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آب و انرژی

1

انــرژی آبــی انــرژی اســت کــه از آبشــارها و آبهــای در حــال حرکــت میگیرنــد و بــرای
هدفهــای مختلفــی اســتفاده میکننــد .در زمانهــای قدیــم ،ایــن انــرژی را از آســیابهای
آبــی میگرفتنــد و از ایــن انــرژی بــرای آبیــاری ،اســتفاده از آســیابها و بــکار انداختــن
دســتگاههای مختلفــی اســتفاده میکردنــد .از اوایــل قــرن بیســتم تــا بــه امــروز از انــرژی آبــی
در صنایــع جدیــد اســتفاده میشــود .در واقــع ایــن انــرژی را میتــوان درجایــی ذخیــره کــرد
و درجایــی دورتــر اســتفاده کــرد .انــرژی آبــی یــک انــرژی تجدیــد پذیــر اســت؛ ایــن ویژگــی
باعــث شــده کــه ایــن انــرژی منبعــی مهــم بــرای زندگــی امــروز و آینــده باشــد .مکانیــزم تولیــد
بــرق از امــواج دریــا و انــرژی موجــی ،یــک انــرژی پــاک پایانناپذیــر اســت .ایــن ویژگیهــای
برجســته ،انــرژی موجــی را در آینــدهای نزدیــک بــه منبعــی مهــم و درعینحــال جهانــی
جهــت تولیــد انــرژی تبدیــل خواهــد نمــود .بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،صنعــت تولیــد
انــرژی موجــی جــزر و مــدی بایــد در جهــت بازدهــی باالتــر و هزینههــای کمتــر و اجمــاع
جهانــی بــرای گســترش آن گام بــردارد .بــا توجــه بــه مســائل اقتصــادی میتــوان پیشبینــی
کــرد کــه انــرژی موجــی و جــزر و مــدی بــرای قرنهــای متمــادی از دیــدگاه زمانــی و دامنــه
و گســتره اســتفاده از ســایر انرژیهــا پیشــی گیــرد .هرچنــد کــه مشــکالت و دشــواریهای
عدیــدهای بــرای گــردآوری ایــن منبــع انــرژی در قیــاس بــا انــرژی خورشــیدی و بــادی کــه
در مناطــق وســیعی مرســوم شــدهاند ،وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن ،تأسیســات مرســوم و رایــج
نیروگاههــای ترکیبــی موجــی کــه شــامل ســدهای عظیــم در اقیانوسهــای آزاد میباشــد ،بــه
دشــواری میتوانــد از نظــر صرفــه اقتصــادی بــا آن دســته از نیروگاههــای ســوخت فســیلی و
حرارتــی کــه در حــال حاضــر مؤلفههــای اصلــی تولیــد انــرژی الکتریکــی در جهــان هســتند و
بــا زغالســنگ و ســوخت ارزان در دســترس و فــراوان کار میکننــد ،رقابــت کنــد .بــا توجــه
بــه مــوارد مطرحشــده و اهمیــت موضــوع ،نشــریه حاضــر بــا هــدف بیــان اهمیــت آب و پیونــد
آن بــا انــرژی ،توســط دانشــجویان دغدغهمنــد رشــته علــوم و مهندســی آب دانشــگاه تهــران بــه
رشــته تحریــر درآمــده اســت.
ایــن نشــریه تخصصــی در چندیــن بخــش تهیــه شــده تــا دانشــجویان و مخاطبــان را از اهمیــت
بحــران آب و شــرایط کنونــی ،بیشازپیــش مطلــع ســازد .در بخــش اول بــه معرفــی پیونــد
آب و انــرژی پرداختــه شــده و مــواردی ماننــد تأثیــر انــرژی بــر دســتیابی بــه آب و کاربــرد
انــرژی آب مــورد بررســی قــرار گرفــت .در بخــش دوم بــه موضــوع مهــم نیروگاههــای برقآبــی
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توجــه شــد و مــواردی ماننــد بررســی وضعیــت نیروگاههــای مبتنــی انرژیهــای تجدیدپذیــر
در کشــور و انرژیهــای تجدیدپذیــر و انرژیهــای نــو کــه جــزء مباحــث روز دنیاســت ،تشــریح
گردیــد .تأثیــرات مصــرف انــرژی بــر محیطزیســت (مناطــق کشــاورزی و جوامــع شــهری)،
مطالــب تهیهشــده بخــش ســوم میباشــد .مفاهیــم انرژیهــای تجدیدپذیــر ،ســوختهای
پــاک و آلودگــی کــه از مباحــث مهــم در پیونــد آب و انــرژی اســت ،در بخــش چهــارم بــه ایــن
موضــوع ،یعنــی بررســی میــزان آلودگــی نیروگاههــا بــا دو هــدف نیروگاههــا و تولیــد انــرژی و
آلودگیهــای گرمــا پرداختــه شــد .بخــش پنجــم ،مربــوط بــه رابطــه بیــن آب و انــرژی و تأثیــر
آن در جامعــه اســت کــه اثــرات رژیــم غذایــی جامعــه بــر مصــرف انــرژی و تأثیــر گیاهخــواری
بــه عنــوان راهحــل نجــات جهــان ،مــورد بحــث قــرار گرفــت .معرفــی نرمافــزار و مدلهــای
بـهروز در رشــته علــوم و مهندســی آب و بخــش ویــژه مخصــوص دانشــجویان جدیدالــورود ،بــه
ترتیــب محتــوای بخــش ششــم و هفتــم را تشــکیل داده اســت .بخــش هشــتم بــه اطالعــات
عمومــی ،اخبــار کوتــاه و مطالــب کاربــردی پرداختــه و در بخــش انتهایــی یعنــی بخــش نهــم،
دیگــر فعالیتهــای انجمــن علمــی گــروه مهندســی آبیــاری و آبادانــی در ســال تحصیلــی جــاری
بیــان شــده اســت .تیــم تهیــه محتــوای نشــریه آبخــوان و انجمــن علمــی دانشــجویی گــروه
مهندســی آبیــاری و آبادانــی دانشــگاه تهــران ،اطمینــان کامــل دارد کــه از اختصــاص وقــت خــود
بــرای مطالعــه ایــن نشــریه ،هرگــز پشــیمان نخواهیــد شــد.
نکتــه مهمــی کــه بایــد بیــان شــود ،ایــن اســت کــه بعــد از انتشــار منظــم نشــریه علمــی
دانشــجویی آبخــوان بــا محوریتهــای آب و اقلیــم (فصلنامــه پاییــز  ،)1399آب و امنیــت
غذایــی (فصلنامــه زمســتان  ،)1399آب و جامعــه (فصلنامــه بهــار  )1400و اکنــون بــا محوریــت
آب و انــرژی (فصلنامــه تابســتان  ،)1400و همچنیــن بعــد از پیگیریهــای شــبانهروزی
مدیرمســئول ،ســردبیر و تالشهــای دانشــجویان پرتــاش و تحریریــه محتــرم نشــریه آبخــوان،
موفــق شــدیم کــه مجــوز نشــریه حرفـهای (علمیترویجــی) را اخــذ کنیــم .بنابرایــن بــا شــماره
مجــوز /۱۴۱ ۱۳۴۹۵۰در تاريــخ /۱۷/۰۶ ،۱۴۰۰بــا اعطــاي امتيــاز نشــريه حرفـهاي بــه نشــريه «
آبخــوان» بــه صاحــب امتيــازي انجمــن علمــی دانشــجویی گــروه مهندســی آبيــاری و آبادانــی
پرديــس كشــاورزی و منابــع طبيعــي از ســوي معاونــت محتــرم پژوهشــی دانشــگاه تهــران
موافقــت شــد .بــر ايــن اســاس ،نشــريه «آبخــوان» يــك نشــريه علمیترويجــی يــك امتيــازی
محســوب ميشــود.
مدیر مسئول
مسعود پورغالم آمیجی
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تأثیر انرژی بر دستیابی به آب
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هدی ظاهری
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

3

آب منبعــی بنیــادی بــرای حیــات و اقتصــاد
جهانــی بــه شــمار میآیــد کــه نزدیــک بــه
ســهچهارم زمیــن را بــه خــود اختصــاص داده
اســت ،در ایــن میــان تنهــا  ۳درصــد از آن،
آب شــیرین و  ۹۷درصــد باقیمانــده آن ،آب
غیرقابلشــرب میباشــد و همانطــور کــه
میدانیــم ،تنهــا کســر کوچکــی از آبهــای
شــیرین در اختیــار انســان بــوده و مابقــی آن
در یخچالهــای طبیعــی ذخیــره شــده اســت.
ناهمــواری توزیــع مکانــی و زمانــی آب باعــث
شــده بــا وجــود مقــدار زیــاد آن ،نتوانیــم مقــدار
آب مــورد نیــاز خــود را در زمــان و مــکان
مناســب تأمیــن کنیــم .شــایانذکر اســت ،تنهــا
ذخایــر آب قابــل دســترس مــا ،رودخانههــا و
دریاچههــا هســتند و امــروزه بــا وجــود افزایــش
روزافــزون جمعیــت و همینطــور افزایــش
تقاضــای شــهرها و روســتاها ،بــا مشــکل تأمیــن
آب مواجــه هســتیم؛ و اولیــن پاســخ جامعــه بــه
ایــن مشــکل ،ایجــاد تأسیســات آبرســانی جهــت
مدیریــت آبهــای ســطحی و همچنیــن انتقــال

