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 مقدمه

 

اثر بگذارند. قربانی هوا بر چگونگی آب و  دلخواه خودکردند به  های دور کوشش می نیاکان ما از زمان

ها به هنگام  کارهایی است که آن جمله های دینی با هدف خشنود کردن خدایان از کردن و انجام آیین

توپ، موشك و نوزدهم میالدی نیز برخی کوشش کردند با  قرندادند. در  می کاهش بارندگی انجام

باالرونده را پدید  افروختند تا جریان هوای گرم و ند. برخی آتش بزرگی میابرها را به بارش وادار دینامیت

ی سرد کنند تا  ارا به اندازه هوا بدنبال این بودند که های بزرگ سرماساز، با ساختن دستگاه و برخی آورند

بارش باران و برف  فراینددلیل نبود دانش کافی از  به آن کارها  درون خود را آزاد کند. اما همه رطوبت

 .نتیجه بود بی

یافت،  افزایش و مکانیسم بارش ی چگونگی بارش ابرها بیستم میالدی که دانش بشر درباره قرناز آغاز 

 ها بارندگی آغاز شد. در آن سال و تغییر روند طبیعی ابرها تأثیرگذاری برهای علمی برای  کوشش

شود و  می درون ابرها تشکیل ،دریافتند که هنگام بارندگی بلورهای بسیار ریزی از یخدانشمندان 

شود  ها افزوده می ها بر وزن آن بلور یابد تا با رشد چسبند. این روند ادامه می ها می های آب به آن مولکول

ی  ت، اگر هوا به اندازهآیند. در این حال  سوی زمین فرود می شوند که به ای سنگین می و سرانجام به اندازه

 ها در هوا ذوب تر باشد، همان دانه بارند و اگر هوا به نسبت گرم به شکل برف می کافی سرد باشد، بلورها

 .بارد شوند و باران می می

 

 

 

 

 

 

 

 

فرایند تشکیل قطرات برف و باران 

 یدید نقره ذرات توسط
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 فصل در تواند می هم باران مترریزش چند میلی حتی هستند، روبرو آبی کم با که دنیا نقاط بعضی در

 میزان به تواند می تگرگ های دانه شدن کوچکتر نقاط، دیگر از برخی در و باشد حیاتی محصول، رشد

 "هواآب و  تعدیل برنامه" که جاستهمین در .بکاهد را کشارزی محصوالت به وارده زیانهای توجهی قابل

 .شود می عمل وارد ابرها کردن بارور عملیات دیگر و

میالدی،  0966در سال  .شد ابداع بارندگی افزایش هدف با و دوم جهانی جنگ از پس ابرها بارورکردن

باعث  (AgI) بسیار ریز یدید نقره کشف کرد که بلورهای  (Bernard Vonnegut)تودکتر برنارد ونگ

 شوند.  رهای یخ در بخار آب میتشکیل بلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی بلوری آن با فاصله  ها در شبکه ی مولکول د که فاصلهدلیل یدید نقره را برگزی ت به اینوونگ

  هستهمناسبی است که   بنابراین، یدید نقره ماده بلور یخ بسیار نزدیك است.  های آب در شبکه مولکول

 د.فراهم آور  های بسیار ریزی از یدید نقره ذره او روشی را ابداع کرد تا بتوان چنین بلورهای یخ باشد. هم

در  (Irving Langmuir) و اروینگ النگمویر (Vincent Schaefer) فریسنت شدر همان زمان وین

اکسیدکربن جامد(  )دی خشك آزمایشگاه شرکت جنرال الکتریك آمریکا روی طرح بارورسازی ابرها با یخ

ایجاد  ش مصنوعیمیان ابرها پاشیدند و بار ها مقدار زیادی یخ خشك را با هواپیما در کردند. آن میکار 

 کردند.

 (7971-7991ونگوت )برنارد  دکتر
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کردن  و پروپان مایع نیز برای وادار ، نیتروژن مایعامروزه هر چند از مواد دیگری مانند نمك معمولی 

 دآی بیش از همه به کار می ای است که، ماده اصلی بارورکنندهید نقرهگیرند، اما ید ابرها به بارش بهره می

 . گیرد می انجامدرون ابرها  نقره یدید تزریق با ها برنامه این اکثر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور .اند کرده آغاز عمالً را آن یا و افتاده هواآب و  تعدیل فکر به کشورهادر حال حاضر بسیاری از 

 چین داده، قرار بررسی مورد را ابرها کردن بارور موضوع بارندگی، میزان افزایش برای عربیمتحده  امارات

 اندونزی و کرد استفاده ابرها کردن بارور از 0111   سال المپیك برگزاری جریان در بارندگی اداره برای

 تعدیل های برنامه اعظم بخش آمریکا، در. است برده کار به را شیوه این جنگلها سوزیآتش با مقابله برای

 شده، مطرح آمریکا سنای در که ای الیحه اما. گیرد می انجام ها بخش و ایاالت توسط مستقل بطور هوا

. یابد اختصاص هوایی و آب تحقیقات و تعدیل مشاوره تأهی ایجاد به دالر میلیون ده ساالنه است قرار

.است زمینه این در اریذسیاستگ و هوا تعدیل های برنامه مطالعه ت،أهی این وظیفه   

و سایر مواد بارورکننده  نقرهیدید  محیطی زیست آمدهای پی از روش این مخالفان از برخیدر این میان، 

 های تعدیل آب و هوابرنامه عمالً که نگرانند و گویند می سخنبر روی آب، خاک، انسان، گیاهان و... 

سال  61با گذشت حدود  اما. شود زیست محیط به آسیب ودر بعضی مناطق  بارندگی کاهش باعث

 از که بارانی آب در نقره غلظت. نیست دست در اثری چنین از روشنی گزارش هیچ هنوزتحقیقات، 

 فلیرهای حاوی یدید نقره بر روی بال هواپیما
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 عنوان به بهداشتی های سازمان که است غلظتی از تر پایین بسیار است، آمده دست به ابرها بارورسازی

 آن از بیشتر بسیار نواحی، برخی خاک در نقره غلظت که است درحالی این. اند پذیرفته عادی میزان

است نتایج گزارش سعی شدهدر این  .شود می یافت شده ربارو ابرهای های بارش در که است چیزی

 آغاز گردیده و تا 0961تحقیقات علمی و مستند در رابطه با اثرات بیولوژیکی باروری ابرها که از دهه 

 عنوان گردد. ،کنون ادامه دارد

 

 نقره و خصوصیات آنیدید 

 

گیرند و بخش کوچکی مورد استفاده قرار مینقره و سایر ترکیبات شیمیایی شامل نقره در صنایع مختلف 

شود. منابع صنعتی تولید نقره )که در گذشته از این نقره طی فرایند تولید پسماند در محیط پخش می

