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  شرايط و ضوابط استانداردهاي اقليمي و محيطي ايستگاهاي هواشناسي

  .مكان ايستگاه بايستي معرف اقليم كلي منطقه باشد  -1

 ساله تغييـر عمـده     30محل مزبور بايد طوري باشد كه حداقل براي يك دوره اقليمي             -2

 .اي در محيط اطراف آن ايجاد نشود

 .تغييرات جوي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و شهري مصون بمانداز  -3

رعايت استانداردهاي انتخاب زمين ، احداث بنا ، محل پالتفـرم و محوطـه سـازي بـه             -4

از انتخاب  (منظور افزايش دقت داده هاي هواشناسي در تمام مراحل احداث ايستگاه            

 .مورد توجه قرار گيرد) زمين تا عملياتي شدن ايستگاه
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  )خودكار(شرايط و ضوابط استاندارد جهت زمين ايستگاه هاي سينوپتيك و سينوپتيك تكميلي 

 در خصوص تعيين محل ايستگاه و نصب دستگاه خودكار قبالً با اداره كـل مهندسـي و                  -1

  .سيستمهاي پايه هواشناسي هماهنگي  و مجوز الزم اخذ شود

متـر  ) 90× 60(متر مربع بـه ابعـاد        5400 زمين مناسب و استاندارد به مساحت حداقل         -2

  )ايستگاههاي غير فرودگاهي( مربع

 زمين بايد در مدخل ورودي يا خروجي و يا كنار بلوار اصلي شهر انتخـاب شـده و بـه                     -3

امكانات خدمات شهري مانند آب ، برق ، گازدسترسي داشته و بـه خـط تلفـن مـستقل                   

 خارج محدوده شهري و واقـع در        ايستگاههاي خودكار .( مودم مجهز باشند   GSMثابت يا   

  )ارتفاعات و مناطق صعب العبور با امكانات برق و تلفن نصب گردد

 . زمين مورد نظر بايستي از منابع ملي تامين شود"ترجيحا -4

 .زمين بايد از مسيل و حريم كارخانجات و يا طرح توسعه شهري دور باشد -5

 .اي بيش از يك متر باشد در حد امكان عاري از هر گونه عوارض و پستي و بلندي ه -6

زمين مورد نياز جهت احداث ايستگاه هواشناسي خودكار بايد از دكل هـا و كابلهـاي                 -7

 .فشار قوي برق و سيستم هاي مخابراتي توليد امواج به دور باشد

 . مسطح و باز و به دور از هر نوع مانع باشد "زمين بايد نسبتا -8

ا و عوارض طبيعي كوهستاني در اطـراف        زمين بايد در جايي قرار گيرد كه ناهمواريه        -9

 .ايستگاه حالت كريدور هوايي در اطراف ايستگاه ايجاد ننمايند 

 .زمين ايستگاه در دره ها قرارنگرفته باشد  -10

 .حفر چاه ارت مطابق ضوابط تعيين شده بايد رعايت شود -11

 .از احداث ايستگاه در پشت بام منازل و ساختمان ها خودداري شود -12



 ٥

ن ايستگاههاي هواشناسـي خودكـاري كـه نيـاز بـه احـداث سـاختمان                متراژ ساختما  -13

 . متر مربع زيربنا مي باشد130مجموعاً ) با توجه به نوع ايستگاهها(دارند

 .اخذ تائيديه نقشه هاي طراحي و معماري از اداره ساختمان الزامي است -14

بور جريان ديوار اطراف زمين هواشناسي تا حد امكان از نرده استفاده شود تا جلوي ع             -15

  .هوا گرفته نشود
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  استانداردهاي ابعاد ساختمان ، سكوي ادوات و فواصل انواع ايستگاههاي هواشناسي
  

  نوع ايستگاه رديف  نياز ساختمان
  سكوي ادوات  زمينحداقل 

  )فواصل استاندارد(فواصل ايستگاه 

  متر مربع) 90 ×60 (به ابعاد  سينوپتيك اصلي  1
   متر مربع120: ساختمان اداري 

 متـر   100 تـا    80: واحد سـرايداري    
  مربع

  

فاصله استاندارد دو ايستگاه سـينوپتيك بـر        ) 1  متر مربع ) 12× 12(ابعاد 
 150اســاس توپــوگرافي خــاص ايــران نبايــد از 

  كيلومتر تجاوز نمايد

  متر مربع) 90  ×60  (به ابعاد  سينوپتيك تكميلي   2
   متر مربع100: ساختمان اداري 

 متـر   100 تـا    80: سـرايداري   واحد  
  مربع

  

فاصله استاندارد دو ايستگاه سـينوپتيك بـر        ) 1  متر مربع) 12 × 12(ابعاد 
 150اســاس توپــوگرافي خــاص ايــران نبايــد از 

