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 چکیدٌ 

آتی است ٍ ووی ًضٍالت جَی، ضشایف طئَهَسفَلَطیىی ٍ ػلت تاسش ون ٍ تثخیش ضذیذ، سشصهیي ونجٌَتی تِ خشاساى

تاضذ، تٌاتشایي  ّای پشآب ٍ تضسي ًظیش ضوال ٍ غشب ایشاى دس ایي استاى ٍجَد ًذاضتِتا سٍدخاًِ ُّیذسٍلَطیىی سثة ضذ

ت جَی وِ ًمص اساسی دس هذیشیت هٌاتغ آب هٌكمِ دس هیضاى ًضٍال ّای غحیح ٍ ػاسی اص خكاؾشٍسی است تتَاى تِ دادُ

استاى خشاساى صسی دس پٌج ایستگاُ تاساًسٌجی ًمٌج، هٌػَسآتاد، آیسه، فتح آتاد ٍ للؼِتذیي هٌظَس  ، دست یافت.داسًذ

ّای آًْا دس سال آتی سٌج( تِ غَست ّوجَاس ًػة ضذًذ ٍ دادُتجْیضات الىتشًٍیىی )دیتاالگش( ٍ هىاًیىی )تاساىجٌَتی 

ّای تاساى تِ دست آهذُ هطخع گشدیذ ٍ همایسِ تیي دادُهَسد تشسسی ٍ اسصیاتی لشاس گشفت. پس اص تشسسی  1393-1392

هىاًیىی ٍ الىتشًٍیىی خكا ٍجَد داسد وِ حذاوثش هیضاى ایي خكا دس  ّای تاساًسٌجّا تیي همادیش ثثت ضذُ دس توام ایستگاُ

تش اساس . است دسغذ 25.28هیضاى  تِ ٍ حذالل هیضاى خكا دس ایستگاُ آیسهدسغذ  37.07هیضاى  ِد تآتاایستگاُ هٌػَس

ضَد وِ جَاس هطخع هیّای حاغل اص دٍ تاساًسٌج هىاًیىی ٍ الىتشًٍیىی ّنهؼادلِ تْتشیي خف تشاصش دادُ ضذُ تیي دادُ

است ٍ تشای ّای لشائت ضذُ تَسف هتػذی تشآٍسد گشدیذُدسغذ ووتش اص هیضاى دادُ 30ّای دیتاالگش تِ قَس هتَسف دادُ

 دسغذ اؾافِ وشد. 30ّای ثثت ضذُ تَسف آًْا تَاى تِ قَس هتَسف تِ دادُّا هیّای ٍالؼی اص دیتاالگشتِ دست آٍسدى دادُ

 .جٌَتی، دیتاالگشسٌج الىتشًٍیىی، خشاساى: تاساى سٌج هىاًیىی، تاساىکلمات کلیدی
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Abstract 

Due to low rainfall and high evaporation, South Khorasan province is an arid land and lack of precipitation 

has resulted in geomorphologic and hydrologic conditions in which there is no great river such as to those in 

north and western Iranian provinces. Thus, it is important to obtain reliable precipitation dataset for water 

resource management in the region. Therefore, we aimed to evaluate the error and bias of the electronic and 

mechanic equipment, which were installed contiguously in five villages of the province including Naghenj, 

Mansurabad, Aiask, Fathabad and Ghalezar-i. Dataset obtained from the equipment were investigated for the 

water year 1392-1393. Data analysis revealed that a difference has been observed in all of the stations 

between electronic and mechanic devices. The maximum and minimum error was 37.03 percent (in 

Mansurabad) and 25.28 percent (in Aiask) respectively. Based on the equation of best fit line between the two 

neighboring rain gauges، it became evident that the estimated amount of data recorded with data logger was 

30 percent less than mechanical rain-gauge data. Therefore, in in order to obtain real data from data logger, 30 

percent should be added to the recorded data. 

Keywords:  Data logger, electronic rain-gauge, southern Khorasan, mechanical rain-gauge. 

