
Các loại gieo giống tạo mây khác nhau 

Gieo giống tạo mây là một kỹ thuật điều chỉnh thời tiết làm thay đổi 

lượng và loại mưa trong các đám mây. Quá trình này liên quan đến 

việc phân tán các chất như hạt hoặc nhân băng vào không khí để 

thay đổi các quá trình vi vật lý trong các đám mây. Kết quả là một 

dạng kết tủa đồng đều hơn. Có một số loại gieo giống đám mây 

khác nhau, khác nhau về chi phí và hiệu quả.  

Gieo giống tạo mây động 

Gieo giống đám mây là phương pháp làm mưa nhân tạo. Nó giúp 

người nông dân có thể trồng trọt ở những nơi thiếu nước. Những 

cây trồng này được sử dụng để làm nhiên liệu, thực phẩm và thức 

ăn chăn nuôi. Nó cũng có thể cải thiện điều kiện sống của những 

người sống ở các khu vực bị hạn hán. Phương pháp này cũng có 

thể hữu ích để kiểm soát thời tiết. Nếu được sử dụng đúng cách, 

gieo giống tạo mây có thể giúp giảm số lượng các cơn bão và giảm 

thiệt hại cho cây trồng. 

Phương pháp này sử dụng một loạt các bước để tăng cường các 

dòng không khí thẳng đứng nhằm gây ra lượng mưa rơi nhiều hơn. 

Tuy nhiên, kỹ thuật này hơi phức tạp và liên quan đến rất nhiều 

quy trình hóa học. Bất kể phương pháp nào được sử dụng, đều có 

rủi ro đi kèm. Gieo giống tạo mây động không phải là một giải pháp 

chống lại sự đánh lừa và các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm 

ra cách tốt nhất để thực hiện nó. 

Để đánh giá hiệu quả của việc gieo giống tạo mây, cần một lượng 

lớn dữ liệu. Lượng mưa của khu vực mục tiêu và khu vực kiểm 

soát phải có mối tương quan tốt. Điều này chỉ có thể được thực 

hiện bằng cách sử dụng dữ liệu dài hạn. Do đó, điều quan trọng là 

phải thu thập dữ liệu lượng mưa dài hạn để việc tạo ra đám mây 

thành công. Kết quả của những đánh giá này sẽ giúp các nhà dự 

báo đưa ra quyết định tốt hơn về cách sử dụng kỹ thuật. 

Gieo giống tạo mây đòi hỏi kỹ năng dự báo đám mây cao hơn so 

với các phương pháp hiện có. Sự biến đổi tự nhiên của các đám 



mây khiến chúng ta khó dự đoán được đám mây nào sẽ hiệu quả 

nhất. Tuy nhiên, khí hậu địa phương có thể giúp giảm thiểu  vấn đề 

này bằng cách tạo thuận lợi cho các đám mây lục địa. Tuy nhiên, 

một khoảng thời gian vẫn sẽ tồn tại, vì vậy nhân viên hiện trường 

sẽ cần được đào tạo về lựa chọn đám mây.  

Iodua bạc 

Mặc dù bạc iotua là một chất tạo ra đám mây hiệu quả, nhưng việc 

sử dụng nó trong các đám mây đối lưu là một vấn đề đáng nghi 

ngờ. Những đám mây như vậy chứa một lượng nước khổng lồ 

nhưng hầu hết nó vẫn ở dạng những giọt nhỏ dưới mức đóng 

băng. Do đó, bạc iotua có thể phản tác dụng đối với việc tạo đám 

mây trong những đám mây này. Trong những trường hợp như vậy, 

các phương pháp hiệu quả hơn có thể bao gồm sử dụng vật liệu 

hút ẩm để tạo ra các đám mây. 

Nghiên cứu về gieo giống tạo đám mây đã kéo dài vài thập kỷ. Tuy 

nhiên, rất khó để đánh giá chính xác hiệu quả của bất kỳ kỹ thuật 

đơn lẻ nào. Giáo sư Khoa học Khí quyển tại Đại học Wyoming, Bart 

Geerts, và các đồng nghiệp nghiên cứu của ông đã xuất bản hơn 20 

bài báo được đánh giá ngang hàng về gieo giống tạo đám mây. 

Trong thập kỷ trước, họ đã sử dụng radar để đo tác động của bạc 

iotua lên các đám mây lỏng siêu lạnh. Kết quả của họ cho thấy 

những đám mây có hạt có thể tạo ra lượng tuyết vừa phải trong một 

số điều kiện. 

Nhu cầu về bạc iốt để cấy vào đám mây được dự đoán sẽ tăng lên 

trong những năm tới. Ví dụ, UAE đang thực hiện một chương trình 

điều chỉnh thời tiết bằng cách sử dụng phương pháp giống tạo đám 

mây bằng bạc iodua và điều này có thể dẫn đến nhu cầu về bạc 

iodua cao hơn trong thời gian dự báo. 