  كيلومتر تجاوز نمايد

  متر مربع ) 90 × 60( به ابعاد  اقليم شناسي  3
   متر مربع50: دفتر كار متصدي 

  )در صورت امكان(
  

   كيلومتر باشد50حداقل فاصله بين دو ايستگاه   متر مربع )  12 ×12  (ابعاد  

   كيلومتر30 كيلومتر تا 15كمتر از ) 1  متر مربع ) 2×  2(ابعاد   متر مربع  ) 10 ×  10( به ابعاد  باران سنجي  4
  

  
  



 ٧

  استانداردهاي ابعاد ساختمان ، سكوي ادوات و فواصل انواع ايستگاههاي هواشناسي
  

  يستگاهنوع ا رديف  نياز ساختمان
  سكوي ادوات  زمينحداقل 

فواصل (فواصل ايستگاه 
  )استاندارد

  دركنار زمين ايستگاه سينوپتيك ) 100× 100 (به ابعاد -  جو باال   5
   متر4متر مربع با ارتفاع ) 5/5 ×  5/3( اتاق نصب الكترواليزر -
   متر6متر مربع با ارتفاع ) 5/5  × 5/5(  اتاق گاز -
جره هاي باز شو در نزديك سـقف بـا دسترسـي بـاز و بـسته                 پن(

   ) متري كف اتاق ها5/1نمودن آنها از ارتفاع حدود 

   كيلومتر250 حداقل -  
 فاصله ساختمان اداري با اتاق      -

   متر40گاز و الكترواليزر حداقل 

6  
1-6  
2-6  

  :ايستگاه ويژه 
  جو ايستگاه آلودگي زمينه
  ايستگاه ازن سنجي

 هكتار زمين بر حسب مـورد سـاختمان         1اقل  نياز به حد  
اداري و آزمايشگاه و محل مناسبي جهـت نـصب ادوات         

  مربوطه دارند

  متر مربع) 12 ×  12(ابعاد 
  
  

  بر اساس نياز منطقه 
  
  

 در مجاورت ساحل و مشرف بـه        مربعمتر) 90  × 60 (ابعادبه    هواشناسي ساحلي   7
: مان مـورد نيـاز      دريا با امكان دسترسي به آبهاي آزاد ساخت       

   متر مربع 120دو دستگاه ساختمان اداري با زيربناي 

  متر مربع ) 12 ×  12(ابعاد 
و يك اسكله مخصوص نـصب ادوات انـدازه         
گيري عوامل دريايي و دماي سطح آب دريـا         

   متري آب مورد نيازمي باشد2تا عمق 

  

ايــستگاه هواشناســي    8
                        فرودگاهي

  متر مربع)100  × 100(ابعاد  به
در ( متـر مربـع    200  حـداقل   : دو طبقـه   ساختمان اداري 

  ) متر مربع230صورت وجود ايستگاه جو باال 

متر مربـع بـا رعايـت       ) 12×  12(ابعاد  
  شرايط استاندارد

 

ــات    9 ــستگاه تحقيقـ ايـ
  كشاورزيهواشناسي 

  متر مربع)100  × 100 (به ابعاد
اتـاق ازمايـشگاه    ( متر مربع  230  حداقل :ساختمان اداري 

  )  متر مربع30
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  استانداردهاي ابعاد ساختمان ، سكوي ادوات و فواصل انواع ايستگاههاي هواشناسي
  

  نوع ايستگاه رديف  نياز ساختمان
  سكوي ادوات  زمينحداقل 

  )فواصل استاندارد(فواصل ايستگاه 

تيك ايستگاه سينوپ  10
  اصلي 

  و خودكار

  متر مربع )90  × 60 (ابعاد به 
) بدون سـرايداري  ( متر مربع    60: ساختمان  

  )با سرايداري( مترمربع  120

متر مربع با رعايـت ضـوابط و        ) 12  × 12 (ابعاد
  استاندارد 

  

  سينوپتيك تكميلي   11
  خودكار

  مترمربع) 90   ×60(ابعاد  به 
ل اتـاق    مترمربـع شـام    120 تـا    60:ساختمان  

  )در صورت نياز(ديدباني و سرايداري

متر مربـع بـا رعايـت شـرايط         ) 12 ×12 (ابعاد
  استاندارد

  

  اقليم شناسي   12
  خودكار

  مترمربع) 90   ×60(ابعاد  به 
 متر مربع جهـت محـل نگهـداري         60: ابعاد ساختمان   

ملزومات ايستگاه و استقرار دستگاههاي مخابراتي و       
  )هنگي اداره ساختمانبا مشورت و هما(رايانه 