 

 ممدمٍالف( 

ػلی )گیشد( ٍ ضثٌن اًجام هیSLEETتگشي ٍ یا هخلَقی اص تشف ٍ تاساى ) ،تشف ،ّای جَی وِ تِ غَست تاساىسیضش

تِ ػثاست دیگش اص دیذگاُ آتطٌاسی، تِ ولیِ ًضٍالت آسواًی وِ تِ غَست ضَد. تاسًذگی ًاهیذُ هی ،( 1379 لی، حسي هشاد

هیضاى تاسًذگی ٍ ًیض (. 1392سؼذالِ ٍالیتی،)اتشّا جذا گطتِ ٍ تِ صهیي هی سسٌذ تاساى گفتِ هی ضَدهایغ ٍ یا جاهذ، اص 

-اًذاصُ ،ّای سكحی ٍ صیشصهیٌی اّویت صیادی داسددس تؼییي هیضاى رخایش آب یهمذاس تثخیش اص سكح آب ٍ یا آتْای سكح

سٌجی تِ قَس دلیك  ایستگاّْای تاساىاص گیشی همذاس تاسًذگی دس توام سكح وشُ صهیي تِ ػلت ًذاضتي یه ضثىِ واهل 

ّای َّاضٌاسی هٌظَس اص تؼییي هیضاى تاسًذگی ػثاست اص جوغ همادیش تاسًذگی هایغ ٍ هؼادل دس سشٍیس پزیش ًیست.اهىاى

ّا تایستی تِ قَس دلیك ٍ سٍضي تٌاتشایي توام تاسًذگی تاضذ.حسة استفاع هیهایغ ّش تاسًذگی جاهذ اص لثیل تشف ٍ تگشي تش 
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ّای سٍصاًِ گیشی ضذُ ٍ دلت ػول دس اًذاصُ گیشیتش حسة هیلیوتش اًذاصُ همادیش هزوَس تشجیحاً گیشی ضَد.اًذاصُ

گیشی هتشاًذاصُتشف تش حسة ساًتیهمذاس سیضش  هی تاضذ. هیلیوتش1ّای ّفتگی ٍ هاّیاًِ گیشیدس اًذاصٍُ   هیلیوتش0.1

 ضَد.هی

ایي دستگاُ اص  تاضذ.هی (RAIN GAUGE) سٌجگیشی سیضش تاساى استفادُ اص تاساىتشیي سٍش اًذاصُتشیي ٍ هتذاٍلسادُ

 ضذُ وِ داسای لثِ تیضی است.هخػَظ ساختِ ییه لسوت آى اص یه لیف تا قشح است.لسوتْای هختلف تطىیل ضذُ

استَاًِ  ضَد.)لَلِ تاساى سٌج( استَاًِ ضىل تَدُ وِ آب تاساى تِ ٍسیلِ لیف هزوَس تِ داخل آى ّذایت هی آىلسوت دیگش 

-10سٌج ّا هطخع تَدُ ٍ تیيلكش دّاًِ لیف تاساى تاضذ.ی دستگاُ هیفلضی ٍ پایِ ًگْذاسًذُ اص اجضا تطىیل دٌّذُ

20cm لیف ًسثت  ِضَد وِ سكح همكغ دّاًّا قَسی اًتخاب هیسٌجلكش دّاًِ لیف ٍ لَلِ تاساى ضَد.اًتخاب هی

ّای ضثىِ سٌجّش یه اص وطَسّا لكش هطخػی تشای دّاًِ تاساى تاضذ.سٌج داضتِتا سكح همكغ لَلِ تاساى یهطخػ

وٌتشل آهاس تاساى  دستَسالؼول)استایٌچ اًتخاب گشدیذُ 8ّا سٌجدس ایشاى لكش دّاًِ تاساى اًذ.ٌاسی خَد اًتخاب وشدُضَّا

  .(1369سٌج، 

گیشی ضذُ وِ ، استفاع آب حاغل اص اًَاع هختلف تاسًذگی تِ هیلیوتش یا ایٌچ دس یه سكح افمی اًذاصُگیشی تاسًذگیدس اًذاصُ

گیشی تاسًذگی دس سكحی تَاًذ دس سكَح هختلف جزب ضذُ ٍ حجن آب تاسیذُ ضذُ هؼلَم گشدد. اص آًجایی وِ اًذاصُهی

ّا گیشیضَد لزا تایذ دس اًتخاب هحل هٌاسة اًذاصُوَچه غَست گشفتِ ٍ سپس تشای سكَح ٍسیؼی تؼوین دادُ هیتسیاس 

وافی  ّا ًیضًْایت دلت سا اػوال وشدُ ٍ اص ٍسایلی استفادُ ًوَد وِ واهالً دلیك ٍ استاًذاسد تَدُ ٍ تؼذاد ایستگاُ

اغلة سادُ تَدُ ٍ ّضیٌِ  آًْا ،ًوایذّای تاساى هیآٍسی دادُتِ جوغسٌج ّای سادُ ووه صیادی استفادُ اص تاساى تاضٌذ.

