
 

 

 

 ارت  راه و شهرسازی وز

 سازمان هواشناسي كشور

 اداره كل هواشناسي استان همذان

 معاونت فني و شبکه ایستگاه ها

 

 (Radio sonde)نذ وهواشناسي جو باال و رادیوس

ای طٛال٘ی دارد ٚ تٝ  دیذٜ تا٘ی اس الیٝ ٞای تاالیی جّٛ ٌذضتٝ  :مقذمه

رٚپا تاسٔی ٌزدد وٝ در ا ۱۷۴۹ٔیالدی ٚ ساَ  ۱۸٘یٕٝ دْٚ لزٖ 

تؼذٞا تا . ضذ تٝ سٛی آسٕاٖ فزستادٜ ٔی تادتادندٔاسٙجی تٛسط 

ٞای آغاسیٗ دٞٝ  در فزا٘سٝ ٚ در ساَ ٞای ٞٛای داؽ تاِٖٛپیطزفت 

لزٖ ٞیجذٞٓ دا٘طٕٙذاٖ ٞٛاضٙاس تٝ ٕٞزاٜ ادٚات ٞٛاضٙاسی  ۸۰

ٚ غیزٜ، خٛد راٞی الیا٘ٛس جّٛ فٛلا٘ی  دٔاسٙجٚ  فطارسٙجٔا٘ٙذ 

ی پارأتزٞای جّٛ فٛلا٘ی را ا٘جاْ ٌیز ضذ٘ذ تا ضخصاً وار ا٘ذاسٜ ٔی

 .ٔٛرد تزرسی لزاردٞٙذدادٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ساختار ٚ ضیٕی جّٛ فٛلا٘ی را 

 ٌیزی تحت ػٙٛاٖ ٞا یه ٚسیّٝ ا٘ذاسٜ در آٖ سٔاٖ تادتادن

Meteograph فطار دٔاوزد٘ذ وٝ لادر تٛد پارأتزٞای  را حُٕ ٔی ،

ٌیزی ٕ٘ٛدٜ ٚ تز رٚی واغذی تٝ  را ا٘ذاسٜ رطٛتت ٘سثیجّٛ ٚ درصذ 

آٟ٘ا را ثثت ضىُ ٕ٘ٛدارٞای تغییزات ٞز یه اس پارأتزٞای یاد ضذٜ 

 . ٕ٘ایذ

 

 Meteograph حُٕ لزٖ تیستٓتا اختزاع ٞٛاپیٕا در آغاس 

 ۵اِثتٝ سمف پزٚاس ایٗ ٞٛاپیٕاٞا تٝ . تٛسط ٞٛاپیٕا ٕٔىٗ ضذ

٘ا وارآٔذی تادتادن ٚ ٞٛاپیٕا تزای رسا٘ذٖ . رسیذ ویّٛٔتز ٔی

ٌیزی ضذٜ تٝ صٛرت تالدرً٘، تٝ تٛسؼٝ رٚش  ٞای ا٘ذاسٜ دادٜ

در ساِٟای آغاسیٗ دٞٝ  .ٞا سزػت تخطیذ یی دادٜارساَ رادیٛ

ٞای  آسٔایطی فزستٙذٜ ٔیالدی دا٘طٕٙذاٖ وار ارساَ ۱۹۲۰

یت ٞای ٞٛاضٙاسی تٝ ٞذف تزرسی ویف رادیٛیی را تٛسط تاِٖٛ

  .ایط ٔشتٛر آغاس ٕ٘ٛد٘ذدر ضز أٛاج رادیٛییدریافت 

 
 (Radio sonde)رادیوسونذ 

دٔا، رطٛتت،  ا٘ذاسٜ ٌیزیٌیزی تزای  ٟٔٓ ا٘ذاسٜ اتشارٞایاس 

 ٌیزی اتشار ا٘ذاسٜایٗ . تاال است جٛدر  تادفطار، سٕت ٚ سزػت 

ٞای ٞٛاضٙاسی تٝ اػٕاق جّٛ ارساَ ضذٜ ٚ ٚظیفٝ  تٛسط تاِٖٛ

یه  رادیٛسٛ٘ذ. دٞذ تا٘ی اس سطٛح فٛلا٘ی جّٛ را ا٘جاْ ٔی دیذٜ

 ٔٙظٛر یه سأا٘ٝ است سٙجص اس راٜ دٚرسیستٓ 

Telemetry تاضذ ٚ ٘ٝ یه سأا٘ٝ ٔی Remote Sensing  اس ٚ

 تٝ ٔؼٙای ا٘تطار دٞٙذٜ رادیٛیی ٚ "Radio" دٚ ِغت

"Sonde"  لذیٓ، تطىیُ  ستاٖ اٍّ٘یسیتٝ ٔؼٙی پیاْ آٚر در

 .است ضذٜ

 

 ایران دیذه باني جوّ باال در  پیشینه

ایزاٖ ٔطخص است  ساسٔاٖ ٞٛاضٙاسی وطٛرتز پایٝ اسٙاد ٔٛجٛد در 

ٞجزی  ۱۳۳۵در اٚایُ ساَ  ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسی ٟٔزآتاد تٟزاٖوٝ 

