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 تحقيق زمينه اي

 ساده هاي سنج باران

 كه شده گيري اندازه افقي سطح يك در اينچ يا متر ميلي به بارندگي مختلف انواع از حاصل آب ارتفاع ، بارندگي گيري اندازه در

 بسيار سطحي در بارندگي گيري اندازه كه آنجايي از.  گردد معلوم شده باريده آب حجم و شده جذب مختلف سطوح در تواند مي

 دقت نهايت ها گيري اندازه مناسب محل انتخاب در بايد لذا شود مي داده تعميم وسيعي سطوح براي سپس و گرفته صورت كوچك

 .  باشند كافي نيز ها ايستگاه تعداد و بوده استاندارد و دقيق كامالً كه نمود استفاده وسايلي از و كرده اعمال را

 اندازه دو زماني فاصله.  گيرد قرار برداري بهره مورد آساني به تواند مي و است كم آنها تهيه ينههز و بوده ساده اغلب ها سنج باران

 مي ها سنج باران.  دارد آن به دسترسي سادگي و ايستگاه اهميت به بستگي كه باشد ماه چند يا و ساعت چند است ممكن گيري

 . دارد وجود نيز ديگري تجهيزات ها اين بر عالوه شوند استفاده نيز برف سنجش ميزان براي توانند
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 هدايت آن انتهايي سوراخ به بايد قيف ورودي نزوالت.  است متري ميلي 222 قطر داراي معموالً و تيز لبه داراي كه قيف قسمت 1

 دارد نگه را يكمتر آب تا باشد تند بايد اش زاويه و دهد جاي خود در را روزه يك برف تا باشد كافي عمق داراي بايد قيف.  شود

 كند جلوگيري سنج باران از خارج به آب پاشيدگي از و

 گيرد قرار گيري اندازه مورد تا شود مي نگهداري و ريخته آن داخل به قيف به وارده هاي آب كه زيرين سطل2

 به را بارندگي فاعارت ، حجم گيري اندازه جاي به و ريخته آن داخل به را سطل در شده جمع آب كه اي شيشه مدرج استوانه 3)

 . دهد مي نشان مستقيم طور

 ي دهانه معمولي سنج باران كننددر مي آميزي رنگ سفيد رنگ با را ها سنج باران اين حرارتي هاي طيف جذب از جلوگيري براي

 به اي رهداي سطح يك در را بارش كه است اين آن ي وظيفه شده تشكيل اينچ 8 قطر وبه مخصوص طرح با قيف يك از كننده جمع

 باشد مي كننده جمع ي دهانه قطر برابر داخلي ي استوانه قطر دهد انتقال داخلي استوانه به را وآن نمايد جمع اينچ 8 قطر

 اينچي 5 هاي سنج باران
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 يگرد مانند هم ها سنج باران اين. است شده تشكيل است اينچ 5 يا متر ميلي 121 برابر قطري داراي كه قيف يك از سنج باران اين

 555 قيف اين دهانه سطح.  است شده تشكيل است اينچ 5 يا متر ميلي 121 برابر قطري داراي كه قيف يك از ساده هاي سنج باران

 آن داخل به جوي هاي بارش تمام و دارد قرار قيف زير در كه است گيري اندازه مخزن آن اجزاء ديگر از.  است مربع متر سانتي

 .  شود مي استفاده كش خط آب ارتفاع گيري اندازه براي نهايت در.  شود مي هدايت

 در ولي گيرد مي قرار زمين سطح در مخزن ها اينچي 8 در كه است اين است اينچي 8 سري از تر قديمي كه سنج باران اين تفاوت

 شود مي تعبيه زمين درون مخزن ها اينچي 5

 اينچي5 سنج باران

 شود مي استفاده سيستم دو از ها سنج باران از بارش ميزان گيري اندازه براي

 مدرج چوبي كش خط از استفاده(1

 اي شيشه پيمانه بوسيله گيري اندازه(2
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 *مدرج چوبي كش خط از استفاده*

