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 های کلیدی واژه  چکیده

ه طوريکه بسیاری تغییرات اقلیمی و سوء مديريت، کشور ايران را در خطر کمبود آب قرار داده است ب

از نقاط کشور از مرحله تنش و استرس آبی خارج و وارد مرحله کمبود آب شده اند. در اين میان 

بسیاری از کشورهای جهان چندين دهه است که از تکنولوژيهای تعديل وضع هوا جهت سازگاری با 

فزايش بارش که قدمت اثرات تغییر اقلیم و افزايش بارش استفاده می کنند. يکی از روشها کالسیک ا

ساله دارد. در  20ساله در جهان دارد، تکنولوژی باروری ابرها می باشد که در کشور ايران نیز سابقه  70

، استفاده از تکنولوژيهای نوظهور تعديل وضع هوا د رکشورهای 21دهه های اخیر به ويژه از قرن 

جهت افزايش يونیزاسیون   تکنولوژی فاده از اروپايی، آمريکايی و استرالیا رونق زيادی گرفته است. است

ساله در کشو.رهای پیشرفته مثل آمريکا و استرالیا دارد و در خاورمیانه  20الی  15استحصال باران، سابقه 

وآسیا نیز توسط همین کشورها اجرايی شده است. کشورهای همسايه ايران شامل: امارات، عمان، ترکیه 

يی است که توسط موسسات معتبر استرالیايی و آمريکايی تحت پوشش و حتی عربستان نیز جز کشورها

اين تکنولوژی قرا گرفته اند. هدف از تحقیق حاضر معرفی تکنولوژی يونیزاسیون جوی در افزايش 

استحصال آب باران به عنوان تکنولوژی نوين و کارا می باشد. در انتها به سوابق برخی کشورها، نحوه 

اشاره خواهد شد. انمید است در کشور ايران نیز اين تکنولوژی رونق يافته تادر کنار انجام و نتايج آنها 

ساير راهکارهای افزايش استحصال آب باران به نجات کشور از کم آبی و خشکسالی کمک شايانی 

 نمايد.
 

