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آمارهاي آب برق
شناسنامه اقالم آماري زارت نير

الف) مشخصات اقالم آماري
 -1نام شركت تابعه :شركت سهامی آب منطقه اي گیالن – دفتر مطالعات پایه منابع آب
 -2عنوان قلم آماري :رطوبت نسبی
 -3عنوان استاندارد بینالمللی/التین قلم آماريrelative humidity :
1

 -4كد قلم آماري:
 -5سطح جغرافیایی تولید قلم آماري :روستا

بخش

دهستان

8

1

شهر

1
استان *

شهرستان

كشور

سایر با ذكر عنوان

 -6واحد سنجش :درصد
 -7تعریف قلم آماري :رطوبت نسبی مقدار بخار آب موجود در هوا تقسیم بر حداكثر میزان رطوبتی است كه هوا می توانسته در این دما داشته
باشد.
 -8دوره زمانی جمعآوري قلم آماري :ساعتی*
ساعتی*
 -9دوره زمانی ارائه قلم آماري:

روزانه*
روزانه*

فصلی*
فصلی*

ماهانه*
ماهانه*

ساالنه*
ساالنه*

سایر با ذكر عنوان
سایر با ذكر عنوان

 -10بازه زمانی (سري زمانی موجود) قلم :سال آبی

ب) فرآیند قلم آماري
 -11روش محاسبه قلم آماري :استفاده از دستگاههاي مکانیکی اندازه گیري دما و دماسنج شیشه اي
 -12متغیرها و پارامترهاي مورد استفاده در محاسبه:
عنوان

واحد

دماي خشک

سانتیگراد

دماي تر

سانتیگراد

تعریف
دمایی است كه توسط یک دماسنج كه به طور مستقیم در معرض هوا و به دور از رطوبت و تشعشع
مستقیم قرار گرفته باشد ،اندازهگیري میشود
دمایی است كه بخشی از هوا میتواند داشته باشد اگر با تبخیر آب در آن تا حد اشباع (رطوبت نسبی
 )100٪سرد شود
نمونهگیري

 -13روش تولید قلم آماري :ثبتی*

سرشماري

 -14نحوه ثبت قلم آماري:
 -15نحوه ذخیرهسازي قلم آماري:

دستی*
دستی*

مکانیزه*
مکانیزه*

 -16روش انتقال قلم آماري:

دستی*

مکانیزه*

 -17نحوه ارایه قلم آماري:

دستی*

مکانیزه*

سایر(ذكر شود)

 -18عنوان سیستم اطالعاتی عملیاتی تولیدكننده قلم آماري :بانک اطالعاتی دیتاایز

ج) مراجع مرتبط با قلم آماري
 -19واحد مرجع ارائه قلم آماري :دفتر مطالعات پایه منابع آب
 -20واحد تأییدكننده قلم آماري :دفتر ستادي مطالعات پایه منابع آب شركت مدیریت منابع آب
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 -21مرجع تعریف قلم آماري :واحد آب هاي سطحی
 -22مرجع ارائهكننده قلم آماري بینالمللی/التینIran Meteorological Organization :

د) روند نما فرآیند تولید قلم آماري:

اندازه گیری دمای تر و خشک در ایستگاه
هواشناسی توسط تکنیسین

ثبت در دفتر و تایید توسط کارشناس ناظر

دریافت و انتقال اطالعات

انجام محاسبات اولیه و استخراج رطوبت نسبی در
بازه های زمانی مختلف

پردازش داده ها و تایید کارشناس

تایید اطالعات محاسباتی توسط کارشناس دفتر
ستادی

ارایه بانک اطالعاتی جهت ورود داده ها

دددي