های زمان حال بودند(، شامل انتشار نقره از صنایع الکتروشیمیایی و فوتوگرافی، زبالهبسیار بیشتر از 

 باشند.های الکتریکی میشهری و فاضالب کارخانجات خصوصاً کارخانجات تولید آلیاژ فلزی و سازه

 

 

 

 

 

آلودگی هوا ناشی از پخش مواد  

 شیمیایی کارخانجات صنعتی
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است مریکا آزاد شدهآتن نقره در محیط زیست کشور  0161حدود تخمین زده شد که  0911در سال 

مطالعات خود را به  EPAکه سرویس سالمت ایالت متحده امریکا و موجب گردیدکه این وضعیت 

سها ارزیابی پتانسیل اثرات زیست محیطی و خطرات سالمت انسانی مربوط به نقره متمرکز کنند. این آژان

ای در رابطه با این نوع به تنظیم آئین نامه 0911تا  0911از سال و سایر مراکز  فعال در این زمینه 

ه تولید نقرپرداختند و یك سری استاندارد برای صنایع و آزمایشگاههایی که فاضالب حاوی  آلودگیها

ب عمومی و آستانه اثرات سوء حداکثر میزان مجاز نقره در منابع آدر نتیجه  کنند در نظر گرفته شد ومی

 . گردیدنقره بر روی بیوسفر )آب، خاک و جو کره زمین( تعیین 

 

 

 

 

 

 

 

معموالً توسط شرکتهای توزیع کننده مواد شیمیایی تجاری بصورت گرانول یا پودر فروخته یدید نقره 

مواد شیمیایی که اغلب نمکها هستند ، بیش از نیم قرن بعنوان عامل شود. این ماده همراه با سایر می

های یخی در ابر( مورد استفاده قرار گرفته ساز )ذرات با اندازه میکروسکوپی ایجاد کننده هستههسته

 است. 

در هر گرم حالل آب، بدین  Agگرم  01-9ای است نامحلول در آب با ثابت حاللیت حدود یدید نقره ماده

به یك گرم آب اضافه گردد، تقریباً یك بیلیونیم آن در آب ی که اگر یك گرم از این ماده شیمیایی معن

شود که ماند. این خصوصیت یدید نقره باعث میشود و باقیمانده بصورت حل نشده در محیط میحل می

 ذرات آن ساختار اولیه خودشان را در تماس با قطرات ابر فوق سرد حفظ کنند. 

 ساختار یدید نقره عنصر نقره در طبیعت
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قابل اشتعال یا در ترکیب با سایر در مواد یدید نقره در عملیات باروری ابرها و همچنین بعنوان محلول 

موشکها و فلیرهای باروری و سایر تجهیزات کاربردی در این فناوری مواد جامد اشتعالزا جهت تهیه 

یکرون و کمتر، غیر ضمن اشتعال این مجموعه، ذرات کمپلکس یدید نقره با اندازه مشود. استفاده می

تعداد این کمپلکسها بسیار زیاد بوده و احتمال شوند. قابل مشاهده با چشم، به داخل اتمسفر آزاد می

 AgIزایی تر از دمای هستهتشکیل کریستالهای یخی را هنگامی که دمای ابر به دماهای نزدیك یا پایین

دهد. این دما درجه سانتیگراد افزایش می -6رسد )دمای کریستاله شدن یا دمای آستانه( یعنی حدود می

دهد که معموالً زایی طبیعی در آن رخ میای است که هستهبطور قابل توجهی باالتر از دمای آستانه

 درجه سانتیگراد و حتی بیشتر اختالف دما وجود دارد. 01حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تن نقره )یدید نقره( به داخل محیط زیست  3منبع تولید حدود  0911ابرها در سال فعالیتهای باروری 

-همینامروزه حدود  .(Eilser, 1996)باشد شده میدرصد میزان کل نقره آزاد 0/1بود که در واقع تنها 

 موشکها و فلیرهای حاوی یدید نقره

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.thelivingmoon.com/47john_lear/04images/Weather/weather.jpg&imgrefurl=http://www.projectavalon.net/forum/showthread.php?t=3075&usg=__yT1FIYRz-5Pb6TI-rg8SuyX0-nk=&h=576&w=594&sz=46&hl=fa&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=cq5JfimoK7E4yM:&tbnh=131&tbnw=135&prev=/images?q=cloud+seeding+rocket&um=1&hl=fa&lr=&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://photos.state.gov/libraries/amgov/4110/week_2/01152010_091031156937_200.jpg&imgrefurl=http://www.america.gov/st/energy-english/2010/January/20100112141327fsyelkaew0.8837245.html&usg=__6KQy9ovSd1w-LhDZKyLwORyuV8A=&h=160&w=200&sz=17&hl=fa&start=44&um=1&itbs=1&tbnid=iffQdqkvbxGevM:&tbnh=83&tbnw=104&prev=/images?q=cloud+seeding+rocket&start=40&um=1&hl=fa&lr=&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
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ستفاده مقدار یدید نقره سالیانه برای فعالیتهای باروری ابرها در کشور کانادا و ایالت متحده امریکا ا

 شود.  می

 

 تاریخچه تحقیقات 

 

توسط سارجنت، گزارشی مبنی بر امکان ایجاد خطر 0969آژانس تعدیل آب و هوا و بیوسفر در سال 

ارائه کرد. پیش از آن، باتان  و به هدف بارورسازی ابرهاناشی از پخش ذرات یدید نقره به داخل اتمسفر 

(Battan)  یدید نقره سمی است و بایستی با احتیاط حمل شود. در آن اعالم کرده بود:  0960در سال

زمان بدلیل پیچیدگی بررسی متغیرهایی مثل غلظت ید و نقره و تعیین پاسخ مواد حیاتی به این 

ترکیبات، رسیدن به یك جواب صریح و مطمئن در زمینه اثرات زیست محیطی یدید نقره در باروری 

اطالعات کافی برای و با استناد به تحقیقات وسیع انجام شده، ر ابرها غیر ممکن بود. اما در حال حاض

 موارد ذکر شده موجود است.تخمین 

امروزه فعالیتهای باروری ابرها در مناطق خاصی از ایاالت غربی امریکا، کانادا و بسیاری مناطق دیگر کره 

شود که در نتیجه م میزمین به منظور افزایش باران و برف و کاهش صدمات ناشی از بارش تگرگ انجا

 شود. آن مقداری یدید نقره به داخل اتمسفر آزاد می

 

 

 

 

 

 

کشورهای فعال در زمینه   

 باروری ابرها
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 انسان ممکن است به چندین طریق تحت تأثیر مواد بکار رفته در فرایند باروری ابرها قرار گیرد:

 بارور کننده ابر(.ماده بارشهای حاوی آشامیدن آب حاوی یدید نقره ) -

  تنفس آئروسلهای یدید نقره. -

 مورد استفاده در ژنراتورهای زمینی.AgIتماس با محلول غلیظ  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدید نقره برای انسانسمیت 

 ،0931در سال روی سالمت انسان برای اولین بار  AgI اطالعات موجود در مورد اثرات ایجاد شده بوسیله

% یدید نقره 0-6از محلولهای کلوئیدی  ، جهت درمانزمانیکه به توصیه پزشکان، تعداد زیادی از بیماران 

استفاده از این دارو موجب ایجاد  دال بر اینکه. هیچ مدرکی بدست آمد بصورت اسپری استفاده کردند

باعث  ، در نتیجه رسوب نقره،استفاده طوالنی مدت از این دارو بجز اینکه ،شود وجود نداردمیاثرات سوء 

 یدید نقره موجود در آب، هوا و ادوات باروری ابر 
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بیماران )بیماری آرژیریا( شد. مقاالت علمی های خاکستری رنگ بر روی پوست بوجود آمدن لکه

بیمار مبتال به بیماری آرژیریا حداقل چندین بار در هفته برای  01اند که گزارش کردهدارویی  -پزشکی

 Royster 1932, Lundy 1933, Woodward)متوالی از یدید نقره استفاده کرده بودند.  چندین سال

1933, Berkley 1934, Gaul & Staud 1935, Hill & Pillsbury 1939, Brinton 1949, Gerbasi & 

Rabinson 1949) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلی گرم یدید نقره مصرف کرده  11تا  0شود که بیماران مبتال به آرژیریا حداقل حدود تخمین زده می

سوء دیگری بجز آرژیریا گزارش نشد که این باشند. همچنین قابل ذکر است که برای هیچ بیماری اثرات 

 کند.آرایشی شخص را دچار مشکل می -پدیده هم بیشتر از لحاظ زیبایی

یولوژیکی یدید نقره، برخالف بسیاری از ترکیبات ، عمدتاً ناشی از جزء عنصری رسد که اثرات ببنظر می

حداکثر غلظت مجاز نقره در مریکا، آ ایاالت متحده مطابق اعالم سرویس سالمت عمومیباشد. نقره می

باشد. این مقدار با توجه به این فرض که مجموع جذب نقره لیتر میدر میلینانوگرم  11آب آشامیدنی 

 .(Hill & Pillsbery) تواند باعث بیماری آرژیریا شودمیگرم  9/1بیشتر از ه هر شکل این عنصر( )ب

 (یدید نقرهمصرف  ) ناشی از بیماری آرژیریا
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گرم نقره، غلظتی است که از طرق مختلف مثل غذا، هوا و منابع  9/1اشاره به این نکته ضروری است که 

بدن شود و مجموع این  تواند وارد( میای، سکه و مواد بکار رفته در دندانپزشکیمتفرقه )اجناس نقره

  مقادیر ممکن است منجر به بیماری پوستی شود.

نشان بیماران مشاهده نشد، در مصرف ید در اسپری استنشاقی یدید نقره ناشی از از آنجا که اثرات سوء 

. از طرفی ید نیستموجود در یدید نقره به اهمیت میزان نقره موجود در آن زای ید که اثرات بیماری داد

شده ید در رژیم غذایی بزرگساالن،  باشد. مقدار توصیهی در رژیم غذایی هر فرد میاز مواد ضروریکی 

ساله  11. مقدار جذب ید از طریق رژیم غذایی برای یك فرد باشدمیکروگرم می 011تا  011روزانه بین 

 گرم برآورد شده است. 3، در طول دوران زندگی

گرم در روز میلی 01از  کمترخیلی توسط انسان به مقدار ید مدت  دهد مصرف طوالنیمطالعات نشان می

نانوگرم در متر  0غلظت ید در هوای مناطق ساحلی حدود  (Wolff, 1969).شود بیماری گواتر می باعث

 ,Sax).گرم در هر متر مکعب گزارش شده است میلی 0باشد. حداکثر غلظت مجاز ید در هوا مکعب می

1968) 

زیرا حاللیت آن در  استشدهشناسی، یدید نقره بعنوان یك ترکیب غیر سمی آورده سمدر کتب مرجع 

 لیتر آب است.نانو گرم در میلی 3آب حدود 

مطالبی مبنی بر خواص خطرساز نمك یدید نقره عنوان کرد، در حالیکه در همان  0961ساکس در سال 

های از پیش رد شد و طبق داده AgIسال توسط محقق دیگری این اطالعات در مورد سمیت ترکیب 

 . (Stecher, 1968) خطر قابل توجهی برای سالمت انسان ندارد AgIتعیین شده اعالم شد که
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  یدید نقره موجود در باران و برف

 

 

 

 

 

 

های تئوری و بینیتوان با استفاده از پیشغلظت نقره موجود در آب حاصل از عملیات باروری ابرها را می

محاسبه کرد. اگر ذرات یدید نقره با  0مناطق هدف گیری عملی مقدار نقره در بارندگیهمچنین اندازه

توان نتیجه متر بکار رود، میساز قطرات باران با اندازه ا میلیمیکرومتر بعنوان هسته 0تا  10/1اندازه 

نانوگرم در میلی لیتر متغیر  1تا لیتر پیکوگرم در میلی 16/1نقره در آب باران از گرفت که غلظت نهایی 

 خواهد بود.

شده باید غلظت نقره موجود در بارش ابرهای البته برای تعیین مقدار نقره وارد شده به بارش ابرهای بارور

ن در ابرهای بارور نشده مقایسه گردد. این انتظار وجود دارد که پس از شده با مقدار زمینه آمناطق بارور

که این فرض با ابر، بارش ناشی از آن دارای نقره بیشتری از یك ابر نابارور باشد به یك  AgIافزودن 

 شود.بیشتر نتایج آنالیز تجربی موافقت داشته و تأیید می

پیکوگرم  61دریافتند که غلظت نقره در نمونه باران ابرهای بارور شده بین  0961وابرتن و ماهر در سال 

لیتر پیکوگرم در هر میلی 1نمونه آب را  63تر است و میانگین نقره در لیپیگوکرم در میلی 0تا کمتر از 

-نمونه جمع 03نمونه از  3جز نشده بهباران گزارش کردند. از طرفی مقدار نقره در آب باران ابرهای بارور

آوری نمونه آلودگی در محل جمع 3آوری شده، غیر قابل تشخیص بود که علت غلظت باالی آن در این 

                                                           
1
 د بارورساز ابر بر ابرهای آن منطقه تأثیر گذاشته باشد.اشود که موای گفته میمنطقه هدف به ناحیه 
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ای برف خارج از مناطق هدف باروری، غلظت نقره قابل هه آب ذکر شد. در هیچ کدام از نمونهنمون