آب از مناطــق مــازاد بــه مناطــق دارای کســری
میباشــد.
در پــازل آب و مدیریــت آن ،یــک قطعــه کلیــدی
وجــود دارد بــه نــام انــرژی .هــر آنچــه کــه در
اطــراف ماســت از محصــوالت کشــاورزی گرفتــه
تــا تولیــدات صنعتــی ،بــه صــورت مســتقیم و
غیــر مســتقیم ،بــا صــرف میــزان زیــادی آب و
انــرژی بــه وجــود آمــده اســت .بنابرایــن تمامــی
محصــوالت و صنایــع مــورد اســتفاده مــا ،از
کوچکتریــن تــا بزرگتریــن آنهــا ،شــامل
یــک شــبکه توزیــع جهانــی بــه نــام آب و انــرژی
هســتند؛ و همانطــور کــه آب در همــه مراحــل
تولیــد و انتقــال انــرژی دخیــل میباشــد ،انــرژی
نیــز در تمامــی پروژههــای مربــوط بــه آب
اعــم از اســتخراج و انتقــال آبهــای زیرزمینــی،
تأسیســات آبشــیرینکن و یــا تصفیــه پســابها
نقــش بســزایی دارد.
بــرای بیــان رابطــه میــان آب و انــرژی مؤسســات
تحقیقاتــی مختلــف جهــان و یــا ارگانهــای
بینالمللــی تعاریــف متفاوتــی ارائــه دادهانــد ،ولــی
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آمــده اســت کــه بــرای اولیــن بــار یکــی از فراعنه
مصــر ،جهــت کنتــرل ســیالب ســاالنه ،ســدی
احــداث میکنــد .همچنیــن در حوالــی قــرن 14
قبــل از میــاد ،بــرای اولیــن بــار سیســتمهای
آبیــاری نویــن ،هــم چــون ،کانالهــا و مخــازن
آبیــاری جهــت احــداث باغهــای معلــق بابــل،
ایجــاد شــدهاند .نمونــه دیگــری از اســتفاده بشــر
از تکنولــوژی روز بــرای دســتیابی بــه منابــع آب
مــورد نیــاز ،واقعــه ایســت کــه بیــش از 2000
ســال پیــش در چیــن اتفــاق افتــاد .در آن
زمــان بــرای تأمیــن آب مــورد نیــاز لشــگریان
امپراطــوری وو ،چینیهــا شــروع بــه ســاخت
کانــال بزرگــی کردنــد کــه تمرکــز آن بــر انتقــال
آب از حوضــه رودخانــه یانگتســه بــه مناطــق
خشــک شــمالی کشــور بــوده اســت.
بعــد از دســتیابی انســان بــه منبــع گســترده
ســوختهای فســیلی و تکنولــوژی حفــر و
پمپــاژ آب ،اســتخراج آب از منابــع آبهــای
زیرزمینــی و اســتحصال ســوختهای فســیلی
از دل خــاک ،بــه طــور سرســامآوری افزایــش
پیــدا کــرد .ایــن در حالــی بــود کــه بشــر هنــوز
نتوانســته بــود درک درســتی از ژئوفیزیــک و
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ســادهترین و جامعتریــن
آنهــا ،وجــود رابطــه علــت
و معلولــی میــان ایــن دو
اســت؛ بــه عبارتــی اگــر
تغییــری در یکــی از آنهــا
صــورت گیــرد ،منجــر بــه
ایجــاد تغییــر در دیگــری
میشــود و هرجــا حضــور
یکــی از ایــن دو عناصــر
حــس شــود ،حضــور
دیگــری نیــز غیرقابــل انــکار
اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه
تعییــن ایــن رابطــه در
حیطههــای مختلــف ،کار
چنــدان ســادهای نیســت.
ایــن دو عنصــر بــه حــدی
بــه یکدیگــر گــر ه خوردهانــد کــه گاهــی مواقــع
نمیتــوان مــرز مشــخصی میــان آنهــا قائــل
شــد ،ولــی امــروزه بــه دلیــل وجــود تهدیدهــای
اقتصــادی و افزایــش تقاضــا بــرای انــرژی ،بایــد
ایــن دو مســئله را بــه طــور کامــل شــناخت و
خألهــای شــناختی موجــود در ایــن رابطــه را از
بیــن بــرد؛ تــا عــاوه بــر کاهــش مصــرف انــرژی
و آب ،توأمــان بتــوان بــا ایجــاد فرصتهایــی
بــرای نــوآوری در توســعه فنــاوری و روشهــای
مدیریتــی ،برنامــهای صحیــح و اصولــی بــرای
ادامــه حیــات بشــر ارائــه داد.
پیونــد میــان آب و انــرژی ،قدمتــی دیرینــه دارد.
همانطــور کــه میدانیــم ،در گذشــته کشــاورزی
آبــی ،تنهــا بــا اســتفاده از جریانــات طبیعــی
ســطحی امکانپذیــر بــوده اســت .بــا توجــه بــه
ایــن مطلــب کــه جریانــات ســطحی ،منبعــی
قابــل اعتمــاد و قابــل پیشبینــی نیســتند ،بشــر
بــه دنبــال اســتفاده از جریانهــای ثابــت آب
زیرزمینــی افتــاد و حضــور "قنــات" ،در دورههــا
و تمدنهــای مختلــف بشــری ،دال بــر ایــن
واقعیــت میباشــد.
حــال مــرور چنــدی از وقایــع تاریخــی در ایــن
راســتا خالــی از لطــف نیســت .در برخــی منابــع
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ویژگیهــای آبخــوان ،همچــون عــدم شــارژ
مجــدد آن ،داشــته باشــد و تنهــا بــا تکیــه بــر
تکنولــوژی روز خــود ،آب را بــه میــزان زیــادی
اســتخراج کــرده و رقابتــی منطقــهای بــر پایــه
برداشــت هرچــه بیشــتر آب ،بنیــان نهــاده بــود.
ایــن ســهلانگاری و عــدم توجــه پیشــینیان بــه
منابــع محــدود کــره زمیــن ،یکــی از عوامل بســیار
مهــم در پدیــد آمــدن بحــران جهانــی آب و انــرژی
میباشــد .نمیتــوان انــکار کــرد کــه ایــن مهــم
باعــث محدودتــر شــدن و آســیبپذیرتر شــدن
جوامــع امــروزی شــده اســت ،ولــی بــه راســتی
اگــر بشــر امــروز بــا محدودیــت منابــع اعــم از
آب ،ســوختهای فســیلی و امثالهــم روبــرو نبــود،
آیــا شــاهد توســعه تکنولــوژی و نــوآوری در ایــن
زمینــه بودیــم؟
حــال بــا بررســی شــرایط جغرافیایــی یــک منطقــه
میتوانیــم ،تعییــن کنیــم ،سیســتم انتقــال آب
در محــل مذکــور میتوانــد مصرفکننــده انــرژی
باشــد یــا تولیدکننــده آن و بــر اســاس ایــن مهــم،
متناســب بــا ویژگیهــای محــل مــورد بحــث،
سیســتمهای انتقــال آب و فاضــاب اعــم از
جنــس لولههــا را تعییــن میکنیــم .تأمیــن آب
و انــرژی مســتلزم داشــتن برنامههــای عملیاتــی
مطابــق بــا اقلیــم مناطــق مختلــف در کــره زمیــن
میباشــد کــه پایههــای اساســی آن را مبانــی
علمــی و تجــارب بشــری تشــکیل میدهــد .بــه
عنــوان مثــال یکــی از برنامههــای مــورد مطالعــه
در ایــاالت متحــد آمریــکا بــا هــدف انتقــال حــدود
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 5میلیــارد مترمکعــب آب بــه طــور ســاالنه از
شــمال کالیفرنیــا بــه مناطــق خش ـکتر جنوبــی
میباشــد .اگــر دولــت و بخشهــای خصوصــی
توانایــی انجــام ایــن طــرح بــه صــورت تمــام و
کمــال را داشــته باشــند ،شــاهد ایجــاد 148
نیــروگاه پمپــاژ 40 ،نیــروگاه انــرژی 22 ،ســد
و  1000کیلومتــر قنــات خواهیــم بــود؛ الزم بــه
ذکــر اســت کــه میــزان انــرژی تولیدشــده در ایــن
بیــن معــادل  7000000مــگاوات ســاعت و انرژی
مصرفشــده در ایــن پــروژه حــدود 12400000
مــگاوات ســاعت در ســال میباشــد .ایــن آمــار
سرســام آوار نشــاندهنده ایــن هســتند کــه پروژه
مذکــور بــا وجــود تولیــد انــرژی بســیار زیــاد ،هــم
چنــان یــک پــروژه مصرفکننــده خالــص اســت.
بــرای اینکــه بتوانیــم دیــد درســتی از آمــار
مذکــور در پــروژه بــاال داشــته باشــیم ،طــرح یــک
مثــال در مقیــاس کوچکتــر ،خالــی از لطــف
نیســت .فــرض کنیــد میخواهیــم آبــی بــا دبــی
 10مترمکعــب در دقیقــه را تــا ارتفــاع  100متــر
بــاال ببریــم .بــرای ایــن کار اگــر از پمپهایــی
بــا بازدهــی  50درصــد در یــک نیــروگاه تولیــد
انــرژی الکتریکــی اســتفاده کنیــم ،نیــاز بــه
صــرف انــرژیای حــدود  1/5مــگاوات داریــم کــه
معــادل انــرژی حاصلــه از  50هــزار بشــکه روغــن
میباشــد .بــا یــک نســبت و تناســب ســاده
میتوانــد تخمیــن زد کــه داریــم از چــه میــزان
انــرژی و آب ،در پروژههــای غولپیکــر صحبــت
میکنیــم.
Qanat
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در پایــان نبایــد ایــن نکتــه را از خاطــر ببریــم کــه منابــع آب و
انــرژی بســیار محدودنــد و دولتهــا موظفانــد بــا یکپارچهســازی
سیاســتگذاریهای آب و انــرژی و تدویــن برنامههــای بلندمــدت
ســرزمینی «در راســتای توســعه پایــدار» از جملــه مطالعــه دقیــق
حوزههــای آبــی و انــرژی ،بــا کمتریــن میــزان آســیب بــه صنایــع و
بــه تبــع آن معیشــت مــردم ،زیرســاختهای الزم بــرای پیشــرفت
تکنولــوژی در ایــن حــوزه را مهیــا نمــوده ،بــا قیمتگذاریهــای
صحیــح و واقعــی بــرای آب ،انــرژی و صنایــع ذیربــط ،از تخریــب
بیشــتر محیطزیســت جلوگیــری کننــد.
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o https://www.mapnagroup.com/fa/companies/
mapnaqeshmwp
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طرحهایــی از ایــن قبیــل بــا
محدودیتهــا و مخالفتهــای
زیــادی روبــرو هســتند ،ولــی
پــروژهای موفــق خواهــد بــود کــه
دو فاکتــور مهــم را دارا باشــد:
منبــع آبــی پایــدار و میــزان انــرژی
مصرفشــده از انــرژی تولیدشــده
در سیســتم کمتــر باشــد.
یکــی از رویکردهــا در عصــر
حاضــر ،راهانــدازی سیســتمهای
آبشــیرینکن میباشــد .ایــن
سیســتمهای مــدرن ،نیــاز بــه
حجــم زیــادی انــرژی بــرای پمپــاژ
آب از دریاهــا و آبخوانهــا ،تصفیــه
و انتقــال آن بــه مناطــق کــم آب
دارد؛ دســتگاههای مــورد اســتفاده
در ایــن صنعــت بســیار گــران بوده
و میــزان انــرژی مــورد نیــاز بــرای
ایــن چرخــه فراتــر از حــد تصــور
اســت؛ دولتهــا بــا هــدف توزیــع
عادالنــه منابــع میــان جوامــع
خــود ،نیــاز بــه راهانــدازی ایــن
سیســتمهای پــر هزینــه دارنــد.
یکــی از مــواردی کــه دانشــمندان
در ســالهای اخیــر در نظــر
داشــتهاند ،جایگزیــن ســازی
منبعــی بــا پتانســیل بــاال بــه
جــای آب در صنایــع بــوده اســت
کــه بتوانــد هزینههــای مالــی و
زیس ـتمحیطی را توأمــان کاهــش
دهــد ،امــا تاکنــون متاســفانه بــه
نتیجــه مطلوبــی دســت نیافتهانــد.
در کشــورمان نیــز گــروه مپنــا ،بــه
منظــور تولیــد همزمــان آب و بــرق
از آب دریــا در جزیــره قشــم واقــع
در اســتان هرمــزگان مطالعاتــی
انجــام داده اســت ،ایــن طــرح
بــرای ظرفیــت تولیــد  50مــگاوات
بــرق و  18000مترمکعــب آب در
روز در نظــر گرفتــه شــده اســت.

o https://iwanetwork.org/wpcontent/uploads/12/2015/
nexus_guide_finalforweb1.pdf
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آب تقریبــاً در تولیــد
تمامــی شــکلهای انــرژی،
شــامل تولیــد نیــروی
الکتریکــی و تأمیــن ســوخت
بخــش حملونقــل اســتفاده
میشــود .در مقابــل نیــز
انــرژی بــرای تحویــل آب،
از اســتخراج آب زیرزمینــی
و انتقــال بــه محــل مصــرف
گرفتــه تــا تأسیســات
پیچیدهتــر آبشــیرینکن
و تصفیــه پســاب اســتفاده
میشــود.
در بخشهــای نفــت و گاز و
نیــرو در صنعــت انــرژی ،آب
همیشــه نقــش مهمــی ایفــا
کــرده اســت .نیروگاههــا
اعــم از زغالــی ،هســتهای،
گاز طبیعــی یــا نفتــی بــرای
خنککــردن بــه آب نیــاز
دارنــد .صنعــت نفــت و
گاز بــرای رانــدن نفــت بــه
چاههــای تولیــد و بازکــردن
ف ســازندهای ســنگی
شــکا 
بــرای خارجشــدن نفــت،
آب یــا بخــار را بــه زیرزمیــن
پمپــاژ میکنــد .تولیــد
نفــت از ذخایــر بــزرگ
باقیمانــده و امیدبخــش
فســیلی،
ســوختهای
ماننــد ماســههای نفتــی و

ب فراوانــی نیــاز دارد.
گاز طبیعــی نامتعــارف بــه آ 
تولیــد انــرژی فقــط مصرفکننــده آب نیســت ،بلکــه در آلودگــی آن نیز
نقــش دارد .در میدانهــای نفتــی قدیمیتــر ،آب بیشــتری در مقایســه
بــا نفــت تولیــد میشــود ،چــون ســازندهای پیچیــده زمینشــناختی
حــاوی نهشــتههای نفـت ،گاز و آب هســتند .ایــن آب غالبـاً بــه حــدی
آلــوده اســت کــه نمیتوانــد بــدون تصفیــه کافــی رهــا شــود .زهــاب
اســیدی ناشــی از معــادن زغالســنگ و روانــاب کــود ناشــی از تولیــد
محصــول بــرای ســوختهای زیســتی نیــز پتانســیل آسیبرســاندن
بــه منابــع آب را دارنــد.
تأمیــن آب ،اســتفاده و تصفیــه همگــی بــه انــرژی نیــاز دارنــد .تمامــی
ســامانههای آبــی ،از مهــار آب تــا انتقــال ،تصفیــه ،توزیــع ،اســتفاده
و تصفیــه پســاب بــه آب نیــاز دارنــد .شــدت انــرژی آب تحویلــی بــه
مبــدأ آب و نحــوه اســتفاده از آن بســتگی دارد.
انــرژی آب انــرژیای اســت کــه از نیــروی آبهــای جــاری بــه دســت
میآیــد .از آن جایــی کــه بخــش زیــادی از انــرژی حاصــل از نیــروی
آب بــرای تولیــد الکتریســیته مصــرف میشــود ،بــه نیــروی بــرق آبــی
(هیدروالکتریــک) نیــز معــروف اســت .انــرژی برقآبــی سرچشــمه
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انــرژی تجدیدپذیــر (نــو شــدنی) بــه شــمار
مــیرود ،چــرا کــه آب در چرخــهی طبیعــی
خــود بــه رودخانههــا میریــزد .اســتفاده از
نیــروی آبهــای جــاری یکــی از قدیمیتریــن
سرچشــمههای انــرژی تجدیدپذیــر اســت.
انــرژی آب ماننــد انــرژی خورشــید از منابــع
طبیعــی انــرژی میباشــد .ایــن انــرژی بــه دلیــل
حرکــت و ســرعت آن میباشــد کــه بــا ایجــاد
ســد در مقابــل رودخانههــا میتــوان انــرژی
جنبشــی را بــه انــرژی پتانســیل ذخیــره کــرد.
حتــی آبشــارها نیــز بــه خاطــر ارتفــاع زیــادی
کــه از ســطح زمیــن دارنــد و بــه خاطــر وزش بــاد
دارای منبــع عظیمــی از انــرژی آب میباشــند.
نیروهــای گرانشــی مابیــن مــاه و خورشــید و
زمیــن ســبب بــاال و پاییــن رفتــن منظــم آب
اقیانوسهــا در سراســر جهــان گردیــده کــه
نتیجــه آن امــواج جــزر و مــدی میباشــد .مــاه
نیرویــی بیــش از دو برابــر نیرویــی کــه خورشــید
بــر امــواج جــزر و مــد وارد مینمایــد اعمــال
میکنــد در نتیجــه جــزر و مــد بــه وضــوح
تابعــی اســت از گــردش مــاه بــه دور زمیــن
ایجــاد مــوج در روز و ســیکل جــزر در ســطح
هــر جزئــی از اقیانــوس وجــود دارد .بــا وجــود
کــم بــودن دامنــه ارتفــاع مــوج جــزر و مــد در

