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  چكيده

نقره يديد تركيبي است كه به عنوان هسته ساز در بارش باران هاي مصنوعي مورد استفاده قرار مي گيرد ذرات اين تركيب با جمع    
ه هاي بزرگ يخ شده و عامل بارش باران مصنوعي آوري قطرات بسيار ريز آب از ابرهاي كم بارش ، موجب تشكيل قطرات بزرگ آب يا تك

. زيادي قيمت نقره يديد و بارش باران هاي اسيدي ، موجب انجام اين پژوهش براي جايگزيني اوره به جاي نقره يديد  گرديد . مي شود
متر و توانايي خنثي كردن باران هاي انجام آزمايش هاي مختلف نشان داد كه اوره در مقايسه با نقره يديد،راندمان بارش باال،هزينه بارش ك

در اين مقاله سعي شده است بعد از بررسي چگونگي بارش باران هاي مصنوعي نتيجه شود كه اوره تركيبي مناسب براي . اسيدي را دارد 
  .جايگزيني نقره يديد در بارش باران هاي مصنوعي است

 

  .نقره يديد   ،كاربĤميد  ،بارورسازي ابرها  ،ابرفوق سرد  :كلمات كليدي 

 و تاريخچه مقدمه - 1

  بِسمِ اهللاِ الْرَّحمن الْرَّحيم
فَيصيب اله و ينَزِّلُ منَ السماء منَ جِبالٍ فيها من برَد ألَم تَرَ أنَّ اهللاَ يزْجِي سحابا ثُم يؤلَّف بينَه ثُم يجعلُه ركَاما فَتَرَي الْودقَ يخْرُج منْ خلَ

  )43سوره نور ، آيه (يه من يشَاء و يصرفُه عن من يشَاء يكَاد سنَا برْقه يذْهب بالْأبصار   
آيا نديده اي كه خداوند ابرها را به آرامي مي راند ، سپس در بين آن ها پيوند مي دهد ، سپس آن را متراكم مي كند ، آن گاه دانه اي 

را مي بيني كه از شكاف آن بيرون مي آيد ، و خداوند از آسمان از كوه هايي كه در آن جاست ، تگرگ فرو مي فرستد و به هر  باران درشت
چشم ها را از بين ) بينايي(كس كه بخواهد بدان گزند مي رساند و از هر كس كه بخواهد آن را باز مي دارد ، نزديك است كه تابش برقش

  .ببرد 
قع در سواحل درياها و اغلب كشورهاي سردسير در طول سال به اندازه كافي نزوالت آسماني را به شكل هاي مختلف اكثر كشورهاي وا

كامال تامين شده و حتي بيش از حدنياز عده ... دريافت مي كنند در چنين كشورهايي آب مورد نياز كشاورزي ، مصرف شهري ، صنعتي و 
و خشك ، بارش كمتر از حدنياز است و در بعضي سال ها عدم بارندگي موجب خشك سالي  اي از آن كشورهاست اما در كشورهاي گرم

دانشمندان جهت رفع مشكل ميزان بارش در مناطق كم بارش به فكر ايجاد . شده و صدمات جبران ناپذيري به محيط زيست وارد مي كند
  .طوبت الزم براي بارش را دارند ولي بارش از آن ها اتفاق نمي افتدمعروفند اين ابرها ر» باران زا«بارش از ابرهايي شدند كه به ابرهاي 

كه با تحريك و تغيير در فرآيندهاي دروني آن هاهمراه است » باران زا«بطور كل توليد باران با استفاده از هر روش مصنوعي از ابرهاي 
  .باروري ابر ناميده مي شود

توليد باران مصنوعي استفاده مي شود كه هركدام از روش ها با توجه به امكانات ،  امروزه از روش هاي مختلفي براي باروري ابرها و
  .شرايط اقليمي مناطق و يا اهداف مورد نظر به كار گرفته مي شوند

