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 .1دانشجوی کارشناسیارشد هواشناسی ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،تهران،
 .2دکتری دینامیک شارههای ژئوفیزیکی ،استاد ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
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چكيده
مواد سطح فعال به دلیل تاثیراتی که بر روی کدورت و مدت ماندگاری ابر دارند مورد توجه و مطالعه قرارگرفتهاند .این تغییرات بر روی
قطرکهای ابر منجر به تغییراتی در خواص فیزیک ابر خواهد شد که در نتیجه موجب تاثیر گذاری بر سیستم آبوهوایی منطقهای و
جهانی میشود .در این مطالعه آزمایشگاهی ،از مواد سطح فعال اسید استئاریک و استالدهید استفاده شده است که اثرات این دو ماده در
غلظتهای مختلف بر کدورت ابر گرم و همچنین مدت زمان ماندگاری ابر گرم مورد توجه قرار گرفته است .هواویزهای این دو ماده سطح
فعال با روش حباب در محلول تولید شده است .تشکیل ابر گرم مصنوعی با استفاده از انبساط بیدررو انجام میشود .چیدمان آزمایشگاهی
شامل یک محفظه ابر  02لیتری ،سامانة اندازهگیری کدورت ابر متشکل از یک لیزر ،آشکارساز ،تقویت کننده و یک رایانه مجهز به مبدل
برق است ،بهطوریکه پرتو لیزر از میان ابر عبور میکند و به آشکارساز میرسد و بسته به کدورت ابر ،سیگنال لیزر تغییر میکند.
نتایج این آزمایش مربوط به  5غلظت ( 02 ،7.5 ،5 ،0.5و  )ppm 00.5دو ماده سطح فعال و حالت پایه (بدون ماده سطح فعال) است
که برای افزایش دقت ،هر یک از آزمایشها  4بار تکرار شده است .بهصورت کیفی با افزایش غلظت مواد سطح فعال ،میزان کدورت در
تمام غلظت ها نسبت به حالت پایه بیشتر است و تا غلظت خاصی روند افزایشی دارد .مدت زمان ماندگاری ابر برای اسید استئاریک در
تمامی غلظتها نسبت به حالت پایه کمتر است و برای استالدهید در  3غلظت آخر نسبت به حالت پایه افزایش مییابد .در مورد عدد
بارش برای هر دو ماده مورد استفاده در تمامی غلظتها نسبت به حالت پایه بیشتر است و در غلظت  7.5 ppmبرای اسید استئاریک و
درغلظت  0.5 ppmبرای استالدهید مقادیر بیشینه عدد بارش اتفاق میافتد.
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بارندگی از ابرهای همرفتی در فصل خشک افزایش عمق ابر

مقدمه
هواویزهای1جوی نقش بسیار مهمی در سیستم آب-
وهوای کرهی زمین ایجاد میکنند که ناشی از نقش آنها به
شکل مستقیم و غیر مستقیم در شکلگیری ابرها و بودجهی
کل تابشی است .ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی این هواویزها
نقش مهمی در شکل گیری ،رشد قطرات ،طول عمر و سپیدی
ابرها دارد که تاکنون سواالت بیپاسخ زیادی در مورد
چگونگی تنوع ترکیبات جوی و چگونگی تاثیر آنها بر سیستم
آبوهوایی به وجود آمده است.
با توجه به افزایش فعالیتهای بشر محتوای هواویزهای
جوی افزایش یافته است (.)Houghton et al., 2001
هواویزهای جوی شامل مخلوطی از مواد آلی و غیر آلی
هستند ( )Murphy et al., 2006که مواد آلی بخش قابل
توجهی از هواویزهای وردسپهر را تشکیل میدهند در نتیجه
بر فعالیت هسته های میعان ابر 2تاثیر زیادی دارند .با وجود
این مواد ،کاهش کشش سطحی نسبت به آب خالص در نمونه

