
 وزارت نیرو
 موسسه تحقیقات آب

 مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها

 نوظهورپیرایش جوروش های 



، کالسیک باروری ابرهاروش های طی چند دهه گذشته و با پیشرفت علم و فناوری، عالوه بر 
روش های دیگری نیز جهت افزایش بارش ابداع شده که از مهمترین آنها می توان به 

 :برنامه های
 

 (  الیه یونوسفر)یونیزاسیون جو باال  

 (تروپوسفر)پایین گسیل یون جو 

 صوتاز انرژی استفاده 

 انرژی اورگون کاربرد 

 جویاز لیزرهای پرتوان در تولید میعان استفاده 
   



 فن اوری های نوظهورافزایش بارش یا بارانزایی توسط 

 و  الکترومغناطیسی، الکتریکی نوظهور و مبتکرانه، بکارگیری اثرات فیزیکی امواج مکانیکی، آوری های در فن

 .برای اثرگذاری بر جو و سامانه های بارش زا جایگاه مهمی دارندیون ها استفاده از خواص 

 باردارکه در آن مولکولها واتمهای طبیعی موجود در  اتمسفر غالبا بوسیله برخورد ذرات پرانرژی فرآیندی 

 .را یونیزاسیون جو میگویندمیگردند 

 سال پیش توسط نابغه ای به نام   100شالوده و نظریه استفاده از انرژی جوی و ایجاد تغییر در جو برای اولین باردر
 .  نیکوال تسال که مخترع افسانه ای لوازم برقی بوده مطرح گردید

برخی او را پدر سالح هایی انرژی هدایت شده می نامند. 
  هوا  از طریق امواج با فرکانس های بسیار پایین و یا امواج وضع اولین بار او نظریه شگفت انگیز کنترلElf  را

 .  مطرح نمود
 شدت انتشار امواجELF  به قدری ضعیف است  که نمی تواند به انسان آسیب برسانند  . 

 

 

(McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc.) 



 جوی یونیزاسیون کمک به هوا وضع تعدیل
 

  ابر باروری به منظور که 1948 سال در نقره یدید تصعید اختراع از پس وونیگوت برنارد دکتر 1950 دهه اواخر در
 انجام با یونیزاسیون فن آوری پیشگام دارد، کاربرد هم هنوز سال 70 از پس امروزه و گرفت قرار استفاده مورد

  در یون تولید برای باال ولتاژ مستقیم جریان تغذیه منبع یک با تک قطبی کورونای اثرات از آن در که بود آزمایشاتی
   .می شد استفاده نازک و بلند سیم های

 
   .نماید آشکار را یونیزاسیون ایستگاه (افقی) مایلی 10 در را یون ها حضور توانست وی

 
  کمبود دلیل به اما نماید، بررسی را هوا وضع تعدیل بر مصنوعی یونیزاسیون احتمالی اثرات کرد سعی وونیگوت
 .کند اندازه گیری را توجهی قابل اثرات نتوانست وی نوین تجهیزات

 
 یون های چگونه که شود مشاهده است شده سعی وونیگوت، پیشین کوشش و اخیر فیزیکی پژوهش های اساس بر

  با و) کیهانی تابش یونیزاسیون اثرات مشابه می تواند مستقیم جریان کورونای اثرات کمک به شده تولید مصنوعی
  کنند عمل (باشند کیهانی تابش یون های از موثرتر مصنوعی کورونای یون های است ممکن اینکه مانند تفاوت هایی

 :به طور نظری یک فرآیند در مورد نحوه اثر بخشی یونیزاسیون بر میکروفیزیک ابر در نظر گرفته می شود
 

 آئروسول هاافزایش آهنگ ترکیب 
 آئروسول هاکاهش موانع هسته سازی 

 ابرافزایش احتمال جذب آئروسول ها به درون قطرات 



 
 ،بیشترین اثر  :2006، اوسوسکین و همکاران، 2004پله و همکاران،  ،2002تینسلی و یو

تاثیر منفی در ابرناکی ابرهای و ابرهای ارتفاع پایین بوده افزایش یونیزاسیون جوی بر 
 .ارتفاع باال دارد

