انتخاب روش باروری ابرها بر چه اساسی است؟



روش باروری ابرها» عبارتی است که جهت انتخاب مواد مناسب باروری و
« 
کارمیرود.درتعیینبهترینروشبرای

شیوهتوزیعورساندناینموادبهابربه
برایمثالچهنوع
تصمیماتمتعددیمیتواناتخاذنمود .

یکپروژهمعینباروری،
ماده باروری مورداستفاده قرار گیرد؟ برای باروری از «ژنراتورهای زمینی» یا
«هوایی»یاترکیبیازهردواستفادهشود؟چهمقدارمادهباروریبهکاررود؟برای
باروریمناسبمنطقههدفبهچندژنراتورزمینییاهواپیمایبارورینیازاست؟
) (Griffith et al.,1995; ASCE,2006
مترینموادمورداستفادهدربارورسازیابرهاکدامند؟
مه 
عاملهای باروری»  نیز

مواد مورداستفاده در پروژههای باروری ابرها که «
رکهایابرشرکت
نامیدهمیشوندبستهبهنوعابروفرایندهاییکهدررشدقط 

عاملهای

یخساز» تقسیم میشوند .
میکنند به دو گروه «مواد نمگیر» و «مواد  

درابرهایگرمبهدلیلداشتنقابلیتجذبرطوبت،آبمحتویابرراجذب

نمگیر

نمک،اورهونیتراتآمونیوم

موجبریزشبارانمیگردند.

کردهورشدمیکنندو

یخساز درابرهاییکهدارایساختارمایع
عاملهای 

عاملها هستند .

ازجملهاین
عاملها

بلورهای یخ میشوند .این 
بهصورت آب اَبَرسرد هستند موجب ایجاد  

اکسیدکربنمایع

نیتروژنمایع» «،
دی

پروپانمایع»«،

یخخشک«،
عبارتنداز:یدیدنقره ،
ویژگیهایکلیموادباروریدرپیوستشمارهسهآمدهاست

»وبرخیموادآلی.
(گلکار.)ASCE,2006; 68،

عنوانرایجترینمادهباروریکداماست؟

یهایشاخصیدیدنقرهبه
ویژگ 
دانههای
یدیدنقره معموالً توسط شرکتهای توزیع مواد شیمیایی بهصورت « 
شکلپودربهفروشمیرسد(شکل.)2.1یدیدنقرهباوجودقیمتنسبتاً

ریز» 
یابه
مطلوبترینمادهبرایباروریابرهابه

بهدالیل مذکوردر جدول 2-1
باالیآن ،
حسابمیآید .







عنوانرایجترینمادهباروری ;(ASCE, 2004; Demott,1991

:ویژگیهاییدیدنقرهبه

جدول2-1
)Garvey,1975

ردیف 

ویژگیها 


2

صرفنظر از فرایند تأثیرگذاری آن ،بهعنوان یک هسته فعال برای افزایش بارش عمل
میکند.
با ثابت حاللیت کمتر از  01-9گرم بر یک گرم آب ،تقریباً در آب نامحلول است بهطوریکه
میتواند قبل از حلشدن هستهسازی کند (یدیدنقره بدون داشتن این ویژگی ،نمیتوانست
هیچ نقشی در باروری ابرها داشته باشد).
در دماهای باال بهطور کامل پایدار بوده بهطوری که امکان تبخیر و تراکم مجدد برای تشکیل
تعداد زیادی هسته فعال را فراهم میکند.
آستانه دمایی بلورشدن یدیدنقره در حدود  -4ocمیباشد که بهطور قابلتوجهی باالتر از
دمای آستانه دیگر هستههای یخی که در حالت طبیعی وجود دارند میباشند (دماهای حدود
.)-01oc
با استفاده از دیگر ترکیبات آن ،هستههای یخ حتی در دماهای گرمتر ایجاد میشوند و لذا
میتوان از آن بهعنوان ماده نمگیر بهرهبرداری نمود.

