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 فصل اول

 هاي هواشناسيايستگاه

 

 

 

 

 

 

 

بر پایه  اشندبميهواشناسي که تعیین کننده وضع هوا و اقلیم  هايپدیدهمطالعه و بررسي فعل و انفعاالت جوي و 

. دیده باني هواشناسي در تمام کره زمین با روش واحد و یکنواخت با باشدميمتکي  هابانيدیدهو  هاگیرياندازه

و  هاگیرياندازه. یکنواختي برنامه شودميانجام  هادادهوسایل و ادوات استاندارد براي قابل مقایسه بودن 

. شودمي)سازمان هواشناسي جهاني( انجام  WMO1اندارد و سایر عملیات هواشناسي در چهارچوب است هابانيدیده

پارامترهاي جوي مربوط به جو نزدیک سطح زمین است که به وسیله  هايگیرياندازهو  هابانيدیدهبیشتر 

 .شودميهواشناسي انجام  هايایستگاه

                                                           
1- World Meteorological Organization 
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ند، کمختلف به ما ارائه ميهاي مطالعه و بررسي پارامترهاي گوناگون هواشناسي که اطالعات مفیدي را در زمینه

-ه مجموعه ایستگاهشود. بسازد که به این تأسیسات ایستگاه هواشناسي گفته مينیاز به ایجاد تأسیساتي را الزم مي

 شود.هاي هواشناسي گفته ميهاي هواشناسي در یک منطقه خاص، شبکه ایستگاه

اشناسي هاي هوني با یکدیگر در ارتباط هستند. دادهاي و جهاهاي منطقههاي هواشناسي معمواًل در مقیاسایستگاه

 هاي هواشناسي با استفاده از اینترنت به سازمان هواشناسي شده در بسیاري از ایستگاهبرداشت

اسر دنیا با سهولت رشود تا کار پردازش پارامترهاي هواشناسي براي محققان در س( ارسال ميWMO) جهاني

 پذیر باشد.بیشتري امکان

هاي هواشناسي نکات بسیاري را بایستي در نظر داشت. مهمترین نکته در این مورد، انتخاب ي احداث ایستگاهبرا

 محل احداث ایستگاه هواشناسي در یک منطقه است. دو نکته اساسي در این مورد عبارت است از:

 محل انتخاب شده جهت احداث ایستگاه بایستي معرف شرایط کلي منطقه باشد. -1

هایي که ممکن است روي هاي بلند و در کل سازهها، ساختمانایجاد ایستگاه هواشناسي در نزدیکي جاده از -2

 پارامترهاي هواشناسي نظیر دما، سرعت باد، تابش خورشید، درجه حرارت و ... مؤثر باشند، بایستي اجتناب شود.

یک منطقه  هاي هواشناسي دراد ایستگاهدیگر تعیین تعد مسئلهپس از انتخاب محل یک ایستگاه در یک منطقه، 

-ستگاههاي بزرگتر باشد. براي تعیین تعداد ایتوان یک شهر، حوضه آبریز، کشور و حتي عرصهاست. این منطقه مي

 :قراردادعامل اصلي را باید مدنظر  2هاي هواشناسي، 

 تغییرات پارامترهاي هواشناسي -1

 هاگیريدقت مورد نظر در اندازه -2

ترهاي هواشناسي ممکن است در یک سطح وسیع داراي تغییرات کم و یا زیاد باشند. پارامترهایي نظیر فشار پارام

هوا در یک منطقه وسیع ممکن است تغییرات چنداني از خود نشان ندهند، بنابراین اگر در یک منطقه فقط نیاز به 

ظیر در نظر گرفته شود. در مقابل پارامترهایي ن یاديزهاي گیري فشار هوا باشد، الزم نیست تعداد ایستگاهاندازه

وش ممکن است دستخ ،درجه حرارت، بارندگي، رطوبت، سرعت باد و ... در یک ناحیه با تغییرات مکاني زیاد

اسي گیري این پارامترها نیاز به احداث تعداد بیشتري ایستگاه هواشنتغییرات زیادي شوند. به همین دلیل براي اندازه

اي هیري پارامترهاي هواشناسي که تغییرات زیاد دارند، تراکم ایستگاهگبه عبارت دیگر براي اندازهباشد. مي

 هواشناسي باید بیشتر از وقتي باشد که تغییرات پارامترهاي هواشناسي مورد نظر کم است.
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 يستگاه هواشناسیک ایاز  يکل یينما -1-1شکل 

 

 هاي هواشناسيانواع ايستگاه -9-2

ها گیريهانداز نیا ها و نیز دقتگیريهاي هواشناسي از نظر تجهیزات مورد استفاده، فواصل زماني اندازهایستگاه

 داراي انواع مختلفي هستند.

 

 2سنجيهاي بارانايستگاه -9-2-9

یري و گزارش گشود. ارتفاع باران معمواًل بر حسب سانتیمتر اندازهگیري ميها، ارتفاع باران اندازهدر این ایستگاه

ا بیشتر هها از سایر ایستگاهآن دها، معمواًل تعداگیري و ارزش کم دستگاهشود. به دلیل ساده بودن وسایل اندازهمي

جمعي سنج تجمعي هستند که ارتفاع تبه نام باران هاسنجبارانسنجي داراي نوعي از ي بارانهااست. اکثر ایستگاه

-ت ميها کمتر صورگیريتر است و اندازهها سختکنند و در نقاطي که دسترسي به آنگیري ميباران را اندازه

مورد  اهایستگاهآمار این  شوند.تفاده مي، بیشتر اس.(شودميماه قرائت انجام  12یا  6معمواًل با فاصله زماني ) گیرد

 .باشديم و خشکسالي تحقیقاتي کشور در زمینه کشاورزي، آبیاري و هیدرولوژي هايسازمانو  مؤسساتنیاز 

 

                                                           
2- Rain gauge Stations 
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 اقليم شناسي() 3هاي کليماتولوژيايستگاه -9-2-2

رهاي ها به غیر از بارندگي، پارامتگرفته شده است. در این ایستگاه اقلیمبه معناي  Climaها از واژه ایستگاهنام این 

هوا  شود و وضعیتگیري ميدرجه حرارت، رطوبت نسبي، تبخیر، جهت و سرعت باد و مقدار پوشش ابر اندازه

ها معمواًل به صورت گیرينتیجه این اندازهو فته نوبت در روز انجام گر 3ها گیريشود. این اندازهنیز گزارش مي

 شود.ماهانه اعالم مي

 4هاي سينوپتيکايستگاه -9-2-3

به معني دیدباني تشکیل شده که روي هم به معني دیدباني  opticبه معني باهم و  synکلمه سینوپتیک از دو کلمه 

که به طور همزمان در سراسر دنیا بر اساس ضوابط و مقررات سازمان جهاني  هاایستگاه. این نوع باشدميهمزمان 

ي گزارش آن در شبکه مخابراتارسال و ثبت پارامترهاي جوي و  گیرياندازهساعته موظف به  24هواشناسي به طور 

نوپتیک در همه سی هايایستگاهي هواشناسي در پارامترها گیرياندازهمي باشند. با فاصله سه ساعته یا یک ساعته 

. شودميانجام  کشورها در یک زمان مشخص بر اساس ساعت رسمي گرینویچ و با زبان یکسان )کدهاي خاص(

رکت ح هاي کلیماتولوژي، میزان تابش، فشار هوا و جهتها عالوه بر موارد ذکر شده در ایستگاهدر این ایستگاه

در  شود.اده ميهاي سینوپتیک استفهاي ایستگاهبیني وضعیت هوا از دادهمعمواًل جهت پیش گردد.ابر نیز تعیین مي

پارامترهاي  آیند و بیشترینهاي هواشناسي به حساب ميترین نوع ایستگاههاي سینوپتیک دقیقکل ایستگاه

 کنند.گیري ميهواشناسي ممکن را اندازه

وپتیک اصلي، سین هايایستگاهداراي انواع گوناگوني هستند: ده سینوپتیک بر حسب مورد استفا هايایستگاه

 فرودگاهي و دریایي.

 

 هاي جو باالايستگاه -9-2-4

-تگاههاي باالتر جو، در برخي از ایسبیني بهتر وضعیت هوا و آگاهي از عوامل هواشناسي مربوط به الیهجهت پیش

ر ارتفاعات د يهواشناس يپارامترها يبرخ يریگ، اندازهشودها ایستگاه جو باال گفته ميي هواشناسي که به آنها

 ها از دستگاهي به نام رادیوسوند استفاده این ایستگاه . درردیگيز صورت مین نیباالتر از سطح زم

ه از گاز دستگاه رادیوسوند به وسیله بالني ککند. شود. این دستگاه به صورت یک گیرنده و فرستنده عمل ميمي

 شار، في هواپارامترهاي دما ،زمان با صعود خودشود و این دستگاه همهیدروژن پر شده است به هوا فرستاده مي

عموال با کند. مو رطوبت را در ارتفاعات مختلف ثبت کرده و به ایستگاه ارسال مي هوا، سمت و سرعت وزش باد

                                                           
3- Climatological Stations 

4- Synoptic Stations 
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یشتر بفشار هواي اطراف بالن از فشار گاز داخل بالن کیلومتري از سطح زمین،  31ه ارتفاع تقریبي رسیدن دستگاه ب

ها توسط دستگاه برداري و ارسال دادهشود و عماًل کار دادهشده و باعث ترکیدن بالن و سقوط دستگاه مي

 رسد.رادیوسوند به پایان مي

 

 
 آن به هواوسوند و نحوه ارسال یدستگاه راد -2-1شکل 

گیرد و با داشتن اطالعات ارسالي از مرتبه در روز صورت مي 2ها توسط دستگاه رادیوسوند گیريمعموال اندازه

گیري شده نسبت به ارتفاع را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این توان روند تغییرات پارامترهاي اندازهدستگاه مي

 ها نیز موردهوا، در اموري مثل هوانوردي و مدیریت فرودگاهبیني وضعیت اطالعات عالوه بر کمک در پیش

 گیرد.استفاده قرار مي

 

 هاي هواشناسي کشاورزيايستگاه -9-2-5

ها اضافه بر ایستگاه تگاههاي کلیماتولوژي بوده و پارامتري که در این ایسها تقریبًا مشابه با ایستگاهاین ایستگاه

این ت. اس تعرق و تبخیر-، رطوبت خاک، تبخیرشود، دماي اعماق و سطح خاکگیري ميکلیماتولوژي اندازه

عوامل هواشناسي در مراحل مختلف رشد محصوالت کشاورزي هر منطقه  تأثیرجهت تحقیق پیرامون  هاایستگاه

انند بهترین محصول کشاورزي قابل کاشت در منطقه با شده و راهکارهایي جهت بهبود شرایط کشت م تأسیس

توجه به شرایط و وضعیت آب و هوایي و بهترین زمان برداشت و کاشت محصوالت و نیز زمان مناسب براي 

 .شودميآبیاري محصوالت ارائه 
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 سنجيهاي برفايستگاه -9-2-6

 شوند و درگیري ارتفاع و وزن مخصوص برف احداث ميخیز به منظور اندازهها در مناطق برفاین ایستگاه

 شوند.هاي بهاري و تعیین ذخیره آبي یک منطقه استفاده ميبیني سیالبپیش

 

 هاي تبخيرسنجيايستگاه -9-2-7

 شود.گیري ميرهاي تبخیر، دما و بارش اندازهها پارامتدر این ایستگاه

 

 5سکوي هواشناسي

نصب شده  و وسایل هواشناسي هادستگاهکه در آن اکثر  باشدميسکوي هواشناسي قسمتي از ایستگاه هواشناسي 

سازمان هواشناسي جهاني موقعیت  هايتوصیه. طبق گیردميجوي انجام  هايبانيدیدهو  هاگیرياندازهو در آنجا 

هواشناسي بر روي سکوي هواشناسي باید در سرتاسر شبکه مشابه هم بوده تا آمار و  هايدستگاهقرار گرفتن کلیه 

 قابل مقایسه باشند. هاایستگاهارقام کلیه 

. زمین شودميمتر تشکیل  26×26در ایستگاه هواشناسي سینوپتیک سکوي هواشناسي از زمین مربع شکل به ابعاد 

ه باشد. محیط اطراف را داشت هايویژگيسکو باید کاماًل هموار و فاقد هرگونه پستي و بلندي باشد و باید همان 

متر از  2نصب شده بر روي سکوي هواشناسي باید به وسیله حصار سیمي مشبکي به ارتفاع  هايدستگاهادوات و 

 خطر خسارت دیدن محافظت شود.

 

 يهواشناس گيري پارامترهايدوات اندازها -9-3

هاي هواشناسي، از تجهیزات و ادوات گوناگوني استفاده گیري پارامترهاي هواشناسي در ایستگاهجهت اندازه

گیري قرار داد یا چند وسیله مختلف مورد اندازه 2ز توان با استفاده اشود. برخي از پارامترهاي هواشناسي را ميمي

ود در موج هايدستگاه گیري، هزینه و یا دقت با یکدیگر متفاوت باشد.که ممکن است از لحاظ نحوه اندازه

 غیر ثبات -2ثبات )شامل مکانیکي و الکتریکي( و  -1: شوندميهواشناسي به دو دسته تقسیم  هايایستگاه

باد،  گیرند عبارتند از:گیري قرار ميهاي هواشناسي مورد اندازهپارامترهاي هواشناسي که در ایستگاهمهمترین 

 دماي هوا، رطوبت هوا، بارندگي، ساعات آفتابي، تشعشع خورشیدي، فشار هوا و تبخیر.

                                                           
5- Plat Form 
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است.  به جنوبگیري پارامترهاي هواشناسي از شمال در هر ایستگاه هواشناسي ترتیب قرارگیري ادوات اندازه

یرند و قرائت گبدین صورت که ادوات با ارتفاع بیشتر در ابتدا و ادوات با ارتفاع کمتر در انتهاي ایستگاه قرار مي

ي هستند گیري باد که داراي ارتفاع بیشترادوات نیز به همین ترتیب صورت خواهد پذیرفت. بنابراین ادوات اندازه

رین تها خاک که داراي ارتفاع کمتري هستند، در جنوبيهاي تبخیر و دماسنجترین و ادواتي مانند تشتدر شمالي

 شوند.قسمت ایستگاه قرار داده مي

ادوات موجود در پالت فرم باید بر طبق نقشه زیر نصب شوند و درب ورودي سکوي هواشناسي باید رو به سمت 

 شمال واقع شود.
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ي هاگیري پارامترهاي هواشناسي ارائه خواهد شد و در بخشازهدر ذیل توضیحات مختصري در مورد ادوات اند

 گیري هر یک از پارامترهاي هواشناسي ارائه خواهد شد.تري در مورد هر اندازهبعدي، توضیحات مفصل

 

 (windباد ) -9-3-9

شود. گیري ميمتري اندازه 11و  2معمواًل در ارتفاعات هاي سینوپتیک باد کمیتي برداري است که در ایستگاه

شود. همزمان جهت باد نیز به وسیله گیري مي( اندازهAnemometerسرعت باد به وسیله دستگاهي به نام بادسنج )

 شوند.شود. بادنما و بادسنج معمواًل تؤام با هم نصب ميگیري ميبادنما اندازه

 شود و نوک پیکان به سمت جهت وزش باد قرار قرار داده مي نییپادار در بادنما به صورت یک پیکان جهت 

ها سرعت باد را به وسیله چرخش توان بر حسب درجات مختلف قرائت و ثبت نمود. بادسنجگیرد که ميمي

 ب صبادنما ن يباال هاي فنجاني هستند و درع بادسنجها از نون نوع بادسنجیترکنند. معمولگیري مياندازه

 کنند.گزارش مي (Notبرحسب کیلومتر بر ساعت و یا نات )معمواًل شوند. سرعت باد را مي

(m/s 5/1  =kNot 1) 
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 در کنار همبادسنج و بادنما  -3-1شکل 

 

 : الف( بادنگار مکانیکي ب( بادنماي الکتریکي ج( بادسنج شمارندههابادسنجانواع 

این دستگاه  .کندميو ثبت  گیرياندازهمکانیکي: دستگاهي است که سمت و سرعت باد را همزمان  بادنگارالف( 

متري از سطح زمین و بیشتر براي امور مربوط به  2. این بادنگار در ارتفاع باشدميتلفیقي از بادسنج و بادنما 

 .گیردميکشاورزي مورد استفاده قرار 

 :استقسمت اساسي  2 داراي :بادنماي الکتریکيب( 

گیري و به قسمت دیگر (: عنصر حساس دستگاه است و سمت و سرعت باد را اندازهTransmitterفرستنده ) -1

 کند.دستگاه ارسال مي

(: سمت و سرعت باد که از طریق فرستنده ارسال شده است، توسط این قسمت نشان Indicatorدهنده )نشان -2

 گردد.دستگاه ثبت ميشود و سپس در حافظه داده مي

چون حرکت هوا )باد( در طول زمان به صورت مداوم  .گیردميمتري از سطح زمین قرار  11این بادنما در ارتفاع 

کند، براي به دست آوردن حد متوسط سمت و سرعت باد، در روز چندین مرتبه سمت و سرعت باد تغییر مي

 کنند.سرعت و جهت باد روزانه گزارش ميها را به عنوان گیري شده و حد متوسط آناندازه

ر د. شودميسانتیمتري از سطح زمین و در کنار تشت تبخیر نصب  51ج( بادسنج شمارنده: معمواًل در ارتفاع 

 باد بر بیالن تبخیر کاربرد دارد. تأثیرمطالعه 
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 (Temprature) دما -9-3-2

دماسنج گیرد. ( صورت ميThermometerگیري دماي هوا و دماي خاک به وسیله ادواتي به نام دماسنج )اندازه

یک لوله شیشه اي بسیار باریک و مسدود است که در انتهاي آن محفظه اي تعبیه و از جیوه یا الکل پر شده است. 

در  مایعباعث باال و پایین رفتن  در داخل دماسنج خالء کامل وجود دارد. گرم و سرد شدن مایع درون مخزن

. با مشاهده سطح مایع در داخل لوله و قرائت عددي که در روي بدنه شیشه اي شودمي ايشیشهداخل لوله 

ها داراي انواع مختلفي هستند. از لحاظ نوع دماي مورد دماسنج. شودميدماي هوا در آن لحظه مشخص  شدهنوشته

 ها در نظر گرفت:کلي براي دماسنج نوع 5توان ميشده گیري اندازه

 

 (:Dryدماسنج خشک ) -1

 ها با استفاده از جیوه پر شده است.کنند. مخزن این دماسنجگیري ميدماي معمولي هواي اطراف را اندازه

 

 (:Wetدماسنج تر یا مرطوب ) -2

از حداقل دمایي که در آن دما کنند. دماي تر عبارت است گیري ميدماي تر هوا را اندازه ،هااین نوع دماسنج

 توان هوا را در فشار ثابت با تبخیر آب خنک کرد.مي

( پیچیده شده است و انتهاي این Muslinهاي تر به دور مخزن دماسنج پارچه نازکي به نام موسلین )در دماسنج

 یدنکش باالدر اثر  شود. بنابراین مخزن دماسنج هموارهکي پر از آب مقطر قرار داده ميچپارچه درون ظرف کو

آب توسط پارچه، مرطوب بوده و بنابراین مقداري از گرماي دریافت شده توسط مخزن دماسنج صرف تبخیر 

ها به نام دماي تر معروف بوده و این دما شود. به همین دلیل دماي قرائت شده توسط این نوع دماسنجآب مي

 همواره از دماي معمولي یا خشک هوا کمتر خواهد بود.

 

 (:Maximumدماسنج حداکثر ) -3

. مخزن این شودهاي حداکثر استفاده ميبراي تعیین حداکثر دماي محیط در یک فاصله زماني مشخص از دماسنج

هاي معمولي از جیوه پر شده است. لوله موئین این دماسنج در نزدیکي مخزن داراي ها همانند دماسنجدماسنج

دهد و جیوه به صورت آهسته به دما اجازه عبور جیوه از خمیدگي را مي ازدیاد هنگامانحناي خاصي است که 

کند که دما به حداکثر مقدار خود در یک فاصله کند. صعود جیوه تا هنگامي ادامه پیدا ميسمت باال حرکت مي

ن ززماني مشخص )مانند یک روز( برسد. با کاهش دما، خمیدگي مانند یک مانع در مقابل بازگشت جیوه به مخ
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دهد. بنابراین دماسنج حداکثر، همواره بیشترین دمایي را که تا عمل نموده و اجازه بازگشت جیوه را به مخزن نمي

دهد. در صورتي که دماسنج براي یک دوره مشخص مانند یک روز استفاده آن لحظه رخ داده است نشان مي

 توان به دست آورد.شود، حداکثر دما در همان روز را مي

عبیه شده ن کلید مخصوص تآستفاده مجدد از دماسنج حداکثر بایستي آن را تکان داد و یا در برخي از انواع براي ا

 روي آن را فشار داد تا جیوه به داخل مخزن بازگشته و براي استفاده بعدي آماده گردد.

 

 
 هاي ماکزیمم و مینیمم مجهز به دکمه تنظیمدماسنج -5-1شکل  تر در کنار هم           و خشکهاي دماسنج -4-1شکل              

 

 (:Minimumدماسنج حداقل ) -4

روند. مخزن این هاي حداقل براي تعیین حداقل دماي هواي محیط در یک فاصله زماني خاص به کار ميدماسنج

ان تولوئن یا پنتها از الکل اتیلیک، هاي دیگر، مخزن آنشکل بوده و بر خالف دماسنج Uها به صورت دماسنج

 سانتیمتر، در 2شکل به طول تقریبي  T. یک شاخص است مایع به دلیل حساسیت بیشتر به دماهاي کم، پر شده

داخل لوله موئین حاوي الکل شناور است. با کاهش یافتن دما، الکل درون لوله موئین منقبض شده و مقداري از 

نیروي کشش سطحي با الکل به سمت پایین حرکت  گردد و شاخص به دلیل داشتنآن به سمت مخزن بر مي

ر هاي شاخص به سمت باال فراکند. با باال رفتن دما، حجم الکل داخل مخزن زیاد شده ولي الکل از کنار لبهمي

 توان از دماسنج حداقل قرائت نمود.کند. بنابراین همواره دماي حداقل هوا در یک دوره مشخص را ميمي
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نند تا کن دماسنج در یک فاصله زماني معین، براي استفاده بعدي آن را یک بار برعکس ميپس از استفاده از ای

 شاخص مجددًا به سطح مایع بازگشته و آماده استفاده مجدد شود.