اقیانوسهــای آزاد بــه علــت آشــفتگی بــاال دارای
جابهجایــی نســبتاً قابلتوجهــی میباشــند.
در گذشــته بــرای خــرد کــردن گنــدم و ذرت
در آســیابها از آب جــاری بــرای چرخانــدن
چرخــهای چوبــی آســیاب اســتفاده میکردنــد.
ایــن نــوع آســیاب را آســیاب آبــی یــا آســیاب
غــات میگفتنــد .گــردش چرخهــای آســیاب
آبــی یــا از طریــق آبهــای ریزشــی (ریــزش آب
از بــاال بــر روی چــرخ) و یــا آبهــای جــاری
(رودخانــه) صــورت میگیــرد.
صنعــت انــرژی کــه هماکنــون بــرای کاهــش
انتشــارات گاز گلخانــهای تحتفشــار قــرار دارد،
بــا چالــش بالقــوه ناشــی از ضــرورت جابجایــی
بــه ســوختهای جایگزیــن و کاهــش نیــاز بــه
منابــع محــدود آب شــیرین روبــرو میشــود.
واقعیــت محدودیــت منابــع آب صنعــت انــرژی
را وادار خواهــد ســاخت از آب در اســتخراج،
تبدیــل و تحویــل انــرژی بــا کارایــی بســیار
بیشــتری اســتفاده کنــد .عــدم نــگاه یکپارچــه در
سیاسـتگذاری آب و انــرژی  ،تأمیــن آب و انــرژی
را بــه مخاطــره خواهــد انداخــت .تصمیمگیــران
بایســتی این مســائل را در سیاســت آب و مســائل
آبــی را در سیاســت انــرژی یکپارچــه کننــد.
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انرژیهای تجدیدپذیر و انرژیهای نو
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محدودیــت منابــع فســیلی ،رشــد بــاالی
مصــرف ســاالنه انــواع انــرژی در ایــران ،خــارج
شــدن کشــورمان از جرگــه صادرکننــدگان نفــت
از اواخــر قــرن حاضــر و بالطبــع قطــع درآمدهــای
ناشــی از صــدور نفــت باعــث میشــود کــه در
صــورت عــدم برنامهریــزی و پیشبینیهــای
الزم رونــد توســعه کشــور بهطــور جــدی تحــت
تأثیــر قــرار بگیــرد .عــدم کارایــی فنــی و اقتصادی
مصــرف انــرژی و هــدر رفتــن قریــب بــه یکســوم
از کل انــرژی در فرآیندهــای مصــرف و مشــکالت
فزاینــده زیســتمحیطی ناشــی از آن ،ضــرورت
مدیریــت مصــرف انــرژی و بــاال بــردن بــازده و
بهــرهوری انــرژی را در کشــورمان بیشازپیــش
آشــکار میســازد .یکــی از برنامههــای کشــور
اســتفاده بهینــه از منابــع انرژیهــای فســیلی
و ارتقــاء میــزان بهرهبــرداری از منابــع متنــوع
انرژیهــای تجدیدپذیــر جهــت تأمیــن بخشــی
از نیــاز روزافــزون انــرژی کشــور میباشــد.
زیــرا کشــور ایــران از لحــاظ برخــورداری منابــع
مختلــف انــرژی یکــی از غنیتریــن کشــورهای

جهــان محســوب میگــردد و عــاوه بــر وجــود
منابــع گســترده ســوختهای فســیلی و تجدیــد
ناپذیــر نظیــر نفــت و گاز دارای پتانســیل فــراوان
انرژیهــای تجدیدپذیــر از جملــه بــاد ،خورشــید،
آب ،زیســتتوده و زمینگرمایــی نیــز میباشــد.
بــا ایــن تفاســیر الزامــی بــه نظــر میرســد تــا
نگاهــی اجمالــی بــه ســهم انرژیهــای تجدیدپذیــر
علیالخصــوص نیروگاههــای برقآبــی کشــور در
تأمیــن نیــاز کشــور داشــته باشــیم.
بــر اســاس گــزارش عملکــرد ســال  1399صنعــت
آب و بــرق از ســوی وزارت نیــرو در مجمــوع
ظرفيــت نصبشــده نیروگاههــای تجديدپذيــر
در ســال  99نســبت بــه ســال  ، 98بالغبــر 13
درصــد رشــد داشــته اســت .همچنیــن در پایــان
ایــن ســال نســبت بــه ســال گذشــته آن بــرق
تولیدشــده از منابــع تجديدپذيــر  31درصــد،
اجتنــاب از انتشــار گازهــاي گلخانـهای  29درصــد،
اجتنــاب از مصــرف ســوخت فســيلی  31درصــد و
اجتنــاب از مصــرف آب  31درصــد افزايــش داشــته
اســت.
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اولیــن واکنــش وزیــر نیــرو بــه قطعــی بــرق :گرمــا و کاهــش بــاران دلیــل اصلــی

قطعــی بــرق اســت ،ولــی از مــردم عذرخواهــی میکنــم
وزیــر نیــرو در مراســم افتتــاح  7طــرح بــزرگ صنعــت
آب در  3اســتان بــه خاطــر قطــع بــرق از همــه مــردم
ایــران عذرخواهــی کــرد.

سدها و نیروگاههای برقآبی

بخش دوم :نیروگاههای برقآبی

بــر اســاس ایــن گــزارش حجــم آب موجــود
مخــازن ســدهاي کل کشــور در ســال آبــی
جــاري نســبت بــه ســال آبــی گذشــته 8 ،درصــد
کاهــش داشــته اســت .بــه طــور جزئیتــر حجــم
آب ورودي و خروجــی بــه ســدهاي مخزنــی کل
کشــور بــه ترتیــب  27و  24درصــد کاهــش
داشــته اســت .تعــداد ســدهای افتتاحشــده در
ســال  99نســبت بــه ســال  6 ،98درصــد افزایــش
داشــته اســت امــا تولیــد انــرژی نیروگاههــای
برقآبــی در پایــان ســال  99نســبت بــه ســال
گذشــته آن 29 ،درصــد کاهــش داشــته اســت.
بــه طــور کلــی نیروگاههــای برقآبــی کشــور
حــدود  14درصــد از ســهم تأمیــن بــرق کشــور
را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .ایــن در حالــی
اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش دمــا و کاهــش
بارندگــی شــرایط ایــن نیروگاههــا مناســب
بــه نظــر نمیرســد .بــر اســاس مصاحبــه
جنــاب آقــای اردکانیــان (وزیــر ســابق نیــرو)
در تاریــخ  4خــرداد « 1400در بهتریــن
شــرایط مجمــوع تولیــد عملــی کشــور حــدود
 ۶۰هــزار مــگاوات اســت کــه مــا امســال
بــرای تابســتان بــا واحدهــای جدیــد
و آمادگــی واحدهــای قدیمــی ،روی
عــدد  ۶۰هــزار مــگاوات میتوانســتیم
در شــرایط نرمــال حســاب کنیــم
امــا کاهــش بارشهــا کــه حــدود

 ۵۵درصــد کاهــش داشــتیم موجــب شــد در
نیروگاههــای آبــی بــا  ۳۵۰۰مــگاوات کاهــش
ظرفیــت عملــی مواجــه باشــیم بــا ایــن وجــود
انتظــار مــا وجــود  ۵۶هــزار و  ۵۰۰مــگاوات
ظرفیــت عملــی تولیــد بــود ».ایشــان همچنیــن
بــا اشــاره بــه گرمــای زودرس در سراســر کشــور
میگویــد« :در فروردیــن افزایــش دمــای ۵
درجــه و در اردیبهشــت افزایــش دمــای  ۳درجــه
داشــتیم کــه هــم روی تــوان خروجــی نیروگاههــا
و هــم اســتفاده زودتــر از وســایل سرمایشــی را بــه
دنبــال داشــت».

10
ظرفیت نصب شده نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک به تفکیک استان (مگاوات)

نرشیه آبخوان ،دوره  ،13شامره  ،2تابستان 1400

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

11

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

انرژیهای تجدیدپذیر و انرژیهای نو
پویا شهریور
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

گرمایش زمین ،بحرانی جهانی
آخریــن گزارشهــای ســازمان جهانــی
هواشناســی حکایــت از گرمــای بیســابقۀ زمیــن
در ســال جــاری میــادی دارد .همانطــور کــه در
فصلنامههــای پیشــین آبخــوان بــه ایــن موضــوع
اشــاره کردیــم ایــن موضــوع در آینــدۀ نزدیــک
بــر بســیاری مناســبات کشــورها اثــر نامطلــوب
میگــذارد؛ در ایــران بــه بحــران بیشــتر بــرای
دسترســی بــه آب موردنیــاز میانجامــد و در
کشــورهایی همچــون کانــادا بــه تغییــر چشــمگیر
اقلیــم.
در رســیدن بــه ایــن حــد گرمــای طاقتفرســا
در جایجــای جهــان ،همگــی ســاکنان کــرۀ
مســکون بــه نوعــی دخیــل هســتند؛ افــرادی
کمتــر و افــرادی بیشــتر .کشــورهایی کمتــر و
کشــورهایی افزونتــر .ایــن گرمــای هشــداردهنده
را کارشناســان در قالــب اصطــاح گرمــای جهانــی
( )Global Warmingســالهای بســیاری اســت
کــه مطــرح کردهانــد و دربــارۀ عواقــب آن نیــز

بارهــا هشــدار داده و تأکیــد کردهانــد کــه ایــن
پدیــده بــه صــورت قابــل مالحظــه ،از پراکنــده
شــدن گازهــای مضــر در هــوا بــه وجــود آمــده
اســت.
شــاید پذیرفتــن اینکــه مــا در طــول روز چقــدر
گاز مضــر در هــوا پخــش میکنیــم ســخت باشــد،
امــا بهتــر اســت بدانیــم وقتــی بــرای ســوخت
خودروهایمــان از بنزیــن یــا دیــزل اســتفاده
میکنیــم ،هنگامیکــه بــرای پیکنیــک در
جنگلــی زیبــا آتشــی روشــن میکنیــم ،موقعــی
کــه بــرای رفتــن بــه یــک میهمانــی عطــری را
روی پوســتمان اســپری میکنیــم ،وقتــی کــه
شــالیزارهای بــزرگ را کرتبنــدی میکنیــم و
مادامیکــه زبالــه تولیــد میکنیــم ،در حقیقــت
بــا درصــدی مشــخص ،بــه صــورت مســتقیم یــا
غیرمســتقیم ،در حــال تولیــد گاز گلخانــهای و
فرســتادن مســتقیم ایــن مهمــان ناخوانــده بــه
فضــای اتمســفر دور زمینمــان هســتیم.
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شــاید دغدغههــای زندگــی در کشــورهای در حــال
توســعه آنقدر باشــد کــه از فکر کردن بــه خوراک،
پوشــاک و مســکن فراتــر نــرود امــا بــا دیــدن اخبار
مهیــب تحــول اقلیــم و حــوادث طبیعــی بــه نظــر
میرســد دیگــر بایــد از اضافــه وقــت رقابــت
شــدید بــرای کاهــش گازهــای گلخانـهای اســتفاده
کــرد .بــه منظــور کاهــش تخریــب محیطزیســت
و حفاظــت بهتــر از زیســتگاه مســکون ،اســتفاده از
انرژیهــای تجدیدپذیــر ()Renewable Energy
مدتهاســت کــه مطــرح و عملیاتــی شــده اســت.
انرژیهــای قدیمــی همچــون نیــروی بــاد و
تابــش خورشــید کــه در طبیعــت هــر روز تکــرار
و متولــد میشــوند و منابــع آنهــا نیــز محــدود
نیســت همــان انرژیهایــی هســتند کــه انــگار
تمــام نمیشــوند و همیشــه وجــود دارنــد.
اســتفاده از تجهیــزات مناســب بــرای مهــار
کــردن ایــن انرژیهــا حــرف نخســت در صنعــت
تولیــد را میزنــد؛ موضوعــی کــه بــه دانــش
روز و تــوان علمــی نخبــگان هــر جغرافیــا بــر
میگــردد .دانشــی کــه خواهــد توانســت بــا نصــب
مهارکنندههــای مــدرن ،بــرق را از بــاد و خورشــید
تولیــد کنــد و بــه چراغهــا ،خنککنندههــا و
حتــی موبایلهــای خامــوش مــا برســاند

