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Theoretical Optimization of Troposphere Ionization 
Exchange Points to Reduce the Concentration of Fine 
Dust in Ahvaz City, Iran 
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Aims The dust crisis and the numerous problems caused by it, which have affected most of the Western 
and Southwestern regions of Iran in recent years, need an appropriate and cost-effective solution to 
improve living and respiratory conditions without adverse human or environmental effects. The purpose 
of this study was to analyze the location of injection technology equipment to reduce the concentration 
of fine dust in Ahvaz City, Iran.
Methodology This theoretical study was performed based on the results of previous experimental data 
on the effect of atmospheric ionization in a radius of about 100km from the center of Ahvaz City, Iran. 
In this theoretical study, the effective exchange points of electromagnetic fields were redirected in the 
covered area based on satellite data and electric field information of the earth’s surface and troposphere. 
For this purpose, a triple combination of quasi-experimental method of latitude ionosphere model, 
Lagrangian distribution model and atmospheric chemical arithmetic model was used. Mathworks 
Matlab R2020b and Envi 5.3 software were used for processing.
Findings According to theoretical calculations and change of atmospheric parameters by applying 
location corrections, the concentration of fine dust in dust conditions less than 700 micrograms per 
cubic meter can be reduced by 5-11% and in dust conditions above 700 micrograms per cubic meter by 
about 21-3%. Precipitation can also increase by 3-13%.
Conclusion Dynamic location of troposphere ionization equipment can reduce the concentration of fine 
dust by 3 to 21% and increase precipitation by 5 to 11% in Ahvaz based on theoretical calculations.
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 چکیده

های اخیر بیشتر بحران ریزگرد و مشکالت متعدد ناشی از آن که در سال اهداف:

مناطق غرب و جنوب غرب ایران را در برگرفته، نیازمند راهکاری مناسب و مقرون 

ستی ی شرایط زیطیمحبه صرفه است، تا به واسطه آن بدون عوارض سوءانسانی یا 

جهیزات ی نصب تابیمکانو تنفسی بهبود یابد. هدف از اين پژوهش، تحليل نظری 

 فناوری تزریق برای کاهش غلظت ریزگردها در شهر اهواز بود.

از اثر ی قبلی تجرب یهاداده جیبر اساس نتا ،یمطالعه نظر  نیای: شناسروش

انجام شد. کیلومتری از مرکز شهر اهواز  ۱۰۰در شعاع حدودًا  اتمسفر ونیزاسیونی

با استناد  یسیالکترومغناط یهادانیموثر م ینقاط تبادل ی،پژوهش نظر  نیدر ا

و تروپوسفر در  نیسطح زم یکیالکتر دانیو اطالعات م یاماهواره یهاداده هب

وش ر گانهسه برای اين هدف از ترکیب .يابی شدمجدداً مکانمنطقه تحت پوشش 

ی حسابمدل  پخش الگرانژی ومدل یی، ایعرض جغراف ونوسفرتجربی مدل ینیمه

و  Mathworks Matlab R2020bافزارهای  از نرم استفاده شد. جو ییایمیش

Envi 5.3 اده شد. برای پردازش استف 
 حیحاتتص اعمال با جوی پارامترهای تغییر و با توجه به محاسبات نظری :هاافتهی

مترمکعب  بر میکروگرم٧٠٠ از کمتر شرایط غبار در ریزگردها غلظت یابی،مکان

 حدود مترمکعب بر میکروگرم٧٠٠ از باالتر غبار شرایط در و کاهش %٥-١١ تواندمی

 یابد. افزایش %٣-١٣ تواندنيز می جوی کاهش يابد. نزوالت %٣-٢١

براساس  دتوانیتروپوسفر م زاسيونیونیتجهيزات  یایپو یابیمکان :یر یگهجینت

بارش  %۱۱تا  ۵ شیو افزا زگردیغلظت ر %۲۱تا  ۳باعث کاهش  ،یمحاسبات نظر 

  درشهر اهواز شود. 