متر مربع بـا رعايـت شـرايط        ) 12  × 12 (ابعاد
  استاندارد 
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  استانداردهاي ابعاد ساختمان ، سكوي ادوات و فواصل انواع ايستگاههاي هواشناسي

  
  نوع ايستگاه رديف  نياز ساختمان

  سكوي ادوات  زمينحداقل 
  )فواصل استاندارد(فواصل ايستگاه 

  اه جاده اي ايستگ  12
  خودكار

ــا )5   ×4(ابعــاد   نياز به ساختمان ندارد  متــر مربــع ب
رعايت ضـوابط و مقـررات و       
ــاع  ــرفتن ارتفـ ــر گـ در نظـ
مناســب بــراي فــنس كــشي 

  ) متر5/2(اطراف پالتفرم

  

متـر مربـع بـا      ) 2   ×2 (ابعاد     متر مربع) 10   ×10(به ابعاد  باران سنج ديتاالگر   13
و رعايت ضـوابط و مقـررات       

ارتفــاع ( اســتانداردهاي الزم 
  )فنس يك متر

  مطابق با ايستگاه باران سنجي معمولي
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  جزئيات متراژ ساختمان ايستگاه هاي هواشناسي سينوپتيك
  
  
    ايستگاه                                        

                                 عنوان فضا
  سينوپتيك فرودگاهي  سينوپتيك خودكار  سينوپتيك 

    متر مربع70    متر مربع35   متر مربع40 – 60  ديد باني

    متر مربع30 + 24  -    متر مربع24  اطاق رئيس ايستگاه

    متر مربع17    متر مربع10    متر مربع24  آبدارخانه سرويس

اداري
  

    متر مربع24    متر مربع12    متر مربع12  نمازخانه

  -    متر مربع24    متر مربع32  نشيمن

  -    متر مربع16    متر مربع16  سرويسآشپزخانه 

سرايداري
  

  -    متر مربع14    متر مربع22  خواب

    متر مربع10    متر مربع10    متر مربع10  راه پله

    متر مربع175    متر مربع122    متر مربع200  جمع خالص

جهت فضاهاي ارتبـاطي و ديوارهـا       
بــه فــضاهاي فــوق % 10بــه ميــزان 

 اضافه ميشود

    متر مربع190 – 200    متر مربع130  ع  متر مرب200 – 220



 ١١

  شرايط و ضوابط ساختمان انواع ايستگاه هاي سينوپتيك ، سينوپتيك تكميلي

  

 متر مربع مـسكوني     100 تا   80 مترمربع اداري و     120احداث ساختمان با زير بناي حداقل        -1

  .گي اداره ساختمانبا مشورت و هماهن

 مترمربع براي ايستگاههاي سينوپتيك     100 تا   80احداث يك واحد سرايداري با زيربناي        -2

 .اصلي و تكميلي الزم است 

در احداث ساختمان انواع ايستگاههاي هواشناسي ، سينوپتيك ، سينوپتيك پس از اخـذ          -3

 .را اقدام شودتائيديه نقشه هاي طراحي و معماري  از اداره ساختمان  نسبت به اج

موقعيت ايستگاه بايد به گونه اي باشد كه از تغييرات جوي ناشي از فعاليتهاي صنعتي                -4

 .و شهري مصون و معرف اقليم كلي منطقه باشد 

فاصله ساختمان يا ساير موانع تا پلتفرم با توجه به ارتفاع ساختمان و موانع بر اسـاس                  -5

 .استانداردها رعايت گردد

يد از دكل ها و كابلهاي فشار قوي برق و سيستم هـاي مخـابراتي               ساختمان ايستگاه با   -6

 .توليد امواج به دور باشد

 .تيپ ساختمان اداري ايستگاه با توجه به اقليم منطقه طراحي و اجرا شود -7

احداث ساختمان و محوطه سازي از طريق پيمانكار و نظارت بر احداث توسـط نـاظر                 -8

ي اسـتان و نظـارت عاليـه توسـط اداره           مقيم تعيين شده توسط اداره كل هواشناس      

 .ساختمان واقع در سازمان مركزي انجام خواهد شد

  

  

 



 ١٢

  شرايط و ضوابط استاندارد جهت سكوي ادوات ايستگاههاي 

  سينوپتيك و سينوپتيك تكميلي

   )12 × 12(تسطيح زمين و احداث سكوي استاندارد و فنس كشي شده به ابعاد  -1

) ساختمانهاي كوچك ، تك درخت و غيـره (وانع مجزا  فاصله بين جايگاه هواشناسي و م      -2

 . برابر ارتفاع بلندي موانع باشد10بايستي حداقل 

درختان جنگلي ، مجتمع هاي ساختماني و       (فاصله بين جايگاه هواشناسي و موانع بزرگ         -3

