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  تعريف ها و توضيحات
  
 

  :ايستگاههاي سينوپتيك سطح زمين  -١
 و مي شونددر اين ايستگاهها در زمانهاي مشخص عوامل جوي سطح زمين ديدباني 

 تعدادي از اين . كدهاي پنچ رقمي تهيه و به مراكز ذيربط ارسال ميگردندبانتايج 

  . هستندر اساس نيازهاي محلي قابل تغيير عوامل ب

که ديدبان در راس  عبارت است از اينكه وضع هواديدبانی  : ديدباني هواشناسي - ۲

ساعت معين گزارشی از وضع ظاهری هوا ،عوامل و پديده های جوی ايستگاه را تهيه 

 آنها را باكدالمللی به مرکز هواشناسی ارسال و يا در مواقع لزوم  بينبا كدسپس آنها را 

  .تهيه و در اختيار مسئولين پرواز بگذاردهوانوردي 

 با ادوات  را کد بندی و مخابره عوامل جوی، ثبت ،قرائتکه  شخصی است :دبانيد -٣

  .بر عهده داردن شده يي در ساعات تع ادوات فنیبدونيا و 

  : زمان و ساعت ديدباني-٤

در زمانهـاي    هـا ديـدباني   كليـه  مقايسه و تحليل عوامل جوي ضروريـست      براي
 زمـان   بـه عنـوان  UTC  بين المللـي   وقت و زمانبه همين منظور.وندانجام ش مشخص  

يـستگاهها  اكليـه    انتخاب گرديده است و    هاي هواشناسي   هماهنگ شده ساعت ديدباني   
اختالف افق تهران .كنند  مي و مخابره  تهيهUTCت معين ا ساعدر خود را  هايگزارش

 بـراي  كـه طبـق قـرار داد    ثانيه اسـت  ٢٥ دقيقه و ٣١ سه ساعت و    با ساعت گرينويچ  
 ساعت ٣ در ايستگاههاي هواشناسي ايران از ساعت رسمي كشور  UTCمحاسبه وقت 

بـديهي اسـت   ). اسـت  UTC  30;8  تهـران  ١٢مثالً سـاعت     (شود  دقيقه كسر مي   ٣٠و  
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ـ        كه زمان رسمي كشور يك    يهنگام ت سـاعت جلـو كـشيده ميـشود بـراي محاسـبه وق
  . ساعت كسر ميگردد٥/٤ جاريگرينويچ از ساعت 

سينوپتيك در سطح زمـين هـر سـه سـاعت يكبـار انجـام               ديدباني و گزارشهاي     
 كه است UTC) 21-18-15-12-09-06-03-00   ( انجام ديدبانيهازمانشود بنابراين  مي

  :به دو دسته تقسيم ميشوند
  :ساعات اصلي

 پالت شده هاي اصلي سينوپتيك   نقشه وي   در اين ساعتها ر    اطالعات ديدباني شده  
گـام زمـاني     .مـي شـوند   و در صدور پيش بيني هاي جوي استفاده          و تحليل مي گردند   

   .UTC )(18-12-06-00 عبارتند از  است و ساعت٦, ساعات اصلي 
  

 و از اطالعات ديدباني شده در  دارنددر بين ساعتهاي اصلي قرار       :ساعات فرعي 
سـاعات فرعـي   . ه نقشه هاي كمكي سينوپتيكي استفاده مي گـردد ساعتها براي تهي  ين  ا

   .UTC )(21-15-09-03عبارتند از 
 
 

) هر يك ساعت يا نيم ساعت يكبار ( هاي ديگري نيز در خالل اين ساعات  ديدباني
 اطـالع   ها بـراي  ايـن نـوع گزارشـ     .  موسوم است  METAR)  ( متار هشود كه ب    تهيه مي 

سـالمت پـرواز و همچنـين افـزايش اطالعـات جـوي در            رساني در هوانوردي و تامين      
  .شود فرودگاههاي مهم تهيه مي

  
  : وقت استاندارد ديدباني-٥

سـاعته و يـا نـيم      يك–ساعته   ديدباني اعم از سه هايكه كليه گزارش  زمانيست  
  .مي شوندتهيه ساعته 
  

  : وقت رسمي ديدباني-٦
اعت و زمـان اسـتاندارد      سـ    هر چه بيـشتر بـه      يدهاست و با    ساعت شروع ديدباني  

  .) دقيقه بيشتر باشد١٠وجه نبايد از  در هر حال فاصله اين دو زمان بهيچ(نزديك باشد 
  



  A-3 

  : وقت حقيقي ديدباني-٧
شود  خوانده مي) BAROMETER بارومتر(فشارسنج از زماني است كه فشار جو 

سـت كـه    زمان حقيقي ديـدباني مـوقعي ا  ،و در صورتيكه ايستگاه فاقد فشارسنج باشد      
بايـد در راس سـاعت    هوافشار ,WMOطبق دستورالعمل . ديدباني باتمام رسيده باشد   

UTCخوانده و محاسبه شود .  
  

  : زمان مخابره-٨
 رقمي به مراكـز ذيـربط مخـابره    جكدهاي پن وضع هوا با    زماني است كه گزارش     

   .ميشود
  

   : زمان پخش-٩
 در WMO ياير اعـضا براي اسـتفاده سـ   هاي هواشناسي   كه گزارش  ست ا زماني

 يـك يـا چنـد ديـدباني و يـا      ممكـن اسـت در ايـن زمـان     البته   .دسترس قرار ميگيرد  
  .دن در پخش قرار گيرهاي يك كشور يا منطقه اي از ديدباني مجموعه

  
FM12-SYNOP  ثابـت  گزارش ديدباني سطح زمـين از ايـستگاههاي    بيانگر  

  .است خشكي واقع در
 FM13-SHIP   متحـرك باني سطح زمين از ايستگاههاي گزارش ديدبيانگر  

  .است واقع در دريا 
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  )٠(بخش  كدهاي سينوپ -١
  
  

  jMjMiMiM گروه-١-١
  

MiMi : گزارش نشانگرحروف .  
  

MjMj:   قسمتي از گزارش نشانگرحروف .  
  

  
  ٢٥٨٢جدول شماره 

MjMj  MiMi  نام و شماره رمز پيغام هواشناسي  
    خشكي ثابت درگاه ايست   ئيايستگاه دريا  شماره

XX   AA  FM 12 - SYNOP 

XX BB  FM13-SHIP         
  
  

 و  AAXX جدول فوق چهار حرف مربوط به سينوپ هميشه بصورت چون در :توضیح
بيـان آن در   و  اسـت  BBXX بـصورت    مـواره  ه كـشتي چهار حرف مربوط به     

راين بنـاب ,  مشابه ضرورت دارد    هاي اي از گزارش    گزارش و يا مجموعه   ابتداي  
  .ضروري نيست SHIP يا SYNOPنوشتن 
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  WYYGGI هگرو-1-2

  

 YY : شروع آن هر روز از ساعت  (٣١ الي ٠١ روزهاي ماه ازUTC 00 است.(  
 GG:ترين ساعت  زمان حقيقي ديدباني به نزديك.  
 دسـتگاه فـشارسنج خوانـده       هوا به كمـك    اين زمان وقتي است كه فشار        :توضيح

  .شود مي
IW:گزارش ميشود)١٨٥٥جدول شماره ( كه طبق  معرف باد.  

  
  

  )١٨٥٥جدول شماره (                                     

      IWعدد رمزي 
  سرعت باد تخمين زده شده  سرعت باد بر حسب متر بر ثانيه  ٠
  سنج بدست آمده    سرعت باد از سرعت "  ١
  سرعت باد تخمين زده شده  سرعت باد بر حسب نات  ٣
  عت باد از روي سرعت سنج بدست آمدهسر  "  ٤

      

===========================================  
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  iiiII گروه-۱-۳
  

II  :    تمام يا  اين شماره اغلب    .  است جايگاه منطقه اي ايستگاه   معرف  : :شماره منطقه
  .  را در بر مي گيردو گاهي چند كشور يك كشوربخشي از 

  
iii  : المللی ایستگاه ماره انتخابی و بینش.  

WMO  را به ايران واگذار ٨٩٩ تا ٧٠٠ از ن المللیيستگاه بياشماره  ٢٠٠ تعداد 
تهران به مهرآباد ٤٠٧٥٤  وزيتبر به ٤٠٧٠٦ :براي مثال .كرده است 

  .اختصاص داده شده است...........و
===========================================  
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  )١(بخش  كدهاي سينوپ -٢
  

  VVhXIRI هگرو-١-٢
  
 ١-١-٢-  IR:6 ه معرف درج يا حذف گروRRRTR    مربوط به اطالعـات بارنـدگي

  .است
  

  ١٨١٩جدول شماره 
  شرح  IRعدد رمزي 
   .وجود دارد   و بارندگي ميشود درج١ در بخش 6RRRTR هگرو  ١
  . درج ميشود و بارندگي وجود دارد٣در بخش  6RRRTR  هگرو  ٢

٣  
 بعلت عدم وجـود بارنـدگي درج نـشده و از گـزارش            ٣ و   ١ در هيچيك از دو بخش       6RRRTR هگرو

  .شود حذف مي

٤  
عدم نياز بخش منطقه اي درج نمي گـردد واز گـزارش    بعلت ٣ و   ١ در هيچيك از دو بخش       6RRRTR هگرو

  .دشوحذف مي
  .شود ش ميار گز٤ عدد رمزي IRهاي فرعي بجاي   ضمناً در سينوپ:تبصره

  
٢-١-٢- IX :ه به نوع ايستگاه از نظر خودكار و يا غير خودكار بودن  معرف اطالعات مربوط
 و طبـق جـدول   . ميباشـد )هواي حاضـر و گذشـته      (7wwW1W2 ه درج يا حذف گرو     نيز و

  . گزارش مي شود۱۸۶۰شماره 
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  ١٨٦٠جدول شماره 
 عدد رمزي

IX 
  توضيح

ال يا گذشته پديده در زمان ح(شود   در گزارش درج مي 7wwW1W2 ه و گرو  استايستگاه غيرخودكار     ١
  .)داشته استوجود هواي حاضر و گذشته 

   .شود  از گزارش حذف مي7wwW1W2 ه و گرو استايستگاه غيرخودكار  ٢

ديـدباني انجـام نگرفتـه يـا        (شـود      از گزارش حذف مي    7wwW1W2 ه و گرو   است ايستگاه غيرخودكار   ٣
  ).اطالعات در دسترس نيست

در زمان حال يا گذسته پديده وجود (شود    در گزارش درج مي    //7wawa ه و گرو   است ايستگاه خودكار   ٤
  )داشته

  ).پديده حائز اهميتي وجود ندارد(شود   از گزارش حذف مي//7wawa ه و گرو استايستگاه خودكار  ٥

ديدباني انجام نگرفته و يا اطالعـات  (شود   از گزارش حذف مي   //7wawa ه و گرو   است ايستگاه خودكار   ٦
  ).يستدر دسترس ن

  
٣-١-٢-h  : ترين اليه ابر از سطح زمين ارتفاع پائين:  

  ١٦٠٠جدول شماره 
 h  برحسب متر  بر حسب پا
۱۵۰  - ۰  ٠ - ٥٠  0 
٥٠ - ١٠٠ً  ١٥٠-   ٣٥٠  1 
١٠٠- ٢٠٠  ٣٥٠ - ٦٥٠  2 
٢٠٠ - ٣٠٠  ٦٥٠ - ١٠٠٠  3 
٣٠٠ - ٦٠٠  ١٠٠٠ - ٢٠٠٠  4 
٦٠٠ - ١٠٠٠  ٢٠٠٠ - ٣٥٠٠  5 
١٠٠٠ - ١٥٠٠  ٣٥٠٠ - ٥٠٠٠  6 
١٥٠٠ - ٢٠٠٠  ٥٠٠٠ -٦٥٠٠  7 
٢٠٠٠- ٢٥٠٠  ٦٥٠٠ - ٨٠٠٠  8 

 هيچ ابر  ويا  پا يا بيشتر   ٨٠٠٠
  پائين وجود ندارد

 هيچ ابـر    ويا  يا بيشتر  ٢٥٠٠
 9  پايين وجود ندارد
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 بين كف ابر تا سطح باند قائم فاصله ،ور از ارتفاع از سطح زمينظمن :1توضیح
  ارتفاع ازاند و يا  كه در فرودگاه واقع نشدهت  اسها يا سطح ايستگاههائي فرودگاه

  .سطح متوسط دريا براي گزارش از كشتي است
  

عـدد رمـزي   بايـد بـا    هر رديف است عدد آخر ارتفاعي را كه برابر با     :٢توضيح  
  .بعدي بيان شود

 5 از عدد رمـزي  h براي بيان  پا باشد٢٠٠٠يا  متر ٦٠٠ اگر ارتفاع ابر برابر با   :مثال
  . شودده مياستفا

  
  :ت مهمانك
  
طوفـان، گردوخـاك يـا شـن و         ، مـه    هـاي  هنگاميكه بعلـت پديـده     -١-٣-١-٢

 كه در ايستگاههاي كوهستاني  و همچنين    شود  هاي مشابه آن آسمان ديده نمي       پديده
  . گزارش ميشود/= hد،  و قله آن باالتر قرار گرفته باشتر از سطح ايستگاه كف ابر پائين

  
 h ارتفاع آن از سطح زمين بوسيله        ,ه ابر پائين موجود باشد    هنگامي ك  -٢-٣-١-٢

  .شود گزارش مي
 و ارتفاع   CM هر دو براي گزارش مقدار ابر        h ،  Nhمواقعي كه ابر پائين نباشد       - 

  .شود آن به كار برده مي
 ۲۴۰۰  در ارتفـاع  ۸/۳اگر ابر پايين وجود نداشته باشد و ابـر متوسـط بـه مقـدار        : مثال: 

  .ميباشد Nh=3 و h=8متری باشد 
 معرف دو اليه ابر و يا ابرهاي پائين در دو         CLدر صورتيكه ابر پائين      -۲-۱-۳-۳

تـرين    و ارتفـاع پـائين  Nh بااليه وجود داشته باشند بايستي مقدار كل ابر پائين را     
  . بيان نمودh آنرا با اليه
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لـوس  بعضي اوقات در تابستان ارتفـاع سـطح تحتـاني ابرهـاي كومو             -٤-٣-١-٢
در نظر گرفته  9 عدد h  براي بيشتر باشد در اين حالت متر٢٥٠٠ممكن است از 

  .مي شود
  

 . خواهد بود9  برابر عددh،  ابر بيآسمان صاف و براي  -٥-٣-١-٢
 خـاك و شـن و    گـردو  طوفان،, مه ئي مانند   ها   پديده اگر با وجود   -٦-٣-١-٢   

  نوع و مقدار ابر بايستي عينـاً ,دوش  ديده ها آسمان از خالل آن  ,هاي مشابه   پديده
  .ها وجود ندارد مانند مواقعي گزارش شود كه اين پديده

  
 2-1-4- VV: دید افقی  

  : تعريف ديد
توانـد اشـياء را بـا نـور            حداكثر مسافتي است كه يك ديدبان مـي         افقي ديد

  .معمولي بخوبي تشخيص دهد
يما در هنگام نشستن و برخاستن  هواپو هر  زيادي داشته اهميتدر هوانوردي ديد افقي 

هاي مختلف از قبيل  از فرودگاه احتياج به ديد افقي دارد و چون ديد افقي بر اثر پديده            
 ,شـود   و كم و زيـاد مـي  است متغير هاريزش انواع  ، و طوفان  ،انواع گردوغبار   ، دمه ،مه  

هـاي   نـشان  براي تعيين ديـد افقـي عالئـم و نقطـه     هواشناسي  الزم است در هر ايستگاه      
گنبـد و غيـره   ، دودكش ، آنتن، منبع بزرگ آب ، كوه ، تپه  ،مشخص از قبيل ساختمان     

 معلوم تـا ديـدبان بتوانـدبا درنظرگـرفتن          اًآنها را تا محل ديدباني دقيق     تعيين و فاصله    
     . بطور دقيق گـزارش نمايـد      تا سرحد امكان    را ها ديد افقي    نشانه  طه نق فواصل اين قبيل  

                                                                                
براي اطالع از ميزان دقيق ديد افقي در اغلب كشورها  از دستگاههاي الكترونيكي  

توان  هاي رنگي يا سفيد كوچك مي نيز از بالونقائم گيري ديد  مخصوص و براي اندازه
  .استفاده نمود
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  : ي براي تعيين ديد افق هاب نقطه نشانانتخ
  

نـور و  تـابش   جهت ،جو تيرگياز قبيل  ديگري، عوامل   ديد و چشم توان عالوه بر   
 در تعيـين ديـد    كه وجود دارد نيز شيئي انتخابي و صحنه پشت آن   رنگ بين   اختالف  

 انتخـاب  طـوري  بايـد ئي موردنظر يحله اول جسم يا شمر بنابراين در .افقي تاثير دارند  
ئي يخواهيم ش مان باشد و هنگاميكه مي پشت آن خالي يا مسطح و يا آسي فضا كهشود

 بچشم را ديده و تشخيص دهيم بهتر اين است طوري بايستيم كه نور خورشيد مستقيماً
ها درخت يا تپـه و يـا اشـياء تيـره ديگـري       نشانه  پشت نقطهفضايتيكه در صور . نتابد
نـشانه تـا    قل يك برابر و نيم فاصله نقطه   فاصله اين اشياء تا ديدبان بايستي حدا       ,باشد

ها طوري باشد كه زاويه رويت بيش  نشانه  بايد اندازه و ارتفاع نقطه ضمناً. ديدبان باشد 
  . درجه و كمتر از نيم درجه در جهت افقي نباشد٥از 

اي بيش   متري زاويه١٠٠ يك متر در فاصله با ارتفاع جسمي بايد توجه شود كه 
 متردر فاصله يك كيلومتر نيـز داراي همـين          ١٠ارتفاع  با  و جسمي   از نيم درجه دارد     

  ديـد  هـاي ديـد افقـي و تهيـه نقـشه              نـشانه   بنـابراين بـراي تعيـين نقطـه       . استزاويه  
Visibility Chart) ( هاي مناسـبي   نشانه  شود بايد نقطه ميكه در اتاق ديدباني نصب

ي مناسـب در  هـا  نشانه  يا نقطه اجسام گرددرا در نظر گرفت براي مثال خاطر نشان مي   
 در فاصـله  اطاقـك نگهبـاني و   باندازه يك درخت متوسط يا  تقريباً متري ١٠٠فاصله  

يك كيلومتري باندازه يك خانه معمـولي و در فاصـله دو تـا سـه كيلـومتري بانـدازه            
اي را كه بـيش از        كيلومتري تپه  ١٥ساختمان يا گنبدهاي مساجد و باالخره در فاصله         

  .كردتوان انتخاب ر ارتفاع داشته باشد مي مت١٥٠
توان اجسام كوچك و براي فواصل بـيش از     هر صورت براي فواصل كوتاه مي     ه  ب

چنانچه .چند كيلومتر بايستي ارتفاعات محلي و يا ساختمان بسيار بلند را در نظرگرفت 
ان قرار اي تهيه و در دسترس ديدب هائي را تعيين و نقشه  نشانههگفته شد در هر ايستگا

شود   قيد ميها يا اشياء بايد با فواصل استانداردي كه ذيالً نشانه شود و اين نقطه داده مي
  :تطبيق و يا نزديك به آنها باشد

 2000 - 1000 - 400 - 200 - 100 - 40 - 20 :متر 

 40 - 30 - 20 - 10 - 7 - 4 :كيلومتر
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 كيلـومتري  ٤در فاصـله      نشانه   نقطه  در صورتيكه ً    ديد افقي  براي تعيين دقيق  
ري بخوبي ديده نـشود ديـدبان    كيلومت٧نشانه    مشخص ولي نقطه   قرار دارد كامالً  

 كيلومتري نزد ٧ كيلومتري و مبهم بودن نشانه در   ٤ از واضح بودن نشانه در       دباي
  ديـد افقـي   گزارشواحد . تعيين و گزارش نمايد كيلومتر   ٦ تا   ٥خود ديد را بين     

 كيلومتر كمتر باشد آن را به ٣ و در صورتي كه مقدار ديد از       متر يا كيلومتر بوده   
ـ      ٣واحد متر و از      در قـسمت كـشف دفـاتر     واحـد كيلـومتر     ه   كيلومتر به باال را ب

  VIS 2700 M      VIS 3.5 KM :مثال              .سينوپ ثبت مي نمايند
  
 در صورتيكه ديد افقي در همه جهات يكـسان نباشـد حـداقل ديـد      -١-٤-١-٢

  . بايستي گزارش گرددVV  بوسيله  كد
در ايستگاههاي سينوپتيك ايران كه در فرودگاهها مي باشند در مواقعي كه            (

اي بـا ديـد در    حداقل ديد افقي مربوط به يك سمت بوده و اختالف قابل مالحظه         
ساير جهات داشته باشد ديدبان حد متوسط ديد را اعـالم و در انتهـاي گـزارش                 

  .)نمايد  افقي و سمت آنرا بصورت كشف قيد ميميزان حداقل ديد
  

  :نكات الزم در مورد ديدباني از ديد افقي
 تشخيص داده   گوئيم كه شكل آنها كامالً       اشياء را وقتي مرئي و قابل ديد مي        :الف

  .شود
هـاي خـارج از     منظـور بارنـدگي   (اي از محـل ديـدباني         تقليل ديد در فاصـله    : ب

در صورتيكه دامنـه آن محـدود باشـد در    ..) هايستگاه گردبادهاي محلي و غير 
  .نظر گرفته نخواهد شد

 در جهت طلوع يا غـروب خورشـيد مـشاهده مـي شـود            تقليل ديد كه معموالً   : ج
  .نبايستي گزارش شود
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  :تخمين و گزارش ديد افقي در ايستگاههاي ساحلي
د اگر مقدار ديد افقي در جهت خشكي با مقدار آن در طرف دريـا متفـاوت باشـ                 

 اعـالم و ديـد درجهـت دريـا را در انتهـاي              VVمقدار ديد در سمت خشكي به جاي        
  .نمايند گزارش قيد مي

  
  :تعيين ديد افقي در شب

ديـدبان             تـر از روز اسـت و    تر و مشكل تعيين و گزارش ديد افقي در شب پيچيده     
وشـنائي  تمـسفر در اوائـل شـب و همچنـين رويـت ر            آشفافيت  بايد با در نظر گرفتن      

ديد افقي را تعيـين و گـزارش        چراغهائي كه در اطراف و پيرامون ايستگاه قرار دارند          
البته از روشنائي حاصله بوسيله چراغهاي بسيار قوي از قبيل نـورافكن و غيـره          ( . نمايد

گيري دقيق  ديد افقـي         مختلفي براي اندازه   در حال حاضر دستگاههاي   .)شودناستفاده  
تـرين آن      كـه سـاده    ميگيـرد گاههاي دنيا مورد اسـتفاده قـرار         در اغلب ايست   در شب 
  . ميباشد GoldVisibility Meterدستگاه 

  
  :ش ديد افقي بصورت رمزارنحوه گز

براي بيان ديد افقي از صفر تا انتهاي افق اعداد رمزي دو رقمي انتخاب شده كـه               
  .باشد معرف مقدار ديد مي

  : ات زير را بايد در نظر گرفتبراي فراگرفتن كد مربوط به ديد افقي نك
يعنـي دو رقـم   ( متر اسـت   ١٠٠ هر كدام معرف     50  تا    0اعداد رمزي    -٢-٤-١-٢

كنيم ديد بر حسب متر و اگر رقم بدست آمده را تقسيم      مي ١٠٠مربوطه را ضربدر    
   .) نمائيم ديد بر حسب كيلومتر بدست خواهد آمد١٠٠٠بر 

  01=  متر ١٠٠           : مثال
  25=  متر ٢٥٠٠                 
     50=  كيلومتر ٥                  

  .شود  بكار برده نمي55 تا 51اعداد رمزي  -٣-٤-١-٢
 را از آن كـسر نمـائيم رقـم          50 را در صـورتيكه عـدد        80 تـا    56كدهاي  -٤-٤-١-٢

 .  باقيمانده معرف مقدار ديد افقي بر حسب كيلومتر خواهد بود
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  KM 6 = 56    ----) 56 - 50 =  (6 :مثال
10)         =50 - 60 (----  KM 10 = 60  

)      65 - 50 = 15 (----   KM 15 = 65  
)      73 - 50 = 23 ( ----  KM  23 = 73  

)           30 = 50 - 80 ( ----  KM   30 = 80  
  

 كيلومتر است لـذا بـراي       ٣٠ معرف   ٨٠ چون كد    ٨٩ تا   ٨١اعداد رمزي    -٥-٤-١-٢
  . نمائيم  كيلومتر به سي كيلومتر قبلي اضافه مي٥ش هر رقم افزاي

  
  35=81كيلومتر            )   ٣٠ + ٥ = ٣٥:(مثال

               )٣٠ + ١٥ ( ً                         83=45  
        )٣٠ + ٣٠         (     ً             86=60  
        )٣٠ + ٤٠      (       ً              88=70 

       )٣٠ + ٤٥      (     ً                89=75   
 

اگر مقدار ديد افقي بين دو عدد رمزي باشد از عدد رمزي كوچكتر براي           -٦-٤-١-٢
  .شود بيان ديد افقي استفاده مي

  . گزارش شود02 متر باشد بايد عدد رمزي ٢٥٠ در صورتيكه ديد افقي: مثال
  
  بـراي گـزارش ديـد افقـي در امـور مربـوط بـه       99تا  90از اعداد رمزي   -٧-٤-١-٢

هائي كه عمل ديدباني  توان استفاده نمود ولي كشتي نميهوانوردي  و گزارشات سينوپ 
 بيـان   كـه ذيـالً  99 تـا  90توانند براي بيان ديد افقـي از كـدهاي            دهند مي   را انجام مي  

دد كه در حـال حاضـر   گر  براي مزيد اطالع خاطرنشان مي شود استفاده نمايند ضمناً     مي
 نيز از قانون فوق تبعيـت  شناسي روسيه و كشورهاي بلوك شرق اغلب ايستگاههاي هوا  

   .نمايند  براي بيان ديد افقي استفاده مي99 تا 90ننموده و از كدهاي 
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                    عدد رمزي  واحد
                      90 > متر۵۰

                      91   متر۵۰

                      92   متر۲۰۰

                      93   متر۵۰۰

                      94  متر۱۰۰۰

                      95  متر۲۰۰۰

                      96   كيلومتر۴

                      97  كيلومتر۱۰

                      98   كيلومتر۲۰

۵۰ ≥ 99                      

 
 
    

مـي  )  متر اسـت ١٦٠٠هر مايل معادل (براي تبديل ديد افقي از كيلومتر به مايل    
توان كيلومتر را ضربدر 

8
   كرده و تبديل به مايل نمود5

  
                                        

          كيلومتر             مايل       نحوه محاسبه
8×⅝=5       5                                          ۸   
12×⅝=7.5     7.5                       ١٢  
20×⅝=12.5    12.5                    ٢٠  
40×⅝=25       25                       ٤٠  
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                             : نحوه ثبت ديد افقي در دفاتر سينوپتيك-۲-۱-۴-۸
 كيلـومتر بيـشتر باشـد بـه صـورت دو رقمـي و در       ٣در صورتيكه ديـد افقـي از       

 كيلومتر باشد بصورت چهار رقمـي در قـسمت دفـاتر سـينوپتيك            ٣صورتيكه كمتر از    
ستون سمت راست مربوط به نحوه كـد نمـودن ديـد            (همانند جدول ذيل عمل ميگردد    

  ) .افقي ميباشد
  

  مت کشفدید افقی در قس  افقی در قسمت کددید
65             15                
58             08                
40             04                
25             2500              
05             0500            
01             0100             
00             100             <   
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  NddFF هگرو -٢-٢
  
۲-۲-۱- N  :نشانگر مقدار ابر   

  ):  N( نكات الزم در مورد چگونگي گزارش 
 قـسمت مـساوي     ٨ديدبان بايستي سطح آسـمان را بـه         ) N(براي تعيين    -١-١-٢-٢

هاي پراكنده يا چسبيده بهم ابرهـاي موجـود معـادل      تقسيم و در صورتيكه مجموع لكه     
) N(ارش باشـد از اعـداد رمـزي مربوطـه بـراي گـز          گانه   ٨يك يا چند جزء از اجزاء       

  .نمايند استفاده مي
 بخاطر داشت كه اگر د باينوع ابر ارتباط نداشته وه جه بو هيچه  بN مقدار -٢-١-٢-٢

ابر موجود در آسمان در چندين اليه و روي هم قـرار گرفتـه باشـد مقـداركل ابـر در                  
و بايد معادل بـا مقـداري از فـضاي           جمع مقدار هر يك از اين ابرها نبوده          (N)آسمان  

  .آسمان باشد كه بوسيله ابر پوشيده شده است
هـاي كوچـك يـا        در مواقعي كه ابرهاي موجود در آسـمان داراي حفـره           -٣-١-٢-٢

 را بـا  (N)سمان را يك دست پوشانيده باشند بايد مقـدار       آ بزرگي باشند اگر چه تمام    
  .و يا كمتر گزارش نمود) ٧( عدد رمزي 

كمتـر از    ( اگر يك يا چند لكه كوچك ابـر          -٤-١-٢-٢
8
 N= 1در آسـمان باشـد      ) 1

ا  هو يا مواقعي كه ملزم به تنظيم يا تهيه گزارش      ها گزارش ولي در دفاتر ثبت گزارش     
 براي بيان مقدار كل ابـر در   (TR) يا مخفف آن     Traceبصورت كشف باشيم از كلمه      

  .نمائيم آسمان استفاده مي
 مه و پديده هاي ديگر جـوي آسـمان   ، زماني كه بعلت وجود گردوخاك     -٥-١-٢-٢

  .گردد  گزارش ميN= 9 را نتوان تخمين زد (N)مقدار و قابل رويت نباشد
 اگر از البالي مه و يا از خالل گردوخاكي كه آسـمان را پوشـانده باشـد               -٦-١-٢-٢

  .دگرد  گزارش ميN=0آسمان آبي و يا ستارگان ديده شود 
شـود    كه ابر يا ابرهائي در باالي مـه و يـا گردوخـاك مـشاهده               هنگامي -٧-١-٢-٢

  . و گزارش نمود هر يك را از روي نوع آن تخمين االمكان مقدارتي بايستي ح
 كه در آسـمان بـا   Trails  Condensational تراكميها  اثرات و دنباله-٨-١-٢-٢

  .شود  گزارش نمي(N)شد جزو مقدار گردد اگر زودگذر با عبور هواپيماها مشاهده مي
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 در حـال پراكنـدگي و    ها و اثرات تراكم بجـا مانـده           ه در صورتيكه دنبال   -٩-١-٢-٢
ها و اثرات تراكم را مانند ابر در نظر گرفته و يا وجه تـشابه   توان دنباله  توسعه باشد مي  

 ته بايستي در مقدار و نوع آن را گزارش نمود و البCM, CHآن با ابرهاي باال و متوسط 
  . را قيد نمائيمCOTRA مربوطه كلمه چنين مواردي در انتهاي گزارش

 گفتـه شـد     ٧ و   ٦ زمانيكه پوشش ابر بدليل غير از آنچه كه در رديف            -١٠-١-٢-٢
  . گزارش می گردد)N. ( /= غير قابل رويت است يا اينكه ديدباني انجام نگرفته است

  
 

   روزانه هايرشدر دفتر مخصوص ثبت گزا) N(نحوه ثبت 
 براي ثبـت   وگويند  ميPocket Register روزانه كه آنرا  هايشردفتر ثبت گزا

 در (N) براي ثبت مقـدار  . ويژه استهاي جوي داراي ستون     هر يك از عوامل و پديده     
  .ستون هواي حاضر بايد نكات زير را رعايت نمود

ون هواي حاضر كلمه  باشد در ست٠ - ٨/٢ بين (N)در صورتيكه مقدار  -١١-١-٢-٢
bشود  نوشته مي.  
 باشد در ستون هواي حاضر كلمه ٣ - ٨/٥ بين (N)در صورتيكه مقدار  -١٢-١-٢-٢

bc شود يم نوشته.  
 باشد در ستون هواي حاضر كلمه ٦ - ٨/٨ بين (N)در صورتيكه مقدار  -١٣-١-٢-٢
cشود  نوشته مي.  
ضــخيم ابــر پوشــيده در مــواقعي كــه آســمان از قــشر يكدســت و يــا  -١٤-١-٢-٢
)Overcast ( باشد كلمهOنويسيم  را مي.  
 ٦٠ از (Relative Humidity)در صــورتيكه مقــدار رطوبــت نــسبي هــوا  -١٥-١-٢-٢

.                                                    اضافه شود(Y) كلمه  فوقدرصد كمتر باشد بايستي بدنبال هر يك از حروف
  by - bcy - cy – oy: مانند
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٢-٢-٢-  dd :بادسمت    
 باد بر حسب درجه سمت , در سطح زمين هوا  هايدر هر يك از گزارش -١-٢-٢-٢
تعيين و سرعت باد بر حسب متر      )  درجه حقيقي و جغرافيائي نه جهت مغناطيسي       ٣٦٠(