گیشی هوىي است چٌذ ساػت ٍ یا . فاغلِ صهاًی دٍ اًذاصُگیشدتشداسی لشاستَاًذ تِ آساًی هَسد تْشُتْیِ آًْا ون است ٍ هی

تَاًٌذ تشای هیضاى سٌجص تشف ّا هیسٌجچٌذ هاُ تاضذ وِ تستگی تِ اّویت ایستگاُ ٍ سادگی دستشسی تِ آى داسد. تاساى

تَاى تِ وِ اص آى هیاى هیٍجَد داسد گیشی هیضاى تاساى تشای اًذاصُّا تجْیضات دیگشی ًیض ًیض استفادُ ضًَذ ػالٍُ تش ایي

ی یاست. دس ضىل تسیاس اتتذا دس دیتاالگشّا گیشیآٍسی ٍ رخیشُ دادُ یه واستشد هؼوَل اًذاصُجوغ دیتاالگشّا اضاسُ وشد.

تَاًٌذ ّا هیتاضذ. ایي دادُگیشی ٍ رخیشُ همادیش فیضیىی یا الىتشیىی دس یه دٍسُ صهاًی هیآٍسی دادُ ضاهل اًذاصُآى جوغ

تسیاس  هحذٍدُدها، وطص، جاتجایی، جشیاى، فطاس، ٍلتاط، هماٍهت، تَاى ٍ تسیاسی پاساهتشّای دیگش تاضٌذ. دیتاالگشّا 
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ّای گًَاگًَی سا تش سٍی تشی وِ تحلیلّای پیچیذُگیشی تا دستگاُ. اص یه دستگاُ سادُ اًذاصُداسًذاص هحػَالت  ٍسیؼی

ا ًیاص تِ آًالیض ّوٌذ، اها تؼؿی اص پشٍطُقشف هیّا سا تشّا ًیاص تسیاسی اص پشٍطُآٍسی ٍ رخیشُ دادُدّذ. جوغّا اًجام هیدادُ

آٍسی ٍ ا ًیاصهٌذ تِ جوغّ ّا داسًذ. حتی تؼؿی اص پشٍطُگزاسی دادُگیشی ٍ اضتشانایص، گضاسشآًالیي، آًالیض آفالیي، ًو

ّای فیضیىی تِ ّا ٍ هحشندیتاالگشّا اص سٌسَسّا تشای تثذیل پذیذُ ّای هتفاٍتی هاًٌذ غذا ٍ تػَیش ّستٌذ.رخیشُ دادُ

ّای تایٌشی تثذیل ّای الىتشیىی تِ دادُوٌٌذ. سپس ایي سیگٌالسیگٌالْای الىتشًٍیىی هاًٌذ جشیاى یا ٍلتاط استفادُ هی

ّای سایاًِ ای تَاًٌذ تَسف تشًاهِّای تایٌشی تِ ساحتی هیضذُ ٍ تِ سایاًِ یا حافظِ هَسد ًظش اًتمال دادُ هی ضًَذ. ایي دادُ

ٍ غیشُ  CD ،DVDِ واست حافظِ، ساصی اص جولّای رخیشُهَسد تحلیل لشاس گیشًذ ٍ تش سٍی دیسه سخت سایاًِ یا سساًِ

-افضاس رخیشُسخت ٍّای دیجیتال سخت افضاسی تشای تثذیل سیگٌالْای هَسدًظش تِ دادُضاهل  اجضاء دیتاالگش رخیشُ ضًَذ.

آٍسی، آًالیض ٍ ًوایص افضاس دیتاالگش وِ تشای جوغًشم ٍ تاضذّا وِ هؼوَال واست حافظِ یا سایاًِ هیساصی تلٌذ هذت دادُ

یىی اص خػَغیات دیتاالگشّا، تَاًایی تشداضت همادیش سٌسَسّا ٍ رخیشُ دادُ ّا تشای . تاضذ، هیضَدّا استفادُ هیدادُ

ضَد تِ ًذست فمف اص جوغ آٍسی ٍ رخیشُ دادُ استفادُ تاضذ. ّش چٌذ دس هَاسدی وِ اص دیتاالگش استفادُ هیاستفادُ آتی هی

ّای رخیشُ ضذُ سا داضتِ تاضیذ تا تتَاًیذ تػویوات حیاتی سا تش اساس تحلیل ٍ اسائِ دادُضَد. ضوا ًاگضیشیذ وِ تَاًایی هی

 ّای رخیشُ ضذُ تگیشیذ. دادُ

ای ٍالغ هشتغ دس ضشق وطَس دس ووشتٌذ خطه ٍ ًیوِ خطه جٌة حاسُویلَهتش 151196استاى خشاساى جٌَتی تا ٍسؼت 