و بارش نیز گزارش شده است (.)Lin et al., 2006

بخشی از مواد آلی در هواویزهای جوی مواد سطح فعال

3

هستند .این مواد با تغییرات در کشش سطحی قطرکهای
جوی میتوانند موجب تغییرات در تعداد قطرکهای تشکیل
شده بشوند .در دهههای گذشته ،مطالعات بیشتری در مورد
ویژگیهای این مواد آلی و تاثیرات آنها بر سیستم آبوهوایی
صورت گرفته است.
مواد سطح فعال موادی هستند که میتوانند انرژی
سطحی را بین سطوح به میزان زیادی تغییر دهند .خاصیت
مواد سطح فعال ناشی از دو خصلتی بودن ساختمان مولکولی
آنها است به این معنی که همزمان دارای گروههای دافع آب
که نقش دم را دارد و گروههای جاذب آب که نقش سر را
دارد می باشند (شکل ،)1بنابراین به تناسب ساختار مولکولی
در حاللهای آلی و آب حل می شوند و باعث کاهش کشش
سطحی در فصل مشترک هوا -آب و یا روغن -آب می شوند.

های مختلفی از ابر موجود در جو و آب و مه نشان داده شده
است ( )Fachini et al., 1999, 2000و همچنین در
استخراج طیف گستردهای از منابع و محیطهای حاوی آب از
جمله زغال سنگ سوزان (،)Simoneit and Oros, 2000
محیط های دریایی ( )Mochida et al., 2002محیطهای
روستایی ( )Kiss et al., 2005و محیط های آلوده (
 )Taraniuk and Dinar, 2006ذرات معلق در جو یافت
شده است .تاثیرات ذرات هواویز روی خواص فیزیکی ابر
مثل شکلگیری و اندازه قطرات ابر و از این رو بر خواص
پراکندگی قطرات ابر تایید شده است ( Houghton et al.,

 .)2001افزایش بارش تا  %33از ابر گرم ایجاد شده توسط
گازهای گلخانهای از کارخانهی تولید کاغذ مشاهده شده
است ( .)Hobbs et al., 1970تجزیه وتحلیل ابرهای
همرفتی و مشخص کردن تاثیرات سینماتیکی آلودگی هوا
شامل هواویزهای سوخته شده نشان میدهد که اندازه قطرات
ابر حدود  %23کاهش مییابد ( .)Koren et al., 2005در
مطالعهای در مورد اثر آتشسوزی جنگل در آمازون در مورد

2. Cloud condensation nuclei

شکل  .1نمونهای از یک ماده سطح فعال

قسمت آبگریز معموال یک زنجیر کربنی است که شامل
 ۸تا  1۸کربن است و منابع آبگریز به طور معمول عبارتند
از :چربی ها و روغن های طبیعی ،اجزای نفتی ،پلیمرهای
مصنوعی نسبتا کوتاه و یا الکلهای مصنوعی با وزن مولکولی
نسبتا باال .کشش سطحی ناشی از اختالف جاذبه بین مولکول
های یکسان و جاذبه بین مولکولهای غیر یکسان است .در
داخل مایع ،نیروهای پیوستگی یکدیگر را خنثی می کنند ولی
در سطح آزاد مایع نیروهای پیوستگی که از پایین اثر میکنند
از نیروهای چسبندگی محل تماس مایع و گاز بیشتر میشود.
به دلیل تفاوت این نیروها مرز دو شاره شبیه یک پوسته تحت
کشش عمل میکند .کشش سطحی خاصیتی است که مربوط
به دو شاره است و بخاطر وجود دو فاز کنار هم میباشد.

