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نگارش :سیمین باقری
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مقدمه
مطالعه و بررسی جو همیشه مورد نظر دانشمندان ایرانی بوده است .از این رو خیلی از دانشمندان نجوو در
اثر خود بخشی را به مسائل جوی اختصاص دادند .محمد بون زرریوای رازیا ابون سویناا عوی یمور خیوا ا
ابوریحان بیرونی و انوری شایر معروف از شخصیت ها و دانشمندان ایرانی بوده است ره پیرامون پدیده های
جوی مطالبی در آثار خود به یادگار گذاشته اند .فعالیت های منظ هواشناسی اولین بار با اندازه گیری یناصر
جوی توسط سفارتخانه های تعدادی از رشورهای خارجی در تهران و مناطق نفت خیز جنوب رشور شورو
شد ره این اطالیات صرفاً به بایگانی رشورهای مربوطه منتقل شده و ا تماالً در برنامه هوای تحقیقواتی آنهوا
مورد استفاده ویژه قرار گرفته اسوت .اولوین سوعوی هواشناسوی در مدرسوه برزگوران در سوا  1298شمسوی
ا داث شد ره در آن دمای هوا و رطوبت نسبی و میزان بارندگی اندازه گیری می گردیود .ایون ایسوتگاه در
سا  1۳۰8رامل شد و ارثر یناصر جوی را دیدبانی می ررد .بتدریج در اثر نیاز شدید بخش های رشاورزی
و آبیاری تعدادی ایستگاه نیز بر سب ضرورت در نقاط مختلف رشور تاسیس شد ره مسئولیت آن با بنگواه
مستقل آبیاری وابسته به وزارت رشاورزی وقت بود .بعد از جنگ جهانی دو نیروهای متفقین برای سوالمت
پرواز هواپیماهای خود ی ک وا د روچوک هواشناسوی دایور رردنود روه نیازهوای هواشناسوی آنهوا را توامین
می ررد در این زمان بنگاه مستقل آبیاری وزارت رشاورزی اقدا به تربیت یک گروه دیدبان هواشناس نمود
ره این دیدبانان در سا  1۳2۷فارغ التحصیل و در ایستگاههای هواشناسی مشغو بوه روار شودند .هواپیموائی
رشوری نیز به یلت نیاز بوه اطالیوات جووی در فرودگاههوای اصولی رشوور اقودا بوه تاسویس ایسوتگاههای
هواشناسی ررد .در اثور نیواز شودید برناموه ریوزان بوه آموار و اطالیوات اقلیموی از نووا ی مختلوف رشوور و
ناهماهنگی در تاسیس ایستگاههای هواشناسی ره توسط بخش های مختلف انجوا موی شودا مسوئوالن وقوت
تاسوویس یووک وا وود هواشناسووی مسووتقل در رشووور را ضووروری دانسووته و در سووا  1۳۳۴شمسووی اداره روول
هواشناسی رشور وابسته به وزارت راه تاسیس شد .این اداره رل بعدها به صورت سوازمانی مسوتقل زیور نظور
وزارت جنگ قرار گرفت ره بعد از انقالب اسوالمی مجودداً زیور نظوارت وزارت راه و ترابوری در آمود .در
هنگا تشعیل اداره رل هواشناسی در سا  1۳۳۴تمامی ایستگاههای هواشناسی ره توسط بخشوهای مختلوف
تاسیس شده بودند به این اداره رل واگذار شد .ایستگاههای واگذار شده از نو سینو پتیکا اقلوی شناسوی و
بارا ن سنجی بودند ره هر یک دیدبانی های مربوط بخود را انجا می دادند .در آن زمان تعداد ایسوتگاههای
سینو پتیک  ۳۴و اقلی شناسی  1۰۷و باران سنجی  1۶۰بود .گسترش ایستگاههای هواشناسوی و توسوعه شوبعه
آن پس از انقالب اسالمی شتاب بیشتری پیدا رردها در سا  1۳۳8هواشناسی ایران به ینووان یعصدوسوومین
یضو سازمان هواشناسی ج هانی به یضویت این سوازمان جهوانی در آمود .سوازمان هواشناسوی رشوور قبول از
انقالب بیشتر در خدمت مل و نقل هوایی و صنعت هواپیمائی بود و بوه مسوائل هواشناسوی رواربردی رمتور
توجه می شد ولی پس از انقالب اسالمی و با تعیین رشواورزی بوه ینووان محوور اصولی فعالیتهوای اقتصوادی

رشورا این سازمان نیز خدمات خود را به سمت رشاورزی به ینوان محور اصلی فعالیت های اقتصادی رشور
متوجه ررد و امروزه توسعه ایستگاهها و بهبود سیسوت آموار هواشناسوی رشوور در جهوت ارائوه خودمات بوه
بخشهای تحقیقاتی رشاورزی ادامداری ا آبیاری و غیره گرایش دارد.
انواع ايستگاههای هواشناسی
چون ایستگاههای سینوپتیک و رلیماتولوژی در سطح جهانی تاسیس می گردنود از ایون رو دارای شوبعه
جهانی می باشد .به طور رلی فواصل ایستگاههای سینوپتیک با توجه به وضعیت توپوگرافی منطقه و بر اساس
توصیه های سازمان جهانی هواشناسی ( 1)WMOنباید بیش از  15۰ریلومتر و فواصل ایستگاههای اقلی شناسی
نباید بیش از  1۰۰ریلومتر باشد.

سیست دیدبانی جهانی
ايستگاه های هواشناسی سینوپتیك:2

رلمه سینوپتیک از دو رلمه ( synبا ه ) و ( opticدیدبانی) تشعیل شده ره روی هو بوه معنوی دیودبانی
همزمان می باشد .این نو ایستگاهها ره بطور همزمان در سراسر دنیوا بور اسواس ضووابط و مقوررات سوازمان
جهانی هواشناسی بطور  2۴سایته موظف به اندازه گیری و ثبت پارامترهای جوی (بارندگیا درجه ورارتا
فشارا رطوبتا تبخیرا بادا سایت آفتابیا تشعشع و دماهای ایموا مختلوف خواو) و گوزارش آن در شوبعه
مخابراتی به ترتیب سه سایت به سه سایت به نا گزارش سینوپ ۳و گزارش سایت به سوایت بوه نوا متوار

۴

می باشند .این ایستگاهها دود  2۰پارامتر جوی را دیدبانی می رنند و از طریق شوبعه مخوابراتی هواشناسوی
استان به مررز پیش بینی تهران ارسا می گردند.
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ايستگاه های جو باال:5

این ایستگاهها در هر شبانه روز دو مرتبه توسط بالن های  5۰۰گرموی روه بوا گواز هیودروژن پور شوده انودا
دستگاههایی به نا رادیو سوند ۶را به سطوح فوقانی جو مل می رنند و مشخصات الیه های جو را دقیقه بوه
دقیقه تا پایان یمل راوش (سوندینگ) به آنتن دستگاه دیجی رورا ارسا می رنند تا جهت پیش بینی آب و
هوا مورد استفاده قرار گیرند .این اندازه گیریها شامل سنجش یمودی فشوارا دمواا رطوبوت نسوبی و سومت و
سریت باد است .معموالً این اندازه گیریها از سطح ایستگاه تا ارتفا  ۳۰تا  ۳5ریلومتری انجا می گیرد.

ايستگاههای تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی:7

در این ایستگاهها یالوه بر دیدبانی های سینوپتیکا یعسری دیدبانی های فنولوژیعی و اندازه گیری های
بیومتری روی محصوالت انجا می دهند و همزمان یعسری مطالعه و تحقیق بر روی ارتباط یوامول جووی بوا
رشد محصوالت مختلف در ایستگاه به یمل می آورند.
ايستگاههای هواشناسی دريايی:8

این ایستگاهه ا در سوا ل دریاهاا اقیانوس هاا جزایر و رشتی ها به صورت ثابت و متحورو قورار دارنود.
یالوه بر اطالیات جویا اطالیاتی در مورد دمای آب دریواا ارتفوا اموواد دریواا سومت رروت اموواد و
سریت امواد و  ...را اندازه گیری می رنند.
ايستگاههای اقلیم شناسی:9

در این نو ایستگاهها در مدت  2۴سایت فقط  ۳نوبت در روزا در سایات  0300, 0900, 1500به وقوت
گرینویچ دیدبانی انجا می شود .پارامترهای مه جوی را دیدبانی و در دفاتر مخصوص ثبت می رنند.
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ايستگاههای باران سنجی:10

برنامه دیدبانی و فعالیت این ایستگاهها فقط منجر به اندازه گیری باران می باشد .وسیله مورد نیاز برای راه
اندازی چنین ایستگاهی یک دستگاه باران سنج استاندارد می باشد .بیشترین آموار ایون ایسوتگاهها موورد نیواز
موسسات و سازمانهای تحقیقاتی رشور در زمینه رشاورزی و آبیاری می باشد ره پس از انقالب به یلت نیاز
رشد بیشتری داشته اند.
ايستگاههای تشعشع سنجی:11

این ایستگاهها میزان رل تشعشع خورشیدی را به صورت تشعشع رلی و تشعشع پرارنده و بازتواب زمینوی
اندازه گیری و ثبت می رنند.
ايستگاههای هواشناسی خودکار:12

مجمویه ای از سنسورهای هواشناسی واقع بر درل مخصوص ره بوسیله ریزپردازندها داده های جووی را
پردازشا ر نتر و ذخیره سازی می نماید و توسط یک نر افزار اطالیات را بطوور مسوتمر بورای دیودبان بوه
نمایش در می آورد .اطالیات اصل از سنسورهاا به قسمتی به نوا  Data loggerمنتقول و از طریوق قسومت
یاد شدها اطالیات به رایانه و مونیتور ایستگاه خودرارا به صورت دیجیتا منتقل می گوردد .اطالیوات ایون
ایستگاه همراه با رس گرافهای روزانها هفتگیا ماهیانه و سالیانه می باشد .این اطالیوات را موی تووان ذخیوره
نموده و در مواقع ضروری استفاده ررد.