 كم ان در اب وانتقال جذب قابليت كه است اين ان مهم ومشخصه.است سرو يا كاج درخت چوب جنس از عموما كش خط اين

 گيري اندازه براي. ميشود مدرج متر وسانتي متر ميلي حسب بر كش خط نوع اين. ميدهد رنگ ييرتغ شدن خيس اثر ودر.  است

 را كش خط از وارتفاعي اورده بيرون انرا وسپس.  دهيم قرار داخلي استوانه داخل را كش خط كه است كافي زمان هر در بارندگي

 .ايد بدست بارندگي واقعي مقدار تا. نماييم تقسيم 15 بر را ايد مي دست به كش خط از كه عددي. بخوانيم است شده خيس كه

 اي شيشه پيمانه وسيله به گيري اندازه-2

 فواصل ودرنتيجه است شكل مخروطي بصورت ان انتهائي بخش كه.ميشود استفاده شفاف اي شيشه هاي ازپيمانه منظور اين براي

 دقت با را كم بامقدار بارشهاي بتوان كه ميگيرد صورت دليل اين به راينكا. باالتراست بخشهاي بزرگتراز قسمت دراين بنديها درجه

 ميليمتر/51بادقت باالئي ودربخشهاي ميليمتر/55 دقت با پيمانه اين پائيني دربخشهاي درجات فواصل معموال. نمود گيري اندازه باال

 .شود مدرج



 

 علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با طرح جابر اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 www.asemankafinet.ir  . کنيد مراجعه آسمان پژوهشي

6 

 

 نگار باران

 باران شدت تغيرات ونيز بارندگي وپايان شروع زمان باران ريزش ميزان دائم ثبت بر عالوه كه هستند هايي سنج باران ها نگار باران

 .كرد تقسيم كلي دسنه سه به ن ساختنما براساس راميتوان  نگارها دهندباران مي نشان زمان به رانسبت

  وزني نوع نگار باران  -

 سيفوني نوع نگار باران -2

 ترازويي نگار باران -3

  سيفوني نگار باران

 شده تعبيه سبك شناور يك آن درون كه ي استوانه يك وارد گيرنده ي دهانه طريق از بارندگي از حاصل آب نگار باران ينا در

 باال سمت به استوانه داخل آب سطح بارندگي دراثر ميشود متصل ثبات قلم به اهرمها يكسري توسط شناور گردداين مي است

 منتقل ثبت قلم به را حركت اين هم شناور جسم نتيجه در دهد مي انتقال باال به را شناور جسم خود حركت ضمن و ميكند حركت
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 شده تعبيه منظور اين براي كه سيفوني توسط آن داخل آب رسيد مشخص حد يك به استوانه داخل آب ارتفاع كه وقتي كند مي

 در كه است اين وسيله اين ايرادهاي از يكي بيانجامد طول به ثانيه 25 تا15 بين است ممكن تخليه زمان كه گردد مي تخليه است

 سطح شودو مي نظر صرف بارد مي تخليه عمل حين در كه بارندگي ميزان از نتيجه ودر كند نمي ثبت را بارندگي ميزان تخليه زمان

 .است مربع متر سانتي 055 نگارها باران اين گيرنده

 نگارترازوييترازويي باران

 واين است شده تقسيم پيمتنه يا بخش دو به مياني ي ديواره يك توسط كه است يافته تشكيل فلزي ظرف يك از نگار باران نوع اين

 ها پيمانه اين از يكي هميشه نمايد نوسان محور آن روي ميتواند و گرفته قرار محور يك روي بر ناپايدار تعادل حالت در مجموعه

 از وزن نيروي اثر در برسد مشخصي حد يك پيمانهبه اين داخل حجم كه وقتي گيرد مي قرار باران آب آوري جمع محل مقابل

 باال سمت به ديگر پيمانه كار اين با همزمان گردد مي تخليه آن داخل وآب شود مي سرازير پايين سمت وبه شده خارج تعادل حالت