تاضذ. ػالٍُ تش ضشایف خطه تا خطه ٍ هؼتذل )دس جٌَب( هی ضوالی( تَدُ ٍ اللین آى تِ غَست خطه ٍ سشد )دس ًَاحی

گشدد. هیاًگیي ّای ضذیذ هیخطه حاون تشاستاى واّص تاسًذگی آى دس اغلة سالْا هٌجش تِ ٍلَع خطىسالیٍ ًیوِ

شیي تاسًذگی تاضذ. تیطتدسغذ ووتش اص هتَسف تاسًذگی وطَس هی 50هیلیوتش تَدُ وِ حذٍد 113سالیاًِ تاسًذگی استاى 

وِ  اص آًجایی گشدد،سالیاًِ تِ ًَاحی ضوال استاى ٍ ووتشیي آى تِ ًَاحی غشتی ٍ جٌَتی تذلیل هجاٍست تا وَیش هشتَـ هی

اص اّویت ضایاًی تشخَسداس است، دس پٌج ایستگاُ ّای دلیك اص هیضاى تشف ٍ تاساى ًضٍلی دس سكح استاى ٍجَد دادُ

سٌج( تِ غَست )تاساىٍ هىاًیىی )دیتاالگش( تجْیضات الىتشًٍیىی سه، فتح آتاد ٍ للؼِ صسی تاساًسٌجی ًمٌج، هٌػَسآتاد، آی

 هَسد تشسسی ٍ اسصیاتی لشاس گشفت. 1392-1393ّای آًْا دس سال آتی ًػة ضذًذ ٍ دادُ ّوجَاس

 َاشمًاد ي ريب( 
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تؼذاص ظْش تَسف هتػذی هشتَقِ  6غثح ٍ  6 ّای تاساًسٌجی ّش سٍص دس دٍ ًَتتّای هىاًیىی ایستگاُسٌجّای تاساىدادُ

ای خشاساى جٌَتی ضَد ٍ دس اًتْای ّش هاُ تشای تشسسی ٍ تػحیح تِ تخص آب سكحی ضشوت آب هٌكمِلشائت ٍ ثثت هی

ّا دس توام قَل یه سٍص تَاًایی ثثت ٍ رخیشُ اقالػات سا دس گشدد. تاساًسٌج ّای الىتشًٍیىی یا ّواى دیتاالگشتحَیل هی

گشدد. دس ًْایت تشای ّش حافظِ خَد داسًذ، ایي حافظِ دس اًتْای ّش هاُ تَسف واسضٌاساى تخص آب سكحی تشسسی هی

ّای ثثت ضذُ دس پشداصًذُ دیتاالگش، هیاًگیي تاساى سٍصاًِ ّای لشائت تاساًسٌج دس دٍ صهاى ٍ چِ اص ولیِ دادُسٍص چِ اص دادُ

 ٍ ًوَداسّای، دس جذاٍل گشددًگیي هاّاًِ تشای ّش هاُ دس یه سال آتی هحاسثِ هیّش سٍص هحاسثِ گشدیذُ ٍ تِ تشتیة هیا

سٌج هىاًیىی ّایی وِ داسای دٍ تاساىسا دس ایستگاُ 1392-1393دس سال آتی هیضاى تاساى هاّیاًِ ٍ ساالًِ ثثت ضذُ  5تا  1

 تَاًیذ هطاّذُ وٌیذ.، هیاًذٍ الىتشًٍیىی ّوجَاس تَدُ

 ایستگاٌ ومىج -1

آتاد ٍالغ ضدذُ اسدت.   هٌػَس دس ضوال غشب حَؾِ 3671302ػشؼ جغشافیایی ٍ  730973قَل جغشافیایی یي ایستگاُ تا ا

تاسیس گشدیذُ است.  تاساى سٌج الىتشًٍیىی تدِ واسسفتدِ اص    1377هتش اص سكح دسیا دس سال  2111ایستگاُ ًمٌج تا استفاع 

هشتَـ  92-93اضذ. حذاوثش تاسًذگی هاّاًِ دس سال آتی تآلواى هیضشوت الهثشضت ساخت تَدُ ٍ  Tipping bucketًَع 

 .استدس ایي ایستگاُ ثثت ًطذُضْشیَس تاسًذگی  ٍ هشداد ،ّای تیشتاضذ. دسهاُهیلیوتش هی 1/58تِ اسفٌذ هاُ ٍ تشاتش تا 