 سايکرومتر

. اشدبميخشک، تر، حداقل و حداکثر  هايدماسنجفلزي که نگهدارنده  ايپایهسایکرومتر عبارت است از 

 هاينجدماسر موازي در کنار هم و به طور عمودي بر روي پایه فلزي سایکرومتر و خشک و تر به طو هايدماسنج

 حداکثر و حداقل به طور موازي و به صورت افقي بر روي پایه سایکرومتر قرار گرفته اند.

 

 (:Soilهاي خاک )دماسنج -5

گیري دما در سطح و اعماق خاک مورد ها هستند که براي اندازهاي از دماسنجشامل مجموعههاي خاک دماسنج

گیرند. دماسنجي که در سطح خاک قرار دارد، به صورت افقي و با فاصله کمي از سطح خاک استفاده قرار مي

متري نیز انجام سانتي 111 و 51، 31، 21، 11، 5گیري دما در اعماق شود. اندازهروي یک پایه چوبي قرار داده مي

ح خاک طشوند داراي خمیدگي در سسانتیمتري نصب مي 31و  21، 11، 5هایي که در اعماق پذیرد. دماسنجمي

 111و  51هاي اعماق ها فراهم شود. اما دماسنجهستند تا بدون نیاز به خارج شدن از خاک، امکان قرائت آن

شوند و براي قرائت دماي این وچو در داخل خاک قرار داده ميسانتیمتري داخل غالف مخصوصي از جنس کائ

 اعماق، باید دماسنج را از داخل غالف خارج و پس از قرائت مجددًا داخل خاک قرار داد.

 

 
 خاک يهادماسنج -6-1شکل 
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ها جدماسنگیري دماي هوا، نوع دیگري از هاي ذکر شده براي اندازههاي هواشناسي عالوه بر دماسنجدر ایستگاه

از به هم  ،شود. در این نوع دماسنج، عنصر حساس( گفته ميThermographها دمانگار )وجود دارد که به آن

چسباندن دو الیه فلز از جنس مختلف تشکیل شده است. این دو الیه فلزي بر روي هم در چند نقطه جوش داده 

زایش در اثر تغییر دما با هم متفاوت است. در اثر اف شده و نسبت به هم ثابت هستند. میزان تغییرات طولي دو فلز

یله شود. این خمش به وسدما یکي از دو فلز بیش از دیگري افزایش طول داده و در نتیجه در نوار خمش ایجاد مي

 چرخد ثبت شده و بنابراینردش ساعت ميگاي با سرعت اهرم و قلم مخصوص بر روي کاغذي که حول استوانه

 دهد.گیري دما، تغییرات آن را نیز در طي زمان نشان ميه بر اندازهدمانگار عالو

 

 
 ا دمانگاریدستگاه ترموگراف  -7-1شکل 

 

 (Humidity) رطوبت -9-3-3

-استفاده از خواص دماسنج ،گیري رطوبتترین روش اندازهنامند. معمولمقدار غلظت آب در هوا را رطوبت مي

توان رطوبت هوا را با استفاده از هاي تر و خشک ميهاي تر و خشک است. با استفاده از اختالف بین دماسنج

جداول مخصوصي به دست آورد. به چنین عملي براي به دست آوردن رطوبت هوا، روش سایکرومتري گفته 

 شود.مي

 



 اقلیم شناسيعملیات درس هوا و                                             دانشگاه صنعتي اصفهان                                                                                                         

08 

 
 نگاردستگاه رطوبت -8-1شکل 

 

است. این دستگاه بر اساس خاصیت تغییر ( Hygrograph)نگار ر استفاده از دستگاهي به نام رطوبتروش دیگ

کند. جسم حساس در این دستگاه از نوع الیاف شبیه موي طبیعي طول اجسام حساس در مقابل رطوبت هوا کار مي

ند. کول آن کاهش پیدا ميانسان است که با جذب رطوبت طول آن افزایش یافته و با از دست دادن رطوبت، ط

هاي مخصوص به قسمت نگارنده دستگاه منتقل شده و در این قسمت، تغییرات طول این جسم به وسیله اهرم

تغییرات طول جسم حساس روي کاغذ مخصوصي که بر اساس ارتباط بین این تغییر طول و رطوبت هوا کالیبره 

ده چسبانده ش ،کندکه همانند ساعت حول خود دوران مي ايگردد. کاغذ مذکور روي استوانهشده است، ثبت مي

 گردد.است و بنابراین تغییرات رطوبت نسبت به زمان ثبت مي

 

 (Rain) باران -9-3-4

ا معمواًل هباران سنجگیرند. گیري ارتفاع آب حاصل از بارش باران مورد استفاده قرار ميها براي اندازهسنجباران

 اند:قسمت اصلي تشکیل شده 4از 

 سنجقیف مخصوص هدایت کننده باران به سمت لوله باران -1

 شود.به داخل آن هدایت ميف یتوسط قآوري سنج که آب بعد از جمعلوله باران -2

 گیري است.شود و ارتفاع آب داخل آن مالک اندازهاستوانه فلزي که باران در داخل آن جمع مي -3

 شود.پایه فلزي که باران سنج و متعلقات روي آن سوار مي -4

اع آب توان ارتفسنج، ميمدرج نصب شده در کنار مخزن بارانچوبي کش پس از ریزش باران، با استفاده از خط

روزانه به گیري نمود. در مواردي ممکن است به دلیل عدم امکان دسترسي جمع شده در داخل مخزن را اندازه

ي، ماهانه و مدت مانند هفتگها در فواصل طوالنيگیريایستگاه و یا عدم نیاز به ثبت روزانه میزان بارندگي، اندازه
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ود. در شسنج ثبات استفاده ميها به نام بارانسنجحتي ساالنه انجام گیرد. به همین دلیل از انواع دیگري از باران

 گیري باران ارائه خواهد شد.رد ادوات اندازهفصول بعدي توضیحات بیشتري در مو

 

 
 سنجباران -9-1شکل 

 (:Sunshineساعات آفتابي ) -9-3-5

 اطالع از طول مدت زمان تابش خورشید در آسمان دیگر پارامتر مهم هواشناسي است که بایستي مورد 

روز که هوا روشن بوده و خورشید در حال تابش است، به گیرد. به عبارت دیگر ساعاتي از شبانهگیري قرار اندازه

 شود.روز منظور ميعنوان ساعات آفتابي در شبانه

 

 
 نگارآفتاب -11-1شکل 

http://www.google.com/imgres?q=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%86%D8%AC&um=1&hl=en&biw=1249&bih=595&tbm=isch&tbnid=1H1qLoKUzHTxsM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/26308905@N00/page4/&docid=Z0O1DgM_jUJdMM&w=500&h=375&ei=LglBTuysCMnm-gbA_OC4CQ&zoom=1
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، مجموع کل هوا( نبه دلیل اینکه آفتاب در طول روز ممکن است به صورت دائم بر زمین نتابد )به دلیل ابري شد

یرند. براي گزماني که آفتاب در یک روز به زمین تابیده است به عنوان مجموع ساعات آفتابي ممکن در نظر مي

ي تشکیل شده اشود. این دستگاه از یک گوي شیشهنگار استفاده ميثبت این ساعات از دستگاهي به نام آفتاب

داخل این شیار کاغذ مخصوصي که بر حسب ساعت مدرج شده  گیرد. دراي شیاردار قرار مياست که روي پایه

ابش آفتاب با تبه رنگ آبي تیره بوده تا اشعه خورشید را بهتر جذب نماید.  هاکارتاین است قرار داده شده است. 

که  کند. در صورتياي، نور خورشید روي کاغذ متمرکز شده و روي آن ایجاد سوختگي ميبه این گوي شیشه

یک روز به صورت دائم در آسمان باشد، سوختگي ممتد و در غیر این صورت سوختگي به صورت  آفتاب در

توان تعداد ساعات آفتابي ممکن را به دست آورد. کاغذ فواصل منقطع خواهد بود. با جمع کردن این فواصل مي

 نگار را باید قبل از طلوع آفتاب تعویض نمود.مخصوص دستگاه آفتاب

آفتابي ممکن در یک روز آفتابي با آسمان صاف و بدون ابر برابر فاصله زماني بین طلوع تا غروب حداکثر ساعات 

 خورشید است.

 

 (:Solar Radiationتشعشع خورشيدي ) -9-3-6

در  هاگیري آناي گوناگون است که اندازههتابش خورشیدي رسیده به سطح زمین شامل انواعي از طول موج

گیري این تشعشعات از دستگاهي به نام محیطي حائز اهمیت است. براي اندازهبسیاري از فرآیندهاي زیست

ن شود. جسم حساس ایشود. این دستگاه در نزدیکي سطح زمین نصب مي( استفاده ميPyranometerپایرانومتر )

گردد. این اي محافظت مياي شیشهیک صفحه تیره است که به وسیله محفظهدستگاه شامل یک صفحه روشن و 

دهد. صفحه سیاه بسیاري از العمل نشان ميجسم حساس در مقابل جذب تشعشعات خورشیدي از خود عکس

جربه کند. تامواج با طول موج کوتاه را جذب و جسم سفید بسیاري از امواج با طول موج کوتاه را بازتابش مي

ب ها متناسن داده است که اختالف دماي این دو صفحه حساس، با میزان جذب تابش خورشیدي توسط آننشا

 دهد.هاي بلند و کوتاه را به ما گزارش مياست. بر اساس همین خاصیت، این دستگاه میزان طول موج
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 سنجتشعشع -11-1شکل 

 

 (:Air Pressureفشار هوا ) -9-3-7

لي مین قابل رؤیت نیست وزکند. جو جو زمین به علت وزني که دارد، بر روي زمین و سایر سطوح فشار وارد مي

داراي جرم است و تحت اثر نیروي جاذبه زمین نگهداشته شده است. فشار هوا برابر با وزن ستون عمودي از هوا 

طح زمین تا باالترین نقاط جو ادامه دارد. با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار با سطح مقطع واحد است که از س

 یابد.کاهش ميهوا 

 شود.اي، فلزي و ثبات استفاده مينوع فشار سنج جیوه 3گیري فشار از براي اندازه

 

 اي:فشارسنج جیوه -1

شار هوا ها هستند، چرا که در این نوع، فارسنجه سایر فشها معمواًل داراي دقت بیشتري نسبت باین نوع فشارسنج

و  ها جیوه در تماس با سطح آزاد هوا قرار داشتهگردد. در این نوع فشارسنجمستقیمًا با وزن ستون جیوه متعادل مي

 گیري باالرفتگي جیوه در لوله رود که با اندازهدر اثر فشار هوا در داخل لوله موئین مدرج باال و پایین مي

 مقدار فشار هوایي که باعث صعود این مقدار وزن جیوه شده است را محاسبه نمود.توان مي

 

 فشارسنج فلزي: -2

ها از یک محفظه تشکیل شده است که هواي داخل آن با بیرون ارتباطي ندارد. هنگامي ساختمان این نوع فشارسنج

به وسیله  غییر شکل داده و این تغییر شکلکند، محفظه در اثر ازدیاد فشار تکه فشار هواي بیرون افزایش پیدا مي
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توان داخل محفظه تعبیه شده است، بر روي یک صفحه مدرج نشان داده شده و از روي آن مي اهرمي که در

 مقدار فشار هوا را قرائت نمود.

 

 
 فشارسنج فلزي -13-1شکل                ي اوهیفشارسنج ج -12-1شکل   

 

 یا باروگراف(: فشارسنج ثبات )فشارنگار -3

ود. در این نوع شهاي ثبات استفاده ميزماني که الزم باشد تغییرات فشار نسبت به زمان ثبت گردد، از فشارسنج

گیري فشار همانند فشارسنج فلزي بوده ولي به جاي نشان دادن مقدار فشار روي فشارسنج، قسمت مربوط به اندازه

ابزار ثبت کننده که از اهرم و قلم مخصوص تشکیل شده است، روي یک یک صفحه مدرج، مقدار فشار به وسیله 

ن عالوه گردد و بنابرایپیچیده شده است، ثبت مي ،چرخداي که با سرعت ساعت ميکاغذ مدرج که حول استوانه

 گردد. ن نیز نسبت به زمان ثبت ميآگیري فشار هوا، تغییرات بر اندازه

 
 فشارسنج ثباتا یباروگراف  -14-1شکل 



 اقلیم شناسيعملیات درس هوا و                                             دانشگاه صنعتي اصفهان                                                                                                         

23 

 (:Evaporationتبخير ) -9-3-8

اطالع از میزان تبخیر آب از سطح آزاد آب، دیگر پارامتر اقلیمي است که در مطالعات هواشناسي داراي اهمیت 

بخیر ظروف هاي تي تبخیر است. تشتهاگیري میزان تبخیر، استفاده از تشتترین راه اندازهزیادي است. معمول

 توان میزان تبخیر را تعیین نمود. ها ميگیري کاهش ارتفاع آب در آنپر شده از آب هستند که با اندازه

 ه خواهد شد.ها پرداختسنجي به آنهاي تبخیر داراي انواع گوناگوني هستند که در بخش مربوط به تبخیرتشت

 

 
 ریتشت تبخ -15-1شکل 

 هاپناهگاه -9-4

متر از سطح  2الي  25/1گردد که در ارتفاع در هواشناسي، دماي هواي سطح زمین در عمل به هواي آزادي برمي

دهنده وضعیت تجربي است که بشر در زندگي روي سطح زمین با آن سر و زمین قرار دارد. عمومًا این دما نشان

شود با دماي هوا در سطح مجاور زمین به گیري ميالذکر اندازههر حال دماي هوا که در ارتفاع فوقکار دارد. در 

اي متفاوت است. در یک روز گرم آفتابي دماي سطح زمین ممکن است بیشتر از دماي هواي طور قابل مالحظه

و یخبندان نیز ممکن گیري شده در مجاورت زمین باشد و برعکس دماي سطح زمین در یک شب سرد اندازه

 گیري شده در اطراف زمین باشد.است به مراتب کمتر از دماي هواي اندازه

گیري کرد. دو نکته مهم در این مورد باید مدنظر قرار بنابراین بایستي دماي هوا را در ارتفاع خاصي از زمین اندازه

 گیرد:

هاي اطراف خود اصل از تابش خورشیدي و یا مکانگیري کنند نه دماي حها باید دماي هوا را اندازهدماسنج -1

 انداز قرار گیرند.را، بنابراین باید در زیر محفظه یا سطح سایه
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هواي راکد ممکن است گرم یا سرد باقي بماند، در حالي که درجه حرارت هوا در شرایط طبیعي تابع حرکت  -2

 قرار دارد به خوبي صورت گیرد.هایي که دماسنج باشد و بایستي عمل تهویه در محفظههوا مي

 

 
 يهواشناس يهاپناهگاه -16شکل 

ود که شهایي به نام پناهگاه یا جعبه اسکرین استفاده ميها از محفظهبا توجه به این نکات، براي استفاده از دماسنج

 دو در اه پناهگاه ایناي مشبک شده است. هاي آن به صورت کرکرهیک جعبه مکعبي چوبي است که دیواره

 :شوندمي ساخته مختلف ابعاد

 ستفادها آنها از شناسي اقلیم هايایستگاه در که بوده سانتیمتر 71×61×41 ابعاد داراي که آمریکایي نوع پناهگاه( 1

 .کنندمي

 یقاتيتحق و سینوپتیک هايایستگاه در که بوده سانتیمتر 111×81×81 ابعاد داراي که انگلیسي نوع پناهگاه( 2

 .گیرندمي قرار استفاده مورد
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 دومفصل 

 هواشناسي هايداده آماري مشخصات

 

 

 

 

 

 

 

هاي عمراني و کشاورزي امري ریزيشناسي، اطالع از وضعیت هوا در برنامهمباحث مربوط به هوا و اقلیمدر 

جوي هستند. از طرف دیگر، عناصر هواشناسي، ضروري است، زیرا فرآیندهاي مختلف توسعه، تابعي از شرایط 

ها در آینده، تابعي از خصوصیات آماري باشند و چگونگي وقوع آنبه صورت پارامترهاي احتماالتي مطرح مي

 بیني وضعیت آب و هوایي یک منطقه بدون ورود به تجزیه و ها در گذشته است. بنابراین پیشوقوع آن

 پذیر نیست.هاي ثبت شده، امکانادههاي آماري و احتماالتي دتحلیل

 

 يهواشناس يرهايانواع متغ -2-9

 وند.شمتغیرهاي هواشناسي از نظر ماهیت به دو دسته کلي متغیرهاي پیوسته و متغیرهاي ناپیوسته تقسیم مي

هر مقدار صحیح یا اعشاري را به خود بگیرند. مانند بارندگي، توانند متغیرهاي پیوسته: این نوع متغیرها مي -1

 درجه حرارت، فشار هوا و ....
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ت شود که مقدارشان فقط اعدادي صحیح اسمتغیرهاي ناپیوسته: به آن دسته از متغیرهاي هواشناسي اطالق مي -2

 تعداد روزهاي و ي باراني در سالشود. مانند تعداد روزهاها با فراواني وقوعشان سنجیده ميو در واقع کمیت آن

 شود.یخبندان در سال. جهت باد نیز به صورت قراردادي به عنوان متغیر ناپیوسته در نظر گرفته مي

 

 يهواشناس پارامترهاي آماري -2-2

 ينانگيم -2-2-9

 میانگین حسابي -1

از متغیر است که احتمال وقوع آن در آینده بیشتر از هر مقدار دیگر است. مثاًل اگر میانگین بارندگي  ينیتخم

ني کرد بیتوان پیشهاي بعد ميمیلیمتر باشد، رقمي که براي بارندگي سال 251هاي موجود ساالنه بر اساس داده

 میلیمتر خواهد بود. 251دیگري است، همان و احتمال وقوع آن بیشتر از هر مقدار 

 میانگین حسابي از رابطه زیر قابل محاسبه است:

n

x

x

n

i

i
 1

 

 

 میانگین حسابي متغیرها  xشمارنده تعداد و  iتعداد کل متغیرها،  nمقدار هر متغیر،  ixکه در رابطه فوق، 

 باشند.مي

 25و  28، 21، 25، 24، 37، 15هاي مختلف آماري به ترتیب فروردین ماه در طي سال يمقدار بارندگ -مثال

 میلیمتر بوده است. میانگین حسابي بارندگي را حساب کنید.

 حل:

mmx 25
7

25282125243715



 

 

 هاي آن عبارتند از:باشد. مزیتمزایا و معایبي ميروش میانگین حسابي داراي 

 محاسبات ساده است. -1

 ها در آن قابل استفاده است.تمام داده -2

 در هر شرایطي قابل استفاده است. -3

 معایب روش حسابي نیز به شرح زیر است:
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 در صورت بروز اشتباه، پیدا کردن نقطه اشتباه بسیار سخت خواهد بود. -1

 از یک رقم استفاده نشود، اثر زیادي در میانگین خواهد داشت. حتي اگر -2

 وجود ارقام بسیار بزرگ و بسیار کوچک در دو انتها، اثر فراواني روي نتیجه دارد. -3

 

 میانگین وزني -2

شود، اما در روش وزني براي هر عدد وزن یا در روش میانگین حسابي، به تمامي اعداد یک نوع ارزش داده مي

 شود. معیني در نظر گرفته ميارزش 

 شود:براي به دست آوردن میانگین وزني از رابطه زیر استفاده مي








n

i

i

n

i

ii

w

xw

x

1

1
 

 

میانگین  xوزن مربوط به هر عدد و  iwشمارنده تعداد،  iتعداد کل متغیرها،  nمقدار هر متغیر،  ixدر این رابطه 

 باشد.وزني متغیرها مي

ایم و هر کدام معادل مساحتي را که ذکر شده است سنج را در یک منطقه نصب نمودهایستگاه باران 7تعداد  -مثال

احت فرض که وزن مربوط به هر ایستگاه برابر با مس. میانگین وزني بارندگي این منطقه را با این گیرندبرميدر 

 تحت پوشش آن ایستگاه باشد، محاسبه کنید.

مساحت تحت پوشش 

(2Km) 
 سنجباران (mmبارندگي روزانه )

311 35 A 

211 31 B 

151 31 C 

151 25 D 

211 31 E 

311 35 F 

111 35 G 
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 حل:

 

mmx 25.31
100200200150150200300

)10035()30035()20030()15025()15030()20030()30035(





 

 میانگین هندسي -3

 باشد. میانگین هندسي طبق رابطه زیر قابل محاسبه است:متغیر در هم مي nام حاصلضرب  nمیانگین هندسي ریشه 

 

n
nxxxxx 1

321 )....(  
 

متر بوده است. میانگین میلي 182و  173، 125، 141، 133سال آماري به ترتیب  5بارندگي یک منطقه طي  -مثال

 آورید.بارندگي را به طریق هندسي بدست 

 حل:

mmx 149)133141125173182( 51  
 

 مزیت اصلي است: 2روش میانگین هندسي داراي 

 ارقام حد انتهایي )اعداد کوچک و بزرگ دو انتها( اثر چنداني روي میانگین ندارند. -1

 شود.شود و برعکس به ارقام کوچک بیشتر ارزش داده ميبه ارقام بزرگ بهاي زیادي داده نمي -2

 عیب روش میانگین هندسي هم در این است که اگر در بین اعداد مورد استفاده، رقمي صفر یا منفي باشد، 

 توان از این روش استفاده کرد.نمي

 

 میانگین هارمونیک -4

 شود:براي به دست آوردن میانگین هارمونیک از فرمول زیر استفاده مي

 

nxxx

n
x

1
.....