يونیزاسیون، افزايش باران، تغییر اقلیم، تعدديل  

 وضع هوا .
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 مقدمه  -1

دکتر برنارد وونیگوت پس از اختراع سوختن  1950در اواخر دهه 

منظور باروری ابر مورد استفاده قرار  که به 1948يديد نقره در سال 

سال هنوز هم کاربرد دارد، پیشگام  70گرفت و امروزه پس از 

آوری يونیزاسیون با انجام آزمايشاتی بود که در آن از اثرات  فن

مستقیم ولتاژ باال قطبی با يک منبع تغذيه جريان  کورونای تک

شد. وی  های بلند و نازک استفاده می برای تولید يون در سیم

مايلی )افقی( ايستگاه يونیزاسیون  10ها را در  توانست حضور يون

را آشکار نمايد. وونیگوت سعی کرد اثرات احتمالی يونیزاسیون 

مصنوعی بر تعديل آب و هوا را بررسی نمايد، اما به دلیل کمبود 

گیری  ت نوين وی نتوانست اثرات قابل توجهی را اندازهتجهیزا

های فیزيکی اخیر و کوشش پیشین  کند. بر اساس پژوهش

های  وونیگوت، سعی شده است مشاهده شود که چگونه يون

مصنوعی تولید شده به کمک اثرات کورونای جريان مستقیم 

يی ها تواند مشابه اثرات يونیزاسیون تابش کیهانی )و با تفاوت می

های کورونای مصنوعی موثرتر از  مانند اينکه ممکن است يون

طور  (.به2011های تابش کیهانی باشند( عمل کنند )کافمن،  يون

نظری يک فرآيند در مورد نحوه اثر بخشی يونیزاسیون بر 

افزايش آهنگ ترکیب  شود: میکروفیزيک ابر در نظر گرفته می

افزايش ، ها سولسازی آئرو کاهش موانع هسته، ها آئروسول

 .ها به درون قطرات ابر احتمال جذب آئروسول

به يک ايستگاه يونیزاسیون نیازمنديم که   برای تولید يون

منبع تغذيه ولتاژ باال )در  بايستی دارای تجهیزات زير باشد: می

يک ترانسفروماتور برای تبديل جريان ، کیلو ولت( 100حدود 

های نازک دارای يک بخش  يک آنتن با سیم، متناوب به مستقیم

داخلی که برای کارايی و بهینه شدن يونیزاسیون جوی با بخش 

 .سامانه کنترل و مونیتورينگ، بیرونی در ارتباط باشد

 های افزایش دهنده بارش  نواحی نیازمند نصب سامانه

بخش کشاورزی: تولیدات کشاورزی که بخش اعظم نیازهای 

و صادرات را تشکیل  داخلی مناطق شهری و روستايی کشور

ترين ناحیه وابسته به بارندگی است. تغییرات در سطح  دهد مهم می

و زمان بارش تاثیر بسیار قابل توجهی در تولید اين محصوالت 

بینی کاهش بارش به دلیل تغییرات اقلیمی نگرانی اصلی  دارد. پیش

به طور قابل توجهی وابسته به  بخش کشاورزی است زيرا مزارع

ترين بخش  ترين و اقتصادی ای فصلی هستند. مهمه بارش

کشاورزی اغلب کشورها نیز که از کاهش بارندگی متضرر 

چنین تولید محصوالت باغی  شود صنعت تولید گندم است. هم می

های در معرض خطر به دلیل تغییرات اقلیمی است.  نیز از بخش

 تواند يک انتخاب کم هزينه برای آوری يونیزاسیون جو می فن

همگام شدگی با اثرات تغییر اقلیم باشد. مزايای افزايش بارش 

گونه که در چندين کشور به اثبات  آوری، همان توسط اين فن

تواند يک راهنمای مناسب در اتخاذ تصمیمات  رسیده است، می

های کشاورزی و باغی باشد زيرا از لحاظ  راهبردی برای زمین

 صرفه است. تجاری بسیار مقرون به

گیری  ای اثبات شده است که شکل زيست: به طور گسترده محیط

ای که فاصله از منابع آب  گونه ها وابسته به آب است به اکوسیستم

و میزان تخصیص آن نقش اساسی بر نحوه تغییرات زيست محیطی 

تواند از مصرف بیش از  دارد. به دست آمدن منابع آب اضافی می

ه و آن را کاهش دهد. های زيرزمینی جلوگیری کرد اندازه آب

تواند مزايای بسیاری  آوری يونیزاسیون جو و افزايش بارش می فن

را برای محیط زيست فراهم نمايد. در مناطقی که منابع آب توسط 

تواند ذخیره آب سدها را  شود، افزايش بارش می سدها تامین می

افزايش داده و آب بیشتری فراهم کند. از طرفی افزايش بارش به 

مستقیم با افزايش رطوبت خاک، افزايش سبزينگی و کاهش طور 

تواند در  ها، می اثرات تغییر اقلیم در به مخاطره انداختن اکوسیستم

به علت اينکه در اين  کنار مزايای تجاری آن قابل تأمل باشد.

روش هیچ ماده ای به اتمسفر تزريق نمی شود هیچ گونه اثرات 

 (2016زيست محیطی نخواهد داشت)چمبرز

های اخیر،  های بزرگ: در سال تامین آب مصرفی شهر

گیری بر بخش  افزايش خشکسالی و کاهش منابع آب، نتايج چشم

دانیم کاهش  گونه که می تامین آب شهری داشته است. همان

ای در  گیرانه ذخاير آب سدها منجر به اخذ تصمیمات سخت

مصرف آب خانگی در شهرهای بزرگ شده است. محدوديت 

بع آب و مديريت تقاضای آن که تنها بخش کوچکی از تقلیل منا

کننده نیاز مبرم برای توسعه ديگر  منابع آب است، به تنهايی توجیه

های آب شیرين کن دارای  منابع آب است. با وجود آنکه سامانه

مزيت فراهم نمودن منابع آب مستقل از میزان بارش هستند اما 

بلیت نصب در همه نقاط را ندارند. بسیار پرهزينه بوده و همچنین قا

های شیرين  آوری افزايش بارش در مقايسه با دستگاه استفاده از فن

کننده آب از لحاظ اقتصادی چه کوتاه مدت و چه بلند مدت 

 صرفه است.  بسیار مقرون به
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کاوی، تولید برق و فوالد از  های معدن صنعت و معدن: بخش