 لیتر بوده است. پیکوگرم در میلی 01شناسایی نبود و مقدار آن به احتمال زیاد کمتر از 

( دریافتند 0969بارش همیشه قابل صرفنظر نیست. پارانگو و رابرتسون ) هایغلظت زمینه نقره در نمونه

های بارورشده است. آنها % میانگین غلظت آن در نمونه03هایشان، حدود که غلظت پایه نقره در نمونه

–لیتر بدست نانوگرم در میلی 91/1برف حاصل از بارور کردن ابرها را نمونه  13میانگین غلظت نقره در 

ابرهای های برف بار آنالیز نمونه 09از  لیتر بود.نانوگرم در میلی 1تا  10/1آمده بین د و نتایج بدستآوردن

 لیتر  آب حاصل شد.نانوگرم نقره در میلی 0/0تا  10/1بارور نشده هم غلظت بین 

شد. حین های بارش بارور شده و بارورنشده در یك مورد نقض ارتباط موردانتظار بین غلظتها در نمونه

نشده حدود ، میانگین غلظت نقره در بارشهای بارور 0966( در سال Hailswathاسوات )انجام پروژه هیل

 & Warburtonبرابر غلظت نقره نواحی بارورشده بدست آمد ) 0لیتر یعنی پیکوگرم در میلی 011

Young,1968ًن نواحی بوسیله و برف آناشی از آلودگی آب باران  (. این مقادیر غیر عادی نقره احتماال

-یا وارد کردن غیر عمدی نقره طی فرایندهای آزمایشگاهی و حین جمععوامل و عملکردهای ناشناخته 

 است. ها بودهآوری نمونه

باز هم با اما  برابر بزرگتر از حد انتظار بود، 6، ی پروژه مذکورهاهای آنالیز تجربی نمونهبا اینکه داده

در این زمینه سازگار بود. بنابراین محققان توانستند این نتایج را بعنوان اصول وری قبل های تئتخمین

 قابل استناد برای اثبات عدم سمیت یدید نقره در فرایند باروری ابرها بکار برند.

برابر کمتر از غلظت  6بیشترین غلظت گزارش شده، مقدار در نتیجه تحقیقات مذکور مشخص شد که 

سط سرویس سالمت عمومی ایاالت متحده امریکا برای نقره موجود در آبهای استانداردی است که تو

تواند آبهای تولید شده با طبق نتایج مذکور، واضح است که یك فرد می آشامیدنی تعیین شده است.

اش بدون خطر ابتال به آرژیریا یا هر بیماری فرایند باروری ابر با یدید نقره را در سراسر دوران زندگی

 .(Standler & Vonnegut, 1972) مصرف کند دیگری
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و  ید و نقره موجود در آب  اقیانوسها

 هادریاچه

 

 

 

 

کننده ابر، توجه دیدگاه متفاوت دیگر برای ارزیابی امکان آلودگی آبهای کره زمین بوسیله یدید نقره بارور

 است.عملیاتی در جهان وجود داشتهل از انجام چنین ید موجود در اقیانوسها است که قب به مقدار نقره و

 Kharkar 1968, Schutz) لیترنانوگرم در میلی 3/1ا حدود ها و اقیانوسهغلظت نقره در آب رودخانه

در واقع  .(Sverdrup 1942)باشد لیتر مینانوگرم در میلی 11و غلظت ید در اقیانوسها نزدیك به  (1965

گرمی نقره در اقیانوس وجود دارد که بسیار بیشتر از تولید سالیانه نقره در  6× 0101یك مخزن 

 گرم در سال( است.  1× 019) خشکیهای کره زمین

بدلیل آنکه ید به مقدار فراوانتری از نقره در اقیانوسها وجود دارد، مسئله افزایش غلظت آن بوسیله 

است که باعث در آب فاکتور مهمی  AgI ل بودناز طرفی نامحلو مطرح نیست. AgIباروری ابرها با

بمانند و با آب قطرات به شکل اولیه و دست نخورده باقی کننده با اندازه بسیار کوچكشود ذرات بارور می

داخل ابر ترکیب نشوند )بدون داشتن چنین خصوصیتی امکان باروری ابر توسط ذرات یدیدنقره وجود 

 اهد داشت(. ونخ

آوری شده از مناطق تحت باروری در یك بازه دهد که دهها هزار نمونه جمعمیمدارک موجود نشان 

 10/1ها کمتر از سال، میانگین غلظت نقره در آب باران، برف و آبهای سطحی نمونه 31زمانی بیش از 

 بیانگر مجموع نقره در هر نمونهها گیریباشد. از آن مهمتر اینکه این اندازهمیکروگرم در هر لیتر می

 بارش بوده و نه یك شکل خاص نقره موجود در آب. 
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آوری شده های جمعدهد که از بین دهها هزار نمونه، در اکثر نمونهگیریها نشان میبا این وجود اندازه

 گیری بوده است.مقدار نقره در هر شکل غیر قابل تشخیص و اندازه

و رودخانه  دریاچه 011ری بر روی بیش از مطالعات در زمینه آسیبهای احتمالی مواد بارو 0911از سال 

مریکا آغاز شد، هیچ مقدار قابل شناسایی از نقره بیشتر از میزان طبیعی آن در در ایالت غربی نوادا آ

یافت نشد و هیچ مدرکی مبنی بر انباشتگی  مناطق هدفهای های رسوب دریاچهآبهای بارش و نمونه

  سال عملیات پیوسته باروری بدست نیامد. 11نقره در نواحی با بیش از 

نداشته که آنها را بشدت مستعد اثرات  0ظرفیت بافریهای واقع در ارتفاعات، هیچ آب بسیاری از دریاچه

های نظارت بر محیط ابراین پروژهکند. بناسیدی شدن و حساس به تغییرات شیمیایی فلزات کمیاب می

 ها اثرگذار هست یا نه؟ زیست بدین سمت معطوف شد که آیا باروری ابرها بر روی این دریاچه

بیشتر از مقدار قابل طی عملیات  باروری ها در آب دریاچه مبنی بر اینکه مقدار نقره آزاد شده  مدرکی

همچنین مشخص شد که باروری ابرها هیچ تأثیری تشخیص موجود در آبهای طبیعی باشد بدست نیامد. 

بر روی شیمی آبهای دریاچه نداشت که این نتیجه با ماهیت غیر قابل حل بودن یدید نقره در آب و نیاز 

 داشتن به زمانهای طوالنی برای متحرک کردن یدید نقره آزاد شده در آب چنین مناطقی سازگار است.

