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  انواع مواد بارورکننده ابر عنوان :

 تحقیقاتی -گزارش علمی دسته بندی علمی :

 عام مخاطب )عام / خاص( :

 زهرا طالعات نام تهیه کننده :

 کارشناس پژوهشی گروه مطالعات و ارزیابی بیوگرافی تهیه کننده :

 6/01/0831 تاریخ :  

 ورده شده است.در بخش چکیده مطالب آ سطر( : 01چکیده )حداکثر 

پیوست های موضوع : عکس ،فیلم ، فایل 

 رایانه ای و ...

 ندارد

 در بخش منابع و مراجع آورده شده است. منابع :

 فرید گلکار نام تائیدکننده : 

  تاریخ دریافت گزارش در روابط عمومی :

 

 چکیده:  

باشدد. مدواد گونداگونی تداکنون     ا میماده باروری یکی از عوامل بسیار مهم در تعیین نتیجه باروری ابره

-بعنوان عامل بارورکننده در سراسر جهان بکاررفته است. در این میان یدید نقره و یخ خشک در پدروهه 

عدووه بدر یدیدد نقدره در     ای فراگیر مورد استفاده قرار گرفته اسدت،  های میدانی و آزمایشگاهها بگونه

مواد آلی نیز بطدور آزمایشدگاهی و عملیداتی بددین من دور      سالهای اخیر از انواع مواد جاذب الرطوبه و 

است که در این گزارش به معرفی این مواد و نحوه عملکدرد آنهدا در فرایندد تولیدد بدارش      استفاده شده

اعم از همگدن و نداهمگن ( و    ی)همگن، ناهمگن و آل یبارور یمختلف عاملها یهادسته شود.پرداخته می

 .رندیگ یقرار م یمورد بررس انهمواد جاذب الرطوبه )جاذب آب( بطور جداگ ینعیها گروه چهارم عامل زین
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 وزارت نیرو            

 برهاا یقات و مطالعات باروریتحق یمرکز مل  مؤسسه تحقیقات آب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع مواد بارورکننده ابر
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 فهرست مطالب
 

 

 

 8        مقدمه: عاملهای باروری ابر

 5         سازیروشهای هسته

 6        عاملهای هسته سازی همگن

 6        اکسید یا یخ خشککربن دی

 3          پروپان مایع

 1        عاملهای ناهمگن باروری ابر

 00         مواد آلی باروری ابر

 03         محلولهای الکلی بنزوئن

 00         محلولهای کلرید سدیم

 02        آئروسلهای سولفات ونیترات

 06         د جاذب الرطوبهموا

 03          منابع و مراجع
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زایهی   ه چگونهه طرهراا ا هر در نتیههه هسهته     های جوی این است کیکی از مهمترین دالیل عدم اطمینان در سیستم

دارد و ایهن  رهور ویه      زا اطالعاا جامع در مورد عوامل هستهاند. مدلهای آب و هوایی )جوی( احتیاج  ه تهمع یافته

  ه دانستن اینکه چگونه ا رها  ا تغییر ترکیب اتمسفر تغییر می کنند، وا سته است.

 اشهد. مهواد نونهانونی تهاکنون  عنهوان عامهل       ماد   اروری یکی از عوامل  سیار مهم در تعیهین نتیههه  هاروری مهی    

زا در اواخر دههه چههل طهرن نهشهته     ین عامل هسته ارورکنند  در سراسر جهان  کاررفته است. از دیدنا  تاریخی اول

-هها، آئروسهل  و غبار، ذراا حاصل از فوران آتشفشهان  های جوی مانند رسهای معدنی و ذراا نردکشف شد. آئروسل

انهد و  ها انههام    عوامل هسهته سهاز تشهخیا داد  شهد     احتراق و مواد آلی همگی  عنوان  های نمگیر، ذراا ناشی از

تههای صهنعتی در   یاند.  سیاری از اکسیدها که  دلیل فعالآورد کریستالهای یخ را از این مواد  دستآزمایشاا میدانی 

ههای میهدانی و    اشهند. در ایهن میهان یدیهد نوهر  و یهخ خشهو در  هرو          آیند نیز جزو این نرو  مهی جو  وجود می

های رفتار هسهته یخهی و نیهز     عضی از جنبهای فرانیر مورد استفاد  طرار نرفته است، معهها هنوز آزمایشگاهها  گونه

 مکانیسم فعل و انفعال ما ین میکروفیزیو و دینامیو ا رهای  ارورشد  کامالً مشخا نیست.

 ابر یبارور یعاملها

 ابرها   
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 اشند. اولی درواطع نوعی خنو کنند  سازی یخی میزایی همگن وناهمگن دو مکانیسم مشهور  رای هستهروند هسته

سهاز  های یخشود مانند یخ خشو و دومی تشکیل هستهریستالهای یخی میاست و  ا سرد کردن زیاد  اعث تشکیل ک

دهد مانند یدید نور . مزیت مهم عامل سرد کنند  این است که تعداد کریستالهای یخ تولید شد  توریباً مستول از می

  اشد.  دما می

زان هماننهدی شهبکه )سهاختار    سهاز،  میه  سازی یخی عبارتند از: انداز  عامل هستهعوامل اصلی مشخا کنند  هسته

موجهود در مهاد    سهاز، میهدان الکتریکهی    ماد  اولیه(  ا کریستال یخ، وجود  یوند هیدرو نی در سرح یو عامل هسته

کهه مولکولههای آب   شود و وجود نواط فعال در سرح مهاد  اولیهه جهایی   نیری مولکولهای آب میاولیه که  اعث جهت

 شوند. یشتر جهب می

 اشهند. امها ارتبهاط    سهازی مهی  یزیکی یعنی دما، فشار  خار و فشار جوی نیز از عوامل حیاتی  رای هسته ارامترهای ف

اسهت. عهدم انلهالل آب در عامهل     یط جوی هنوز  رور واضح مشهخا نشهد   دطیق  ین غلظت کریستالهای یخ و شرا

د سولفاا آمونیوم و کلرید کلسیم ههم  شدنی در آب مانندهد. انرچه ذراا حلزا احتماالً  ایداری را افزایش میهسته

 کنند.زای مرلوب عمل می عنوان عوامل هسته

 فریتوسهط دکتهر شه    6491و  6491 یدر سهالها  ورکیه ویدر ن ویه جنهرال الکتر  شهگا  یانهام شد  در آزما شاایآزما

کمتهر از   یدماهها در  یا ر سرد )طررات عیطادرند طرراا آب ما ینی( نشان داد مواد مع6491( و دکتر ونگوا )6491)

 کنند.    لیتبد  خی یستالهای( را   ه کرگرادیصفر درجه سانت

خشهو را از   خی یستالهایکند کر یا ر سووط م ویجامد( درون  دکر نیاکس یخشو )د خی کهینشان داد زمان فریش

