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 الملخص
قاعدة معلومات تفصيلية بخصااا ا اباباااج ابفااون فااا مرطسااة ابدرا ااة وخصااا ا  هدف هذه األطروحة هوتوفير

عوامل ابطسس ابضرورية بتفاعالت اباباج ابفون مع اب حب فااا ابفااالف ابفونثوحيااس مط ا ااتمطار اب ااحب فااا 

ا دوبة اإلمارات ابعربية ابمتحدة مصبح ا تراتيفية ت تخدماا ابحكومة بموافاة تحديات ابمياااه فااا ابدوبااة و مصاادر 

ا بلمياه ابعذبة ابم تخرفة بابطرق ابتسليدية,فاط هذه ابمحاوالت هدفت بزيادة كثافة اب ااحب وزيااادة فاارا  بديال  هام 

هطول األمطار فا ابمرطسة ابم تادفة عط طريق تلسيح اب حب باباباج ابفون ذو ابخصا ا ابمثلاا. ث تتطلااب هااذه 

ميات كبيرة مااط فزي ااات اباباااج ابفااون ابمعدبااة مخبريااا كاا مال  ابتسرية وفود طاقم تشفيل عل. متط طا رة برشر ك

ابتلسيح مثل ملح كلوريد ابصوديوم مو يوديد ابفضة ، ابتا يتم حسراا فا اب حابة ابماطرة ابمرا بةث يمكااط مط تعماال 

م ( وبابتابا تؤثر بشكل غير مباشر عل. معاادل هطااول األمطااارث فااا عاااCCNهذه ابف يمات كرواة تكثيف اب حب )

٪  تحدد اببيارات ابتا تم فمعاااا مااط مرطسااة ابذيااد 15-10، كارت ابزيادة فا معدل هطول األمطار حوابا   2018

ا تراتيفيات اببذر ابمثل. مط حيس ابوقت وابموقع وكمية اببذر عبر محاكاة رماذج عددية مختلفااة بتسياايم مداج مااواد 

-2.5ة هااا مط ر اابة م اااهمة ابف اايمات ابخشاارة )قطرهااا ابتلسيح ابم تخدمةث اال ترتافات ابر ي ية باذه ابدرا 

٪( مط حيس ابعدد مساررااة بابفزي ااات ابدقيسااة ، وبابتااابا فاا ط 0.6ميكرومتر(  فا اباباج ابفون كارت ض يلة )  10

ميكرومتر( تايمط عل. إفمابا تركيز ابعاادد خااالل فتاارة ابمراقبااة  2.5 -ميكرومتر   0.5ابف يمات ابدقيسة )قطرها  

اببا ما ترش  كملوثات راتفة مط حركة ابمرور مو مط ظاااهرة تشااكل ابف اايمات ابفدياادةث بااوحظ مط االرتباااط وابتا غ

، و اارعة  C 0T ،RH ، ٪Rain  ،mmمقوى بيط ابشااكل ابرااوون بلاباااج ابفااون وعراصاار ابطسااس ابمختلفااة )

خالل ابفترة مااط  CCN)كيز رقم )( مساررة ب رماط اباباج ابفون األخرىثكما مره بوحظ زيادة فا ترm / sابريا  ، 

وابتا يمكط مط تكوط مرتبطة بارتسال  ابكتل اباوا ية ابملوثة بم ااافات طويلااة مااط اباادول   2018مارس إب. يوبيو  

( ت اااون CCNابمفاورة ثتم ابعثور عل. معل. ر بة مااط اباباااج ابفااون ابااذن يتصاارف  ك رويااة تكثيااف اب ااحب )
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