-های رسوب جمعها و نمونهگیری شده در آب دریاچهطبیعی اندازهمقایسه نقره با سایر فلزات کمیاب 

 ,Stone)آوری شده از ایالت مذکور نشان داد که مقدار نقره در حد سایر فلزات و به میزان معمول است 

2006).

های بارش آنالیز شیمیایی آبهای سطحی و نمونه 0999، سانچز و همکارانش در سال را مشابه این تحقیق

آوری شده طی عملیات باروری ابر در فصل تابستان در اسپانیا انجام داده و اعالم کردند که میزان جمع

از مقدار اولیه طبیعی آن غیر قابل تشخیص و جداسازی  بقدری ناچیز بود که نقره مصرفی طی عملیات

 .شتنیز نتایج مشابهی دا  0116منتشر شده در سال  مطالعات جامع دانشمندان یونانی بود.

 

 

 

 

                                                           
2
 .شود می گفته بافر ظرفیت ، نکند محسوسی تغییر آن PH و کرد اضافه بافر یك به توان می باز یا اسید یك از که مقداری حداکثربه  
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 یدید نقره در هوا

 

 

 

 

بکار رفته در باروری ابرها  AgIامکان جذب یدید نقره به بدن انسان، از طریق تنفس هوای شامل ذرات 

 وجود دارد. 

در هر متر مکعب  1× 016طبق محاسبات تئوری اگر غلظت آن در منطقه هدف و در مسیر باد تعداد 

 .(Jiusto 1971)کندباشد، تغییرات شدیدی را در یك ابر فوق سرد ایجاد می

گرم در هر متر مکعب میکرو 01 در هوادر کنفرانس امریکایی بهداشت صنایع دولتی، مقدار مجاز نقره 

  (Sax, 1968).اعالم شد 

 0/1باشدد، غلظدت نقدره در هدوا بده حددود       میکرومتر  0/1حال اگر فرض بگیریم اندازه ذرات یدید نقره 

برابدر کمتدر از حدداکثر مقددار  مجداز آن اسدت و        011رسد که این مقددار  نانوگرم در هر متر مکعب می

میکرومتر دارند، بواسطه نفوذ به قسمتهای  0ذرات آئروسلی که قطر کمتر از بنابراین قابل اهمیت نیست. 

دانشمندان در حال انجدام تحقیقداتی    اکنون همعمیق ریه ها می توانند برای سالمتی انسان مضر باشند. 

ضدمن واکدنش بدا سدایر     آنها جدید ترکیبات شیمیایی  برای پی بردن به منشأ تشکیل این ذرات و کشف

 ند. هستای موجود در جو هآالینده

یتهای ژنراتور جایی که غلظت یدید نقره قبل از مخلوط کردن و رقیق شدن درجه ایمنی در نزدیکی سا

گرم میلی 0با سرعت   AgIخیلی زیاد است با سایر مناطق تفاوت چندانی ندارد. معموالً ذرات آئروسل 

-از محل نصب ژنراتور منتشر میمتر  11دود متر بر ثانیه( ح 1در ثانیه، در جهت حرکت باد )با سرعت 

http://terra.nasa.gov/FactSheets/Aerosols/light_cloud.jpg
http://agreenliving.org/wp-content/uploads/2009/12/afdd99c343thunderstorm-condensation.jpg
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شده در قسمتهای قبلی نقره به حداکثر مقدار عنوانهم غلظت  ،شوند که حتی قبل از رقیق شدن

 واهد رسید.هم نخگرم در هر متر مکعب( میکرو01)

 

 

 

 

قره بر متصدیان ژنراتورهای اثرات یدید ن

 زمینی

 

 

 

 

شود، بعنوان نمونه ی آزاد میسازمواد بارور کننده ابر از ژنراتورهای زمینی ویژه بارور میمقادیر بسیار ک

یدید نقره در هر ساعت از یك ژنراتور زمینی و حدود چند کیلوگرم در هر ساعت در  گرم 01تا  1حدود 

ای فقط نامهشود )بسته به وسعت منطقه هدف(. عالوه بر این چنین برباروری هوایی از هواپیما آزاد می

 شود. بری انجام میاهای زمانی و مکانی خاصی برای افزایش  بارش سیستمهای در دوره

است که ذرات یدید نقره پخش شده توان از مقادیر کم ماده بارورکننده استفاده کرد اینمیدلیل اینکه 

 ایجاد کنند . مصرف شده AgIازای هر گرم  ساز را بههسته یخ 0101در سیستم قادرند بیش از  

اگر یدید نقره مورد استفاده در باروری ابرها اثرات نامساعد بر روی موجودات زنده ایجاد کند، عوارض 

بیماری باید قبل از اشاعه در جامعه عمومی، بیشتر از همه بر روی افرادی که در طوالنی مدت مسئول 

 0911برای بررسی این موضوع، در سال اند ظاهر شود. اندازی ژنراتورهای زمینی یدید نقره بودهراه

-فت. هیچرا داشتند انجام گر AgIابر که تجربه کار طوالنی با نفر از اپراتورهای باروری  1ای با مصاحبه

یکی از  (،Howell) کدام از این افراد دچار بیماری ناشی از کار با یدید نقره نشده بودند. به گفته هاول
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ریا ام و مطمئناً مبتال به آرژیسروکار داشته AgIها مستقیماً با مواقعی هفتهمن در “ متصدیان ژنراتور: 

-اند، دچار هیچگونه عالئم بیماری مرتبط با آن نشدهنیستم و هیچ یك از افرادی هم که با آن کار کرده

 ”اند.

ه یدید مورد دارای عوارض نامناسب که ب 0البته الزم بذکر است که طبق تحقیقات صورت گرفته بعدی 

د شده از اآز AgIتنفس  د اول، تکنسین آب و هوایی بود کهشد، مشاهده گردید. مورنقره نسبت داده می

ژنراتورهای زمینی باعث وخیم شدن آلرژی تنفسی وی شده بود که البته این نمونه منحصربفرد احتماالً 

 است.نبوده AgI ایی بواسطه تنههاین واکنش لزوماً ببه هر گونه ماده ویژه حساس بوده و بنابراین 

ساعت، دچار  6مورد دیگر شخصی بود که در اثر قرار گرفتن در فاصله چند متری یك ژنراتور به مدت 

تحریکات پوستی شده بود که البته آسیب وارده بقدری جدی نبود که وی از ادامه کار با ژنراتورها 

 منصرف شود.

برای افزایش  AgIبه ازای هر مول  KIیا  NaIشامل نیم مول  محلولهای بسیاری از ژنراتورهای زمینیدر 

شود عالوه بر آزاد شدن این کار باعث می (Vonnegut, 1950).رود حاللیت یدید نقره در استون بکار می

AgI شده طیآزاد، مقداری سدیم و پتاسیم هم وارد جو شود که غلظت این عناصر قلیایی معمولی 

ر مقایسه با مقداری که بطور طبیعی در بدن انسان یا در محیط اطراف وجود عملیات باروری ابرها، د

 دارد، ناچیز است و با اطمینان می توان از آن صرفنظر کرد.