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر جهان
بســیاری از کشــورهای جهــان روز بــه روز در
جهــت اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر و
نــو گامهــای بلنــد و مؤثــری بــر میدارنــد و
ســعی در عــدم اســتفاده از ســوختهای فســیلی
دارنــد چــرا کــه طبــق بررســی محققــان بــرای
جلوگیــری از افزایــش  1/5درجــهای دمــای
زمیــن الزم اســت حــدود  ۶۰درصــد از ذخایــر
نفــت و گاز و  ۹۰درصــد ذخایــر ذغــال در زیــر
زمیــن مدفــون باقــی بمانــد .کــه در ادامــه بــه
چنــد نمونــه از پروژههــای موفــق اخیــر در ایــن
زمینــه در کشــورهای مختلــف میپردازیــم.
دولــت بریتانیــا روز دوشــنبه بزرگتریــن مزایــده
پروژههــای انرژیهــای تجدیدپذیــر خــود را
اعــام کــرد و انتظــار دارد بتوانــد بــا ایــن مزایــده
ظرفیــت تولیــد بــرق بــادی فراســاحلی بــرای
هشــت میلیــون خانــه را فراهــم ســازد.
بــه گــزارش رویتــرز ،در بریتانیا بر اســاس قــرارداد
مابهالتفــاوت ()ContractsforDifference CfD
کیفیــت بنــدی پروژههــا حداقــل قیمــت بــرای
فــروش بــرق را تضمیــن میکنــد .قراردادهــای
 CFDبــا مزایــده بــرای شــرکتهای تولیــد بــرق
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خیز بلند بریتانیا برای تولید 40
گیگاوات پروژه برق تجدیدپذیر
عرضــه میشــوند .ایــن طــرح کــه از ســال 2014
اجرایــی شــده اســت ،نســخه اولیــه متــد دولتــی
بــرای تشــویق ســرمایهگذاری در تولیــد بــرق پــاک
اســت .ایــن طــرح در چهارمیــن دوره خــود در نظــر
دارد میــزان تولیــد بــرق تجدیدپذیــر را نســبت بــه
دوره ســوم کــه  5/8گیــگاوات بــرق تولیــد شــد،
بــه دو برابــر برســاند و تضمیــن کنــد کــه نســبت
بــه ســه دوره قبلــی ظرفیتهــای بیشــتری بــرای
تولیــد بــرق پــاک فراهــم میآیــد.
دولــت بریتانیــا میگویــد در ایــن دوره قــرار اســت
 200میلیــون پونــد برابــر بــا  277میلیــون دالر
بــرای حمایــت از پروژههــای فراســاحلی بــادی در
نظــر گرفتــه شــود و تضمیــن شــود کــه بریتانیــا
میتوانــد از  10/4گیــگاوات فعلــی بــه هــدف تولید
 40گیــگاوات ظرفیــت تــا ســال  2030درســت
خواهــد بافــت .از طرفــی قــرار اســت  55میلیــون
پونــد بــرای حمایــت از تکنولوژیهــای نوظهــرو
تجدیدپذیــر اختصــاص یابــد 24 ،میلیــون پونــد
آن در زمینــه پروژههــای بــادی فراســاحلی شــناور
خــرج خواهــد شــد .در حــال حاضــر توربینهــای
فراســاحلی در بســتر دریــا ثابــت هســتند.
ایــن مزایــده شــامل یــک پــروژه  10میلیــون
پونــدی بــرای تولیــد  5گیــگاوات اضافــی بــرق
تجدیدپذیــر از منابــع ســاحلی و انــرژی خورشــیدی
خواهــد بــود.

تولید پره توربین بادی قابل بازیافت
شــرکت اســپانیایی ســازنده توربیــن بــادی "زیمنس
گیمــزا" تولیــد پرههــای توربیــن بــادی فراســاحلی
قابــل بازیافــت را بــرای اســتفاده تجــاری آغــاز کــرده
ا ست .
بســیاری از کشــورها پــس از ســالها اســتفاده از
انرژیهــای نــو از جملــه انــرژی بــادی اکنــون بــه
اســتفاده هرچــه بهینهتــر از ایــن انرژیهــا روی
آوردنــد ،بــرای مثــال پرههــای توربینهــای بــادی
معمــوالً بــزرگ و غیرقابــل بازیافــت هســتند و در
پایــان عمــر مفیدشــان بــه گورســتانهای زبالــه
بزرگــی بــرده میشــوند کــه بــه تدریــج توجــه
فعــاالن محیطزیســت را جلــب کردهانــد.
شــرکت وســتاس در مــاه مــه فنــاوری را رونمایــی
کــرد کــه امــکان میدهــد پرههــای توربینهــای
بــادی بــه صــورت کامــل بازیافــت شــوند امــا
زیمنــس گیمــزا در بیانیــه خــود مدعــی شــد
نخســتین شــرکتی اســت کــه پرههــای قابــل
بازیافــت را تولیــد میکنــد.
پرههــای توربینهــای بــادی معمــوالً بــا رزینهایــی
ســاخته میشــوند کــه مــواد مختلــف آنهــا را بــه
هــم میچســبانند .زیمنــس گیمــزا کــه پرههایــی
بــه طــول  ۱۲۵متــر تولیــد میکنــد ،از رزینــی بــا
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ســاختار شــیمیایی ویــژه اســتفاده میکنــد کــه
اجــازه میدهــد مــواد دیگــر جــدا شــوند کــه
میتــوان آنهــا را بعــدا ً مجــددا ً اســتفاده کــرد.
بــر اســاس گــزارش رویتــرز ،ایــن شــرکت کــه
زیرمجموعــه زیمنــس انــرژی اســت ،اعــام کــرد
بــا ســه نیــروگاه  RWEآلمــان EDF ،فرانســه
و وســترن پــاور دیستریبوشــن انگلیــس بــرای
فــروش ایــن پرههــای قابــل بازیافــت بــه توافــق
رســیده اســت.

مزرعه تولید برق خورشیدی چین در
کوههای تایهانگ
مزرعــه تولیــد بــرق خورشــیدی چیــن در
کوههــای تایهانــگ ،باعــث کاهــش  ۲۵۱هــزار
تــن انتشــار دیاکســید کربــن در ســال شــده
اســت ۱1 .درصــد مصــرف انرژیهــای جهــان،
از انــرژی تجدیدپذیــر تأمیــن میشــود کــه
تصاویــر گویــای عظمــت ایــن مزرعــه تولیــد بــرق
خورشــید هســتند.
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استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ایران
اگرچــه برخــی از مســئولین در ایــران تنهــا راهحل
مشــکالت طبیعــی حــال حاضــر کشــور را دعــا
کــردن میداننــد امــا برخــی دیگــر از مســئولین
دغدغهمنــد بــا کمــک بســیاری از شــرکتهای
دانشبنیــان و افــراد متخصــص بــه دنبــال
راهکارهــا و تولیدهایــی در زمینــه اســتفاده از
انرژیهــای تجدیدپذیــر رفتهانــد کــه بــدون
شــک میتوانــد باعــث حــل بســیاری از معضــات
طبیعــی کشــور شــود .در ادامــه بــه برخــی از
آنهــا اشــاره خواهیــم کــرد.

شهرکها و نواحی صنعتی تخصصی
انرژی خورشیدی در استانها ایجاد
میشود

بــرای نخســتین بار در کشــور ،بــا ایجــاد راهاندازی
ســامانه نرمافــزاری هوشــمند پایــش ضریــب توان،
توســط متخصصــان داخلــی ،کنتــرل هوشــمند
تــوان راکتیــو شــبکه توزیــع امکانپذیــر شــد.
بــا راهانــدازی ایــن ســامانه ،تلفــات شــبکه توزیــع
بــرق کشــور کاهــش بیشــتری خواهــد یافــت.
در همیــن خصــوص محمدحســن متولــیزاده
مدیرعامــل شــرکت توانیــر ،گفــت :ایجــاد ســامانه
هوشــمند پایــش ضریــب تــوان یــک مأموریــت
ویــژه اســت.
ایــن طــرح بــرای نخســتین بــار در کشــور و حــول
محــور تحــول دیجیتــال منجر بــه هوشمندســازی
در مقولــه ضریــب تــوان شــد .بــر پایــه ایــن
گــزارش ،همایــون حایــری معــاون بــرق و انــرژی
وزیــر نیــرو نیــز در خصــوص اهمیــت راه ســامانه
هوشــمند پایــش ضریــب تــوان توســط توانیــر
گفــت :بــا اقدامــات انجامشــده توســط شــرکت
توانیــر ،تلفــات شــبکه توزیــع بــرق طــی چنــد
ســال اخیــر کاهــش چشــمگیری داشــته و از
 15درصــد بــه  9/2درصــد رســیده و تکرقمــی
شــده اســت.

اجرای پایش کارواشهای قلب
پایتخت/تجهیز کارواشهای سبز به
سیستم تصفیهخانه و بازچرخانی آب
شــهردار منطقــه  ۶از اجــرای برنامــه ویــژه پایــش
و رصــد فعالیــت کارواشهــای قلــب پایتخــت از
ابتــدای ســال جــاری خبــر داد و گفــت :در ســال
گذشــته بــه کارواشهــای متخلــف در ســطح
منطقــه ،اخطاریــه صــادر شــد .فرهــادی بــر تعامل
واحدهــای صنفــی خدماتــی ،نســبت بــه راهاندازی
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بــا تصمیــم مجمــع عمومــی ســازمان صنایــع
کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران ،ایــن
ســازمان مجــاز شــده تــا نســبت بــه ایجــاد یــا
توســعه حداکثــر پنــج شــهرک یــا ناحیــه صنعتــی
تخصصــی انــرژی خورشــیدی در هــر اســتان
اقــدام کنــد.
همچنیــن بــر اســاس ایــن مصوبــه ،ســازمان
صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایــران
مجــاز شــده ،نســبت بــه واگــذاری اراضــی بــرای
ایجــاد یــا توســعه شــهرکها و نواحــی صنعتــی
تخصصــی انــرژی خورشــیدی یــا بخشــی از
اراضــی در اختیــار در شــهرکها و نواحــی
صنعتــی و مناطــق ویــژه اقتصــادی تحــت پوشــش
خــود بــا ارائــه حداقــل خدمــات زیربنایــی و
بهصــورت اقســاط  ۱۰ســاله بــه منظــور اســتقرار
نیروگاههــای خورشــیدی بــرای تأمیــن بخشــی
از بــرق مــورد نیــاز شــهرکها و نواحــی صنعتــی
اقــدام کنــد.

کاهش تلفات شبکه توزیع با ایجاد
یک سامانه هوشمند
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سیســتمهای تصفیــه و بازچرخانــی آب
تأکیــد کــرد و افــزود :یکــی از اقداماتــی
کــه در اداره محیطزیســت منطقــه ۶
صــورت میگیــرد ،پایــش کارواشهــای
ســطح منطقــه اســت کــه ایــن برنامــه
در فواصــل مختلــف انجــام میشــود؛
امــا ایــن موضــوع از ســال جــاری بــه
طــور ویــژه مــورد توجــه قــرار دارد کــه
موجــب تجهیــز سیســتم تصفیهخانــه
و بازچرخانــی آب در دو کارواش ســطح
منطقــه شــد .وی خاطرنشــان کــرد :ایــن
طــرح در محــدوده پــل فجرمــدرس در
دســت اجــرا اســت و در صــورت اجــرای
کامــل و بهرهبــرداری از آن ضمــن
جم ـعآوری و بازیافــت آبهــای ســطحی
امــکان اســتفاده از آن در چرخــه آبیــاری
فضــای ســبز نیــز فراهــم خواهــد شــد.
شــهردار منطقــه ۶بــا اشــاره بــه پایــش
ســایر مراکــز مرتبــط بــا محیطزیســت
نیــز اظهــار کــرد :پایــش بیمارســتانها
 ،مراکــز درمانــی و کارواشهــای ســطح
منطقــه از اقداماتــی اســت که در دســتور
کار اداره محیطزیســت قلــب پایتخــت
قــرار دارد و بــه صــورت مســتمر و دائمــی
در حــال انجــام اســت و ایــن اداره نســبت
بــه برخــورد بــا تخلفــات زیس ـتمحیطی
از ســوی ایــن مراکــز اقدامــات قانونــی
خــود را انجــام خواهــد داد.
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امــروزه تولیــد در بخــش کشــاورزی بســیار
بــه نفــت و مشــتقهای آن وابســته اســت و بــه
همیــن دلیــل هرگونــه خلــل در تأمیــن انــرژی
مــورد نیــاز ايــن بخــش بــه گونههــای معنــادار
در ســطح تولیــد بهدســتآمده اثــر میگــذارد.
البتــه بايــد توجــه داشــت کــه ايــن وابســتگی بــا
درجــه مکانیزاســیون کشــاورزی رابطــه مســتقیم
دارد و بــه ايــن ترتیــب در کشــورهای در حــال
توســعه کــه در آن تولیــد بیشــتر بــا روشهــای
ســنتی و نیمــه مکانیــزه صــورت میگیــرد،
انرژیهــای فســیلی نقــش کمرنگتــری
نســبت بــه کشــوهای توســعهیافته بــه عهــده
دارنــد .بــه طــور کلــی ،هرچــه میــزان فــراوری
در تولیــد مــواد غذايــی و نیــز مســافت جابجايــی
مــواد بیشــتر باشــد ،تولیــد مــواد غذايی مســتلزم
مصــرف مقــدار بیشــتری انــرژی میباشــد؛ بــه
عبــارت ديگــر در تمامــی مراحل کاشــت ،داشــت
و برداشــت و بــازار رســانی ،انرژیهــای فســیلی
نقــش عمدهــای ايفــا مینماينــد .مطالــب فــوق
حاکــی از تأثیرپذيــری تولیــد کشــاورزی از

