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 تعاليسمهاب       

                                                          
 

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
 98/638387 شماره:

 05/11/1398 تاريخ:
 

 هاي فيزيک دريا و هواشناسيگيري مشخصهراهنماي اندازهموضوع: 

 

 هاي توسعه كشور موضوع نظام فني و اجرايي يكپارچه، ( قانون احكام دائمي برنامه34در چارچوب ماده )

 مراني، به پيوست ضابطههاي عنامه استانداردهاي اجرايي طرح( قانون برنامه و بودجه و آيين23ماده)

های گيری مشخصهراهنمای اندازه»، مشاورين و پيمانكاران با عنوان اجراييامور نظام فني  792شماره 

 شود.ابالغ مي گروه سوماز نوع « فيزیک دریا و هواشناسی

 الزامي است. 01/01/1399رعايت مفاد اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاريخ 

كننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي ور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران اين سازمان دريافتام

 .در مورد مفاد اين ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشورسازمان   

 رياست جمهوري 

 رييس سازمان



 



  

  اصالح مدارك فني 
  
  

  خواننده گرامي:
، با استفاده از نظر كارشناسـان برجسـته   كشور برنامه و بودجهسازمان  ، مشاورين و پيمانكارانامور نظام فني  اجرايي

ه و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضـه نمـوده اسـت. بـا وجـود تـالش       مبادرت به تهيه اين ضابطه نمود
  فراوان، اين اثر مصون از ايراد و اشكال نيست.

  
شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشكال فني مراتب را به صورت زيـر  ، از رو از ايـن 

  گزارش فرماييد:
  صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد. شماره بند و -1
  ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد. -2
 در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد. -3

 نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد. -4

 معمول خواهند داشت.كارشناسان اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را 

  شود. پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
  
  
  

  
  
  

  
  

  –شاه ن، خيابان صفي عليتهران، ميدان بهارستانشاني براي مكاتبه:
سازمان برنامه و بودجه كشور، امور نظام فني اجرايي، مشاورين و  33271مركز تلفن 

 پيمانكاران
Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 



 



  بسمه تعالي 

  پيشگفتار  
هيات وزيران) به كارگيري معيارها،  20/4/1385ه، مورخ 33497/ت 42339نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 

ــرح و       ــراي ط ــه و اج ــل تهي ــي در مراح ــوابط فن ــتانداردها و ض ــه   اس ــه هزين ــه الزم ب ــز توج ــداري و  ني ــاي نگه   ه
 كپارچه،يبراساس نظام فني اجرايي  ها را مورد تاكيد جدي قرار داده است و اين اموربرداري در قيمت تمام شده طرحبهره

 يانامـه اسـتاندارده   قانون برنامه و بودجـه و آيـين   23توسعه كشور، ماده  يها برنامه يقانون احكام دائم 34موضوع ماده 
 اي كشور را به عهده دارد.هاي توسعه،  تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي فني طرحاجرايي مصوب هيات محترم وزيران

و درياها  ها دهند. اقيانوس وهوا را كنترل و حيات را شكل مي ي زمين را تعريف، آب ها و جو، سطح كره ها، قاره اقيانوس
  كنند. نتقال مقادير عظيم انرژي، ايفا ميدر اين ميان نقش محيطي پهناور را براي ا

 تري اغلب با موانع بزرگ مطالعه دريا كه  با توجه به اين .ي دقيق است بوم نيازمند مطالعه و مشاهده اكتشاف هر زيست
ي اسـت. طـي پنجـاه سـال     فنّاورهاي دريايي نيازمند طراحي ابزار مخصوص و  نسبت به خشكي روبروست، بررسي محيط

ي رتهـاجم يغيافتـه، علمـي و    سـازمان  صـورت  بـه ي به ميزاني از پيشرفت دست يافته است كه بتوان دريا را ورفنّاگذشته 
  قرار داد. موردسنجش

با توجه به مطالب فوق سازمان بنادر و دريانوردي كشور در قالب طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني مديريت سواحل، 
با همـاهنگي امـور نظـام      796تا  792از شماره هاي دريايي  مشخصهگيري  در قالب مجموعه اندازهرا ضابطه حاضر  تهيه

  سازمان برنامه و بودجه كشور در دستور كار قرار داد.  ، مشاورين و پيمانكارانفني اجرايي
ـ در كيزيف يها مشخصهگيري  راهنماي اندازه«با عنوان  792ضابطه حاضر به شماره  ـ  اي در  »يو هواشناس

  تهيه شده است. تخصصي ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي سازه هاي ساحلي و دريايي كشور وهكارگربرنامه قالب 
هايي در متن موجود است كه اميد اسـت، كـاربرد عملـي و در سـطح     هاي انجام شده قطعا هنوز كاستيبا همه تالش

 شـده  پيشـنهادهاي دريافـت  . ها را فـراهم آورد وسيع اين ضابطه توسط مهندسان موجبات شناسايي و برطرف نمودن آن
 يرسـان  اطـالع  پايگـاه  طريق از و اقدام اصالحي، متن تهيه به نسبت ضابطه، متن در اصالح به نياز صورت در و دهش بررسي
 آخرين كردن پيدا در تسهيل براي و منظور همين د. بهش خواهند اعالم عموم، يبردار بهره كشور براي اجرايي و فني نظام

 در تغييـر  هرگونـه  صـورت  در كـه  اسـت  شده درج صفحه آن مطالب تدوين تاريخ صفحات، در باالي تبر،مع ابالغي ضوابط

 معتبـر  جديـدتر  تـاريخ  داراي صـفحات  مطالب همواره رو ينازا .شد خواهد اصالح نيز آن صفحات، تاريخ از يك هر مطالب

  بود. خواهد
  حميدرضا عدل                                                                                                                 

  امور زيربنايي و توليدي  معاون فني،                                                                                                 
  1398 زمستان                                                                                                                
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 ] 792 شماره ضابطه [ »هاي فيزيك دريايي و هواشناسي گيري مشخصه اندازه راهنماي« تهيه و كنترل

  :كننده تهيهاعضاي گروه 
  ايدر كيزيارشد ف يكارشناس شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس سيد محمد حسيني بندرآبادي

  سواحل -دكتري مهندسي عمران شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس  شناس سيد عباس حق
 يستيز يشناسانوسيدكتري اق شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس  حميد رضايي مارناني

  هاي دريايي سازه -عمرانارشد يكارشناس شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس  نيما سرپوشان
  ايدر كيزيارشد ف يكارشناس شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس صميمي يطباطبائسيده مريم
  هاي دريايي سازه-عمران دكتري شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس  مهدي عزتي

  يشناس نيزم يارشد مهندس يكارشناس شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس  مهسا مسجدي
  عيصنا يمهندس يكارشناس انگارپارسشركت مهندسين مشاور دري  سياوش واعظي

  گردد. اند، تشكر و قدرداني مي از تمام كساني كه به طريقي گروه كاري فوق را ياري نموده نيهمچن
 

 :)نادر و دريانورديبسازمان (اعضاي گروه هدايت و راهبري 

  معاون مهندسي و توسعه امور زيربنايي يار محمدررضا اله

  سي سواحل و بنادرمدير كل مهند حميد خليلي

  رئيس اداره مهندسي سواحل محمدحسين نعمتي

  كارشناس اداره مهندسي سواحل  عباس عينعلي

  

 اعضاي گروه هدايت و راهبري (سازمان برنامه و بودجه كشور):

  معاون امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران عليرضا توتونچي

 اجرايي، مشاورين و پيمانكارانر نظام فنيرئيس گروه امو فرزانه آقارمضانعلي

  اجرايي، مشاورين و پيمانكارانكارشناس امور نظام فني حميدرضا خاشعي
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  50  دارنده همراه با بست نگه ييشناور داخل جعبه مقوا -39-2شكل 

  51  ييآزمون حوضچه جعبه مقوا -40-2شكل 

  52  ماموريت شناور آرگو ي چرخه -41-2شكل 

  52  آرگو رنگ رهيشناور ت يكل يشما -42-2شكل 

  53  شناسانانوسيهواشناسان و اق يآرگو برا شيخدمت پا -43-2شكل 

  53  شناسان ستيآرگو به ز شيخدمت پا -44-2شكل 

  54  شناور با دست يانداز آب به -45-2شكل 

  55  با طناب يمستقرساز -46-2شكل 

  55  شناور قرارگرفته در آب -47-2شكل 

  56  ييشده درون پوشش مقوا ظتدر حال بلند كردن شناور محاف يخدمه كشت -48-2شكل 

  56  در آب ييبا سازوكار رها يمنيمهار ا ستميس كيبا استفاده از  يمستقرساز -49-2شكل 

  56  محافظ ييمقوا ي ته در آب در جعبهشناور قرارگرف -50-2شكل 

  58  يكونيليهاي سمجهز به فشارسنج يسامانه سنجنده عمق، دما و شور -51-2شكل 

  59  تراز آب ي ندهكن دستگاه ثبت -52-2شكل 



د 

  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان
  62  گر فشارسنج كوارتزي سنج مجهز به حس موج و جزرومد -53-2شكل 

  62  يگر فشارسنج كوارتزي قبل از مستقرساز سنج مجهز به حس مد و از موج و جزر يينما -54-2شكل 

  64  وابسته به نور يگرها از حس ييها نمونه -55-2شكل 

  64  آب يباال يتابندگ  مشاهده زاتياستقرار تجه -56-2شكل 

  64  پراكنشكدورت و باز  ل،يكلروف يختگيگيري تابش حاصل از برانگ اندازه يوابسته به نور برا يگرها حس -57-2شكل 

ذرات و غلظـت    انـدازه  عيـ توز  مطالعـه  يبـرا  ،يذرات و غلظت جرمـ  ي اندازه عيتوز  استفاده از سنجنده -58-2شكل 
ناو  بدنه  يشده رو نصب ركيت كيبا استفاده از  يسطح  كوتاه از داده يزمان يسر كيشد.  يذرات، مستقرساز يحجم
  65  شود. مي يآور (سمت راست)، جمع يقاتيتحق

بـر واحـد سـطح فـرو      يتابندگ ي وابسته به نور، (ازجمله سنجنده يها يژگيمختلف سنجنده و يابزارها -59-2شكل 
شـود كـه    مرخ بـردار نصـب مـي   ين نيا ي) رويفي) چند طUpwellingفراشارش ( ي) و تابندگDownwellingشارش (

  65  برد. نييمهار، پا كيتوسط  ايآن را در ستون آب، آزادانه  نتوا يم

  66  گر پاسخ حس هيزاو -60-2شكل 

  67  و كابل اتصال يگر كرو حس -61-2شكل 

  67  گر حس هيپا يها چيپ -62-2شكل 

  68  اتصال چيپ -63-2شكل 

  68  گر كابل و حس جا زدن -64-2شكل 

  68  اتصال قطعه محافظ -65-2شكل 

  69  اتصال يها چيبستن پ -66-2شكل 

  69  يمستقرساز ي آماده گر از حس يينما -67-2شكل 

گرهـا و   حـس  ي محفظـه  ،ييجلـو  ليپ يريخودكار از سمت راست: محل قرارگ يرآبيترابر ز كي ريتصو -68-2شكل 
  70  يعقب ليو پ دهكنن تيهدا وتريكامپ يريمحل قرارگ وتر،يكامپ

  72  سنج انيجر -69-2شكل 

  72  فرازسنج -70-2شكل 

  72  و دما يسنجنده عمق، شور -71-2شكل 

  73  وابسته به نور يگرها حس -72-2شكل 

  73  دشده توسط موجودات زندهيگر نور تول حس -73-2شكل 



  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان
امـواج سـوار شـده بـر      فيسنجنده تضع )b( يختگيزمان پراكنش و پرتو حاصل از برانگ ) سنجنده همa( -74-2شكل 
  73  سنج كدورت )cترابر (

  74  ييگر تابش فعال فروغ آما حس )c( ييگر تابش فعال فروغ آما ) حسb( يگر تابندگ حس )a( -75-2شكل 

  74  ليكلروف يختگيگر پرتو حاصل از برانگ حس -76-2شكل 

  74  نانومتر 360و  254 يها موج طول ليو گس يختگيسنجنده پرتو حاصل از برانگ -77-2شكل 

  74  ژنيگر اكس حس -78-2شكل 

  75  آب ريز يثبت صداها يبرا يفراصوت ،يصوت ي كننده ثبت -79-2شكل 

  75  ييايپستانداران در يآشكارساز يفركانس باال برا يصوت ي كننده ثبت ي مجموعه -80-2شكل 

  75  تالطم مرخيمنظور به دست آوردن ن به يسطح خارج يشده رو گر نصب حس -81-2شكل 

  76  تراتيگر ن حس -82-2شكل 

  76   بست ارابه كيو جعبه  دو بست -83-2شكل 

  77  محموله ي محفظه يزهايآو -84-2شكل 

  77  هياول يمستقرساز يشناور و طناب آماده برا يترابر با گو -85-2شكل 

  78  به آب قيترابر از قا يمراحل مستقرساز -86-2شكل 

  78  محموله ي محكم شده به محفظه يگوشت چيپ -87-2شكل 

  79  محافظ يها ركيت -88-2شكل 

  79  يكشت يترابر از رو يمستقرساز -89-2شكل 

  79  يكشت ي برخورد ترابر با بدنه -90-2شكل 

  80  ترابر با استفاده از قالب يابيباز -91-2شكل 

  80  ترابر يابيباز -92-2شكل 

  81  ترابر يابيتور باز يساز آماده -93-2شكل 

  81  ترابر يابيتور باز يمستقرساز -94-2شكل 

  81  يبايباز يتراز نمودن دستگاه برا -95-2شكل 

  82  دستگاه يابيباز يبرا ريگ محافظ ضربه يها ركيت -96-2شكل 

  RRS Discovery  85ن از يبدون سرنش ييپرتاب ترابر هوا -97-2شكل 

  89  هنيدستگاه مول -1-3شكل 



ر 

  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان
  91  سنج انيجر دهنده ليتشك ياجزا -2-3شكل 

  92  ليكروكد  رهيدستگاه با استفاده از گ شيآزما -3-3شكل 

  93  يانداز آب به يدستگاه برا يسازآماده -4-3شكل 

  94  ماتيتنظ شيد نماواح -5-3شكل 

  94  يانداز آب به يدستگاه آماده برا -6-3شكل 

  95  حفظ تعادل دستگاه يكردن وزنه به دستگاه برا زانيآو -7-3شكل 

  Subconn  96اتصال درپوش انتقال  -8-3شكل 

  96  داده يكيگراف شينما -9-3شكل 

  97  در سمت راست و شكل قرار گرفتن در آب در سمت چپ ياز شناور سرگردان سطح يريتصو -10-3شكل 

  98  ييايدر قيهاي عمآب انيگيري جر بردار براي اندازه مرخيسرگردان ن ينمونه از شناورها كي -11-3شكل 

  99  نصب  لهيبر فراز م انيجر ابيرد -12-3شكل 

  100  نصب يشكل برا Jبست  -13-3شكل 

  101  لهيم يبست نصب قسمت دست گرفت بر رو -14-3شكل 

  101  لوازم نصب دستگاه فيك -15-3شكل 

  102  يبردارانتخاب محل مناسب داده -16-3شكل 

  102  ها سنگ كيمناطق متالطم نزد -17-3شكل 

 105  و امتداد نوار انيداده بردار نسبت به جهت جر يريقرارگ  هيزاو -18-3شكل 

  107 يدوبعدردياب جريان مجهز به داده بردار  -19-3شكل 
  107  شود كه پس از روشن شدن دستگاه مشاهده مي يا صفحه نياول -20-3شكل 

  108  ش داده بردارينما صفحه -21-3شكل 

  108  گيري متفاوت اندازه يها روش -22-3شكل 

  109  انيجر يصوت بردار مرخيك دستگاه نيظاهر  -23-3شكل 

  112  دستگاه ليپ -24-3شكل 

  113  يمستقرساز ي دستگاه سوار شده بر چهارچوب، آماده -25-3شكل 

  113  رديگ يقرار م نييرو به پا يشناور كه پس از مستقرساز يتقر بر گودستگاه مس -26-3شكل 

  114   متصل به سازه يافق يمستقرساز -27-3شكل 



  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان
  114  يصورت افق ستاده بهيا ي دستگاه متصل به سازه -28-3شكل 

  115  قيقا يدستگاه سوار شده بر رو -29-3شكل 

  115  يكشت ينصب بر رو -30-3شكل 

  117  ح جدا نمودن كابل اتصاليصح  قهيطر -31-3شكل 

  118  يداخل چهارچوب مستقرساز انيكننده جر ثبت -32-3شكل 

  122  شكل Uمختلف لنگر كردن  يها روش يريكارگ از انواع مختلف لنگر كردن و شرح به يريتصو -33-3شكل 

  122  شده در بستر تياز استقرار با چهارچوب تثب يريتصو -34-3شكل 

  Viny  123شناور  -35-3شكل 

  123  خط كياز چهارچوب لنگر شده در  يريتصو -36-3شكل 

  124  شناور يسوار شده بر گو انيجر كننده ثبت -37-3شكل 

  124  قيقرمز توسط قا ي دستگاه با باله ياز مستقرساز يريتصو -38-3شكل 

  125  ها خواندن داده ندياز فرآ يا مهيترس -39-3شكل 

سـنج بـا چـارچوب    انيـ ق و شـماي جر يـ و عم يبراي اعماق سطح يسيسنج الكترومغناط انيشماي جر -40-3شكل 
  127  ا)يك بستر دريان در كف (نزديگيري جر مربوطه براي اندازه

  127  در بستر يسيالكترومغناط سنج انيجر ياز مستقرساز يا نمونه -41-3شكل 

  128  فركانس دوگانه زموجياز رادار ر يا نمونه -42-3شكل 

  HF  128 از رادار  يا نمونه -43-3شكل 

  Low VHF  129 يرادار باند فركانس-44-3شكل 

  130  محكم شده با طناب يها آنتن-45-3شكل 

  131  و ساختمان واريد ينصب آنتن رو-46-3شكل 

  131  حصار يشده رو آنتن نصب-47-3شكل 

  132  يستون ي هيبر پا ركينصب ت-48-3شكل 

  132  مربع شكل ي هيپا-49-3شكل 

  133  آنتن فرستنده يافق يها مناسب المان يريگ جهت-50-3شكل 

  134  وار رهيصورت دا شده به دهيچياز كابل پ يينما -51-3شكل 

  ferrite  134 لتريف -52-3شكل 



س 

  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان
  136  هاي ساحلي گيري موج و جريان در آب ي صوتي داپلري براي اندازهبردارها مرخين -53-3شكل 
  137  قيعم  ان در آبيگيري موج و جر اندازه يبرا يداپلر يصوت يمرخ بردارهاين -54-3شكل 

  137  گيري موج اندازه يبرا يداپلر يبردار صوت مرخين يمستقرساز -55-3شكل 

  139  قيموج نگار آب عم  شناور -56-3شكل 

  139  يساحل يها شناور موج نگار در آب يگو-57-3شكل 

  140  درپوش يها قفل -58-3شكل 

  140  تگاهدس ي استوانه -59-3شكل 

  141  نصب ياستفاده برا مورد ريبست و زنج -60-3شكل 

  141  كننده چهارچوب حمل -61-3شكل 

  142  شكل (سمت راست) Sنقطه (سمت چپ) و لنگر  كيمحكم شده به  يخط لنگر -62-3شكل 

  143  استقرار يشناور برا يگو يساز آماده -63-3شكل 

  143  شناور يگو يرهاساز -64-3شكل 

  144  استقرار يآماده برا يلنگرها -65-3شكل 

  144  لنگرها ييرها -66-3شكل 

  145  شناور يجهات مختلف چرخش گو -67-3شكل 

  146  آزمون آونگ -68-3شكل 

  146  چرخنده يبازو -69-3شكل 

  148  شناور يگو ريز يها يمستقرساز يالزم برا يرهايبست و زنج يساز آماده -70-3شكل 

  148  يمستقرساز يبرا يكشت يشناور از رو يبلند كردن گو -71-3شكل 

  148  شناور يبه كف گو سنج انيمتصل كردن جر -72-3شكل 

  149  استقرار يكننده فشار بستر آماده برا ثبت -73-3شكل 

  149  يكننده فشار بستر در حال مستقرساز ثبت -74-3شكل 

  149  شود مي زردرنگ كه به لنگر بسته يكيپالست يهاشده درون محفظه قرار داده يا شهيش يها توپ -75-3شكل 

  150  دينما شناور را به لنگر متصل  يگو سمانيشود كه ر متصل مي يساز صوت دو بند قرمزرنگ، به دور رها -76-3شكل 

  150  مستقرشده است يها متصل و رهاساز صوتو دستگاه ليكه تمام وسا يلنگر، زمان يقرسازمست -77-3شكل 

  151  يهشدار سونام ستميس يكل ينما -78-3شكل 



  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان
  152  دهيد بيآس  شناور يها يگو -79-3شكل 

  152  دستگاه يبر رو يستيز يها رسوب -80-3شكل 

  153  سنجنده موج و تراز آب -81-3شكل 

  154  رادار سنجنده موج و تراز آب -82-3شكل 

  154  ييايدر يرادار ناوبر ستمياز س يا نمونه -83-3شكل 

  155  مشخص  محدوده كيموج در   كننده افتيدر يداپلر پالس زموجيرادار ر -84-3شكل 

  155  انيموج و جر يگيري رادار پالس اندازه ي هندسه -85-3شكل 

  160  ينصب بر برج هواشناس گر دماسنج قابل حس-1-4شكل 

  160  ينصب بر برج هواشناس گر دماسنج قابل حس -2-4شكل 

  161  ينصب بر برج هواشناس سنج قابل گر رطوبت حس -3-4شكل 

  161  يسنج دست رطوبت -4-4شكل 

  165  گر فشار حس -5-4شكل 

  166  ينصب بر برج هواشناس گر بادسنج قابل حس -6-4شكل 

  167  يبادسنج عمود -7-4شكل 

  168  يبعد سه يبادسنج صوت -8-4شكل 

  169  يعمود ريسوار شده بر ت هيدرون بست براكت پا لهيوس -9-4شكل 

  170  گسترده از سرهم كردن ريتصو -10-4شكل 

  EC100  170درون بست  يبند گسترده از سرهم ريتصو -11-4شكل 

  173  يبرج هواشناس ينصب بر رو سنج قابل آفتاب -12-4شكل 

  175  يدياز تشعشع سنج خورش يينما -13-4شكل 

  176  يثبت ساعات آفتاب ينوار مدرج برا -14-4شكل 

  177  زاتياز دستگاه و تجه يريتصو -15-4شكل 

  178  هياتصال دستگاه به پا يها چيپ -16-4شكل 

  178  دستگاه هيجهت غرب و شرق پا ميتنظ -17-4شكل 

  178  تراز چيپ -18-4شكل 

  179  يصاف و منحن ديثبت تشعشع خورش يكاغذها -19-4شكل 



ص 

  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان
  179  ثبت در هر فصل يكاغذها يريمحل قرارگ -20-4شكل 

  180  مدرج ينوارها يبر رو ياثر سوختگ -21-4شكل 

  184  يل هواشناسدك -22-4شكل 

  184  سنج گر رطوبت از حس ييبه همراه نما يدكل هواشناس -23-4شكل 

  185  يدكل هواشناس كياز  يريتصو -24-4شكل 

  187  شناور سرگردان مستقرشده كي ي ساده ليشما -25-4شكل 

  187  مجهز به فشارسنج هوا يشناور سرگردان سطح -26-4شكل 

  188  يمجهز به باله و فشارسنج، آب آواسنج و مهار چتر يشناور سطح كي ليشما -27-4شكل 

  189  يبند بسته كيپالست -28-4شكل 

  189  شده با مقوا دهيشناور پوش -29-4شكل 

  190  محافظ مهار ينوار كاغذ -30-4شكل 

  190  يشناور سطح يشده رو درج ييشماره شناسا -31-4شكل 

  191  يشناور سطح يرو شده هيتعب يآهنربا -32-4شكل 

  191  جدا كردن آهنربا يجعبه برا يرو جادشدهيا ي روزنه -33-4شكل 

  192  يانداز آب به ي دستگاه آماده -34-4شكل 

  192  نوار ي هيپس از تجز ،يمهار چتر يگسترده شدن عمود -35-4شكل 

  193  يهواشناس يگرها شناور موج نگار مجهز به حس يگو -36-4شكل 

  196  يهواشناس يگرها از حس يريتصو -37-4شكل 

  197  ت موردنظريشناور به موقع يتقال گوان -38-4شكل 

  198  داريشناور مجهز به ال يگو -39-4شكل 

  199  داريشناور مجهز به ال يگو يمستقرساز -40-4شكل 

  203  شناور آرگو يداخل يشما -1-1شكل پ.

  203  گر دستگاه محافظ حس يها درپوش -2-1شكل پ.

  204  خاموش و روشن شدن شناور يآهنربا برا گاهيجا -3-1شكل پ.

  205   چهيدر -4-1شكل پ.

  SPACER  205و  SLIDER -5-1شكل پ.



  ها شكلفهرست 

  صفحه  عنوان
  206  وابسته به نور ريقرار دادن محفظه در مس -6-1شكل پ.

  206  لندهيگس يبه قسمت مخروط Sliderجفت كردن  -7-1شكل پ.

  Slider  206 ي محفظه و لبه يخارج ي وارهيد نيب Spacer يريگيجا -8-1شكل پ.

  207  شده) دهيپوش يها چهيبسته (در تيضد رسوب در موقع -9-1شكل پ.

  207  دستگاه يرو شده هيشكل تعب يمثلث يها ن قسمتيقرار دادن ضد رسوب ب يچگونگ -10-1شكل پ.

  208  دستگاه يدرپوش انتها يرو يها چياز پ يكيخارج كردن  -11-1شكل پ.

  208  ضد رسوب ي قرار دادن مسدودكننده -12-1شكل پ.

  209  هضد رسوب به دستگا ي داشتن بدنه محكم نگه يبرا ،يكمربند يهابست -13-1شكل پ.

  209  اتصال كابل ضد رسوب به دستگاه -14-1شكل پ.

  209  ضد رسوب سوار شده بر دستگاه -15-1شكل پ.

  215  يپالس صوت ي جعبه -16-1شكل پ.

  R.M. Young 27106T  219نحوه اتصال بادسنج  -17-1شكل پ.
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ازلحـاظ دارا بـــودن    هـاي آبـي   احاطه شده است. اين بدنـه المللي  بينهاي  راهتوسط آب از شمال و جنوب ايرانكشور 
كـه   چنان د.شو تـرين درياهـــاي جــهان محسوب مي در رديف غــني ،ها و جانوران دريايي ماهيو فراوان  انـواع گوناگون

منطقـه را   يتي و تجـارتي كشـورها  خرچنگ) يـكي از اقالم مهم صادرا و ماهي و ديگر جانوران دريايي آن (مانــند ميگو
ـ       دهد. جدا از آن، مرواريـد و مرجان نـيــز از تشكيل مي ويـژه مرواريـد    هجمله ديگر ذخـاير دريـايي منطقـه اسـت كـه ب

  .ها قبل شهرت جهاني داشـته اسـت قـرن فارس از خليج
طبـق آمـار تـا     كـه  يطور به. داردفارس قرار  هاي نفتي جهان در منطقه خليج ذخاير و ميدان ينو متمركزتر ترين يغن

  .فارس قرار دارد شده نفت جهان در خليج درصد از كل ذخاير شناخته 93ميالدي بيش از  1998پـايان سال 
الجيشي، منابع عظيم  از لحاظ اقتصادي، سوق ها با توجه به اهميت آن ما هاي آبي براي كشور بدنه مطالعه اين بنابراين

   .امري حياتي استزيستي ي ها و تنوع گونه و گاز نفت
   هاست. و چگونگي كار با اين دستگاه آب فيزيكياولين گام در راستاي نيل به اين مهم، آشنايي با ابزار مطالعات 

هـوايي و   و هـاي آب  بينـي  پـيش كنون نقش مهمي در توسـعه پايـدار كشـور،     تا عددي هاي سازي شبيه ،عالوه بر اين
آمـده از   دسـت  در صورت عدم دسترسي به پارامترهاي فيزيكـي بـه  عددي  هاي سازي دلم اين اند. داشتهمديريت بحران 

     شود. امري ناممكن تلقي مي گيري، هاي اندازه دستگاه
هـاي   سـازي  هـاي مسـتقيم و مـدل    گيـري  يابي به رهيافت مشكالت محيط زيست دريا، از طريق تئـوري، انـدازه   دست

بينـي   اي از جملـه ديناميـك و قابليـت پـيش     اغلب مفاهيم مهم چنـد رشـته   ها شود كه اين پژوهش كامپيوتري ميسر مي
 هـاي  آلودگي پخش الگوي همچنين شود. هاي انساني در مناطق ساحلي و خورها را شامل مي وري وهوا و پايداري بهره آب

 جهـت  در يمهمـ  گـام  گيـري  هـاي حاصـل از انـدازه    به كمـك داده مربوطه  مستحدثات طبيعي فعاليت اثر در ايجادشده
  .بود خواهد كشور ي آينده ي توسعه هاي طرح پايداري و سالمت تضمين و پشتيباني

هاي آن، از جمله دما، شوري،  راستا با توزيع ويژگي گرفته از حركت شاره، هم مطالعات دريايي بر فهم الگوهاي شكل
  غلظت عناصر شيميايي و گازهاي نامحلول تمركز دارد. 

انتخاب  است.هاي دريايي  هاي فيزيكي در محيط ثبت دادهي ارائه به روزترين راهكارها ،ضرحا راهنمايهدف ما در 
اميد هاي مورد بررسي در اين مجموعه بر مبناي شاخص فيزيكي مطلوب و فناوري روز دنيا انجام گرفته است.  دستگاه

  اهداف دريايي كشور بردارند.گيري بهينه از اين طرح، گام مهمي در پيشبرد  است كارشناسان مربوطه با بهره
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  كليات -فصل اول 

  مقدمه -1- 1

سـاحلي و   يهـا  رسـاخت يزتحقيقـاتي و يـا احـداث     يهـا  يبررسـ اخت شرايط فيزيكي دريا در هر پهنه آبي بـراي  نش
هـاي   ناخت شـاخص است. از سوي ديگر به هنگام طراحي يـك زيرسـاخت دريـايي شـ     ريانكارناپذفراساحلي يك ضرورت 
هـاي طـرح، ميـزان بـازدهي      رو، ميزان هزينه ، تنگناهاي پيشمسالهي به شناسايي بهتر توجه قابلفيزيكي محيطي كمك 

نمايد. بر همين اساس نيز سنجش بارهـاي   و توجيه اقتصادي پروژه در راستاي توسعه پايدار مي ازيموردن تاسيساتپروژه، 
انجام موفق  منظور بههاي فيزيكي آب  غييرات تراز آب و ميدان باد و همچنين مشخصهها، ت محيطي ناشي از امواج، جريان

در  رو نيازاگوناگون شامل مهندسي سواحل، شيالت، نفت و صنايع وابسته ضروري است.  هاي هاي متفاوت در زمينه طرح
  است. ون دريايي به تفكيك ارائه شدههاي گوناگ براي انجام مطالعات و احداث زيرساخت ازين مورد يها گيري اندازهادامه 

  هاي گوناگون دريايي براي فعاليت ازيموردنهاي  گيري اندازه -2- 1

هاي گونـاگون دريـايي بـه تفكيـك ارائـه شـده اسـت.         پيشنهادي براي فعاليت ازيموردنهاي  گيري در اين بخش اندازه
  است. ازيموردن ها ضروري و برخي در شرايط خاص گيري است برخي از اين اندازه ذكر انيشا

  هاي معمول ساحلي  برداري بنادر و زيرساخت و بهرهبراي طراحي  ازيموردنهاي  گيري اندازه -1-2-1

 بندر -1-2-1-1

ي ا اندازه بهكند و  هاي قوي ايجاد مي در برابر امواج بلند و جريان شده حفاظتكه محيطي  شود ميبندر به مكاني گفته 
اي چندين مشخصه فيزيكي بايـد   د. قبل از شروع به ساخت چنين سازهها بتوانند در آن پهلو بگيرن عميق است كه كشتي

 سنجيده شود:

 ميداني و غواصي بازديد -الف

 الزامي است. موردمطالعهاين مرحله براي شناخت عمومي منطقه 

 جريان -ب

 مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم تحـت     صورت بهبومي حساس است كه  داراي زيست شود ميمحيطي كه بندر در آن ساخته 
برطرف نمودن رسوبات زيستي از  . همچنين رنگ كردن، تميز كردن وقرار داردپسماندهاي صنعتي و خانگي   تخليه تاثير

محصـوالت حاصـل از    منظـور بـرآورد   بـه  هستند. بندرهاها از منابع مهم آلودگي در  ي حاصل از آنها هرز آبو ها  كشتي
قـرار   تـاثير اي فرارفـت و پخـش، تمـامي محـيط بنـدر را تحـت       تغييرات فيزيكي، شيميايي و زيستي كه تحت فرآينـده 

اطالعات دقيق از الگوي هيدروديناميكي گردش جريـان در منطقـه ضـروري اسـت. همچنـين يكـي از عوامـل         دهند، مي
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ي الگـوي گـردش    است كه بايد مدنظر قرار گيرد. مطالعه ها شكن موجي طراحي بنادر و  گذار بر الگوي جريان، طريقهتاثير
  ي زير است:ها تيكم گيري اندازهي  واسطه بهب در بندر آ

 نيمرخ سرعت –

 گيري باد اندازه –

 نيمرخ دما و شوري در عمق –

  هاي زير الزامي است: يابي به نتيجه بررسي سازي جريان، دست شبيه منظور به، ذكرشدهعالوه بر موارد 
  1ژرفاسنجي –
 سنجش تراز آب (جزرومد) –

 موج -ج

طراحـي ميـزان    كننـده  نيـي تعلزم شناخت دقيق جهت موج غالب است. همچنـين امـواج،   ي بندر مست طراحي دهانه
  هستند. ها شكن موجمقاومت و شكل 

  جنس و نرخ انتقال رسوب در منطقه -د
كه به منطقـه    يكيدرولوژيه راتييبه علت تغ شكن بندر موج خصوص بهي ساخت هرگونه سازه ساحل كه نيبا توجه به ا

نوع و نرخ انتقال رسوب در منطقه از اقـدامات   ي شود، مطالعه يگذار رسوب اي شياست باعث فرسا ممكن ،كند مياعمال 
  .است يضرور

 عمق سنجي - ه

 هـا  تـر و ظرفيـت آن   بـزرگ  روز روزبـه ها  بنادر، كشتي تر بيشهر چه  ييكارابا افزايش تقاضا و نياز به توسعه و افزايش 
اهميـت قـرار دارد.    اول ي در درجـه هـا   مسير امن ناوبري كشتي نييتعادر براي ي بنگرافدرويه جهينت در. شود مي تر بيش
يت جغرافيايي مشخص و عيي است كه تراز آب را در هر موقها سنج عمقدر اين مورد، شامل طيف وسيعي از  ازيموردنابزار 

رسـوبات سـاحلي و ارزيـابي    هاي مختلف براي تخمين ميزان انتقـال   سنجي در زمان ثبت ركوردهاي عمقنمايند.  ثبت مي
 است. ازيموردنتغييرات مورفوديناميك 

 كدورت -و

  اي كه در تعيين ميزان رسوبات معلق حائز اهميت است. مشخصه
                                                      

 
1- Bathymetry 
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 دورسنجي -ز

  باشد. موثرتواند  الگوهاي جريان مي ميرمستقيغبراي تخمين نرخ انتقال رسوب و نيز تخمين 

 شكن موج -1-2-1-2

تواننـد در آن   ها مي قايق جهيدرنتكه از موج در امان است و  شود ميآن ايجاد اي در دل  شكن، حوضچه با ساخت موج
شباهت داشته امـا عملكـرد متفـاوتي     ها شكن موجساختاري به  لحاظ ازيي هستند كه ها سازهنيز  1گيرها پهلو بگيرند. رانه

  از: اند عبارت ها سازهبراي اين  گيري اندازهتمهيدات مربوط به  ازجملهدارند. 

 ميداني و غواصي  بازديد -لفا

 .الزامي است موردمطالعهشناخت عمومي منطقه 

  گرافي دقيق از منطقه تهيه هيدرو -ب
بـراي   ازيـ موردنمحاسـبه احجـام اليروبـي و مصـالح     ها و  سازي استفاده در شبيه منظور بهي منطقه گراف درويهبررسي 

  ساخت، الزم است.

  بررسي ژئوتكنيكي بستر دريا -ج
است. نتيجه ايـن   ازين ايبستر در يكيژئوتكنمشخص كردن نوع بنيان سازه و ميزان گستردگي آن، به بررسي  رمنظو به

  .شود ميشكن استفاده  بررسي، ارتباط مستقيم با ميزان پايداري نوع موادي دارد كه براي ساخت موج

  يابي و تعيين ارتفاع موج طرح امواج و پيش گيري اندازه -د
بنـابراين بـه دسـت آوردن    ؛ شكن است موج جنساندازه و  كننده نييتع، كند ميشكن برخورد  به موجارتفاع موجي كه 

 نيز ها سنجي و واسنجي مدل گيري امواج براي صحت مقادير واقعي موج مورد انتظار در منطقه از اهم اقدامات است. اندازه
  است. ازين مورد

  بندي  هاي مرتبط با دانه برداري از رسوب بستر و انجام آزمايش نمونه - ه
  است. ازيموردنشكن  بندي رسوبات در حوالي محل احداث بندر يا موج تعيين مشخصات دانه

 

                                                      
 

1- Jetty 
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  تراز آب  گيري اندازه -و
  است. ازيموردنبراي تعيين ترازهاي طراحي تراز آب  گيري اندازه

 دورسنجي -ز

  باشد. موثرتواند  جريان ميالگوهاي  ميرمستقيغبراي تخمين نرخ انتقال رسوب و نيز تخمين 

  هاي فراساحلي و خطوط لوله دريايي  براي طراحي سازه ازيموردنهاي  گيري اندازه - 1-2-2

 ييايردريزخطوط لوله  -1-2-2-1

و چگونگي شكل و جنس بستر در تعيين مسير  1يگرافدرويههايي همچون خصوصيات موج، جريان، هواشناسي،  شاخص
و زمـان مناسـب بـراي     لوله گـذار دريا بر روش نصب خط لوله، انتخاب شناور كه شرايط  طوري خط لوله حائز اهميت است به

  هاي زير الزامي است: هاي مناسب براي عبور خطوط لوله ثبت مشخصه شناسايي مكان منظور بهاست.  گذارتاثيرنصب 

 ميداني و غواصي بازديد -الف

 الزم است. موردمطالعهبراي شناخت عمومي منطقه 

 موج و جريان -ب

 يبارها گريو د انيجر يروهاي، نامواجكه در معرض  يخط لوله، زمان يدارياز پا نانياطم يدر كف برا يداريپا ليتحل
بار جريان معموال در  .شود ميانجام  گيرد، قرار مي خط لوله)، دهيخم يها خمش در قسمت يبارها (مثل يو خارج يداخل

  يابد. و در نواحي نزديك ساحل امواج نيز اهميت ميباشد  شرايط طراحي مي كننده نييتعبسياري از مناطق 

 باد و پارامترهاي هواشناسي -ج

اسـت. برخـي پارامترهـاي هواشناسـي      ازيـ موردنجريان اغلب باد و  نيب كياطالعات مربوط به باد به علت ارتباط نزد
 طراحي لوله در مناطق نزديك ساحل كاربردي است. يبرادما، رطوبت و بارش  ازجمله

 ا و شوريدم -د

هـاي   تغييرات دما، تغييرات شار حرارتي انتقالي به/ از خط لوله و نيز واداشتاز  يناش يها شكل رييتغ نييتع منظور به
 باشد. ازيموردندما و شوري ممكن است  گيري اندازهجريان ناشي از اين دو كميت 
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 تراز آب و نقشه كف دريا - ه

 اليسـ  انيمانند محاسبه موج و جر يطراح يها تياز فعال اريي، براي بسسنجي هاي عمق دادهسطح آب به همراه تراز 
شسـتگي،   هـايي مثـل آب   هـاي خـاك و پديـده    ويژگـي  تاثيرها تحت  . جاگذاري لولهخط لوله الزم استمحل استقرار در 
نـاهمواري   هاي عمق سنجي براي شـناخت  ها داده . در بعضي بخشاستهاي كف دريا  جايي رسوب و ديگر ناپايداري جابه

  .قرار گيرد مورداستفادهتواند  بستر مي

  جنس و نرخ انتقال رسوب -و

 مقاومت خاك -ز

 هدايت الكتريكي -ح

 هيـ ناح كي انيم يكيالكتر انيجر كيكه  ياست. زمان ييايميالكتروش نديفرآ كي ايخط لوله در آب در يخارج يخوردگ
 كيـ عنصـر گالوالن  كيـ كنـد)   عمل مي تيالكترول كيعنوان  به اير(كه در آن آب د ابدي يم انيجري كاتد هيناح كيو  يآند

  بيني ميزان خوردگي لوله خواهد بود. بنابراين هدايت الكتريكي آب يكي از عوامل موثر در پيششود؛  ساخته مي

 دورسنجي -ط

  باشد. موثرتواند  الگوهاي جريان و تعيين تغييرات دماي سطح آب مي ميرمستقيغبراي تخمين 

  نفت و گاز سكوهاي -1-2-2-2
 مطالعه موردو غواصي براي شناخت عمومي منطقه  يدانيم يدبازد –

 دماي متوسط ساليانه و دماي فصول مختلف –

 موج –

 جريان  رخ نيم –

 باد و پارامترهاي هواشناسي –

 سنجي عمق –

 مقاومت خاك –

 جنس رسوبات –

 هاي عمقي دما و شوري رخ نيم –

 باشد. موثرتواند  ن تغييرات دماي سطح آب ميالگوهاي جريان و تعيي يرمستقيمغدورسنجي براي تخمين  –
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  براي طراحي آبگيرهاي دريايي  ازيموردنهاي  گيري اندازه -1-2-3
 موردمطالعهميداني و غواصي براي شناخت عمومي منطقه  بازديد –

 موج –

 جريان  رخ نيم –

 باد و پارامترهاي هواشناسي –

 سنجي عمق –

 مقاومت خاك –

 جنس رسوبات بستر –

 ي بر روي پليگون براي مطالعه پخش شوري و دماهاي عمقي دما و شور رخ نيم –

الگوهاي جريان و تعيين تغييرات دماي سـطح   يرمستقيمغدورسنجي براي تخمين نرخ انتقال رسوب، تخمين  –
  باشد موثرتواند  آب مي

  ساحلي هاي اليروبي و استحصال زمين براي فعاليت ازيموردنهاي  گيري اندازه - 1-2-4
 موردمطالعهخت عمومي منطقه ميداني و غواصي براي شنا بازديد –

 موج –

 جريان  رخ نيم –

 باد  –

 )يروبيالعمق سنجي (پيش و پس از  –

 جنس رسوبات بستر –

 ميزان رسوبات معلق (در حين اليروبي) –

 رسوب  هاي يندهآال –

هـاي رسـوبي در آب    پلـوم  ثيرأتـ الگوهاي جريـان و بررسـي اوليـه حـوزه      يرمستقيمغدورسنجي براي تخمين  –
  .باشد موثرتواند  مي

  پروري هاي شيالتي و آبزي براي فعاليت ازيموردن يها گيري اندازه -1-2-5
ي و جريـان  دما، شور يلاز قبهاي فيزيكي  مشخصه گيري اندازهشيالت (براي نمونه پرورش ماهي در قفس)،   نهيزم در
 ين. همچنـ شـود  مـي آبي فراهم   هاي مناسب پرورش در محيط امكان معرفي گونه ها اين مشخصه . با توجه بهاست يالزام

 در منطقـه  قفـس  يـك  عيت قرارگيريهستند كه با موق يعواملاز و بستر  ، موجعمق ي،هواشناس يها شاخص گيري اندازه
  ها پرداخته شده است: كه در ذيل به شرح آن ارتباط دارد

 مطالعه موردميداني و غواصي براي شناخت عمومي منطقه  بازديد –
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  عمق سنجي –
  جريان آب –
  امواج –

  .قرار دارند مدنظراز مزارع دريايي  يبردار بهرهدو منظر طراحي سازه و امواج از 
 و شوري دما –

پـذيرد. نوسـانات    دما در شرايط مطلوب انجـام مـي   داشتن نگهمنظور  هاي پرورش ماهي به دما در حوضچه گيري اندازه
  .شود ميها  ز بين رفتن جلبكحوضچه، وارد شدن تنش به ميگو و ا  نامطلوب بر بدنه تاثيردماي آب باعث  ازحد شيب

ها بـا دمـاي محـيط تغييـر      اي براي كنترل دماي بدن ندارند و دماي بدن آن هاي آبزي، وسيله مسماهي و ديگر ارگاني
به دنبال آن توليد آمونياك و  كه شود ميمداوم اكسيژن  مصرفو وساز  سرعت سوخت موجب افزايشافزايش دما  .كند مي
 با واحدمعموال  كهمقياسي از مقدار مواد جامد محلول در آب است  نيز يابد. شوري افزايش مي در محيط كربن دياكس يد

توانـد   كنترل فشار اسمزي است زيرا شوري مي مسالهدر  يپرور ي. اصوال ارتباط شوري با آبزشود ميقسمت در هزار بيان 
  .باشد روي تعادل يوني جانداران آبزي اثرگذار

 ناسيباد و پارامترهاي هواش –

 يبردار بهرهپارامترهاي كيفي آب قبل از احداث و حين  –

 يبردار بهرهپارامترهاي شيميايي آب قبل از احداث و حين  –

 يبردار بهرهزي قبل از احداث و حين  شناخت وضعيت موجودات كف –

 رسوبات يمياييشهاي فيزيكي،  گيري اندازه –

ييـرات دمـاي سـطح آب و ميـزان كلروفيـل      الگوهاي جريـان، تعيـين تغ   يرمستقيمغدورسنجي براي تخمين  –
  توان از دورسنجي بهره برد.  باشد. همچنين براي هشدار پديده كشند قرمز مي موثرتواند  مي

  محيطي براي ارزيابي اثرات زيست ازيموردنهاي  گيري اندازه –

 موردمطالعهميداني و غواصي براي شناخت عمومي منطقه  بازديد -1-2-6

  جريان آب –
  امواج –
 رهاي هواشناسيباد و پارامت –

 پارامترهاي كيفي آب  –

 پارامترهاي شيميايي آب  –

 زي  شناخت وضعيت موجودات كف –

  هاي منطقه  بوم شناخت زيست –





 

  2فصل 2

  هاي فيزيكي آب مشخصه
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  هاي فيزيكي آب مشخصه -فصل دوم 

  كدورت -1- 2

همچنـين  ها و  ، پالنكتونيآل ريغ ،اد آليناشي از وجود مواد مختلف معلق در آب مانند ذرات رس، سيلت، مو ،كدورت
كـه در آن نـور    شـود  ميتعريف  1نوري عنوان خاصيتي از تئوري هلذا در حال حاضر اين مفهوم ب ،بيني است موجودات ذره

  .شود ميجاي انتقال در راستاي خط مستقيم، پراكنده و يا جذب  هب
كـه بـه معنـي     شـده توسـط محـيط    يين درصد نور جـذب يكي تعشود،  عمل ميهاي نوري به دو روش  براي بيان ويژگي

از هر  ارتباط نيدرا .است 3نفلومتر به معني استفاده از، شده تعيين درصد نور پراكنده ديگرياست و  2ديدسنجاستفاده از ابزار 
  .ج نور داردمو به طول يبستگ ادشدهيشود و خواص  استفاده مي ايهاي آب در ابزارها براي شناخت كامل مشخصه نيدو نوع ا

  سنجش عمق سشي -2-1-1
سـتون   در نـور  يترين روش در مطالعات تعيين مقدار نفوذ عمق ساده. دهد ميصفحه سشي عمق شفافيت آب را نشان 

كه به اسم كاشف آن ناميده شده است. وسيله مورداستفاده در ايـن روش شـامل يـك     استي شس صفحهآب، استفاده از 
  )2-2باشد (شكل  مي درآمدهسفيد و سياه  به رنگصورت شعاعي  هكه بمتر  سانتي 30 اي به قطر صفحه دايره

  خالصه روش -1- 2-1-1

 كـاربر بايست يك ساعت قبل از غروب و يك سـاعت بعـد از طلـوع آفتـاب انجـام شـود. اگـر         سنجش عمق سشي مي
زماني كه عمـق  . نمايد مشورت 4، بايستي با رئيس گشتشته باشدعمق سشي اطمينان ندا گيري اندازهبردار از زمان  نمونه

  را ثبت نمايد. عدم موفقيت در برداشتكتبي دليل  طور بهبايد  كاربرنشود،  گيري اندازهسشي 

  ازيموردنبزار ا -2-1-1-2
  متر سانتي 50الي  30به قطر  درنگيسف صفحه –
ـ به فواصل  رنگ اهيسهاي  شده به فواصل هر نيم متر كه اين امر به كمك ماژيك يا نخ يگذار عالمتطناب  –  مين

  شود. جام ميان متر
  جا شود. هجاب تر كمجريان  براثر صفحهتا  شود ميمتصل  صفحهبه  كيلوگرم 3الي  1يك وزنه  –
 فرم فيلد يا دفتر يادداشت –

                                                      
 

1- Optical Property 
2- Transmissiometers 
3- Nephelometers 
4- Chief Scientist 
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  گرم ميلي 1/0ترازوي آزمايشگاهي با دقت  –
  يونيزه شده پور يا دي آب ميلي –
  خالپمپ  –
  خالشيلنگ  –

  روش كار -2-1-2-2
  .بايد در كف قيف بوخنر قرار گيرد فيلتركاغذ  -1
قـرار داده   يآلومينيوم و در ظرف 1فيلتر Whatmanيونيزه را با كاغذ صافي  پور يا آب دي ميليآب  ليتر ميلي 20 -2

پـس از  . قـرار داده تـا خشـك شـود    به مدت يك ساعت گراد  درجه سانتي 105الي  103در حرارت  شود، سپس
 فضـاي  در اشـيا  نگهداري براي دار درپوش اي شيشه  ظرف ر، ظروف را از فر خارج كرده و دشده نييتعاتمام زمان 

  .شودوزن  قرار داده و كاغذهاخشك 
  شود.گرم  ميلي 5/0% وزن قبلي يا 4ها  تا تغيير وزن آن خشك نمودهرا  اه فيلترمجددا  -3
  .گرم نمونه آب تهيه شود ميلي 200براي محاسبه كل مواد معلق  -4
  كرد.تر بايد پور  را با كمي آب ميلي  آن اتصال كاغذ صافي به قيف، منظور بهاده، كاغذ صافي را در كف قيف قرار د -5
 100اي  يـك لولـه اسـتوانه    بـه از نمونـه آب را  ليتـر   ميلي 100 سپس زده شود،هم  مداوم طور به بايدنمونه آب  -6

  .گردد فيلترقيف بوخنر  وسيله بهو  ليتري انتقال داده ميلي
  .شود فيلترمجددا پور در سه تكرار شسته و با همان كاغذ  آب ميليليتر  ميلي 20اي را با  لوله استوانه -7
 105الـي   103يا موچين برداشته و به مدت يك ساعت در فـر بـا حـرارت    كاغذ فيلتر بايد با دقت توسط پنس  -8

با دماي محـيط شـود و    دما همگراد قرار داده شود تا كامال خشك و سپس در دسيكاتور قرار داده تا  درجه سانتي
  سپس وزن گردد.