د. در شرايط فعلی تغییر عمده مصرف کنندگان منابع آب هستن

اقلیم و کاهش منابع آب، ممکن است در آينده نزديک اختصاص 

ها دچار مشکل شده و کاهش يابد که اين امر از  آب به اين بخش

های مختلف را متضرر نمايد.  تواند بخش لحاظ اقتصادی می

های ديگر تا حدی  تواند در کنار بخش آوری افزايش بارش می فن

 ها را نیز تامین نمايد. قسمتمنابع آب اين 

 مواد و روشها -2

های گاز معموال  يونیزاسیون فرآيندی است که در آن مولکول

از راه گرفتن و يا از دست دادن الکترون به ذرات باردار يا يون 

تواند توسط ساز و کارهای متنوعی  شوند. اين فرآيند می تبديل می

توان با حل معادله  ا میايجاد شود. اندازه اين میدان الکتريکی ر

پوآسون برای حالتی که سطح زمین و چشمه پتانسیل به عنوان 

شوند به دست آيد.ساز و کار اصلی برای  مرزها در نظر گرفته می

تولید پالسمای کورونا، بهمن الکترون است. برای نمايش اين 

ای متحدالمرکز که حلقه داخلی در  توان دو سیم حلقه فرآيند می

و رسانای خارجی به زمین متصل باشد، در نظر  Vباالی پتانسیل 

بهمن الکترونی فرآيندی . (2011گرفت. )موريس و دورگین، 

های گاز برخورد کرده و  است که در آن يک الکترون با مولکول

در صورت داشتن انرژی کافی، الکترون ديگری را از گاز جدا 

شتاب گرفته و  کند. اکنون هر دو الکترون در میدان الکتريکی می

های  های ديگر برخورد کرده و با برانگیختن الکترون با مولکول

ها، دو الکترون ديگر را از مدار خود خارج کرده و به اين  آن

شود. اين فرآيند تا رسیدن  الکترون آزاد تشکیل می 4ترتیب 

کننده اين فرآيند،  يابد. پارامتر تعیین ها به آند ادامه می الکترون

صورت تعداد  شود. اين ضريب به نامیده می 4ل تاونسندضريب او

های تولید شده بر واحد طول در راستای میدان الکتريکی،  الکترون

که جريان  زمانی. (2011آيد )موريس و دورگین،  به دست می

رسد با افزايش ناچیزی در چشمه  يونیزاسیون به نقطه خاصی می

لحاظ اندازه، چندين  پتانسیل، مقدار يونیزاسیون با يک جهش از

گیرد.  يابد و پديده تخلیه خود به خودی شکل می مرتبه افزايش می

پديده تخلیه خود به خود وابسته به میدان الکتريکی چشمه نیست 

يابد  ای که حتی با کاهش شدت میدان يونیزاسیون ادامه می گونه به

 د به شود. تابش کورونا نوعی از تخلیه خو که اثر پسماند نامیده می
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 15رساناهای با قطر متفاوت در مرکز يک استوانه -1شکل