 ی پویا، تغییر اقلیم، بحران ریزگرد، بارشابیمکانیونیزاسیون اتمسفر،  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

در پانزده سال گذشته، کاهش نزوالت جوی و تغییر شرایط آب و 

هوایی مناطق جنوب و جنوب غرب ایران در کنار افزایش بحران 

ی نوین در رفع مخاطرات اقلیمی را هایفناور ریزگرد، توجه به کاربرد 

 Nasrollahi-Kasmani, 2018; Zolfaghary et]افزایش داد 
al., 2012]. اتمسفر از  تیریمد زاتیو تجه یناور در حال حاضر، ف

تفاوت با اهداف م ونوسفری یتروپوسفر تا سطوح فوقان نیریسطوح ز

 ;Wei et al., 2020] در حال اجرا هستند شرفتهیپ یدر کشورها
Chamber et al., 2016].  به همین دلیل، با گسترش تنوع

ی مدیریت و کنترل هادهیاتجهیزات یونیزاسیون اتمسفر و 

پارامترهای جو که در روسیه، مکزیک، عمان، اسراییل، مناطق جنوبی 

ری ی فناوساز یبومآمریکا فعال بودند در ایران نیز حرکت به سمت 

گی هوا ده انتشار ریزگردها و آلودیگسترش پدیونیزاسیون اتمسفر با 

 در شهرهای صنعتی و در مناطق مختلف کشور شدت گرفت

[Chambers et al., 2016; Chambers et al., 2012]  
هتج نوسانات منزله به اقلیم تغییر جغرافیا، تخصصی ادبیات در