 
فرایند فیزیکی مرتبط با یونیزاسیون منجر به بارش  : 
نانومتر 3شعاع حدود به  باردار نمودن هواویزهای جوی 
  رشد ذرات در اثر حرکات قائم و آمیختگی جوی 
 (نقش هسته های میعان)نانومتر  100رسیدن به شعاع بهینه 
،خنکتر شدن جو ایجاد چگالش و بارش میعان و رشد قطرات آب،  تشدید حرکات باالسو 

 

 مطالعات علمی



 موقعیت مکانی ایستگاه های سنجش یونوسفری



 (HAARP)ایستگاه هارپ 



  فرایند ساخت تاسیسات هارپ

 و با قدرت 6در  3آنتن در آرایه  18با  DP (Developmental Prototype)فاز اول یا فاز  :فاز اول 
 کیلو وات 360

و با  8در  6آنتن در آرایه  48با FDP (Filled Developmental Prototype )فاز دوم یا فاز  :فاز دوم 
 کیلو وات 960 قدرت

کیلو وات و  3600 با قدرت15در  12آنتن در یک آرایه  180با  FIRI (Final IRI)فاز سوم یا فاز  :فاز سوم 
  30 dB( Gain)بهره تئوری 

   

 (HAARP)ایستگاه هارپ 



  Western Australianایستگاه رادار فعال 



  هندوستان NMRFایستگاه  



 ایستگاه آرسیبو آمریکا



 انرژی اورگون



 محقق (James Demeo) دمیو جیمز دکتر•
 آمریكا در (Orgone) بیوفیزیک تحقیقات مرکز

 آنتن یک از متشكل باران ساز بوستر یک ساخت•
 مختلف جهات در چرخش توانایي با متحرك
 اتمسفر روی اثرگذار انرژی نمودن ساطع آسمان

 
 و نود هشتاد، های دهه در دمیو دکتر آزمایشان
 هم و یافته ادامه بیستم قرن اول دهه در همچنین

 کردن عملیاتي برای تحقیق حال در وی اکنون
 است دنیا مختلف مناطق در سیستمش

   
 
 
 



عملکردی اصول بر اصوال اورگون انرژی با کار اجرایی عملیات کلیه که آنجایی از است تأکید به الزم 
  .نمود اجرا ثابت و قاطع طور به را آنها توان نمی هستند، استوار مکانیکی اصول بر نه و
 
 
 
منشأ مورد در حرارتی کالسیک فرضیات اساس بر نمی توان را ابر احیاگری عملیات دانست باید 

  طور به کامال بایستی سرد و گرم هواهای توده ارتباط .داد انجام هوایی و آب متنوع پدیده   های
 اصول بر واقع در ابر احیاگری عملیات .باشد وابسته اورگون پوشش انرژتیک عملکردهای به منطقی،
   .است استوار جهان اورگون انرژی پوشش عملکرد از محکمی

 



 لیزر فمتوثانیه



 قبل ثانیه میلی 1 (قرمز) تراموبایل لیزر .آزمایش سامانه (الف .جو در لیزر از ناشی میعان آزمایش
 میانگین (ب .است شده شلیک بگیرد، اندازه را جو هواویز محتوای (سبز)لیدار پالس این که از

 06:30 و 06:00 زمان های بین شده اندازه گیری مای، پس پراکندگی ضریب نسبی افزایش زمانی
   .تراموبایل لیزر شلیک بدون و همراه

می شود فمتوثانیه است لیزر فمتوثانیه گفته طول پالس آنها از مرتبه چند به لیزرهایی که   



 آرایه اتاقک ابر با لوله گرماساز

 .  تصاویر پراکندگی  از صحنه درون اتاقک ابر وقتی لوله گرماساز مورد استفاده قرار می گیرد 



 WMO (2007)بیانیه سازمان جهانی هواشناسی 

میکروفیزیکی های حساسیت از گیری بهره ،هوا وضع تعدیل روش ترین عملی  

  توجهی قابل طور به تواند می انسان توسط کوچک آشفتگی یک با که است

 .دهد تغییر را جوی های فرایند

توسط ابر باروری با تواند می ابر ساختار ریز که دارد وجود توجهی قابل شواهد 

 .گیرد قرار تعدیل مورد مناسب شرایط تحت الرطوبه جاذب یا ساز یخ مواد

اندازه و عددی های مدل ، آزمایشگاه توسط ابری ساختارهای ریز بر تاثیر در توانایی  

 .است شده تایید طبیعی های سیستم برخی در فیزیکی های گیری

 