1. Aerosols
3. Surface active agent
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در هر مورد انتهای آبدوست ماده سطح فعال به شدت

انرژی آزاد گیبس کل سیستم ،مجموع انرژیهای آزاد گیبس

مولکول های آب را جذب میکند و انتهای آبگریز جاذبهی

بخار و مایع به اضافهی اثر ناشی از کشش سطحی به صورت

کمی با مولکول های آب دارد .در نتیجه مولکولهای یک ماده

زیر است:

سطح فعال به گونهای درون مایع و سطح مایع مرتب میشوند

رابطه ()1

که انتهای آبدوست درون مولکولهای آب و انتهای آبگریز
دور از مولکول های آب قرار میگیرند (شکل.)2

4
e
Gt  G0   r 3 1 RvTLn( )  4r 2
3
es

اگر انرژی آزاد گیبس ،تابعی از  rدر نظر گرفته شود:
رابطه (Gt (r )  G0  r 3  r 2 )2

با مشتق گرفتن از این رابطه میتوان شعاع بحرانی حاصل از
آن را بهدست آورد که به صورت زیر بهدست میآید
رابطه ()3

2

3

2
e
) (1 RvTLn
es

a

که در نتیجه  Gیک

ماکزیمم در شعاع  aدارد.
سرعت پایانهی سقوط هواویزهای جامد یا مایع کروی
شکل  .1ماده سطح فعال در آب

(قطرک) از رابطهی زیر محاسبه میشود(Hobbs, 6002
.)Wallace and

تعداد زیادی مولکول ماده سطح فعال می توانند در توده
محلول به هم وصل شده و تشکیل تودهای (گروهی که درون
مایع تشکیل میشود) به نام میسل 1بدهند.
مهمترین مواد سطح فعال جوی عبارتند از اسیدهای آلی،
اسیدهای کربوکسیلیک 2با زنجیره کوتاه ،اسیدهای چرب با
زنجیرهای بلند ،پروتئین ها ،ترکیبات آلی چند منظوره و
همچنین اکسیداسیون و محصوالت ثانویه مانند متیل
گلیوکسال ، 3فرمالدئید 4واستالدئید .5سر گروه آبدوست در
مواد سطح فعال جو می تواند اسیدهای کربوکسیلیک ،الکلها،
آلدئیدها ،کتونها ،استرها و یا گروههای عاملی آمین 6باشد
(.)Gill et al., 1983
به منظور اندازهگیری میزان رشد یا تبخیر ،دانستن نیروی الزم
برای گسترش سطح قطرک ،مورد نیاز است .بنابراین بررسی
اثر کشش سطحی روی قطرک ابر ضروری است .برای اینکه
اثر کشش سطحی مورد بررسی قرار گیرد تابع انرژی آزاد
گیبس 7معرفی میشود.

رابطه ()4

2 gr 2
9 



 Vکه در آن  gشتاب گرانی ،

چگالی قطرک r ،شعاع قطرک و  وشکسانی هواست.
حال با توجه به معادلهی ( )3شعاع بهدست آمده رابطه مستقیم
با کشش سطحی دارد که میتوان نتیجه گرفت که با کاهش
کشش سطحی در واقع شعاع بحرانی قطرک کاهش پیدا کرده
است و همچنین با توجه به معادلهی ( )4با کاهش شعاع
بحرانی سرعت سقوط قطرکها کاهش پیدا میکند که در
نتیجه موجب افزایش مدت زمان ماندگاری میشود .به این
ترتیب میتوان زمان ماندگاری قطرکهای ابر را معیاری برای
توزیع اندازه قطرکهای ابر در نظر گرفت.

مواد و روشها
به منظور بررسی اثر مواد سطح فعال در واداشتهای آب
و هوا ،از اسید استئاریک 8و استالدهید بر تشکیل ابر گرم و
تغییرات آن در آزمایشگاه استفاده شد .برای این کار یک
چیدمان آزمایشگاهی متشکل از یک محفظه ابر ،دستگاههای
اندازهگیری و ثبت دادهها مورد استفاده قرار گرفت .اساس کار

2. Carboxylic
4.Formaldehyde
6. Amine functional groups
8. Stearic acid

1. Micelle
3. Methylglyoxal
5. Acetaldehyde
7. Gibss
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این پژوهش ،تشکیل ابر گرم در یک محفظهی شیشهای 23

هواویزهای محیط تشکیل میشود که باعث شکلگیری ابر

لیتری با استفاده از دو نوع هواویز یعنی هواویزهای محیط و

مصنوعی میشود.

