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  چيست؟  باران سنج
ت.  تند براي درك و اندازه گيري تغييرات آب و هوا اـس ي تجهيزات ويژه اي هـس ناـس ورهاي هواـش نـس عوامل  ـس

  ني . اگذارنديم  ريتأث  يهواشــناســ  راتييبر تغ  رهيتابش و غ  ،يمانند دما، رطوبت، ســرعت و جهت باد، بارندگ  يمهم
  گناليبه س  يولتاژ داخل  راتييتغ  ليانعكاس نوسانات آب و هوا با تبد  يبرا  ياز اصول مختلف  يهواشناس  يسنسورها

تفاده م  يكيالكتر  يها نا  يحسـگرها  نيكنند. ا  ياـس را  يم  يـسهواـش   يرا در مناطق محل   ييآب و هوا  طيتوانند ـش
ـصورت  را به   يهواـشناـس  قيكنند و اطالعات دق  يرا جمع آور  يدهند، به طور خودكار اطالعات هواـشناـس  صيتـشخ

  هواشناسان قرار دهند. اريدر اخت لحظه اي

بارندگي يكي از وضـعيت هاي رايج هواشـناسـي اسـت. بررسـي ميزان و نحوه ي بارندگي مبناي مهمي براي 
اناب  محاســـبه منابع آب منطقه و مبناي تحقيقات هواشـــناســـي اســـت. تغييرات بارندگي تأثير مســـتقيمي بر رو

بيني و پيـشگيري از بالياي ـسيل فراهم ها را براي پيشتواند تجزيه و تحليل دادههاي ـسطحي دارد كه ميرودخانه
تواند توليدات كشاورزي   كند. عالوه بر اين، نزوالت جوي بر رـشد و توـسعه محصوالت زراعي تأثير مي گذارد و مي

  ستگاه هاي هواشناسي براي نظارت بر بارندگي نصب مي شود.اغلب در اي ها را ارتقا دهد. بنابراين، باران سنج

ــنج يك ــت كه  اندازه گيري  هايابزار  ي از اينباران س ميزان بارش باران در طول زمان در يك مكان معين   اس
اغلب دـستگاه هاي باران  باران ـسنج ها در دـسترس هـستند. واحد اندازه گيري  در حال حاـضر انواع مختلفي از   اـست.

ــنج ميلي ــا  يكنواختيبا توجه به  بوده و  متر  س ــده معادل    يريمتر بارش اندازه گ  يليم  ١  ،يبارندگ  ييفض   تريل  ١ش
  در هر متر مربع است. يحجم آب باران بارندگ

كه بر اـساس خواـسته ها    هـستنداطالعات از داده هاي باران ـسنج ها قابل تنظيم و تغيير   قرائتبازه هاي زماني  
ــتي و ـيا    .ـبارش مي توان آن را تغيير دادو نـيازـهاي ـما از اطالـعات   ــورت دسـ ـبا  مي توان اين اطالـعات را ـيا ـبه صـ

  .دريافت نمود فشرده يهواشناس ستگاهياستفاده از ا

شود.    يعمدتاً به ـسه روش مختلف با اـستفاده از سه نوع باران سنج مختلف انجام م  يبارندگ  زانيم  يرياندازه گ
تاندارد،   نج عبارتند از: اـس ه نوع عمده باران ـس تريب  زيمتما  ي. جنبه هازنيو و  پيمانه ايـس و   ميمانند نحوه تنظ  يـش

ــل  كردكرد، اگرچه عمل  جاديتوان ا  يداده ها را م  لينحوه تحو ــنج  ياص ــنج    نيها معموالً با ا  باران س انواع باران س
  . تفاوتي ندارد هياول
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  چگونه كار مي كند؟باران سنج  
نج   امل    پيمانه ايباران ـس ت  يجمع آور  )tipping(پيمانه ي كيـش   در زير پيمانه كه  وان  كي و آب باران اـس

ــت طريق آب را ـبه اين  از   قرار مي گيرد و آن  در ـباال  ـكه آب  يمنطـقه جمع كنـنده    كـيهمچنين   قرار گرفـته اسـ
  ســـمت كيكه در هر بار فقط    رنديگ  يمحور قرار م  كي  يرو  نحويها به   پيمانه  ســـمت پيمانه هدايت مي كند.

ه اـن دگ قرار مي گيرد.  فيق  ريز  پيـم ارـن ام ـب اران در   ،يدر هنـگ هآب ـب اـن   يم   يجمع آور  فيق  قياز طر  ،يجمع آور  پيـم
از و آب    به ســمت باال مي رود  پيمانه  ســمت خالي  ،شــود  يپر م  پيمانهنقطه مشــخص از    كيآب تا    يشــود. وقت

 كيبه    يكيالكترون  گناليـس كي،  خالي مي ـشود  پيمانه  ـسمت كي. هر بار كه ـشود  يم  يخال  قـسمت ـسنگين پيمانه
 شود.دستگاه بر اساس زمان اندازه گيري شده ثبت مي و توسط  شود يارسال مدريافت كننده اطالعات 
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  چيست؟باران سنج  ويژگي هاي مزيت و 
همانطور كه بيان ـشد واحد اندازه گيري باران ـسنج به ـصورت متداول ميلي متر اـست اما گاها به ـصورت ـسانتي  

يآب و هوا باران سـنج ها و جز تجهيزات  انواع  از  يكي  پيمانه ايباران سـنج  متر و اينچ نيز بيان مي شـود.   ناـس   ـش
باران  از  تر هستند.    قيدق  ي آنتر و داده ها  دهيچيآن پ  يريبا باران سنج استاندارد، عناصر اندازه گ  سهيمقا  در  است.
نج تگاهيا  دركنار  اي  و  ييتوان تنها  يم  ـس ناـس  ـس ايك  در    يهواـش تفاده كرد. بزرگتر  فـض اـست كه   نيآن ا  تيمز  نياـس

 كند. يم يريجلوگ يدست يندارد و از خطاها يخواندن دست به يازين

  كجا بايدنصب شود؟باران سنج  
نج بايد طح زمين    ١٥٠تا    ٦٠كه ميله  يك    بر روي  حداقل  باران ـس انتي متري از ـس ودـس ب ـش به   ارتفاع دارد نـص

د.  طوري كه باالي نج تراز باـش اختمان ها   باران ـس د كه از ـس ورتي باـش ،  همچنين محل قرار گيري آن نيز بايد به ـص
  اشد.ديوارها و درختان بلند دور ب

ت چراكه  ي برخوردار اـس بكه مد نظر نيز از اهميت خاـص نج ها در ـش تگاه  از طرفي ديگر تعداد باران ـس تعداد دـس
هزينه اـضافي مي ـشود. بنابراين  كه موجب   مي ـشود و نه بايد زياد باـشدها نه بايد كم باـشد كه موجب كاهش دقت  

  به شكل زير است:  دستگاه ها با توجه به وسعت منطقهو توصيه سازمان جهاني هواشناسي تعداد طبق نظر 
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  مخترع باران سنج كيست؟
ــنج  انواع  مخترعين   ــتوفر رن، رابرت هوكها    باران س ــتند.  چوگوگي، كريس   ،از اين افراد   و ريچارد تاونلي هس

باران سـنج   ١٦٦٢در سـال باران سـنج اسـتاندارد، كريسـتوفر رن و رابرت هوك  ميالدي    ١٤٤١چوگوگي در سـال  
   را اختراع نمود.ريچارد تاونلي اندازه گيري سيستماتيك بارندگي  ١٦٩٤تا  ١٦٧٧در سال هاي سطلي و 
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