هواشناسی کشاورزی یکی از بخشهای مهم اداره کل هواشناسی استان

پیشبینی

اداره پتش بتنی هواشناسی با تکته بر حجم عظتم اطالعاش هواشناسی،

اصفهان بشمار میآید و  2ایستگاه تحقحقحتحقحاش هحواشحنحاسحی کشحاورزی

تصاویر ماهواره و خروجی مدلهای عددی ،وضعتت آینده جو و پدیدههای

(ایستگاههای نجف آباد و کبوترآباد) ،در سطح استان وجود دارد که تحایحتحر

آن را پتشبتنی میکند.

عوامل آب و هوایی بر مقصوالش مختلف از جمله غالش ،انگور و بادام را

بر حسب شرایط جوی و نوع کاربری ،بازه زمانی پتشبتنیها از بستار

در ایستگاههای مذکور مورد بررسی قرار میدهند.

کوتاه مدش (در حدود چند ساعت)

سنجه های آب و هوایی از جمله دمای هوا و خاک ،تشعشع خورشحتحدی،

تا دراز مدش (در حدود  51روز)

بارش ،رطوبت نسبی ،رطوبت خاک ،باد و تبختر که در ایستگاههای هواشناسی

صادر میشود .همچنتن پتشبتنیهای

و هواشناسی کشاورزی بصورش مستمر مورد سنجش قرار میگتحرنحد ،نحقحش

فصلی ،در راستای اهداف کشاورزی

بستار مهمی در تولتداش کشاورزی دارند .همچنتن مدیریت عملتاش مختحلحف

و برنامهریزیهای شهری و ...صادر میشود .در شرایطی که پدیدههای جوی
می تواند منجر به خساراش جانی و اقتصادی در بخشهای مختلف گردد،
مرکز پتشبتنی اقدام به صدور اطالعته یا اخطاریه جوی مینماید.
همچنتن در سالمت پرواز و خدماش هوانوردی نتز پتشبتنیهای ویژهی
فرودگاهی صادر می گردد .پتش بتنی های روزانه ،اطالعته و اخحطحاریحههحای
جوی در توصتههای تهک در بخش تهک کشاورزی ،آلودگی هوا ،سالمت
و ورزش ،گردشگری و غتره نتز به کار گرفته میشود .پتشبتنیهای عمومی

ویژه بازدیدکنندگان مقطع دانشگاه

در کشاورزی با استفاده از پتشبتنیهای آب و هوایی صادره در جهت استفاده
از شرایط بهتنه آب و هوایی و حذر نمودن از شرایط نامساعد آب و هوایی در
قالب صدور توصتههای هواشناسی کشاورزی صورش میگترد.

کومولونیموس ( )CB3آلتوکومولوس ()AC3
(ابر متوسط)
(ابر پایین)

سیروس ()CI4
(ابر باال)

هواشناسی و آلودگی هوا
بدون اطالع از غلظت آاليندههاي هوا ،امکان پیشبینی آلودگی میسر
نمی باشد .با توجه به اينکه پايش الزمهي پیشبینی است ،اداره كل
هواشناسی استان اصفهان از ارديبهشتماه  4931اقدام به نصب و راه اندازي

جو از طریق صدا و ستما ،مطبوعاش ،رسانهها و کانالهای مختلف به اطحالع

سامانه برخط سنجش ذرات معلق و گازهاي آالينده هاي جوي نموده و

مردم میرسد و پتشبتنیهای ویژه نتز از روشهای اداری در اختتار کاربران

اقدامات زير را در راستاي ارتقاي سالمت جامعه انجام میدهد.