 )1وا د پردازشگرا رنتر رننده سنسورها وذخیره سازی داده ها و نیز در این وا د سنسور فشار
قرار دارد.
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 )2باران سنج
 )۳سنسور دما و رطوبت
)۴

فاظ سنسور دما و رطوبت

 )5تشعشع سنج
 )۶بادنما
 )۷باد سنج
 )8نمایش داده های پردازش شده توسط نر افزار MeteoWare
ايستگاههای ازن سنجی و آلودگی زمینه جو:

مررز تحقیقات ازن سنجی استان اصفهان ره به ینوان  ۳۳۶ایستگاه جهانی ازن بوده و تنها ایستگاه رسومی
و جهانی سنجش ازن استراتوسفری در ایران است .این مررز در دسامبر  199۴میالدی برابور بوا آذرمواه 1۳۷۳
شمسی افتتاح گردید و در سا  1۳۷5با نصب دسوتگاه ازن سونج اسورعتروفتومتر دابسوون شومار  1۰9جهوت
اندازه گیری ازن رلی جو رسماً رار خود را آغاز نمود .این مررز در ریلومتر  12جاده اصفهان – شیراز قرار
دارد .از لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای مختصات َ 51º ۴۰طو شرقی و َ ۳2º ۳۷یرض شمالی و در ارتفوا
 155۰متر باالتر از سطح دریا قرار گرفتوه اسوت .در ایون ایسوتگاه مقودار ازن جوو بوه دو روش انودازه گیوری
می شود -1 :اندازه گیری ازن در یک برش قائ جو ره به وسیلة دستگاهی به نا دستگاه العتروشیمیایی ازن
سوند انجا می گیرد  -2اندازه گیری ازن رلی جو ره در گذشته توسط دستگاه اسرعتروفتومتر دابسوون و در
ا

اضر توسط دستگاه اسرعتروفتومتر بروئور انجوا موی شوود .ایون ایسوتگاه یعوی از ایسوتگاههای اصولی

ازن سنجی جهانی است ره اطالیات خود را هر  2ماه یک بار به مررز ازن و اشعة مواورا بونفش جهوانی در
تورنتو رانادا ارسا می دارد.

ایستگاه ازن سنجی اصفهان

ایستگاه فیروزروه یعی دیگر از ایستگاههای اندازه گیری آالینوده هوای جووی رشوور اسوت روه بوه نوا
ایستگاه آلودگی زمینه جو ( 1۳)BAPMONدر سا  1۳۷۶افتتاح شده و تنهوا ایسوتگاهی اسوت روه جوز شوبعه
ایستگاههای  1۴GAWمی باشد GAW .به معنی یک سیست جهانی است ره مراقبت و دیدبانی اتمسفر زموین را
از نظر آلودگی های جوی ره منشا انسانی دارندا یهده دار می باشود .ایسوتگاه فیروزرووه در  25ریلوومتری
جاده تهران -فیروزروه و در ارتفا  298۶متری منطقه امین آباد فیروزروه قرار گرفته است .به یلت یخبندان
و پوشش برف دائمی و سریت باد ره در فصل سرد گاهی به بویش از  5۰نوات موی رسودا توردد بوه ایسوتگاه
مذرور بسیار مشعل و با دشواری صورت می گیرد .به همین یلت پیش بینی ویژه ای جهت ذخیره سووختا
آب و غووذا در ایسووتگاه بعموول آمووده اسووت .ایوون ایسووتگاه در طووو جغرافیووایی  52/5درجووه شوورقی و یوورض
جغرافیایی  ۳۶/۷درجه شمالی واقع شده است.
در ابتدا پیشنهاد تاسیس ایسوتگاه از طورف سوازمان جهوانی هواشناسوی از محول ایتبوارات پوروژه ای روه
آلودگی جو را بعلت آتش سوزی چاههای نفت رویت در جنوگ ایوران و یورا بررسوی موی روردا مطورح
گردید و متعاقباً با ایال آمادگی جمهوری اسالمی ایرانا مطالعات وسیعی جهت انتخاب محل مناسب آغاز و
محل فعلی ایستگاه با توجه به ارتفا زیاد و دور بودن از منابع آلودگی شهری انتخاب گردید.

موقعیت ایستگاههای جهانی ازن

ایستگاه  GAWامین آباد دارای منبع آب اضافیا بر اضطراری و اطا خواب مجهز برای دیده بان همراه
با آذوقه سه ماهه زمستانی اسوت .دسوتگاههای مانیتورینوگ و مشواهده در داخول اطوا دیودبانی و تجهیوزات
ساس اندازه گیری و نمونه برداری در داخل پالت فر ا روی با ساختمان و در محوطه ایستگاه نصب شوده
است .این ایستگاه بعنوان یک مررز منطقه ای (منطقه  2آسیا) ره  2۰۰۰ریلومتر را در جهات مختلوف تحوت
پوشش قرار می دهد؛ پارامترهای زیر را اندازه گیری می رند:
Background Air Pollution Monitoring Network
Global Atmospheric Watch
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 )1رلیه پارامترهای جوی در شرایط روهستان
 )2ازن تروپوسفری
 )۳نمونه برداری آئروسل ها (از طریق هوای خشک و ریزشهای جوی)
 )۴نمونه برداری باران و برف و تجزیه شیمیایی و اندازه گیری اسیدیته
 )5میزان ردر بودن جو بعلت آئروسل ها و آلودگی هوا
 )۶رربن سیاه (انتقا آلودگی صنعتی از مناطق دور به تهران)
بنفش UVB

 )۷تشعشعات اشعه ماورا

 )8اندازه گیری گازهای دی ارسید رربنا متان و فلوئور و رربن نیز در برنامه آینده ایسوتگاه پویش
بینی شده است.
دستگاههای فنی موجود در ایستگاه یبارتند از :دستگاه ازن آنالیزورا دستگاه تنظی رننده و رنتر ازن
سنجیا دستگاه نمونه برداری آئروسل (ذرات معلق در هوا)ا دستگاه اتلومتر (اندازه گیری رربن سیاه)ا
دستگاه نمونه برداری از ریزشهای جوی و ریزش ذرات خشک معلق در هواا دستگاه ردر سنجی.15

این ایستگاه پس از جمع آوری اطالیاتا آن را به رشورهای رانادا و سوئیس ارسا می دارد.
GLOBAL STATIONS IN GAW
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ایستگاه هواشناسی امین آباد فیروزروه

سعوی هواشناسی ایستگاه هواشناسی فیروزروه
ايستگاههای آنالیز باران:

با توجه به اینعه منابع آلودگی هوا بر روی اتمسفر تاثیر می گذارند لذا باران و رسوبات مرطوب و خشک
می توانند نشان دهنده وضعیت واقعی ترریبات یمق وسیع از اتمسفر باشند .به همین دلیل نمونوه بورداری آب
باران به روش صحیح و یلمی و آنالیز آن می تواند رمک موثری در سونجش و پوایش آلوودگی هووا باشود؛
بخصوص در مواقع بحرانی مانند بارش باران اسیدی و یا آنچه ره در جنگ ایران و یورا صوورت گرفوت و
بایث ایجاد آلودگی زیادی در نوا ی مرزی ایران و یرا گردید .لذا در اولوین قود ا انودازه گیوری و ثبوت

دستگاه جمع آوری رننده آنالیز آب باران

یوامل هواشناسی به ویژه بارندگی از اهمیت زیادی برخوردار است.

ایستگاههای آنالیز باران منطقه  2آسیا

سکوی هواشناسی

16

سعوی هواشناسی (جایگاه هواشناسی) قسمتی از ایستگاه هواشناسی می باشد ره در آن ارثر دستگاهها و
وسایل هواشناسی نصب شده و در آنجا اندازه گیری ها و دیدبانی های یوامل جووی انجوا موی گیورد .طبوق
توصیه های سازمان هواشناسی جهانی ( )WMOموقعیوت قورار گورفتن رلیوه دسوتگاههای هواشناسوی بور روی
سعوی هواشناسی باید در سرتاسر شبعه مشابه ه بوده تا آمار و ارقا رلیه ایستگاهها قابل مقایسه باشند.
جایگاه استاندارد هواشناسی باید از زمین مربع شعل به ابعاد  2۶×2۶متر ( در ایستگاه سوینوپتیک) تشوعیل
گردد و رامالً هموار و فاقد هر نو پستی و بلندی باشد .زمین سعو باید همان ویژگی هایی را داشته باشد ره
محیط آن داراست .ادوات و دستگاههای نصب شده بر روی سوعوی هواشناسوی بایود بوسویله صوار سویمی
مشبعی به ارتفا  2متر از خطر خسارت دیدن محافظت شود.

Plat form
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ادوات 17سکوی هواشناسی
ادوات موجود در پالت فر بر طبق نقشه زیر بایستی نصب شوند و درب ورودی پالت فر بایسوتی رو بوه
شما واقع شود.