  % وزن قبلي آن برسد.4از  تر كمبه  خشك و مجددا وزن كنيد تا وزنرا مجددا  فيلتركاغذ  -9

  (TSS) آبمحاسبه كل مواد معلق در  -2-1-2-3

)2 -2(  mg A B
( ) ( ) 1000

L C


  كل مواد معلق  

A= گرم ميلي برحسبمانده ( وزن كاغذ صافي و ظرف + مواد باقي(  
B=  گرم ميلي برحسبو ظرف ( فيلتروزن كاغذ(  
C=  ليتر ميلي برحسبشده ( فيلترحجم نمونه آب(  

                                                      
 

1- Filter 
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  1سنجش مواد معلق ريز -2-1-3

  صه روشخال -2-1-3-1
آوري شـود. وزن   هاي آب بايستي از اعماق مشخص توسط بطـري نيسـكين جمـع    ، نمونهزيمواد معلق ر سنجشبراي 

  هاي كدورت استفاده خواهد شد. هاي آن براي محاسبه همبستگي با داده و از داده شده محاسبهمواد معلق ريز نمونه آب 

  موردنيازابزار  -2-1-3-2
 بطري نيسكين (و طناب) –

  )ليتر ميلي 1000( اي پالستيكي لوله استوانه –
  )ليتر ميلي 1000ظروف پالستيكي ( –
 )متر ميلي 45/0(با چشمه كاغذ صافي  –

  اي پتري ظروف شيشه –
 ترازوي دقيق –

 خشك فضاي در اشياء نگهداري براي دار  درپوش اي شيشه  ظرف –

  2فر يا كوره –
  دستگاه صافي كه شامل ابزار زير است: –

  خالپمپ )psi 30-0( 

  3-2(شكل ) شكل قيفي متر تيسان 3 -6(محفظه منيفلد( 

  متر) سانتي 3-6(قيف بوخنر 

 پنس پالستيكي 

  خالشيلنگ 

 3مكش فالكس  

                                                      
 

1- SPM 
2- Oven 
3- Suction 
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برداشته و به مد

اي شيشه ظرف

به د تا وزن آن

شكل

نر قرار داده شو
صرا با كاغذ  پور

 مدت يك ساع
شي ظرف ود در

4ها  يير وزن آن
حاسبه كل مواد
اده، كاغذ فيلتر

يل ميلي 100 و
  .د

پور د آب ميلي
س يا موچين ب
ظود، سپس در

شود و وزن مي

كف قيف بوخن
پ يليميونيزه يا

به گراد سانتي 
شو دما همشگاه

  وزن كنيد.
كرده تا تغي زن

ه آب براي مح
ف قيف قرار د

مداوم هم زده 
شود مير فيلتر

ليتر ميلي 20 
دقت توسط پنس
ه تا خشك شو

  .شود 
دا خشك كرده

  وش كار
 فيلتر بايد در ك

آب دي ليتر يلي
درجه 105تا  

 محيط آزمايشگ
س كاغذها را و

را وز لترهايفدا 
نمونه ليتر ميلي 

 صافي را در كف
م طور به آب را 

يله قيف بوخنر
اي را با ستوانه

 فيلتر بايد با د
قرار داده گراد ي

ش ميداده و وزن 
 فيلتر را مجدد

20 

 

ر -2-1-3-3
كاغذ -1
مي 20 -2

103
كه با

و سپس
مجدد -3
4- 200
كاغذ -5
نمونه -6

وسي به
لوله اس -7
كاغذ -8

سانتي
قرار د

كاغذ -9
  

0

2
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  معلق زيرمحاسبه كل مواد  -2-1-3-4
  .شود ميمحاسبه  3-2رابطه  لهيوس بهمواد ريزدانه 

)2 -3(  mg A B
( ) ( ) 1000

L C


  كل مواد ريزمعلق  

A گرم ميلي برحسب( مانده يباق: وزن كاغذ صافي و ظرف + مواد(  
Bگرم ميليحسب : وزن كاغذ فيلتر و ظرف (بر(  
Cليتر ميليحسب : حجم نمونه آب فيلتر شده (بر(  

  سنج كدورتكدورت آب توسط نفلومتر يا  يريگ اندازه - 2-1-4
واحـد   NTUشـود.   خوانـده مـي   (NTU)توسـط واحـد نفلـومتر     ها هستند كه سنجش آن ييها سنج كدورتنفلومترها 

  رود. مي به كاراستانداردي است كه براي سنجش كدورت توسط يك نفلومتر واسنجي شده، 

  موردنيازابزار  -2-1-4-1
  سنج كدورتنفلومتر يا  –
  اشتدفترچه يادد –

  روش كار -2-1-4-2
ليتر از نمونه آب پر كرده و در آن بسته شود. نمونـه را بـراي مـدتي بـر روي      ميلي 500يك ظرف تميز را با حداقل  - 1

، رهـا شـود. ايـن نكتـه را در نظـر      مانده يباقميز كار قرار داده تا دماي آن به حالت تعادل برسد و اگر در آب گازي 
  آلودگي اجتناب شود. هرگونهقرار گيرد تا از آغشته شدن به  ردسنجشموداشته باشيد كه بهتر است نمونه سريع 

  خالي با بخشي از نمونه شسته و آب اضافي بيرون ريخته شود. 1دو بطري نمونه -2
بايد سر پر شود تا جايي كه از سر آن بگذرد، اين امر مانع از تشـكيل حبـاب در    سنج كدورتهر دو بطري نمونه  -3

  ريختن نوشيدني يا كوكاكوال در ليوان به شكلي كه مانع از كف در سطح آن شود). نندما بهشود ( مي  بطري نمونه
  پارچه يا دستمال تميز خشك شود. تكه كيوسيله  ها بسته و به دريچه بطري نمونه -4
  حبابي توليد نگردد. كه ينحو بهكنيم  مي سروتهبا دقت هر دو بطري نمونه را دو بار  -5
  به سمت بطري نمونه تنظيم شود. گر حسرا در محفظه جاگذاري و  و بطري نمونه باز گر حسدريچه  -6

                                                      
 

1- Vial 



  هواشناسي

واحـد   ـب 

اري نشان 

ش كـردن        
ايش داده  

 و مجـددا    

 گيـري  ازه
ست و بـا  
 متفـاوت    

بـه  واننـد  
 كافي بـه  
صات يـك  

توانـد   مـي 

ه ي فيزيك دريا و

برحسـتـايج را   

اختالف معنادا 

 بـراي خـاموش
نمـا Offـفحه   

را رقيـق كـرد

اندها را براي  ي
نيس شده ارائهرد 

سبت بـه هـم
تو مـي  گرهـا  س

ن ابزارها توجه
مشخص) 2-5 (
م كـه  دهـد  مي

هاي يري مشخصه

ثانيـه نتـ 5ازه   

ها از يكديگر ه

 خواهـد شـد.
بـر روي صـ كه

ر نمونـه  بايـد  

  

رييعي از فناو
طبق با استاندار

تا حدودي نس ت
حساست. اين  

خصوصيات اين
شكل« ن سازد
منشان را است 

  .»شود ه

گي ندازها راهنماي

سـنج در بـا رت

بطري نمونهن

كـار خـاموش
ازآنك پسشت و 

N 100 ،باشد

، طيف وسييري
ها منط مامي آن

ممكن است ي)
شده ارائهرتبط

شوند. يكي از خ
تري ممكن الني
متر 2000مق
ضميمهو دما  ي

01/10/98   

رده شود. كدور

شود. اگر خواندن

خود طور بهقه
ثانيه نگاه داش 2

NTUب بيش از

 نفلومتر -4- 2ل

گي اندازهرهاي
ند كه الزاما تم

رسوبي و يا غير
ر راهنماهاي مر
يز بكار گرفته ش

دت طوالراي م
در دريا تا عم 
يشور مرخين 

Read بايد فشر

ها ثبت ش مونه
  ر شود.

س از يك دقيق
2 كم دستاي

گر كدورت آب

شكل

  ج
اي سازنده ابزا

ان گرفته به كار
ضا مواد رسوبي
كت سازنده در

نيزدما در عمق
ها را بر ركرد آن

گيري اندازهژه
گيري اندازه انه

dر ادامه دكمه

  هد.
يك از بطري نم

تكرار گيري ازه
پس گر حسكمه،
را بر Readمه
  رد.
اگر  نوع حسن 
 

سنج ي كدورت
ها ي، شركتييا

)چند هزار متر
فرض(كدورت  

رها توسط شرك
مرخ شوري و د
تواند امكان كار

را كه ويژ سنج ت
ب دريا به ساما

ه را بسته و در
N ده نمايش مي

 بايد براي هر ي
اندابايد  امجدد

ردن مجدد دكم
توان دكم ي، مي

ا كردكمه را ره
براي اين است

  .انجام شود ش

گرهاي ع حس
با مطالعات دري

چ(ماق مختلف 
گيري اندازه از 
ت اين ابزارصيا

گيري نيم ندازه
ژي است كه بتو

كدورتي گرها
ستون آب يدار

22 

 

دريچه -7
NTU

نتايج -8
دهد م

با فشر -9
دستي
شد، د

ذكر انيشا
سنجشفرآيند

انواع -2-1-5
در ارتباط ب

اعم دركدورت
توجه به هدف

د كه خصوصباش
انسامانه  همراه

مصرف كم انرژ
گ حسنمونه از

برد مرخينبراي

2

ف

2

ك
ت
ب
ه
م
ن
ب
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كـه ازنظـر ي

هـا ن دسـتگاه 
ي در ارتبـاط

يمنـاطق كـه در   

توان از اين مي 
وضيحات كاملي

  

  

اسـت ك سـوب  

،ها سنج جريان
تو 1-3-1-3و  

  متر 2000مق 

ضـد رس تيـ بل

ذرات و بعضي ج
8، 3-1-2-3

تا عم گيري اندازه

  سنج ت

01/10/98 

قا بـا  رآب،يت ز

ي ذ ي اندازه ده
8-1-2 هاي ش

تيباقابل سنج ت

كدورت -6- 2كل

بردار كدورت نه
  .»دارد ي

سنجند هاي گاه
كه در بخشمود

كدورت گر حس - 5

شك

 آب يكيز

نمونك ي  هنده
ي عملكرد بهتر

رت روي دستگ
ورت استفاده نم

  

5- 2شكل 

زيف يها مشخصه

د ) نشان2-6 (
فعال هستند، 

كدور گر حسب 
كدو گيري دازه

رده شده است.

م -  دوم فصل

 

شكل«
يكيولوژيب

با نصب
اندنيز براي 

ها آور با آن



 و هواشناسي هاي فيزيك دريا گيري مشخصه ندازها راهنماي    01/10/98  24

 

  ها سنج كدورتواسنجي  -2-1-6
. اسـت شده  ها توسط سازندگان ارائه تفاده از آنهاي اختصاصي راهنماي اس در كتابچه ليتفص هاي واسنجي ابزارها به روش

  است. شده نييتع تريگرم در ل ها برحسب ميلي شود كه غلظت آن مي واسنجي 1اين تجهيزات با سوسپانسيون فورمازين

  ها سنج كدورتتعمير و نگهداري  -2-1-7
  .شود گر، جلوگيري حسها، رسوب و يا آغشته شدن به مواد خارجي در سطوح  از رشد انواع آلگ –

 .شود مياي توصيه  صورت دوره هشستشو با فشار آب ب –

 .حساس استفاده شود هاي عدسيهاي مخصوص پاك كردن  الزم است از پارچه گرها حسبراي پاك كردن سطوح  –

 .دحافظت شومضربه و يا خش  هرگونهاز  گر حسسطوح  –

  ي ذرات و غلظت جرمي گيري توزيع اندازه اندازه -2-1-8
در مكان است كـه   ها آن ي ذرات و غلظت جرمي توزيع اندازه ي  سنجنده كي) 7-2ل (دستگاه نشان داده شده در شك

هـا در آب و   و غلظـت آن   ، انـدازه نفتقطرات  يمنظور آشكارساز به تواند يم نياست. همچن زرياساس كار آن انكسار نور ل
متـر   300تـا عمـق    هيـ پا سه كي يبر رومعموال  اين دستگاه .رديمورداستفاده قرار گ ها ونپالنكت عيتوز يبررس يبرا يحت

  .شود ميمستقر 
پژوهشـگر ايـن امكـان را     برايي است كه صورت به تركيب و رنگ مشخص كروي داراي سايز،  ذره پخش نور توسط يك

. عالوه بر اين، الگوهاي پراكنش براي هر ذره با اندازه و تركيب نمايدمحاسبه نمايد كه شكل و مشخصات ذره را  فراهم مي
  است. فرد منحصربهتفاوت، م

اي پراكنش نور  زاويه  محدوده 32ي آشكارساز كه  حلقه 3و همچنين  2راستا گر همديود ليزر، يك دستگاه، يك درون 
بندي  را مقياس آمده دست بههاي  هاي رياضي، تبديل و توزيع اندازه گيري در فرمول دهد، قرار دارد. اين اندازه را پوشش مي

 هركدام) در µl/l( يترلبر  ميكرو ليتربه دست آيد. توزيع اندازه با عنوان غلظت و با واحد  3پراكنش حجمي كند تا تابع مي
 نيزو دما  وابسته به نورتاريخ، عمق آب، پراكنش  ها، زمان، زمان با ثبت داده هم .شود مي ي، نشان دادهبردار داده  بازه 32از 

  .شود ميثبت 

                                                      
 

1- Formazine Suspension 
2- Collimator 
3- VSF 
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ايهـ  پايـه  اه، 

ت خروجـي و

  

دسـتگا ،افزار م

تكابـل قـدر   )،

  يت جرم

نر صفحه ،هنما

)11-2شكل ( 

  

ذرات و غلظت ي

راه ،شاملست

ها ستگاه، گيره

  ندي دستگاه

01/10/98 

ي اندازه عيتوزي  ه

اس شده دادهن
  ) است.2-9

امتحان دس راي

  ار
2-12(  

بن بسته  جعبه - 8

سنجنده - 7- 2ل

) نشان8-2كل (
2ستگاه (شكل

بر نمونه ذرات

افزا نرمجهز به
2شكل ستگاه (

8- 2شكل 

 آب يكيز

شكل

كه در شكدي
آزمايش دس  ظه

)،10-2شكل 
  رهاي آلن.

م حمل قابلك
بل الحاق به دس

زيف يها مشخصه

  ابزار -
بند بسته  جعبه 

دستگاه، محفظ
( كابل ارتباط 

آچاره  مجموعه
ي كوچك رايانه 
ضد رسوب قاب 

م -  دوم فصل

 

2-1-8-1-
–

–

–

–



  هواشناسي

  

ه ي فيزيك دريا و هاي يري مشخصه

  

  

گي ندازها راهنماي

  دستگاه

  ط

01/10/98   

آزمايش د  محفظه

كابل ارتباط -10- 2

 ها گيره - 11- 2ل

م -9- 2شكل 

2شكل 

شكل

26 
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ـي اسـت كـه
پيـل و   جعبه

هـاي چشـمي
 پايانـه نصـب

1- Optical 
2- Optical 

  

ه رابـط زيرآبـي
يمي همچون
ه شامل دريچه
 در داخل اين

داراي سـه نين
ضما. شود ميه 

ي نوري ش پايانه
نيكي ليزر نيز

  ».داده است

  

  رسوب

چنهم. شود مي
استفاده 2شمي
. پشود ميوصل
هاي الكترون مت

يزات را نشان د

  رابط  ه

01/10/98 

ضد ر -12- 2كل

مناميده  1نوري
م و وسايل چش

ابط، وي ر ايانه
جام شود. قسم
يري اين تجهيز

هپايان -13- 2كل

شك

هاي  كه پايانه
يمضمال نمودن

دما به داخل پا
انج گيري اندازه

يقرارگمحل ) 1

شك

 آب يكيز

مجزا است  انه
روجي و متصل

فشار و گر حس
گذرد تا ها مي

14-2شكل ( و 

                  

زيف يها مشخصه

  روش كار - 
ه داراي دو پايا
تباط، توان خر

حسراي خواندن 
ه رتو ليزر از آن

و )13-2شكل (

                    

م -  دوم فصل

 

2-1-8-2
هدستگا

منظور ار به
برد مدار بر
است كه پر

ش« شود مي

               
 



  هواشناسي

د. در ايـن     
  و دريچـه  

ون ايجـاد      

1- Crossba
2- Pins 

ه ي فيزيك دريا و

حاصـل نمايـد
شـود  مـي ـوار   

 بـا دقـت بـدو

ar 

هاي يري مشخصه

  

ها اطمينـان ح ن
نـوري سـ  يانه

  ر دارد.

  
  سمت چپ

هـا پس كابـل  

گي ندازها راهنماي

  ري

 تميز بودن آن
 كه در مركز پا

نوري قرار  پايانه

دريافت در س  يچه

) سـپ16-2كل

01/10/98   

ي نور پايانه - 14-

 را بررسي و از
) ك15-2شكل 
باالي پ 1 افقي

ست و دريسمت را

شكاشته شود (
  .صل گردد

-2شكل 

هاي چشمي ه
ي دريافت ( چه

مانند ت بشكه

گسيل در س  ريچه

يم بايد برداضما
متص 2ي فلزي

دي بايد دريچه
جود دارد، دريچ

) كه در قسمت1

در -15- 2شكل 

ضيم، درپوش ا
به محل خارها

             

ن مرحله متصد
 دو دريچه وج

15-2شكل ل (

ضمااتصال  ظور
دگي در رابط، ب

                    

28 

 

در اين -1
بخش
گسيل

منظ به -2
خميد

                  
 

8
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پـره پـس از    

يله دسـتگاهـ 

، صـفحه  روي     
شـده نمـايش

  ت.

تگاه به دست
LO شـناخته

1- Start Menu 
2- Sleep Mode
3- Terminal W

  

رفته شـود كـه
  ص پر شود.

وسـ بـه شده  ير

 برداشـت بـر
ش يآور جمـع ي 
  .د
است رويت قابل 

در رابطه با دست
OP’sبـا نـام   (ت  

e 
Window 

ي قرار گرصورت
ب تميز و خالص

آور جمعالعات 

زمـان بـا  هـم 
هاي يني از داده

شود ميذخيره 
بر روي صفحه

تا اطالعاتي د د
اسـت  شده يرهخ

  اتصال

بهمي دستگاه 
حفظه بايد با آب

  ست.

  شود. ي
كان تخليه اطال

BE ،20 نمونه ،
ري شد، ميانگي

ذ شده يينتعش
شد، پيام خطا ب

گردد ميفراهم 
ذخگاه كه قبال 

01/10/98 

كابل ا - 16- 2كل

هاي چشم ريچه
، سپس محوند
ي استانداز راه  ه

  شود.

انجام مي 3يانه
ل دو متري امك

EGIN Collec

آور نمونه جمع
در فايل از پيش

ها كثيف باش چه
  شود.

بر اين امكان ف
بندي دستگا ره

شك

مون در بين در
فروروه زير آب

، دستگاه آمادهر
ش اندازي مي راه

  خارج گردد.
پاي  ي در پنجره

L و كابل اتصال

ct  تخاب دكمه

ن 20كه تمام   
يرش باشد، دپذ

ه يا آب و دريچ
ي بايد وارد ش

، براي كارتگاه
هاي پيكر  پوشه

 آب يكيز

 افقي براي آزم
عات چشمي به

افزار نرم نصب
1ب دكمه آغاز

خ 2حالت خواب
برداري ط به داده

LISST-SOP ر

.  
ش زمينه با انت

ازآن پس. شود ي
پ قابلگر مقادير

كل فني داشته
هاي مستقرساز

دست يتوضع  حه
دهد اجازه مي

                  

زيف يها مشخصه

كوچك  حفظه
با آب، قطع دن

ر اين مرحله با
با انتخاب افزار م

ستگاه بايد از ح
ظيمات مربوط

افزار نرميله وس 
ير است.پذ كان

ر بخش پراكنشد
مييش داده ما

. اگرشود ميده 
ر دستگاه مشك
ه مامي شاخص

 مشاهده صفحه
چنين ارد. هم
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چكيده،   ي توان تنظيمات جاري را در يك پوشه ذخيره نمود. پنجره ي شود. ميبارگذاربر روي دستگاه،  )شود مي
ـ    داده واردكـردن تنظيمات مستقرسازي جاري را نمايش و اجازه  كنـد.   ا پيكربنـدي را فـراهم مـي   هـا در رابطـه ب

  ي مربوط به تنظيمات جاري اشاره نمود.ها فرادادهتوان به  مي مثال عنوان به
  نوع عملكرد دستگاه بايد تعيين و تنظيم شود. -13

خـام را بـه     شـود و داده  استفاده مـي   توزيع اندازه زمان همنمايش  براياين حالت : 1زمان هم يبردار دادهحالت  –
. وقتي از ايـن حالـت اسـتفاده    كند ارسال مي تبديل به توزيع اندازه و نمايش بر روي صفحه، منظور به ،افزار نرم
  .شود مياي بر روي برد دستگاه ذخيره ن ، هيچ دادهشود مي

، روي بـرد دسـتگاه   خام ي  ي داده داده در يك پوشه  ذخيره ، براي3و ثابت 2سرهمپشت برداري  داده هاي  حالت –
  .شود استفاده مي

  شود. ها شروع مي  دستگاه آماده و با فشردن دكمه آغاز، ثبت دادهپس از انتخاب حالت عملكرد،  -14
  .نيز بايد از پيش انجام پذيردشرايط توقف تنظيمات  -15
  شود. نهايتا تنظيمات تاييد و ذخيره مي -16
  ثبت اطالعات از پيش تعيين شود. منظور بهاي نيز  زمينه  پوشه -17
شده باشد يك كادر هشدار براي كاربر با مضـمون   يهتهبيش از شش ساعت قبل  شده انتخابي  ي زمينه اگر پوشه -18

جديـد گـردآوري     . در اين حالت بايد يـك زمينـه  شود ميكيفيت آخرين داده ممكن است مناسب نباشد، نمايان 
  گردد يا احتمال خطر پذيرفته و دستور به ادامه داده شود.

 وانـدازي   بايـد دسـتگاه راه   است، اما هنوز در حال اجرا نيسـت.  شده ييكربندپ ،اكنون دستگاه براي مستقرسازي -19
شـروع بـه    دستگاه ،فعاليت انجام نپذيرد، اجرا شود. اگر اين كند ميبرداري را كنترل  كه نمونه داده برداري  برنامه
  .دهد ميبه شرايط آغاز و توقف پاسخ نكند و  ي نميبردار نمونه

ديـود   آيد   به دست. هر بار كه يك نمونه كند ميبرداري  د، دستگاه شروع به نمونهزماني كه شرايط آغاز فراهم شو -20
  .شود ميرابط، روشن ي  سبز روي پايانه 4نور ي ساطع كننده

ي پايانـه   . اگر دريچهشود ميبرداري آغاز  نمونه »1«ي پالستيكي سفيد انتهاي دستگاه به موقعيت  دستهبا انتقال  -21
ي سـوييچ   تا زماني كه دسته ها آوري داده جمع شود و ي نمايش داده ميمتن داشت،ال برو دستگاه در حباز باشد 

  .يابد ميبرداري ادامه  داده بازگردد، كه بيانگر توقف برداشت است »0«به موقعيت 
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2- Burst 
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  شود. ميروي كارت فلش ذخيره  بر ها داده -22
  شود. يم منتقلبراي پردازش از دستگاه به كامپيوتر  هاي خام توسط كابل داده -23
شود دستگاه به صورتي تنظـيم   پيشنهاد ميرا دارد.  اطالعات وقفه بيو نمايش  برداشت، پردازش، توانايي افزار نرم -24

  داده انجام شود.   10ها به ازاي هر  گيري داده شود كه ميانگين
  .شودباز  1وقفه بي پنجره مربوط به نمايش -25
مقـادير   بـدين ترتيـب پـايش    بـاز شـود،  وقفـه   بـي  ره نمـايش زمان با پنجـ  تواند هم ميفرعي،  يها دادهي  پنجره -26

  شود. ميسر ميد عمق و گسيل، متفاوت، مانن هاي شاخص
 Put LISST عبـارت بدين منظور برود.  پيل پس از اتمام كار با دستگاه، دستگاه بايد دوباره به حالت مصرف كمِ -27

to Sleep  از فهرستLISST  شود. انتخاب 

  شده است.ارائه   2-1بند پ. 1پيوست دستگاه در هاي  يگر قسمتمربوط به نصب د راهنماي

  هشدار -2-1-8-3
د، نور بازتاب شده بـه چشـم ممكـن    شيا در مسير پرتو ليزر قرار گيراگر ا  اما خطري ندارد طبيعيپرتو ليزر در شرايط 

  شود. ها به بافتاست باعث آسيب 

  نگهداري -2-1-8-4
زمينه، دستگاه بايد از نور مستقيم خورشيد حفـظ   پس آوردن به دستاجتناب از نور مستقيم خورشيد: در زمان  -1

هـاي ناخواسـته را در    توانـد سـيگنال   شود. دستگاه تقريبا به نور خورشيد حساس نيست امـا نـور درخشـان مـي    
اليه دسـتگاه، در   كه منتهي شود مياشتباه شود. توصيه   ينهزم پس گيري اندازهافزايش دهد و منجر به  گيري اندازه

  ي تيره پوشانده شود. زمينه، با يك پارچه سطول حصول پ
  .)17-2شكل (ي شود كار روغنبايد تميز و  شود ميي فشار، قسمتي كه حلقه بسته  داخل قطر محفظه -2

                                                      
 

1- Real-Time Session 



  هواشناسي

ح دريچـه   
در صورت 
م نيمـرخ،     

.  

ت چشـمي  
.«  

ه ي فيزيك دريا و

سـطح داشـتن  ه 
ضوع خصوصا د
ـي و يـا رسـم

ت پايين باشد
  وار شود.

 توسط قطعات
شان داده است

  

هاي يري مشخصه

  
  ار

نگـه، عمودي
ه شود. اين موض

كشـ نگام يـدك 

نور بايد به سمت
افقي سو صورت

 حد ممكن آب
جريان سيال نش

 راستاي جريان)

گي ندازها راهنماي

فشا ي طر محفظه

م در اين مورد
افقي قرار داده

ها يا در هن خانه

ي وابسته به ن ه
ص به حتما بايد 

ريان باشد و تا
ب را نسبت به ج

  
(نماي از باالي ود
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داخل قط يكار غن

شود. اولين اقدام
صورت به بايد

م كار در رودخ

عمودي، پايانه
دستگاه طعات

كه عمود بر جر
گيري مطلوب ت

يان قرار داده شو

روغو  يزتم -17- 

ه، جلوگيري ش
طعات، دستگاه
ت اما در هنگام

صورت بهتگاه
قط ،ضد رسوب

قرسازي شود ك
) جهت18- 2ل (

وازي با جهت جري

2شكل 

ه سطح دريچه
قط سوارشدنم 

ب ضروري است
  ي ندارد.

ستقطعات د دن
دن دستگاه به

صورتي مستق  به
شكل«سد نشود

دستگاه نبايد مو 

سبيدن ذرات به
 پس در هنگام
ودن حركت آب

گيري اهميتي  
سوار كردورت 

ورت مجهز بود
اه بايد همواره

ي دستگاه سد ه

-الف
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آنـود بايـد در

تـر ي طـوالني 

حيـاتي اسـت.
ي نـرم يـا چـه   

 كـرد، امـا از

هر بار كه وند.
 د.ني شو

  )ن

  

اسـت. ايـن آ ه

   جدا است.
داري  براي نگـه 

رد دسـتگاه، ح
يـد بـا يكپارچ
لكـل اسـتفاده

شو تبا بازبيني
 بريدگي بررسي

ياجر يراستا يال

رج صفحه باشد)

  جريان

شده بستهرابط 

يكي، از فلزات
داري شود. گه

چه براي عملكر
ها باي ود. دريچه

ابون مـايع و ال

كنند، بايد مرت 
گونه خدشه يا

  
از باال ي(نما  شود

  
سمت داخل يا خار

ستگاه نسبت به ج

ي ر  روي پايانه

الكتري ازنظراه
بندي نگ ي بسته

يط دريچرا شرا
 شيرين پر شو

كننـده و صـا ك

يگر محكم مي
 عدم ايجاد هرگ

  ري شود.
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قرار داده يانجر

 جريان بايد به سم

گيري مطلوب دس

ومي، يك آنود

شود كه دستگا
ي  داخل جعبه

  شود.
بذول شود، زير
رسازي، با آب

تـوان از پـاك ي
 ستفاده نشود.

تگاه را به يكدي
اطمينان از ور

كار ميز و روغن

جهت جد عمود بر

اخل آب (جهتد

گجهت -18- 2كل

طعات آلومينيو
  گذار باشد.

ينان حاصل شم
، بايدشود مي ن

جدااط و پيل
ه، دقت الزم مب
ز هر بار مستقر
تميز شود. مـي

و تولوئن اسون
ي دست شونده  

منظو بهها  حلقه
يد تمش پايانه با

 آب يكيز

دستگاه بايد - ب

نماي از د -ج

شك

ش خوردگي قط
گ رار گيرد تا اثر

ب دستگاه، اطم
ستگاه استفاده

) كابل ارتباتر ش
ز كردن دريچه
گاه بايد پس از
صوص عدسي،

تر مانند استو ي
 قطعات جفت

، حشود ميجدا
ز نصب درپوش

زيف يها مشخصه

كاهش منظور به 
معرض آب قر

در هنگام نصب 
كه دس يهنگام 

بيش(ساالنه و 
در هنگام تميز 

دريچه و دستگ
دستمال مخص

هاي قوي حالل
هايي كه حلقه 

ي رابط ج پايانه
ها قبل از حلقه 

م -  دوم فصل
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  ي دما و فشار در صورت لزوم واسنجي شوند.گرها حسدستگاه به واسنجي يا تنظيم نياز ندارد، تنها  –

  شوري - 2- 2

 pptها) در جرم مشخصي از آب اسـت كـه معمـوال بـا واحـد       ي يون (سازنده هاي محلول شوري مقياسي از جرم نمك
هـاي   هاي كلسيم، منيـزيم، پتاسـيم و سـديم و آنيـون     شامل كاتيون موالمع در آبهاي موجود  . يونشود مينمايش داده 

  بيكربنات، كربنات، كلريد، نيترات و سولفات هستند.
 گيـري  انـدازه از طريـق محاسـبه بـه     تيدرنهاابتداي راهي است كه هدف و خروجي آن هدايت الكتريكي  گيري اندازه

  ).از طريق روابط محاسباتي(انجامد  شوري آب دريا مي 
هسـتند كـه در يـك     نصـب  قابـل ي يدريا گيري اندازهبر روي انواع تجهيزات هدايت الكتريكي  گيري اندازهي گرها حس

ـ   نمايند. اين تجهيزات مي مي گيري اندازهنقطه و يا در اعماق مختلف هدايت الكتريكي آب را  روي  صـورت ثابـت   هتواننـد ب
 سـنجنده عمـق،   روي تجهيزاتي مانند دسـتگاه  حمل قابلصورت  هو يا بها، سكوها و نظير آن نصب شوند  انواع گوي شناور

اشاره شده  5-1-3-2 و 2-2-2 هاي در قسمت ها به ترتيب اي از آن ي كه به نمونهابيباز رقابليغ ، شوري و كاوشگرهايدما
قرار گيرنـد. در حـال    همورداستفادنصب و هاي تحقيقاتي  و در مطالعات ميداني بر روي قايق، انواع شناورها و كشتي است

 سـنج  يشـور ي و يـا اسـتفاده از   يشـيميا  هـاي  گيري آب و اسـتفاده از روش  شوري از طريق نمونه گيري اندازه حاضر عمال
  .كاربرد ندارد معمولصورت  هب ي،ي ميدانها گيري اندازهدر  گرها حسواسنجي  منظور بهجز در موارد خاص و  ،آزمايشگاهي

  رفركترومترفاده از گيري شوري با است اندازه - 2-2-1
توانـد ميـزان    است و مـي  حمل قابلرود. اين دستگاه  مي به كارميزان شوري آب  گيري اندازهبراي  رفركترومتردستگاه 

  سنجش نمايد. (o/oo)قسمت در هزار  100شوري را از صفر تا 

  ابزار كار -2-2-1-1
  )19-2شكل دستگاه رفركترومتر دستي ( -1
  يازبرداري در صورت ن ظرف يا بطري نمونه -2
  دفتر يادداشت براي ثبت اطالعات -3
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مانـدي بـاقي

السـتيكي آن
كرده تـا عـدد
ارد در جهـت
شـود، سـپس

 شود.

ور گرفتـه تـا
ـت چـرخش

نـاوري توليـد
بـراي. انـد  ـده 
ذكـر اسـت، ن

1- CTD 

م ـود كـه پـس   

خته و دريچه پال
شمي آن نگاه ك
ترومتر قـرار دا
ترومتر ظاهر ش

كوپ) خشك ش
 بـه سـمت نـو
مي داراي قابليـ

پيشـرفت فنـه  
شـد دادهتوسعه 

يانشا. شود  مي

 

شـ نان حاصـل  

فركترومتر ريخت
 از عدسي چش
كه باالي رفركت
ر عدسي رفركت

كاغذ ميكروسك
و سپس آن را
عدسـي چشـم

  1 الكتريكي
بـهبـا توجـه    و

سته يكپارچه ت
ايين فرستاده

  يمتر دست

 ك شود.

ريخته و اطمين

را در دريچه رف
ديد قرار داده و

ك دو سو ن پيچ
تا عدد صفر در

ي (ككاغذ تمال
ترومتر ريخته

اسـت، ع ذكـر  

دما و هدايت
)D( و عمق )
صورت يك بس ه

 فرد يا وينچ پا
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رفركتروم -19- 2

مال تميز پاك
 را در دريچه ر

 هد.

ه آب شيرين ر
شيد يا نور شد

با چرخاندن ت
 تنظيم كرده ت

دستو مجددا با
الستيكي رفركت

انيشاده شود.

، دي عمق نده
)C( يكيالكترت

هين پارامترها ب
 اسكله توسط

2شكل 

ز و با يك دستم
سمزي معكوس

ر دهت تاثير قرا
گاه، چند قطره
سمت نور خورش

صور نيار غير
 آن دستگاه را

 ك شود.

 مقطر شسته و
روي عدسي پال
 چشمي خواند

   است.

فاده از سنجن
هدايت) T( ما

گيري اي ه اندازه
ي يك شناور يا

 آب يكيز

رفركترومتر باز
مقطر يا آب اس
دستگاه را تحت
ي كردن دستگ
كترومتر را به س
خوانده شود، در
ت يا در خالف

ي خشككاغذ ل
متر بايد با آب
مونه آب را بر ر
 طريق عدسي
 فاصله كانوني

با استف شوري
 پارامترهاي دم

سامانه معموال 
معموال از روي 

                  

زيف يها مشخصه

  روش كار -
ر ابتدا دريچه ر
ند قطره آب م
مانده است تا د

واسنجي منظور 
سته شود، رفرك

خ (ppt 0)صفر 
ساعت هاي قربه

دستمالريچه با 
ريچه رفركتروم
ند قطره از نمو
يزان شوري از

منظور تنظيم 

گيري ش اندازه 
ل پيوند دروني

گيري، ي اندازه
ه داده، دستگا
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چن -2

نم
به -3

بس
ص
عق
در

در -4
چن -5

مي
به

2-2-2-
به دليل

يگرها حس
آوري جمع

               
 



  هواشناسي

 )20-2ل ( 

 دستگاهدر 

تقريبـا بـا    
نج متـر از  

ي انـداز  ب

ه ي فيزيك دريا و

شـكل«شـود    

ي ددرست بهب 

هـا ت گيـري  ازه
حدود يك تا پنج

آب بـه  قبـل از  
 ».هد

هاي يري مشخصه

واسـنجيايـد  

 
  يكي

ها خارج و آب له

اندتا  شود مي 
كه ح شود مي 

،گيـري  نـدازه 
ده  را نشان مي

گي ندازها راهنماي

با از پارامترهـا    
  .»ت

يالكتر تيا و هدا

هواي داخل لول

رستادهپايين ف
پايين فرستاده
انعمـق محـل   
دستگاه به آب

01/10/98   

هـر يـك ري
است لكتريكي

دما عمق، ي جنده

داشته شود تا ه

ك متر بر ثانيه پ
داكثر تا جايي پ
ين الزم است ع
گونگي ارسال د

گيـر انـدازه ي ـا
و هدايت ا دما

سنجدستگاه  - 20

نگاه د رآبيزر

گ تقريبي يك
حد دستگاه د.

رد نكند، بنابراي
چگ )21-2كل (

گرهـ حسگاه،
ي عمق، جنده

0- 2شكل 

 

ت سه دقيقه در

با آهنگ دستگاه
عمق انجام شود
و با كف برخور

شك«ده شود جي

 انداختن دستگ
سنجك دستگاه 

  زار
 ب

 ه

نصب ارچوب

  وش كار
بايد به مدت گاه

  ن يابد.
د ز سه دقيقه،

 يك متر در ع
 فاصله داشته و
گاه، حتما سنجي
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پيش از به آب
يك دهنده نشان

ابز -2-2-2-1
طنا –
وزنه –
چها –

رو -2-2-2-2
دستگ -1

جريان
پس از -2

ي بازه
بستر
دستگ

6

پ
ن

2
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ـارزه بـا ايـن
چسـبيده بـه  

 ايـن فرآينـد

 جيده شود.

 ستفاده شود.

مبـ منظـور  بـه  
چ وبات زيسـتي  

وشـانده شـود،

زده شود سنج 
 شود.

اس ،شوند ميه ن

 
  يكيالكتر ت

.گـردد  مـي  ها
رسـواي از  ونـه 

 

ب پالستيك پو

د رسوبضي 
ه شبرد كارم به 

فرسوده ديورش

تيدما و هدا مق،

گره حسخرابي 
نمو )22-2ل (

استفاده شود.
تر با چسب زرگ

 ي نماند.

 م باشيد).

هاي ها رنگ ي آن
ها دقت الزم آن

نور خو در برابر

01/10/98 

عم ي سنجندهزي

مكرر سبب خ ر
شـكل« شود مي

%) ا75ن مس (
ي بزگرها حس

باقي گر حسر
واظب آلومينيوم
ت فصلي است.
 تعويض شود.
كه بايد بر روي

داري آ ظ و نگه

باثبات بوده و

مستقرساز -21-

طور به  دستگاه
مي زير توصيه

ين ميزانتر ش
حسب شفاف و

د PVCچسب
شانده شود (مو
مكان و تغييرات

تميز يا گرها س
يي كگرها حس

صب و در حفظ
 ستفاده گردد.