هواویزهای ایجاد شده از این دو ماده سطح فعال در  5غلظت

رابطه()6

متفاوت ( 13 ،7.5 ،5 ،2.5و  )ppm 12.5به همراه حالت پایه

(بدون ماده سطح فعال) است.
اگر فشار بخار هوا را  eبنامیم ،اَبَراشباع (به درصد) در

dT R dP

T cp P

درون محفظه شیشهای مقدار یک لیتر آب مقطر ریخته
میشود .قبل از هر مرحله آزمایش باید درب محفظه به مدت
دست کم  5دقیقه باز باشد تا هواویزهای هوای داخل محفظه

ارتباط با آب مایع از رابطه ( )5محاسبه میشود:

با هوای محیط آزمایشگاه به تعادل برسد .این زمان بهصورت

رابطه ()5

تجربی بهدست آمده است و به اندازه قطر در ورودی محفظه

 e

  1 100
e
 s


که در آن es ،فشار بخار اشباع است .ابرها وقتی تشکیل
میشوند که هوا اَبَراشباع شود .رایجترین راه تولید اَبَراشباع
استفاده از صعود بسته هوا است که در نتیجه آن ،هوا منبسط
و به صورت بیدررو سرد میشود .در این آزمایش برای
تشکیل ابر ،شرایط اَبَراشباع را در داخل یک محفظه ایجاد
کردیم و چون امکان صعود بسته هوا وجود ندارد فشار هوا
را در داخل محفظه توسط یک پمپ هوا تا  123میلی بار
افزایش داده میشود .دمای داخل محفظه بر اثر افزایش فشار
و با پیروی از حالت بیدرروی معادله انرژی ترمودینامیکی

( )6حدود  2درجه افزایش پیدا میکند .که در آن T ،دما و
 Pفشار هوا است .براساس این معادله ،تغییر کوچکی در دما
و فشار بهطور مستقیم با هم متناسب هستند .باید حدود 5
دقیقه صبر کرد تا دما به تعادل برسد و هوای داخل محفظه
ابراشباع شود .برای آنکه دمای هوای اَبَراشباع را بهصورت
بیدررو کاهش دهیم باید فشار داخل محفظه به صورت آنی
برداشته میشود و در نتیجه طبق معادلهی ( )6دما کاهش پیدا
میکند .در نتیجه ابر گرم با میعان بخار آب بر روی

ابر و شرایط محیط مثل میزان تالطم هوای محیط و دما بستگی
دارد .به آب درون محفظهی شیشهای در بار اول  5قطره از
ماده استالدهید اضافه میکنیم که معادل  2.5 ppmاست سپس
با استفاده از روش ایجاد حباب به کمک یک پمپ الکتریکی
و توسط یک لوله به مدت  2دقیقه درون محلول هوا دمیده
میشود ،هواویزهای مواد سطح فعال در داخل هوای محفظه
پخش میشود .پس از آن درب محفظه بعد از جایگیری
حسگرهای رطوبت و دما بسته میشود .این حسگرها به
کامپیوتر متصل هستند و دما و رطوبت را در هر یک ثانیه در
کامپیوتر ثبت میکنند .یک لیزر و آشکارساز به فاصله 53
سانتیمتر از آن ،طوری قرار داده شده است که پرتو لیزر از
میان محفظه ابر عبور میکند و به آشکارساز میرسد .توان
پرتو لیزر نسبتاً یکنواخت است .آشکار ساز به تقویت کننده
متصل است و به یک برد مبدل آنالوگ به دیجیتال که در
کامپیوتر نصب شده است ،وصل میشود .توان پرتو لیزر هر
ثانیه  4بار در کامپیوتر ثبت میشود .شمای کلی چیدمان
آزمایش در شکل  3آورده شده است.