افزايــش قیمــت ســوختهای فســیلی و در نتیجــه
آســیبپذیر بــودن آن از يــك ســو و مشــارکت
بخــش کشــاورزی در تشــديد پديــده گازهــای
گلخانـهای و گرمايــش کــره زمیــن از ســوی ديگــر
میباشــد .بديهــی اســت کــه حاصــل چنیــن
فرايندهايــی چیــزی جــز فاصلــه گرفتــن از مســیر
توســعه پايــدار نیســت .در طــی دو دهــه اخیــر
تالــش گرديــده کــه بــه خصــوص بــرای پمپــاژ
آب بیشــتر از بــرق بــه جــای گازوئیــل اســتفاده
شــود .بــه ايــن ترتیــب بــا توجــه بــه نصــب کنتــور
بــر روی چاههــا امــکان کنتــرل بیشــتر بــر روی
میــزان آب برداشــتی از ســفرههای آب زيرزمینــی
نیــز فراهــم آمــده اســت .امــا بایــد توجــه داشــت
کــه ،امــروزه خشکســالی و کمآبــی در ایــران
یــک واقعیــت اقلیمــی اســت کــه بــا توجــه بــه
افزایــش نیــاز بخشهــای مختلــف بــه آب،
مدیریــت مصــارف و تأمیــن منابــع آب نیازمنــد
بازنگــری جــدی اســت .بــر اســاس گــزارش
موسســه بینالمللــی مدیریــت آب (،)IWMI
کشــور ایــران بــرای حفــظ وضــع فعلــی خــود
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تــا ســال  2025بایــد بتوانــد  112درصــد بــه
منابـ�ع آب قابـ�ل اسـ�تحصال خـ�ود بیفزایـ�د �Ab
 .))basi et al., 2016ایــن در حالــی اســت
کــه ایــران بهعنــوان یکــی از کشــورهای واقــع
در کمربنــد خشــک کــره زمیــن بــا مشــکل
کمآبــی و خشکســالیهای متنــاوب مواجــه
اســت ،بهطوریکــه بــا متوســط بارندگــی 250
میلیمتــر در ســال نســبت بــه  750میلیمتــر
میانگیــن جهانــی آن ،در گروه کشــورهای خشــک
و نیمهخشــک قــرار گرفتــه اســت (Madani,
 .)2014بنابرایــن بــه نظــر میرســد اســتحصال
منابــع جدیــد آب قابــل دســترس ،بســیار مشــکل
و حتــی ناممکــن اســت .لــذا در چنیــن شــرایطی
ارتقــا مدیریــت مصــرف آب میتوانــد بــه عنــوان
یکــی از مؤثرتریــن راهکارهــا در اســتفاده بهینــه
از منابــع محــدود آب کشــورمان تلقــی شــود .در
ایــن زمینــه ،بررســی مطالعــات صورتگرفتــه
حاکــی از آن اســت کــه بخــش کشــاورزی،
بهعنــوان بزرگتریــن مصرفکننــده آب در
کشــور ،عملکــرد ضعیفــی در اســتفاده بهینــه
از آب داشــته اســت .بــه دلیــل عــدم کفایــت و
عدالــت در توزیــع منابــع آب ســطحی ،کشــاورزی
بهطــور فزاینــدهای وابســته بــه منابــع آب
زیرزمینــی شــده اســت .ســهم بخــش کشــاورزی
در اســتفاده از منابــع زیرزمینــی  90درصــد
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اســت کــه در مقایســه بــا  8درصــد مصــرف
شــرب و  2درصــد مصــرف صنعــت ،درصــد
قابلمالحظــهای اســت (.)Madani,2014
بهرهگیــری از آب زیرزمینــی بــه عنــوان یــک
منبــع مکمــل در کنــار آب ســطحی ،عملکــرد
ســامانههای بهرهبــرداری را از دیــدگاه عدالــت
و اعتمادپذیــری در توزیــع آب بهبــود میدهــد.
بــا ایــن حــال یکــی از تأثیــرات پمپــاژ آبهــای
زیرزمینــی بــرای مصــارف کشــاورزی ،اثــر
ســوء آن بــر مصــرف انــرژی و انتشــار گازهــای
گلخانــهای میباشــد .بیــش از  70درصــد
کل برداشــت آبهــای زیرزمینــی در ایــران از
چاههــای عمیــق بــا عمــق  90متــر میباشــد
( .)Karim et al., 2012از تأثیــرات مخــرب
پمپــاژ منابــع آب زیرزمینــی ،بــه خصــوص پمپــاژ
از چاههــای عمیــق ،از مصــرف انرژیهــای
مســتقیم (چاههــای بــا موتورهــای دیزلــی)
و غیرمســتقیم (پمپهــای بــا الکتروموتــور)
ایســتگاههای پمپــاژ اســت کــه ســبب انتشــار
دیاکســیدکربن میشــود (Karim et al.,
 .)2012عمــق آبهــای زیرزمینــی بهطــور
مســتقیم بــا نیــاز انــرژی بــرای اســتخراج آب
ارتبــاط دارد .لــذا بهرهبــرداری از آبهــای
زیرزمینــی در ایــران بــه میــزان قابلتوجهــی
انــرژی بیشــتری نســبت بــه کشــورهای هنــد
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گازهــای گلخانـهای هیــچ تمهیداتــی را ارائــه نــداده اســت (Andres
 .)et al. 2011بنابرایــن اســتفاده پرحاصــل و کارآمــد از آبهــای

زیرزمینــی در مناطــق کشــاورزی بــرای کاهــش انتشــار کربــن کــه
یــک اســتراتژی کلیــدی کاهــش تغییــرات اقلیمــی بهشــمار مـیرود،
ســودمند اســت (.)Karim et al., 2012
امــروزه شهرنشــینی فزاینــده و افزایــش ســکونتگاههای شــهری،
بیشــترین تأثیــر را بـــر محیطزیســت گذاشــته و شــهر بــه عنــوان
یکــی از مراکــز اصلــی آالینــده محیطزیســت درآمــده اســت .شــهرها
مهمتریــن خاســتگاه مصرفگرایــی بــوده و مصرفگرایــی مزیــت
خــود را در اســتفاده بیرویــه از منـــابع طبیعـــی و انــرژی میدانــد.
مصرفگرایــی همچنیــن بــه تولیــد مــواد زائــد و زبالههایــی
میانجامــد کــه از حـــد تـــوان بازســازی محیطزیســت و بازیافــت
فراتــر میرونــد .امــروزه آســیبهاي زیســتمحیطی در همــه
جوامــع ،چــه توســعهیافته و چــه در حــال توســعه بــه یــک نگرانــی
بــزرگ تبدیــل شــده اســت کــه عمدتـاً ناشــی از فعالیتهــاي انســان
اســت .و از زمانــی کــه آلودگیهــاي زیسـتمحیطی بــه عنــوان یــک
مســئله مطــرح شــد تحقیقاتــی دربــاره عوامــل مؤثــر بــر آلودگــی نیــز
آغــاز شــده اســت.
نتایــج تحقیقــات انجامگرفتــه در ایــن زمینــه حاکــی از ایــن اســت
کــه ایــن آســیبها عمدتــاً ناشــی از ترکیــب عواملــی چــون رشــد
جمعیــت ،رشــد اقتصــادي ،مصــرف انــرژي و فعالیتهــاي صنعتــی
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ایــران کشــوري رو بــه رشــد و برخــوردار
از منابــع غنــی و گســترده انــرژي بــوده و یکــی از مصادیــق الگــوي
رشــد بــا فشــار بــر منابــع طبیعــی محســوب میشــود ،بــه همیــن
دلیــل بررســی اثــرات زیســتمحیطی مصــرف انــرژي در ایــران
بــا توجــه بــه اتخــاذ رویکــرد رشــد اقتصــادي بــاال حائــز اهمیــت
اساســی اســت .عــاوه بــر ایــن در بیشــتر کشــورها و بخصــوص در

بخش سوم :تأثیرات مرصف انرژی بر محیطزیست

و پاکســتان دارد ،کــه در آن
ســطح آب در عمــق کمتــری
اســت .بــرای مثــال ،مقــدار
انــرژی مصرفشــده بــرای
اســتحصال حــدود 49 km3
آب در ایــران ،برابــر بــا km3
 180آب در عمــق  20متــری
در هنــد اســت .بنابرایــن،
اگرچــه حجــم آبهــای
زیرزمینــی استخراجشــده در
ایــران کمتــر از  20درصــد هند
اســت ،امــا نیــاز بــه انــرژی بــه
انــدازه  80درصــد بیشــتر از
آن اســت (Karim et al.,
 .)2012پمپــاژ بیــش از حــد
آب و اتــاف انــرژی بهطــور
مســتقیم باعــث افزایــش
میــزان تخلیــه گاز دیاکســید
کربــن یــا  CO2میشــود.
شــایان ذکــر اســت کــه انتشــار
کربــن یکــی از دغدغههــای
جــدی زیســتمحیطی در
ایــران اســت کــه نیــاز بــه
توجــه بیشــتری دارد .انتشــار
کربــن در ایــران از ســال 1980
تقریبــاً  450درصــد افزایــش
یافــت؛ بــه طوریکــه از 33/1
میلیــون تــن در آن ســال بــه
ن تــن در ســال
 146/8میلیــو 
 2008رســیده اســت (Boden
 .)et al., 2009همچنیــن بــر
اســاس آمــار ارائهشــده در
ســال  2008ایــران در تولیــد
گازهــای گلخانــهای در جهــان
رتبــه هشــتم را داراســت،
ایــن امــر نشــاندهندهی ایــن
اســت کــه ایــران بــرای کنتــرل
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کشــورهای در حــال توســعه رشــد اقتصــادي
بــه عنــوان هســته مرکــزي برنامهریزیهــا
قلمــداد میشــود .متأســفانه در اغلــب مــوارد،
رشــد اقتصــادي پیامدهــاي ناگــواري بخصــوص
در زمینــه محیطزیســت و منابــع طبیعــی بــه
همــراه داشــته اســت .زیــرا بیشــتر فعالیتهــاي
اقتصــادي در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا محیطزیســت
بــوده و در حقیقــت میتــوان بیــان نمــود کــه
سرنوشــت محیطزیســت و رشــد اقتصــادي
جوامــع بــه یکدیگــر وابســته اســت .بــه همیــن
دلیــل ،در طــول ســالهاي گذشــته همــراه بــا
نوســانات رشــد اقتصــادي جوامــع ،جهــان شــاهد
تغییــرات زیســتمحیطی بــزرگ و نامطلوبــی
هماننــد افزایــش میــزان انتشــار گازهــاي
گلخانــهای بــوده اســت.
بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت ،اثــرات
زیســتمحیطی از منابــع مختلــف سرچشــمه
میگیــرد و در یــک دســتهبندي میتــوان گفــت
کــه بیشــترین آلودگیهــا ،اثــرات و آســیبهاي
زیســتمحیطی بــه انرژيهــاي تجدیــد
ناپذیــري چــون ،نفــت ،گاز طبیعــی ،زغالســنگ
و ســوختهاي هســتهاي کــه حاملهــاي انــرژي
بــه حســاب میرونــد ،مربــوط میشــود.
از طرفــی چــون انــرژي مهمتریــن عنصــر بــراي
توســعه و ترقــی هــر کشــوري بــه حســاب میآیــد
مصــرف انــواع ایــن حاملهــاي انــرژي باعــث
ایجــاد انــواع آالیندههــا و در نتیجــه آســیبهاي
زیســتمحیطی میشــود .کمتریــن تبعــات و
آســیبهاي زیســتمحیطی نیــز بــه اســتفاده
از انرژيهــاي تجدیدپذیــر ماننــد ،انــرژي
خورشــیدي ،انــرژي بــادي و انــرژي برقآبــی
مربــوط میشــود.
البتــه در کنــار عامــل مصــرف انــرژي در ایجــاد
آســیبها میتــوان بــه ترکیبــی از عوامــل
ماننــد رشــد جمعیــت ،شهرنشــینی ،فعالیتهــاي
صنایــع و رشــد اقتصــادي نیــز اشــاره کــرد.
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بررسی میزان آلودگی نیروگاهها
نیروگاهها و تولید انرژی
آلودگی؛ این بار با گرما

نیروگاهها و تولید انرژی
امید رجا
دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

نزدیــک بــه  87درصــد انــرژی تولیــدی در جهان
توســط ســوختهای فســیلی تأمیــن میگــردد.
نیروگاههــای فســیلی یکــی از اصلیتریــن
منابــع تأمیــن بــرق در جهــان میباشــند.
نیروگاههــای فســیلی مشــکالت بســیاری بــرای
محیطزیســت ایجــاد میکننــد کــه میتــوان
بــه اســتفاده از زمیــن و آب ،انتشــار ذرات و گازها
بــه داخــل هــوا ،انتشــار حــرارت ،تغییــرات آب و
هوایــی و تغییــرات ظاهــری ناشــی از برجهــای
خنککننــده ،زبالههــای پســماندهای جامــد،
خاکســتر (در مــورد نیروگاههــا بــا ســوخت
زغالســنگ) و ســر و صــدا اشــاره کــرد.
بــه دلیــل نیــاز بــه بخــار بســیار زیــاد،
نیروگاههــا میتواننــد اثــر بســیار زیــادی بــر
روی مصــرف آب داشــته باشــند .بــه طــور مثــال
بــرای یــک نیــروگاه بــا تــوان  500مــگاوات و
پایــه حرارتــی بــا ســوخت زغالســنگ بایــد از
 25میلیــارد لیتــر آب در ســال بــه ازای تولیــد
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تولیــد بــرق توســط نیروگاههــا اثــرات
گســترد ه بــر محیطزیســت میگــذارد ،بــه
گونـهای کــه فرآینــد احتــراق در آن آالیندههــای
هوایــی تولیــد میکنــد کــه میتوانــد در ســطح
وســیع گســترش یابــد .بهطــور کلــی نیروگاههــای
اتمــی بیشــترین اثــرات منفــی و خطرنــاک بــر
محیطزیســت را دارا میباشــند .یــک اشــتباه
تصادفــی در فرآینــد ایــن نیروگاههــا میتوانــد
منجــر بــه انتشــار عظیــم ذرات رادیواکتیویتــه
شــود؛.اما در مقابــل نیــروی آب ،خورشــید و بــاد
دارای اثــرات کوچکتــری بــر محیطزیســت
میباشــند .بــه جــز در نظــر گرفتــن آلودگیهــای
محیطزیســتی ناشــی از ســاخت و تولیــد
تجهیــزات مرتبــط بــا نیروگاههــای تجدیدپذیــر
و تجدیدناپذیــر میتــوان بــه آلودگــی و اثــرات
محیطزیســتی مســتقیم بســیاری اشــاره داشــت
کــه توســط ایــن نیروگاههــا بــر محیطزیســت
وارد میشــود .در زیــر بــه انــواع نیروگاههــا بــا
آلودگیهــا و خطراتــی کــه بــرای محیطزیســت
میتواننــد ایجــاد کننــد ،پرداختــه شــده اســت:

نیروگاه با سوخت فسیلی
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آلودگی ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی در نیروگاهها
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هــر گیــگاوات ســاعت بــرق از منابــع آب برداشــت شــود و ســپس
بــرای بازگشــت مجــدد بــه منابــع آبــی بایــد خنکســازی شــود تــا
بتوانــد اثــرات کمــی بــر محیطزیســت داشــته باشــد .بزرگتریــن
اثــرات اســتفاده از ســوختهای فســیلی در نیروگاههــا انتشــار و
ایجــاد آلودگیهــای هوایــی علیالخصــوص انتشــار SOX، NOX،
 CO،CO2و هیدروکربنهــا میباشــد .کربــن مونوکســید (،)CO
کربــن دیاکســید ( )CO2و هیدروکربنهــا بهعنــوان گازهــای
گلخانــهای مســئول گــرم کــردن زمیــن شــناخته شــدهاند  SOXو
ـد کــه
 NOXزمانــی کــه وارد جــو میشــوند ،اســید تولیــد میکننـ 
ایــن اســیدها در آب بــاران ترکیــبشــده و منجــر بــه بارشهــای
اســیدی میشــوند .بــه طــور کلــی ،انتشــار آالیندههــای هوایــی را
توسـ�ط اسـ�کرابرها( ( )Scrubberو تهنشــین کنندههــا (�Precipi
 )tatorداخــل نیروگاههــا میتــوان کنتــرل کــرد

تقریبــاً  5درصــد کل انــرژی
مصرفــی دنیــا از نــوع
ســوخت هســتهای میباشــد
.نیروگاههــای اتمــی دارای
یــک مشــکل زیســتمحیطی
میباشــند کــه در شــکلهای
دیگــر نیروگاههــای تولیــد
بــرق وجــود نــدارد و آن
هــم بــه وجــود آمــدن یــک
اتفــاق تصادفــی در فرآینــد
ایــن نیروگاههــا میباشــد
کــه میتوانــد ســبب خــروج
مقــدار بســیار زیــادی از ذرات
رادیواکتیــو بــه محیطزیســت
شــود .ممکن اســت نتیجــه این
اتفــاق ارتبــاط مســتقیمی بــا از
بیــن رفتــن زندگــی و حیــات
جانــداران داشــته باشــد و فــورا ً
بخــش بزرگــی از حیــات کــره
زمیــن را غیرممکــن کنــد.
اثــر
بزرگثریــن
زیســتمحیطی نیروگاههــای
اتمــی دفــع زبالههــای
هســتهای اســت کــه دارای
درصــد زیــادی مــواد
رادیواکتیویتــه میباشــند .بــه
طــوری کــه بایــد ایــن مقــدار
زبالــه هســتهای بــرای هــزاران
ســال در جــای امنــی ذخیــره
شــود .هیــچ مرکــزی در
آمریــکا تاکنــون پذیــرش ایــن
مقــدار زبالــه اتمــی بــا خلــوص
بــاال را نپذیرفتــه اســت .بــه
طــور کلــی کشــور آمریــکا
هســتهای
پســماندهای
خــود را در ســطح زمیــن و
درون بشــکههایی در داخــل
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نیروگاههــا
مجموعههــای
نگــهداری میکنــد.
مشــکل دیگــری کــه از ایــن
نیروگاههــای از رده خارجشــده
در بلندمــدت وجــود دارد ،ایــن
اســت کــه بعــد از اتمــام دوره
عمــر ایــن نیروگاههــا و از رده
خــارج شــدن آنهــا بایــد ایــن
نیروگاههــا بســته شــوند .در
ایــن مرحلــه راکتــور اتمــی و
تمامــی مســیرها و اتصــاالت
آن کــه دارای مقادیــر بســیار
زیــادی از مــواد رادیواکتیویتــه
میباشــند ،دور انداختــه
میشــود .در ایــن شــکل از
رده خــارج شــدن ،تمامــی
رادیواکتیویتــه
اجــزای
خارجشــده از نیــروگاه در زیــر
بتــن دفــن میشــوند تــا ایــن
اجــزا تــا زمانــی کــه خاصیــت
رادیواکتیوشــان از بیــن بــرود.

.انرژی آبی (هیدروالکتریک و هیدروکنتیک)

دیگــر ســکه ،ســد میتوانــد اثراتــی بــر ســیکل طبیعــی جریــان آب،
کیفیــت جریــان ،اکولــوژی جریــان ،مهاجــرت ماهیهــا و تخریــب
ســطح زمیــن و اکوسیســتم بگــذارد .تأســیس یــک ســد جدیــد در
باالدســت نیازمنــد جابجایــی و جبــران خســارت و هزینههــای آن
میباشــد .تأســیس یــک ســد در پاییندســت نیــز دارای اثــرات
محیطزیســتی مختلفــی میباشــد .بــه عنــوان مثــال ،شکســت
ســد میتوانــد منجــر بــه یــک ســیل فاجعهبــار شــود .در مــورد
نیروگاههایــی کــه بــا امــواج و یــا جــذر و مــد دریاهــا و اقیانوسهــا
عمــل میکننــد (هیدروکنتیکهــا) بــه دلیــل اینکــه بیشــتر در
مراحــل آزمایشــی میباشــند ،تاکنــون اثــرات مخــرب آنهــا در
وســعت بــزرگ مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت؛ امــا در ایــن
نیروگاههــا میتــوان اثــرات بزرگــی را پیشبینــی نمــود .از جملــه
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حــدود  6/4درصــد از انــرژی
جهــان توســط انــرژی
هیدروالکتریــک آبــی تأمیــن
میشــود .اســتفاده از انــرژی
آب بــرای تولیــد بــرق میتوانــد
دارای اثــرات مثبــت و منفــی
روی محیطزیســت باشــد .از
طرفــی ســدها میتواننــد
بــه کنتــرل ســیلها ،تعدیــل
جریــان یــا ذخیــره بــرای
ایجــاد فرصتهــای مجــدد
تولیــد بــرق میشــود .در روی

آلودگی ناشی از نیروگاههای هستهای
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تولید انرژی آبی با استفاده از سدها
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ایــن اثــرات بــه نصــب و راهانــدازی ایــن نیروگاههــا میتــوان اشــاره
کــرد .نصــب و راهانــدازی ایــن شــکل از نیروگاههــا بــه فضــای بســیار
بزرگــی از اقیانــوس نیازمنــد میباشــد .ایــن امــر میتوانــد بــا دیگــر
اســتفادههای دریاهــا و اقیانوسهــا نظیــر ماهیگیــری و کشــتیرانی
در رقابــت باشــد و حیــات موجــودات دریایــی آســیب برســاند .برخــی
از ایــن تکنولوژیهــای جــذر و مــدی در مکانهــای حســاس قــرار
میگیرنــد کــه میتواننــد ســبب برهــم خــوردن اکولــوژی و شــوری آب
شــوند .ایــن امــر ســبب تهدیــد جانــداران و گیاهــان دریایــی میشــود.
بــه دلیــل اینکــه نگرانــی از گرمایــش زمیــن بســیار افزایــش یافتــه،
تحقیقــات بســیاری نشــان میدهــد کــه ایــن نــوع از انــرژی کمتــر از
 0/05پونــد دیاکســید کربــن بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت تولیــد
میکنــد .ایــن میــزان در مقابــل تولیــد  0/6الــی  2پونــدی دیاکســید
کربــن توســط گاز طبیعــی و تولیــد  1/4تــا  3/6پونــدی دیاکســید کربن
بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت در نیروگاههــای زغالســنگ میباشــد.

کمتریــن ســهم در تأمیــن
انــرژی بــر روی زمیــن متعلــق
بــه انــرژی زمینگرمایــی
میبا شــد .
انــرژی زمینگرمایــی روی
کیفیــت و مصــرف آب اثرگــذار
اســت .آب گرمــی کــه از داخل
زمیــن پمپــاژ میشــود ،دارای
مقادیــر زیادی ســولفور ،نمک و
دیگــر مــواد معدنــی میباشــد.
مصــرف آب در ایــن نیروگاههــا
در حــدود  1700تــا 4000
گالــن بــه ازای هــر مــگاوات
ســاعت بــرق میباشــد .تمایــز
بیــن نیروگاههــای ســیکل
بــاز و بســته در انتشــارات
آنهــا بــه جــو میباشــد .در
سیســتمهای بســته گازهایــی
کــه از چاههــا اســتخراج
میشــود وارد جــو نمیشــوند.
ایــن گازهــا پــس از انتقــال
حــرارت خــود بــه داخــل
زمیــن دوبــاره تزریــق
میگردنــد .در مقابــل ایــن
سیســتمها ،سیســتمهای
ســیکل بــاز قــرار دارنــد کــه
ســولفید هیدروژن ،دیاکســید
کربــن ،آمونیــاک ،متــان و بــور
در آنهــا منتشــر میشــود.
هیــدروژن ســولفید دارای یــک
بــوی متمایــز ماننــد تخممــرغ
فاســد شــده میباشــد کــه
شــایعترین انتشــار گاز در
نیروگاههــای زمینگرمایــی
میباشــد .ســولفید هیــدروژن
واردشــده در جــو بــه شــکل
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آلودگی ناشی از نیروگاههای زمینگرمایی

انرژی سوختهای زیستی (زیستسوخت)
حــدود  0/5درصــد انــرژی جهــان نیــز توســط انــرژی زیستســوخت
تأمیــن میشــود .نیروگاههــای زیســت ســوختی و زیســتتودهای دارای
شــباهات زیــادی بــا نیروگاههــای فســیلی میباشــند .هــر دو دارای فرآینــد
احتــراق مــواد اولیــه بــرای تولیــد بــرق میباشــند .بنابرایــن آلودگیهــای
نیروگاههــای زیســت ســوختی نیــز ماننــد ســوخت فســیلی زیــاد بــوده ولــی
در مــورد مصــرف آب و انتشــار آالیندههــای هوایــی مشــابه نمیباشــند.
منابــع ســوختی در زیســت ســوختها بســیار متنــوع میباشــد .ایــن منابــع
شــامل انــرژی محصوالتــی نظیــر محصــوالت کشــاورزی ،کودهــا ،محصــوالت
جنگلــی ،پســماندها و پســماندهای شــهری میشــود .در روش تأمیــن خــوراک
و نیــز در نحــوه توســعه یافتــن و برداشــت ،ایــن نــوع از انــرژی دارای اثــرات
زیــادی بــر نحــوه بهرهبــرداری از زمیــن و چرخــه گرمایــش آن میباشــد.

بخش چهارم :بررسی میزان آلودگی نیروگاهها

 SO2تغییــر مییابــد .ایــن
گاز میتوانــد در نهایــت بــه
شــکل ذرات اســیدی توســط
جریــان خــون جــذب و
ســبب بیماریهــای قلبــی
و ریــوی شــود .دیاکســید
ســولفور همچنیــن میتوانــد
ســبب ایجــاد بارانهــای
اســیدی شــود .مقــدار SO2
تولیــدی از نیروگاههــای
زمینگرمایــی بــه نســبت
نیروگاههــای زغالــی کــه
بزرگتریــن تولیدکننــده
 SO2در جهــان میباشــند،
بــه ازای هــر مــگاوات ســاعت
تقریب ـاً  30بــار کمتــر اســت.
برخــی از نیروگاههــای
زمینگرمایــی مقــدار کمــی
ســرب منتشــر میکننــد کــه
توســط تکنولــوژی فیلترینــگ
ســرب جداســازی میشــود.
میتواننــد
اســکرابرها
انتشــارات هــوا را کاهــش
دهنــد؛ امــا آنهــا تولیــد
یــک لجــن آبکــی متشــکل
از مــواد بهدســتآمده نظیــر
ســولفور ،وانادیــم ،اجــزای
کلریکهــا،
ســیلیکاتی،
آرســنیک ،ســرب ،نیــکل و
دیگــر مــواد فلــزی ســنگین
میکننــد .ایــن لجــن ســمی
اغلــب بایــد در محــل دفــع
زبالههــای ســمی دفــع
گــردد.
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انرژی خورشیدی

تصاویری از نیروگاههای تولید سوختهای زیستی

حــدود  0/2درصــد انــرژی در جهــان توســط انرژیهــای
خورشــیدی تأمیــن میشــود .تولیــد بــرق بــا اســتفاده از
انــرژی خورشــیدی بــه طــور کلــی دارای اثرگــذاری کمــی
روی محیطزیســت میباشــد.
در مبــادالت انــرژی آن هیــچ پســماندی تولیــد نمیشــود،
تنهــا اســتثنای موجــود بــرای وجــود پســماند را میتــوان
بــه تخلیــه ســیال عامــل در طــی فرآیندهــای داخــل
نیروگاههــای حرارتــی خورشــیدی اشــاره کــرد .هرچنــد
برخــی نگرانیهــای محیطزیســتی در مــورد انــرژی
خورشــیدی نیــز وجــود دارد .بــه طــور کلــی نیروگاههــای
خورشــیدی بــزرگ نیازمنــد فضــا و مســاحت مســطح
بســیار زیــادی میباشــند تــا بتواننــد حــرارت مــورد
نیــاز را تأمیــن کننــد .تعــدادی نامعلومــی از ســلولهای
فتوولتائیــک در نیروگاههــای خورشــیدی دور ریختــه
میشــوند و در بهتریــن ســلولهای خورشــیدی از گالیــم
آرســنید کــه ســمی میباشــد اســتفاده شــده اســت.
همچنیــن ،در برخــی از انــواع نیروگاههــای خورشــیدی
نظیــر نیروگاههــای دریافتکننــده مرکــزی بــه دلیــل
ســطح زیــاد بازتابکنندههــای حرارتــی ،خطــرات
جــدی بــرای پرنــدگان ایجــاد میشــود.