ماوراءبنفش ه

 آب يكيز

2شكل 

 ستگاه

رويدريايي  ه
هاي روش، شكل

:«  
بيشبا  رسوبضد

كوچك را با چس
اي از چ كه ذره 

چسب مس پوش
ت تابع عمق، م

حسمه منظمي
آن دسته از ي
صحيح نص طور ه
بسيار اس ،رفلزي
در مقابل اشعه 

زيف يها مشخصه

نگهداري دس -3
موجودات زنده 

و بهبود اين مش
»دهد مينشان 

هاي ض از رنگ 
ي كگرها حس 

شود ميباعث 
با چ گرها حس 
رشد موجودات 
بر اساس برنام 
واسنجي امكان 
به بايد دستگاه 
يغاز تركيبات  
كه قطعاتي از 

م -  دوم فصل

 

2-2-2-3
رسوب

موجودات و
را ن دستگاه

–

–

–

–

–

–

–

–

–



  هواشناسي

 تيـ  موقع
 100 قمـا 

ح آب بـه    

سـتگاه در     

  ده شود.

ه ي فيزيك دريا و

سرعت صوت و
تا اعم گيري زه

شـرايط سـطح 

شـود كـه از دس

سمت باال كشيد
.  

هاي يري مشخصه

 
 اه

فشار، س ،دما ،ي
انداز همچنين 

در دسـتگاه ي 

 نكته توجـه ش

تقريبي) به س ر
.يابد خاتمه مي 

گي ندازها راهنماي

دستگا يگرها س

 لكتريكي

يكيالكتر تيدا
و يا نقطه يح

  .»است تگاه

هايگر حسد تا

 نمايد. به اين
  گردد.

طور بهبر ثانيه (
دستگاهها در

01/10/98   

حس يبر رو يستيز

و هدايت ال دما
هد يپارامترها

سطح يها يريگ
دستونه از اين

شود داشته نگه

ت بستر سقوط
حد، استفاده نگ

متر ب 1ت ثابت
ه آوري داده جمع

ز رسوبات -22- 

د ي عمق، جنده
است كه يري

گ اندازهمنظور  ه
يك نمو دهنده

يرآبزنيه در

آزاد به سمت ر
ازح يشبل فشار

 بستر با سرعت
ها ج ك از دكمه

2شكل 

ك دستگاه سنج
گي اندازهستگاه

بهدستگاه  ني ا
نشان )2-23 (

ثا 10ت تقريبا

طو بهداخته تا
متر به دليل 10

گاه به نزديكي
فشردن هر يك

ي كوچك مونه
د كي كوچك،
.دينما يبت م

شكل« شود ي

  ردنياز
  ب

   مغناطيسي
  ه

  
گاه بايد به مدت

   برسد.
گاه را در آب اند

00از  تر بيشق 
ز رسيدن دستگ
ز اتمام كار، با ف
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نم -2-2-2-4
ك  اين نمونه

را ثب ييايجغراف
ياستفاده ممتر

مورابزار  -الف
طنا –
قلم –
وزنه –

روش كار -ب
دستگ -1

ثبات
دستگ -2

اعماق
بعد از -3
بعد از -4
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كـاربرد دارد و
منـاطق را ني

ارد درغلب مو
از(شـوري   ي

 
روي بر ها سنج

زاتيـ واع تجه   
، سـكوها و اور

 شـده اسـت،
  ).رنديگ رار 

1- Platinum R
2- Thermistors

  ي

ك ييايهاي در 
يتـر  قيـ ب تا عم

 معمول و در اغ
گيري اندازهي ها

 از: اند عبارت 
دماس نيكه ا ي

ـه بـر روي انـو
شنا هاي يع گو

آورده 2- 2- 2  
مورداستفاده قر

esistance Therm
s 

  
و هدايت الكتريكي

اخت مشخصه
از سطح آب ند

صورت ست. به
گره حسمراه با 

كه يردگ يمت 
اي يژهو زاتيجه

كـ 2هـا  دمايـاب 
ثابت روي انواع
 آن در بخـش

م يقاتيتحق ي

mometer 

ي عمق، دما و ده

منظور شنا به ها
توان يدما م ري
متفاوت اس اريس

هم گر دما حس

ي مختلف صورت
تج قيها از طر 

دو  1ينيـوم پالت  
صورت ث هب وانند

كه شرح يزاتي
ها يرها و كشت

01/10/98 

ز دستگاه سنجند

رهياز متغ اريي
گير اندازه. رديگ
بس يو زمان يان
ح بلكه ،شود ي

  .شود ميصب
هاي  از فناوري

آن يريكارگ به

رود مقاومـت پ
تو يم زاتيتجه

يحمل روي تجه
انواع شناور ق،ي

  قرمز مادون

اي كوچك ا مونه

يي محاسبه بس
گ يتفاده قرار م

ت و دامنه مكا
مين گيري ندازه
فشار نص عمق و

ها با استفاده س
كه ب اي يوهجي
  است، يرذ

لكتـر(الف دمـا
ت نيب هستند. ا

ح صورت قابل ه
بر روي قا يدان

هاي پرتوسنج

 آب يكيز

ن - 23- 2شكل 

است كه براي ي
مورداست ييايدر
هدف مطالعات ه
ا ييتنها بهدما  
، ع)يكيالكتر ت
انوسيو اق اهاير

هاي ع دماسنج
پذ امكان شوند ي
مختل گرهاي س
نصب قابل يياير

هب ايو  شوند صب
ديدر مطالعات م
قيهواره از طر

                  

زيف يها مشخصه

  ما

يتيكم هوا و ب
هاي د سازي دل

به كه با توجه 
 دريايي، يها ي
تيهدا گيري زه

دما در در يري
استفاده از انواع 

يها نصب م آن
حساستفاده از  

در گيري ازهاند
نصب ها آن رينظ

نصب شده و د
استفاده از ماه 

                    

م -  دوم فصل

 

دم -3- 2

آدماي 
در انواع مد
شامل شود

گيري اندازه
انداز قيطر

گي اندازه
–

–

–

               
 



  هواشناسي

 آب را تـا   
دت چنـد  
دريـايي را  

.«  

  

اخـل آب    
رود،  و مـي  

ي قسـمت    

گيـرد كـه   
اي و فـرا   ه

 هستند و 

1- XBT 
2- Frequen
3- High D
4- Transec

ه ي فيزيك دريا و

شود تا دمـاي ي
كه به مد يابياز

ي دوهـوا  آبدر 
»است يابيباز ل

 كشـتي بـه د
فـرو يا دريا س

سـاختار دمـايي

گ  خـدمت مـي   
ت بادهاي حاره
يانوس متداول

ntly Repeated 
ensity 
cts 

هاي يري مشخصه

ب انداخته مي
با رقابليغرهاي 

د مدت يطوالن 
رقابليغگرهاي 

از خودكـار ب  
ز سطح اقيانوس

ي تكامل س هده

گرها بـهاوشـ  
 پايش تغييرات
هايي كه در اقي

گي ندازها راهنماي

 
كشتي به آ  شه
هاي كاوشگر ي

ر فهم تغييرات
كاوشگ لهيوس به

 XBTگارهاي 

 سيستم پرتـاب
يلومتر از يك ك

ي منظم، مشاه

اي اسـتقرار كا
درپي، براي يپ

ه قياس و جبهه
  اند.  شده

01/10/98   

1بازيابي رقابل

است كه از عرش
گيري مايد. اندازه

شده است، بستر
گيري دما ازهد

ي جهاني دمانگ كه

اده از دست يا
، حدودشده ته

هاي زماني  بازه

را برا 3و چگال
پتكرار  4يها ش

مقي يانمندهاي
كنند، طراحي

كاوشگر غير
امل ابزارهايي ا

گيري نم ر اندازه
ين ماه تكرار ش
شبكه جهاني اند

شبك -24- 2كل

ست كه با استفا
شناختي  دوده

كان يكسان در

2درپي يپكرار

ترا برشكند.  ي
چرخن  ل مساله

ك ا را منتقل مي

 نيمرخ دما با
آب، شا   ستون

كشتي مستقر 
 ساعت تا چندي

) بيانگر يك ش2

شك

كاوشگر دما اس
كاوشگر در محد

در يك مك ري
  .گردد ي

داري شامل تك
اي را دنبال مي ه

منظور حل ل به
 بزرگي از گرما

             

دست آوردن
ي دمانگارهاي

50متر توسط 
هاي چندين ده
24- 2شكل (« 

يك ك ن آب،تو
. زماني كه كد
گير اندازه. با ود

ميپذير  س امكان
برد دو نوع نمونه

علمي جداگانه
ي چگالها رش
كه مقادير زي
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به د -2-3-1
جهاني  شبكه

ومعمق يك كيل
دهه در محدود

سازد فراهم مي

دمانگار ست
شو مينداخته
شو ميدما ثبت
اقيانوسفوقاني

NOAAد ،
هدف ع هركدام

ترا براي و  حاره
هاي مرز جريان
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.  

آزمـون عـد از  

  ر گيرد.
».است شده  ده

و بع رارگرفتـه 

  
  ني)

 ت باز شود.

قرار برداري داده
دادنشان  )26-

قرخل پرتـابگر  

(به جزء كاله ايمن

 انجام تنظيمات
دايد در حالت 

-2شكل (ه در

داخ موردنظرگر

01/10/98 

 )25-2شكل

سه ايمني كامل (

اصلي براي ا  ره
با افزار نرمداده،

جهيزات دستگاه
 ي شود.گذار م

ي شود كاوشگ
  شود.

شلبسه كامل (

 ل

 

البس - 25- 2شكل

 روشن و پنجر
ري و نمايش د

اي از تجه جموعه
نامها انتخاب و

يروزرسان بهيا  د
ش پرتاب آماده

 آب يكيز

محافظ گوش، ا

و كابل اتصا مل

 بازيابي بل

ه زمين و آنتن

ش

مخصوص افزار
آور شگر و جمع

مج«خاب شود
ه سازي داده ره

تاييد به پرتاب
، براي پافزار نرم

زيف يها مشخصه

  ابزار -
كاله ايمني، مح 
  كشتي 
حمل قابلرايانه  
 فرستنده 

 پرتابگر 

يرقابغكاوشگر  
سيم اتصال به 

  روش كار -
ا نرميانه داراي 

اي پرتاب كاوش
ع كاوشگر انتخ
يلي براي ذخير
طالعات مربوط
نروشگر توسط 

م -  دوم فصل

 

2-3-1-1-
–

–

–

–

–

–

–

2-3-1-2
راي -1
بر -2
نوع -3
فاي -4
اط -5

كا



  هواشناسي

 ضـامن را  

تصـال بـه    

.  
  و در سايه

1 earth 

ه ي فيزيك دريا و

حل قرارگيري

و سـيم اتصشود 

ل زميني شود.
 مركزي باشد و

  

A
T

هاي يري مشخصه

مح )27-2كل (

 

انجام شل جدا 
 ود.

  شود.
كشتي اتصال  نه

ر يك موقعيت

 رج شويد.

An

ARGOS 
Transmitter 

گي ندازها راهنماي

شك«شيده شود 

شود. رسم مي
ستفاده از مبد

Mk- شو وصل
رتابگر متصل ش

ي به بدندرست ه
بايد در GPS ا

  شود.

خار افزار نرم از

  وشگر

tenna 

L
C

01/10/98   

ن كشيشان بيرو

ها ر نيمرخ داده
رق كشتي، با ا

9 ي مبدل يزه

 به زمين به پر
بهستم كاوشگر

Inm ،GOES يا
  رنده، نباشد.

ش ده متوقف مي

پايان عمليات

تجهيزات كاو -2

Probe and 

Labtop
Computer

يد از گلوله افش

ي داده آغاز و ن
ي، اتصال به بر

پرتابگر يا آو  ه
ه، سيم اتصال
 است كه سيس
marsat Stand

رستنده يا گير
آوري داد  جمع

 منظور بهيا ود

26- 2شكل 

Launcher

Devil

شگر، ضامن باي

آوري  آب، جمع
ز پرتابگر دستي

عبهج 1ي زمين
ز پرتابگر عرشه
فق كاوشگر آن

dard C زجمله

هاي فر گر آنتن
ه عمق پاياني،

  
  د.
  شود. شي
ي شوبارگذارد 

             

l Interface

ظور پرتاب كاوش
  ».دهد  مي

ب دستگاه به
ورت استفاده ا
ي  فقط به آويزه

ورت استفاده از
يك پرتاب موفق

ازع سيم آنتن، 
ي يا نزديك ديگ
يدن كاوشگر به

شود. مخابرهها 
شود پردازشها 

يرايوات پرتاب 
 كاوشگر جديد
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منظ به -6
نشان

با پرتا -7
در صو -8

زمين
در صو -9

لزوم ي -10
هر نوع -11

كشتي
با رسي -12
ه داده -13
ه داده -14
اطالعا -15
نهايتا -16
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مـوردي ورت 

د، بـراي دورر       
 ياور ناخدا در
ـل برگـردد و

 رد.

 ي حمل شود.

بگيريد.دست 
  .كنيدتاب 

شگر يـا حتـي

 

صـو به در ذيل 

ن جـاي بگيـر
شود، به حكم

ـان دارد بـه پـ
ر دست نگه دار

كشتي دوراز بهد 
يد با دقت در د
ر از كشتي پرت

كاوش 30عداد 

  ه

 وجود دارد كه

 شود. شته

ر دسـتي در آن
ر جاي خود مح
ـه خـارج جريـ
ي نامساعد در
وشگر توسط باد
. كاوشگر را باي
 به بيرون و دور

 
داليل آماري، تع

 دداشت شود.

كنند پرتابضامن

به كشتي ابي

 ردد.

دا نگهز كشتي 
ـر كـه پرتـابگر

دي درست بهگر
كـه سـيم بـ  ي

وهوا آب را در 
شود كا عث مي

. آرامي بكشيد
را كاوشگر يد،

 در دريا است.
د. با توجه به د

يال يادسر شماره

01/10/98 

بيرون كشيدن ض

بازيا غيرقابلگر

  انجام شود.

 عرشه انجام گر
ي ممكن دور از
يك تـا دو متـ

اگ تجهيزاتين
يدرزمـان شـد و

تي پرتابگر دس
هنگام پرتاب، باع

ضامن را بهد،
اي سر نگه داشته

تماد كاوشگر د
 مشخص گردد

شمو همراه با  ي

ب - 27- 2شكل 

رد سيم كاوشگ

بادپناه كشتي
مكن پل روي

ر دستي تا جاي
ي بلند با طول ي
 خواهد بود. اي
كه پين را بكش
محل بايستد و

رون عرشه در ه
وز  از عقب مي

ستي را باالي س

رد و قابليت اعت
مون اطمينان

گيري اندازهقت

 آب يكيز

  دي
گيري از برخور

.  
يد در قسمت

رين قسمت مم
 ضامن، پرتابگر
لوله پالستيكي
 از عرشه مفيد

دهد ك جازه مي
بور نباشد در م
رتابگر دستي بير
شديد است و يا
 كه پرتابگر دس

  ينان
سنجش عملكر
اوشگر براي آز

 شود. هاد مي

ها با حداكثر دق

زيف يها مشخصه

نكات كاربرد -
 راه براي جلوگ
شاره شده است.
مواره پرتاب باي
تر رتاب در عقب

بل از كشيدن ض
ستفاده از يك ل

سيم داشتن گه
باني اج ال ديده

وسيله مجب يند
الي سر بردن پر
ر باد خيلي شد

ر حاليد پس

آزمون اطمي -
س ،ز اين آزمون

كا  سايز نمونه 
پيشنه تر بيش

وزن كاوشگره 

م -  دوم فصل

 

2-3-1-3
چندين

ها اش به آن
هم -1
پر -2
قب -3
اس -4

نگ
حا
بد

باال - 5
اگر -6

سپ

2-3-1-4
هدف از

–

–
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بايـد توجـه    تر بسيار مفيد است، اما واسنجي آزمايشگاهي كاوشگرها براي آشكارسازي خطاهاي دمايي كوچك –
اي كه تغييرات فشار در آب دريـا    به علت خوردگيشود ممكن است  هايي كه در آب انجام مي شود كه واسنجي

 بگذارد. تاثيركند، بر نرخ سقوط كاوشگر  كاوشگر اعمال مي  بر دماغه

 سرعت كشتي بايد نزديك به حداكثر سرعت مجاز باشد اما از آن تجاوز ننمايد. –

در مسير پرتـاب مـانعي   متر از سطح دريا فاصله نداشته باشد و  15مكاني براي پرتاب انتخاب شود كه بيش از  –
 وجود نداشته باشد.

اي انتخاب گردد كه شيب تغييرات دمايي خوبي داشته باشد (اخـتالف دمـايي بـين     ثبت دما، منطقه منظور به –
 سطح تا عمق پاياني زياد باشد).

 المللي باشد. ينبشرايط ثابت دريا در طول آزمون نبايد بيش از پنج برابر مقياس  –

يال كاوشگر، وزن، موقعيت جغرافيـايي، عمـق آب،   سر شمارهپرتاب، تاريخ، زمان،   شماره ها شامل گزارش پرتاب –
سرعت كشتي، شرايط باد و دريا، تاريخ توليد ثبت و در صورت نياز يادداشـت ديگـري شـامل توضـيحات الزم     

 شود. پيوستبراي پرتاب 

 كاوشگرها پياپي پرتاب شود تا زماني كه نمونه تمام شود. –

 خارج از محدوده مقايسه گردد.  شده، يبند دستههاي  ها و داده رخ يمنن پرتاب، پس از پايا –

 نهايتا نتايج در يك گزارش مستند كه توزيع زماني داشته باشد خالصه شود. –

  انواع كاوشگر -2-3-1-5

  1نگار عمق-دما كاوشگر -الف
 افـزار  نـرم با شـوري ثابـت،    شده ختهشنانمايد. در مناطق  مي گيري اندازهدماي آب را در اعماق نگار،  عمق-كاوشگر دما

د. محاسبه و ثبت نمايـ توسط كاوشگر،  آمده دست بههاي دمايي   تواند سرعت صوت در عمق را بر اساس داده مي مخصوص
يكي به دور دو قرقره پيچيده است، با دو رسانا است كه  دار يقعامتصل به يك سيم گر دمايي  كاوشگر مجهز به يك حس

ي كاوشگر مجهز بـه يـك    كاوشگر و ديگري داخل گلوله افشان همراه كاوشگر قرار دارد. همچنين دماغه ها داخل از قرقره
زمـان ورود   ،سازد. برد رابـط  كه يك راه اتصال الكتريكي به زمين و برد رابط را فراهم مي استالكترود (مختص آب دريا) 

  .كند ميكاوشگر به آب را ثبت 

                                                      
 

1- XBT 
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داكثر سـرعت
وعمـق نگـار   

 كـاوش و حـد
ع-دمـا كاوشـگر  

 
  رشه يك شناور

PROBE 

ـداكثر عمـق
اي از ك نمونـه  

  

از روي عر وشگر

SHIP
HUL

THRU-HUL
LAUNCHE

MODEL LM

ها در حـ ت آن
دهندهنشان )2

  نگار عمق- ما

كااوت رهاسازي 

HAND-HEL
LAUNCHER

MODEL LM3

P’S 
LL 

LL 
ER 

M4A 

01/10/98 

د دارد كه تفاو
29-2شكل (و

دمكاوشگر  - 28-

هاي متفا روشو 

LD 
ER 

3A

ع مختلف وجود
و )28-2شكل (

-2شكل 

عمق - دما  ب داده

DECK
LAU

MOD

L

CO

J

PC 

 آب يكيز

اعدر انو ق نگار
ش«اوشگر است

  ».ست

كسب ستميس -2

K-MOUNTED 
UNCHER 

DEL LM2A 

LAUNCHER CABL
SUPPLIED WITH
LAUNCHER

ONNECTOR BO
OR 

JUNCTION BOX

زيف يها مشخصه

عمق-رهاي دما
كا زمان پرتاب
اسهاسازي آن 

29- 2شكل 

LE- 
H  

OX 

X 

م -  دوم فصل

 

كاوشگر
در ز  كشتي

چگونگي ره



  هواشناسي

 كاوشـگر  

شـكل  «ت    

1- XSV 
2- XCTD 

ه ي فيزيك دريا و

اي از نمونـه  )3

مـاق آب اسـت

هاي يري مشخصه

30-2شـكل ( «

  

تريكـي در اعم

 

گي ندازها راهنماي

« اسـت  را دارا   

  ت صوت

ما و هدايت الكت
  ».استق

XC 

01/10/98   

ـوت در عمـق

سرعتكاوشگر  -

دم گيري اندازه
در عمق يكيكتر

CTDكاوشگر -31

سرعت صـو ري

-30- 2شكل 

 2ي

يتقابل داراي
الك يتو هدا ما

1- 2شكل 

1  

گير اندازهبليت

دايت الكتريكي

،يكيالكتر يت
دمي از كاوشگر

             

سرعت صوت 

قاب، رعت صوت
  ».ست

هد دما و عمق،

يو هدادما  ،مق
اي نمونه دهنده

                    

46 

 

كاوشگر -الف

كاوشگر سر
اس سرعت صوت

ع كاوشگر -ب

اوشگر عمك
د نشان) 2-31(

                  
 

6

ا

س

ب

)
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شـتي سـازگار
 

  

  

LA
T

CON

LE

كش  رشـه ع  اده 
».ن داده است

BREECH
ADAPTER

AUNCH 
TUBE 

LAN

TO

NTACT 

EVER 

HAN

GRIP

ي پـردازش د
ها را نشان ه آن

  دهنده يلشك

  هند

BREECH 

H 
R 

NYARD FOR 

OGGLE PIN 

ND 

P 

هـا  سامانهو  ف
دهنده يلتشك

تش يو اجزا عرشه

دهن يلتشك يجزا

LAUNCH
CABLE

STANC

LAUNCHER 

CONTACT PI

YOKE

R

P

01/10/98 

شگرهاي مختلف
بگرها و اجزاي

عر ينصب بر رو ل

و اج يرتابگر دست

GROUND 
STRAP 

HER 
E 

CHION

BODY

IN ASSY

RELEASE 

PIN SLOT 

شكاوبا  هركدام
انواع پرتاب) 36

پرتابگر قابل - 32-

پر - 33- 2شكل

 آب يكيز

  ف پرتابگر
هكه  هستند ل
-2شكل ( الي 

-2شكل 

ش

زيف يها مشخصه

انواع مختلف -
ها در سه مدل

)32-2شكل (

م -  دوم فصل

 

2-3-1-6
پرتابگره

ش« هستند،



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و

 

هاي يري مشخصه

  
 شه)

گي ندازها راهنماي

عر ينصب بر رو ل

 يگر دست

01/10/98   

خودكار (قابل ي ه

پرتابگ زاتيتجه

كننده پرتاب - 34

-35- 2شكل 

4- 2شكل 
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ان اسـت كـه
. اطالعـاتـد 

نوس را بـراي
آرايـشاي از 

هـر نـوعو ي   
آرگو، نقشور 
در راسـتاي ي   

هـا ط كشـتي  

يجـا  بـه ـوان  

سط يـك نـوار
 مستقرسازي

.(  

  و
شـناور سـرگردا

كنـ مـي آوري  ع   
اميـك اقيـانين

ا نمونـه  دهنـده 
مقيـاس جهـاني

شناو  ند. شبكه
گـام بزرگـين   

توسـط اي  قـاره      
  هستند. 

  است. شاهده
تـ ـناور را مـي  

ها توس ن جعبه
 دليل اين نوع

)40-2شكل  (

  دهنده ليتشك 

ي جهاني آرگو
ش 3500ش از  

ي جهـان جمـع
شناخت بهتر دي

د نشـان  )2-37
در مرا ح دريـا    

ان  شركت كرده
نامـه همچنـين

 چرخنـدهاي
برداشت قابل، 
مش قابل )2-38
. اين شـشود مي

). اين39-2كل 
.گردد ميخارج 

بي وارد نشود

 كشتي و اجزاي

ي برنامههاي  ر
ستفاده از بـيش

هـاي  اقيـانوس 
اي امكان ش واره
2شكل («مايد

سي زيـر سـطح
 در اين برنامه

. اين برنكند مي

ـه جـو تحـت
شناورهاي آرگو

(شكل  كه در 
مر آب مستقر 

  .د
شك( شود ميقر

ي خآرام بهناور
آسيب گرها حس

1

2

01/10/98 

ي ميان بدنه صب

شناوربا  دما
با اسها و درياها

له در سرتاسر
مشاهدات ماهو
نم ي فراهم مي

شاهدات اقيانوس
 سرتاسر جهان

مبازي  ها آنن

مـا و آب بـ گر
ي شبردار مرخ

وجود دارد ده)
ونه پوششي در

قراردادوي آب
ي مقوايي مستق

يجه شندرنت ود
حناور در آب به

2

3

4

6

12

نص قابلپرتابگر  - 3

مق، شوري و
ه اقيانوس  لعهطا

 و دما را هرسا
 در تركيب با م

ني اقليم جهاني
آرگو اولين مش

ملت در 50ز
 علل گرم شدن

بـين و انتقـال
مينهاي پياپي  ه

سازند ر شركت
گرفتن در هرگو
كج كرد و بر رو

هاي ، در جعبه
شو مييه و باز

شن قرار دادن

11

10

7

 آب يكيز

36- 2شكل 

عم ردن نيمرخ
ي مشترك مط
ل عمق، شوري
ناورهاي آرگو
بين خت و پيش

آدرواقع. »ست
ش ازست كه بي
ها و ك اقيانوس

  ته است.
هـاي قطب ستان

چرخه لهيوس به
ازنظر دو نوع (

گ بدون قرار كه
ب فقط كمي ك

رنگ است تيره
كه در آب تجز
در طول فرآيند

1- FLANGE
2- BALL V
3- BREECH
4- BREECH
5- BREECH
6- SHIP’S A
7- GROUN
8- LAUNC
9- VALVE 
10- RING W
11- HULL 
12- LAUNC

5

9

8

زيف يها مشخصه

به دست آور 
جهاني  ك برنامه

پروفايل 120.0
شده توسط شن

منظور شناخ  به
رگو اسورهاي آ

فراهم كرده اس 
ر فهم ديناميك
ي دريا برداشته
هايي مانند زمس

بنيستند اما  ده
در عمدتا آرگو

ك زردرنگنوع  
انداختن در آب

نوع ديگر كه ت 
ك اند شده بسته

آن است كه د

GE OF LAUNCH TU
VALVE 
H ADAPTER 
H 
H HANDLE 
ADAPTER 

ND STRAP 
CHER CABLE 
E HANDLE 
WASHER 

CHER TUBE 

م -  دوم فصل

 

2-3-2-
آرگو يك

000تقريبا 
ش يآور جمع

دانشمندان
جهاني شنا

وهوايي آب
اصلي را در

پايش شيمي
ه پديده

مشاهد قابل
شناور آ

–

–

UBE



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و

  

  

 

هاي يري مشخصه

  )2012ر 

 دارنده

گي ندازها راهنماي

دسامبر 31(تاريخ

  ر آرگو

د مراه با بست نگه

01/10/98   

شناورهاي آرگو (

دو نوع شناور - 3

جعبه مقوايي همر

آرايش جهاني ش -

38- 2شكل 

اخل جشناور د - 3

Brest

Opening u

-37- 2شكل 

39- 2شكل 

t basin test

sing a “salt pa

padlock 
astille” 
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فشـار را شناور
نيمـرخ شروع 

)شـود  مـي ب   

نمايـد. ره مـي  
نيمرخصعود (

تفاده از يـك
آرگو موقعيت

 

 ست).

 شود.

ش و شود ميص 
و مجددا ش نظر

متـر انتخـاب 2

تگاه ذخيـرسـ 
ي) و در طول ص

م داده بـا اسـت
سيستم آچنين 

 ل ذيل است.

متر بر ثانيه ا ي

ش مت سطح مي

. 

  

ط كاربر مشخص
موردن به عمق

000 معمول ر

دس  تا در حافظه
ملكرد الگرانژي

. حجـمشـود  مي
هش يابد. همچ

كه شامل مراحل

سانتي 10ركت 

شناوري به سم
 ردد.

طح ادامه دارد
  

 ه جعبه مقوايي

توسط كند مي
و رسيدن ناور

طور بهدي (كه 

و نهايت گيري زه
نزول يا عم مرخ

ممخابره   آرگو
 به حداقل، كاه

كه دهد ميشان

ت (سرعت حر

ب باد شدن و ش
گر  نيز ثبت مي

واره بر روي سط
شود.  آغاز مي

01/10/98 

آزمون حوضچه -

در آن حركت
رخه با نزول شن

صعود نيمرخع

اندازرا  و عمق
نيمسطح آب (

هاي سيستم ه
ها  ارسال داده

  نمايد.  مي
ناور آرگو را نش

ساعت 6ر طول
 ي اقيانوسي.

 خارجي موجب
ال آمدن شناور ن

ها به ماهو  داده
و چرخه جديد

40- 2شكل 

نزول و صعود د
نمايد. اين چر ي

ست، عمق شروع

ر شوري، دما و
 شناور به زير

به ماهواره ،شده
مان الزم براي
آب است ثبت

يك شن موريت
 يما.

متر د 2000ق
ها سيله جريان

خلي به مخزن
ما در طول باال

ارسال منظور ه
و بازگشتهخزن

 آب يكيز

  برداري ه
هاي ن نيمرخي

مي گيري ندازه
ذكر اس يانشا. 

   نيست.
ناور سه پارامت
ر بازه فرورفتن

ش يرهذخي  ها ده
تا زم شود ميم 

كه شناور روي آ
ماي از چرخه 

كشتي يا هواپي
ت پايين تا عمق

وس روز به 9دت
ن از مخزن داخ

به شوري و دم 
بهساعت  12ت 

ه مجددا به مخ

زيف يها مشخصه

نمونه  چرخه -
كه سيستم طي

انه در عمق ست
.شود ميكميل 

با عمق مسير ن
شن، ماموريتل 
تواند در ها مي ي

  ام شود.
 هر صعود، داد

سازي كم شرده
ر طي زماني كه

ي) تصوير2-41
ي با كستقرساز

ركت به سمت
ناوري براي مد
مپ شدن روغن

هاي مربوط ده
ناوري به مدت
وغن پمپ شده

م -  دوم فصل

 

2-3-2-1
عمقي ك

پيوس طور به
تك ،صعودي

لزوما برابر
در طول

گيري اندازه
صعود) انجا
پس از

لگوريتم فشا
شناور را در
شكل (

مس -1
حر -2
شن -3
پم -4
دا -5
شن -6
رو -7



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و

  

هاي يري مشخصه

  

گي ندازها راهنماي

  شناور آرگو

  ».ه است

  رنگ آرگو يره

01/10/98   

ش ماموريتي  رخه

گو را نشان داده

ي كلي شناور تير

چر - 41- 2شكل

يك شناور آرگو

شما -42- 2شكل

   آرگو
هاي ي  از بخش

ش

ساختار شناور
ي) تصوير42-
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س -2-3-2-2
-2شكل («
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پـايش كننـد.
شناسايي كند،

 2-43.( 

ـت پايـدار از
كرد.ت اشاره 

اهميـت اسي 

را از راه دور پ 
ر رفتار آرگو ش

شكلدريايي (
دن سكو از حالـ
سازي كرده است

شنا زيست گران 

موردنظرشـان  
گو ناهنجاري در

  ست.

هاي د د طوفان
 و يا خارج شد
س وي سكو النه

 براي پژوهشگ

  
  شناسان وس

  
  سان

هاي ايستگاه د
پايش آرگ كه ن
.  
ذكر شده اس ود

ركت كند، مانند
موجب حركت

 پرنده كه بر رو
ن در اين بخش

 ».دهد مي

واشناسان و اقيانو

و به زيست شناس
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دهد مياجازه  ن
آن محض به. هد

دهد ميهشدار
شو مي هشدار

 .شده

ي حرا مالحظه
ن به سكو كه م

توان به يك ي
گشت پرندگان
گان را نشان م

  الني

ش آرگو براي هو

دمت پايش آرگو

به كاربران كه
هد مي گزارش

يا پيامك ه گار
ي كه منجر به

ش نصبوضعيت
م قابل صورت به
جانداران وآمد ت
نمونه مي عنوان 
ي رفت و بازگ ه

پرند وآمد رفت
ر، به مدت طو

خدمت پايش - 43-

خد -44- 2شكل 

 آب يكيز

  و
ارزشمند است
ملكرد سكو را

دورنگط ايميل،
هايي ز ناهنجاري

از و گر حسك
يد ثابت باشد،

رفت حاصله از
بهشود  شده مي

ت كه ثبت بازه
پايش )2-44

 فرستنده شناو

-2ل كش

زيف يها مشخصه

پايش آرگو -3
آرگو، خدمتي ا
، موقعيت و عم

دستگاه توسط 
ل چند نمونه از

خارج شدن يك 
سكويي كه باي 
ثبت نوسانات 

ش يينتعپيش 
ذكر است يانشا

شكل («دارد 
ي فازكارافتادگ 

م -  دوم فصل

 

2-3-2-3
پايش آ
پايش آرگو

متصديبه 
در ذيل

–

–

–

–



  هواشناسي

 

ي ايـن  داز 

1- Termina

ه ي فيزيك دريا و

 

باشد) رايانهي 

انـد آب بـه ي از 

al Emulation So

هاي يري مشخصه

  ي حمل)

شناور عملكرد

ا ساعت داخلي

اي نمونـه  )45-

oftware 

گي ندازها راهنماي

ي دستگاه براي
 ل

ناور و بررسي ع

يا ياب جهاني ت

2شـكل ( « ود

  
  ور با دست
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بندي ظور بسته
ف كشويي و قفل
مه دادن به شن

موقعيت  كننده

شو ميب منتقل

اندازي شناو آب ه

منظ چوبي (به  به
دد شامل كيف
العات براي برنام

 ي

كيافتدري، يك

 با دست به آب

به - 45- 2شكل 

 
در جعب رگرفته

مجد استفاده بل
تبادل اطال فزار

ه درگاه ترتيبي
  1انه

ند ساعت مچي
  رگو

  رنگ رد

متري 3ع رتفا
 

             

 موردنيازبزار 
قراربه مقوايي 

قابت رهاسازي 
افز نرمل رابط و 

پيوتر مجهز به
تقليد پايا افزار

توان (مي سنج ن
آر آزمون  موعه

  روش كار

زري شناور داز

  با دست

وي عرشه از ار
  ». داده است
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اب -2-3-2-4
جعب –
كيت –
كابل –
كامپ –
ا نرم –
زمان –
مجم –

ر -2-3-2-5

اند آب به -الف

شناورسازي -
شناور از رو
شناور را نشان
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ـازي اسـتفاده

شود. پس  مي
تگاه هـر دسـ  

ـدازي شـناور

طـول مستقرسـ

ورسازي انجام
نه شناور شد

  

  

انـ آب احـل بـه  

ن شـناور در ط

 و مراحل شناو
 فرآيند بسته به

مرا) 50-2كل ( 

 و محكم كـردن

روزنه قرار داده
صاص داد. اين

  زي با طناب

  در آب گرفته

شـكل الـي  )48

01/10/98 

  شود. ي
مهار كردن ظور

ناب را داخل ر
ناور بايد اختص

مستقرساز -46-

قرارگشناور  - 47

8-2شكل (« ود

 شناور بسته مي
منظ هبكننده،  ل

، طن)47-2ل (
پايين رفتن شن

-2شكل 

7- 2شكل 

شو مي مستقر

 آب يكيز

  ده از طناب
ننده از قبل به

يلتعدي صفحه

شكل و )2-46(
زماني را براي

محافظ   جعبه
 ».ست

زيف يها مشخصه

ي با استفادداز
كنن يلتعدصفحه 
هاي روي  سوراخ

  ردد.
شكل ( اساس 

ي، زانداز آب به 
  تفاوت است.

  رنگ تيرهر 
ع شناور، درون
ا نشان داده اس

م -  دوم فصل

 

اند  آب به -
ص -1
از - 2

گر
بر -3

از
مت

شناور -ب
اين نوع

را رنگ يرهت



  هواشناسي

شـوري،   ه 
ي تعيـين  

ه ي فيزيك دريا و

 
  ي

  
  ب

 

بـهتـوان   مله مي
شار با عمق براي

هاي يري مشخصه

ن پوشش مقوايي

وكار رهايي در آب

  حافظ

 است كه ازجم
فش  ست. از رابطه

گي ندازها راهنماي

درو شده حافظت

هار ايمني با سازو

ي مقوايي مح جعبه

مورداستفاده ي
 تعيين عمق اس
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محد كردن شناور

ز يك سيستم مه

رفته در آب در ج

علوم دريايي در
اصلي آن براي

حال بلندشتي در

ازي با استفاده از

شناور قرارگر -5

ها ط بين كميت
هاي ا  از كاربرد

خدمه كش - 48- 2

مستقرسا -49- 2

0- 2شكل 

  (جزرومد)

ر محاسبه روابط
ولي يكي  كرد،

2شكل 

2شكل 

نات تراز آب

در ،گيري شده
اشاره كت صوت 
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نوسان - 4- 2

گ فشار اندازه
سرعت چگالي و

6

2

چ
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ابزارهـاي مختلفـي     لهيوسـ  بـه فشـار   معمـوال شـود.   گيري تراز آب و جزر و مد اسـتفاده مـي   ازجمله براي اندازه ،تغييرات عمق
 نييتع كنند. گيري مي اندازه بار يها معموال فشار را با واحد دس شناس است ولي اقيانوس پاسكال آن واحد و شود گيري مي اندازه
رودخانـه،   كيدروليـ ه ،يرانيكشـت  هـاي مختلـف   نـه يكـه در زم  سـت ا ايـ مهـم در  اريو بس هياز اطالعات پا يكيسطح آب  تراز

ماننـد اسـتخراج    يهاي فراسـاحل  تيفعال سواحل، يمهندس ،ساحل تيريتوسعه و مد ،علوم دريايي، 1بستر ري عوارضبردا نقشه
در سـال   ژهيـ و بـه فرازسـنجي،  رهـاي  اراد ههاي مجهز ب با ورود ماهواره ،ييهاي فضا گيري از منظر اندازه .نفت و گاز كاربرد دارد

گيـرد و   انجـام مـي   يي با دقت زيـاد يهاي فضا گيري اگرچه اندازهمد. به وجود آ گيري ارتفاع سطح آب انقالبي در اندازه، 1392
انـد   ي نيز مواجهيها ها با عدم قطعيت گيري ولي اين اندازه ،برسد متر بر سال ميلي ±1تواند به  گيري متوسط تراز مي دقت اندازه

بايسـت بـه داده    ژئوفيزيكي كه مـي  ازيصحيحات موردن، تها فرازسنجگيري  مشكالت ارزيابي پايداري و ثبات در اندازهشامل كه 
 رقابـل يعنوان روشـي غ  ههاي ميداني را بايد ب گيري با توجه به مسائل ذكرشده، اندازه باشند. ميمحاسباتي  يها اعمال شود و فن

  .به حساب آورد ايهاي تراز آب در گيري اندازه عنوان مرجع در هجايگزين و ب
 :گيرد ميزير انجام  وابطهدايت الكتريكي بر اساس ر گيري اندازهاده از شوري با استف گيري اندازه

)2 -4(  15
C(S,15, 0)

R
C(35,15, 0)

  

)2 -5(  2 3 4 5
15 15 15 15 15S 0.08996 28.29729R 12.80832R 10.67869R 5.98624R 1.32311R       

 گراد و در شرايط فشـار اتمسـفر   درجه سانتي 15برابر هدايت الكتريكي نمونه آب دريا در  C(S,15,0) ،4-2رابطه  در

 الكتريكي تيهدا  C(35, 15,0),آيد. همچنين در اين روابط از طريق رابطه كلرينيتي به دست مي )S(است كه شوري آن 
  .شود ميمحاسبه  5-2رابطه شوري از . است آب استاندارد دريا

  :اند از برشمرد كه عبارت گيري جزر و مد براي اندازه توان يفناوري را م نوعساسا پنج ا
  رائت سطح آبخط كش ساده براي ق كياستفاده از  –
 صـورت  چاهـك آرامـش   يكيمكان يطراح قيامواج از طر فيلترروش  نيدر ا: 3به همراه شناور 2رامشآچاهك  –

  .رديگ يم
 ارتفـاع  گيري شـده بـه   و مقدار فشار اندازه شيپا) سطح آب ريز( يرسطحيروش، فشار ز نيدر ا: 4سامانه فشار –

 هـا  سـامانه  نيـ . ارديـ گ يصـورت مـ   5يرانش محلآب و شتاب گ يشود كه بر اساس چگال مي ليستون آب تبد
گيـري   انـدازه  ،مطالعـات  نيـ اسـت كـه در ا   يانوسيدر مطالعات چرخش آب اق يداراي كاربرد اختصاص تر بيش

                                                      
 

1- Topography 
2- Stilling Well 
3- Float Gauge 
4- Pressure System 
5- Local Acceleration Due to Gravity 



  هواشناسي

 قيـ ي عم 

بـراي   آن 

  .شود مي ه

د ولـي  نشـ      
توسط  دما
 هـاي  مانه 

 خطاهاي 

ر فشـار  گـ 

1- Acousti
2- Radar S

ه ي فيزيك دريا و

هـاي و آب يحل   

و برگشـت   مه 

 راداري استفاده

ان سـاده نباش
زمان د مه يري
. سـامشـود  مـي 
الكترونيكي نه

  ».تاده اس

گ  داراي حـس   

ic Systems 
System 

هاي يري مشخصه

طالعـات فراسـاح
  . مبنا است

ي صدا از چشـم

هاي از فركانس

ن اسـت چنـد
گي اندازهوجه به 

منهائي منتقل 
ساما كرويمك 
نشان دارا  مانه

  هاي سيليكوني

پـردازيم كـه ي  

گي ندازها راهنماي

 و ناظر بـر مط
فقدان تراز ،ي

هاي تقال پالس

اسوم گفته شد،

ر عمـل ممكـن
ر است كه با تو
ح و به گيرنده ن

رند از طريق يك
سام اين اي از ه

 
ه به فشارسنجهز

ي تـراز آب مـي
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تفاع آب است
گيري اندازه ي نه

زمان انت ش مدت
  .شود

ت كه در روش س

گرفت كه در ر
فشار گر حسا
تصحيح ،شده 

قادر ،سيليكوني
نمونه )2-51 (

 دما و شوري مجه

ي  كننـده   ثبـت
  ».دهد مي

ري اختالف ارت
سامان نياي اه 
روش نيدر ا: 1

ش ب استفاده مي
انتقال صوت يا

 تي

به كاتوان   مي
ونيكي همراه با

گيري اندازهشار
هاي س سنجشار

شكل«  نمايند

ه سنجنده عمق،

ي از دسـتگاه
ستگاه را نشان م

گير تر از اندازه م
از مشخصه ،گر
يصوت اي كيت

نبع تا سطح آب
جا روش به نير ا

ر پيزو مقاومت
اي مختلفي را
ك مدار الكترو
دما بر روي فش

فشي مجهز به
فشار جبران ي

سامانه -51- 2ل 

  از آب
اي ه شرح نمونـه

) اين دس2-52

             

مهم فشار تالف
گيد عبارت ت. به
هاي آكوست مانه

اسبه فاصله من
در: 2مانه راداري

ي فشارگرها س
ها روش گيري،

استفاده از يك ،ش
ي ناشي از اثر د
ق، دما و شوري

گيري اندازه در 

شكل

ي ترا كننده ت
ا براي مثال به

2شكل («ست 
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اختال
است

سام –
محا

سام –

حس - 2-4-1
اندازهبراي 

روش نيموثرتر
، خطايگر حس

ي عمق سنجنده
ناشي از دما را

ثبت -2-4-1-1
ما در اينجا

مقاومتي اس پيزو
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انجـام ودكـار  
شـار بـا دقـت
تفـاوتي دارد.

مايـد.عريـف ن  
توانـد گاه مـي  

1- Acetal 

 

صـورت خو  بـه  
گـر فش ك حـس   

ي عملكـرد مت ه  
 دسـتگاه را تع
د است. دسـتگ

 
 

ن دستگاه هـم
مجهز بـه يـك
ـرداري، شـيوه

گيري ي اندازه
ب عميق موجود

 ي تراز آب ننده

ري توسط اين
. اين دستگاه م

بـ داده ازنظـر ه
ي تواند بازه ن مي

م مخصوص آب

  ي بار

01/10/98 

كن دستگاه ثبت -

بردا الست. داده
.هده نمود مشا

. ايـن دسـتگاه
كاربر همچنين
 و نوع تيتانيوم

دسي 6000يا

  مي

52- 2شكل 

آب با دقت باال
زمان تي را هم
باشـد.  باال مي

،Hz8 است. ك
عمق ص آب كم

  شده صالح
ي 3000، 100

%  

ي تيتانيوم فظه
  گراد سانتي
  گراد

  يا استال

 آب يكيز

آ كننده ت ي تراز
هاي برداشت اده
با دقت PRT ي
گيري دستگاه 

مخصوص 1تال
   لنگر شود.