 ای کاهشی صورتبه بلندمدت هایدوره در که است تأملی قابل دار

 بر چه اگر شود؛می نمایان اقلیمی-جوی پارامترهای در افزایشی

 تتغییرا عنوانبه دیگر اقلیم تغییر حاضر حال در گذشته، خالف

 موضوع این علت شود؛نمی گرفته نظر در سال) ٨٠ (حدود بلندمدت

 است جهان نقاط اکثر در شده رصد متفاوت و پیوسته تغییرات

[Dale, 1997] .و اقلیمی نوین مفاهیم در دلیل به همین 

 در مدتکوتاه بنیادی و چشمگیر تحوالت دلیلبه جغرافیایی

 بازه مفهوم زمین، کره مناطق متفاوت جوی-اقلیمی پارامترهای

است  شده متزلزل اقلیم تغییر مباحث در بلندمدت زمانی

[Darandeh, 2015] .های شاخص گذشته، در اینکه به توجه با

 دفه با و منطقه در پایدار جوی پارامترهای اثر مطابق اقلیم تغییر

و  دهش استخراج زمانی سری در تغییرات پیشبینی یا و واکاوایی

 حاضر حال در شدند،می سازیمدل گوناگون اهداف برای

 برای گذشته استواری و قدرت با تواندنمی اقلیمی هایپژوهش

 همواره بلکه شود؛ استفاده مناطق امروز شرایط اقلیمی بررسی

 روزهام طرفی از. گذاردمی جابه مجدد بازبینی و تردید برای مباحثی

 و اقلیم، ایستایی تغییر تجهیزات و نوین هایکمک فناوریبه

 بررسی در بلندمدت اقلیمی هایداده از استفاده بر پافشاری

 چنداننه چندسالی طی زیرا نیست؛ چندان کارآمد هاشاخص

 طورهب باال و پایین اتمسفر در نفوذی تجهیزات کمک به بلندمدت

 به. کندیم تغییر مدتکوتاه در منطقه شرایط اقلیمی گسترده کامالً 

 زحائ بسیار اقلیم تغییر نوین هایفناوری به توجه دلیل همین

 علمی مجامع هایچالش ترینمخاطره از پر یکی به و بوده اهمیت

 و اقلیمی تغییرات ویژه و خاص طوربه و شده تبدیل جهان

شود می بررسی و رصد آن متناوباً  از ناشی جهانی پیامدهای

[cma.gov.cn, 2013] .مشاهده اخیر، هایپژوهش اساس بر 

ش کنبرهم و دینامیک به مستقیماً  مدتکوتاه اقلیمی تغییرات

 .است شده وابسته آن هایالیه و اتمسفر ذرات بر حاکم فیزیکی

 غالباً  تروپوسفر در موجود هایو اتم مولکول آن در که فرآیندی

و  شده باردار تزریقی شارش همان یا پرانرژی ذرات برخورد وسیلهبه

 ستا حدی به موضوع این اهمیت. شوندمی جو یونیزاسیون به منجر

 حتت جو، با مرتبط فیزیکی علوم محققین خصوصاً  و محققان که

 رب را خود غرورآمیز تسلط مختلف هایفناوری با گوناگون عناوین

 .دارندمی ابراز تروپوسفر) و اتمسفر (یونوسفر

با درنظرداشتن این موضوع که در حال حاضر، بیشتر مسائل مربوط 

به آلودگی هوا، گسترش ریزگرد، کاهش یا تغییر شکل نزوالت جوی 

تروپوسفر مربوط  یهال نیترنییخاص در پا هایبه فرآیند یادیتا حد ز

 تروپسفر با هدفی زیرین هاهیالاست، استفاده از اثر یونیزاسیون 

 ;Shahsavani et al.,  2011] تغییرات شرایط جوی رونق گرفت
Ren et al., 2020].  تجهیزات یونیزاسیون اتمسفر یکی از

امکاناتی است که بر پایه عملکرد  نیترصرفهبهو مقرون نیترساده
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 شودیمشکل طراحی  نیترسادهی الکتریکی در جو با هادانیم

[Chambers, 2016; Bear, 2010]سازی رو، بومی. از این

دلیل بحران غبار در مناطق غرب و جنوب غرب فناوری تزریق یون به

 Harrison et]ایران و با هدف کاهش غلظت ریزگرد پیشنهاد شد 
al., 2020] .بازه  در قیتزر یو اجرا یونیسپر  زاتینصب تجه جینتا

بر  کروگرمیم۱۵۰۰از  شیبا ب زگردیغبار و غلظت ر یهاطوفان

 مترمربع، در مناطق جنوب و جنوب غرب ثبت شده است

[Jahanshir, 2015, 2021].  غلظت نهایی ریزگردهای ورودی و

شده در حسگرهای خروجی در محل آزمون، طبق مستندات ثبت

پایش غبار که در چند نقطه مشخص از مکان آزمون قرار داشتند، 

ی ترهای غلظت و ایستایتعیین شدند. نتایج تغییرات و کاهش پارام

آمده در بازه زمان تزریق و دستی بههادادهغبار با بررسی اختالف 

بدون تزریق مقایسه شده و با توجه به شرایط بحران و غلظت بسیار 

. [Jahanshir, 2016]باالی ریزگردها قابل قبول در نظر گرفته شد 

ش، رطوبت های تزریق، اثرات موثر طرح روی دما، بار در تحلیل داده

ی گازی هوای شهر نیز مشاهده شد هاندهیآالو حتی کاهش 

[Chambers et al., 2012; Bear et al., 2010] . 

ی پویا در محل نصب تجهیزات تزریق، نقش چشمگیری را ابیمکان

کنشی در تروپوسفر دارد در افزایش راندمان تاثیر تبادالت برهم

[Bear et al., 2010]شده، یابیتبادلی مکان . در واقع در نقاط

وضوح اثرات میدان الکتریکی مضاعف سطح زمین و تروپوسفر به

. [Jahanshir, 2021]شود باعث افزایش قدرت سپر یونی می

 ی پایش که در قالبهادادهتعیین نقاط موثر و بررسی مجدد تحلیل 

دهد که نتایج عملکرد تزریق کامًال نظری ارایه شده است؛ نشان می

در نقاط تبادلی، افزایش قابل توجهی در پارامترهای شاخص طرح 

 . [Chambers et al.,  2016]دارد 

با توجه به اینکه، اصل موضوع فناوری تزریق و اثربخشی تجهیزات 

با هدف تغییر پارامترهای اقلیمی و جوی مورد توجه قرار گرفته 

صت درپی، فر حرانی ناشی از ریزگردهای پیدلیل شرایط باست، اما به

ر ی دقیق و موثرتابیمکانکافی برای تحقیق و پژوهش نسبت به 

د. وجود نیامنصب تجهیزات با هدف افزایش راندمان تزریق چندان به

 سازی نظری نتايج تعیین نقاطاز اين رو، سعی بر آن شد که با بهينه

ر ایران عملی شده و ، اجرای طرح در سرتاس۱۳۹۲تبادلی در سال 

در شهرهای صنعتی کنترل و کاهش بارش  هاندهیآالبخشی از بحران 

خشک مرکزی ایران رفع شود. هدف از پژوهش مناطق خشک و نیمه

 قیزرت یفناور  زاتینصب تجه یابیمکان یتحليل نظر نظری حاضر، 

 در شهر اهواز بود. زگردهایکاهش غلظت ر یبرا

 