Trong khi phương pháp gieo giống tạo mây đã trở thành một phương 

pháp phổ biến để tạo ra đám mây che phủ, thì quá trình này cũng 

gây ra những rủi ro về sức khỏe cho người lao động. Iodua bạc trong 

gieo giống tạo đám mây có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao 



gồm cả chứng argyreia. May mắn thay, lượng phát tán vào không khí 

là rất nhỏ - dưới 50 microgam / lít là an toàn cho nước uống.  

Iodua bạc được sử dụng trong gieo giống tạo đám mây là một hợp 

chất hóa học vô cơ. Nó rất khó hòa tan trong nước và là chất dẫn 

ion nhanh. Nó được sử dụng rộng rãi trong y học và nhiếp ảnh. 

Cấu trúc tinh thể của nó tương tự như băng, rất lý tưởng cho việc 

đóng băng trong các thí nghiệm tạo đám mây.  

Propan 

Propane để gieo giống tạo ra đám mây là một loại nhiên liệu dạng 

khí dung được sử dụng để tạo ra các đám mây. Nó là một loại nhiên 

liệu dễ bay hơi có thể tạo ra các tinh thể băng trong các đám mây. 

Propane thường được sử dụng để tạo mây vào mùa đông, trước khi 

nhiệt độ xuống quá thấp. Propane là một  loại nhiên liệu tương đối rẻ 

tiền và nó cũng có thể dễ dàng tiếp cận ở hầu hết các địa điểm.  

Propane là một tác nhân gieo giống đầy hứa hẹn cho các đám mây 

núi và nó mang lại tiềm năng thực sự như một tác nhân gieo giống 

tạo đám mây. Tuy nhiên, nó phải được phân tán thành một đám mây 

siêu lạnh để đạt được hiệu quả tối đa. Điều này loại bỏ sự không 

chắc chắn về vận chuyển thẳng đứng và cho phép phân tán nhanh 

chóng các tinh thể băng. Việc phân phối propan từ máy bay trong 

SCPP hầu như chỉ được thực hiện cho mục đích này. Propane rẻ 

hơn nhiều so với các hình thức gieo hạt đám mây khác và nó có thể 

được vận hành từ xa thông qua bộ vi xử lý được điều khiển bằng 

sóng vô tuyến. 

Khí propan lỏng có thể tạo ra một lượng lớn tinh thể băng trong 

các đám mây siêu lạnh. Ngoài việc tương đối rẻ tiền, propan lỏng 

cũng có thể được bảo quản dễ dàng. Và nó có thể phóng điện 

nhanh chóng từ tên lửa, điều này làm cho nó trở thành một lựa 

chọn tuyệt vời để gieo hạt vào đám mây. Hơn nữa, propan lỏng 

cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn mưa đá.  

Propane dùng cho tên lửa gieo giống tạo đám mây được chứa 

trong một buồng chứa propane lỏng. Buồng này chứa một túi điều 



áp, có thể làm đầy buồng. Một van nạp cũng có sẵn để đưa khí 

propan lỏng vào trong túi. Túi có thể được làm bằng nhựa hoặc vật 

liệu tương tự có thể thu gọn. 

Chương trình gieo giống tạo đám mây của Utah đã phát triển thành 

quy mô lớn nhất ở miền Tây Hoa Kỳ. Nó ảnh hưởng đến hầu hết 

các dãy núi lớn trong tiểu bang. Mặc dù máy bay không tham gia 

vào quá trình gieo hạt đám mây, nhưng các máy phát điện chạy 

bằng khí propan tĩnh hoạt động trong khu vực. Điều kiện thời tiết 

phải phù hợp để chương trình có hiệu quả. 

Đá khô 

Gieo giống tạo đám mây bằng đá khô là một phương pháp phổ 

biến để gieo hạt trên mây. Khi rơi từ độ cao lớn, các viên đá khô 

sẽ kích hoạt sự nảy mầm của các hạt băng. Khi các viên đá khô 

nguội đi, chúng sẽ giải phóng nhiệt, truyền nhiệt ra không khí xung 

quanh. Quá trình này được gọi là sự tạo mầm đồng nhất và dẫn 

đến sự hình thành các tinh thể băng. Ngược lại, sự tạo mầm không 

đồng nhất cần sự hỗ trợ của các phần tử ngoại lai.  

Mục tiêu của việc gieo hạt là làm tăng lượng tuyết rơi. Nhiệt độ 

phải từ -20 đến -7 độ C. Ngoài đá khô, bạc iođua thường được sử 

dụng. Iodua bạc có cấu trúc tinh thể tương tự như nước đá, và nó 

tạo ra sự hình thành đông cứng trong các đám mây.  