1

3
4

5





شکل:2.1پودریدیدنقرهدرترکیببا 
موادشیمیاییدیگر(مرکزاسنادمرکزملی 
تحقیقاتومطالعاتباروریابرها) 




بهدرونابرتزریقمیشوند؟

هروشهایی

موادباروریابرهابهچهمقداروباچ
بهطورکلی مواد باروری را میتوان با دو روش زمینی و هوایی به درون ابر
تزریقنمود.درروشهوایی ،نحوهتزریقموادبهنوعباروری،نوعابر موردنظر،
اروریونوعپخشکنندهبستگیداشتهوبهسهروشباروریدرونابر،زیر

مادهب
ازژنراتورهایزمینیوپرتابهها

پایهابروقلهابرصورتمیگیرد.درروشزمینی 

میشود) .(Griffith et al.,1995; ASCE,2006شکل1.1
وتوپاستفاده 

اعمازموشک 
نشانمیدهد .درجدول 1-1درپایانهمین

طرحوارهایازانواعاینروشها را

هایانواعروشهایاجرایباروریابرهاباهممقایسه


بخشنیزجزئیاتوویژگی
سامانههای تزریق مواد در هر

شده ) (ASCE,2006و نرخ توزیع مواد باروری و نام 
روشونیزابرهاییکهبرایباروریباآنروشمناسبمیباشندبیانشدهاست .













 
:روشهایتزریقموادبارورسازیابرها )(WMA,1996

شکل1.1



در روش باروری هوایی با چه تجهیزاتی یدیدنقره و مواد نمگیر را وارد ابر
میکنند؟

بستهبهاین کهروشتزریقموادباروریازرویابر،پایهابرویازیرابرباشد
سامانههایتزریقموادتاحدودیباهممتفاوتاست .چونیدیدنقرههمقابلیت

بادیگرجامداتقابلاشتعالرا

درمحلولقابلاشتعالوهمقابلیتترکیب

انحالل
دارد لذا میتوان آن را بهشکل جامد و بهصورت فلرها یا پیروتکنیکها و یا
اینمنظور تولید
بهصورت محلول جهت سوختن در ژنراتورهای طراحیشده به 

"
درمحل» یابهاصطالحدیگر«درانتهامشتعل»
فلرهایابهصورت«مشتعل 

نمود.
بوده و از خشابهای ثابت نصبشده در نزدیکی نوک بال هواپیما میسوزند
شکلهای  4.1، 3.1و)5.1ویاپرتابی بودهوازکفیابدنههواپیمابهدرونابر

(
میسوزند (شکل  8.1و  .)2.1فلرها مشابه
سقوط کرده و در حین سقوط  
هایمعمولیچندرشتهای هستندکهدرقسمتانتهاییآتشگرفتهوبرای


مشعل
میسوزند(.)ASCE,2006
دورههایزمانیمختلفازچندثانیهتاچنددقیقه 










شکل:3.1نحوهجایگذاریفلرهایمشتعلدرمحلبررویبالهواپیما.فلرهاینازک،ماده
میباشند) (Erwin et al.2007
یدیدنقرهوفلرهایضخیمموادنمگیر 







نمگیردرکوهولیا1ی
شکل:4.1انجامباروریبافلرهایمشتعلدرمحلحاویمواد 
مکزیک) (BM,2007







 
نمگیر).(BM,2007
:مسیرقابلرؤیتقطرکهایآبپسازباروریهواییبامواد 

شکل5.1

1 - Coahuila, Mexico








شکل:8.1نحوهقرارگیریفلرهایپرتابیدرزیرهواپیما

)(Parkinson,PPT




شکل:2.1باروریبافلرهایپرتابیاززیرهواپیما

)(Parkinson,PTT


درشکل2.1فلرهایپرتابیضمنجداشدنازهواپیماتقریباً866تا 2666متر
بسته به طراحی زمان سوخت ،در حالت مشتعل سقوط میکنند .زمانی که مواد
باروری با انفجار چاشنی به بیرون پرتاب میشوند ،پوشش آلومینیومی روی
ترکیب مواد باروری ،درون خشاب باقی میماند .شکل   6.1فلرهای پرتابی که
درون خشابها جاسازی شدهاند و شکل  2.1مسیر سوختن فلرهای پرتابی در
شب را در حین باروری نشان میدهد .اندازه فلرها را میتوان با توجه به نرخ
مصرف،متغیردرنظرگرفت.فلرهاییکهدرزیربدنههواپیمانصبمیشوندتنها


هاییکهدربدنههواپیمانصبمیشوندجهتباروری

جهتباروریقلهابرو آن
قلهودرونابربهکارمیروند .