 ایستگاُ ًمٌج 92-93سٌج الىتشًٍیىی تا هىاًیىی سال آتی ّای دستگاُ تاساى: همایسِ داد1ُجذٍل 
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 ایستگاُ ًمٌج 92-93سٌج الىتشًٍیىی تا هىاًیىی سال آتی ّای دستگاُ تاساى: همایسِ داد1ًُوَداس 
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 آبادایستگاٌ مىصًر -2

-آتاد ٍالغ گشدیذُدس جٌَب ضشق حَؾِ هٌػَس 3600000 ػشؼ جغشافیایی ٍ 747198 قَل جغشافیاییایي ایستگاُ تا 

است .حذاوثش تاسش هاّاًِ دس تاسیس گشدیذُ 1377هتش اص سكح دسیا دس سال  1921هٌػَسآتاد تا استفاع است. ایستگاُ 

 Tippingسٌج تِ واس سفتِ دسایي ایستگاُ اص ًَع تاساى تاضذ.هیلیوتش هی 5/49هاُ ٍ تشاتش تا هشتَـ تِ اسفٌذ92-93سال آتی 

bucket  ضْشیَس فالذ تاسًذگی تَدُ ٍّای تیش، هشداد تاضذ.ایي ایستگاُ دس هاُهیآلواى تَدُ ٍ ساخت ضشوت الهثشضت-

 است.

 ایستگاُ  هٌػَسآتاد 92-93سٌج الىتشًٍیىی تا هىاًیىی سال آتی ّای دستگاُ تاساى: همایسِ داد2ُجذٍل 
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 ایستگاُ  هٌػَسآتاد 92-93سٌج الىتشًٍیىی تا هىاًیىی سال آتی ّای دستگاُ تاساى: همایسِ داد2ًُوَداس 

 ایستگاٌ آیسک -3

تَاتغ ضْشستاى سشایاى  دسًضدیىی ضْش آّیسه اص 35°54ˊ05ًٍ ػشؼ جغشافیایی 54°58ˊ12ًایي ایستگاُ تا قَل جغشافیایی

است .حذاوثش تاسش تاسیس گشدیذُ 1388هتش اص سكح دسیا دس سال  1363است. ایستگاُ آیسه تا استفاع ٍالغ گشدیذُ

سٌج تِ واس سفتِ دسایي ایستگاُ اص تاساى تاضذ.هیلیوتش هی 5/34هاُ ٍ تشاتش تا هشتَـ تِ آتاى 92-93آتی هاّاًِ دس سال 

ٍ خشداد، تیش، هشداد  ّای هْش،ایي ایستگاُ دس هاُ تاضذ.تَدُ ٍ ساخت ضشوت الهثشضت آلواى هی Tipping bucketًَع

-تاسًذگی تَدُ ضْشیَس فالذ 

 است.

ّای دستگاُ دادُ : همایسِ 3جذٍل 

تا هىاًیىی سال آتی  سٌج الىتشًٍیىی تاساى

ایستگاُ  92-93 آیسه
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 ایستگاُ آیسه 92-93سٌج الىتشًٍیىی تا هىاًیىی سال آتی ّای دستگاُ تاساى: همایسِ داد3ًُوَداس 

 ایستگاٌ فتح آباد -4

دسًضدیىی  ضْشستاى فشدٍس ٍالدغ گشدیدذُ اسدت.    3776057 ػشؼ جغشافیایی ٍ 627686 قَل جغشافیاییایي ایستگاُ تا 

تاسیس گشدیذُ است .حذاوثش تاسش هاّاًِ دس سدال آتدی    1356هتش اص سكح دسیا دس سال  1792تا استفاع  فتح آتادایستگاُ 

 Tippingتداساى سدٌج تدِ وداس سفتدِ دسایدي ایسدتگاُ اص ًدَع          تاضذ.هیلیوتش هی 5/23هشتَـ تِ آتاى هاُ ٍ تشاتش تا  93-92

bucket  ضْشیَس فالدذ تاسًدذگی    ٍتاضذ.ایي ایستگاُ دس هاُ ّای هْش،  تیش، هشداد هیآلواى تَدُ ٍ ساخت ضشوت الهثشضت

 تَدُ است.