و نهادهای مختلف قرار میگترد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان

 بررسی شرايط افزايش يا كاهش غلظت آالينده هاي جوي يا وقوع گردوخاك ،پايداري هوا و وارونگی دما بر اساس سامانههای جوي بزرگ مقیاس

هواشناسی کشاورزی

 -برگزاري جلسات هفتگی تهك آلودگی هوا با میزبانی هواشناسی و با

هواشناسی کشاورزی ،علم مطالعه و کاربرد اطالعاش آب و هوایحی در
جهت افزایش کمتت و کتفتت مقصوالش کشاورزی می باشد .زمتحنحههحای

حضور دستگاه هاي مشاركتی مانند استانداري ،محیط زيست ،صدا و سیما،
دانشگاه علوم پزشکی و ساير دستگاههاي مرتبط

مورد بررسی و تقت پوشش در این شاخه از علم هواشناسی شامل تولتحداش

 -پايش تصاوير ماهوارهاي و اطالعات ايستگاههاي زمینی به منظور

زراعی و باغی ،جنگلداری ،دامداری ،شتالش ،مرتعداری ،حمل و نحقحل و

شناسايی كانون هاي گرد و خاك و شناخت عوامل كاهش ديد و كاهش

انبارداری مقصوالش کشاورزی ،کشت گلخانهای و غتره می باشد.

كیفیت هوا
 -بررسی خروجی مدلهای عددی در خرد و متانمقتاس
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اداره كل هواشناسي استان اصفهان – تلفن 86767623-9 :
هواگوي  62ساعته282 :

www.esfahanmet.ir

مركز پیشبیني88286773693 :
كانال خدمات هواشناسي:

@Esfmts

كانال توصیه هاي آلودگي:

@Metair

كانال توصیه هاي كشاورزي@Esfagromet :
كانال وضعیت جوي:
اینستاگرامesfahanmet :

@Esfahanmet
پیشنهادات و انتقادات888828288282 :

در واقع،

هواشناسی در حقتقت ،یکی از شاخه های فتزیک است که به

و س

و پتشبتنی اشاره میشود

در انتها ،به بع ی از شاخه های هواشناسی کاربردی ،مانند

هواشناسی کشاورزی و آلودگی هوا پرداخته خواهد شد.
پا ش و و

ی دست اه

نشست و برخاست هواپتماها بوده و خلبانان مجاز به نشست و برخاست در

ارگانها و سازمان های دولتی و شرکت های دولتی و خصوصی قرار

شرایطی که مقادیر

بررسی و پتشبتنی ت تتراش و تقوالش جوی میپردازد.
در ابتدا به پایش جو و توانمندی در حوزه

برای تعتتن حداقلهای عملتاتی تعریف شده جهت

این اطالعاش مورد استفاده ی دانشجویان ،مقققان و پژوهشگران،

ودگاهی

کمتر از حداقلهای الزم میباشد ،نتستند.

رادیو سوند ( ) adio Sondeوستلهای است که برای اندازهگحتحری دمحا،
رطوبت ،فشار ،سمت و سرعت بحاد در
سطوح فوقانی جو استحفحاده محی شحود.

شکلگیري

جمعآوري داده از ابتداي

خواهد بود و به همین علت

رادیوسوند توسط یک بالن بحه سحمحت

اصلیترين وظايف آنها

سازمان هاي هواشناسی ملی ،به عنوان يکی از

تعريف شده است .اين بدان معناست كه مالك برتري و موفقیت براي

 51کتلحومحتحری جحو بحاال محیرود و

شبکه های دیدبانی متنوعی را

سازمان هاي هواشناسی در سطح جهان ،به میزان دادههاي قابل دسترس و

اطحالعححاش جححوی را در ارتححفححاعححاش

در سطح کشور با هدف پایش

نحوه مديريت و كنترل آنها و چگونگی تبديل آنها به اطالعات ارزشمند و

مختلف ،مخابره میکند.

مستمر شرایط جوی ایجاد
کرده است .در سالهای اختر،
توسعه شبکههای دیدبانی برای جمعآوری داده های صقتحتر ،بتشتر و به
هنگامتر در دستور کار اداره پایش قرار گرفته است.