  . شود بر ثانيه گزارش  مي
 ارتفاع اسـتاندارد   باد دروزش جهت,  باد در سطح زمين  سمتمنظور از    -٢-٢-٢-٢
 Wind Vane andسـمت و سـرعت بـاد    سـنجش   و دسـتگاه  اسـت  پـا  ٣٣ متـر يـا   ١٠

Anemometer   ه باشدشدبايستي در ارتفاع موردنظر نصب.  
 سمتي را كه بـاد از آن طـرف بـصورت مـا     شود براي گزارش سمت باد يادآور مي     

رو به مغرب ايستاده باشيم و مثالً اگر گويند  بنام سمت باد مي) وزد مي(نمايد  برخورد مي
  .باد بصورت ما بوزد باد غربي است

 بندي جهات اصلي و  از نحوه تقسيمچنانچه گفته شد براي تعيين جهت باد -٣-٢-٢-٢
بندي گرديده   درجه تقسيم٣٦٠  بهشود بدين نحو كه چون هر دايره        فرعي استفاده مي  

 مغرب و براي گزارش ٢٧٠ جنوب و ١٨٠ - مشرق ٩٠ - شمال حقيقي ٣٦٠ذا اعداد ل
 .شود ده مير درجات بجاي عدد رمزي بكار ب دهم يك ,پآن در سينو

 مقدار عددي است كه ١٠سمت باد قرائت شده بر حسب درجه كامل تقسيم بر           : مثال
 و سـمت  ٢٣ درجـه عـدد   ٢٣٠ سمت باد   براي مثال . شوددر قسمت كد بايد گزارش      

  . شود كد مي٣٥ درجه عدد ٣٥٠
  :تذكر

در طول زمان (ها در مواقعي كه باد بعلت كمي سرعت  بيني در پيش   -٤-٢-٢-٢ 
 از دو ddاز سمت معيني نوزيده و سمت آن در تغيير باشد بجاي           ) بيني  مدت پيش 

  .كند  استفاده مي99رقم 
در ديدباني از سمت امواج دريا در صورتيكه نتوان سمت معيني براي  -٥-٢-٢-٢

ا ديدبان سـمت آنـرا نتوانـد تـشخيص دهـد بجـاي           امواج دريا در نظر گرفت و ي      
dw1dw1 برد را بكار مي 99 دو رقم .  
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 ١٨٠در ديدباني سطح زمين هر گاه مقدار نوسان سمت باد بيش از              -٦-٢-٢-٢ 
 ٩٩درجه باشد و نتوان سمت مشخصي را براي گـزارش بـاد ثبـت نمـود از كـد                  

  .د شواستفاده مي
  :ز طريق ديدباني و بدون ادوات فنيتخمين جهت باد ا                   
توانـد     نماي باد از كار افتاده و يا ايستگاه فاقد بادنما باشد ديـدبان مـي               جهتاگر
  . باد را بطريق زير بدست آوردسمت
  .ها  حركت دود دودكشسمت: الف
يـا از روي پرچمهـاي      ( بلنـد    اي نازك به تيري نسبتاً      بوسيله آويختن پرچم يا پارچه    : ب

  )افراشته
  . باشدبوسيله كيسه ته باز يا آستين كه در اكثر فرودگاهها نصب شده: ج
  . خاك نرم در هوايبوسيله ريختن مقدار: د

 بادهـاي  سـمت هاسـت زيـرا دود    بهترين روش از طريق همان حركـت دودكـش     
 بادهاي با سرعت متوسط يا شـديد از هـر           براي تشخيص جهت  .دهد  ضعيف را نشان مي   

 بدست سمت استفاده نمود ولي اشكال عمده كار ارتباط دادن توان يك از طرق فوق مي    
  .آمده با جهات اصلي و فرعي ايستگاه است

 دودكش كه در فاصله نيم تا يك كيلومتري   يك   با نگاه كردن به دود    براي مثال   
 بـه دودكـش    عمـالً يـد  باد جنوبي اسـت ولـي با  سمتتوان گفت   ميقرار دارد ايستگاه  

 دقيق از ارتفاع ساختمانها و موانع اطراف داشته و به خـوبي  كامالً اطالع يانزديك بود و   
 واقعي بـاد را تعيـين       سمتبه موقعيت جغرافيائي محل آشنا بود تا بتوان با دقت بيشتر            

تر باد وسيله خوبي است ولي استفاده          براي تعيين دقيق   مذكور) ب (در روش نمود البته   
وده و بايستي ديدبان بپذير ن و فوريت امكان براي داشتن سمت باد به آساني روشاز هر 

  . ببرد بكاردر چنين مواردي دقت عمل بيشتري
  

  
  خواندن جهت باد بوسيله دستگاه بادنگار                             

هاي ثبت شـده روي       توان از روي منحني      باد را به آساني مي     سمتدر اكثر اوقات    
د خيلي ضعيف و ماليم باشـد تـشخيص و قرائـت         ولي اگر با   كردادنگار قرائت   نمودار ب 
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 حركت دود سمتباد را بايستي از روي سمت   باد مشكل است در چنين مواردي        سمت
 مربـوط    كشف قسمتدر  .كارخانجات و يا دود دودكشها و غيره بررسي و گزارش نمود          

 در صورتيكه.درجه كامل قرائت شده از روي دستگاه را ثبت نمودتوان   سمت باد ميبه 
د و ديدبان سمت باد را از روي ادوات كمكي قيد           شوسمت باد از روي دستگاه قرائت ن      

  . شده فوق تخمين زده باشد مي تواند همانند جدول ذيل عمل نماييد
North (N)  360 

(NNE)  020  
North - East…(NE)  050  

(ESE)  070  
East…(E)  090  

(ESE)  110  
South - East…(SSE)  130  

(SSE)  160  
South…(S)  180  

(SSW)  200  
South - West… (SW)  230  

(WSW)  250  
West… (W)  270  

(WNW)  290  
North - West…(NW)  310  

(NNW)  330  
CALM (WIND SPEED ZERO)  000  

   
  .باشد مختلف باد مي هاي عالئم اختصاري براي بيان كشف سمت،كلمه يا كلمات داخل پرانتز  :توجه

  
٣-٢-٢- ff  :    سرعت باد    
  .باشد واحد سنجش سرعت باد متر بر ثانيه مي -١-٣-٢-٢
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 متر در ثانيـه   ٥١٤/٠ متر در ساعت و يا       ١٨٥٣يك نات باد داراي سرعتي معادل       
  .باشد مي
  بادسـنج  و يـا ANEMOGRAPH بـاد نگـار   سرعت باد را به كمك دسـتگاههاي         -

ANEMOMETERمايندن  بدست آورده و گزارش مي.  
 از نظر ديدباني اهميت زيادي دارد زيرا        بادسنج يا يادنگار  نصب دستگاه    -٢-٣-٢-٢

اگر پروانه بادنما از يك سمت محدود بديوار يا حفاظي بوده باشد عالوه بر اينكه سمت 
چـون دسـتگاه   . باد درست نخواهد بود سرعت واقعـي بـاد نيـز بدسـت نخواهـد آمـد       

دادن   وزد قـادر بـه نـشان        مواقعي كه باد ضعيفي مي    نشاندهنده سمت و سرعت باد در       
سرعت آن نيست لذا در چنين مواقعي بايستي ديدبان سرعت بادهاي ضعيف را تخمين 

  .خوداري نمايد) يعني باد آرام و فاقد سرعت است (CALMو از ذكر كلمه 
 سمت ميانگينبعلت اينكه حركت هوا هيچگاه يكنواخت نيست از اين رو  -٣-٣-٢-٢

 بعنوان سمت و سرعت باد واقعي  بوقت ديدباني  دقيقه١٠رعت باد در مدت زمان و س 
البته در صورتيكه در آخرين دقايق تغيير قابل توجهي در سمت و            ميگردد  باد گزارش   

  .آخرين تغيير، گزارش خواهد شد. سرعت باد پديد آيد
يكاتور  دقيقـه پـاي صـفحه انـد    ١٠ كه ديدبان نبايستي مدت زمان       شود يادآور مي 

هـا باشـد بلكـه در ابتـداي شـروع             بادنما ايستاده و مراقب تغييرات و يا حركات عقربه        
محاسبه و قرائت (ديدباني سمت و سرعت باد را مالحظه و در ضمن انجام كارهاي ديگر 

 ١٠نيز نگاهي به سمت و سرعت باد نموده و پس از يك مدت زمـان    ) ساير ادوات فني  
  .رعت باد مالحظه شده را گزارش نمايد سمت و سميانگيناي  دقيقه

  :تخمين سرعت باد
 وجود نداشته و يا به علل فني دستگاه مربوطه از كار            بادسنجدر ايستگاههائي كه    

 ، درختـان  ،توان بطور تقريب، سرعت باد را بوسيله تاثير باد روي اشياء    افتاده باشد مي  
 كه داراي   كردت جدولي تهيه     آدميرال بوفور  .سطح آب و يا افراد بررسي و تخمين زد        

هاي بسياركم يا طوفانهاي بسيار شديد  توضيحات كافي براي شناسائي بادهائي با سرعت
 روي دريا و اقيانوسها و سواحل تهيه شده است بنابراين براي -بوده و براي سطح زمين 
  .كردتوان از جدول بوفورت استفاده  تعيين سرعت باد مي
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  از سطح زمين)  پا٣٣( متر ١٠ت باد در ارتفاع استاندارد دول مقياس بوفورت سرعج
  سرعت   معادل

مايل بر   مشخصات باد در روي زمين  شرح  
  ساعت

كيلومتر 
  بر ساعت 

  نات   متر بر ثانيه 

  1>  ٠-٢/٠  1>  1>  .رود دود از دودكشها عموداً باال مي  آرام   ٠

ولي بادنما (دا آيد پي جهت باد از دودكشها بيرون مي  وزش باد ماليم  ١
  ١-٣  ٣/٠-٥/١  ١-٥  ١-٣  )دادن جهت باد نيست هنوز قادر به نشان

  نسيم سبك   ٢
شود برگهاي  وزش باد بر روي صورت احساس مي

بادنماهاي معمولي با ( كند درختان صداي ماليمي مي
). كنند اين سرعت حركت مي  

٤-٦  ٦/١-٣/٣  ٦-١١  ٤-٧  

  نسيم ماليم   ٣
رختان بطور ماليم و مداوم هاي كوچك د برگها و تركه

تكان خورده و پرچمهاي سبك در اثر وزش باد به 
  .آيد درمي احتزاز

٧-١٠  ٤/٣-٤/٥  ١٢-١٩  ٨-١٢  

هاي كاغذ به هوا بلند شده و شاخ  گردوغبار و خرده  نسيم متوسط   ٤
  ١١-١٦  ٥/٥-٩/٧  ٢٠-٢٨  ١٣-١٨  .خورند درختان و برگهاي كوچك درختان نيز تكان مي

درختان كوچك سراپا تكان خورده و در سطح آبهاي   نسيم تند   ٥
  ١٧-٢١  ٨/٨-٧/١٠  ٢٩-٣٨  ١٩-٢٤  .شود موجود در خشكي امواجي ديده مي

  نسيم شديد   ٦
هاي بزرگ درختان بجنبش درآمده صداي  شاخه

رسد و نگهداشتن چتر در  سيمهاي تلگراف بگوش مي
. روي سر مشكل است  

٢٢-٢٧  ٨/١٠-٨/١٣  ٣٩-٤٩  ٢٥-٣١  

تماس شاخ و برگ درختان در نوسان بوده و راه رفتن   باد ماليم تند   ٧
  ٢٨-٣٣  ٩/١٣-١/١٧  ٥٠-٦١  ٣٢-٣٨  .در مسير مخالف وزش باد مشكل است

و حركت در مسير مخالف . شكند هاي درختان مي شاخه  تند باد   ٨
  ٣٤-٤٠  ٢/١٧-٧/٢٠  ٦٢-٧٤  ٣٩-٤٦  .باد تقريباً ممكن نيست

ناودانها، (آيد  صري به ساختمانها وارد ميخرابيهاي مخت  تند باد شديد   ٩
  ٤١-٤٧  ٨/٢٠-٤/٢٤  ٧٥-٨٨  ٤٧-٥٤  ).شود بامها كنده مي پشت شيروانيها و يا پوششهاي كف

  طوفان   ١٠
اي به  كن شده و خرابيهاي قابل مالحظه درختان ريشه

بندرت در خشكي اتفاق (آيد  ساختمانها وارد مي
  ).افتد مي

٤٨-٥٥  ٥/٢٤-٤/٢٨  ٨٩-١٠٢  ٥٥-٦٣  

افتد و توام با خرابيهاي زياد و  خيلي به ندرت اتفاق مي  طوفان شديد   ١١
  ٥٦-٦٣  ٥/٢٨-٦/٣٢  ١٠٣-١١٧  ٦٤-٧٢  .دار است دامنه

طوفان خيلي   ١٢
  شديد 

شود  اكثراً در روي اقيانوسها و مناطق زير توليد ديده مي
شمال - مكزيك خليج-كوبا-شمال اقيانوس اطلس(

  )شرقي اقيانوس آرام

  و٧٣
  بيشتر 

 و يا ١١٨
  بيشتر 

 و يا ٧/٣٢
  بيشتر 

 و يا ٦٤
  بيشتر 
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  ffoof هگرو -٣-٢
  

برطبق واحـد بيـان شـده    ( در زماني استفاده مي شود كه سرعت باد ه از اين گرو 
حالت بايد مطابق مقررات ذيـل عمـل   در اين .  واحد يا بيشتر است    ٩٩ برابر   IWتوسط  
  .كرد

  
  .شود  كد مي٩٩بصورت  ff مقدار Nddff هدر گرو -١-٣-٢
  
 سـرعت  fff و در آن بجاي آيد  ميNddff ه بالفاصله بعد از گرو    oofff هگرو -٢-٣-٢

  .واقعي باد ثبت شده را گزارش مينمايند
  

  گروه ثبت شده باشد درجه۱۸۰ نات و سمت آن ۱۱۲اگر سرعت باد ثبت شده  :مثال 
     N1899      00112 .         شوندمي  بدينصورت گزارش oofffو   Nddffهاي 

  
  

گيري شده در عرشه كشتي در حال حركت بايستي           سرعت ظاهري اندازه  : توضيح
با توجه به جهت حركت و سرعت كشتي تصحيح شود تـا اينكـه سـرعت                

توانـد براسـاس      اين تـصحيح مـي    . حقيقي باد بدست آيد و گزارش گردد      
  .ها انجام پذيرد  سرعتبرآيند

===========================================  
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  TTTnS1 هگرو -٤-٢
  

  .شود  خشك استفاده ميدماي براي گزارش هاين گرو
  . استه معرف گرو:1

 Sn: صفر و مثبت   دماهاي بدين طريق كه براي      بودن دما است   مثبت يا منفي     شاخص  
0=Sn  ١ های منفی دماو برای=Sn گزارش خواهد شد.  

 TTT:  گراد و دهم آن درجه سانتيبه  هوا دماي.  
سنج خـشك اسـت    دما مربوط به ،گردد  گزارش مي TTT هوا كه بجاي    دمايميزان   -

  .كه در داخل اسكرين قرار دارد
 هوا را با ذكر مقدار دهم آن قرائت نموده و بهمان صورت در گـزارش منظـور                  دماي -

  .نمائيم مي
 و اگر 10234بصورت  1SnTTTه درجه سانتيگراد باشد گرو٤/٢٣ برابر دما اگر   :مثال

 گـزارش   11234صـورت      فـوق بـه    هراد باشد گرو   درجه سانتيگ  -٤/٢٣ برابر   دما
  .شود مي
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  dTdTdSnT2 هگرو -٥-٢
  

 بوده و به تمام درجه سانتيگراد و دهـم آن    )اشباع(شبنم     مربوط به نقطه   هاين گرو 
 خشك و تر داخـل اسـكرين بـا اسـتفاده از     دماياز تفاضل دماي نقطه شبنم    باشد    مي

  .آيد و بدست ميجداول موجود در ايستگاهها محاسبه 
  

  .معرف گروپ است: 2
  

:Sn خشكدماي همانند(نمايد  را مشخص ميدما عالمت مثبت يا منفي (  
  

TdTdTd: به درجه سانتيگراد و دهم آن دماي نقطه شبنم   
  

 درجه  -٤/١٢ اگر و   20124 درجه سانتيگراد به صورت      ٤/١٢ نقطه شبنم  دماي :مثال
  .گردد مي گزارش 21124 به صورت  باشدسانتيگراد

===========================================  
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  UUU29 هگرو -2-6
  

  .شود استفاده مي 2SnTdTdTd ه در مورد ذيل بجاي گرو29UUU هاز گرو
  
 در  موقتـاً ) ينـت ديوپو(شبنم يـا اشـباع        در تحت شرايط عادي زمانيكه نقطه      -١-٦-٢

 ه جايگزين گرو29UUU هگرو. استدسترس نيست ولي رطوبت نسبي هوا در دسترس 
2SnTdTdTdهد شد خوا.  

  
ثبـت  شبنم بدست آيـد و   نسبي نقطه   كه از روي رطوبت    شود سعي   بايدحال  در هر 

  . در موارديكه تنها راه چاره است استفاده گردد مذكور ه در گرونسبي رطوبت
 كـد  29045 به صورت 29UUU هاست در اين حال گرو  % ٤٥رطوبت نسبي هوا    : ١مثال  

  .شود شده و در گزارش منظور مي
  

  .شود  گزارش مي29100 به صورت 29UUUاست كه % ١٠٠وبت نسبي رط: ٢مثال 
=============================================================  
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  PoPoPoPo3 هگرو -٧-٢
  

 QFE ، QFFتعاريف فشارهاي به   بهتر است    ،پرداختن به گروه فشار هوا      قبل از   
 توجـه    فشار هـوا گيري اندازهو   سنجشار ف قرائت نحوهخصوص در وهمچنين   QNHو

  .شود
 عبارت است از فشار تصحيح شده ايستگاه به شرايط استاندارد ، اين  :QFEفشار 

 مي  QFEخلبان با داشتن فشار     . فشار معرف فشار هواي ايستگاه يا فرود گاه مي باشد         
   . آگاه شودخود نسبت به ايستگاه يا فرودگاه ) HEIGHT(  ارتفاع  ازتواند

 ) M.S.L(  عبارت است از فشار تبديل شده ايستگاه به سطح دريا             :QFFفشار  
  . حقيقيدرجه حرارتدر 

 عبارت است از فشار تبديل شده ايستگاه بـه سـطح متوسـط دريـا         :QNHفشار  
)M.S.L ( در درجه حرارت استاندارد.  

 288.15 درجه سلسيوس يا 15.0 برابر با ICAOدرجه حرارت استاندارد از نظر -
ــشار    ــا داشــتن ف ــان ب ــوين مــي باشــد و خلب ــدQNHدرجــه كل ارتفــاع  از  مــي توان

)ALTITUDE(   خود نسبت به سطح متوسط دريا)M.S.L ( آگاه شود.  
  

  :قرائت فشارسنج
اين عمل بايـستي سـريع صـورت        . شود   خوانده مي  پيوست فشار سنج   دماي ابتدا   :الف

دماي . تغيير دهد  را   پيوست دماي بدن ديدبان ميزان     دمايگيرد زيرا ممكن است     
  .ترين نيم درجه قرائت شود  بايستي به نزديكپيوست

شود تا سطح   سپس با انگشت چند ضربه ماليم به لوله محتوي جيوه دستگاه زده مي:ب
  . تنظيم شودجيوه در داخل لوله مندرج

ردانيـدن  نباشد بايستي با گ) kewيعني بارومتر  ( از نوع مخزن ثابت      فشار سنج  اگر   :پ
 سطح جيوه داخل مخـزن را بـاال و          ,پيچ تنظيم بارومتر كه در زير مخزن قرار دارد        

پائين ببريم تا كامالً با نوك نشانه عاجي و مخروطي شـكل داخـل محفظـه ممـاس             
  .شود
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لبه زيرين آن را با آخرين نقطه انحنـاي    ،، بايستي با حركت ورنيه دستگاه       پايان در   :ت
طه مماس نمائيم بطوريكه لبه جلوئي آن با لبه عقب و هم جيوه در داخل ستون مربو

  .چنين باالترين نقطه منحني در يك خط مشاهده شود
  
   PoPoPoPo 3 گروه شرح 

  . استهمعرف گرو:    3
PoPoPoPo: است معرف فشار هواي ايستگاه بر حسب هكتوپاسكال و دهم آن )QFE ( .  

ــه -١-٧-٢ ــصميم منطق ــاس ت ــرو  براس ــستگاههاي  PoPoPoPo 3 هاي گ ــزارش اي  در گ
 و يا اينكـه ارتفـاع    است متر يا بيشتر     ٥٠٠سينوپتيك واقع در خشكي كه ارتفاع آنها        

 از فـرم    ١ در بخـش     4a3hhh ه يـا گـرو    4PPPP هتوام بـا گـرو    نيست  آنها معلوم   
  .سينوپ درج خواهد شد

  
در شــرايط ذيــل بجــاي   ) آســيا (٢ در ناحيــه  3PoPoPoPo هگــرو -۲-٧-٢

  .شود ش ميارز گ4PPPPهگرو
 متر باشد و شرايط محلـي مـانع از   ٨٥٠ متر و ٥٠٠ اگر ارتفاع دقيق ايستگاه بين  :الف

  .تبديل فشار به سطح دريا شود
  . اگر ارتفاع دقيق ايستگاه نامعلوم باشد:ب
   كرد و نتوان فشار را به سطح دريا تبديل باشد متر ٥٠٠ اگر ارتفاع ايستگاه كمتر از :ج
٣-٧-٢- PoPoPoPo            دهـم  ( فشار سطح ايستگاه است كه به دهـم هكتوپاسـكال

شـود و در ايـن حـال رقـم هزارگـان آن حـذف                 گزارش مي ) بار ميلي
  .شود مي

 ه هكتوپاسكال است در ايـن حـال گـرو    ٣/١٠١٤ فشار سطح ايستگاه برابر با       :١مثال  
3PoPoPoPo  شود  گزارش مي30143به صورت.  

 هميلـي بـار اسـت بنـابراين گـرو         (توپاسـكال    هك ٤/٩٩٦ فشار ايستگاه برابر     :٢مثال  
3PoPoPoPo  خواهد شد39964به شكل .  

============================================================  
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  PPPP4 هگرو-٨-٢
  

  .استه  معرف گرو:4 
١-٨-٢-PPPP : بــر حــسب ( چهــار رقــم آخــر مقــدار محاســبه شــده فــشار هــوا

فشار بـه    دريا و يا ارتفاع استاندارد ژئوپتانسيل هم به سطح تبديلپس از   ) هكتوپاسكال
  .ميياشد ) QFF ( واحد متر

 شناسـي فـشار    از ايـستگاههاي اصـلي اقلـيم      برخيكليه ايستگاههاي سينوپتيك و     
QFF روي فــشار ايــستگاههاي مختلــف تحليــلبــراي .كننــدرا محاســبه و ثبــت مي 
  را به سطح استاندارد معين QFFالزم است كليه ايستگاهها فشار هاي سينوپتيك  نقشه

 ارتفاع رسمي با توجه به تفاوت براي انجام اين عمل .كنند تبديل  )به تراز دريا    "عموما( 
ديدبان بعـد از قرائـت و       . از فرمولهاي ويژه همان ايستگاه استفاده مي شود       ,  ها ايستگاه

 بـه اضـافه    ديـدباني زمـان  هوا در دماي( محل را   دماي  ميانگين ,تصحيح فشار ايستگاه  
 در انجام محاسبات خود منظور و فشار تبديل شـده        ) ساعت قبل تقسيم بر دو     ١٢دماي

سپس چهار رقم آخر مقدار محاسبه شده بـه  . آورند را بدست مي) QFF(به سطح دريا    
  :مثال). رقم هزارگانبدون  (.شود در سينوپ گزارش ميPPPPجاي 

PPPP = 0137              QFF = 1013.7 
PPPP = 9892               QFF = 989.2 
 

  QFFنحوه كشف فشار -٢-٨-٢
 باشـد كـشف بـه همـان     ٩ تا  ٧ بين   PPPPدر صورتيكه عدد دوم از سمت چپ        

 را ١٠٠٠ باشد عدد ٥ تا ٠صورتي است كه وجود دارد و زماني كه عدد سمت چپ از        
    هكتوپاسـكال    1029.3 برابر QFF فشار PPPP = 0293:مثال. كنيم به آن اضافه مي

  .  هكتوپاسكال است 996.1 برابر QFF فشار PPPP = 9961.است
 بوده بايستي با در نظر گرفتن ٦ عدد PPPP رقم دوم سمت چپ از چهاررقم  اگر

فصل يا فشار ايستگاههاي اطراف و يا فشار ايستگاه در گزارشات قبلي آن را به همـان                  
البته در اكثر اوقات به همان صـورت   (م   هزار را اضافه نمائي    عدد يا كردصورت گزارش   

  ).شود شود و خيلي به ندرت عدد هزار به آن اضافه مي نوشته مي
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  :مي شوند ايستگاهها از نظر ارتفاع به دو دسته تقسيم  كهشود يادآور مي

 
   Low level stationsارتفاع   ايستگاههاي كم:الف
   High level stations       ايستگاههاي مرتفع  :ب

 ٨٠٠ كـه ارتفـاع آنهـا كمتـر از          مربوط به نقـاطي اسـت     ارتفاع    ايستگاههاي كم -
 بـه    )QFE (ا بايستي فـشار سـطح ايـستگاه       هنوع ايستگاه  ايندر .ژئوپتانسيل متر باشد  

طبق شـرايط ذكـر شـده در         (PPPPها به جاي      و در سينوپ  تبديل  ) QFF(سطح دريا   
  . شودمقدار آن گزارش ) صفحات قبل

 ارتفـاع سـطح اسـتاندارد       ,PPPP هستند كه به جاي      آنهائيي مرتفع   ايستگاهها-
 متر به ٢٣٠٠ تا ٨٠٠ ارتفاع باايستگاههاي .شود  متر گزارش مي معين بر حسبفشار هم

بـار و      ميلـي  ٨٥٠فـشار      ارتفاع سـطح اسـتاندارد هـم       , در گزارش سينوپ   PPPPجاي  
 ارتفـاع   , گزارش سينوپ   در PPPP متر به جاي     ٣٧٠٠ تا   ٢٣٠٠ ارتفاع   باايستگاههاي  

 ٣٧٠٠ ارتفاع بـيش از  باتر  بار و ايستگاههاي مرتفع   ميلي ٧٠٠فشار    سطح استاندارد هم  
  .مي شودباري گزارش   ميلي٥٠٠فشار   سطح استاندارد همارتفاع ,متر
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  aPPP5 هگرو-٩-٢
  

  .است تغيير آن ه تغييرفشار و نحونشانگر مقدار هاين گرو
                                                                                                        . استهمعرف گرو : 5
 ١-٩-٢-  a: اززمـان  از سه ساعت قبل( سه ساعت طي تغييرفشار ايستگاه در ه نحو 

تغييـر  ) Code0200( شـود   تعيين و گزارش مير فشارنگابه كمكاست كه  ) ديدباني
  .اي است  ساعت گذشته جزو كدهاي منطقه٢٤ طيفشار 

  
٢-٩-٢- PPP: مقدار تغيير فشار ايستگاه )QFE(تـا   سه ساعت طي تا دهم ميلي بار

  .است ديدباني زمان
  
ايستگاه در ساعت ديدباني و فـشار  QFE  اين مقدار از تفاضل فشا ر -١-٢-٩-٢

  .يدآ  سه ساعت قبل بدست مي شدهديدباني
  
 تغيير فشار از دورقـم كمتـر باشـد در سـمت چـپ عـدد صـفر قـرار           عدداگر   -٢-٢-٩-٢

  .شود رقم قيد مي  همان سهه باشد و اگر از دورقم بيشتر بودگيرد مي
 023 به صورت    PPP ,باشد) بار  ميلي( هكتوپاسكال   ٣/٢ اگر تغييرات فشار برابر      :مثال

  .شود كد مي
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a –code 0200  

  

  نمودار تغييرات  شرح  عدد رمزی
فشار ابتدا زیاد شده و سپس نقصان یافته است ولی فشار در حالت فعلی  0

  کمی بیش از فشار سه ساعت قبل است
  

  
  فشار ابتدا زیاد شده و بعد ثابت مانده و یا به آرامی افزایش یافته است 1

  

  
  فشار هوا بطور یکنواخت یا نامنظم افزایش داشته است 2

  
  

  
پس اضافه شده یا ابتدا ثابت بوده و سپس اضافه فشار ابتدا کم شده و س 3

شده است و یا ابتدا بطور مختصر اضافه و سپس بطور قابل مالحضه افزایش  
  یافته است

    
  فشار جو با سه ساعت قبل برابر است 4

  
    

فشار در نهایت کمتر از سه . فشار ابتدا کاهش و سپس افزایش یافته است 5
  .ساعت قبل است 

  
  

ر ابتدا کاهش و بعد ثابت مانده یا ابتدا بطور قابل مالحظه اي کم و سپس فشا 6
  بطور مختصر کاهش مییابد

  
  

  فشار بطور منظم یا نا منظم کاهش یافته است 7
  
  

  
فشار ابتدا افزایش و بعد ماهش یافته است و یا ابتدا ثابت مانده و سپس کم  8

و سپس بطور قابل مالحضه شده است و یا ابتدا بطور مختصر کم شده است 
  اي کاهش یافته است
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بـار بـه طـور      ميلـي ٣/١٠ تغييرات فشار ايستگاه طي سه سـاعت گذشـته برابـر      :مثال
 57103 به صورت 5apppاست در اين حال ) a = ٧(يكنواخت كاهش يافته يعني 

  .شود گزارش مي
نحـوه  ) ي درجـه شـمال  ٣٠تـا    (TROPICكشورهاي آسيائي منطقه گرمسيري     -٣-٩-٢

  .مي كنند گزارش 59P24P24P24 و 58P24P24P24 ه در دو گروه را ساعت٢٤تغييرفشار 
 58P24P24P24 ه ساعت گذشته مثبت يا صفر باشد گرو٢٤اگر تغييرات فشار در ظرف 

  رود كه در آن،  به كار مي
  . استه معرف گرو:5
  . معرف اين است كه تغييرات مثبت يا صفر است:8

P24P24P24:ه تا دهم هكتو پاسگال است ساعت٢٤ر تغيير فشار  مقدا.   
 سـاعت  ٢٤تغييرات فشار صفر منظور اين نيست كه مقدار فشار در تمام مدت      : توجه

يكنواخت بوده و هيچگونه تغييري در منحني مربوط به فشار ديده نشده بلكه آن اسـت        
 رفتن و زياد و كـم      ساعت قبل تاكنون، پس از باال وپائين       ٢٤نگار از     كه نوك قلم فشار   

 ٢٤در   QFFها، دوباره در محلي قرار گرفته كه مقدار آن معادل با مقدار فـشار                 شدن
  .باشد ساعت قبل مي

 ه ســاعت گذشـته منفــي باشـد از گــرو  ٢٤اگـر تغييـرات فــشار در ظـرف     -٤-٩-٢
59P24P24P24شود  استفاده مي.  

  . استه معرف گرو:5
  .باشد  ساعت گذشته مي٢٤رف  معرف منفي بودن تغييرات فشار در ظ:9
  

=========================================================  
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  RRRRT6 هگرو-١٠-٢
 و  12 و   06 و   00يعني  در سينوپهاي اصلي    باشد و      مربوط به بارندگي مي    هاين گرو 

 در صـورت عـدم      WMOهاي  ل درج اين گروه بر اساس دستورالعم      .شودمي گزارش   18
  . و در گروه فوق الذكر بيان گردد00 نيز ضروري است وبايد مقدار باران شنبود بار
  

  .  بارندگي استه معرف گرو:6
١-١٠-٢- RRR :زمـاني  دورهمتـر كـه مربـوط بـه       مقدار بارندگي به واحد ميلي  

TRشود  گزارش مي ذيل و طبق جدولاست.  
 

 
   )RRR( عدد رمزي 

 
  واحد ميليمتر هب

  .اردبارندگي وجود ند 000
   ميليمتر ١ 001
002 ٢ ً     
003 ٣ ً      

 ًً     ً    
 ًً      ً   

     ميليمتر ٩٨٨ 988
989 ٩٨٩ ً      
  (TRACE)كمتر از يك دهم ميليمتر  990
     ميليمتر ١/٠ 991
992 ٢/٠ ً      
993 ٣/٠ ً     
994 ٤/٠ ً     
995 ٥/٠ ً     
996 ٦/٠ ً     
997 ٧/٠ ً     
998 ٨/٠ ً     
999 ٩/٠ ً     
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 ٢-١٠-٢-  TR : است ساعته ٦د  واحبافاصله زماني ذكر شده براي مقدار بارندگي.  
  