شکل .3شمای چیدمان آزمایش
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هنگامی که ابر مصنوعی در اثر انبساط بیدررو شکل

ناوه اول در نمودار ،مربوط به زمانی است که هوای داخل

میگیرد ،پرتو قرمز رنگ لیزر به خاطر برخورد با قطرکهای

محفظه توسط پمپ متراکم میشود و ناوه دوم که بزرگتر

ابر و پراکنده شدن دیده میشود و همزمان شدت پرتوی ثبت

است مربوط به لحظه تشکیل ابر است که پرتو لیزر توسط

شده کاهش مییابد و یک ناوه در نمودار سیگنال پرتو لیزر به

قطرکهای ابر پراکنده شده و با شدت کمتری به آشکارساز

وجود میآید .در ادامه ،آزمایشها با  4غلظت دیگر (،7.5 ،5

میرسد .از روی این نمودار میتوان مدت زمان ماندگاری

 13و  )ppm 12.5به صورت مشابه غلظت اول انجام شد.

قطرکهای ابر و همچنین کدورت ابر تشکیل شده را به دست

برای از بین بردن اثر خطا ،هر آزمایش  4بار تکرار شد و از

آورد .هر چه مدت زمان بازگشت نمودار به تراز شدت قبلی

نتایج میانگینگیری شده است.

بیشتر باشد نشان دهنده این است که ابر دیرتر پاک شده و
ماندگاری قطرکهای ابر بیشتر بوده است .از این رو میتوان
نتیجه گرفت که توزیع اندازه قطرکهای ابر کوچکتر بوده

نتایج و بحث
شکل  4نمونهای از نمودار مربوط به سیگنال لیزری که
از میان ابر میگذرد و به آشکارساز میرسد را نشان میدهد.

است .همچنین هر چه ناوه در نمودار عمق بیشتری داشته
باشد نشان دهنده این است که ابر از کدورت بیشتری
برخوردار است.

کدورت ابر

8
7
6
5
4
3
2
1
0

1
65
129
193
257
321
385
449
513
577
641
705
769
833
897
961
1025
1089
1153
1217
1281
1345

زمان (چهار تا در هر ثانیه)
شکل  .4نمودار تغییرات زمانی کدورت ابر
7.4
6.9

5.9
5.4
4.9
4.4

1
17
33
49
65
81
97
113
129
145
161
177
193
209
225
241
257
273
289
305
321
337

( چهار تا در هر ثانیه)زمان
غلظت دوم

غلظت اول

حالت پایه

شکل  .5کدورت ابر برای اسید استئاریک در  5غلظت

کدورت ابر

6.4
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در شکل  5نمودار مربوط به اسید استئاریک در  5غلظت

رابطهی  7استفاده کرد و با توجه به آن (شکل  )۸را رسم کرد

متفاوت به همراه حالت پایه نشان داده شده است.

(شوشتری و همکاران.)1332 ،

از روی نمودار شکل  5میتوان اطالعات مربوط به
کدورت ابر (شکل )6و مدت زمان ماندگاری ابر (شکل )7را

رابطه ()7

𝐶

)𝑡(ln

= Kدر این رابطه  Cمیزان کدورت ابرt ،

مدت ماندگاری ابر و  Kعدد بارش است.

محاسبه کرد .برای فهمیدن میزان بارورسازی ابر میتوان از
2

کدورت

0.5

مدت ماندگاری

1

0.35
0.3
0.25
0.2

حالت پایه
1
2
3
4
5

حالت پایه
1
2
3
4
5

حالت پایه
1
2
3
4
5

شماره غلظت

شماره غلظت

شماره غلظت

شکل .6کدورت ابر( اسید استئاریک)

شکل .7زمان ماندگاری ابر( اسید استئاریک)

همانطور که در شکل  6مشاهده میشود میزان کدورت

عدد بارش

1.5

400
350
300
250
200
150
100

0.4

شکل .8عدد بارش( اسید استئاریک)

بیشینهای برای میزان کدورت و مدت ماندگاری ابر گرم در

ابر برای تمامی غلظتها نسبت به حالت پایه بیشتر است و

شرایط آزمایشگاهی مشاهده میشود.