نام وسیله

شماره محل استقرار در پالت فرم

بادنمای پاندولی

1

بادنگار العتریعی

2

بادنمای العتریعی

۳

پناهگاه دستگاههای ثبات

۴

پناهگاه دماسنج ها

5

باران سنج

۶

باران نگار

۷

تشعشع سنج

8

ارتینو گراف

9

آفتاب نگار

1۰

بادنگار معانیعی

11

ترمومترهای ایما خاو

12

تشت تبخیر

1۳

Instrument
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انواع بادسنج ها:
الف) بادنمای پاندولی( 18بادسنج مکانیکی):

این بادنما تشعیل شده از یک میله فلزی قائ و چند میله فلزی افقی ره جهات جغرافیوایی محول را نشوان
می دهند .به انتهای یعی از این میله ها ره سمت شما جغرافیایی محول را نشوان موی دهودا ورف  Nوصول
گردیده ره سمت شما جغرافیایی را نشان می دهد .میله فلزی دیگری ره یوک سور آن گلولوه فلوزی و سور
دیگر آن قطعه فلزی به شعل پیعان قرار دارد .جهت وزش باد از مقایسوه جهوت پیعوان بوا میلوه فلوزی تعیوین
می گردد .سریت نمای این دستگاه از صفحه فلزی آویزانی ره آزادانوه موی توانود وو محوور افقوی خوود
نوسان رندا تشعیل گردیده است .این صفحه در مقابل رمان مدرجی قرار گرفته ره از روی آن سوریت بواد
اندازه گیری می شود .رمان فو دارای  ۷دندانه با فاصله های معینی بوده ره موید سریت باد است .فواصل
بین دندانه ها هر ردا سریت متفاوتی را نشان می دهند .فواصل بین هر ردا از دندانه های شماره  1تا  5دو
متر بر ثانیه می باشدا یعنی دندانه پنج  1۰متر بر ثانیه را نشان می دهد ولی دندانه شش  1۴و دندانه هفوت 2۰
متر بر ثانیه را و از دندانه هفت به بعد بیش از  2۰متر بر ثانیه را نشان می دهد .این بادنما در ارتفا  1۰متری از
سطح زمین قرار گرفته است .در فرودگاه ها بورای مشوخن نموودن سومت بواد از ریسوه بواد ()Wind Sock
استفاده می رنند .دهانه گشاد این ریسه در مقابل باد قرار گرفته و وزش باد آن را متوور نگوه موی دارد توا از
دور توسط خلبان قابل رویت باشد.

بادنمای پاندولی
ب) بادنگار مکانیکی:19

بادنگار دستگاهی است ره سمت و سریت باد را همزمان اندازه گیری و ثبت می رند .این دستگاه تلفیقوی از
بادسنج و بادنما می باشد .این بادنگار در ارتفا  2متری از سطح زمین قرار گرفته است .این بادنگار بیشوتر در
امور رشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
Pendulum Anemometer
Mechanical Anemograph
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ج) بادنمای الکتريکی:20

دارای یک قسمت فرستنده است ره سمت و سریت باد به قسمت دیگر دستگاه ره نشان دهنده می باشدا
منتقل می شود .بر روی صفحه نشان دهنده می توان سمت و سریت باد را قرائت ررد .ایون بادنموا در ارتفوا
 1۰متری از سطح زمین قرار گرفته است .در شعل زیر نمای خوارجی یوک دسوتگاه فرسوتنده و نشوان دهنوده
نشان داده شده است.

بادنمای العتریعی و صفحات نشان دهنده سمت و سریت باد
د) بادسنج شمارنده:21

این دستگاه رامالً شبیه به مسافت شمار اتومبیل می باشد؛ بدین معنی ره جریان بواد در فاصوله زموانی داده
شده را می تواند تعیین رند .این بادسنج را اصوالً در رنار تشت تبخیر نصب می رنند و در ارتفا  5۰سوانتی
متری از سطح زمین قرار گرفته و موید باد در سطح زمین است و می توان از آن در مطالعه تاثیر باد در برآورد
بیالن تبخیر استفاده ررد.

Electric Vane
Counter Anemometers
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بادسنج شمارنده تشت تبخیر
پناهگاههای 22هواشناسی (جعبه اسکرين):

دماسوونج هووا و دسووتگاههای ثبووات چووون دمانگووار و رطوبووت نگووار بایسووتی در شوورایطی نصووب و مووورد
بهره برداری قرار گیرند ره از تابش مستقی نور خورشید به آنها و از یوامل نامطلوب دیگر مانند ریزش های
جوی و غبار محفوظ باشند ره برای این منظور از پناهگاههای هواشناسی استفاده می رنند.
پناهگاه هواشناسیا جعبه چوبی است ره از چوب راد ساخته شوده و دیوواره هوای اطوراف آن بصوورت
رررره بوده تا تباد هوا صورت گرفته و هوای داخل جعبه وضع مشابهی با هوای محیط خوارد خوود داشوته
باشد .سقف این جعبه دو جداره انتخاب گردیده تا بین دو سطح موجود در سقف آن تهویه الز انجا گیرد.
در هنگا نصوب پناهگواه در داخول سوعوی هواشناسوی بایود دقوت شوود روه درب پناهگاههوا رو بوه شوما
جغرافیایی (در نیمعره شمالی) باز شود .ارتفا پناهگاه هواشناسی نسبت به سطح زموین طبوق توصویه سوازمان
هواشناسی جهانی بین  1تا  2متر انتخاب می گردد .در شبعه هواشناسوی ایوران روف پناهگواه از سوطح زموین
 12۰-1۳۰سانتی متر تعیین گردیده است.
این پناهگاهها در دو ابعاد مختلف ساخته می شود )1 :پناهگاه نو آمریعایی روه دارای ابعواد ۷۰×۶۰×۴۰
سانتی متر بوده ره در ایستگاههای اقلی شناسی از آنها استفاده می رنند )2 .پناهگاه نوو انگلیسوی روه دارای
ابعاد  1۰۰×8۰×8۰سانتی متر بوده ره در ایستگاههای سینوپتیک و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرند.

پناهگاه هواشناسی
Screen& Shelter
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انواع دماسنج ها:
دماسنج معمولی (استاندارد)

2۳

دمای هوا توسط دماسنج اندازه گیری می شود .دماسنج یک لوله بسیار باریک شیشه ای مسدود است روه
در انتهای آن محفظه ای تعبیه و از جیوه یا العل پر شده است .در داخل لوله دماسنج خال رامل وجود دارد.
گر و سرد شدن مخزن بایث گر و سردشدن مایع درون مخزن شده و متعاقب آن بایث بواال و پوایین رفوتن
مایع در داخل مخزن شیشه ای می شودا با مشاهده سطح مایع در داخل لوله دماسنج و قرائت یددی ره روی
بدنه شیشه نوشته شده است دمای هوا در آن لحظه مشخن می شود .به این دماسونج در هواشناسوی دماسننج

خشك ه گفته می شود.
دماسنج تر

24

دماسنجی است ره دور مخزن جیوه آن یک الیة نازری از الیاف موسلین25پیچیده شده ره به آن دماسونج
مرطوب گفته میشود و در هنگا رار دستگاه بایستی همیشه مرطوب بماند .وقتی رطوبت دور دماسنج بخوار
میشودا گرمای نهان جذب مولعولهای آب گردیده و در نتیجه با بخار شدن آب دور پارچها درجه رارت
در دماسنج تر راهش مییابد .اختالف درجه رارت دماسنج تر و خشک معیاری برای محاسبه رطوبت نسبی
است .الز بذرر است ره ارقا قرائت شده از دماسنج خشک همیشه بیشتر از دماسنج تر می باشد .اگر هر دو
دماسنج ارقا یعسانی را نشان دهندا دلیلش اشبا بودن هوا از بخار آب در درجات باالی صفر است.
دماسنج حداکثر

26

اغلب نیاز است یالوه بر دمای معمولی هووا ودارثر دموایی روه در طوو یوک شوبانه روز اتفوا افتوادها
اندازه گیری و تثبیت شودا ره برای این منظور از دماسنج دارثر استفاده می رنند.
این نو دماسنج با یک تفاوت جزیی تقریباً مشابه دماسنج های معمولی اسوت بوه ایون صوورت روه لولوه
مویین آن در محلی ره به مخزن منتهی می شود بسیار باریک شده است .هنگامی ره دما زیاد می شود جیووه
داخل مخزن منبسط شده و نیروی اصل می تواند بایث راندن جیوه از داخل مجرای باریک باالی مخزن به
قسمت باالی لوله گردد .به این ترتیب ارتفا جیوه در داخل مخزن باال می رود و با راهش دمواا موایع داخول
مخزن منقبض می شود ولی باریک بودن لوله از برگشت مایع به داخول مخوزن جلووگیری موی رنود و سوطح
مایع در داخل لوله در محلی ره باالترین دمای قبلی اتفا افتاده باقی می مانودا بنوابراین سوطح فوقوانی جیووه
نشان دهنده دارثر دمای اتفا افتاده است.
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Thermometer
Wet Bulb Thermometer
25 Muslin
26 Maximum Thermometer
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دماسنج حداقل

27

دماسنج های داقل برای تثبیت پایین ترین دمایی ره در طو  12سایت اتفا موی افتودا بعوار موی رود.
دماسنج های داقل مشابه دماسنج های معمولی است با این تفاوت ره مخزن این دماسنج به شعل  Uبوده و
همچنین مایع داخل مخزن این نو دماسنج به جای جیوه از مایعات رقیق تر مانند العل استفاده موی شوود .بوه
یالوه در داخل لوله مویین یک سوزن شیشه ای به طوو  2سوانتی متور روه دو سور آن گورد موی باشودا رهوا
گردیده ره به ینوان شاخن 28از آن استفاده می شود .وقتی دموای هووا افوزایش موی یابود العول موجوود در
مخزن دماسنج منبسط شده و به آسانی از اطراف شاخن یبور ررده و در لوله مویین صوعود موی رنود بودون
اینعه شاخن را به ررت درآورد .وقتی دمای هوا راهش می یابد العل موجود در مخزن دماسونج منقوبض
شده و در نتیجه مقداری از العل موجود در لوله مویین به طورف مخوزن برموی گوردد .در ایون هنگوا سووزن
بوسیله نیروی رشش سطحی العل به طرف مخزن دماسنج ررت می رند .بنابراین قسومت بواالیی شواخن
شیشه ای پایین ترین دمایی را ره اتفا افتاده استا نشان می دهد .در الی ره انتهای سطح العول در بواالی
لوله دمای لحظه ای هوا را نشان می دهد .معموالً دماسنج داقل در هر شوبانه روز  2نوبوت قرائوت موی شوود
( ۶/5صبح و  ۶/5بعد از ظهر).