 

 

 

 اثر یدید نقره بر پوست

 

داشته باشند، سروکار AgI حمل محلولهای غلیظ یدید نقره و افرادی که با مقادیر زیاد متصدیان مسئول 

زرد رنگی بر  هایلکهAgI ر افراد هستند. ممکن است تماس با بیشتری نسبت به سایدر معرض خطر 

های بوجود آمده هیچگونه اثرات جدی و مضری برای های بیرونی پوست آنها ایجاد کند. این لکهروی الیه
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ر قرا AgIدیگر در معرض  ،پوست ندارد و بر خالف آرژیریا کامالً سطحی بوده و بتدریج وقتی که فرد

 نگیرد، از بین خواهد رفت. 

 

 ر محلولهای بارور کننده ابراستنشاق استون بکار رفته د

 

در تحقیق دیگری در رابطه با اثرات احتمالی باروری ابرها، محققان به بررسی اثر تنفس استون موجود در 

مراجع  محلولهای یدید نقره توسط افراد مختلف بخصوص متصدیان ژنراتورها پرداختند. در حالیکه

تواند باعث سردرد و خواب آلودگی اند که استنشاق بخار استون میموجود علم سم شناسی ذکر کرده

 . (Stecher, 1968)افتد گردد اما سمیت جدی و خطرناک در اثر آن بندرت اتفاق می

بعضی بودند نشان داد که بیمار که دچار سمیت شدید بر اثر تنفس حالل استون شده 6بررسیها بر روی 

ای به این ماده داشته و بنابراین موضوع قابل تعمیم به همه افراد العادهاز این اشخاص، حساسیت فوق

 جامعه نخواهد بود.

 

 

 

 های زیستیروری بر سایر ارگانیسمرات مواد بااث

 

 

 

 

 

زنده )غیر تاکنون تحقیقات کمی جهت شناسایی اثرات بیولوژیکی یدید نقره بر روی سایر ارگانیسمهای 

تواند بعضی از اشکال نقره میاست که اما این مطلب بخوبی مشخص شدهنجام گرفته است. از انسانها( ا

http://www.aquahobby.com/articles/img/algae_eaters_10.jpg
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برای ارگانیسمهای زیستی کوچك سمی باشد درحالیکه هیچ ضرری برای موجودات زنده بزرگتر ندارد. 

و حتی یدید نقره زمانیکه  دهد که نقره، نیترات نقرهمطلعات آزمایشگاهی کنترل شده متعددی نشان می

شدند، حتی در مقادیر کم، برای بعضی از آبزیان و ماهیها که بمدت در محیط آزمایشگاه به آبزیگاه اضافه

طوالنی در معرض این مواد قرار گرفتند، سمیت ایجاد کرد. میزان سمیت ایجاد شده برای موجودات 

کوپر و جولی در سال  ب و ... بستگی دارد.آبزی به نوع ترکیب، غلظت ماده و عواملی چون سختی آ

اعالم کردند که نقره برای موجوداتی چون باکتریها، قارچها، جلبکها و ماهیها سمیت بیشتری  0911

 کند.نسبت به انسان ایجاد می

تحرک هر گونه ی موجود در طبیعت شباهت کمی دارد، چرا که چنین شرایط آزمایشگاهی با ساختار آبها

نقره اساساً صفر است و این مواد سریعاً در حضور سایر ترکیبات موجود در طبیعت به موادی از ترکیبات 

ازاینرو اساساً چنین ترکیبات سمی تست شده در  شوند.تر تبدیل میبا میزان سمیت کمتر و ایمن

 .آزمایشگاه بطور آزاد در محیط زیست وجود ندارند

تواند بر از تحقیقات بیولوژیکی در محیط آزمایشگاه نمی نتایج تحقیقات بدست آمدهالزم بذکر است که 

اطالعات کامالً مستدل در مورد استفاده از یدید نقره در عملیات باروری ابرها داللت داشته باشد زیرا که 

بنابراین رسیدن به  سازد،در آب بارش، غیر ممکن میماهیت نامحلول بودن ترکیب در آب، تفکیك آن را 

 افتد.اتفاق نمیطبیعی خارج از آزمایشگاه، ت در محیط سطح ایجاد سمی

نقره )نظیر نیترات نقره، در ارزیابی دقیق این مسئله باید خصوصیات ویژه شکلهای مختلف شیمیایی 

ها، ماهیت محیط و... یدید نقره، یون نقره و...(، کمیت و غلظت نقره، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گونه

بنابراین باید توجه داشت که مقایسه پتانسیل اثر یدید نقره استفاده شده در  هم در نظر گرفته شود.

های باروری ابرها روی محیط طبیعی با شرایط آزمایشگاهی نماینده تاًثیرات واقعی این ترکیب در برنامه

 طبیعت نخواهد بود. 

متر از  1ه حدود نشان داد که برگ درختان هلو که با فاصل(Gerald Smith)جرالد اسمیت همچنین 

اند. البته او پیشنهاد اند، سیاه رنگ شده و محصولی در آن سال نداشتهژنراتورهای یدید نقره قرار داشته

کرد که این اثر ممکن است بیشتر در نتیجه سولفور موجود در سوخت کك بوده تا یدید نقره مورد 

 ژنراتور.استفاده در 
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 اثر یدید نقره بر خاک        

 

 

 

به منظور تعیین اثر عامل یدید نقره مورد استفاده در عملیات تعدیل آب و هوا بر روی محیط میکروبی 

تخریب سلولزی ناهوازی مورد بررسی قرار  ه اضافه شده بر روی رشد میکروبها وخاک، اثرات ترکیبات نقر

آزمایشهای مختلفی  ،هاگرفت. همچنین بر روی محیط خاکهای نزدیك به ژنراتورهای زمینی باروری ابر

 انجام گرفته است.

