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   تندريهايدار شدن ابر الکتریسیته
هـاي   دار شـدن توفـان     دو نظریه در مورد الکتریـسیته     

نظریه بارش و دیگري نظریـه      : باشد رعدوبرقی مطرح می  
  . همرفت

شـود کـه در اثـر     به این صورت بیـان مـی  یه بارش  نظر
برخورد ذرات با اندازه و شـرایط مختلـف در داخـل ابـر           

 بار مثبـت را  ،تر تبادل بار الکتریکی کرده و ذرات سنگین      
  .آورند به سمت پایه ابر می

 که حرکات باالرو با خود      دارد   نظریه همرفت بیان می   
. بـار منفـی   رو   کنند و حرکـات پـایین      بار مثبت حمل می   

 از ذرات باردار مثبت در حرکت به سـوي بـاال            ها الکترون
یابنـد؛   کنده شده و بر روي ذرات رو به پایین تجمع مـی           

 و ی و رو به پایین ابر داراي بـار منفـی      بنابراین بخش میان  
ایـن دو بخـش بـا        .شود بخش باالیی داراي بار مثبت می     

د آورده و   وجو   هاي الکتریکی قوي به    میدان بارهاي مخالف 
بار الکتریکی در  .کنند بارهاي مخالف همدیگر را جذب می

 درجـه   -40 و   -5داخل ابر در حجمی که بـین ترازهـاي          
 کیلـومتري   2ي شـعاع     گراد قرار دارد و به انـدازه       سانتی

مرکـز بـار جـایی      . شود است شکل گرفته، جداسازي می    
شود و در باالي     است که پالریته منفی به مثبت تبدیل می       

تراز انجمادي قـرار دارد و از آنجاسـت کـه بـرق شـکل            
 -10بار منفی در داخل ابر در نزدیکی تراز دمایی        . گیرد می

 گراد متمرکز بوده، بـار مثبـت اصـلی چنـد           درجه سانتی 
ي بار مثبت نیز     یک تمرکز ثانویه  . کیلومتر باالتر قرار دارد   

تري  ي ابر در زیر تراز صفر با شدت ضعیف         در نزدیک پایه  
  .گیرد شکل می

  
  هاي رعدوبرقی دار شدن توفان الکتریسیته

   رعد و برقگیري مراحل شکل                
  

 الکتریکی شدید و بـسیار سـریع در          تخلیهیک   آذرخش
ایـن  . کنـد   که نور و صدا تولید مـی     باشد واي یونیزه می  ه

دهـد کـه      الکتریکی در حـضور ابرهـایی رخ مـی          تخلیه
اي بایـد   اند و براي وقوع چنین تخلیه هدار شد  الکتریسیته

در ابرهاي تندري همرفت و     . ابتدا جدایی بار صورت گیرد    
 و  الروجریانـات بـا   . تالطم شدید در درون ابر وجود دارد      

داخل ابرهاي کومولونیمبـوس    در  قوي  ) همرفت(رو   پایین
قطـرات آب، تگـرگ و      شـود کـه      رشد یافته، باعث مـی    

 کـرده،  با یکدیگر برخـورد ر در داخل اب  هاي یخ    کریستال
همچنین جریانات همرفتی باعث    . شود دار   ابر الکتریسیته 

بارهـاي  و تگرگ بـا     ) گراوپل(ذرات گویچه برف     شود می
هاي پایین  در الیه  رده،تر ابر سقوط ک    منفی به بخش پایین   

هـاي   بار مثبـت در بخـش  و میانی ابر مستقر شده، ذرات      
ی پایه ابر نیز توزیع بارهـا بـا         البته در نزدیک  . ماند ب  باالتر

نواحی جداکننده  . طور عمده مثبت است    شدت کمتري به  
صـورت محلـی در ابـر       شامل بارهاي الکتریکی مخالف به    

کومولونیمبوس باعـث ایجـاد اخـتالف پتانـسیل محلـی          
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 ي مثبت و منفیبارهااندازه و جدایی که  هنگامی. شوند می
الکتریکی حاصـل   لاختالف پتانسیشود،    زیادبه قدرکافی   

  جریان الکتریسیته از ابر به پـایین و بـه          شود تا  باعث می 
 یا از یک بخش ابر به بخش دیگر         برقرار شده زمین  سمت  