 یمه نهاهمگن   یکهه  اعهث هسهته سهاز     یمواد نییکند. ونگوا جهت تعیم دیتول یخود  ه خود یهسته ساز قیطر

در اثهر نهشهت    ایه  اشهد   یمه  عهت یغالب در طب ندیناهمگن که فرآ یسازرا انهام داد. هسته یگرید یشهایشوند آزما

همگهن در   زایی عبارا دیگر هسته شود. یم هادیا ر سرد ا عیآب ما یتماس یسازاز هسته ایاز فاز  خار و  خی میمستو

- اشد. هستهن که  ه شرایط فوق اشباع  االیی نیاز دارد میواطع، تشکیل طرراا از  خار در یو ملیط خالا و همو 

زایی همگن در اتمسفر از اهمیت زیادی  رخوردار نمی  اشد. هسته زایی ناهمگن فرایندی است که طرهراا آب مهایع   

 شوند.روی یو هسته از فاز  خار تشکیل می

 یذارا آئروسهل  نیا رسرد، چن عیوجود آب ما  اشند. در صورا یم ندیطادر  ه انهام هر دو فرآ یذراا آئروسل خارج

دهند. ونگوا  شیافزا یریزنند را  رور چشمگیم خیهمگن  یهسته ساز قیکه طرراا در آن از طر ییتوانند دما یم
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مهواد   نیه کهه در آن ذراا ا  یاآسهتانه  یدمها    نمهود.  یسرب معرف یددینور  و  یددیساز را  خی یهسته ها نیمؤثرتر

 یعه یطب ههاد یا یاز دمها  التر ها  اری اشد که  سیم -C° 9تا  -C°3  نی  ییدما ،کنندیم خی ستالیرک هادیشروع  ه ا

طادر  هه   یمتعدد ینشان داد که مواد آل 6413 ی توسط فوکوتا در سال  عد واای اشد. در تلو یاغلب ذراا در جو م

 .دی هیدروکسی نفتالن و متالدهید 5و6 از مواد عبارتند نیهستند. دو نمونه از ا زیانهماد مؤثر ن یهسته ها هادیا

 یعنه یها نرو  چهارم عامل زیاعم از همگن و ناهمگن ( و ن ی)همگن، ناهمگن و آل ی ارور یمختلف عاملها یهادسته

 .رندین یطرار م یمورد  ررس انهمواد جاذب الرطو ه )جاذب آب(  رور جدان

 

 

 

 

-طریق زیرآغاز می 9زا  ه یکی از ازی در اطراف یو عامل هستهساست که هستهشد  مشخا کرد   وهشهای انهام

 شود:

زا تواند مستویماً از حالت  خار  ه جامد در سهرح عامهل هسهته    خار آب موجود در دمای زیر صفر درجه می -6

جهب شود. در این حالت ملیط  اید از نظر یخ مافوق اشباع  اشد. چونکه دما زیر صفر درجه اسهت تبهدیل   

 نردد.نیرد و منهر  ه ترسیب میخ فوری انهام می ه فاز ی

زا متهراکم  تواند روی یو عامل هسهته که ملیط از نظر آب مایع اشباع  اشد، یو ریز طرر  آب میدر حالتی -2

شهود. ایهن   شود. انر در این حالت دما زیر صفر درجه  اشد ریز طرر  در طول روند تراکم  ه یخ تبهدیل مهی  

 است.هماد تراکمی  شناخته شد حالت تلت عنوان روش ان

ور شد   اشد، زمانیکه دمها  هه زیهر    زا در دمای  االی صفر درجه در طرر  آب غوطهممکن است عامل هسته -3

 نامند.وری میزند. این حالت را روش غوطهرسد در جریان فرایند تراکم ریزطرر  یخ میصفر درجه می

ریزطرر  یخی درآید، طرر  آب ممکن اسهت فهوراً  هر روی    زای یخی در تماس مستویم  ا یو زمانیکه هسته -9

 زا  ه شکل یخ درآید که این حالت را روش تماسی نویند.  عامل هسته

 سازیروشهای هسته    
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سازی ناهمگن یخی  ا مرالعاا کالسیو فلچر شروع شد و تلویواا در این زمینهه توسهط ههال، وارد و    تئوری هسته

سهازی یخهی منتشهر    دی تعدادی مواله در را ره  ا مکانیسم هسهته همکارانشان ادامه یافت و از اواخر دهه هفتاد میال

 نردید که همه  یانگر مکانیسم رشد کامالً  یچید   ودند.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(Dry ice) یا یخ خشک دیاکس یکربن د

کهرد .او    رای نخستین  ار یخ خشو را کشهف  چارلز ایلوزیر ه نام  فرانسهدانی از کشور یشیم یالدیم 6۳35در سال 

سال  عد توسط دانشمندان آزمهایش و مشهاهد     1۶یخ خشو رسید که  ٔ  در آن دوران  ه نتایج و کار ردهایی در ار 

 . است (genericized)جامد  دی اکسید کر نیخ خشو نام تهاری  .شد 

 خیه  هه نهام    یرنه  جامهد    دی ه جسم سهف  لیمتراکم شد   و تبد  گرادیدرجه سانت -1۳ یدر دمادی اکسید کر ن 

شهود، ههر   یمه  دیتصهع  گرادیدرجه سانت -5/1۳ یاست و در دما یخوراک ریو غ یسم ریماد  غ نینردد ، ایخشو م

توان  رش زد و طرعه یم یشو را  ه راحتخ خیشود.  ی ه ناز م لی ول نرما جهب کرد  و تبد لویک 1/6 نرم آنلویک

 طرعه کرد .

 همگن  یهسته ساز یعاملها       
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/Ù�Ø±Ø§Ù�Ø³Ù�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/Ø¯Û�_Ø§Ú©Ø³Û�Ø¯_Ú©Ø±Ø¨Ù�
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-یمه  دیخشو تول خی ر نرم  خی ستالیکر ۳×6۶66تا  2×6۶66 اشد که یم یخیعامل مؤثر هسته ساز  ویخشو  خی

وا سهته   نیمعه  یدمها  ویه نشان داد که در  واایتلو گرید  اشد. یمستول از دما م -C°66تا  -6که در دامنه  دینما

آب  عیسهر  لیتبد لیاز طب یمتعدد یایخشو مزا خیمرتبه کمتر  اشد. انرچه  نیر ممکن است چندیدموا نیا ی زرن

لکهن   ،کهم دارد  نهه یو هز ینوع رسو اا سهم  چینداشتن ه خبندان،یسرح  یکیدر نزد ادیز ری، تأثخیا رسرد و  خار  ه 

 خهش    سهتم یس ویه  ه  ازیآن ن قیتزر یامعموالً  ر نی ه درون منروه ا رسرد ا ر  خش شود،  نا را ماًیمستو یستی ا

متلهد  مهورد    االایه ا هر ا  ی هارور  یهها مکرراً در  رنامه 641۶و اوائل دهه  645۶خشو در دهه  خی اشد. یم ییهوا

 نیگزیجها  زیهاد ذراا آن،   خش  یتهایمناسب و طا ل یسازر یذخ لینور   ه دل یددی جیتدراما  ه ،استفاد  طرار نرفت

 هه خهود جلهب نمهود       یوهات یتلو یرا  خصوص در  رو   هها  یادیخشو توجه ز خیدو ار   ریخا یآن شد. در سالها

 است.