لیتر مانع از رشد گرم در میلیمیلی 6× 01-9یون نقره موجود در نیترات نقره در غلظتهای کمتر از 

میکروبها در محیط کشت آزمایشگاهی شد و محیط کشت اشباع شده از یدید نقره هیچگونه رشد 

 لیتر نشان نداد.ر هر میلیگرم یدید نقره د 31× 01-9میکروبی در غلظت معادل 

رسوب و گل والی شامل میکروگرم یدید نقره به محیط اضافه شده بود،  011وقتی که غلظت در حد 

 . زان تخریب سلولزی ناهوازی داشتندیدید نقره طی آزمایشهای طوالنی مدت کاهش شدیدی در می

اشتند در ایالت کلرودای امریکا نشان آنالیز خاک اطراف مناطقی که ژنراتورهای باروری ابر در آن قرار د

 سانتیمتری است. 0در سطح خاک در فاصله صفر تا داد که نقره رسوب کرده متمایل به باقی ماندن 

تغییر در محیط خاک بدلیل وجود غلظتهای باالی نقره به خوبی از روی افزایش سطح مواد آلی، تغییر 

-ای اعالم میگونهبل تشخیص است. این نتایج بهجمعیت میکروبها، محتوای آب و سرعت تنفس خاک قا

تواند غلظتهای باال از طریق جلوگیری از تجزیه مواد آلی، بالقوه می باکنند که وجود عوامل بارورکننده 

با ایجاد پیوندهای شیمیایی و ای که اما میزان نقره ،باعث تغییر و اصالح محیط میکروبیال خاک شود

شوند، هیچگونه اثر واضح و انباشته می ای در مناطق هدف بارور شدهدهفیزیکی با هم و بصورت تو

  کند.محسوسی روی خاک منطقه ایجاد نمی
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نمونه خاک مناطق  0111بیش از  0110طی تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان یونانی در سال 

باروری روی خاکها، گیاهان و و اثرات مواد  تحت پوشش باروری در کشور یونان مورد آنالیز قرار گرفت

نکتونها، انسانها و حیوانات نیز بررسی شد و نتایج مشابه سایر تحقیقات فیزیولوژی آنها، بارشهای جوی، پال

 .(Tsiouris et. al 2002 a, b)بدست آمد

 

 سابقه تحقیقات در ایران

 

انقالب از  پس باشد کهدنیا میبارورسازی ابرها با هدف  افزایش بارش، یکی از روشهای استحصال آب در 

است که در نتیجه کلیه تحقیقات در نون در ایران به اجرا گذاشته شدهتاک 0311سال و به شیوه هوایی از 

اثرات مستقیم باروری ابرها بر میزان، توجه به عالوه بر تواند جنبه کاربردی داشته باشد. این زمینه می

-های کاربردی در دنیا، میهای باروری ابر مانند سایر تکنولوژیبرنامه اجرای نوع و مکان بارش در منطقه

 آن نیز توجه داشت. محیطی زیستبایست به آثار احتمالی 

های برخی استان یکی از مسائل جدید در این رابطه انجام فعالیتهای باروری ابرها طی سالهای اخیر در

)یدید نقره( که در همه کشورهای فعال در زمینه که طی این فرایند مواد شیمیایی مرسوم  کشور است

رود. بر اساس گزارشات کارشناسان آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب شود، بکار میمیبارورسازی استفاده 

در رابطه با آب آشامیدنی در سالهای گذشته، پارامترهای مختلف از جمله سختی کل، میزان منیزیم، 

امکان با اینکه و با استاندارد مطلوب جهانی مقایسه شده است. ولی  گیریآب اندازهpHکلسیم، کلر و 

تاکنون هیچ  ،زمینی آن وجود دارددر آبهای سطحی و زیرباروری ابر، وجود مواد بکار رفته طی فرایند 

گیری مقدار انواع یونها و گیری مرسومی از میزان عناصری مثل ید و نقره انجام نگرفته و اندازهگونه اندازه

توان به این رسد. همانطور که از مطالب عنوان شده میمقایسه آن با استانداردهای جهانی الزم بنظر می

المللی در کشورهای فعال در این زمینه بسیار مورد اهمیت این موضوع در مجامع بین که نتیجه رسید

گونه تحقیق و کنون هیچ قرار گرفته و تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده است. اما در ایران تا

آنالیز تجربی در مورد اثرات احتمالی باروری ابرها بر روی محیط و آلودگیهای ناشی از آن انجام نگرفته 
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ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای طرح "طرح پژوهشی با عنوان نتایج اجرای الزم بذکر است است. 

"باروری ابرها در استان یزد
هیچگونه آنالیز عملی و تجربی در این زمینه انجام  باشد که البتهموجود می 3

نگرفته است و طرح پژوهشی انجام شده صرفاً بصورت آماری است و در واقع گزارشی مکتوب از احتمال 

و  باشد و به موضوع اصلی که همان اندازه گیری ترکیبات بکار رفته در عملیات باروری ابرهاآلودگیها می

باشد نپرداخته بررسی تجربی میزان آلودگیهای احتمالی آبهای منطقه می ارزیابی زیست محیطی آن و

 است.

تواند تمامی در صورتی که انجام چنین طرحی در ایران و بدست آوردن نتایج کامالً معتبر و علمی می

 در مورد مضرات استفاده از مواد بکار رفته در عملیات باروریو سؤاالت مطرح شده افکار عمومی ها شبهه

صورت مستند قادر به را از بین ببرد و بدین صورت سازمانهای مربوطه از جمله مرکز ملی باروری ابرها به

پاسخگویی سؤاالت بسیاری از مسئوالن، مطبوعات و مردم در این زمینه خواهد بود. همچنین نگرانی 

ر مورد آثار سازمانهای مسئول و گروههای تحقیقاتی و علمی عالقمند به مسائل زیست محیطی د

 احتمالی زیانبار مواد بکار رفته در عملیات باروری ابر از بین خواهد رفت.

ای در مناطق تحت پوشش باروری ابرها این مزیت را داراست که نتایج حاصله از آن انجام چنین پروژه

فیت مرکز ملی قابل تعمیم به سایر نواحی کشور خواهد بود، به این دلیل که هر ساله با افزایش توان و ظر

اند، گستره عملیاتی مرکز باروری آبی مواجهباروری ابرها و درخواست استانهای مختلف که با مشکل کم 

دهد. لذا با داشتن نتایج قابل استناد توسعه یافته و نواحی بیشتری از کشور را تحت پوشش قرار می

رات طوالنی مدت مخرب بیولوژیکی و حاصل از روشهای دقیق شیمیایی و الکتروشیمیایی مبنی بر عدم اث

های بارورسازی ابر در سرتاسر کشور زیست محیطی باروری ابر، با اطمینان بیشتری به انجام پروژه

گیری شده(  های نمونه . اگر این نتایج به تفکیك مکانی و زمانی )با توجه به زمان و مکانشودپرداخته می

یرد، می توان در طول اجرای پروژه های باروری ابرها و حتی پس در اختیار مرکز ملی باروری ابرها قرار گ

به دلیل ابهام عمومی در مورد اثرات از اثرات این مواد در مناطق عملیاتی مطلع گردید. از آن 

محیطی مواد بارورسازی ابرها بکار گرفته شده در کشور و استفاده مکرر از این مواد طی چند سال  زیست

 در این زمینه انجام پذیرد. دقیق و کاربردی مستقل تحقیقاتاخیر، ضروری است 

                                                           
  .0316بیژن مقصودلو، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد میبد، اردیبهشت  3

WWW.research.wrm.ir 
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 و پیشنهاد گیرینتیجه

 

 

بررسی اثرات بیولوژیکی یدید نقره بکاررفته در عملیات بارورسازی ابر از سال  همانطور که اشاره شد

اثرات ید نقره ساز بویژه یدشروع شد. با مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدند که عوامل هسته 0961

این نتایج  ناچیز و قابل اغماضی بر محیط دارد و تاًثیر آن بر روی حیوانات و گیاهان عمالً صفر است.