 آتادفتحایستگاُ  92-93سٌج الىتشًٍیىی تا هىاًیىی سال آتی ّای دستگاُ تاساى: همایسِ داد4ُجذٍل 
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 آتادفتحایستگاُ  92-93سٌج الىتشًٍیىی تا هىاًیىی سال آتی ّای دستگاُ تاساى: همایسِ داد4ًُوَداس 

 زریایستگاٌ للعٍ -5

ًضدیىی ضْشستاى فشدٍس ٍالغ  دس 3686556 ػشؼ جغشافیایی 703808ٍ قَل جغشافیایی ایي ایستگاُ تا هختػات

است .حذاوثش تاسش هاّاًِ تاسیس گشدیذُ 1376هتش اص سكح دسیا دس سال  1292تا استفاع  صسیللؼِاست. ایستگاُ گشدیذُ

سٌج تِ واس سفتِ دسایي ایستگاُ اص ًَع تاساى هیلیوتش هیثاضذ.18هاُ ٍ تشاتش تا  هشتَـ تِ تْوي ٍ اسفٌذ 92-93دس سال آتی 
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Tipping bucket ضْشیَس  ٍ هشداد ،شّای خشداد، تیایستگاُ دس هاُایي  تاضذ.تَدُ ٍ ساخت ضشوت الهثشضت آلواى هی

 است.فالذ تاسًذگی تَدُ

 صسیایستگاُ للؼِ 92-93سٌج الىتشًٍیىی تا هىاًیىی سال آتی ّای دستگاُ تاساى: همایسِ داد5ُجذٍل 

 

  

 صسیللؼِایستگاُ  92-93سٌج الىتشًٍیىی تا هىاًیىی سال آتی ّای دستگاُ تاساى: همایسِ داد5ًُوَداس 

 

تَاى ػٌَاى ًوَد وِ تیطتشیي هیضاى هی 6ٍ تا تَجِ تِ ًتایج جذٍل  ایستگاُ تاساًسجی 5ّای ثثت ضذُ دس تاتَجِ تِ دادُ   

دسغذ ٍ ووتشیي هیضاى خكای ثثت ضذُ دس  46.8آتاد دس فشٍسدیي هاُ ٍ تِ هیضاى دس ایستگاُ هٌػَسخكای ثثت ضذُ 

-آتاد دس هاُفتحهٌػَسآتاد ٍ  ّای ًمٌج، ایستگاُ

است ٍ تِ دسغذ  20هیضاى  ّای خشداد ٍ آرس ٍ تِ 

وِ هیضاى تاسًذگی افضایص  ّایی سسذ دس هاًُظش هی

ّای دادُایجاد ضذُ تیي  یاتذ، هیضاى خكای هی

الىتشًٍیىی ّن جَاس افضایص  سٌج هىاًیىی ٍ تاساى

-هیضاى تاسًذگی واّص هی ّایی وِ یاتذ ٍ دس هاُهی

تِ  یاتذ.ضذُ ًیض واّص هی كای یاد یاتذ، هیضاى خ
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ّای وِ تا تشسسی تا هیضاى تاسًذگی ًسثت هستمین داسد یسٌج هىاًیىی ٍ الىتشًٍیىػثاستی هیضاى خكای هیاى دستگاُ تاساى

گشدد ، ػذم والیثشُ تَدى دیتاالگش تؼؿاً تاػث هییاتذهیتاسًذگی افضایص ٍ ضذت گشدیذ ٍلتی هیضاى اًجام ضذُ هطخع

تشسسی ٍ همایسِ  پس اص .االولٌگی دستگاُ تِ خَتی ػول ًىشدُ ٍ دستگاُ دس ثثت هیضاى تاساى تا هطىل سٍتشٍ ضَدحالت 

ّا تیي همادیش ثثت ضذُ هطخع گشدیذ دس توام ایستگا1392ُ-1393دس سال آتی ّای تاساى تِ دست آهذُ تیي دادُ

آتاد ٍجَد داسد وِ حذاوثش هیضاى ایي خكا دس  ایستگاُ هٌػَس خكادس سال آتی هزوَس هىاًیىی ٍ الىتشًٍیىی ّای تاساًسٌج

 .استدسغذ  25.28هیضاى  تِ ٍ حذالل هیضاى خكا دس ایستگاُ آیسهدسغذ  37.07هیضاى  ِت

حذاوثش ٍ دس ایستگاُ آیسه تا همذاس تِ دسغذ  26.8همذاس تا دس ایستگاُ هٌػَسآتاد  ّای تیطیٌِ ٍ وویٌِتفاؾل هیضاى خكا

 ذ. سسحذالل هیتِ دسغذ  5.04

 

 

 ّای تاساًسٌجی: هیضاى تیطتشیي، ووتشیي ٍ تفاؾل تیطتشیي ٍ ووتشیي خكای ثثت ضذُ دس ایستگا6ُجذٍل 

 

 