Gieo hạt bằng đá khô cũng có thể nâng cao hiệu quả kết tủa. Nó 

làm tăng số lượng và chất lượng của các tinh thể băng trong các 

đám mây, giúp cải thiện khả năng tạo mưa và tuyết của chúng. Kỹ 

thuật này đã được chứng minh là hữu ích ở những vùng có nguồn 

cung cấp nước hạn chế, chẳng hạn như sa mạc khô hạn. Tuy 

nhiên, hiệu quả của nó vẫn còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, nhiều 

quốc gia đã bắt đầu sử dụng công nghệ này để tăng cường nguồn 

cung cấp nước. 

Mặc dù cộng đồng khoa học đồng ý rằng gieo hạt bằng đám mây 

có thể làm tăng lượng mưa, tỷ lệ thành công thực tế vẫn chưa 

được biết. Nhiều yếu tố xác định liệu một đám mây có tạo mưa hay 



không. Một số đám mây không tạo ra mưa lớn và chỉ tạo ra một 

lượng mưa nhỏ. Các yếu tố khác bao gồm kích thước của các hạt 

băng và kích thước dọc và ngang của đám mây.  

Các hợp chất muối khác 

Gieo hạt bằng đám mây là một phương pháp giảm thiệt hại do mưa 

đá. Mưa đá được hình thành bởi các đám mây cường độ cao. Tạo 

đám mây hoạt động bằng cách tăng cường sự hình thành các tinh 

thể băng trong các đám mây, làm giảm cường độ của cơn bão và 

giảm thiểu sự tan chảy của mưa đá. 

Tuy nhiên, có nhiều lo ngại về sự an toàn của phương pháp gieo 

hạt trên đám mây. Một trong những mối quan tâm phổ biến nhất là 

bạc iốt, một chất phổ biến được sử dụng trong việc gieo hạt trên 

mây, có thể gây nguy hiểm cho đời sống thủy s inh. Do đó, nó được 

liệt kê là một chất độc hại theo Đạo luật Nước sạch. Mặc dù mức 

độ tổng thể là tương đối thấp, nhưng việc tiếp xúc với hợp chất 

này có thể vượt quá tiêu chuẩn sức khỏe ở những nơi nó được sử 

dụng nhiều lần. 

Các loại muối được sử dụng trong phương pháp gieo hạt trên đám 

mây có thể có nhiều tác dụng. Chúng có thể thay đổi sự phân bố 

kích thước và pha của các hạt đám mây, có thể ảnh hưởng đến 

lượng mưa. Một số muối, như canxi clorua, đặc biệt hiệu quả vì 

chúng trông giống như các tinh thể nước đá. Các hợp chất muối 

khác cũng có thể được sử dụng để tạo ra các đám mây.  

Các muối phổ biến nhất được sử dụng để tạo đám mây bao gồm 

bạc iođua và natri clorua. Các hợp chất này có thể tạo ra các đám 

mây với tác dụng tương tự như băng khô ở nhiệt độ thấp. Các hạt 

iotua bạc cũng tạo ra hiệu ứng tương tự, nhưng chúng không có 

nguy cơ tương tự. 

Gieo hạt trên mây là một phương pháp được sử dụng để tăng 

lượng mưa ở những vùng có khí hậu dễ bị khô hạn. Một số người 

còn gọi phương pháp này là mưa nhân tạo. Quá trình này hoạt 

động bằng cách tăng lượng mưa của các đám mây bằng cách sử 



dụng các kỹ thuật cơ học và vật lý nhất định. Nó cũng có thể làm 

tăng lượng mưa rơi theo gió của các khu vực được nhắm mục tiêu.  

Mục đích chính của việc gieo hạt tạo mây là làm cho các đám mây 

giống như tinh thể băng hơn và do đó làm tăng lượng mưa. Mặc dù 

có thể tạo ra các đám mây ấm bằng thiết bị trên mặt đất, nhưng 

việc xác định thời tiết từ máy bay sẽ hiệu quả hơn.   

Gieo hạt trên mây sẽ không giải quyết được tình 

trạng thiếu nước của Trung Quốc 

Vậy tại sao chính phủ lại có kế hoạch làm nhiều hơn thế?  

Đầu tháng 3 năm 2022, một chiếc máy bay nhỏ đang được sử dụng 

bởi cục thời tiết địa phương đã bị rơi tại một ngôi làng ở tỉnh Giang 

Tây, miền nam Trung Quốc. Tất cả năm người trên máy bay đều 

thiệt mạng và một người trên mặt đất bị thương. Đoạn phim được 

ghi lại trên điện thoại di động cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ 

đống đổ nát của một ngôi nhà bị máy bay đâm phải, vốn được triển 

khai để tạo thành các đám mây với hy vọng gây ra nhiều mưa hơn.  

