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 چكیده  

  های افتیبارش از طريق بارورسازی ابرها به عنوان يكی از ره شمنابع آب موجب شده که طرح های افزاي  یهاتيمحدود

ا از  شود.  مطرح  آب  منابع  تامین  ابرها نينوين  رفتار  سازی  شبیه  ح  رو  ارزيابی      یبارورساز  ات یعمل  نیدر  منظور  به 

کاهش    اي  شياعم از افزا  یبارورساز  ریبر آن بوده است تا تاث  یمطالعه سع  ني. در ابسیار حائز اهمیت استبارورسازی  

  ،یحالت بارورساز  یبرا   سونيمور  افتهي  رییاز طرحواره تغ  با استفاده WRFو اصالح مدل    یعدد  یبارش، توسط مدلساز

شمال    یبر رو  30/9/1391   خيدر تار  یبارورساز  ژهابر انجام شده در پرو  یمنظور، بارورساز  ن يبد  رد؛یقرار گ  یمورد بررس

 ی بارورساز  یساز  هیان است که مدل شب  یايگو  یساز  هیشب  ج يشده است. نتا  یساز  هیشب  یبه صورت عدد  رانيغرب ا

از  ،  قابل قبولیبارش را به طور     زانیمگسترش يافته می تواند   و با جذر میانگین     0.95با ضريب همبستگی بیشتر 

 در شرايط بارورسازی شده پیش بینی کند.   mm 3.2کمتر از   مربعات خطا
 

 ، بارورسازی ابر، ارزيابی، طرحواره موريسون، شمال غرب، ابرWRFمدل عددی های کلیدی: واژه 
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Abstract 

Water resource constraints have led to plans for increased rainfall through cloud seeding as one 

of the new approaches to water supply. Therefore, simulating the behavior of clouds during cloud 

seeding is very important.Simulations of natural and seeded clouds have been conducted modes 

to investigate the seeding impact on stable clouds for an actual seeding case on 20 December 2012 

in Northwest of Iran. The results of the experiment were similar to those produced by the 

numerical model, however. Evaporation of cloud liquid water and collection caused by cloud 

seeding are shown in the numerical results as effects of the seeding experiment.   
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 مقدمه      1

  رش ست که فرايند باا  برهايیدر ا  رشيش باافزا  ربه منظو  یبرا  یهاسامانهو    برهاا  نه بااهوشمند  رفتار  نوعی   ، باروری ابرها

 .  وقوع است و يا کارايی تشكیل بارش در آنها پايین استو  یگیرمرحله شكلدر  اهدر آن

و همكاران   1يینه است )از جمله  ی باروری انجام شد های عددی زيادی به منظور شبیه ساز در طی دو دهه اخیر، آزمايش

از  . در  (2012جوانمرد و همكاران  ،   2010  4و خیائو  3، چن2006و همكاران    2، جو2000 استفاده  با  اين مطالعات 

تواند  زايی يديد نقره پارامترسازی شده است. نتايج اين مطالعات گويای آن است که باروری میهای مختلف، هستهروش

، تنها در زمینه باروری ابرهای شبیه سازی های عددیتوزيع بارش را در بیشتر مواقع تغییر دهد. ضمن اينكه بیشتر اين 

و در شبیه سازی کامل شرايط جوی ناتوانند بدين منظور بايد روابط حاکم به شكل سه    همرفتی به کار برده شده است

،  dو    2013a  ،b  ،cخو و همكاران )در مدل مناسب از آنها استفاده شود.  بعدی و برای حالت کلی پارامترسازی شده و  

شده استفاده کنند. نتايج شبیه سازی  به صورت جفت   WRF( توانستند مدل عددی توسعه يافته خود را با مدل2016

 تواند فرايندهای خردفیزيك را شبیه سازی کند.  آنها نشان داد که مدلشان به طور قابل قبولی می

در مقاله حاضر اثر باروری در حالتی که ابرها توسط يديد نقره در شمال غرب ايران بارور شده اند ، به صورت سه بعدی  

است. در  با استفاده از طرحواره موريسون اضافه شده  WRFشبیه سازی شده و معادالت ناشی از باروری ابرها در مدل  

یات بارورسازی انتخابی  نشان داده خواهد شد و در نهايت نتايج شبیه اطالعات بارورسازی و طراحی مدل برای عملادامه  

 سازی عددی، بارش مشاهداتی و بارش طبیعی شبیه سازی شده  ارائه خواهد شد. 
  