 پيمانه شدن خالي نوبتهاي تعداد يلهوس اين در گيرد مي قرار بارندگي ي كننده جمع ي دهانه با لولهمرتبط مقابل در و كرده حركت
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 تر اين به باشد بارندگي متر سانتي525/5 معادل آنها تخليه بار هر كه است شده تعبيه طوري معموال  پيمانها حجم گردد مي ثبت ها

 آيد مي بدست زماني ي دوره ان در بارندگي ارتفاع525/5 عدد در ظرفها ي تخليه تعدادنوبتهاي كردن ضرب با تيب

 وزني نگارنوع باران فني خصاتمش

 متر سانتي 12 حدود با برابر اينچ   25/12 دهانه قطر -1

 وزني سيستم اساس بر بارندگي انواع گيري اندازه -2

 بارندگي انواع آوري جمع مخصوص سطل داراي -3

 نقشه روي بر قلم بوسيله بارندگي ارمقد نتيجه در و منتقل قلم بازوي به اهرم بوسيله آن حركت كه اي وزنه تعادل سيستم داراي -0

 .گردد مي ثبت(  ماهيانه-هفتگي گراف)  دستگاه

 .باشد مي بارندگي متر ميلي يك معادل شده گيري اندازه وزن گرم 25 مقدار -5
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 .نمايد ثبت را بارندگي متر ميلي 125 ميزان گراف روي برگشت و رفت يك در است قادر دستگاه -2

 خيز باد مناطق در دستگاه دهانه اطراف در كنش باد هاي پره وجود -1

 عيب از شده ثبت گراف ازروي  بارندگي شدت دقيق استخراج نيز و مخصوص سطل در شده ذخيره آب تبخير و هوا دماي تاثير -8

 .باشند مي دستگاه اصلي هاي

 (متر 2 ايستگاه سطح تا دهانه ارتفاع) نصب ارتفاع -9

 :ميشود نجاما صورت دو به برف گيري اندازه

 برف مستقيم سنجش-1

 حجمي گيري اندازه-2
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 تا.باشد وسفت وافقي صاف محل درآن زمين وسطح كم باد وزش سرعت كه است بخش رضايت موقعي اول روش به گيري اندازه

 برف در قائم بطور را برف گيري اندازه مخصوص كش خط صورت اين در.ايد بدست ويكدست صاف برف پوشش از حاصله سطح

 چند در را برف ارتفاع گيري اندازه دقت بردن باال براي گاهي. ميكنند گيري اندازه متر سانتي حسب بر را برف وارتفاع كرده روف

 .ميكنند حساب را متوسط ومقدار داده انجام مختلف نقطه

 بطوريكه.ميكنند استفاده ليمعمو هاي سنج باران از برف از حاصل بارندگي ميزان حجم تعيين براي دوم روش به گيري اندازه در

 اوري جمع سنج باران فلزي استوانه بداخل مستقيما برف بارش تا آورده بيرون قطري استوانه از را گير اندازه ولوله بارانگير قيف

 ار سنج باران برف ذوب براي است بهتر.ميكنند گيري اندازه باران طريق وبه نموده ذوب را شده اوري جمع برف مقدار سپس.شود

 .شود اضافه ان بداخل نيمگرم اب ويا.شود برف ذوب سبب اتاق حرارت تا قرارداد اتاق داخل

 نگارها وباران سنج باران نصب محل
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 مقدار گيري اندازه براي نظر مورد منطقه واقعي معرف محل ان كه شود انتخاب طوري بايد نگارها وباران سنجها باران نصب محل

 در جهت بدين. است موثر انها داخل به بارندگي ريزش مقدار در نگارها وباران ها سنج باران اطراف در باد سرعت. باشد بارندگي

 باران هاو سنج باران ارتفاع. يابد كاهش ممكن حداقل به را ان اطراف در باد سرعت كه ميشود سعي فوق ي ها دستگاه نصب موقع

 بارانگارها هاو سنج باران دهانه چنانچه. نباشد الزم حد از بيش زمين سطح زا انها دهانه ارتفاع كه ميكنند  انتخاب طوري را نگارها