انرژی بادی

نرشیه آبخوان ،دوره  ،13شامره  ،2تابستان 1400

حــدود  1/2درصــد انــرژی کل دنیــا توســط انرژیهــای
بــاد تأمیــن میشــود .بزرگتریــن اثرگــذاری ژنراتورهــای
بــادی بــر روی محیطزیســت شــامل آلودگــی ظاهــری،
ســر و صــدا و تداخــل بــا امــواج تلویزیونــی میباشــد.
ایــن مــوارد بــه خصــوص در مــورد مــزارع بــادی کــه
دارای  50و یــا حتــی تعــداد بیشــتری توربیــن بــادی کــه
همزمــان در یــک مجموعــه میباشــند صــادق میباشــد.
مــزارع بــادی کــه در مســیر کــوچ پرنــدگان میباشــند
خطــر بزرگــی بــرای پرنــدگان بــه حســاب میآینــد.
همچنیــن ،یــک خطــر امنیتــی در مــورد شکســت پرههــا
نیــز وجــود دارد.

تولید انرژی از طریق پنلهای خورشیدی
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اثرات انتقال برق روی محیطزیست

تولید انرژی از باد

مصــرف ســوخت و کاهــش شــدت انــرژی
آغــاز کــرده اســت؛ امــا متأســفانه ایــن
تالشهــا محــدود مانــده و بــه برخــی از
عرصههــای اساســی هــم تعمیــم نیافتهانــد.
موضوعــی کــه جــز توجــه مشــترکان بــه ایــن
منابــع ارزشــمند و حفــظ آن با رعایــت نکاتی
ســاده قابــل جبــران نیســت .جلوگیــری از
تولیــد آلودگــی بــهمراتــب نســبت بــه دفــع
آلودگــی هزینههــای کمتــری دارد و یکــی از
اقدامهــای ســازمان بهــرهوری انــرژی ایــران
بــرای بــه حداقــل رســاندن اثــر نیروگاههــا
بــر محیطزیســت بــا توجــه بــه مکانیابــی
آنهــا اســت؛ بــه طــوری کــه هزینـه کمتــری

بخش چهارم :بررسی میزان آلودگی نیروگاهها

انتقــال مقــدار زیــادی از بــرق توســط خطــوط انتقــال
بــرق از ســمت تولیدکننــده بــه مصرفکنندههــا
نیــز میتوانــد اثــرات زیســتمحیطی داشــته باشــد.
بــه طــور ســنتی خطــوط انتقــال بــرق کــه توســط
تیرهــا و پایههــای بلنــد مهــار شــدهاند ،بهعنــوان
یــک مجموعــه دارای آلودگــی ظاهــری کــه ســبب
اختــاالت مخابراتــی و بــرای پروازهــای کــم ارتفــاع
مخاطــره انگیزنــد ،دیــده شــده اســت .امــروزه،
نگرانیهــای بیشــتری دربــاره اثــرات خطــوط انتقــال
بــرق روی محیطزیســت وجــود دارد .نگرانــی بزرگتــر
در خصــوص تأثیــر خطــوط انتقــال بــرق روی رفتــار
طبیعــت میباشــد .اساســیترین مشــکل ،اثــر میــدان
الکترومغناطیــس ( )EMFsروی ســامتی انســانها
میباشــد .بیــش از هــزار مطالعــه در خصــوص رابطــه
ســامتی علیالخصــوص میــزان ســرطان بــا افزایــش
فرکانــس در حــدود  5060هرتــز کــه بــرای انتقــال
بــرق اســتفاده میشــود ،صــورت گرفتــه اســت .ایــن
مطالعــات بیشــتر روی کارگرهــا و یــا افــرادی کــه در
مناطــق مســکونی کــه در معــرض خطــوط انتقــال بــرق
فشــارقوی قــرار دارنــد ،صــورت گرفتــه اســت .بیشــتر
ایــن مطالعــات در ایجــاد یــک رابطــه بــرای پیشبینــی
آمــاری بیــن ســرطان و  EMFsشکســت خوردهانــد.
یکــی از ســختیهای مطالعــه در ایــن زمینــه ،بــرآورد
مقــدار  EMFمیباشــد کــه توســط فــردی کــه در
معــرض آن میباشــد دریافــت شــده اســت.
بیشــک وجــود نیروگاههــای فرســوده و عــدم
تبدیــل نیروگاههــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی در
ایجــاد آلودگــی در کشــور بیتأثیــر نیســت .از ســوی
دیگــر مشــکالت موجــود در صنعــت گاز و نبــود برنامــه
مشــخص بــرای حــل مشــکالت انرژی کشــور بــرای حل
ایــن مســئله غیرقابــل چشمپوشــی اســت .لــذا در ایــن
شــرایط میبایســت بــرای افزایــش راندمــان نیروگاههــا
و ایجــاد مدیریــت مصــرف در هــر دو بخــش گاز و بــرق
فکــر اساســی دیــده شــود .البتــه دولــت در ســالهای
اخیــر برنامههــای متعــددی را بــرای بهینهســازی
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در مقایســه بــا ســایر طرحهــای کاهــش آلودگــی
داراســت .در حــال حاضــر بیشــترین تالشهــا
در ایــران بــرای اصــاح مصــرف ســوخت متوجــه
عرصههایــی همچــون اســتفاده از ظرفیــت شــبکه
ریلــی ،توســعه متــرو در کالنشــهرها ،نوســازی
نــاوگان ترابــری ســنگین و نوســازی حملونقــل
اتوبوسرانــی و تاکســیرانی درونشــهری ،اصــاح
موتورهــای گرمایشــی ســاختمانها و مســائلی از
ایــن دســت میباشــد؛ اقداماتــی کــه عملیشــدن
آنهــا بــه بودج ـهای کالن نیازمنــد اســت.
در شــرایط کنونــی کــه ایــران بــا کاهــش
درآمدهــای مالــی روبروســت ،احتمــاالً ســایر
اولویتهــا تخصیــص اعتبــار کافــی بــرای تحقــق
برنامههــای یادشــده را مانــع خواهنــد شــد .امــا
نکتــه مهمــی کــه در بهینهســازی مصــرف
ســوخت در ایــران مغفــول مانــده تمرکــز جــدی
بــرای افزایــش بازدهــی نیروگاههــای تولیــد بــرق
اســت کــه بخــش بزرگــی از انــرژی مصرفشــده
توســط آنهــا بــه هــدر مــیرود و بــدون بــازده
میمانــد .در برنامههــای بهینهســازی مصــرف
ســوخت توجهــی بــه بهینهســازی مصــرف
در نیروگاههــا نشــده ،ولــی بنــا بــر تجربــه اگــر
بخشــی از ایــن توجــه بــه ســوی بهرهبــرداری
بیشــتر از انرژیهــای تجدیدپذیــر در تولیــد بــرق
معطــوف شــود ،بــا کاهــش ســهم نیروگاههایــی
کــه بــا ســوخت فســیلی کار میکننــد چرخــش
قابلاعتنایــی در رفــع آلودگیهــای هــوا و
کاهــش گازهــای گلخانــهای پدیــد میآیــد.
رویکــرد ایــران بــه انــرژی اتمــی در تولیــد بــرق
بهجــای اســتفاده از نیروگاههــای بــا ســوخت
فســیلی نیــز فاقــد چش ـمانداز اســت .ورای ایــن
واقعیــت کــه بســیاری از کشــورها بــه دلیــل
خطــرات زیس ـتمحیطی و نافــی ســامت مــردم
و نیــز بــه خاطــر الینحلمانــدن مشــکل دفــع
زبالههــای خطرنــاک نیروگاههــای اتمــی ،از ایــن

نــوع تولیــد انــرژی دور میشــوند.
تجربــه ایــران در ســاخت نیــروگاه بوشــهر و
نیــز در بحــران بینالمللــی ناشــی از پــروژه
غنیســازی کــه کشــور را بــه گــرداب خــود
کشــیده بیشــتر از آنهــا هزینهمنــد بــوده کــه
بــه ادام ـهاش بیــارزد .ایــن در حالــی اســت کــه
پتانســیل تولیــد بــرق از انرژیهــای تجدیدپذیــر
در ایــران بســیار باالســت بهطــوری کــه ســهم
انرژیهــای تجدیدپذیــر هنــوز در تولیــد بــرق
ایــران کمتــر از یــک درصــد اســت.
ایــن کشــور میتوانــد بــا اســتفاده از ایــن نــوع
انرژیهــا (بــاد ،خوشــید و زیســتتوده) کــه
ســهمی در آلودگــی هــوا ندارنــد و از طرفــی در
مصــرف آالیندههــای فســیلی صرفهجویــی کنــد.
ایــن امــر بــازده تولیــد بــرق را افزایــش میدهــد
و در درازمــدت بهــای بــرق را پاییــن م ـیآورد و
نیــازی بــه تولیــد بــرق از نیروگاههــای اتمــی
نداشــته باشــد .آلودگــی هــوا در ایــران بعضـاً بــه
فاجعــه نزدیــک میشــود و هزینــه ســنگینی را
متوجــه ســامت مــردم و ســرمایه ملــی کشــور
کــرده اســت .بــ ه نظــر میرســد
برنامههــای کنتــرل آلودگــی در نیروگاههــا
صرفــاً در گــرو بهینهســازی مصــرف
ســوختهای فســیلی نیســت ،بلکــه مهمتــر از
آن کنارگذاشــتن هــر چــه ســریعتر ایــن نــوع
ســوخت و جایگزیــن کــردن آن بــا انرژیهــای
تجدیدپذیــر بهخصــوص در عرصههــای
انرژیبــری ماننــد تولیــد بــرق اســت.
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آلودگی؛ اینبار با گرما
نگین نوروزی
دانشجوی کارشناسی آبیاری و زهکشی ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

بخش چهارم :بررسی میزان آلودگی نیروگاهها

«بــر اســاس آمــار ســال  1980حــدود20
درصــد کل آبهــای جــاری بــه مصــرف
خنککــردن نیروگاههــا رســیده اســت و در
حــال حاضــر نیــاز آبــی نیروگاههــا  50درصــد
کل نیــاز انســانی و  75درصــد کل نیــاز صنعتــی
را تشــکیل میدهــد».
اگــر بــا مفهــوم «آلودگی حرارتی» آشــنا نباشــیم،
احتمــاالً اولیــن ترکیبــی نیســت کــه بــا خوانــدن
عبــارت بــاال ،بــه ذهنمــان برســد و نگــران ارقــام
ارائهشــدهی آن باشــیم؛ امــا در حقیقــت ،ایــن
نــوع آلودگــی ،موضــوع نگرانکننــدهای بــرای
آبهــای ســطحی و جــاری زمیــن اســت! در
ابتــدا ،خــوب اســت کــه تعریفــی داشــته باشــیم
از مفهــوم آلودگــی حرارتــی؛ بــه طــور خالصــه،
آلودگــی حرارتــی یــا ،thermal pollution
عبــارت اســت از تغییــر کیفیــت آب بــه موجــب
افزایــش حــرارت آن ،اغلــب توســط اســتفاده از
حــرارت تلفشــده از فرآیندهــای تولیــد نیــرو و
فرآیندهــای صنعتــی .در واقــع ،هــر نــوع انتقــال
حــرارت نامطلــوب بــه محیطزیســت اســت
کــه میتوانــد آلودگــی حرارتــی آبــی (پســاب
حاصــل از زیــر آب بویلرهــا ،پســاب خروجــی
از سیســتمهای خنککــن) و یــا آلودگــی
حرارتــی گازی (بخــار یــا هــوای داغ خروجــی
از سیســتمهای خنککــن و گاز خروجــی از
اگزوزهــا) باشــد.
مطلــب حاضــر ،بــه شــرح مختصــری از آلودگــی
حرارتــی آبــی خواهــد پرداخــت و لــذا ،مختصــرا ً