 از جمله مزایای استفاد  از یخ خشو می توان  ه موارد زیر اشار  کرد:    

 ارزان  ودن و صنعتی  ودن آن .6

 عدم آسیب رسانی  ه ملیط زیست .2

 هواییامکان تزریق آن در هر طسمت ا ر از طریق سیستم های  .3

 تبدیل سریع طرراا آب ا ر سرد و  خار  ه یخ .9

  ستگی نداشتن تولید کریستالها  ه دما .5

 CO2متر می  اشد. وسهعت منروهه سهرد ناشهی از     سانتی 5/2تا  1/۶خشو جهت  اروری طرر مناسب نرانولهای یخ 

کیلهومتر   5تها   3  عرض منروه سهرد شهد   CO2دطیوه از تزریق  3۶ ستگی  ه شدا تور والنس دارد.  س از نهشت 

  وشاند.ای ا ر را میمی  اشد که این منروه مانند  رد 

 

 

 

                  پخش یخ خشک از محفظه یک هواپیما
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 تولید یخ خشک

ههای تولیهد    ( امکان  هیر است . روشCO2تولید یخ خشو  ی رن  ) مرغوب(  ا فشرد  کردن ناز دی اکسید کر ن )

 ه ترتیب زیر است:یخ خشو  ه طور خالصه  

 دهند تا  ه مایع تبدیل شود . . ناز دی اکسید کر ن خالا را زیر فشار و سرما طرار می6

، موهدار  آنشود و  ا  ایین آمدن درجهه حهرارا    مایع تبخیر می کر ن اکسید. در هنگام فشرد  کردن موداری از دی2

 شوند .  اطیماند  در نهایت  ه طور کامل از مایع  ه جامد تبدیل می

 نهدی  طالبهای کوچو یها  هزرم مکعبهی  سهته    است  ا  کر ن جامد را که فشرد  و جامد شد . در نهایت دی اکسید3

 کنند .  می

 

                

 

 

 

 

 

 

 

همهان   بهاً یخشهو  هود  و تور   خیمشا ه  اریکه  س -C 5/99° ا دمای جوش  ساز است خیعامل  وی زین عیما  رو ان

 یعیتلت فشار  ه شکل ما ای تر از نوره جوش و نی ائ یدر دماها عی رو ان ما. کندیم دیتولرا  ستالیتعداد کر

 نیه وجود ندارد.  ها وجهود ا   مایآن از هوا  قیاشتعال امکان تزر تیطا ل لی ه دل وجود دارد. و  دون مز   و یو   رن ی 

 3۶از  شی ه  کها یآمر ییهوا یروین کرد. قیرد تزرا رس یتوان  ا نصب  نراتور آن در ارتفاعاا آن را   ه درون ا رها یم

 ی ههر  مه   ینه یزم یتهایدر سا ینظام یجهت ملو مه ا رسرد در فرودناهها عی رو ان ما یسال است که از  نراتورها

کنترل از را  دور  کار رفتهه   ینیزم ی نراتورها هادیا قی رف زمستانه از طر شیجهت افزا یعامل  ارور نیا راًی رد. اخ

 اسهت اجرا شد  وتای یو جو یانوسیاط یادار  مل یجو لیدر  رو   تعد عی ا  رو ان ما ی ارور شاایآزما همچنین .است

 عیما پروپان            
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(6444Super,)، منروهه ههدف ثا هت     ویه  ی ارش رو شیامکان افزا یآت شاایاست تا  ا انهام آزما ازیوجود ن نی ا ا

 ردد.ن ) عنوان مثال فصل زمستان( ثا ت نیمع یدور  زمان وی ی را

 در زیر  ه  رخی از مزیتهای اصلی استفاد  از  رو ان مایع جهت  اروری ا رها اشار  شد  است:

خشهو  را هر    خیه نرم  رو ان  ا هر نهرم   6از هر  یدیتول خی یستالهایکر تعداد) یی.هسته زا یراندمان  اال .6

 (است.

 منظهور   ویکهانوکت  یا رهها  یارور ه  ی هرا  خیه  ستالیکر ادیو  راکند  کردن تعداد ز یو آن عیسر ییزا هسته .2

 از  ارش تگرم یریجلون

 یکی ودن و نداشتن اثراا سوء اکولو  یسم ریو غ ارزان .3

 آن یطوالن یزمان نگهدار لیدسترس  ودن و استفاد  در هر مکان  دل طا ل .9

 تأثیر  سیار خوب این ماد  جهت  راکند  کردن مه در دمای  االی صفر درجه سانتیگراد   .5

 هاری ناخالصیهای  رو ان مایع در  اروری  عدم تأثیرن  .1

شود از جمله ثا ت شد  است که افزودن  عضی مواد خاص  ه  رو ان مایع  اعث افزایش راندمان آن در هسته زایی می

 موادی چون: هیدرویدیو اسید، دی سولفید کر ن، دی سولفید هیدرو ن و متیل سولفید.  

 

 

 

 

 

 

 

 اریسهاز  سه   خی یهسته ها کرونیم  6/۶ -6  نی(  ا انداز   PbIسرب ) یددیذراا  (  و همAgIنور  ) یددیذراا  هم

 یدر اکثهر  هرو   هها    ی عنوان عامل  هارور  رد،ندا یریمل ستیز تینور  ملدود یددیاز آنهاییی که هستند.  یمؤثر

و کانهادا   ایاسهترال  لیورها از طبکش گریو د کایمتلد  آمر االایها در ا رو   نگونهی. اردینیمورد استفاد  طرار م ی ارور

اشهتعال و متعاطهب آن خهاموش     نهد یفرآ قی ا انداز  مناسب معموالً از طر نور یددیاست. ذراا در چند دهه اجرا شد 

 ابر یناهمگن بارور یعاملها   
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کمتهر از   یمشتعل شد  در دماهها  نور یددیهر نرم  یثر  ه ازاؤساز م خیهسته  ونهایلیکه   شودیم دیتول عیسر شدن

C°9- رندینیشکل م  . 