 سنج باران بداخل ان جهش و زمين سطح با برخورد اثر در اضافي باران مقداري است ممكن باشد زمين سطح به نزديك حد از بيش

 .باشند دور ومصنوعي عيطبي عوارض وساير بلند ودرختان ساختمانها از بايستي وسايل اين كال. شود ريخته
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 مسئله :

آشنایی  و انواع آن باران سنج با حد چه تا

 دارید؟

 ؟دندار چه ویژگی هایی هاباران سنج 
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 تعریف

 باران و برف از مخلوطی یا و تگرگ و برف و باران صورت به که جوی های ریزش

(SLEET )نیز و بارندگی میزان. شود می نامیده بارندگی گیرد می انجام شبنم و 

 های آب ذخایر میزان تعیین در سطحس آبهای یا و آب سطح از تبخیر مقدار

 سطح تمام در بارندگی مقدار گیری اندازه دارد زیادی اهمیت زمینی زیر و سطحی

 طور به سنجی باران ایستگاههای کامل شبکه یک نداشتن علت به زمین کره

 میزان تعیین از منظور هواشناسی های سرویس در.نیست پذیر امکان دقیق



 

 علمي سايت به تومان  0222 فقط قيمت با طرح جابر اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 www.asemankafinet.ir  . کنيد مراجعه آسمان پژوهشي

14 

 

 از جامد بارندگی هر مایع معادل و مایع بارندگی مقادیر جمع از عبارت بارندگی

 بایستی ها بارندگی تمام بنابراین.باشد می ارتفاع حسب بر تگرگ و برف قبیل

 متر میلی حسب بر ترجیحا مذکور مقادیر.شود گیری اندازه روشن و دقیق طور به

 گیری اندازه در 1.0mm روزانه های گیری اندازه در عمل دقت و شده گیری اندازه

 سانتی حسب بر برف ریزش مقدار.باشد می 0mm ماهیانه و هفتگی های

 معادل تازه برف از 0cm که گفت توان می تقریب با.شود می گیری ندازهمترا

0mm بستگی برف نوع و غمق به مذکور نسبت الوصف مع.باشد می باران 
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 آن اجزل و اینچ حسب بر برف عمق و بارندگی مقدار کشورها از بعضی در.دارد

 .شود می گیری اندازه
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 نتیجه گیری

 RAIN)سنج باران از استفاده باران ریزش گیری اندازه روش ترین متداول و ترین ساده

GAUGE )آن قسمت یک. است شده تشکیل مختلف قسمتهای از دستگاه این. باشد می 

 دیگر قسمت.است تیزی لبه دارای که شده ساخته مخصوص طرح با قیف یک از

 آن داخل به مذکور قیف وسیله به باران آب که بوده شکل استوانه( سنج باران لوله)آن

 می دستگاه ای دهنده تشکیل اجزا از نگهدارنده پایه و فلزی استوانه.شود می هدایت

 قطر.شود می انتخاب 01cm-01 بین و بوده مشخص ها سنج باران قیف دهانه قطر.باشد

 قیف دهانع مقطع سطح که شود می انتخاب طوری ها سنج باران لوله و قیف دهانه

 قطر کشورها از یک هر.باشد داشته سنج باران لوله مقطع سطح با مشخص نسبت
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 ایران در.اند کرده انتخاب خود هواسناسی شبکه های سنج باران دهانه برای مشخصی

 .است گردیده انتخاب اینچ 8 ها سنج باران دهانه قطر
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:گزاری  سپاس   

رسانيده با راهنمايي و مساعدت خويش ياری  طرحهك از همه كساني هك طي اين  دانسته هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم  طرح اينك هك اين      

.تشكر نمامیي اند   
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  منابع و ماخذ

 انتشارات مترجم نويسنده نام کتاب رديف

 مدرسه زهرا جعفري  جانیس وان کلیو علومفعالیتهاي علمي درباره   .1

 مدرسه زهرا جعفري  جانیس وان کلیو طرح جابرفعالیتهاي علمي درباره   .2
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