27 Minimum Thermometer
28
Index

جعبه اسعرین دماسنج ها بر روی پایه سایعرومتر
سايکرومتر:29

سایعرومتر یبارت است از پایه ای فلزی روه نگهدارنوده دماسونج هوای خشوکا تورا وداقل و ودارثر
می باشد .هم انگونه ره در شعل زیر می بینیدا دماسنج های خشک و تر بطوور مووازی در رنوار هو و بطوور
یمودی بر روی پایه فلزی بر روی سایعرومتر قرار گرفته اند .دماسنج خشک بایستی در سمت چپ دماسونج
تر قرار گیرد .دماسنج های دارثر و داقل را بایستی بطور موازی و بصورت افقی بر روی پایه سوایعرومتر
قرار داد .دماسنج دارثر با یک شیب  2درصدی با مخزن رو به پایین در باالی دماسنج وداقل قورار گرفتوه
است.

دماسنج داقل و دارثر
دماسنج حداقل زمین

30

دماسنج داقل زمین به منظور تعیین داقل دمای هوا در سطح زمین بعار گرفته می شود و اطالیواتی در
مورد یخبندان و تشعشع شوبانه زموین در شوب بورای مقاصود رشواورزیا یمرانوی و بانود فرودگواهی بدسوت
Psychrometer
Grass Minimum Thermometer

29
30

می دهد .ساختمان این دماسنج ییناً شبیه دماسنج داقل معمولی است .محل نصب این دماسونج در ارتفوا 5
سانتی متری سطح زمین بر روی دو پایه مخصوصی روه بوه شوعل ورف التوین  Yسواخته شودها موی باشود.
دماسنج داقل زمین را در هوای آزاد نصب و هنگا روز برای جلوگیری از تابش مستقی خورشید سورپوش
روی آن قرار می دهند و پس از غروب آفتاب سرپوش را از روی دماسنج برمی دارند .قرائت دماسنج داقل
زمین در هر شبانه روز یک مرتبه و آنه در سایت  9/5صبح به وقت محلی انجا می گردد .قابل ذرر اسوت
ره پایین ترین دمای سطح زمین در سایت  ۶/5صبح اتفا می افتد.
هنگا رار گذاشتن دماسنج بر روی پایه خود باید توجه شود ره دماسونج در امتوداد خوط شورقی -غربوی
محل به طوریعه مخزن آن به طرف شر باشدا مستقر شود.

دماسنج داقل سطح خاو
دماسنج های خاک

31

اندازه گیری دمای خاو در ایما 5ا 1۰ا 2۰ا ۳۰ا  5۰و  1۰۰سانتی متری برای مطالعات رشاورزی ائز
اهمیت می باشد .برای ایما 5ا 1۰ا  2۰و  ۳۰سانتی متری از دماسنج هوای خمیوده اسوتفاده موی شوود .بودین
صورت ره مخزن دماسنج را در یمق مورد نظر در داخل خاو نصب می نمایند و قسمت خمیوده آن بواالی
سطح زمین بر روی پایه مربوطه قرار می گیرد تا بتوان برا تی آن را قرائت نمود .زیر تنه دماسنج هایی ره بور
روی سطح زمین قرار می گیرند یک قطعه تخته مسطح به رنگ سفید قرار می دهند تا اوالً از تشعشع رارتی
زمین بر روی دماسنج جلوگیری شود .ثانی ًا یمل قرائت دماسنج آسوان شوود .ثالثو ًا تختوه موذرور یوک سوطح
اتعای خوبی برای دماسنج می باشد.
برای ایما  5۰و  1۰۰سانتی متری از غالف آهنی و یا رائوچویی استفاده می شود .غوالف را در داخول
خاو نصب نموده و دماسنج را در داخل غالف قرار می دهند .برای اینعه در فاصله خارد ساختن دماسنج از
Soil Thermometers
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غالف و مجاورت آن با هوای آزاد تغییری در میزان دموای آن ایجواد نگورددا معمووالً دور مخوزن ایون نوو
دماسنج ها را با مو یا پارافین آغشته می رنند تا ساسیت آن ر شود.

انوا دماسنج های خاو
دمانگار( 32دماسنج ثبات):

دمانگار دستگاهی است ره منحنی نمایش تغییرات دمای هوا را در شبانه روز به طور پیوسته رس می رند.
این دستگاه یک وسیله رامالً معانیعی است و با استفاده از یک ینصور سواس فلوزی روه در اثور تغییور دموا
منبسط و منقبض می شودا ساخته شده است .یک طرف ینصر فلزی به بازوی اهور طویول و متحرروی بسوته

شده است ره انتهای بازو به یک قل ثبات متصل گردیده است .با تغییر دمای هوا انحنای فلز تغییر می رند و
این امر با توجه به نحوه تغییرات دما بایث انحراف قل در انتهای بازوی معانیعی به طرف باال و پایین شده و
به سر قل منتقل می گردد و بر روی راغذ مدرجی ره به دور استوانه گوردان قورار داردا ثبوت موی شوود .در
داخل استوانه فلزی سایتی قرار گرفته ره با روو رردن سایتا استوانه به مدت یک هفته رار ررده و یک
Thermograph
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دور رامل می چرخد .به دور استوانه راغذ مدرجی گذاشته شده است .فواصل بین دو خط افقی برابر با وا د
رارت (درجه سانتی گراد) است و فاصله دو منحنی قائ ا وا د زمان را نشان می دهد .انحنای منحنوی هوای
زمان مربوط به شعا طو سر قل تا محورش می باشد.
رطوبت نگار:33

رطوبت نگار دستگاهی است ره درصد رطوبت نسبی هوا و تغییرات آن را به طور مداو انودازه گیوری و
ثبت می رند .جس

ساس در این دستگاه چند تار موی معمولی میباشد ره با زیادشدن رطوبوت هووا طوو

آن زیاد شده و با راهش رطوبت طو آن ر میشود .به وسیله چند فنر و اهر بسیار ظریوف تغییورات طوو
مو به یک قل ره روی بازوی فلزی نصب میباشدا منتقول شوده و ایون قلو تغییورات رطوبوت را روی یوک
استوانه چرخان رس میرند .راغذی ره در اطراف استوانه چرخان دستگاه رطوبت نگار نصوب موی گورددا
برای نشان دادن رطوبت نسبی از صفر تا  1۰۰درصد درجه بندی شوده اسوت .طورز روار ایون دسوتگاه مشوابه
دستگاه دما نگار میباشد.

رطوبت -دمانگار:

این دستگاه به منظور اندازهگیریهای دما و رطوبت نسوبی بعوار بورده مویشوود و ترریبوی از دو دسوتگاه
دمانگار و رطوبت نگار است ره در یک محفظه تعبیه شده اند .نوار راغذی این دستگاه بوه دو قسومت دموا و
رطوبت تقسی شده است .قسمت باالیی نوار راغذی تغییرات دما و قسمت پوایین تغییورات رطوبوت نسوبی را
نشان میدهد .قل های ترسی رننده منحنی های تغییرات دموا و رطوبوت نسوبی بوه اجسوا
رمیت مرتبط میباشد و ررات آنها تابعی از ررات اجسا

سواس بوه ایون دو

ساس است ره تغییرات آنها را بر روی راغذ

ترسی مینمایند.

Hygrograph
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دستگاه رطوبت دمانگار
باران سنج:34

این باران سنج یک ظرف استوانه ای شعل فلزی است ره از دو قسمت تشعیل شده است .قسومت بواالی
ظرف دارای دهانه قیفی شعلی به قطر  8اینچ است ره آب باران به داخل آن هدایت می شود .در داخل باران
سنج ظرف برنجی استوانه ای شعل مخصوصی برای جمع آوری آب باران قورار دارد روه بوه نوا رلعتوور

۳5

معروف است ره قطر دهانه آن  2/5۳اینچ و  1/1۰سطح دهانه قیف باران گیر می باشد.
خط رش اندازه گیری باران معموالً از چوب سرو یا راد ره قابلیت جذب آب در آن ر بوده و در اثور
مرطوب شدن تغییر رنگ می دهدا انتخاب می شود .درجه بندی این خط رش ها با توجه به سطح دهانه قیف
و سطح دهانه باران سنج انجا می گیرد .مثالً اگر سطح دهانه استوانه بواران سونج یعوده سوطح دهانوه قیوف
باشدا هر یک سانتی متر طو خط رش معاد  1میلی متر بارندگی خواهد بود.

Rain Gauge
Collector
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باران نگار:36

با استفاده از دستگاههای باران نگار یالوه بر ثبت دائ میزان ریزش بارانا می تووان زموان شورو و پایوان
بارندگی و نیز تغییرات شدت باران را نسبت به زمان نشان داد .باران نگار نشان داده شده در شعل زیر از نوو
وزنی می باشد.

مقدار بارانا برف یا تگرگ باریده شده در داخل سطل مخصوصی جمع آوری می گردد ره این سوطل بور
روی رفه و محوری قرار داشته و به رمک فنر تعاد متعاد می گردد .رفه و محوور در اثور وزن بواران رو
به پایین ررت ررده و این ررت بوسیله یوک سیسوت اهرموی بوه بوازوی قلو منتقول و در نتیجوه مقودار
بارندگی بوسیله قل بر روی راغذ مدرد دستگاه بر سب میلی متر ثبت می گردد.
تشت تبخیر:37

تشت تبخیر موجود در شبعه هواشناسی رشور از نو آمریعایی رالس  Aمی باشد و ظرفی است استوانه
ای شعلا ساخته شده از آهن گالوانیزه به قطر دهانه  12۰/۶سانتی متر و ارتفا  1۰اینچ می باشود .ایون تشوت
بر روی پایه چوبی مشبک به ارتفا  ۳-5سانتی متر از سطح زمین به طور رامالً افقی قورار داده موی شوود .توا
ارتفا  5سانتی متری زیر لبه آن از آب پر می گردد.