  رها

اصيك با دماي
 300 ،500 ،0

:  FS 001/0%

در محف رگرفته
س+ درجه 35تا 
گ سانتيدرجه  

شش تيتانيوم ي
                  

زيف يها مشخصه

ستگاه يك ثبت
توان دا مي  هم

گر دماي  حس
فركانس اندازه
 هر دو نوع است
بت و يا خطي

گره خصات حس
  فشار 

لول پيزوالكتريك
،200، 100ه:
FS01/0%± 

يري:پذ تفكيك
  دما 

قرار PRT نوع:
ت -5 محدوده:

±01/0دقت: 

دستگاه با پوش 
                    

م -  دوم فصل

 

اين دس
و گيرد مي

و 001/0%
ترين ف بيش

دستگاه در
صورت ثا به

مشخ -الف
–

لس :نوع
محدود

S دقت:

قدرت ت
–

  ابزار -ب
–
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  مستقرسازي از جنس استيل چهارچوب –
  رابط به طول سه متر –
  دوشاخه –
  بندي دايي نگهداري دستگاه و واشرهاي آبابزار ابت –
  برداري داده افزار نرم –
  عملياتي راهنماي –
 ونقل حملكيف  –

  روش كار -ج
نيمرخ عمودي فشار، بهتر است دستگاه را در چهارچوب مستقرسازي قرار داده و چهارچوب  دست آوردنبراي به  -1

  را با اتصال به يك سيم استيل در آب معلق نگه داشت.
شـيارهاي دسـتگاه اسـتفاده نمـود و از      منظور اتصال بـه  استيل به هاي توان از سيم زي دائمي ميجهت مستقرسا -2

  چهارچوب استفاده نشود.
  وقفه بيصورت  بهبرداشت شده داده  نمايش -3

  روي دستگاه متصل نماييد. 1ها، كابل سيگنال را به رابط ده شاخه داده وقفه بيمنظور دريافت  به –
ها  شود براي ديگر كابل ي آويز براي كاهش فشار هستند. توصيه مي شامل يك نقطه هاي سيگنال، تمامي كابل –

  نيز اين تنظيمات انجام شود. انتهاي بااليي كابل را به كامپيوتر متصل نماييد.
  ي خودكار داده برداشت و ذخيره -4

، روشن شود Subconnي خاموش/روشن به سبك  ها، دستگاه بايد با اتصال دوشاخه منظور ثبت خودكار داده به –
  و سپس مستقرسازي انجام شود.

  بازيابي -د
افزار،  مربوط به نرم راهنماياستخراج شود. روش اين كار در  سه متري رابطداده بايد توسط كامپيوتر و با اتصال  -1

  ذكر شده است.
  تر شدن عمر دستگاه، روال زير بايد پس از بازيابي دستگاه طي شود: براي طوالني -2

                                                      
 

1- Ten Pin Subconn Connector 
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. براي پاك كـردن از  ديكن پاك، گر فشار حس ي چهيدر را از روي دستگاه يا مالحظه قابلزيستي  هرگونه رويش –
ي زبر مناسب اسـت. دقـت كنيـد كـه شـيء تيـزي روي سـطح         يا فرچه 1روي دستگاه، استفاده از آب پرفشار

  گر كشيده نشود. حس
 ها آسيب نديده باشند. بررسي كنيد كه دستگاه –

  دهيد. وشو شستدستگاه را با آب شيرين  –
  گرها و رابط باشيد. . حين اين كار مواظب حسديكن خشكدر صورت امكان دستگاه را  –
  مخصوص قرار دهيد. ونقل حملي  براي حمل دستگاه آن را در جعبه –

  نگهداري - ه
سـت  تميز نگه داشـته شـود، آنچـه نيـاز ا     نسبتاكه دستگاه بايد هميشه  رازآنيغدستگاه نياز به حفاظت خاص ندارد، 

بازديـد شـوند تـا در صـورت لـزوم       موقع بهبندي بايد  هاست. همچنين واشرهاي آب انجام دهد، تعويض پيل موقع بهكاربر 
  تعويض گردند.

  ي فشار پيزو الكتريكگرها حس -2-4-2
 ها توليـد ولتـاژ يـا    بر آن واردشدهاست كه در پاسخ به فشار مكانيكي يا تنش  بلورهاپيزو الكتريسيته توانايي برخي از 

ه ب 3پليمر نوعي و يا 2كوارتزي، سراميك بلوراي و يا سيلندري  از برش تيغه پيزوالكتريك يگرها حس. كند ميالكتريسيته 
  .آيد دست مي

گرهـاي   حـس است كـه   شده گرفته به كاري فشار، دما و شوري  سنجندهنيمرخ بردار  هاي سامانه برخي در يفناوراين 
  .»گر كوارتزي هستند ي از حسهاي   ي نمونه دهنده ) نشان54-2) و شكل (53-2شكل (« شود ميكوارتز ناميده  ديجي

                                                      
 

1- Water Jet   
2- PZT (PbZrTiO3) 
3- PVF2 (CH2CF2)n 



  هواشناسي

ترابرهـاي   

روي  رهـا 
  ار دهد.

1- Optical 
2- Optical 

ه ي فيزيك دريا و

  رسازي

هـا و ت سـنج  ان 
  ه است.

گر حـس ضـي از  
قرا مطالعه ورد

هاي يري مشخصه

  
  كوارتزي

  
قبل از مستقر زي

ي برخي جريـا
آورده شده 5-2

. بعضـتقر كـرد
موي سطح را ال

گي ندازها راهنماي

فشارسنج ك گر س

فشارسنج كوارتز

و شوري بر روي
5-2 و 1-3-1

هـا مسـ ت داده   
باال زير سطح و

01/10/98   

حسمجهز به  سنج

ف گر حسجهز به

مق، دما وي ع
3-1-2-3، 3-

ون بـراي ثبـت
آب زسته به نور

س موج و جزرومد 

مج سنج مد و و جزر

يگرها سحشده،
3هاي  در بخش

  ب

هاي گونـاگو كل
وابستمشخصات

-53- 2شكل 

موج و نمايي از - 5

هاي ذكر ش گاه
ها آنكه شرح

آب 1ته به نور

وان به شكت مي
تواند م كه مي 

             

54- 2شكل 

عالوه بر دستگ 
است ك نصب ل

هاي وابست ي

را م 2چشميي 
شود مي نصب 
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يطوركل به
قابلنيز خودكار

ويژگي - 5- 2

يگرها حس
سكوهاي ثابت
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  63  01/10/98  آب يكيزيف يها مشخصه -  دوم فصل

 

اسـتفاده شـود، بـر    د، روي سـطوح مسـتقل   روي كشتي به داخل آب فـرو بـرده شـو   از تواند  گرها مي اين نوع از حس
  د.نصب شونشناور  هاي ي سوار و يا روي گويرآبيزترابرهاي 

در زيـر   گرها حسكنند. شرح چند نمونه از  ي متنوعي استفاده ميگرها حسها، از  متصديهدفمند،   براي يك مطالعه
  آورده شده است.

 پرتو  گسيلنده -

ي مشـخص و   كه داراي يك گسـيلنده شده  شناختهطول يك مسير تضعيف پرتو نور در  گيري اندازهابزاري است براي 
 ساز است.هاي آشكار ويژگي

  تابندگي  سنجنده -
عمومـا يـك    صورت عمود بر منبع تـابش قـرار دارد و   ه يك آشكارساز كه بهانرژي برخوردي ب گيري اندازهابزاري براي 

 .كند ميتوزيع طيفي ايجاد 

 تابندگي بر واحد سطح  سنجنده -

 سطح نيمكره كل بهتابش برخوردي  گيري اندازهابزاري براي 

 و توزيع ذراتپراكندگي  گر حس -

 آيد. ذرات از آن به دست مي  ميزان پراكندگي نور در زوايايي كه توزيع اندازه گيري اندازهي براي گر حس

 كدورت گر حس -

 قرار دهد. موردمطالعههر ابزاري كه كاهش وضوح يك مايع را در اثر حضور مواد نامحلول، 

 باز پراكنش گر حس -

 مـوج  طـول با استفاده از يك  گرا كهيا زواياي مركز  گشتي از نيمكره در جهت زاويهباز پرتو گيري اندازهي براي گر حس
  .شود انجام مي مشخص

 ».است مشاهده قابلوابسته به نور گرهاي  هايي از حس ) نمونه59-2) الي شكل (55-2در شكل («



  هواشناسي

 

ه ي فيزيك دريا و

  

  

  
 شباز پراكنو  ت

B

هاي يري مشخصه

  

  آب

 كلروفيل، كدورت

AQU

Biospherical In
QSP 21

گي ندازها راهنماي

وابسته به نوري

تابندگي باالي آ  

ل از برانگيختگي

UATEC 210 TY

YSI 6

nstruments
50 

Satlan
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هايگر حسايي از

مشاهدهجهيزات

تابش حاصل يري

Y

WE

6136

ntic OCR-507
WET 

ها نمونه -55- 2ل

استقرار تج - 56-

گي اندازهنور براي

ET Labs C-Star

Labs ECO FLN

شكل

-2شكل 

ي وابسته بههار

r Transmissome

NTUS

McVan A
NEP 3

گر حس - 57- 2ل 

eter 

Analite 
395 
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، مستقرسازي 

  شود. ري مي

Downwelli و (
يك مهار،  سط

كـه سـبب ي

ظت حجمي ذرات
آو ت راست)، جمع

ing فرو شارش (

آب، آزادانه يا تو

اي انرژي ست از

ذرات و غلظ  دازه
تحقيقاتي (سمت

  
ي بر واحد سطح
 آن را در ستون آ

ي نور عبارت اس
  است. 

توزيع اند  ي مطالعه
ناو ت روي بدنه  ده

ي تابندگي سنجنده
توان كه مي شود 

انرژيد. رو مي ر
به كره زمينه

01/10/98 

ظت جرمي، براي
شد نصبك تيرك

س ازجملهه نور، (
ش نصب مي بردار خ

  پايين برد.

به كاري نوري
شده يدهتابنور 

ي ذرات و غلظ دازه
ي با استفاده از يك

هاي وابسته به گي
مرخيني) روي اين

ميزان انرژي ري
حتي شاملو 

 آب يكيز

توزيع اند   سنجنده
سطحي  اه از داده

سنجنده ويژگ لف
Upwچند طيفي (

گير اندازهبراي  
ودش مي  زمين

زيف يها مشخصه

سن استفاده از -5
 سري زماني كوتا

مختل ابزارهاي - 5
wellingاشارش (

  نورسنج
نورسنج يرها

ن، گرم شدن ز

م -  دوم فصل

 

58- 2شكل 
. يكشد

59- 2شكل 
فراتابندگي 

ن -2-5-1
گر حس

رشد گياهان



  هواشناسي

 ش فعـال  
ـد، مفيـد   

ط استفاده 
گياهـان   ي
تـا   كـه  ير 

ـل اسـت    

سـتگاه را       

1- Photosy

ه ي فيزيك دريا و

تـابش  گيـري  دازه
برنـ يت بهره م

ي بررسي محيط
ييفـروغ آمـا  ب 

طـور بـه  ،است
2-60.(  

گـر متصـ حـس   

يـزان ثبـات دس

ynthetically Act

هاي يري مشخصه

اندبراي گر  س
در تمامي جهات

رايب سيليكون
كه اغلب است 

اسيار گسترده 
شكل ( استش 

ه بـه انتهـاي ح

يـن وسـيله مي

tive Radiation (

گي ندازها راهنماي

اين حس ر است.
د تشعشعات از

تر ديود نوري س
نانومتر 700ي

بس گر حس اين
در اين بخش ه

  
  گر حس

است كه متر) 

شده اسـت، اي ي
 رساند.  مي

(PAR) 

01/10/98   

متر 350 عمق
ها كه النكتون

 نيازمند است.

يك فيلت از د و
الي 400بين   
. زاويه پاسخد
آشكاركنندهبه

حسزاويه پاسخ  - 6

100و  50 ،3

يطراحها  ابش
ه را به حداقل

گيري تا  اندازه
يتوپالف  مطالعه و
ن واسنجي بار ك

نمايد ر عمل مي
گر در بازه حس

ن بازه قرار دارد
نيز وجود جعب

60- 2شكل 

0 ،10ضد آب (

گر براي ثبت تا
روي دستگاه ر

يتقابلداراي  
ت در زير آب و

به يكسال تنها

گسترش نور  ه
در اين ح تفاده
در اينها  جلبك
اين امر؛ دليل

 كابل اتصال ض

گ ي اتصال حس
سايه بر تاثيرن

             

  نوري گر س
كروي يوانتوم

ز تمامي جهات
در طول سگاه 

   دستگاه
محدود  اساس
مورداست نوري 

ي و همچنين ج
بل ادامه دارد؛

  گر حس 
داراي دو گر س

 ).61-2كل 

براي 2009Sب 
و همچنين برده
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حس -2-5-1-1
گر كو حس
ا 1ييفروغ آما

ست. اين دستگ

عملكرد -الف
بر گر حس

رتوپ نمايد. مي
زميني دريايي،

محل اتصال كا

تجهيزات -ب
حس –

شك(
قاب –

باالب
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اتصـال دقـت
ـا در صـورت
محكـم شـدن

 فشـار اسـت

-66.( 

ـاعي يكسـان

 

ـود. در حـين ا
هـ ن شكست آن

ي كه نشانه مقّ

 كمـي نيـروي

-2شكل شود (
بايـد در ارتفـ ر 

  

).62-2شكل (

ان حاصـل شـو
است و امكان  ه

تقّده تا صداي 

ك ه نيز نيازمند

ها محكم ش پيچ
گـر حسهر دو 

 

  ي و كابل اتصال

ن حاصل شود (

2009S ينااطم
 بسيار شكننده
ح، كابل را فشر

تصال اين قطعه

گوشتي تخت، پ
د اعمال و ه باي

  گر حسايه

01/10/98 

كروي گر حس - 6

اطمينان گر س

Sل آن به قاب

را اين قطعات
يگذاري صحيح

2-64.( 

 متصل شود. ات

گو يله پيچوس به
دوم نيز گر س

هاي پا پيچ -62-

61- 2شكل 

حستايي پيچي
).63-2شكل

تصل و از اتصال
 خم نشود، زير

يگجا. بعد از ست
لشكده شود (

قابل نفوذ آب

 قاب متصل و
حسبراي  رشده

2شكل 

 آب يكيز

 

ت 3هاي  ن پايه
شبسته شود ( ه

زير آب بايد مت
ي كابل اتصال

اسيار محتمل
خود است شنيد
گ مقاوم در مق

 

به گر حس نده
ذكرل به ترتيب

 ).67-2ل 

زيف يها مشخصه

گر حسنصب 
 مستحكم بودن

دهنده اتصاليچ 
بل مربوط به ز

هاي ردد كه خار
صال ناقص بسي
بل در جاي خ

يدرنگسفحافظ 
).65-2شكل 
دهند اتصالطعه 

مام اين مراحل
شكلصب شود (

م -  دوم فصل

 

روش نص -ج
از -1
پي -2
كا -3

گر
اتص
كا

مح -4
ش(

قط -5
تم -6

نص



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و هاي يري مشخصه

 

  

  

گي ندازها راهنماي

  ل

  گر حس

  محافظ

01/10/98   

پيچ اتصال - 63- 2

جا زدن كابل و -

اتصال قطعه م - 6

2شكل 

-64- 2شكل 

65- 2شكل 
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آمپـر  يكـرو م 

 الكترونيك و
به گر حسدن 

بـا قـاب گـر  س  

بر اساسزنده 

ت از تجهيزات
محكم نمود ور

كتريكـي حـس

  

  زي

در كارخانه ساز

ها براي حفاظت
منظو به شر دار

هم از اتصال الك

 هاي اتصال 

ي مستقرساز ماده

د گرها حسن

ه ن بايد از عايق
واهاي  پيچد از

باشد و ه وردار

01/10/98 

بستن پيچ -66-

آم گر حسمايي از

د. اينباشن س مي

ي يوني سنگين
همچنين بايد 

ي برخوتر بيش

-2شكل 

نما - 67- 2شكل 

نوري حساست

هاي در آب دت
نمود، استفاده

باز ثبات  گر س

 آب يكيز

به تشعشعات ها
  د.شون

مد يطوالنهاي
،قاب خوردگي

حستا هم  شود
  د.

زيف يها مشخصه

  ت كاربردي
گره حستمام  

ش واسنجي مي
ه براي برداشت 

خجلوگيري از 
شقاب استفاده 

جلوگيري شود

م -  دوم فصل

 

اطالعات -د
–

–



  هواشناسي

 خصـوص  ه

آب نشان  

زيـرا ايـن   
هـاي   ينده 

راي پـاك  
  اند. نشده

تـرين   خت
ن توانـايي،    
 در اختيـار 

  ».ت

قرارگيري 

1- PAR 
2- Photosy
3- Bacillus

ه ي فيزيك دريا و

به و آبهاي  ط

 در ستوند را 

، زشـود تفاده ن  
از آب و شـوي د 

راه بر ، بهترين
طراحي ن مدت

ي و در سخهرزمان
رانـد. ايـن مـي  ش

د وقفـه  ورت بـي  
است شده  دادهن 

  
 كامپيوتر، محل ق

ynthetic Photon
s 

هاي يري مشخصه

در محيطسنتز) 
 اربرد دارد.

ايجاد گردد 3لي

ي قـوي اسـتـا 
بايـدجهيـزات

د،ين شده باش
م يطوالنهاي  ده

هرتاسر دنيا در 
شيپـ  بهها  ، ماه
تري به صـو ش

به تفكيك نشان

و هاگر حسي  ظه

n Flux Fluence R

گي ندازها راهنماي

(فتوس 1 آمايي
، كا2كنند د مي
هاي باسيل تري

هـ كننـده  پـاك 
 پاك نمودن تج

نشي ته پراكنده 
ب براي استفاد

تواند در سر ه مي
هرگونه مراقبت،

ده از مناطق بيش
ي مختلف آن ب

جلويي، محفظ يل
 عقبي ل

Rate (PPFFR)

01/10/98   

فروغفعال ش
ك نقطه برخورد

باكتفراواني  اثر

واد سـاينده و
گذارد. براي مي
صورت به گر س
ي زير آبگرها س

است كه صرفه ه
با بدون نياز به ه
هاي برداشت شد

هاي  ترابر و بخش

پيقرارگيري  محل
پيلكننده و  ايت

تابش گيري ندازه
م جهات به يك

براممكن است

كـل، مـواز ال ن
منفي مي ثيرأت ا

حسي بر روي
حسذكر است

بهو  چندكارهي
ن وسيله را تقريب

ه دادهو  كند مي
اي از اين نمونه

م ز سمت راست:
كامپيوتر هد

اي كروي، براي
هايي كه از تمام
زان نوري كه م

عنـوان يچه به ر
گرها حسريك
عناصر كه يورت
يانشا. استه 

  ودكار
Aيك خودروي (

شگر شناور، اين
م والني را فراهم

ن68- 2شكل (  (

 زيرآبي خودكار ا

             

كوانتومي گر س
ه اد كل فوتون

ميز گرها  حس
 .دهد

  داري ه
گر  نمودن حس

پوشش اكليرر 
درصو ه كرد و

ستفاده از سركه

آبي خو بر زير
AUV خودكار (

يي كار كند. رانش
ه براي مدت طو

ش در«گيرد  ر مي

ترابر ز تصوير يك
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حس –
تعد

اين –
د مي

شرايط نگه - ه
براي تميز

بر ها كننده پاك
فاداستصابوني

ها اس نمودن آن

تراب -2-5-2
ترابر زيرآبي

وهواي ط آبشراي
عملكرد دستگاه

قرارپژوهشگران

ت - 68- 2شكل 
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  71  01/10/98  آب يكيزيف يها مشخصه -  دوم فصل

 

 نصـب  قابـل گرهاي  هستند. حس نصب قابلخلي و بعضي روي سطح خارجي صورت دا هبي بعض گرهاي اين وسيله حس
  زير است. قرار بهبر روي اين ترابر 

 )69-2(شكل جريان  –

  )70-2شكل (  فرازسنج –
  )71-2شكل هدايت الكتريكي، دما، عمق ( –
  )72-2شكل ( 1ينور پرتو پس پراكنش –
  2نور پرتوتضعيف  –
  )73-2شكل ( 3توسط موجودات زنده دشدهيتولنور  –
  )74-2شكل ( 4ميرايي شعاع نور –
  5ها ردياب ماهي –
 )77-2شكل  و 76-2شكل ( 7حاصل از برانگيختگيو شدت نور  موج طول 6سنجنده –

  8آب آواسنج –
 )75-2شكل ( تابش فعال فروغ آمايي –

 9پرتوسنج –

 10پراكنش ميرايي –

  11كشند قرمز –
  )78-2شكل اكسيژن ( –
 )80-2شكل  و 79-2شكل ( صوت –

  )81-2 شكلتالطم ( –
 )82-2شكل نيترات ( –

                                                      
 

1- Optical Backscatter 
2- Optical Attenuation 
3- Bathyphotometer (bioluminescence) 
4- Beam Attenuation Meter 
5- Fish Tracking 
6- Fluorometer 
7- fluorescence 
8- Hydrophone 
9- Radiometer 
10- Scattering Attenuation Meter 
11- Spectrophotometer 



  هواشناسي

  

ه ي فيزيك دريا و هاي يري مشخصه

 

  

گي ندازها راهنماي

  ج

  ج

  ي و دماور

01/10/98   

سنج جريان -69- 

فرازسنج - 70- 2

شو سنجنده عمق،

2شكل 

شكل 

س -71- 2شكل 

72 

 

2



  73 

  
 سنج كدورت 

(a)

  

  

)cشده بر ترابر (

  ت زنده

عيف امواج سوار ش

(

  وابسته به نور

توسط موجودات ه

b( جنده تضعسن

(b)

01/10/98 

و يگرها حس - 72

دشدهتولي نور گر

 از برانگيختگي (

2- 2شكل 

گ حس - 73- 2كل

ش و پرتو حاصل

 آب يكيز

شك

زمان پراكنش ه هم

(c)

زيف يها مشخصه

74 - )aسنجنده (

م -  دوم فصل

 

4- 2شكل 



  هواشناسي

  

(a)

ه ي فيزيك دريا و

  وغ آمايي

  
  متر

  

هاي يري مشخصه

تابش فعال فرو گر

  ل

نانوم 360و  254 

گي ندازها راهنماي

گ حس )c آمايي (

  
كلروفيل گيختگي

يها موج طوليل

  سيژن

(b)

01/10/98   

تابش فعال فروغ

حاصل از برانگرتو

نگيختگي و گسيل

اكس گر حس - 78

ت گر حس) bگي (

پر گر حس - 76- 

رتو حاصل از بران

8- 2شكل 

)a( تابند گر حس

2شكل 

سنجنده پ - 77- 

(c)

( - 75- 2شكل 

-2شكل 

74 

 

4



  75 

  

  
  ن دريايي

  
  متالط

  اهاي زير آب

سازي پستانداران

آوردن نيمرخ ت ت

ثبت صدا برايي

آشكارس براي باال

به دست منظور به

01/10/98 

فراصوتيي صوتي،

 صوتي فركانس ب

ي سطح خارجي

ي كننده ثبت - 79

ي كننده ثبتي  ه

روي شده نصب گر 

 آب يكيز

9- 2شكل 

مجموعه - 80- 2ل 

حس -81- 2كل

زيف يها مشخصه

شكل

شك

م -  دوم فصل

 



  هواشناسي

 )2 نفتنيك

 چگـونگي  

  

1- Winch 
2- Naphthe

ه ي فيزيك دريا و

  

روغن شيميايي

) چ83-2شكل (

جلوگيري شود.

  

enic(CnH2n)  

هاي يري مشخصه

صابون باريم و ر

ش«جايي است 

ج هنگام حمل

Sampling 
chamber 

گي ندازها راهنماي

  رات

گام استفاده از ص

ج به مل براي جا

ه باله خارجي با

   ك بست ارابه

01/10/98   

نيتر گر حس - 82

 ين بردن)

يميايي (در هنگ

ايمني كام نظور

خورد هر شئ خ

جعبه و يك بست

1- cm path le

2- 2شكل 

  )حمل ل

 كشيدن يا پايي
 در برابر مواد شي

من بهها   و قفل

از برخ ،شود مي

دو - 83- 2شكل

ngth

قابلرايانه رشه (

يكي جهت باال
ستكش محافظ

ها بررسي بست
  ».داده است

حمل م ل جعبه

ش

             

  
دهنده عر يسو

  تي يا قايق
ابزار مكانيك( 1چ

فظ چشم و دس

  

 
له در انتقال، بر

ها را نشان د ت
داخلدر ضافه 
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ابزار كار -الف
سرو –
كشت –
وينچ –
محا –

روش كار -ب

 ونقل حمل -1
اولين مرحل

بسته شدن بست
تجهيزات اض

                  
 

6

ا

ب

1

ب

 



 

  
 
  

    

 77 

توجـهي بايـد   

ي دماغـه قـه  
قرسازي مست

و بـاال روبردن

  

شـكلو  )85-

ي كشـتي ر نرده
  داده شود.

الزم اسـت، حلق
، قبل ازترابريا 

فر منظور بهند 

-2(شـكل  «ت    

  

ر ماندن از كنار
اخل دريا سر د

الي گـاه   شود.
 مركزي ارابه ي

توان مي )2-84 

ب آمـاده اسـت

  قرسازي اوليه

ني همچون دور
ي به دآسان بهر

هكشيدبيرون 
بند از قسمت

شكلمحموله (
  تفاده شود.

  ي محموله فظه

ه به داخـل آب
 .» داده است

مستق برايآماده

01/10/98 

نكات ايمن بهن
ترابر فاده كرد تا

است كه بايد ب
وبست چفت .د

ي مح يز محفظه
تي به دريا است

آويزهاي محف - 8

رابهاز روي ا دن
 آب را نمايش

و طناب آ ي شناور

 شود) مراجعه

ك باشد بنابراين
ق كوچك استف

  يق
ادماغه  در اي ه

ه شودكشيدن
، آويتر بزرگي
از كشتوينچ  يا

84- 2شكل 

سردادبراي  رابر
 ترابر به داخل

گويبا  ترابر -85

 آب يكيز

م 8-1بند پ. 1

تواند خطرناك مي
توان از يك قايق
با استفاده از قا

ضامن حلقهك
بيرو كامالدي

هاي براي قايق .
لاثقاوسط جر

ترها،  بست دن
نگي رهاسازي

5- 2شكل 

زيف يها مشخصه

1پيوست ي (به 

  ترابررسازي 
سازي در دريا م

ت ترابر مي حمل
مستقرسازي ب 

ترابر داراي يك
يله متصدوس به

.نبايد باز شود
تو ترابر آوردن

باز كردپس از 
چگونگ )2-86(

م -  دوم فصل

 

ارزيابي -2

مستقر -3
مستقرس

ح. براي شود
–



  هواشناسي

  شـكل  «د   

اد. هـدف   
در  سـريع 

في، بـراي  

ه ي فيزيك دريا و

  

ابـداع كـرد تي   

 

آب را انجـام د
بازيابي س منظور

دن طناب اضاف

هاي يري مشخصه

  

ت داخـل كشـت
  .»ه است

 
  وله

در آ ترابـر  فتن 
م بهدر ايستگاه 

حمايت و بريد 
  كرد. نظر

گي ندازها راهنماي

از قايق به آب بر

تي و تجهيـزات
ي را نشان داده

ي محمو ه محفظه

فـرورفي  وليـه
دستگاه د شتن
منظور بهوچك

ن صرفش اوليه 

01/10/98   

ترابمستقرسازي

گوشت ده از پيچ
رآيند رهاسازي

ي محكم شده به

مايش او، آزرابر
داش هانگ متر) و

ت نبود قايق كو
ان از آزمايشتو ي

م مراحل - 86- 2

   آب
توان با استفاد ي
گوشتي در فر چ

گوشتي پيچ - 87-

تر به ستن مهار
يبا سهتقر( كم
در صورت ست،

مي ي كشتي ه

شكل

شتي بزرگ به
ساز سريع را مي
 استفاده از پيچ

2شكل 

با استفاده از بس
تا عمق ك ترابر 

اشكال اس گونه
ورد ترابر با بدنه

تقرسازي از كش
هاسك سيستم ر

چگونگي )87-

توان در ابتدا با
ايش فروبردن

هرگرت رخداد 
برخو ازوگيري 

78 

 

مست –
يك

)2-

ت مي
آزما
صور
جلو

8



 

 

 

 79 

بـراي ها  يرك

منظـور  بـه هـا  

از اين تيتوان  ي

ه ز بـه دسـتك     

مي »شده است
  رد.

  

ي و دليـل نيـاز

  
  ي

  

نشان داده ش )8
كرت، استفاده 

  ي محافظ

ز روي كشـتي

ابر از روي كشتي

  ي كشتي ا بدنه

01/10/98 

88-2(شكل ر
تي نزديك است

هاي تيرك -88- 2

سازي دستگاه از
  ه است.

مستقرسازي ترا

با ترابربرخورد  -

مانند آنچه در«
به كشت كه يان

2شكل 

ونگي مستقرس
ي را نشان داده

- 89- 2شكل 

90- 2شكل 

 آب يكيز

 تيرك محافظ
زما، دستگاهت

چگو )90-2(ل 
ر به بدنه كشتي

زيف يها مشخصه

دو ت ساختبا 
كنترل موقعيت

شكلو  )2-89
ز برخورد ترابر

م -  دوم فصل

 

(شكل 
جلوگيري ا



  هواشناسي

  ».دهد مي
 از ،سـتگاه 

ي ارابـه را    

بـر    شپـاي 
 )96-2(ل  

ه ي فيزيك دريا و

الب را نشان م
كج نمودن، دس
ن ترابـر از روي

  

  

پايان رسيدن پ
شـكلالـي   )93

هاي يري مشخصه

گي بازيابي با قال
و ك ي عقب باله

كشـيدن بـاال  ل

گاه پس از به پ
3-2(شـكل  « 

گي ندازها راهنماي

چگونگ )2-91
دنب گرفتن با و
مراحل )2-92

  فاده از قالب

  ابر

كه دستگ يطور
شود منتقل مي

  .»دهد مي

01/10/98   

(شكل «يابد  ل
ل آب فرستاده

(ل شك«شود  

با استفا ترابريابي

ترابازيابي  -92-

ط بهپذيرد،   مي
عرشه كشتي من

نشان داده ميرا

ك قايق انتقال
رابه را به داخل

منتقلارابه  ي

بازيا -91- 2شكل

-2شكل 

يله تور انجامس
يله تور به عوس
ي كشتي ر دمه

  ق
به نزديكز قالب

رابر به قايق، ار
روي به و ه شده

ش

   از كشتي
وس بهها   كشتي

و بهشده و نهايتا
توسط خد ترابر

  بر
ستفاده از قايق

با استفاده ازر 
زديك شدن تر

هكشيد بيرون 
  .»دهد ن مي

با استفاده ابي
ابي خودرو در
ي آب شناور ش
تونگي بازيابي 
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ترابازيابي  -4
با اس –

ترابر
با نز
آب
نشا

بازيا –
بازيا
روي
چگو

0

4



  81 

  

  

  

 

  

  ور بازيابي ترابر

 ور بازيابي ترابر

تگاه براي بازيابي

01/10/98 

سازي تو آماده - 9

مستقرسازي تو -

نمودن دستتراز  

93- 2شكل 

94- 2شكل 

-95- 2شكل 

زيف يها مشخصه آب يكيز م -  دوم فصل

 



  هواشناسي

كـه   نگامي
اي در  اره 

در صورت 

ل كيفيـت     
نهـا  ت ،مـل 

 كـار ترابـر     
ت، استفاده 

جغرافيايي 

ه ي فيزيك دريا و

 و مكاني را هن
ـ    ه شـكل دندان
(د را از ايستگاه

  د.نماي  مي
ازش و كنتـرل

ي كام ري داده   

 تـا آغـاز بـه ك
برداشت يبند ن

طول و عرض ج

هاي يري مشخصه

  
  تگاه

زماني موقعيت
ه بـهپيوسـت  ت

هاي جديد ر ل
برداري، ثبت ه

آيـد، پـردا طح    
مايـد، امـا سـر

يانداز آب بهخ 
نزما  محدوده 

ط منطقي باشد.

گي ندازها راهنماي

براي بازيابي دست

م ابتدا معموال 
صورت بهعود را 

ه و دستورالعمل
مونهمنظور ن به

ـزارش بـه سـط
نم  مخـابره مـي  

ه زمان و تاريخ
ي تاييد صحت

، مشده مشاهده

01/10/98   

ب يرگ ضربهمحافظ

كيلومتر است.
ي فرود و صع ه

 داده را مخابره
 از فرود دوباره

گـز   براي ارائـه
داده را م سـري

كه يطور به ،ست
ها براي از آن ش

مض جغرافيايي

9+  
18+ 

هاي م تيرك -96

 
ك 1500حدود

 چندين چرخه
تا گردد  بازمي

ت خود را قبل
ينكهازا پسه ل

اي از س جموعـه
  است. ش

اس يزمان ريقاد
پردازش  مرحله

ه طول و عرض

90تا  -90 ي ه
0تا  -180 ي ه

6- 2شكل 

يرآبي خودكار
روز و در ح 30 
پسو س كند ي

جددا به سطح
زمان و موقعيت

و بالفاص شود ي
ب است، زيرمج

پردازش قابل، شود

  ت
  رممكني

مق يبررس ظور
شود و در  مي

   غيرممكن
نمايد كه مي يس

  ح ذيل است.
محدودايي در
محدودهيي در

ترابرهاي زير ي
حدود دستگاه

دارد ذخيره مي
نمايد و مج  مي

نهايتا ز  نمايد،
ميمخابره  رابر

در آب ترابر كه 
ش يابي ميبر باز

هاي برداشت ده
يغ ي داده شيا
منظ به شيآزما 

دقيق ثبت طور
  .گردد

ايش موقعيت
بررس آزمايش 

به شرح قبول ل
عرض جغرافيا 
طول جغرافياي 

82 

 

يبردار داده -ج
پايش اين د
در سطح قرار د
ستون آب طي
وجود) دريافت

ترها از  داده
. زمانيشود مي

كه تراب يهنگام

بررسي داد -د
آزما –

نيا
ط به
گ مي

آزما –
اين
قابل
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  محدوده آزمايش –
  نمايد. مي فيلترشده را  گيري اندازهمقادير پارامترهاي علمي آزمايش محدوده، 

  آزمايش بيشينه فشار –
% 10نبايـد بـيش از    شـده  ثبـت فشار  كه يطور بهپردازد  مي يرشپذ قابلآزمايش فشار به بررسي محدوده فشار 

  متر باشد. 200و عمق بين صفر تا  220تا  -5ي فشار بايد بين  محدودهباشد.  تحمل قابلمحدوده فشار 
هـاي بـد    داده عنوان بهنيز هاي متناظر آن  گيري اندازه، عمق و شناسايي شود ياشتباه ،اي از عمق ناحيهدر اگر 

  .شود شناخته مي
  ي پارامترها بررسي تغييرات غيرمنطقي در اندازه –

هـاي   گيـري  اندازهدر پذيرد.  ميگو انجام سط آرشده دما و شوري تو  گيري هاي اندازه داده اين آزمايش بر اساس
  ش داشته باشد.مجاور مقاديربا نبايد تفاوتي شده  گيري اندازه يك پارامتر مرتب، مقدار

  آزمايش گراديان –
ي كه اگر اختالف بين ا گونه بهشود  يله آرگو و ترابر در اين آزمايش استفاده ميوس به شده برداشتهاي  از مقايسه داده
شود. اين آزمـايش اخـتالف عمـق را در     گيري شده بسيار زياد باشد، آزمايش مردود اعالم مي ور اندازهدو مقدار مجا

  دهد، در نظر گرفته است. اي كه تغييرات دما و شوري در عمق را به ما مي برداري گيرد اما نمونه نظر نمي
  هاي سطح داده –

ي آلي نامحلول رنگي و ضريب بـازپخش حجمـي    ، مادهحاصل از برانگيختگيپارامترهاي زيستي وابسته به نور 
ي تابش طيفي فروشارش  همچنين داده و VBSCو  FLU2 ،CDOM كه براي اين دستگاه به ترتيب با كدهاي

  .شود ميهاي بد شناخته  داده عنوان بهباالتر از نيم متر  در عمق شود ميشناخته  OCRدر آب دريا كه با كد 
  هنگام صعود دما و شوري در عمق، هاي رخ نيم –

شوند، در  شناخته مي CNDCو  TEMP ،PSAL شوري و هدايت الكتريكي كه به ترتيب با كدهاي مقادير دما،
  .شود ميهاي بد قابل اصالح شناخته  داده عنوان بههنگام صعود 

  در هنگام فرود OCR هاي رخ نيم –
زماني تراز است كه ترابر در حال باال  درجه دارد، تنها -20ي  زاويه ،ي افقي زماني كه پرتوسنج نسبت به صفحه

  .شود ميهاي بد شناخته  داده عنوان بهدر هنگام فرود  OCRهاي  آمدن در ستون آب باشد بنابراين تمام داده

  نگهداري - ه
  گراد باشد. ي سانتي + درجه25+ تا 10ي دماي نگهداري بايد بين  پيل عمر طوالني داشته باشد، محدوده كه آنبراي  –
  متعادل شود. گراد سانتيي  + درجه54تا  -2ي دماي  ، بايد در محدودهشود ميكه ترابر فعال  زماني –
  ، بايد با آب شيرين شستشو شود.شور آبپس از گرفتن ترابر از  –
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خدشه و آسيب باشد و سطحشان كـامال تميـز شـود،     هرگونهبايد دائما بررسي شود تا عاري از  1هاسطح واشر –
  .شود ميفاده از صابون باريم و نفتنيك پيشنهاد ي استساز پاك منظور به

  ي تازه استفاده گردد. كننده خشكبراي هر بار مستقرسازي از  –
  هرگز ترابر بدون مكنده روشن نشود. –
  اجرا نگردد. on_benchسازي ترابر غير از حالت  شبيه –
  مستقر نشود. boot picoهرگز ترابر در حالت  –
  تناب شود.اج picoدر هنگام استقرار از حالت  –
  بازيابي ترابر، بررسي و قبل از مستحكم نمودن ارابه از انتقال ترابر به روي آن خودداري شود. منظور بهايمني ارابه  –
. مراقبت بايـد در آزمايشـگاه، در   شود دستگاه ميبه قطعات عدم توجه به نكات ايمني موجب وارد شدن آسيب  –

گيرد بايد بر روي ارابـه   قرار نمي مورداستفاده ترابر كه ينگامههنگام حمل و در زمان مستقرسازي اعمال شود. 
  نگهداري شود.

  سازي بايد قبل از پرتاب انجام گيرد. شبيه هاي ماموريت –
 هـاي  و ضامن شودو اسپري سيليكون استفاده  Olube براي مراقبت از كليدهاي اتصال سبز و مجازي، از روغن –

 .داشته شوداتصال تميز نگاه 

  2ي بدون سرنشينترابر هواي -2-5-3
ديگر بـر همـين    يماموريت درگير متخصصان علوم دريايي، از ترابرهاي خودكار زيرآبي آمده دست بهپس از نتايج خوب 

هـاي   خـاص، ارزيـابي ويژگـي    طور بهحمايت از ناوهاي تحقيقاتي و  جهاني،شناسي  كز اقيانوساهدف اصلي مر مبنا شدند.
تفكيك كافي، ابرناكي يا قرار داشتن مـاهواره روي يـك مـدار نامناسـب، توسـط       هايي است كه به دليل نبود قدرت مكان
 ي بامطالعـه هواپيمـا   ايـن . »اي از يك ترابر هوايي اسـت  نمونه )97-2(شكل « نيستند مشاهده قابلاي  هاي ماهواره سامانه

  ، قادر به انجام وظايف زير است:تر كممستقيم نواحي در زمان 
  از سطح دريا  هاي عمده گيري اندازه –
  هاي هواشناسي آوري داده دريا و جمع -كنش هوا برهم –
  ستدي رويدادهاي دور مشاهده –
  به سطح آمدن پستانداران دريايي –

                                                      
 

1- O-ring 
2- Unmanned Aerial Vehicle 
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فقيـت انجـام

يي كـاربردي 
هـا داده  داشت

فايي جلبكـي

. پرتاب با موفت

دريا مطالعات 
ي بردهدفمند 

وسـي و شـكوف

نجام شده است
   پذيرفت.

  
RRS Disco 

  نشين
ي پراهميت در
اوها، منجر به

هـاي اقيانو بهه
 

RRS Disco ان
NERC انجام

overyاز  نيسرنش

ن سرنوايي بدو
، يكي از نواحي

پيش روي نا يا

 مركز سرد، جب
  العه هستند.

01/10/98 

  ك
 متحرك

overy بانام تي

 ناو تحقيقاتي

بدون سر يير هوا

ده از ترابر هو
 گلف استريم،

دريدما و رنگ
.  

هاي با چرخابه
ها، مطلوب مطا

ورسنجي كوچك
ثابت يا م گر س

تاز كش 2008
توسط شده شت

ترابرپرتاب  - 97-

مطالعه با استفا
ي در مطالعه د
گسترده از د ل

مد خواهد بود.
ناحيه، شامل چ
ه  و رديابي يخ

 آب يكيز

  هاي يخي ن
هاي دو دستگاه

حسز سكوهاي
 در اكتبر سال

برداشي  و داده

-2شكل 

منظور م وب به
تواند يم ،رنشين

حال نيع در ي و
آقتصادي و كار
مطالعه در اين

هاي رسوبي ده

زيف يها مشخصه

گسستن زمين 
مستقرسازي د 
بازيابي داده از 

رواز آزمايشي
زيابي هواپيما و

نواحي مطلو -
وايي بدون سر

اجمالي يبررس
برداري اقت  داده

هاي مطلوب مط
تود واحي ديگر،

م -  دوم فصل

 

–

–

–

اولين پر
گرفت و باز

2-5-3-1
ترابر هو
باشد. يك
در راستاي
ه ويژگي

در نو .است
  





 

  3فصل 3

  هاي هيدروديناميكي آب مشخصه
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،يكيي مكــان

انجام مستقيم
آب و استفاده
ازن سـطحي     

منظـور  بـه ره   

يـا آبـدهي آن
مترمكعبنيه، 

بزرگ و واحـد

  ب
يهــا ســنج ريــان

يرمغصورت  هب 
و دماي سطح آ
سـرعت جريـان

توسـط مـاهوار 

 

دبي، بده و يـ را
در ثان ترمكعب
هاي بز ه و كانال

.  

ي آب
  :تقسيم كرد
جر خــود بــه 

گيري اندازه ،ن
، باد سطحي و

تعيـين س ليـت 
در بازه زمـان 

ر كند مي عبور 
مت برحسبك، 

اد مثل رودخانه
رود. مي به كار 

ناميكي
ت دودستهن به

كــه جهــت آب

فندر اين  كه ا
تفاع سطح آب

گرها قابل  حس
دها  جائي هجاب ن

 )ج

  مولينه

رودخانه، كانال)
ر سيستم متريك

هاي زيا ي دبي
شود، اورزي مي

01/10/98 

رودين
توان مي مجموع

ســرعت و ج ن
  

ها هده از ماهوار
ارت گيري اندازه

همچنين اين
ميزانوقعيت و

سنج نه (سرعت

دستگاه -1-3ل

چشمه، قنات، ر
جريان آب را در
عب در ثانيه برا

هاي كشا  زمين

 ب

ي هيد
درمسنجي را  ن
نيــيبــراي تع ــا

.شود مي ميقس
با استفادي آب

گرهاي حسز
جريانات است.

مو گيري  اندازه
 د.

