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  يدهچك
 يزيمآ ابر، هم هياول يها هسته يعانيرشد م نديقطرات باران، پس از فرا ليتشك يدر ابرها برا يعيطب يسازوكارها از يكي

هاي  يكي از روش. قطرات باران شركت دارد لياست كه در تشك ييندهايفرا نيتر از مهم يكي يزيمآ هم. ابر است يها قطرك
ها در دو نوع ابر گرم و  آميزي قطرك در پژوهش حاضر، هم. استفاده از امواج صوتي استها  آميزي قطرك نوين براي افزايش هم

آميزي  همدهد،  مينتايج نشان . صورت نظري مورد بررسي قرار گرفته است هاي مختلف به كمك امواج صوتي با بسامد سرد به
دهد كه كاهش دما در ابر منجر به افزايش  مي ها نشان سازي چنين نتايج مدل هم. يابد ميكاهش ها با افزايش بسامد  قطرك

  .در نتيجه استفاده از امواج صوتي در ابر سرد، بازدهي بيشتري نسبت به ابر گرم خواهد داشت. گردد ها مي آميزي قطرك هم
  آميزي، امواج صوتي، ابر گرم، ابر سرد، بارش، قطرات ابر هم :هاي كليديواژه
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Abstract 
One of the natural mechanisms in the clouds for the formation of rain drops, after the process of condensate 
growth of the primary nuclei of the cloud, is the mixing of the cloud droplets. Mixing is the most important 
processes involved in the formation of rain drops. One of the modern methods to increase the mixing of the 
droplets is the use of the sound waves. At present research, mixing of droplets in two types of cold and warm 
clouds are theoretically investigated using sound waves with various frequencies. The results show that the 
mixing of droplets decreases with increasing frequency. Also, the results of modeling show that temperature 
decrease in cloud leads to an increase in the mixing of the droplets. As a result, the use of sound waves in a cold 
cloud will have more efficiency than the warm cloud. 
Keywords: mixing, sound waves, warm cloud, cold cloud, precipitation, cloud droplets 

  مقدمه    ١
با افزايش جمعيت جهان و در نتيجه نياز بيشتر انسان به مواد غذايي و . يكي از مشكالت بزرگ قرن جديد، مشكل آب است

اند  خشك مثل كشور ما واقع شده در مناطقي كه در اقليم خشك و نيمه اين مشكل. انواع انرژي، ارزش آب زيادتر شده است
ي تحريك بارش و در  ي يك گام بزرگ در راستاي مطالعه دهنده هاي مربوط به ريزساختار ابر نشان بررسي. مشهودتر بوده است

سازي ابر توسط عوامل متغيري هاي استفاده شده در فرآيند بارور ترين روش رايج. نهايت، كنترل الگوهاي آب و هوايي است
گردد و يا توسط تزريق مستقيم قطرات بزرگ آب به ابر، فرآيند  صورت پذيرفته است كه يا منجر به تغيير در ساختار ابر مي

شود  گفته مي "تعديل وضع هوا"ها كه تالش در تغيير مصنوعي وضع هوا دارند، اصطالحاً  به اين روش پذيرد بارش صورت مي
كار  ر جهت ايجاد يا جلوگيري از بارش، افزايش يا كاهش بارندگي، از بين بردن مه و جلوگيري از بارش تگرگ بهكه اغلب د
شود كه براي تعديل  هر روشي گفته مي بارورسازي ابرها به. باشد مي "بارورسازي ابرها"ها  از جمله اين روش. شود گرفته مي

اهميت بارورسازي ابرها و تعديل وضع هوا بر . كند ي و شيميايي ابر ايجاد ميهاي فيزيك وضع هوا و  تغيير مصنوعي در ويژگي
شوند بازده پاييني دارند و مقرون به صرفه  كار گرفته مي هايي كه به اين منظور به ولي بسياري از روش. كسي پوشيده نيست

باشد كه بسيار گران  هاي يديد نقره مي ب گلولههاي پرتا پاشي ابرها احتياج به وسايل پروازي و يا راكت مثال در دانه. نيستند



 هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران                             ١٣٩٧ارديبهشت ماه  ٢٠لغايت  ١٨                                                                                          ٨٩١

هايي هستند كه عالوه بر بازدهي در فرآيند بارش، از نظر اقتصادي نيز مقرون  به همين دليل دانشمندان به دنبال روش هستند
اين روش، . تدرصد اعالم نشده و معموال از اين مقدار خيلي كمتر اس ٢٠همچنين بازده اين روش، بيشتر از  صرفه باشد به  

از معايب ديگر اين روش، زمان زياد عملكرد آن است كه در محاسبات خطا وارد . آلودگي زيست محيطي نيز به همراه دارد
پاشي است ولي گاهي به تنهايي قادر به افزايش  اگرچه روش يونيزه كردن جو داراي بازده بيشتري نسبت به روش دانه. كند مي

در تحريك بارش به وسيله امواج . ي خاص خودش را دارد و در زمان خاصي بايد به كار رودها بارندگي نيست و محدوديت
هاي قبلي را ندارد و تأثير آن بالفاصله و چشمگير  شود و هم، هيچ كدام از معايب روش صوتي، هم بازده بيشتري ديده مي

  .[1]تواند مكمل روش يونيزه كردن باشد  همچنين مي. است
. [2]توسط وود با امواج مافوق صوت با شدت زياد انجام شد  ١٩٢٦- ١٩٢٧ر اثرات امواج صوتي در سال اولين مطالعات د
آميزي را در امواج ايستا  هاي مشابهي را در محيط گازي انجام دادند و براي اولين بار هم آزمايش) ١٩٣١(پترسون و كاود 

