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 کشور ایزوکرونیکو نقشه  اطلس تهیه :پروژه عنوان

 سند راهبردي و نقشه راه توسعه فن آوریهاي نوین تجهیزات فشارقوي عایقي در مناطق با اقلیم خاص عنوان طرح:

 ایقي در مناطق با اقلیم خاصسند راهبردي و نقشه راه توسعه فن آوریهاي نوین تجهیزات فشارقوي ع واحد اجرایي:

 ماه 10 حداکثر :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد کلي 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلي:

افتد كه آماار ايار رواهاا    در هر منطقه جغرافيايي بر اساس خصوصيات آب و هوايي خاص آن منطقه در طول سال تعدادي رعد و برق اتفاق مي

گيري در مورد نحوه حفاظت خطوط در مقابل اير پديده طبيعي نمايد. آمارهااي اراهاه شاده در ايار اميناه اا      اياني به تصميمتواند كمك شمي

 باشد.طريق ايستگاههاي هواشناسي شامل تعداد رواهاي رعد و برقي در مدت يك سال و يا يك ماه مي

بار مبنااي اطالعاات     هاا شود. براي رسم ايار منحناي  ايزوكرونيك استفاده مي هايعمالً هنگام برآورد درصد تخليه جوي در منطقه، اا منحني 

، ابتدا عدد كرونيك هر منطقه يا استان تعيير گشته سپس بر روي نقشه برده شده، نقاط با عدد كرونيك برابر با يكاديگر  موجود و تاوابع آماري

هااي  هاا باه منحناي   باشند، لذا اير منحنيا اعداد كرونيك برابر را دارا ميهگردند. بدير ترتيب مناطق واقع بر روي هر يك اا منحنيمتصل مي

 باشند.ايزوكرونيك موسوم مي

كه انتقاال نيارو را محاف ات    هدف اير است كه تجهيزات مورد نياا براي حفاظت خطوط اا اثرات احتمالي رعد و برق را، مشخص نموده و شاب 

گياري كارده و آن را بساا داد و آمارهااي حاداقل ده ساال       توان نتيجهنماييم. و البته واضح است كه بر اساس عدد كرونيك در يك سال نمي

 بايستي مورد بررسي قرار گيرد.

و با اتكا به  1975الي  1965و بر اساس دوره اماني  توسا دانشگاه اميركبيربر مبناي نقشه تهيه شده ايران كنوني منحني ايزوكرونيك ساليانه 

با با توجه به تغييرات اقليمي گسترده كه در سطح كشور شاهد هستيم و نيز  .مي باشدايستگاه هواشناسي در نقاط مختلف كشور،  43اطالعات 

 -سااله   20حاداقل  –تر هاي اماني طوالنيدوره عنايت به گسترش تعداد ايستگاههاي هواشناسي در كشور و در اختيار قرار داشتر اطالعات در

رسد و بايستي در اير امينه اقدامات مقتضي صورت پذيرد. چرا كه به علت تعاداد نقااط محادود    لزوم تجديدن ر در اير نقشه الزامي به ن ر مي

 گيري شده در نقشه موجود فعلي پوشش مناسبي براي كليه نقاط كشور فراهم نگرديده است.اندااه

 
 :)خروجي مورد انتظار(مشخصات محصول نهایي

سال اخير سابقه اطالعات هواشناسي و در بر گيرنده اطالعات كليه ايستگاههاي  20)با حداقل  تهيه نقشه و اطلس ايزوكرونيك كشور -1

 هواشناسي كشور(