قابل استناد استفاده برمی گردد .به همین دلیل ايجاد يك مركز دادهي

توانمن ی ( ITشا ل بانك آ ار هواشناسی ،د تاسنت  ،کالست و

خودكار كه از سرعت ،پايداري ،اطمینان و كارآيی بااليی برخوردار بوده و

سا ان هش ار س ع)

توانايی سازگاري با تغییرات محتمل آينده را داشته باشد ،ضروري است.

اداره پایش اصفهان ،واقع در اداره کل هواشناسی استان ،مس ول نظارش

بانک اطالعاش آمار استان اصفهان شامل اطالعاش ساعتی ،روزانه و

بر کار شبکه ایستگاهی یعنی دیدبانی های وضع هوا و تهته و جمعآوری

ماهانه برای تمامی ایستگاههای ستنوپتتک ،کلتماتولوژی و بارانسنجی استان

دادهها میباشد .امروزه ،کاهش هزینههای تولتد داده ،دستتابی به فناوریهای

از بدو تاست

تاکنون میباشد و همواره در حال ذخترهسازی و بروزرسانی

نوین ،گسترش شبکه ایستگاه های خودکار به منظور جمع آوری دادههای

می باشد .این اطالعاش ،توسط شبکه پایش (دیدبانی) استان فایل ،کنترل و

و

از کنترل نهایی در تهران در دسترس

لقظه ای و دقتق و تجهتز ایستگاه فرودگاهی به ابزار نوین نظتر

رادیوسوند ،از جمله ستاستها و اقداماش اختر اداره پایش بوده است.
تعریف

به فاصلهای گفته میشود که خلبان یک هواپتما بر روی

خط مرکزی باند میتواند خطو  ،چرا های مشخ

کننده و یا چرا های

خط مرکزی باند را ببتند.
هدف استفاده از

فراهم آوردن متزان دید افقی در راستای باند

برای خلبانان ،واحدهای مراقبت پرواز و سایر استفادهکنندگان صنعت

هوانوردی در مواقعی که دید افقی در ایر یکی از پدیدههای جوی م ل مه

س

به تهران ارسال میگردد و پ

امروزه با توجه به نتاز به پتش بتنی های کوتاه مدش ،حجم عظتم

قرار داده میشود.
در ایستگاه های بارانسنجی ،فقط پارامتر بارش و در ایستگاههای

دادههای هواشناسی ،نتاز به استفاده از داده های تلفتقی و نتاز به سرعت عمل

کلتماتولوژی پارامترهای دما (شامل دمای تر ،دمای خشک ،دمای حداک ر،

در اجرای مدل های پتش بتنی ،استفاده از سامانه های پردازشگر فوق سریع

دمای حداقل و متانگتن دما) ،سمت و سرعت باد ،رطوبت نسبی و بارش،

(کالستر) اجتنابناپذیر است.

یبت و گزارش میشوند و در ایستگاههای ستنوپتتک و ستنوپتتک تکمتلی،
کلته پارامترهای مورد سنجش در ایستگاههای کلتماتولوژی و با جزئتاش

شدید (مهمترین عامل کاهش شدید دید افقی) ،بارش باران ،برف یا

بتشتر (شامل دادههای روزانه  525پارامتر و داده های ماهانه  222پارامتر و

طوفانهای خاک و شن کاهش مییابد.

دادههای ساعتی  48پارامتر) یبت و گزارش میشود.
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نقش داده در هواشناسی چنان حیاتی است كه شايد بتوان گفت كه
بدون داده هاي جوي ،انجام هرگونه فعالیتی در زمینه هواشناسی منتفی

آسمان رها میشود که معموال تا ارتفاع

سازمان هواشناسی کشور،

میگترد.
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در این راستا کالستر اداره کل هواشناسی استان اصفهان ،به منظور

اجرای مدلهای عددی خردمقتاس و متانمقتاس ،در بازههای زمانی کوتاه و
بلندمدش بصورش منطقهای و مقلی راهاندازی شده است.
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