Rainfall Recorder
Evaporation Pan
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جهت جلوگیری از رشد جلبک ها مقدار رمی سولفات مس به داخل آب طشت تبخیر اضافه می شود.
در داخل تشت یک استوانه برنجی به قطر  ۳اینچ در فاصله  ۳۰سانتی متری شما تشت قرار داده موی شوود.
آب موجود در داخل استوانه بوسیله سه سوراخ ره در اطراف آن تعبیوه شوده بوه آب تشوت تبخیور مربووط
می شود .داخل این استوانه میله ای مدرد ره از صفر تا  1۰۰میلی متر را نشان می دهد و به منظوور سونجش
ارتفا تبخیر می باشدا تعبیه شده و ورنیه مدوری ه به آن پیوست گردیده است .هنگامی ره تشت را پر از
آب رردندا نوو ورنیه را با سطح آب مماس ررده و در هنگا قرائت ارتفا تبخیر بایستی مجدداً ورنیه را
با سطح آب فعلی ره در اثر تبخیر پایین آمدها مماس نموده و یدد قرائت شوده را از  1۰۰تفریوق نمووده توا
ارتفا تبخیر بدست آید.
به منظور رابطه تبخیر و باد و دمای سطح آبا یک دستگاه بادسونج بوه ارتفوا  ۰/5متوری در مجواورت
تشت تبخیر نصب می نمایند و نیز یک دماسنج داقل و دارثر برای اندازه گیوری تغییورات دموای سوطح
آب در داخل تشت به صورت شناور قرار می دهند.
ادوات سنجش تشعشع در ايستگاههای هواشناسی:

خورشید یعی از منابع اصلی و بزرگ انرژی رره زمین بوده و بطور مستقی و یا غیر مستقی روی فعل و
انفعاالت و پدیده های فیزیعی آن موثر می باشد .در مرارز هواشناسی دو نوو وسویله بورای انودازه گیوری
تابش خورشیدی استفاده می شود  .دسته او آن سوری از دسوتگاههایی موی باشوند روه فقوط مودت توابش
خورشید را ثبت می رنند و بنا آفتاب نگار معروفند .دسته دو دستگاههایی هستند ره مقدار شدت تشعشع
خورشید را اندازه گیری و ثبت می رنند.
آفتاب نگار:38
طو مدت آفتاب روزانه به وسیله دستگاهی به نا آفتاب نگار تعیین می شوود .دسوتگاه آفتواب نگوار از
یک گوی شیشه ایا یک نیمعره فلزی با سه شیار برای رارت های مخصوص تابستانها زمستانه و ایتودالین
(بهار و پاییز) در داخل آن و سوزن نگهدارنده رارت ها تشعیل و بر روی پایه فلزی بوه ارتفوا  1۳5سوانتی
متری نصب گردیده ره به محض طلو خورشید رارت مخصوصی ره مودرد موی باشودا در اثور تجموع و
تمررز نور توسط گوی شیشه ای می سوزد ره می تووان از روی اثور سووخته شودها مودت توابش را انودازه
گیری نمود .رارت های آفتاب نگارا رطوبت جذب نمی رنندا بنابراین خیس نمی شوند .رنگ این روارت
ها آبی تیره بوده تا اشعه خورشید را بهتر جذب نماید .اثر سوختگی به صورت خطی به پهنای تقریبوی یوک
میلی متر بر روی رارت ظاهر می شود .چنانچه در طو روز تابش خورشید به یلت وجود لعه هوای ابور در
آسمان در تابش خورشید انفصالی باشدا یالئ سوختگی بر روی رارت منقطع خواهد بوود .بهموین جهوت
Sunshine Recorder
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روی رارت های آفتاب نگار درجه بندی هایی بر سب سایت وجود دارد ره هنگا محاسبه طوو مودت
آفتابی بر سب سایت و ده آن قابل محاسبه است.

دستگاه آفتاب نگار

تابستان

اعتدالین

زمستان

رارت های آفتاب نگار در فصو مختلف

تشعشع سنج:39

این دستگاه میزان تشعشع خورشیدی را به صورت تشعشع رلی ۴۰و تشعشع پرارنده ۴1و بازتواب زمینوی

۴2

اندازه گیری و ثبت می رنند.

دستگاه اندازه گیری تشعشع

ثبت رننده های مقادیر تشعشع

)( Albedometer Sensor

39

Actinometer
Total Solar Radiation
41
Diffuse Solar Radiation
42
Reflect Solar Radiation
40

سگر آلبیدومتر ترریبی از دو سگر تشعشع یا پیرانومتر می باشد ره سگر باالیی جهت اندازه گیری
میزان تابش رلی خورشید و سگر رو به پایین میزان تابش منععس شده از سطح را اندازه گیری می نماید.
سگر فو می تواند میزان تابش در طیف بین  ۳1۰تا  28۰۰نانومتر را اندازه گیری نماید.
معان نصب سگر در قسمت جنوب شرقی سعوی هواشناسی و در ارتفا

دود  1/۳۰متر می باشد.

)(Diffuse Solar Radiation Sensor

سگر اندازه گیری تابش پرارنده آسمان ره بعلت وجود یک لقه سیاه رنگ ره از طلو تا غوروب
خورشید فقط می تواند بازتابش پرارنده اصل از پرارنش نور توسط ذرات ابر و یا ذرات معلوق دیگور در
جو را اندازه گیری نماید .جهت قرارگیری لقه در فصوو مختلوف سوا بوا تغییور زاویوه توابش وگوردش
خورشید در آسمان بایستی توسط دیدبان در فواصل زمانی مشخن تنظی شود.
شمارنده دیجیتالی تشعشع ره با اتصا به سگر می توانود میوزان توابش یوا بازتوابش را انودازه گیوری و
نمایش دهد سگر فو از طریق رابل رابط می تواند به رایانه متصل شده و با اسوتفاده از نور افوزار خواص
بررسی اطالیاتی شود .خروجی داده ها در دستگاه فو با وا د ریلو ژو بر متر مربع می باشد.
تشعشع نگار:43

برای ثبت شدت تشعشع خورشید بر سب زمان از دستگاهی به نا تشعشع نگار استفاده موی شوود .ایون
دستگاه به نا تشعشع نگار دو فلزی ۴۴ه نامیده می شود .اساس رار این دستگاه بر روی تغییر شعل دو فلوز
غیر ه جنس در اثر جذب تشعشع خورشوید قورار دارد .ایون دسوتگاه بورای ثبوت تغییورات شودت تشعشوع
خورشید در یک هفته بعار رفته است.

Actinograph
Bimetalic Actinograph
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دستگاه شامل دو جفت تیغه متشعل از دو فلز غیر ه جنس ره یوک جفوت آن بوه رنوگ سویاه (ینصور
ساس دستگاه) و جفت دیگر به رنگ سفید می باشد .انتهای تما تیغه ها در یک طرف به وصل بووده و
روی تعیه گاه متحرری قرار دارد .ا آنعه انتهای دیگر دو تیغه سفید به بدنوه دسوتگاه ثابوت موی باشود و
انتهای دیگر دو تیغه سیاه رنگ آزاد بوده و به رمک سیست اهرمی به قلمی ره روی استوانه ثبات رروت
می رندا مربوط شده است .تیغه های سفید تشعشع خورشید را منععس رورده و فقوط تحوت تواثیر ورارت
محیط قرار می گیرند .در الیعه تیغه های سیاه رنگ ه تحت تاثیر رارت محیط واقع شده و ه تشعشع
خورشید را جذب می رنند .تیغه های سیاه رنگ در اثر جذب تشعشع خورشویدا درجوه ورارت آنهوا بواال
رفته و انتهای آزاد آنها ررت ررده و از الت تراز و افقی خارد می شود و ررت خوود را بوه سور قلو
منععس می رند .یک نیمعره شیشه ای در قسمت باالی این تیغه ها قورار گرفتوه و بایوث یبوور تشعشوعات
خورشید برای طو مود های  2/5 ۰/۳۶میعرون می گردد .شعل نیمعره ای بودن آن به این دلیول اسوت
ره تشعشعات خورشید از هر جهتی بتابد یمود بر سطح آن بودها بنابراین مقودار انععواس بوه صوفر خواهود
رسید .درجه بندی روی راغذ ثبات دور استوانه از صفر تا  2و گاهی تا  2/5رالری بور سوانتی متور مربوع در
دقیقه و یا از صفر تا  ۶۰میلی وات می باشد ره برای تبدیل آن از رابطه زیر استفاده می رنی :
 1رالری بر سانتی متر مربع در دقیقه =  ۶9/۷8میلی وات بر سانتی متر مربع
 1میلی وات بر سانتی متر مربع =  ۰/۰1۴۳۳رالری بر سانتی متر مربع در دقیقه
در داخل ارثر دستگاههای هواشناسی به منظور جذب رطوبتا ماده رطوبوت گیور ماننود سویلی رواژ

۴5

قرار می دهند .قسمت بدنه دستگاه را به دلیل دفع تشعشعات و جلوگیری از گر شودن آن بوه رنوگ سوفید
رنگ آمیزی می رنند .دریچه ای در بدنه دستگاه تعبیه شده ره از آن برای قرائت و مطالعوه شودت تشعشوع
خورشید در هر لحظه استفاده می شود .این دریچه رو به شما جغرافیایی قرار می گیرد تا در مواقع اسوتفاده

Silica-Gel

45

از آن مانع تابش خورشید روی ینصر ساس دستگاه نشوی  .این دستگاه بر روی پایه ای به ارتفوا

ودود

 1/5متری از سطح زمین نصب می گردد.
فشارسنج جیوه ای:46

این فشارسنج اساساً از یک لوله خالی از هوا درست شده است ره یک طرف آن مسدود و طرف دیگر
آن ره باز است در ظرف پر از جیوه فرو برده شده است .فشار هوای بیرونا جیوه را از منبع به سمت داخول
لوله می راند .جیوه تا دی ره وزن آن در داخل لولها دقیقاً معاد نیروی ناشی از فشار هوا گوردد در لولوه
فشارسنج باال می رود و سرس در الت تباد و سعون باقی می مانود .بوا تغییور فشوار هوواا سوطح جیووه در
داخل لوله نیز باال و پایین خواهد رفت .در شرایط نرما (در سطح آب هوای آزاد) جیووه بوه انودازه 29/92
اینچ یا  ۷۶۰میلی متر در لوله باال می آید ره فشاری معاد  1۰1۳/25میلی بوار اسوت .جیووه در داخول لولوه
فشارسنج به دلیل خاصیت رشش سوطحی دارای یوک سوطح محودب اسوت روه هنگوا تعیوین فشوارا بایود
باالترین سطح محدب قرائت شود.