این به دلیل ویژگی ماده اسید استئاریک در کاهش کشش

در شکل  3نمودار مربوط به استالدهید در  5غلظت متفاوت

سطحی در سطح قطرکها است که این خود موجب

به همراه حالت پایه نشان داده شده است .با توجه به شکل 3

شکلگیری تعداد قطرکهای بیشتر است .با توجه به شکل7

میتوان اطالعات مربوط به کدورت ابر (شکل  ،)13مدت

مقدار بیشینه زمان ماندگاری در غلظت  7.5 ppmمشاهده

زمان ماندگاری ابر (شکل  )11و همچنین عدد بارش (شکل

میشود .با توجه به شکل  ۸مقدار عدد بارش ابر درغلظت

 )12را محاسبه کرد.

 7.5 ppmبه صورت بیشینه است و در همین غلظت مقدار
7.4
6.9

5.9
5.4
4.9
4.4

1
17
33
49
65
81
97
113
129
145
161
177
193
209
225
241
257
273
289
305
321
337
غلظت دوم
غلظت پنجم

( چهار تا در هر ثانیه( زمان
غلظت اول
غلظت چهارم

شکل .9کدورت ابر برای استالدهید در  5غلظت

حالت پایه
غلظت سوم

کدورت ابر

6.4
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2

کدورت

0.5

مدت ماندگاری

1

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2

حالت پایه
1
2
3
4
5

حالت پایه
1
2
3
4
5

حالت پایه
1
2
3
4
5

شماره غلظت

شماره غلظت

شماره غلظت

شکل  .11کدورت ابر(استالدهید)

عدد بارش

1.5

400
350
300
250
200
150
100
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شکل  .12عدد بارش(استالدهید)

شکل  .11زمان ماندگاری ابر(استالدهید)

همانطور که در شکل  13مشاهده میشود میزان کدورت

کوچکتر شدن اندازه قطرات است .کاهش اندازه قطرکها

ابر برای تمامی غلظتها نسبت به حالت پایه بیشتر است و

موجب دیرتر سقوط کردن قطرات و افزایش مدت زمان

این به دلیل ویژگی ماده استالدهید در تغییرات کشش سطحی

ماندگاری میشود .با توجه به شکل  12میزان عدد بارش

در سطح قطرکها است که موجب شکل گیری تعداد قطرک-

درغلظت  2.5 ppmبه صورت بیشینه است و تا غلظت ppm

های بیشتر است .میزان کدورت از حالت پایه تا غلظت سوم

 12.5سیر نزولی را طی میکند با این وجود مقدار عدد بارش

( )7.5 ppmحالت صعودی دارد و بعد از آن سیر نزولی دارد،

برای تمامی غلظتها از حالت پایه بیشتر است.

و بیشینه مقدار کدورت در  7.5 ppmاتفاق افتاده است .با

برای مقایسه تاثیرات مختلف  2ماده استالدهید و اسید

توجه به شکل  11مدت زمان ماندگاری ابر روند صعودی را

استئاریک نسبت به هم ،نمودار تغییرات آنها با یکدیگر رسم

طی میکند تا غلظت  13 ppmو بعد از ان حالت ثابت به

شده است (شکل .)13

خود میگیرد که به دلیل کاهش کشش سطحی و در نتیجه

کدورت ابر

1.9
1.7
1.5
1.3
1.1
0.9
0.7
0.5

5

4

3

2

1

1.61

1.59

1.97

1.626

1.63

حالت
پایه
1.58

اسید استئاریک

1.76

1.79

1.9

1.89

1.87

1.58

استالدهید

شماره غلظت
شکل  .13مقایسه کدورت اسید استئاریک و استالدهید

همان طور که در شکل  13مشاهده میشود میزان

استئاریک بیشتر است به جز در غلظت  7.5 ppmکه تفاوت

کدورت این دو ماده با یکدیگر مقایسه شده است .میزان

کمی مشاهده میشود .این تفاوتها ناشی از تفاوت کاهش

کدورت استالدهید در تمامی غلظتها نسبت به اسید

کشش سطحی ایجاد شده درآب میباشد ،در واقع کاهش
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01