 . برابر ارتفاع بلندترين مانع باشد 20) غيره

قـرار گرفتـه   )  ، درياچـه و دريـا  آبي ، رودخانه(اگر ايستگاه در مجاورت سطح وسيع   -4

 متـر دورتـر از بـاالترين سـطح ممكـن آب             100باشد  جايگاه هواشناسي بايد حداقل       

 .مربوطه باشد

 .سكوي ادوات به منظور حفاظت از دستگاهها و جلوگيري از خسارت محصور شود -5

بكه تور سـيمي بـه   به منظور جلوگيري از توده شدن برف ، حصار جايگاه بايستي از ش         -6

فلـزي درون حفـره     ) قـاب (ساخته شده و تور سيمي روي فريم        ) cm) 5   × 5  بعاد    ا

 از سـطح زمـين      m 5/1 حصار بايستي    "هاي سيماني در داخل زمين محكم شود ضمنا       

 ) .طبق نقشه پيوست    (. ارتفاع داشته باشد

ضرورتي ندارد كه محل سكو صد در صد مسطح باشد بلكـه بايـستي بـا توجـه بـه                     -7

 .بيعي زمين شيب احتمالي را تا حد امكان تعديل نمود و سكو را احداث كرد عوارض ط

محل اسقرار ادوات سكوي هواشناسي در امتداد چندين خط موازي بـا ضـلع شـمالي                -8

جايگاه با فاصله متناسب و به ترتيب كاهش بلندي آنها به سمت جنوب قـرار دارد و           

 .درب سكو نيز به طرف شمال باز مي شود



 ١٣

 احداث ، از حداقل سيمان و بتون سطحي استفاده و از شن ريزي خـودداري            در هنگام  -9

 .شود 

ارتفاع ، قطر و رنگ پايه تورهاي حصار سكوي ديـدباني هماهنـگ و يكـسان باشـد تـا                     -10

 .خطاهاي ناشي از گرماي ويژه اجسام جانبي بر روي ادوات در محيط سكو كاهش يابد 

ر طبيعي و تاسيساتي كـه در زمـين ايجـاد           سكوي ادوات بايستي از منابع حرارتي و غي        -11

لرزش يا توليد حرارت مي كنند مانند محل عبور كاميونهاي سـنگين در آزاد راههـا و             

 .خطوط راه آهن و فرودگاهها و امثال آنها فاصله داشته باشد

 .فضاي سبز فقط در اطراف ساختمان اداري و به دور از پالتفرم در نظر گرفته شود -12

 cm 15 و حداكثر ارتفـاع      cm50 سكوي ادوات از جنس بتون به عرض         گذرگاههاي عمومي  -13

 . خودداري شوند "كه به طور منفصل احداث شود و از يكپارچه بودن گذرگاهها جدا

 .كليه پايه هاي حصار و ادوات  بايد به رنگ سفيد رنگ آميزي شود -14

 .حفر چاه ارت مطابق ضوابط تعيين شده -15

  . آمپر در نظر گرفته شود32 سه فاز 1 برق مورد نياز ايستگاه فرودگاهي درجه -16      
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤

 

  شرايط و ضوابط استاندارد ادوات ايستگاههاي سينوپتيك و سينوپتيك تكميلي

  

موقعيت قرار گرفتن و ارتفاع كليه دستگاههاي هواشناسي نصب شده از سطح زمين             -1

  .ان باشد بايد در كليه ايستگاهها مشابه و يكس

 .ارتفاع پايه ادوات و دستگاهها يكسان باشد  -2

ارتفاع استاندارد فنجان سـرعت سـنج در بادنمـاي الكتريكـي ، بادنگـار الكتريكـي ،                   -3

 . متر تا سطح زمين باشد 10بادنماي پاندولي 

 70و  cm 35 طبقـه    2 باشد كه يك پلـه       cm 170ارتفاع كفي اسكرين ها از سطح زمين         -4

 . آنها نصب شود جهت قرائت در كنار

 . باشد cm 100ارتفاع دهانه باران سنج از سطح زمين  -5

 از جنس بتون و اگـر       cm 15باشد و حداكثر ارتفاع آن       ) 100 ×  100(سكوي برف در ابعاد    -6

 .از جنس چوب باشد بهتر است 

 . باشد cm 200ارتفاع دهانه باران نگار از سطح زمين  -7

واليت ، اكتينو گـراف ، آفتـاب نگـار از سـطح             ارتفاع كفي تابش سنج الكتريكي ، تئود       -8

 . باشد cm135زمين 

 cm 200ارتفاع فنجان سرعت سنج بادنگار مكانيكي از سطح زمين  -9

محـصور در    ) m) 4 ×  6كرت دماسنج هاي خاك در محوطه جنوب شرقي در ابعـاد             -10