محلجایگذاریآنها(مرکزاسنادمرکز

فلرهایپرتابیحاوییدیدنقرهوخشابهای

شکل:6.1
ملیتحقیقاتومطالعاتباروریابرها) 












شکل:2.1نحوهسوختنفلرهایپرتابیپسازشلیکازبدنههواپیمایباروریدرشب

) (Huggins,PPT


روش دیگر تزریق هوایی یدیدنقره ،استفاده از «ژنراتور استونی یدیدنقره»
میباشد .ژنراتورهایی که بدینمنظور طراحی شدهاند شامل یک مخزن حاوی

محلول استونویدیدنقرهویکخروجی بوده ودرنوکبالیازیربالهواپیما
نصبمیشوند.محلولاستون-یدیدنقرهبافشارازطریقخروجیبهدروناتاقک

بلورهاییدیدنقرههمراه
احتراقراندهشدهودر آنجامحلولمشتعلگردیدهو 

با دیگر محصوالت جانبی به داخل جو رانده میشوند 
) .ASCE,2004شکل 26.1نوعیازاینژنراتورکهدر زیربالهواپیمانصبشدهو
شکل  22.1نوع دیگری از ژنراتور که به نوک بال هواپیما وصل شده و در حال
باشدرانشانمیدهد.ازژنراتورها


سوختنوپخشموادباروریاززیرپایهابرمی
استفادهمیشود .

جهتباروریدرونابروزیرپایهابر
;(Griffith et al.,1995












:نمونهایازژنراتورمحلولاستونویدیدنقرهواقعدرزیربالهواپیما ) (Vinoj,PPT

شکل26.1













شکل:22.1باروریپایهابرباژنراتورمشتعلدرمحلدرداکوتایشمالی.ژنراتورلوهسحاویمحلول
حالسوختنمیباشد 

نویدیدنقرهدرنوکبالهواپیمادر

استو



آهنگ تولید یدیدنقره از فلرهای پرتابی  26تا  266گرم دردقیقه و از
ژنراتورهای استونی هوایی  1تا  3گرم در هردقیقه میباشد ).(ASCE,2004
میباشد (ASCE,
آزمایشاتنشاندادهاندبازدهژنراتورهایاستونی26برابرفلرها 
).2006

نمگیربهدرونابرکدامند؟
ترینروشهایتزریقزمینییدیدنقرهویامواد 


رایج
.2-1
متداولترین سامانه تزریق در باروری زمینی یدیدنقره« ،ژنراتورهای محلول

هامیباشند.ژنراتوراستونیزمینی،یک


وفلرهایاپیروتکنیک
استون-یدیدنقره»
یدیدنقرهمیباشدکهسوخته

کپسولحاویمحلولاستونباغلظت2تا5درصد
ودودحاصلهراباحالتافقیویابازاویه25تا166درجهنسبتبهسطحافقدر
رباالدستمنطقههدفنصبمیشوند

هواپخشمیکند.ایننوعژنراتورها کهد

میشوند.راهبریژنراتورهای
بهدوروشدستیوکنترلازراهدوربهرهبرداری  

هایماهوارهایصورتگرفتهو


سامانه
کنترلاز راه دوربااستفادهازرادیو،تلفنو

دستیبدوننیازبهتلفنماهوارهای،ریزپردازشگر،منبعبرق

سامانه ژنراتورهای 
قرارمیگیرد.

بهرهبرداری
وهوابهصورتدستیمورد 

آوریدادههایآب


ثابتوجمع
استفادهازژنراتورهایدستیکمهزینهبودهواغلبدرنزدیکیمناطقمسکونیو

در ارتفاعات پایینتر نسبت به ژنراتورهای کنترل از راه دور نصب میشوند.
دادهشدهوازیکمکان

ازایندستگاههاآموزش

ساکنانمحلیبرایبهرهبرداری

کردندستگاهدستورمیگیرند ;(Griffith et al.,1995


مرکزیجهتروشنویاخاموش
)  .ASCE,2004,2006; WMA,2009شکل 21.1نوعدستی،شکل 23.1نوعکنترلاز
راه دور و شکل  24.1یک ژنراتور استون-یدید نقره مشتعل در حال باروری را
نشانمیدهد .