11

21



 

 مثال قبل، میانگین هارمونیک را محاسبه کنید.هاي براي داده -مثال
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 حل:

55.147

133

1

141

1

125

1

173

1

182

1

5




x 

 

باشد،  xوزن مربوط به هر پارامتر  wتوان میانگین هارمونیک را به صورت وزني نیز به کار برد. در صورتي که مي

 توان براي به دست آوردن میانگین هارمونیک مورد استفاده قرار داد:رابطه زیر را مي








n

i

i

n

i

i

xi

w

w

x

1

1

 

 

 میانگین متحرک -5

ها را مورد بررسي قرار دهیم، ممکن است دامنه تغییرات به حدي باشد در صورتي که بخواهیم تغییرات زماني داده

 تري از تغییرات داشته باشیم، از روش که نتوان چیزي از آن درک نمود. براي آنکه تصویر روشن

-کنیم. با استفاده از این روش اثر چند داده اطراف یک داده خاص در میانگینميگیري متحرک استفاده میانگین

گیري کلي منظور شده و بنابراین تغییرات غیرمنتظره و خارج از عرف، در محاسبه میانگین کمتر اثرگذار خواهد 

از میانگین  با استفاده هاي بارندگي را طي چند سال در اختیار داشته باشیم،شد. به عنوان مثال در صورتي که داده

 توان دریافت که تغییرات درازمدت در طول این چندین سال چه مقدار بوده است. متحرک، مي

ر و خشک هاي تهاي آینده و همچنین تعیین سالبیني بارندگي در سالتوان براي پیشاز میانگین متحرک مي

 آبي( استفاده نمود.هاي پرآبي و کم)سال

 هاي متحرکشود. در بیشتر موارد میانگین،... ساله( بیان مي7، 5، 3مواًل به صورت اعداد فرد )میانگین متحرک مع

هاي در دسترس بیشتر و دقت مورد نظر نیز باالتر باشد، گیرد. هر چه تعداد دادهساله مورد استفاده قرار مي 7و  5

 دهیم.ن ميه میانگین متحرک را با یک مثال نشاشود. نحوه محاسبهاي بیشتر استفاده مياز میانگین متحرک با دوره

سال به صورت جدول زیر است. میانگین متحرک  13بارندگي ساالنه یک ایستگاه هواشناسي در مدت  -مثال

اي ههاي این ایستگاه محاسبه و با رسم شکل با یکدیگر مقایسه نمائید. دورهساله را براي داده 5و  3بارندگي 

 یز تعیین نمائید.آبي و پرآبي را نکم
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 سال 1371 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1381 1381 1382

 يبارندگ 251 273 291 214 242 257 221 282 281 265 242 211 232

(mm) 

 

 کنیم. حل: براي انجام محاسبات جدول زیر را تنظیم مي

 

 سال (mm) يبارندگ ساله 3ن متحرک يانگيم ساله 5ن متحرک يانگيم

- - 251 1371 

- 6/271 273 1371 

254 3/259 291 1372 

255 249 214 1373 

245 6/237 242 1374 

243 241 257 1375 

256 3/253 221 1376 

261 6/261 282 1377 

258 6/275 281 1378 

255 3/262 265 1379 

245 239 242 1381 

- 228 211 1381 

- - 232 1382 

 

کم نموده و به مقدار به دست آمده، خطوط  nرا از  1ساله، ابتدا عدد  nبراي به دست آوردن میانگین متحرک 

ها، اولین گیري از آنعدد متوالي و میانگین nهر  ع. با جممیدهيقرار مها تیره مساوي در باال و پایین ردیف داده

 ود.شاولین عدد بدون خط تیره از باال نوشته ميعدد مربوط به میانگین متحرک به دست آمده و در مقابل 

 هاي مورد نظر به صورت زیر به دستاز طرف دیگر، میانگین حسابي بارندگي براي این ایستگاه در طي سال

 آید:مي

 

mm
n

p
p 76.250

13

232....273251
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 گردد.ساله رسم مي5ساله و میانگین متحرک 3هاي ساالنه، میانگین متحرک هاي مربوط به بارندگيحال نمودار

 

 

 

 
 

200

250

300

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

)m
m

گي
ند

بار
(

سال

تغييرات ساالنه بارندگي

200

250

300

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

)m
m

گي
ند

بار
(

سال

ساله3ميانگين متحرک 

200

250

300

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

)m
m

گي
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بار
(

سال

ساله5ميانگين متحرک 

252.33 

252.33 

252.33 
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آبي را تعیین نمود. هاي پرآبي و کمتوان دورهبا رسم خط میانگین بارش ساالنه در هر کدام از نمودارها، مي

ه ب اي از نمودار که باالي خط میانگین قرار داشته باشد به عنوان دوره پرآبي و محدوده زیر خط میانگینحدودهم

 گردد.آبي منظور ميعنوان دوره کم

  ميانه -2-2-2

ي که در وسط یک سري ارقام ردیف شده قرار داشته باشد، میانه نام دارد به شرط آنکه این اعداد به صورت عدد

 صعودي یا نزولي مرتب شده باشند.

 اعداد زیر، میانه کدام است؟ يدر سر -مثال

16-14-12-11-6-5-3 

 11جواب: عدد 

عدد پشت سرهم داشته باشیم که به ترتیب صعودي یا نزولي مرتب شده باشند، عدد  nحال اگر 
2

1n ام میانه

فرد باشد، میانگین اعداد  nاست و اگر 
2

n  و
2

1n شود.ميام به عنوان میانه در نظر گرفته 

 

 مد يا نما  -2-2-3

 بندي شده، گویند. در آمارهاي دستهترین مقدار در یک سري آماري از نظر وقوع را مد یا نما ميمحتمل

بارندگي(،  بندي نشده باشند )مثلها دستهاي که باالترین فراواني وقوع را داشته باشد، نما خواهد بود. اگر دادهدسته

 است ولي در مورد متغیرهاي ناپیوسته، ممکن است این دو بر هم منطبق نباشند.نما منطبق بر میانگین 

 

 يهواشناس هايمعيارهاي پراکندگي داده -2-3

شند. با دانستن بامیانگین ميها در اطراف گونگي تغییرات یا پراکندگي دادهچدهنده برخي پارامترهاي آماري نشان

ها خواهیم برد. از جمله این ها را در نظر بگیریم، پي به میزان پراکنش آناین پارامترها بدون آنکه خود داده

 توان به دامنه، انحراف از میانگین و انحراف از معیار اشاره نمود.پارامترها مي

 

 دامنه -2-3-9

ین ارقام مشاهده ترباشد و عبارت از اختالف بین بزرگترین و کوچکها دامنه ميترین پارامتر پراکندگي دادهساده

 دهند.نشان مي Rشده است. دامنه را معمواًل با 
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minmax xxR  

 

 انحراف از ميانگين -2-3-2

ر باشد. اگها( ميها از میانگین )بدون توجه به عالمت آن( برابر با متوسط انحراف دادهMDمیانگین )انحراف از 

 برابر است با:ن یانگیمباشد، انحراف از  xمیانگین 

 

n

xx

MD

n

i

i




 1 

 انحراف از معيار -2-3-3

 ( است که از رابطه زیر قابل محاسبه است:Sها انحراف از معیار )ترین معیار سنجش پراکندگي دادهمعمول

 

1

)(
1

2










n

xx

S

n

i

i

 

 

 ضريب تغييرات -2-3-4

( vCغییرات )داشت، از پارامتر ضریب تها نسبت به میانگین در اختیار براي آنکه بتوان معیاري از تغییر نسبي داده

 شود که از رابطه زیر قابل محاسبه است:استفاده مي

100
x

S
Cv 

 

میلیمتر  5/51میلیمتر و انحراف از معیار آن  5/94چنانچه میانگین بارندگي ساالنه یک ایستگاه هواشناسي،  -مثال

 باشد، ضریب تغییرات بارش ایستگاه چقدر است؟

 حل:

44.53100
5.94

5.50
Cv 
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 يهواشناسمحاسبه و رسم برخي پارامترهاي مهم  -2-4

معمواًل در علم هواشناسي، برخي از پارامترهاي هواشناسي به صورت تجمعي، درصد از کل و ... محاسبه شده و 

بوط هاي مرشوند. به دلیل اینکه این محاسبات در مورد دادهخطي یا ستوني نمایش داده مي به صورت نمودارهاي

به بارندگي، بیش از سایر پارامترهاي هواشناسي کاربرد دارد، توضیحاتي در مورد محاسبات و رسم آنها براي 

 شود.بارندگي ارائه مي

در طي یک سال نشان داده است. مقادیر بارندگي جدول زیر میزان بارندگي ماهانه یک ایستگاه هواشناسي را 

 ها محاسبه شده است.تجمعي، درصد بارش تجمعي و درصد بارندگي نیز با استفاده از این داده

 

 درصد بارندگي

 ماهانه

درصد بارندگي 

 تجمعي

بارندگي 

 تجمعي

ميزان بارندگي 

(mm) 
 ماه

 مهر 11 11 26/5 26/5

 آبان 21 31 78/15 52/11

 آذر 31 61 57/31 79/15

 دي 35 95 51 42/18

 بهمن 41 135 15/71 15/21

 اسفند 25 161 21/84 15/13

 فروردین 15 175 1/92 9/7

 اردیبهشت 11 185 36/97 26/5

 خرداد 5 191 111 63/2

 تیر 1 191 111 1

 مرداد 1 191 111 1

 شهریور 1 191 111 1

 

بارندگي تجمعي را به صورت زیر رسم نمود. این منحني شامل یک محور توان منحني درصد و میزان حال مي

 باشد.افقي و دو محور عمودي مي
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 يتجمع يزان بارندگیدرصد و م يمنحن

 ود.شهیستوگرام بارندگي ماهانه: به نمودار ستوني بارندگي ماهانه، هیستوگرام بارش ماهانه گفته مي

 
 ستوگرام بارش ماهانهیه

 توان منحني درصد بارندگي ماهانه و نیز نمودار ستوني )هیستوگرام( بارندگي فصلي را رسم نمود. همچنین مي

 بارش فصليمنحني درصد بارندگي ماهانه                                                                      منحني ستوني )هیستوگرام( میزان                    
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 سومفصل 

 هواشناسي هايداده بازسازي

 

 

 

 

 

 

 

هاي هواشناسي باید به صورت پیوسته شناسي مهم است، این است که دادهآنچه در هواشناسي و بخصوص اقلیم

یري ساده گهاي قبلي و بعدي و یک میانگینها را باید پشت سر هم داشته باشیم. استفاده از دادهباشند، یعني داده

هاي هاي گم شده نخواهد بود.همچنین هر چه تعداد سالاز این اعداد، راه چندان مطمئني براي بازسازي داده

 ها بهتر خواهد بود.آماري در دسترس بیشتر باشد، تجزیه و تحلیل

هاي مجاور هاهاي مجاور کمک بگیریم. ایستگهاي ایستگاهبراي به دست آوردن آمار مفقود شده، بایستي از داده

بسیار  هاهاي آن مفقود شده است قرار داشته باشد و فاصله آنباید در اطراف ایستگاه مورد نظر که داده یا داده

کیلومتري قرار داشته باشد. اما اگر منطقه به صورت دشت یا کویر باشد، چون  51تا  31زیاد نباشد. مثاًل در شعاع 

 کیلومتري را نیز در نظر گرفت. 111 توان تا شعاعتغییرات زیاد نیست، مي

هاي ، یعني ایستگاهها قرار داشته باشدنظر باید تقریبًا در مرکز سایر ایستگاه موردنکته دیگر این است که ایستگاه 

 دیگر باید در اطراف ایستگاه قرار داشته باشند.
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 هاي هواشناسيهاي بازسازي دادهروش -3-9

روش اصلي بازسازي  4شده در یک ایستگاه داراي انواع مختلفي هستند. در اینجا به هاي برآورد آمار گمروش

 شود.هاي هواشناسي اشاره ميداده

 

 ميانگين حسابي روش -3-9-9

ایستگاه مجاور  3رود. در این روش حداقل به شده بارندگي به کار ميهاي گمبازسازي دادهاین روش بیشتر براي 

آمار بارندگي در یک دوره معین مثل یک روز یا یک سال مفقود  Aباشد. فرض کنید که در ایستگاه احتیاج مي

به ترتیب  DPو  AP ،BP ،CP قرار داشته باشند. همچنین Aدر مجاورت ایستگاه  Bو  C ،Dهاي شده باشد و ایستگاه

متوسط بارندگي دراز مدت  DNو  AN ،BN ،CNهاي مذکور بوده و آمار بارندگي در این مدت مشخص در ایستگاه

کمتر از  DNو  AN ،BN ،CNدر صورتي که اختالف بین مقادیر  .مفقود شده باشد APها باشند و در همان ایستگاه

 گیري حسابي طبق رابطه زیر استفاده نمائیم:توان از روش میانگینمي APدرصد باشد، براي برآورد  11

 

3

DCB
A

PPP
P


 

 

 ميانگين وزني )روش نسبت نرمال( روش -3-9-2

 DNو  AN ،BN ،CNدر صورتي که شرایط الزم براي روش میانگین حسابي برقرار نباشد، یعني اختالف بین مقادیر 

از روش وزني یا روش نسبت نرمال  Aدرصد باشد، براي به دست آوردن آمار مفقود شده در ایستگاه  11بیش از 

 براي این روش ارائه شده است. ریزشود. رابطه استفاده مي
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در طي یک ماه استفاده نشده است. در این مدت یک بارندگي رخ داده است که در  Aسنجي ایستگاه باران -مثال

میلیمتر  122و  89، 117( این بارندگي را به ترتیب Dو  B ،Cایستگاه مجاور آن ) 3این ایستگاه ثبت نشده است، اما 

 1211و  935، 1121، 978به ترتیب  Dو  A ،B ،Cهاي بارندگي ساالنه در ایستگاهاند. اگر میانگین ثبت نموده

 بال استفاده بوده است، محاسبه نمائید. Aمیلیمتر باشد، مقدار بارش را در زماني که ایستگاه 
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 حل:

?AP                mmPB 107          mmPC 89        mmPD 122  

 

mmNA 978     mmNB 1120       mmNC 935     mmND 1200  

 

mmNA 8.9710%   

 

mmNN AB 142     mmNN AC 43     mmNN AD 222     

 

درصد  11کمتر از  ANبا  BNو اختالف  ANدرصد  11بیش از  ANبا  DNو  BNشود که اختالف مقادیر الحظه ميم

AN  است. چون تعدادN  توان از روش درصد هستند، بیشتر است، پس مي 11هایي که داراي اختالف بیش از

 میانگین وزني استفاده نمود.
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 توان به صورت زیر تعمیم داد. عدد باشد، رابطه را مي 3مجاور بیشتر از  هايحال اگر تعداد ایستگاه

 





n

i i

ix
x

N

P

n

N
P

1

 

 در رابطه فوق:

xP.مقدار بارندگي ایستگاهي که آمار آن مفقود شده است . باید تخمین زده شود : 

xN ایستگاهي که آمارش موجود نیست.: متوسط بارندگي ساالنه در 

nهاي مجاور که براي تخمین : تعداد ایستگاهxP شوند.استفاده مي 

iP مقدار بارندگي در ایستگاه مجاور :i  ام در همان زماني کهxP .ثبت نشده است 

iN متوسط بارندگي ساالنه در ایستگاه مجاور :i .ام 
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را درسال  1ایستگاه به صورت زیر باشد. مقدار بارندگي ایستگاه شماره  4ساله بارندگي  7فرض کنید آمار  -مثال

 با استفاده از روش نسبت نرمال محاسبه کنید.  76-77را در سال  4. ایستگاه  74-73

 4ايستگاه  3ايستگاه  2ايستگاه  9ه اايستگ سال

71-71 321 311 311 316 

72-71 311 284 291 288 

73-72 252 239 248 239 

74-73 - 298 317 312 

75-74 319 295 313 317 

76-75 311 291 294 311 

77-76 294 275 285 - 

 

نمائیم. چون دو مقدار گم شده یکي محاسبه مي 76-77را در سال  4حل: ابتدا بارش مفقود شده ایستگاه شماره 

سال در محاسبات مربوط به مقادیر  2داریم، کلیه اعداد مربوط به این  76-77و دیگري در سال  73-74در سال 

N  وP شود. پس داریم:حذف مي 

 

mmP 2941                 mmP 2752           mmP 2853         ?4 P  

 

mmN 4.2461              mmN 8.2812        mmN 2.2893       mmN 2814   
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، مقدار آن را در جدول قرار داده و براي محاسبه مقادیر 76-77در سال  4شده ایستگاه پس از محاسبه داده گم

N   وP  گیرد.مورد استفاده قرار مي 73-74در سال  1براي محاسبه بارش گم شده در ایستگاه شماره 

 

?1 P                    mmP 2982           mmP 3073         mmP 3124   

 

mmN 2461         mmN 66.2802         mmN 5.2883       mmN 66.2874   
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 بارانخطوط هم روش -3-9-3

باران باران مکان هندسي مجموعه نقاطي است که مقدار بارندگي آنها ثابت است. رسم خطوط همخطوط هم

اع باران در مناطق مسطح که به لحاظ ارتفباشد. براي رسم خطوط همتراز یا توپوگرافي ميمشابه رسم خطوط هم

شود و در مناطق کوهستاني از معادله گرادیان بارندگي یابي استفاده ميانچنداني وجود ندارد، از روش می تفاوت

تگاه، باران عالوه بر تخمین آمار مفقود شده یک ایسشود.با استفاده از خطوط همهاي توپوگرافي استفاده ميو نقشه

 توان تخمین زد.میزان بارندگي یک منطقه فاقد ایستگاه را نیز مي

 که روي هر کدام از خطوط  Cو  Bباران یک منطقه را نشان دهد. در نقاط خط همفرض کنید شکل زیر دو 

 اند، مقدار بارندگي مشخص است. باران قرار گرفتههم

 

 
باران فوق قرار گرفته است، محاسبه کنیم، ابتدا که بین دو خط هم Aاگر بخواهیم میزان بارندگي را براي نقطه 

 سپسها مشخص است به دست آورد. که بارندگي آن Cو  Bو یکي از دو نقطه  Aباید اختالف فاصله بین نقطه 

اي که بارش آن مشخص است به دست آورده و نقطه Aتوان با یک تناسب ساده، اختالف بارندگي بین نقطه مي

بارش را  باران، مقدارو با تشخیص صعودي یا نزولي بودن این اختالف از روي تغییرات بارندگي بین خطوط هم

 به دست آورد. Aدر نقطه 
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 اختالف فاصله   ياختالف بارندگ

BCPΔ BCΔL 
CAPΔ CAΔL 

 

ACCA
BC

BCAC
AC PPP

L

PL
P 




 

 

کیلومتر  C 31و  Aکیلومتر و فاصله نقاط  C 41و  Bبه عنوان مثال فرض کنید در شکل داده شده، فاصله نقاط 

 صورت زیر قابل محاسبه است:به  Aباشد. بنابراین بارندگي نقطه 

 

mmPmmP AAC 5.11075.711005.7
40

1030



 

 

 را محاسبه نمود. Aتوان بارش نقطه همچنین به صورت زیر نیز مي

 

mmPmmP AAB 5.11075.211105.2
40

1010



 

 

 رگرسيون روش -3-9-4

زمان مشخص داراي داده مفقود شده شود که یک ایستگاه هواشناسي در یک این روش در مواردي استفاده مي

هاي کامل در نزدیکي این ایستگاه وجود داشته باشد. گیري نشده باشد. همچنین یک ایستگاه با دادهیا اندازه

ن ایستگاه هاي ایهاي قابل اعتماد باشد تا بتوان داده گم شده را از روي دادهبنابراین ایستگاه مجاور باید داراي داده

 چنین شرایطي ایستگاه مجاور باید از نوع سینوپتیک باشد.تخمین زد. در 

ده نشان دهد. شهاي جدول زیر مقادیر بارش را براي دو ایستگاه سینوپتیک و ایستگاه با داده گمفرض کنید داده

شود، در یک دوره خاص بارش در ایستگاه مورد نظر ثبت نشده است. اگر ایستگاهي همانگونه که مالحظه مي

هاي این دو توان جفت دادهنشان دهیم، مي xو ایستگاه سینوپتیک مجاور را با  yشده است را با ي داده گمکه دارا

ایستگاه که در هر سال یا دوره وجود دارند را در مقابل هم در یک دستگاه مختصات رسم نمود. بنابراین باید 

 ه این کار را انجام داد. ها خارج و بین جفت مقادیر باقیماندرا از داخل داده 171مقدار 
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175 191 195 171 139 184 151 x 

199 241 231 - 152 211 145 y 

 

 
 

وشاني را با پحال اگر از بین این نقاط، بهترین خط راست ممکن را عبور دهیم به نحوي که این خط بیشترین هم

خواهد بود که  bقطع نموده و داراي شیب  aها را با عرض از مبدأ  yنقاط موجود دارا باشد، خط مذکور محور 

 توان با در نظر گرفتن دو نقطه دلخواه روي خط و استفاده از رابطه زیر به دست آورد:مي

 

12

12

xx

yy
b




 

 

توان رابطه آید. حال ميبه دست مي 639/1و  -25/88به ترتیب برابر با  bو  aهاي ارائه شده، مقادیر براي داده

 گویند.ها در نظر گرفت که به آن رگرسیون خطي ميرا براي دادهکلي زیر 

bxay  
 

 را براي هر ایستگاه به دست آورد. براي  yتوان مقدار و نوشتن معادله رگرسیون، مي bو  aبا داشتن مقدار 

 هاي مثال فوق خواهیم داشت:داده

 

xy 639.125.88  
mmymmx 38.190)170(639.125.88170  

y = 1.639x - 88.25

r² = 0.892
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 شده ایستگاه مورد نظر به دست آمد. بنابراین داده گم

نابراین باشد. بدقتي مياستفاده از روش رسم نمودار و برازش خط به صورت دستي، کار سخت و در عین حال کم

به صورت مستقیم و بدون نیاز به رسم نمودار و برازش خط به صورت  bو  aروابطي براي به دست آوردن مقادیر 

 زیر ارائه شده است:

abxy                                       
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توان میزان آید، مي( که از رابطه زیر به دست ميrاستفاده پارامتر ضریب تبیین یا ضریب همبستگي )همچنین با 

 دهنده نزدیکتر باشد، نشان 1دقت رگرسیون به دست آمده را تعیین نمود. هر چه مقدار ضریب همبستگي به 

 هاي موجود است.پوشاني بهتر خط برازش یافته با دادههم
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 چهارمفصل 

 درجه حرارت

 

 

 

 

 

 

 

و  يطیمح يندهایاز فرآ ياریرات آن در بسییباشد که تغيم يهواشناس ين پارامترهایدرجه حرارت از مهمتر

ت، بلکه ت اسیاه حائز اهمیگ يزنجوانهرات درجه حرارت نه تنها در ییباشد. تغياهان مؤثر میبخصوص در رشد گ

 است. يادیت زیاهم يز دارایاه نیگ يو بارور يدهدر دوران گل

 خاک يهوا و دما يدر دو قسمت دما يکشاورز يو بخصوص هواشناس يرات درجه حرارت در علم هواشناسییتغ

 رد.یگيقرار م يمورد بررس

 

 درجه حرارت هوا -4-9

اي است که در طي گیرد، به صورت لحظههاي درجه حرارت هوا مورد بحث قرار ميگیريآنچه در مورد اندازه

هاي هواشناسي چندین مرتبه درجه حرارت هوا را در مدت شبانه روز دائم در حال تغییر است. معمواًل در ایستگاه

ت آید، براي به دسصحبت از درجه حرارت متوسط هوا به میان ميکنند. اما هنگامي که گیري ميطول روز اندازه

اي به دماي متوسط هوا تبدیل نمود. یکي از هاي دماي هوا را به گونهاي لحظهآوردن درجه حرارت هوا باید داده
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از  ساعتتوان دماي متوسط روزانه هوا را محاسبه نمود این است که رأس هر ن ميآهایي که با استفاده از این راه

 گیري نمود و سپس با استفاده از فرمول زیر دماي متوسط هوا را به دست آورد:روز دماي هوا را اندازهشبانه

24

2
... 240

321

TT
TTT

Td




 

 

اي هاي دماي لحظهگیريدرجه حرارت متوسط روزانه هوا و اعداد صورت کسر مربوط به اندازه dTدر رابطه فوق، 

 روز است. رأس هر ساعت از شبانه

اي هوا،ممکن است گیر بودن و هم از لحاظ دقت نیروي انساني در قرائت دماي لحظهروش فوق هم از لحاظ وقت

تر جهت تعیین درجه حرارت متوسط هواي روزانه استفاده از دماهاي حداکثر چندان کاربردي نباشد. راه کاربردي

(maxT( و حداقل )minTاست. این دو دما را مي ) ل او فصلهاي حداقل و حداکثر که در با استفاده از دماسنجتوان

توضیح داده شدند، به دست آورد. بنابراین الزم نیست براي به دست آوردن دماي متوسط روزانه به صورت مداوم 

توان طبق رابطه زیر متوسط دماي هواي روزانه دماي هوا را قرائت نمود و با دانستن دماهاي حداقل و حداکثر مي

 ا محاسبه نمود:ر

2

minmax TT
Td


 

 

شوند و به عنوان پایه و اساس گیري مي، دماهاي حداقل و حداکثر دماهاي اصلي است که اندازهن لحاظیبه هم

 گیرند.براي محاسبه بقیه دماها مورد استفاده قرار مي

ماهانه را نیز محاسبه نمود. براي دوره توان درجه حرارت هواي با به دست آمدن درجه حرارت متوسط روزانه، مي

ها درجه حرارت متوسط روزانه در طي نوع درجه حرارت قابل بررسي و محاسبه است که اساس تمام آن 5ماهانه 

 روزهاي همان ماه است.