 روش تحقیق      2

است.  انجام شده  UTC  16تا    14در ساعت    30/9/91غرب در تاريخ  پروژه بارورسازی ابرها در مناطق عملیاتی در شمال  

است، اين در اين زمان منطقه هدف بارورسازی )شمال غرب ايران( تحت نفوذ مرکز کم فشار شرق مديترانه قرارگرفته 

( در منطقه هدف شده و منجر به شكل  2خود در تراز های بااليی جو )شكل    5ناوه موجب تشكیل واگرايی در پايین دست

عدد    44تحت اين شرايط   انداست. ابرهای پايدار و ضخیمی در منطقه شكل گرفتهگیری حرکات باالسوی شديدی شده

  0.1های  با اندازهاست. ذرات يديد نقره  % يديد نقره توسط هواپیما بارورسازی در محدوده هدف شلیك شده4پیروپاترون  

شود که منطقه محاسباتی در اين مطالعه سه محدوده را شامل می  های انجماد خیلی موثری هستند. میلیمتر، هسته  1تا  

محدوده( ترين  )داخلی  سوم  استانهای   ايران  غربشمال  بردارنده   در  محدوده  از  قسمتهايی    غربی،   آذربايجان  شامل 

گام زمانی برای اين محاسبات  .  کیلومتر است  5ای  ی شبكهنقطه شبكه با فاصله  78*84با    اردبیل  و   شرقی   آذربايجان

ام    30روز    00ساعت اجرا شد. مدل برای ساعت    18برای اين مطالعه    WRFثانیه در نظر گرفته شده است. مدل    30

اعمال  ا  ( ب2011( و ستو )1995در اين مطالعه اثر بارورسازی بر اساس مدل میرز ).ام اجرا شد    30روز    18تا ساعت  

ابر   WRFشرايط بارورسازی به داخل کد طرحواره موريسون درون مدل   و تغییر چگالی عددی و نسبت اختالط يخ 

 است. حاصل از يديد نقره تزريق شده به جو کد نويسی شده

انرژی برای نسبت اختالط و چگالی  WRFسیستم معادالت برای طرحواره های دو مولفه ای درون   ، شامل معادالت 

است.   نوع آب شهاب  برای هر  و همكاران  طرحواره عددی  )موريسون  از 2005ی موريسون  نیز  کاررفته در مدل  به   )  

  و  باران  برف،  يخ،  ابر،  قطرات)  آبی  گونه  عددی پنج  چگالی   اختالط،  نسبت  که عالوه بر  است  ایمؤلفه  دو  هایطرحواره 

خردفیزيكی، جمالت چشمه و چاهه  در حالت طبیعی )بدون اعمال باروری( با پارامتريزه کردن فرايندهای    را  (برف  گويچه

   کند. می محاسبه در معادالت انرژی( چگالی عددی) Nو  (نسبت اختالط) qبرای 
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  .بردار سرعت سه بعدی استvکه 

ها، میعان و نهشت )تبخیر سطحی،  هسته سازی يخی، فعال سازی قطرک  WRFی موريسون به کاررفته در مدل طرحواره 

های مختلف ونهجرم ذرات از يخ ابر به قطرات برف و باران در اثر برخورد و رشد پخشی، جمع آوری بین گ  تصعید(، انتقال

آبی، ذوب، انجماد و انتقال جرم از برف به يخ و فرارفت، سرعت سقوط میانگین جرمی و پخش تالطمی چگالی عددی و  

درون کد خردفیزيك    اعمال فرايند باروریمنظور    به(.  2و    1کند )روابط  محاسبه میرا  نسبت اختالط گونه های ابی  

در طرحواره  آنها    و نسبت اختالط   روابط پايستگی انرژی، چگالی عددی اب شهاب هارات الزم در  ی، بايد تغیموريسون

 اعمال شود. موريسون

)فعال سازی قطرات ابر،   
𝜕𝑁𝑐

𝜕𝑡
)𝑛𝑢𝑐   (  2000)7و قان   6بر اساس يك تابع توزيع هواويز بر اساس طرحواره ی عبدالرزاک