شکل:21..نمونهژنراتورزمینیدستی 
یدیدنقره 
)(Shivaji,2005



شکل  :23..ژنراتور زمینی کنترل از راه دور
)(Griffith & Yorty,2009



شکل:24.1نمونهژنراتورزمینییدیدنقرهدرحالباروری ) (Marler & Stone,2007
فوقالذکر فلرهای زمینی همانند فلرهای هوایی
عالوه بر تجهیزات  
مشتعلدرمحل ،درون خشابهای طراحیشده بدینمنظور جاسازی شده و

گیررابهدرونابرپخشمینمایند).(ASCE, 2006این

هستههاییدیدنقرهیاموادنم

فلرهاازطریقیکسامانه کنترلخودکاربا آهنگ ازقبل تعیینشدهسوختهو
همانند ژنراتورهای زمینی کنترل ازراهدور بهرهبرداری میشوند .فلرها در زمان
صورتهمزمانآتشگرفتهو

بهنوبتویاحتیدرصورتلزومبه
موردنظراپراتور 
توالیدورهایباآهنگ

درروشکنترلازراهدورمعموالًازسامانه 

روشنمیشوند.

ازقبل تعیینشده برای اشتعال این فلرها استفاده میشود .شکل  25.1دو نوع
مختلفازفلرهایدرختیزمینیرانشانمیدهد .


 









شکل  :25.1دو نمونه فلرهای درختی
خودکار )(TRC,2009



عالوهبرفلرهایدرختیدربرخیکشورهاازجملهچینازنوعفلرهایداخل
محفظه نیز استفاده میشود .ارتفاع این محفظهها متغیر بوده و از یک دودکش
تشکیلشدهکهدودحاصلازسوختنفلرها ازآنخارج وبهطرف ابرهدایت
می شود.ارتفاعدودکش ازپایهفلردرنمونه مورداستفاده درچینحدود 3متر

نفلرهادرچینرانشانمیدهد .

میباشد.شکل28.1نمونهکاربردیای








شکل  :28.1محفظه دودکشدار حاوی
فلرهایدودزایزمینیمورداستفاده درچین

(گلکار )26،




یک روش دیگر در تزریق مواد باروری که برای مثال در کشور چین بسیار
پرتابیزمینبههوامیباشد.شکل

یاتوپهای

موشکها 

متداولاست استفادهاز
موشکهایمورداستفادهوشکل26.1تجهیزاتپرتاب

ایازتوپهاو


نمونه
22.1
وتصویریازباروریباآنرادراینکشورنشانمیدهد .

موشک






موشکها و توپهای

شکل  :22..نمونه 
پرتابیحاویموادباروریمورداستفادهدر
کشورچین) (Yao,PPT












شکل:26..تجهیزاتپرتابموشکوتصویری
ازاجرایباروریباآندرچین) (Yao,PPT

خشکونیتروژنمایعبهدرونابرچگونهاست؟


روشتزریقیخ
سانتیمترو

هاییخخشکبه قطر 6/8تا 2


خشک،قرص

تزریقیخ
درسامانه 
هاینصبشدهدرکف


پیازدریچه
مترپی 
در

هطول6/8تا1/5سا 
نتی
یاذراتریزب 
میشوند.اینقطعاتقبلازتبخیر2الی1کیلومترمسیر
هواپیمابهدرونابررها 
ابر را پیموده و ابر را بارور میکنند ) .(ASCE,2006شکل  22..قطعات خردشده
شکلهای  16.1و 12.1بهترتیبنمونهایازدستگاهمرتبطباتزریق

یخخشکو

ازکفهواپیمادرحینباروریرانشانمیدهد .

یخخشکوپخشآن



 


یخخشک 
دانههای 
شکل :22..









:پخشیخخشکاززیر

شکل:16..نمونهدستگاهپخشیخخشکدرونشکل12..
بدنههواپیما
) (Huggins,PPT

هواپیما )(Griffith & Yorty,2009


هاینصبشدهبر


طریقلوله
نیتروژنمایع،هدایتآناز

رایجترینروشتزریق

میباشد ) .(ASCE,2006شکل  11.1سیلندرهای
روی بدنه هواپیما به درون ابر  
کهنیتروژنازآنبهدرونابرپخشمیشودرانشان

نیتروژنمایعوخروجیآن

میدهد .


