شکلهایمختلفباروریدرابرهایسردوگرمکدامند؟ 


ترتیبروش هایباروریدرابرهایسردزمستانه،ابرهایسردتابستانهوابرهایگرمرا

شکلهای1تا 3
به

نشانمیدهد .















روشهایباروریدرابرهایسردزمستانه) (Orikasa,PPT
شکل :1















:روشهایباروریدرابرهایگرمتابستانه) (Orikasa,PPT

شکل2

















:روشهایباروریدرابرهایسردتابستانه) (Orikasa,PPT

شکل3


آیابهمنظورافزایشبارشدریکمنطقههدفمعینبایستیدقیقاًهمانمنطقهرابارورنمود؟ 
رهاشدهبه طورمصنوعیدر حدودنیمتایکساعتزماننیازدارندتابا
باتوجهبهاینکه موادباروری 
شرکتدرفرایندبارشباعثرشدقطراتبهاندازهقطراتبارانشوند لذا«خطباروری»  باید 33دقیقهدر
باالدستمرزمنطقهمورد نظربرایافزایشبارش(منطقههدف)باتوجهبهجهتبادانتخابشود.برایمثال

اگرسرعتبادحدود 23متربرثانیهباشدباروریبایدحدود 03کیلومتردرباالدستمرزمنطقههدفانجام
شود ) .(Shivaji,2005شکل 0موقعیتخطباروری نسبتبهمناطقهدفدرآزمایشاتفلسطیناشغالیرا
نشانمیدهد .


















طرحوارهای از موقعیت خط باروری نسبت به مناطق هدف در فلسطین اشغالی

شکل  :0
) (Levin et al.,2010


بهصورت
اگر منطقه هدف پروژه ،تاحدی وسیع باشد مسیر باروری در باالدست منطقه هدف را  
میکنندکهکلمنطقههدفتحتپوششباروریقرارگیرد.شکل 5طرحواره
وبرگشتیبهگونهایبارور  


رفت
نمگیردرپونایهندوشکل 6مسیرباروریدریکعملیاتباروریابرهادرکشورژاپنرانشان
روشباروری 
میدهد .



نمگیردرپونایهند 
شکل:5طرحوارهمسیرباروری 

) (Shivaji,2005











شکل:6مسیریکعملیاتباروریدرکشورژاپن
 ) (Orikasa et al.,PPT






معیارانتخابوروشاجرایباروریقلهیاپایهابرچگونهاست؟کدامیکدشوارتراست؟ 
انتخاببارورسازیقلهیاپایهابربه ساختارقلهابر،میداندید،ارتفاعپایهابر،ارتفاعمجازپروازدرمنطقه
موردنظروزمانموجودبرایرسیدنبهارتفاعباروریبستگیدارد.باروریقلهابربایستیقبلازیکسوم
اول طول عمر ابر انجام شود درحالیکه باروری پایه ابر در نیمه اول طول عمر ابر انجام
میشود ) .(Shivaji,2005

o
o
میباشدهدایتشدهوسپس
دراجرایباروریقلهابر،هواپیمابهارتفاعیکهدمایقلهابربین-5 cتا -15 c
میدهد .سپس  با اندازهگیری
محلهایی که دارای آب اَبَرسرد کافی هستند را تشخیص  
با ورود به ابر  ،
«جریاناتصعودی»  ومطابقتآنبامعیارهایباروری(برایمثالباالتراز  63متربردقیقه) موادباروریرابا
هدرونابررهامیکند.درصورتپخشمناسبموادباروری،ابر

تعیینشده(توسطهواشناسانپروژه) ب

نرخ  
رشدنمودهوبیانگرایناستکهمادهباروریبهطورمؤثر عملنمودهاست.وقتیهواپیمابهدرونابرنفوذ
میکندهمجریاناتصعودیوهمنزولیرویآنتأثیرگذارده وبعضاًکنترلهواپیمارادشوارمیسازند.اگر

صورتیکهموادباروریدرمدتچندثانیهپخششود،

شدتجریاناتنزولیبیشاز 63متربردقیقهباشد ،در
هواپیمامیتواندبدونخطرازابرخارجشود امااگرالزمباشدهواپیمابهدرونابرنفوذنمایدبایستیازقبل


برنامهای برای مسیر آن مشخص شود .در این وضعیت وجود یک هواشناس با تجربه ضروری است
) .(Shivaji,2005
راکنترلمیکند.