كه بارش ندارند يك تكنولوژي جديدي است كه از عمر آن كمتر از يك قرن مي گذرد » باران زا«تهيه باران مصنوعي با باروري ابرهاي 
مطالعات مربوط به تحريك ابرها و ايجاد باران مصنوعي از دهه اول قرن بيستم شروع شد و سپس مورد توجه دانشمندان زيادي قرار . 
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نشان داد كه قرارگرفتن تكه هاي كوچك يخ و قطرات كوچك بسيار سرد آب در ميان  T.Bergeron 1933براي اولين بار در سال . گرفت
در ابرهاي بسيار Findeisen ، دانشمند ديگري از آلمان به نام  T.Bergeronمي شود براي اثبات و تجربه نظريه  ابرها موجب تشكيل باران

با استفاده از يخ خشك  Schaerer 1946در سال . سرد توسط هواپيما پودر يخ پاشيد و مالحظه كرد كه بارش باران و برف شروع شد 
توانست در ابرهايي كه داراي قطرات بسيار ريز آب فوق سرد بودند بلورهاي كوچك  ) گراددرجه سانتي  80كربن دي اكسيد جامد منفي(

  .يخ بسيار زيادي ايجاد نمايد و عامل بارش تگرگ و باران مصنوعي در حد جزئي شود 
رها را انجام دهد و يديد زرد رنگ توانست عمل تحريك اب)II(با استفاده از سرب  Schaerer  ،Vonnegutبعد از آزمايشات و مطالعات 
يديد قطرات فوق سرد آب ابرها را به بلورهاي كوچك يخ تبديل كند ولي در كل تحقيقات انجام گرفته ) II(همانند يخ خشك توسط سرب

اده نمود استف)ميعان زا(از امريكا از نقره يديدبراي باروري ابرها  Longmuirچندين سال بعد . نتوانست نتيجه مثبت قابل قبولي داشته باشد 
و . و نتيجه بسيار خوبي از آزمايشات خود گرفت  بدين ترتيب استفاده از نقره يديد براي توليد باران مصنوعي در مراكز ديگر متداول گرديد

اجتماعي تحريك مصنوعي ابرها و ايجاد بارش ، جزء اولين دستورالعمل هاي فني سازمان جهاني  –با توجه به اهميت اقتصادي 
  .]1[قرارگرفت  WMOهواشناسي

  مقاله متن - 2

  باران مصنوعي -1- 2

درطول زمان انسان ها هميشه كوشيده اندكه شرايط نامساعد اقليمي و زيست محيطي را كنترل كرده و در اختيار خود بگيرند وحتي 
معروفند » باران زا«توان بارش ندارند و به يكي از اين موارد باراندن باران از ابرهايي است كه . بعضي از آن ها را به دلخواه خود تغيير دهند 

براي رسيدن به اين هدف ابتدا يك عامل ميعان ساز را به روش هاي مختلف به اين نوع ابرها تزريق كرده و سپس با عامل ديگري موجب . 
يده و بارش شروع مي سرد شدن دماي ابرها مي شوند در نتيجه قطرات كوچك آب جمع شده در اطراف تركيبات ميعان ساز به هم چسب

شود امروزه اين نوع بارش در مناطق گرمسير و به صورت باران هاي گرم هم صورت مي گيرد كه مكانيسم آن تقريبا مانند مكانيسم بارش 
   ]2.[ به روش خنك كردن قطرات ميعان ساز است 

  
                                هسته سازهاي ميعاني -2- 2

وظيفه دارند در باروري ابرها مولكول ها و قطرات كوچك آب را جذب كرده و ايجاد قطرات بزرگتري نمايند كه  هسته سازهاي ميعاني
هسته سازها بايد ميل زيادي به جذب رطوبت داشته باشند و در صورت امكان جذب . از به هم پيوستن آن ها قطرات باران حاصل مي شود

ايين تر باشد قطرات بزرگ تري ايجاد مي شود در نتيجه بارش زودتر شروع شده و به مقدار رطوبت توسط آن ها گرماگير باشد چون دما پ
،جذب آب به شبكه و يا ايجاد پيوند هيدروژني با ) داتيو(ميعان سازها با ايجاد پيوند كئوواالنسي كئوردينانسي . بيشتري انجام مي گيرد

بايد توجه داشت كه هرچه توانايي جذب آب توسط ميعان سازها بيشتر باشد . نندمولكول هاي آب قطرات بسيار ريز را از ابرها جذب مي ك
  ]3.[ ميعان ساز براي باروري ابرها مناسب تر است