 کیلو ولت 75اينچی. ولتاژ اعمالی در هر سه حالت ثابت و برابر 

خودی است که در آن چگالی الکترون در نزديکی صفحه 

تواند آنتن  آند ثابت و بسیار باالست که در آن صفحه آند می

و منفی در سطح آنتن میزان چگالی بارهای مثبت   1شکل  .باشد

های با آلیاژ مختلف و با قطرهای متفاوت نمايش  را برای سیم

گونه که در  همان دهد. در همه موارد ولتاژ اعمالی ثابت است. می

شود سیم مسی میزان تولید بار بیشتری نسبت به  شکل مالحظه می

های برنجی و آلومینیومی در شرايط ولتاژ اعمالی يکسان  سیم

چین نمايش داده شده  دار ولتاژ اعمالی با نقطهدارد. نمو

های هواشناسی منطقه و تجهیزات سنجش از  است.استفاده از داده

های هواشناسی شامل دما، رطوبت، فشار، میزان و نوع  دور: داده

بارش و غیره توسط تعداد زيادی ايستگاه هواشناسی، اقلیم شناسی 

و وزارت نیرو ثبت و سنجی متعلق به سازمان هواشناسی  و باران

ها برای ارزيابی بلند مدت و کوتاه  شود. از اين داده نگهداری می

توان بهره برد. همچنین تصاوير  مدت تست و نتايج عملیات می

 5NOAA ،Meteosat ،6MODIS ،TRMM7ای مانند  ماهواره

ها  های هواشناسی به طور رايگان در وبسايت و ديگر سنجنده

ها برای انتخاب زمان و مکان  توان از آن باشد و می موجود می

توان از  همچنین می شروع به کار عملیات دستگاه استفاده کرد.

اطالعات رادارهای هواشناسی موجود در کشور نیز به منظور 

 ارزيابی عملیات بهره برد.

( دو ARC) 9استرالیا: کمپانی باران استرالیا 8پروژه آتالنت. 

منظور افزايش بارش در استرالیا  هآزمايش کامل و قابل توجه ب
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 National Oceanic and Atmospheric 

Administration 
6
 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

7
 Tropical Rainfall Measuring Mission 

8
 Atlant 

9
 Australian Rain Corporation 
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آوری زمینی انتشار يون خود به نام آتالنت  انجام داد و از فن

استفاده نمود. هر دو آزمايش در کوئینزلند استرالیا سازماندهی و 

اجرا شد، اولین سامانه در کنار سد وين هو که حوزه آبريز اصلی 

نصب شده برای شهر بريس بان است نصب شد. آزمايشات سامانه 

میالدی  2007های می و ژوئن سال  در منطقه سد وين هو در ماه

در حوزه سد پارادايس در  2008انجام شد. سامانه دوم در سال 

غربی شهر بوندابرگ نصب  کیلومتری جنوب 80شمال استرالیا در 

های ژانويه و می  ه اندازی شد. آزمايشات در اين ناحیه در ما و راه

دهنده  يابی نتايج عملکرد هر دو سامانه افزايشاجرا شد. ارز 2008

( واگذار شد. در ابتدا ارزيابی UQبارش به دانشگاه کوئینزلند )

عملکرد دستگاه نصب شده در حوزه سد پارادايس توسط کمیته 

ملی آب دولت استرالیا حمايت مالی شد اما در ادامه اين پشتوانه 

تر و با  ا سطح پايینقطع شد و اين دستگاه ب 2008مالی در فوريه 

؛ 2010به کار خود ادامه داد ) بیر و همکاران  ARCپشتوانه مالی 

آتالنت: هر   های سامانه های آنتن ويژگی پروژه آتالنت استرالیا(.

دستگاه انتشار يون آتالنت شامل دو منبع ولتاژ باال است که به 

ای که بر روی  هايی از يک ترکیب فلزی ويژه ای از سیم شبکه

اند. ابعاد  های فلزی قرار دارند، متصل شده چارچوبی از هرم

متر است و وزنی در حدود  12×3×5تقريبی دستگاه در حدود 

وات کار  500کیلوگرم دارد. اين دستگاه با توانی در حدود  500

 2شکل کند. کیلو ولت تولید می 80-85کرده و ولتاژی در حدود 

بر اساس . دهند نمايش میهای پروژه آتالنت استرالیا را  آنتن

های جاری چندين روش ممکن از تاثیر آتالنت قابل شرح  پژوهش

های منفی از تخلیه  است که در ادامه بیان خواهد شد:در آغاز، يون

ها تولید شده و به کمک  کورونا در ولتاژ باال توسط رديف سیم

شود. اين  تالطم و همرفت جوی به سطوح باالتر جو منتقل می

ويژه ذرات قابل حل در  چسبند )به به ذرات درون جو می ها يون

های  صورت هسته آب( که ممکن است اين ذرات در ادامه به

میعان عمل کنند. بارهای الکتريکی روی اين ذرات به درون 

 .شود قطرات ابر منتقل می

 