 

 دماي حداکثر مطلق ماهانه -1

 گویند.بیشترین مقدار بین حداکثر دماهاي روزهاي یک ماه را دماي حداکثر مطلق آن ماه 

 

 میانگین حداکثر دماي ماهانه -2

 میانگین دماهاي حداکثر در روزهاي یک ماه را میانگین حداکثر ماهانه گویند.
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 دماي حداقل مطلق ماهانه -3

 ن مقدار بین حداقل دماهاي روزهاي یک ماه را دماي حداقل مطلق آن ماه گویند.یکمتر

 

 میانگین حداقل دماي ماهانه -4

 حداقل در روزهاي یک ماه را میانگین حداقل ماهانه گویند. میانگین دماهاي

 

 (mTمیانگین روزانه دماي ماهانه ) -5

گیري از دماهاي متوسط هر روز از ماه به دست آورد. یعني توان با متوسطي یک ماه را ميامیانگین روزانه دماه

باید براي به دست آوردن میانگین دماي روزانه یک ماه به تعداد روزهاي ماه دماي میانگین روزانه را با هم جمع 

 نمائیم.يمو بر تعداد روزهاي ماه تقسیم 

 

30

..... 3021 ddd
m

TTT
T


 

 

گین روزانه یک ماه، استفاده از دماهاي میانگین حداقل ماهانه و میانگین راه دیگر براي به دست آوردن دماي میان

ه گیري ساده، متوسط دماي روزانتوان با یک میانگینحداکثر ماهانه است. در صورت موجود بودن این دو دما، مي

 ماه را به دست آورد.

)میانگین حداقل+ میانگین حداکثر(
2

1
mT

 
 

 

 توان دماهاي ساالنه را به صورت زیر به دست آورد:آمدن دماهاي روزانه و ماهانه ميپس از بدست 

 دماي حداکثر مطلق ساالنه -1

 هاي یک سال را دماي حداکثر مطلق آن سال گویند.بیشترین مقدار بین حداکثر دماهاي ماه

 

 میانگین حداکثر دماي ساالنه -2

 را میانگین حداکثر ساالنه گویند. هاي یک سالمیانگین دماهاي حداکثر در ماه
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 دماي حداقل مطلق ساالنه -3

 هاي یک سال را دماي حداقل مطلق آن سال گویند.ن مقدار بین حداقل دماهاي ماهیکمتر

 

 ن حداقل دماي ماهانهمیانگی -4

 هاي یک سال را میانگین حداقل ساالنه گویند.میانگین دماهاي حداقل در ماه

 

 (yTدماي ساالنه ) میانگین روزانه -5

گیري از دماهاي متوسط هر روز از سال به دست آورد. همچنین توان با متوسطمیانگین روزانه دماي یک سال را مي

 تقسیم نمود تا میانگین روزانه سال به دست آید. 12هاي سال را بر توان میانگین دماهاي روزانه ماهمي

 

365

..... 36521 ddd
y

TTT
T


 

 

12

..... 1221 mmm
y

TTT
T


 

 

راه دیگر براي به دست آوردن دماي میانگین روزانه یک سال، مانند دماي متوسط روزانه ماه،استفاده از دماهاي 

 توان با یکمیانگین حداقل ساالنه و میانگین حداکثر ساالنه است. در صورت موجود بودن این دو دما، مي

 سال را به دست آورد.گیري ساده، متوسط دماي روزانه میانگین

 

)میانگین حداقل+ میانگین حداکثر(
2

1
yT

 
 

 

 يم حرارتيرژ يمنحن

هاي مختلف سال، دماهاي حداکثر مطلق، میانگین حداکثر، میانگین روزانه، میانگین در صورتي که براي ماه

دستگاه مختصات رسم کنیم، منحني مربوطه را منحني رژیم حرارتي گویند.  حداقل و حداقل مطلق را در یک

چین و بقیه را باید به صورت منحني نمایش دماهاي حداکثر مطلق و حداقل مطلق هر ماه را باید به صورت نقطه
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یر خواهد ز ها به صورت شکلهاي فوق به هیچ وجه نباید همدیگر را قطع نمایند و ترتیب قرارگیري آنداد. منحني

 بود.

 

 
 ساالنه يم حرارتیرژ يمنحن

 

سال( داشته  31)مانند ساله  nک دوره درازمدت ی ين( را طیک ماه خاص )مانند فروردی يکه دما يدر صورت

 دهند. نشان مي mTو با  ندیم، به عدد حاصله درجه حرارت نرمال ماهانه گویرین بگیانگیها مم، و از آنیباش

 

n

TTT
T mnmm

m




.....21 

 

ها میانگین بگیریم، به عدد حاصله درجه حرارت سال آماري را داشته باشم و از آن nحال اگر متوسط دماي روزانه 

 دهند.نشان مي yTنرمال ساالنه گویند و با 

 

n

TTT
T

ynyy
m




.....21 

 

توان همواره جدولي مانند جدول االنه ميسدماهاي روزانه، ماهانه و  تمحاسباسازي محاسبات مربوط به براي ساده

 زیر تشکیل داد.
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mT n ...... 2 1 
 سال 

 ماه          

1mT √ ...... √ √ 1 

2mT √ ...... √ √ 2 

3mT √ ...... √ √ 3 

4mT √ ...... √ √ 4 

5mT √ ...... √ √ 5 

6mT √ ...... √ √ 6 

7mT √ ...... √ √ 7 

8mT √ ...... √ √ 8 

9mT √ ...... √ √ 9 

10mT √ ...... √ √ 11 

11mT √ ...... √ √ 11 

12mT √ ...... √ √ 12 

yT 3yT ...... 2yT 1yT  

 

 خاک در گرما انتشار -4-2

 یت دماي خاک در هواشناسي کشاورزي کمتر از دماي هوا نیست. ماکزیمم و مینیمم دماي خاک روي ماه

 هاي ریشه، مدت دوره رشد گیاه و نیز تولید و گسترش امراض گیاهي مؤثر است.زدن، فعالیتجوانه

اگر دماي سطح خاک بیشتر از دماي دماي خاک در اعماق مختلف، تابع چگونگي انتشار حرارت در خاک است. 

اعماق خاک باشد، جریان حرارتي به سمت اعماق خاک برقرار است و اگر دماي اعماق خاک بیشتر از دماي 

 سطح خاک باشد، جریان حرارتي از اعماق خاک به سمت سطح خاک برقرار است.

 ا تابع بسیاري از خصوصیات خاکهها داراي انواع گوناگوني هستند، گسترش گرما در آنبه دلیل آنکه خاک

 گیرد.خواهد بود. براي بررسي انتشار گرما در خاک، چند پارامتر مهم مورد بررسي قرار مي

 

 خاک يدامنه نوسان دما -4-2-9

حداکثر و حداقل دماي یک عمق خاص از دهند، عبارتست از اختالف بین نشان مي aدامنه نوسان که آن را با 

 شود.روز در نظر گرفته ميخاک در طي یک دوره زماني مشخص که در بیشتر موارد یک شبانه

 

minmax TTa  
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دهند و چون در سطح خاک دماي حداکثر و حداقل خاک با نشان مي aدامنه نوسان دما در سطح خاک را با 

حداکثر و حداقل خاک برابر است، محاسبه آن بسیار ساده خواهد بود. اما محاسبه دامنه نوسان دما در اعماق  دماي

گیري دما در اعماق مختلف خاک وجود ندارد. براي به تر است، چرا که همیشه امکان اندازهدیگر خاک سخت

 ارائه شده است:ست آوردن دامنه نوسان دماي خاک در هر عمق دلخواه، رابطه زیر د

 

kz
z eaa   

 

za دامنه نوسان دما در عمق :z ( سانتیمتريC) 

a( دامنه نوسان دما در سطح خاک :C) 

e عدد نپر یا پایه :ln (718/2) 

a( دامنه نوسان دما در سطح خاک :C) 

kشود:: ضریب مثبتي که به صورت زیر تعریف مي 

 





P

c
K  

 

( 3: جرم حجمي خاک/ cmgr) 

c درجه سانتیگراد  1ویژه خاک )مقدار گرمایي که باید به یک واحد جرم خاک داده شود تا دماي آن : گرماي

Cgrcalافزایش یابد( ) ./) 

( ضریب هدایت حرارتي خاک :Cscmcal ../) 

P)دوره نوسان )ثانیه : 

نوسان طول مدت زماني است که قرار است تغییرات دماي خاک در آن مدت بررسي شود. براي منظور از دوره 

ثانیه و براي دوره نوسان  614811ثانیه، براي دوره نوسان هفتگي برابر با  86411برابر با  Pروزي دوره نوسان شبانه

 ثانیه خواهد بود. 31536111ساالنه برابر با 
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 خاک يدما رشيم عمق -4-2-2

گردد، به عبارت دیگر در صورتي که عمق میرش عمقي است که تغییرات دماي خاک در این عمق یکنواخت مي

در یک عمق خاص از خاک در یک زمان مشخص تغییر چنداني در دما رخ ندهد، به این عمق، عمق میرش دما 

 گویند.

عمق میرش مشخص است، در عمق میرش دامنه نوسان دماي خاک بایستي برابر با صفر یا  همانگونه که از تعریف

رسد، بنابراین بر حسب قرارداد، عمقي (. چون تغییرات دما به ندرت به صفر مطلق مي0zaبسیار اندک باشد )

به  گیرند. بنابراین برايعمق میرش در نظر ميدرجه سانتیگراد باشد را به عنوان  1111/1که دامنه نوسان دماي آن 

را  1111/1مقدار  zaدست آوردن عمق میرش، کافي است در فرمول محاسبه دامنه نوسان دماي خاک، به جاي 

 مربوطه یا عمق میرش را به دست آورد. zقرار داد و در نتیجه 

 

 کزيمم و مينيمم دماقانون تأخير ما -4-2-3

ه دهد کشود در نزدیکي ظهر شرعي رخ ميحداکثر دماي سطح خاک که به وسیله تابش خورشید ایجاد مي

خورشید داراي حداکثر زاویه تابش به زمین است. همچنین حداقل دماي سطح خاک در ساعات نزدیک به صبح 

 11ساعت و در عمق  1سانتیمتري خاک، حداکثر و حداقل دما تقریبًا  1به وقع خواهد پیوست. اما در عمق 

و  maxبه عمق حرکت کنیم، وقوع  اکخساعت دیرتر رخ خواهد داد. یعني هر چه از سطح  5تا  3سانتیمتري 

min از  دهد.نشان مي مقاومتکه خاک در مقابل عبور گرما از خود  تافتد. علت این امر آن اسدما به تأخیر مي

تر به حداکثر یا حداقل دماي خود برسند. این فاصله زماني را اصطالحًا کشد تا اعماق پائینرو مدتي طول مياین

 تأخیر زماني گویند.

 توان به دست آورد:ماني دما بین دو عمق دلخواه از خاک را با استفاده از رابطه زیر ميزخیر تأ

 



cPzz
ttt

2

12
12


 

 

 ن رابطه:یکه در ا

1t 1: زمان وقوع حداکثر یا حداقل دما در عمقz سانتیمتري 

2t 2: زمان وقوع حداکثر یا حداقل دما در عمقz سانتیمتري 

P)دوره نوسان مورد نظر )ثانیه : 
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سانتیمتري خاک،  8اتفاق افتد، در عمق  31/12در صورتي که حداکثر دماي سطح یک خاک در ساعت  -مثال

 حداکثر دما در چه ساعتي رخ خواهد داد؟ 

 

(3/75.2 cmgr،cgrcalC  ./168.0،cscmcal  ../0006.0) 

 حل:

cmz 01      cmz 82      30:121 t     ?2 t  

 

sdayP 864003600241  
 

smhs
cPzz

t 51:6:518411
0006.014.3

168.075.286400

2

08

2

12 










 

 

51:36:1751:6:530:1221212  ttttttt 
 

 ثانیه رخ خواهد داد. 51دقیقه و  36و  17سانتیمتري خاک در ساعت  8دماي در عمق  پس حداکثر
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 پنجمفصل 

 رطوبت هوا

 

 

 

 

 

 

 

 ( Humidityیکي از عوامل مهمي که در بررسي آب و هواي یک منطقه حائز اهمیت است، رطوبت هوا )

باشد. اگرچه میزان بخار آب در جو کم است )حدود درصد وزني(، اما سبب ميیا میزان بخار آب موجود در هوا 

شود. بخار آب همچنین داراي هاي مهم جوي مانند باران، برف، تگرگ و غیره ميپیدایش بسیاري از پدیده

 ( است.Greenhouse Effectاي )خاصیت گلخانه

ورد. آها را به وجود ميدر شرایط مساعد بارندگيبیشترین مقدار بخار آب در نزدیکي سطح زمین وجود دارد و 

عث جذب اشعه مادون قرمز خورشید شده و در نتیجه هواي مرطوب نسبت اخاصیت دیگر بخار آب این است که ب

 رسد.به هواي خشک در شرایط دمایي یکسان، گرمتر به نظر مي

 خار آب در یک منطقه زیاد باشد، تبخیر کمتره میزان بچوجود رطوبت در هوا اثر مهمي در میزان تبخیر دارد. چنان

خار آب شود. در نتیجه ببراي تبدیل آب به بخار و بالعکس، انرژي حرارتي زیادي مبادله ميبه عالوه، خواهد بود. 

کند. در یک منطقه مرطوب تغییرات رارت هوا در یک منطقه ایفا مينقش مهمي در تعدیل و تنظیم درجه ح

 روزي دما زیادتر خواهد بود.است ولي در یک منطقه کویري یا خشک، تغییرات شبانهروزي دما کم شبانه
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 سنجش بخار آب يپارامترها -5-9

 (aeيا  eفشار بخار آب ) -5-9-9

طبق قانون دالتون، هر کدام از گازهاي موجود در هوا داراي فشاري هستند که مستقل از گازهاي دیگر است. 

 نامند. مجموع فشار این گازها را فشار اتمسفر گویند.فشار مربوط به هر گاز را فشار جزئي آن گاز مي

اي فشار جزئي مخصوص به خود است. فشار جزئي بخار بخار آب نیز مانند سایر گازهاي موجود در اتمسفر دار

 گویند. aeیا  eآب در اتمسفر را فشار بخار واقعي بخار آب یا به اختصار فشار بخار آب گویند و با 

د استفاده در سنجش فشار بخار آب مانند فشار سایر گازها داراي واحدهاي مختلفي است. مهمترین واحد مور

( نیز در این مورد atm( و اتمسفر )mmHg( است. واحدهایي نظیر میلیمتر جیوه )mbفشار بخار هوا، میلي بار )

 توان این واحدها را به هم تبدیل نمود:کاربرد دارند. با استفاده از ضرائب زیر مي

 

mmHgmbatm 76025.10131  
 

 (se) اشباعفشار بخار  -5-9-2

هر چه مقدار بخار آب در اتمسفر زیادتر باشد، فشار بخار نیز زیادتر خواهد بود. ولي هوا در یک درجه حرارت 

را در خود نگه دارد. زماني که هوا حداکثر بخار آب ممکن را در تواند بیش از حد معیني بخار آب مشخص نمي

شود که هوا از بخار اشباع است و فشار هوا در این لحظه را فشار بخار خود نگه داشته است، به اصطالح گفته مي

 اشباع گویند.

 

 (ds)کمبود اشباع  -5-9-3

 اختالف بین فشار بخار اشباع و فشار بخار آب در یک دماي خاص را کمبود اشباع گویند. کمبود اشباع 

 تواند در خود جاي دهد. دهنده مقدار رطوبت اضافي است که یک توده هوا مينشان

 

ees sd  

 

باید یکسان باشند و  eو  seدر هنگام استفاده از رابطه فوق باید در نظر داشت که واحدهاي به کار رفته براي 

 هم با واحد آن دو یکسان خواهد بود. dsواحد 
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 (%RH)رطوبت نسبي  -5-9-4

رطوبت نسبي نسبت مقدار رطوبت موجود در هر واحد حجم هوا به حداکثر رطوبتي است که این واحد حجمي 

 تواند در یک درجه حرارت خاص در خود جاي دهد. هوا مي

 

100% 
se

e
RH 

 

ا واحدهاي شود، امتنها بر حسب درصد بیان مياز شکل فرمول مشخص است که رطوبت نسبي بدون واحد است و 

 باید یکسان باشند. eو  seبه کار رفته براي 

 در شکل زیر رابطه بین درصد رطوبت نسبي با دماي هوا نشان داده شده است.

 
 

 (mيا  v)رطوبت مطلق  -5-9-5

/3شود. بنابراین واحد آن بر حسب به میزان بخار آب موجود در هر واحد حجم هوا رطوبت مطلق گفته مي cmgr 

 توان از رابطه زیر به دست آورد:خواهد بود. رطوبت مطلق هوا را مي

 

T

e

T

e
v

3.289217
 

 

بر  eفشار بخار آب است. در صورتي که واحد به کار رفته براي  eدماي هوا بر حسب درجه کلوین و  Tکه 

 3/289باشد، از ضریب  mmHgبر حسب  eو اگر واحد به کار رفته براي  217باشد، از ضریب  mbحسب 
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( به هم C( و سانتیگراد )F(، فارنهایت )Kهاي کلوین )استفاده خواهد شد. براي تبدیل درجه حرارت

 کرد:توان از روابط زیر استفاده مي

 

273 CK         
100180

32 CF 



       32

5

9
 CF  

 

 (HSيا  q)رطوبت ويژه  -5-9-6

kggrشود. بنابراین واحد آن گفته ميبه مقدار بخار آب موجود در هر کیلوگرم هوا، رطوبت ویژه  خواهد بود.  /

 رطوبت ویژه از رابطه زیر قابل محاسبه است:

 













eP

e
Sq H

387.0
622 

 

 فشار بخار آب خواهد بود. واحد هر دو نیز بایستي یکسان باشد. eفشار هواي اطراف و  Pکه در رابطه فوق، 

 

 (DP)نقطه شبنم  -5-9-7

 راه اصلي وجود دارد: 2در کل براي اشباع نمودن یک توده هوا 

دماي توده هوا را ثابت نگه داشت و بخار آب را به سیستم وارد نمود. در عمل چنین کاري بسیار سخت است  -1

 چرا که در اثر افزوده شدن بخار آب به یک توده هوا، دما به مقدار هر چند ناچیزي هم افزایش پیدا 

 کند.مي

حالت اشباع برسیم. این حالت در بسیاري از مواقع دماي توده هوا را بدون تغییر در رطوبت آن کاهش داد تا به  -2

 دهد، مانند ساعات نزدیک به صبح.رخ مي

ب شود. در این حالت نباید بخار آآید، نقطه شبنم گفته ميبه درجه حرارتي که در آن هوا به حالت اشباع در مي

( با eچنین شرایطي، فشار بخار آب ) شود. بنابراین دربه توده هوا اضافه شود، بلکه تنها دماي هوا کاهش داده مي

گردد. به عبارت دیگر درجه حرارتي که یک توده هوا بدون جذب بخار آب و ( برابر ميseفشار بخار اشباع )

دهند. در حالت شبنم نبایستي نشان مي DPفقط در اثر سرد شدن به حالت اشباع درآید را نقطه شبنم گویند و با 

فشار هوا تغییر کند و نباید رطوبت جدیدي به آن اضافه گردد. از نقطه شبنم به بعد، چنانچه باز هم هوا سردتر 

 گردد.گردد، تقطیر آب صورت گرفته و بخار آب به صورت قطرات آب یا شبنم ظاهر مي
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 هاي به دست آوردن فشار بخار آبروش -5-2

راي به باشد، بنابراین محققین رابطه زیر را ببه دلیل اینکه فشار بخار اشباع داراي رابطه نزدیکي با دماي هوا مي

 اند:دست آوردن فشار بخار اشباع ارائه نموده

 

)
3.237

27.17
exp(108.6




T

T
es 

 

درجه حرارت معمولي یا درجه حرارت خشک هوا  Tبار و فشار بخار اشباع هوا بر حسب میلي seدر این رابطه 

نشان  1-5جدول بر حسب درجه سانتیگراد است. مقادیر فشار بخار اشباع در جداولي نیز ارائه شده است که در 

 داده شده است.