دستگاه فشارسنج
فشارنگار:47

فشارنگار مشابه فشارسنج فلزی است با این تفاوت ره اثر تغییرات فشار در محفظه بدون هواا به یک قل
انتقا داده شده و قل بر روی راغذی ره دور یک استوانه چرخان پیچیوده شوده اسوت خوط پیوسوته ای را
رس می رند .محور یمودی این صفحه بر سب وا د فشار و محور افقی آن بر سب زمان مودرد شوده
است ره معموالً برای هر دو سایت یک خط وجود دارد .فشار نگارهای دقیقی ه سواخته شوده اسوت روه

Mercury Barometer
Barograph

46
47

قادرند تغییرات فشار را تا یک ده میلی بار اندازه گیوری نماینود ایون دسوتگاهها میعروبواروگراف نامیوده
شده اند.

دستگاه فشارنگار
سوئیچ 48مخابراتی:

رلیه ایستگاهها اطالیات جوی ر ا از طریق خطوط نقطه به نقطه و یا ارتباط تلفنوی بوه سووئیچ مخوابراتی
ایستگاه مبنا مخابره می نمایند و پس از رنتر و بررسی داده هاا بالفاصله اطالیوات بوه سوازمان هواشناسوی
رشور ارسا می گردند .سیست سوئیچ متشعل از یک سرور و چهار ایستگاه راری (شامل :سوئیچ داده هاا
رنتر داده هاا نمایشگر اطالیات و نقشه های جوی و باالخره ترسی رننده نقشه هوا) مسوتقر در وا ودهای
دیدبانی و پیش بینی می باشد.

Switch
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بويی: 49

از آنجا ره فرایندهای هواشناسی به صورت جهانی یمل می رنندا لذا نیاز است ره اطالیات دیود بوانی
از سرتاسر جهانا از جمله مناطق دور افتاده و خالی از سعنه نیز تهیه شود .بدین منظور سعوهای دیود بوانی
شناور به نا بويی ساخته شده است ره در نقاط مختلف اقیانوسها مستقر بوده و از طریق ادوات نصب شوده
بر روی آنها اطالیات جوی اندازه گیری می شود .این اطالیات بر روی نوارا ضبط و از طریق شوبعههوای
رامریوتری در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.

دو نمونه از بوییهای نصب شده در اقیانوسها

انوا دیگری از بویی هاا در مناطق قطب شما و جنوب رار گذاشته شده است ره مهمترین منبع رسب
اطالیات جوی به منظور شناخت نحوه تغییرات اقلیمی و وضعیت هوا در این مناطق دور افتاده است.
بویی های مذرور در آب و هوای نامساید قطبی قادرنود بویش از  15مواه روار نمووده و توی توفانهوای
شدیدا بوران های برفا خرس های قطبی و دمای رمتر از  -۴5درجه سانتی گراد ه نتوانسته است موانع از
رار و مخابره به موقع اطالیات آنها شود .به رارگیری بویی ها به منظور دیدبانیهای روزانه جووی اهمیوت
فراوان دارد .این بویی ها می توانند اطالیات مربوط به دماا رطوبتا فشار و ررت قطعات یخ را ره خوود
بر روی آنها نصب شده اند به ایستگاه ماهوارهای مخابره رنند.

Buoy
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بویی های قطبی
رادار هواشناسی:

استفاده از رادار در هواشناسی از زمان جنگ جهانی دو شرو شد .بودین معنوی روه متخصصوین رادار
مشاهده می رردند ره هر زمانی ره بین هدف و دستگاه رادار ابور بواران زا مشواهده شوودا دیودن هودف و
تعقیب آن مشگل و گاهی غیرممعن است .ولی اگر ابر بدون باران باشدا اشعا چندانی بوجود نموی آورد.
نتیجه اگر هو اپیما یا هدف در پشت ابر باران زایی قرار بگیرد تعقیب و یا رشف آن ارثراً غیورممعن اسوت.
در سالهای اخیر رادار برای افزایش رارایی پیشبینی وضع هوا به ابزاری بسیار ارزشمندی تبدیل شده است.
زمینههای استفاده از رادار در هواشناسی به شرح زیر است:
 -1تعیین فاصله هدف (ابرا منطقه بارشا جبهه ها و  )...تا ایستگاه مورد نظر
 -2شناخت نو هدف (انوا جبهه هاا انوا ابرها و )...
 -۳شناخت نو ریزش (بارانا تگرگا برف و )...
 -۴شناخت موقعیت و ارزیابی انوا سیعلونهای ارهای و توفندها
 -5شناخت مسیر ررت و تعقیب روند تغییرات تظاهرات فو در مسیر ررت
رار رادار براساس خاصیت قطرات آب و ذرات بلور موجود در ابرهاست ره مانند مانعیا امواد ارسوا
شده از رادار مستقر بر سطح زمین را منععس میرنند .از آنجا ره سریت اموواد العتورو مغناطیسویا ثابوت
( ۳۰۰.۰۰۰ریلومتر در ثانیه) است می توان با استفاده از ارسا امواد و سنجش زمان رفت و برگشوت آنهواا
فاصله هدف از ایستگاه را مشخن ررد.

دستگاه رادار از سه قسمت فرستندها آنتن و گیرنده تشعیل شده است.

انوا رادارهای هواشناسی

شیوه رار بدین شعل است ره ابتدا بوسیله المپ فرستنده 5۰ضربان منقطوع از اموواد العترومغنواطیس بوا
فررانس باال تولید می شود و آن را از طریق آنتن رادار ره در بیشتر موارد محدب است به سمت موانع موثالً
ابر می فرستند .پس از برخورد به قطرات یا ذرات بلور موجود در ابورا بالفاصوله بوه انععواس پخشوی دچوار
میشوند و به سوی زمین بر میگردند ره البته تنها قسمتی از آن از طریق آنتن رادار به گیرنده میرسد زیرا
دامنه ضربان مورد بحث در این رفت و برگشت تضعیف میشوودا لوذا آن را بوا دسوتگاه تقویوت رننودهای
دود یک میلیون برابر ( )1۰۶تقویت میرنند.
این امواد در مر له بعد به صفحه تصویر(نوساننما) منتقل و سرس به صورت لعههای نوورانی مشوخن
میشوند .از روی تصویر دریافتی می توان نوو تظواهرات جووی را بوه خووبی تشوخین داد؛ موثال رگبوار و
ابرهای تندریا در صفحه تصویر به صورت لعه های روشن و نامنظ دیده میشود .در بین تظاهرات جووی
جبهه سردا واضحتر و روشنتر از بقیه تصاویر دیده میشود به طوری ره امعان شناسایی و پیشبینوی مسویر
ررت آنها با هیچ روشی تا این د موفق نیست.
اولین رادار هواشناسی رشور در ایستگاه رشاورزی ا الطمیر اهواز نصب و راه اندازی گردید .با توجوه
به توانائی های رادار هواشناسوی در تشوخین مسویر و میوزان شودت بوارش بوارانا تگورگ و طوفوان و نیوز
پیش بینی سیل و میزان تجمع آب وضچه های آبریز و سدها و  . . .در زمینه های زیر راربرد دارد:
 )1تشخین پیش بینی وضعیت وخی جوئی
 )2ترابری
 )۳مدیریت آب
 )۴رشاورزی
Magnetron
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 )5آلودگی
ماهواره های آب و هوائی:

ماهوارههوای آب و هووائی اولوین بوار توسوط آمریعوائیهوا و در سوا  19۶۰بورای مشواهده و دریافوت
اطالیات واقعی آب و هوائی به آسمان پرتاب گردیدند .در آگوست همین سا ا نخسوتین تصوویر زموین از
فضا در روزنامه ملی ژئوگرافیک 51منتشر گردید .از این تاریخ به بعد ماهوارههوای بیشوتری بوه فضوا پرتواب
شدند.

همانطور ره زمین و دیگر سویاره هوا در مودار خواص خوود بوه دور خورشوید مویگردنودا مواهوارههوای
مصنویی نیز در مدارهای خاصی در ا چرخشاند .انتخاب این مدارها برای ماهوارهها به منظور و هودفی
ره ماهواره به آن منظور به فضا پرتاب شده است؛ بستگی دارد .میتوان مداری را انتخاب نمود ره در مسیر
قطب شما و جنوب قرار میگیرد و یا مداری ره و خط استوا میباشد و یا هور موداری موا بوین ایون دو
الت .همچنین در انتخاب مدار ماهواره یامل ارتفا نیز میتواند درنظر گرفته شود مثالً ارتفایوات هوزاران
مایلی باالی زمین و یا ارتفایات صدها مایلی.