اكثر نمك هايي كه جذب الرطوبه هستند مي توانند به عنوان ميعان ساز به كار روند اما آنچه در اين ميان مهم تر است ميزان توانايي 
از بين نمك هاي بررسي شده نقره يديد مناسب ترين آن هاست و اكثرا در كشورهاي . ميعان ساز در جذب قطرات آب و هسته سازي است

   .قرار مي گيرد مختلف مورد استفاده
  
   اهداف بارش باران مصنوعي-3- 2

هدف از ايجاد بارش مصنوعي در اوايل تامين آب مورد نياز كشاورزي و افزايش بارش در مناطق كم آب بود ولي با گذشت زمان و 
كه از جمله مي توان به موارد افزايش نياز به توانايي هاي اين نوع بارش اهداف و كاربردهاي ديگري در كنار اهداف ذكر شده قرار گرفتند 

  .زير اشاره كرد
  ،رعد و برق ل،تگرگيس: لياز قب يعيطب ياياز بال يريجلوگ-1
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  بارش يو مكان يزمان انتقال-2
  مناطق يبعض يآب و هوا ليتعد-3
  برف در ارتفاعات ديتول-4
  مه مزاحم در مناطق مختلف زدودن-5
  ل انقراضدرحا يها اچهيودر داالحداثيجد يآب سدها نيتام-6
  شهرها يهوا يآلودگ زدودن-7
  ياسك يها ستيبرف پ نيتام-8
  يآب مراكز بزرگ صنعت نيتام-9

در حال انجام است كه از جمله آن  نهيزم نيدر ا ياديز قاتيشود و تحق يدر نظر گرفته م يمصنوع يبارش ها يبرا يگريامروزه اهداف د
  .پنتاگون است ينظام يه كرد كه جزو برنامه هانوع بارش ها اشار نيا يتوان به كاربرد نظام يها م

 روش هاي باروري ابرها- 4- 2

مناطق  يبرا شتريب ينيشوند روش زم يبارور بارور م نيو زم ييبه دو روش هوا يمياقل طيبا توجه به شرا يبارور يمنتخب برا يابرها
دهد از  يخوب خواب م) بهار ،تابستان(گرم سال  مناطق مسطح و فصول يبرا شتريب يروش هوا يمناسب است ول ريو سردس يكوهستان
در تاج ابرها ، در هر  يبارور-3در درون ابرها  يبارور- 2ابرها  هيدر پا يبارور- 1كنند كه عبارتند از  يم فادهاست قيبه سه طر ييروش هوا

شود و سپس با  يم قيبه ابرها تزر يعانيم يهسته ها ديتول يمواد الزم برا مايباروركردن ابرها ابتدا توسط هواپ يسه روش ذكر شده برا
و  ديآ يمتصل شده و قطرات بزرگتر به وجود م گريآب موجود در ابرها به همد زيابرها قطرات ر داخلبه  دداريدينقره  يراكت ها كيشل

از  ريغ يتماال بارش در مكانو اح رديگ يفاصله م قيمدت ابر از مكان تزر نيتوجه داشت كه در ا ديشود با يبارش شروع م قهيدق 45بعد از 
 يمتراكم بودن ابر ، دما زانيسرعت وزش باد ، م( يمياقل طيدر نظر گرفتن شرا با ديبا جهيدر نت رديگ ينقطه مورد نظر صورت م

ورد م ريو سردس يدر مناطق كوهستان ينيروش زم. گردد ايمه يبارش مصنوع يبرا نهيزم...) بارش و  يمنطقه مورد نظر برا ط،وسعتيمح
و ابرها را بارور كرده و موجب  رنديگ يابرها قرار م ريو در مس اعاتبارور كننده در ارتف يروش ژنراتورها نيو در ا رديگ ياستفاده قرار م

  ]4.[شوند يبارش م
هردو روش در .است در ايران از دو روش براي بارور كردن ابرها استفاده مي شود كه يكي روش باروري قله ابر و ديگري باروري درون ابر  
و در هردو مورد  رنديگ يمورد استفاده قرار م) يو غرب يشرق جانيآذربا ياستان ها( رانيا يو شمال غرب يمركز رانيدر مناطق ا رانيا