 

 
 مرتبط با فشار بخار آب هوا ين پارامترهایارتباط ب -1-5شکل 
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مختلف يبار در دماهايلیر فشار بخار اشباع بر حسب میمقاد -1-5جدول   

T (◦C) 
 

.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 

mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb 

0 6.108 6.153 6.197 6.243 6.288 6.334 6.380 6.426 6.473 6.520 

1 6.567 6.615 6.662 6.711 6.759 6.808 6.857 6.906 6.956 7.006 

2 7.056 7.107 7.158 7.209 7.261 7.313 7.365 7.418 7.471 7.524 

3 7.578 7.632 7.686 7.741 7.795 7.851 7.906 7.962 8.019 8.076 

4 8.133 8.190 8.248 8.306 8.364 8.423 8.483 8.542 8.602 8.662 

5 8.723 8.784 8.846 8.907 8.970 9.032 9.095 9.159 9.222 9.287 

6 9.351 9.416 9.481 9.547 9.613 9.680 9.747 9.814 9.882 9.950 

7 1.019 1.088 1.157 1.227 1.297 1.368 1.439 1.510 1.582 1.655 

8 1.728 1.801 1.875 1.949 11.023 11.099 11.174 11.250 11.326 11.403 

9 11.481 11.558 11.637 11.715 11.795 11.874 11.954 12.035 12.116 12.198 

10 12.280 12.362 12.445 12.529 12.613 12.697 12.782 12.868 12.954 13.040 

           

11 13.127 13.215 13.303 13.391 13.480 13.570 13.660 13.751 13.842 13.933 

12 14.026 14.118 14.212 14.306 14.400 14.495 14.590 14.686 14.783 14.880 

13 14.978 15.076 15.175 15.274 15.374 15.475 15.576 15.677 15.780 15.883 

14 15.986 16.090 16.195 16.300 16.406 16.512 16.619 16.727 16.835 16.944 

15 17.053 17.164 17.274 17.386 17.498 17.610 17.723 17.837 17.952 18.067 

16 18.183 18.299 18.416 18.534 18.653 18.772 18.892 19.012 19.133 19.255 

17 19.377 19.500 19.624 19.749 19.874 2.000 2.126 2.254 2.382 2.510 

18 2.640 2.770 2.901 21.032 21.165 21.298 21.432 21.566 21.701 21.837 

19 21.974 22.111 22.250 22.389 22.528 22.669 22.810 22.952 23.095 23.238 

20 23.383 23.528 23.674 23.821 23.968 24.116 24.266 24.415 24.566 24.718 

           

21 24.870 25.023 25.177 25.332 25.488 25.644 25.802 25.960 26.119 26.279 

22 26.439 26.601 26.763 26.927 27.091 27.256 27.422 27.589 27.756 27.925 

23 28.094 28.265 28.436 28.608 28.781 28.955 29.130 29.306 29.483 29.661 

24 29.839 3.019 3.199 3.381 3.563 3.746 3.931 31.116 31.302 31.490 

25 31.678 31.867 32.057 32.248 32.440 32.634 32.828 33.023 33.219 33.416 

26 33.614 33.814 34.014 34.215 34.417 34.621 34.825 35.031 35.237 35.445 

27 35.653 35.863 36.074 36.286 36.499 36.713 36.928 37.144 37.361 37.580 

28 37.799 38.020 38.242 38.465 38.689 38.914 39.140 39.368 39.596 39.826 

29 4.057 4.289 4.522 4.756 4.992 41.229 41.467 41.706 41.946 42.188 

30 42.431 42.675 42.920 43.166 43.414 43.663 43.913 44.164 44.417 44.671 

           

31 44.926 45.182 45.440 45.699 45.959 46.221 46.483 46.748 47.013 47.280 

32 47.548 47.817 48.088 48.360 48.633 48.908 49.184 49.461 49.740 5.020 

33 5.301 5.584 5.869 51.154 51.441 51.730 52.019 52.311 52.603 52.897 

34 53.193 53.489 53.788 54.088 54.389 54.691 54.996 55.301 55.608 55.917 

35 56.227 56.538 56.851 57.166 57.482 57.799 58.118 58.439 58.761 59.085 

36 59.410 59.737 6.065 6.395 6.726 61.059 61.394 61.730 62.068 62.407 

37 62.748 63.091 63.435 63.781 64.128 64.477 64.828 65.180 65.534 65.890 

38 66.248 66.607 66.967 67.330 67.694 68.060 68.427 68.797 69.168 69.540 

39 69.915 7.291 7.669 71.049 71.430 71.813 72.198 72.585 72.974 73.364 

40 73.756 74.150 74.546 74.944 75.343 75.744 76.148 76.553 76.959 77.368 

           

41 77.779 78.191 78.606 79.022 79.440 79.860 8.282 8.706 81.132 81.560 

42 81.990 82.421 82.855 83.291 83.728 84.168 84.609 85.053 85.499 85.946 

43 86.396 86.847 87.301 87.757 88.215 88.675 89.137 89.601 9.067 9.535 

44 91.005 91.477 91.952 92.428 92.907 93.388 93.871 94.356 94.844 95.333 

45 95.825 96.319 96.815 97.313 97.813 98.316 98.821 99.328 99.838 10.349 

46 10.863 101.379 101.898 102.418 102.941 103.467 103.994 104.524 105.057 105.591 

47 106.128 106.667 107.209 107.753 108.299 108.848 109.399 109.953 11.509 111.067 

48 111.628 112.191 112.757 113.325 113.896 114.469 115.044 115.622 116.203 116.786 

49 117.372 117.960 118.550 119.143 119.739 12.337 12.938 121.542 122.148 122.756 

50 123.368 123.981 124.598 125.217 125.839 126.463 127.090 127.720 128.352 128.987 
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مختلف يبار در دماهايلیر فشار بخار اشباع بر حسب میمقاد -1-5ادامه جدول   

T 

(◦C) 
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 

 mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb 

51 129.625 13.266 13.909 131.555 132.203 132.855 133.509 134.166 134.826 135.488 

52 136.153 136.821 137.492 138.166 138.843 139.522 14.204 14.889 141.577 142.268 

53 142.962 143.659 144.358 145.061 145.766 146.475 147.186 147.900 148.617 149.338 

54 15.061 15.787 151.516 152.249 152.984 153.722 154.464 155.208 155.956 156.706 

55 157.460 158.217 158.977 159.740 16.506 161.275 162.048 162.824 163.603 164.385 

56 165.170 165.958 166.750 167.545 168.343 169.144 169.949 17.757 171.568 172.383 

57 173.201 174.022 174.846 175.674 176.506 177.340 178.178 179.019 179.864 18.712 

58 181.564 182.419 183.277 184.139 185.005 185.873 186.746 187.622 188.501 189.384 

59 19.270 191.160 192.054 192.951 193.851 194.756 195.663 196.575 197.490 198.409 

60 199.331 20.257 201.187 202.120 203.058 203.998 204.943 205.891 206.843 207.799 

           

61 208.759 209.722 21.689 211.660 212.635 213.613 214.596 215.582 216.572 217.566 

62 218.564 219.566 22.572 221.582 222.595 223.613 224.634 225.660 226.690 227.723 

63 228.761 229.802 23.848 231.898 232.951 234.009 235.071 236.137 237.207 238.282 

64 239.360 24.443 241.530 242.621 243.716 244.815 245.919 247.027 248.139 249.255 

65 25.376 251.501 252.630 253.764 254.902 256.044 257.191 258.342 259.497 26.657 

66 261.821 262.990 264.163 265.340 266.522 267.709 268.900 27.095 271.295 272.500 

67 273.709 274.922 276.140 277.363 278.591 279.823 281.059 282.301 283.547 284.797 

68 286.053 287.313 288.578 289.847 291.121 292.401 293.684 294.973 296.266 297.565 

69 298.868 30.176 301.488 302.806 304.129 305.456 306.788 308.126 309.468 31.815 

70 312.168 313.525 314.887 316.254 317.627 319.004 32.386 321.774 323.167 324.564 

           

71 325.967 327.375 328.788 33.207 331.630 333.059 334.493 335.932 337.377 338.827 

72 34.282 341.742 343.208 344.679 346.155 347.637 349.124 35.616 352.114 353.618 

73 355.126 356.641 358.160 359.686 361.216 362.753 364.294 365.842 367.395 368.953 

74 37.517 372.087 373.662 375.243 376.830 378.422 38.020 381.624 383.234 384.849 

75 386.470 388.097 389.729 391.368 393.012 394.662 396.318 397.980 399.648 401.321 

76 403.001 404.686 406.378 408.075 409.779 411.488 413.204 414.926 416.653 418.387 

77 42.127 421.873 423.625 425.383 427.148 428.919 43.695 432.479 434.268 436.063 

78 437.865 439.674 441.488 443.309 445.136 446.970 448.809 45.656 452.509 454.368 

79 456.233 458.105 459.984 461.869 463.761 465.659 467.564 469.475 471.393 473.318 

80 475.249 477.187 479.131 481.082 483.040 485.005 486.976 488.954 49.939 492.931 

           

81 494.930 496.935 498.947 50.966 502.992 505.025 507.065 509.112 511.166 513.227 

82 515.295 517.369 519.451 521.540 523.636 525.739 527.850 529.967 532.092 534.223 

83 536.362 538.509 54.662 542.823 544.991 547.166 549.349 551.538 553.736 555.940 

84 558.152 56.372 562.599 564.833 567.075 569.324 571.581 573.846 576.117 578.397 

85 58.684 582.979 585.281 587.591 589.909 592.234 594.567 596.908 599.257 601.613 

86 603.977 606.349 608.729 611.117 613.513 615.916 618.328 62.747 623.174 625.610 

87 628.053 63.504 632.964 635.431 637.907 64.390 642.882 645.382 647.890 65.406 

88 652.931 655.464 658.005 66.554 663.112 665.678 668.252 67.835 673.426 676.025 

89 678.633 681.249 683.874 686.507 689.149 691.800 694.459 697.126 699.802 702.487 

90 705.180 707.882 71.593 713.313 716.041 718.778 721.524 724.278 727.042 729.814 

           

91 732.595 735.385 738.184 74.992 743.809 746.634 749.469 752.313 755.166 758.028 

92 76.899 763.779 766.669 769.567 772.475 775.392 778.318 781.253 784.198 787.152 

93 79.115 793.088 796.070 799.061 802.062 805.073 808.092 811.122 814.161 817.209 

94 82.267 823.334 826.411 829.498 832.594 835.700 838.816 841.942 845.077 848.222 

95 851.377 854.542 857.716 86.900 864.095 867.299 87.513 873.737 876.971 88.215 

96 883.470 886.734 89.008 893.293 896.587 899.892 903.207 906.532 909.867 913.213 

97 916.569 919.935 923.312 926.699 93.096 933.504 936.922 94.351 943.790 947.240 

98 95.700 954.171 957.652 961.144 964.647 968.160 971.684 975.219 978.764 982.321 

99 985.888 989.465 993.054 996.654 100.26 1003.88 1007.51 1011.16 1014.81 1018.48 

100 1022.15 1025.84 1029.54 1033.25 1036.94 104.70 1044.44 1048.20 1051.96 1055.74 

 

 توان فشار بخار واقعي هوا را نیز با استفاده از رابطه زیر به دست آورد:پس از به دست آوردن فشار بخار اشباع، مي

)()( wdwts ttee   
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 در این رابطه:

e( فشار بخار واقعي هوا :mb) 

)(twse( فشار بخار اشباع در دماي تر :mb) 

dt( دماي معمولي یا خشک :C) 

wtدماي : ( ترC) 

سنجي ): ضریب سایکرومتري یا رطوبتCmb /گردد:( که از رابطه زیر محاسبه مي 

 

L

PC p

622.0
 

 

گرماي ویژه هوا است که عبارت است از مقدار گرمایي که باید به یک واحد جرم هوا داده شود  pCکه در آن 

Cgrcalتا دماي آن یک درجه سانتیگراد افزایش پیدا کند و مقدار آن برابر با  /24/1  در نظر گرفته 

گرماي نهان  Lیکسان باشد.  twse)(واحد به کار رفته براي  نیز فشار هوا است که واحد آن باید با Pشود.مي

grcalتبخیر نام دارد که واحد آن   آید:بوده و از رابطه زیر به دست مي /

 

wtL 51.0595 

 

گیري شده است. در درجه سانتیگراد اندازه 3/13و دماي خشک  3/11در یک ایستگاه هواشناسي دماي تر  -مثال

باشد، مطلوبست محاسبه فشار بخار آب،  24/1بار و گرماي ویژه هوا میلي 841صورتي که فشار هواي اطراف 

 فشار بخار اشباع، کمبود اشباع، رطوبت نسبي، رطوبت مطلق، رطوبت ویژه و دماي نقطه شبنم.

 حل:

74.5893.1051.059551.0595  LtL w  grcal /  

55.0
74.589622.0

24.0841

622.0





 

L

PC p  Cmb /  

 

 529/12برابر با  twse)(درجه سانتیگراد است، مقدار  3/11مراجعه به جدول فشار بخار اشباع براي دماي تر که با 

 شود. حال داریم:بار قرائت ميمیلي

879.10)3.103.13(55.0529.12)(
)(

 ettee wdts
w

  mb  
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درجه سانتیگراد برابر با  3/13( هم از جدول فشار بخار اشباع براي دماي seفشار بخار اشباع براي دماي واقعي )

 شوند:شود. بنابراین سایر مقادیر به صورت زیر محاسبه ميبار قرائت ميمیلي 274/15

 

395.4879.10274.15  dsd sees  mb  

 

%22.71100
274.15

879.10
%100%  RH

e

e
RH

s

 

 

24.8
)2733.13(

879.10217217





 vv

T

e
  3/ cmgr  

 

086.8
879.10387.0841

879.10
622

387.0
622 





















 q

eP

e
q  kggr /  

 

بار را از جدول قرائت میلي 879/11براي به دست آوردن دماي نقطه شبنم باید دماي مربوط به فشار بخار اشباع 

 آید.درجه سانتیگراد به دست مي 2/8مراجعه به جدول، دماي نقطه شبنم تقریبًا برابر با کنیم. با 

اي ههاي به دست آوردن رطوبت هوا استفاده از دماسنجهمانگونه که در بخش اول توضیح داده شد، یکي از راه

ي هوا ن رطوبت نسبتواتر و خشک است. با دانستن اختالف دماي تر و خشک و استفاده از جداول مخصوص مي

را تعیین نمود. همچنین براي به دست آوردن دماي نقطه شبنم با استفاده از دماي تر و خشک هوا نیز جداولي ارائه 

 نشان داده شده است. 3-5و  2-5جداول ها در آندو نمونه از  که شده است
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تر و خشک ي)درصد( بر حسب دما ين مقدار رطوبت نسبییتع -2-5جدول   

 تر و خشک ياختالف دما
 فشار بخار 

 اشباع
 هوا  يدما

15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 (mb) (C◦) 

            2 31 61 91 86/2 11- 

            13 39 65 93 34/3 8- 

           1 23 46 71 94 91/3 6- 

           11 32 53 74 96 54/4 4- 

          3 21 39 58 78 98 27/5 2- 

          13 29 46 63 81 111 11/6 1 

         7 22 37 52 68 84 111 16/7 2 

         16 29 43 57 71 85 111 13/8 4 

        11 24 35 48 61 73 86 111 35/9 6 

       8 19 29 41 51 63 75 87 111 73/11 8 

      6 15 24 34 44 55 66 77 88 111 28/12 11 

     4 12 21 29 39 48 58 68 78 89 111 13/14 12 

    3 11 18 26 34 42 51 61 71 79 91 111 99/15 14 

    8 15 23 31 38 46 54 63 71 81 91 111 18/18 16 

   2 14 21 27 34 41 49 57 65 73 82 91 111 64/21 18 

  6 12 18 24 31 37 44 51 59 66 74 83 91 111 38/23 21 

 6 11 17 22 28 34 41 47 54 61 68 76 83 92 111 44/26 22 

5 11 15 21 26 31 37 43 49 56 62 69 77 84 92 111 84/29 24 

11 14 19 24 29 34 41 46 51 58 64 71 78 85 92 111 61/33 26 

12 18 22 27 32 37 42 48 53 59 65 72 78 85 93 111 81/37 28 

17 21 25 31 35 39 44 51 55 61 67 73 79 86 93 111 43/42 31 

21 24 28 32 37 41 46 51 57 62 68 74 81 86 93 111 55/47 32 

23 26 31 35 39 43 48 53 58 63 69 75 81 87 93 111 19/53 34 

25 29 33 37 41 45 51 54 59 64 71 75 81 87 94 111 41/59 36 

27 31 35 39 43 47 51 56 61 66 71 76 82 88 94 111 25/66 38 

29 33 36 41 44 48 53 57 62 67 72 77 82 88 94 111 76/73 41 

 

الزم به ذکر است که استفاده از این جداول زماني باید صورت گیرد که تمامي پارامترهاي الزم جهت استفاده از 

هر صورت استفاده از این جداول داراي روابط داده شده در محاسبات مربوط به فشار بخار آب موجود نباشد. در 

 اختالف بسیار اندک با زماني است که از روابط فرمولي استفاده گردد.
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تر و خشک ين مقدار نقطه شبنم بر حسب دماییتع -3-5جدول   

 تر و خشک ياختالف دما
 فشار بخار 

 اشباع
 هوا  يدما

15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 (mb) (C◦) 

             24- 16- 11- 86/2 11- 

            33- 21- 13- 9- 34/3 8- 

            24- 16- 11- 7- 91/3 6- 

           32- 19- 12- 8- 5- 54/4 4- 

           22- 14- 9- 5- 2- 27/5 2- 

          27- 16- 11- 6- 3- 1 11/6 1 

         33- 19- 12- 7- 3- 1- 2 16/7 2 

        47- 21- 13- 8- 4- 1- 2 4 13/8 4 

        23- 14- 9- 5- 1- 2 4 6 35/9 6 

       26- 15- 9- 5- 2- 1 4 6 8 73/11 8 

      29- 17- 11- 5- 2- 1 4 6 8 11 28/12 11 

     34- 18- 11- 6- 2- 1 4 6 8 11 12 13/14 12 

     19- 11- 6- 2- 1 4 6 9 11 12 14 99/15 14 

     11- 6- 2- 1 4 7 9 11 13 14 16 18/18 16 

    11- 6- 2- 2 4 7 9 11 13 15 16 18 64/21 18 

    4- 1- 2 5 7 11 12 14 15 17 19 21 38/23 21 

   5- 1- 2 5 8 11 12 14 16 17 19 21 22 44/26 22 

 11- 5- 1- 3 6 8 11 13 15 16 18 21 21 23 24 84/29 24 

9- 4- 1 4 6 9 11 13 15 18 19 21 22 23 25 26 61/33 26 

3- 1 4 7 11 12 14 16 18 19 21 22 24 25 27 28 81/37 28 

2 5 8 11 13 15 17 18 21 22 23 25 26 27 29 31 43/42 31 

6 9 11 13 15 17 19 21 22 24 25 27 28 29 31 32 55/47 32 

11 12 14 16 17 21 21 23 25 26 28 29 31 32 33 34 19/53 34 

13 15 17 19 21 22 24 25 27 28 31 31 32 34 35 36 41/59 36 

16 18 21 21 23 25 26 28 29 31 32 33 34 36 37 38 25/66 38 

19 21 22 24 25 27 28 31 31 33 34 35 36 38 39 41 76/73 41 

 

دهند. مقادیر رطوبت نسبي، دماي سانتیگراد نشان ميدرجه  21و  14دو دماسنج تر و خشک به ترتیب دما را  -مثال

 نقطه شبنم و فشار بخار آب را به دست آورید.

 حل:

CttCtCt wddw  620,14  

 

درجه سانتیگراد را روي ردیف  6رفته و اختالف دماي  3-5براي به دست آوردن رطوبت نسبي به سراغ جدول 

 51کنیم. بنابراین مقدار رطوبت نسبي برابر با انتخاب ميافقي و دماي خشک یا معمولي را روي ردیف عمودي 

 درصد به دست خواهد آمد. 

درجه سانتیگراد قرائت  11، مقدار دماي نقطه شبنم 3-5براي به دست آوردن دماي نقطه شبنم با مراجعه به جدول 

مراجعه نمود و فشار بخار اشباع  1-5توان به جدول خواهد شد. حال که دماي نقطه شبنم محاسبه شده است، مي
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درجه سانتیگراد قرائت نمود. چون در نقطه شبنم فشار بخار اشباع با فشار بخار واقعي آب برابر  11را در دماي 

 است، بنابراین خواهیم داشت:

 

mbeeCDP s 28.1210   

 

 به صورت زیر نیز عمل نمود. توانرا در اختیار نداشته باشیم، مي 3-5در صورتي که جدول 

 

mbCes 383.23)20(   )با استفاده از جدول 1-5( 

 

mb
e

e

e
RH

s

92.11100
383.23

51100%   

 

در صورتي که دماي مورد نظر به صورت مستقیم در جدول ذکر نشده  3-5و  2-5در هنگام استفاده از جداول 

 دلخواه به دست آورد.یابي مقادیر مورد نظر را براي هر دماي توان با میانباشد، مي
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 ششمفصل 

 بارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 رد. گیشود، صورت نميبارش یا بارندگي تنها شامل ریزش نوع مایع آب که عمومًا به آن باران گفته مي

 شبنم، هاي مایع شامل باران و شود. بارشصورت کلي مایع، جامد و گاز انجام مي 3هاي جوي به بارش

 هاي جامد شامل برف و تگرگ و بارش گازي شکل به صورت مه خواهد بود.بارش

 

 بارش يريگاندازه -6-9

گیري بارندگي، تعیین مقدار ارتفاع آب حاصل از نزوالت جوي در سطح زمین است. به عبارت منظور از اندازه

از نزوالت جوي در سطح زمین تجمع پیدا کند، بدون آنکه تبخیر شده و یا در زمین نفوذ  دیگر چنانچه آب ناشي

ارش در هاي ساده بگیريشود. اولین اندازهآورد که به آن مقدار بارندگي گفته ميکند، ارتفاعي را به وجود مي

 شود.بیان ميهندوستان صورت گرفته است. ارتفاع باران معمواًل بر حسب سانتیمتر یا میلیمتر 
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 به  پذیر نیست، بنابراینهاي بارندگي در تمام نقاط یک حوضه آبریز امکانگیريبا توجه به اینکه اندازه

 هاي بارش صورت گیريها اندازهشود. نقاطي که در آنگیري آن در تعدادي از نقاط حوضه اکتفا مياندازه

یم گیري شده براي کل منطقه تعمهاي اندازهحاصل از نمونه سنجي نام دارد و چون نتایجگیرد، ایستگاه بارانمي

افي به ها باید دقت کگیري و ثبت و تحلیل دادهها و نیز نحوه اندازهشود، در انتخاب محل و تعداد ایستگاهداده مي

 عمل آید.