 :1-1-2بند  –مقدمه  –بخش اول  – WMOسازمان  2010بیانیه سال 

 خلق که باشد می زیاد قدری به هوایی و آب های سیستم در موجود انرژی شود می تاکید 

 حذف یا و منطقه یک به آب بخار آوردن منظور به باد الگوی تغییر زا، باران ابری های سیستم

  است ممکن غیر شدید، جوی های پدیده کامل

چشمگیر و مقیاس بزرگ اثرات این حصول مدعی که هوایی و آب تعدیل های تکنولوژی لذا و  

 و نداشته محکمی علمی پایه ( یونیزاسیون های روش و تگرگ های توپ جمله از ) باشند می

 .کرد برخورد آنها با  تردید با بایستی





3.5 Alternative technologies 

There have been several alternative technologies suggested in the past and we 

will briefly discuss them in the following paragraphs.  

It is important to consider that in many cases the scientific basis for these 

technologies have not been validated in the literature. 

عدم وجود  
دالیل  
 علمی



حالت طبیعی  
الکتریسیته جو  

برای بیش از یک  
قرن مورد مطالعه 
قرار گرفته است؛  

اما، اثر یونیزاسیون  
بر خواص فیزیکی  
آئروسل ها و ابرها  

به جز در توفانهای 
تندری به ندرت  

مورد مطالعه قرار  
 .گرفته است

 
 



با این حال، هیچ یک از زنجیره های فرضی رویدادها چه 
از طریق مشاهدات و یا مدل سازی عددی در مقیاس 

عمل اصلی یون ممکن است . گسترده تایید نشده است
در یک اتاقک ابر مهم باشد اما تعمیم این اثرات به جو، 

 .بدون پایه و اساس علمی باقی مانده است
در حال حاضر، هیچ پایه و اساس علمی مبنی بر اینکه  

این مورد می تواند منجر به افزایش بارش شود، وجود 
 .ندارد

به مطالعات نظری و عملی بیشتری برای درک این 
موضوع که آیا مدوالسیون شارژ آئروسل در اطراف ابرها 

می تواند به تغییرات قابل مشاهده در خواص ابر منجر 
 .شود، مورد نیاز است

به اندازه گیری های الکتریکی جدید جوی با رزولوشن 
مکانی باال از یون های مثبت و منفی همراه با خواص 

آئروسل و پارامترهای میکرو فیزیکی برای درک حالت 
الکتریکی بسیار پیچیده و متغیر آئروسول ها در اطراف 

مطالعات متمرکز بر فرآیندهای رخ داده  . ابرها نیاز است
در تراز ابرهای منفرد ممکن است دیدگاههایی در مورد 

یونیزاسیون  -مکانیزم های حامی مشاهدات موجود ابر
 .ارائه دهد

 



با این وجود، هیچ کدام 
از این مطالعات به 

صورت کمی در مورد 
تاثیر میدان الکتریکی 
بر بارش سطحی انجام 

 .نشده است
بنابراین، با توجه به  

تجربیات افزایش 
بارندگی، این مورد در 
قلمرو حدس و گمان 

 باقی می ماند



گرچه نشان داده شده است که میعان در 
مقیاس های بسیار محلی با استفاده از لیزر 

زیر برای تولید هسته میعان ابری در هوای 
، می دهدرخ اشباء   

سواالتی مربوط به ارتباط این تکنولوژی اما 
بنابراین، این . با افزایش بارش باقی می ماند

علمی برای پایه رویکرد در حال حاضر فاقد 
.افزایش بارش در جو است  

 



Wieringa and 
Holleman (2006  )

کاربرد توپ برای تعدیل  
وضع هوا را مرور کردند 

و آنها هیچ پایه علمی  
برای این روش پیدا  

 .نکردند
  



 نتیجه گیری