عدد رمزي مربوط به 
TR  شرح  

  .شود  ساعت گزارش ميساعته وهر شش٦مقدار بارندگي   ١
  .شود  ساعت گزارش مي١٢ و هر ه ساعت١٢مقدار بارندگي   ٢
  .شود  ساعت گزارش مي١٨ وهر ه ساعت١٨مقدار بارندگي   ٣
  .شود  ساعت گزارش مي٢٤ وهر ه ساعت٢٤مقدار بارندگي   ٤

  
  لذا ذيالًنيستند ساعته ٢٤ ايستگاههاي سينوپتيك در حال حاضر چون همه :تبصره

  .گردد در ايستگاههاي مختلف اعالم مي 6RRRTR هنحوه گزارش گرو
 18 و 12 و 06 و 00را در  6RRRTR هگرو:  ساعته٢٤ايستگاههاي  -١-٢-١٠-٢

UTCكنند گزارش مي.  
 لغايـت   03 از ساعت     در اين ايستگاهها كه    : ساعته ١٥ايستگاههاي   -٢-٢-١٠-٢

18 UTC   6 ه گــرو,ديـدباني انجــام مــي شـودRRRTR 18 و 12 و 06در ســاعات  
)UTC (از ساعت  كه و نحوه عمل بدين صورت است كه بارندگي شودگزارش مي 

ــل 18 ــاعت  روز قبـ ــت در سـ ــاعات , TR=2 0600اسـ  , 1800و  1200 ودر سـ
TR=1گزارش مي شود.  

 ٤/١٥ برابـر    روز بعـد   UTC 06 تـا سـاعت      UTC 18 ميزان بارنـدگي از سـاعت        :مثال
   .شود  گزارش مي60152به صورت  6RRRTR هميليمتر است كه در اين حال گرو

  
 UTC 12 و   06در ساعت    6RRRTR هگرو: ساعته ١٢ايستگاههاي   -٣-٢-١٠-٢

 روز بعـد   06 تـا سـاعت      ١٢ ميزان بارندگي از ساعت      06در ساعت   . گردد  ش مي گزار
 ساعت قبل تا ١٨شود يعني بارندگي مربوط به   گزارش مي3 عدد TRذكر و لذا به جاي 
سـاعت قبـل    6 ميزان بارندگي مربـوط بـه   UTC  12در ساعت. باشد زمان ديدباني مي

  .گردد  منظور مي1 عدد TRگزارش شده در نتيجه به جاي 
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 بارندگي گروه گزارش دستورالعمل
 
شـود  مـي    به طور معمول اندازه گيـري        بارشدر ايستگاههائي كه     -٣-١٠-٢

 رخ نـداده    شبـار )   ساعته    ٢٤ و   ١٨ يا   ١٢ يا   ٦(ولي در طول دوره مورد نظر       
   .مي شود گزارش مي RRR=000باشد در اينصورت 

شـود  مـي   ندازه گيـري     به طور معمول ا    شباردر ايستگاههائي كه     -٤-١٠-٢
  .. گزارش مي گردد ///=RRR در دسترس نباشد آنولي مقدار 

هنگاميكه گزارش بارندگي در پيام معمـول نباشـد در اينـصور ت              -٥-١٠-٢
IR=4 6 و گروهRRRTR ساعات فرعي .(  از گزارش حذف مي گردد(  
 IR = 3بارش  در صورت عدم ، )AWS( در ايستگاههاي خودكار  -٦-١٠-٢

  . از گزارش حذف مي شود 6RRRTRوه و گر
نيمـه  (  مـي باشـند      سنجنده هاي جديـد    مجهز به    يدر ايستگاهها  -٧-١٠-٢

 ، ديدبانان بارش نبود در صورت ,و همچنين ايستگاههاي غير خودكار  ) خودكار
( كننـد  گزارش    را RRR=000در گروه بارندگي مقدار     در ساعت اصلي    بايد  

  .  خواهد شدIR=1در اين صورت ، )ساعات اصلي 
  : توجه

  ضروري اسـت كـه   در سينوپ ساعات اصلي ، )  الف و ب (در دو حالت    ) الف  
و يـا در  حتي اگر بارندگي در دوره هـاي شـش سـاعت قبلـي اتفـاق نيفتـاده              

 يـا   RRR=000گـزارش گنجانـده و       در   6RRRTR هباشـد گـرو   دسترس ن 
RRR=/// شود ثبت و گزارش.   

در سينوپ هاي فرعي هماننـد گذشـته         IRگزارش  نحوه  مقررات حاكم بر     ) ب
  .مي باشد
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   2W1wwW7هگرو-١١-٢
 

و در  .مـي شـود    هواي حاضر و گذشـته اسـتفاده          بيان  براي هاين گرو  -١-١١-٢
  :موارد ذيل در گزارش درج مي گردد

  .پديده جوي وجود داشته باشد -١
در ( هواي گذشته مهم در سه يا شش سـاعت گذشـته وجـود داشـته باشـد                   -٢

 ). شش ساعت قبل طيسه ساعت قبل و در ساعت اصليساعت فرعي 

  .وجود داشته باشند"  تواما٢ و ١در دو حالت  -٣      
  

  .ه معرف گرو :    7
ww  :  هواي حاضر  

W1W2:  هواي گذشته  
  
  

  )W1W2(و ) ww(هواي حاضر و گذشته شرح                  
  

   زيراستلف جوي هاي مخت گزارش پديدهبراي ديدباني هواي حاضر و گذشته 
  Precipitation                                                                 بارندگي   :الف
 Obscurity                                                                       تيرگي هوا    :ب

         Atmospheric  phenomena .ديداري و شنيداري در جو يها پديده    :ج
  Ground   phenomena                                      . سطح زمينيها  پديده:د
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 بارندگي
precipitation 

 
 

  DRIZZLE  )دريزل( باران ريزه -١
  RAIN OR RAIN SHOWERS   باران يا رگبار باران-٢
  SNOW   برف-٣
  SLEET  )مخلوط( برف و باران -٤

  HAIL   تگرگ-٥

   

   

  تيرگي
Obscurity  

 
  . جو به شرح زير هستند هايتيره كننده

  Haze- 1   غبار -١
  Suspended  Dust 2   گردوغبار معلق در هوا -٢
  Dust  Devils or Dust Whirl – 3   گردباد -٣
  Squalls - 4  نمايد  توليد گردوخاك مي تند باد موقت كه احتماالً-٤
  Sand  Storm or Dust  Storm – 5  اك  طوفان شن يا طوفان خ-٥
  Blowing  or Drifting Snow – 6  )بوران( كوالك برف -٦
  Tornado - 7  پيچند -٧
  Waterspout - 8  كشد  دريا آب را باال مي دراد شديدي كهبگرد -٨
  Mist - 9   دمه و يا مه رقيق -٩
   Fog - 10   مه -١٠
   Rising  dust-11   گرد و خاك پراكنده شده توسط باد-١١
 Smok or volcanic ash-12   دود يا خاكستر آتشفشاني– ١٢
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      دنشو هائي كه در آسمان رويت و يا صداي آنها شنيده مي پديده                     

ATMOSPHERIC PHENOMENA                                                                   
                                                             
 

 Lightning  يا آذرخش برق -١
 Thunder  يا تندررعد  -٢
ــرق   -٣ ــد و بـ ــان رعـ  طوفـ

 Thunderstorm  ياطوفان تندري

  . و غيرهRAINBOWكمان  رنگين ، corona ،كرونا HALOهائي از قبيل هاله   پديده-٤
  
 شـود و رويـت آن در      واي حاضر گزارش نمي    در ه  ٤هاي از نوع      پديده -٢-١١-٢

 در مواقعي كه ديدبان ، ثبت مي شود دفتر گزارش روزانه     قسمت مالحظات 
در انتهـاي    مي توانـد    هوا ضروري بداند    وضع بيني  گزارش آنها را براي پيش    

  .كند را به صورت كشف  ذكر آنها گزارش 
  
  
 GROUND PHENOMENA:  در سطح زمين يها پديده: د
 

  DEW م، ژالهشبن -۱
 ,شود رطوبت روي چمن و ساير اجسام ديگر در سطح زمين شبنم ناميده ميميعان 

 در طـول مـدت      شبنم به نقطه    دما زمين و نزديك شدن      تابشي سرد شدن     آن  علت كه
  .  استشب

  : شرايط الزم
  . باالي يخبنداندماي و  باالرطوبت نسبي, آسمان صاف و باد به نسبت آرام

 شرايط تشكيل اين پديده HOAR FROST  یخ زده شیري رنگبرفک یا شبنم -٢
 دمـاي  اگـر    .جسم يا گياه  بايستي زير يخبندان باشد       سطح   دمايولي   شبنم است مانند  

 يـا  White Dewزده به نـام    شبنم يخ.زير صفر درجه برسدبه هوا بعد از تشكيل شبنم 
Hoar Frost و همچنين White Frost  شود  ميتشكيل.  
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، بـرق  زمستان روي شاخه درختان، ساقه گياهان و كنـاره برگهـا، سـيم            برفك در   
 در حركت به داخل هواي ي روي بدنه سرد هواپيماضمناً. شود و غيره تشكيل ميبرق تير

 اسـت كـه در    Rime مرحلـه شـديد برفـك   .شود نيز برفك تشكيل مي گرم و مرطوب
تـراز   حاصـله سـفت  تـر انجـام و برفـك     سـريع  ,شـديد يخبنـدان  و    بـاال  رطوبت نـسبي  

HoarFost در تماس با سطوح سرد      قطرات آب  انجماداين پديده اغلب به علت      . است 
  . رخ مي دهد

  
  : انواع برفك عبارتند از

  Hard Rime      برفك سخت: الف 
 Soft  Rime             برفك نرم: ب
 Rime  Ice              برفك يخي: ج
  Rime  Fog        برفك توام با مه: د

  

  
٣- Glazed  Frost  

كه ) باشد  داراي حباب هوا ميمعموالً(زده شفاف روكشي از يخ صاف و شفاف  شبنم يخ
 آنهـا زيـر يخبنـدان       دمايدر اثر ريزش باران و همچنين نشستن مه روي سطوحي كه            

 RIME تـرو شـفافتراز    ايـن پديـده سـفت   حاصـل از  يخي لعاب .شود است تشكيل مي

           . استHOAR FROSTو
GLAZED FROST   نيز ممكن است به علت آمدن يك توده هواي گرم مرطوب پس از
  .شود سرماي شديد توليد 

   
 جـزء   شوند ايجاد و رويت مي     سطح زمين  بر روي  كه   ي مذكور ها  دپدي -٣-١١-٢

 براي كاربرد مطالعـاتي   دفتر سينوپ   در    آنها لي ثبت  و يستندهواي حاضر ن  
ند در صورت لزوم آن را به صـورت كـشف      توا   و ديدبان مي   استضروري  

  .در انتهاي گزارش قيد نمايد
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در زمان ديدباني و   وضع هوا   ) 99 تا   00  ( از WW هواي حاضر    هايكدبه كمك   
هاي    البته گزارش وضع هواي حاضر  بر پديده.مي شود ساعت گذشته بيان چنين طيهم

تـوان گفـت كـه        بنابراين مـي   .د را نيز شامل مي شو       از ايستگاه    خارج در  ايستگاه و يا    
هاي جوي اسـت       هواي حاضر گزارش وضعيت آسمان و پديده        ثبتمنظور از ديدباني و     

كه در خود ايستگاه و يا در اطراف آن و در زمان ديدباني يـا يـك سـاعت قبـل از آن                  
  .اتفاق افتاده است

  
   DEFINITION OF TERMS اصطالحات تعريف

  AT THE STATION  در ايستگاه -١
  .شود انجام مي در آنجا محلي است كه ديدبانيبيان وضع هواي

  
 در باالي سر ديدبان باشد        پديده رخداددر مورد رعدوبرق الزم نيست كه       : تبصره

  بايـد  رويـت نمايـد   را و يا برقهو در صورتيكه ديدبان صداي رعد را شنيد   
  . ايستگاه گزارش نمايدبهپديده را مربوط 

  
 WITHIN SIGHT OR AT A DISTANCE  هدر حوالي ايستگا -٢

  در خود ايستگاه نيست ولي ديـدبان از فاصـله نـسبتاً             كه  جوي  بارندگي يا پديده  
  .مشاهده مي كندنزديك آنرا 

   AT THE TIME OF OBSERVATION   ديدبانيدر زمان -٣
 حقيقـي    زمـان   دقيقه قبـل از سـاعت      ١٠تا زمان ديدباني است كه      جوييت  وضع
   . بر ميگيردرا در ديدباني

   DURING THE  LAST HOUR    يك ساعت گذشته طي-٤
  . يك ساعت گذشته تا زمان ديدباني استطي هوا در وضع
    CONTINUITY OF PRECIPTATION   پيوستگي بارش -٥
  
  



  A-44 

  :شود بارندگی به سه صورت مشاهده می-
  SHOWERY PRECIPITATION بارش رگباري        :لفا

 INTERMITTENT PRECIPITATION        بارش نا پيوسته   :ب

 CONTINUOUS PRECIPITATION           بارش پيوسته   :پ
 --------------------------------------------------  

  SHOWERY PRECIPITATION       بارش رگباري
تغيير شـدت  و مي بارد  زيادي نمو عموديبا  )همرفتي ( جوششييهميشه از ابرها  

 رشـد يا در ايستگاه تشكيل شـده و    همرفتي  ابرهاي  . چشمگير است ك ساعت   يآن در   
ممكن است ابر همرفتي  .حركت مي كنندايستگاه سوي كنند و يا از مناطق ديگر به      مي

براي مدت زمان محدودي كليه آسـمان را بپوشـاند ولـي پـس از رگبـار              توسعه يافته   
 يـا پـس از      مي رونـد  ابرها از بين    . (دشو   باز مي   و يا كامالً    شده    آسمان شكسته  معموالً

   مي شوندبارندگي از ايستگاه دور 
  .را ندارد) DRIZZLE(وقت شكل باران ريزه  يك رگبار حقيقي هيچ :تذكر مهم  

--------------------------------------------  
  INTERMITTENT  PRECIPITATION  بارش نا پيوسته

 كليه آسمان يا حـداقل  است كه معموالًاز ابرهاي پوششي    بارش نا پيوسته    
8
 آن 7

 ممكن است به علت غلظت و همچنين وزن مخصوص قطرات آب در             .را پوشانده است  
ابرها در بعضي قسمتهاي اين نوع ابرهاي پوششي تغيير رنگ محسوسي ديده شود يعني    

بـه  ) تـر  ضخيم( رنگ  نقاط تيرهو در بعضي ) نازكتر(اي از آسمان ابرها روشنتر     در نقطه 
  .ارتفاع كف اين قبيل ابرها نيز در طول بارندگي در تغيير است. نظر آيند

-----------------------------------------------------------  

 CONTINUOUS PRECIPITATION  بارش پيوسته

اسر آسمان   سرت است كه    ضخيم    از ابرهاي پوششي نسبتاً     معموالً بارشهاي پيوسته 
  . استارتفاع كف ابر زياد  تغيير  بعضي اوقات نيز.در بر مي گيردرا 
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در مواقعي كه در زير اين اليه ابر مقداري ابر پايين به طـور پراكنـده بـه        :استثناء
وجود آمده و يا موجود باشد در اين صورت ارتفاع كف ابر پوششي در زيـر        

  .    اشدب آنها پنهان و تغييرات آن قابل تشخيص نمي
كنند كـه ريـزش آن حـداقل يـك        بارندگي را زماني مداوم گزارش مي      :١تبصره

  . باشديافتهساعت ادامه 
  :مي شود چنين بيان بارش به اختصار نوع ٣تفاوت اين 

ته تـاكنون در  شـ  ساعت گذطي كه در مي شودگزارش نا پيوسته   هنگامي   بارش 
در ساير موارد در صـورتيكه     . ه باشد  دقيقه براي يكبار و يا چند بار قطع شد         ١٠حدود  
بـارش  د، وقطـع تـشخيص داده نـش   ن نبوده و يا مطابق توضيح فوق نيـز م   ي رگبار بارش
  . استپيوسته
تمامي بارش ابتدا رگباري است ولي در ادامـه         در نظر داشته باشيد كه      : ٢ تبصره

  .به بارش پيوسته تبديل مي شود
---------------------------------------------------------

  INTENSITY OF PRECIPITATION شبارشدت 
  :شود  شدت بارندگي در هواي حاضر به صورت زير گزارش مي

  SLIGHT OR (LIGHT) خفيف يا ماليم -١
 MODERATE                       متوسط -٢
  HEAVY                                شديد -٣
  

 در  تي شدت آن فقط در لحظه ديـدباني       بايس بارششدت  تشخيص درست   براي  
  .گذشته منظور نشوديكساعت طي  و تغييرات شدت  شودنظر گرفته

 و يا در صورتيكه بارندگي ،رويت نگردد گونه بارندگي  اگر در زمان ديدباني هيچ
 بـارش طـي  مي توان از كدهاي مربوط بـه  تنها  ، در زمان ديدباني قطع شده باشد     موقتاً

  .كردده ساعت گذشته استفا
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  CODES PRESENT WEATHER    هواي حاضركدهاي   - 
  
  اين اعداد.شود  استفاده مي99 تا 00براي بيان هواي حاضر از اعداد رمزي         -٤-١١-٢

تقسيم مي   عددي   ده گروه   ٦ و 99 تا   80 و   19 تا   00 از   دسته اصلي شامل  به هشت   
  .شوند

 عـدد   را تعيـين نمـوده و  يـده ديدباني نـوع اصـلي پد    انجام    پس از  ديدبان -٥-١١-٢
 جوي در ساعت ديدباني و يا   يتوضعنشانگر را كه    ذكورهاي م    در گروه   مناسب تر 

  .مي كندكند انتخاب و گزارش   بيان  است رادر خالل يك ساعت گذشته
 در زمـان  بارشگردد كه هيچ نوع   وقتي گزارش مي  49 تا   00 اعداد رمزي    -٦-١١-٢

  .شته باشدوجود ندادر ايستگاه  ديدباني
اي كه عدد رمـزي بزرگتـر    در صورت وجود دو نوع پديده، هميشه پديده       -٧-١١-٢

  .گزارش مي گردددارد 
  
 بوده و گزارش آن مقدم است 49 تا 20 از ارقام  مهم تر17عدد رمزي  -٨-١١-٢

توان به صورت كشف در انتهاي گـزارش          تهي پديده ديگر يا دوم را مي      نم
  .كردقيد 

  
گذشـته باشـد در   از پايـان آن  هاي جوي كه از بيش از يكـساعت         هپديد -٩-١١-٢

  .گزارش نمي گرددهواي حاضر 
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   99 تا 00 تعریف و ویژگی هاي پدیده هاي جوي مربوط به کدهاي
  

  شرح پديده  كد 
WW=00    یا دیـدبانی بـدالیلی انجـام     نمی شود  دیده رشدونمو در ابرها 

  .نشده است
WW=01  استشدهرشد آنها کاسته از شده و یا   کمابرها به طور کلی   
WW=02  استوضع کلی آسمان تغییري نکرده .     
WW=03            افـزایش    تـشکیل و     ابرها به طور کلی رشد نموده و یا در حـال 

  .هستند

  
  

جـود   وايـستگاه  در پديـده گذشـته مهـم     زمانيكه  تنها كدهاي فوق  -١٠-١١-٢
 گزارش مي WWدر قسمت ،نمايد   درج مي  W1W2داشته و ديدبان آنها را در       

  .گردد
  
نـوع   گزارش اعداد رمزي چهارگانه فوق در مواقعي اسـت كـه هـيچ         -١١-١١-٢

و بيان كننده وضـع آسـمان و يـا تغييـرات            باشد  اي وجود نداشته      پديده
  .ابرهاست

  
نمايند كه ديدبان      را به طور كلي زماني گزارش مي       00اعداد رمزي    -١٢-١١-٢

 و ميـزان ابرهـا آگـاهي نداشـته باشـد و چـون               از وضع گذشته آسـمان    
 و از طرفـي ديـدباني كـه بـراي        است به صورت پيوسته     ديدبانيها معموالً 

ساعت قبل از    آيد مدت بيش از يك      تعويض كشيك قبلي به ايستگاه مي     
 لذا بندرت ديده  .شروع به كار وضع آسمان و تغييرات آن را ديده است     
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 براي اعالم آسمان و تغييرات آن       00زي  شود كه ديدبانان از اعداد رم       مي
  .كننداستفاده 

توان در مواقعي كه مقدار ابري كه موجود           را نيز مي   01داد رمزي   عا -١٣-١١-٢
  .وده از بين رفته و آسمان صاف شده است به كار بردب

  
ته بدون ابـر و هـواي كنـوني نيـز صـاف اسـت             شزمانيكه هواي گذ   -١٤-١١-٢

  . استفاده نمود02بايستي از اعداد رمزي 
  
  

  شرح پديده                                   كد           
WW=04  SMOKE  

            دود
دود كارخانجات، آتش سوزي جنگلهـا    در اثر ديد  كاهش  

  .يا خاكستر آتش فشانها
  

WW=05  HAZE  
                  غبار

كـه در نتيجـه وجـود       ا اسـت    گي هـو    حالتي از تيره  غبار ، 
شـود ايـن ذرات    ات جامد و معلق در هـوا ايجـاد مـي         ذر

 دود، بخارآب، خاك و يـا ذرات شـن           شامل ممكن است 
  .بسيار ريز باشند

  
  :نكات مهم

 به مقدار رطوبت نـسبي هـوا    بايدهاي مشابه   از ساير پديده   غبار براي تشخيص    -١
غبـار ،عامـل    ،  باشـد % ٨٠ كمتر از    رطوبت نسبي    در صورتيكه    شودرجوع  
  .ي هوا خواهد بودگ تيره

  
 Thick haze)(غليظغباردرنمي تواند ونداردمحدوديت غبار ديدافقي در پديده -٢

   ي رقيـق غبارهـا  كيلـومتر در  ١٠ نزديـك كمتر از يـك كيلـومتر و تـا        به  
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(Thin haze)١٠ ديد بـيش از  با خيلي رقيق غبارهايالبته گزارش .  باشد 
 متر بر ٧ سرعت باد كمتر از "معموال در اين پديده .كيلومتر ضرورت ندارد

  .ثانيه است 
  

  
  نقـاط   از كه در اثر طوفان شن و خـاك        باقيمانده ذرات گردوخاكي   -١٥-١١-٢

و باعث كاهش ديـد      به ايستگاه آمده و در هواي ايستگاه معلق مانده           دور
  .گزارش مي شود 06  كد ه است باشدقائم نيز 

  
دهند در مواقعي كه باد آب  هائي كه عمل ديدباني را انجام مي كشتي-١٦-١١-٢

به بدنه كشتي زده و در اثر آن، آبها در هوا پراكنـده و بـه سـطح            را   دريا  
 براي بيان هواي حاضر گزارش  را07توانند كد    مي  ، شود  كشتي پاشيده مي  

  .نمايند
 در چنين حالتي محدوديتي براي سرعت باد و ديد افقي قائـل             شود كه  يادآور مي (

  )اند نشده
  

                      شرح پديده  كد                          
WW=06       Suspended dust in the air  

Dust haze )                                  (گرد و غبار   
 به وسـيله بـاد   و گسترده كهگردوخاك معلق در هوا  

  .ا نزديكي ايستگاه بلند نشده استدر ايستگاه و ي
  

WW=07         Dust raised by wind  
  (RISING  DUST)     خاستهگردو غبار بر                                                   

در اثـر   در سـاعت ديـدباني   گردوخاك و يا شني كه 
هوا بلند شده به ن آ اطرافايستگاه و يا  باد در وزش  
  .باشد
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 نوع زمين و سرعت بـاد     ي از    تابع تقليل ديد و  برخاستن گردوخاك    -١٧-١١-٢
 وقتي باد شديد روي زمينهاي خشك پوشيده از خـاك و شـن نـرم                .است

بوزد مقدار زيـادي از گردوخـاك سـطح زمـين را بلنـد نمـوده و در هـوا             
البته در بعضي نقاط ممكن است سـرعت        . حمل مي كند  پراكنده و با خود     

ي بـه علـت      در حـالي كـه ديـدافق       بيشتر باشـد   گره در ساعت     ٣٠باد از   
 و برعكس امكـان دارد در  ،گردوخاك حاصله از يك هزار متر كمتر نشود   

بادي با سرعت كمتر از ) يا در شرايط ديگري در محل قبلي (محل ديگري   
  . باعث تقليل ديد به كمتر از يك هزارمتر هم بشود، گره در ساعت٣٠

  
 بـاد و يـا    محدوديتي براي سرعت(Rising dust) 07  پديدهگزارشبنابراين در 

 متر بر ثانيه يا بيشتر بـا دارا بـودن          ٧با سرعت   " و معموال اند    مقدار ديدافقي قائل نشده   
نكات اصلي كه بايد در موقع گزارش   .كردساير شرايط مي توان اين پديده را گزارش         

  :عبارتند ازاين پديده در نظر گرفت 
  
  

 ١٠كمتـر از    يـدافقي   دبـا    باشد   نات ٣٠زمانيكه سرعت باد كمتر از       -١٨-١١-٢   
  .كرد گزارش Rising Dustمي توان  يك هزار متر هم كيلومتر و يا حتي كمتر از

  
 ٣٠  و سرعت باد فراتـر از       از يك هزار متر     بيش زماني كه ديدافقي   -١٩-١١-٢     

  . گزارش نمود07كد  هم مي توان  باشدنات
  
 گردوخـاك    ديدافقي به علـت    نات و  ٣٠از  بيش  هرگاه سرعت باد     -٢٠-١١-٢

 ( ويـا شـن       حاصله كمتر از يك كيلومتر باشد پديده موجـود طوفـان گردوخـاك            
Duststorm(  را به كار برد 35 تا 30 بوده و بايد اعداد رمزي ) به خاطر داشته باشيد

  ).اشتباه است 07كه در حالت اخير گزارش 
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  شرح پديده                  كد                      
WW=08                      

  
Dust devil                

 در زمان    كه گردبادهاي تكامل يافته  
ديدباني يا طـي يـك سـاعت گذشـته در           

مــشاهده شــده ايــستگاه و يــا اطــراف آن 
  .است

  
WW=09                   

  
Duststorm or Sandstorm) (  

 در سـاعت     كه شن يا   وفان گردوخاك ت
 داشتهد  ديدباني در اطراف ايستگاه وجو    

يا در ساعت گذشته در خـود ايـستگاه         
  .است وجود داشته

  
  

  :ات توضيح
از خاك يا شن نـرم اسـت   چرخنده اي  ستون  همراه باگردباد : 08  كد - الف 

 و در حال چرخش خاكهاي نـرم و       استكه شعاع عمل افقي آن خيلي كم        
. مايـد ن يا اشياء سبك را با خود به گردش درآورده و در هوا پراكنـده مـي     

 جهت چرخش آن گاهي در حال چرخش ، باريك وسطح مقطع اين ستون 
اكثر گردبادهـا   . باشد  هاي ساعت مي    موافق و زماني مخالف حركت عقربه     

چـون ايـن پديـده       .رونـد   پس از تشكيل و طي مسافت كوتاهي از بين مي         
 گي حاصل   دامنه محدودي داشته و دوام آن نيز اغلب كوتاه است لذا تيره           

توان گفـت     بنابراين مي  . در فضا چندان دوامي نداشته و موقتي است        از آن 
 به دليل اهميت زياد     .آورد  اي پديد نمي    كه در ديدافقي تغيير قابل مالحظه     

  .كرد كيلومتر هم مي توان آ نرا ثبت و گزارش ١٠حتي با ديد باالي 
  

  .ميزان ديد افقي در اين پديده محدوديتي ندارد : 09كد - ب 
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  شرح پديده                      كد                  

WW=10  
 )MIST(  

  دمه يا بخارآب معلق در هوا  

WW=11 پراكنده(هائي از مه  تكه(  
  

WW=12 كم و بيش يكنواخت(هائي از مه  تكه(  
  

  
   :اتتوضيح 
 وجود ذرات ريـز آب معلـق در         MIST علت تقليل ديد در پديده     -٢١-١١-٢

 درصـد   ٩٥ از    و معمـوالً   بيشتر درصد   ٨٠ديده از   سبي هوا در اين پ    رطوبت ن .است هوا  
هـزار متـر يـا    (كمتر بوده و ميزان ديدافقي نيز از يك كيلـومتر بايـستي بيـشتر باشـد            

 اشتباه  با ديد افقي كمتر از هزار متر كامالMISTًبه خاطر داشته باشيد گزارش .)بيشتر
رات ريز آب معلق در هوا از هزار متر است زيرا در صورتيكه ديدافقي به علت وجود ذ       

  . را به كار برد49 تا 41كمتر شود براي گزارش هواي حاضر بايستي اعداد رمزي 
 در خشكي حـدود دو متـر و در دريـا    تكه و كم ارتفاع     هاي تكه   مهعمق   -٢٢-١١-٢ 

سطح زمين در ارتفاع مه يا مه يخزن كم عمق روي       . متر بيشتر نبايد باشد    ١٠حدود  
 مـه كـم عمـق      بـه نـام      است و    متر   ١٠ سطح دريا در حدود      رويو   متر   ٢حدود  

(Shallow fog) 12 و 11اعداد رمزي (شوند  ناميده مي.(  
 بايد در نظر داشت كه ديـد        12 و   11گزارش اعداد رمزي    هنگام  در   -٢٣-١١-٢

  .مي رسدكمتر از يك هزارمتر بويژه روي دريا به كلي 
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  شرح پديده                        كد                             
WW=13  

Lightning  
زماني است كه برق ديده شود ولي صداي        

  .رعد به گوش نرسد
  

WW=14         زماني است كه برق ديده شود ولي صداي
  .رعد به گوش نرسد

  
WW=15   ايستگاه كـه در فاصـله      در محدوده   بارندگي

محـل ديـدباني وجـود     كيلـومتري  ٥ بـيش از 
  .رسد  مي يا دريا  زمين سطح  بهو داشته 

WW=16 ايستگاه در فاصله كمتر از      در محدوده    بارش 
  بـه   محل ديدباني وجـود داشـته و        كيلومتر ٥

 ولـي در محـل   رسـد    مـي   يا دريا     زمين سطح
  .ديدباني وجود ندارد

  
  

  : اتتوضيح
LIGHTNING  ) و زمـين  نور شديد و آني در اثر تخليه الكتريكي بين دو ابر  : )برق

در كـه   بـرق   رعد و صداي  . هستندالكتريكي زياد   پتانسيل  كه داراي اختالف    
  .نمي شودشنيده  اتفاق مي افتد از ايستگاه زيادفاصله 

 و يا بين قسمتهاي يك ابر در اثر تخليه الكتريكي كه بين دو ابر يا بين ابر و زمين
حاصله به شدت گرم شده  هواي اطراف به علت برق  ،گيرد  صورت ميويا ابر و آسمان 

 امـواج  مـي گرددكـه در نتيجـه    و ناگهاني هوا شديدو اين گرماي شديد باعث انبساط     
 رعداين امواج  صداي حاصله از .ايجاد مي گردد و صوتي )Shock Waves( ضربه اي 

علت اينكه نور يا . شنيده مي شود كيلومتري ٢٠ تا ١٥ معموالً از فاصله و .ناميده ميشود
اين است كه سرعت صـوت در شـرايط       از رعد و برق زودتر ديده مي شود       ل  برق حاص 
  .است هزار كيلومتر در ثانيه ٣٠٠ متر در ثانيه ولي سرعت نور ٣٤٠متعارفي 
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  شرح پديده                      كد

WW=17 رعدوبرق، بدون بارندگي در ساعت ديدباني.  
WW=18  

Squall)(   
  اسكوال يا تند باد موقت

WW=19  
 (  Funnel Clouds)      

  ابرهاي قيفي شكل

  
  

 كه پـس از  با شروع ناگهاني  شديد ي تند باد:) Squall line  (اسكوالخط 
 جبهـه سـرد  درجلـوي    اين پديده معمـوالً    .يابد  چند دقيقه ناگهان سرعت آن تقليل مي      

   . ظاهر مي شود جبههموازي و اغلب به صورت يك خط .ديده مي شود
  

تغيير يافته و ديدبان بايستی کامالً دقت نمايـد  ديده عوامل جوی زير   در اثر اين پ   
  .كندتا هر باد شديد و ناگهانی را اسکوال گزارش ن

  
  :تغيير سمت باد همراه با ازدياد سرعت آن: الف

  خواهـد بـود مـثالً   )سـاعتگرد  (هاي ساعت جهت وزش باد موافق با حركت عقربه      
 از سـمت   باشد در زمان وقوع اسـكوال  مـثالً        درجه ٢٠٠اگرسمت باد قبل از اسكوال      

)  متر بر ثانيه٨ (نات ١٦ درجه خواهد وزيد، ازدياد سرعت ناگهاني باد نيز حداقل ٢٧٠
 يـك    و الاقـل   كنـد تجـاوز    )متر بر ثانيه  ١١  (نات ٢٢از   بايد سرعت آن نيز  ميانگين  و  