آن مستقیمًا  که دهانه باز شود. اصواًل هر ظرفيسنج انجام مياي باران توسط دستگاهي به نام بارانگیري نقطهاندازه

اراي انواع دها سنج مورد استفاده قرار گیرد. باران سنجتواند به عنوان باراندر معرض قطرات باران قرار گیرد، مي

 شود.استفاده ميشتر یبسنج دسته باران 3 مختلفي هستند که از

 سنج راداريباران -3سنج ثبات باران -2سنج ساده باران -1

 

 سنج سادهباران -6-9-9

د سنج ساده داراي کاربرشود. دو نوع بارانها مقدار باران به صورت دستي برداشت ميدر این دسته باران سنج

 زیادي هستند.

 

 سنج روزانهباران -1

 معروف به مدل آمریکایي هستند. اینکنند و گیري ميها، باران را به صورت روزانه اندازهسنجاین باران 

دهم استوانه خارجي سانتیمتر و استوانه داخلي با مساحت یک 21ها شامل یک استوانه خارجي به قطر سنجباران 

کنند. مقدار باران جمع شده در داخل استوانه و نیز قیفي هستند که باران را به سمت استوانه داخلي هدایت مي

تقسیم شود. این کار باعث افزایش  11گیري شده و این عدد بایستي بر وبي اندازهکش چداخلي توسط یک خط

ورت عمود اي به صپایهها به وسیله سهسنجهایي با ارتفاع خیلي کم خواهد شد. این باراندقت و امکان قرائت باران

 شوند.بر سطح زمین نصب مي

 

 ايسنج ذخیرهباران -2

-ر بارانشود. اکثگیري روزانه باران وجود ندارد، استفاده ميدوردست که امکان اندازهها براي نقاط سنجاین باران

ها در جسناند. به دلیل اینکه این بارانسانتیمتر تشکیل شده 31هاي بلند فوالدي به قطر اي از لولههاي ذخیرهسنج

ا هي از آب تجمع یافته در آنمدت طوالني ممکن است مورد بازدید و قرائت قرار نگیرند، ممکن است مقدار
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آب به  ،هاي تجمعيسنجزدگي آب جمع شده در بارانتبخیر شود و یا برعکس یخ بزند. جهت جلوگیري از یخ

آب است. ضدیخ ریخته شده در مخزن  %5/62نمک و  %5/37کنند که شامل آن محلول ضدیخ اضافه ميدرون 

نج، سشود. همچنین جهت جلوگیري از تبخیر آب داخل مخزن بارانسوم حجم مخزن بیشتر سنج نباید از یکباران

 کنند.مقداري روغن به آب اضافه مي

 

 ثباتسنج باران -6-9-2

 روز، شدت بارندگي و زمان شروع و خاتمه آن را نیزهاي ثبات عالوه بر ثبت میزان بارندگي در شبانهسنجباران

سنج ثبات در گروه اصلي باران 2شود. امروزه نگار نیز گفته ميها، بارانسنجکنند.به این نوع بارانمشخص مي

 رود:هاي هواشناسي به کار ميایستگاه

 گروه دیجیتالي -2گروه مکانیکي  -1

 

 يکيگروه مکان

ولي عنصر حساس و نوع کاغذ با ها و ساعت مشابه یکدیگر است ها وسایل ثبت، اهرمسنجدر این نوع باران

 یکدیگر متفاوت است و شامل چند نوع هستند:

 

 نگار سیفونيباران -1

ود که در شکي هدایت ميچکنند. باران وارد شده از طریق قیف به استوانه کوبر اساس شناور و سیفون کار مي

 آید. با باال و پائین رفتن سطحمي داخل آن شیر شناوري قرار دارد و با ورود آب به داخل استوانه به حرکت در

و قلم رسام به نموداري که حول استوانه  مآب در درون استوانه، شناور هم تغییر مکان داده و حرکت آن توسط اهر

 شود.ساعت چسبیده است منتقل مي

رکت درآمده حبا توجه به اینکه قطر استوانه خیلي کوچک است، با ورود اندک باران به داخل استوانه، شناور به 

 گیرد.و با پر شدن استوانه از آب، عمل تخلیه آب به صورت خودکار توسط سیفون صورت مي

 

 نگار وزنيباران -2

کند. این ظرف روي گار بر اساس وزن باران جمع شده در ظرف مخصوص )شبیه سطل آب(، کار ميناین باران

داخل آن، فنر ترازو به حرکت درآمده و این جابجایي  ترازویي قرار گرفته است که با ورود مقدار اندکي آب به
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توسط یک سري اهرم به قلم رسام منتقل شده و روي کاغذ مخصوصي که حول استوانه ساعت پیچیده شده است، 

 نگار تخلیه آن باید به صورت دستي انجام شود.گردد. با پر شدن این بارانثبت مي

 

 اي )ترازویي(نگار کفهباران -3

ود. در شاند، هدایت مينگار، باران از قیف به داخل دو کفه که به صورت قرینه هم قرار گرفتهنوع باران در این

نند. کها حول محور افقي دوران ميها زیر قیف هدایت کننده باران قرار دارد. این کفههر زمان تنها یکي از کفه

ها حول محور افقي دوران ان( به داخل کفه بریزد، کفهمیلیمتر عمق بار 25/1مقدار معیني از باران )معادل  هرگاه

قیف  زمان کفه دیگر زیرشود و آب آن تخلیه شده و هماي که پر شده است به سمت پایین کج ميکرده و کفه

 ها رخ ها که در اثر پر و خالي شدن مداوم آنگیرد. تناوب چرخش کفهقرار مي بارانهدایت کننده 

ت نگار روي کاغذ مخصوص ثبهایي به قلم رسام منتقل و سپس مانند دو نوع دیگر بارانمدهد، به وسیله اهرمي

 شود.مي

 

 ديجيتاليگروه 

همانند گروه مکانیکي است، ولي پس از ورود آب به قیف و از آنجا به استوانه،  نگارهاباراناساس کار این نوع 

کند و خبري از اهرم و قلم رسام و کاغذ ت ميسنسور حساس دستگاه، مقدار آب ورودي را نسبت به زمان ثب

 ها نیست.مدرج در آن

 

 راداريسنج باران -6-9-3

ه سمت ها امواجي را باند. این دستگاههاي راداري از یک فرستنده و گیرنده امواج رادیویي تشکیل شدهسنجباران

برخورد این امواج به قطرات آب در حال ریزش، دستگاه اختالف زماني بین ارسال و کنند. با فضا پخش مي

دهد. با مشاهده روند تغییرات امواج فرستاده شده دریافت امواج را ثبت و نتیجه را بر روي صفحه رادار نشان مي

 گیري نمود.توان مقدار بارش را در طول زمان اندازهو بازگشت داده شده، مي

 سنجيبرف -6-2

ذیر نیست. پسنج امکانها توسط بارانگیري مقدار آناگر نزوالت جوي عالوه بر باران شامل برف نیز باشد، اندازه

توان آن را با ریختن مقداري آب گرم سنج جمع شده باشد، مياما اگر مقدار کمي برف روي دهانه قیف باران

 سنج اضافه نمود.ذوب نمود و به آب داخل بارانرا ن شده، آبرف جمع روي 
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گیر باید ارتفاع برف روي سطح صاف و غیر قابل نفوذي که براي این منظور در نظر گرفته شده در مناطق برف

گیري شود. بنابراین ارتفاع برف به صورت مستقیم و روي یک سطح خاص به عنوان معیار سنجش است، اندازه

 رود.مي برف به کار

عالوه بر ارتفاع برف روي زمین، عمق آب حاصل از ذوب برف نیز داراي اهمیت زیادي است. ارتفاع آب حاصل 

که برف به مدت چند روز روي زمین باقي مانده از ذوب برف به وزن مخصوص برف بستگي دارد. در صورتي

litgrباشد، وزن مخصوص آن افزایش یافته و تا حدود  هایي که براي نیز خواهد رسید. در مورد برف 311/

واهد بود. در سطح خمدت زیادي روي زمین مانده باشند، وزن مخصوص برف در سطح و اعماق آن نیز متفاوت 

litgrبرف وزن مخصوص ممکن است در حدود  باشد و این مقدار به تدریج با افزایش عمق برف زیاد شده  81/

litgrدود و تا ح litgrبرسد. در چنین شرایطي براي وزن مخصوص برف، عدد  351/ /3یا  271/ cmgr27/1 

 کنند.به عنوان وزن مخصوص متوسط برف منظور مي

گیرند. یعني نسبت عمق میلیمتر بارندگي در نظر مي 11سانتیمتر برف را معادل  11هاي ساده، هر گیريدر اندازه

 درصد بیان  برحسباست. این نسبت را چگالي برف گویند و  11به  1آب حاصل از ذوب به عمق برف 

ر تخواهد بود. هر چه چگالي برف بیشتر باشد، برف سنگین %11هاي فوق، چگالي برف کنند. مثالً در مورد دادهمي

 بوده و عمق آب حاصل از ذوب آن نیز بیشتر است.

 

چگالي برف  =
عمق آب حاصل از ذوب برف

 عمق
 

 

برآورد شده است و عمق آب حاصل از ذوب برف  %21متر و چگالي برف  5/1عمق برف در یک منطقه  -مثال

 چقدر است؟

عمق آب حاصل از ذوب برف

 عمق آب
 2.0  

1.05.02.0 عمق آب  m 100 mm  

باشد. میزان آب حاصل از هاي آبریز داراي اهمیت فراواني ميهاي ناشي از آن در حوضهذوب برف و سیالب

اي از مقدار انرژي حرارتي موجود است. به طور متوسط مقدار آن برف عالوه بر چگالي برف تابع پیچیده ذوب

 درجه متوسط روزانه است. میلیمتر به ازاء هر 2
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درجه  -5درجه سانتیگراد و درجه حرارت حداقل  12اگر مقدار درجه حرارت حداکثر در یک روز  -مثال

 شود؟سانتیگراد باشد، تقریبًا در هر روز چه ارتفاع آبي در اثر ذوب برف ایجاد مي

 حل:

5.3
2

512

2

minmax 






TT

T C  

 

ارتفاع آب حاصل از ذوب برف mm725.3   

 

مق آب حاصل از ذوب برف ارائه شده است. یکي از این معادالت، بط دیگري نیز براي به دست آوردن عروا

 کند:معادله ساده زیر است که مقدار آب حاصل از ذوب برف را در اثر دما تعیین مي

 

KDM 72.45  

 

 در این رابطه:

M( ارتفاع آب حاصل از ذوب برف :daymm /) 

K است. 16/1ابتي که مقدار آن ث: ضریب 

D( متوسط درجه حرارت روزانه بر اساس درجه مبناي صفر :C) 

 

2

minmax TT
D


  

 

داقل روزانه زیر صفر بود، باید مقدارآن را حباید در نظر داشت که در صورتي که دماي  Dدر هنگام محاسبه 

 برابر با صفر در رابطه فوق قرار داد.

درجه  -5درجه سانتیگراد و درجه حرارت حداقل  11اگر مقدار درجه حرارت حداکثر در یک روز  -مثال

 د، مقدار آب حاصل از ذوب برف در یک روز چقدر است؟سانتیگراد باش

C
TT

D 





 5
2

010

2

minmax  

 

71.13506.072.4572.45  KDM  mm  
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باشد که عالوه بر درجه حرارت، ریزش باران روي سطح معادله دیگر، معادله گروه مهندسین ارتش آمریکا مي

 این معادله به صورت زیر است: برف را نیز در ذوب شدن برف دخیل نموده است.

 

1])012.03.0[(  TRM  
 در این رابطه:

M( ارتفاع آب حاصل از ذوب برف :daymm /) 

R( میزان بارش رخ داده در طول روز :mm) 

T متوسط درجه :( حرارت روزانهC) 

و مقدار بارندگي  C 5/6است. اگر متوسط دماي یک روز  2km35پوشش برف در یک حوضه آبریز،  -مثال

mm9 باشد، متوسط دبي حاصل از ذوب برف در اثر باران در طول روز چقدر است؟ 

 

65.31]5.6)9012.03.0[(1])012.03.0[(  MTRM  daymm /  

 

حجم آب ذوب شده 127750
1000

1
65.3100035 2  MAV  3m  

 

دبي آب ذوب شده 48.1
360024

127750





t

V
Q  sm /3  1480  slit /  

 

 هاسنجنصب باران شرايط -6-3

سنج در آن واقع شده است، در واقع نماینده سطح وسیعي از محدوده مورد بررسي بوده و در محلي که باران

ي اعمال سنج دقت بیشترانتخاب آن باید دقت کافي را به عمل آورد. بنابراین هر چه در انتخاب محل نصب باران

-قعیت نزدیکتر خواهند بود. به عبارت دیگر، دقت تعیین بارندگي یک منطقه به اندازهشود، نتایج حاصله به وا

 اي بارش در آن نقطه بستگي دارد.هاي نقطهگیري

اید ها بسنج در نوک تپههاي اطراف آن هموار باشد و از نصب بارانها باید مسطح و زمینسنجمحل نصب باران

 ها، درختان و کاًل سنج به ساختمانخطي از محل نصب باران رگاههاجتناب نمود. در شرایط استاندارد، 

درجه بیشتر شود. در چنین شرایطي فاصله  31هاي اطراف آن رسم شود، زاویه خط حاصله با افق نباید از بلندي

 برابر ارتفاع آن بلندي باشد. 2هاي اطراف، باید بیش از سنج و بلنديبین محل نصب باران

 



 اقلیم شناسيعملیات درس هوا و                                             دانشگاه صنعتي اصفهان                                                                                                         

72 

 
 اطراف هايساختمانسنج نسبت به باران يریت قرارگیموقع -1-6شکل 

 

 يسنجبارانها در شبکه ايستگاه دتعدا -6-4

یر سنجي در یک منطقه از اصول کلي زهاي بارانایستگاه دهاي سازمان هواشناسي جهاني، براي تعدامطابق توصیه

 باید پیروي گردد:

سنجي و در همین ایستگاه باران کحداقل ی 2km911-611در مناطق مسطح با آب و هواي معتدل در هر  -1

حداقل یک ایستگاه  2km3111-911هاي ارتباطي و پرسنل ورزیده، در هر مناطق با توجه به عدم وجود راه

 حداث شود.سنجي باید اباران

یک ایستگاه و در همین مناطق به ازاء هر  2km251-111در مناطق کوهستاني با آب و هواي معتدل، در هر  -2

m511  اختالف ارتفاع، حداقل یک ایستگاه باید در نظر گرفته شود. در مناطق کوهستاني دورافتاده به ازاء هر

2km1111-251 تر گردد، تعدادحداقل یک ایستگاه باید منظور شود. در کل هر چه منطقه کوهستاني  

 سنجي نیز باید افزایش یابد.هاي بارانایستگاه

نطقه مرفته شود. بنابراین هر چه گیک ایستگاه باید در نظر  2km11111-1511در مناطق کویري به ازاء هر  -3

 سنجي مورد نیاز نیز کمتر خواهد شد.هاي بارانتر گردد، تعداد ایستگاهتر و مسطحخشک

سنجي در یک منطقه اهمیت دارد، دقتي است که ما براي هاي باراننکته دیگري که در تعیین تعداد ایستگاه

-اي بارانهد، به تعداد ایستگاهگیري بارش در نظر داریم. مشخص است که هر چه دقت مورد نیاز باالتر باشاندازه

 سنجي بیشتري نیز نیاز خواهد بود. 

ز رابطه زیر توان اسنجي در رابطه با دقت مورد نظر در تخمین بارندگي، ميهاي بارانبراي تخمین تعداد ایستگاه

 استفاده نمود:
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 vCدرصد اشتباه مجاز در تخمین بارندگي و  Eسنجي مورد نیاز،هاي بارنتعداد ایستگاه Nدر رابطه فوق، 

 ضریب تغییرات بارندگي است که از رابطه زیر قابل محاسبه است:
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ا هسنجي موجود است که متوسط بارندگي ساالنه آنایستگاه باران 4در حوضه آبریز یک رودخانه، تعداد  -مثال

درصد میانگین بارش  11باشد. اگر بخواهیم با حداکثر اشتباه مجاز یلیمتر ميم 541و  411، 621، 811به ترتیب 

اي موجود هاست و چند ایستگاه دیگر باید به مجموعه ایستگاه الزماین منطقه را تخمین بزنیم، چه تعداد ایستگاه 

 اضافه نمود؟
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 ایستگاه دیگر باید به مجموعه اضافه نمود. 4سنجي نیاز است و بنابراین ایستگاه باران 8پس به 
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 تخمين بارندگي در سطح يک منطقه -6-5

و  شودمي گفته اينقطهکه به آن بارش  باشدميباران در یک نقطه  گیرياندازهداده هاي باران سنجي مربوط به 

که آن را به مساحت یک حوضه یا منطقه تعمیم دهیم. این کار معمواًل با سه روش ساده  شودميمعمواًل الزم 

سن. تی هايچندضلعيریاضي، روش خطوط همباران و روش  گیريمیانگینکه عبارتند از: روش  شودميانجام 

 .شودميتوضیح داده  بارانهمریاضي و خطوط  گیريمیانگینزیر دو روش در 

 رياضي گيريميانگينروش  -الف

روش براي  ترینسادهبا فاصله نسبتًا مساوي از یکدیگر قرار داشته باشند  هاسنجاگر منطقه مسطح باشد و باران 

 شودمي هکاربردبهکه در این مورد  ايرابطهمحاسبه بارندگي در یک منطقه استفاده از میانگین ریاضي است. 

 عبارت است از:

P̅ =  
P1 + P2 + ⋯ + Pn

n
 

متوسط بارندگي در سطح منطقه  P̅و  nو ... و  2، 1 يهاستگاهیادر  يانقطهبارندگي  nPو ...  1P ،2Pآن  رکه د 

خارج از منطقه معمواًل مورد  يهاستگاهیاداخل منطقه مورد نظر استفاده شده و  هاسنجباراناست. در این روش از 

. عالوه بر این به دلیل وجود پستي و بلندي و تغییرات مکاني بارندگي نتایج حاصله از این رندیگينماستفاده قرار 

 بخش نیست و تنها مزیت آن سادگي عمل است.روش چندان رضایت 

 روش خطوط همباران -ب

ط یکسان باشد. رسم خطوي آن براي یک دوره مشخص خط همباران مکان هندسي نقاطي است که مقدار بارندگ

همباران مشابه رسم خطوط تراز )ارتفاع( است. اگر در یک منطقه که مرزهاي آن مشخص است خطوط همباران 

مقدار  وباشند  nA، ... و 1A ،2Aهمباران واقع مي شوند از منطقه که بین خطوط  یيهامساحترسم شوند و 

 :شوديممقدار متوسط بارندگي در حوضه از فرمول زیر محاسبه  باشد nP، ... و 1P ،2P خطوط ترازبارندگي 
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که مشخص شده است به روش میانگین ریاضي  ياحوضهدر حوضه شکل زیر مقدار متوسط بارندگي را در  -مثال

 محاسبه کنید.

 
که مشخص شده است به روش خطوط همباران  ياحوضهدر حوضه شکل زیر مقدار متوسط بارندگي را در  -مثال

 محاسبه کنید.

 
 

 

P̅ =  
(

2.5 + 3
2

∗ 10) + (
3 + 3.5

2
∗ 11) + (

3.5 + 4
2

∗ 7) + (
4 + 4.5

2
∗ 6) + (

4.5 + 5
2

∗ 5) + (
5 + 5.5

2
∗ 9)

(10 + 11 + 7 + 6 + 5 + 9)

= 3.875 𝑚𝑚 

 

 

 

 

 

 

 (mm)خطوط همباران (Km)مساحت

11 1/3-5/2  

11 5/3-1/3  

7 1/4-5/3  

6 5/4-1/4  

5 1/5-5/4  

9 5/5-1/5  

 

P̅ =  
1.46 + 1.92 + 2.69 + 4.5 + 2.98 + 5

6
= 3.09 𝑐𝑚 
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 هفتمفصل 

 تبخير و تعرق

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Evaporationتبخير ) -7-9

 مختلفي است. به خروج آب از سطح آزاد آب که با هوا در تماس است، تبخیر گویند. تبخیر داراي انواع

 

حالت با قرار گرفتن آب در محیطي که هوا در آن وجود ندارد، تبخیر آغاز خواهد شد.  تبخیر در خأل: در این -1

در چنین شرایطي به دلیل عدم وجود فشار هوا، ذرات آب براي فرار از سطح آب نیاز به دریافت انرژي گرمایي 

 ندارند.

 

ا سطح آزاد هوا در ارتباط بوده و بنابراین فشار هوا روي سطح آب وجود تبخیر دروني: در این شرایط آب ب -2

دارد. بنابراین براي آنکه ذرات آب بتوانند از سطح آب جدا شوند باید انرژي گرمایي دریافت کنند تا فشار بخار 

 شود که آب به نقطه جوش رسیده است.گفته مي تحال آب با فشار هوا یکسان شود. در این
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هاي آب در مجاورت هوا را تبخیر سطحي گویند. در این وضعیت الزم سطحي: جدا شدن مولکول تبخیر -3

هوا  گیرد. این حالت بیشتر در اثر تالطم جزئينیست تا آب به دماي جوش برسد، بلکه در هر شرایطي صورت مي

 ده است.در مجاورت سطح آزاد آب است و بخار آب تشکیل شده در مجاورت سطح آزاد آب متراکم ش

 

  (Transpirationتعرق ) -7-2

 کنند.هاي خود جذب ميهاي گیاه را تعرق گویند. گیاهان آب را توسط ریشههاي آب از روزنهخروج مولکول

ي گیاه برقرار شده هاو برگ به دلیل انجام تبخیر از سطح گیاه در اثر تابش خورشید، گرادیان بخار بین ریشه گیاه

گیاه با استفاده از این جریان ده و امالح و مواد مغذي مورد نیاز آم وجود بهتا جریان دائمي آب در داخل گیاه 

 ، به داخل گیاه وارد شود.آب

 

  (Evapotranspirationتعرق )تبخير و  -7-3

در طبیعت تبخیر اتفاق افتاده بیشتر ترکیبي از تبخیر از سطح آب جمع شده روي خاک و تعرق رخ داده از گیاه 

ند و گیرها را در نظر ميمعمواًل مجموع آن حالت ایناست. در عمل تفکیک تبخیر و تعرق از سخت است و در 

 ( گویند. Evapotranspirationبه آن تبخیر و تعرق )

 تعرق-وثر بر تبخيرعوامل م-7-4

 ربوط به خاكمپارامترهاي و  مربوط به گیاه پارامترهاي، اقلیمي پارامترهايتعرق شامل -پارامترهاي موثر بر تبخیر

 هستند.