ای  ر روی آثار دینامیو و میکروفیزیکی  اروری  وسیله یدید نور  و دی اکسید کر ن مایع  ا اسهتفاد   مرالعه موایسه

است.  دلیل اینکه ذراا یخ خشو دارای سرعت سووط سریع از ارتفاعاا سازی شد  انهام شد ای ا ری شبیهاز مدله

تهر  خهش   توسط فوکوتا  رور افوی در سهرح  هایین   6441سال کر ن مایع در  هستند، روش  اروری  ا دی اکسید اال

اکسید کر ن مایع و یدید نور  در سروح ا ر  ها  که  اروری  ا دیفوق سرد ا ر  یشنهاد شد. نتایج مدلها  یانگر این است

ری طهادر  هه   سازی شد  دارند.  اروتوریباً دارای اثراا دینامیکی مشا هی  ر روی ا رهای شبیه -C 2۶°تا  - 65دمای 

للاظ نرمهای نههان آزاد شهد   وسهیله تغییهر      تشکیل سلولهای همرفتی ضعیف در مناطق  ارور شد  و  ارور نشد   ه

اکسید کر ن مایع در ناحیه آب فهوق سهرد  ها دمهای      اشد. اما  اروری اولیه  ا دیشکل از مایع اشباع  ه یخ اشباع می

تهری  ر طویتر و  ارش را  ا تشکیل سلولهای فراوان جدید در سروح  هایین تواند تأثیر دینامیو  سیامی -C 5°صفر تا 

توانهد افهزایش یا هد و دو هار  توزیهع نهردد و میهزان        در ا رهای  ارور شد  ایهاد کند.  ارش جمع شد  در سرح مهی 

  یشتری در منروه  ایین دست ا رهای  ارور شد  داشته  اشد.

 یی(  منظهور تسهت کهارآ   6414-2۶۶9کلهرادو )  الهت یدانشهگا  ا  لیه از طب یوهات یمراکهز تلو  نیا ر در چنهد  یاتاطکها

 یساز نشان م خیهسته  یعیوطوع طب یمرالعاا مشا ه  ر رو .شد  است هادیهسته انهماد ا دیمتفاوا تول یکهایتکن

 ییکهارآ  شود.  الزم  ه ذکهر اسهت  یکمتر م یساز تههس تیفعال های نیو نی ا هم  -C6۶° االتر از    یدهد در دماها

 میسهد یددیو  میآمهون  یهد دیاسهت. وجهود    میسهد یددینوهر  و   یددی بیاز ترک شتری  میآمون یددینور  و  یددی بیترک

 بیه کمتهر ترک  ییکارآ لینشان داد  است دل واایاست. تلو ین ضرورونور  در است یددیجهت حل  زوری عنوان کاتال

 اشهد کهه  اعهث     یمه  میسد یددیجاذب الرطو ه در مللول  رشتیوجود ذراا   م،یآمون یددی ا  سهیدر موا میسد یددی

 یهها  اایدر اکثر عمل، 641۶دونان در سال  واای ق تلوارمشود. یم ینور  در هسته ساز یددیذراا  ییکاهش کارآ

 یتفاوتهها  نیه شود. عهالو   هر ا  ینور  استفاد  م یددین و ودر مللول است زوریجهت کاتال میآمون یددیا رها، از  ی ارور

 اشهد هسهته    شتریا ر  اشد که هرچه وزش  اد   یدر اثر  ارورزمینی  اد  شت  نراتور  انیاز جر یتواند ناشیمهکور م

 است. شتری  یساز

دههد کهه اضهافه کهردن     یدر اتاطو ا ر انهام شد نشان م شی ا آزما  64۳3دموا در سال که توسط  ی عد واایتلو

انهمهاد   ین، تعداد هسته هاومللول است م،یآمون یددینور ،  یددیاستاندارد (   ه مللول NH4ClO4) می رکلراا آمون
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( NaClO4) میافزودن  رکلهراا سهد   ،دهدینشان م واایتلو گریدهد. دیم شینور  را افزا دوریهر نرم  یمؤثر  ه ازا

مخلهوط   نیه ختن اشهد  از سهو   دیتول بیکند. ترکیم هادیعامل هسته ساز جاذب الرطو ه ا وی ه مللول فوق الهکر 

 واکهنش  عتریسهر  خیه  یسهتالها یکر ههاد یدر ا یرینور   رور چشمگ یددیهسته انهماد  دیتول یروشها گرینسبت  ه د

 شی اعهث افهزا   ی ارور ی ر آن که افزودن کلر  ه مللولها یمبن یشتری  لیدال 6444فینگان در سال دهد.  ینشان م

 اشهد ارائهه   ینور  خالا م یددی ینسبت  ه مللولها یسازنرخ هسته شی االتر و مهمتر از آن افزا یدر دماها تیفعال

نور  را  ر حسب تعداد  هالوو    یددیا ر  ا استفاد  از  ی ارور یها و   ر یممکن طراح یهانهیفوق الهکر نز جی. نتاکرد

 کند.  یم شنهادیرا   یساز ستالی ر حسب نرخ کر زینور  و ن یددی ر هر نرم  خی ستالیکر

نوهر    یهد دی ینه یزم ی نراتورهها  ایه ن و واسهت  ییهوا ی نراتورها یهسته ساز ییدهد کارآینشان م یدانیم داامشاه

  ها  کهار .  اشدیم داریاشتعال و فوق اشباع نا ا ندی خار آب در فرآ دیتول لیهم  اشد که  ه دل شتری  یممکن است حت

 : شودمی اشار  آنها  ه در زیر که دارد تیمشکال ماد  این

  هه  شهروع  ا هر  ، عد دطیوه 5۶ تا 95 حدود ، ا ر داخل  ه راکت یا هوا یما توسط نور  یدید حامل نلوله شلیو  عداز

-سیل، آن های یامد و نیردمی نظر فاصله در  اریدن  رای که مکانی از ا ر که است زمانی ،مدا این. کندمی  اریدن

 کار این روی کنترل شود کمتر زمان انر دلیل این  ه ،کار است این  رای کافی کنترل نبودن دلیل  ه که است هایی

 . شد خواهد  یشتر

اسهت   نیه آن ا ههه یکه نت ، ر استنهیهز اری س یتکنولو  نیا ههیاست و در نت ینور  ماد  نران دیدمورد دیگر اینکه ی

   .کنند استفاد  طرح نیااز  ه راحتی توانند ی رو   هستند نم نیا یاصل ازمندین که انهیخاورم یهاکه کشور

نور  نشان داد  است اثراا کوتا  مهدا )د  هها سهال(     دوری یریمل ستیانهام شد  در مورد اثراا ز عیوس واایتلو