ت سٍصاًِ ئّای هىاًیىی وِ حاغل لشاّای تاساًسٌجساتكِ سگشسیًَی خكی تیي دادُ ،7ّای جذٍل تا استفادُ اص دادُ   

تیي خف تشاصش دادُ ضذُ هؼادلِ تْتشیي ٍ تش اساس تِ دست آهذ ّا ثثت ضذُ تَسف دیتاالگشّای تاضذ ٍ دادُهتػذیاى هی

 ؾشیة ّوثستگی تاالیی تا ّن داسًذّای حاغل اص دٍ تاساًسٌج ّوجَاس وِ دادُ ضذهطخع  (6ًوَداس  ایي دٍ دستِ دادُ )

(R2=0.98 ِتا استفادُ اص ساتك ٍ)  1.3خكی x –  1.4 y= دسغذ  30ّای دیتاالگش تِ قَس هتَسف دادُضَد وِ هطخع هی

ّا ّای ٍالؼی اص دیتاالگشٍ تشای تِ دست آٍسدى دادُ استگشدیذُتشآٍسد تَسف هتػذی  ّای لشائت ضذُووتش اص هیضاى دادُ

 دسغذ اؾافِ وشد. 30 ّای ثثت ضذُ تَسف آًْادادُ تایذ تِ قَس هتَسف تِ

 ّای داسای تاساًسٌج هىاًیىی ٍ الىتشًٍیىی ّوجَاسایستگاُ: هیضاى تاساى ساالًِ دس 7جذٍل 

تفاضل خطای بیطیىٍ ي 

کمیىٍ )درصد(
ماٌ

کمتریه میسان خطای 

ثبت ضدٌ)درصد(
ماٌ

بیطتریه میسان خطای 

ثبت ضدٌ)درصد(
وام ایستگاٌ

17.5 خشداد 20 هْش 37.5 ومىج

26.8 آرس 20 فشٍسدیي 46.8 مىصًرآباد

5.04 دی 23.85 تْوي 28.89 آیسک

12 آرس 20 تْوي 32.00 فتح آباد

10.83 دی 25.83 فشٍسدیي 36.67 للعٍ زری
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میسان باران 

 (mm) الکتريویکی)دیتاالگر(

 میسان باران 

 (mm)باراوسىج مکاویکی
 ایستگاٌ

 ًمٌج 233.2 163.5

 هٌػَسآتاد 160.5 101

 آیسه 97.7 73

 فتح آتاد 154 113.6

 للؼِ صسی 68 48.2

 

 

 ّاّای ثثت ضذُ تَسف دیتاالگشّای هىاًیىی ٍ دادُّای تاساًسٌجخكی تیي دادُ: ساتكِ سگشسیًَی 6ًوَداس 

 وتایج ي بحثج( 

گشدد وِ ًتَاى اص هطاّذُ گشدیذ هیضاى خكای هَجَد دس دٍ تاساى سٌج ّن جَاس تاػث هی 6تا  1ّواًكَس وِ دس جذاٍل 

جٌَتی ػلی ای خشاساىتاال استفادُ ًوَد. ضشوت آب هٌكمِسٌج الىتشًٍیىی تا ؾشیة اقویٌاى ّای دیتاالگش یا تاساىدادُ

سٌج ٍ تا ّای ثثت ضذُ دس دٍ ًَع تاساىتیي دادُ یّای هىاًیىی تِ دلیل ٍجَد خكاسٌجسغن ًػة دیتاالگش دس جَاس تاساى

هتػذی هشتَـ خَد وٌذ )ّش ایستگاُ تٌذی خاغی پیشٍی هیّای هىاًیىی اص ضثىِسٌجتَجِ تِ ایٌىِ گستشش هىاًی تاساى

ًوایذ( سٌجی هىاًیىی سا لشائت هیّای تاساىّای ایستگاُظْش دادُتؼذاص 6غثح ٍ  6سا داسد وِ ّش سٍص دس دٍ ًَتت صهاًی 

ّای سٌجسٌج هىاًیىی تَسف هتػذیاى، آهاس تاساىّای تاساىسغن اهىاى ٍجَد خكای اًساًی دس هطاّذُ ٍ ثثت دادُػلی
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است. روش ایي هَؾَع هثٌا للوذاد ًوَدُ ٍ اص استفادُ اص آهاس دیتاالگشّا تِ دالیل ریل اجتٌاب ًوَدُ هىاًیىی سا تِ ػٌَاى

ّای ظشیف ٍ حساسی ّستٌذ ٍ ًیاص تِ هشالثت، ًگْذاسی ٍ ٍاسٌجی ّای دیتاالگش دستگاُحایض اّویت است وِ تاساًسٌج