  . ادامه داشته باشددقيقه 
  )ه سانتيگرادحداقل چند درج(سرد شدن ناگهاني هوا : ب
  ازدياد رطوبت نسبي هوا: ج

شود لذا در اكثر نقاطي كه زمينهاي اطراف آن   زياد مين چون سرعت باد ناگها  :توضيح
توليد گردوخـاك نمـوده باعـث تقليـل         از خاك يا شن نرم پوشيده است موقتاً       

تـوان قائـل شـد زيـرا      مقدار ديدافقي خواهد شد ولي محدوديتي براي آن نمي    
  . بستگي به جنس زمين و شدت و سرعت باد اسكوال داردتقليل ديد
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و در زمـان ديـدباني      بـراي رخـداد پديـده        18 گزارش عدد رمـزي      -٢٤-١١-٢
  .ضروري استساعت قبل از زمان ديدباني  همچنين تا يك

در گزارش اين پديده دقت گردد چون ممكن است همـه عوامـل فـوق بـه                  :تذكر 
ك نباشـد بنـابراين بـا ظـاهر شـدن        صورت همزمان براي ديدبان قابـل در      

  . گزارش نمود راتعدادي از عالئم ذكر شده ميتوان اسكوال
----------------------------  

 واژه جديد ترنادو پيچند مي باشـد كـه از مخـرب تـرين     ) :  Tornado  (پيچند 
  .پديده هاي هواشناسي است

ي شكل ابري است كه قسمتي ابر قيف. هميشه با ابرهاي قيفي شكل همراه استاين پديده
به طرف پائين آويزان و بـه زمـين    )  عمودي معموالً(از سطح زيرين آن به صورت قيف        

اين قسمت از ابر داراي چرخش بسيار شديدي است كه جهـت گـردش             . رسيده است 
 به چند صد     معموالً چرخندهمحيط حلقه اين ستون     . هاي ساعت است    آن مخالف عقربه  

  . ل افقي آن كم استمتر رسيده و شعاع عم
دارد ) ابر مادر( بستگي به حركت ابر پديده آورنده Tornadoسمت حركت كلي 

 متر بر ثانيـه    ١٣٠ تا ٤٣ نات يا بين  ٢٦٠ تا ٨٦بين " حدوداسرعت باد در اين پديده   
نـات   ١٩٠حدود مي تواند به روي در داخل آن تخمين زده شده و سرعت بااليا بيشتر   

 بنابراين باد چرخنده و شديد نزديـك بـه محـور آن در اثـر                .برسدنيه   متر بر ثا   ٩٥يا  
گردش سريع توليد اغتشاشاتي در سطوح پـائين نمـوده و خـسارت زيـادي در مـسير                  

  .آورد  و درختان وارد ميساختمانهاحركت خود به ابنيه و 
افتد ولـي در   روز اتفاق مي    اين پديده در تمام فصول سال و در تمام ساعات شبانه          

  .فصل بهار و در ساعات بعدازظهر و اوائل غروب بيشتر رويت شده است
هـاي اسـتراليا و    ها مشاهده و گزارش شده ولي در قاره پديده ترنادو در اكثر قاره    

طبق آمار موجود . مي گرددها تشكيل و موجب خسارت شديد  امريكا بيش از ساير قاره
 بار پديده ترنادو ديـده شـده   ١٥٠ تا   ١٤٠هاي استراليا و امريكا در طول سال          در قاره 
  .است

Waterspout : اين پديده تمام مشخصات Tornado    مـي  اثـرات كمتـر   ولي بـا
ابرهاي قيفي شكل در روي خشكي توليد ترنـادو و در روي درياهـا و اقيانوسـها                  . باشد
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 در قـسمتي از درياهـا و        محل وقـوع ايـن پديـده اكثـراً        .نمايد   مي Waterspoutتوليد  
فراموش نشود كه توليد و پيدايش اين پديده . است  ايحاره واقع در مناطق  ينوسهااقيا

سـطح  بـه   آويزان ابربخش قيفي ودر اين حالت .نيز بستگي به ابرهاي قيفي شكل دارد     
 آب دريا را به باال مكيده و در مسير حركـت          ،آب رسيده و در اثر چرخش شديد خود       

  .آورد  ارد مي وتها صدمات و خسار خود نيز به كشتي
                      -------------------------------  

  ٢-١١-٢۵- WW=20-29  مه و يا رعدوبرق است كه بارشهامربوط به انواع ،
  . ولي در زمان ديدباني وجود ندارد شدهساعت گذشته در ايستگاه مشاهده طيدر 

  
  شرح پديده                      كد         

WW=20 دانـه طـي سـاعت         دانه   يا برف  اران ريزه با دماي باالي صفر     ب
  .گذشته

WW=21 طي ساعت گذشتهبا دماي باالي صفرن ابار .  
WW=22 برف طي ساعت گذشته.  
WW=23      هاي كوچك يخـي طـي سـاعت     برف و باران مخلوط يا گلوله

  .گذشته
WW=24  طي ساعت گذشتهيزه يخزنرباران  يا يخزن باران ،.  
WW=25 رگبار باران، طي ساعت گذشته.  
WW=26 رگبار برف يا رگبار برف و باران مخلوط، طي ساعت گذشته.  
WW=27 تگرگ يا تگرگ همراه با باران، طي ساعت گذشته.  
WW=28 طي ساعت گذشتهزنيخ مه يا مه ،.  
WW=29 رعدوبرق، با بارندگي و يا بدون بارندگي، طي ساعت گذشته.  
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 بـه  40كد هاي يكي  ازساعت قبل از زمان ديدباني    نچه يك چنا -١-٢۵-١١-٢
وجـود نداشـته     باشد و در زمان ديدباني فعلي آن پديدهشدهگزارش ثبت وباال  

  .شود استفاده 29 لغايت 20باشد نيز بايد از كدهاي 
  
٢٦-١١-٢-  WW=30-35وفان شن استطگردوخاك و یا وفان ط مربوط به.  
 كمتر از    به  ديد  كاهش   ان گردوخاك يا شن،   شرايط گزارش طوف   -١-٢٦-١١-٢

  . مي باشد يا بيشترنات ٣٠يك هزار متر و سرعت باد 
  

                  نوع تغییرات                      شرح پدیده          کد   
WW=30  طوفـــان ماليـــم يـــا متوســـط

  گردوخاك يا شن
طي سـاعت گذشـته از شـدت طوفـان          

  . استكاسته شده
WW=31                       "   طــي ســاعت گذشــته  شــدت طوفــان

  . استتغييري نكرده
WW=32                       "        طي ساعت گذشـته بـر شـدت طوفـان

  . استافزده شده
 

WW=33  طي سـاعت گذشـته از شـدت طوفـان             گردوخاك يا شنشديدطوفان
  . استكاسته شده

WW=34                       "   ــ ــان طــي ســاعت گذشــته ش دت طوف
  . استتغييري نكرده

WW=35                       "        طي ساعت گذشـته بـر شـدت طوفـان
  . است شدهافزوده

                               ------------------------------  
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  كوالك برف
2-11-27-  WW=36-39 مخصوص کوالك برف اسـت  )Drifting Snow or blowing 

Snow (   
بوزد برف را   ) به خصوص برف پوك   (شيده از برف    واد شديدي روي سطح پ    وقتي ب 

البتـه كـوالك    . حمل مي كنـد    خود   با در هوا پراكنده و      ،از سطح زمين بلند كرده      
اي بـرف از روي سـطح زمـين     شود كه مقدار قابل مالحظهمی برف زماني گزارش  
  .توسط باد بلند گردد

  
  :توضيحات 

 توجه و دقـت نمايـد كـه     اين پديده بايستي كامالً    گزارش هنگامديدبان در    - ١
ريـزش  ) يعنـي ابرهـا  ( شده و از طبقات باال  در اثر وزش باد در هوا پراكنده    ذرات برف 

   . كندنمي
در صورتيكه كوالك برف همراه با ريزش از ابرها باشد ريـزش بـرف در      - ٢     

بـه صـورت    (هواي حاضر گزارش و كـوالك بـرف در انتهـاي گـزارش              
  . ذكر خواهد شد) كشف

المللي محدوديتي براي مقدار ديدافقي در كوالك برف تعيين           از لحاظ بين   - ٣     
نشده ولي ممكن است در بعضي ممالك يا مناطق محـدوديتي بـراي آن              

  .قائل شوند
  

   :کوالك برف بر دو نوع است
) ن افقي چشم ديدباسطحزير (كوالك برف در سطوح نزديك به زمين -١-٢٧-١١-٢

  .شود  گزارش مي37 و 36 بوده و به وسيله اعداد رمزي Drifting Snowكه به نام 
كوالك برف كه باالتر از سطح افقي چشم ديدبان اسـت كـه بـه نـام                 -٢-٢٧-١١-٢

Blowing Snow گردد  گزارش مي39 و 38 بوده و به وسيله اعداد رمزي.  
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  شرح پديده                                               كد         
WW=36 زير سطح افقي چشم ديدبان  (    كوالك خفيف يا متوسط برف(  
WW=37 زير سطح افقي چشم ديدبان (                كوالك شديد برف(  

 
WW=38  باالتر از سطح افقي چشم ديدبان(     برفكوالك خفيف يا متوسط (   
WW=39 تر از سطح افقي چشم ديدبان باال(                كوالك شديد برف(   

                         -------------------------------  
  
  .مه در ساعت ديدباني   ww =40 -49كدهاي - 2-11-28

  :توضیحات الزم
و حد متوسط قطر ايـن      شود  زياد بخار آب تشكيل مي     ميعانپديده مه به علت      -١

  . ذرات چهل ميكرون يا كمتر است
  . درصد و ديد افقي كمتر از يك هزار متر١٠٠رطوبت نسبي هوا نزديك  :زمشرايط ال

 تحتاني مه روي سطح زمـين اسـت در          قسمت  اختالف مه با ابر اين است كه         -٢
  . حاليكه كف ابر باالي زمين قرار دارد

 در هواي بسيار سرد ذرات ريز آب معلق در هـوا تبـديل بـه ذرات ريـز يـخ                  -٣
  . نامند مي) Ice fog(را مه يخي گردد اين نوع مه  مي

اين نـوع از    . مه تحت تاثير دود ايجاد مي شود      " معموال كارخانجات   اطراف در   -٤
   Smogدود مـه بـه   اسـت  مه كه مخلوطي از ذرات ريـز آب و ذرات دود  

 ٩٥ رطوبـت نـسبي كمتـر از     است در اين حالـت گـاهي   نامگذاري شده 
  .استدرصد 
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  نوع تغييرات ومشخصات   پديدهشرح                 كد   
WW=40            مه در خارج از ايستگاه در ساعت ديدباني كه در سـاعت

  .گذشته در خود ايستگاه وجود نداشته است
ارتفــاع مــه بــاالتر از ســطح افقــي چــشم 

  .ديدبان است
WW=41 در  12 و   11تفاوت اين پديده با كـدهاي         با عمق زيادهائي از مه  تكه 

  ضخامت آن است
 
WW=42  تر شده است گذشته رقيق طي ساعت  شود يخي،آسمان ديده ميمه مه يا  
WW=43  شود مينيخي،آسمان ديده مه مه يا                              "  

 
WW=44 ي نداشته استطي ساعت گذشته تغيير   شود يخي، آسمان ديده مي مه يا مه.  
WW=45  شود مينيخي،آسمان ديده مه مه يا                              "  

 
WW=46  تر شده است طي ساعت گذشته غليظ  شود يخي،آسمان ديده ميمه مه يا  
WW=47  شود مينيخي،آسمان ديده مه مه يا  "  

 
WW=48 اين مه روي اجسام و اشياء را با روكـش            شود مه ،آسمان ديده مي

رنـگ و غيـر       خيلي نازكي از يـخ شـيري      
  پوشاند شفاف مي

WW=49 شود مينن ديده مه ،آسما                               "  
  
 كمتر از يـك      بايد افقيديد   49 تا   41گزارش اعداد رمزي    هنگام   -١-٢٨-١١-٢

  .هزار متر باشد
 ديد در محل وجـود مـه، كمتـر از يـك             WW=40براي گزارش    -٢-٢٨-١١-٢ 

  .ولي در ايستگاه بيش از هزار متر استهزار متر 
گردد كه تقليل ديـد بـه          زماني گزارش مي   47 تا   40ي  اعداد رمز  -٣-٢٨-١١-٢

 49 تـا    48علت وجود قطرات يا ذرات ريز آب يا يخ بوده و اعداد رمزي              
مربوط به زماني است كه تقليل ديد فقط به علت وجود قطـرات ريـزآب          
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در هواست كه پس از برخورد با سطوح سرد مبدل به روكـش نـازكي از        
  .ودش رنگ مي يخ غير شفاف و شيري

                           -----------------------------  
 

   PRECIPITATION بارش                            
 منجمد از ابرهاست كه در   ذرات  به معناي كلي، ريزش قطرات مايع يا       بارش

  بـاران ريـزه  ، ريزد و شـامل بـاران       تشكيل و به زمين مي     جو در   فرآيند ميعان اثر  
هائي از قبيل كوالك برف كه در طبقـات بـاال تـشكيل     پديده. استگرگ  برف و ت  

انـواع  . دن محسوب شـو بارش نمايد نبايستي   نشده و به طور كلي از ابر ريزش نمي        
 بـه وجـود    بخارآب در سطح زمينميعان  كه به دليل   هاي مشابه   ها و پديده   شبنم

ـ       مي آيند   آب در يدار و ممكن است سطح زمـين را مرطـوب و گـاهي اوقـات مق
  .محسوب نمي شودسنج جمع شود نيز جزو بارندگي  باران

  
 در زمان ديـدباني در      بارش بايد آهنگ بارش   شدت  تعيين دقيق   براي   :نكته مهم   

  .منظور نشودشدت طي ساعت قبل   و تغييرات شودنظر گرفته
  

  DRIZZLE      باران ريزه                             
  
ريـزد و چـون     ميStratiform Cloudsت كه از ابرهاي پوششي ذرات ريز باران اس 

به آهستگي به زمين مي  در هوا معلق بوده و مدتياست كوچك ذرات آن بسيار اندازه 
  .  كم است به همين علت ديد افقي در اين نوع بارندگي معموالًرسد و

همـراه    )  (FOG و يـا مـه   )MIST( دمه پديده هاي  با "غالبااين پديده رخداد 
 در صورتيكه . ميليمتر است٥/٠ تا ٢/٠ شايان توجه است كه قطر باران ريزه از     .است  

باران پديده   بايد باشدبيشتركند از نيم ميليمتر    كه از ابرها ريزش مي     يقطراتقطر  اگر  
)RAIN ( گرددگزارش.  
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   و ديد افقي مربوطهباران ريزهانواع 
  

  SLIGHT   DRIZZLE    ماليمباران ريزه: الف
 روي صورت احساس و روي شيشه اتومبيل اثر آن باران ريزهذرات  در اين حالت 

 قادر به جـاري  بارشاين نوع . ي مشاهده نخواهد گرديد    سطح آب اثر    در مشاهده ولي 
  . است كيلومتر٤ ديدافقي بيش از  ونيستكردن آب در روي سطح زمين 

  
  
    Moderate   Drizzle متوسط باران ريزه: ب

و مقدار  كرده ح افقي را مرطوب و زمين و سط ،باران ريزه حاصل از اين نوع      بارش
 ٢ ديدافقي بيش از  واست ميليمتر ٥/٠ تا ۲/۰سنج بين  در بارانبارش يك ساعته آن 

  .باشد  ميكيلومتر
  

   Heavy (dense) Drizzle شديد باران ريزه: ج
هـاي     و رگـه   نمـوده س  خي ، سطح زمين را        پس از مدت كمي    باران ريزه اين نوع   

  .استمقدار ريزش آن در يك ساعت حدود يك ميليمتر . شودباريك آب جاري مي
توجـه  . باشدمييك كيلومتر و يا كمتر ديد افقي حين بارش باران ريزه شديد    

 بـا پديـده مـه همـراه باشـد در ايـن صـورت              باران ريزه مي تواند     كه انواع   شود  
  . تابع غلظت مه خواهد بودديدافقي با شرايط فوق تطبيق نكرده و

 ادامه داشته باشد    يك ساعت  كه ريزش آن حداقل      باران ريزه وقتي پيوسته است      
  .شودگزارش بايد نا پيوسته در غير اين صورت 
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2 -11 -29-  WW=50 -59 باران ریزه)DRIZZLE (در زمان دیدبانی.  
  

  شدت پديده         شرح پديده            كد       
WW=50 با ريزش ماليم در زمان ديدباني  )نا پیوسته (نا یخزنران ریزه با  
WW=51  پیوسته (یخزن ناباران ریزه(               "  

 
WW=52  با ريزش متوسط در زمان ديدباني  )نا پیوسته (نایخزنباران ریزه  
WW=53  پیوسته (یخزن ناباران ریزه(               "  

 
WW=54  با ريزش شديد در وقت ديدباني  )ا پیوستهن (یخزن ناباران ریزه  
WW=55  پیوسته (یخزن ناباران ریزه(               "  

 
WW=56  در وقت ديدبانيبا ريزش ماليم  یخزنباران ریزه   

WW=57  ريزش متوسط يا شديد  یخزنباران ریزه  
 

WW=58 ريزش ماليم  باران ریزه توام با باران  

WW=59 ريزش متوسط يا شديد  انباران ریزه توام با بار  

  
بـارن   قطرات باران بـيش از  تعداد  59  و   58چنانچه در كدهاي  -١-٢٩-١١-٢

د هـر گـاه در زيـر    شـو  و دقـت    شود به بعد استفاده مي      60 باشد از كدهاي     ريزه
 و ريزش حاصل از آن بمراتب       دابرهاي بارانزا يك اليه ابر استراتوس تشكيل گرد       

  .شد از كدهاي مذكور استفاده ميشوداز اليه باالئي بيشتر با
                           ---------------------------  
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RAIN                                   باران  
  
 در هـوا    در اثـر وزن قطـرات     هاي قابل رويت كه       ريزش قطرات مايع به اندازه    : باران 

سـطح آب بـه خـوبي    ن روي اثرات بـارا . افتد مانده و به زمين مي  نمعلق  
  : گردد مشاهده مي

ديده   قطرات ريزترنيز   به صورت  گاهي. باران بيش از نيم ميليمتر قطر دارد       :تبصره
هنگام بارش بـاران   زيرا  كرد اشتباه   باران ريزه  با    آن را  نبايدكه  . شودمي  

  .باشد ديدافقي نيز كم ميريزه 
  
  

  :دشومي  به صورت زير دسته بندی شدت بارش باران
دانه و قابل رويت باران كـه بـه تـدريج      قطرات دانه:Slight rain باران مالیم  :الف

در اثـر ريـزش ايـن نـوع بـاران صـداي             .  آب ايجـاد مـي كنـد       گودالهاي كوچك 
 در زير اين نـوع      چتر و بدون     مدت كوتاهقدم زدن   بسيارخفيفي به گوش رسيده و      

  .نيستباران ناراحت كننده 
 . ساعت كمتر از نيم ميليمتر خواهد شدطي ماليم در  در بارانبارشمقدار  -

ن پـس از مـدتي ريـزش در روي    ا اين نوع بـار :Moderate rain باران متوسط  :ب
 قابل شنيدن و صداي ريزش آن نسبتاًرا پر آب كرده هاي كوچك  سطح زمين چاله

  .شود  و در برخورد با زمينهاي سخت به اطراف ترشح مياست
  .ين نيم الي چهار ميليمتر در يك ساعت خواهد بودمقدار بارندگي ب -
 درشـتي  قطرات باران به بارش، در اين نوع : Heavy rain) سنگین(باران شدید  :ج

بـه  بام و شيرواني ساختمانها با صداي   ريزش آن روي پشت   . دنشو  به وضوح ديده مي   
 اطـراف    بـه  هاي سخت كامالً    شديد به گوش رسيده و در اثر برخورد با زمين         نسبت  

حت كننده ا نيز نارچترباران حتي با توقف در زير اين نوع . گردد پراكنده و ترشح مي
  .است ميليمتر در ساعت ٤مقدار بارندگي بيشتر از  .است
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2 -11 -30-  WW=60 -69 باران)Rain ( در زمان دیدبانی.  
  

  شدت باران           شرح پديده               د          ك
WW=60 ماليم         )ناپيوسته (نايخزن نابار  
WW=61  پيوسته (نايخزن(باران(               "  

 
WW=62 متوسط         )ناپيوسته( نايخزنن ابار  
WW=63 پيوسته ( نايخزنباران(                "  

 
WW=64 شديد           )ناپيوسته ( نايخزننابار  
WW=65  پيوسته( نايخزنباران(                 "  
WW=66  ماليم           يخزنبارن  
WW=67 متوسط يا شديد   يخزنن ابار  

 
WW=68ٌ   ماليم          با برفباران ريزهباران يا  
WW=69  متوسط يا شديد      با برفباران ريزهباران يا  

  
 كه ريزش آن حـداقل يكـساعت ادامـه داشـته            است پيوستهباران وقتي    :١توضيح

  .شودمي  گزارش ناپيوستهريزش نوع  در غير اين صورت. باشد
 يـا بـرف   SLEET همـراه اسـت،    مخلوطي از برف و بـاران  بارشي كه با :٢توضيح

هـاي آن بـه    برفي كه هنگام ريزش تعدادي از دانـه    (ناميده ميشود باران  
 در مـواقعي  بـارش اين نـوع  ) تر ذوب گرديده    علت برخورد با هواي گرم    

 از صفر درجه سانتيگراد  بيش مي هوا در نزديك سطح زمين ك      دمايكه  
  .شود است مشاهده مي

طبقه بنـدي   ماليم، متوسط و يا شديد      به    آن شدتبه  با توجه    بارشاين نوع   
                              .مي شوند
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  )    (SNOWبرف                                       
 بـه شـكل   ف است كه اكثراً يخ سفيد و غير شفا بلوريهاي     برف عبارت از دانه    -
 در ابتداي ريزش و در هـواي        هاي ريز برف مخصوصاً     دانه. شود   ديده مي   منظم هندسي

شود ولي برفهائي كه به صورت  ضلعي زيبا ديده مي هاي شش خيلي سرد به شكل ستاره
 و ريز بـوده و بـه   بلوريهاي  بارد اغلب مجموعه متراكمي از دانه     هاي بزرگتري مي    تكه

  .هستندت زواياي مشخصي نداشته و فاقد شكل هندسي منظمي همين عل
 كه اغلب همراه با    تعريف انواع برف ،گونه هاي مختلف بارش هاي منجمد         قبل از 

  .گرددد بيان مينشو  مشاهده مي يا به تنهائي برف
  

   Diamond dust               غبارالماسي :الف
لـو خاصـي     يخ است كه مثـل المـاس تال        عبارت از كريستالهاي بسيار ريز و پودر مانند       

  .كند  در مناطق سردسير از آسمان ريزش ميتنهاداشته و 
  

   Snow grains or granular snowدانه  برف دانه: ب
 نيست  كرويهاي ريز غير شفاف و منجمد شبيه تگرگ نرم است با اين تفاوت كه                 دانه

  . از يك ميليمتر است ها كمتر دانهو معموالً
برف . شود برف در اثر برخورد با زمينهاي سخت نه تغيير شكل داده و نه له مياين نوع   

ريزش كرده و مقدار آن نيز كم و ) STRATUS( از ابرهاي استراتوس   دانه معموالً   دانه
  .مدت ريزش آن نيز كوتاه است

  
      ICE  PELLETS يخي تكه هاي كوچك: ج

هـا   ايـن دانـه  . ن را بـرف ناميـد  توان آ  و نه مي است  تگرگ  نه هائي است كه    دانه
  . قطر  آن كوچك استقطرات يخ زده باران است كه معموالً

                        ----------------------------  
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   برفشدت بارش
  

   Slight fall of snowflakesريزش خفيف يا ماليم برف -
 سـاعت ريـزش ،      پس از يك    در هواي آرام،    از هم    هاي برف  كوچك و جدا       دانه

 ديد افقی در اين نـوع    .عمق برف در روي سطح زمين كمتر از نيم سانتيمتر خواهد بود           
  . مي باشد کيلومتر٤پديده بيش از 

  
   Moderate fall of snowflakesريزش متوسط برف -

  كـاهش   و به همين علـت   خفيف است هاي برف متوسط بزرگتر از نوع         دانهاندازه  
  .نمايد اي كم مي ديدافقي را به طور قابل مالحظه

  . يك كيلومتر تقليل يابد مي تواندديدافقي در اين پديده
  . متوسط پس از يك ساعت در حدود چهار سانتيمتر است با ريزش عمق برف

  
   Heavy fall of snowflakesريزش برف شديد، -

شـدت   بـه   را ديدافقي هك متوسط سرعت زيادتر از نوع      با و    بزرگ برف  هاي  دانه
  ..خواهد شد بيشتر چهار سانتيمترعمق برف پس از يك ساعت از . كاهش مي دهد

  .شود  آسمان ديده نميديدافقي كمتر از يك كيلومتر و معموالً
  

  :نكات الزم 
 دماي سطح ي است كهارتفاع يا عمق برف كه در باال به آن اشاره شد در شرايط- ١

 سرعت باد نيز  سبب ذوب برف نگرددو همچنين كهصفر باشداز كمتر زمين 
  .كندهاي برف را پراكنده  اشد كه دانهزياد نبآنقدر 

در .  ريزش نمايد  بصورت مستمر  كه حداقل يك ساعت      آن است  پيوستهبرف  - ١
  . محسوب خواهد شدناپيوستهغير اين صورت ريزش برف 
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   ٣١-١١-٢- WW=70-79 امل  شـ  غير رگبـاري  منجمد بارشهاي  مربوط به
اي شـكل    بلورهاي مجزا و سـتاره   ، هاي بسيار ريز و براق يخ       ذرات برف، كريستال  

  .استهاي كوچك يخي  برف و گلوله
  

  شدت ريزش                شرح پديده                     كد
WW=70  ريزش ماليم                 .بارد  ميناپيوستهبرفي كه بطور  
WW=71  بارد  ميپيوستهبرفي كه بطور.                        "  

 
WW=72  ريزش متوسط            .بارد  ميناپيوستهبرفي كه بطور  
WW=73  بارد  ميپيوستهبرفي كه بطور.                        "  

 
WW=74  ريزش شديد            .بارد  ميناپيوستهبرفي كه بطور  
WW=75  بارد  ميپيوستهبرفي كه بطور.                        "  

 
WW=76 هاي بسيار ريز و پـودر ماننـد          كريستال

  )با و يا بدون مه(يخي 
  

WW=77  با و يا بدون مه(برف دانه دانه(  
  

  

WW=78   اي شـكل بـرف      بلورهاي مجزاي ستاره 
  )با و یا بدون مه(

  

WW=79  کوچک یخیتکه هاي    
  

                                   --------------------  
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  بارش رگباري
  )PRECIPITATION  SHOWER(   

  
 و جوششي كه    همرفتي و از ابرهاي     ناپيوسته"غالبا كه ريزش آن     بارش است نوعي  

  .بارد نمو ارتفاعي دارند مي
  
  : ي رگبار بارش انواع
                        Rain Shower    رگبار باران -
  Snow Shower                     رگبار برف -
  Rain and Snow Shower      ار برف و بارانرگب -
 Hail Shower                     رگبار تگرگ -

  
  
 

  :نكات مهم 
  .توجه شود كه بارش از ابرهاي اليه اي و پوششي از نوع رگباري نيست -١
منجر به ريزش رگبـار ميگردنـد     كه ابرهائي، در رگبارهاي معمولي و محلي      -٢

  هـا  ال جوشش ديـده شـده و مقـدار ابـر           قبل از بارندگي در ح     "اكثرا
ساعت تغيير كـرده و پـس از بارنـدگي نيـز ابرهـا               يك عرضمعموالً در   
 و قـسمتي از  كـاهش مـي يابنـد   اي   و يا بطور قابـل مالحظـه      شده پراكنده

 بارش هاي پراكنده ونا پيوسـته غيـر رگبـاري        در    ، گردد  آسمان صاف مي  
  .دشو  ديده نميهاچنين تغييراتي در مقدار ابر

 در رگبارهـاي     و  مقدار بارندگي در رگبارهاي ماليم به اندازه باران متوسـط          -٣
  .است در باران شديد بارشمتوسط به اندازه مقدار 

                                 -----------------------------  
  



  A-70 

   از نظر شدت بارشرگبار انواع
  

  Slight Showerرگبار ماليم يا خفيف -
 ٢كمتـر از    (متر خواهـد بـود        رندگي درعرض ده دقيقه كمتر از نيم ميلي       مقدار با 

  .)متر در ساعت ميلي
  
  Moderate Showerرگبار متوسط -

 ١٠ تـا    ٢حدود   (شود  متر مي   ن بين نيم تا دو ميلي     پس از بارش ده دقيقه مقدار آ      
  .)متر در ساعت ميلي

  
  Heavy Shower  رگبار شديد-

ـ       مقدار بارندگي در رگبار شد     متـر در عـرض ده دقيقـه       ييد بين دو تا هـشت ميل
  .)متر در ساعت  ميلي٥٠ تا ١٠حدود  (خواهد بود

  
  Violent Shower رگبار بسيار شديد -

بيش . (خواهد بود متر     مقدار بارندگي بيش از هشت ميلي      ،پس از ده دقيقه بارش      
  )متر در ساعت  ميلي٥٠از 

مق برف در روي سطح زمـين پـس از ده            ارتفاع يا ع   ،در انواع رگبار برف      :تبصره
  بـا شـدت   هاي معمولي   دقيقه بارش معادل مقادير ذكر شده در انواع برف        

 . شديد براي مدت يك ساعت خواهد بود، متوسط ،ماليم 
                                --------------------------  
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    )HAIL(تگرگ 
ت كه قسمتي از آن شـفاف و سـاختمان       هاي يخ فشرده و محكمي اس       تگرگ دانه 

متر قطر و  داخلي آن از طبقات متعدد يخ تشكيل شده و بطور معمولي داراي چند ميلي     
  .نمايد  ريزش ميcbفقط از ابرهاي جوششي 

  

  انوع تگرگ
هاي سفيد رنگ و كوچكي است كه بـه   تگرگ نرم گلوله :  Soft Hail تگرگ نرم

 .نمايند متر تجاور مي آن بندرت از چند ميليهاي  آساني فشرده شده و قطر دانه
  
 Soft Hail مركزي اين نوع تگرگ از تگرگ نرم  هسته: Small Hail   تگرگ ريز      

  .تشكيل شده و جدار خارجي آن از يخ نازك و شفاف پوشيده شده است
  

   از نظر شدت بارش تگرگدسته بندي 
 قطـر  بـا هاي كوچك   داراي دانهتگرگ ماليم : Slight Hail تگرگ ماليم يا خفيف-

  .شود متر بوده و اغلب اوقات نيز همراه با باران ديده مي چند ميلي
تگرگ متوسط پس از مدت زمـان كمـي كـه از     :  Moderate Hail تگرگ متوسط-

 قابـل   ، آب   ريزش آن گذشت سـطح زمـين را سـفيد كـرده و پـس از ذوب شـدن                    
ي اين نوع تگرگ ممكن است به اندازه قطـر  ها دانه اندازه . جاري مي شوداي    مالحظه

  .يك فندق نيز برسد
ايـن نـوع    ولي بارش گردد سطح زمين فوراً سفيد مي : Heavy Hail   تگرگ شديد - 

تگرگ شديد . هاي آن از قطر فندق بزرگتر است  قطر دانه.رخ مي دهدتگرگ بندرت 
و پنجره يا گلخانـه  هاي در  ها صدمه زده و شيشه    به محصوالت كشاورزي و سردرختي    

  .شكند را مي
 بيش از مجموع مقدار بارندگي       شدت بارندگي ،ها    بندي تگرگ   در طبقه : توضيح  

  .اهميت دارد
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2-11-32- WW=80-99   کدهاي مربوط به انواع رگبار  
  
  شدت               شرح پديده                            كد  

WW=80 ماليم  رگبار باران  
WW=81 متوسط يا شديد   باران رگبار  
WW=82 شديدخيلي   رگبار باران  

 
WW=83 ماليم  رگبار مخلوط برف و باران  
WW=84 متوسط يا شديد  ط برف و بارانورگبار مخل  

 
WW=85 ماليم    برفرگبار  
WW=86 متوسط و يا شديد  رگبار برف  

  
WW=87              رگبار تگرگ ريز و يا نرم با و يا بدون بـاران و

  اران و برفيا مخلوط ب
  ماليم

WW=88              رگبار تگرگ ريز و يا نرم با و يا بدون بـاران و
  يا مخلوط باران و برف

  متوسط و يا شديد

 
WW=89          رگبار تگرگ با و يا بـدون بـاران و يـا مخلـوط 

  باران و برف 
  ماليم

WW=90           رگبار تگرگ با و يا بـدون بـاران و يـا مخلـوط
  باران و برف

  متوسط و يا شديد

 
 