  .کم است اریو اثراا دراز مدا آن )صدها سال(  س یجزئ اریآن  س
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ساز مشخا شد. درحویوت ماد  فلورونلوسینول  هستهاز اواخر دهه  نها  طرن نهشته اهمیت مواد آلی  عنوان عامل 

زایی آن  ه تفصیل توسط النگر و همکهارانش مهورد مرالعهه     عنوان اولین هسته شناخته شد   کار رفت و رفتار هسته

اند که  سهیاری ازآنهها  صهورا    طرار نرفتههسته مؤثر انهماد در ردیف  یمتعدد یآل موادطرار نرفت. از آغاز شناسایی 

-% از کل عوامل هسهته 25شوند و نمان میرود حدود و نیو )ملصول فعالیت موجوداا زند ( در طبیعت یافت می ی

ساز در طبیعت از این دسته  اشند.  اکتریها، طارچها، نلسنگها، نرمتنان و  عضهی حشهراا موهاوم در  را هر یخزدنهی      

ماد  یو نیو  سیار وسیع است، از یهو  هروتئین   سازهای  یو نیو هستند. انداز  هسته مؤثر انهتشکیل دهند  هسته

ساز  زرم  ه انداز  چند میکهرون.  رخهی دیگهر از مهواد آلهی کهه جههت        منفرد روی یو سلول  اکتری تا یو هسته

تری کلرو  نزن، رافینوز )ترکیبی متشکل از سه طند ناالکتوز، فراکتوز  عبارتند از : اروری ا رها   کار نرفته شد  است 

شهود.(،  تریمسهیو اسهید ) مولکهولی      اشد که در مواد مختلفی مانند سبزیهاا و همه حبو اا یافت میمی و نلوکز

مسرح که سه نرو  اسید کر وکسیلیو  ه  نزن متصل شد  اسهت.( مالمهین ) یهو  هاز آلهی و مشهتوی از ترکیبهاا        

یایی حلووی که معموالً  عنوان آفت کهش  ترکیب شیم لوسین و تریپتوفان، متالدهید )-های آمینه السیانامید(، اسید

 ه منظور  اروری ا رهای فوق سرد اسهتراتوس و  هرای موایسهه عملکهرد آن  ها       64۳6-۳2شود و در سال استفاد  می

   دی هیدروکسی نفتالن. 5و 6یدید نور   کار رفته است.( و

 

 

 ابر  یبارور یمواد آل          
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 ساختار شیمیایی رافینوز                                        ساختار شیمیایی مالمین                         

 

 

 

 

 

 

 

   

 ساختار شیمیایی تریمسیک اسید                 ساختار ترکیب متالدهید                                     

سهرح   ویه آن را در نزد دارنهد کهه اسهتفاد  از    یجهت شروع هسته سهاز  یآستانه  االتر یدما باایترک نیاز ا ی رخ

 نی نها را  صورا نرفته و یآل یاکثر هسته ها یرو یکم یدانیم شاایسازد. الزم  ه ذکر است آزمایم سریم خبندانی

مهواد تنهها    نیه  اشهد. از ا  یمه  یوهات یتلو شاایآزما ام ارش منوط  ه انه شیافزا ی  ها از آنها در  رو یاستفاد  عمل

 کر ن جامد دارد.  دیاکسیمشا ه د ی ود  و عملکرد یمستثن شاایآزما نی  شد از اداد حیکه طبالً توض عی رو ان ما

مبههول   یوهات یتلو یهها  ه تست آنها در  رو   یشتریاست توجه   یضرور یآل یهاهسته ادی الوو  ز یایمزا لیدل  ه

آن  تیه آستانه فعال ینور  و  االتر  ودن دما یددی ا  سهیدر موا نهیکم  ودن هز ه،یتهز تیطا ل ا،یمزا نیشود. از جمله ا
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طا هل   زیه ن ینیزم دیتول یهاویتکن قیخشو از طر خیهمانند  رو ان  ر خالف  یمواد آل ی رخ نی اشد. عالو   ر ایم

  اشند.  یکار رد م

مهمهی در   ها نوهش آسمان یو طلمرو  ایر و رطیق نیست  لکه مملو از  اکتری است و دانشمندان معتودند که میکروب

توانند  اعث ایهاد  رف و  اران شوند توریباً  رهور اتفهاطی   ها میکنند. این واطعیت که  اکتریایهاد  رف و  اران ایفا می

 سهودوموناس  طی مرالعاا نرو  نیا  شناسی دیوید ساندز در دانشگا  ایالت مونتانا  هر روی  هاکتری    641۶در سال 

شود.  هاکتری سهیرین ائه، تنهها    ث ایهاد یخ  ر روی  رم نیاهان و یخزدنی میکشف شد. میکرو ی که  اع سیرین ائه

نهاهی  ترین عاملی است که وجود یو ساختار  روتئین خاص در آنها، تکیهه زای  یولو یکی نیست، اما رایجعامل هسته

ر متصهل مهی شهوند.    را  رای مولکولهای آب شناور  وجود می آورد، مولکولهای آب ا تدا  ه  اکتری و سپس  ههم دیگه  

 نردند. خاراا آب منهمد شد  و سرانهام  ه زمین  از می

 

 

 

 

 تصویر باکتریهای موجود در سطح یک برگ     

 باکتری در هر سانتیمتر مربع برگ 018تا  014

 

 

 

 -bio) هها یها  عبهارتی  هارش  یولهو یکی     یهد سهاندز ایهد  افهزایش  ارنهدنی  واسهره عملکهرد  هاکتری         ا اینکه دیو

precipitation)  سال  یش مررح کرد، اما تنها تعداد کمی از صاحبنظران این اید  را طبول کردند.   35را حدود 

های  رف ،  نمونه(Brent Christner)اخیراً در دانشگا  ایالت لوئیزیانا، نروهی از ملووین  ا سر رستی  رنت کریستنر

زاههای  نها را دسته  ندی کردند. کریستنر،  اکتریها را  عنوان هسهته زای آرا از سراسر جهان آنالیز کرد  و عوامل هسته

 یولو یکی اتمسفر معرفی کرد و اظهار داشت که دانشمندان علوم جو تا طبل از این تشهخیا نهداد   ودنهد کهه ایهن      
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 هر و  ارنهدنی   اند.  عد از آن، تلویواا  ر روی میزان مشارکت  اکتریها در تشکیل اذراا تا چه حد در جو توزیع شد 

 آغاز شد.

  ه نفته ساندز  صورا زیر است: (bio- precipitation)چرخه  ارش  یولو یکی 

-شوند، سپس  اد این  اکتریها را  ه داخل اتمسفر حمل مینروههای کوچو  اکتری روی سروح نیاهان تشکیل می

شهود کهه   ر روی کریستالها  اعث میشود. جمع شدن و جهب آب  کند و کریستالهای یخی در اطراف آنها تشکیل می

 مدام این کریستالها  زرم و  زرنتر شوند و در نهایت  ارش صورا نیرد.