)،9نهشت  /8محاسبه می شود. هسته سازی يخ ابر نیز توسط انجماد
𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑡
)𝑛𝑢𝑐    با فرض اينكه چگالی هسته های يخی فعال

( محاسبه می شود. در اين مطالعه نتايج کارهای تجربی ديموت 1986)  10تابعیت دما دارد، بر اساس کار کوپر  ،𝑁𝐼𝑁شده 

ای که از  ( مبنای کار شبیه سازی عددی بارورسازی ما قرار گرفته است. او  توزيع اندازه ذرات شامل يديد نقره1983)

، ديموت دازه گیری کرده استانگیرند، را شوند و يا از طريق ژنراتور زمینی در مسیر باد قرار میهواپیما به جو تزريق می

سرعت يخ زدگی از انتگرال گیری  تواند مانند شكل تابع توزيع گاما رفتار کند.  متوجه شد که اين توزيع اندازه به خوبی می

 باران بدست خواهد امد. -عددی توزيع اندازه قطرات ابر-جرمی

ا  از  در اين مطالعه پس از بارورسازی و اعمال  ، مدل شبیه سازی WRFن در مدل عددی  کد نويسی تغیرات حاصل 

بارورسازی   سازی شبیه مدل  از حاصل  شوند و  برونداد باروری بارش و مدل شبیه سازی بارش در حالت طبیعی اجرا می

شد،   مقايسه هدف، منطقهو داده های بارش شش ساعته تجمعی ايستگاه های  و برونداد مدل شبیه سازی بارش طبیعی

در حالت طبیعی، بارش   WRFنسبت به مدل شبیه سازی     WRFه مدل شبیه سازی باروری  نتايج گويای ان است ک

تقره  های بارورسازی شده به وسیله يديدهای ابربرخی از مشخصه سپس    است.ش بینی کردهبه خوبی پیشده رامشاهده  

به طور نمونه نمودار  .  ابر پس از بارورسازیپايه  اند مانند قله ابر و  شده  در حالت واقعی به کمك شبیه سازی باز تولید

SkewT  بادها    ، برای ايستگاه ارومیه1با توجه به شكل (،  1برای ايستگاه ارومیه رسم شده است)شكل  18برای ساعت

چرخش دارد و به دنبال آن فرارفت گرم حاکم    به صورت ساعتگرد کیلومتری از سطح زمین  4از سطح زمین تا ارتفاع  

است و ضخامت ابر کاهش  می شود. با اعمال بارورسازی از شدت فرارفت گرم کاهش يافته است و پايه ابر نیز باالتر رفته

 رفتن مه   نیازب  باعثروز    نيابرها در ا  یبارورساز  نشان داد که   WRFو همچنین خروجی مدل اصالح شده    استيافته

 که اين امر با مشاهده مطابقت دارد. ح زمین در اين ايستگاه شده استدر سط
 گیری نتیجه      3
 برای  WRF  مدل اصالح و  عددی مدلسازی توسط بارش، کاهش  يا  افزايش از اعم بارورسازی تاثیر مطالعه اين در

 تغییر با نقره يديد توسط بارورسازی اثر سازی شبیه منظور به رواين از. استگرفته قرار بررسی مورد بارورسازی حالت
 يافته گسترش بارورسازی شرايط در استفاده جهت  عددی  مدل  يك WRFمدل درون موريسون فیزيك خرد طرحواره
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  بر را ابرها بارورسازی اثر بتواند که مدلی  است، ممكن غیر مشابه هواشناسی شرايط تحت آزمايش تكرار انروکه از. است
 جلوگیری دقیقنا هایتخمین يا و  هاگمان و حدس  بسیاری از تواندمی  کند سازیشبیه  بارش  و فیزيكخرد هایفرايند

نشان داد که مدل شبیه شبیه سازی بارش طبیعی مقايسه برونداد مدل شبیه سازی بارورسازی بارش با مدل   .کند
کمتر از  یمربعات خطا نیانگیجذر مو با   0.95میتواند با ضريب همبستگی بیشتر از بارورسازی شده سازی بارش 

3.2 mm  ايط بارورسازی شده پیش بینی کند. بارش را در شر 
 

 
 برای ايستگاه ارومیه   نیز اجرای مدل شبیه ساز بارورسازی ابر   bاجرای کنترلی برای ايستگاه ارومیه و  SkewT   ،a: نمودار 1شكل
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