WW=91 ماليم   توأم با رعد و برق در ساعت گذشته باران  
WW=92 متوسط و يا شديد   توأم با رعد و برق در ساعت گذشتهباران  

 
WW=93      توأم بـا  برف يا مخلوط برف و باران و يا تگرگ 

  رعد و برق در ساعت گذشته
  ماليم

WW=94           برف با مخلوط برف و باران و يا تگرگ توأم بـا
  ت گذشتهرعد و برق در ساع

  متوسط و يا شديد
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WW=95           رعد و برق توأم با باران يـا بـرف و يـا مخلـوط
  .)بدون تگرگ(باران  برف و

  ماليم يا متوسط

WW=96  ماليم يا متوسط   رعد و برق توأم با تگرگ  
WW=97           رعد و برق توأم با باران يـا بـرف و يـا مخلـوط

  .)بدون تگرگ(برف و باران 
  

  شديد      

WW=98 د و برق توأم بـا طوفـان گـرد و خـاك و يـا               رع
  .طوفان شن 

     -  

WW=99  شديد       رعد و برق توأم با تگرگ  
  
 در زمانيكه رگبار يا رعد و برق        ، در انتهاي گزارش     HAILكلمه   -١-٣٢-١١-٢

  (96كدهاي    اتفاق افتاده باشـد، WWهمراه با تگرگ در زمان تعيين شده براي 
  .ضروري است )  99و
  

  :توضيحات 
مـي  تعيـين  و يا رعد ) برق( تعداد دفعات تخليه الكتريكي      با شدت رعد و برق    -١

  .نيستشدت بارندگي  تابع  وشود
  .باني است  در زمان ديدتابع آهنگ بارش ، شدت بارندگي -٢
 اسـتفاده  90 تا 80از اعداد رمزي ،باني  براي گزارش انواع رگبارها در زمان ديد      -٣

 در نظر داشت كه رگبـار مـدت زمـان زيـادي ادامـه              و بايستي  مي شود 
 آسمان بـاز و در      ی ريزش و پس از مدت زمان      جوششينداشته از ابرهاي    

  .مقدار كلي ابرها تغييرات زيادي ديده خواهد شد
 تغييرات ، در زير ابرهاي جوششي تشكيل شده باشد       زماني كه ابر پوششي    :استثناء

  . رويت نخواهد بودابرها و باز شدن آسمان به آساني قابل
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  )١جدول شماره (
  (WW) و هواي حاضر (VV)رابطه بين ديد افقي 

  مقدار ديد افقي  عدد رمزي هواي حاضر
WW = 10  1000 = VVمتر يا بيشتر   
WW = 11 , 12 VV متر١٠٠٠ كمتر از  

WW = 28  1000 = VV ساعت گذشته كمتر از هزار متر بوده( متر يا بيشتر( 

   متر١٠٠٠كمتر از  = WW = 30 VV  تا  35
  متر١٠٠٠كمتر از  = WW = 41 VV  تا 49

WW = 52 , 53  = VVكيلومتر يا كمتر ٤ 

WW = 54 , 55 VV =  متر١٠٠٠كمتر از  

WW = 57 VV = كيلومتر يا كمتر٤  

WW = 72 , 73 VV = متر يا بيشتر ١٠٠٠  

WW = 74 , 75 VV =  متر١٠٠٠كمتر از  

WW = 86 VV  =كيلومتر يا كمتر٤  

  
  )٢جدول شماره ( 

  (WW) با هواي حاضر (N)رابطه بين مقدار ابر 
  توضيح  عدد رمزي مقدار كل ابر  عدد رمزي هواي حاضر

WW = 03  N=0   نيست) بدون ابر(آسمان صاف   نبايد باشد  
WW = 14-15-16-17 N=0   نيست) بدون ابر(آسمان صاف  نبايد باشد  
WW = 19 N=0   نيست) بدون ابر(آسمان صاف  بايد باشدن  
WW = 42-44-46-48 Nآسمان ديده مي شود 8/8 تا 0 بين  
WW = 43-45-47-49 N=9 شود آسمان ديده نمي  
WW = 74-75 N=9  شود معموالً آسمان ديده نمي  
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                              W1W2    هواي گذشته (PAST WEATHER)  
  
سينوپ اصلي يا فرعي  كه از مهمترين وضعيت جوي استه هواي گذشت -٣٣-١١-٢

 بـوده اسـت و مـدت الزم بـراي       قبل به صورت مداوم يا متناوب در ايـستگاه حـاكم            
W1W2منظور فاصله زماني  (شود ف بقرار زير در نظر گرفته مي مختلهاي  در گزارش

  ).باشد  ميW1W2براي ذكر 
  

 از شش UTC 0000-0600-1200-1800 هاي ساعات اصلي سينوپ باني  براي ديد:الف
  .ساعت پيش تا كنون

 از سـه    UTC0300-0900-1500-2100هاي ساعات فرعـي سـينوپ    باني  براي ديد:ب
  .ساعت پيش تا كنون

  .دو ساعت پيش تاكنوناز ) اگر انجام شود(هاي دو ساعته  باني  براي ديد:پ
  
  

  
 يعنـي   WWد كـه بـا      طوري انتخاب شون   بايد    W1W2اعداد رمزي    -١-٣٣-١١-٢

  .هواي فعلي هر دو معرف وضع كامل هوا از گزارش قبلي تاكنون بوده باشند
  
باني است و در هواي      مربوط به يك ساعت قبل از ديد       پديده اي  اگر   -٢-٣٣-١١-٢

، به عبارت ديگرهـر گـاه    آورده شود  در هواي گذشته     گزارش شده است نبايد   حاضر  
ج گردد و در دوره زماني سينوپهاي اصلي و فرعي  در هواي حاضر در29 تا  20كدهاي 

  . نمي باشد  )W1W2( هواي گذشتهج در درنيازي به آن پديده تكرار نشده باشد 
  

باني هوا زياد تغييـر كـرده باشـد هـواي گذشـته       اگر در بين دو ديد    -٣-٣٣-١١-٢
)W1W2 (  هائي باشد كه در طي آن مـدت بيـشتر دوام داشـته و يـا              بايد معرف پديده 

  . موجود بوده است
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بيان هواي گذشته وجود داشت بزرگترين عدد       اگر چند پديده براي      -٤-٣٣-١١-٢ 
  .اختصاص مي يابد  W2 عدد بعدي بهو  W1  به  رمزي 

  
 بـه صـورت     اگر در تمام فاصله زماني هواي گذشته فقط يك پديده          -٥-٣٣-١١-٢

همـان يـك    W2 و   W1ي   وجود داشته باشد و پديده ديگري موجود نباشد بجـا          مداوم
مثالً اگر در تمام طول هواي گذشته كه فاصله زماني بـين دو             . شود پديده را تكرار مي   

 W1W2 7ww ه در گـرو 66 بصورت W1W2 ،باشد فقط باران باريده باشد       سينوپ مي 
  .گزارش خواهد شد

  
اگر در فاصله زماني هواي گذشته فقط يك پديـده بـراي مـدتي                -٦-٣٣-١١-٢

 W2 كد مربوط به پديـده مـذكور درج و در            W1پس قطع گردد در     مشاهده و س  
  . ) 2، 1  ،0( ابر در آسمان قيد ميگردد  كدهاي مناسب با وضعيت

  
در طي مـدت الزم     ريزش تگرگ به همراه ساير پديده ها        وقتي كه     -٧-٣٣-١١-٢

 را در انتهـاي گـزارش   PAST HAIL وجود داشته باشد بايستي كلمـه  W1W2براي 
  .دشوقيد 

  
 باالي صفر درجه دمايوقتي كه رگبار برف و باران مخلوط با هم در    -٨-٣٣-١١-٢

 يـا  SNOWباني شده باشـند كلمـه    ديد) W1W2در طي مدت الزم براي (گراد   سانتي
SLEETشود  در انتهاي گزارش قيد مي.  
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  )٤٥٦١(جدول 
   PAST WEATHER (W1W2)هواي گذشته 

  )طي زمان مورد نظر(ذشته شرح هواي گ  عدد مرزي  عالمت
  ) هشتم٣ تا ٠(نيم و يا كمتر از نيمي از آسمان ابري بوده   0  ندارد
  ) هشتم ٥ تا ٤ (گاهي كمتر از نيم و زماني بيش از نيمي از آسمان ابري  1  ندارد
  ) هشتم٨ تا ٦(بيش از نيمي از آسمان ابري بوده   2  ندارد

     
  

  

  كوالك برف - طوفان شن -طوفان گرد و خاك   3

  ) از هزار متر كمترديد (غليظ غبارمه و يا   4 ≡
  باران ريزه  5 و

  باران  6   •
  برف يا برف و باران مخلوط  7  *
  رگبار  8  ∇

   با و يا بدون بارندگي-رعد و برق   9  
  

  
  نحوه ثبت هواي حاضر و گذشته در دفاتر سینوپتیک

  
اين منظور انتخاب و تعيين شده كـه در صـفحات اوليـه             براي   حروف و عالئم مشخصي   

ديدبانان با يد با توجه به هواي حاضـر و  الذكر چاپ و در دسترس قرار دارد      دفاتر فوق 
هواي گذشته ايستگاه حروف يا عالئم مناسب را از جدول مذكور استخراج و در قسمت    

  . كشف دفاتر سينوپتيك درج نمايد
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  نامگذاري و دسته بندي ابرها                                        
  
  

و  يكي از مهمترين كارهاي ديدبانان هواشناسي تعيين مقدار، نوع و ارتفاع ابر مي باشـد              

 هـاي  تا حدود زيادي تجربه و مهارت ديدبان و درك صحيح او از طرز تشكيل ابر در سيـستم     

ه هاي مورد انتظار از هر ابر باعث مختلف جوي و آگاهي از خصوصيات و نوع ريزش ها و پديد    

 بـه كـار     اين كار به نحو احسن انجام گرديده و كدهاي مناسب بـراي گـزارش ابـر           شودمي  

 بـه تفكيـك  در اين قسمت ابتدا به طرز تشكيل انواع مختلف ابر اشاره گرديـده و سـپس      .رود

  . شدح خواهد  هر اليه پرداخته و كد گذاري و نحوه گزارش آنها تشري٩ تا ١ابرهاي نوع 

  

  نامگذاري ابرها بر اساس فرهنگستان لغات پارسي                        

از آنجا كه براساس بخشنامه هاي صادره لغات خارجي و بيگانه بايد به فارسي گردانده         

       اسـت شده و در مقاالت و جزوات از واژه هاي معـادل بيگانـه اسـتفاده گـردد در اينجـا الزم            

 عادل نام التين ابرها اشاره اي كوتاه داشته تا همكاران عزيز بـا ايـن اصـطالحات و     واژه هاي م  

كلمات آشنايي پيدا كرده و در مواقع لزوم در مقاالت و بازديدهاي علمي ايـستگاه هـا از ايـن       

  ..واژه ها استفاده نمايند
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  عالمت  نام فارسي  نام التين

Cirrus پرسا  Ci 

Cirrocumulus  ايپرسا كومه  Cc 

Cirrostratus پرسا پوشني  Cs 

Altocumulus فراز كومه اي  Ac 

Altostratus فراز پوشني  As 

Nimbostratus بارا پوشني  Ns 

Stratocumulus پوشن كومه اي  Sc 

Stratus پوشنی  St 

Cumulus كومه اي  Cu 

Cumulonimbus كومه اي بارا  Cb 

Fractocumulus كومه اي پاره پاره  Fc 

Fractostratus پوشني پاره پاره  Fs 

  
  
  
  
  
  



  A-80 

  )HCMCLChN8(  سینوپه ابر داخل گرو-2-12
  

  نشانگر گروه  :    8      

۲-۱۲-۱-Nh   :   قسمتي از آسمان كه بوسيله ابر يا ابرهاي پائين پوشـيده شـده
معـرف مقـدار ابـر يـا ابرهـاي         Nhدر صورتيكه ابر پايين براي گزارش وجود نداشت         

 است استفاده و نحوه تخمين Nكه مربوط به ) ٢٧٠٠( از جدول Nh. ودمتوسط خواهد ب
  .باشد  ميNو گزارش آن نيز عيناً مانند 

CL: معرف نوع ابر پايين   
CM: معرف نوع ابر متوسط   
CH: معرف نوع ابر باال   

  
  

   .شود  تحت شرايط ذيل حذف مي  8NhCLCMCH هگرو-۲-۱۲-۲
  . استN = 0ارد گونه ابري وجود ند  زماني كه هيچ-١
  . استN = 9 زماني كه آسمان قابل رويت نيست -٢

  .شود  از همان شرايط و مقررات موجود استفاده ميNh در زمان كد كردن-3  
هاي تـراكم   هاي ابري كه به طور وضوح از دنباله هاي تراكم و توده    وجود دنباله -4 

شده و كـد   در نظر گرفته CH يا  CMيابد به عنوان ابرهاي  گسترش مي
  .شود مي

 توســط گــروه ابرهــائي كــه قلــه آنهــا زيــر ايــستگاههاي كوهــستاني اســت   -5
NCHHCt  ٤ ودربخش ) (Section 4    دو هـر ابـر   نشـو  گـزارش مـي

 هگـرو توسط موجودي كه كف آن باالتر از ايستگاههاي كوهستاني باشد     
8NhCLCMCH١( ۱  ودربخشSection   (شود گزارش مي.  
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  ابرهاي پايين
Low level clouds  

 
  استراتوكومولوس  - ١

STRATOCUMULUS .. (SC)  
 شده است و بعضي اوقـات       تشكيلابر استراتوكومولوس بطور كلي از قطرات آب        

 اين نوع ابرها از ذرات برف و خيلي بنـدرت بلورهـاي بـرف و يـا      ،غير از قطرات آب   
  .ايجاد شده است هاي برف  دانه

هـائي از ابـر كـه شـبيه          هـا و يـا ورقـه        ورت اليـه  هـا اكثـراً بـص       استراتوكومولوس
 بنابراين قرار دارندتر  و چون در سطوح پائين(شوند  باشند ظاهر مي ها مي آلتوكومولوس

  .)تر از آلتوكومولوس خواهد بود داراي ظاهري وسيع
ضخامت و شكل قطعات ابر به ميزان قابل توجهي تغيير و بعضي اوقات ممكن           :اندازه

هاي موازي كه بوسيله شيارهاي مـشخص از هـم جـدا          ن بشكل غلطك  است قطعات آ  
هاي استراتوكومولوس در آن واحد ممكن است در يك يـا دو              ورقه. هستند ظاهر شود  

هاي بادامي  ها بصورت تكه  استراتوكومولوسگاهيسطح و يا بيشتر وجود داشته باشند    
نيـز بـشكل    گـاهي هاي مـشخص ديـده شـده و          هاي طويل با كناره     ي  شكل و يا عدس   

  .شوند اند ظاهر مي هائي كه از يك پايه مشترك افقي برخاسته برج
گـاهي  استراتوكومولوس از نظر شـفافيت داراي تغييـرات قابـل مالحظـه بـوده و               

نازك است كه محل  ماه يا خورشيد از پشت آن بخوبي نمايـان و در  قسمتهائي از آن    
  .نمايد ماه را كامالً محو ميمواقع ديگر آنقدر تيره هستند كه خورشيد يا 

هاي تيره اسـتراتوكومولوس غالبـاً داراي يـك سـطح تحتـاني نـاهموار اسـت             اليه
  . باشد اي نمايان مي بطوريكه برآمدگيهاي آن بطور برجسته

ي بـشكل  تشد هاي خفيف و كم ها بعضي اوقات همراه با بارندگي     استراتوكومولوس
  . بودهاي برفي خواهد  برف و يا گلوله،باران

 هاي فراواني از Virgaها ممكن است توليد  در هواي بسيار سرد استراتوكومولوس  
 عبـارت اسـت از      Virga(بلورهاي يخي كه احتماالً همراه بـا هالـه هـم باشـد نمايـد                

هاي عمودي يا مايل بارندگي كه از سطح تحتاني ابر به سمت پائين كشيده شده  دنباله
  ).رسد ولي به زمين نمي
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  (SC) استراتوكومولوس تشكيل -
  .  هادر اثر پائين آمدن آلتوكومولوس -١
  .از تغيير شكل ابرهاي نيمبواستراتوس  -٢
  .در اثر باال رفتن ابرهاي استراتوس  -٣
  . ابرهاي كومولوس و كومولونيمبوس مياني فوقاني و يا متهن شدن قسپاز  -٤
 در عصر و يا در هنگام غـروب آفتـاب در نتيجـه يكنواخـت شـدن قلـه ابرهـاي                     -٥

  . شود ميكومولوس تشكيل
  

  استراتوس -٢
STRATUS .. (ST)  

 بـارش، اين ابرها معموالً خاكستري رنـگ و داراي كـف يكنواخـت و در صـورت           
هـاي بـرف     يا منـشورهاي يـخ و يـا دانـه    باران ريزه،بصورت  ،  بارندگي حاصله از آن     

  ).هد بودشدت خوا  كم دوام و كم-البته بارندگي از اين نوع ابر موقتي (باشد  مي
هـاي آن بطـور       اي از اين ابر قرار گرفته باشد كناره         وقتي خورشيد در وسط قطعه    

نمايد چون اين ابرها      ابرهاي استراتوس توليد هاله نمي    . شود  واضحي تشخيص داده مي   
 پائين كه شامل ذرات ريز يخ      در دماهاي   معموالً از قطرات ريز آب تشكيل شده ولي         

ها خيلي نازك باشند دور مـاه   وقتي استراتوس. اله خواهد نمودباشد احتماالً توليد ه   مي
 در  CORONAتوضـيح كامـل در مـورد        . (نمايـد   يا خورشيد توليد پديده كرونا مـي      

  . صفحات بعدي داده شده است
ظـاهر  ) خاكـستري رنـگ   (هاي نسبتاً يكنواخت تيره       استراتوس اكثراً بصورت اليه   

هـاي كوچـك و يـا     اسـت كـه نـوك تپـه    شده و كف آن اغلب اوقـات آنقـدر پـائين     
هـاي   قيق است كه كنـاره رنمايد گاهي استراتوس آنقدر  ا محو مي   ر هاي بلند   ساختمان

خورشيد و يا ماه از ميان آن بخوبي ديده شده و در بعضي مواقع ممكن است ضخامت     
  . آن بقدري باشد كه روي خورشيد و يا ماه را بپوشاند

ظـاهر شـده و گـاهي نيـز     زتاريـك و تهديـد آمي     ها بسيار     گاهي اوقات استراتوس  
هائي كه از لحاظ اندازه و شفافيت با هم فرق داشـته و كـم و بـيش                    بصورت تكه پاره  

  .گردد  ظاهر ميپيوسته اند
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هاي ابر استراتوس ناهموار بـوده و شـكل آن نيـز بـسرعت تغييـر                  اغلب تكه پاره  
  .نمايد مي

  
  تشکیل انواع استراتوس                                        

  
در نتيجه سرد شدن هواي نرديك سطح زمين يا حركـت            : استراتوس بصورت يك اليه   

هاي يك دسـت تـشكيل    يك توده هواي گرم روي هواي سرد نزديك زمين استراتوس        
  .شود مي

 زودگذر يعنـي در  به صورتممكن است : هاي تكه و پاره يا فراكتواستراتوس    استراتوس
  .و يا زائل شدن اليه يك دست استراتوس بوجود آيدهنگام تشكيل 
 در اثـر  Cu - Cb - As - Nsهنگامي كه هواي زيرين ابرهاي : هاي ناهموار استراتوس

  . آيد هاي ناهموار بوجود مي اصله از اين ابرها مرطوب گردد استراتوسحبارش 
  

  ها  استراتوسفرآيند عمومي تشكيل                                   
  

در اثر گرم شدن سطح زمين و يا ازدياد سرعت باد يك اليـه مـه كـه در سـطح             
زمين تشكيل شده باشد بتـدريج خـود را بـاال كـشيده و بـصورت اسـتراتوس ظـاهر                    

  .گردد مي
اي كه در روي سطح دريا تشكيل شده در اثر ازديـاد سـرعت    مثالً اكثر اوقات مه  

  .وليد ابر استراتوس خواهد نمودباد بطرف ساحل حركت كرده و در روي خشكي ت
ضمناً ممكن است ابر استراتوس از ابرهاي استراتوكومولوس نيز بوجود آيـد و آن         

ها و  تر آمده و در عين حال برآمدگي  پائين(Sc) است كه سطح زيرين ابرهاي  هنگامي
  . خود را نيز از دست بدهدپشته هاييا 
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  ابرهاي كومولوس -٣
CUMULUS … (Cu)  

هاي مدور كه بطور عمودي توسعه يافته و  ا كنارهبي جدا از هم و عموماً غليظ ابرها
 آنها شبيه گل كلـم  بااليهاي كوچك گنبد و يا برجهائي كه برآمدگيهاي  به شكل تپه  

تابد داراي رنگ سفيد  قسمتهائي از اين ابر كه خورشيد به آن مي       .رود  باشد باال مي    مي
  . تيره و تقريباً افقي استدرخشاني بوده و كف آنها نسبتاً

  
  

  :تشكيل و ساختمان ابرهاي كومولوس                               
 با دمايابرهاي كومولوس اصوالً از قطرات آب تشكيل شده و در قسمتهائي از آن     

ها ممكـن اسـت در آن       Cu.  بلورهاي يخ نيز ممكن است وجود داشته باشد        ،زير صفر 
هـا معمـوالً   CU. ت مختلفي در جهت عمودي توسعه يابنـد واحد بصور گوناگون و حاال 

هـا و     داراي رشد عمودي كوچـك يـا رشـد عمـودي متوسـط و همـراه بـا برآمـدگي                   
باشـند   هاي كوچك بوده و در بعضي اوقات نيز داراي نمو عمودي زيـاد مـي         برجستگي

  .شود هائي شبيه گل كلم ديده مي هاي فوقاني آن برآمدگي بطوريكه در قسمت
Cuكند هاي آن بسرعت تغيير مي  كه كنارههستندهاي برجسته  ا اغلب داراي لبهه. 

گيـرد كـه    قرار مي) تقريباً موازي با جهت باد(ها بصورت يك رديف     Cuبعضي اوقات   
  .شود  ناميده ميكوچه ابرهابنام 

  
  ) Cu( كومولوستشكيل 

باشد ابرهاي ) Steep lapserate(  در سطوح پائين زياد اگر كاهش دما با ارتفاع
مي  رخدر حاالت زيررشد مي كنندكه كومولوس بعلت جريانات عمودي هوا تشكيل و 

  : دهند
  . خورشيدتابش بدليلگرم شدن سطح زمين  -١
گرم شدن پياپي سطح زيرين يك توده هواي سرد در مواقعي كـه از روي سـطح                  -٢

و  بوجـود آمـده      Sc و   Ac نيـز ممكـن اسـت از         Cuابر  .نسبتاً گرمي عبور نمايد   
  . در آيندCu تدريجاً بشكل  St ياScهمچنين ممكن است 
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  ابرهاي كومولونيمبوس -٤
CUMULONIMBUS  (CB)  

  
هاي فوقـاني آنهـا       ابرهاي كومولونيمبوس از قطرات آب تشكيل شده و در قسمت         

هاي يخ و يا       گلوله -هاي برف     هناين ابرها غالباً شامل دا    .  دارد بلورهاي يخي نيز وجود   
باشند بزرگي ابعاد و نمو ارتفاعي اين ابرها معموالً بقدري است كه براي  يتگرگ نيز م

اي از آن قـرار     مشاهده شكل و ساختمان ظاهري آن بايستي در مسافت قابل مالحظـه           
  .گرفته و آنرا رويت نمائيم

  
هاي   از بدو تشكيل و توسعه آن از صورت كومولوس برآمدگي       Cbدر قله ابرهاي    
 تغيير شكل داده و بصورت د كه اكثر اوقات پس از مدت زمانيشو مدوري مالحظه مي

. گيرد آيند كه غالباً شكل سندان را بخود مي اي مانند و يا مخطط در مي يك توده رشته
ابرهـاي  . گيـرد  اي شكل سراسر ابر را فرا مي      هاي رشته   هاي خيلي كم اين توده      دمادر  

اي از ابر كه شبيه  صورت خط پيوستهكومولونيمبوس يا بشكل قطعات مجزا از هم و يا ب
  .گردد باشد ظاهر مي يك ديوار وسيع مي

هـاي    بان قرار گيرد قسمت     اً در باالي سر ديد    مي تقريباً و يا مستق     Cb وقتي كه ابر  
هـاي كـوچكي در    ها و برآمدگي  بوسيله كف وسيع آن و يا در اثر زائده          كه فوقاني آن 

  .گردد  ميسطح تحتاني آنها بوجود آمده است مخفي
  

 بــا ابرهــاي آلتواســتراتوس و يــا  بعــضي اوقــات قــسمت فوقــاني كومولونيمبــوس
اي از ابرهـاي      آميزد و گاهي نيـز ممكـن اسـت در ميـان تـوده               نيمبواستراتوس در مي  

  .آلتواستراتوس و يا نيمبواستراتوس بوجود آيد
  

ديد شده و   گي و ظاهر تهديد كننده و مهيب آن معموالً در اثر رعد و برق تش                تيره
 تگرگ و يا اسكوال همراه باشـد در زيـر ايـن        -ممكن است با رگبارهاي شديد باران     

و خيلي  ) هائي مدور در كف ابر      برجستگي(ا  مما اشكال به صورت   ممكن است از     ابرها
  .ديده شود) هاي برفي شكل برآمدگي (توبابندرت 
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  ولونيمبوس كومتشكيل                                               
  

هائي كه بخوبي رشد  كومولونيمبوس معموالً از تغيير شكل قطعات بزرگ كومولوس
ــه ــد بوجــود مــي نمــوده و توســعه يافت ــد شــرايطي كــه تحــت آن ابرهــاي   ان  Cbآي

آيند عبارت از همان شرايطي اسـت كـه در مـورد بوجـود            بوجود مي ) كومولونيمبوس(
 ممكن است بعـضي اوقـات از توسـعه          آمدن كومولوس وجود دارد ابر كومولونيمبوس     

هــاي فوقــاني آنهــا داراي  آلتوكومولــوس و يــا استراتوكومولوســي اســت كــه قــسمت
  .آيد  هاي شبيه برج باشند بوجود مي برآمدگي

كومولونيمبوس همچنين ممكن است در نتيجه تغييـر شـكل و توسـعه قـسمتي از               
  .آلتواستراتوس و يا نيمبواستراتوس بوجود آيد
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     Low Level Cloud         پايين ابرهاي طبقه انواع                      
      

CL = 0 - ابر پايين وجود ندارد  
  

CL =1-  قطعات كوچك ابرهاي سـفيد   ميباشد كه به شكل١كومولوس نوع  معرف 
قطعـات  . شـود   ها در امتـداد ارتفاعـات تـشكيل مـي            معموالً صبح  ،شكل  اي    پنبه
بـدين معنـي كـه ارتفـاع سـطح          . باشد  كنده اين ابر داراي ارتفاع يكسان مي      پرا

قطور نبوده و عرض  CL=١اين نوع ابر . تحتاني آنها با وجود پراكندگي يكي است
منظور از هواي بد وضعي (آنها از قطرشان زيادتر است و با هواي بد همراه نيست 
  ).  آن وجود دارداست كه در زمان بارندگي و يا زمان كوتاهي قبل از

  
CL=2-   همـراه بـا     ،كهداراي رشد عمودي متوسط   ميباشد و    ٢ نوع   كومولوسمعرف 

نوع اول و استراتوكومولوس هم     ك   چ هاي كو   اين نوع ابر ممكن است كومولوس     
در حقيقـت  .  ولي سطح تحتاني تمام آنها در يك سطح قـرار دارد         مشاهده شوند 

ارتفاعي زيادتري پيدا نموده و در سـطح   اول است كه نمو     نوعنوع ابر همان    اين  
هائي شبيه به پنبه كامالً شكفته و يا گل كلم كوچك ديده              فوقاني آن برجستگي  

قطر اين ابر از عرض آن زيادتر بوده و بايستي بخاطر داشت كه ابرهاي    . شود  مي
  .دهند  هيچ نوع بارندگي نمي2 و 1پايين از نوع 

  
CL=3-   اسـت كـه نمـو       ٢نوعناميده شده و همان ابر       کومولونیمبوس کالووس  بنام 

 و سطح زيـرين آن نيـز وسـيع شـده و مـساحت زيـادي را              داشتهارتفاعي زياد   
هائي از اين ابر در مقابل اشعه آفتاب كامالً درخـشان بـوده و          قسمت. پوشاند  مي

معموالً رنگ قسمت فوقاني آن مايل به آبي كمرنگ و سطح زيرين آن تيره رنگ 
. شود نداشته و پيچيدگي وخطوط نامنظمي در كف ابر مشاهده مي    و شكل مرتبي    

هاي قسمت فوقاني اين ابر مـدور بـوده و بـشكل رشـته و يـا سـندان          برجستگي
 هـم ديـده     SC و يـا     CUهمراه ايـن نـوع ابـر ممكـن اسـت ابرهـاي              .باشد  نمي
  .بصورت رگبار خواهد بود) اعم از باران يا برف(بارندگي از اين نوع ابر .شود
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CL = 4- ابـر  بوجـود آمـده باشـد    گسترش کومولوس كـه از  کومولوسیتواسترا 
   .ديده شودكومولوس هم ممكن است همراه اين  نوع ابرها 

  .دنشو تشكيل مي طريق زيرابرهاي استراتوكومولوس به دو
  . در خالل روز وقتي كه قشر هواي پايداري مانع رشد ابرهاي كومولوس شود:الف
  .شود وقتي كه جريانات صعودي هوا ضعيف مي  غروب   به هنگام:ب
  

هـاي    خورشـيد و از بـين رفـتن جريـان      شدت تـابش  بعلت كاسته شدن     :تبصره
 بوجود آمده و از رشـد  همرفت ابرهاي كومولي فرم كه بر اثر   ،صعودي هوا 

 جـو بـاال سـبب صـاف شـدن سـطح فوقـاني           فرو نـشيني  مانده و   زو نمو با  
  .شود وع چهار تبديل مي نSCها گرديده و سپس به  كومولوس

 يـا اسـتراتوكومولوس شـامگاهي       Vesperalisنوع دوم آن بنام اسـتراتوكوموس       
  . شود ناميده مي
CL =5- كه از گسترش كومولوس تشكيل نگرديده باشداستراتوکومولوسی .  