آید،  ه عوید  ساندز انر  اکتریها در تشکیل  هاران نوشهی   در هنگام  ارش امکان  ازنشت  اکتریها  ه زمین  وجود می

 اکتریها  ه نیا   رسد، می تواند تکثیر شد  و نروهههایی از  توانستند  ه زمین  رنردند. انر حتی یکی از نداشتند، نمی

  اکتریها را ایهاد کند و چرخه  اال دو ار  تکرار شود.

ساندز و همکارانش تلویواا وسیعی در نواط مختلف جهان از جملهه مونتانها، کالیفرنیها، اسهترالیا، افریوها، فرانسهه و       

مهکور مشاهد  کردند. آنها همچنین دریافتند که  یشتر ایهن  اکتریههای    روسیه انهام داد  و  اکتریها را در تمام نواط

کنند وحتی  عضی از آنها نهگا   اعهث ایههاد  یمهاری در    یخساز، وا سته  ه نیاهان  ود  و روی سرح نیا  زندنی می

 نیا  می شوند. اما نوش آنها در ایهاد  اران ممکن است خیلی مهمتر  اشد.  
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 بیولوژیکیشماتیک چرخه بارش 

 

تواند  سیار وسهیع  اشهد، انرچهه هنهوز در ایهن زمینهه احتیهاج  هه         در حویوت مفهوم ارتباط  ین  اکتری و  ارش می

توانهد روی آب و ههوای آن   آزمایشاا  یشتری است.  رای مثال کاهش در مودار  اکتری روی نیاهان یو منروه مهی 

توانهد عمهالً  اعهث کهاهش  هاران و حتهی       یو سهال خشهو مهی    منروه تأثیر  گهارد. از  ین  ردن نیاهان منروه در

 خشکسالی در سالهای  عدی شود.

زا ایهن امکهان را  وجهود    شوند، اما عوامل هستهدرجه سانتیگراد منهمد می -35در حالت مرلق  خاراا آب در دمای 

 اکتریهها عهواملی هسهتند کهه      آورند که این عمل در دماهای  االتر اتفاق  یفتد. مرالعاا کریستنر نشهان داد کهه  می

 درجه سانتیگراد(. -6۶نیرد ) االتر از زا انهام میزایی توسط آنها در دماهای خیلی  االتر از دیگر عوامل هستههسته
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زایی در رنج دمایی وسیعی زیهر صهفر   زای دیگری است که توانایی هسته اکتری  سودوموناس آئرو ینوسا، عامل هسته

نشان داد  شد  است که این  اکتری حتهی در دماههای  هاالتر از صهفر درجهه ههم         لویق جدیدیدرجه را دارد. در ت

یا هد،  است و  تدریج کهه دمها افهزایش مهی     C 9°زایی در دمای کند که حداکثر این هستهکارایی خودش را حفظ می

 سد.  رزایی  ه صفر میاین میزان هسته C 62°شود تا اینکه در دمای توانایی آن کمتر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوسین -زایی یخی نسبت به دما مربوط به اسید آمینه المیزان هسته

 

زایی آن همان الگوی  اال را دارد ) ا تغییهر  حال انر  اکتری را تلت تا ش اشعه ماوراء  نفش طرار دهند، توانایی هسته

 افتد.  زایی کمتر اتفاق میدما(، اما  ه مودار طا ل توجهی هسته

دهد. از آنهایی کهه  اش را از دست میدطیوه در مللول جوشاند  شود،  اکتری  ه کلی توانایی 2۶اکتری  ه مدا انر  

کریستالهای یخ نمی توانند در دماهای  االی صفر درجه وجود داشهته  اشهند، آزمایشهاا وسهیعی  هرای شناسهایی و       

 تشخیا کریستالها انهام شد  است. 

یو نمونه  اکتری  سودوموناس آئرو ینوسا  رورش داد  شد  در یو انکو اتور نشهان داد  آزمایشاا انهام شد   ر روی 

که کریستالهای تشکیل شد  در دماهای  اال  ا کریستالهای ایهاد شد  در اتاطو سرد ا ر یکسانند.  ها آنهالیز طیفههای    
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 3تها   6لولهای الکلی  نزوئن  ا طهول زنهیهر  متفهاوا از    شود، ملزایی میمولکول موجب هسته (OH) هیدروکسیل

)متیل الکل، اتیل الکل و ایزو رو یل الکل(  عنوان عامل  ارور کنند  مهورد اسهتفاد  طهرار نرفهت.  غیهر از مللولههای       

ور  کهار  الکلی، تعدادی ماد  دیگر از جمله کلروفرم، استون که از نظر ساختاری  ا  نزوئن تفاوا دارند،  ه همین منظه 

رفت. ضمناً  نزیل که تشا ه ساختاری زیادی  ا  نزوئن دارد اما هیچ نرو  هیدروکسهیلی در سهاختار آن وجهود نهدارد     

النگر در را رهه   6413زا استفاد  شد. طبل از این تلویق در سال در مولکول  عنوان عامل هسته OH رای اثباا نوش 

خواص آن اشار  کرد   ود ولهی هیچگونهه  ررسهی سیسهتماتیو درمهورد      زایی  نزوئن و نیز تعدادی از  ا طدرا هسته

زایی ترکیب نزارش نشد   ود. نتایج حاکی از این است که  نزن در اشکال مللولهای الکلهی و ذراا ریهز   طدرا هسته

 زایی است. در حالت مللول، در دماهای  هاالی صهفر درجهه سهانتیگراد هیچگونهه     جامد دارای خواص نونانون هسته

 اشهد و  درجه سانتیگراد  رای هر سهه مللهول مهی    -22زایی تا دمای دهد و  یشترین میزان هستهزایی رخ نمیهسته

درجه سانتیگراد است. تشکیل کریستالها در هر سه عامهل   -9/69 هترین دما از نظر تعداد کریستالهای تشکیل شد ، 

زایی در هر حالت  ه طول زنهیر  الکهل  رسد. میزان هستهمیتر از این دمای حدی، ناچیز  ود  ولی  ه صفر ندر  ایین

ای  ستگی دارد. هرچه طول زنهیر   یشتر  اشد، کریستالهای تشکیل شد   یشتر خواهد  ود. اغلهب کریسهتالها میلهه   

راد درجه سهانتیگ  -61ای دارند. در این مورد در دمای زیر شکل  ود  و نرایش زیادی  ه تهمع و ایهاد ساختار ستار 

 شوند.می کریستالها  ا ساختار دندریتی دید 

 

 

 

 

 

 

 