کشش سطحی ایجاد شده در اثر استفاده استالدهید نسبت به

قطرات کوچکتر ولی با تعداد بیشتر است ،که این امر موجب

اسید استئاریک بیشتر است که این تفاوت ،موجب شکلگیری

افزایش کدورت میشود.
400
300
250
200

مدت ماندگاری ابر

350

150
100

5

4

3

2

1

274

279

305

263

261

حالت
پایه
301

اسید استئاریک

382

377

335

292

267

301

استالدهید

شماره غلظت
شکل  .14مقایسه مدت ماندگاری اسید استئاریک و استالدهید

همان طور که در شکل  14مشخص است مدت

میشود .دلیل این افزایش ماندگاری در استالدهید مربوط به

ماندگاری ابر برای تمامی غلظتهای مختلف استالدهید

کاهش کشش سطحی بیشتر توسط این ماده نسبت به اسید

نسبت به اسید استئاریک بیشتر است و این تفاوت بیشتر در

استئاریک است که موجب شکلگیری قطراتی با اندازه

غلظتهای چهارم ( )13 ppmو پنجم ( )12.5 ppmمشاهده

کوچکتر شده است.

عدد بارش

0.36
0.34
0.32
0.3
0.28
0.26
0.24
0.22
0.2

5

4

3

2

1

0.287

0.282

0.344

0.292

0.293

حالت
پایه
 0.277اسید استئاریک

0.296

0.302

0.327

0.333

0.335

استالدهید

0.277

شماره غلظت
شکل  .15مقایسه عدد بارش اسید استئاریک و استالدهید

همان طور که در شکل  15مشاهد میشود میزان عدد

استئاریک بیشتر است .در مجموع میزان تاثیرات مدت

بارش در بیشتر غلظتها برای استالدهید نسبت به اسید

ماندگاری و غلظت ابر در عدد بارش نشان داده شده است که
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-هر دو مورد تحت تاثیرات کاهش کشش سطحی قرار گرفته
.اند

نتیجهگیری
میزان کدورت ابر برای تمامی غلظتها اسید استئاریک
و استالدهید نسبت به حالت پایه بیشتر است و حداکثر مقدار
 در تمامی غلظتهای اسید. اتفاق میافتد7.5 ppm در غلظت
استئاریک مدت زمان ماندگاری نسبت به حالت پایه کاهش
 اما در مورد استالدهید در.پیدا کرده و یا حالت تساوی دارد
) مدت ماندگاری کمتری نسبت به2.5 ppm( دو غلظت اول
-حالت پایه دارد و در غلظتهای بعدی این مقدارافزایش می
یابد همچنین میزان عدد بارش در تمامی غلظتها برای اسید
 نتایج.استئاریک و استالدهید نسبت به حالت پایه بیشتر است
بدست آمده در این تحقیق همخوانی زیادی با تحقیق انجام
شده توسط نها سرینا و همکارانش در مورد افزایش کدورت
Neha ( و مدت ماندگاری ابر در مورد ماده استالدهید دارد

 در مقایسه استالدهید و اسید.)Sareen et al., 2012
،استئاریک در غلظتهای مساوی با یکدیگر میزان کدورت
ماندگاری ابر و همچنین عدد بارش ایجاد شده توسط
استالدهید در بیشتر غلظتها تاثیرات بیشتری نسبت به اسید
.استئاریک مشاهده میشود
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