 . آنتن يونیزاسیون پروژه آتالنت استرالیا2شکل 

 

ايستگاه يونیزاسیون بر  مراحل و نحوه اثرگزاری -3شکل 

 میکروفیزيک ابر و فرايندهای بارش

 نتايج -3

 از تعدادی در یونیزاسیون روش به زاییباران سیستم 

 .است آمده در عمل مرحله به اجرايی صورت به جهان های کشو

 امارات ، مکزيک ، آمريکا ، روسیه : از عبارتند کشورها اين

 در ابتدا تکنولوژی ا. ايناسترالی و ، عمان، ترکیهعربی متحده

 ديگر کشورهای سپس و گرفته قرار استفاده مورد روسیه کشور

 بهره مصنوعی باران تولید برای آن از که اند کرده تالش جهان

عملیات و نتايج اين روش در برخی از کشورها  ادامه ببرند. در

 بیان می شود:

ای  نامه بر طبق تفاهم 90مکزيک: در دهه  10ELATپروژه 

به کشور  ELATآوری  ، منجر به انتقال فن میان مکزيک و روسیه

های تغییرات آب و  مکزيک شده و قرار بر اين شده که کوشش

هوايی به کمک يونیزاسیون جوی در اين کشور پیگیری شود. بر 

، 11های يونیزاسیون در ايالت سونورا طبق اين قرارداد اولین ايستگاه

اندازی  آن بیابانی است راه که يک ايالت خشک و اغلب مناطق

ايستگاه  3ای مشتمل بر  در مکزيک با شبکه ELATآوری  شد. فن

ها در  کار خود را آغاز کرد و تعداد اين ايستگاه 1996در سال 

ها تا  ايستگاه رسید و در ادامه قصد افزايش آن 21به  2004سال 

العات در دستور کار قرار گرفت. اط 2006ايستگاه تا سال  36

 2003تا  1996های  دست آمده از عملیات مکزيک بین سال به

آوری نتايج  دهند اين فن های محکمی هستند که نشان می شاخص

 قابل مشاهده و در بعضی موارد چشمگیری داشته است. 
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زايی و مقايسه آن با  نتیجه ارزيابی عملیات باران -1 جدول

 ینی شده در ايالت دورانگوب میزان بارش پیش

 

از  12مناطق عملیاتی مرکز و جنوب دورانگو در  عملیات 

منظور برآورد نتايج،  اغاز شده و همچنان ادامه دارد. به 1999سال 

های مختلف از لحاظ میزان میانگین بارش بلندمدت ساالنه به  سال

% در دسته خیلی 20بندی شد: بارش کمتر از  چند دسته تقسیم

% میانگین بلندمدت در دسته خشک 40% تا 20(، VD) خشک،

(D ،)40 60% تا( نرمال %N ،)60 80% تا( مرطوب %W و )و 80  %

( قرار گرفتند. میانگین بلند VWباالتر در دسته خیلی مرطوب )

 1998تا  1931های  شده بین سال مدت بارش ساالنه از مقادير ثبت

نی بارش در دورانگوی بی ای که برای پیش بهره برده شد. رابطه

کمک بارش رخداده در دورانگوی شمالی  جنوبی به-مرکزی

 صورت زير است: استفاده شده به

Precipitation in CS = 0.33 precipitation in ND + 

156.6 mm 

 2003تا  1999های  بر اساس اين معادله میزان بارش بین سال

اتی پروژه بینی شده و سپس با مشاهدات دوره عملی پیش CSدر 

ELAT ( قرار 1در اين نواحی مقايسه شد که نتايج در جدول )

شود که در مقايسه  با توجه به اين جدول مالحظه می گرفته است:

های انجام عملیات شاهد  بینی شده، در تمامی سال با مقدار پیش

گیر  ايم که اغلب مقادير هم چشم بوده CSافزايش بارش در منطقه 

در  1رويداد مستقل به صورت تصادفی  5ين است.احتمال توام ا

میلیون سال است که مقدار بسیار ناچیزی است. )نکته: مقادير  400

که  بینی شده، زمانی آورده شده در اين جدول به عنوان بارش پیش

با استفاده از رابطه باال اين مقادير، مجددا محاسبه گشت اندکی 

با  2000رش در سال تفاوت مشاهده شد. به عنوان مثال مقدار با

 استفاده از رابطه به صورت زير است: 