  .شود قسمت زيرين اين ابر اكثراً مانند خطوط منظمي چون امواج دريا مشاهده مي
در زمستان اغلب تيره و در صورتيكه داراي ارتفاع نسبتاً بلندي باشد رنگ اين نوع ابر 

  .باشد رنگ خاكستري كمرنگ مي
 ولي چسبنده بهـم     Lenticularهاي ابر مانند ابرهاي       اكثر اوقات بعضي از قسمت    

  .شود ديده مي
 

CL =6- استراتوس یا فراکتواستراتوس   
  .استراتوس كه كم و بيش متصل و يكدست است -١
  پاره هاي پاره وساسترات -٢
  . البته با هواي بد همراه نيست-پاره   يكدست و پاره-و يا هر دو نوع  -٣

 ابري است كه هيچگونه عالئم مشخصي نداشته و اغلـب           (STRATUS)استراتوس  
  .شود بصورت توده متراكمي از بخار آب كه قطر آن يكسان است ديده مي

تنها اختالفي كـه بـا پديـده مـه دارد      ارتفاع اين ابر از سطح زمين معموالً بسيار كم و         
  .ارتفاع آن است
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معموالً مدتي بعد . باران ريزه است باالي صفر  در دماهاي بارندگي از اين نوع ابر      
 در ور در كوهستان بوده و يا صها و نقاطي كه مح هاي زود در دره از بارندگي و يا صبح

گرم شدن زمين باال رفته نقاط مرطوب ساحل مه تشكيل و سپس در اثر تابش آفتاب و 
 در آمده و اكثر اوقات بعد از مدت كمي و بتدريج از بـين  6و بصورت استراتوس نوع   

  .تشكيل و پيدايش ابر استراتوس معرف پايدار بودن هواست. مي رود
  

CL=7-     هاي پاره پاره يـا هـر         و يا كومولوس  ) فراكتواستراتوس( استراتوس پاره پاره
  .ا هواي بددوي آنها منتها همراه ب

 NS و يـا نيمبواسـتراتوس       ASاين نوع ابر معموالً در زير ابرهـاي آلتواسـتراتوس           
  ).شود قبل  بعد و يا درخالل بارندگي مشاهده مي(آيد  بوجود مي

اين نوع ابر خود باران نخواهد داد و بارندگي كه با بودن اين نوع ابـر مـشاهده                   
 رنگ اين ابر با مقايسه با ابری که روی .دشود مربوط به ابرهاي باالئي آن خواهد بو مي

  .آن قرار دارد فوق العاده تيره است
8 =CL-        كومولوس همراه با استراتوكومولوس مشروط بر اينكه در دو ارتفاع مختلف

  ). بايستي گزارش شود٤ و ٢در صورتيكه در يك ارتفاع باشند نوع (بوده باشند 
  :مثال  

 
 83640  82835  333  84860                                              : نوپ  ينحوه کد در س

  
9 = CL -س كـاپيالتوس  كومونيمبوnimbus capillatus Cumulu   ايـن ابـر داراي

 هم ديـده  SC يا  CUممكن است همراه اين ابر .باشد نمو ارتفاعي فوق العاده زياد مي
  . شود

نوع   ارتفاع
ابر 
  باال

مقدار 
ابر 
  باال

نوع ابر   ارتفاع
  متوسط

مقدار 
ابر 

  متوسط

نوع   ارتفاع
ابر 

  پايين

مقدار 
ابر 

  پايين

مقدار 
کل 
  ابر

-  - 
  

- 2700  AC6 2  1050 
1200  

CU   
SC    

2    4 
3     

5 



  A-90 

اي بوده، اغلب اوقـات بـه شـكل     قله اين نوع ابر شكل سيروس و رشته رشته    --
  .شود سندان ديده مي

به صورت ) ز برف و يا باران و يا تگرگ اعم ا (بارندگي حاصله از اين نوع ابر       --
  .باشد  همراه با رعدوبرق ميرگبار بوده و اكثراً

  
X = CL -   ابرهـاي پـائين)St ، Sc ، Cu ، Cb(،      ،بـه علـت تـاريكي، مـه، طوفـان 

  .شود هاي مشابه ديده نمي يا پديده و شن،گردوخاك 
  ==============================  
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  توسطابرهاي م
 )loudCevel Ledium M(  

  
   ابرهاي آلتوكومولوس- 1

ALTOCUMULUS (AC)   
  

 خيلي كم دماهايها مطلقاً از قطرات آب تركيب شده است ولي در        آلتوكومولوس
ها معموالً بصورت طبقه      آلتوكومولوس. ممكن است بلورهاي يخ نيز در آنها بوجود آيد        

هـاي هـم قـرار      مـنظم در رديـف  وسيعي ظاهر شده و شامل قطعاتي اسـت كـه بطـور     
هاي مـوازي بـسيار طويـل بـوده و            بعضي اوقات اين قطعات بصورت غلطك     . اند  گرفته

  )5نوع . (باشند بوسيله شيارهاي مشخص از هم جدا مي
هاي مدوري كه بطور مـنظم در كنـار هـم           ها حفره   خيلي بندرت در آلتوكومولوس   

حد ممكـن اسـت در دو سـطح و يـا            ها در آن وا     آلتوكومولوس. خورد  باشند بچشم مي  
هـاي بـادامي و يـا     ها همچنين بـصورت تكـه       آلتوكومولوس .)7نوع  (بيشتر بوجود آيند    

هاي مشخصي هستند نيـز ظـاهر    عدسي شكل كه غالباً خيلي طويل بوده و داراي كناره       
انـد   ها يا از قطعات كوچك كه در نزديكي هـم جمـع شـده      اين تكه ). 4نوع  (شوند    مي

در حالـت اخيـر     (ته و يا در يك اليه كم و بيش صـاف يكنواخـت هـستند                تشكيل ياف 
هـاي    ها بـصورت دسـته      ندرتاً آلتوكومولوس ). شود  هاي مشخص در آنها ديده مي       سايه

هـاي زيـرين آن داراي كمـي      اند كـه در قـسمت       كوچك و مجزا از هم نيز ديده شده       
نـوع  . دار هستند هاي ريشه نبالهباشد اين ابرها غالباً همراه با د برآمدگي و ناهمواري مي 

هـاي    شـود بـصورت يـك رديـف بـرج           ديگر آلتوكومولوس كه گاهي اوقات ظاهر مي      
  .)8نوع (باشند  اند مي كوچك كه از يك پايه مشترك افقي برخاسته

  
  ها از نظر شفافيت آلتوكومولوس

ها آنقدر شفاف است كـه محـل          در بعضي حاالت قسمت بزرگي از آلتوكومولوس      
 يا ماه را بخوبي نمايان كرده و در بعضي موارد تيرگي آن بحـدي اسـت كـه         خورشيد
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 صورت ابرهـاي آلتوكومولـوس    هر  پوشاند به     چون ماسكي خورشيد يا ماه را كامالً مي       
  .داراي سايه قابل روئيتي هستند) تقريباً هميشه(

  
هـاي  شوند ضمناً بلور  ها ديده مي     غالباً در آلتوكومولوس   (CORONA)پديده كرونا   

بـه صـورت سـتونهاي    ريزد ممكن است  ها فرو مي    يخي كه گاهگاهي از آلتوكومولوس    
  .ميباشد ) Mock Sun(درخشان مشاهده شود كه بنام پديده خورشيد دروغي 

Corona  : گـاهي  . شـود  حلقه رنگيني است كه دور ماه يا خورشيد ديده مـي
  . شيد ديده شودممكن است چند حلقه رنگين متحدالمركز نيز دور ماه يا خور

 تفـاوت  .رنگ داخلي حلقه كرونا آبـي كمرنـگ حلقـه خـارجي آن قرمـز اسـت                
CORONA با HALOهاي خارجي و داخل هاله بر   در رنگ آن  است چون رنگ حلقه

 كرونا بعلت انكسار نورخورشيد يا مـاه توسـط ذرات       .باشند  هاي كرونا مي    عكس حلقه 
 پديده هاله در اثر شكست نـور مـاه يـا             در صورتيكه  ،خورد  ريز بخار آب به چشم مي     

نـسبت  نـا  وهـاي كر  شعاع حلقه. شود خورشيد و عبور آن از قطعات نازك يخ ظاهر مي    
پديده كرونا با حلقه كوچك معرف وجود ذرات درشت      غيرمستقيم با ذرات آب دارد      

در . آب و كرونا با حلقه بزرگ معرف وجود ذرات ريز آب در جو يا ابـر خواهـد بـود        
 با حلقه بزرگ ديده شده و تدريجاً حلقه آن كوچك گردد ابتداكه پديده كرونا صورتي

معرف اين خواهد بود كه رطوبت هوا در جو رو به ازدياد بـوده و ابـري شـدن هـوا و                      
  .بارندگي در پيش خواهد بود

  
  

  ها تشكيل آلتوكومولوس
  

توس يـا   هـاي سيرواسـترا     ها ممكن است بعلت ازدياد بعضي از اليه         آلتوكومولوس
اي از اسـتراتوكومولوس و گـاهي نيـز     ضخيم شدن آنها و نيز بوسيله پخش شدن اليـه    

  .بعلت تغيير شكل آلتواستراتوس و يا نيمبواستراتوس بوجود آيند
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   ابرهاي آلتواستراتوس- ٢
ALTOSTRATUS ( AS ) 

  
ابرهاي آلتواستراتوس از قطرات آب و بلورهاي يخ تشكيل شده و گاهي نيز شامل 

اين نوع ابر معمـوالً بـه صـورت طبقـات           . باشد  هاي برف نيز مي     قطرات باران و يا دانه    
. باشـد  اي  مـي  بسيار وسيع افقي تشكيل و ضمناً داراي نمو عمودي نسبتاً قابل مالحظـه        

ها ممكن است از دو يا چند اليه منطبق روي هم در سطوح مختلفي كـه             آلتواستراتوس
 نيست تشكيل شده و ندرتاً نيز ممكن است بـه صـورت   فواصل آنها با هم چندان زياد    

  .موج و يا نوارهاي پهن كه موازي با هم هستند ظاهر گردند
هاي  گردند كه حتي از ميان نازكترين اليه ها معموالً آنقدر ضخيم مي آلتواستراتوس

مانند آنكه از وراء شيـشه      (شوند    آن قرص خورشيد يا ماه بطور خيلي مبهمي ديده مي         
  .)2نوع ) ( آن نگاه كنندبه كدري

 NSدر اين حالت آنرا بنام   (نمايد    آلتواستراتوس ابري است كه توليد بارندگي مي      
گـاهي اوقـات بارنـدگي بـه زمـين نرسـيده و بـه صـورت                 ). ناميم  نيمبواستراتوس مي 

شود اكثراً در مواقعي كه ابر بـاالي سـر    هاي عصائي شكل از كف ابرها ديده مي        دنباله
هاي ناهمواري در كـف       ها به شكل پستانك و يا برجستگي        ته باشد اين دنباله   قرار گرف 

هاي مـداوم   بارندگي از ابرهاي آلتواستراتوس معموالً از نوع بارندگي. شود ابر ظاهر مي  
  .ريزد هاي برف فرو مي نيست و به صورت قطرات باران يا دانه

 تبخيـر آن در سـطوح   اكثر اوقات در اثـر بارنـدگي از  ابرهـاي آلتواسـتراتوس و         
ها در  هاي كوچك و مجزا و پراكنده ابر تشكيل شده و در بدو امر اين تكه تر تكه پائين

 در اثـر  سـپس اي از سطح زيرين آلتواسـتراتوس بوجـود آمـده و              فاصله قابل مالحظه  
ضخيم شدن و پائين آمدن كف ابر فاصله بتدريج كم شـده و ضـمناً از نظـر انـدازه و      

اند رو به فزونـي       هاي كوچك كه در زير ابر آلتواستراتوس بوجود آمده         تعداد اين تكه  
  . در خواهند آمدهگذارده و گاهي نيز به شكل يك اليه تقريباً پيوست

  
  تشكيل ابرهاي آلتواستراتوس

هاي وسيع هوا به ارتفاعات بـاال       اليه  كثراً در نتيجه صعود ماليم      ها ا   آلتواستراتوس
هاي سيرواستراتوس و يا  ن است در اثر ضخيم شدن پردههمچنين ممك. آيند بوجود مي
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گاهي نيز در اثر    . هاي نيمبواستراتوس ظاهر گردد     گاهي اوقات نازك شدن مجدد اليه     
در نـواحي  . هاي آلتوكومولوس ابر آلتواستراتوس تشكيل خواهد شـد        توسعه يافتن اليه  

ــر گــسترش يــافتن قــسمت فوقــاني و يــا    ابرهــاي يميــاناســتوائي نيــز گــاهي در اث
  .شود كومولونيمبوس ابرهاي آلتواستراتوس توليد مي

  
   ابر نيمبو استراتوس-۳

NIMBOSTRATUS (NS) …  
توانـد    ارتفاع و بقدر كافي ضخيم كه مي        هاي ابر خاكستري و اغلب تيره و كم         اليه

ها بصورت     اين ابر همراه با بارندگي     .)2نوع  (قرص خورشيد يا ماه را كامالً محو نمايد         
در زير اين ابر اكثراً ابرهاي نـاهموار و         . خواهد بود ) كم و بيش مداوم   (ران يا برف و     با

و در مواقعي كه هوا سرد      (نيمبواستراتوس از قطرات آب     . شود  سياه رنگ نيز ديده مي    
هاي برف و يا بلورهاي يخ و يا مخلوطي از عناصـر مـايع و ذرات سـخت      از دانه ) است

هاي حاصـله از نيمبواسـتراتوس يـك     اثر تبخير بارندگيمعموالً در . تركيب شده است 
ارتفـاع پوشـيده    قسمت و يا تمام سطح زيرين ابر نيمبواستراتوس بوسيله ابرهـاي كـم         

هاي مجزا و سپس  شود كه شكل آنها به سرعت در تغيير بوده و ابتدا به صورت تكه مي
رنـدگي از ابرهـاي     البتـه با  . به صورت يك اليه پيوسته درخواهند آمـد       ) اغلب اوقات (

بايد بخاطر داشت و توجه نمود . رسد ين ابرها گذشته و به زمين مينيمبواستراتوس از ا
كه ا رتفاع كف اين اليه پيوسته و تشكيل شده در زير نيمبواستراتوس را نبايد با سطح 

  .تحتاني نيمبواستراتوس اشتباه نمود
  

 
  تشكيل ابر نيمبواستراتوس

  
هاي وسيع هوا بـه ارتفاعـات بـاال          در نتيجه صعود ماليم اليه    نيمبواستراتوس اكثراً   

در اثر ضخيم ) ندرتاً(اين ابر ممكن است ) ضخيم شدن آلتواستراتوس (شود تشكيل مي
نيمبواستراتوس گـاهي   . آيد  ها هم بوجود مي      و يا آلتوكومولوس    شدن استراتوكومولوس 

 یهـا   س  پهن شدن كومولـو   نيز ممكن است در اثر گسترش يافتن كومولونيمبوس و يا           
  .آيد به وجود مي) نمايند وقتيكه اين ابرها توليد باران مي(بزرگ 
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  : نيمبواستراتوس از ابرهاي مشابه آنخيصتش
  

   )ST( با ابر استراتوس)NS( نيمبواستراتوسفرق: الف
هــاي ضــخيم بايــد دانــست كــه  بــراي تــشخيص نيمبواســتراتوس از اســتراتوس

خيم و متراكم و بارندگي حاصله از آن به صورت باران،           نيمبواستراتوس ابري است ض   
هاي كوچك يخي است در صورتيكه بارنـدگي از ابرهـاي اسـتراتوس               برف و يا گلوله   

پودرهاي بسيار ريزيخي و يا و در هواي خيلي سرد منشورها يا  به صورت دريزل معموالً
  .هاي بسيارريز برف با ريزش ماليم خواهد بود دانه

  )CB(با ابر كومولونيمبوس ) NS(و استراتوسنيمبفرق : ب
وقتي كه ديدبان در زير ابري كه داراي شكل نيمبواستراتوس بوده ولي بارنـدگي         
آن همراه با رعدوبرق باشد قرار گيرد آن ابر طبق قـرار داد بايـستي كومولونيمبـوس                 

گردد    ابرهاي ماماتوس مشاهده مي    CB اغلب اوقات در زير ابرهاي       ضمناً. ناميده شود 
  تيره رنگي  ه صورت كامالً  ب و يا هر دو      FS يا   FC ابر   NSدر صورتيكه در زير ابرهاي      

  .شود ديده مي
  
  

  انواع ابرهاي طبقه متوسط

0 = CM-ابر متوسط وجود ندارد .  
  

1 =  CM-             آلتواستراتوس شفاف، قسمت اعظمي از اين ابر شفاف بـوده و از پـشت
 خورشيد يا ماه از پشت  به اينكهمانند(شود  ميآن خورشيد يا ماه به طور ضعيف ديده 

  . مرتفع يا ارتفاع داراستALTO معني كلمه .)يك شيشه مات نگاه كنيم
گونه فرقي با استراتوس نداشـته و   اين ابر از نظر ساختمان و شكل ظاهري هيچ  

ــه    ــدي آن از نقطـ ــتالف آن بلنـ ــا اخـ ــت   تنهـ ــاع آن اسـ ــر ارتفـ ــابراين                    . نظـ بنـ
  .پوشاند اين ابر اغلب سراسر آسمان را مي.شود آلتواستراتوس ناميده مي
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2 = CM  - شامل:  
  )تيره رنگ( غيرشفاف آلتواستراتوس: الف
  NSنيمبواستراتوس : ب

آلتواستراتوس يا نيمبواستراتوس كه قسمت اعظم آن ضخيم بوده و خورشيد يـا             
  .شود ماه از پشت آن ديده نمي

اغلـب  . تر گرديـده اسـت      است كه ضخيم  يك  ن آلتواستراتوس نوع    اين ابر هما  
البته مقـدار  . (شود  نيز در زير آن ديده مي  (AC)اوقات قطعات كوچك آلتوكومولوس     
  ).آن كم بوده و قابل مالحظه نيست

ت گذارده و نوع دوم شود يعني خورشيد م نوع اول به تدريج رو به ضخاASاگر 
معرف نزديك شدن يك جبهه گرم و در نتيجه مقدمـه           يا ماه از پشت آن ديده نشود        

بارندگي است چون اين ابر هرچه بر قطرش افزوده شود از ارتفاعش كاسـته شـده و                  
بايد به خاطر داشته باشيد تا زماني كه ايـن ابـر بـاران              . بارندگي نزديكتر خواهد شد   

 NSشـود و بــه محــض شــروع بارنــدگي بايــد آن را    ناميــده مــيASنـداده بــه نــام  
بايـد              )  ضـخيم  AS و چـه     NSچـه   ( ناميـد البتـه در موقـع گـزارش           )نيمبواستراتوس(

  . استفاده نمودCM = 2از 
NS ) ممكن است به علت ضخيم شدن )واستراتوسبمي ن AS آميخـتن   ازها و يـا 

درآيـد ايـن ابرهـا ممکـن اسـت           NSچند ابر به هم به صورت يك قشر يك دسـت            
AC     رده و استراتوکومولوس    های ضخيم و به هم فش)SC (   يا استراتوس)ST (  هم بوده
  .باشد

 آسـمان را نپوشـانده و بـه صـورت قطعـات             تمام ASگاهي اوقات ممكن است     
شـكل ولـي    البته اين قطعات به طـور كلـي بـي   . بزرگ و دور از هم نيز مشاهده گردد     

  .ميباشندضخيم و قطور 
  

CM = 3 -گي در يك سطح قرار گرفته و  قطعات اين ابر هم، آلتوكومولوس شفاف
  .قسمت اعظم از آن شفاف است

هاي كومولوسـي نبـوده و     و يا به شكل جوشش دارهيچ قسمت از اين ابر دندانه       
 نواخـت  يكاين ابر تقريباً. دهند هاي مختلف آن خيلي به آهستگي تغيير فرم مي          قسمت
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ن بـه يگـديگر    اغلـب قطعـات آ    اينكـه  مساوي است و با      بوده و داراي ضخامت نسبتاً    
ي در وسط آن وجود دارد كه آسمان از ميـان آن ديـده      ئپيوسته است معهذا سوراخها   

  .شود مي
  .ا مي باشداي معرف پايدار بودن هو اين ابر در تمام فصول سال ديده و تا اندازه

  
CM = 4 -هائي از  تكهAC باشد  ميبه شكل عدس، بادام و يا ماهي اغلب.  

بوده و در يك يا چند سطح مختلـف قـرار داشـته و           قسمت اعظم آن نيمه شفاف      
ظاهر شدن ايـن  . گردد  در تغيير بوده و شكل آن عوض مي       قسمتهاي مختلف آن دائماً   

ي كه با   ئ اگرچه مقدار آن نسبت به ابرها       و باشد  ابر معرف باد شديد در آن ارتفاع مي       
  .كم باشد بايد گزارش شود،آن است 

  .شود  نيز ناميده ميAC- Lenticularلتوكومولوس آاين ابر به نام 
  

CM = 5- دسته در يك طبقه يا به شكل نوار كه  آلتوكومولوس نيمه شفاف و دسته
 اين ابر معموالً  . پوشاند  به تدريج در آسمان پيشرفت كرده و در مدت كوتاه آن را مي            

اي   هاي تيره و يا دو اليـه        دنباله آن ممكن است به صورت آلتوكومولوس       و ضخيم شده 
  .يده شودد

آن سـمت در آسـمان      از  دنباله اين نوع آلتوكومولوس به آن طرف از افـق كـه             
  .اند امتداد دارد گسترده شده

 
CM= 6- به وجود كومولونيمبوسلتوكومولوسي كه از گسترده شدن كومولوس و يا آ 

كنند به علت  اي پيدا مي ي كه نمو ارتفاعي قابل مالحظهئهاCUآمده باشد اغلب اوقات 
  )6 نوع ACالبته (آيند   در ميAC شدن قسمت تحتاني آن به صورت ذوب

 كه ييهاACاند به صورت  ابتداي كومولوسهائي كه قسمت تحتاني آنها ذوب شده
  .ضخيم و تيره هستند ديده شده و به تدريج نازكتر و شفافتر خواهند شد

وكومولوسي استرات( ابرهاي پائين    چهارديدبان ممكن است اين نوع ابر را با نوع          
البته با مقايـسه بـا ارتفاعـات        . اشتباه نمايد ) كه از گسترش كومولوسها به وجود آمده      

  .اطراف ايستگاه و بلندي كف آن نوع ابر مشخص خواهد بود
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ابرهاي كومولـوس نيـز ديـده    ) 6 نوع AC( اكثر اوقات در زير اين نوع ابر        ضمناً
 بود همگي   CU همراه با ابر     SCاگر  ابرهاي پائين   چهار  در صورتيكه در نوع     . (شود  مي

 ابرهـاي پـائين     (8) تايپ   در مقايسه با  البته در اين حالت     ). در يك سطح قرار داشتند    
) انـد   گرفتـه استراتوكومولوس و كومولوس و كومولوسي كه در دو سطح متفاوت قرار    (
ع هاي زير آن است در صـورتيكه در نـو     CU و   AC زياد ارتفاع بين      اختالف نسبتاً  اوالً

 "ثانياهاي زير آن چندان زياد نبوده و CUلوسها و مووکوتابرهاي پائين ارتفاع استرا) 8(
 ACاي ندارند در صـورتي كـه    هاي قابل مالحظه  برجستگيSCقسمت فوقاني ابرهاي   

  .باشد هائي در قسمت باالي ابر مي  داراي برجستگي6نوع 
  

CM = 7 -كـه در آسـمان پيـشرفت    آلتوكومولوس غير شفاف در دو طبقه يا بيشتر 
  .كند اي نمي قابل مالحظه

  .شود بيان مي) 7نوع (انواع مختلف ابر متوسط ادامه، در 
. شـود   كه قسمتهاي مختلف آن تيره رنگ بوده و زياد نمـي     ACدو يا چند اليه ابر       -1

  .رسد تر از اليه باالئي بوده و خاكستري رنگ به نظر مي اليه زيرين كمي پايين
اي    كه زياد نشده و سطح تحتاني آن تا انـدازه       ACتيره از ابر    يك اليه ضخيم و    -2

  .دخور خورده به چشم مي موجي شكل و چين
3- AC توام با AS يا NSدر يك يا دو ارتفاع متفاوت .  

بطـور  ها تيره و ضـخيم بـوده و    AC كه در صورتيكه     داشتبايد به خاطر    : تبصره
 گزارش 5صورت نوع  و در غير اين     7 در آسمان پيشرفت نكنند نوع       منظم

 .خواهد شد

CM = 8- اي برجي شكل و يا منگوله   
اي و در بعضي اوقات به صورت         هرنگکهاي برجي و يا        اين نوع ابر داراي دندانه    

سطح تحتـاني ايـن   .شود ي به شكل كومولوس در آن ديده ميئمنگوله بوده و جوششها   
  .نوع ابر مسطح نيست

ر سطح باالي جو بوده و در اكثر اوقات بعد    اين ابر معرف ناپايداري شديد هوا د      
) گردوخاك و يا رعدوبرق   ( ساعت احتمال باد شديد و يا طوفاني شدن هوا           ٦ الي   ٣از  
  . رود مي
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اگرچه مقـدار آن نـسبت بـه    ( ديده شود AS يا ACدر صورتيكه اين نوع ابر با      
  .ود گزارش شCM = 8بايستي ) مقدار دو ابر ذكر شده قابل مالحظه هم نباشد

رود   دو سـاعت از بـين مـي   يك اليشود پس از  وقتي اين ابر در آسمان ظاهرمي 
  .داشتبيني آينده هوا خواهد  تشخيص و گزارش آن كمك موثري براي پيش

  
CM = 9 –در چنـدين اليـه و همـراه بـا هـواي مغـشوش        معموالًي كهآلتوكومولوس 

  ).شود يده ميسيروس ضخيم نيز همراه با اين نوع ابر د(.مشاهده مي شود
  

CM = X- در صورتي نوع ابر متوسط Xشود كـه ابرهـاي     گزارش ميAC و AS و 
NS          هاي مشابه و يا به علت وجود     به علت تاريكي، مه، طوفان و گردوخاك و يا پديده

  .يك اليه متصل و يك دست از ابرهاي پائين ديده نشود
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 رهاي طبقه باالاب
        louds Cevel Ligh H  

  
  ابرهاي سيروس

(CI) CIRRUS CLOUDS  
اين ابرها اغلب به صورت الياف . اند ابرهاي سيروس از بلورهاي يخ تركيب شده     

ظـاهر  ) داراي ظاهري حرير ماننـد و بـه طـور كلـي سـفيد             (هاي نازك     باريك و رشته  
نواخت و يا همـراه بـا   کمكن است به صورت خطوط مستقيم و ياين الياف م . گردند  مي
  .هاي نامنظم و يا داراي پيچيدگي و تاب خوردگي مخصوص باشند دگيخمي

به طوريكه انتهـاي فوقـاني   . شوند  ظاهر مي  )‚( ابرهاي سيروس گاهي به صورت    
هاي پـري    شده و يا باالخره مانند دستهکآن داراي خميدگي مخصوص به شكل چنگ    

هـاي   به صـورت تكـه  ها اغلب اوقات  سيروس. شود كه انتهاي آنها گرد نبوده ديده مي    
رسـد ديـده    ضخيمي كه رنگ آن در مقابل نور خورشيد خاكستري رنگ به نظـر مـي         

و ) مدور و پيچيده(هاي پرگرد  ابرهاي سيروس خيلي به ندرت به شكل دسته     . شود  ميِ
شوند اين ابرها گاهي نيز به صورت نوارهاي پهن و موازي با هم كه  جدا از هم ديده مي

  .گردند افق است ظاهر ميسر همگي آنها متوجه 
 ذكر شده ممكن است چـون تـور نـازكي جلـوي             انواع ابرهاي سيروس كه فوقاً    

اي آن را محو نموده و گاهي اوقات نيز خورشيد و مـاه را   خورشيد را گرفته و تا اندازه  
در طول مدت روز رنگ ابرهاي سيروس كه زياد بـه افـق       . در پشت خود مخفي نمايد    

ي كـه در آن قـسمت   ئدر حقيقت رنگ آن از تمـام ابرهـا  (ست نزديك نباشند سفيد ا 
  ).رسد تر به نظر مي آسمان وجود دارند سفيد

 ابرهاي سيروس متمايل به سفيد خواهد بود در  رنگدباشوقتي خورشيد در افق 
وقتـي  . تـر زرد يـا نـارنجي كمرنـگ اسـت      حاليكه در همان حالت رنگ ابرهاي پائين     

روس اغلب در آسمان به ترتيب به رنگهاي زرد، يبرهاي سرود ا خورشيد به زير افق مي
ايـن ترتيـب در هنگـام طلـوع     . (الخره خاكـستري در خواهنـد آمـد   صورتي، قرمز و با  

 زرد و ابرهاي سيروس كه نزديك افق قرار داشته باشند غالباً ) خورشيد برعكس است  
تـر    كمـي روشـن    تـر   اين رنگها در انواع ابرهاي پائين     (يا نارنجي كمرنگ خواهند بود      
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 ممكن است ديده شود ولـي بـه علـت    HALOدر ابر سيروس نيز پديده هاله      ). است
  . هاله به صورت حلقه كاملي ظاهر نخواهد شدنازكي ابرها معموالً

  
  :تشكيل ابرهاي سيروس -

و يـا آلتوكومولـوس   ) CC(هاي سيروكومولوس   Virgaاز    ابرهاي سيروس معموالً  
(AC)     آيد   كومولونيمبوس به وجود مي     و يا از طبقات فوقاني) .Virga     عبارت اسـت از 
هاي مايل و يا عمودي بارندگي كه به سطح تحتاني ابر چسبيده ولـي بـه زمـين                  دنباله
  .شود  ديده ميSC-CU-CB-AC-AS-NS-CC در ابرهاي  معموالVirgaً. )رسد نمي

ــا تبخ   ــر تغييــر شــكل و ي ــازك ابرهــاي ســيروس ممكــن اســت در اث يــر طبقــات ن
 .نواخت نباشد به وجود آيندکرواستراتوس كه يسي
  
  

  : تعريف ابرهاي سيروكومولوس
ممكـن اسـت   (انـد    از بلورهاي يخ تشكيل شـده    ابرهاي سيروكومولوس منحصراً  

قطرات آب بسيار سرد نيز در اين نوع ابرها وجود داشته باشد ولـي ايـن قطـرات بـه                  
 از يك اليه كـم و      ها معموالً   سيروكومولوس). سرعت به بلورهاي يخ تبديل خواهد شد      

هاي فراواني  ها و يا موجهاي كوچكي كه داراي چين و شكن       بيش وسيعي به شكل حبه    
هاي كوچك  ي كه به صورت حفرهئها سوبه ندرت نيز سيروكومول. شوند  است ظاهر مي

اند كـه بـسياري از آنهـا داراي       اند ديده شده    گردي كه به طور منظمي پخش گرديده      
  .اند دار و شبيه شاخه كندوي عسل بوده يشههاي ر لبه

هاي شبيه به شيشه عدسي و يـا بـادام        ها همچنين به صورت تكه      سيروكومولوس
در بعضي نقاط . اند هاي مشخص بوده  بسيار طويل و داراي كناره      شود كه غالباً    ظاهر مي 

اني هائي كه داراي برآمدگيهاي تيزي در سطوح تحت ها به صورت رشته    سيروكومولوس
باشند و يا به شكل برآمدگيها و برجهاي بسيار كوچكي كه داراي يـك كـف                  خود مي 

اي است كه     ها هميشه به اندازه     شفافيت سيروكومولوس . اند  مشترك هستند ديده شده   
بعـضي اوقـات پديـده      .  آشكار سازند  قادرند محل ماه يا خورشيد را در آسمان كامالً        

CORONAخورد م مي نيز در اين نوع ابرها به چش.  
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  :ها تشكيل سيروكومولوس
هـا بـه وجـود        ا اسـتراتوس  يها و     ها اغلب از تغيير شكل سيروس       سيروكومولوس

اي از ابرهاي آلتوكومولوس موجـب        گاهي اوقات نيز ممكن است طبقه يا اليه       . آيند  مي
  .به وجود آمدن سيروكومولوس گردد

  
  

   CIRROSTRATUS (CS)تعريف ابرهاي سيرواستراتوس 
سيرواسـتراتوس  .  از بلورهاي يخ تشكيل شـده اسـت        ابر سيرواستراتوس اصوالً   

خـورد   ممكن است به صورت پرده حريري شكل كه در آن خطوط نازكي به چشم مي       
  . ظاهر شده و يا ممكن است شبيه پرده غبار آلود و كدري نمايان شوند

غلـب بـه    باشـد و ا     ها بعضي اوقات داراي تيزي مشخصي مي        لبه سيرواستراتوس 
ضخامت سيرواستراتوس به حدي نيست كه قارد به        . شوند  وسيله سيروسها سائيده مي   

باشـد،  ) در افق (افكندن سايه در روي زمين باشد مگر در مواردي كه خورشيد پائين             
هـا نيـز    مالحظاتي كه در مورد رنگهاي ابرهاي سيروس بيان شده در سيرواسـتراتوس         

  . صادق استكامالً
  
  

هاي رقيق مالحظه      سيرواستراتوس  همراه  نيز اغلب اوقات   (HALO)پديده هاله   
ها آن قدر رقيق هستند كه فقط از تشكيل هاله     بعضي اوقات سيرواستراتوس  . گردد  مي
  .توان به وجود آن پي برد مي
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  :ها تشكيل سيرواستراتوس
 هاي وسيع هـوا     ها ممكن است در نتيجه صعود ماليم اليه         پيدايش سيراستراتوس 

به طبقات باال بوده و يا ممكن است از تركيب و يا يكي شدن قطعات سيروكومولوس و 
 باشد گاهي اوقات نيز در اثر رقيق شدن ابرهاي آلتواستراتوس و يا پخـش           يا سيروس 

  .به وجود آيد) ها مربوط به كومولونيمبوس(شدن ابرهاي سنداني شكل 
  

   : باال طبقه  ابرهايانواع-
  
 CH = 0 -  باال وجود نداردابر  
.  

CH = 1 -هاي كشيده وصاف يا بعضي اوقات چنگكي كه در  سيروس به شكل رشته
  .كند آسمان پيشرفت نمي

  
2 = CH -خورده و معموالً زياد  تكه به شكل يك دسته طناب پيچ سيروس ضخيم تكه

  .شود نمي
مانـده قـسمت فوقـاني يـك         رسـد كـه ايـن ابـر بـاقي           بعضي اوقات به نظر مـي     

  . است ونيمبوس است كه سندان آن تقريباً از بين رفتهكومول
  
3 =CH- شود سيروس ضخيمي كه اغلب به شكل سنداني ديده مي .  