اگر . [3]ثبت اختراع گرديد  ١٩٣١ود كه توسط امي در سال آميزي صوتي حذف مه طبيعي ب اولين كاربرد هم. مشاهده كردند
هاي كاربردي در  مطرح شد، پژوهش) ١٩٤٨( ريبار توسط النگمو نيابر اول يها در قطرك يزيمآ چه مسئله برخورد و هم

موج  ريش، تأثآذرخ ي دهيبا الهام از پد يوآغاز گرديد ) ١٩٦٥(توسط گاير  ١٩٦٥بارورسازي ابرها توسط امواج صوتي از سال 
 يها قطرك انيم يزيمآ گرفت كه نرخ هم جهيكرد و نت يچشمه آب گرم  بررس كي يابر باال يحاصل از انفجار را بر رو صوتي

و ووكويك ) ١٩٨٢(، پيپگروز و همكاران)١٩٧٧(همين طور مور و وانگوت. [4] كند يم دايپ شيانفجار افزا صوتي ابر بر اثر موج
، )٢٠٠٤(در يك پژوهش ديگر توسط گالچيان . [5]مثبت آذرخش بر روي ريزش باران را ثابت كردند تاثير ) ١٩٩١(و كوريك 

و  ٢٠٠٨(همچنين تاليكوا و همكاران . [6]آميزي صوتي در مه بررسي شده است  ي هم وسيله پديده تحريك بارش جوي به
ش بهينه را در تحريك بارش در ابرهاي طبيعي هاي مختلف صوتي در القاي باران مصنوعي را بررسي كرده و رو ، روش)٢٠٠٩

ها در ابر، يك مدل  نيز تالش كرد تا با استفاده از ديناميك توزيع اندازه قطرك) ٢٠٠١(نعلبنديان . [7]مورد توجه قرار دادند 
  .[8]هاي ابر ارائه دهد  آميزي صوتي براي قطرك ساده فيزيكي براي هم

 
  روش تحقيق    ٢
بري ذره  آميزي ذرات در ميدان صوتي دارد، ضريب همراه هايي كه نقش بسيار چشمگيري در هم ترين مؤلفه كي از مهمي

  :بري ذره به صورت زير است ي ضريب همراه معادله. باشد مي
  
)١(  

  
px)١(در رابطه  fxدامنه نوسان ذره،  rچگالي ذره،pدامنه نوسان سيال،  fشعاع ذره،   mبسامد ميدان صوتي و  

  .[9]باشد  بري ذره مي ضريب همراه fxبه  pxوشكساني ديناميكي سيال و نسبت 
سازي  با استفاده از نرم افزار متلب، مدل) ١(ي  هاي ابر، معادله آميزي قطرك منظور بررسي نقش امواج صوتي در فرآيند هم به

كنند، بسامد صوت، شعاع  بري ايفا مي هايي كه در اين رابطه نقش مهمي را در ميزان ضريب همراه سه مورد از مؤلفه. شده است
سازي شده و  ها مدل لذا در پژوهش حاضر، نقش هر كدام از اين مؤلفه. باشد يط ابر ميهاي ابر و وشكساني مح قطرك

  .هاي مربوط به آن در ادامه اين متن تحليل شده است خروجي
  
  گيرينتيجه    ٣

  .آمده است) ١(ي خروجي مدل بر روي ابر گرم در شكل  نتيجه
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  بري در ابر گرم روند تغييرات ضريب همراه): ١(شكل

  
بري به صورت لگاريتمي است از طرفي هرچه قدر ميزان بسامد  ، تغييرات بسامد صوت با ضريب همراه)١(توجه به شكل  با

پذيري  هاي ابر نقش مهمي را در تأثير همچنين شعاع قطرك. شود بري كاسته مي يابد، از مقدار ضريب همراه صوت افزايش مي
از طرفي تغيير . شود بري بيشتر مي ها كوچكتر شود، ضريب همراه رچه شعاع قطركاي كه ه كنند به گونه از امواج صوتي ايفا مي

خروجي مدل . كند بري نيز تغيير مي به تغيير وشكساني سيال شده و به تبع آن ميزان ضريب همراه  در دماي محيط ابر منجر
ه به نمودار، موج صوتي زماني كارايي دهد چراكه با توج نسبت به ابر گرم، بازدهي چشمگيري را در ميزان بارش نشان نمي

ها در ابر گرم بين  ميكرون باشند اين در حاليست كه ميانگين شعاع قطرك ١٠ها تقريبأ كمتر از  خواهد داشت كه شعاع قطرك
  .شود لذا استفاده از امواج صوتي در ابر گرم توصيه نمي. باشد ميكرون مي ٢٠٠تا  ٢٠

  .آمده است) ٢(وط به ابر سرد، مدل اجرا شد كه خروجي آن در شكل هاي مرب در ادامه با توجه به داده

 
  بري در ابر سرد روند تغييرات ضريب همراه): ٢(شكل

  
اي  بري دارد به گونه دهد كه كاهش دما در محيط ابر، نقش چشمگيري در افزايش ضريب همراه وضوح نشان مي به) ٢(شكل 

كيلوهرتز كامالً با  ١دي تحت تأثير بسامد موج صوتي قرار گرفته و در بسامد ميكرون تا حد زيا ٢٠هاي با شعاع  كه قطرك
  .كنند نوسان موج صوتي همراهي مي

دهد كه استفاده از امواج صوتي به ميزان قابل توجهي به دماي محيط ابر  خوبي نشان مي طور خالصه نتايج خروجي مدل به به
هاي ابر از موج صوتي بيشتر شده و به  ش پيدا كند، ميزان تأثيرپذيري قطركاي كه هرچه ميزان دما كاه وابسته است به گونه

  .دنبال آن، ميزان بارش ابر افزايش خواهد يافت
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