Precipitation in CS = (0.33)*(185) +156.6 = 

217.6 mm 

متر  میلی 211که اين مقدار با مقدار ذکرشده در اين سال که 

 ها نیز به همین منوال است(. است متفاوت است. برای بقیه سال
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 Durango 

توان  یات مکزيک میگیر که در عمل مثالی ديگر با نتايج چشم

به آن اشاره کرد مقايسه میان بارش در دورانگو با ايالتی در 

است. مقايسه نتايج در سال  13همسايگی غربی آن به نام سینوال

ايستگاه دورانگو در مد افزايش بارش و تک ايستگاه  3میان  2002

کمیت فاکتور بارش که از  سینوال در مد کاهش بارش انجام شد.

( در 2001تا  1993های  گین بلندمدت بارش )بین سالتقسیم میان

مرکزی به میانگین بارش سینوالی جنوبی -دورانگو جنوبی

است با ذکر  123/0با انحراف معیار  65/0آيد، مقدار  دست می به

های بلندمدت، نرمال بوده است. اما  اين نکته که توزيع داده

روری انجام که عملیات با 2002محاسبه اين فاکتور برای سال 

انحراف  12دهد که تقريبا  را نتیجه می 182/2گرفته است مقدار 

است. احتمال  65/0معیار بیشتر از میانگین بلندمدت آن، يعنی 

رخداد اين اتفاق به صورت تصادفی تقريبا برابر صفر است که 

دهنده تاثیرگزار بودن نتايج عملیات يونیزاسیون  تواند نشان می

 جوی باشد.

 محقق 14دمئو جیمز آمريکا: دکتر در يونیزاسیون کاربرد

 اورگون بیوفیزيک تحقیقات مرکز
 در دانشمند يک و آمريکا15

 وی دارای .است هواشناسی مهندسی تکنولوژی تخصصی زمینه

 می آن کاهش و خشکسالی زمینه در تحقیقات تجربه سال 29

 است توانسته کانزاس دانشگاه حمايت پژوهشی با که باشد

 جهان در مناطق خشکسالی با مبارزه زمینه در هايی موفقیت

 يک از که بسازد ساز باران بوستر يک توانسته آورد. او دست به

 آسمان مختلف در جهات تواند می و شده تشکیل متحرک آنتن

روی  کند می ساطع ای که انرژی با تواند می وسیله بچرخد. اين

دهد. شکل  شان میشکل باال اين بوستر را ن .بگذارد اثر اتمسفر

 در کانزاس ايالت در باران تولید عملیات 12 نتايج دهنده زير نشان

 نمودار باالی در شده ارائه منحنی .باشد می وی توسط1980 سال

 فلش و کانزاس ايستگاه شش ابر در پوشش درصد متوسط میزان

 عملیات يونیزاسیون شروع منحنی اين وسط در شده داده نشان

 5 در ساعتی بارندگی کل میزان نمودار يینپا در باشد. می

 شده داده نشان عملیات از بعد و قبل منطقه کانزاس ايستگاه

 عملیات، میزان از شروع بعد ساعت 48 فاصله به است. تقريبا

 است.آزمايشات يافته افزايش ای مالحظه قابل طور به بارندگی

 قرن اول دهه در همچنین و نود هشتاد، های دهه در دمئو دکتر

                                                           
13

 Sinola 
14

 James Demeo 
15

 Orgone 



 افزایش استحصال آب باران به کمک روشهای نوین یونیزاسیون اتمسفر 

 