كه خـاك وسـط از جـنس طبيعـي محـل و             ) cm) 15  × 15×  15ديواره بتوني در ابعاد     

 .دون سنگ و شن باشد و براي گذرگاه از قطعات چوبي استفاده شود ب



 ١٥

 چهـار مثلـث   4كـه بـر روي     ) cm) 120 ×  120پايه تشت تبخير از جنس چوب در ابعاد          -11

كه هوا به راحتي از آن جريان داشـته باشـد و حـداكثر              . بتوني كوچك قرار مي گيرد      

 . باشد cm 15ارتفاع پايه  بتوني 

 كـه بـا مهـار       cm150 جنس قاب فلزي كه ارتفاع آنها از سطح زمين           پايه هاي حصار از    -12

 ).طبق نقشه پيوست(افقي به يكديگر مهار شود 

 .باشد  ) 5 ×  5(يا  ) 4  × 4( توري حصار شبكه بايستي  -13

 .پايه هاي چراغ روي حصار ضلع شمالي و جنوبي نصب شود -14

تگاهها بايستي از باالترين    ادوات و دستگاههاي اندازه گيري مورد استفاده در اين ايس          -15

كيفيت فني برخوردار بوده و در نصب آنها نكات فني و حفظ حريم هاي الزم نـسبت                 

 .به موانع طبيعي و غير طبيعي رعايت شود

به منظور حفظ استانداردها كاليبره نگهداشتن ادوات سـنجش و انـدازه گيـري الزم               -16

لكرد اين ايستگاهها را به طـور       است كادر پشتيباني فني و تخصصي با امكانات الزم عم         

 .مستمر تحت نظارت دقيق داشته باشند 

محل سكو الزم نيست صد در صد صاف باشد و بايستي با توجه به عوارض طبيعي  - 17

 .تعديل نموده و سكو را احداث كرد%  50 الي 40زمين شيب احتمالي را تا حدود 

 .يزي شوندكليه پايه هاي حصار و ادوات بايستي به رنگ سفيد رنگ آم - 18
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  شرايط فني مورد نياز جهت احداث اتاق ديدباني

) سـكوي ادوات    ( اتاق ديدباني در قسمتي از ساختمان ايستگاه كه بـر جايگـاه ادوات               -1

  .اشراف و ديد داشته باشد احداث شود 

 .در اتاق ديدباني و در سمت سكوي ادوات پنجره هايي مناسب در نظر گرفته شود -2

ودگاهي اتاق ديدباني بايد مشرف به دو طرف باند فرودگاه نيـز            در ايستگاههاي فر   -3

 .باشد تا ديد كافي در طول باند داشته باشد 

درب هاي ورودي به اتاق ديـدباني بمنظـور جلـوگيري از كـوران نبايـد رو بـه روي                     -4

 .يكديگر ايجاد شوند

ـ       محل نصب فشار سنج و فشار نگار بايد در سمت غرب يا            -5 ه  شرق اتاق ديـدباني و ب

  فرو رفتگي در ديوار به عرض يك متر مانند نصب كمد ديواري ساخته شود        صورت  

در معرض مستقيم نور خورشـيد و  .(هر چقدر عمق آن بيشتر باشد مناسب تر است         

 )كوران باد و باد كولر نباشد

جهت ارتباط جايگاه ادوات با اتاق ديدباني كانال هـاي عبـور كابـل بـا سـطح مقطـع                     -6

سه كانال مجـزا بـراي عبـور كابـل     .(سانتي متر ايجاد گردد  ) 6(ش  مناسب با قطر ش   

 )هاي برق ، ديتا و ارتينگ مورد نياز است

از پشت بام به داخل ساختمان تعبيـه شـود          ) لوله پليكا ( سانتيمتر   6يك كانال به قطر      -7

 )VSAT  و   Wirelessبراي عبور اتصاالت مربوط به آنتن جو باال ، (

در نظـر گرفتـه     ) با توجه به سطح ايـستگاه     ( متر مربع    60 تا   40مساحت اتاق ديدباني     -8

 .شود



 ١٧

پريز برق ، تلفن و شبكه در هر طرف در          ) 5(در تمام جهات اتاق ديدباني حداقل پنج         -9

 .نظر گرفته شود

كليد روشنايي محوطه در نزديكي درب خروجي اتاق ديدباني سـمت جايگـاه ادوات               -10

 .نصب شود

 .دو جداره باشند كليه پنجره هاي اتاق بايستي  -11

 زوجي مخابراتي جهت سيستم سوئيچ در اتاق ديدباني مراكز اسـتانها            50يك ترمينال    -12

 .در نظر گرفته شود
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  شرايط و ضوابط استاندارد جهت سكوي ايستگاه خودكار

  

سكوي ايستگاههاي هواشناسي خودكار  كه داراي ديدبان و برخي ادوات اندازه گيري              -1