Những nỗ lực như vậy để thay đổi thời tiết có thể nguy hiểm. Họ 

yêu cầu phi công phải đi vào loại mây mà họ thường tránh. Nhưng 

các quan chức khẳng định rằng những nỗ lực của Trung Quốc  nhằm 

kích hoạt hoặc thúc đẩy lượng mưa bằng cách phân tán hóa chất 

trên bầu trời, bắt đầu từ những năm 1950, đã thành công rực rỡ. 

Ngày nay, quốc gia này chi ít nhất 200 triệu đô la mỗi năm cho 

chương trình này. Vào năm 2018, khoảng 50.000 người đã tham g ia 

vào công việc này, hầu hết trong số họ là nhân viên bán thời gian 

hoặc thời vụ làm việc từ các văn phòng nhỏ ở khu vực nông thôn. 

Theo chính phủ, các hoạt động gieo hạt trên đám mây ở Trung Quốc 

bao gồm 5 triệu km vuông, hoặc hơn một nửa lãnh thổ đất liền của 

nước này. Vào tháng 12, Trung Quốc cho biết họ có kế hoạch mở 

rộng khu vực này thêm khoảng 100.000 km vuông mỗi năm.  

Trong số khoảng 50 quốc gia áp dụng phương pháp gieo hạt bằng 

điện toán đám mây, Trung Quốc là nước quảng bá nhiệt tình nhất. 

Chính phủ cho biết mục đích chính là đảm bảo cây trồng và thành 



phố có đủ nước. Ở một số nơi, gieo hạt bằng mây cũng nhằm ngăn 

chặn mưa đá. Các quan chức tuyên bố nó có thể giúp dập tắt các 

đám cháy rừng và giảm ô nhiễm không khí. Các phương tiện 

truyền thông nhà nước báo cáo rằng gieo hạt tạo ra đám mây 

mang lại khoảng 50 tỷ mét khối mưa hoặc tuyết bổ sung trên khắp 

đất nước mỗi năm - bằng khoảng 8% tổng nhu cầu nước. Các quan 

chức ở Bắc Kinh tuyên bố rằng ở thủ đô khô cằn, việc gieo hạt có 

thể làm tăng lượng mưa lên 15%. 

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp gieo hạt tạo mây có hiệu quả thấp 

hơn những gì Trung Quốc thừa nhận. Những người làm mưa phải 

vật lộn để chứng minh rằng chúng có thể khiến nước rơi xuống 

nhiều hơn so với những trường hợp khác. Vào năm 2019, các nhà 

khoa học liên kết với Tổ chức Khí tượng Thế giới lưu ý rằng các 

hoạt động tạo mưa thường dựa trên “những lời hứa suông hơn là 

khoa học hợp lý”. 

Những tiến bộ gần đây trong mô hình radar và máy tính đã giúp 

cho các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt trở nên khả thi hơn. Các nhà 

khoa học hiện nay thường đồng ý rằng việc gieo hạt tạo mây có 

thể làm tăng nhẹ lượng tuyết rơi từ các loại mây cụ thể hình thành 

trên các sườn núi. Một số dự án điều chỉnh thời tiết của Trung 

Quốc diễn ra trong những môi trường như vậy. Nhưng ở những nơi 

khác, mặc dù thiếu bằng chứng thuyết phục rằng nó hoạt động, 

nông dân vẫn muốn chính phủ thử. Chính phủ thích nhận được 

khen ngợi khi mưa rơi. Cloud-seeding tạo ra việc làm ở những 

vùng nông thôn nghèo, đặc biệt là cho các cựu binh quân đội, 

những người tin rằng chính phủ phải tạo việc làm cho họ. 

Tuy nhiên, chi phí không chỉ là tài chính, như vụ tai nạn ở Giang 

Tây đã cho thấy. Chỉ có một số nhà sản xuất mưa của Trung Quốc 

sử dụng máy bay. Thông thường hơn, chúng bắn iotua bạc lên trời 

từ các mảnh pháo. Nhưng điều đó cũng có thể nguy hiểm. Người 

dân địa phương thường được khuyến cáo nên để ý đến những quả 

đạn chưa nổ, thỉnh thoảng sẽ rơi vào nhà của người dân. Việc gieo 

hạt tạo đám mây nhằm gây sự chú ý của dân chúng sẽ làm phân 

tán sự chú ý những cách tốt hơn để giải quyết tình  trạng thiếu 



nước của Trung Quốc, chẳng hạn như ngăn chặn việc sử dụng sai 

mục đích và ô nhiễm sông hồ. Thật khó để thuyết phục mọi người 

thận trọng với nước trong khi cũng tuyên bố rằng người ta có thể 

vắt nước từ bầu trời.  