 شناسیروش

ل حاص یتجرب یهابر داده یمحاسبات لیتحل ،یمطالعه نظر  نیادر 

از مرکز شهر  یلومتر یک ۱۰۰اتمسفر در شعاع حدوداً  ونیزاسیونیاثر از 

و  E۶۷۰۶٫۴۸؛ N۳۱۸۳٫۳۱(با مختصات جغرافیایی اهواز 

N۵۵۶۷٫۳۱ ؛E۱۶۹۷٫۴۸( [Jahanshir, 2016] ، با استناد بر

و  نیسطح زم یکیالکتر دانیو اطالعات م یاماهواره یهاداده

 انجام شد.  وپوسفرتر

 یابی پویا برای تعیین نقاط تبادلیالگوهای پیشنهادی در روش مکان

کنش تغییرات میدان الکترومغناطیسی یونوسفر، بر اساس اثر برهم

ز روش ا گانهسهتروپوسفر و سطح زمین بود. بر این اساس، ترکیب 

-SLIM  (The Semi ییایعرض جغراف ونوسفرتجربی مدل ینیمه
Empirical Low-Latitude Ionospheric Model)  برای

ی الکتریکی و مغناطیسی تروپوسفر، هادانیمبررسی پارامترهای 

 HYSPLIT (The Hybrid Single پخش الگرانژیمدل 
Particle Lagrangian Integrated Trajectory) نییتع یبرا 

دل م ا ریزگرد،منشو بررسی اثرات انتشار از  زگردهایشارش ر ریمس

 Chem-WRF (The Weather جو ییایمیشحسابی 
Research and Forecasting coupled with Chemistry) 

ی ابیانمکدر مناطق تزریق برای  زگردهایر عیتمرکز و توز نییتع یراب

مودن ی شرایط جوی یا واردننیبشیپبرای تنظیم  وموثر نقاط تبادلی 

 COAMPSمقیاس  انیم مدلقادیر دقیق پارامترهای جوی از م

(The Coupled Ocean/Atmosphere Mesoscale 
Prediction System)  استفاده شد. در برخی از موارد با توجه به

یابی نظری نقاط و بررسی دقت محاسبات و تغییر شرایط مکان

ر تغییرات یونوسف تردهیچیپی هامدلتطابق با شرایط خاص جوی از 

 نیترهساداستفاده شد که در مجموع با توجه به تطابق نزدیک آنها از 

 روش ذکرشده الگوی یونوسفری استفاده شد. 

ت حاکم بر حرک یاضیمدل ر ر،یپذتراکم االتیس کینامیر الکترودد

ی الکتریکی القایی و دایمی که توسط هادانیمدر  ذرات کینامیو د

شود، توسط اختالف پتانسیل بسیار باال ایجاد می تخلیه الکتریکی با

ار پیوستگی، ب معادلهاستوکس و -معادالت ناویردستگاه غیرخطی 

 زگرد،یانتشار ر. [Harrison et al., 2020] دیآیمدست تزریقی به

 یرهایباالرونده در مس انیبا استفاده از سرعت جر زیرطوبت و فشار ن

. دیآیدست مبه ریاز معادالت ز قیشده در مناطق تزرمشخص

نده و شارش جریان باالرو رطوبتانتشار ریزگرد،  معادالت دیفرانسیلی

را با فرض اینکه سرعت وزش باد افقی صفر و شرایط جوی تروپوسفر 

غیرآشفته و آرام باشد در راستای عمود بر تروپوسفر از روابط زیر 

ی پارامترها در بعدی با وابستگ(معادالت سه میآوریمدست به

.𝑥𝑥.𝑦𝑦راستاهای  𝑧𝑧 آید) دست میبه[Raizer, 2011]: 
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: تابع بخارآب و رطوبت 𝑞𝑞𝑣𝑣: غلظت ذرات تزریقی، 𝑆𝑆در معادالت فوق، 

: سرعت جریان باالرونده 𝑟𝑟 ،�̇�𝑧: تابع ذرات ریزگرد با شعاع 𝐶𝐶𝑟𝑟هوا، 

 بیضر: �𝜕�𝐷𝐷: سرعت جریان وزش باد در راستای عمودی، 𝜐𝜐تزریقی، 

.𝐹𝐹(𝑧𝑧،و  تا تروپوسفر نیزم یجو از سطح یهاهیال یر ینفوذپذ 𝑡𝑡) 
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𝐺𝐺(𝑧𝑧. 𝑡𝑡) ،𝑄𝑄(𝑧𝑧. 𝑡𝑡) پارامترهای آزاد و وابسته تناسبی هستند که با  :