متر مربـع احـداث      ) 12  × 12(ه خودكار مي باشند به ابعاد       دستي در مجاورت دستگا   

 )نوع ادوات و نحوه قرار گرفتن آنها طبق نقشه پيوست مي باشد. (مي شوند

سكوي ايستگاههاي خودكار كه فاقد ديدبان  ادوات اندازه گيري دستي  مـي باشـند                 -2

  ) .طبق نقشه پيوست(متر مربع احداث شوند  ) 10   ×10(در ابعاد    

متر مربع بـه     ) 12  × 12( با ابعاد    1ارتفاع پايه حصار پالتفرم ايستگاههاي خودكار رديف         -3

متر مربع بـه     ) 10  × 10 ( با ابعاد پالتفرم     2 متر از سطح زمين و براي رديف         5/1اندازه  

 . متر در نظر گرفته شود5/2اندازه 

 .شد سانتيمتر با5 ×  5 يا  4 × 4ابعاد چشمه هاي توري حصار بايد -4

 .حصار سكوي ادوات تنها داراي يك درب در جهت شمال مي باشد -5

با توجه به مشكالت مربوط به قطع شدن سيستم هاي مخابراتي برق و عـدم ارسـال          -6

اطالعــات در ايــستگاههاي خودكــار ، ادوات دســتي از قبيــل جعبــه اســكرين حــاوي 

ت دماسنج هاي خاك    سايكرومتر كامل، فشار سنج ، بادنما ، باد سنج ، باران سنج ، كر             

. شت تبخير ، آفتاب نگار ، تابش سنج و دماسـنج حـداقل زمـين قـرار داده شـود          ت،  

 )متر مربع ) 12   ×12(ايستگاه خودكار به ابعاد (
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  استاندارد و شرايط مورد نياز ايستگاههاي فرودگاهي
  

اهي كه كليه نيازها را در بر گيـرد         شرايط استاندارد براي احداث ايستگاههاي فرودگ     

  .بشرح زير بوده كه مي بايستي توجه خاصي جهت رعايت آنها بعمل آيد

جمع آوري اطالعـات در     . عمده وظايف ايستگاههاي فرودگاهي كه احداث مي شوند          -1

  .جهت ارائه خدمات هواشناسي هوانوردي  مي باشد

چهار حرفـي در شـبكه بـين         اين نوع ايستگاهها با كد       SPECI و   METARگزارشهاي   -2

 . قرار خواهد گرفت ICAOالمللي 

در اين نوع ايستگاهها ديدبان رسمي و متخصص هواشناسـي انجـام وظيفـه خواهـد                 -3

 .نمود

 ساعته فعاليت پروازي داشته باشد ، ايستگاه نيز به همـين            24در صورتيكه فرودگاه     -4

 .صورت عملياتي شود



 ٢٥

مراقبت پرواز مكتوب انجام خواهد شـدكليه       انتقال اطالعات از برج ديدباني به برج         -5

 .مكالمات و مكاتبات بايد ثبت و ضبط شود

نقشه هاي طراحي و معماري ساختمان ايستگاه بايد مورد تاييد اداره ساختمان بوده و               -6

 داراي كليه امكانات و تجهيزات آب و برق ، خطوط مخابرات و جاده دسترسي               "الزاما

 .خواهند بود

 .با رعايت كليه شرايط استاندارد  احداث مي شودپالتفرم ايستگاه  -7

با حفظ فاصله استاندارد از نوع موانع اطراف محل احـداث آن در محـدوده اواسـط                  -8

باند كه داراي ديد روي ابتداء و انتهاي باند بويژه در نشست پروازهـا باشـد تعيـين           

 .مي شود 

يا ديدباني خواهند شـد      در ايستگاههاي فرودگاهي اندازه گيري و        "عواملي كه الزاما   -9

 :به قرار زير مي باشند 

   سمت و سرعت باد بر حسب درجه و متر بر ثانيه -9-1

   بر حسب هكتو پاسكال و اينچ جيوهQNH ، QFE فشار -9-2

 دماي تر و خشك و محاسبه رطوبت و نقطه شبنم بر حـسب درجـه سلـسيوس و                   -9-3

  .درصد

   ديد افقي و در صورت امكان ديد عمودي -9-4

  ICAO  و WMO نوع ، مقدار و ارتفاع كف ابر بر اساس مقررات هماهنگ شده -9-5

  و   WMO تعيين هواي حاضر و هواي گذشته بـر اسـاس مقـررات هماهنـگ شـده                  -10

ICAO  
 و  WMO بر اساس مقررات هماهنگ شده       SPECI رعايت نكات مربوط به گزارش       -11

ICAO  



 ٢٦

ن المللي بر اسـاس مقـررات هماهنـگ          در فرودگاههاي بي   Trendforecast گزارش   -12