 

ستفاده از مولين

شكل

بع آب (چاه، چ
شود. دبي ج  مي

د. واحد مترمكع
 و آبي كه وارد

آب يكيناميدرودي

هاي ه
  

در جريان تفاده
هــ ســنج جريــان

تق صوتيو  يس
جريانات سطحي

استفاده از شامل
استخراج اين ج

رهاشده و هاي
باشد را دارا مي 

ي مكانيكيا

نال با اسكا بي

 3-1(  

 ثانيه از يك منب
   Q نشان داده

كنند يه بيان مي
ها هاي آب چاه

ديه يها مشخصه 

شخصه
سنجي ريان

مورداست هاي ي
ج از اســتفاده 

سيالكترومغناط
ج گيري اندازه 

شا پذيرد و مي
از مدل براي ا
طريق شناوره
تعيين سرعت

ها سنج جريان

دب گيري اندازه 

  موردنياز 

شكل( نهيمول 
  كش خط 
  سنج زمان 

بي كه در يك
ويند و با حرف

ا ليتر در ثانيهو ي
ه ه براي جريان

- سوم فصل

 

مش -فصل سوم 
جر -1- 3

يآور فن
–

–

ج - 3-1-1

3-1-1 -1-

ابزار -الف
–

–

–

مقدار آب
گو منبع مي

در ساعت و
ليتر در ثانيه
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، سيسـتم قطـع و   گاه داراي يك پروانه، محور انتقالدست ، اينتوان از مولينه استفاده نمود سرعت مي گيري اندازهبراي 
آب و  حركـت  سـرعت  بهبا توجه . سازد مربوط ميها را به هم  وصل الكتريكي و يك شمارنده است كه مداري الكتريكي آن

بـا   اسـت و ردش پروانه متناسب با سرعت آب سرعت گآيد.  مياين قسمت به حركت در ،هاي آن با پروانه برخورد مولكول
. دو نـوع مولينـه   شود سرعت محاسبه ميو  شده مشخصپروانه  ي تعداد دور در ثانيه سنج، زمان يلهوس گيري زمان به اندازه

  .پروانه افقي است در ديگري،و پروانه عمود بر جهت جريان آب محور  ،در اولين نوع است،وجود ساختاري م ازلحاظ
از يـك منبـع آب در واحـد     ب جريان يافتهآدر اين روش مقدار است،  روش وزني ،گيري دبي اندازه هاي روشيكي از 

در  متـر   پـنج متر تـا    پنج سانتي زگيري ا حدود سرعت اندازه، شود مي گيري اندازهتوسط مولينه واحد وزني  برحسب، زمان
  است. متر سانتي 8 نيز گيري حداقل عمق اندازهشود.  گيري مي اندازه ثانيه

  داراي پيشران سنج جريان دستگاهنوعي ديگر از  -3-1-1-2
 نيمتخصصـ  يكـاربرد  يازهاين نيمأتو  استاندارد صورت بهسرعت و جهت جريان  گيري اندازه منظور بهاز اين دستگاه 

توسط اين دسـتگاه  عالوه بر سرعت و جهت جريان، دما و فشار نيز . شود مياستفاده  ريبردا نقشه و  يگراف يدروه، دريايي
 هـا  و سـپس داده  گيـري  انـدازه  گرهاي دمـايي  دما با استفاده از حساز طريق پيشران و  جريان آب است. گيري اندازه قابل

بـراي اسـتفاده در    آل يـده اكيلوگرم وزن دارد و  3شود. اين دستگاه تنها  ستاده ميفر 1توسط كابل به واحد نمايش كنترل
  خورها و مناطق ساحلي است.

 است شده يلتشك 7دستگاه  و دنباله 6رابط ،5، درپوش سوئيچ4، آويز دستگاه3لقف  حلقه ،2از يك پيشران سنج جرياناين 
 .»دهد سنج را نشان مي اي از اين دستگاه جريان نمونه )2-3(شكل «

                                                      
 

1- Control Display Unit (CDU) 
2- Impeller 
3- Lock Ring 
4- Suspension (Assembly) 
5- Switch Cap 
6- Subconn Connector 
7- Tail Fin Assembly 
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نسـبتم و وين
  .ت

  شران)

)3-3شكل ( 

  

تانيجنس ت زج ا
است يتر  سبك

 براي نصب پيش

. آزمايش كرد

Impellet

 

سنج انيدنه جر
وزن يرگ دارا

 تيتانيوم، آچار

در خشكيبق 

t 
Suspe

Lock Ring

سنج يانجر هنده

  ي
فرستاده شود. بد

بزر يها سنج ان

ر آلن، گريس

طبكروكديل   ره

ension Assembly

g 

01/10/98 

ده يلتشك يجزا

  كننده بت
  ياد

 
  وتريكامپ
يمتر 50كابل

فر متر 3000ق
جريا ريبا سا سه

رآچا دي يدكي،

ستفاده از گير

ly

 ب

ا - 2-3شكل 

 زير است:

ثبخود  ستميس
تا ز متوسط ي
  هاري

يريبرنامه پذ
به ك ميمستق ور

و ك يانتخاب 80
 از كابل تا عمق

سيج مدل در مقا

بند هاي آب لقه

  افزار م

بايد آن را با اه

Switch

Su

Tail Fin Ass

آب يكيناميدرودي

ز هاي يتقابلي 
س ايو  مي مستق

سنجي جهتت و
ييتغپذيري با  ق

قابليت و يدار
طو بهها  له داده

08 تنظيمات 
ست با استفاده

سنج انيجرين

  سنج ن

(حلقطعات  دن

نرممجهز به  مل
  سيستم قل

داختن دستگاه

h Cap

ubconn Connec

sembly

ديه يها مشخصه 

داراي سنج يانر
قرائت تيقابل 
سرعت تابليق 
تطبيق تقابلي 
برد نمونهانجام  
بالفاصله ارسال 
شينما صفحه 
سنج قادر اس اني
ا مقاوم است. ،ش

  موردنياز 
جرياندستگاه  
  وينچ 
  سيم رابط 
سوار كردابزار  
  راهنما 
حمل قابلرايانه  
ونق حمل  جعبه 

  كار
بل از به آب اند

ctor 

- سوم فصل

 

جراين 
–

–

–

–

–

–

يجر نيا
شيفرسا به

ابزار -الف
–

–

–

–

–

–

–

روش ك -ب
قب -1



  هواشناسي

 طـور  مـان 

قـرار دارد        

گيـري و   ط  

داخل آب 
ته باشـد،        
ت كه بـه  

 

1- CDU 

ه ي فيزيك دريا و

  

هم كنتـرل  ش

چـپ دسـتگاه ق
 ».شده است

ري و متوسـط

در د موردنظره 
ر فاصـله داشـت

منظور الزم است
».دهد شان مي

هاي يري مشخصه

  ل

يشواحد نمار به 

يني سـمت چ
ظيمات ارائه ش

. 

بـردا ط به داده

گاه در ايستگاه
ك متـر از بسـتر
 باشد و بدين م

ستگاه را نشه د

گي ندازها راهنماي

كروكديل  گيره ه از

و از طرف ديگر

در بخـش پـايي
تنظ شينما صفحه

ت تنظيم گردد.
زماني مربوط  ره

 رد.

  شرده شود.
، دستگ1ظيمات

 حـداكثر يـك
ستا قرار داشته
 متصل شده به

01/10/98   

ستگاه با استفاده

ت به دستگاه و
 گردد. ل

ه روشن كـه د
صف) نمايي از 5

 تاريخ و ساعت
، همچون دورر

گير ي انجام مي

دكمه شروع فش
حد نمايش تنظ

آب و ز سـطح
 در شرايط ايس

هاي ي از وزنه

آزمايش دس - 3-3

از يك سمت گ
است متصل ده

ه، با زدن دكمه
5-3(شكل در «

رحله اول بايد
داده برداط به

 به نياز متصدي
 شود.

و نهايتا د  شود
 آماده بودن واح
قل يك متـر از
، دستگاه بايد

اي ) نمونه3-7(

3شكل 

رنگ ي، كابل آبي
شد  داده نشان

قطعات دستگا
«ن خواهد شد.

در مر شينما حه
تنظيمات مربوط
خالص با توجه

انجام ش fishر 
ها صفر ت داده

، نصب كابل و
ستگاه بايد حداق

گيري جريان ه
شكل«ن گردد

             

يانداز آب بهظور 
)4-3(شكل ر 

ز سوار كردن ق
روشن شيانم ه

صفحشن شدن 
س نوع نياز، تن

فشار خن مقدار 
افزار م زمان نرم

ثبت منظور بهه 
ز تنظيم دقيق،

شود. دست ر مي
نين براي اندازه
ك وزنه، آويزان
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منظ به -2
كه در

پس از -3
صفحه

با روش -4
بر اسا -5

تعيين
تنظيم -6
حافظه -7
بعد از -8

مستقر
همچن

يك  آن

                  
 

2
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انداز آب به برايه  يز

01/10/98 

دستگاه يساز اده

 ب

آما - 4-3شكل 

آب يكيناميدرودي ديه يها مشخصه  - سوم فصل

 



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و

 

  

نيد.

هاي يري مشخصه

ستگاه را روشن كن
 ها پيروي كنيد.

 تا نتايج را ببينيد

گي ندازها راهنماي

  ظيمات

  يانداز آب به

 روشن / خاموش د
هس از دستورالعمل

 كليد اجرا را بزنيد

01/10/98   

واحد نمايش تنظ 

به برايتگاه آماده

با استفاده از كليد ر
سپس

دستگاه آماده شد، ك
-5-3شكل 

دست - 6-3شكل

ابتدا ب

وقتي د

ش

94 
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نمـا ي قطـب  
متوسط جمـع

،متوسط يمان

ق و اطالعـات 

Subc متصـل
  .»ست

 

بـرا جهت  يك
 دوره زماني مت

زم  ر طول دوره

برق دهنده تقال

conn انتقالش 

ا  داده را نشان 

  دل دستگاه

يش پيشران و 
شود و در طول

در شود و ي مي
  گردد. مي

انتل سه متري 

  د.شو 
 ارتباط، درپوش

خود ي خودبه

حفظ تعاد براياه

 طي آن، شمار
ش  محاسبه مي

گيري بار اندازه ك
است برداشت

كابلگنال و سي

كامپيوتر وصل
كابل يجا بهد

ساز ذخيره ظور

01/10/98 

ن وزنه به دستگا

نمايد كه ط ل مي
ت شرق و غرب

رداري يكب مونه
مه آورده شده ا

كابل سز طريق

اده، فيش به ك
بايد خود خودبه

Subcon منظ به

 ب

آويزان كرد - 7-

عمل اي هثاني ك
هاي سرعتدار

نم   در هر دوره
وش كه در ادام

  يم
بايد ازفيش م،

ه و استخراج د
خ  يرهذخحالت
nn انتقالپوش

آب يكيناميدرودي

3شكل 

يك   يك چرخه
بر ها فاده از آن

في دما و فشار
ها به دو رو داده

مستقي صورت
يممستق صورت

  

  ود
صه برنامهخالي 

ي دستگاه در ح
درپنگي اتصال

ديه يها مشخصه 

   دادهت 
سنج بر اساس

شود و با استفا 
ي اضافيرامترها
د .شود ري مي

ص بهواندن داده 
ص بهخواندن داده 

.شودمتصل  ،ر

خو خودبه  سازي
سازي ذخيره ور

گام مستقرسازي
چگونگ )8-3(ل 

- سوم فصل

 

برداشت -ج
س جريان

ميخوانده 
. پارشود مي

رگي ميانگين

حالت خو -
خبراي 
ربه كامپيوت

س يرهذخ -
منظو به

در هنگ
شكل« شود



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و

 

 

  است.

هاي يري مشخصه

  ).9-3ل 

قابل تعويض ا 

گي ندازها راهنماي

  Subconn ل

  گيرد.  مي

شكل( .شود  مي

  ي داده

واسنجي،گونه
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انتقالدرپوش ال

بل رابط انجام

دادهنشان  ست

نمايش گرافيكي -

ون نياز به هرگ

اتصا - 8-3شكل

توسط كاب يوتر

اسعي از زمان

-9-3شكل 

و پيشران بد د

ش

ستگاه به كامپي

تابعگرافيكي كه

شود ميه انجام

  داده
با اتصال دس اده

  ها يكي داده
نمودار گ صورت

ليه در كارخانه

96 

 

استخراج د -د
استخراج د

نمايش گرافي -
ص بهها  داده

  واسنجي - ه
او واسنجي

6

د

-

ه
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سـطحي و آب
شـوند مـي  ور 
قابليـت بـه  ـه   
دسـتگاهكـه    

يمـرخ . ايـن ن  
را بـه مـاهواره

اي از شـناور ه 
را پايشآب  ر

وره مشـخص
 يـك حافظـه

  .)ردد

 

1- Drifter 

در دو نوع س كه
سطح آب شـنا
مقـي بـا توجـه

مشـخصاي  ره 
گـردد. ب بـازمي    

ـه اطالعـات ر
نمونـه )11- 3(  
ريمتر ز 2000 
و در د نيمعـ  

تواننـد در مـي   
گر ارسال مي ي

  چپدر سمت  

ود كش تفاده مي
در س پيدا است

عم يبردارهـا  خ 
بـراي دور ،ـود 

 بـه سـطح آب
مجموعـ مترهـا،   

شـكل« يابد ي
كرار و تا عمق
يـان در عمـق    

يـن شـناورها م
ينيهاي زم رندهي

ار گرفتن در آب

است 1 سرگردان
ر كه از نامشان

يمـرخن و »دهـد
شـ گفتـه مـي  »

ن مـدت دوره
ي و سـاير پارام

ادامه مي چرخه
گيري را تك ندازه

ت و جهـت جري
ايتوسط  ،شده ت

يز ماهواره به گ

شكل قرو  راست

01/10/98 

يي از شناورها
طور همانطحي

د را نشـان مـي
»ـق پاركينـگ

پس از پايان ود
نند دما، شـوري

چشوند و اين  مي
ان كليبار س 15

حاسبه سـرعت
طالعات برداشت

از اطالعات قباا

ردر سمت  يسطح

 ب

ييي عميق دريا
سطح سرگردان

ر دان سـطحي
عمـ«ـه بـه آن

ب حركت نمايد
ي اطالعات مان
مق آب روانه م

50قادر است تا
امكان مح ،بردار
اطداده و  ري سا
متعا( دنشوسال

سط ناور سرگردان

آب يكيناميدرودي

  سرگردان
هاي جريان هاي
شناورهاي تند.
شناور سرگراز 

معيني كـ عمق
ته و با جريان آب
با برداشت برخي
ه و دوباره به عم
ق  داده است كه

يمرخوقعيت ن
با ها همراه اده

به ماهواره ارس 

تصويري از شن - 1

                  

ديه يها مشخصه 

هاي س شناور -
پارامترهناخت 

) هستبردار رخ
ا اي نمونه )10- 

توانند در ع  مي
قرارگرفته   شده

سطح آب نيز ب
ب مخابره نموده
د عمقي را نشان
وجه به ثبت مو

دا نيشود. ا مي
يره و همچنين

10-3شكل 

                    

- سوم فصل

 

3-1-1-3-
راي شنب

يمرنعميق (
-3(شكل «

ريزي برنامه
ريزي برنامه

س بردارها در
ياب موقعيت

سرگردان ع
با تو». دينما

مپذير امكان
داخلي ذخي

               
 



  هواشناسي

ي مختلـف    

ي جريـان  

ه در ايـن  
ديـد ايـن    

  

1- Acousti
2- FlowTr

ه ي فيزيك دريا و

 
  درياييق 

  
1. 

ه در ابزارهـاي

دبي گيري ندازه

شد يهتعبي عد
امكانـات جد .

 ي تمركز دارد.

ic Time-of-fligh
racker 

هاي يري مشخصه

هاي عميق يان آب

از: اند عبارته 
پيمايد ماده مي

كـه نـوع ن دو 

انشگاهي براي 

بع سهو  يدوبعد
شود فراهم مي 

برداري ل از داده

ht/Travel-Time

گي ندازها راهنماي

جري گيري اندازهي

بندي نمود كه 
وج صوتي در ما

ي موارد مرز اين

آزمايش يفيتك
  شد.

د يشنما  صفحه
بركار ان براي 
حاصل  گسترده

 System (ATT)

01/10/98   

نيمرخ بردار براي

توان طبقه  مي
ي كه موزمان ت

اريرد و در بسي
 .نباشد كيفك

باسرعت  يري
عرضه ش 2006

ص ه با توجه به
تر شرايط جريا

ي گي پارامترها

) 

ن رهاي سرگردان

اصلي نوعر دو
مدت بر اساس ي

هومي وجود دار
تف قابلت دقيقا

گي اندازه باهدف
در سال افزار م

 دستي است كه
جامع و فهم بهت

بهينه از سري  

شناورك نمونه از

  تيصو 
در يطوركل به 

يكيسنج آكوست
 سنج داپلر

مفه ازنظرارها
ممكن است شده

  

بميالدي  200
منرافزار و  سخت

يداپلرسنج  ت
ج ترل كيفيت

دكار و استفاده

             

يك - 11-3شكل 

يها سنج يان
را صوتيي ها ج
س هاي جريان ه
س هاي جريان ه

ي بين اين ابزا
شد گرفته به كار

 2يانجر يابد

1يان در سال 
ي و به شكل س
يان يك سرعت
 انجام يك كنت

خودل كيفيت 
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جري -3-1-2
سنج جريان

سامانه -1
سامانه -2

تشابه زيادي
بسنجي  جريان

رد -3-1-2-1

يجر يابرد
خروجي معرفي

يجر يابرد
امكان دستگاه،
ر كنترلوسيله ب

                  
 

8

3

ج

3

خ

د
و

 



 

     
  

 99 

 كـه بـا ميلـه
رديـابستقرار 

مايد و زمـاني
نصب و اس گي

  

نم مي گيري ازه
چگونگ«  گيرد

  

اندمتر بر ثانيه 
قرار تفادهرداس

نصب  ر فراز ميله

01/10/98 

م 4 بر ثانيه تا
موررودخانه  ي

بر يانجر يابدر 

 ب

متر 001/0  ده
دبي كل پهناي

  .»ده است

-12-3شكل 

 

( 

نوار مدرج ر)

آب يكيناميدرودي

ت را در محدود
گيري اندازه ي
نشان داده شد 

 ب جريان

 ص دستگاه

 دارنده نگه 

)13-3شكل  (
14-3شكل ( ب

متر سانتي 304
 ي

 

  در شب

 ي

 اي اوليه

ديه يها مشخصه 

، سرعت جريان
برايتواند  مي ود

)12-3(شكل 

  موردنياز 
رديابدستگاه  
مخصوص  ميله 
 كوب ميخ 

 دو عدد گيره 
شكل Jبست  
هاي نصب پايه 
 كابل اتصال 

48فوت ( 100 
آب آشاميدني 
جليقه نجات 
هشدار  جليقه 
اي عالئم جاده 
 كاله آفتابي 

 ژاكت باراني 

ها جعبه كمك 

- سوم فصل

 

ردياب
شو مي توأم

شدر  جريان

ابزار -الف
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و

 است. ه

هاي يري مشخصه

مشاهده قابلن 

  

گي ندازها راهنماي

اي از آن ) نمونه

  نصب اي

01/10/98   

)15-3(شكل ر

براشكل  Jبست 

رار دارد كه در

- 13-3شكل 

 اري

 

در يك كيف قر

 مه ضد آب

 ش

 ل

بردا ربين عكس
 حمل قابلنه 

هاي گزارش ه
 م نوشتن

 عت

دي از تجهيزات 

100 

 

چكم –
چكش –
بيل –
دور –
رايان –
برگه –
لواز –
ساع –

اي مجموعه

0



 

 
 

 101 

افـزار  نـرم . ود
به دسـت ظور 

1- Beam Chec

  

 

شو ميانجام  سي
منظ بهب باشد. 

ck 

  ي ميله

شناس عيبمون 
خراب داده بردار

ست گرفت بر روي

  صب دستگاه

، يك آزم1پرتو
دممكن است  

01/10/98 

 نصب قسمت دس

كيف لوازم نص - 15

 و باز سنجي
صورت يناغير

 ب

بست -14-3كل

5-3شكل 

يبررس معيارز
در غشان دهد،

آب يكيناميدرودي

شك

  ن
با استفاده از ي

نال را نش سيگ

                  

ديه يها مشخصه 

  كار

ش ردياب جريان
 عمليات ميداني

ي هاي دامنه ي

                    

- سوم فصل

 

روش ك -ب

سنجش -1
قبل از

بايد منحني

               
 



  هواشناسي

ـاز بـه آن    

 )16- 3(ل  

  ب شود.

ه ي فيزيك دريا و

 در صـورت نيـ

شـكل« ت است.

  د.
اجتناب ،دارد جود

  

هاي يري مشخصه

دتوان كاربر مي
  . شود

جرياني يكنواخت

گرددخودداري
ريان منفي وجو

  

گي ندازها راهنماي

است كه ك هنما
ي دستگاه پاك

ز يك متر و ج

هستند، خ زحد
ها جر  كه در آن

  برداري ب داده

  ها ك سنگ

01/10/98   

راه اي يكراد
از مستقرسازي

تر ا  با عمق كم
  ».دهد ي

 . است

از يشب گياهي
ك1 ) و مرزهايي

خاب محل مناسب

نزديك طق متالطم

پرتو ز سنجي
ي و قبلگذار

  ي
بستري معمول

گاه را نشان مي
مناسب الزامي
رگ يا پوشش

7- 3شكل ت (

انتخا -16-3شكل

مناط -17-3شكل

بررسي و باز يار
بارگ شده ثبتي 

برداري داده اي
طورم بهدستگاه

ظور نصب دستگ
نتخاب مكاني
داراي موانع بز

آب متالطم است

ش

ش

تر، معيا ت جامع
يها فايلنهايتا  

براكان مناسب 
ن براي نصب د

منظ ر مناسب به
براي انكات زير 

هايي كه د مكان
هايي كه آ مكان

102 

 

آوردن اطالعات
.مراجعه نمايد

انتخاب مك -2
بهترين مكا

بستراي از  نمونه
توجه به نك

از م –
از م –

2

آ
م

2

ن
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  گيري اندازهشروع فرآيند  -3
ي به يكديگر درست بهتجهيزات . گرددخارج دارنده  نگهاز جعبه و تجهيزات وابسته  ردياب جرياندر مرحله اول،  –

 .شودبه باالي ميله متصل  1يله وصل و قسمت دست گرفتبه مكه دستگاه  يطور بهمتصل شود 

كه صفر نـوار از   يبه صورت، باشدعمود  هاي رودخانه كناره گسترده شود كه بر در عرض رودخانهي ا گونه بهنوار  –
 گيـري  انـدازه سمت چپ رودخانه آغاز و پايان نوار در سمت راست رودخانه قرار گيرد. اگر جريـان بـراي اشـل    

از دو  بـا اسـتفاده   گيري قرار گيرد. نـوار  ديك به اشل اندازهجاي ممكن نز تا بايد، نوار شود مي ثبت 2ارتفاع آب
 .شود گيره، باالي آب محكم مي

 تا عرض جريان مشخص شود. بايد ثبت گردددر سمت چپ  در سمت راست ومرز آب  –

يان را به بيسـت قسـمت تقسـيم    ، بنابراين عرض جرگيردبايد در طول جريان انجام  گيري اندازهحداقل بيست  –
عـرض هـر بـازه    و  گيـري  انـدازه تعـداد  ذكر است  يانشاشود.  ها ثبت مي گيري در اين بازه اندازه نموده و سپس

 .آبي است  وابسته به عرض حوزه

 .گرددثبت  گيري اندازهزمان و ارتفاع اشل  –

 .وابسته، الزامي است  هدو هرگونه دامتصدي برداشت كننده ، ثبت شرايط آب، نام مكان، توضيحات –

 د.توان روشن و وارد فهرست اصلي ش مي بعد از نصب دستگاه، ردياب جريان را –

در ( ثانيـه باشـد   40زمان متوسـط   به زبان انگليسي و پارامترهابا ورود به فهرست برنامه توجه گردد كه واحد  –
  رد).را مشاهده ك كننده ثبتو وضعيت  ها داده  فايل توان ميفهرست 

  صفر باشد. برابرو شوري  4تخليهگزينه بايد روي  3تحال –
 در حافظه پاك شود. شده ثبت هاي  تمام داده بعد از انجام تنظيمات، بايد –

 و ساعت دستگاه بررسي گردد. ميزان پيلدما و   داده  –

 .آماده است ها دادهنهايتا دستگاه براي ثبت  –

  برداشت داده -4
هـا   فشـرده شـود تـا دسـتيابي بـه فهرسـت اصـلي و برداشـت داده         Enterپس از روشن شدن دستگاه، دكمه  –

  ير گردد.پذ امكان

                                                      
 

1- Handheld 
2- Staff Gauge 
3- Mode 
4- Discharge 
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  شود. شود، معموال از اسم مكان و تاريخ استفاده مي مشخصي ذخيره  بانامها فايلي آماده و  منظور ثبت داده به –
  اضافه شود. موردنظرو شناخت مكان  تر بيشثبت اطالعات  منظور بهاي  ضميمه موردنظربه فايل  –
  سازي فشرده شود. براي انجام فرآيند ذخيره Soft Keyپس از مشخص كردن نام و ضميمه، از دكمه  –
شود يكي از  هاي مختلفي است كه هر بخش مربوط به يك سري از تنظيمات دستگاه مي افزار داراي قسمت نرم –

شـود. اگـر از اشـل     اعشـار ثبـت مـي    صـورت  بهها مربوط به تنظيمات ارتفاع اشل است و با يكاي فوت و  بخش
  شود. شود، اين قسمت خالي باقي گذاشته  ارتفاع آب استفاده نمي گيري اندازه

مجـاز صـفر در نظـر     Qگردد يا نگردد ارتفـاع اشـل و    استفاده آب ارتفاع گيري اندازه اشل در هر حالتي كه از –
  شود. گرفته 

  ايستگاه بعد فشرده شود. بعد از ثبت ارتفاع اشل كليد  –
  پذيرد. اشت در سمت ديگر (چپ) رودخانه، مكاني كه نوار قرار دارد، انجام ميادامه برد –
بايد مشاهده و مكان ثبت شود، مرز آب در سمت راست و سـمت چـپ بايـد     كننده ثبتدر  1»مرز آغاز«پيغام  –

 شـود، زيـرا مـرز بايـد     ذكر است كه عمق صفر در نظر گرفته مـي  يانشافشرده شود.  Enterوارد گردد و دكمه 
يي باشد كه خشكي و آب در تماس هستند. پس از اتمام اين مرحلـه نيـز مجـددا كليـد ايسـتگاه      درجادرست 

  شود. داده يا دفترچه ثبت مي  بعدي فشرده و اطالعات در برگه
 3ميلـه   و ميله در عمق مناسـب بـر روي دسـتگيره    گيري اندازه، 2مخصوص دستگاه  عمق آب با استفاده از ميله –

  در مركز ستون آب قرار دارد). داده برداردهد كه  ين كار به متصدي اطمينان ميتنظيم شود (ا
  تعيين عمق فشرده و عمق آب وارد گردد.  دكمه –
. قراردادبايد تعيين شد، ميله را در همان مكان، در امتداد نوار  گرفت اينكه مكان بر روي قسمت دست محض به –

 ي قـرار گيـرد  ا گونـه  به بايد داده بردارگرفت، صحيح است.  كه عمق بر روي ميله و دست شوداطمينان حاصل 
را نسبت بـه جهـت    داده برداريري قرارگنحوه  )18-3(شكل « عمود بر امتداد نوار باشد داده بردار X كه محور

شود، دور  از موانع زير آب كه باعث آشفته شدن جريان ميبايد داده بردار ». دهد جريان و امتداد نوار نشان مي
خودكـار جهـت    صـورت  بـه ، زيـرا  ده شـود چرخانعنوان نبايد در جهت جريان  يچه بهه داشت. ردياب جريان نگ

  گيرد. دبي در نظر مي گيري اندازهجريان را در 

                                                      
 

1- Starting Edge 
2- Wading rod 
3- Wading Rod Handle 
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تصـدي بايـد
ـد. سـرعت و

دهد. بهتـر مي
شـتن نمونـه

از تـر  كـم مي  

صـورت وجـود
اد نوارامتد كه

در و سـرعت  

،مكـان بعـدي  
صـحيح   بـازه 

1- SNR(Signa

 

مت نمايـد. وس     
بـه صـفر برسـ

  د.
مايش من ) رات

شـت سـر گذا
پيغـام ”Bnd“ر  

ر اسـت. در ص
ك يطور بهد،  بر

موقعيت، عمق

. در مكهـد شـد   
درقرارگيـري  

  شود.

l to Noise Ratio

Gradu

Pr

Coordin

 ان و امتداد نوار

شـمارش معكـو
و شمارش بده 

ايش داده شود
 كنترل كيفيت

شـود. بـا پش ته
و اگـر دهد مي

گذاتاثيرسرعت 
تر التر يا پايين

مرحله، مثبت  

منتقـل خواهي 
ق(تصـديق   ـود  

رحله تكميل ش

o) 

uated Tag Line 

Y 

X

robe 
ate System 

بت به جهت جريا

شـروع بـه ش ه
رسيدت ممكن 

بايد نما 1حيط
مقادير رعت و
داشت نگهدرجه 

را م BESTغام
 

ا بر برداشت س
، چند فوت باال

.پذيرفته است

 ايستگاه بعدي
تعيـين شـ ،ده

داقل بيست مر

Pin 
Mounting
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ي داده بردار نسبت

ثانيه 40فت از
ترين حالت ودي

ميزان صداي مح
سر( شده ثبتي

بيست  حدوده
پيغ ”Bnd“، ت
.نخواهد بود ل

ها گ يا صخره
جريان،  امتداد

پ گيري اندازه،
.  

ياب جريان به
شد مشخص  ازه

تا حد ام پذيرد

 ب

قرارگيري  زاويه -

گرف دست ود تا
ميله به عمو كه

ي دريافتي به م
يها  دادهجريان،

ه جريان در مح
و كنترل كيفيت

قبول قابلي گير
سنگ ب مانند قلوه

ميله را در وان
 
،باشد FAIRز
.الزامي استچه
رد، ذكرشدهي
ر بر اساس باكا

بايد انجامرحله

Sam
V

آب يكيناميدرودي

18-3شكل 

فشرده شو يري
ك يزماند تا ست

 سيگنال صوتي
ردياب جانيه،

شگر نسبت بهو
ضمين كيفيت

گ اندازهبدهد، ه 
ه موانع زير آب
تو ر منطقه، مي
د.تي قرار گير

باالتر ا گيري ه
و يا دفترچ ري

كليه فرايندهاي
خودك صورت به
  
براي هر م 17 

                  

mpling
olume

Primar
Dire

ديه يها مشخصه 

گي اندازه   دكمه 
حركت بايس بي

نسبت قدرت س
بعد از چهل ثا 

كاو  است زاويه
هاي تض آزمون
FAIR را ارائه

توجه شود كه 
مانع بزرگ در
در مكان درست

اندازه  تبهاگر ر 
بردار داده  برگه

پس از اتمام ك 
بيد با وقعيتم

.)الزامي است
تا 12مراحل  

                    

ry Flow 
ection 

- سوم فصل

 

–

–

–

–

–

–
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گاه مكـان ايسـت  بازه را بـا تغييـر    توان پذير نباشد، مي امكانمرحله  20 امكان انجاماگر به علت بلند بودن بازه،  –
  .نمودجديد استفاده   ، تغيير داد و براي مراحل بعدي از بازهموردنظر

مرز سمت راست رودخانه خواهد رسيد در اين مرحلـه كليـد   به گيري، متصدي  مرحله اندازه 20د از حداقل بع –
  د.ده شورفش دومرتبهبخش پايان بايد 

  .خواهد بود مشاهده قابلدياب جريان ر يشنما صفحهدر باالي  ”Ending Edge“ مرز پاياني عبارتنهايتا  –
بايـد  . عمق را شويم مي و وارد مكان مرز سمت راست رودخانهده ردر اين مرحله كليد مشخص كردن مكان فش –

  كه آب و خشكي در تماس هستند. جايي است، زيرا اين مكان در نظر گرفتصفر 
– Calc. Disch.  ثبت شود نظرمورددبي خروجي براي مكان   مجددا فشرده تا دادهرا .Enter  فشرده تـا بتـوان   را

  .دسترسي يافتفهرست پارامترها  به
ها، سرعت متوسط و حداكثر، عرض، مساحت و حداكثر عمق  تعداد ايستگاه ،CFSدبي كل با واحد ي پارامترها –

هـا بـر روي    از ذخيـره داده تـا  بررسـي شـود   فهرسـت اصـلي   ثبت شـود.   ،داده يا دفترچه بايد با دقت در برگه
  .توان خاموش كرد مي، ي خاموش/روشن دكمه داشتن نگهبا  كننده را ثبتاطمينان حاصل گردد.  كننده ثبت

 ) تـا نوسـان  شود مياستفاده  گيري اندازهاز اشل  كه يدرصورت(مجددا ثبت شود  گيري زمان و ارتفاع اشل اندازه –
  .گردد، ثبت يبردار دادهجريان در طول اجراي 

به راهنمـاي   توان تر مي بيشاطالعات حصول براي  آوري شود. جمع دقت بهتجهيزات ايد ها ب در انتهاي برداشت –
 .يا دستورالعمل دستگاه مراجعه كرد 1آغاز سريع

  محاسبات -5
گيـري   سـرعت متوسـط، ميـانگين     ، ثبت و براي محاسـبه شده مشخصزمان متوسط سرعت در هر ثانيه در طول   داده

مقـدار   . دستگاه در صورت وجـود هرگونـه  شود ميفيت نيز دوباره بررسي و نمايش داده كنترل كي  همچنين داده .شود مي
  بايد تكرار شود. گيري اندازهنباشد،  بخش يترضاسرعت  گيري اندازهاگر دهد،  يرمنتظره هشدار ميغ

كـل،  . دبي خروجـي  گردد ميدبي خروجي براي هر ايستگاه بر اساس عمق، عرض ايستگاه و سرعت متوسط، محاسبه 
 ست.ا ها و مرزها حاصل جمع مقادير تمامي ايستگاه

  مورداستفاده يها مكان -ج
  هاي طبيعي جريان –
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 شود. ي

  

 ن دستگاه

 باالترين عنوان 

ي عملكرد نجره
 افزارنرم

  يبعد

گاه مشاهده مي

شود ميمشاهده 

 ت باتري

 دست گرفت 

  كليد

  (نيرو)

زمان 

پن

دوب داده بردار به

شن شدن دستگ

ن شدن دستگاه م

قسمت 

قسمت 

صفحه 

رابط مخابره

01/10/98 

ب جريان مجهز ب

پس از روشكه

 كه پس از روشن

 ب

  رندگي

ردياب -19-3كل

ك است اي صفحه

اي اولين صفحه -

  ري

 ردار

 بردار

LCD 

آب يكيناميدرودي

  ب گذرها
  

 
حي حاصل از با

ش

  دستگاه

اولين صدهنده

-20-3شكل 

بردار ط به داده

برنمونه

كابل نمونه

Dنمايشگر

 عنوان دستگاه

  باتري

 به رنگ زرد)

 سمت راست 

 ييشان انتها

ديه يها مشخصه 

و آب بندها آب 
هاي باز كانال 
  آبياري 
 آب ي يهتصف 
هاي سطح آب 

   سيستم

يشنما صفحه 
د نشان )3-20

ي مربوط صفحه 

ميزان

انتخاب (به

Soft Key

نش

- سوم فصل

 

–

–

–

–

–

اجزاي -د

–

( شكل

–



  هواشناسي

 

ه ي فيزيك دريا و

  

  ت.

 

ر عمق 
 تگاه

سمت چپ

ستگاه
ميل شده

ستگاه

 ايستگاه
m  ياft( 

هاي يري مشخصه

  

نمايد، است  مي

حداكثر
ايستگ

مرز س 

ايس
تكم

عمق ايس

مكان
)m

گي ندازها راهنماي

  ده بردار

).22-3شكل

  شود. الق مي

ختلف مشخص

  گيري اندازه

01/10/98   

داد شينما صفحه

ش( پذيرد جام مي

اطال 62/0مق
 

هاي مخت ر عمق

اهاي متفاوت  ش

-21-3شكل 

ندين روش انج

  ق).
يري سطح و عم

عمق). 8/0و  
كه كاربر در ي

رو - 22-3شكل

به چن  مختلف
  عمق).

  عمق). 8/0
عمق 8/0و  0/

گي  روش اندازه
6/0، 2/0ستر،

مل تعداد نقاطي

ش

ثر %
روجي

ت
ر

كميل
 ر

ب شده

Xفه 
 

  گيري ندازه
هاي در عمق ي

عم 6/0اي ( قطه
8و  2/0ي (ا طه
/6، 2/0ي (ا طه

 Kreps كه به
قطه (سطح، بس

ي كه شاما قطه

حداكث
دبي خر

گيري سرعتاندازه
در نقطه موردنظر

هاي تكمايستگاه
ترشده بيش

ايستگاه انتخاب

نمودارهاي مولف
سرعت
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اهاي  روش - ه
گيري اندازه

تك نق -1
دونقط -2
نقط سه -3
روش -4
پنج نق -5
چندنق -6

8

ه
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كـه بتواننـد   ي
آب يمـرخ ن ل 

و يـد تول يعي
 نيمرخ برداره 

 بـراي نصـب
 انـدازه  بـه يـد  

ن و همچنـين

ازيـ موردنـات  
يمنـي ، ايرور 

هـاي گشـت  ، 

1- ADCP 

ييابزارهـا  يـد 
Vert( در طـول

يدر سطح وسـ  
 از يك دستگاه

.كند مي گيري
باي كاركنانند. 

نيـا نزديـك آ  

و اطالعـ ها اده
پـر يآبـز  الت،

يـق،عم يمـه  ن
  نمايد. امين

 1جريان

يب، امكـان تول 
tical( عمـودي   

يادشدهارهاي 
اي نمونه )23-

 
  جريان 

گ اندازه داپلري 
ود را انجام دهن
شناور در دريا ي

دا تواند يم وت 
يالشـ  ، دريـايي
و يـق ـاي عم 

تا ،يييادر يلم

ج صوتي داپلري
آ يـر در ز يـوت 

 در راسـتاي ع
ابزا انواع ير اخ

-3(شكل « .در

صوتي  بردار مرخ

جايي ه اصل جاب
ار عملياتي خو

ي شها رد سازه

گسترده است ق
زيسـت علـوم

هـ آب يشپا ،ي
عل  يژهطالعات و

01/10/98 

صهاي  خ بردار
هاي صـو يگنال
Level(بلكـه ،

هاي كه در سال
يرقرار گ ادهستف

يمرندستگاه  كي

را با استفاده از
خداي قايق، كا
ا در مورد كاربر

  .شند
يقعم عمق و م

ع هـاي نـو،   ژي
دريايي يكپارچه
در مط وخودكار

 ب

نيمرخريانات با
ياي پردازش س

l(سـطح    هـم
ر موجب شد كه

مورداسها  نوس
  .»ت

ظاهر - 23-3ل

ر درياييهاي  ن
ند عالوه بر ناخ

ش الزم راآموز
را داشته باش تي
كمهاي  در آب 

و گاز، انر نفت
يي مشاهدات

هاي زيرآبي خ

آب يكيناميدرودي

ردن نيمرخ جر
برا آمده دست ه

صـورت بـه  نها
امر ينآورد. ا  م
يانو اق يادر در 

نشان داده است

شكل

و جهت جريان
ز است تا بتوانن

را داشته و آاه
زيسترسوب د 

نيمرخ بردارها 
هاي  در بخش

ها مانهسا ،احل
ترابر حقيقاتي)،

                  

ديه يها مشخصه 

به دست آور -
به يهاي علم ت

تن نهرا  يياي در
فراهم يند،نما ي
مختلف هايد

را نش جريان ري

سرعت و ،ستگاه
نياز ورز فن دو 

دستگاكار با  ه
ضد يها رنگ با

اينز ستفاده ا
وج را ازجمله د

سوا ي، مهندس
تح شناورهاي(

                    

- سوم فصل

 

3-1-2-2
يشرفتپ

هاي جريان
گيري اندازه

براي كاربرد
داپلر صوتي

دساين 
به دستگاه،

كافي تجربه
بكار  تجربه
اس يفط
و مو يانجر
،يانورديدر

( يقاتيتحق
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 هاي اين دستگاه شامل موارد زير است: پيكربندي طورمعمول به

2عت افقيبا دقت زياد، (انحراف معيار سر – cm/ s  20برداري ي پروفايل و محدوده m   با فركـانس حـدود (
1MHz 

10(انحراف معيار سرعت افقي  پهن باند  – cm / s   500برداري ي پروفايل و محدوده m  د) با فركانس حـدو
75 MHz 

0.1cmقدرت تفكيك بسيار باال (انحراف معيار سرعت افقي – / s  10برداري ي پروفايل و محدوده m   كـه (
 نمايند. هاي متفاوتي براي پردازش داده استفاده مي از شيوه

  ابزار -الف
 ي كامل ي نجات و البسه جليقه –

  جموعه دستكش از جنس نيتريل، چرم و نئوپونچند م –
  )6-1بند پ. 1پيوست تجهيزات مستقرسازي دستگاه به صورت ثابت (جزئيات در  –

  بسته قوهDe-Gaussed 

 حمل، كابل، صفحه چرخان و بلوك كج) ابزار واسنجي (رايانه قابل 

 شده باشد. ي انجامها از قبل، پس از واسنج حمل مختص كار، مگر آنكه اكتساب داده رايانه قابل  
 ابزار سوار كردن، كُند و زنجير، ابزار باالبر و سيستم بازيابي  
 ) 3-1پيوست ا بند پ.فرم ميداني(  
 ابزار (بخش  برگه بررسي تجهيزات و جعبهField Supplies  6-1و پ. 5-1بند پ. 1پيوست از(  
 (تابع ايستگاه) طناب نجات و ابزار باالبر  

  استقرار در كشتي تجهيزات –
 افزار حمل اختصاصي مجهز به نرم ي كوچك قابل ايانهر 

 رابطDGPS  به كشتي در صورت نياز  
 و سيم برق كابل ارتباطي  
 ) 4-1بند پ. 1پيوست فرم ميداني(  
 يا (بخش  ابزار جعبه 1بازبينهField Supplies  6-1و پ. 5-1بند پ. 1پيوست از( 
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  روش كار -ب
 مسير تعيين گردد.  قشهبه كشتي بايد برنامه و ن سوارشدنپيش از  -1

مـرتبط   ي بررسـي تجهيـزات   بارگيري بايد بر اساس نوع نصب انجام شود (براي مثال نصب در بسـتر) و از برگـه   -2
 ).6-1و پ. 5-1بند پ. -1پيوست استفاده شود (

 اطمينان حاصل شود. در بسترهاي الكتريكي  هاي زيردريايي و ميدان از نبود كابل -3

شـود كـه تـابع منطقـه      آوري مـي  جمع  دقيقه 60ها با فواصل  شخص گردد. معموال دادهنصب بايد از قبل م  نحوه -4
هاي ضـد رسـوب    طور مداوم كشيده شود نيازي به رنگ بر روي كشتي سوار شده و به كه دستگاه يدرصورتاست. 

 پايش كوتاه است. زمان مدتزيستي نيست، زيرا 

 شود.تعبيه  ، در پشت دستگاه )24-3شكل هاي مخصوص( پيل -5

 كن جديد استفاده گردد. حتما از خشك -6

هاي ريز  گذاري زيستي، از چسب سيليكون استفاده شود، دستگاه بايد عاري از ماسه منظور جلوگيري از رسوب به -7
 و يا كثيف باشد.

 شود. ريزي مي برنامه طرح، نصب، با استفاده از  نحوه -8

حمل  براي اين كار به يك رايانه قابل .يسي واسنجي شودهاي دستگاه بايد كامال شارژ و خارج از ميدان مغناط قوه -9
 2معيار ساعت اقيانوس آرام برحسبيرمغناطيسي نياز است. زمان غ 1ها و صفحه چرخان افزار و كابل مجهز به نرم

 شود. تنظيم 

 هاي جديد پاك گردد. منظور ثبت داده شده قبل، به يرهذخهاي  حافظه از داده -10

 ز آب (بعد از واسنجي) بايد در جاي امني از شناور انجام شود.ها خارج ا آوري داده جمع -11

دستگاه با شارژ كامل معموال تا سه ماه بـراي ذخيـره اطالعـات كـارايي دارد امـا ايـن امـر تـابع بسـياري از           يك -12
 شود. افزار شركت سازنده، تعيين مي پارامترهايي همچون حجم پيل و خصوصياتي است كه توسط نرم

اي  ) نمونه25-3(شكل «ي متصدي است  زيادي تابع مكان نصب و تجربه  چوب دستگاه تا اندازهشكل نهايي چهار -13
 ».بر روي چهارچوب را نشان داده است شده نصباز دستگاه 

 رهاساز صوتي امتحان و آماده شود. -14

شـود كـه در ذيـل بـه      منظور مستقرسازي، دستگاه به اشـكال مختلـف روي چهـارچوب مخصـوص سـوار مـي       به -15
 ها اشاره شده است. هايي از آن هنمون

                                                      
 

1- Lazy Susan 
2- PST 



  هواشناسي

 شـده بـر      

پس لنگـر   
 گردد.  مي

پـذيرد.   مي
 

ه ي فيزيك دريا و

سـتگاه سـوار

و سـپ شـود  مي
مطلوب شناور م

ها، انجام م شتي
 ود.ش گرفته مي

هاي يري مشخصه

 د.