ی هاتیکمتوجه به شرایط مرزی ضخامت میدان انتشار تزریق را با 

رسوب ذرات، تفرق ذرات، وضعیت شرایط توپولوژیکی منطقه و برخی 

دخول ذرات به منطقه و جو را ی شاخص نسبت خروج و هاتیکم

 تا منبع هاهیالو همگی وابسته به شاخص فاصله  دندهیمنشان 

 تزریق هستند. 

سرعت جریان تزریق وابسته به پارامترهای جوی و تنظیم فشار تزریق 

است که نصب تجهیزات در نقاط تبادلی، مقادیر سرعت و فشار تزریق 

. به همین دلیل برای [Akishev et al., 1993] دهدیمرا افزایش 

سطح زمین در زمان شروع تزریق -تبادلی تروپوسفر دانیمهمپوشانی 

ولتاژ اولیه، یونش باید مقدار مشخصی باشد که از طریق پارامترهای 

جوی و کنترل حجم تزریق ناشی از تخلیه الکتریکی محاسبه 

 کنش تبادلی. یکی از پارامترهای جوی بسیار مهم در برهمشودیم

ار فشار بتروپوسفر و جریان ناشی از تزریق در حقیقت واگرایی هم

افقی است و طبق شرایط توپولوژی و جغرافیایی منطقه تحت پایش 

ی تبادلی در حجم هامحدودهفشار در با استفاده از شیب سطوح هم

. حجم مورد نیاز [Smith, 2014] شودیممورد نیاز تزریق مشخص 

ولتاژ تزریقی و تغییرات گرادیان واگرایی  یونش با افزایش یا کاهش

فشار جریان افقی در تروپوسفر و سرعت تزریق در راستای عمود هم

داشتن . دردست[Stainforth & Wood, 2003] دیآیمدست به

ه اگر ک دهدیمفشار بار افقی در نقاط تبادلی نشان تابع واگرایی هم

تزریق افزایش یافته و  تر از صفر باشد، اثراتمقدار عددی آن بزرگ

تر از صفر باشد منجر به کاهش راندمان حداکثری تزریق اگر کوچک

. تغییر راندمان تزریق، مستقیمًا [Kasahara, 1974]خواهد شد 

 ,Jahanshir]روی ضخامت سپر یونی و پایداری آن اثر دارد 
از  فشار بار افقی یکیبودن گرادیان هم. بنابراین شرط مثبت[2021

منظور نصب تجهیزات است. از طرفی، شروط تعیین نقاط تبادلی به

نگهداشتن شدت تزریق با حرکت ریزگرد و مقدار بار الکتریکی ثابت

تباط تروپوسفر ار -تزریق-کنش سطح زمیندر نقاط تبادلی میدان برهم

 Hoon et]تنگاتنگی با قدرت نفوذ ذرات به داخل سپر یونی دارد 
al., 2006] به عبارت دیگر هرچه قدرت نفوذ و سرعت جریان .

ار بار افقی فشپیچشی تزریق افزایش یابد، مقابله با تغییر گرادیان هم

ی گازی هاندهیآالی ریزگردها و حتی ر یگکنارهافزایش یافته و نتیجتاً 

رو، با استفاده از . از اینشودیمهوا از دیواره سپر یونی تشدید 

شده دو یابیمکانمیانگین فواصل  (Summation)یابی مجموع

 را روی نقاط تبادلی با رابطه enایستگاهی، حجم الکترون تزریقی 
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تعداد ذرات تزریقی (مجموع  𝛿𝛿𝛿𝛿 . که در آن،میآوریمدست به