گـاهی گرادیـان   . یابـد  یا از یک ابر به ابر دیگـر جریـان       
شـود کـه    قدر زیـاد مـی   آندر ابر بار الکتریکی پتانسیل  

 میلیـون   اختالف پتانـسیل محلـی در درون ابـر از سـه           
ـ در  را   ي نارسـانا   هوا برمتر تجاوز کرده،   ولت ي کـه   سیرم

کنـد و    مـی   رسـانا   تراکم بارهاي الکتریکی بیشتر اسـت       
روزانه هزاران رعـدوبرق در   .دهد تخلیه الکتریکی رخ می   
 شود که توزیع جهانی آن در شکل سراسر جهان تولید می  

  .است  نشان داده شدهزیر

  
  

گراد   هزار درجه سانتی30دماي هوا در مسیر آذرخش به       
این شوك گرمایی . رسد می)  برابر دماي سطح خورشید5(

باعث انبساط انفجاري هوا شده، موج ضـربتی یـا شـوك        
)shock wave(این مـوج را کـه ماننـد    . کند  را تولید می

  .کند، تندر یا رعد گویند یک بمب صوتی عمل می
هاي هـوا در مـسیر جریـان          ن مولکول همچنین گرم شد  
ورت جهـش  که به صدارد  می  به تابش وا   الکتریکی، آنها را  

وقتی جهش برق   . گردد  مشاهده می  )آذرخش(برق یا نور    

شود، در مسیر توزیـع بـار، درخـت برقـی را در              زده می 
  .آورد وجود می آسمان به

  صاعقه لیشکت                      
کی است که بین زمـین و ابـر رخ          ي الکتری  صاعقه، تخلیه 

ی از بارهـاي    جریاناین تخلیه در کسري از ثانیه       . دهد می
. دانگذر  از هواي یونیزه می    ) هزار آمپر  30حدود  (منفی را   

با توجه به مقاومت هوا باعث گرم شدن هـوا          جریان  عبور  
هـا از نـوع    معموال صاعقه .شود در مسیر حرکت بارها می

ی با ضربه جریـان الکتریکـی       صاعقه منفی هستند و گاه    
  .برگشتی همراهند که بسیار قوي تر از جریان اولیه است

 جریـان   cbهایی که از بخش باالیی و سندان ابـر           صاعقه
  .یابند از نوع صاعقه مثبت و بسیار قوي هستند می

  

هاي ناشی از صاعقه آسیب  
 و کوتاه مدت می مستقانی جرکی صاعقه   نکهیبا توجه به ا   

 از ی ناشيها بی از اصابت آن با آسی ناشيها بیاست، آس
هـا    ایـن آسـیب   . ال متفاوت است   کام ی خانگ یگرفتگ برق

 کـه   ی و سپس قلب   ی وقفه دستگاه تنفس   ،ی سوختگ شامل
ـ     یعلت اصل  ـ  يهـا  بی مرگ اسـت، آس ـ تغ (ی روان  راتیی

، ...)ی حافظـه، افـسردگ    خـتالالت  ا ،یخواب  کم ،یتیشخص
ـ لـج گـذرا     تشنج، ف  (ي مرکز ی عصب ستمیاختالالت س   ای

 یپارگ د،ی فشار خون، آب مروار    شی، افزا ...) سردرد م،یدا
   .باشد  می از رعدیپرده گوش ناش

  

  الزمهاي پیشگیري و احتیاط
 و  يضور در محل صـاعقه دور      است که از ح    یناصل اول ا  

 یرپـذ   از توفـان امکـان     یـز که گر  یصورتدر. شوداجتناب  

ـ    نسبت يها  به دنبال مکان   یستبا ی م ،یستن  و یما امن باش
 درختان  ،ها  الراس خط ،ها  نوك قله   شامل از نقاط خطرناك  

 سـطح   يها ی فرورفتگ ، علفزار یس، خ ین زم ،بلند و منفرد  
  باز و مسطح   یلی خ يها  مکان ، بلند يها خره کنار ص  ،ینزم
   .شود ي دور،ي فلزيها نرده و

تـر از   یینعمق و پا  کميها  دره شامل  نسبتا امن  يها مکان
 ین درختان در ب   ینتر  کوتاه ،اك و سنگ خشک    خ ،اطراف

ـ  ،یـق  عم ي غارهـا  ،انبوه درختان    رو بـسته   يهـا  ین ماش
  .باشد می
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