تـوان دس ن مـي  
  

ميه در آب رها 
 بويه در نقطه م

 

 در راهنمايي كش
زي افقي بهره گر

 

گي ندازها راهنماي

شود يا لنگر مي
شود. همچنـين

)25-3شكل 

ورت كه ابتدا بو
نگر روي بستر،

).28-3شكل
در مورد جريان
ها از مستقرساز

  گاه

01/10/98   

دري كه به بستر
ش وده انجام مي
مستقر نمود. (

 ).26-3شكل

صو ينبد شود.
گيري لن با جاي

شو  27-3شكل
ميت اطالعات د

ه ها و كانال دخانه
 ).30-3كل

دستگ پيل - 24-

گيرد ك قرار مي
 غواص كارآزمو
 بر بستر دريا م

شسمت پايين (
له كشتي انجام

رها شده و ب ده
شافقي ( صورت

نادر به علت اهم
از دبي رود تماد
شكو  29-3كل

-3شكل 

 روي سكويي ق
توسط دو موال

ستفاده از وينچ
وي شناور به س

وسيل زي بايد به
شد مشخصقطه
ص بهايستاده   زه
در بن معموالي

اعت قابل تخمين
شكق و كشتي (

تگاه رو به باال
معم نوع نصب 

ارچوب را با اس
تقرار بر يك گو
 نوع مستقرساز
صل به آن در نق

يك ساز صل به
 نوع مستقرسازي

منظور چنين به
ر بر روي قايق
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  گيرد مي

  ستقرسازي

قرار م پايين و به

ي مس رچوب، آماده

ز مستقرسازي ر

01/10/98 

سوار شده بر چهار

پس ا شناور كهي

 ب

دستگاه سو -25-

بر گويمستقر  اه

آب يكيناميدرودي

-3شكل 

دستگا - 26-3ل 

ديه يها مشخصه 

شكل

- سوم فصل

 



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و

 

 

هاي يري مشخصه

  يفق

گي ندازها راهنماي

   تصل به سازه

اف صورت به ستاده

01/10/98   

مت يافق تقرسازي

سيا ي صل به سازه

مست - 27-3كل

متصدستگاه  - 28

شك

8-3شكل 
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قيقا يشده بر رو  

  يكشت يو

01/10/98 

سوار ش دستگاه -

بر رونصب  -3-30

 ب

-29-3شكل 

3شكل 

آب يكيناميدرودي ديه يها مشخصه  - سوم فصل
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  مراحل بازيابي -ج

  بازيابي دستگاه -1
قيت در صورت عدم موف. )7-1بند پ. 1پيوست ( است  (Bonthos)پالس صوتي  بهترين روش بازيابي، استفاده از جعبه

خودروهاي زيرآبي كنترل عمليات غواصي و  بايست از قالب چنگك مكانيكي، آزادسازي صوتي و شرايط نامساعد جوي مي
  شود.استفاده  از دور

  ها داده استخراج -2
 قوهفاقد  دستگاه(حتي با  دستگاهبا كابل متصل به  WinSCافزار  نرمتوسط شود، يكي  به دو روش استخراج ميها  داده
 رايانـه، به  بااتصالكه   PCMIAهاي كارت شود و ديگري با برداشتن سر مبدل و استخراج داده مي) دانلود كند مير هم كا

گيرد و  تر صورت مي ا بيشدر يك ساعت ي متوالي توسط كابل. دانلودهاي پذيرد ، انجام ميرود مي به كاربراي دانلود سريع 
  است.دستگاه   مزيت آن عدم باز كردن بدنه

  ها مديريت ثبت داده -3
 هـاي خـاص ميـداني اسـتاندارد فـراهم گـردد       است بايد برگـه  شده نصبكه در آن دستگاه  هايي مكانبراي هر يك از 

 يالسـر  شـماره شامل اطالعات هـر ايسـتگاه، شـرايط ميـداني، مكـان،       بايستيها  يك از برگههر  .)3-1بند پ. 1پيوست (
عمليـات ورود بـه سيسـتم اسـتفاده شـود        روي كشتي نيـز بايـد برگـه     يهتعبي برا تگاه و ساير اطالعات مرتبط باشد.دس

  .)4-1پ.بند  1پيوست (

  روش نگهداري -د
 خشـك شـود.   سـازي،  و پيش از ذخيـره   پاكتجهيزات ، آلودگي از رين شسته شودبايد با آب شي هاتمامي ابزار –

  .وارد نگردد اي صدمه ها سطح آنكه به  يطور بهگرها سائيده شود  بايد از روي حسزيستي  هاي رسوب
و پينگرها بايد در يـك  ي صوتي جريان بردارها يمرخن. قرار گيرندخود مخصوص جايگاه در تمامي ابزارها بايد  –

  .جايگذاري شوند طبقه
صدمه  1اورتانسطح محافظ به گيرد زيرا اين امكان وجود دارد كه روي سطح سخت قرار  نبايد برمبدل هرگز  –

  .گرددوارد 
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 117 

صـال مجـازي  
ي جدا نمودن

تنظـيم نيـز  ا
  .كند ي

  دستگاه شود.

جـاد حفـره و

  .م است
مقايسـه ـاهم 
  نند.
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چگونگي )3-31
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مـل باعـث ايج
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بـگرها را   حس

 نيز مقايسه كن
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جدرا  1 محافظ
3(شكل «شود 
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را با مش نما طب

ممكن است باعث
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ايـن عم ا شود،
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ش ميت محافظ 

و اطراف دستگ
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پوشاندب، بايد 
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نبايد جدوجي

 نمودن كابل اتص

واسنجيزماني 
ح شود. براي واس
ك كارخانه را با

اطمينان حاص 
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بايد زيرآبي، ل
راب شدن بست

ت آهني داخل و
واد فرو مغناطي
ونه فشار رو به با

معرض نور آفتاب
سادرجه  75ز

و خروجي بلند
بل ورودي/خرو

جدا حيصح  قهير

ز  تباط با برنامه
د تصحيحند باي
گرهاي يك  حس

دستگاهدر  رها

 ب

اتصامخصوص
باعث خر راحل

  .» داده است
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موظر داشت كه
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ار گرفتن در مع
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كابتصل است،
  .شود ي

طر - 31-3شكل 

سازنده در ارت ه
كنن طا ثبت مي

توانند ها مي ي
گر حسصحيح

آب يكيناميدرودي

مكابل  دا كردن
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ه را بايد در نظ
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ديه يها مشخصه 
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عدم انجام داد.

طور بهكابل را 
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- سوم فصل
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01/10/98   

ركت كشتد. ح

سرعت و جه ي
ريكي و كدوركت

ي و بازيابي دس
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سازي ن، مستقر
مقاوم استآب
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2-3شكل 
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  شكل U لنگر كردنزنجير سنگين براي  –
  و خواندن مستقيم) در بسترشده  يتتثبتگاه در چهارچوب قايق مجهز به وينچ (در صورت نصب دس –
  ي نصب و بلوك بتوني پايه –
 گوي شناور –

  vinyشناور  –
  دستگاه رهاساز صوتي –

  روش كار -ب
گردد تا از عدم وارد شدن هرگونـه آسـيبي بـه دسـتگاه در حـين       بايد توسط متصدي بررسيقبل از هر چيز دستگاه 

  .پذيرد انجام ميبه ترتيب زير ي مستقرسازمراحل  ،در صورت سالم بودن دستگاه .ها اطمينان حاصل گردد جايي به جا

  سوار كردن قطعات دستگاه -1
  .گرددي فشار خارج  و دستگاه از محفظهكشيده بيرون  بايدي فلزي انتهاي بااليي  روي صفحه Cهاي  گيره –
  .انجام شودي زماني ثبت در صورت لزوم  كليد بازهتنظيم  –
  د.شده باش يمتنظمتصدي  يازموردن تا در محدوده ي هدايت الكتريكي انتخاب محدوده بررسي كليدهاي –
  ترين تعداد كانال قرار گيرد. ي بيش گر متصل است بايد بر روي درجه ها كه به يك حس كليد انتخاب تعداد كانال –
بـر روي   ه،سـت پيوروشـن و بـراي عملكـرد     به حالتپياپي براي حالت عادي  خاموش/ هاي روشن/ كليد حالت –

ي  واحـد ذخيـره  و  كنـد  مـي  به كاردستگاه بالفاصله شروع  الذكر فوقبا انجام تنظيمات . گيرد قرار  ياپيحالت پ
 نمايد. را ثبت مي شده انتخابهاي  كانال گيري اندازهاطالعات زمان و يك دوره از  ،1داده

هـاي   عدد مربوط به كانال  عالوه بهت زمان كلمه براي اطالعاشش  ،ي داده واحد ذخيرهنمايشگر  در پايان دوره، –
سـاعت  بـر روي   ،در كارخانـه  ي داده واحد ذخيرهساعت ذكر است  يانشا. دهد را نشان مي شده انتخابگر  حس

  خواندن داده تنظيم شود. 5059ي  تواند در برنامه ساعت مي است. شده يمتنظ 2گرينويچ
قرارگيري و اتصال درست واشـر در شـيار    از متصديو بايد  گيرد در ادامه دستگاه داخل محفظه فشار قرار مي –

شـود تـا صـفحه فلـزي انتهـاي       بسته مـي   Cهاي نهايتا گيره .اطمينان حاصل نمايدفلزي انتهاي بااليي   صفحه
  ي فشار بنشيند. محفظه بااليي روي لبه

                                                      
 

1- Data Storage Unit (DSU) 
2- GMT 
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 چهارچوبتواند به  گاه مي. اكنون دستي الكتريكي الزامي است ه پايانهسرپوش ايمني ب از جفت شدناطمينان  –
  .شود ميو دستگاه مستقر  گنجاندههاي محافظ اضافي  بسته شود. در هنگام استفاده، ميلهلنگراندازي 

 چهـارچوب ماننـد    ي بالـه  ، صـفحه شـود  ميبراي خواندن مستقيم يا كشيدن نيمرخ استفاده  دستگاه كه يزمان –
  بسته شود. 3824لنگراندازي  چهارچوبباله بايد به  وبايد نصب  3681 كننده يتتثب

  مستقرسازي دستگاه -2
 ». تصويري از انواع لنگر كردن دستگاه را نمايش داده است )33-3(شكل «تواند به كف دريا لنگر شود  دستگاه مي

 عنـوان  بـه شكل يك قطعه زنجيـر سـنگين    U لنگر كردنبراي عمق است.  شكل مناسب آب كم Uلنگر كردن  –
 تر باشد. شود تا باال كشيدن آن از بستر آساني لنگر استفاده  وزنه

كـه ظرفيـت عمـق دسـتگاه آزادسـازي يـا        آن شـرط  بـه  .اجراسـت  قابـل ها  ي عمق شكل در همه Iلنگر كردن  –
  سنج از آن تجاوز نكند. جريان

اخلي د صورت بهتواند  داده مي برده شود. تواند با استفاده از يك وينچ از روي قايق به داخل آب فرو دستگاه مي –
  روي عرشه با استفاده از كابل خوانده شود. زمان همذخيره و پس از بازيابي يا 

  شده در بستر يتتثب استقرار با چهارچوب –
 4/2تـون تقريبـا   متـر سـوار شـود. وزن ب    سـانتي  110×110×30بتوني با ابعاد   چهارچوب بايد بر روي يك پايه –

  د.رس رم ميكيلوگ 871هم به وزن  يرواست كه كيلوگرم بر ليتر 
نـه  به بلـوك پـايين بـرده شـود (     شده بستهي بتوني استفاده شود، دستگاه بايد با استفاده از يك سيم  اگر پايه –

  .يي)تنها به
مخـابراتي بـر روي يـك    كابـل  توان دستگاه را با استفاده از كابل برق يا  ، ميشود ميي بتوني استفاده ن اگر پايه –

  شود. باقي كابل نيز به سمت ساحل آورده ، گرفتدر محل قرار طناب پايين برد. زماني كه دستگاه 
  .شود، كشيده نكند اني كه قايق به سمت ساحل حركت ميگيرد و زمبر روي بستر قرار  بايد كابل –
 محكم شده باشد.ي شكست به زمين  ناحيهكابل بايد به بلوك بتوني و بستر دريا و در  يطوركل به –

  ، فرونشاندن كابل بايد از خشكي انجام شود.شود يموقتي از بلوك بتوني استفاده  –
ي پالستيكي بادوام است كه به زمـين،   شكست بهترين راه محافظت از كابل، گذراندن آن از يك لوله  ناحيهدر  –

  .استپيچ شده 
استفاده شـود، توجـه شـود كـه     هاي بتوني  هاي شن يا بلوك كيسه ازدر بستر دريا ها  براي محكم نمودن كابل –

  گيرد.ها در مناطق مناسب قرار  ها و بلوك كيسه
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كـه از يـك    شـود  مـي در طول عمليات توصيه . كابل در بستر دفن شود بهتر استيي سخت وهوا آبدر شرايط  –
تصـويري از   )34-3(شكل « اطمينان حاصل گردددستگاه و كابل بر بستر دريا  از نصبغواص استفاده شود تا 

  .»ا نشان داده استشده در بستر دريا ر يتتثبچهارچوب 

  ريسمان لنگر شده در يك خط -3
شـكل  «شـود   مـي و از سمت ديگر به لنگر متصل  )35-3شكل (Viny  ريسمان لنگر شده، از يك سمت به يك شناور

  .»تصويري از چهارچوب لنگر شده در يك خط را نشان داده است )3-36(
  نگه دارد. ثابت در موقعيتو وزن مناسب باشد تا دستگاه را   لنگر بايد داراي اندازه –
  .شود نگر شده در عمق مطلوب متصل ميي اختياري به ريسمان لگرها حسدستگاه و  –
دسـتگاه داخـل   تواند به ريسمان لنگر شده متصل شـود و   مي ي دستگاه، چهارچوبمستقرسازبراي راحتي در  –

  د.چهارچوب در جايگاه مستقر شو
مستغرق، بـين دو لنگـر بـه    اده از يك طناب شناور يا طناب د با استفتوان چندين سيستم چهارچوب خطي مي –

از طنـاب شـناور و طنـاب     يدوقسـمت تواند به يـك ريسـمان    د. همچنين يك لنگر بستر مييكديگر متصل شو
  صورت گيرد. يآسان بهمتصل شود تا بازيابي سيستم  ،با يك شناور بازيابي در انتهاي بااليي مستغرق

  رو به پايين  گوي شناور -4
سوار شده است تا دستگاه را در يـك موقعيـت    گوي شناوريك زنجير با يك لنگر در انتها بر روي كابل در اين حالت، 

  .»تصويري از مستقرسازي بر روي يك گوي شناور رو به پايين را نشان داده است )37-3(شكل « نگاه دارد ،ثابت
كيلـوگرم پيشـنهاد    450نگـر در شـرايط طوفـاني    بعد و وزن لنگر بايد با شرايط منطقه سـازگار باشـد. وزن ل   –

  شود. مي
  ابزار لنگر كردن و طول طناب مهار بر اساس عمق مستقرسازي، آماده شود. –
 ي انجام شود تا زماني كه لنگر بر روي بستر بنشيند.آرام بهانتقال رو به پايين لنگر و زنجيرها بايد  –

  گردد. كشتي رها مي  در اين مرحله گوي شناور از روي عرشه –
  در طول عمليات جوانب احتياط توسط كاربران در نظر گرفته شود تا به بناي فوقاني صدمه وارد نشود. –
  شود. داده، اندوخته مي  ها در واحد ذخيره زماني كه گوي شناور رها گردد، داده –
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  واسنجي -و
 ها به مدت چنـد  دستگاه . معموالشود مي واسنجيتوسط كارخانه  براي كاربران ز ارسالقبل ا ي جريان، كننده اين ثبت

تعـويض  تـوان بـه    مـي بـراي مثـال    شـود، مگر اينكه تغييراتـي در دسـتگاه اعمـال     نيازي به واسنجي مجدد ندارند،سال 
بايد سالي  واسنجيز حداكثر دقت، اطمينان ا براياما ؛ اشاره نمود گر حس گيري اندازهي  تغيير بازهي معيوب يا گرها حس
  بررسي شود. بار يك

  نكات كاربردي -ز
سطح و بستر بر  انعكاسمتر به بستر نصب شود تا از تاثير  5/0متر به سطح و  75/0تر از  دستگاه نبايد نزديك –

  آن جلوگيري شود.
گـر   حاصـل شـود. حـس    يله قطعات ديگر يا ضمايم لنگر، اطمينانوس به داپلرگر جريان  از عدم پوشيدگي حس –

  اش ديد داشته باشد. گيري اندازهگر داپلر بايد به حجم آب محدوده  سنج نيز همانند حس كدورت
  اي نبايد در اطراف دستگاه، تالطم ايجاد كند. هيچ دستگاه يا قطعه –
  نبايد در اطراف دستگاه وجود داشته باشد.  هيچ ميدان مغناطيسي –
 .هستند استفاده قابل متر 2000 از تر كم هاي عمق در تنها كدورت، و الكتريكي هدايت يگرها حس –

  دارد. را دستگاه از متر 2/ 2 تا 4/0 ي محدوده در دريايي جريان ثبت و گيري اندازه قابليت ،سنج جريان –

  سنجي به روش الكترومغناطيسي جريان -3-1-3
سـي، ميـدان الكتريكـي را پديـد     ناطيغعبور سيالي رسـانا در يـك ميـدان م    ،مغناطيسي فارادي يبر اساس قانون القا

در  .شـود  مـي ي الكتريكـي اسـتفاده   هـا  سـنج  جرياندر ساخت ابزار  ،از اين اصل .سيال دارد سرعت  بهآورد كه بستگي  مي
 بـه نحـوي   روش الكترومغناطيسـي در دريـا  جريان با استفاده از  گيري اندازه توان گفت كه اصول حاكم بر كلي مي ينگاه

  .باشد يكيهاي مكانيكي و آكوست روشبا موفقي براي جايگزيني  ي گزينه عنوان بهست كه نتوانسته ا

  الكترومغناطيسي  سنج جريان -3-1-3-1
دما، عمق و كـدورت را   مد، و جزر موج، توان جريان، مي الكترومغناطيسي،سنج  ي مختلف بر جريانگرها حس  با تعبيه

 گيـري  اندازهنيمرخ جريان را با هر يك از ديگر پارامترهاي تواند تلفيق مناسبي از  اين دستگاه همچنين مي به دست آورد.
 عمق كمهاي  كه در آب دهد ميرا نشان  يسيي مغناطها سنج جريان نوعي شكل ظاهري، )40-3(شكل «نشان دهد  شده،
  .»اي از مستقرسازي دستگاه است نمونه )41-3(شكل و  دكاربرد دار قيو عم

شود، در اين بخـش تنهـا بـه معرفـي و      سنجي استفاده نمي اين دستگاه براي جرياناز  معموالبا توجه به اينكه امروزه 
  پردازيم. ذكر مشخصات آن مي
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س محوطه را با

  ».يوار است
منظ بهصب كنيد.

دهنده نشان )4
و اط رديگ ير م

»اده شده است

هاي محكم شد تن

ها، نزديك به تن
ر مكاني كه باد

هايي را مشا تن
ي هستند كه م
 ديوار يا ساخت
 هست، اطراف
 ساختمان و دي

روي حصار نصب
47-3(شكل «

قرار نيرون زم
نشان د )3-48

آنت- 45-3شكل

 براي نصب آنت
ها د كردن آنتن

آنت )45-3(كل
ها موانعي ختمان

صب آنتن روي
ت و خرابكاري

بر روي شده ب
توانيد ر نين مي

ر نصب نماييد
آنتن معموال د

3(شكل ي در

بهترين مكان 
براي محكم كر

شكلدر « كنيد
ديوارها و ساخ 

اي جز نص چاره
احتمال سرقت

نصبهاي  آنتن
آنتن را همچني 

حصار گاه تكيه
آ ركيت ي هيپا 

ي بتوني در پايه
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ديوار و ساختمان  ن

  روي حصار ده

01/10/98 

نصب آنتن روي د

شد نصبآنتن - 47

 ب

ن- 46-3شكل 

7-3شكل 

آب يكيناميدرودي ديه يها مشخصه  - سوم فصل

 



  هواشناسي

سـت قـرار     
شـان داده  

ب جهـاني   

ه ي فيزيك دريا و

در جهـت درس
 مربع شكل نش

يـاب ز موقعيـت      

هاي يري مشخصه

  

آنـتن را د كه ن
ي مايي از پايه

  

 بـا اسـتفاده از

گي ندازها راهنماي

  ي ستوني ه

آن. براي ردير گ
نم )49-3(كل

  شكل

فقـي آن بايـد

01/10/98   

صب تيرك بر پايه

قرارت درست
شكدر «ندازيد.

  د.

ي مربع ش پايه- 49

هـاي افق ي المان

نص- 48-3شكل 

ود، بايد در جهت
 مربع شكل بين

باشد ايدر روبهد

9-3شكل 

گيري ه و جهت

كاني نصب شو
ي هيپا ريز به

جهت فلش بايد

ي آنتن گيرنده
.  

  ب آنتن
آنتن در هر مك 

دهيد، نگاهي
ج». شده است

موقعيت مكاني 
سنجيده شود.
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)50-3(ـكل  

پس از نصـب

قرار گيرند اما

30ر بـا قطـر   
اخل كنـد را،

) نمـايي از51

شـ«حل باشـد   

ت انجام شود. پ
  .دينما يمف 

د روي زمين ق

  كثر برسد.
وار صورت دايـره 

ت بـا آنـتن تـد
1-3(شـكل  « 

وازي خط سـاح
  ».د

 راستاي درست
ي آنتن را برطرف

توانند ستند، مي
  د.

ستگاه به حداك
ص ا پنج دور به

ه ممكن اسـت
ديـ ريكارگ بـه  

  
  فرستنده

ي افقي آن، مو
دهد ا نشان مي

دقت بااليي در
گيري در جهت

 پالستيكي هس
، دفن كنيدتر ش

تا حساسيت د
شود، چهار تا ي

اي كه  راديويي
ه و هم گيرنده

  ».د

هاي افقي آنتن ف ن

01/10/98 

هاي رد كه المان
تن فرستنده را

گيري آن با د ت
ود، عدم دقت د
 داراي روكش

بيشظور ايمني
ت ديدار نگه هم

تيرك وصل مي
هاي ر سيگنال

 آنتن فرستنده
دهد ا نشان مي

ري مناسب المان

Tr
A

 ب

ي قرار گيرصورت
هاي افقي آنت ن

از نيست جهت
شو ل مير اعما

متصل به آنتن،
منظ ها را به كابل

رنده را جدا از
 محلي كه به ت
يد. اين كار، اثر

رايش را هم ب
وار را ورت دايره

گير جهت-3-50

ransmit 
Antenna 

آب يكيناميدرودي

به صايد تنده ب
المان ي مناسب

 نصب آنتن، نيا
افزار  كه در نرم

هاي م كابل كه
بهتر است ك ت

 فرستنده و گير
يه را نزديك به
 دور هم بپيچي

دهد. اين روش ي
صو يده شده به

شكل

ديه يها مشخصه 

 آنتن فرست
گيري جهت

 در هنگام
تنظيماتي

 ك يدرصورت
اوقات يبعض

 هاي ف كابل
 كابل تغذيه

متر سانتي
كاهش مي
كابل پيچي

- سوم فصل

 



  هواشناسي

ك فلـزي    
ايـن  «يـد   

1- Ferrite 

ه ي فيزيك دريا و

شكل يـك بلـوك
رنده قـرار دهي

هاي يري مشخصه

  
  وار

 است كه به ش
هاي گير ف كابل

  

گي ندازها راهنماي

و صورت دايره ه به

ده از يك فيلتر
 تنها در اطراف

fer  

01/10/98   

ابل پيچيده شده

ديويي، استفاد
د. اين فيلتر را

  ».ست

rriteفيلتر  -52-

Interference F

نمايي از كا - 51-

س راخل فركان
شود ناميده مي

ن داده شده اس

-3شكل 

Filter 

3شكل 

 رهايي از تداخ
1ست و فريت

نشان )52-3(ل 

             

راه ديگر براي 
ساخته شده اس

شكلفيلتر در 
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  135  01/10/98  آب يكيناميدروديه يها مشخصه -  سوم فصل

 

  موج -2- 3

طـور كامـل    بر روي بستر افقي، به منتشرشدهك موج گرانشي سطحي منظم ي سيال است. ي موج نوسان سطحي رويه
  شود. ) تعريف ميdو عمق متوسط آب ( )L( موج طول)، Hبا ارتفاع موج (

 2دسـت  هـاي دور  ي ناشـي از طوفـان  دور آو امـواج   1ي امـواج محلـي ناشـي از بـاد     توان به دو دسـته  امواج دريا را مي
  بندي نمود. دسته

  پارامترهاي موج ترين مهم -الف
  موج) و جهت موج طولي زماني (ارتفاع،  دامنه –
  ي فركانسي دامنه –
 جهت پخش انرژي –

 3جريان صوتي داپلريهاي  نيمرخ بردار موج با استفاده از گيري اندازه -3-2-1

طح گيري سرعت مداري موج، زير س ، اندازهجريان صوتي داپلري  نيمرخ بردارگيري موج با استفاده از يك  اساس اندازه
  .»است صوتي داپلريهاي  نيمرخ برداراي از اين  نمونه )54-3(شكل و  )53-3(شكل « آب است.

گيري فشار و دو مولفهي عمود برهم سرعت را داشتند اما اين  يي عرضه شد كه قابليت اندازهها دستگاه 1970ابتدا در سال 
  نام داشتند. PUVها  مناسبي نداشتند. اين دستگاه هاي زياد عملكرد عمق محدوديت داشتند و در عمق ازلحاظها  دستگاه

هـاي اوربيتـالي را در    سـرعت  گيـري  انـدازه معرفي شدند كه قابليت نيمرخ بردارهاي داپلري ، 1990ي  ي دهه در نيمه
شـد و   دو برابـر در آن عملكـرد مناسـب داشـت      تر به سطح آزاد آب داشتند. ميزان عمقي كه دسـتگاه  هاي نزديك فاصله
هـايي بـا فركـانس بـاال      مـوج  گيري اندازه خالاما همچنان ؛ شد تر بيشنيز  گيري اندازه قابلن طيف فركانسي امواج همچني

  وجود داشت.
ارتقـا يافـت و    گيـري  انـدازه  قابـل ي فركانسـي امـواج    ، دامنـه 4ي رديابي صوتي سـطح فناوربا پيدايش  2002در سال 

 شد. گيري اندازهي تر بيشو پارامترهاي انرژي مربوطه با دقت بيشينه  موج طولپارامترهاي موج نظير ارتفاع، 

  

                                                      
 

1- Local Wind-Generated Waves 
2- Swells of Distant Storms 
3- ADCP 
4- Acoustic Surface Tracking (AST) 



  هواشناسي

فشـار از   ر 
  وري شـنا  

ي از مـوج   

آن بـه   يي
اي از  مونـه 

ه ي فيزيك دريا و

گـر حـس  يجـا 
گـويرا بر يك  

تـري دقيـق  ري 

ي قسـمت بـاال   
نم )55-3(كل  

  ليح

هاي يري مشخصه

P  ج بهدارد اما
 صوتي داپلري

گيـر اندازهو  اد

ستر نشسـته و
شـك«گوينـد   ي 

  
هاي ساح ن در آب

گي ندازها راهنماي

UV زيادي به 

نيمرخ برداره
قراردهر عمقي 

كه در بس ييها
مـي خـواب  ـف

  ود.

يري موج و جريان

01/10/98   

كه شباهت د
كه دهد مين را

ستگاه را در هر

هسكوموج، بايد
كـالحا بـه آن

رجوع شو 2-2-

گي ري براي اندازه

SUV  شدمطرح
ه ما اين امكان

توان د  كه مي

گيري م ي اندازه
شود كـه اصـطال

  ».است  داده
-1-3 ه بخش

ي صوتي داپلررها

 Vروش، 2005

. اين روش بهد
بدين معناست

براي ها دستگاه
طراحي شسازي

د دريا را نشان
 مستقرسازي به

بردار مرخين -53

5در سال  زآن
كند مياستفاده 

ب كنيم. اين ب
  اد.

ستفاده از اين د
براي مستقرسا 

ستگاه بر كف
طالع از روش م

3-3شكل 
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از پسكمي 
ا AST يفنّاور

نصب يرسطحيز
جهتي انجام دا

اس منظور به
سمت باالست

ي دمستقرساز
منظور اط به 
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 عميق

 

ع  در آب اني و جر

  
 گيري موج ندازه

گيري موج ندازه

براي ان يداپلر ي

01/10/98 

ان يبرا يداپلر يت

يصوت نيمرخ بردار

 ب

صوت يبردارها خ

نيمستقرسازي  -5

آب يكيناميدرودي

مرين - 54-3كل

55-3شكل 

ديه يها مشخصه 

شك

- سوم فصل

 



 و هواشناسي هاي فيزيك دريا گيري مشخصه ندازها راهنماي    01/10/98  138

 

  1موج نگار  گوي شناور -3-2-2
هسـتند   مـوج نگـار  هاي  ورگوي شنا، ايدار در در موج جهت گيري اندازه يبرا مورداستفاده يها لهيوس نيتر جياز را يكي

  .شود ميدر عملكردشان، به دو گروه تقسيم  شده گرفته به كاركه بر اساس مشخصات هيدروديناميكي 

  آب 2پيچش، غلتش و برآمدن و فرورفتن گيري اندازهبا روش  نگار موج  هاي شناور گوي -الف

و دو آب  هنگ باال و پـايين رفـتن عمـودي   د و سري زماني آكنن شيب سطح را بررسي مي، هاي شناور اين نوع از گوي
پريود متوسـط و   مانند ارتفاع موج مشخصه،في، ، پارامترهاي طينهايتا گيري و اندازهرا عمود بر هم پيچش و غلتش  مولفه

د توان ، ميشده پردازشخام و   شوند و هر دو داده گاه پردازش ميدست توسطمعموال  ها . دادهكند ميمحاسبه  پريود انرژي را
  د.يي به ساحل مخابره شوراديواي و  ذخيره يا توسط ارتباطات ماهواره

گـوي  طراحي شـود كـه    يبه صورتها است كه بايد  آن لنگر كردنسيستم ،  شناور هاي گوي رين جنبه اين نوع ازت مهم
با استفاده از يك نـاو   الو معمو اند شده يطراحهاي دور از ساحل  ثبت داده منظور به،  شناور هاي اين گوي كج نشود. شناور

شـكل  در  آب عميق موج نگار  اي از گوي شناور نمونه«شوند.  بلند كردن اجسام سنگين، مستقر ميبا توانايي  پيما اقيانوس
يمرخ دما، پارامترهاي جريان سطحي پارامترهاي موج جهتي، دماي سطح آب، شوري و ن كه است شده دادهنشان  )3-56(

هـاي آب عميـق و    گيـري  انـدازه ، مخـتص  گوي شـناور اين  .»دهد پژوهشگران قرار ميرا در اختيار هاي هواشناسي  و داده
  هاي شديد است. نواحي با جريان

 3شناور جابجايي -ب

  ند.نك ذرات روي سطح را بررسي ميحركت ها و  گردش ، ي شناورها يگواين 

                                                      
 

1- Fugro Oceanor WaveScan Met-Ocean Buoy 
2- Pitch-Roll-Heave (PRH) 
3- Displacement Bouy 
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اس )57- 3(شكل   ستفاده شود.

 

  

شكجايي مانند  ه

  حلي

  قيآب عم گار

هاي جابه  شناور

هاي ساح ر در آب

01/10/98 

موج نگ  شناور - 5

ش ، بهتر است از

ي شناور موج نگا

 ب

6-3شكل 

 نواحي ساحلي

گوي-57-3شكل

58(  
5( 

6(  
 )61-3ل

آب يكيناميدرودي

در مدت كوتاهي 

ش

8-3شكل وش (
9-3شكل اه (

0-3(شكل  ريج
شكل( كننده مل

  شناور  گوي
  شسان

ديه يها مشخصه 

هاي ستقرسازي

  ابزار -
هاي درپو قفل 
دستگا  استوانه 
يها و زنج بست 
حمچهارچوب  
سيستم مهار گ 
 طناب كشس

- سوم فصل

 

براي مس

3-2-2-1
–

–

–

–

–



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و هاي يري مشخصه

 

 

گي ندازها راهنماي

  پوش

  ستگاه

01/10/98   

هاي درپ قفل -58

ي دس استوانه -5

8-3شكل 

9-3شكل 

  
  زنجير 
طناب نايلوني 
   گوي شناور 
  اتصاالت 
 لنگر ثقلي 
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ناور اضـافي و
 استفاده از دو

  د.

در شود، امـا  ي
ز لنگر كـردن
كي و ديگـري

 

هز به ابزار شـن
 مهارسازي با

دشو وي، انجام 
 نقطه لنگر مي

اي از نمونه )62
ـازي در خشـك

  صب

 

مجه ب كشسان
گالوانيزه است.

هاي قو و جريان
به يك ستقيما

2-3(شكل « د
ل از مستقرسـ

  شود.

نص براي داستفاده

  كننده  حمل

ده به يك طناب
و زنجير گ بست

ر و مدي زياد و
مس گوي شناور

بايد انجام شود
ها يكي قبـل اور

حفظ ش ها يري

01/10/98 

موردو زنجير ست

چهارچوب -61-

شد متصل  ناور
بسيك سري  راه
جزر  با دامنه  ه

يايي سنگين، گ
S شكل  بهن

گوي شنا ردن
گي اندازه صحت

 ب

بس - 60-3شكل

-3شكل 

گوي شنا شامل
همركيلوگرم  4

 در يك منطقه
جم ترافيك دري

لنگر كرد سخت
واسنجي كر .»د

تاشود  جام مي

آب يكيناميدرودي

معموال ش لنگر،
400ن بيش از

قرسازيه مست
ا حجمناطقي ب

وهوايي س آبط 
دهد ا نشان مي

ل به ساحل انج

ديه يها مشخصه 

  روش كار -2
استاندارد ل دي

وزن اك لنگر ب
كه استي الزم 

يط طبيعي و م
يق و با شرايط

را Sر به شكل 
با انتقال اي وره

- سوم فصل

 

3-2-2-2
يكربندپ

متصل به يك
زماني لنگر،

در شراي
مناطق عمي
گوي شناور

د صورت به



  هواشناسي

ب مهار كه 

شـده   ترل

 شـناور را      

ه ي فيزيك دريا و

  ت)

يك طناب  يلهس

  شه هستند.
روش كنت كيا 

ه بايـد گـوي

هاي يري مشخصه

  
(سمت راست شكل

  د.
وس بهيل است،

.  

   شود.
هنوز روي عرش

كه با داده شود

در ايـن مرحلـه

گي ندازها راهنماي

ش Sو لنگر   چپ)

شود حي متصل 
ل دو لنگر استي

شود ت، متصل 

  مايد.
طمينان حاصل
رهاي استيل ه

قرار د يرا طور
  رها شوند.

ها ثبت شود. د

01/10/98   

(سمت يك نقطه

ه شناور سطح
كه شامل نقطه

هم تابيده است

ينان حاصل نم
ن اتصاالت، اط

كه لنگر يدرحال
ر لياست يرها

ر د،ي بستر رس
ي، مكان لنگره

ي محكم شده به ي

   لنگر
زنجير استيل به

دونارسازي در
ناب شناور به ه

شناور اطمي ي
و از محكم بود

دشود،  آب رها
شدند، لنگر ده

به هيلنگر ثانو
ياب جهاني قعيت

خطي لنگر - 62-

استفاده از دو
ار توسط يك ز
ك سيستم مها
 نصف ديگر طن

كرد صحيح گو
كامل متصل و 

حي در داخل آ
يوضوح د به  ور
كه نيمحض ا ه

 استفاده از موق

-3شكل 

قطعات با ا دن
موج نگا   شناور

ر سطحي به يك
 آن كشسان و

  زي
دي بايد از كارك

طور بهتم لنگر 
سطح  وي شناور

شناو يها يگو 
آب روند و به ر

سازي با ا ز رها
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سوار كرد -الف
گوي -1
شناور -2

نصف

مستقرسا -ب
متصد -1
سيست -2
دو گو -3
يوقت -4

ريبه ز
پس از -5

2

ا

ب
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گـوي شـناور

جـدا صـورت 

 

 

يـري هـر دو گ

  خص شود.
در ص اضطراري 

  

گي جهـت شود و 

ستگاه نيز مشخ
ردد تا بازيابي

پذير شود. كان
   شده است.

  رار

مينان حاصل ش

خود دس ابي ت
ناور ضميمه گر
گاه ساحلي، امك

ارائه )66-3(ل

استقر شناور براي

  گوي شناور

01/10/98 

ح سيستم اطمي

تيموقعتفاده از
نيز به گوي شن

يي با ايستگديو
شكلالي  )63-

گوي شسازي  ماده

رهاسازي گ - 64-

 ب

 استقرار صحيح

ناور بايد با است
ي مستقل نهان

تن سيگنال راد
-3(شكل  ا در

آم - 63-3شكل 

-3شكل 

آب يكيناميدرودي

رسي كرد تا از

 مكان گوي شن
جه ابي تيموقع

 يا از دست رفت
ها ر گوي شناور

ديه يها مشخصه 

كامل بررس طور 
  صحيح باشد.

س از استقرار،
مهتر است يك 
دن از لنگرها ي
ه روند استقرار

- سوم فصل

 

به
ص

پس -6
به -7

شد
ادامه در



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و

 

 

  درستي
cm10<  

  درجه 3/0
2 %  

هاي يري مشخصه

   وي شناور

گي ندازها راهنماي

  ي استقرار

  رها

گو يبرا يجهت
  محدوده

  + متر25تا
  درجه3-0
  ثانيه3-2

01/10/98   

نگرهاي آماده برا

رهايي لنگر - 66-

موج ج گر حس
مح

25-
360
30

لنگ - 65-3شكل 

-3شكل 

يها رها و داده

Heav(  

 ا

پارامتر يدرست
  تر
 )ve,surge,sway

  ت
 موج

ها درستي داده

د -1-3 جدول
پارامت
ي جانبي و عمودي
جهت
پريود م
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د -3-2-2-3

ج -3-2-2-4

هايحركت

4

3

3
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)67-3(شكل 

خش/ نوسـان)

و محـدوده ج

ج باشـد بايـد
امواج تداخلي
صدي تصميم

بـروز مشـكل

1- TDR 

ش ، درشده است

 

 

چـرخچرخـان ( 

سنج شتابنما،  ب

 با ديگـر امـواج
). براي ااست ل

ليل كه اگر متص
  شود.

صـورت نيـاز و ب

آورده ش  شناور

  ور

).9-1بند پ. 1
-68( 

چيزات بـازوي  

قطبگرها ( س

يي در تداخل
قبول قابلبل  ي

ندارد، بدين دل
بازگردانده انه

ا در صـشـود تـ  

گوي يبرا يت

رخش گوي شناو

  ك ساحل
1پيوست (رها

-3شكل دول) (
تجهي بر اساس

ودي توسط حس

گر امواج راديوي
يدس 3و قدرت 

ركانس وجود ن
به كارخامجدد 
ش پيوست بايد

 هاني.

01/10/98 

موج جهت گر س
  است. ه

جهات مختلف چر

نزديك ج نگار
گر و شيب حس

ون آونگ (پاند
ب  موج طولج و

هاي ورو داده س

هاي وابسته. اگ
و 2م به مقدار

يير فرتغ امكان
اي تنظيمات م

ها يج و ارزيابي

 جغرافيايي جه

 ب

حس يها  و داده
مشاهده قابل ور

ج - 67-3شكل 

موجهاي  شناور
وجه به سطح و
با توجه به آزمو
ثبت ارتفاع موج

بر اساسه موج

افزاره ها و نرم ن
ان امواج مزاحم
 تغيير داد، اما
ايد دستگاه برا

، نتايجها گزارش
 د.

ساس مختصات
  نچ به آب.

آب يكيناميدرودي

پارامترها يست
گوي شناوودي

گوي ش  ميداني
ها با تو ت داده

) بGyrosويه (
گرهاي ث  حس

صحت پردازنده
 

، آنتن1 راديويي
تغيير داد (ميز
ن كانال را نيز
ركانس بگيرد با
ديدها، تمامي

ها مراجعه نمايد
ي شناور بر اس

يله وينوس بهور
                  

ديه يها مشخصه 

درس )1-3( ول
ي جانبي و عمو

هاي آزمون -5
رسي دامنه ثبت
رسي ميزان زاو
سنجي نمودن

 )69-3شكل 

رسي دقت و ص
)شده ثبتويه 

رسي دستگاه
ايگاه آنتن را ت

توان تر مي ضعيف
 تغيير كلي فر
س از اتمام بازد
ها تصدي به آن

عيين مكان گوي
تقال گوي شناو
                    

- سوم فصل

 

 
جدودر 
هاي حركت

3-2-2-5
بر -1
بر -2
واس -3

ش(
بر -4

زاو
بر -5

جا
ض
به

پس -6
مت

تع -7
انت -8

               
 



  هواشناسي

بايد تكرار 
نده تماس 
بـا ميـزان    

ه ي فيزيك دريا و

مجددا بك و دو 
ا كارخانه سازند

كـه ب پيلـي از  
  .ود

 

Coun

هاي يري مشخصه

 پذيرد. نجام 

هاي مرحله يك
بايد با متصدي

صـورت  نيار 
شو مي تامينز 

  

nter weight 

گي ندازها راهنماي

شناور با دقت ان
ه  آزمون د شود

م ره ايجاد شد،
در غير شود، مي

وجه به نور روز

  گ

  نده

Am

01/10/98   

اژگوني گوي ش
دچار ترديد 2
ماهوارو يا  هاني

دي استفاده مي
اي حاصله با تو

آزمون آونگ - 68-

بازوي چرخن - 69

mplitude

 ر آب.

 جلوگيري از و
و 1به مرحله 

ياب جها وقعيت
سيستم خورشيد

ها جريان د شد.

-3شكل 

-3شكل 

Triaxys buo

Sen

Rotation rate

 (لنگر) در زير
ي شناور براي

هاي مربوط ده
مودر ارتباط با

از سريان ري ج
ستفاده خواهد

oy

nsors and telem

ها رسازي وزنه
الت لنگر با گوي
اربر با ثبت داد

د كه مشكلي ي
برقرارمنظور  به

م همسو باشد ا

metry box 
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مستقر -9
اتصاال -10

هر زمان كا
يدرصورت. شوند

ب حاصل نمايد.
جريان سيستم

6

ش
ح
ج



  147  01/10/98  آب يكيناميدروديه يها مشخصه -  سوم فصل

 

  سيستم هشدار سونامي -3-2-3
متصـل   ايـ لنگر به بستر در كي لهيوس و به شده يطراح يسونام يصورت خاص برا به ،ورشنا هاي از گوي يگرينمونه د

، شده است نصب ايكه در بستر در يمودم صوت كيو  پيلفشارسنج، پردازنده،  يگرها حسمتشكل از  ستميس ني. اشود مي
تنظيمـات ايـن    د.شـو  ضيتعـو  ديباسال  كيو بعد از  رددا ديسال عمر مف كياندازه  به گوي شناور نيا هاي پيل. باشد مي

  پذيرد. انجام مي قيعم ايعمق  كم يها در آب ييايجغراف تيبر اساس موقع  گوي شناور
همزمـان   ،سطحي لنگر شده براي ارتباط  و يك گوي شناور 1فشار بستر  كننده ثبتي هشدار سونامي، از يك ها سامانه

  .كند مي، استفاده برداريبا داده
، دما و فشار را در فشار بستر  كننده ثبتفرستد.  فشار بستر، به گوي شناور مي  كننده ثبتها را از  دهيك رابط صوتي، دا

. اين سيستم به دو روش اسـتاندارد و  شود مينمايد و مقادير فشار، به مقادير عمق آب تبديل  مي گيري اندازهثانيه  15هر 
  .كند ميستم در حالت استاندارد كار كه البته اغلب سي دهد ميها را گزارش  داده 2رويدادي

نمايد، سيستم از حالت اسـتاندارد خـارج و شـروع بـه      آشكارساز داخلي، يك رويداد را شناسايي مي افزار نرمزماني كه 
  .كند ميي رويداد  مخابره

  ابزار -3-2-3-1
  طناب و زنجير –
  ابزار باالبر و سيستم بازيابي –
  جليقه نجات و البسه كامل –
  يادداشت ميداني  برگه –
  ناو –

  روش كار -3-2-3-2
  است. مشاهده قابل )77-3(شكل الي ) 70-3(شكل اي از چگونگي نصب يك سيستم هشدار سونامي در  نمونه

                                                      
 

1- Seafloor Bottom Pressure Recorder (BPR) 
2- Event 



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و

  

هاي يري مشخصه

  
گوي شناوري زير 

  
  قرسازي

  
  ور

گي ندازها راهنماي

هاي مستقرسازي

مستق برايكشتي

گوي شناوبه كف

01/10/98   

م برايرهاي الزم

از روي كش ي شناور

سنج ب ردن جريان

و زنجيرزي بست

گويبلند كردن  -

رمتصل ك - 3-72

سا آماده -3-70 

-71-3شكل 

3شكل 

شكل
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شود گر بسته مي

 
  تقرار

 
  رسازي

 
كه به لنگ ردرنگ

است برايآماده  تر

در حال مستقر ر

زهاي پالستيكي 

01/10/98 

فشار بست كننده ت

فشار بستر كننده

ه درون محفظه ده

 ب

ثبت -73-3كل

ك ثبت - 74-3كل

شد دادهاي قرار  ه

آب يكيناميدرودي

شك

شك

هاي شيشه توپ -

ديه يها مشخصه 

-75-3شكل 

- سوم فصل

 



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و

  دنماي گر متصل 

  است رشده

هاي يري مشخصه

 
را به لنگر ي شناور

  
مستقرساز صوتي

گي ندازها راهنماي

گويكه ريسمان 

و رهاس ها متصل ه

01/10/98   

شود ميي متصل

وسايل و دستگاه

صوتي ساز رها دور

زماني كه تمام و ،

د به ،قرمزرنگ د

ستقرسازي لنگر

دو بند - 76-3كل 

مس - 77-3شكل 
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اي از نمونـه  )7
كـن اسـت بـر

 ».داده است

  

79- 3(شـكل  «
 از مـدتي ممكـ
شناور را نشان د

  ي

«كسـته شـود   
ي شناور پـس

ي روي گوي ش

DART ® II 

System 

تم هشدار سونامي

و شك دهيد بيس
تي بر روي گوي

يهاي زيست سوب

01/10/98 

نماي كلي سيست

 
آسها  و يا كشتي

هاي زيستي سوب
اي از رس نمونه 

 ب

-78-3شكل 

ذاري زيستي
ها و ورد با قايق

همچنين رس» د
)80- 3(شكل «

آب يكيناميدرودي

گذ گي و رسوب
برخو براثرت اس

دهد ا نشان مي
«طلوب بگذارد

ديه يها مشخصه 

گديد  بيآس -3
ها ممكن ا شناور

را دهيد بيآس  ر
ستگاه تاثير نامط

- سوم فصل

 

3-2-3-3
گوي ش
گوي شناور
عملكرد دس



  هواشناسي

 

فـاوتي بـر    

ه ي فيزيك دريا و

 

 ابزارهـاي متف
  .د

Bio-

هاي يري مشخصه

.شـود  مـي  ري
شود ميج گفته 

-Fouling 

گي ندازها راهنماي

 ديده سيب

  ر روي دستگاه

گير اندازهرادار،
ها رادار موج آن

01/10/98   

آس  هاي شناور گوي

هاي زيستي بر ب

ت دورسنجي ر
گيرد كه به آ ي

گو - 79-3شكل 

رسوب -80-3كل

 دار

هاي متفاوت ش
كاربران قرار مي

شك

 استفاده از را
 استفاده از رو
وع در اختيار ك

جش موج با ا
حاصل از باد، با
 و مفاهيم متنو

152 

 

سنج -3-2-4
هاي ح موج

ها ساس روش

2

3

ا
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هاي پرانرژي ن

مسـتقيما ) را      

  دهد. ر مي
بـه معرفـي ر

ـرد آن ماننـد
هـا  اين يابنده

1- Direct Sens
2- Indirect Sen
3- Microwave 

ق داراي جريان

عت ذرات آب)

ه قرارموردمطالع
تر بيش قسمت 

مايـد و عملكـ
يك نمونه از  

  

sor 
nsors 
 Range Finder 

هاي عميق  آب
  ت.