ّای هٌاسثی اص تاسًذگی ّا هی تَاًٌذ دادُغن ایٌىِ دیتاالگشگیشد. ػلیشهذاٍم داسًذ وِ ایي هْن تِ غَست هٌظن غَست ًوی

هثل ضذت ٍ دٍسُ صهاًی سیضش تاساى، دها، هیضاى سقَتت، صهاى ٍ ساػت تاسًذگی ٍ ... تِ ها تذٌّذ، چَى تشخالف تاساًسٌج 

ذ دس تسیاسی اص ایستگاُ وٌٌذ یا تِ ػثاستی تِ دلیل ّضیٌِ تاالیی وِ داسًّای هىاًیىی اص گستشش هىاًی خاغی پیشٍی ًوی

ای دسیافت ًوَد وِ تتَاى آى سا تِ هطخػات تاسش سكح حَؾِ آتشیض تَاى اص آًْا دادُاًذ، ًویّای تاساًسٌجی ًػة ًطذُ

ّای حاغل اص دٍ تاساًسٌج هىاًیىی ٍ الىتشًٍیىی ّن دادُتیي خف تشاصش دادُ ضذُ هؼادلِ تْتشیي تش اساس  تؼوین داد.

 تَسف هتػذی ّای لشائت ضذُدسغذ ووتش اص هیضاى دادُ 30ّای دیتاالگش ضَد وِ تِ قَس هتَسف دادُهطخع هیجَاس 

ّای ثثت ضذُ تَسف دادُ تایذ تِ قَس هتَسف تِّا ّای ٍالؼی اص دیتاالگشٍ تشای تِ دست آٍسدى دادُ استگشدیذُتشآٍسد 

 دسغذ اؾافِ وشد. 30 آًْا

 پیطىُاداتد( 

 گشدد:ّای تاساى دس دٍ تاساًسٌج هىاًیىی ٍ اوتشًٍیىی ّوجَاس پیطٌْاد هیی دادُجْت واّص هیضاى خكا

گشّا هَسد تَجِ لشاس گشفتِ ٍ تِ هحؽ اقالع اص ٍجَد ًمع ٍ ػیة الٍ حفاظت اص دیتا یایوٌ هشتَـ تِ ولیِ هَاسد -1

 .دس دیتاالگشّا ، تؼویش آًْا دس اٍلَیت لشاس تگیشد

دٌّذ، لضٍم ًػة ٍ تش ٍ تیطتشی ػالٍُ تش هیضاى تاسًذگی تِ ها هیّای دلیكدادُتا تَجِ تِ ایٌىِ دیتاالگشّا  -2

سٌجی سكح ّای تاساىضَد ٍ تایذ توام ایستگاُای ًضدیه احساس هیاستفادُ اص تؼذاد تیطتشی اص آًْا دس آیٌذُ

ىاًیىی لَاػذ هشتَقِ دس ٍ دس تَصیغ ٍ گستشش هىاًی آًْا ّواًٌذ تاساًسٌج ّای ه استاى هجْض تِ دیتاالگش ضًَذ

 ًظش گشفتِ ضَد.

هاُ یه تاس  6ساصی دیتاالگشّا حذالل ّش ٍ استاًذاسد ٍاسٌجی ّای دلیك،گشدد جْت دستیاتی تِ دادُپیطٌْاد هی -3

 غَست گیشد.

، ٍاسٌجیّا دس یه حَؾِ هؼشف خاظ پس اص ّای هىاًیىی، آهاس دیتاالگشسٌجگشدد ّواًٌذ تاساىپیطٌْاد هی -4

 گیشی هیضاى خكا تشسسی گشدد.جْت اًذاصُهجذداً 

 مىابعٌ( 

تخص وٌتشل  ،هذیشیت آب ّای سكحی ،هذیشیت هكالؼات هٌاتغ آب ،دفتش تشًاهِ سیضی ٍ هكالؼات هٌاتغ آب،ٍصاست ًیشٍ

 1369وٌتشل آهاس تاساى سٌج، تاتستاى  دستَسالؼول ،آهاس

 ضیشاص ، اًتطاسات داًطگاُ 1379 لی ، حسي ، ػلی هشاد)ّیذسٍهتشی( گیشی آب  سٍضْای گًَاگَى اًذاصُ

 ،چاج اٍل، اًتطاسات ّوذل 1392هٌاتغ ٍ هسایل آب دس ایشاى تا تاویذ تش تحشاى آب، سؼذالِ ٍالیتی،