الکترون و یون) بوده و مقدار عددی انتگرال تابع نمایی میزان حجم 

عنوان شاخص تزریق در نظر گرفته بار تزریقی را مشخص کرده و به

. با استفاده از مقدار عددی شاخص تزریق، مدت زمان تزریق، شودیم

شود. با می ترلولتاژ تزریق و نوع تخلیه الکتریکی مثبت یا منفی کن

ی میدان حذف هافرمولتوجه به محوریت نشریه، ارایه معادالت و 

ی و کسب اطالعات بیشتر در این خصوص مندعالقهشد (در صورت 

 با ایمیل نویسنده در تماس باشید).  ماً یمستق

ی نقاط تبادلی در افزایش عملکرد، طراحی چیدمان ابیمکانبر عالوه

مت الکترودها در سه بعد و پهنه ی نصب تزریق و ضخاهامحل

سطحی یونیزاسیون بسیار اهمیت دارد. طراحی چیدمان باید به 

نحوی باشد که شاخص ضریب تزریق موثر از مقدار مشخصی کمتر 

میلیون باشد تزریق رخ ۲٫۷نشود. اگر ضریب شاخص تزریق کمتر از 

فی انداده و یا پایداری کوتاه داشته و روی نقاط تبادلی قدرت اثر ک

میلیون  ۲٫۷تر از نخواهد داشت. اگر ضریب شاخص تزریق بزرگ

صورت نمایی ادامه داشته و نسبتًا ثابت باشد حجم بار تزریقی به

داشتن ضریب شاخص تزریق در کمترین حد، نگه؛ ثابتماندیم

پیوستگی تزریق و افزایش عملکرد را تضمین خواهد کرد. اگر چه، 

ی جوی و عدم کنترل پارامترهای تزریق، هاشاخصدر صورت تغییر 

امکان نزول تابع نمایی وجود دارد. به همین دلیل توجه به تغییر 

پارامترهای جوی در نقاط تبادلی و تنظیم ولتاژ و نوع تزریق 

 ,.Bourek et al]ایستگاهی و بین ایستگاهی بسیار اهمیت دارد 
 نقاط تبادلی یابیمکان. بعد از تنظیم طراحی الکترودها و [2011

در عرصه پایش، تزریق ذرات باردار در تروپوسفر توسط منبع تغذیه 

کیلوولت شروع شد. الکترودهای ۱۰۰-۱۵۰فشار قوی در ولتاژ 

 یونیزاسیون از جنس رسانای ترکیبی در دو شعاع متفاوت
𝑟𝑟1 = 5. 10−6𝑚𝑚, 𝑟𝑟2 = 1. 10−3𝑚𝑚 به فواصل خطی 𝛿𝛿 =

0.01𝑚𝑚 ا برقراری میدان در سه سطح موازی چیدمان شدند و ب

الکتریکی فشار قوی، با شرط اینکه توزیع نیروی میدان در سطح 

کننده نسبت به میدان در سطح الکتروهای الکترودهای تخلیه

کننده همواره باید بیشتر باشد، روند تزریق مدیریت شد تا جمع

حداکثر حجم بار شارشی در راستای عمودی نمایان شود. سپس 

نصب و چندنصب ی تکهاقیتزربا برآیند جریان تزریق عمودی 

ی دیگر در یونش فاز مثبت یا منفی ثابت شد. هامکانتجهیزات در 

ی پویا در افزایش ابیمکانسپس برای محاسبه تصحیحات اثر 

راندمان تزریق، پارامترهای موثر زیر طبق توضیحات معادالت 

دینامیک یونش تجهیزات و تروپوسفر وارد شدند. با درنظرگرفتن 

نسبت ارتفاع نفوذ عمودی یونش و فاصله محل یورش غبار حداکثری 

کنش چندگانه تمامی به محدوده آزمون و تعیین حدود برهم

بهترین نقاط تبادلی بینابین منابع تزریق  ی تزریقهاستگاهیا

مشخص شد و سپس در فواصل تنظیم شده از هم قرار گرفتند. ولتاژ 

ی نظری مشابه شرایط هادادهو بار حجمی تزریق با استفاده از 

اقلیمی بلندمدت منطقه، میدان الکتریکی تروپوسفر و فشار بار 

 تعیین دقیق سرعتارتفاعات در زمان وقوع ریزگرد تنظیم شدند. با 

فشار بار افقی در نقاط و حجم تزریق و مقدار عددی گرادیان هم

 تبادلی، شرایط تزریق موثر هموار شد. 
حل معادالت دینامیکی شارش ذرات تزریقی و جریان باالرونده 