سـطح يـا سـرع

هاي فيزيكي، مو
د. حال در اين

نم ـز عمـل مـي   
ي دهنده نشان 

 فراساحلي در
روستمشكل روب

  رد:
(ماننـد تـراز س

ه  ديگر فرآيند
شريح آورده شد

هرتـ ـاي گيگـا  
)81-3(شكل

.«  

  وج و تراز آب

01/10/98 

ي يك سكوي
ين مناطق با مش
وسي وجود دار
سيستم مـوج (

كنش با ق برهم
به تش 1-4-2-
  د.

هـ انسي فركـ  
ش« گيرد. ر نمي

»است شده يح

سنجنده مو - 81

  .ادار است

 ب

از روي گيري ازه
در اي موج نگار

هاي اقيانو  موج
ي مربوط به س

موج را از طريق
-3 ر در بخش
شود رداخته مي

  جي

  3وج
در محـدوده ج

قطرات آب قرار
طراح(جزرومد)

-3شكل 

يگري از اين ر

آب يكيناميدرودي

اند اين روش،
 هاي شناور وي

 دورسنج براي
پارامترها :1قيم
  كند. ي

م :2غيرمستقيم
ستقرسازي رادا

ي موج پر جنده

تفاوت دورسنج

ي امواج ريزمو
امـواج ريزمـوج

مه و ق تاثيرت
وج و تراز آب (

ي نوع د دهنده

                  

ديه يها مشخصه 

ونه استفاده از
 لنگر كردن گو
دو دسته رادار

گر مستقي حس 
گيري مي اندازه

گرهاي غ حس 
اي از مس نمونه 

رادارهاي سنج

هاي مت روش -

ي هاي گستره ده
ا ي گستره يها

ي ليزري، تحت
راي سنجش مو

د نشان) 3-82

                    

- سوم فصل

 

يك نمو
زيرا؛ است

اساسا د
–

–

–

3-2-4-1

يابند -الف
ه ابندهي

هاي فرازسنج
است كه بر

(شكل 

               
 



  هواشناسي

 كنـد  ميه 

ه ي فيزيك دريا و

ي از دريا تهيه

  

هاي يري مشخصه

  

هاي نامنظمي س

  

گي ندازها راهنماي

  ج و تراز آب

ن رادارها عكس
  ه است.

ر ناوبري دريايي

01/10/98   

دار سنجنده موج

، ايندهد ميان
 موج دريا شبيه

ي از سيستم رادار

راد - 82-3شكل

ر ناوبري را نشا
الگويت كه به

اي نمونه -3-83

ش

 ي

ز سيستم رادار
ل الگويي است

شكل

 ناوبري دريايي
اي از نمونه) 84

شامل شده يهته 
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رادارهاي -ب
4-3(شكل 
هاي كه عكس

4

ب

ك
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 سرعت افقـي
هندسـه ».ـد 

1- The Range 

 طيف جهتي
نمايـ عمـل مـي  

  
  خص

  

Gated Pulsed D

نمايد و اساسا ي
بر اين اساس ع

مشخ  ك محدوده

   و جريان

Doppler Microw

 1مشخص  ه

ي موج عمل مي
جي است كه بر

   شده است.

موج در يك  كننده

ادار پالسي موج

wave Radar 

01/10/98 

ر يك محدوده

جهتي گر حس
موج گر حسها
نشان داده) 85

ك ي دريافتپالس ر

را گيري زهانداي  ه

 ب

موج در  كننده ت

ح عنوان بهآنتن
تنه )84-3(كل
5-3(شكل در

دار ريزموج داپلر

هندسه -3-85

آب يكيناميدرودي

دريافتي پالس

ده از چندين آ
شك«نمايد  مي 

د موج و جريان

را - 84-3شكل 

شكل

                  

ديه يها مشخصه 

پ داپلر ريزموج

ع رادار با استفا
گيري اندازهرا 
مپالسي رادار  ي

ش

                    

- سوم فصل

 

ر رادار -ج

اين نوع
ي آب ر ذره

گيري اندازه

  

               
 





 

  4فصل 4

  هاي هواشناسي مشخصه





  159  01/10/98  يهواشناس يها مشخصه - چهارم فصل

 

  هاي هواشناسي مشخصه -فصل چهارم 

  مقدمه - 4-1

هـوايي   و ي جو زمين و تغييرات دما و الگوهاي رطوبتي اسـت كـه باعـث ايجـاد شـرايط آب      هواشناسي، شامل مطالعه
هـاي   ، گردباد، تندبادهاي دريايي و چرخندهاي استوايي جزء پديـده وبرقرعدهايي مانند بارندگي،  شود. پديده متفاوت مي

اسـت، بـراي مثـال،     مشـاهده  قابلهاي گوناگون  هاي هواشناسي به شكل شود. اهميت پديده محسوب مي موردمطالعهمهم 
سـوزي   هـا و افـزايش احتمـال آتـش     ي باعث كمبود آب، از بين رفتن محصوالت كشاورزي، كاهش آب رودخانهسال خشك

هاي ساحلي،  هاي آب زيرزميني و خليج به سفره شور آباي، نفوذ  است. اين اثرات منجر به محدود شدن سفرهاي رودخانه
بر  وهوا آبشود. اثر بحراني  هاي سياسي مي هاي مختلف گياهي و جانوري، مهاجرت، فشار اقتصادي و ناآرامي فشار بر گونه

  شده است. وهوا آبي رقطعيغبيني  علم پيشهاي انساني، منجر به پيشرفت  فعاليت
  از: اند عبارتكه  رديگ يمهاي مختلف صورت  ستگاهيا قياز طر يهواشناس  يدانيم يها گيري اندازه
  1بان ديده هاي داوطلبشناور –
  درياييهاي هواشناسي  ايستگاه –
  سرنشينشناورهاي سبك يا بدون  –
  مهارشده  شناور هاي گوي –
  شناورهاي سرگردان –
  ها برج –
  سكوهاي نفت و گاز –
  2خودكارهاي هواشناسي  ايستگاه –

  گرها حس عانوا - 4-2

  ي دماگرها حس - 4-2-1
ي دمـا در  گرها حس.  است )2-4(شكل و  )1-4(شكل متفاوت نشان داده شده در  ي دماسنج شامل دو نوعگرها حس

 3سـپر تابشـي  روي يك بر  متر 30و  2متري در ارتفاع  30هاي  و در برجمتر  10و  2متري در ارتفاع  10برج هواشناسي 
  .پردازند هاي دما مي به ثبت داده در تمام طول عمليات گرها حس. اين شود مينصب 

                                                      
 

1- VOS 
2- AWS 
3- Radiation Shield 



  هواشناسي

ز عملكـرد    

شي نصب 
 )4-4(كل  

ه ي فيزيك دريا و

ـا بررسـي و از
  .ستند

ر تابشي يك سپ
شـكدر نيـز   ي 

هاي يري مشخصه

ي دمـگرهـا  س
هسي برخوردار 

  
  ي

  
  ي

شناسي، بر روي
دسـتي سـنج  ت 

گي ندازها راهنماي

حس باهمراه نه
اهميت باالييز

ر برج هواشناسي

يبر برج هواشناس

هاي هواش ي برج
رطوبـتگـر   ـس

01/10/98   

صورت روزان به
ي صحيح هوا از

نصب بر سنج قابل

ب نصب قابلاسنج

نصب روي  قابل
اي از حـس مونـه

كه بايد است
ا در ثبت دماي

گر دماس حس- 1- 4

دما گر حس -2- 4

  بت

سنج رطوبتي
و نم )3-4(كل

هاي تهويه نكه
ها تهويه .دشول 

4شكل 

4شكل 

رطو گيري زه

  وا
يگرها حسل،
شـكگرهـا در   س

دما داراي پني 
طمينان حاصل

اندازي گرها س

هو سنج طوبت
الملل رارداد بين
حساي از اين 

  .ست
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يگرها حس
ها اط آنصحيح

حس -4-2-2

رط -4-2-2-1
بر اساس قر

ا نمونه .شود مي
اس مشاهده قابل

0

ص

4

4

م
ق
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ر يك ماده در
ي  وزن مـاده  

وبت موجود در
ي خاص بـه نه

  
  شناسي

  

د. محتواي رطو
ود در يك نمون

نصب بر برج هوا ل

  دستي نج

شود ح داده مي
 وزن آب موجو

01/10/98 

قابل سنج رطوبت

سن رطوبت -4- 4

وبت وزني شرح
صورت نسبت 

ر گر حس - 3- 4ل

شكل 

رطو ي محتواي
گويند كه به ي

  ي خاك ونه

 يهواشناس

شكل

  ج خاك
گيري هاي اندازه

ي رطوبت وزني
  شود.

دار محتوي نمو

  ر

ه يها مشخصه - 

سنج رطوبت -
ه  قسمت روش

محتوايخاص را 
ش ه، تعريف مي

  ميداني

هاي درد ظرف 
  بيلچه 
  نوارچسب 
دار زيپ كيسه 

چهارم فصل

 

4-2-2-2
در اين

زمان خ يك
جامد نمونه

ابزار -الف
–

–

–

–
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 ياب جهاني موقعيت –

  آوري نمونه چكش سنگ يا بيلچه جهت جمع –
  هاي خاك ي مخصوص حمل نمونه جعبه –
  دماسنج –
  گذاري منظور عالمت ماژيك يا برچسب ضد آب به –
  فرم ميداني –

 ابزار آزمايشگاهي -ب

  ترازو –
  ظرف نمونه تميز و خشك –
  اجاق –
  No. 4و  ¾ .Noالك  –
  فرم يادداشت –
 هاي ترازو گنجانه –

 وش كارر -ج

  آوري نمونه جمع -1
شود تـا در معـرض هـوا خشـك نشـود. جـرم        مهرومومآوري گردد و بالفاصله  ها جمع ها و چاله ها بايد از گودال نمونه

 شـده  انتخـاب ي مرطـوب   هاي خاك موردمطالعـه باشـد و ميـزان مـاده     ي دانه بايد متناسب با اندازه شده برداشتي  نمونه
  ل ماده باشد.هاي ك بايست معرف ويژگي مي

تـر اسـت. اگـر نمونـه داراي      اي نسـبت بـه الي و شـن داراي جـرم بـيش      هاي خاك يا رسوبات سنگي و صـخره  نمونه
  تر انجام پذيرد. ي قسمت ريزدانهبر روها  يشآزماريزه و يا هردو باشد، اين امكان وجود دارد كه  ، سنگسنگ قلوه

  روش كار -2
  برداري شود. در كنار يك نوار مقياس، عكسو گودال   اگر امكان دارد، از نمونه –
  ياب جهاني مشخص شود. موقعيت جغرافيايي با استفاده از موقعيت –
  داري ماده مرطوب قرار داده و درب آن بسته شود. ي سنگ را در ظرف نگه اي از توده نمونه –
 يتانهاادداشت شود. تمام ظروف بايد داراي برچسب ضد آب باشد و با ماژيك ضد آب روي آن اطالعات نمونه ي –

  بندي مهروموم شود. با چسب بسته نمونه
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گذاري شود و مجددا در داخـل   دار قرار داده و روي كيسه عالمت ي زيپ بايست در كيسه ظرف حاوي نمونه مي –
  دار ديگري قرار داده شود. ي زيپ كيسه

 شگاه برسانيد.ها را در محل سرد نگهداري نماييد و به آزماي يد، نمونهپركنفرم ميداني را  –

  .ديگزارش كن شگاهيبه آزما يدار مراتب امانت سلسله تيها را با رعا نمونه –
  ها باشند. متناسب با وزن نمونه ديواسنجي با يها . وزنهديياستاندارد، ترازوها را واسنجي نما يها با استفاده از وزنه –
) انتخـاب شـود.   1-4 جـدول گيـري شـده (   از جرم نمونه به جـرم انـدازه   يصورت تابع به ديگيري با دقت اندازه –

گيري  گرم باشد. دقت اندازه 01/0 ي در محدوده ديگرم، دقت وزنه با 500تر از  كم يها جرم يمثال برا عنوان به
ـ  يهـا  بـا جـرم   ييهـا  نمونه ثال،م ي. براابديبه نسبت ثابت كاهش  ديتر با بزرگ يها نمونه  جرم  2تـا   5/0 نيب

  گرم باشند. 1/0 ي گيري از مرتبه اندازهدقت  يدارا ديبا لوگرم،يك

  پذيرد كه در ذيل به هر دو روش اشاره شده است. ميدو روش انجام  يبر مبنا شيآزماانجام  -3
  استفاده از كل نمونه –

 و  گيري اندازهو خشك مخصوص را به همراه درب آن (در صورت استفاده) با دقت مناسب  زيجرم ظرف تم
  .دييثبت نما

 گيـري  انـدازه مرطوب را با دقت مناسـب   ي و جرم ظرف و نمونه ديب را داخل ظرف قرار دهمرطو ي نمونه 
  باشد. )1-4( جدولمطابق با  ديجرم نمونه با ي نهي. كمديينما

 ديـ هـا با  هـا و درب  ظـرف  ياشتباه، تمـام  جياز مخلوط شدن نمونه و به دست آمدن نتا يريجلوگ منظور به 
  ها ثبت شوند. مخصوص ثبت داده ي برگه يرو برها  شوند و شماره يگذار شماره

 ماننـد   اديبا سطح آزاد ز ييها ها را در ظرف آن ديبزرگ داخل فر، با يها كمك به خشك شدن نمونه يبرا)
  شكسته شوند. تر كوچك يها و مواد به قسمت ديتابه)، قرار ده

 كه  يدكن خشك يرا تا حد و ماده ديكن قرار ده مرطوب را بدون در، داخل فر خشك ي ماده يظرف محتو
 كيـ  كـردن  خشـك . در اكثر مواقع، يددار نگاه C 5±110ي و دما را در محدوده ديجرم ثابت برس كيبه 

  است. يساعت كاف 16تا  12نمونه به مدت 
 ت اسـتفاده (درب را در صـور  دييظرف را از فر خارج نما د،يمقدار ثابت رس كيكه جرم ماده به  پس از آن، 

كه در فر خشك  يا اتاق برسند. جرم ظرف و ماده يماده و ظرف به دما دي.) اجازه دهديظرف قرار ده يرو
. دييـ گيـري نما  انـدازه  د،يـ كردوزن كردن نمونه استفاده  يكه برا ييشده است را با استفاده از همان ترازو

  .دييمقدار را ثبت نما
 شود ميمحاسبه  1-4رابطه آب با استفاده از  يوزن يمحتوا:  

)4 -1(  cws cs cs cw [M M / M M ]   
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w،درصد محتواي وزني آب : 

cwsM :ي مرطوب به گرم، جرم ظرف و نمونه 

csM :ي خشك شده در فر به گرم، جرم ظرف و نمونه 

CM.جرم ظرف به گرم است :  

  ميدرشت آن را بردار يها است قسمت ازيكه ن ييها نهنمو –

 3را از الك نمونه
inch

4
ذرات  ي. اگر تمامديجدا كن ها مانده يرا از باق كنند يكه عبور م يو ذرات ددهي عبور 

3از الك
inch

4
و  دييـ غربـال نما  No. 4 (4.75 mm)با استفاده از الـك   گريبار د كي را ها آن كردند، عبور 

  .ديجدا كن ها مانده يرا از باق كنند يكه عبور م يذرات
 كـه از الـك    يكه از الك عبور كردند و ذرات مرطـوب  يزتريجرم ذرات مرطوب رNo. 4 (4.75 mm)   عبـور

  .دينكردند را مشخص كن
 ديرا طبق روش ذكر شده در قسمت الف، به دست آور يزودرشتآب ذرات ر يمحتوا.  
 يرا بـا اسـتفاده از منحنـ    ماننـد  يمـ  يهر طبقه از الك باق يكه در هر مرحله از غربال، بر رو يدرصد ذرات 

  .ديها حاصل شده است، به دست آور دانه ي اندازه زيآنال يكه در ط يا يبند دانه
 دبه دست آور             ازتوان  را مي) يزودرشتاز مقدار كل ماده (مخلوط مواد ر شده يحآب تصح يمحتوا: 

)4 -2(  W F F C CC (w P w P )   

WC: يزودرشترمواد  يآب از مخلوط تمام ي شده اصالح يوزن يمحتوا، 

Fw :شود، ياست كه با اعشار نشان داده م يزترر يها آب دانه يمحتوا 

FP :تر قرار گرفتند. وزن كم ي  در دسته يوزن ازنظراست كه  يتدرصد ذرا  

CP :گرفتند. قرار تر بيشوزن  ي  در دسته يوزن ازنظراست كه  يدرصد ذرات  
 دييها را ثبت نموده و گزارش نما داده يتمام. 

  ي ذرات نمونه ازهآوري شود، نسبت به اند اي كه بايد جمع ين ميزان نمونهتر كم - 1- 4 جدول
Maximum particle size 

 (100% Passing) Standard sieve size Minimum mass (g)  
2 mm or less No. 10 20 

4.75 mm No. 4 20 
9.5 MM 3

in
8

  50 

19 mm 3
in

4
 250 

37.5 mm 1
1 in

2
 

1,000 

75 mm 3 in 5,000 
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؛اسـت ب نصـ 
  ت:

اسـتفاده )6-
 بـا اتصـاالت
ع و دارا بـودن

  

هاي پس از ن ي
ورده شده است

4(شـكل  ه در   
ـوالد ضـدزنگ

، سـريعآسـان     
  

  ستفاده نمود.

داري زديد و نگه
ورت موردي آو

  ها

ـان داده شـده
و يـا فـ بنفش 

آ از آن كـاربرد
.استمتر)  نتي

اس )5-4(شكل

  فشار ر

ي بازل زمان برا
صو ه در ذيل به

 گرها حس

ه آسيب به لوله

نشـ گـر  حـس  
مـاوراء اشـعه    

ـاي اسـتفاده
سان 5/2(اينچ 
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شداده شده در

گر حس - 5- 4كل

مند به حداقل
نجام پذيرد كه
ك و تميز بودن

وجود هرگونه آ

  ي
هواشناسـي، از
خاصـيت ضـد

از مزايـ .د دارد
1برابر  گر حس

گر نشان د حس

شك

ي است كه نياز
صورت ماهانه ا
ينان از خشك

 بادي و عدم و

برج هواشناسي
تفاده از بـرج ه

خاص با خ يكي
ت هـوا كـاربر
ستاندارد اين ح

 يهواشناس

   فشار
توان از ح ط مي

  ي
اي گونه  فشار به

ص ها بايد به رسي
ها و اطم  كابل

 ش محافظ

صال تجهيزات

 جهت بادو  

نصب بر ب  قابل
با است جهت باد

اي بدنه پالستي
يـتبررسـي كيف  

. لوله پايه است

ه يها مشخصه - 

ي فگرها حس 
طبت فشار محي

و نگهداري نجي
ي فگرها حسي 

ك سري از برر
بررسي اتصال 
بررسي پوشش 
اطمينان از اتص 

ثبت سرعت 

گرهاي حس - 
بت سرعت و ج

دارا گر حسن 
بـراي بو  ست

استاي نظارتي 

چهارم فصل

 

4-2-3-
ثب براي

واسن -الف
طراحي

انجام يك اما
–

–

–

4-2-4-

4-2-4-1-
براي ثب

. اينشود مي
اآلومينيوم 
استانداردها



  هواشناسي

ـ بك        لقاب

1- CFT(Ca
2- Azimut

ه ي فيزيك دريا و

 يـك پـره سـب

arbon Fiber The
th 

هاي يري مشخصه

ت بـاد توسـط

  
  ي

ermoplastic) 

گي ندازها راهنماي

و بررسي جهت

بر برج هواشناسي
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1ستيك كربن

نصب ب سنج قابل

ك فيبر ترموپالس

گر باد حس -6- 4

   ثانيه
  جه

 

وسيله يك به گر

4شكل 

  
متر بر 50الي

در 360الي  0

متر بر ثانيه ±
  درجه ±

  ر بر ثانيه
 بر ثانيه

             

گر حس در اين 
  ت.

  ا
برداشت دوده

ا 0 سرعت باد 
 2زاويه سمت 

  ت برداشت
± 2سرعت باد  

± 3جهت باد  

متر 4/0پروانه  
متر بر 5/0پره  
 د
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بررسي باد
است گيري ندازه

ها ويژگي -الف
محد –





دقت –








دابعا –
  

                  
 

6

ا

ا
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نحـوه اتصـال

 فيبـر كـربن
هـوا را در هـر

  د.شوسي 

نـتفاده نمـود.   
  ت.

ه از يـك نـوع
جريـان ه ريـ 

رت روزانه بررس

اسـ )7-4(كل  
آورده شده است

، پروانـهاسـت   
گيـ انـدازه ليت 

صور نج بايد به

  

شـكاي   پروانـه   
آ 11-1بند پ.

دي بـاد را دارا
قابل گر حسين

كه بادسن شود

   عمودي

01/10/98 

  متر سانتي

ان از بادسـنج
ب 1پيوست  در
سرعت عمود ي
شده است. اين ه
. توجهاستارا

  يه

 

بادسنج - 7- 4ل

س 65در ارتفاع
  تر
  رم

  كيلوگرم 2

تـو ي بـاد مـي
شنايي كاربران

گيري اندازهيت
ي شديد ساخته

باشد را دا گر س

 ل

  ر بر ثانيه
متر بر ثاني 25

كيلوگرم 1 قل

شكل

 يهواشناس

متر سانتي 38
مت سانتي 20نه 

كيلوگر 7/0 گر 
3/2 شده يبند 

ت عمودي باد
سرعت عمـودي
ت آن براي آش

پره قابلي 4ج با
ر مقابل بادهاي

حسر چرخش
  وانه بادسنج

طول×قطر 22
متر 3/0 رخش

يال 0 چرخش
  كيلوگرم

ونق حملي بند 

ه يها مشخصه - 

  8ابعاد كل
 طول پروانه
  گ حسوزن
 ب بسته زنو
 ثبت سرعت

ررسي پارامتر س
و قطعاتي افقي 

پروانه بادسنج ر
باال در بادوامت، 
موازات محور به
مشخصات پرو 
 2×43 ابعاد
 آستانه چر
 محدوده چ
 ك 5/0 وزن
 ب وزن بسته

چهارم فصل

 

بربراي 
هاي بادسنج

گر حس
ترموپالست
جهتي كه ب

–



  هواشناسي

سـرعت   ي 
  

ه ي فيزيك دريا و

گيـري اندازه ي
.ده شده است)

هاي يري مشخصه

برايكه  دهد مي
دادي نشان عد

 

گي ندازها راهنماي

م حيتوضرا  يد
بع سهنج صوتي 

  يبعد سه

01/10/98   

بعد سه يصوت 
اي بادسن نمونه

س يبادسنج صوت

بادسنجبا  كرد
ن )8-4(شكل (

ب - 8- 4شكل 

  ي

  گيرد. قرار

  يبعد سه 
كارك ي هيپا نين
( رديگ يقرار م 

يبعد سهصوتي
 

Nu(  
  

جهت باد غالب
  

يادسنج صوت
يقوان استاندارد 
مورداستفادها 

تگاه بادسنج ص
  حمل نه قابل

  1/2"ر 
u-Rail( ت لوله

به الكترونيك
 ل ارتباطي

  
  گيري 

در جبايد سنج 
كردن قطعات
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با -4-2-4-2
راهنما نيا

هوا يباد و دما

  ابزار -الف
دست –
رايان –
آچا –
بست –
جعب –
كابل –

روش كار -ب
جهت -1

بادس –
سوار ك -2

8

4

ب

ا

ب
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Nu-Rail (P/N

گيـرد. جـاي   
بايـد درون ي

شود. تمام اده 
يآرامـ  بـه يـد   

1/2"ك آچـار   

2 سـر مبـدل    

1- Nu-Rail 
2- Transducer 

(N 1017سـط  

 رون قطر لولـه 
ي افقي ي پايهزو

باد غالب قرار د
وك بادسـنج باي
 استفاده از يـك
ك بـا برچسـب

  

Head 

) توس3/4" قطر 
اينچ بير 1ي  زه

ت بسته شود. باز
فقي در جهت ب
ب و پيچ زير بلو

شود. با  متصل 
ي الكترونيك عبه
 ».دهد  مي

  تير عمودي

با USي  ن لوله
ست لوله تا اندا
ودي با ماليمت

شود. بازوي اف م
زوي افقي نصب

)US "3/4ي  ه
ه رابط روي جع
سنج را نمايش

يه سوار شده بر ت

01/10/98 

CM1 يا درون)
است. بس شده ده
هاي نصب عمو چ

ي محكمآرام به
سنج بر روي باز

لوله(يا درون  ه
 سر بادسنج به

اتصاالت بادس )1

ن بست براكت پاي

0يا  CM6ي  ه

گنجاند بادسنج
ي متصل و پيچ
هاي نصب افقي

ته شود. سر بادس
هيپا سهي  بدنهه

 و در آخر كابل
11- 4(شكل  ي

درون هوسيل -9-

 يهواشناس

هيپا سه بر روي
همراه 1ت لوله
ي عمودي ه لوله

ه گيرد و پيچ ي 
 بست لوله بست
ي الكترونيك به
ي خود محكم

الي )9- 4(شكل

-4شكل 

                  

ه يها مشخصه - 

بادسنج صوتي 
بست شود. سوار 

بست لوله را به
بست لوله جاي

هاي نصب پيچ
ي بسته و جعبه

ها در جاي مهره
ش«متصل شود 
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–

               
 



  هواشناسي

ي   روزنـه  

، وار اسـت     

ه ي فيزيك دريا و

  

 سطح، داخـل

ب بـر آن سـو

Mo

CM

هاي يري مشخصه

 

  
EC1  

حباب مانند در

اي كـه حبـا ي

IRGASO
ounting Brack

(pn 2749

M250 Leveling
(pn 

گي ندازها راهنماي

 قطعات م كردن

100 ي درون بست

ي ح محفظه كه

افقي سطح كه ي

ON 
ket 
6) 

g Mount 
26559) 

01/10/98   

گسترده از سرهم

يبند سرهمده از

كه يطور بهشود،

يطور به م شود

تصوير گ -10- 4ل

تصوير گسترد - 1

صاف تنظيم ش

تنظيم دار بيش

C
e

شكل

1- 4شكل 

بر روي سطح ص

شبر روي سطح
  .باشد دار ب

IRGASON 

CM20X (pn 17
quivalent cros

  كردن
بايد بر  بادسنج

  .د قرار گيرد
بايد بر بادسنج 

بيشزي سطح 

790X) or 
ssarm 
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تراز ك -3
سر –

گرد
سر –

مواز

0
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تنظـيم   را و سـر بادسـنج   توان شل كرد مي پيچ زير بلوك را توسط متصدي محكم گرفته سپسبلوك بادسنج  –
  .نمود

  شود.بسته  در آخر پيچ با آچار –
  كشي سيم -4

از سـر   بايد. كابل است شده زدهبرچسب  2مختلف ي الكترونيك موجود است كه با عناوين در جعبه 1ارتشيابط چهار ر
متـر و هـر كابـل     13/2. كابل سر بادسـنج داراي طـول   شودمتصل  3ي الكترونيكي با برچسب سر مبدل بادسنج به جعبه

 4داده بـردار بايد بـه   SDMرابط  خروجي ورونيك ي الكت متر است. كابل سيگنال مناسب به جعبه 62/7سيگنال به طول 
  است. شده  دادهنشان  )3-4( و جدول )2-4( جدول درها  متصل شود. طرح رنگ سيم

  تامين نيروي بادسنج -2- 4 جدول
  رنگ  شرح  پايانه پيل

  قرمز  VdC 12  مثبت
  مشكي زمين  منفي

  به داده بردار SDM يخروج -3- 4 جدول
  رنگ  شرح  كانال
C1  دادهSDM سبز  
C2 ساعتSDM سفيد  
C3  كنندهفعالSDM اي قهوه  
G  Gndمشكي ديجيتال  
G  شفاف حفاظ  

 
  يبعد سهبادسنج خروجي  -5

يك پروتكل ارتباط موسسه SDM  دارد. و آنالوگ SDM ،RS-232 شامل سه خروجي سيگنال ،يبعد سهبادسنج 
ايـن   .شود ميكوچك استفاده  گر حسيك و  Campbel موسسه علمي داده بردارست كه بين ا Campbellعلمي 

 ،5داده بـردار . فرمـان  كنـد  مياستفاده  بعدي بادسنج سهارتباط با  منظور به 3 و 2 ،1هاي كنترل  پروتكل از درگاه
  .شود مياستفاده  يفشارقواز طريق رابط  بادسنجبراي برقراري ارتباط با 

  ».ر مراجعه شود پيوستبه «بردار يسي داده نو برنامه -6

                                                      
 

1- Military Connector 
2- +12 SDM, RS-232, Transducer Head, Analog Output 
3- Transducer Head 
4- (Data Logger) CR23X 
5- SDM-CSAT3 (P107) 
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  آوري داده عجم -7
ي داخلـي   حافظه به داده برداري  . اگر برنامهبايد به برق وصل شود بعدي بادسنج سه ،آوري داده شروع جمع براي

آزمايش شروع شود، بر  كه آنقبل از  داده برداري  برنامه نمايد. برداري مي آغاز به داده باشد، بادسنج شده فرستاده
در صـورت قطـع    .ماند ميي داخلي باقي  مدت آزمايش در حافظه مامدر تو  شود تنظيم مي CR23Xحالت روي 
، آوري داده براي توقـف جمـع  كند،  برداشت داده مي بهشروع پس از اتصال به برق دستگاه متوقف و مجددا برق، 

  .بايد جدا شودسيم برق 
  فرستادن داده -8

داده بـردار  از بـار   يـك كـه داده روزي  نياز اسـت   .شود ميذخيره  CR23X بردار   دادهي داخلي  داده روي حافظه
 RS232 از طريق كابـل  حمل رايانه قابل. شود مياستفاده  حمل رايانه قابلاين كار از يك انجام براي بازيابي شود، 

در جايگـاه  سـازي   ذخيـره ( CR23Xبـه  بـراي اتصـال    حمـل  رايانـه قابـل  از درگـاه مـوازي    به سيستم متصـل و 
Metstation ي ارتبـاط داده  افـزار  نـرم ي  بسـته شـود، سـپس   فاده اسـت شـود)   انجام ميPC208  علمـي   موسسـه
Campbell فايــل  ;موجــود اســت حمــل رايانــه قابــل صــفحه(ميــانبر بــر روي  .شــودانــدازي  راهPC208.exe  در
C:\PC208 .(قرار دارد  

  :شود ميبه ترتيب زير عمل  ،رايانه 1لوح سختي داده روي  ذخيره منظور به
– Data Logger Session  شود.باز  
  داده را بازيابي كنيد. –
  سازي انجام شود. ذخيره –
رايانه درايو دداده را از هار .ارسال شودكامپيوتر در آزمايشگاه  صفحهبه  حمل قابلفشرده  استفاده از لوحداده با  –

  .كرد پاكنبايد  حمل قابل
  منتقل شود. CDبايد به روي  ها داده –
  ثبت گردد. رخداد نگاردر  وبه تاريخ و زمان انتقال داده توجه  –

  بررسي روزانه -9
و در حـال   روشـن شود. اين بدين معني است كـه داده بـردار    نمايش داده  CR23Xروي  ،بررسي كنيد كه زمان

  آوري داده است.  جمع

  شرايط نگهداري -ج

                                                      
 

1- Hard Disc 
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كـه قطـرات ن
كالف نخي يـا

يبعـد  سـه ي   

سـنج آفتـاب    

1- Campbell S

ينا محض به ت.
ت آب با يك ك

هـاي صـوتي دل

يـك مـدل از  

Sci., Logan, Uta

باد نيست گيري
اهد بود. قطرات

مبد شود كه مي

سـنجند.  مـي   

  
  يشناس

ah 

گ اندازهقادر به 
خو گيري ندازه

  .است گراد ي

 زماني انجام م
  شود. 1

حـد سـطح را
  .ست

برج هواش يبر رو

01/10/98 

ق بادسنج د، دار
ان دستگاه آماده

سانتي+ درجه
  .يه است
 .نيست

جي مجدد تنها
1سازنده ارسال

  ي
ي عمود بر واح

اس مشاهده قابل

نصب ب سنج قابل ب

ها قرار  مبدل
د د،ه پاك شو
 شود. پاك مي

50تا  -30ين
متر بر ثاني 366

ن برداشت قابل

واسنجيندارد.  ي
شركت س ايد به

برج هواشناسي
ابشي خورشيد

ق )12-4(شكل

آفتاب - 12- 4كل

 يهواشناس

 بر روي سطح
متصدي ايستگا

ها مبدلسطح

  گاه
ماي عملياتي بي

6تا  300بين  
در هنگام باران

واسنجيزي به
دستگاه با ورت

  شيدي

نصب بر ب  قابل
شارش انرژي تا
شواشناسي، در

شك

                  

ه يها مشخصه - 

آب كه قطرات
يا توسط مت دشو

ه آهستگي از س

هاي دستگ يت
ي دما محدوده 
سرعت صوت 
اي د هيچ داده 

  ي
نيازبعدي  سه ج

صو نياشد. در 

خورش رگ حس 

سنج آفتاب -
ها مقدار ش سنج

بر روي برج هو
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زماني ك
آب بخار ش
دستمال به

محدود -د
–

–

–

واسنجي - ه
بادسنج

باش شده خم

4-2-5 -

4-2-5-1
س آفتاب

نصب ب قابل
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  گر خورشيدي حس مشخصات -الف
  گرم 25 وزن –
  ارتفاع ×قطر 54/2×38/2 –
  %100الي  0ي سنجش رطوبت  محدوده –
  +65 الي -40 دما سنجش ي محدوده –
  ميكروثانيه 10 زمان پاسخ –
  ساله در يك دوره يك ±% 2پايداري  –
  نانومتر 1100الي  400ميزان طيف موج  –

  هواشناسيهاي  بر روي برج گر حسبراي نصب  موردنيازتجهيزات  -ب
 گوشتي كوچك و متوسط براي بستن اتصاالت پيچ –

1آچار فرانسه  –
ARM015

2
  

  متر –
  هاي مقاوم در مقابل اشعه ماورا بنفش كابل –
  انبردست –
  نما قطب –
  نردبان –

  واسنجيداري و  نگه -ج
 بايد بـر  گر حسد نداشته باشد. وجو  يا بازتابي در محل نصب آن  ايهگونه س يچد كه هشواي متصل  گونه بايد به گر حس

متـر بـراي    3اما عمومـا ارتفـاع    ستين موردتوجهچندان  گرها حسد. ارتفاع نصب در گرداساس قطب مغناطيسي تنظيم 
  .شود ميدر نظر گرفته  ها آن

 هـاي  . بررسـي رفته شوندصورت ماهيانه موردبررسي قرار گ داري بايد به ي خورشيدي با حداقل تمهيدات نگهگرها حس
  :انجام شودماهانه به ترتيب ذيل 

با استفاده از پمپ هوا يا يك برس نرم كه از پشـم شـتر     هاي قرارگرفته بر روي دستگاه دوخاكپاك نمودن گر –
 شده است. ساخته

 عدم وجود هرگونه خاك يا ضايعات. منظور بهقرار دارد،  گر حسبررسي حفره تهويه كه در كنار سطح  –

 اي كه در پايه قرار دارد. ا استفاده از حباب شيشهب گر حسبررسي حباب سطحي  –
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نـور گيـري  زه 
در طي تـابش
قـدار آسـتانه
ب در شـرايط

اي از ايـن نـه 

هاي مختلـف
ـر روي دقـت

  

انـداز( شود  مي
تابي و دعات آف

ايـن مق .شد مي
 غـروب آفتـاب

نمون« اده نمود

ه نصب در مكان
اسـت كـه بـ ـا 

گيري ي اندازه
ساع عنوان به 2

مسنجيده  ست
وتاهي قبـل از

استفا ورشيدي

د و همچنين نص
هـا مشخصـه ت    
 

  ي

خورشيدي عشع
2003 در سال 

اس مترمربع هر
تاب و مدت كو

خو تشعشعنده

و قطعات متعدد
ه از كاغـذ ثبـت

د. تعويض شو

ع سنج خورشيدي

01/10/98 

تشعستفاده از
). اين روشود

وات در 120
هي از طلوع آفت

سنجند ن از يك

ي الكترونيكي و
و آن اسـتفاده
ز غروب آفتاب

نمايي از تشعشع

  يدي
سطح زمين با ا

شو مين تابيده
دار آستانه كه
 از مدت كوتاه

توان بش مي تا
 .»ه شده است

نيروي ه تامين
باشد ب نيز مي

بايد پس ازها  ذ

ن -13- 4شكل 

 يهواشناس

خورشي شعشع
شيد بر روي س
ستقيم به زمين
 اساس يك مقد
 خورشيد پس
سنجش ميزان

آورده )4-13( 

   ري
ها عدم نياز به ه

داراي يك عيب
. اين كاغذست

ه يها مشخصه - 

تشسنجنده  -2
تابش خورش مان
مس صورت بهه 

ر خورشيد بر ا
ر سطح تابش

س منظور به. ست
شكلدر  سنج

گير اندازهيزات 
ي اين دستگاه

ها د تگاهسين د
اس گذارتاثيرها  ي

چهارم فصل

 

4-2-5-2
زم مدت

خورشيد كه
مستقيم نو

برابر درواقع
اسبدون ابر 

س آفتابنوع 

تجهي -الف
ياياز مزا

، اما اياست
گيري اندازه
  



  هواشناسي

 سـوزانده      
 3درج بـه    

 ي مـدرج  

ر دسـتگاه      

سـاعات  ب 
 )14-4(ل  

1- Groove

ه ي فيزيك دريا و

مـل از طريـق
نوارهـاي مـد. 

نوارهـاي.  اسـت   

  .استها  ن
ار دادن آن در

ترتيب ينا به زد.
شـكلدر «د ون 

 

هاي يري مشخصه

مايـد. ايـن عم
.شـود  مـي جام 

طراحـي شـده

  د:گير ر مي

يل رنگ آبي آ
 شـديد بـا قـر

سوز  ابري، نمي
شـو يد تعويض 

  

گي ندازها راهنماي

نم  روز ثبت مي
متر انج ميلي 96
طساعت  5 س

س فصول قرار
 ر

 يار

خورشيد به دلي
ان يا بادهـاي

هاي در زمان ج
 از پايان روز باي

  ساعات آفتابي

01/10/98   

لبي را در طو
6 قطر تقريبي

بر اساسروي آن
  هستند.

ب نگار بر اساسا
مت پايين شيار

  وسط شيار

شيسمت باالي
ب باالي اشعه خ
 در زمان طوفا

نوار مدرجود و
بعد ا اي مدرج

درج براي ثبت س

ان ساعات آفتا
كروي شكل به

بندي ر  تقسيم
ختلف متفاوت ه
در دستگاه آفتا
بستان در قسم
دال در قسمت
زمستان در قس

و جذب نشدن
كه استوجود

  د.نشو دا نمي
شو  تنظيم مي

نوارهاين دليل
  .»است ده

نوار مد - 14- 4كل

ميز ع خورشيد
 يك عدسي ك
ت مدرج شده و
د در فصول مخ
اي مخصوص د
د براي فصل تا
اي فصول اعتد
تاه براي فصل ز
ي مدرج، خيس
 يك سوزن مو
ز جاي خود جد
ض جغرافيايي

به همي گردند. 
شد دادهج نشان

شك

  ه

             

نجنده تشعشع
توسط 1 مدرج
ساعت رحسب

رشيدتابش خو
در شيارها درج

ت خميده بلند
ت مستقيم برا
ت خميده كوتا

نوارهايفاده از 
 پايين دستگاه
از رهاي مدرج

به عرضت ه نسب
گ ميثبت ل روز 

 نوارهاي مدرج

ساختار دستگاه
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متمركز كردن
هـاي  سـاعت 

اسـت، شـده  ب 
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تصل است با م
ه ثبتپ كاغذ ب
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بر اسكه  شود ي
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ه ست كه گراف
اسيبر اساس مق
رابش آفتـاب   

است يالزام ييا

از تداخل يريگ

ريز يها چي از پ

01/10/98 

اي ره شيشه ك
نوني كره شيش

ي از دستصويرو

از دست يتصوير -

L(  ميمشاهده
صفحه كا رنده

اس شده يلتشك 
ب وارهاي مدرج

تـاب زمـان  مدت
اي عرض جغراف

جلوگ براي ،ني

با استفاده ا ي،

 از طريق يك
كه در نقطه كا
ليه تجهيزات و

  ثبت

  رافيايي

-15- 4شكل 

( فاف و همگن
نگاركاغذ  ي رو

دنباش ياخل م
نو يبر رو يتگ

م ،يل سوختگ
النهار و ت نصف

ي با ارتفاع از زم
  د.شواب
ياصل هيپا ي رو
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شعات خورشيد
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  گوي نده
كاغذ ث دارنده نگه
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شف يا شهيه ش
را بر دي خورش

در تد گريكدي 
ان وقوع سوخت

طول ني اساس ا
، ثبتزمان قيق

مسطح يمكان 
 طول روز انتخا

دستگاه بر هيپا

ه يها مشخصه - 

 دستگاه تشعش
 خورشيد بر رو

شك در« پردازد

Xگيره گوي =
=Y كنند ثابت
FF' ن= بستر
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پ يها چيستن پ

چهارم فصل

 

در اين
تشعشعات
پ آفتابي مي

شكلدر 
كه يطور به
3از  نيريز

قرار داد آن
ثبت ،است
ا ذكر يانشا

  
  

مر -1
تاب

بس -2



  هواشناسي

 و جنـوبي    
) كـه بـا   1

ه ي فيزيك دريا و

. 