مي  داستفادهيديبراي باروري قله ابر از گلوله هاي پرتابي نقره .در حال خشك شدن است يها اچهيدشت ها و در ازيمورد ن بآ نيهدف تام
. چون هنگام اجراي عمليات ، مي توان ابر و محل مناسب آن را ديد و عامل باروري ، سريع تر و با دقت بيشتر به ابر تزريق مي شود .شود 

پرتابي ، هسته هاي يخ مصنوعي را وارد منطقه فوق سرد  ديديگلوله هاي نقره .تزريق افقي نيتروژن مايع است  ،روش ديگر در كشورمان 
  ]5. [ي كنند و نيتروژن مايع با ايجاد سرمايش شديد در ابر ، از بخار آب و آب فوق سرد هسته هاي يخي توليد مي كندابري م

  بخش تجربي- 3

مهمترين ماده در عمليات باروري ابرها نقره يديد است ، پاشيدن اين ماده در دل ابرها ، باعث تشكيل هسته هاي ميعان شده و ابرها 
كاربĤميد كمتر از نقره يديد  يينقره يديد با كاربĤميد نشان داد كه كارآ يارش باران مصنوعي شروع مي شود جايگزينبارور مي شوند و ب

خاصيت بازي ضعيف باران مصنوعي توليد شده از كاربĤميد موجب خنثي شدن گازهاي اسيدي .نيست وحتي در كل بهتر از نقره يديد است
بهترين روش براي استفاده از كاربĤميد به جاي نقره يديد . شيميايي معدني مناسب تبديل مي نمايد  در هوا مي شود و آن ها را به كودهاي

فوقاني ابرها است زيرا با نزديك شدن كاربĤميد به ابرها آن ها را متراكم كرده و با نفوذ به درون آن ها  طحپاشيدن آن توسط هواپيما به س
  .عمل ميعان شروع شده و بارش باران مصنوعي شروع مي شود  جهيو در نت ندينما يم يازدمـــاي ابرها را پايين آورده و هسته س
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  مزاياي طرح -4

  :اين طرح داراي مزايا و قابليت هاي بسيار زيادي نسبت به روش هاي موجوداست كه از جمـله  مي توان به موارد زير اشاره كرد 
  هاي ديگرازجمله نقره يديد ارزان بودن كاربĤميد نسبت به مواد شيميايي روش – 1
  توليد انبوه كاربĤميددر كارخانجات كود شيميايي داخل كشور – 2
  )دقيقه20تقريباً(بعد از پاشش كاربĤميد در كوتاه ترين زمان  شروع بارش باران مصنوعي – 3
  توان بارش بيشتر نسبت به تركيبات ديگر – 4
  دارد فيضع اريبس ااسيديي گر كه باران  خاصيت خنثيبارش باران با خاصيت بازي برخالف روش هاي دي – 5
  موجود در هوا يدياس ي ندهيآال خنثي گر گازهاي – 6
  همراه شدن باران با بعضي كودهاي شيميايي، با خنثي شدن گازهاي اسيدي  – 7
  .باران هاي اسيديدر مقايسه با روش هاي ديگر و ... آسيب رساني كمتر به محيط زيست ، تاسيسات شهري ، صنعتي و  – 8
  
  نتيجه گيري و پيشنهادات -5

تحقيقات و بررسي ها نشان داد در اكثر نقاط كشور باراندن باران مصنوعي يك نياز ضروري و حياتي است و جايگزيني كاربĤميد به 
اجراي ايده و طرح فوق را  جاي نقره يديد در كل به نفع كشور و حتي كشورهاي ديگر است و لذا پيشنهاد مي شود دولت زمينه الزم براي

  .مهيا نمايد تا با اجراي توليد باران مصنوعي با كاربĤميد هم بارش خوبي در كشور داشته باشيم و هم هوا از گازهاي اسيدي تصفيه شود 
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 يمل ناري، مقاله، سم1379،  يابرها در مقابله با خشكسال يبارورساز يآب و هوا با استفاده از فن آور ليج ، تعد.يال،جماليسه.جوانمرد] 4[

  625 يال 620كرمان صفحات  ،يمقابله با خشكسال يراهكارها
    ابرها يآب و هوا به روش بارور ليمقاالت،تعد.تيريمد] 5[
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