درباروریپایهابر،خلبانبادقت«جریاناتنزولی» وصعودیدرمناطقتوسعههمرفتی
چونهواپیمابایدبهمحلجریاناتصعودینزدیکشودواینمنطقهبرایایمنیهواپیماخطرآفریناست لذا
باید بهطور مناسب تجهیز شده و قدرت پیش رفتن در پایه ابر باتوجه به نوع هواپیما را داشته باشد .برای
اطمینانازپخشمناسبمادهباروری،هواپیمابایستیدرارتفاع153مترزیرپایهابرقرارگیرد.وجودبارشاز
ابرهارامیتوانبامشاهدهپرتوهایآبیتاتیرهکهازپایهابربهطرفزمینکشیدهشدهاستتشخیصداد.هر

چه رنگ این پرتوها تیرهتر باشد یعنی شدت بارش بیشتر است .بعد از تعیین محل پرتوهای بارندگی،
هواشناسانکهبااستفادهازرادارهایهواشناسیمناطقجریاناتصعودیراتشخیصمیدهندهواپیمارابه

کنند.بعضیاوقات تعیینمحلتقویتجریاناتصعودیدشواراست.هواپیمادرزیرپایه


آنمناطقهدایتمی
ایکهبارندگیرخمی دهدقرارداشتهباشد.معموالًخلباندرهنگامپروازجریانات


ابربایستیخارجازمنطقه
بارانیادرمیانبارانتجربهمیکند.خلبانبااستفادهازشاخصسرعت

مکانهایریزش

نزولیرادرنزدیکی
هواپیماراازفرازوفروددورمینماید.تعیینمقدار مناسب موادباروریبرای هرابرخاصبرعهده

عمودی،
هواشناسان میباشد .خلبانان و هواشناسان الزم است عالوه بر آموزشهای منظم و دورههای تخصصی،
هایآموزشیتعدیلآبوهواوکارگاههایآموزشیمربوطهرانیزبگذرانند ) .(Shivaji,2005شکل7


دوره
هایمناسبباروریقلهوپایهیکابرکومولونیمبوسرانشانمیدهد .


محل













شکل:7منطقهموردباروریازیکابردرروشقلهوپایهابر) (Krishna,PPT





روش«باروریهوایی»مؤثرتراستیا«زمینی»؟ 
حدودیتهایایندونوع

ییروشهایزمینیوهواییبستهبهشرایطمتفاوتاست.جدول 1مزایاوم

کارا
مریکاازهردوروشزمینیوهواییهمزمان

دربیشترایالتهایا

روشراباهممقایسهمیکند.برایمثال

استفادهمیشود(خطیبی .)ASCE,2006; Super & Heimbach,2005; BR,2006; 03



:مزایاومحدودیتهایباروریبادوروشزمینیوهوایی 

جدول1
نوع
روش
باروری 

مزایا

هدفگیری ماده باروری به

هوایی  انعطاف در 
داخل مناطق مناسب و معین ابر بهجز
در موارد محدودیت ناشی از عملکرد
هواپیما  ،ارتفاع مجاز پرواز و عوارض
زمین بویژه در باروری ابرهای سرد
کوهستانی

محدودیتها

وجود خطرات بالقوه پرواز از قبیل
الطمهای شدید و
یخزدگی ،ت 

فرودگاههای

محدودیتهای پرواز روی 

اصلی،مناطقنظامیوارتفاعاتپایینتر

ازسقفمجازپروازی

تواناییتزریقمادهبامقادیرزیاددرون باالتر بودن هزینه آنها نسبت به
امانههایزمینی
س 
حجممعینابر 
سامانههای پایدار جوی دشواربودن پخش مؤثر مواد درون

توانایی باروری 
که در برخی مواقع امکان بارورسازی ابرهای هدف و درنتیجه نیاز به چندین
ملیاتطوالنیمدت

هواپیمادرع
آنها بهطورزمینیوجودندارد .



رهاسازیکموبیشپیوستهموادباروری

زمینی 
ازیکمکانثابتوانتقالوپخشدود
ناشیازباروریبهطورپیوستهازطریق
بادوجریاناتهوابهمکانهایباالدست


عدمقطعیت در انتقال و پخش مواد در

سرتاسر منطقه هدف با توجه به پخش
باروریبهصورتخطی 

مواد
عدمامکان باروری موفق در دورههای

پایداری جو بهویژه درصورت کاربرد
ژنراتورهای ارتفاع پایین و درنتیجه
دادنبرخیفرصتهایباروری 


ازدست

قابلیت بهکارگیری آن در مناطق محدودبودن امکان باروری مناطق
کوهستانیوبادگیربهویژهدراستفادهاز مناسببادمایکمتراز  -0 ocدرمورد
ابرهایباال 
ژنراتورهایکنترلازدور
پایینبودنهزینهعملیات 


احتمالغیرفعالشدنمادهباروریتوسط

نورخورشید



عدماطمینان از انتقال دود یدیدنقره به

درون ابر بهویژه در نزدیکی و روی
کوهستانها یا محل جریانات همرفتی و

نامعلومبودن میزان تأثیر ژنراتورهای

زمینیدرتابستان 



دشواربودن نسبی پشتیبانی و

سرویسدهی،نیازاحتمالیبهانجامسفر

برایحفاظتازآنها ونیاز

باهلیکوپتر 
ایستگاههای متعددجهتپوششیک

به
منطقه 