 است كه در اثر باد شديد از آن جدا CBاين ابر يا باقيمانده قسمت تحتاني يك 
  . در فاصله دوري از ايستگاه قرار دارد كهشده و يا قسمتهاي از آن است

رسـد    در فاصله دوري از ايـستگاه مـشكوك بـه نظـر مـي       CBجود ابر   در صورتيكه و  
  . گزارش نمودCH = 2توان  مي

  
CH = 4-    سيروس چنگكي يا اليافي شكل و يا هر دو نوع كه به تـدريج در آسـمان

فرق اين ابر . گردد پيشرفت نموده و آن را پوشانده و به طور كلي دنباله آن ضخيم مي           
دنباله چنگكهاي  :ب. شود  نوع يك ابرهاي باال زياد نمي در:الف با نوع اول آن است كه
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دنباله اين نوع ابر ضمن ازدياد به سمت افقي كه  :ج. ن ابر به جانب باال متمايل استيا
  . شود تر مي اند كشيده وضخيم از آن طرف آمده

پيدايش اين ابر اكثر اوقات معرف نزديك شدن يك جبهـه گـرم بـوده و بـه         : تبصره
 نوع يـك و  ASدر پشت اين ابرهاي سيرواستراتوس و سپس به ترتيب        تدريج  

 پديدار شده و بارندگي روي      2بعد از آن آلتواستراتوس و نيمبواستراتوس نوع        
  .خواهد داد

  
CH = 5-ها در يـك نقطـه يـا دو     رشته كه اين رشته  سيروس اغلب به شكل رشته

راتوس و يا فقط سيرواستراتوس است با سيروهمراه روبروي هم در افق جمع شده و نقطه
  .تنها است

در هر دو حال اين ابر در حال ازدياد بوده و دنباله آن ضخيم شده و بـه عـرض            
  .نمي رسد درجه ٤٥

در مواقعي كه سيروس همراه با سيرواستراتوس باشد بايستي در نظر داشـت كـه         
بايد ) هاي افقاز انت( درجه ٤٥تر از عرض   آن پائينCSقسمت يكنواخت اين ابر يعني 

  .باشد
  
6=CH -          است منتها در اينجـا      5كليه مشخصات اين ابر همان مشخصات ابر باال نوع 

 درجه باالتر آمده و تا زمانيكه تمام آسمان را نپوشـانده            ٤٥سيرواستراتوس از عرض    
 در  ايـن نـوع سيرواسـتراتوس     . نمائيم   گزارش مي  6آن را نوع    )  نشده است  8/8يعني  (

 HALO در آسمان پيشرفت نموده و رو به ازدياد باشد اغلب با پديده صورتيكه مرتباً 
  .همراه خواهد بود

CH = 7 -دست پوشانيده باشد  سيرواستراتوسي كه تمام آسمان را يك.  
  .گردد  پديده هاله مشاهده مي ابراكثر اوقات همراه اين

  
CH = 8-      نيـز   سيرواستراتوسي كه در آسـمان پيـشرفت نكـرده و همـه آسـمان را

هاي ذكر شده در باال رو به كم شدن  در صورتيكه انواع سيرواستراتوس. پوشانيده است
  .نمائيم  گزارش مي 8رواستراتوس نوعگذارد آن را سي
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CH =9-  سيروكومولوس تنها يا سيروكومولوس همراه با سيروس يا استراتوس و يـا 
 شده در باال ديـده شـود    اين ابر ممكن است همراه كليه انواع ابرهاي ذكر      .هر دو نوع  

كنـيم كـه مقـدار ابـر       گـزارش مـي  9 آن را نـوع      زمـاني ولي بايد بـه خـاطر داشـت         
  .سيروكومولوس زيادتر باشد

CH =X- سينوپ  هاي ابرهاي باال را در گزارشزماني Xدهيم كه ابرهـاي بـاال     مي
CI-CS-CCشده هاي مشابه ديده ن  به علت تاريكي، مه، طوفان، گردوخاك و يا پديده

ابرهاي متوسـط و  (تر  دست از ابرهاي پائين و يا به علت وجود يك اليه متصل و يا يك    
  .دشوديده ن) ينيا پائ

  
  نوع ابرهاي حاصله از  جدول مربوط به نوع بارندگي

  
  نوع ابر 

CB  CU  ST  SC  NS  AS  
  نوع بارندگي 

    X                                          DRIZZLE                      دريزل  
      X  X  X                                 RAIN                             باران  
X  X                                 RAIN SHOWERS                  رگبار باران  
    X X X                                                SNOW             برف   

X                              SNOW SHOWERS             رگبار برف  
X   X    SNOW PELLETS                   كوچك برفي تكه هاي   
  X                      SNOW GRAINS  (WW=77)  دانه برف دانه  

X    X X  ICE PELLETS (WW=79)       كوچك يخيتكه هاي    
X                                 HAIL                                تگرگ  
  

نماينـد از لحـاظ      ريزش مـي   CU-ST-SC-ASي كه از ابرهاي     ئبارندگيها :توضيح
  .باشند  ماليم و كم دوام مي،شدت و مدت
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  GGgg9    هگرو-2-13
  
  . استه معرف گرو:  9

GG :زمان ديدباني بر حسب ساعت كامل.  
gg :زمان ديدباني بر حسب دقيقه كامل.  

  .باشد  به قرار ذيل بوده و شرايط استفاده از آن بدين شرح مي9GGgg همفهوم گرو
 كه نزديكترين زمان بـه    "وقت رسمي ديدباني    " در   هر گاه انجام ديدباني    -۲-۱۳-۱

انجام  ) دقيقه قبل ويا ده دقيقه بعد از وقت استاندارد ده(  استاندارد ميباشد    وقت
 .  از گزارش حذف ميشود9GGggگرفته باشد گروه 

 اقدام به ديدباني و تهيه گزارش جوي نمـوده  (UTC) 0852 ديدبان در ساعت :١مثال 
 حذف  0900UTC ساعت   SYNOP ازگزارش   9GGggاست در اينصورت گروه     

  .شودمي
موده  اقدام به ديدباني و تهيه گزارش جوي ن(UTC) 1807ديدبان در ساعت  :۲مثال 

 UTC) 1800 ( سـاعت SYNOP ازگـزارش  9GGggاست در اينـصورت گـروه   
  .شودحذف مي

  
      هانجام گرفته باشد گرو" هرگاه ديدباني خارج از وقت رسمي ديدباني -۲-۱۳-۲

 9GGgg               در گزارش سينوپ با ثبـت دقيـق زمـان شـروع ديـدباني درج    
  .مي گردد

 ديدباني و تهيه گزارش جـوي نمـوده    اقدام به(UTC) 0545ديدبان در ساعت  :مثال
 بدينـصورت كـد و   (UTC) 0600 در سـاعت  9GGggاسـت در اينـصورت گـروه    

  9GGgg =090545.                                                     گزارش مي گردد
====================================================  
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  )۲( بخش كدهاي سينوپ
 

كد فرم سينوپ مرتبط با ايستگاههاي دريائي ميباشد كه در جزوه اي بـا شـرح كامـل در                   بخش دوم   
  .اختيار همكاران گرامي تحت عنوان كدها و روشهاي ديدباني دريائي ارائه خواهد شد

  
 ديدباني وضع هوا و دريـا و گـزارش       ،ی آنهائي هستند که در درياها عمليات آمار بردار        ی درياي یايستگاهها
 در حـال حرکـت   ی را بر عهده دارند که اين ميتواند يک سکو ، بويه شناور در آب يا يـک کـشت          یهواشناس
  .باشد

  
  
  
  

  )۳(كدهاي سينوپ بخش- ٣
  

هـائي  ه درج گـرو . شـود  مي اي استفاده  گزارش در سطح منطقه  مبادله از اين بخش براي   
 بنا بـه تـصميم      اند   مشخص شده  8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 معرف   ه گرو ايكه با شماره  

اند بـر    مشخص شده8 تا0اعداد با  ٣هائي كه در بخش       هشكل رمزي گرو  . هر منطقه دارد  
 منظـور  ٣شـود و طبـق همـين قـوانين نيـز در بخـش               اي بسط داده مي     قهططبق قوانين من  

  .گردند مي
هنوز مقرراتي در مـورد نحـوه اسـتفاده از آن در منطقـه             ) …7(و  ) …0 (هدر مورد گرو  

  .ذكر نشده است) IIقه  منط(آسيا
شود و  اي بسط داده مي    بر طبق تصميمات منطقه    0.… و   1.… و   2.…ها نظير     هساير گرو 

گردد توسط ايـن   هاي موجود بر طرف نمي هاين بدين منظور است كه نيازهائي كه توسط گرو      
و غيره هستند قبل     )2.…) (1.…) (0.… (….هائي كه داراي معرف       ه گرو . مرتفع شود  هگرو
 اضـافي وجـود داشـته       هبـراي مثـال اگـر سـه گـرو         . گيرد   قرار مي  8.… ه آنها معرف گرو   از

 به ترتيب مربوط به وضيعت زمين و بارندگي و اطالعات مربـوط بـه ابـر                 هاين سه گرو  وباشد
   .باشد بايد به طريق زير ذكر شوند

333  3EJJJ  6RRRTR  8NSChshs  8…                                           
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  و )0.…( ه هنوز در منطقـه آسـيا مقرراتـي در مـورد اسـتفاده از گـرو                الزم به ذكر است كه    
  كـه  ٣هاي اضافي در بخش       ه گرو در ادامه به شرح   . وضع نشده است   )2.…) (1.…(

  .پردازيم شوند مي اي منظور مي  منطقهتجهت مبادال
  
  333 هگرو-١-٣
  

گيـرد و بـدين    اي قرار مي نطقههاي مندرج در بخش م ه در ابتداي گرو هاين گرو 
  .شوند اي جدا مي  منطقه هايالمللي از گزارش  بين هايترتيب گزارش

====================================================  
  
  
  
  

  xTxTxTnS1هگرو-3-2

  . است  )MAX(دماي بيشينه  مربوط به ه اين گرو
  . استه معرف گرو:1

Sn:    ست، اگر صفر باشد دما مثبـت واگـر يـك      دمابودن   مثبت يا منفي     نشان دهنده
  .استباشد دما منفي 

TxTxTx: در سـاعت    هايـن گـرو   . به درجه سانتيگراد و دهم آن است       بيشينه دماي 
1500 )UTC(شود  سينوپ ذكر ميهاي  در گزارش333 هو بعد از گرو.  

========================================================  
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  nTnTnTnS2هورگ-٣-٣
  

  
 دماي بيـشينه  مشابه مقررات آن و  است  )MIN ( كمينه دمايمربوط به گزارش    

 سـانتيگراد و دهـم آن       بـر حـسب    كمينه دماي TnTnTn جاياست با اين تفاوت كه ب     
  . شود در گزارش سينوپ ذكر مي) UTC (0300 در ساعت هاين گرو. شود گزارش مي

========================================================  
  
  

  
  EJJJ3هگرو-٤-٣
  

 بر اساس تصميمات هر منطقه      JJJ پارامترهاي به كار برده شده در        هدر اين گرو  
واقع شده است لذا براسـاس تـصميمات ايـن    ) آسيا (IIباشد چون ايران در منطقه   مي

 3ESnTgTg بـه صـورت   هنمايد طبق تصميم منطقه آسيا ايـن گـرو      منطقه عمل مي  
  .شود ميگزارش 
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  gTgTnES3هگرو-٥-٣
  

  . استه معرف گرو:3
 ١-٥-٣- :E            مشخص كننده وضعيت زمين است در حالتي كـه يـخ يـا بـرف قابـل

براي تعيين وضعيت زمين ، محـل مناسـبي را   .اندازه گيري سطح آن را نپوشانده باشد     
د در  معرف و مشخص كننده زمينهـاي اطـراف ايـستگاه يـا فرودگـاه باشـ               " كه كامال 

  .مجاورت محوطه اسكرين انتخاب مينمايند
  

  ٠٩٠١دول ج
عدد 
 رمزي

) E(   
   زمينيتوضع

  ).گونه خاك و شن بدون وجود شكاف و هبچ ( سطح زمين خشك است 0
  .سطح زمين مرطوب است 1
  ).آب راكد در گودالهاي كوچك و بزرگ سطح زمين وجود دارد(سطح زمين خيس است  2
  .هسيل آن را فراگرفت 3
  ).باشد گيري نمي قابل اندازه(سطح زمين يخ بسته است  4
  .پوشش نازك از يخ سطح زمين را پوشانيده است 5
  . نپوشانيده استگردوخاك نرم يا شن نرم سرتاسر زمين را كامالً 6
  . سطح زمين را پوشانيده استاليه نازك از گردوخاك يا شن نرم كامالً 7
  .ردوخاك يا شن نرم سطح زمين را پوشانيده استاليه متوسط يا ضخيم از گ 8
  .باشد نهايت خشك بوده و داراي شكافهائي مي سطح زمين بي 9
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 بـراي نـشان   4 و عـدد رمـزي   2 تـا  0تعاريف مربوط به اعداد رمزي از       -٢-٥-٣ 
 براي يك ناحيه وسيع بـه كـار         9 تا   5 و   3د رمزي   اعدا  و دادن زمين باير  

  .رود مي
  .رود  موارد باالترين عدد رمزي به كار مي در تمام-
  
بـه  ( در جدول فوق هروقت كه اشاره به يخ شود شامل بارنـدگي جامـد         -٣-٥-٣

  .شود  نيز مي)غير از برف
  
 3ESnTgTg ه وجود داشته باشد گرو   قابل اندازه گيري   اگر يخ و برف    -٤-٥-٣

  .شود  گزارش ميSnTgTg/3به صورت 
Sn : استدماعالمت مثبت يا منفي .  

  
TgTg:    و بـه  اسـت  شـب   طول به تمام درجه سانتيگراد در   كمينه دماي سطح زمين 

گيري   اندازهدارد متري قرار   سانتي٥سنج حداقل معمولي كه در ارتفاع  دماوسيله يك 
محل نصب اين دستگاه در داخل محوطـه مخـصوص هواشناسـي بـوده و در                . شود  مي

  .  ديگر فاصله داشته باشد متر بايستي از دستگاههاي٣ الي ٢حدود 
  

 را روي سطح برف دماسنجمواقعي كه زمين پوشيده از برف باشد بايستي  :تذكر مهم 
  . كمي باالتر از سطح برف قرار گيردآنقرار داد به طوريكه مخزن 

  
  كمينه دماسنج خواندن روشساعت ديدباني و 

  هاي الزم  و دقتسطح زمين
پس از گـرد كـردن     و   قرائت را    زمين سنج حداقل   دما UTC (0600( در ساعت 

هـر يـك از ايـن    .مي نمايند گزارش 3ESnTgTg ه به تمام درجه سانتيگراد در گرو  آن
 و UTC (0600( عتساباشد كه آن را در      حافظ چوبي مي  م داراي سرپوش    دماسنج ها 

  .دارند روي آن برمي از  (UTC)1500 روي آن قرار داده و در ساعت قرائتپس از 
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روي   0300  (UTC)  تابستانها بايـستي سـرپوش محـافظ را در سـاعت    در :تذكر 

عمل اين سرپوش اين است كه از اثر تابش مستقيم آفتـاب            .دترمومتر قرار دا  
 (UTC)نمايد در سـاعت     گردد جلوگيري مي    كه سبب تبخير الكل ترمومتر مي     

ود س از برداشتن سرپوش بايد يكبار ديگر ترمومتر را به دقت بازديد نمپ1500
 الكـل ترمـومتر در اثـر حـرارت      ازيو در صورتيكه مشاهده گرديد كه مقدار   

ماننـد ترمومترهـاي     شـده ه   ي در باالي لوله ترمـومتر تـشكيل       ئتبخير و حبابها  
لي به وسيله ضربات ماليمي بـا دسـت الكـل را بـه حالـت اوليـه              وحداقل معم 
 در س آنـرا  سـپ  را به انتهاي الكـل آورده      دماسنج شاخص  و مجدداً  برگردانده

  .مي دهيمروي پايه مربوطه قرار 
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  SSS E4 هگرو-٦-٣
  

 وجود داشته  در سطح زمين كه يخ و برفمي شود فقط موقعي استفاده هاين گرو
 شـامل   هايـن گـرو   . دارد) اي  ناحيـه (اي    باشد و ذكر آن بستگي به تـصميمات منطقـه         

امـد در روي زمـين و در زمـان     برف و يخ و ساير بارندگيهاي جضخامتگيري    اندازه
 چندنواخت نيست متوسط عمق کبرف ي) عمق (ي ژرفاهنگامي كه. واهد بودديدباني خ 

گيـري عمـق بـرف     شود بدين ترتيب كه بـراي انـدازه   سطح انتخاب شده گزارش مي   
چندين محل مناسب را كه معرف زمينهاي اطراف ايستگاه بـوده و بـراي ايـن منظـور           

 اين محلها بايـد چنـد       ، محل كافي است   ٥ معموالً(نمائيم    اب مي انتخ گرديده را تعيين  
درج كشهاي م گيري ارتفاع برف از خط هبراي انداز ).متر از يكديگر فاصله داشته باشد     

نمائيم تا به زمين برسد  باشد استفاده و آن را در برف فرومي كه واحد آن سانتيمتر مي
ايـم محاسـبه و از    ه دسـت آورده سپس معادل عمق برف را كه از چند محل مناسب ب    

  .نمائيم جدول مخصوص براي گزارش آن استفاده مي
  
  . استه معرف گرو:4
  
٣-۶-١-E : از يك اليه وضعيت زمين در حالتي كه روي آن برف وجود دارد و يا با 

 با توجه بـه  ٠٩٧٥وعدد رمزي آن در جدول     .گيري پوشيده شده است     يخ قابل اندازه  
  .ه استوضعيت زمين مشخص شد

  
٣-۶-۲- SSS =      ٣٨٨٩كـه مطـابق جـدول    مجموع عمق برف بر حسب سـانتيمتر 

  تعيين مي شود
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  ٠٩٧٥                                         جدول 
عدد 
 رمزي
É 

  وضعيت زمين پوشيده از برف يا يخ

  .قسمت عمده زمين از يخ پوشيده شده است 0
  . زمين را پوشانده استکمتر از نيمی از كه  ) يا بدون يخبا (  تر  برف به هم فشرده يا برف 1
  .كه  حداقل نصف زمين را پوشانيده ولي تمام زمين را نپوشانده است) با يا بدون يخ(برف به هم فشرده يا برف تر  2

  . پوشانيده استاليه يكنواخت برف فشرده شده يا تر كه سرتاسر زمين را كامالً 3
  .پوشانيده است  سرتاسر زمين را كامالًكهاز برف فشرده شده ) يكدست(اليه غيريكنواخت  4
  . برف نرم و خشك كه  كمتر از نيمي از سطح زمين را پوشانيده است 5
  ).اما سرتاسر زمين را نپوشانيده(برف نرم و خشك كه  حداقل نيمي از سطح زمين را پوشانيده است  6
  . و نرم كه  سرتاسر زمين را پوشانيده استاز برف خشك) يكدست(يك اليه يكنواخت  7
  .اليه غيريكنواخت از برف خشك و نرم كه  سرتاسر زمين را پوشانيده است 8
  )كوالك(توده عميق از برف كه  در اثر باد جمع شده (  زمين را پوشانيده استبرفي كه  كامالً 9
 

  ٣٨٨٩جدول 
عدد 
  عمق برف   رمزي

  استفاده نميشود 000
   سانتيمتر۰۰۱ 001
   سانتيمتر ۰۰۲ 002
   سانتيمتر ٩٩٦ 996
  كمتر از نيم سانتيمتر  997
  ).سرتاسر زمين پوشيده از برف نيست(برف سطح زمين را پوشانيده  998
  توان به طور دقيق برف را اندازه گرفت پذير نيست و يا نمي گيري برف امكان اندازه 999
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  EiEEE5هگرو-٧-٣
  

  روه است نشانگر گ :5 
٣-۷-١- EEE :             ۲۴ نشانگر مقدار تبخير ويا تبخير و تعرق تا دهم ميليمتر در طـي 

  .ساعت گذشته مي باشد
  
٣-۷-٢- iE : محصولي است كه  بـراي  عگيري تبخير و يا نو ادوات اندازه معرف نوع 

  .شود تبخير و تعرق گزارش مي
  

روزانـه يكبـار و در      گيريهاي به عمل آمده مقـدار تبخيـر           براساس تصميم : توضيح
گيري و در دفتر گزارش جوي در ستون مربوطه   اندازهUTC 0600ساعت 
  . شود ثبت مي

  
  .شود  از اعداد رمزي به شرح ذيل استفاده ميiEبه جاي 

  ١٨٠٦جدول 
عدد 
  ادوات و يا نوع محصول  نوع اطالعات  رمزي

  )بدون پوشش( و USAطشت تبخيرسنج مدل  0
  )با پوشش يا تور سيمي (USA باز مدل طشت تبخيرسنج 1
  )GGI - 3000) Sunkenطشت تبخيرسنج مدل  2
   متر مربعي ٢٠) مخزن(تانك  3
4 

  تبخير

  گيري  ساير وسائل اندازه
  برنج 5
  گندم 6
   (Maize)ذرت  7
  Sorghumاي  ذرت خوشه 8
9 

  تبخير وتعرق

  ديگر محصوالت 
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 بـه   با توجه ) ١ يا   ٠( به صورت    iE ايران در ايستگاههاي سينوپتيك   -١-٢-۷-٣

  .شود كد مي،  هاي مورد استفادهنوع طشت تبخيرسنج
  
 ميليمتـر  20.6گيـري شـده     اندازهUTC 0600اگر ميزان تبخيري كه  در ساعت : مثال

 5 2061باشد و از طشت نوع امريكائي با پوشش تور سيمي استفاده شود به صورت
گيري شـده در سـاعت     كه  مقدار تبخير اندازهشود الزم به يادآوري است  كد مي 

0600UTC باشد  ساعت قبل از زمان ديدباني مي٢٤ مربوط به.  
========================================================  
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  sss55 هگرو-٨-٣
  

 هشـود و بعـد از گـرو          براي گزارش مدت تـابش آفتـاب اسـتفاده مـي           هاين گرو 
5EEEiEشود  گزارش مي.  

  . استه معرف گرو:55
sss:باشد  معرف تابش آفتاب بر حسب ساعت و دهم ساعت مي.  

  
 و توسط گروه فوق كد قرائـت  تابش از روي كارت آفتابنگار زمانمدت   :توضيح

  . گزارش مي شود 1800Z ساعت با سينوپو 
  

  دقيقـه  ١٨ و    سـاعت  ٤ اگر مدت ساعات آفتابي روزانه از روي كارت آفتابنگار           :مثال
 تقسيم كرده تا دهم ساعت بدسـت آيـد كـد مربـوط بـراي          ٦٠ را بر    باشد دقيقه 

در ضمن چنانچه تمام روز ابر باشد .  خواهد بود55043 به صورت 55SSSگزارش 
              آفتابنگــار مــدت تـابش را نــشان ندهــد در ايـن صــورت كــد مربوطــه   كـارت و 

 خراب يا نگاره به داليلي دستگاه آفتاب خواهد شد و در زمانيك گزارش ( 55000)
  .شود  گزارش مي55///فاقد كارت آفتابنگار باشد به صورت 

  
 بـراي گـزارش   5J1J2J3J4 اصـلي  ه  بعد از گرو،J5J6J7J8J9 تكميلي  هاز گرو ٣در بخش   

  .شود و نحوه استفاده از آن به قرار ذيل است مقدار تشعشع استفاده مي
ــرو ــن گ ــر هاي ــد از گ ــي بع ــه صــورت  55SSS اصــلي هو تكميل ــرم آن ب   و ف

J5F24F24F24F24باشد  مي.  
========================================================  
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  24F24F24F24F5 Jهگرو-٩-٣
  

J5:استه معرف گرو .  
٣-۹-١- F24F24F24F24:   ٢٤ برحـسب ژول بـر سـانتيمتر مربـع در خـالل      تابش مقدار 

  .ساعت گذشته
ــر  ــال حاضـ ــينوپتيك    در حـ ــستگاههاي سـ ــدادي از ايـ ــابشدر تعـ ــي تـ    كلـ

 (TOTAL Radiation)از روي بايـد  تـابش  ايـن نـوع   مقـدار شـود،   گيري مي  اندازه 
قرائت و پس از تبديل به ).....  ، CC1   ، CC2  ، SOLRAD (گر دستگاه موجود    شمارش

  .در گروه مذكور درج گرددواحد ژول بر سانتيمتر مربع 
  
  
  .گزارش شود 2  هميشه عدد5J به جاي -٢-۹-٣
كلـي برحـسب ژول بـر سـانتيمتر مربـع      تـابش  مقدار   F24F24F24F24به جاي    -٣-۹-٣

  .گزارش شود
 ژول بر سانتيمتر مربـع باشـد،   1245گيري شده كلي برابر   اندازه تابشاگر مقدار   : مثال
  . گزارش خواهد شد21245 فوق به صورت هگرو
  .باشد  مي 1800 (UTC)   در ساعتهزمان گزارش اين گرو -٤-۹-٣
  

  :تذكر
  .درج شده است) J5J6J7J8J9) (5J1J2J3J4( به شکل  فوقه گرو٣ در بخش -١
بعـد از   (UTC)1800   در دفاتر سينوپ در سـاعت      هين گرو ذكر است كه ا    الزم به    -٢

  . ثبت خواهد شد55SSS هگرو
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   با توجه به دستگاههاي موجودتابشنحوه قرائت و گزارش 
   كشور هواشناسيگاههايدر ايست

  
 شـماره موجـود بـر روي شـمارش كننـده      18 (UTC)ديدبان ابتدا در سـاعت  

سنج را قرائت و يادداشت نموده، و سپس عدد به دست آمده را در عدد            تابش  دستگاه  
 جايگزين J5F24F24F24F24 ه ضرب و حاصل آن را به عنوان تشعشع كلي در گرو٢٠٩/٠

  .می نمايدنموده و گزارش 
 (UTC) 18 سنج در ساعتتابش عدد قرائت شده از روي شمارش كننده دستگاه : ثالم

  .محاسبات به شكل زير خواهد بود. باشد  مي12352برابر 
 كـه ايـن عـددرا گـرد         ١٢٣٢٥ * ٢٠٩/٠ = ٨٢٥/٢٥٧٥ژول بر سانتيمتر مربع     
 .شـود   منظور و گزارش ميJ5F24F24F24F24 ه در گرو٢٥٧٦نموده سپس به صورت عدد   

چنانچـه سـاير   . گزارش خواهـد شـد     22576 فوق به صورت     هلذا در موقع گزارش گرو    
سنجي در ايستگاههاي هواشناسي كشور مورد بهره برداري قرار گيرند بايد  تابشادوات 

عدد قرائت شده به ژول بر سانتي متر مربـع تبـديل و سـپس در    " دقت داشت كه حتما  
  .گروه مذكور درج گردد
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  )9J8J7JJ5J) (4J3J2J1J5 (هگرو-١٠-٣
  

گيرد كه يك يا چند عبـارت رمـزي نظيـر       مورد استفاده قرار مي    هاين گرو زماني  
  .پردازيم به طور اختصار به ذكر اين عبارات ميكه عبارات ذيل وجود داشته باشد 

هاي ذيل كه حاوي اطالعات اضافي اسـت در       ه در حال حاضر از هيچ يك از گرو       
  .و تنها جهت اطالع ديدبانان ذكرميشوند دنشو ميايران استفاده ن

  
١- d"d"f"f"   5d'd'f'f'g0   

 اسـتفاده  W1W2براي گزارش اطالعات مربوط بـه تغييـر در فاصـله زمـاني بـين       
  .شود مي
  
٢-54g0sndt   

 اسـتفاده  W1W2 در فاصله زماني بـين  دمابراي گزارش اطالعات مربوط به تغيير     
  .شود مي

  
٣- 55fxfxgo  (ddfxfxfx)  

 W1W2زيمم سرعت باد در فاصله زماني بين گبراي گزارش اطالعات مربوط به ما
   .شود استفاده مي

  
٤-56DLDMDH 

  .براي گزارش اطالعات مربوط به جهت حركت ابر است
  
 ٥ -  57CDaec  

  .براي گزارش اطالعات مربوط به جهت و ارتفاع ابر است
  
  ٦-   58P24P24P24  

  . ساعت گذشته است٢٤ت يا صفر فشار سطحي در ظرف براي گزارش تغيير مثب
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7-    58p24p24p24                          

  . ساعت گذشته است٢٤براي گزارش تغيير منفي فشار سطحي در ظرف 
  

هاي فوق و مفهوم آنهـا از نظـر اطـالع             هدر زير مشخصات حروف رمزي مندرج در گرو       
  .شود بيان مي

d'd' = باد در حال وزيدن است، درجه كه از آن جهت١٠سمت حقيقي باد به .  
f'f' =        سرعت باد به واحدي كه به وسيلهiw          معين شده و اين سرعت قبل از تغييـر بـاد 
  .است

go =          زيمم متوسط باد و يا زمان گكل ساعاتي كه بين زمان تغيير باد و زمان وقوع باد ما
  . و زمان ديدباني سپري شده استدماتغيير 

  
ر از دوره زماني تعداد ساعات كامل بدون در نظـر گـرفتن دقـايق         منظو :١تبصره  
  .است
شود و   كد مي0 به صورت go دقيقه بعد از زمان ديدباني باشد ٤٥اگر زمان وقوع : مثال

 يك ساعت يا بيشتر از يك ساعت باشد ولي كمتـر از دو سـاعت                وعاگر زمان وق  
  .شود  كد مي1 به صورت goبعد از ديدباني باشد 

  
  . باشد50 تا 0تواند هر يك از اعداد كامل بين   ميgoمقدار : ٢رهتبص

d"d" = باشد منظور باد تغيير يافته مي( درجه بعد از تغيير باد ١٠سمت حقيقي باد به(  
f"f" =        سرعت باد به واحدي كه به وسيلهiw    منظور سـرعت بـاد تغييـر       ( مشخص شده

 الزم به تذكر اسـت      "d"d"f"f و   5D'D'ff هدر مورد تغيير باد در گرو     ) باشد  يافته مي 
 درجه يا بيشتر باشد و ٣٠براي اينكه تغيير باد گزارش شود، تغيير باد در جهت بايستي 

 متر بر ٨ دقيقه و در زمانيكه سرعت قبل يا بعد از تغيير ٣٠اين تغيير در ظرف كمتر از 
تر بر ثانيه يا بيشتر  م٨ثانيه يا بيشتر است به وجود آمده باشد و ميزان تغيير سرعت باد 

  .باشد
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گزارش اين اطالعات از طرف جزاير يا ساير ايستگاههاي خيلـي پراكنـده             : تبصره
  .اي يا ملي است منوط به تصميم منطقه

  
sn = 1ه نظير آنچه كه در گرودماعالمت مثبت يا منفيSnTTTبيان شد .  
dt = دماتغيير   

 درجـه   0 برابـر يـا بيـشتر از         براي اينكه تغيير دما گزارش شـود، تغييـر بايـستي          
  . اتفاق افتاده باشدW1 W2 دقيقه در فاصله زماني ٣٠سانتيگراد باشد و در كمتر از 

fxfx = ماكزيمم متوسط سرعت باد  
 بايستي فقط زمـاني گـزارش   W1 W2زيمم متوسط سرعت باد در فاصله زماني بين گما

  . متر بر ثانيه باشد١٦ برابر يا بيشتر از fxfxشود كه 
fxfxfx =نات ٩٩زيمم متوسط سرعت باد بيشتر از گما   
 گزارش شـود و مقـدار آن        تانزيمم متوسط سرعت باد بر حسب       گاگر ما : تبصره
 گزارش شده و مقدار واقعـي در يـك          ٩٩ به صورت    fxfx نات گردد    ٩٩ از   بيشتر
  . گزارش خواهد شد55fxfxfx و به صورت 5 ه اضافي با معرف گروهگرو

DLDMDH = ه به ترتيب ابر پائين      جهتي كCL ابر متوسط CM   و ابـر بـاال CH  در حركـت 
  .باشند مي
Da =        جهتي كه در آن سو ابرهاي كوهستاني و يا ابرهائي كـه داراي رشـد عمـودي

  .شوند هستند ديده مي
eC = زاويه ارتفاع قله)TOP ( ابر كه به وسيلهCمشخص شده است .  