  ICAO و WMOشده  

 تهيـه و جهـت   (Visibility Chart) براي اينگونه ايستگاهها مي بايـستي نقـشه ديـد    -13

  .گزارشهاي ديد افقي در اتاق ديدباني نصب گردد

در ايستگاههاي فرودگاهي جهت ارتباط با خلبانها و توجيه وضـعيت جـوي مـسيرهاي               -14

 اتاق در   2تا مقصد در فرودگاههاي بين المللي و درجه يك ، اختصاص            پرواز از مبداء    

 در كنـار بريفينـگ   " يك اتاق براي بريفينـگ و ترجيحـا      3 و   2فرودگاههاي درجه               

 .مراقبت پرواز ضرورت دارد

 در مجاورت پالتفرم ايستگاه فرودگاهي بايستي ساخت و سازها با رعايـت ضـوابط               -15
  .حريم باشد

 , landing , takeoff)(پالتفرم ايستگاه در منطقه نشست و برخاسـت هواپيمـا    مكان -16

taxiwayنباشد .  
 ، سيلومتر و    RVRسنجش  ( برخي ادوات ايستگاههاي هواشناسي خودكار فرودگاهي        -17
  بايد جانمايي و نصب      ICAOمتناسب با نوع و درجه ايستگاه و براساس دستورالعمل          ...) 

 .شود
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دستور العمل نگهداري ، كاليبراسيون و يكپارچه سازي ايستگاههاي هواشناسي 

  خودكار

پيشنهاد مي شود از دستگاههاي خودكار خارجي به جهت كيفيت كاري بهينه اسـتفاده               -1

  .شود 

ايستگاههاي خودكار كه فاقد برخي از سنسورهاي انـدازه گيـري پارامترهـاي جـوي                -2

الزم ) متر مربـع    ) 12 × 12(پالتفرم با ابعاد    (مي باشند   مورد نياز بوده و داراي ديدبان       

است ساير ادوات اندازه گيري در مجاورت دستگاه خودكار و داخـل سـايت نـصب                

 .گردد

سيستم طوري انتخاب شود كه امكان ذخيره نمودن اطالعـات ايـستگاه هواشناسـي               -3

اشـد و داده    ر ب يس دقيقه در كامپيوتردستگاه م    1 دقيقه به    1خودكار حداقل بصورت    

 .هاي جوي ساعت به ساعت به مركز استان انتقال داده شود

به منظور استفاده بهينه از اطالعات ايستگاههاي هواشناسي خودكار الزم است ضمن             -4

همــاهنگي بــا اداره مهندســي و سيــستمهاي پايــه ، از خريــدهاي متنــوع دســتگاهها 

 .ر استفاده شودخودداري شود و از دستگاههاي خودكار با كيفيت كاري بهت

ضروري است كليه دستگاههاي خودكار هواشناسـي خريـداري شـده و يـا عمليـاتي                 -5

جهت تاييد توسط اداره مهندسي و سيستم هاي پايه تست          ) نصب شده در ايستگاه     (

 .و كاليبره شود 

خط تلفـن   : وسايل مخابراتي و تجهيزات مورد نياز ايستگاه هواشناسي خودكار شامل            -6

 بـرق   UPS ، مودم اتوماتيك،     PCدم ويا ساير كانال هاي مخابراتي ،         مو GSMثابت يا   

 . متر 10اضطراري، دكل پايه با ارتفاع 



 ٢٨

سـنجش  (در ايستگاههاي هواشناسي خودكـار فرودگـاهي دسـتگاه ترانسميـسومتر           -7

RVR  (بايد خارج از محل ايستگاه سينوپتيك نصب شود. 

ي بـا شـركتهاي ذي صـالح و بـا           جهت تامين و نگهداري ايستگاههاي خودكار قرارداد       -8

 .تاييد اداره كل مهندسي و سيستم هاي پايه منعقد گردد 

 وارد سيـستم سـوئيچ   DCS و ICSداده هاي ايستگاههاي خودكار از طريـق سيـستم           -9

شود و اين داده ها بعنوان تنها گزارش معتبر ايستگاه مالك ارزشيابي و عدم مخـابره                

 .خواهد بود 

جايگزين ايستگاههاي سـنتي خواهنـد شـد بـا حفـظ شـرايط       ايستگاههاي خودكار كه   -10

 مـاه بطـور مـوازي بـا ايـستگاه           6پالتفرم استاندارد ايستگاههاي خودكار براي مدت       

سنتي كار خواهند كرد و اطالعات اخذ شده در هـر دو طريـق تهيـه و بـا همـديگر                     

ار جايگزين   ماه و رفع اشكاالت  احتمالي، ايستگاه خودك        6پس از   . مقايسه خواهند شد    