م دلیل نیاز به ادغامعمول در الیه زیرین تروپوسفر و سطح زمین، به

وی و میدان تزریقی از طریق پارامترهای چندگانه اقلیمی، ج
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 Mathworksافزار نویسی نرمهای ماتریسی برنامهالگوریتم
Matlab R2020b  ی مورد اماهوارهی هادادهصورت گرفت. تحلیل

های آنالین اتمسفر و پردازش شد. داده Envi 5.3افزار نیاز در نرم

المللی ماهواره سنتینل پارامترهای اقلیمی از وبگاه بین

[Copernicus Open Access Hub, 2018]  و وبگاه جهانی

 ,worldview.earthdata.nasa.gov] ایهای ماهوارهداده
 دست آمد. به  [2018

 

 هایافته

ت اثرا شیافزا ی جديد،ابیو مکان یمحاسبات نظر  لیتحل جینتا

  ).١جدول پی خواهد داشت (اتمسفر را در  ونیزاسیونی
 

براساس  ایپو یابیمکان راتییتغبينی مدل محاسباتی نظری برای پيش )١ جدول

    [Jahanshir, 2015; Jahanshir, 2016] نتايج قبلی
 بينی محاسبات نظریپيش متغير 

 ٧٠٠کمتر از  غبار طیدر شرا زگردیغلظت ر

 بر مترمکعب کروگرمیم

 کاهش مضاعف %١١-٥

 ٧٠٠از  بیشتر غبار طیدر شرا زگردیغلظت ر

 بر مترمکعب کروگرمیم

 کاهش مضاعف %٢١-٣

 افزایش مضاعف %١٣-٥ تگرگ)-ی (بارش باراننزوالت جو

 ساعت کاهش مضاعف ١٠ مدت زمان ایستایی ریزگرد در هوا 

 روز بارانی مضاعف ٦ روزهای بارش (باران)

 لیتر افزایش مضاعفمیلی  ٧/٨ تغییر سطح بارش (باران)

 کیلومتر افزایش مضاعف ١/٣ (فرودگاه)میدان دید 

 

 بحث

نصب  یابیمکان یتحليل نظر هدف از پژوهش نظری حاضر، 

بر  که بود زگردهایکاهش غلظت ر یبرا قیتزر یفناور  زاتیتجه

 یابیوجوی پیوسته در منابع و مقاالت علمی، مکاناساس جست

ندارد. به همین دلیل بررسی نظری  شده در این مقاله مشابهیهارا

های قبلی نتایج به عنوان پژوهشی نظری مطرح است و با داده

[Jahanshir, 2015; Jahanshir, 2016]  .مقایسه شده است 
با تغییر مکان تزریق و قراردادن تجهیزات در محدوده نقاط تبادلی 