ساَ  تا .است ادیٛسٛ٘ذ تٛدٜتاالی ر ٔجٟش تٝ یه ایستٍاٜ جّٛ ضٕسی

 ۱۵ٔجٟش تٝ  وطٛر ایزاٖساسٔاٖ ٞٛاضٙاسی ( ۱۳۸۴)ٔیالدی  ۲۰۰۵

ٞا در ضٟزٞای  ایٗ استٍاٜ. است ایستٍاٜ جّٛ تاالی رادیٛسٛ٘ذ تٛدٜ

، اصفٟاٖ، ضیزاس، وزٔاٖ، ٔطٟذ، وزٔا٘طاٜ، (ٞزأٖٟزآتاد ت)تٟزاٖ 

تثزیش، رضت، ٌزٌاٖ، تیزجٙذ، ساٞذاٖ، یشد، تٛضٟز، اٞٛاس ٚ تٙذرػثاس 

  .لزار دار٘ذ

 

 های تشکیل دهنذه یک رادیوسونذ بخش

 چٟارٖ دستٍاٜ رادیٛسٛ٘ذ را ٔتطىُ اس تٛا اس ِحاظ ساختاری ٔی

ٔذارٞای -۳حسٍزٞا -۲رادیٛیی  فزستٙذٜ-۱. تخص اصّی دا٘ست

یه سأا٘ٝ وٕه -۴ ٚاسط ٔیاٖ فزستٙذٜ ٚ حسٍزٞا اِىتزٚ٘یىی

 LORAN-Cیا ٌیز٘ذٜ  GPS ٌیز٘ذٜ٘اٚتزی ٔا٘ٙذ 
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 حسگرها

ٌیزی ٕ٘ٛدٜ ٚ  ٞز یه اس حسٍزٞا پارأتز ٔزتٛط تٝ خٛد را ا٘ذاسٜ

آ٘زا تٝ  ٔذٚالسیٖٛٞای  تٛسط ٔذارٞای ٚاسط ٚ تز پایٝ یىی اس رٚش

رطٛتت ) ٘ٓ سٙجدر ٔٛرد حسٍز  .دٞذ ٚیی تحٛیُ ٔیفزستٙذٜ رادی

تٝ ٚیژٜ تٝ وارٌیزی اس خاس٘ی وٝ ظزفیت آٖ تاتغ ٔمذار ٘ٓ ( سٙج

٘یش أزٚسٜ خاس٘ی  فطار ٞٛاحسٍز سٙجص . تاضذ، تسیار رایج است

 حسٍز دٔا .است وٝ ظزفیت آٖ دٌزٌٛ٘ی فطار ٞٛا را د٘ثاَ ٔی ٕ٘ایذ

 ۲۰۰۵اس ساَ . اس ٞز دٚ ػٙصز خاسٖ یا ٔماٚٔت ساختٝ ٔی ضٛد

ٔیالدی تزخی اس ساس٘ذٌاٖ ٔطزح رادیٛسٛ٘ذ در جٟاٖ تا حذف حسٍز 

ا٘ذاسٜ ٌیزی فطار جّٛ، سثة واٞص چطٍٕیزی در تٟای تٕاْ ضذٜ 

جّٛ، ارتفاع  ایٗ ساس٘ذٌاٖ تٝ جای ا٘ذاسٜ ٌیزی فطار. رادیٛسٛ٘ذ ضذ٘ذ

وٝ درٖٚ رادیٛسٛ٘ذ تؼثیٝ ٔی  جی پی اسرا تٝ وٕه یه ٌیز٘ذٜ 

 . ٕ٘ایٙذ ضٛدٔتٙاظز تا ارتفاع ا٘ذاسٜ ٌیزی ضذٜ را ٔحاسثٝ ٔی

 
 

 فرستنذه رادیویي

طالػات ٔشتٛر را تز رٚی أٛاج رادیٛیی سٛار ٕ٘ٛدٜ فزستٙذٜ ٘یش ا

تا ٌیز٘ذٜ رادیٛیی سٔیٙی ٔٛجٛد در ایستٍاٜ وٝ تز ( وٙذ ٔذِٚٝ ٔی)

رٚی ٕٞاٖ فزوا٘س رادیٛسٛ٘ذ تٙظیٓ ضذٜ تتٛا٘ذ آٟ٘ا را دریافت 

. ٕ٘ایذ

 مذارهای واسط

تاضٙذ،  ایٗ ٔذارٞا وٝ أزٚسٜ تٝ صٛرت ٔذارٞای اِىتزٚ٘یىی ٔی

( ٔا٘ٙذ تغییزات ٔماٚٔت یا ظزفیت خاس٘ی)اصّی حسٍزٞا  پارأتزٞای

را دریافت ٕ٘ٛدٜ ٚ آٟ٘ا را تٝ صٛرت ػالئٓ لاتُ سٛار وزدٖ تز 

 . ٕ٘ایٙذ رٚی فزستٙذٜ رادیٛیی تثذیُ ٔی

 