 .نور خورشید تابش شدتو  مدتو  سرعت باد، هوا رطوبت، هوا حرارت درجهپارامترهاي اقلیمي شامل: 

 .زراعي عملیاتو  گیاهي پوشش، بافت خاک، خاك رطوبتپارامترهاي مربوط به خاک شامل: 

 .رگپتانسیل کل آب در درون بو  شکل ظاهري برگ، رشد مرحله ،گیاهي گونهپارامترهاي مربوط به گیاه شامل:

 پارامترهاي اقليمي:

 گیاهان هك است دلیل همین به. یابدمي افزایش نیز گیاهان مصرفي آب هوا حرارت درجه افزایش با: حرارت درجه

 . باشدمي گیاه رشد در عوامل مهمترین از یكي حرارت درجه. کنندمي مصرف آب زیاد تابستان فصل در

 كمتر یاهگ مصرفي آب و یافته كاهش تبخیر یابد افزایش گیاه اطراف هواي نسبي رطوبت هرچه: هوا رطوبت

 . یابدمي افزایش گیاه مصرفي آب معمواًل دارند كمي نسبي رطوبت كه مناطقي گیاهان رشد فصل در. شودمي
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 تعرق و تبخیر باد وزش زمان مدت بودن طوالني یا و گیاهي پوشش مجاورت در باد سرعت بودن زیاد: باد سرعت

 به یاهيگ پوشش مجاورت در مرطوبي هواي تعرق، و تبخیر نتیجه در كه است معني بدان این. دهدمي افزایش را

 وجبم حرارت انتقال بنابراین و داده خشك هواي به را خود جاي باد وسیلهبه آن مكان تغییر با و آمده وجود

 .شودمي تبخیر

 ليعوام جمله از روزانه روشنایي ساعات بودن زیاد یا و خورشید تابش مدت: خورشید نور تابش شدت و مدت

 .باشندمي مؤثر گیاهان مصرفي آب یا و تعرق و تبخیر میزان افزایش در كه هستند

 :مربوط به خاکپارامترهاي 

 و ودهب حداكثر خاك سطح از تبخیر مقدار است اشباع حد در خاك رطوبت میزان كه هنگامي: خاك رطوبت

 رتبخی مقدار باشد زراعي ظرفیت حد زیر در خاك رطوبت میزان اگر. است آب آزاد سطح از تبخیر معادل

 .ندارد وجود گفت توانمي حتي و بوده كم خاك

 افزایش اندازه انهم به افكني سایه نسبت باشد بیشتر گیاه پوشش نسبت چه هر خاك سطح در: گیاهي پوشش

 .یابدمي كاهش گیاه آبي نیاز و شده كم تبخیر میزان نتیجه در و یافته

 فزایشا گیاه مصرفي آب و شده تبخیر میزان افزایش باعث خاك سطح زدن شخم(: زدن شخم) زراعي عملیات

 .یابدمي

 :گياه به مربوط پارامترهاي

 گیاه نوع هب نسبت و داشته هابرگ سطح واحد در هاروزنه تعداد و هابرگ وسعت به بستگي گیاهان تعرق میزان

 . کندمي تغییر

 اعظم متقس و بوده كم خیلي اي سبزینه رشد شروع در و هاریشه توسعه مرحله در گیاه تعرق :گیاه رشد مرحله

 رفته دادن گل مرحله اوایل تا گیاه مصرفي آب میزان. دهدمي تشكیل خاك سطح از تبخیر میزان را تعرق-تبخیر

 گیاهان رفيمص آب ،برداشت مرحله تا سپس. رسدمي حداكثر به دهي گل مرحله اواسط در و یافته افزایش رفته

 .یابدمي كاهش رفته رفته

 تعرق واقعي-تبخيرتعرق گياه مرجع و -تبخير

یاه گتواند به دو صورت تبخیر و تعرق واقعي و تبخیر و تعرق تبخیر و تعرق رخ داده توسط در یک منطقه مي

مورد بررسي قرار گیرد. تبخیر و تعرق واقعي همانگونه که از نام آن مشخص است، مقدار حقیقي تبخیر و  مرجع

دار تحت تأثیر مقدار آب مورد دسترس گیاه و نیز مرحله دهد که این مقتعرقي است که در یک منطقه رخ مي

 دهند.نشان مي cETرشد گیاه خواهد بود. تبخیر و تعرق واقعي گیاه را با 
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 وشش گیاهيپ سطح یك تعرق  تبخیرمنظور آید، به میان ميگیاه مرجع اما زماني که صحبت از تبخیر و تعرق 

تبخیر  ،به صورت استاندارد .شودمي داده نشان oET با است که مطلوب زراعي مدیریت تحت و آب كمبود بدون

ین گیاهان، کنند که به اگیري ميرا براي گیاهاني خاص که معموالً چمن یا یونجه هستند، اندازهگیاه مرجع و تعرق 

 گیاه مرجع گویند. 

 ( استفاده cKاهي )، از ضریبي به نام ضریب گیمورد نظرگیاه به تبخیر و تعرق گیاه مرجع براي تبدیل تبخیر و تعرق 

شود که بستگي به نوع گیاه، مرحله رشد، محل کشت و بسیاري از پارامترهاي گیاهي دیگر دارد و با استفاده مي

 متفاوت اثر گیاهي ضریبگردد. گیري مقدار واقعي تبخیر و تعرق هر گیاه تعیین ميمحلي و اندازه هايآزمایشاز 

 ايدار محصوالت انواع بنابراین،. گنجاندمي ضریب یك در را چمن سطح با محصول یك هايویژگي بودن

عرق را توان مقدار واقعي تبخیر و تبا آگاهي از میزان ضریب گیاهي هر گیاه، مي. هستند متفاوت گیاهي ضرایب

 با استفاده از رابطه زیر به دست آورد:

 

0ETKET cc  

 

 زمان در ات شود داده زراعي پوشش یک به باید که است آبي مقدارتعرق در واقع برآورد  – تبخیر تعیین مقدار

 مقدار اکثرحد و نموده تکمیل را خود رشد شود مواجه آبي تنش با آنکه بدون و نموده تعرق – تبخیر صرف معین

 گیاه عرقت و تبخیر. باشد سال یا و رویش فصل ،ماه روز، حسب بر است ممكن زمان این. کند تولید را محصول

و معمواًل به صورت  گرددمي توصیف زمان واحد در آب ارتفاع حسب بر و بوده گیاه آبي نیاز با مترادف

daymmواحدهایي نظیر  / ،daycm / ،monthmm / ،yearmm/ شود.و ... بیان مي 

 

 تعرقهاي برآورد تبخير و روش -7-4

 . هاي غیر مستقیم یا تجربي محاسبه نمودهاي مستقیم و نیز روشتوان با استفاده از روشتبخیر و تعرق را مي

 

 روش مستقيم -7-4-9

ل گیري تبخیر و تعرق واقعي و هم تبخیر و تعرق پتانسیدر روش مستقیم برآورد تبخیر و تعرق، هم امکان اندازه

اي ( استوار است. الیسیمتر محفظهLysimeterوجود دارد. اساس این روش بر استفاده از دستگاهي به نام الیسیمتر )

ي گیري میزان آب ورودمحتوي خاک است که گیاه مورد نظر درون آن کاشته شده و با اندازه بزرگ یا کوچک
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توان دریافت که چه مقدار آب توسط گیاه مصرف شده و یا به عبارت دیگر تبخیر و تعرق و خروجي از آن، مي

افي در شه رطوبت کواقعي گیاه چقدر بوده است. در صورتي که گیاه کشت شده از نوع گیاه مرجع باشد و همی

 گیري شده برابر با تبخیر و تعرق پتانسیل خواهد بود.اختیار گیاه باشد، تبخیر و تعرق اندازه

 

 غير مستقيمروش  -7-4-2

ن روابط با یاند. اهبنا شد يتجربمهیا نی ير و تعرق، عمدتًا بر اساس روابط تجربیم برآورد تبخیر مستقیغ يهاروش

ها در ن روشیل را به ما خواهند داد. دقت ایر و تعرق پتانسیگوناگون مقدار تبخ يهواشناس ياستفاده از پارامترها

وامل ن عیاز مهمتر يکیها مورد استفاده در آن يهواشناس يمناطق گوناگون متفاوت است، اما تعداد پارامترها

 ها است.ن روشیش دهنده دقت ایافزا

ن ینمونه از ا 3نجا به یل ارائه شده است. در ایر و تعرق پتانسیمحاسبه تبخ يبرا يمتعدد تجرب يهاتاکنون روش

 ها پرداخته خواهد شد. روش

 

 دلیکر -يروش بالن -1

ساعات  متوسط ماهانه و درصد يل وابسته به دو پارامتر دمایر و تعرق پتانسیدل مقدار تبخیکر -يدر روش بالن

 در ماه است. یيروشنا

 

  13.846.00  TPbaET 

 

 در رابطه فوق: 

0ETگیاه مرجع چمنر و تعرق ی: تبخ (daymm /) 

T( متوسط درجه حرارت ماهانه :C) 

a  وbضرایب اقلیمي : 

P :به صورت روزانه توصیف شده است و که  ضریب مربوط به طول روز یا درصد ساالنه تابش آفتاب در ماه

 يهادر ماه Pباشد. يم 111سال ضربدر  یيم بر کل ساعات روشنایهر ماه تقس یيبرابر با مجموع ساعات روشنا

 یيایجغراف يهاعرض يرا برا Pر یمقاد 1-7کند. جدول ير مییتغ یيایمختلف سال بر حسب عرض جغراف

 نشان داده است. يمکره شمالیگوناگون در ن
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  41.10043.0 min 
N

n
RHa

 

        dayday URH
N

n
RHU

N

n
RHb minminmin 0006.0006.0066.007.10041.082.0 

















  

n  ،ساعات آفتابيN  ،حداکثر ساعات آفتابي ممکنminRH  حداقل رطوبت نسبي )درصد( وdayU  سرعت باد در

 متري از سطح زمین )متر بر ثانیه(. 2طول روز در ارتفاع 

 ( در ماه هاي مختلف براي عرض هاي جغرافیایي مختلفNحداکثر ساعات آفتابي ممکن ) -1-7جدول 

 
 کریدل در نیمکره شمالي -نيفرمول بال Pمقادیر  -2-7جدول 

عرض جغرافيايي 

 شمالي)درجه(
 Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec 

60°  0.15 0.20 0.26 0.32 0.38 0.41 0.40 0.34 0.28 0.22 0.17 0.13 

55  0.17 0.21 0.26 0.32 0.36 0.39 0.38 0.33 0.28 0.23 0.18 0.16 

50  0.19 0.23 0.27 0.31 0.34 0.36 0.35 0.32 0.28 0.24 0.20 0.18 

45  0.20 0.23 0.27 0.30 0.34 0.35 0.34 0.32 0.28 0.24 0.21 0.20 

40  0.22 0.24 0.27 0.30 0.32 0.34 0.33 0.31 0.28 0.25 0.22 0.21 

35  0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.32 0.32 0.30 0.28 0.25 0.23 0.22 

30  0.24 0.25 0.27 0.29 0.31 0.32 0.31 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 

25  0.24 0.26 0.27 0.29 0.30 0.31 0.31 0.29 0.28 0.26 0.25 0.24 

20  0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.30 0.30 0.29 0.28 0.26 0.25 0.25 

15  0.26 0.26 0.27 0.28 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 

10  0.26 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.26 0.26 

5  0.27 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 

0  0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 

 

در  Pر ین مقادییتع يبرا .ارائه شده است يالدیم يهادر ماه Pر یبه دست آوردن مقاد يبرا 2-7اعداد جدول 

گوناگون قرار دارد،  يالدیم يهاکه در ماه يهر ماه شمس يد با در نظر گرفتن تعداد روزهای، بايشمس يهاماه
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 21ن در ماه مارس و یروز از ماه فرورد 11به عنوان مثال،  .مختلف نمود يهاPاز  يوزن يریگنیانگیاقدام به م

 ر به دست آورد:یتوان به روش زين ماه را میفرورد يبرا Pن مقدار یبنابرا .ل قرار داردیمانده در ماه آوریباقروز 

𝑃 فروردین =
(11 × (𝑃 مارس + (20 × (𝑃 آوریل

31
 

 

درجه  5/9و حداقل آن  21ن ماه یحداکثر فرورد ي، دمايدرجه شمال 31 یيایبا عرض جغراف يادر منطقه -مثال

و ساعات آفتابي  درصد 48، حداقل رطوبت نسبي متر بر ثانیه 5/7متري  2گراد، سرعت روزانه با در ارتفاع یسانت

 .دیدل به دست آوریکر -يل را با استفاده از روش بالنیتعرق پتانس و ریمقدار تبخ .بوده است 11

 حل:

𝑃 فروردین =
(11 × (𝑃 مارس + (20 × (𝑃 آوریل

31
=

(11 × .27) + (20 × .29)

31
= .28 

Nفروردین =
(11 × (𝑁 مارس + (20 × (𝑁 آوریل

31
=

(11 × 11.9) + (20 × 13.1)

31
= 12.67 

 

n/N = 10/12.67 = 0.78 

 

25.15
2

5.921

2

minmax 






TT

T C  

a = 0.0043(48)-0.71-1.41 = -1.91 

 

b= 0.82-0.0041(48)+1.07(0.78)+0.066(7.5)-0.006(48)(0.78)-0.0006(7.5)= 1.72 

 

   38.513.825.1546.028.072.191.10 ET daymm/  

 

 تیوا-روش تورنت -2

ن یل ماهانه را در ایر و تعرق پتانسیمقدار تبخ .باشدين روش بر اساس متوسط درجه حرارت ماهانه استوار میا

 ر به دست آورد:یتوان از رابطه زيروش م

 

a
dp

I

T
LET )

10
(2.16 

 

 ن رابطه:یدر ا
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PETیر و تعرق پتانسی: تبخ( ل ماهانهmonthmm/) 

T( متوسط درجه حرارت ماهانه :C) 

dL7سال در جدول  يهاو ماه یيایمختلف جغراف يهاعرض يت که مقدار آن برایوا-ح تورنتیب تصحی: ضر-

 .ارائه شده است 2

 در نیمکره شمالي تیتورنت وافرمول  dLمقادیر  -2-7جدول 
 عرض جغرافيايي   

 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ماه 

 0.8 0.84 0.87 0.9 0.93 0.95 0.97 1 1.02 1.04 ژانويه

 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.9 0.91 0.91 0.93 0.94 فوريه

 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.04 مارس

 1.13 1.11 1.09 1.08 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 آوريل

 1.28 1.24 1.21 1.18 1.15 1.12 1.11 1.08 1.06 1.04 مه

 1.29 1.25 1.21 1.17 1.14 1.11 1.08 1.06 1.03 1.01 ژوئن

 1.31 1.27 1.23 1.2 1.17 1.14 1.22 1.08 1.06 1.04 ژوئيه

 1.21 1.18 1.16 1.14 1.12 1.11 1.08 1.07 1.05 1.04 اوت

 1.04 1.04 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01 1.01 سپتامبر

 0.94 0.96 0.97 0.98 0.99 1 1.01 1.02 1.03 1.04 اکتبر

 0.79 0.83 0.86 0.89 0.91 0.93 0.95 0.98 0.99 1.01 نوامبر

 0.75 0.81 0.85 0.88 0.91 0.94 0.97 0.99 1.02 1.02 دسامبر

 

Iيحرارت يهاساالنه است که از جمع کردن شاخص ي: شاخص حرارت ( ماهانهiبه دست م )دیآي.   

 





12

1i

iI 

 

سال به  يهاتمام ماه ير برای( طبق فرمول زTمتوسط روزانه هر ماه ) يز با استفاده از دماین هماهان يشاخص حرارت

 د:یآيدست م

 

514.1

5










T
i 

 

 ين برایبنابرا .میریگيآن ماه صفر در نظر م يرا برا iرارت ماهانه برابر با صفر باشد، حکه متوسط درجه  يزمان

 .سال محاسبه نمود يهاماه يتمام يرا برا iد مقدار یهر ماه از سال، با يبرا PETمحاسبه 

ر قابل محاسبه ی( و با استفاده از رابطه زIساالنه ) ياست که با داشتن شاخص حرارت يبیز ضرین aت یدر نها

 است:
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492.0)1079.1()1071.7()1075.6( 22537   IIIa 
 

عرض  .دیدا کنیت پیر از روش تورنت وایستگاه زیا يهال ماه ژوئن را با توجه به دادهیر و تعرق پتانسیتبخ -مثال

 .است يدرجه شمال 35منطقه  یيایجغراف

 

 ماه هیژانو هیفور مارس لیآور مه ژوئن هیژوئ اوت رسپتامب اکتبر نوامبر دسامبر

متوسط  يدما 5/5 12 18 25 28 23 18 11 7 3 -4 -2

(C◦) 

 

 a و Iآن  يم و از رویکنير مشخص میدر جدول ز دا کرده ویهر ماه پ يماهانه را برا يحل: ابتدا شاخص حرارت

  .میآوريرا به دست م

 
514.1

5










T
i 

 

 ماه هیژانو هیفور مارس لیآور مه ژوئن هیژوئ اوت رسپتامب اکتبر نوامبر دسامبر

1 1 46/1 66/1 85/2 91/6 11/11 48/13 36/11 91/6 75/3 15/1 i 

 

5.580046.0....91.675.31.15
12

1


i

iI 

 

41.1492.05.58)1079.1(5.58)1071.7(5.58)1075.6( 22537  a 
 

 م داشت:یحال خواه  .به دست خواهد آمد 17/1برابر با  dLماه ژوئن، مقدار  يبرا 2-7با استفاده از جدول 

 

6.113
5.58

2310
17.12.16

41.1

0 






 
ET  monthmm/ 66.3 daymm/  
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 م برآورد تبخيريهاي مستقروش -7-5

، استفاده روش ینترمعمول .استفاده کرد يمختلف يهاتوان از روشير از سطح آزاد آب میتبخ يریگاندازه يراب

  .باشديمر یتبخ  يهااز تشت

با استفاده  ر رایزان تبخیشود و ميخته میها آب رکه داخل آن دهستن يا کوچکیر ظروف بزرگ یتبخ يهاتشت

 .زنندين میاز کاهش سطح آب داخل تشت تخم

ن تشت یا .باشديم Aا کالس ی یيکاینوع آن تشت آمر ینترمهمهستند که  يانواع مختلف ير دارایتبخ يهاتشت

متر یسانت 25و ارتفاع آن  7/121قطر آن  .ردیگيمتر قرار میسانت 15به ارتفاع  يچوب ياهیپا يروخارج از خاک و 

 يخته چوبت .ن انعکاس نور را دارا باشدیشترید است تا بیزه و رنگ آن سفین تشت از آهن گالوانیجنس ا .است

ارتفاع آب  يریگاندازه يبرا .کنديم يرین و تشت جلوگین زمیه هم از تبادل گرما بیعنوان پا همورد استفاده ب

  .تشت استفاده نمودمحور مدرج مخصوص داخل ا یو  يکش چوبتوان از خطيداخل تشت هم م

 

 
 Aر کالس یتشت تبخ -1-7شکل 

 يسیز تشت نوع انگلتوان اياند که مر ابداع شدهیم تبخیمستق يریگاندازه يز تاکنون براین يگریر دیتبخ يهاتشت

 .شونديدرون خاک نصب م Aها بر خالف تشت کالس ن تشتیا .نام برد( B)کالس  ينوع روس ز تشتیو ن

 يریگر اندازهیک است، تبخین نزدیها به زمن است که چون سطح آنیا Aسبت به تشت کالس نها ن تشتیت ایمز

س از خاک ممکن است پل قرار گرفتن در داخل یها به دلن تشتیاما ا .تر استکینزد يط واقعیبه شراز ینشده 

 .ر خواهد شدیزان تبخین میو نشت شوند که باعث اشتباه در تخم يدگیدچار پوس يمدت

ز یآب داخل تشت ن يز دمایاز تشت، سرعت باد در سطح تشت و ن ریزان تبخیم يریگمعمواًل در کنار اندازه

 .دنریقرار گر آب، مورد استفاده یشود تا در مطالعات مربوط به تبخيم يریگاندازه
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 Aمحاسبه مقدار تبخير از سطح آزاد آب با استفاده از تشت تبخير کالس 

E = K1*Epan 

E( تبخیر از سطح آزاد آب :mm/day) 

1K( 8/1-6/1: ضریب)  panEتبخیر از تشت : 

 Aتعرق مرجع با استفاده از ميزان تبخير از تشت تبخير کالس -محاسبه مقدار تبخير

ET0= K2*E 

0ETگیاه تعرق -: تبخیر( مرجعmm/day) 

2K : (65/1)ضریب  E :تبخیر از سطح آزاد آب 

 تعرق گياه مرجع:-تفاوت بين تبخير از تشت و تبخير

 ست.امتفاوت از مقدار آلبیدو پوشش گیاه مرجع تشت میزان انعكاس تابش خورشیدي از سطح آب  •

ذخیره گرما در تشت مي تواند قابل مالحظه باشد و سبب افزایش معني دار تبخیر در طول شب شود، در  •

 حالي كه اغلب گیاهان، تنها، در طول روز داراي تعرق هستند. 

 یک براي. است روز در میلیمتر 5/6 متوسط طور به منطقه یک در مهر ماه در A کالس تشت از تبخیر مقدار-مثال

 است؟ چقدر تبخیر تلفات مقدار باشد مي هکتار 7 ماه این طي آن در آب سطح که کوچک دریاچه

K=0.73 

 :حل

Epan = 6.5 mm/day 

K=0.73 

E = K * Epan = 0.73 * 6.5 = 4.74 mm/day 

E= 4.74 * 30 = 142.2 mm/month 

E = (142.2/1000m/month)(70000 m2) = 9954 m3/month 

 

 آب آزاد سطح از تبخير محاسبه

هکتار باشد از رابطه زیر  12111تا  5/1براي محاسبه تبخیر آب از سطح مخازن و یا دریاچه سدها که سطح آنها از 

 استفاده مي شود:

Ea=0.291A-0.05U2(es-ed) 

 aE=   از سطح آزاد آب بر حسب میلي متر در روزتبخیر 

A  مخزن بر حسب متر مربع= مساحت 

 2U متري برحسب متر در ثانیه 2باد در ارتفاع = سرعت 

 se بخار اشباع بر  حسب میلي بار = فشار 

 de بخار واقعي بر حسب میلي بار در درجه حرارت محیط= فشار 
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 3/11متري   2کیلومتر مربع و سرعت باد در  5تلفات آب از یک دریاچه را در حالتي که مساحت آن -مثال

میلي متر جیوه مي باشد را در طول یک سال  11وفشار بخار واقعي  2/14کیلومتر در ساعت و فشار بخار اشباع 

 حساب کنید.