زریق تمناسب، عملکرد سپر یونی افزایش یافته و حتی تغییر راندمان 

از  .شودیمی جوی نیز ظاهر هاشاخصروی پارامترهای جوی و 

ه ی دقیق منجر بابیمکانرو، تزریق و مدیریت فرآیند یونش با این

. ودشیمهای ابر کاهش بیشتر غلظت ریزگرد و افزایش تجمع توده

ی اهتوده توانیمبه همین دلیل با تکیه بر فناوری سپر یونی، 

 خشک متمرکزتر نمود. مناطق خشک و نیمه درزا را ابرهای باران

ی حقیقی و بررسی نظری محاسبات عملکرد هادادهبا استناد بر 

افزایش بهینه در  %۵-۱۳ی شده جدید، حدود ابیمکانتزریق در نقاط 

پارامتر کاهش غلظت غبار، افزایش بارش، تعدد روزهای بارش، 

نسبت به  گسترش میدان دید و کاهش مدت زمان ایستایی غبار

همسو بوده و افزایش  ۱۳۹۲دست آمد که با نتایج قبل در سال قبل به

 . [Jahanshir, 2016]قابل توجهی داشت 

 از ورد مکانی در اقلیم تغییر مدیریت شناخت و اعتقاد به اینکه با

 واقعیت به باور غیرقابل و سطحی هایپدیده در و بشر دسترس

 رلکنت و تسلط افزایش برای هاییرهیافت پی در محققان رسد؛می

 مدیریت و هستند باال و پایین جو در جوی فرآیندهای ترعمیق

 جستجو زمین در سطح عوامل برخی تغییر در را اقلیم کنترلی

 ،الکترواستاتیکی هایمیدان دینامیکی عوامل طبیعتاً  و کنندمی

 رفیط از و در بر داشته نقشی اتمسفری گردش و الکترودینامیکی

 حسط تا زیرین هایالیه از تروپوسفر سطوح فشار الگوهای دیگر

 رموث نقش نیز مورد نظر تغییرات در ثانویه اثرات اعمال با زمین

 تزریق اثرات حقیقت، در. [Piel, 2010; Raizer, 2011]دارند 

 یهال در جوی پارامترهای تغییر و باال جو فشار تغییر در باردار ذرات

 اراست یک در را بهینه نوسانات زمین سطح تروپوسفر تا زیرین

 اقلیمی هایشاخص الگوی تغییر باعث که دهدمی دستبه

 .شودمی منطقه در مدتکوتاه های اقلیمیشاخص ظهور و بلندمدت

 ن،زمی سطح و تروپوسفر از محاسبه قابل و معین نقاط از برخی در

 شکنبرهم مجدد محاسبه با که قوی هستند بسیار ذکرشده اثرات

 و یمیاقل تغییرات الگوی پایین، و باال جو در ثانویه اثرات و تزریق

 در نقاط این به شود کهجوی مدیریت می پارامترهای نوسانات

عنوان مثال مرز مناطق پرفشار و (به» فعال مراکز«جغرافیا  مباحث

حاضر  مقاله در و [Moghim, 2018] شودمی فشار در جو) گفتهکم

 نام ییرتغ» میدان تبادلی« به نقاط نوشتار فیزیکی دیدگاه قالب در

 ایینپ ارتفاعات در تزریق اثر بیشترین اینکه به توجه با. شد داده

 کاهش و ریزگرد کاهش کنار در همواره موضوع است؛ این تروپوسفر

 جریان تشدید موجب صنعتی) و شهری های(آالینده معلق ذرات

 شود. می زاباران ابرهای تراکم و کاهش دما باالرونده،

 مدیریت و تعدیل روش ترینشده، عملیبیان مطالب به توجه با

و  یکینامید کپارچهی یهااز اعمال آشوبگیری بهره هوا، وضع

قابل  به طور ،یدر نقاط تبادل قیاست که توسط تزر یکیزیفکرویم

 مدتکوتاه یمیاقل طیداده و شرا رییتغ رای جو یهافرآیند یتوجه

 توانیم یرا به خوب راتییکه روند تغ زندیرقم م مدت راانیم ای

ی ابیمکانبا توجه به نتایج نظری مثبت  و کنترل نمود. تیریمد

ارایه شده و وجود مخاطرات اقلیمی و خشکسالی مناطق متفاوت 

ی تزریق و تایید بررسی انداز راهایران، توسعه و از سرگیری نصب و 

 شود. پیشنهاد میتجربی اثر نقاط تبادلی 

 

  گیرینتیجه

راساس تواند بی تجهيزات یونیزاسيون تروپوسفر میایپو یابیمکان

 ۵ شیو افزا زگردیغلظت ر %۲۱تا  ۳ کاهشمحاسبات نظری، باعث 

 درشهر اهواز شود. بارش  %۱۱تا 

 

ی موسسه استاندارد و بازرسی ایران هاتیحمااز تمامی قدردانی:  و تشکر

. همچنین برای مینمایمدر پیشبرد اهداف این پروژه کمال تشکر را ابراز 

ور و پروفس سومسیکوفدریغ پیشنهادات سودمند، از پروفسور ارایه بی
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  ۱۴۰۰ تابستان، ۳، شماره ۳۶دوره                                                                                                                                                                                   ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

، پژوهشگران انستیتوی تحقیقات یونوسفر قزاقستان، نیز یاکوویتس

 سپاسگزار هستم. 

 نيازی به مجوز اخالقی ندارد. تاییدیه اخالقی:

 نیا یو معنو یمنافع ماد ،یپژوهش یدستاوردها یتمامتعارض منافع: 

به  "و کاهش گرد و غبار ونیزاسیونی یفناور  یساز یبوم"پروژه تحت طرح 

 است. رانیا یاز موسسه استاندارد و بازرس ١٦٣/ق/٧٧٥١شماره 

 )%١٠٠( جهانشیر آرزو سهم نویسندگان:

موسسه استاندارد و بازرسی ایران منابع مالی پژوهش توسط  منابع مالی:

 تامین شد.
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