 های كمک ناوبری سامانه

ٞای رادیٛسٛ٘ذ یه  ٔیالدی تز رٚی دستٍاٜ ۷۰اس اٚایُ دٞٝ 

ریافت ػالئٓ ارساِی اس یىی دستٍاٜ ٌیز٘ذٜ رادیٛیی وٝ تٛاٖ د

در آٖ . ٞای وٕه ٘اٚتزی را دارا تٛد، ٘صة ٌزدیذ اس سأا٘ٝ

پس اس . ٞا ٔطٟٛرتزیٗ سأا٘ٝ وٕه ٘اٚتزی سأا٘ٝ أٍا تٛد ساَ

ٚجٛد داضت وٝ ٞٙٛس ٞٓ ٔٛجٛد  LORAN-C آٖ سأا٘ٝ

. ٔیالدی تؼطیُ ضذ ۹۰سأا٘ٝ أٍا اس اٚاخز دٞٝ  .تاضذ ٔی

٘یش  LORAN-C ٞای رادیٛیی پخص ػالئٓ تسیاری اس فزستٙذٜ

تؼطیُ ضذ٘ذ ٚ أزٚسٜ أىاٖ دریافت ػالئٓ  وزٜ سٔیٗدر سطح 

تٝ . ایٗ سأا٘ٝ در تیطتز ٘ماط وزٜ سٔیٗ أىاٖ پذیز ٘یست

ٔیالدی الذاْ  ۹۰اس٘ذٌاٖ رادیٛسٛ٘ذ اس اٚاخز دٞٝ ٕٞیٗ دِیُ س

وٕه  تٝ تِٛیذ رادیٛسٛ٘ذٞایی ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ٔجٟش تٝ ٌیز٘ذٜ

استفادٜ در ٕٞٝ رادیٛسٛ٘ذٞای ٔٛرد .تٛد٘ذ اس پی جی٘اٚتزی 

 .ٞستٙذ اس پی جیٞٛاضٙاسی ایزاٖ ٘یش ٔجٟش تٝ ٌیز٘ذٜ 

 

 های هواشناسي بالون

ٞای ٞٛاضٙاسی ٚظیفٝ حُٕ  ٕٞا٘طٛروٝ پیطتز ٘یش تیاٖ ٌزدیذ تاِٖٛ

ادیٛسٛ٘ذٞا را تٝ درٖٚ الیا٘ٛس ػظیٓ جّٛ تاالی سز ٔا تٝ ػٟذٜ ر

ٞا در طی صؼٛد تٝ درٖٚ جّٛ ٔزتة تشري ٚ تشرٌتز  ایٗ تاِٖٛ.. دار٘ذ

ضٛد تا دیٍز  ضذٜ تا در ٟ٘ایت ضخأت جذارٜ تاِٖٛ تٝ حذّی ٘اسن ٔی

تزوذ ٚ رادیٛسٛ٘ذ ٕٞزاٜ تا ٘خ ٚ تاِٖٛ  دٚاْ پیذا ٘ىزدٜ ٚ تاِٖٛ ب

یه پزتاب ٔٛفك تاِٖٛ . افتذ ٜ تٝ طزف سٔیٗ تٝ پائیٗ ٔیتزویذٜ ضذ

در طی پزٚاس . دلیمٝ را در پی دارد ۱۵۰اِی  ۹۰ٔؼٕٛالً پزٚاسی تٝ ٔذت 

رادیٛسٛ٘ذاطالػات ٔزتٛط تٝ دٔای ٔحیط، رطٛتت ٘سثی، فطار جّٛ، 

سٕت ٚ سزػت تاد را در سطٛح ٔختّف جٛ تٛسط لزستٙذٜ رادیٛیی 

ٞای سٔیٙی وٝ  تٝ طٛریىٝ وّیٝ ٌیز٘ذٜ .ایذ٘ٓ خٛد تٝ سٔیٗ ارساَ ٔی

تز رٚی فزوا٘س آٖ رادیٛسٛ٘ذ تٙظیٓ ضذٜ تاضٙذ ٚ در تزد أٛاج 

رادیٛیی آٖ لزار ٌزفتٝ تاضٙذ ٚ در ضٕٗ تٛا٘ایی خٛا٘ذٖ اطالػات وذ 

ضذٜ ٔزتٛطٝ را داضتٝ تاضٙذ، لادر خٛاٞٙذ تٛد تا اطالػات ٔشتٛر را 

یا تٝ  Radio Observation ٔطاٞذات رادیٛسٛ٘ذ. دریافت ٕ٘ایٙذ

 .ضٛد ٘أیذٜ ٔی RAOB اختصار 
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 ۱۳۴                                          ۺ  (اػالْ تّفٙی )ٞٛاٌٛ 

 ػّیزضا تطىزی                                               ۺ    تٟیٝ ٚ تٙظیٓ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85_%D8%B3%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DA%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C_%D9%BE%DB%8C_%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3