با  -C 4 /04°ای شکل تجمع یافته در دمای ای ایجاد شده توسط کریستالهای یخ میلهساختار ستاره

 محلول الکلی بنزوئن
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-ئن هم مهی زا دارای خواص زیر است: نرد  نزواز طرف دیگر  نزوئن در حالت جامد )نرد  نزوئن(  عنوان عامل هسته

زایی انهام دهد. طبالً اثباا شد   ود که عواملی ماننهد سهولفاا   تواند در دماهای زیر صفر درجه و هم  االی آن هسته

 زایی در دماهای  االی صفر درجه سانتیگراد را دارند.آمونیوم و اور  نیز توانایی هسته

لید شد  در موایسه  ا تعداد آن در مللولههای الکلهی   تر از صفر درجه، تعداد و غلظت کریستالهای تودر دماهای  ایین

وجهود دارد. امها غلظهت کریسهتالها در      -6/3و  -9/66و  -C 1/61°کمتر است، انرچه سه  یو کوچو در دماههای  

افتد. درجه سانتیگراد  االی صفر اتفاق می 9زایی در دمای دماهای  االی صفر درجه  سیار  یشتر است. حداکثر هسته

 شود.درجه سانتیگراد، هیچ کریستالی تشکیل نمی 1کم کاهش یافته و در دمای ع کریستالها کمسپس تهم

انهد و حهال   ای و شش ضهلعی در این مورد کریستالها لبه خیلی شفافی دارند، در زیر صفر درجه غالباً دارای شکل میله

 اند.آنکه  االی صفر درجه کریستالها، مکعبی شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زایی در محلول الکلی بنزوئن از طریق ایجاد پیوند هیدروژنی با مولکولهای آبستهمکانیسم ه

 

در کریستال رویاند  شد   NMRو  XRD ا کمو آزمایشاا تکمیلی مانند رشد کریستال در انکو اتور،  ررسی طیف 

یدراتهه  نهزوئن یها    این نتیهه  دست آمد که کریستالهای رشد یافته  وسیله نرد  نزوئن  هاالی صهفر درجهه شهکل ه    

 اشهد. از طهرف دیگهر،  ها اسهتفاد  از کلروفهرم و اسهتون        جایگرفتن مولکولهای آب در اطراف کریستالهای  نزوئن می



21 

 

شهود.  ها   زایی نه در  االی صفر و نه در زیر صفر درجه سانتیگراد مشاهد  نمینونه هسته عنوان عامل  ارورکنند  هیچ

توان نتیهه نرفت کهه وجهود نهرو  هیدروکسهیل در مولکهول  ارورکننهد        الی، میمشاهد  ساختار شیمیایی و کریست

نوش عمد  را در هسته زایی کریستال هیدراته دارد. در حویوت آزمایشهای تکمیلی مانند رشد کریستال در انکو هاتور  

 نزوئن در  االی صهفر  آید تا طبیعت کریستالهای ایهاد شد   وسیله نرد و  ررسی طیفهای اشعه ایکس و ...  عمل می

توان نتیهه نرفت که اینها در واطع کریستالهای هیدراته  نزوئن هسهتند کهه مولکولههای آب    درجه مشخا نردد. می

 اند.ای در اطراف آن ایهاد کرد طفسه

 

 

 

 

نمهو  کیلونرم  6۶62% از ۳5کلرید سدیم یو آئروسل طبیعی است که اساساً ناشی از آب دریا است،  روریکه حدود 

رونهد،  عضهی از   ها از آب دریا  ه  اال مهی شود کلرید سدیم است. زمانیکه ریز طرر دریا که سالیانه  ه اتمسفر وارد می

شوند.  اطیماند  ریز طرراا همیشه در تعادل  ا  خار آب ملیط اطراف نمکها  خاطر دما و فشار  خار ملیط متبلور می

های آ ی و ذراا جامد کلرید سدیم در نوش آئروسل وجهود  مکان وجود ریزطرر دهد که امانند. این نشان می اطی می

دارد. کلرید سدیم  عنوان یو هسته خوب چگالش ا ر شناخته شد  است اما  عضی از این ذراا ممکهن اسهت در اثهر    

 ایی شوند.جا هایی نرمایی  ه نواحی میانی و  االتر ترو وسفر  رد  شوند و در مسیر دچار  رخی تغییراا شیمی

% کر  زمین همیشه از ا رهای سیروس  وشید  شد  و این ا رها معموالً از کریستالهای یخی متراکم تشکیل 35حدود 

ای از کلرید سهدیم  اشهند. کلریهد سهدیم در دو شهکل      رسد که  عضی از این کریستالها دارای هستهاند.  نظر میشد 

زایی یخی ناهمگن در دمهای صهفر درجهه    کلرید سدیم( جهت هسته های مختلف )نردمللول و ذراا جامد در انداز 

افتهد کهه   اتفاق مهی  -C2/26°زایی  رای هر دو عامل، در دمای شود. حداکثر هستهاستفاد  می -C 29°سانتیگراد تا 

رم زایی یخی در دمای اتکتیو  رای نرد  ن اشد، اما چگالی عددی هستهدمای اتکتیو مخلوط آب و کلرید سدیم می

 از همه  یشتر و  رای مللول کلرید سدیم کمترین است.  

 محلولهای کلرید سدیم
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دار شد   ه  ارامترههای نونهانون   وا ستگی چگالی و انداز  کریستالهای یخی هسته 2۶۶5 ا انهام آزمایشاتی در سال 

آب فیزیکی مانند انداز  نرد کلرید سدیم، ریز طرر  عامل  اروری و دمای ملیط  ررسی شهد در زمانیکهه موهدار کهل     

(Total Water Contentدر یو رنج ثا ت نگه داشته شد   اشد. کریستالهای یخی ناهمگن هسته )   دار شهد  توسهط

توانند  خشی از تا ش خورشید را جهب و  راکند  کنند و  ر میزان تا ش نور دهند، میکلرید سدیم که تشکیل ا ر می

 خورشید  ر زمین اثر نهارند.

ای کریستالهای تولیهد شهد  در   روسلهای کلرید سدیم، مرالعه خاصیت  راکندنی تود جهت تخمین خواص تا شی آئ 

(  یشهرو  ررسهی خهواص    6414دماهای مختلف و در طیف کامل تا ش خورشیدی ضهرورا دارد. ههافمن و تاسهبی )   

ایشهگا  و  صهورا   اند.از آن  ه  عد، ملووین  سهیاری کهار را در آزم  ای ا رها در آزمایشگا   ود همگن  راکندنی زاویه

 ررسی تئوری  راکندنی ذراا ا ر در اشکال مختلف را در نواحی مادون طرمز و مرئی ( 6412لیو ) .میدانی ادامه دادند

ای ریهز طرهراا آب، ا رههای کریسهتال یخهی و فهاز       (   ر روی خواص  راکندنی زاویهه 6414انهام داد. ساسن و لیو )

نیهز  هارکی و همکهارانش     2۶۶2ریکه نور لیزر طربی شد  کهار کردنهد. در سهال    مخلوط در آزمایشگا   ا استفاد  از  ا

 راکندنی توسط کریستالهای یخی متفاوا را  ا استفاد  از  رتو لیزر طربی شد  و نفلومتر طربی در آزمایشهگا  مهورد   

 مرالعه طرار دادند.