 با جهت حركت ابر و ارتفاع ابر  كه در ارتباط  57CDaeC و   56DLDMDHهاي  هگرو
هـاي ثابـت كـه در       قع در خشكي و ايستگاههاي واقع در كشتي       ااست در ايستگاههاي و   

  .شوند منطقه حاره قرار دارند گزارش مي
P24P24P24 =               سـاعت   ٢٤مقدار تغييرات فشار بـر حـسب دهـم هكتوپاسـكال در خـالل 

  .ه اعم از اينكه مثبت، صفر و يا منفي باشدشتگذ
=========================================================  

  
  



  A-123 

  RRRRT6 هگرو-١١-٣
  

بوده و تنها با ) المللي مخصوص بخش بين  (١در بخش    6RRRTR ه نظير گرو  عيناً
  گيرد اي مورد استفاده قرار مي  در بخش منطقههاين تفاوت كه اين گرو

=======================================================  
  

  
 
  24R24R24R24R7هگرو-١٢-٣
  
  . استه معرف گرو:7
١-١٢-٣-R24R24R24R24 : باشد كه   ساعت گذشته مي٢٤  در بارندگيمجموع معرف

 درج UTC 0600اين گروه در پايان گـزارش سـاعت   .شود تا دهم ميليمتر گزارش مي
  .ميگردد

  
 با در نظر گرفتن با توجه به ساعات كاري ايستگاههاي هواشناسي كشور و       : توضيح

 ساعته در داخل كشور مقرر گرديـده اسـت ايـن      ١٢فعاليت ايستگاههاي   
 هـر روز گـزارش      0600UTC ساعته در سـاعت      ٢٤گروه مقدار بارندگي    

  .گردد
 روز گذشـته تـا      0600Zاز سـاعت      سـاعت گذشـته    ٢٤اگر ميزان بارندگي در     :  مثال

0600Z اگر . شود  گزارش مي70648 ميليمتر باشد كد فوق به صورت 64.8 امروز
 79999باشـد كـد فـوق بـه صـورت        Trace ساعت گذشـته ٢٤مقدار بارندگي 

 70002 ميليمتر باشـد كـد بـه صـورت         0.2اگر ميزان بارندگي    . شود  گزارش مي 
  .شود گزارش مي
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  shschSN8هگرو-١٣-٣
  

  .استاين گروه براي بيان ابرهاي قابل مالحظه در اليه هاي مختلف در نظر گرفته شده 
  . استه معرف گرو=8
١-١٣-٣- NS=  نوع آن به وسيله ابر قابل مالحظه اي كهمقدار Cبيان شده است .  
١٣-٣-۲- C =شده استمشخص ٠٥٠٠جدول  كه در نوع ابر قابل مالحظه .   
٣-١٣-٣-hshs=             ارتفاع كف اليه ابر قابل مالحظه از سـطح زمـين كـه نـوع آن بـه 

  . بيان شده استCوسيله 
 فـوق را    هدر مواقعي كه چند اليه ابـر در آسـمان موجـود اسـت گـرو                -٤-١٣-٣

  . جوي تكرار نمودهايتوان تحت شرايط زير چندبار در انتهاي گزارش مي
  

  .باشد يا بيشتر ٨/١ اليه زيرين  مقدار ابر:الف
  .باشد يا بيشتر ٨/٣اليه دوم    مقدار ابر :ب
  .باشد يا بيشتر ٨/٥ اليه سوم     مقدار ابر:ج
  
    
توان   هاي مختلف فقط مي      اليه  ابرهاي قابل مالحظه در    براي بيان و گزارش    -٥-١٣-٣

  . را سه بار تكرار نمود8 هگرو
  
 اليه مختلف ابـر هـم وجـود داشـته           ٣ موجود و    Cbدر مواقعي كه ابر      -٦-١٣-٣

از پائين بـه  (ترتيب ارتفاع  فوق استفاده و آنها را به        ه بار از گرو   ٤توان    باشد مي 
  .و دنبال هم گزارش نمود) باال

  85363   333   30838  35839  67068:                                           مثال
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  :نکات مهم
 

مقدار ابر موجود در هر اليه را بايستي جداگانه و با دقت تخمين و گزارش      -١     
آن وجـود  تربايد تصور نمود كه اليه زيـرين     البته براي تخمين دقيق    .نمود
  .ندارد

 بـراي گـزارش    ابر در يك ارتفاع قرار دارند         نوع  در مواقعي كه دو يا چند      -٢     
 از ديگر ابرهـاي  آنالذكر نوع ابري را كه مقدار        فوق ه در گرو   (C) نوع ابر 

 مقدار تمـام ابرهـائي   NSهم سطح خود بيشتر است منظور نموده و به جاي     
  .نمائيم د گزارش ميان را كه باهم در يك سطح قرار گرفته

  
 در يك سطح قـرار داشـته باشـند          ST-SC-CU با ابرهاي    Cbوقتي كه ابر     -٣     

  . و مقدار آن به طور جداگانه گزارش خواهد شدCb اضافي براي ابر هگرو
  

هـاي    هاي مه، دمه، گردوخـاك و پديـده         وقتي ابرها از ميان پديده     -٤     
را تا سرحد امكان تخمين زده و شوند بايستي مقدار آن  مي مشابه ديده

  .نوع آن را مانند مواقع معمولي گزارش نمود
  

و يا شن ، برف شديد    هنگامي كه به علت وجود مه غليظ، طوفان گردوخاك          -٥     
  hshs/89 بـه صـورت      8 ه گرو ، NS=9شود    مينهاي ديگر آسمان ديده       پديده

 تخمـين و  بايـد ا ر  قـائم  ديـد hshsدر اين حالت به جاي . گزارش خواهد شد
  .دگزارش نمو

  
---------------------------------------------------------  
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  :قائمديد 
  

المللي ذكر نشده ولي منظور از ديد عمودي   تا كنون تعريف بين قائمدر مورد ديد    
هاي متوسط است كه در باالي سـر و در روشـنائي روز               اندازهه  حد رويت اشياء تيره ب    

 ديد در مواقعي كـه ارتفـاع پايـه ابـر كـم بـوده و يـا آسـمان بعلـت وجـود                         توان  مي
گردوخاك معلق در هوا و يا كوالك شديد برف ديده نشود ديـدبان بايـستي          ،دوده،مه

  .  را تخمين زده و گزارش نمايدقائمديد 
  

 به هوا رها كنيم در      رايدروژن  هي است كه اگر بالني مملو از گاز          ارتفاع قائمديد  
گيـري دقيـق آن ماننـد      از اين جهت طرز انـدازه .فاع محو و از نظر ناپديد شود   آن ارت 
هاي با اندازه نسبتاً بزرگ و  گيري ارتفاع كف ابر است و براي اين منظور از بالن اندازه

اي تيـره باشـد كـه قـسمت      انـدازه ه  هوا ب  نمايند در مواردي كه     آبي رنگ استفاده مي   
قابل رويت نباشد اگـر  ) منطقه ديد ايستگاه قرار دارد    كه در   (فوقاني ساختماني مرتفع    

توانـد ديـد     هاي آن را بداند مي      ديدبان ارتفاع ساختمان و يا عالئم مشخص در ديواره        
 را تـشخيص و  قـائم در صورتيكه ديدبان نتوانـد ديـد   .ن بزند مي را از روي آن تخ     قائم

ته باشد بهتر است كه گيري آن در دسترس نداش   تخمين بزند و يا وسائلي براي اندازه      
 8 هتوان از گرو  بصورت رمز مي   قائمبراي گزارش ديد    .نظر نمايد   از گزارش آن صرف   

 را بيان قائمكه مربوط به ابرهاي قابل مالحظه است استفاده و بصورت زير مقدار ديد        
  .نمود

  
 چون آسمان نامرئي و غير قابل رويت Nsبه جاي  8NsChshs در گروه -٧-١٣-٣

و از دو رقم بعدي ( / )  كه نوع ابر قابل مالحظه است C و به جاي 9مزي است عدد ر
hshsورت مذكور به ص هبنابراين گرو. نمائيم ش ديد عمودي استفاده ميار براي گز

89/VvVv    89 كه آنرا به صورت شدگزارش خواهد/hshsنيز گزارش مي  
  .نمايند
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  )٠٥٠٠جدول ( 
C = Genus of cloud   
C= Genus of cloud prdomination 
C' = genus of cloud whose base is below the level of the station   

 
 Code  نام ابر

figure  
Cirrus (ci)  0 
Cirrocumulus(CC)  1 

Cirrostratus (Cs)  2 

Altocumulus  3 

Altostratus (As)  4 

Nimbostratus (NS)  5 

Stratocumulus (Sc)  6 

Stratus (St)  7 

Cumulus (Cu) 8 

Cumulonimbus (Cb)  9 

Cloud not Visible owing to darkness, fog, 
duststorm or other analogous phenomena.  /  

  
  
  
  :  hshsجدول  نكات -٨-١٣-٣

  . ارتفاع بر حسب متر٣٠ ضربدر عدد 50 تا 00ز اعداد رمزي ا: الف
  .فاع بر حسب پا ارت١٠٠ ضربدر عدد 50 تا 00 اعداد رمزي از 

  .شود  گزارش نمي55 تا 51اعداد رمزي : ب
  . ارتفاع بر حسب متر٣٠٠ ضربدر 50 منهاي عدد 80 تا 56اعداد رمزي : ج

  . ارتفاع بر حسب پا ١٠٠٠ ضربدر 50 منهاي عدد 80 تا 56اعداد رمزي 
 پا بر مقـدار عـدد       5000 متر تا    1500 براي هر عدد رمزي      89 تا   81اعداد رمزي   : د
  .شود  افزوده مي80زي رم
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  : مثال
80 = 9,000  Meter  or  3000 Ft  
81 = 10,500 Meter  or 35,000 Ft  
84 = 15,000 Meter or 50,000 Ft  

  
مورد استفاده قرار نگرفته به هيچ عنوان  براي مقاصد هواپيمائي 99 تا 90اعداد رمزي : ه

  .نبايستي از آنها استفاده نمودها نيز   واصله از كشتي(SPECI) ويژه ياهو در گزارش
اگر ارتفاع ابر قابل مالحظه بين دو رقم ذكر شده در جدول باشد بايستي عدد رمزي      : و

  .كوچكتررا انتخاب و گزارش نمود
  

 95 متـر از عـدد رمـزي    ۶۰۰ براي بيـان  ارتفـاع   hshsدر كد نمودن    :استثناء  
  . شوداستفاده مي

  
هاي تراكم بـه وجـود آمـده     از دنباله 8 هر گرومواقعي كه ابر ذكر شده د    :-٩-١٣-٣

 . قيد شودبايد مربوطه ه بعد از گروCotraباشد كلمه 
 

                         ----------------------------- 
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  PSPSPSPS9هگرو-١٤-٣
  
  . استهمعرف گرو: 9

SPSPSPSP :ش  در هر منطقه كدهاي مخصوصي براي اعالم و گزار،هاي مخصوص پديده
  .گيرد هاي مورد نظر تهيه و مورد استفاده قرار مي پديده

  .پردازيم  مي4a3hhh ه به ذكر گرو٢هاي بخش هقبل از ادامه معرفي گرو
===========================================================  

  
  hhh3a4هگرو-١٥-٣
  
  . استهمعرف گرو: 4
١-١٥-٣- a3 :   ست كه ارتفـاع آن بـه وسـيله        فشاري ا   معرف سطح استاندارد هم hhh 

  .شود بيان مي
٢-١٥-٣- hhh :فشار به واحد متر ارتفاع ژئوپتانسيل سطح استاندارد هم.  

  : به صورت ذيل هستندa3اعداد رمزي 
  ٠٢٦٤جدول 

  توضيح a3عدد رمزي 
  .شود  استفاده نمي 0
 1000 هكتوپاسكال) ميلي بار( 1

2 
3 
4 

  .شود استفاده نمي

   500هكتوپاسكال )  بارميلي( 5
  .شود استفاده نمي 6
  700هكتوپاسكال ) ميلي بار( 7
  850هكتوپاسكال ) ميلي بار( 8
  .رود به كار نمي 9



  A-131 

  
 فـوق را محاسـبه و اعـالم         ه چون ايستگاههاي سينوپتيك ايران كه گرو      -٣-١٥-٣

باشـند بنـابراين همگـي         متـر مـي    ٢٣٠٠دارند داراي ارتفاع كمتر از        مي
باري را گزارش نموده و با توجه به جـدول فـوق               ميلي ٨٥٠ع سطح   ارتفا

 است پـس دو رقـم از        8شود عدد     گزارش مي  a3عدد رمزي كه به جاي      
بـاري     ميلـي  ٨٥٠ بوده و سه رقم بعدي معرف ارتفـاع          48گروپ همواره   

  .است
  
سبه شده براي اين سـطح هميـشه چهـاررقمي اسـت و      اچون ارتفاع مح   -٤-١٥-٣

 ١٠٠٠ رقم در اختيار نداريم لذا بايستي رقم      ٣آن بيش از    براي گزارش   
  . گزارش نماييمhhhآن را حذف و سه رقم باقيمانده را به جاي 

  
 باري معادل   ميلي850ارتفاع سطح محاسبه شده : مثال

1432  metres = hhh = 432 
1385  metres = hhh = 385  

  .گردد  گزارش مي48385م  و مورد دو48432 در دو مثال فوق مورد اول ٤ هگرو
  
 روزانـه و همچنـين      ياهبراي قرائت و ثبت آن در دفتـر ثبـت گزارشـ           : -٥-١٥-٣

 را كـه  8توان عـدد رمـزي     باري مي    ميلي ٨٥٠هاي    ترسيم آن روي نقشه   
باري است جانشين رقم       ميلي ٨٥٠معرف استاندارد سطح استانداردهاي     

 جاي ارتفاع محاسـبه      را به  4 حذف شده نموده و چهار عدد بعد از          1000
  .شده منظور نمود

  
ميزان فشار هوا، نسبت به سطح رسمي فرودگاه يـا ايـستگاه، كـه نحـوه               : QFE فشار

  .قرائت و محاسبه آن در باال ذكر گرديد
بار براي استفاده در اختيار مسئولين مراقبت پرواز قـرار     به واحد ميلي   QFEفشار  
  .شود داده مي
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شار تبديل شده ايـستگاه بـه سـطح متوسـط دريـا         عبارت است از ف    :QFF فشار
M.S.L) (               ودر نقشه هاي هواشناسي براي ترسيم خطوط همفـشار مـورد اسـتفاده قـرار
  . ميگيرد

  
  ) : (QNH ALTIMETER SETTINGفشار-

ميزان فشار در يك ايستگاه يا يك فرودگاه، در زمان معـين بـا در نظـر گـرفتن                   
  .داردالمللي براي آتمسفر استان شرايط بين
بـار يـا ايـنچ      به منظور استفاده هواپيماها محاسـبه و بـه واحـد ميلـي     QNHفشار  
  .گردد گزارش مي

  
   استاندارد جو -

   اينچ ٩٢/٢٩بار   ميلي٢٥/١٠١٣فشار جو معادل  -
   درجه سانتيگراد ١٥ هوا دماي  -
   درجه سانتيگراد٥/٦ با ارتفاع در هر كيلومتر معادل دماشدن   كم -

  
  

توانند فشار را با       ايستگاههاي مرتفع كه نمي    IIصميمات منطقه   طبق ت  -٦-١٥-٣
دقت كافي به سطح متوسط دريا تبديل نمايند ارتفاع ژئوپتانسيل يك سطح استاندارد و 

 كه اين سطح استاندارد بـستگي  هشده فشاري را به ژئوپتانسيل متر گزارش نمود     توافق
و ارتفاع ايـستگاه بـه متـر داده شـده           به ارتفاع ايستگاه دارد در زير سطوح استاندارد         

  .است
  

كه ارتفاعش براي ) هكتوپاسكال(سطح فشار   )elevation(ارتفاع ايستگاه به متر 
hhhشود  گزارش مي.  

٨٥٠  ٧٥٠-٢٣٠٠  
٧٠٠  ٢٣٠٠-٣٧٠٠  
  ٥٠٠   متر ٣٧٠٠بيشتر از 
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بايـست در      مـي  4a3hhh يا   4pppp ه يكي از دو گرو    با توجه به مطالب فوق طبعاً     

ولـي در حاضـر در ايـران بـراي          . المللي منظور گردد    نوپ ذكر شود و در بخش بين      سي
 را نيـز در     4a3hhh  ه ايستگاهها خواسـته شـده كـه گـرو          بعضي كاربردهاي داخلي از  

  .دنباري گزارش نماي  ميلي٨٥٠هاي  د جهت استفاده و تهيه نقشهو خياهگزارشانتهاي 
ر ايستگاههاي ايران در ارتفـاع بـين         هم گفته شد اكث    همانطوريكه قبالً  -٧-١٥-٣

 a3هميشه به جـاي      4a3hhh  هد لذا در گرو   ن متري قرار دار   ٢٣٠٠ تا   ٧٥٠
  .شود باري است گزارش مي  ميلي٨٥٠كه نمايشگر سطح  8عدد 

  
  :باري  ميلي٨٥٠طرز تعيين ارتفاع 

باري براي ايستگاههاي سينوپتيك كشور كه ارتفاع          ميلي ٨٥٠تعيين ارتفاع سطح    
براي محاسـبه ايـن     . باشد   متر بوده ضروري مي    ٢٣٠٠ متر الي    ٨٠٠ها از سطح دريا     آن

  :شود  انجام مي زيرايستگاه و  طي سه مرحله) QFE(ارتفاع از روي فشار تصحيح شده 
  
 ايستگاه QFEباري تا سطح ايستگاه به وسيله فشار       ميلي ٨٥٠تعيين فاصله سطح    : الف

  .  صفر درجه سانتيگراددمايدر 
  . متوسط ايستگاهدمايباري تا سطح ايستگاه در   ميلي٨٥٠ تعيين فاصله سطح :ب
  .باري تا سطح دريا  ميلي٨٥٠تعيين فاصله سطح : ج

 ٨٥٠تد يـا اينكـه ايـستگاه بـاالتر از سـطح             فا  در مرحله اخير دو حالت اتفاق مي      
باري قرار  لي مي٨٥٠تر از سطح  و يا اينكه ايستگاه پائين    ) Iشكل  . (باري قرار دارد    ميلي
  ) IIشكل (دارد 

                                            ايستگاه 
h'    

 Mb 850                                          850 Mb                                               
                                         h'  

      hhh = h - h'     h                                                       ايستگاه  
   hhh =h+ h'           h  

   سطح دريا                                       سطح دريا                                  سطح دريا  
  (I  )                        شكل                          (II)                  شكل 
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h - ارتفاع ايستگاه تا سطح متوسط دريا ) ELEVATION(   
h' – ميلي باري 850  تاسطحسطح ايستگاه در دماي متوسط ايستگاه  ارتفاع   

hhh-  ميلي باري تا سطح متوسط دريا 850ارتفاع سطح   
در سه مرحله زيـر  باري براي ايستگاه       ميلي ٨٥٠اينك طرز محاسبه ارتفاع سطح      

  .شود بيان مي
 QFEباري تا سطح ايستگاه با داشتن فشار   ميلي٨٥٠حله فاصله سطح در اين مر: الف

در . آيد  به دست مي ١جدول شماره به كمك   در صفر درجه سانتيگراد وايستگاه
 ١٠ ايـستگاه بـا اخـتالف    QFE فـشار  ،١ شماره ستون عمودي سمت چپ جدول 

) ٩از صفر تـا  ( است و ستون افقي باالي جدول معرف آحاد  باري نوشته شده    ميلي
لـذا بـا    . باشد بقيه ستونهاي افقي اين جدول معرف ارتفاع هـستند           مقدار فشار مي  

 ٨٥٠تـوان ارتفـاع سـطح     مـي ) فشار تصحيح شـده ايـستگاه    (QFE  فشار داشتن
ـ باري را تا سطح ايستگاه در صفر درجه سانتيگراد به دست آورد            ميلي  البراي مث
درجه صفر تا سطح ايستگاه در Mb 850 باشد فاصله سطح QFE = 865 Mbاگر 

  . ژئوپتانسيل متر است gpm 140سانتي گراد
  .شود ژئوپتانسيل متر مي  gpm 123              باشد  QFE = 837.0 Mbاگر 
  .شود ژئوپتانسيل متر مي  gpm 210.3             باشد  QFE = 872.7 Mbاگر 
  .شود ژئوپتانسيل متر مي  479.0-                  باشد  QFE = 800.5 Mbاگر 

  
حـاظ قـدر   ل به ترتيـب از  ١ شماره جدولدرج در   نشود اعداد منفي م      يادآور مي  ضمناً

توان بـراي سـهولت امـر      لذا ميشوند مطلق كم شده ولي از نظر ارزش عددي زياد مي         
  .عمل قرار دهيم را با عالمت مثبت مورد ١ شماره تمام اعداد جدول

 دمـاي متوسـط  باري تا سطح ايستگاه را در      ميلي ٨٥٠در اين مرحله فاصله سطح      : ب
 فعلـي و    دمـاي  متوسط عبارت است از مجمـوع        دماي. آوريم  ايستگاه به دست مي   

   ٢ ساعت گذشته ايستگاه تقسيم بر ١٢ دماي

KTTT +
−+

=
2

12
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 ١٢ دماي T-12 حرارت فعلي ايستگاه و  درجهT متوسط و    دماي Tكه در رابطه فوق     
 به فشار ايستگاه بستگي دارد مثالً مقداري است كه K.  باشد ساعت گذشته ايستگاه مي

 ٨٥٠بـراي محاسـبه سـطح    .  برابـر بـا صـفر اسـت    K مقدار Mb 835 - 864در فشار 
 در  .شـود    اسـتفاده مـي    ٢ شماره    متوسط از جدول   دمايباري تا سطح ايستگاه در        ميلي
 ميلي باري تا سطح ٨٥٠ اختالف ارتفاع سطح ٢ شماره ون عمودي سمت چپ جدولست

 ستون افقي باالي جدول بـه دو قـسمت   وايستگاه در صفر درجه سانتيگراد نوشته شده  
  .تقسيم شده است

 نوشته شده كه هر يك از 50 - 40 - 30 - 20 - 10قسمت اول آن اعداد به ترتيب 
در قسمت .  متوسط ايستگاه مي باشددماي  اي درجه١٠اعداد مذكور معرف واحدهاي 

 نوشته شده كه اين  9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1دوم اين ستون اعدادي به ترتيب 
حال با داشـتن  . باشد  متوسط ايستگاه ميدماياي  اعداد نيز معرف واحدهاي يك درجه 

اري تا سطح ايـستگاه در      ب   ميلي ٨٥٠ ايستگاه و نيز اختالف ارتفاع       دمايمقدار متوسط   
باري تا سطح ايستگاه در   ميلي٨٥٠توان اختالف ارتفاع سطح  فر درجه سانتيگراد ميص

  . به دست آورد ٢ به كمك جدول شماره  متوسطدماي
  
باري تا سطح ايـستگاه در صـفر درجـه سـانتيگراد       ميلي٨٥٠ اگر اختالف ارتفاع   :مثال

باري تا سـطح ايـستگاه را     ميلي٨٥٠سطح  باشد اختالف ارتفاع gpm 140برابر با 
CT دمامتوسط . بدست آوريد   . باشدمي=018

 gpm 140 در مقابل ارتفاع  ٢ شماره مودي سمت چپ جدولعبا مراجعه به ستون : حل
 درجـه سـانتيگراد   ١٠ كه معرف اخـتالف بـراي   ٥ عدد 10C (8+10) دمايو زير 
 مقـدار اخـتالف   ، متوسـط دمايستفاده از قسمت دوم    با ا . آيد  باشد به دست مي     مي

 بنابراين مقدار كـل اخـتالف      4آيد كه برابر است با         به دست مي   C°8ارتفاع براي   
 140gpm با عدد را  كه اين مقدار9gpm = 4 + 5 برابر است با C°18ارتفاع براي 

اد باري تا سطح ايستگاه در صـفر درجـه سـانتيگر             ميلي ٨٥٠اختالف ارتفاع سطح    
 تـا سـطح   gpm 149=9+140بـاري    ميلي٨٥٠تا اختالف ارتفاع سطح كرده جمع 

 باري   ميلي ٨٥٠اگر ايستگاه باالتر از سطح      .  متوسط به دست آيد    دمايايستگاه در   
  . و بالعكسشود  كسر مي(h) از ارتفاع h =149 باشد مقدار فوق يعني

    hhh باشد مقدار h = 1340 gpmشود كه ارتفاع ايستگاه از سطح دريا  فرض مي
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  . قرار داردmb 850تر از سطح  شود و در صورتيكه ايستگاه پائين محاسبه مي
   h+h'=1340+149=1489 gpm = hhh   

شـوند    استخراج مـي ۱ شماره  اعداد منفي كه از جدول     توجه داشته باشيد كه اوالً    
گاه مثبت باشد  متوسط ايستدماي اگر عالمت منفي را حذف تا محاسبه آسان شود ثانياً   

 بـه  ٢شـماره   كمـك جـدول   ا متوسط ب  دمايبايد مقدار اختالف ارتفاعي كه به وسيله        
) در صفر درجه سانتيگراد   (آيد به مقدار اختالف ارتفاع حاصله از مرحله اول            دست مي 

 بدست  hشود تا مقدار   متوسط از آن كم ميدمايو در صورت منفي بودن شوداضافه 
  .كنيم طالب فوق به چهار مثال در حاالت مختلف اكتفا ميبراي روشن شدن م. آيد

 ١٢ و درجه حـرارت      C°15 فعلي   دماي و   QFE=782.4اگر فشار ايستگاهي    : ١مثال
 باشد ارتفاع 2147gpm و ارتفاع ايستگاه از سطح دريا C°17ساعت گذشته 

  .باري ايستگاه را محاسبه كنيد ميلي٨٥٠سطح 
 ٨٥٠ فاصله سطح ١ به وسيله جدول شماره QFEمرحله اول با داشتن فشار در : حل
 ١با مراجعه به جدول شماره . كنيم باري تا سطح ايستگاه را در صفر درجه پيدا مي ميلي

آيد كه از عالمت منفي آن   به دست مي662- عدد QFE= 782.4 Mbدر مقابل فشار 
باري تا سطح ايستگاه در صفر  يلي م٨٥٠ معرف فاصله سطح     662صرفنظر شده و عدد     

  .خواهد بوددرجه سانتيگراد 
  . شود  متوسط ايستگاه محاسبه ميدماي در مرحله دوم ابتدا 

CKTTT 0182
2

1715
2

12
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+
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=  

 K به فشار ايستگاه بستگي دارد جدول زير مقادير          k اشاره شد مقدار     همانطوريكه قبالً 
  .دهد را در فشارهاي مختلف نشان مي

  
  Kدار مق  فشار
775 mb 804 تا  C02  
805 mb 834 تا C01  
835 mb  864 تا C00  
865 mb  894 تا C01−  
895 mb  934 تا C02−  
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مربوط بـه  (موجود در ايستگاه  مراجعه به جدول     و با  18T= متوسط   دمايبا داشتن   
 و با معلوم بودن اختالف ارتفـاع در صـفر درجـه سـانتيگراد      ) ميلی باری  ٨٥٠محاسبه  

  .توان اختالف ارتفاع را در درجه حرارت متوسط ايستگاه پيدا كرد مي
 قابـل  19.1 عـدد  C08 و در زيـر     24.1 مقـدار    C010 زير عدد    662در مقابل عدد    

  : برابر است با C018استخراج است بنابراين مقدار كل اختالف ارتفاع براي 
24.1 +19.1=43.2 gpm 

 662 لذا مقـدار فـوق بـا عـدد     مي باشد) T<0( متوسط ايستگاه مثبت    دمايچون  
  . جمع خواهد شد

h' =662+43.2=705.2 gpm  
باري قرار دارد لذا براي   ميلي٨٥٠از آن جائيكه ايستگاه مورد بحث باالتر از سطح 

باري نسبت به سطح دريا از رابطه زير اسـتفاده             ميلي ٨٥٠بدست آوردن ارتفاع سطح     
  .شود مي

hhh =h-h'=2147-705.2=1441.8 gpm  
 و −C02.9 فعلـي  دمـاي  و QFE=822.6 mbفشار تصحيح شده ايستگاهي : ٢ مثال

 اگر ارتفـاع ايـستگاه از سـطح دريـا    . باشد  مي−c08.6 ساعت گذشته ١٢ دماي

1633 gpm h=  850باشد ارتفاع سطح mbرا بيابيد .  
   و با توجه به١با مراجعه به جدول شماره : حل

CT 0.71
2

8.62.9
−=+

−−
=  

h= 1633 gpm 
hhh=? 

باري تا سطح ايستگاه در   ميلي٨٥٠باشدفاصله سطح   ميQFE= 822.6با اينكه فشار 
شود كه از عالمت منفي صرفنظر شده  مي - gpm 261.2فر درجه سانتيگراد برابر با ص

 متوسط دماي را در  ارتفاع اختالف۲شماره  جدول  به وسيله261.2و به كمك عدد 
CT(ايستگاه   متوسط دمايچون . شود  ميgpm 7رابر با آوريم كه ب بدست مي) =−07

 ٨٥٠باشد لذا عدد مربوط به اختالف ارتفاع ايستگاه تا سطح  مي) T>0(ايستگاه منفي 
 ٨٥٠ متوسط بايد از عدد مربوط به اختالف ارتفاع ايستگاه تا سطح دمايباري در  ميلي
  .شود  صفر كسر ميدماي  درباري ميلي

h=261.2-7=254.2gpm 

hhh=h-h'=1633-254.2=1378.8 gpm 
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                                                                                                                   : ۳مثال

QFE=888.8 mb 

CT 0211
2

1925
=−

+
=  

h=1092 gpm 

hhh=? 

باري تا سطح ايـستگاه در         ميلي ٨٥٠  اختالف سطح  ١با مراجعه به جدول شماره      : حل
 به كمك جـدول  357با داشتن عدد . شود  ميgpm 357صفر درجه سانتيگراد برابر با 

 متوسط دمايباري تا سطح ايستگاه در      ميلي ٨٥٠ مقدار اختالف ارتفاع سطح      ٢شماره  
CT (ايستگاه    h'=357+27=384 gpmخواهد شد ، بنابراين gpm 27  برابر با) =021

   :توان نوشت  باري قرار دارد لذا مي  ميلي٨٥٠تر از سطح  چون ايستگاه پائين و

hhh = h - h'=1092+384=1476 gpm 
                               -----------------------------------------------------                                                     

 ?=QFE=909.9 Mb      T=-14˚C       h=812 gpm   hhh: ٤مثال 

CTTT                                                           :حل 0132
2

12
−=−

−+
=  

 GPM 545باري تا سطح ايستگاه در صفر درجه سانتيگراد   ميلي٨٥٠ارتفاع سطح 
  gpm 26 متوسط  دمايدر باري تا سطح ايستگاه   ميلي٨٥٠ارتفاع سطح 

h'=545-26=519 gpm 

hhh=h+h'=812+519=1331 gpm 

------------------------------------------------------------  
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  tC'H'H'C'N ) ٤(خشبكد هاي سينوپ -٤
  

  .شود  درج اين بخش براساس تصميمات ملي تعيين مي
 تـر از سـطح      نبه ابري كه كـف آن پـائي       به دنبال آن اطالعات مربوط      : 444 -۴-۱-۱

  .آيد ايستگاه است مي

۴-۱-۲- N':ًنظير  مقدار كل ابري كه كف آن پائين تر از سطح ايستگاه است عينا N 
 2700  جدول،شود عمل مي

                                                                    
۴-۱-۳- C':نظير  ،ز سطح ايستگاه قرار دارد نوع ابري كه كف آن پائين تر ا )C(  در

  CODE 0500 شود عمل مي 8NSChShSابرهاي قابل مالحظه 

۴-۱-۴- H'H': ارتفاع )ALTITUDE (  سطح فوقاني ابرهائي كه نوع آنها توسـطC 

  )صد متر به صد متر(گزارش شده بر حسب صد متر 
  

ا در ارتفـاع    ح فوقـاني ابرهـ    طشود يعني سـ      گزارش مي  H'H'=99وقتي كه     :توجه
 . متر يا بيشتر است٩٩٠٠

۴-۱-۵-  Ct:شرح در مورد قله ابري كه كف آن پائين تر از سطح ايستگاه است .  
  
تر از سطح ايستگاه است توسط اين بخـش گـزارش       ابرهائيكه قله آنها پائين    -۴-۱-۶
از سطح و اگر همراه با اين ابرها، ابرهائي وجود داشته باشد كه كف آنها باالتر . شود مي

  .شوند گزارش مي) ١( و در بخش 8NhCLCMCH هايستگاه باشد در گرو
 كه كف آنها زير سطح ايستگاه و قله آنها باالتر از سطح ايستگاه              CLابرهاي   -۴-۱-۷

مـشروط بـر   . شـوند  گزارش مـي ) ٤( در بخش  هم و8NhCLCMCH هدر گرو هم  باشد  
  :ي از آن خارج باشد كه در اين صورت و به اندازه كافنبودهاينكه ايستگاه در داخل ابر 

  
  .شود  كد مي / به صورتhخواهد بود در حاليكه  'c مطابق با  CL و 'N با Nh: الف
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 باالتر از سطح ايستگاه است ديـدباني  آنها اگر بتوان سطح فوقاني ابرهائي را كه قله : ب

  .شود  گزارش مي'H'Hنمود ارتفاع قله توسط 
  
 دومـي از  ه كه قله آنها زير سـطح ايـستگاه اسـت در گـرو        موجود CL يساير ابرها : ج

N'C'H'H'Ctشوند  گزارش مي .  
  
 قرار داشته باشد ه در ميان ابرهاي يك دست و پيوست  اگر ايستگاه تقريباً   -۴-۱-۸

 بـه كـار   8NhCLCMCH (N=0) (N=9) همقرارت مربـوط بـه حـذف گـرو    
  .شود  حذف مي٤ بخش خواهد رفت كه نتيجتاً

  
نيكه دو اليه يا بيشتر از دو اليه ابر وجود دارد كه كف آنها در زيـر                  زما: -۴-۱-۹

 يـا بيـشتر از   ه دو گرو،سطح ايستگاه است و در سطوح مختلف قرار دارند     
  .  به كار خواهد رفتN'C'H'H'Ct هدوگرو

  
                                                 

  ======================== =يانپا======================  ===