مكـره شـمالي
8- 4(شـكل  د 

  

هاي يري مشخصه

  

).17-4شكل (

  
 

با توجه به نيم 
پذيرد  انجام مي

TOP N

BOT

NO

ARC 

گي ندازها راهنماي

 هيتگاه به پا

(  پايه دستگاه 

رق پايه دستگاه

دارنده نگههاي  
ي مغناطيسي

 ز

NUT 
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اتصال دست يها چ

ر درجه و تراز

جهت غرب و شر

هاز و بستن پيچ
قطب نما ه يك

. 

پيچ تراز -18- 4

MAIN

چيپ - 16- 4شكل

عيين مدار صفر

م جتنظي -17- 4ل

يله خط تراوس ه
رين با توجه به

شود. محكم مي

شكل

SU
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A
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و شرق براي تع

شكل

بهمال و جنوب
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NG 
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شته باشد. هر

-20.( 

مركـز نمايـد

شـاني داشـته
  پذيرد.

 اه است.

 بـا توجـه بـه

 همپوشاني داش
 .)19-4ل 

-4شكل (گيرد 

 نوار مدرج متم

پوش  وسط، هـم 
 گرفت) انجام

 صحيح دستگا
حركت صفحه ب

 صفحه ساعت
شكلقه است (

  
  منحني 

ص به خود قرار گ

n  
   فصل

يافت و بر روي

هاي مدرج در
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er 
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كه يطور بهتلف
است و هر خط

ي ثبت تشعشع

 فصل بايد در ج

كاغذ يريقرارگل

ي تشخوب به تا
 .استير پذ

 وسط كره با خ
ي عمودي و افق
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محل - 20- 4كل

ي پاك شودوب
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  هواشناسي

ـيد بـراي   
ي مـدرج     

  ل تجهيزات
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(96-96a 

  

ان منـابع  
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ظر داشته باشـ
ـر روي نوارهـاي

  ». است

  

مدل  ساالنه
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فصول 

  يز)
  تابستان
  زمستان

*

  شامل: ج
  ر و پاييز
  تابستان
  زمستان

a)*

Urani و سازما

هاي يري مشخصه

بت است، در نظ
ر سـوختگي بـ

آورده شده ده

س موردنيازهيزات 

نوار مدرج 375=سال
براي ف مدرج نوار 9

اعتدال (بهار و پايي
براي ت نوار مدرج 1
براي ز نوار مدرج 1

نوار مدرج 375=سال
براي بهار نوار مدرج

براي ت نوار مدرج 1
براي ز نوار مدرج 1
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گي ندازها راهنماي

ج از محدوده ثب
نحوه ثبت اثر )

مورداستفاددرج

  نوارهاي مدرج
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- 4- 4 جدول
هاي عرض
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96NF 
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هاي هواشناس ج
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سوختگي در تابس
ط در نظر گرفته
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  فيايي جنوبي
استفاده  يبرا
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داراي ارتفاعما 
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 در ثبت اثر سو
ه ميان دو خط
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 100 يرا

 ار مدرج
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 هاي هواشناسي قطعات و تنظيمات برج سوار كردن  -4-3-1

دور از تاسيسـاتي كـه در زمـين ايجـاد لـرزش       مسطح، باز، فاقد هر نوع مانع و هاي ايد در زمينهاي هواشناسي ب جبر
موقعيـت قـرار    1هاي سازمان هواشناسـي جهـاني   توصيه بر اساس(خطوط آهن، اتوبان و فرودگاه) و  شود، احداث كند مي

در هنگام ها مشابه و يكسان باشد.  اهايستگ گرفتن و ارتفاع از سطح زمين كليه ادوات هواشناسي بر روي سكو بايد در تمام
هماهنگ به رنگ سـفيد   صورت به ها و تورهاي حصار بايد . پايهشوداحداث ايستگاه بايد از حداقل سيمان و بتون استفاده 

تا حد امكـان بـه يكـديگر نزديـك شـود و در نتيجـه        د تا خطاي ناشي از گرماي ويژه اجسام و ادوات در محيط سكوباش
  .يسه و محاسبه باشدمقا قابلمختلف  هاي در ايستگاه آمده دست به يآمارها

هـا در   پـذيرد كـه كليـه دسـتورالعمل     انجام مـي  2IMLاساس استانداردهاي دستگاه بر سوار كردن قطعاتتنظيمات و 
  دفترچه راهنما آورده شده است.

  گيري اندازهابزارها و تجهيزات  -4-3-2
  سرعت باد و جهت باد –
  ادبسرعت عمودي  لفهؤم –
  سرعت تندبادها –
  ي ظاهريدما –
  3ارتفاع يادشدنزدر اثر  جو دمايميزان كاهش  –
  فشار هوا –
  تابش خورشيدي –
  رطوبت نسبي به همراه دما –

ذكـر اسـت، وارد نمـودن     . شايانشود مي گيري اندازهمتر ميزان تبخير و بارش نيز  10هاي هواشناسي با ارتفاع  در برج
و ثبت هرگونه بازديد از سايت  متصديها، ثبت زمان برداشت و تاريخ، نام  داشت دادهنام ايستگاه، فن بر هايي همچون داده

  الزامي است.

                                                      
 

1- WMO 
2- Inter-Mountain Laboratories 
3- Lapse Rate or Delta-T 
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  واسنجيداري و  نحوه نگه - 4-3-3
يسـت و واسـنجي   نهـاي متـوالي    داري و بازديـد  است كه نيازمند نگه  شده اي طراحي گونه هواشناسي به  گرهاي دكل حس
بار). در صورت نيـاز بـه واسـنجي نمـودن،      ماه يك 6پذيرد (هر  متخصص انجام ميوسيله افراد  ها دو بار در سال به نمودن آن

گر بازشده بايد توسـط يـك    شود. توجه داشته باشيد كه حس گرها از جايگاه خود بازشده و به شركت سازنده منتقل مي حس
  شود. مي ازيابي و واسنجي تعويضصورت ساالنه براي ب گرها به ها جايگزين شود، البته حس منظور ثبت داده گر جديد به حس

  تجهيزات هواشناسي  برنامه بررسي -4-3-4
 است. شده اشارهها  موردي به آن صورت بهگيرد كه در ذيل  قرار مي يموردبررساي  دوره صورت بهتجهيزات هواشناسي 

  هاي روزانه تجهيزات الزم بررسي -الف
 ساعت –

 دفتر يادداشت –

 فهرست بررسي تجهيزات هواشناسي –

  جهيزاتيادداشت ت –

  بررسي روزانه تجهيزات -ب
  د.شوسايت يادداشت  متخصصيادداشت اطالعاتي همچون زمان بازديد، تاريخ و نام  –
 در ارتباط با تجهيزات هواشناسي يازموردنثبت اطالعات  –

 دما گر حسبر اساس  1تابش سپرتوجه به حركت باد بر روي  –

 مشاهده حركت پره باد –

 بررسي سرعت حركت ملخك –

  هاي هفتگي ت و بررسيتجهيزا -ج
  سايت الزامي است. متخصصيادداشت اطالعات اوليه شامل، ثبت تاريخ بررسي در هفته و نام  –
  ساعت –
  دفترچه يادداشت –

                                                      
 

1- Radiation Shield 
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  ليست تجهيزات هواشناسي –
  يادداشت تجهيزات –
 انجام تمام مراحل بررسي روزانه –

 تجهيزات هواشناسي در برگه يادداشت موردنيازثبت اطالعات  –

 ها از گردوخاك در صورت نياز سازي آن دما و پاك گر حس سپرتابشبررسي  –

  هاي ماهانه بررسي -د
  سايت الزامي است. متخصصيادداشت اطالعات اوليه شامل، ثبت تاريخ موردبررسي در ماه و نام  –
 كاغذي يا دستمال مرطوب. ، دستمالشامل، ساعت، دفترچه يادداشت موردنيازتهيه تجهيزات  –

  ميداني ايستگاه هواشناسيهاي  ليست فعاليت - ه
  د.گير ي قرار ميموردبررسنه هفتگي صورت روزا بررسي تمام تجهيزات كه به –
 هاي هواشناسي در ليست تجهيزات سايت مربوط به دستگاه موردنيازثبت اطالعات  –

 فشار گر حسبازديد از  –

 خورشيدي گر حس يساز پاكبازديد و  –

  ».اي آورده شده است هاي دوره بررسيجداول  اي از نمونه 10-1بند پ. 1پيوست در «

  واسنجي -4-3-5
  .شود  واسنجيبار  هواشناسي هر شش ماه يك  ي برجگرها حستمامي  –
گرهـاي جديـد    و بـا حـس  هواشناسـي جـدا     ي فشار و رطوبت بر اساس دستورالعمل ساالنه از دكـل گرها حس –

  د.شو جايگزين 
نصب مجدد  منظور بهو  بازگرددشركت سازنده  ساالنه به واسنجي برايهواشناسي   ي بازشده از دكلگرها حس –

  يه بازرسي باشند.تاييدبايد داراي گواهي 
  پذيرد. بار انجام  صورت شش ماه يك به گرها حس رسيدگي و تعميرات –
بررسـي  بـراي  صـورت جـداول    و بـه  آيـد  به دست مـي  1ها آوري داده جمع  توسط سامانهصورت روزانه  ها به  داده –

 د.شو آمادهمتخصصين 

                                                      
 

1- Data Collection System (DCS) 



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و هاي يري مشخصه

  .دهد

  

  
  سنج ت

گي ندازها راهنماي

د ميي را نشان 

  اسي

رطوبت گر از حسي
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هاي هواشناسي

دكل هواشنا -22

ي به همراه نمايي

ه هايي از دكل ه

2- 4شكل 

دكل هواشناسي-

نمونه )4-24( 

23- 4شكل 

شكلالي  )22
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 تحـت تـاثير
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شـكل  « ديـ نما يمـ  گيري اندازهدرگاه فشارسنج،  كيرا با استفاده از  ايح درسط يهوا فشار ،اين گوي شناور سرگردان
  .»است مستقرشدهاين نوع شناور سرگردان   ي شمايل ساده دهنده نشان )4-25(

 گر كه حسيك ، كند ميشناور در آب را بررسي  فرورفتن آهنگكه  1مهار چترييك ، شامل اين نوع شناور سرگردان
  .نمايد را مشخص مي پيلكه ميزان عمر است ي گر مجهز به حسو همچنين  كند مي گيري زهاندارا  2دماي سطح آب

را  شناور سرگردانگر آخر اهميت كاربرد هواشناسي اين  دو حس .ي، فشار هوا و باد هستندشورگرهاي اضافي، شامل  حس
  ».است شده دادهنشان  )26- 4( شكلهوا، در  فشارسنجاي از شناور سرگردان تجهيز شده به  نمونه« يدنما مشخص مي

 زيرسـطحي  3آواسـنج  بـاد، بـا اسـتفاده از يـك آب     سـرعت  روي شناور و شده نصبي  ز يك بالهجهت باد، با استفاده ا
را  و مهـار چتـري   آواسنج آبفشارسنج،  تصويري از يك شناور سطحي مجهز به باله، )27-4(شكل «شود  مي گيري اندازه

  .»نشان داده است

                                                      
 

1- Drogue 
2- SST 
3- Hydrophone 
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   گوي شناور زاتيتجه -الف
– شده رد پردازش اطالعات ثبتب  
  ها انتقال داده يبرا ييويو راد يا ماهواره يدو راه ارتباط –
  ها ثبت و ارائه زمان ثبت داده –
  ها هداد يآور و جمع گرها سحنصب  يبرا ريپذ انعطاف يكربنديپ –
  در محل سوار كردن قطعاتونقل آسان و  حمل براير و مدو يچندقسمت يا بدنه –
  متعدد يگرها حساتصال  يمتعدد برا يها كابل يدارا –
  اعماق شيپا يبرا يصوت يگرها حسوجود  –
  وارده از طناب مهار به شناور يروهايبه حداقل رساندن ن بر اساس يطراح –
  باال ير دمامقاوم در براب –
  دارنده آن در صورت رها شدن از لنگر نگه يابيباز ايمكان شناور و  نييتع يبرا ابي تيموقع يها دستگاه يدارا –
  موج يثبت پارامترها يگرها حس –
  يانرژ رهيذخ يها پيلو  يديخورش يها پيل –
تالش شده  لهيوس ني. در ساخت ااست ضدزنگو فوالد  ومينيآلوم لن،يات يمتشكل از پل گوي شناورجنس بدنه  –

  د.شواست از قطعات سبك و مقاوم استفاده 

  ها كاربرد -ب
  يدر مناطق ساحل استفاده قابل –
  يميو اقل يهواشناس يها داده يبررس –
  قيعم يها  در آب استفاده قابل –
  سواحل يكاربرد در مهندس –
  يمطالعات علم –
  موج يانرژ يبررس –
  ييايدر كيكنترل تراف –
  آب تيفيكنترل ك –

اسـت   شـده  يبنـد  آب چرب يدهاياسضد آب كه با  يها و محفظه يديخورش يها پيلبه وجود  با توجه ها گوي شناور
 زيـ تجه زين يوميتيل يها پيلها به  دستگاه نياست كه ا ذكر اني. شاهستندمناسب در آب  مدت يطوالن يها يدار نگه يبرا

  .ندياستفاده نما ها پيل نياز ا يانرژ تامين يبرا ي) كافدياند تا در صورت عدم وجود نور (خورش شده
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  گوي شناورمشخصات  -ج
  گوي شناورابعاد  –

 لوگرميك 924 وزن  
 متر 6/5 يارتفاع كل  
  متر 8/2قطر  

  لوگرميك 2700 يوزن شناور –
  متر 5/3از آب)  رونيارتفاع دكل (ب –
  يانرژ كننده تامين –

 45وات ( 180 يديپنل خورشw×4(  
 درجه نسبت به افق 17 يديپنل خورش هيزاو  

  پردازنده –
 يتيب 32 زپردازندهير  
  يتيمگابا 512حافظه  

  ثبت زمان ستميس –
  تبادل اطالعات –
 ياب موقعيت –

  مشخصات موج –
 درجه 3/0درجه با دقت  360ي ال 0 محدوده ثبت جهت موج  
  2با دقت  هيثان 30الي  2 موج طولمحدوده%  
  متر يسانت 10از  تر كم دقت با متر ±25محدوده تحركات  

  يشناس انوسياق يگرها حس –
 انيسرعت جر  
 انيجهت جر  
 ي آبدما  
 شورييكيالكتر تيهدا/  
 انيجر نيمرخ 

 نيمرخ دما و شوري در عمق  
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داشت يدسترس

پيوست( يحور
خط و خش و ت

ها تيصال و ك
شـكنچ كه در

 نظر

  آب تي

  يشگاهيزما
ها د به آن ازي ن

 
چرخش مح ي ه

ه گردوخاك، خ
اتص يها كابل ه،

شتي، لنگر و وين
 است.

مورد تيبه موقع

01/10/98 

يفيو ك يشناس 
 
  ح

آز يها ها با داده
در صورت نيص

  افزارها نرم

 زاتيقت تجه
محدوده يررس

ودن از هرگونه
شگايده در آزما

يله كشوس به ر
بيان شده ا 2-

گوي شناورتقال

مي، اقل وهوا آب
1NOSهاي ت

حيطور صح ت به
ها تطابق آن ان
ها تا متخصص ه
شده توسط ن ت

دق زانيمجش
برو  گرها حس 

بو يعار منظور
شد العات ثبت

موردنظروقعيت
-2-2-3   بخش

انتق - 38- 4شكل

 يهواشناس

،دريايي يرها
ضروربر اساس
اطالعات و ثبت

زيحاصله و م ي
به داده ها  يررس

ت اطالعات ثبت

سنج يبرا يگاه
بيسطح و ش 

بهها و قطعات
و اطال ها شيزما

ي شناور به مو
ستقرسازي در

ش

                  

ه يها مشخصه - 

گر سنجي حس
بر ستميطابق س

كاركرد و يرس
يها داده يابيز

بر جينتا يوست
دقت ثبت يرس

شگايآزما يها 
تيموقع يرس
گره حس يرس
صحت آز يرس
انتقال گوي هايتاً

ست. مراحل مس

                    

چهارم فصل

 

واس -4
تط -5
بر -6
ارز -7
پي -8
بر -9

تيفعال - ه
بر -1
بر -2
بر -3
نه -4

اس

               
 



  هواشناسي

شـكل   در 

1- LiDAR

ه ي فيزيك دريا و

شان داده شده

  .ود

R 

هاي يري مشخصه

نش  گوي شناور

  

شو ميمحسوب

   محل

گي ندازها راهنماي

گتوان به  ، مير

  ز به اليدار

حي مهندسي م

 
  ي جريان

در دن قطعات

01/10/98   

  1ري اليدا

 دستگاه اليدار

گوي شناور مجهز

  اشاره كرد:
معيارهاي طراح

  متر 5
 متر 300ر تا

هاي س و نيمرخ

  داده
سوار كردتر و  ن

  تر
1985 

تگاه هواشناسي

بارد موج نگار

گ - 39- 4شكل 

 به موارد ذيل ا
مع باد كه از بع
5و  4، 5/2ات
متر 5/12از  راز
موج اقيانوس ي

 و كنترل داده

آوري د و جمع
حمل آسان راي

  ييوهوا ب
ت بيشايمني  ور

5از سال  شناور

با دست شده غام

استاندا   شناور

توان شناور مي
راي ارزيابي من

باد در ارتفاعا خ
تر 10در  خ باد

ي شده يكربندي
  ها امي داده

فرستادن و يرا
 داده همزمان

گرها حسذير
برشدن بدنه  ه

  ن و ايمن
آبرايط سخت

منظو بهقعيت،
گوي شي مسير

             

ادغاوي شناور 

گويودن يك 
  يافت.

اي اين گوي ش
داده برآوري  ع
نيمرخ گيري زه
گيري نيمرخ زه
يپهاي  گيري زه

ازش كامل تما
برباط دوسويه 

هيل و نمايش 
كربندي تغييرپذ

قطعه قطعهيت 
تقرسازي آسان

در شر اعتماد ل
يت رديابي موق
ت موفق جهاني
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گو - 4-4-2-1

با ادغام نمو
ي دست )4-39(

ها از ويژگي
جمع –
انداز –
انداز –
انداز –
پرد –
ارتب –
گسي –
پيكر –
قابلي –
مست –
قابل –
قابلي –
ثبت –

                  
 

8

4

)

 



 

 

 199 

در  تقرسـازي  ي ديگر از مست اي نمونه« است. 

  
  يدار

هاي قبل سمت

شناور مجهز به الي

01/10/98 

در قس شده فته

ي گوي شتقرساز

گفهاي  ه روش

مست - 40- 4شكل

 يهواشناس

تقرسازي مشابه
 ».است شده ه

ش

ه يها مشخصه - 

روش كار مستق
دادهنشان  )40

چهارم فصل

 

ابزار و ر
0-4(شكل 

  





 

      1پيوست 5
 ت تكميليتوضيحا
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  شناور 

  

بـل از بـه آب

 

L

C

D

S

يساز آماده

هـا قبـ درپـوش   
  ».دهد ن مي

 

Lower cover 

Tank 
Batteries 

Hydraulic blo
Ballast 

Cover 
Antenna 

CTD Sensors 
Data processing

CPU boa
SEABIRD bo

ARGOS tra

CTD Sen

آ  و چگونگي

  ر
اسـت، ايـن د ه 

ها را نشان پوش

  گاه

ock

g system 
ard 
ard 

ansmitter 

nsors

ورهاي آرگو

  ي شناور آرگو

 به نوك شناور
شـده  مهروموم

 قرارگيري درپ

دستگ گر حسفظ

Te

Magne

01/10/98 

ز سري شناو

شماي داخلي -1-

نزديك رگرفته
مپوش محافظ

) محل2-1پ.

هاي محاف درپوش

estport

Damping 

Cylinder

et

Bl
Lo

H

Hull area

ARVOR از

-1پ.شكل 

  رسازي
قرارو آهنرباي

توسط سه در
(شكل « شود

د - 2-1پ.شكل 

disk

ladder
ower

Housing

Rي  لي نمونه

 قبل از مستقر
رپوش محافظ و

اهدستگگر  حس
گر خارج  حس

Protective plu

ساختار داخل

سازي شناور ه
ارج نمودن در

يستم پمپ حس
داختن بايد از ح

ugs 

 1 پيوست

 

  1پيوست 

س -1-1پ.

آماده -الف
خا -1
سي -2

اند



  هواشناسي

رج شـدن     

رج شـدن    
ب باشـد،  
كـار پـنج    

  وت است.

  ز شود.

S   بايد بـه

Slid  جاي
 و محكـم   

ه ي فيزيك دريا و

شـود. بـا خـار   
 ».ه است

پـس از خـاره  
آب دستگاهر در 

ثانيـه، ك 100ز 

وع شناور متفاو

) بايد تميز1-4
  

Sliderر بگيرد. 

derي  ظه و لبه

هـا دگي حلقه

هاي يري مشخصه

 اسـتفاده مـي
با را نشان داده

 شناور

ثانيـه 5اسـت،   
شود. اگر ل مي

شود و پس از ي

ي براي هر نوداز

1(پ.شكل  در 
).5-1پ.شكل 

نوري قرار  ايانه

 خارجي محفظ
كه باعث فشرد 

گي ندازها راهنماي

استشده  يهعب
ر رارگيري آهن

  
 و روشن شدن ش

 آب انـداختن ا
مرغ دريايي فعا
دارد، خارج مي

اند آب بهه روش 

شده شان داده
شفشرده شود (

  ).6-1پ.كل
ظه در مقابل پا

 
ي د بين ديواره

Sli قرار گيرد

01/10/98   

تعبر روي بدنه
) محل قر1-3.

ربا براي خاموش

ي به آ ور آماده
ثانيه، پمپ مر 8

ي محافظ قرار د

؛ توجه شود كه

 سوب

نشي  دا دريچه
مركز محفظه ف

شكداده شود (
شار داد تا محفظ

).7-1پ.شكل
Spac تواند مي

iderي  ابل لبه

 آهنربايي كه ب
(پ. شكل«يد

جايگاه آهنر - 3-

ربا و اينكه شناو
80وند. پس از
هاي ها درپوش

  .گردد ز مي
ي آماده است؛ز

ش و ضد رس

، ابتدZscatجم
به م Sliderج و

و دستگاه قرار د
را به بيرون فشا

ش جفت شود (
erگرفت،  يجا

Sp بايد در مقا
.(  

دن دستگاه از
نما ز به كار مي

-1پ.شكل 

رج شدن آهنر
valشو ) باز مي

ه ي كه روي آن
quick vaآغاز (

انداز آب به براي

حفظه آزمايش

  Zscatي  ه
ي كوچك حج ه
 Spacer خارج

 در مسير پرتو
ر Sliderتوان  ي

شكل گسيلنده،
slid در حلقه ج

acerطي شكل

8-1پ.شكل (

روشن نمود ظور
با سيستم آغاز

اطمينان از خا
lveفلكه ( 5ا، 

هايي ب از روزنه
alveي سريع (

ن مرحله شناور

نصب مح يقه

نصب محفظه 
ز نصب محفظه

ي دارنده نگه  ت
ظه بايد با دقت
ي محفظه مي
ت مخروطي شك

derكه  ينا ض

 سمت مخلوط
محفظه شود ( 
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منظ به -3
رب آهن

براي ا -4
آهنربا

اين آب
ي فلكه

در اين - 5

طر -2-1پ.

راهنماي -الف
قبل از -1
قسمت -2
محفظ -3
از باالي -4

قسمت
محض به -5

. گيرد
شدن

4

پ

ا
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 انجام پـذيرد

1- Background

قطعات رشدن

d-scattering Fil

سوار، پس از 1ه

  

  

e 

S

S

پراكنش زمينه

   يچهر

 SPACERو

SPACER

SPACER

01/10/98 

م فرآيند ثبت پ
  شود.

در - 4-1پ.شكل

1-5-SLIDER و

SL

SLIDER

شود. انجام  مي
ها مطمئن ش ه

ش

1پ.شكل 

LIDER

 با آب تميز پر
ميز بودن دريچ

                  

ر آخر محفظه
 متصدي از تمي

                    

 1 پيوست

 

در -6
تا

               
 



ه ي فيزيك دريا  هواشناسي و هاي يري مشخصه

 
  ر

 
  يلنده

 
  Slider ي به

گي ندازها راهنماي

 
به نور وابستهسير

 
ت مخروطي گسي

 
محفظه و لب يارج

01/10/98   

دن محفظه در مس

Slider قسمت به

S  خا ي يوارهدبين

قرار داد - 6-1پ.

جفت كردن - 7-

Spacerگيري  ي

پشكل 

-1پ. شكل

جا - 8-1پ.شكل ش
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ضـدي بـراي     
ي آن  دوبـاره   

فرمـان سـوب 

) نشان1-10.

1- BioBlock 

يـت قرارگيـري
شود تـا نصـب

ضد رستوان به 

(پ.شكل ه در

  دستگاه يو

 بهتـرين موقعي
Closedجدا ش (

LISST-1 ت مي

  
  وشيده شده)

ده روي دستگا

  
رو شده تعبيهكل 

)9-1(پ.كل
d positionه (

00Xافزار   نرم

هاي پو (دريچه ته

شد يهتعب شكل 

شك يمثلث يها ت

01/10/98 

شك«شود  ه مي
ر موقعيت بسته
ه و استفاده از

   گيرد.

در موقعيت بست 

هاي مثلثي ش ت

قسمت نيب رسوب

  ي دستگاه

ي نصب، عرضه
د از دستگاه در

به دستگاه سوب
عيت بسته قرار

وبضد رس - 1-9

در بين قسمت ب

ضد رقرار دادن  ي

بر روي 1رسوب

آماده براي ورت
بايد ضد رسوب

ضد رس اتصال 
 نصب، در موقع

1پ.شكل 

ضد رسوبدن
 

يچگونگ - 10-1پ.

                  

ضد رنصب  اي

صو به ضد رسوب
ض ».است سوب
باباشد.  تر سان

د كه پيش از ن

گونگي قرار داد
 است. شده ده

پشكل 

                    

 1 پيوست

 

راهنما -ب

ض -1
سر

آس
دا

چگ -2
دا

               
 



  هواشناسي

ـد بـاالي     
ي  ه بدنـه       

سـاعت  چ، 
  شود.

شـود.   مـي 

اي از  مونـه 

ه ي فيزيك دريا و

ش پايـاني، بايـ
ـدتر اسـت، بـه

يچردد. ايـن پـ    
شو  استفاده مي

ر داده    مهـا سـ

) نم13-1(پ.  

هاي يري مشخصه

 دو پيچ درپـوش
گـري كـه بلنـ
 آن خـالي گـر

در جاي خود، 

  
  دستگاه ي

ه و دريچـه   گر

  
  

شـكل«شـود  

گي ندازها راهنماي

اه خارج شود.
ش پايـاني و ديگ

ي  كـه روزنـه   
ضد رسوب ن

يدرپوش انتها ي

راستا هم يافق

ضد رسوب ي ده

ش استفاده مـي  

01/10/98   

 انتهاي دستگا
ها به درپوش يچ

ي خارج شـود
داشتن هانگبراي

يرو هاي يچاز پ ي

هاي يلهم بين
  يده نشود.

مسدودكننددادن

ضد رسوب تن

ي روي درپوش
يرد. يكي از پي

يبه صورت بايد
ب هي نيزي تُ زنه

خارج كردن يكي -

ي و مستقيما
ها كشي  دريچه

قرار د -12-1پ.

داشت نگهمحكم
  ». است

هاي چكي از پي
قرار گي راستاگر

تر د. پيچ كوتاه
جفت است. روز

-11-1پ.شكل 

يآرام به د رسوب
حات مسي روي

شكل

م منظور بهدي،
ي را نشان داده

ز نصب، بايد يك
هم ر يافق هاي

شود گاه پيچ مي
ين پيچ اين جر

ضدي  ودكننده
 شود كه صفحا

هاي كمربند ت
هاي كمربندي
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قبل از -3
ه يلهم

دستگ
گردتر

مسدو -4
توجه

از بست -5
ه بست

8
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  شود. ندي 

ضـدي  كننده 

شـكل«مـود      

  ستگاه

 دستگاه پيكربن

اييد. مسـدودك

ـب اسـتفاده نم

  
دسبه  ضد رسوب

جود در جعبه

  
  گاه

LISS نما ييدتا

ن از پـيچ نصـ

  
  اه

ض ي بدنه داشتن گه

مو يراهنما از

دستگبه   رسوب

ST.EXEافزار  م

تـوا  بهتـر مـي   
  ».هد

دستگاار شده بر 

01/10/98 

نگهمحكم  براي ي،

گاه با استفاده

ضداتصال كابل  -

ستم توسط نرم
  گيري شود.

ل عملكـردي
ده  را نشان مي

سوا ضد رسوب -

يكمربند يها ست

 متصل و دستگ

-14-1پ.شكل 

چرخاندن سيس
گ  چرخش جاي

و حصول رسوب
شده بر دستگاه

-15-1پ.شكل 

بس - 13-1پ.كل

را به دستگاه ب

 دستگاه را با چ
رمي در طول چ

ضد ر موقعيت
سوار ش  رسوب

شك

ضد رسوببل 

ملكرد طبيعي
بايد به نر سوب

تنظيم منظور 
ضد) 15-1پ.

 1 پيوست

 

كا -6

عم -7
رس

به -8
(پ



  هواشناسي

 

1- ADCP 

ه ي فيزيك دريا و

 

هاي يري مشخصه

خواب كف ت

گي ندازها راهنماي

صورت به 1ري

01/10/98   

صوتي داپلر نيمرخ بردار نستقرسازي

             

مس م ميداني
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فرم -3-1.پ

 

                  
 

0

پ
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  يلر

01/10/98 

داپل يصوت ر نيمرخ برداي برداري  داده فرم ميداني 

 1 پيوست

 

-4-1پ.

  



  هواشناسي

 

ه ي فيزيك دريا و هاي يري مشخصه

  و

گي ندازها راهنماي

بر روي ناو ده

01/10/98   

مستقرشد ي يداپلر يصوت ص يمرخ بردار نيم گه بررسي
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برگ -5-1پ.

 
 

  

2

پ
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خوا فك ورت ب صو به يداپلر

01/10/98 

د يصوت ردار نيمرخ برزي مستقرسازي  برگه بررسي 

 1 پيوست

 

-6-1پ.

 

  



 و هواشناسي هاي فيزيك دريا گيري مشخصه ندازها راهنماي    01/10/98  214

 

 يصوت ابيرد -7-1پ.

Pinger ،تيكه خاص يگريهر دستگاه د اي نيمرخ بردار صوتي داپلريتوانند  يغواصان م ،است كه توسط آن يدستگاه 
شـده و   از سـطح آب ارسـال   pingerبـه كمـك    يتوسط پالس صوت 1يصوت يكنند. معموال آزادساز يابيدارد را باز يصوت

 كند. صوت به سطح آب صعود مي افتياز در پس نيمرخ بردار صوتي داپلري

اما صـوت   ،رديانجام گ يممكن است آزادساز ،باشد شده يبند نهيچ شدت به ي كه چگالي آب در عمقخاص طيدر شرا
) كـه  A مثـل ( يكـد آزادسـاز   كي) و لوهرتزيك 10مثال  يفركانس خاص است (برا كي يدارا يهر آزادساز .ابديانتشار ن

 بار تكرار و زمان باال آمدن دستگاه نيروش را چند نيا  .انجام پذيرد يآزادسازعمليات تخاب شود تا ان متصديتوسط  ديبا
  .شود ميبه سطح آب ثبت 

  يصوت يآزادساز يساز آزمون و آماده -الف
 ديـ جعبـه پيـل جد   كيـ  يصـوت  يآزادسـاز  آزمـايش  ي. بـرا ودو امتحان شـ  زيقبل از استفاده تم ديبا يآزاد ساز صوت

 نيـ (ا ) امتحـان شـود  16-1پ.شـكل  ي (پالس صـوت  ي با جعبه فضاي بازآن در  يانداز با راه ديو عملكرد آن با دهش هيتعب
  انجام شود). ياتيمركز عمل ايدر كارگاه  ديبا فعاليت

 يپالس صوت ي جعبه -ب

ر جعبـه  د زيـ ن آواسـنج  آب كيـ  .شود مي شارژ هيتخل متصديشارژ و توسط  V AC 110 برق يرويجعبه توسط ن نيا
 ايـ كـه ممكـن اسـت در در     ييتا جا ديبا آواسنج   ، آبمتصدي باتجربه به جعبه متصل شود كيتوسط  ديوجود دارد كه با

 در ستون آب منحرف شود. يچگال راتييتغ طتوس تواند يم يآسان بهبگذرد. صوت  يچگال بيتا از ش فرورفته

 

  

                                                      
 

1- Acoustic Release 
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  زيرآبي خودكار ارزيابي ترابر -8-1پ.

  متر همراه با يك گوي شناور، قبل از قرار دادن ترابر در آب، به آن متصل شود. 10بند شناور با طول  ترجيحا يك  –
  تايپ شود. افزار نرمبايد دوباره در  status.miزماني كه ترابر در آب است، عبارت  –
– ini0.mi  نمايد. تاييدطبيعي را  صورت بهاجرا شود تا زماني كه متصدي متعادل بودن ترابر  
هـاي مطلـوب از اجـراي     هـا و سلسـله مشخصـه    محلي يا با ايريديوم ارسال شود. سلسـله داده  صورت بهها  فايل –

ي عرشـه و يـا بـه ايريـديوم      دهنـده  يسسـرو ها به  شود. در صورت لزوم سلسله وارسي تاييد ini هاي  ماموريت
  ارسال شود.

  رابر جدا شود.در اين مرحله گوي شناور و بند از ت –
  كند. گرها را دوباره مقداردهي مي تايپ شود. اين كار تمامي مقادير حس exit reset، عبارت GliderDOSي  واره در پيام –
نمايـان شـود.    GliderDOSي  واره را بايد تايپ كرد تا پيام control-Cشد، عبارت  ي انداز راه وقتي ترابر مجدداً –

كـه بـه    شـده  ساختهجريان آب  هرگونه Loadmission Waterclr.miدستوري يله پيام وس بهتواند  متصدي مي
  است را صفر نمايد. شده سپردهمدت طوالني به حافظه 

 آغاز است. دستور mi. يا معادل آن  run stock.miعبارت دستوري  –

  گرهاي گوي شناور حسقرارگيري  و بررسي نحوه مشخصات -9-1پ.

  گرها حسمشخصات  -1- 1پ.جدول 
Sensor Range Check Procedure 

Compass Heading 0 to 359 Check against hand held compass 

Accelerometer X near 0 ± 0.06 g’s x axis is north 

Accelerometer Y near 0 ± 0.06 g’s y axis is east 

Accelerometer Z near -1 ± 0.06 g’s z axis is positive downward 

Water Temperature -5ºC to 50ºC 
(0 to 25ºC with dummy plug) 

check with measured value of air temperature 

System Voltage 11 to 14.1 volts measure before installing the dome 

System Current1 20 to 50 milliamps PC104, motion sensors & transmitter not powered 

 550 to 750 milliamps PC-104 only powered 

 100 to 200 milliamps transmitter only, powered on but not transmitting 

Rate Gyro X near 0 ± 6 º/sec  

Rate Gyro Y near 0 ± 6 º/sec  

Rate Gyro Z near 0 ± 6 º/sec  

Solar Current 1.1 to 1.5 amps bright sunshine 

 0.5 to 0.8 amps shade 

 0.0 to 0.2 amps overcast 

Battery Current2 -1.0 to +1.8 amps batter current = solar current – system current, check 
that the battery current is correct as per the abobe 

formula 
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  گرهاي گوي شناور نحوه قرارگيري حس - 2- 1پ.دول 
Sensor Range in g (± 0.03g) Procedure 

Accelerometer X -sin  (for 20  
, VALUE - North down 

Accelerometer Y 0 North down 

Accelerometer Z - cos  (for 20  
, VALUE - North down 

Accelerometer X + sin  (for 20  
, VALUE North up 

Accelerometer Y 0 North up 

Accelerometer Z -cos  (for 20  
, VALUE - North up 

Accelerometer X 0 West up 

Accelerometer Y -sin  (for 20  
, VALUE - West up 

Accelerometer Z -cos  (for 20  
, VALUE - West up 

Accelerometer X 0 West down 

Accelerometer Y -sin  (for 20  
, VALUE West down 

Accelerometer Z -cos  (for 20  
, VALUE - West down 

  



  هواشناسي

  

ه ي فيزيك دريا و

  اسي

هاي يري مشخصه

هاي هواشنا ه

گي ندازها راهنماي

زات ايستگاه

01/10/98   

دول بررسيهاي روزانه،  هفتگي و مااهانه تجهيز

218 

 

جد -10-1پ.

8

پ



  219 

  
R.M. Y  Young 27106T

01/10/98 

ه اتصال بادسنج

  سنج

نحوه - 17-1پ.ل

دل قطعات با

شكل

نحوه اتصال 

 1 پيوست

 

-11-1پ.



 و هواشناسي هاي فيزيك دريا گيري مشخصه ندازها راهنماي    01/10/98  220

 

  SDMبا استفاده از  CSAT3بادسنج  بردار داده يسينو برنامه -12-1پ.

SDM-CSAT3 (P107) خروجي است كه داده را كنترل و از -يك فرمان وروديCSAT3  ي بـاد   . دادهكند ميبازيابي
در «شـود   سلسيوس مقياس بنـدي مـي    درجه متربرثانيه يا بر اساس 107 فرمان باو سرعت صوت (دماي مجازي صوتي) 

  ».است فهرست شده  SDM-CSAT3 (P107)پارامترهاي فرمان ) 3-1(پ. جدول

  SDM-CSAT3(P107) فرمان يپارامترها - 3- 1پ. جدول
  فرض تعريف پيش  نوع داده  شماره پارامتر

  Reps عدد صحيح 1

  SDMآدرس  عدد صحيح 2
  )option( ينهگز عدد صحيح  3
  Uxمحل ورودي  عدد حقيقي  4

 
– Reps،  تعداد CSAT3ها بر روي رابط فشارقوي SDM بافرمـان درپـي   پي صورت بهكه   است SDM-CSAT3 

(P107)  شود مينشاني داده.  
 .كند داده بردار با آن ارتباط برقرار ميكه است  CSAT3از  SDM فرد منحصربهنشاني  ،SDMآدرس  –

– Option در :Option 91 قـرار   مورداسـتفاده » ي صوتي را بگير هاي باد و سرعت داده اندازي كن و داده راه«ي  جمله
فرستد.  است، مي شده مشخص 2آن در پارامتر  SDMكه نشاني  CSAT3را به  1گيري تريگر اندازه گيرد كه يك مي

CSAT3  سرعت باد و دماي مجازي صوتي را از طريق رابط فشارقويSDM فرستد. مي 2ردارب به داده  
هاي بعدي را پس از دريافت  داده CSAT3 ي اول است. سازي پنج داده ، محل ورودي براي ذخيرهUxمحل ورودي  –

 نمايد. ي مشخصه تبديل مي و يك كلمه u،v،w،T، به 3، در پارامتر »ي كن و داده را دريافت كنانداز راه«دستور 

 

  
  

                                                      
 

1- Measurement Trigger 
2- Datalogger 



 

 2پيوست 6

  فهرست واژگان
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  واژگانفهرست  -2پيوست 

A 

Antifouling ها) (اقدامات صورت گرفته براي زدايش رسوبات زيستي از دستگاه ضد رسوب
Autonomous underwater vehicle (AUV) ترابر خودكار زيرآبي  

Acoustic Time of Travel Time Systm (ATT) سنج صوتي بر اساس زمان مسافت طي شده سامانه جريان 

ADCP (Acoustic Doppler current profiler) (با استفاده از سيستم صوتي) دستگاه بررسي جريان 

Automatic weather station (AWS) ايستگاه هواشناسي خودكار 

B 
BPR (bottom pressure recorder) فشار بستر كنندهثبت  

Beam Attenuation Meter سنجنده ميرايي شعاع نور 

C 
Conductivity Temperature Depth(CTD) يدما و شورگيري عمق، اندازه يبرا يالهيوس 

Control display unit (CDU واحد نمايش كنترل  

Cubic Feet per Second (CFS) رودخانه يدب سنجشواحد 

Coastal Ocean Dynamics Application Radars (CODAR) هاي ساحليي ديناميك آب رادارهاي سنجنده 

D 

Downwelling فروشارش 

DataLog بردارداده  

Differencial Global Positioning system (DGPS) س)ايپيجبا دقت باالتر از(جهاني ابي تيموقعي سامانه 

Data Storage Unit (DSU) داده ي رهيذخواحد  

Desiccator در فضاي خشكهانمونهدار براي نگهداري  اي درپوش شيشهظرف 

E 

Expendable bathythermographs (XBTs) كاوشگر تغييرات دما در عمق 

Expendable sound velocity (XSV) عمق در صوتكاوشگر  

Expendable conductivity/temperature (XCTD) الكتريكي تيهدا -دماكاوشگر 
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F 

Formazine نيلنتتراميهگزامتسولفات ونيدرازيكنش ه حاصل از برهممريپل 

Falmouth Scientific, Inc(FSI) ييايدرزاتيتجه ي سازنده يكارخانهنام 

G 
Greenwich Mean Time (GMT) گرينويچزمان  

I 
Inter-Mountain Laboratories (IML) هاي صحراييآزمايشگاه  

L 
Lazy susan ي چرخان (مربوط به تجهيزات دستگاهنوعي صفحهADCP( 

N 
Nephelometric Turbidity Units (NTU) كدورت سنجش استاندارداحدو 

O 
Optical property يسيالكترومغناطتابشبا مادهكنش  (برهمي نوريتئور( 

O-ring يبند آبواشرينوع  

P 
Photosynthetically active radiation (PAR) ييفروغ آماتابش فعال  

Pacific Standard Time (PST) آرام انوسياق استانداردوقت  

Photosynthetic Photon Flux Fluence Rate كنندهايي كه از تمام جهات به يك نقطه برخورد ميتعداد فوتون 

S 
Suspended Particulate Matter( SPM) مواد ريزمعلق در آب  

Signal-to-noise ratio(SNR) محيطصدايميزانبهدريافتي صوتي سيگنال قدرتنسبت 

Scattering Attenuation Meter ه ميرايي پراكنشسنجند  

T 
Time-domain reflectometer (TDR) هاي فلزيكابلبيعصيتشخ يبرا يكيالكتروندستگاه 
Transmissiometer ديدسنج 
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Total Suspended Solids(TSS) كل مواد معلق در آب  
Thermistor دماياب  

U 
Upwelling فراشارش  
Unmanned Aerial Vehicle شينترابر هوايي بدون سرن 

V 
Voluntary Service Overseas (VSO)  ايفرا درخدمات داوطلبانه 
Volume Scattering Function(VSF) يا هيزاوشدت پخش تابع  
Volunteer Observing Ships (VOS) بان شناورهاي داوطلب ديده 
Vial بطري مخصوص نگهداري داروهاي مايع 

W 
WaveScan موج نگار  
World Meteorological Organization (WMO) سازمان هواشناسي جهاني 
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  گرامي خواننده

 فعاليت سال چهل از بيش گذشت با كشور،برنامه و بودجه سازمان  ، مشاورين و پيمانكارانامور نظام فني اجرايي
 معيـار،  ضـابطه،  نامـه،  آيـين  قالـب  در فنـي،  -نشـريه تخصصـي   نـوان ع هفتصد بر افزون خود، مطالعاتي و تحقيقاتي

 در حاضـر  اسـت. ضـابطه   كـرده  ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي فني مشخصات دستورالعمل،
ـ  عمرانـي  هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه تا در شده، تهيه شده ياد موارد راستاي  هب

 دسـتيابي  قابـل  nezamfanni.ir اينترنتـي  سايت در اخير هاي سال در شده منتشر شود. فهرست نشريات برده كار
  باشد. مي



 

Abstract 
The present text is an introductory one on topic of Standard Operating Procedures (SOP) for Physical 

Oceanography and Meteorology. The purpose of this publication is to provide step-by-step procedures 
that assure the accuracy and precision of the quantitative and qualitative physical marine and 
meteorological measurements carried out by using scientific instruments and sensors. SOP consists of 
necessary equipments, site selection, safety precautions, field work challenges, margin of error, quality 
control issues, general methods for the installation of the equipment, and deployment of instruments 

properly. Notwithstanding the fact that instrument are designed and manufactured to fulfill 
specific tasks, in this case defining the corresponding procedure is critical. This text has 

covered the measurement of essential physical parameters which are utilised in marine and coastal 
projects and for weather forecasts. Moreover, one can become familiar with schematic images of most 
instruments. 
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  اين ضابطه

هاي  گيري مشخصه اندازه راهنماي«با عنوان 
ــي   ــا و هواشناس ــك دري ــي و   »فيزي ــه بررس ب

هـاي فيزيكـي    شـاخص هـاي مـرتبط بـا     ارزيابي
بـرداري ميـداني    نمونـه  به كمك يو جو ييدريا

هـاي دريـايي اسـتاندارد،     آوري نمونه براي جمع
تنظـيم  هاي  روشاي مربوطه و ه معرفي دستگاه
  پرداخته است. گيري هاي اندازه و نصب دستگاه

  




