
 

 

 

 

 



 بارورسازی ابرها در جهان 

ادر کرده هوا ص وی درخصوص وضعیت تعدیل آب یاهسازمان جهانی هواشناسی بعنوان متولی امر تعدیل آب و هوا بیانیه 

د. روز می کنملیاتی بعآن را براساس آخرین یافته ها و نتایج پروژه های علمی، تحقیقاتی و  بارچند سال یک هر است که 

ای خصوصی نكاری توسط شرکتهعدادی از کشورهای پیشرفته دنیا فعالیتهای تعدیل آب و هوا بصورت پیمااکنون در تهم

هواشناسی درصد  سازمان جهانیمیالدی  1992در بیانیه  که گرددو به درخواست موسسات دولتی یا خصوصی اجرا می

تا  13شرق دریای مدیترانه در  و درصد  10-15کوهستانی در دوره زمستان و بهار، ی هاافزایش بارش از سیستم های ابر

 درصد ذکر شده است.   15

 

 

 

 

 

 

 

 : روشهای بارورسازی ابرها در دنیا1شكل 

تا کنون بطور متوسط سالیانه  1984بیانیه سومین کنفرانس مدیران علوم جوی سازمان جهانی هواشناسی از سال  مطابق

مربوط به  %35آنها مربوط به افزایش بارش، ،  %61رسیده است که ن سازمان به ثبت یپروژه باروری ابرها در ا 68

 2008اکتبر   27-29% مربوط به محو مه بوده است. مطابق با بیانیه  این کنفرانس که در تاریخ  4جلوگیری از تگرگ و 

ه می شود این ذکر شده که تعداد پروژه ها بسیار بیشتر از این تعداد می باشد بطوریكه تخمین زد ،شده است منتشر

پروژه در سال برسد. بر اساس این صورتجلسه، فعالیتهای تعدیل آب و هوا در تعدادی از کشورها با هدف  200تعداد به 

مدیریت بحران ناشی از خشكسالی، بهبود اقتصادی ناشی از افزایش ذخایر آب، حفاظت از محصوالت کشاورزی، و غیره و 

 آب و هوایی از قبیل مه، تگرگ و غیره صورت گرفته است.      یا کاهش ریسک حاصل از تأثیرات زیاد



کشور  187اکنون در سازمان هواشناسی جهانی هم 2رئیس گروه تعدیل آب و هوا 1براساس گزارش آقای دکتر بوژکوف

ایل به باشند و در نتیجه معضو کنونی سازمان هواشناسی جهانی شدیداً به امكان تعدیل سودمند آب و هوا عالقمند می

 باشند.شرکت در طرحهای کاهش تأثیر بالهای طبیعی نظیر خشكسالی، طوفان، مه و ... می

 

 

 

 

 

 

 

 خص شده است.که در نقشه با رنگ نارنجی مش WMOی ثبت شده در : کشورهای فعال در زمینه اجرای پروژه های تعدیل آب و هوا2شكل 

رای دهد که نتیجه عملی اجاروری ابرها در کشورهای مختلف نشان میهای بمطالعات و بررسیهای حاصله از ارزیابی پروژه

صد در در 30الی  5درصد در مناطق غیرساحلی و  20الی  5های استحصال آب به افزایش میزان بارندگی بین پروژه

 .مناطق ساحلی منجر گردیده است

  ن دالر به درآمد میلیو 43تا  10ن درصد افزایش بارندگی بی 10براساس تحقیقات دانشگاه ایالتی مونتانا هر

 کند.محصوالت کشاورزی ایالت مذکور اضافه می

 های ژوئنهمیلیمتر افزایش بارندگی در ما 30کند که مرکز تحقیقات کشاورزی ایالت داکوتای شمالی اعالم می- 

 دهد.ژوالی و آگوست درآمد اقتصادی ایالت را به میزان نیم میلیارد دالر افزایش می

 درصد افزایش بارش، باعث افزایش 40تا  10دهد که هر ای ایالت ایلینویز نشان میقات سازمان آب منطقهتحقی 

های هزینه افزایش در ذخیره آب، همه   %1درصد خواهد شد و هر  20الی  4محصول ذرت و سویا به میزان 

 دهد.باروری ابرها را پوشش می پروژه

 ر آمد نقدی داجرا شده است. طبق گزارشات منتشر شده، افزایش  1998 باروری ابرها در کشور مالی از سال

 یش داشته استدرصد افزا 10-15کشاورزی از زمانی که باروری ابرها در این کشور اجرا شده است 

                                                           
1 - Rumen D. Bojkov 

2- Weather Modification (WM) 



  بطور کلی در شهرهای آنكارا، استانبول و ازمیر اجرا شد.  1992تا  1989باروری ابرها در کشور ترکیه از سال

معادل با  تقریباً برآورد گردید که   %22ای پروژه باروری ابرها در چهار حوزه اصلی آبریز استانبول حاصل اجر

 . می باشد میلیون متر مكعب ذخیره آب پشت سد 60

: سابقه اجرای پروژه های باروری ابرها در برخی کشورهای عربی1جدول   

 کشور الجزایر ليبی مراکش اردن عراق عربستان سعودی سوریه امارات متحده عربی

 سال آغاز پروژه 1952 1971 1983 1986 1989 1990 1991 2000

 

 : نتایج جرای پروزه های باروری ابرها در کشورهای عربی2جدول 

 درصد افزایش بارش کشور  

کشورهای حوزه خلیج فارس: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، 

 کویت، قطر، عمان یمن
6/9  

8/7 کشورهای خاورمیانه: عراق، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین  

5/23 کشورهای شمال و غرب آفریقا: تونس، الجزایر، مراکش، موریتانی  

 59 کشورهای عربی آفریقایی: مصر، سودان، سومالی، جیبوتی
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 نتایج باروری ابرها در برخی کشورها 

 جرا درآوردوری ابرها را بمنظور تأمین نیروی برق به ابار 2005دولت اندونزی برای اولین بار در سال  الف:

متشكل از  عملیات باروری ابرها زیر نظر کمیته ای که 1958از سال  چینبا توجه به مشكالت کمبود آب در  ب:

 وزارتخانه ذینفع می باشد شروع به فعالیت نمود.  13نمایندگان 

اشد. بر اساس می بنفر پرسنل  35000 هواپیما و  30شكل از تاکنون مت 2003در سال مجموعه باروری ابرها در چین 

بیلیون متر  2100 مجموعًا  2003تا  1959گزارشات منتشر شده مرکز باروری ابرها در این کشور توانسته است از سال 

 مكعب آب اضافی تولید کند. 

درصد افزایش  10تا  5ر با اثربخشی محاسبات اقتصادی نشان داده است که باروری ابرها در این کشو استرالیادر  ج:

  بارش، اقتصادی بوده است.

باروری ابرها عمدتاً بمنظور افزایش باران و برف انجام می شود که این کار در  1946از سال  ایاالت متحده آمریکادر  د:

 %4هد که بین دو بخش دولتی و خصوصی آن کشور در حال انجام است. گزارش ها و ارزیابی در آن کشور نشان می د

)ایالت تگزاس( افزایش بارش رخ داده است. نسبت سود به هزینه در این پروژه ها از سه  %20)ایاالت نوادا و کالیفرنیا( تا 

  به یک گزارش شده است.   70به یک تا  

 

 

: برنامه های تعدیل آب و هوا در ایاالت متحده 3شکل 

 آمریکا

 

 

 