 حل:

A=5 km=5000000 m2 

U2=10.3 km/h=2.86 m/s 

ea=14.2 mmhg=14.2*1.33=18.9 mb 

ed=11mmhg=11*1.33=14.6 mb 

Ea=0.291A-0.05U2(es-ed)=0.291*(5000000) -0.05 *2.86(18.9-14.6)=1.66 mm/day=606 mm/year 

=0.606 m/year 

 Mm3/yr 3.03=5000000*0.606 = کل تلفات از مخزن
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 هشتمفصل 

 يشناسمياقل

 

 

 

 

 

 

 

و مطابق با  يکه در زمان طوالن وهواآبب متنوع عناصر یاز ترک عبارت است( Climateم )یف، اقلیبنا به تعر

 يو بلند يمانند پست ير عواملیتحت تأث ين عناصر هواشناسیا .دیآيد میه، پدیک ناحیدر  یيایت جغرافیموقع

ک ی يت غالب آب و هوایگر وضعیبه عبارت د .رندیگيا قرار میو ارتفاع از سطح در یياین، عرض جغرافیزم

ت، ، رطوبير دما، بارندگینظ يهواشناس ياز پارامترها يک دوره درازمدت وجود داشته و تابعیمنطقه که در 

م یاقل يز روین يگری، عوامل ديهواشناس يعالوه بر پارامترها .نامنديم آن منطقه میباشد را اقليم ...تشعشع، باد و 

که  ياگلخانه ير بخار آب، گرد و غبار و گازهایموجود در جو نظ يبات گازیترک .منطقه مؤثر هستندک ی

 .رگذار هستندیأثم منطقه تیاقل يز رویفشار مؤثر باشند نجاد مناطق پرفشار و کمیو ا يافتیتابش در يتوانند رويم

 

  هاي اقليميبنديطبقه -8-9

 يرا که دارا يتوان مناطقي، ميمیسه مناطق گوناگون از لحاظ اقلیمربوط به مقا يارهایمع يسازآسان يبرا

رات ییشتر بر اساس تغیها بيبندن گروهیا .قرار داد يمیک گروه اقلیک به هم هستند، در ینزد يهايژگیو
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  يوگرافات توپی، خصوصياهیر پوشش گیز نظین يگریعوامل د يرند، ولیگيصورت م يهواشناس يپارامترها

 .اندرائه شدها يمیاقل يبنددسته يبرا يادیز يهاتاکنون روش .ها اعمال شونديبندن طبقهیز ممکن است در این ...و 

انتخاب نوع روش مورد استفاده به هدف  يب خاص است، ولیا و معایمزا يها داران روشیاستفاده از هر کدام از ا

م، یاقل يبندطبقه يهاک از روشیمؤثر در ابداع هر  يبا مطالعه پارامترها .دارد يبستگ يمیاقل يبندما از طبقه

 .برد يبه هدف ما از استفاده از آن، پ يبندک بودن آن طبقهیتوان به نزديم

 .شوديح داده میمهم توض يمیاقل يبندن بخش، چند روش مهم طبقهیدر ا

 

 (De Martonne) روش دومارتن -8-9-9

 محاسبه گردد: ریطبق رابطه ز يب خشکیبه نام ضر يبیم الزم است ضریاقل يبندمیتقس يدر روش دومارتن، برا

 

10


T

P
I 

 

 ن رابطه:یدر ا

Iدومارتن يب خشکی: ضر 

T( متوسط درجه حرارت ساالنه :C) 

Pي: متوسط بارندگ ( ساالنهmm) 

، ک سال موجود باشدی يکه تنها آمار بارندگ يدر صورت .منطقه است يمتوسط درازمدت بارندگ Pمنظور از 

 .در فرمول دومارتن قرار داد P يهمان سال را به جا يآمار درازمدت، بارندگ يتوان به جايم

 

 دومارتن يمیاقل يبندطبقه -1-8جدول 

 دومارتن يب خشکيمحدوده ضر مينوع اقل

 10I خشک

2010 خشکنیمه  I 

2420 ايمدیترانه  I 

2824 مرطوبنیمه  I 

3528 مرطوب  I 

 35I بسیار مرطوب
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 .است ک منطقهیو درجه حرارت  يزان بارندگیاز م يدومارتن تابع يب خشکیشود، ضريهمانگونه که مشاهده م

 این  .را ارائه نموده است يمیاقل يبندنوع طبقه 6به دست آمده،  يب خشکیدومارتن بر اساس ضر

 .نشان داده شده است 1-8ها در جدول بنديطبقه

 يبندگراد، طبق طبقهیدرجه سانت 5/17متوسط  يمتر در سال و دمایلیم 911 يشهر بابل با متوسط بارندگ -مثال

 قرار دارد؟ يمیکوپن در کدام گروه اقل

 

72.32
105.17

900
 

10






 I

T

P
I 

 

 .شودين مییم منطقه مرطوب تعی، اقل1-8با مراجعه به جدول 

 

 (Ivanov) وانفيروش ا -8-9-2

 يب رطوبتینجا به نام ضریمحاسبه گردد که در ا يستیبا يبیوانف، مانند روش دومارتن ضریا يبنددر روش طبقه

از رابطه  ر ساالنه است ویمتوسط ساالنه و تبخ ي، دمايب وابسته به مقدار بارندگین ضریا .وانف موسوم استیا

 گردد:ير محاسبه میز

 




E

P
I 

 

ه محاسب يباشد که برايمختلف سال م يهار ماهیمجموع تبخ Eوانف است و یا يب رطوبتیضر Iن رابطهیدر ا

ست ها به ددن آنونم عر محاسبه شده و با جمیر هر ماه از فرمول زیوانف، ابتدا مقدار تبخیشنهاد ایآن، طبق پ

 .دیآيم

 

)%100)(5.2(0018.0 2 RHTE  
 

 .است هماهان يمتوسط رطوبت نسب %RH( و Cمتوسط درجه حرارت ماهانه ) Tکه در آن 
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 يشنهادیم پیاقل 6ن یم منطقه را از بی، نوع اقل2-8توان با استفاده از جدول يوانف، میا يب رطوبتیبا محاسبه ضر

 .ن نمودییوانف تعیا

 وانفیا يمیاقل يبندطبقه -2-8جدول 

 وانفيا يرطوبتب يمحدوده ضر مينوع اقل

 5.1I مرطوب جنگليار یبس

49.11 مرطوب جنگلي  I 

99.06.0 استپي جنگلي  I 

59.03.0 استپي  I 

29.013.0 بیاباني  I 

12.00 صحرایي  I 

 

ر بارش ماهانه و متوسط یمتر و مقادیلیم 911بابل برابر با  یستگاهاساالنه  يبارندگکه متوسط  يدر صورت -مثال

انف ویم منطقه را با استفاده از روش ایر باشد، اقلیماهانه آن به صورت جدول ز يدرجه حرارت و رطوبت نسب

 .دین کنییتع

 

 وریشهر مرداد ریت خرداد بهشتیارد نیفرورد اسفند بهمن يد آذر آبان مهر ماه

 يبارندگ

(mm) 
91 88 89 78 84 111 71 69 48 53 45 61 

جه حرارت در

(C◦) 
18 13 8 6 7 9 15 19 26 25 24 26 

 يرطوبت نسب

)%( 
65 66 72 71 73 72 69 65 64 68 66 65 

 

 حل:

mmP 87660....898891   

 

 م:ینمائيم میرا تنظر ی(، جدول زEر مربوط به هر ماه )یمحاسبه تبخ يبرا

 

)%100)(5.2(0018.0 2 RHTE   

 

 وریشهر مرداد ریت خرداد بهشتیارد نیفرورد اسفند بهمن يد آذر آبان مهر ماه

(E) 57/21 49/11 35/3 2 5/2 2/4 7/12 9/22 96/43 1/39 4/35 74/42 
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mmE 91.23974.424.35...35.349.1057.20   

 

 م:یوانف را محاسبه نمائیا يتیشاخص رطوم یوانتيحال م

65.3
91.239

876


E

P
I  

 

 .شودين مییتع يار مرطوب جنگلیوانف، بسیم منطقه طبق روش ای، اقل2-8با مراجعه به جدول 

 

 (Barat) روش بارات -8-9-3

، يشاخص وابسته به بارندگ يا .نام دارد يشود، شاخص شدت خشکيکه محاسبه م يدر روش بارات، شاخص

 ود:شير استفاده میبارات از رابطه ز يمیب اقلیمحاسبه ضر يبرا .ر ساالنه استیو تبخ يرواناب سطح

 

365365

)1( E

N

CP
I 




  

 

 يباران يتعداد روزها Nمتر، یلیساالنه بر حسب م يمتوسط بارندگ Pبارات،  يمیب اقلیضر Iدر رابطه فوق 

ده جاد شیاست که برابر با نسبت رواناب ا يب رواناب سطحیضر Cمتر و یلیر ساالنه بر حسب میتبخ Eدر سال، 

 .ه استرخ داد ي( به بارندگR) يدر اثر بارندگ

 

P

R
C   

 .کسان باشدید یبا يرواناب و بارندگ يبه کار رفته برا يکه واحدها

 .ن نمودییم منطقه را تعی، اقل3-8توان با استفاده از جدول يبارات، م يمیب اقلین ضرییپس از تع

 بارات يمیاقل يبندطبقه -3-8جدول 

 بارات يمياقلب يمحدوده ضر مينوع اقل

 20I يابانیب

020 مه خشکین  I 

70 مه مرطوبین  I 

 7I يمرطوب جنگل
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 111متر، در صورت بارش یلیم 761ر ساالنه یمتر و تبخیلیم 411ساالنه  يک منطقه با مقدار بارندگیدر  -مثال

 يروز باران 56ن منطقه یسال در ا ياگر در ط .جاد خواهد شدیمتر ایلیم 25معادل  يمتر باران، ارتفاع روانابیلیم

 است؟ يمیچه اقل يه داراین ناحیم، طبق روش بارات، ایداشته باش

 م:ینمائيب رواناب را محاسبه میحل: ابتدا ضر

 

25.0
100

25


P

R
C  

 

 شود:ير محاسبه میبارات به صورت ز يمیاقلب یضر

 

11.1
365

760

56365

)25.01(400

365365

)1(










 I

E

N

CP
I  

 

 .خشک استمهیم منطقه از نوع نیشود که اقلي، مشخص م3-8 با مراجعه به جدول

 

 (Emberger) آمبرژه ينماميروش اقل -8-9-4

تعیین و ا يبندمیاساس تقس .قرار داد يطیمحشرایط زیست با آب وهوا رابطهخود را  يبندمیآمبرژه هدف تقس

 .بود دوام تابش روزانه خورشید بیاباني براساس نوسان ساالنه دما و هواي بیاباني وغیر دونوع آب و

 شود:ير محاسبه میبا استفاده از رابطه ز (2Qآمبرژه ) يب رطوبتین روش، ضریدر ا

 

222

2000

mM

P
Q


  

 

ن ین حداقل دما در سردتریانگیم mن، یکلون ماه سال بر حسب درجه یترن حداکثر دما در گرمیانگیم Mکه در آن 

  .متر استیلیمتوسط ساالنه بر حسب م يبارندگ Pو  نیماه سال بر حسب درجه کلو

  صفحه .استده یگرد يطراح 2Qو قائم  m يافق يمحورهانما با استفاده از مین روش صفحه اقلیدر ا

 يبندمیتقس ،باشديم خاص يمیاقل طیشرا کننده مشخص کی هر که مختلف يهاقسمت به آمبرژه ينمامیاقل

  .ردیگيم قرار مناطق نیا از يکی داخل در m و 2Q نظر از نقطه هر مختصات .است شده
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 آمبرژه ينمامیاقل -1-8شکل 

 

 شهدم در سال ماه نیترگرم در حرارت درجه حداقل و سال ماه نیسردتر در حرارت درجه حداکثر نیانگیم -مثال

 سال در متریلیم 251 که شهر نیا ساالنه يبارندگ نیانگیم به توجه با .است گرادیسانت درجه 36 و 2/4 بیترت به

 .دین کنییتع آمبرژه روش اساس بررا  منطقه نیا میاقل ،است

 حل:

82.26
)2732.4()27336(

25020002000
22222 









mM

P
Q  

 نمامیاقل در که 82/26 و 2/4 مختصات به يانقطه از است عبارت آمبرژه ينمامیاقل يرو نقطه مختصات نیبنابرا

 .گیرديم قرار معتدل هقمنط در

 

 (Embrothermic) روش منحني آمبروترميک -8-9-5

TPن روش بر اساس رابطه یا 2 آوردن  دستبه يبرا .ز کاربرد دارد، ابداع شده استیکه در روش کوپن ن

( مربوط به هر ماه P( و بارش )T2ر دو برابر دما )ید مقادیبان روش، یک منطقه با استفاده از ای يمیت اقلیوضع

ر نمودار رشم شده یز Pاز سال که نمودار رسم شده بر حسب  يفواصل .ک دستگاه مختصات رسم نمودیرا در 
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صورت به عنوان دوره مرطوب در نظر گرفته خواهد نیر ایرد، به عنوان دوره خشک و در غیقرار گ T2بر حسب 

 .شد

سم ضمن ر .ر نشان داده شده استیدر جدول ز يستگاه هواشناسیک ایر درجه حرارت و بارش ماهانه یمقاد -مثال

 .دین نمائییخشک و مرطوب را تع يهاک، دورهیآمبروترم يمنحن

 

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت هیژوئ ژوئن مه لیآور مارس هیفور هیژانو ماه

 75 81 94 68 64 45 51 42 54 65 67 71 (mm) يبارندگ

 6 7 9 15 19 26 25 24 26 18 13 8 (◦Cجه حرارت )در

 

 حل: 

ده رات مشاهییبا مشاهده روند تغ .ک دستگاه مختصات رسم شده استیدر  T2در مقابل  Pر یر، مقادیدر شکل ز

 .ها در منطقه مرطوب قرار خواهند داشته ماهیژوئن تا سپتامبر در منطقه خشک و بق يهاشود که ماهيم
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  يم شناسيدرس هوا و اقل ١ف شماره يلتک

 يزان بارندگيو م ٦٧-٦٨ يدر سال آبرا  ٢ستگاه شماره يا يارندگزان بيبا استفاده از روش نسبت نرمال، م - ١
  .ديمحاسبه کن ٧٩-٨٠ يرا در سال آب ٤ه ستگاه شماريا
 ٦٧-٦٨را در سال  ٢ستگاه شماره يا يزان بارندگيک باشد، مينوپتيس ١ستگاه شماره يکه ايدر صورت) الف  - ٢

  .ديمحاسبه کن
 ٧٩-٨٠را در سال  ٤ستگاه شماره يا يزان بارندگيک باشد، مينوپتيس ٢ستگاه شماره يکه ايدر صورت) ب

 .ديبدست آور

  يسال آب ١ستگاه يا ٢ستگاه يا ٣ستگاه يا ٤ستگاه يا
٦١-٦٢ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٤٠ ٢٤٠ 

٦٢-٦٣ ٢٢٠ ٢٥٠ ٢٢٠ ٢٧٠ 

٦٣-٦٤ ٢٦٠ ٢٣٠ ٢٥٠ ٢٨٠ 

٦٤-٦٥ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢٨٠ ٢٨٠ 

٦٥-٦٦ ٢٦٠ ٢٤٠ ٢٦٠ ٢٧٠ 

٦٦-٦٧ ٣٠٠ ٢٥٠ ٢٦٠ ٣٣٠ 

٦٧-٦٨ ٣٥٠ --- ٣٣٠ ٣٠٠ 

٦٨- ٦٩ ٣٤٠ ٣٢٠ ٣٣٠ ٣١٠ 

٦٩-٧٠ ٢٩٠ ٢٧٠ ٢٨٠ ٢٧٠ 

٧٠-٧١ ٣٧٠ ٣٩٠ ٣٢٠ ٣٦٠ 

٧١-٧٢ ٣٦٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٢٩٠ 

٧٢-٧٣ ٢٩٠ ٢٩٠ ٢٩٠ ٢٧٠ 

٧٣-٧٤ ٢٨٠ ٢٨٠ ٣٠٠ ٢٧٠ 

٧٤-٧٥ ٣٩٠ ٣٧٠ ٣٩٠ ٣٠٠ 

٧٥-٧٦ ٣٩٠ ٣٦٠ ٣٥٠ ٣٢٠ 

٧٦-٧٧ ٣٣٠ ٢٩٠ ٣١٠ ٢٧٠ 

٧٧-٧٨ ٤١٠ ٣٧٠ ٣٤٠ ٣٠٠ 

٧٨- ٧٩ ٣٢٠ ٣١٠ ٣٦٠ ٣١٠ 

--- ٧٩-٨٠ ٣٣٠ ٣٧٠ ٣٦٠ 

٨٠-٨١ ٢٨٠ ٢٥٠ ٢٣٠ ٢٧٠ 

٨١-٨٢ ٢٩٠ ٢٥٠ ٢٧٠ ٢٧٠ 



  درس هوا و اقلیم شناسی 2تکلیف شماره 

 :، مطلوب است)1تکلیف شماره ( 1با توجه به آمار بارندگی ساالنه ایستگاه شماره  -1

  ترسیم منحنی بارندگی تجمعی -)الف
  آبیآبی و پرساله بارندگی و مشخص نمودن دوره هاي کم 5ترسیم منحنی میانگین متحرك  -)ب
  )جدول زیر( 1هاي مختلف ایستگاه شماره ماهانه ماهترسیم هیستوگرام بارندگی  -)ج
  ترسیم منحنی درصد بارندگی ماهانه -)د

  ماه  مهر  آبان  آذر  دي  بهمن  اسفند  فروردین  اردیبهشت  خرداد  تیر  مرداد  شهریور
  )mm(بارندگی   2  40  55  88  90  70  30  20  5  0  0  0

  

  :شرح زیر استمتوسط بارندگی ساالنه ایستگاههاي مختلف یک منطقه به  -2 

  )میلیمتر(بارندگی ساالنه   )متر(ارتفاع از سطح دریا   ایستگاه
A 2600  420  
B  2300  310  
C  2100  200  
D  1900  140  
E  1800  190  
F  1800  140  
G  1600  110  

  :مطلوبست
  تعیین معادله خط تغییرات بارندگی نسبت به ارتفاع -)الف

P=a+bz 
  اختالف در مقدار معادله براي ارتفاعات( متر ارتفاع در این منطقه چقدر است؟  1000افزایش هر گرادیان بارندگی به ازاء  -)ب

  )متر 1000و  0 
 

  



  درس هوا و اقلیم شناسی 3تکلیف شماره 

ها شامل میانگین حداکثر، میانگین روزانه و میانگین منحنی. هاي رژیم حرارتی را براي ایستگاه زیر رسم نماییدمنحنی -1
 .اي مشخص شوندي حداکثر مطلق و حداقل مطلق به صورت نقطههادما. باشدحداقل می

 
  ماه  حداکثر مطلق  حداقل مطلق  میانگین روزانه  میانگین حداقل  میانگین حداکثر

  ژانویه  6  -26  -6  -12  
  فوریه  8  -20  -3  -8  
  مارس  13  -11  2  -4  
  آوریل  20  -5  8  3  
  می  26  0  13  7  
  ژوئن  32  5  18  9  
  ژوالي  33  9  22  13  
  اوت  32  8  20  11  
  سپتامبر  26  0  15  6  
  اکتبر  24  -3  10  0  
  نوامبر  17  -9  7  0  
  دسامبر  12  -10  2  -3  
  ساالنه          

  

 لومی با ضریب هدایت حرارتی - در یک خاك شنی -2
cscm

cal
o..

0005.0=λ  و گرماي ویژه
cgr

calCP o.
24.0= 

37.2و جرم حجمی 
cm
gr  را  در نظر بگیرید)ca o

o 20=.( 

  .روزي و ساالنه این خاك را بر حسب عمق بدست آورید معادله دامنه تغییرات شبانه - )الف
  .عمق میرش را براي رژیم ساالنه و شبانه روزي این خاك محاسبه کنید -)ب
سانتیمتري در چه  30و  1ظهر اتفاق افتد، ماکزیمم دما در اعماق  12اگر ماکزیمم دما در سطح خاك در ساعت  -)ج

 افتد؟ساعاتی اتفاق می

  

  

 



  درس هوا و اقلیم شناسی 4تکلیف شماره 

 .جاهاي خالی را تکمیل نمائید

   

 tw td  P  ماه
(mb)  γ  

%RH  
۵/۶  

%RH  
۵/۱۲  

%RH  
۵/۱۸  

es 
  e  %RH  خشک

  vρ  q  DP  

              -  -  -  55/0  840  13  10  فروردین

              -  -  -  55/0  839  19  15  اردیبهشت

              -  -  -  55/0  834  24  18  خرداد

    -          -  -  -  -  -  28  20  تیر

    -          -  -  -  -  -  28  22  مرداد

    -          -  -  -  -  -  24  18  شهریور

  11            -  -  -  -  844  18  -  مهر

  4            -  -  -  -  844  12  -  آبان

  -1            -  -  -  -  841  6  -  آذر

              63  60  82  -  845  0  -  دي

              65  64  85  -  839  -2  -  بهمن

              44  41  70  -  842  6  -  اسفند

  
  .براي ماههاي دي، بهمن و اسفند از فرمول زیر استفاده شود* 

2
%%% 5.125.6 RHRHRH +

=  
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 آبان  تیر      پارامتر

 5  2/2 (متر بر ثانیه)روزانه باد در ارتفاع دو متریسرعت 

 9  31    (ساعتطول روز )متوسط 

 55  13   رطوبت نسبی حداقلدرصد 

 

 

 



 6شماره تکلیف 

باران سنج وجود دارد که بارندگی  7کیلومترمربع است. در این حوضه  1301وسعت یک حوضه آبریز  -1

 نرمال ساالنه در آنها به شرح زیر است:

 A B C D E F G ایستگاه

 26 49 26 97 06 11 73 (cmبارندگی ساالنه )

درصد تخمین بزنیم چه تعداد باران سنج دیگر الزم  13اگر بخواهیم بارندگی در سطح حوضه را با خطای کمتر از 

 خواهد بود؟ آیا این امکان وجود دارد که بتوان بارندگی حوضه را با صفر درصد خطا تخمین زد؟

 

در یک حوضه آبریز خطوط همباران برای یک باران مشخص رسم شده و مساحت محصور بین هر دو  -6

 متوسط بارندگی روی حوضه چقدر است؟خط همباران به صورت زیر گزارش شده است. 

 