 .وبه عنوان ايستگاه اصلي تلقي خواهد شد

بازديدهاي دوره اي جهت رفع نواقص احتمالي و حفـظ اسـتانداردها و نيـز تنظـيم و                 -11

كاليبراسيون ايستگاههاي هواشناسي خودكار با توجه به اقليم منطقه بايد حداقل هـر             

ندسي و سيـستم    شش ماه يكبار انجام و گزارش اقدامات انجام شده به اداره كل مه            

 .هاي پايه ارسال شود

  

  

  

  



 ٢٩

  ايستگاههاي ويژه
  رديف

                            ايستگاه
  

  تجهيزات
  تكميلي  فرودگاهي  جو باال  سينوپتيك

  
اقليم   ديتاالگر

  شناسي

باران سنجي 
و برف 
  سنجي

ساحلي 
تابش   كشاورزي  سينوپتيك

  سنجي
ازن 
  آلودگي  سنجي

        ٭  ٭    ٭    ٭  ٭    ٭  دماسنج خشك  1
        ٭  ٭    ٭    ٭  ٭    ٭  دماسنج تر  2
        ٭  ٭    ٭    ٭  ٭    ٭  دماسنج حداكثر  3
        ٭  ٭    ٭    ٭  ٭    ٭  دماسنج حداقل  4
        ٭  ٭        ٭  ٭    ٭  دماسنج حداقل زمين  5
        ٭  ٭        ٭  ٭    ٭  دماسنج هاي اعماق خاك  6
          ٭          ٭    ٭  فشار سنج جيوه اي  7
                  ٭  ٭      فشار نگار آنروئيد  8
  ٭      ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭    ٭  باران سنج  9
  ٭      ٭  ٭        ٭  ٭    ٭  بادنما و باد نگارالكتريكي  10
        ٭  ٭        ٭  ٭    ٭  آفتاب نگار  11
        ٭  ٭    ٭    ٭  ٭    ٭  تشت تبخير و متعلقات  12
        ٭  ٭    ٭    ٭  ٭    ٭  اسكرين  13

  خط كش برف سنجي   14
  ٭      ٭  ٭  ٭  ٭    ٭  ٭    ٭  و بارانسنجي

  ٭      ٭  ٭        ٭  ٭    ٭   نگار الكتريكي باد  15
      ٭  ٭  ٭        ٭  ٭    ٭ (TSR-RSR-DSR)تابش سنج   16
                    ٭     RVRسنجش   17

 تجهيزات فني هواشناسي مورد نياز انواع ايستگاههاي هواشناسي كشور



 ٣٠

                    ٭      سيلومتر  18
  ٭        ٭  ٭  ٭    ٭  ٭    ٭  سكوي برف  19
  ٭        ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  ايستگاه خودكار كامل  20

  ايستگاههاي ويژه
  رديف

                            ايستگاه
  

  تتجهيزا
اقليم   ديتاالگر  تكميلي  فرودگاهي  جو باال  سينوپتيك

  شناسي

باران سنجي 
و برف 
  سنجي

ساحلي 
تابش   كشاورزي  سينوپتيك

  سنجي
ازن 
  آلودگي  سنجي

          ٭        ٭  ٭  ٭  ٭  دفتر گزارشات الكترونيكي  21
  ٭        ٭        ٭  ٭  ٭  ٭  باران نگار  22
  ٭                ٭  ٭    ٭  )متري 2(بادنگار مكانيكي   23
                  ٭        فشار سنج ديجيتالي  24
          ٭                بويي  25
                      ٭    اتاق گاز وتجهيزات  26
                      ٭    سامانه جو باال  27
                      ٭    سامانه پايلوت بالن  28
        ٭                  تجهيزات آزمايشگاه كشاورزي  29

30  
سامانه و تجهيزات اندازه 

ي آلودگي هوا و باران هاي گير
  اسيدي

  ٭                      

    ٭                  ٭    سامانه ازن سنجي  31
  



 ٣١

انواع دستگاههاي مخابراتي كه حسب مورد و  با توجه به نياز ايستگاههاي 
  هواشناسي قابل استفاده مي باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ردي
  ف

           ايستگاه
  

  دستگاه

فرودگاه  جو باال  سينوپتيك
  ي

  خودكار  تكميلي

1  SSB ٭    )مراكز استانها( ٭      

2  PC٭       تلكس      
3  Vsat ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  
4  VPN ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  
5  Pstn ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  
6  Internet ٭  ٭  ٭  ٭    
7  Wireless ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  
    ٭  ٭  ٭  ٭  فاكس  8
گوشي تلفن بي   9

 سيم

  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭

      ٭  ٭  ٭ تجهيزات شبكه  10
  ٭         GSMمودم   11


