستهاّْاي هرتَطِ  ازقثیل ستاد تحراى ٍاهذادًٍجات  ،ضْرداري ،       

 ...ّالل احور ، پلیس راُ ٍغیرُ 

 تِ رٍز رساًی  ٍضؼیت جَي سايت َّاضٌاسی استاى ّوذاى -4

 تِ رٍز رساًی سیستن َّاگَ ٍ اطالع رساًی  -5

 تِ رٍز رساًی ٍضؼیت جَي استاى در سیستن -6

فاکس ترگرداى ٍ اطالع رساًی  تِ رساًِ ّا ٍسايتْاي                  -7 

 .خثرگساريْا 

8-             ُ   (تِ رٍز رساًی ٍضؼیت جَي استاى در سیستن ارزش افسٍد

( CCD  پاسخهَيی تِ ارتاب رجَع ٍ تَجیِ تازديذ           -9.  سازهاى

ٍ     )کٌٌذگاى   ٍاطالع رساًی در   .......(  داًطجَياى ، اساتیذ ، فرٌّهیاى 

 اهَر پیص تیٌی 

هاّاًِ ، فػلی ٍ    )  ارائِ تحلیلْاي سیٌَپتیکی ٍضؼیت جَي         -11

 ...جْت استفادُ در فػل ًاهِ ّا ٍ سالٌاهِ ّا ٍ ( ساالًِ 

پاسخهَيی تِ هکاتثات دستهاّْا در خػَظ اهَر هرتَط تِ             -11

 پیص تیٌی

ضرکت در جلسات َّاضٌاسی کطاٍرزي ٍ ارائِ پیص تیٌی              -12

 ٍتررسی ٍ آًالیسًقطِ ّاي َّاضٌاسی

تْیِ ٍ تٌظین فرم تَلتي َّاضٌاسی کطاٍرزي ٍ ارسال آى تِ              -13

 سازهاى َّاضٌاسی ٍ دستهاّْاي هرتَطِ

تْیِ ٍ تٌظین فرم تَلتي َّاضٌاسی کطاٍرزي جْت ارائِ            -14

 تِ غذا ٍ سیوا

ًقطِ ‘  تکویل ٍ ترٍزرساًی تاًک اطالػات پیص تیٌی رٍزاًِ         -15

 ...اطالػیِ ٍ اخطاريِ ، َّاضٌاسی کطاٍرزي ٍ ‘ ّاي َّاضٌاسی 
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