دو نو اصلی ماهوارههای آب و هوائی وجود دارد:
Geographic
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 .1ثابت زمین

52

 .2مدار قطبی

5۳

ماهواره های  Geostationaryبرای هشدارهای روتاه مدت و ماهوارههای  Orbiting Polarبرای پویش
بینیهای بلند مدت تر بعار میروند .هر دو نو ماهوارههوا بورای دیودبانی رامول آب و هووائی جهوان الز
هستند.
بالن های هواشناسی:

بالن های هواشناسی از موادی ساخته می شوند ره قابلیت گسترش یافتن سطح دارند ره معموالٌ از جنس
الستیک طبیعی 5۴یا نویی الستیک مصنویی می باشند .ضخامت دیواره بالن در ابتودای رهوا نموودن آن در
دود  ۰/1تا  ۰/۰5میلی متر و قطر آن در دود  1/5تا  1متور موی باشود .در ارتفوایی روه بوالن موی تررود
ضخامت دیواره بالن در دود  ۰/۰۰۳میلی متر و قطر بالن بسته به اندازه آن و ارتفا ترریدن در دود  5تا
 1۰متر می باشد .بالن رش یافته و گسترش می یابد؛ زیرا تمایل دارد تا اختالف فشوار درون و بیورون بوالن
صفر شود .هنگامی ره بالن دیگر نتواند رش یافته و گسترش سطح یابدا همانطورره بوالن هنووز بوه صوعود
خود ادامه می دهد فشار بیرون از فشار درون آن رمتر شوده و ایون اخوتالف فشوار منجور بوه ترریودن بوالن
شود .از بالن های هواشناسی جهت ارسا رادیوسوند و ازن سوند به هوا استفاده می شود .بورای ارسوا ازن
سوند بالن  12۰۰گرمی و باالبری ناز در دود  21۰۰گر خواهد بود .رشش بوالن بوه سومت بواال در اثور
قانون ارشمیدس است :نیروی شناوری بر یک جس غوطه ور برابر وزن سیا جابجا شوده توسوط آن جسو
است .بالن های رادیوسوند توسط هیدروژن یا هلی پر می شوند.
هیدروژن و هلی گازهایی به مراتب سبعتر از هوا هستند .نیروی باالبری:

چگالی  وزن مولعولی Xفشار رلّی /ثابت جهانی گازها  Xدما

مثا  1۰۰۰ :لیتر هیدروژن در دود  ۰/۰۴ریلوگر وزن داردا در الیعوه وزن هموین جو از هووا در
دود  1/21ریلوگر بوده و به این ترتیب  1۰۰۰لیتر هیدروژن توانایی وارد نمودن نیروی بواالبری بوه یوک
بار  1/1۷ریلوگرمی را خواهد داشت( .وزن ها در شرایط دمای  2۰درجه سانتیگراد و فشار 1۰1۳25پاسعا
است).
هیدروژن دارای نیروی باالبری رمی بیشتر از هلی است( .در دود )%1۰
تولید و تهیه هیدروژن به مراتب ارزانتر از هلوی موی باشود .هیودروژن دارای تمایول زیوادی بوه وارونش
شیمیایی بوده و در آمیخته شدن با هوا بسیار قابل انفجار می گردد .هلی گوازی بسویار پایودار و ایمون بورای
استفاده می باشد .هیدروژن یک گاز بی رنگ و بدون بو است .این گاز سمی نبووده و تنهوا ریسوک فووری
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برای سالمتی این است ره موجب سووختگی موی شوود .ایو ن گواز قابول اشوتعا بووده و موی توانود بوا هووا
مخلوطهای قابل اشتعا یا قابل انفجار تشعیل دهد .غلظت هوایی روه در آن مخلووط هوای قابول اشوتعا یوا
انفجار تشعیل می شود به مراتب رمتر از غلظت هایی است ره در آنها ریسک مرگبار بودن مه است.
هلی یک گاز بی رنگ و بدون هیچ طع یا بوی زننده است.
پس از انفجار بالنا خود بالنا رادیوسوند و رلیه اشیا دیگری ره بوه آن ضومیمه گردیوده بووده بسووی
زمین سقوط نموده و باز می گردد .بسته به شرایط جوّی محل سقوط بالن می توانود توی صودها ریلوومتر
دورتر از محل پرتاب آن باشد.

راديوسوند:55

رادیوسوندها از دستگاه های هواشناسی هستند روه بورای انودازه گیوری دمواا رطوبوتا فشوارا سومت و
سریت بواد در جوو بواال بعوار موی رونود .رادیوسووند یوک سیسوت سونجش از راه دور اسوت و از دو لغوت
" "Radioبه معنای انتشار دهنده رادیویی و " "Sondeبه معنی پیا آور در زبان انگلیسی قدی تشعیل شده
است.
دستگاه رادیوسوند از دو قسمت اصلی «سنجش» و «فرستنده» تشعیل شده استا فرستنده ها پارامترهوای
اندازه گیری شده را به گیرنده ای ره در سطح زمین قرار داردا منتقل میرنند ره یک نو آن دیجی رورا
نا دارد .رادیوسوندها گاهی به وسیله هواپیما و گاهی به وسیله رارت به جو فرستاده می شوند .اموا معمووالً
آن ها را به زیر بالون های هواشناسی ره تا ارتفا  2۰تا  ۳5ریلومتری صعود مینمایند نصب و در جو رهوا
میرنند.

Radiosonde
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Balloon

Radiosonde

پرتاب رادیوسوند در آسمان

وقتی ره رادیوسوند به ارتفا تقریبوی  ۳5ریلوومتری بواالی سوطح دریوا موی رسودا بوالون موی تررود و
رادیوسوند همراه با نخ و بالون ترریده شده به طرف زموین سوقوط موی رنود .پوس از زموان  1/5سوایت از
پرتاب و در طو اود گیریا رادیوسوند به طور ثابت جریان پیوسته اطالیات شامل دمای اتمسفرا رطوبتا
داده فشارا سمت و سریت باد در سطوح مختلف جو (تا ارتفوا تقریبوی  ۳5ریلوومتری) را از طریوق شوبعه
ارتباطات به تجهیزات خودرار گیرنده درسطح زموین موی فرسوتد .مشواهدات رادیوسووند 5۶یوا بوه اختصوار
 RAOBنامیده می شود.

شمائی از دستگاه رادیوسوند

Radio Observation
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سنجش ازن جوی
گاز ازن:
گاز ازنا مولعو  ۳اتمی ارسیژن است و با فرمو شیمیایی  o3و بوی تند و رنگ آبی نفتیا یعی از
گازهای جزئی تشعیل دهنده جو است .بطوریعه فضانوردان می توانند هاله ای آبی رنگ به دور رره زمین
ببینند .در دود  1۰درصد از ازن جو در تروپوسفر (از سطح زمین تا دود  1۰-1۶ریلومتری) و  9۰درصد
باقیمانده ازن در استراتوسفر (از باالی تروپوسفر تا ارتفا  5۰ریلومتری از سطح زمین) قرار دارد .اگر در
شرایط استانداردا فشار  1اتمسفر به طور یمودی بر رل ازن موجود در جو وارد آیدا اقیانوسی از ازن به یمق
 ۳میلی متر در سطح زمین تشعیل خواهد شد.

ازن موجود د ر الیه پائینی جو (تروپوسفر) به ازن مضر معوروف اسوت چورا روه بورای انسوانا گیاهوان و
محیط زیستا مخرب است ولی ازن موجود در الیه باالئی جو (استراتوسفر)ا به ازن مفید معوروف اسوت و
نقش بسیار مهمی در جذب تابش های خطرناو خورشید بعهده دارد.
اندازه گیری ازن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر دابسون: 57

طیف سنج دابسون قدیمی ترین نو دستگاههای سنجنده ازن به روش طیفی است .در دهوه  192۰توسوط
پروفسور دابسون در دانشگاه آرسوفورد انگلسوتان طرا وی و تعوداد رموی از آنهوا سواخته شود .یعوی از ایون
دستگاهها سا ها قبل توسط رشور ایران خریداری و در دانشعده ژئوفیزیک دانشگاه تهران قرار گرفت .پس
از مدتی این دستگاه توسط سازمان هواشناسی رشور از دانشگاه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به امانت گرفته شد
و جهت پاره ای از تعمیرات و رالیبراسیون به رانادا ارسوا و پوس از آمواده شودن از سوا  1۳۷5شمسوی در
مررز ازن سنجی و جو باالی استان اصفهان شرو بعار نمود .دستگاه دابسون از یک منشور شیشه ای تشعیل
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57

شده ره قادر است به طور معانیعی و تنظی های دستی طو مود های تابشی را در سه بانود بلنودا متوسوط و
روتاه اندازه گیری نماید .به لحاظ شخصیت برجسته یلمی پرفسور دابسونا وا د اندازه گیری ازن را دابسون
ان تخاب ررده اند .یک وا د دابسون یبارت است از یک میلی متور ازن در شورایط اسوتاندارد فشوار و درجوه
رارت.