 است:همگی توسط محققان زیر و در سالهای متمادی تأئید شده

Cooper & Jolly (1970) 

Howell (1977) 

Klein (1978) 

Dennis (1980) 

Todd & Howell (1985) 

Reinking et al. (1995) 

Eliopoulos & Mourelatos (1998) 

Ouzounidou & Constantinidou (1999) 

Christodoulou et al. (2004) 

Keyes et al. (2006) 

Williams & Denholm (2009). 

که هیچ دلیل علمی برای اثبات اینکه یدید نقره باعث ایجاد اثرات مضر بیولوژیکی رسد اگرچه بنظر می

وجود ندارد، با اینحال باید به سایر عوامل بارورکننده ابر که ممکن است اثرات ناچیزی بر روی  شود،می

سالمتی یا اکولوژی داشته باشند توجه کرد. هرگونه تشخیص از خطرات احتمالی عاملهای باروری ابر نه 

کنند و طی یساز عمل متنها شامل سمیت ماده بلکه در نظر گرفتن اندازه ذراتی که بعنوان هسته

ساز یخی با قطر هستهشوند، حائز اهمیت است. برای مثال اگر ذرات ماده عملیات در اتمسفر پخش می

کیلوگرم( از این ماده باید در اتمسفر پخش شود برای ایجاد همان  0111میکرومتر باشند، یك تن ) 01
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قابل حصول است. از اینرو ابر در یك حجم مشخص میکرومتر  0/1اثری که از یك گرم یدید نقره با قطر 

تواند باعث حتی اگر ماده با قطر بزرگتر، سمیت کمتری داشته باشد، ریزش مقادیر زیاد آن در جو می

 صدمات بیشتری نسبت به یدید نقره با مقادیر کمتر شود.

 توان نتایج و پیشنهادات زیر را در این رابطه ارائه کرد:میبطور خالصه 

رسد که هیچ خطری ناشی از تنفس هوای منطقه هدف جود، بنظر میبر اساس اطالعات مو -0

های ب آشامیدنی این مناطق از لحاظ ابتال به بیماریآطوالنی مدت باروری ابرها یا مصرف 

 .وجود نداردمختلف 

است، با اینحال الزم است اگرچه هیچ عالئم بیماری در متصدیان ژنراتورهای زمینی گزارش نشده -0

بیشتری در زمینه  تشخیص اثرات سوء مربوط به استنشاق آئروسلهای یدید نقره مطالعات 

 صورت گیرد.

تحقیقات بیولوژیکی بیشتری برای بررسی اثرات یدید نقره و سایر عوامل بارور کننده بر روی  -3

 رسد.ها ضروری بنظر میگیاهان، ماهیها و سایر ارگانیسم

یریا یا سایر عالئم بیماری مربوط به باروری ابرها از آنجا که هیچ شخص مبتال به بیماری آرژ -6

، نشر چنین اطالعات مستندی، تردید بسیاری از منتقدان را از بین تاکنون مشاهده نشده است

 خواهد برد و راهنمایی مفیدی برای سایرین خواهد بود.

محیطی مواد ضوع پژوهش بر اثرات جانبی و زیستضرورت انجام تحقیقات مختلف با مو -1

 باشد.مشهود مین توسط محققین و دانشگاههای کشور ارورسازی در کشور ایراب

بارورسازی بکار رفته در شفاف سازی حقایق مربوط به آثار مواد  باعثاطالع رسانی عمومی  -6

 ای اقشار مختلف مردم در این خصوص خواهد شد.کشور ایران و کاهش نگرانیه

یدید نقره از نظر زیست محیطی ایمن است و ، WMAبر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط 

و هوا در های مشخص تعدیل آب اده در برنامهماده اصلی مورد استف طور عمدهدر حال حاضر ب

 باشد.میسرتاسر دنیا 
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های پی در خشکسالیکمبود آب شیرین و سالم در جهان،  توجه بهبا 

پی و تغییرات آب و هوایی در دنیا ارزش اقتصادی، سیاسی و بهداشتی 

-. با وجود انجام پروژهباشدای انکار ناپذیر میآب سالم در هر جامعه

های عظیم باروری ابرها در دنیا جهت استحصال آب، یکی از مسائل 

توجه، پژوهش در زمینه بررسی اثرات باروری ابرها بر روی مهم و مورد 

در این باشد. محیط زیست محدوده عملیات اجرائی باروری ابرها می

است نتایج تحقیقات علمی و مستند در رابطه با گزارش سعی شده

آغاز گردیده و تا کنون  0891اثرات بیولوژیکی باروری ابرها که از دهه 

با مطالعات انجام شده به این  عنوان گردد.ادامه دارد به تفصیل 

ساز بویژه یدید نقره اثرات ناچیز و قابل نتیجه رسیدند که عوامل هسته

اغماضی بر محیط دارد و تاًثیر آن بر روی حیوانات و گیاهان عمالً صفر 

این نتایج همگی توسط محققان زیر و در سالهای متمادی تأئید است. 

المللی در این موضوع در مجامع بینبا وجود اینکه  .استشده

کشورهای فعال در این زمینه بسیار مورد اهمیت قرار گرفته و 

تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده است، اما در ایران تا کنون 

گونه تحقیق و آنالیز تجربی در مورد اثرات احتمالی باروری ابرها بر هیچ

ام نگرفته است. انجام چنین روی محیط و آلودگیهای ناشی از آن انج

تواند طرحی در ایران و بدست آوردن نتایج کامالً معتبر و علمی می

ها و سؤاالت مطرح شده افکار عمومی در مورد مضرات تمامی شبهه

استفاده از مواد بکار رفته در عملیات باروری را از بین ببرد و بدین 

صورت ابرها به صورت سازمانهای مربوطه از جمله مرکز ملی باروری

مستند قادر به پاسخگویی سؤاالت بسیاری از مسئوالن، مطبوعات و 

مردم در این زمینه خواهد بود و نگرانی سازمانهای مسئول و گروههای 

تحقیقاتی عالقمند به مسائل زیست محیطی در مورد آثار احتمالی 

 زیانبار مواد بکار رفته در عملیات باروری ابر از بین خواهد رفت.

 