 عملیاتی برای تحقیق حال در وی اکنون هم و ادامه يافته بیستم

 بوستر های مدل از ديگر يکی .استرالیاست در سیستمش کردن

رفته،  کار به متحده اياالت در يونیزاسیون آزمايشات در که

 پژوهشی پروژه در 16توسط پیتر استیونس که است بوستری

 آن استفاده از با و شده ساخته 2008 سال در 17اتمسفر يونیزاسیون

 آبی آسمان در کانزاس ايالت در 2008 ژوالی در است توانسته

کمک يونیزاسیون  پروژه افزايش بارش بهباران بسازد.  ابر فاقد و

سويیس، از سال  18جو در امارات متحده عربی: کمپانی متئو سیستم

کننده هوا در نواحی مختلف کشور  ايستگاه يونیزه 5با نصب  2010

امارات متحده، اقدام به افزايش میزان بارش در اين کشور نموده 

دهنده نتايج خوبی در اين کشور  است. نتايج اولیه عملیات نشان

 باشد. می

 

 زايی در ايالت کانزاس نتايج عملیات باران -4 شکل

 نتايج يونیزاسیون در کشور عمان

در  سال عملیات پی در پی يونیزاسیون 4در جدول زير نتايج 

نشان می دهد.   آرتکشور عمان را توسط شرکت استرالیايی 

با احتمال  2016تا  2013همانگونه که مالحظه می شود از سال 

 2016درصد در سال  2/19تا  2013% در سال 18% بین 99وقوع 

 افزايش بارش ناشی از عملیات يونیزاسیون حاصل شده است.
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سیون در کشور مقادير افزايش بارش ناشی از يونیزا -شکل

 عمان

 گیری نتیجه-4

های نوين در مبحث مهندسی  يونیزاسیون جو يکی از روش

هواشناسی و تعديل آب و هوا بوده و در بسیاری از کشورها به 

شود. اين روش توسط  صورت پژوهشی و عملیاتی دنبال می

شود که با جريان مستقیم الکتريکی  هايی زمینی انجام می سامانه

ها با اتصال به  لید يون در هوا نموده و اين يونمبادرت به تو

های موجود در جو بازده برخورد و اتصال قطرات آب  آئروسول

صورت واسطه احتمال  ها را افزايش داده و به و به به اين آئروسول

دهند. در اين مطالعه مبانی علمی و  وقوع بارش را افزايش می

سازوکارهای حاکم  فیزيکی اين روش به طور اجمالی بیان شده و

بر اين روش معرفی شد. سپس يک سامانه يونیزاسیون و تجهیزات 

زايی کشور مکزيک مورد استفاده  جانبی آن که در پروژه باران

های اصلی آن  قرار گرفته است مورد بررسی قرار گرفت و ويژگی

ها در برخی از کشورها  بیان شد. و نیز نتايج استفاده از اين دستگاه

ها در  ده شد. اين مطالعه نشان داد که نتايج مثبت اين سامانهنشان دا

ها از جمله افزايش بارش، ايجاد و نابودی ابر،  بسیاری از بخش

های آب و هوايی  تولید منابع آب و در مجموع کنترل سامانه

های مختلف مانند  ها در بخش توان از آن کامال مشهود بوده و می

 زی و دفاعی بهره برد.های محیط زيستی، کشاور پروژه
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Climate change and mismanagement have put Iran at risk of water scarcity, with 

many parts of the country out of stress and water stress and entering the water 

scarcity stage. In the meantime, many countries in the world have been using 

decontamination technologies for decades to adapt to the effects of climate 

change and rising rainfall. One of the classic methods of rising rainfall, which is 

70 years old in the world, is the fertility technology of clouds, which has a history 

of 20 years in Iran. In recent decades, especially since the 21st century, the use of 

emerging air-conditioning technologies has flourished in European, American and 

Australian countries. The use of ionization technology to increase rainfall is 15 to 

20 years old in advanced countries such as the United States and Australia, and 

has been implemented in the Middle East and Asia by these countries. The 

neighboring countries of Iran, including the UAE, Oman, Turkey, and even Saudi 

Arabia, are among the countries covered by these Australian and American 

accredited institutions. The purpose of this study was to introduce atmospheric 

ionization technology in increasing rainwater harvesting as a modern and efficient 

technology. Finally, the records of some countries, how they will be done and the 

results will be mentioned. In the country of Iran, this technology has flourished 

along with other solutions to increase rainwater harvesting to save the country 

from dehydration and drought. 
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