دستگاه اسرعتروفتومتر دابسون
اندازه گیری ازن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر بروئر:58

اندازه گیری ازن رلی جو در مررز تحقیقوات ازن سونجی اصوفهان توا ژوئون سوا  2۰۰۰توسوط دسوتگاه
دابسون انجا می شد .از ماه آوریل سا  2۰۰۰میالدی دستگاه اسرعتروفتومتر بروئر جوایگزین دسوتگاه فوو
گردید ره نسبت به دستگاه قبلی دارای مزایای بسیاری است .این دستگاه با نور افوزار  WINDOWS 95جهوت
اندازه گیری ازن رلی جو توسط رشور رانوادا طرا وی و سواخته شود .ایون دسوتگاه العترونیعوی روه روامالً
اتوماتیک است در مررز تحقیقات ازن سنجی اصفهان نصب و راه انودازی گردیوده اسوت .اسواس روار ایون
دستگاه یالوه بر اندازه گیری مقادیر روزانه ازن ( )o3پارامترهای دیگری را ه می تواند اندازه گیری نمایود
ره یبارتند از :دی ارسید نیتروژن ()NO2ا دی ارسید گوگرد ( )SO2و اشعه ماورا بنفش (.)UV
این دستگاه توانایی اندازه گیری پارامترهای یاد شده را با استفاده از نور مستقی و پرارنده خورشوید دارد.
اگر تابش مستقی خورشید در دسترس باشدا جهت اندازه گیری غلظت ازن رلی جوا  5طو موود فورابنفش
خورشید مورد بررسی و آنالیز طیفی قرار می گیورد و بورای موواقعی روه آسومان ابوری اسوت و نوور مسوتقی
Brewer

58

خورشید در دسترس نمی باشد وضعیت ازن از تابش فرابنفش نور پرارنده شده مشخن موی گوردد .بنوابراین
بیشتر اندازه گیری های دستگاه بروئر با استفاده از نور مستقی خورشید در  5باند طو

موجی محدوده UV-B

انجا می شود ره یبارتند از۳۰۶/۳ :ا ۳1۰/1ا ۳1۳/5ا  ۳1۶/8و  ۳2۰/1نانومتر.
تفعیک طو موجی برای ازن برابر  ۰/۶نانومتر و در محودوده  ۳۰۳/2توا  ۳2۰/1و تفعیوک طوو مووجی
برای دی ارسید ازت برابر  ۰/9نانومتر و در محدوده  ۴۳1/۴توا  ۴۴۳/2و تفعیوک طوو

مووجی بورای UV-B

برابر  ۰/5نانومتر و در محدوده  29۰تا  ۳25نانومتر است .همچنین این دستگاه قادر است در  5طو مود اشعة
 UVرا بر اساس طو مود های مختلف تجزیه نموده و سرس با مقایسه  UVدریافتی از المپ استاندارد  R6از
روی سنجش میزان اختالف  UVالمپ اسوتاندارد  UVرسویده از خورشوید در طوو موود هوای  2۶۳توا ۳۶۳
نانومترا مقدار ازن رلی 59و غلظت  SO2را محاسبه نماید .ولی دامنه مود مؤثر در اندازه گیری ازن از 28۶/5
تا  ۳۶۳نانومتر می باشد.
دستگاه بروئر می تواند با تنظی برنامه نر افزاری آن از طلو تا غروب خورشید نسوبت بوه انودازه گیوری
پارامترهای فو به فاصله زمانی هر  8دقیقه اندازه گیری و در افظه خود ذخیره نماید .این دسوتگاه در طوو
روز قادر است خود را با زاویة سمت خورشید تنظی نمایود .در موواقعی از روز روه آسومان ابوری اسوت ایون
دستگاه می تواند مقدار ازن را از طریق تابش آسمان اندازه گیری نماید.

دستگاه اسرعتروفتومتر بروئر
ازن سوند:60

یعی از راههای اندازه گیری ازن یمودی جو ره در واقع توزیع یمودی ازن موجود در جو را مشخن
می رند؛ توسط ازن سوند انجا می گیرد .نخست ازن سوند ویژه ای را به همراه یک رادیوسوند به یک
بالن محتوی گاز سبک مانند هیدروژن یا هلی وصل ررده و در جو رها می رنند .چون بالن سبک تر از
هواست به محض رها شدن به ارتفایات باالتر جو صعود می رند .ازن سوند در ین صعودا اندازه گیری
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ازن جوی را به روش العتروشیمیایی انجا داده و داده های اصله را از طریق آنتنی ره به آن وصل است
به ایستگاه زمینی ارسا می رند .دستگاهی به نا دیجی رورا و یا میعرورورا این اطالیات را آشعارسازی
و ثبت می نماید.

دستگاه آشعارساز دیجی رورا

شبعه ازن سوند فعالیت خود را از اوایل دهه  19۶۰در نقاطی از دنیا شرو ررده است و این رار در
ایران از سا  1995در ایستگاه ازن سنجی اصفهان شرو شده است .با این روش توزیع یمودی ازن در الیه
تروپوسفر و استراتوسفر تحتانی مشخن و تغییرات یمودی غلظت ازن در این الیه ها تعیین می گردد.
توسط ازن سوند می توان تا ارتفا

دود  ۳5ریلومتری از سطح زمین توزیع یمودی ازن را به دست آورد.

الز به ذرر است ره ایستگاههای ازن سوند بیشتر در یرضهای میانی نیمعره شمالی واقع شده اند.
ازن سوند از سه قسمت معانیعیا شیمیایی و العترونیعی تشعیل شده است ره قسمت معانیعی آن
شامل موتور العتریعیا پیستونا سیلندر و لوله های ارتباطی است و قسمت شیمیایی شامل آندا راتد و سی
انتقا العترون بوده و قسمت العترونیعی آن شامل اینترفیس می باشد .در شعل زیر شمائی از دستگاه ازن
سوند آورده شده است.
در آند و راتد محلو العترولیت ره از انحال چند مواده شویمیایی در آب مقطور بوجوود آموده ریختوه
می شود .در قسمت معانیعی موتور با به ررت درآوردن پیستون در داخول سویلندر بایوث معوش هووا و
ارسا آن به سیلندر شده و در نهایت هوا را تحت فشار  ۰/۶میلی بار وارد راتد می رند.

هوای وارد شده به راتد دارای مقوادیری ازن موی باشود و ایون ازن بوا یدیود پتاسوی موجوود در محلوو
العترولیت وارنش می دهد و از این وارنش العترون آزاد می شود العترون اصل توسط سی هوای رابوط
به اینترفیس رفته و در این بخش تبدیل به امواد رادیویی می شوند.

شمائی از دستگاه ازن سوند

در واقع ازن سوند پس از  ۳مر له تست به یک رادیو سوند پیوست شده و توسط یک بالن  1۰۰۰گرمی
پر از گاز هیدروژن در رأس سایت  12گرینویچ رها می شود .الز به ذرر است ره این رار در ایستگاه ازن
سنجی اصفهان در هر ماه میالدی دو بار انجا می شود .در اینجا طرز تهیه محلو العترولیت و مرا ل سه
گانه تست آورده شده است.

نمایی از یک آزمایشگاه سنجش ازن

روش تهیه محلول الکترولیت ازن سوند:

در اینجا دو محلو ساخته می شودا محلولی ره در راتود بعوار موی رود و محلوولی روه در آنود موورد
استفاده قرار می گیرد.
 )1محلو راتد :مواد مورد نیاز یبارتند از:
الف) آب مقطر بدون یون (بهتر است ره از آب مقطرهای تزریقی استفاده شود)
ب) یدید پتاسی
د) برمید پتاسی
د) دی هیدروژن فسفات سدی بعالوه یک مولعو آب
ه) هیدروژن فسفات دی سدی بعالوه دوازده مولعو آب
وسایل مورد نیاز یبارتند از :استوانه مدردا بالن ژوژه  1۰۰سی سیا بشرا ترازوی العتریعی بوا دقتوی توا
دو رق ایشار و ظروف تیره رنگ با درب پالستیعی محع .
برای تهیه  1۰۰سی سی (سانتی مترمععب) محلو راتد به روش زیر یمل می رنی :
 5۰سانتی متر مععب آب مقطر بدون یون را توسط استوانه مدرد اندازه گرفته در یک بشور موی ریوزی
سرس مواد زیر را با ترازو اندازه گیری ررده در آب مقطر ریخته و به شدت تعان می دهی توا روامالً ول
شوند.
  1/۰۰گر یدید پتاسی  2/5۰گر برمید پتاسی  . /125گر دی هیدروژن فسفات سدی بعالوه یک مولعو آب  . /5۰۰گر هیدروژن فسفات دی سدی بعالوه دوازده مولعو آبپس از اینعه مواد فو رامالً در آب مقطر ل شدا محلو را به بالن ژوژه  1۰۰سی سی منتقل رورده و
ج محلو را با اضافه رردن آب مقطر به  1۰۰سی سی می رسانی محلو

اصل محلو راتد است.

 )2محلو آند 5۰ :سانتی مترمععب از محلو راتد ساخته شده را توسط استوانه مدرد جدا رورده و بوه
یک بشر منتقل می رنی و مقدار  125گر یدید پتاسی را توسط ترازو وزن ررده و بوه محلوو جودا شوده
اضافه می رنی و آن را به شدت تعان می دهی الز به ذرر است ره انحال گرماگیر بوده و محلوو فوو
اشبا به وجود می آید محلو

اصلا محلو آند است.

نگهداری محلولها:
محلولهای ساخته شده را به بطری های تیره رنگ ره دارای درب پالستیعی محع هستندا منتقل رورده
و مشخصات محلو و تاریخ ساخت محلو را با برچسب روی شیشه ها می چسبانی محلولهای ساخته شده

بایسووتی در جووای تاریووک و دمووای  2۰تووا  25درجووه سووانتی گووراد نگهووداری شوووند و پووس از دو موواه بایوود
محلو های تازه ساخته شود.

وارنش های شیمیایی در ازن سوند:
پس از اینعه محلو ها در آند و راتد قرار گرفتندا پمپ نمونه هوا را معوش رورده و بوا فشوار زیواد بوه
قسمت راتد تزریق می رند و بین ازن موجود در هوای معش شده و محلو العترولیوت وارونش شویمیایی
صورت می گیرد و العترون آزاد می شودا هر چه ازن موجود در نمونه معوش شوده بیشوتر باشودا وارونش
سریع تر و العترون بیشتری تولید می شود و بدین ترتیب از روی العترون و شدت جریوان بوه وجوود آموده
مقدار ازن محاسبه می شود.

شمائی از دستگاه ازن سوند

نمایی از یک دستگاه ازن سوند