طوالنیمدتموادباروریبهویژهدرونابرهایکومولونیمبوسکهپروازدرنزدیکی

هاخطرسازیادشوارمیباشد،امکانپخشقائموافقیموادباروری


ویادرونآن
درون سامانه ابری  ،امکان پرتاب مواد باروری از قله و یا درون ابر به محیط
جایگذاری و خدمات و پشتیبانی
انتخابشده ،هزینه پائین تولید و بکارگیری  ،

آسان ) .(ASCE,2006


آیامیتوانازهرهواپیماییجهتباروریابرهااستفادهنمود؟

نوعهواپیمایمناسببرایهرپروژهخاصباتوجهبهعوامل مختلفازجمله
محدودههایدمایی

بزرگیمنطقههدف،ارتفاعاتنزدیکویادرونمنطقههدف،
درآنانجاممیشود (فصلگرمیافصلسرد)،فراوانی و

کهعملیاتباروریابرها
طول مدت قابلانتظار عملیاتهای باروری ،نیاز به وجود سنجندههای هواویزها،
قطرکهای ابر و فیزیک ابر و غیره انتخاب میشود .بهمنظور انجام پروازهای

باروری در مناطق اَبَرسرد ابر ،بایستی از هواپیماهای مجهز به سامانه ضدیخ
استفاده نمود .همچنین در پروازهایی که در ارتفاع زیاد و از قله ابرها انجام
می گیرد بایستی هواپیما دارای کابین مخصوص مقاوم در برابر افت شدید فشار

هوایبیرونباشد.درمواقعیکهازژنراتورهایهواییاستونییدیدنقرهوفلرهای
استفادهمیشودهواپیمابایستیتواناییپروازدرمناطقجریانات

مشتعل درمحل 

عمودی زیر پایه ابر را داشته باشد .بهطورکلی هواپیماهای مورداستفاده در
پروژههای عملیاتی باروری ابرها در دنیا از نوع هواپیماهای تکموتوره یا

هواپیماهای بزرگتر دوموتوره میباشند که از معروفترین و رایجترین آنها
میتوانبهانواعزیراشارهکرد«:پاپیرسسنای«،»1سسنای«،»346پایپرچینی

« ،»1کینگ ایر سی« ،»26کینگ ایر« ،»266کینگ ایر« ،»166کینگ ایر،»356
بیشترپروژههایباروریابرها

«لیر 35آ»«،آنتونوف 18و »36و«یاک. »46در
وپایپرچینیودرپروژههای

باهدفافزایشبارش ،ازدوهواپیمایسسنای 346
تگرگزدایی ،از هواپیمای لیر  356استفاده میشود );Loxley,2005خطیبی.)2326،

اینهواپیماهارانشانمیدهد .

شکلهای13..تا12..نمونهتصاویریازبرخیاز





شکل:13..هواپیمایپایپرسسنای II


شکل:14..هواپیمایسسنای 346


شکل:15..هواپیمایپایپرچینیII

:هواپیمایکینگایرc91
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:هواپیمایکینگایر 266
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شکل  :16..هواپیمای کینگایر
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شکل:12.1هواپیمایلیر 35A






چه تجهیزاتی جهت تشخیص مناسببودن خصوصیات فیزیکی و خردفیزیکی
کارمیرود؟ 

ابرها 
به
میتواناطالعاتجزئیدرخصوص
روشهایمدرن«سنجشازدور» 
باکمک 
ساختارابر،فازابر(آب-بخار-یخ)وسرعتوجهتبادبهدستآورد.برایمثالبا
استفادهازتصاویرحاصلاز«

 

:33..تصویریازرادیومترمیکروموج 
)  (WMI, 2005, Terblanche,PPT





سنجندههابررویبدنههواپیما

عالوهبرتجهیزاتفوق،بانصبانواعمختلف 
سنجندههاعبارتنداز

رااندازهگیرینمود.برخیاز این

کمیتهای جوی

میتوان

اندازهگیر قطر ذرات ابر،

سنجنده محتوای آب مایع ابر ،دما ،دمای نقطه شبنم  ،
بارش ،طیف قطرکهای ابر ،سرعت لحظهای قائم ،طیف هواویزها ،هسته تراکم
سنجندههای اندازهگیری کمیتهای شیمیایی جو و غیره .شکل 34.1

ابری ،
کمیتهای فیزیک ابر که بر روی هواپیمای تحقیقاتی

سنجندههای 

نمونهای از 

دهد.الزمبهذکراستاندازهگیری


متعلقبهایالتآیداهونصبشدهرانشانمی
این کمیتها معموالً جهت اهداف تحقیقاتی و مطالعات قبل از اجرای عملیات
باروریبهکارمیرود(خطیبی .)91،


















تکنیکهایپرتابی

هواشناسیبههمراهپیرو

کمیتهای

:تجهیزاتاندازهگیری

شکل34..
نصبشدهرویهواپیمایباروریوتحقیقاتیدرایالتآیداهو)(Parkinson,PPT