 

 

 

 

 

 -C 5 /01°ید سدیم در دمای تشکیل شده توسط ذرات گرد کلر ایکریستالهای یخ مکعبی و میله

 )شکل سمت راست( -2/4)شکل چپ( و 
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- هی (، 2SO4(NH4))رود که ذراا سولفاا  یشتر  ه شکل اسید سولفوریو  اشهند امها سهولفاا آمونیهوم     انتظار می

نیز در ترو وسفر   میزان زیاد یافت  یب این اجزاء( و ترک3HSO4(NH4))(، لتوویسیت NH4HSO4)سولفاا آمونیوم 

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( و نیترات)در سطح دریاها(2112تا  2115در سالهای ) غلظت آئروسلهای سولفات

 

سازی های  سیار کوچو وجود دارد خصوصیاا هستهصورا آئروسل و درانداز ه دلیل اینکه سولفاا آمونیوم در جو  

زایی آن در رنج ر حائز اهمیت است. سولفاا آمونیوم  یشتر  ه شکل مللولهای آ ی تهیه شد  و توانایی هستهآن  سیا
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نیرد.  ا  ررسهی غلظهت کریسهتالها    درجه سانتیگراد تا چندین درجه  االی صفر مورد آزمایش طرار می -21وسیعی از 

درجه سانتیگراد دو  یو کوچکتر  -1/6و  -1/62 یشترین میزان و همچنین در  -C 2/6۳°مشاهد  شد که در دمای 

ایهن  + هم کریستالهای هیدراته تولیهد کنهد. تها طبهل از     C 3/5°تواند تا دمای غلظتی وجود دارد. سولفاا آمونیوم می

+  ه اثباا رسید   ود. کریستالهای تشکیل شد  در دمای  االی صهفر  C 1°نهاری اور  تا دمای نتیهه، خاصیت هسته

حویوت تهمعاا هیدراته سولفاا آمونیوم هستند. کریستالهای هیدراا در انکو اتور در رنهج دمهایی  هاالیی    درجه در 

 .شوندرشد داد  می

 

 

 

 

 

 

 

+ )شکل سمت چپ( و روی میله آلیاژی در دمای C  3/3°رشد کریستالهای هیدراته روی یک اسالید در دمای

°C 3/5شکل سمت راست( درداخل انکوباتور( + 

 

نشهانگر حضهور سهولفور و اکسهی ن در سهاختار ترکیهب  هود  و وجهود          -NMR Hلیز  ا روش  راش  رتو ایکس و آنا

 است.سولفاا آمونیوم و شکل هیدراته در کریستالهای رشد یافته را مشخا کرد 

 

 

 

 

 

 ساختار یونهای سولفات و آمونیوم هنگام تشکیل پیوند با مولکولهای آب
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تها   645۶عامهل هسهته سهاز از سهال      نینور   عنوان اول یددی باای ارش  ا استفاد  از ترک شیو   افزا ر یادیز تعداد

 ایه طرهرک ا هر    هیه اول فیه ط ینانهان رییمواد جاذب الرطو ه که   اعث تغ قیحال تزر نیدر حال انهام است.  ا ا کنون

نهرم کهه    هیه  ها  ا  یاکومولوس طهار   یا رها لیتعد ی را یمناسب وش ه عنوان ر ،شودیطرر   اران م یهانرفه هادیا

جهاذب الرطو هه از    یشود. اصول  ارور ی اشد ملسوب میم لومتریا ر تا سرح ذوب در حد چند ک هی ا یفاصله عمود

در  و شهد  انیه   645۳الدالم و ا لمن در سال  کومولوس توسط یذر  نمو  ه داخل ا رها یادیسووط تعداد ز قیطر

 شیاز تگرم و افهزا  یریکه  ا هدف جلون یشمال یداکوتا لوایدر  رو    ا یشینمو  رور آزما  ا ی ارور 6412سال 

نمهو   زیذراا ر یشمال یانهام نرفته در داکوتا شاایآزما گریو د شیآزما نی ارش  ود مورد استفاد  طرار نرفت. در ا

انههام نرفتهه در    شااین( رها شد. آزماطرر   ارا ینرفه ها هادیا یکومولوس ) را اسیمتوسط مو یا رها هی ا وینزد

 هارش از   شیجهاذب الرطو هه در افهزا    ی ا عاملهها  ی الوو   ارور ییکارآ دیمؤ 644۶در اوائل دهه  زین یجنو  یوایآفر

جههب رطو هت از ههوا( در رطو هت      قیه طر زشدن ا عیما یعنیذوب مواد جاذب الرطو ه ) . اشد یکومولوس م یا رها

 رکلهراا   یعمهدتاً حهاو   ی( استفاد  از مشهعلها 6441و همکاران ) ماتر .ردین ی%  صورا م6۶۶کمتر از  اری س ینسب

  اشد.یم کرونیم 5/۶ ا طرر متوسط  می تاس دیذراا کلر هادیکردند که حاصل سوختن آن،  ا شنهادیرا   میسد

کومولهوس   یا رها هی ا ویمشعلها نزد نیاست.  ا سوختن ا یمواد  ارور لونرمیک وی حاملجاذب الرطو ه  یمشعلها

 کند.   یم رییتغ  "رطا ت"اثر  قیطررک ا ر از طر فیط

 هه   ازیه ذوب ن یاست کهه  هرا   نیا می تاس دیذارا کلر تیوجود دارند اما مز یادیز یعینرچه مواد جاذب الرطو ه طب

 یآورفهن  نیه نرچهه  هر اسهاس ا   . کنهد یعمهل مه   یا ر عانیو  سهولت  عنوان هسته م دارد ۳۶تا  1۶ یرطو ت نسب

آن  منظهور   ییاثباا کارآ یکن   رایل ، ارش انهام نرفته است شیجهت افزا کشورهای مختلفدر  یگرید شاایآزما

 مواد جاذب الرطوبه         
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مشهخا  رهور مثهال فصهل      یدور  زمان ویمنروه هدف ثا ت در  وی یرو یگرید شاایانهام آزما ی ارندن شیافزا

 است . یتا ستانه ضرور ویوکتکان یا رها

 

 اروری ابر سرد و ابر گرمشماتیک فرایند ب
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