بــه آن آلودگــی حرارتــی خواهیــم گفــت.
میدانیــم کــه آب گــرم در مناطــق مختلفــی
از طبیعــت ،ماننــد چشــمههای آب گــرم یــا
آبهــای گــرم شــده در اثــر فعالیتهــای
آتشفشــانی یافــت میشــود؛ ولــی وقتــی در
اثــر فعالیتهــای انســانی (ماننــد آبــی کــه بــرای
ســرد کــردن در نیروگاههــا اســتفاده میشــود
و بــه جویبارهــا برمیگــردد) شــاهد آن باشــیم،
میتوانــد مشکلســاز شــود .بــه طــور کلــی،
در بســیاری از فرآیندهــای ســاختی حــرارت
تولیــد میشــود کــه بــه خاطــر زائــد بــودن ایــن
حــرارت ،بایــد بــه محیــط تخلیــه شــود.
ارزانتریــن راه بــرای انتقــال حــرارت اســتفاده
از منابــع آب ســطحی بــرای خنــک کــردن و
بازگردانــدن آب گرمشــده بــه آبهــای ســطحی
اســت .امــا نتیجهی ایــن فراینــد ،اثــرات منفی این
گرمــای بازگردانــده شــده روی منطق ـهی مذبــور
اســت .قبــل از اینکــه بــه راهکارهــای ارائهشــده
بــرای دفــع ســالم ایــن حــرارت بپردازیــم ،خالی از
لطــف نیســت کــه بــه عوامــل ایجــاد ایــن حــرارت
(و نتیجـهی آن کــه آلودگــی اســت) هــم اشــارهای
داشــته باشــیم.
اصلیتریــن علــت بــروز ایــن نــوع آلودگــی را
بایــد در خصوصیــت خنککنندگــی آب جســتجو
کــرد .در نیروگاههــا ،پاالیشــگاهها و کارخانههــا،
دســتگاهها بــر اثــر فعالیــت مــداوم گرمــای زیــادی
تولیــد میکننــد .ارزانتریــن راه بــرای خنــک
کــردن ایــن دســتگاهها ،اســتفاده از ارزانتریــن
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خنککننــد ه موجــود ،یعنــی آب اســت .در اکثــر
نیروگاههــا در اثــر ســوختن زغالســنگ ،روغــن
و یــا گاز و همچنیــن فعلوانفعــاالت هســتهای
در راکتــور مقادیــر زیــادی انــرژی گرمایــی تولیــد
میشــود .ایــن انــرژی زیــاد موجــب تبخیــر
آب میگــردد تــا بخــار حاصــل در توربینهــا
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .بــرای ســرد کــردن
ایــن بخــار ،بــه وســیله سیســتمهایی از آب
ســرد اســتفاده میگــردد کــه در نتیجــه دمــای
آب حاصــل تــا  10درجــه ســانتیگراد افزایــش
مییابــد .بــه طــور مشــابه در برخــی کارخانههــا
از آب بــرای خنککــردن موتورهــای موجــود
اســتفاده میکنــد .در نهایــت شــاهد وارد شــدن
آب گــرم مذکــور بــه رودخانــه یــا دریاچــه مجــاور
آن کارخانــه یــا نیــروگاه هســتیم.
بایــد توجــه داشــت کــه عــاوه بــر وارد شــدن
آب گــرم ،قطــع درختــان و یــا از بیــن بــردن
گیاهــان موجــود در اطــراف رودخانههــا (کــه بــر
روی رودخانــه یــا دریاچــه ســایه افکندهانــد) نیــز
میتوانــد باعــث آلودگــی شــود؛ بــه ایــن صــورت
کــه بــا از بیــن رفتــن آن پوشــش ،نــور آفتــاب بــه
ســطح وســیعتری از آب رودخانــه تابیدهشــده و
منجــر بــه افزایــش دمــای آب میگــردد .ایــن
عمــل در مناطــق گــرم ســیر میتوانــد دمــای
آب را تــا  10درجــه ســانتیگراد بــاال بــرد .عــاوه
بــر آن چــرای بــی رویــة گلههــای بــزرگ گاو و
گوســفند کــه بــا از بیــن بــردن پوشــش گیاهــی
موجــود ،باعــث افزایــش فرســودگی خــاک
میگــردد ،میتوانــد در ایجــاد آلودگــی حرارتــی
مؤثــر باشــد.
در ایــن حالــت خاک اطــراف بــه درون آب دریاچه
یــا رود وارد شــده و آن را گلآلــود میکنــد.
آب گلآلــود کــه نســبت بــه آب صــاف جــاری،
کندتــر نیــز حرکــت میکنــد ،انــرژی بیشــتری
را از نــور خورشــید دریافــت میکنــد کــه منجــر

بــه افزایــش دمــای آب میگــردد .در کنــار ایــن
منابــع آالینــده ،مشــاهده میکنیــم کــه آب
جــاری در خیابانهــای بــزرگ و یــا پارکینگهــا
و بامهــا نیــز دمــای نســبتاً زیــادی دارنــد کــه
میتوانــد در افزایــش آلودگــی حرارتــی منابــع
آب مؤثــر باشــد .شــاید برایتــان جالــب باشــد
کــه در روزهــای گــرم ســال فاضــاب شــهری
تأثیــر مهمــی بــر آلودگــی گرمایــی دارنــد.
امکانــات کنتــرل ایــن روانابهــا شــامل مخــازن
نگهــداری زیســتی ،ورود ایــن منابــع بــه آبهــای
زیرزمینــی مثــل مخــازن تصفیــه فاضــاب اســت
کــه نقــش مهمــی در کاهــش اثــرات ایــن دســته
از منابــع آلودگــی گرمایــی دارد .هرچنــد کــه
مخــازن نگهــداری آب نقــش کمتــری در کاهــش
پیامدهــای ایــن دســته از منابــع آلودهکننــده
دارد امــا نــور خورشــید قبــل از تخلیــه ایــن
منابــع در گــرم شــدن آن نیــز مؤثــر اســت.
و امــا ،تأثیــر ایــن آلودگــی بــر محیطزیســت!!
بــه طــور کلــی تمــام موجــودات زنــده موجــود در
یــک محیــط خــود را بــا شــرایط موجــود در آن
محیــط (مثــل بــازه دمایــی مــورد نیازشــان) وفــق
دادهانــد .موجــودات آبــزی نیــز از ایــن قائــده
مســتثنی نیســتند .بــا افزایــش دمــای آب یــک
ناحیــه (بیــش از حــد تحمــل جانــداران موجــود)،
آن گونــه از جانــداران کــه قــادر بــه حرکــت
نیســتند ،نظیــر گیاهــان دریایــی و نرمتنــان
صــدفدار ،خواهنــد مــرد .ماهیهــا و دیگــر
جاندارانــی کــه قــادر بــه تحــرک ســریع هســتند،
بــه امیــد یافتــن منطق ـهای خنکتــر ،آن ناحیــه
را تــرک میکننــد.
واضــح اســت کــه در یــک دریاچــه بســته ،ایــن
امــکان وجــود نــدارد و ایــن بــه معنــی مــرگ
آن ماهیهاســت .در نهایــت موجــودات دیگــری
کــه اغلــب بــرای آن محیــط ناخوشــایند هســتند،
وارد شــده و درنتیجــه بــر هــم خــوردن چرخــه

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

بخش چهارم :بررسی میزان آلودگی نیروگاهها

حیاتــی و اکوسیســتم آن ناحیــه
را شــاهد هســتیم.
دلیــل اصلــی ایــن حقیقــت
کــه آب ســرد محیــط زندگــی
مســاعدتری را بــرای آبزیــان
فراهــم میکنــد ،وجــود مقادیــر
بیشــتر اکســیژن محلــول در
آب اســت .ماهــی قــزلآال و
نیــز ماهــی آزاد کــه مصــرف
خوراکــی دارنــد و در مقیــاس
وســیعی شــکار میشــوند ،در
آب گــرم بیمــار میشــوند .در
ضمــن ،ارگانیزمهــای دیگــری
در آب گــرم شــروع بــه رشــد
و تکثیــر مینماینــد کــه بــه
شــکل تأثیــرات ناخوشــایندی
دارنــد .جلبکهــا و نظایــر
آنهــا در آبهــای گــرم بــه
ســرعت رشــد میکننــد (کــه
وجــود آنهــا در ســطح آب مانــع
نفــوذ اکســیژن و نــور خورشــید
بــه آب شــده و آلودگــی آب را
در پــی دارد) .البتــه جلبکهــا
در آب گــرم زودتــر میمیرنــد،
امــا مشــکل بــا مــرگ ایــن
نــوع گیاهــان حــل نمیشــود.
باکتریهایــی کــه آنهــا را
تجزیــه میکننــد ،بــه مقادیــر
زیــادی اکســیژن نیــاز دارنــد
و ایــن باعــث میشــود کــه
مقادیــر باقــی مانــدة اکســیژن
نیــز از بیــن بــرود.
مــرگ گیاهــان آبــزی موجــود
بــه همــراه فراینــد تجزیــه
شــدن آنهــا بــه میــزان زیــادی
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در آب آلودگــی ایجــاد میکننــد؛ بــه شــکلی کــه ماهیهایــی کــه
میتوانســتند در دمــای بــاال نیــز زنــده بماننــد ،از بیــن میرونــد.
متأســفانه سالهاســت کــه در بســیاری از نقــاط دنیــا شــاهد
پدیدههایــی کــه ذکــر شــد ،هســتیم .پــس ،بــه صــورت کلــی ،افزایــش
دمــای آب  4پیامــد اصلــی زیــر را بــه همــراه خواهــد آورد :ميــزان
اكســيژن محلــول در آب كاهــش مییابــد ،ســرعت واکنشهــای
شــيميايي افزايــش مییابــد ،درجــه حــرارت نامناســب بــراي زندگــي
آبزيــان ايجــاد میشــود و نهایتــاً ،ميــزان درجهبندیهــای مــرگآور
افزايــش مییابــد.
از راههــای راههــای کنتــرل و جلوگیــری از ورود آالیندههــا ،میتــوان
بــه مهــار آلودگــی حرارتــی ،طراحــی مناســب نیروگاهها،حفــظ
پوشــش گیاهــی حواشــی رودخانههــا ،ســواحل دریاچههــا و اصــاح
طــرز فکــر و ثبــات رویــه اشــاره کــرد .از ســال  1972کــه «آژانــس
حفاظــت از محیطزیســت» در آمریــکا بــه وجــود آمــد ،تــا حــد تــوان
ســعی شــد کــه از هرگونــه تخلیــه آب گــرم حاصــل نیروگاههــای
بــرق ،نیروگاههــای هســتهای و کارخانههــای مختلــف بــه دریاچههــا
و رودهــای مجــاور در ایــاالت مختلــف آمریــکا جلوگیــری بــه عمــل
آیــد و خوشــبختانه اعــام کردهانــد کــه اکنــون توانســتهاند جلــوی
آلودگــی حرارتــی ناشــی از نیروگاههــا را بگیرنــد.
در ســالهای اخیــر و در ایــران نیــز فعالیتهایــی بــه منظــور محافظــت
از حریــم رودخانههــا و در نهایــت اجتنــاب از آلودگــی حرارتــی صــورت
پذیرفتــه کــه آييننامــه مربــوط بــه بســتر و حريــم رودخانههــا،

مســيلها،
انهــار،
بركههــاي
مردابهــا،
طبيعــي و شــبكههاي
آبرســاني،
تأسیســات
آبيــاري و زهكشــي مصــوب
 11/08/1379بــه منظــور
حفاظــت از حریــم رودخانههــا
و دســتورالعملهای ابالغــی
وزارت نیــرو بــه مشــاورین
طــراح و مجــری نیروگاههــای
کشــور بــه منظــور کاهــش
دمــای آبهــا و فاضالبهــای
خروجــی نیروگاههــا در
راســتای حفــظ محیطزیســت
از جملــه ایــن اقدامــات اســت.
در ادامــه بــه برخــی اقدامــات
فنــی در حــوزهی طراحــی و
اجــرای تأسیســات جانبــی
اشــاره خواهیــم کــرد کــه
بــرای خنــک کــردن آب
خروجــی از نیروگاههــا
وجــود دارنــد :اســتفاده از
حوضچههــا،
الگونهــا،
برجهــای
و
فنهــا
خنککننــده؛ الزم بــه ذکــر
اســت دو مــورد اول کارایــی
زیــادی ندارنــد .اســتفاده از
بــرج خنککننــده ،در واقــع
بــه کار بــردن آب رودخانــه
در ســرد کــردن فرایندهــای
صنعتــی و ســپس برگردانــدن
آن آب بــه منبــع اصلــی،
خــود کاری ســنتی اســت کــه
میتوانــد بــه حیــات آبــی
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منطقــه آســیب برســاند .امــروزه بیــش از گذشــته
از برجهــای خنککننــده جهــت ســردکردن آب
قبــل از فرســتادن بــه محیــط و تبــادل حرارتی آن
بــا اتمســفر انجــام میشــود.الزم بــه ذکــر اســت
کــه مدتهــا پیــش ،حقوقدانــان در ایــاالت
متحــده آمریــکا متوجــه آلودگــی حرارتــی بــه
عنــوان مشــکلی بــزرگ شــدند و بــا وضــع قانــون
 361در  EPAخواســتار اســتفاده نیروگاههــا و
صنایــع از برجهــای خنککننــده شــدند.
بــا توجــه بــه مطالعــات زمینشناســی در آمریــکا،
 48درصــد از آب شــیرین و شــور ســطحی
در طــول ســال  2000در نیروگاههــا بــه کار
رفتهانــد کــه حــدود  25درصــد آب شــیرین و
 95درصــد آب شــور بــرای خنککــردن ژنراتورهــا
بــوده اســت .بــاال بــودن نیــار آبــی نیروگاههــا در
طــول ســال نشــانگر نیــاز بــاالی شــهرها بــه
نیــروی بــرق اســت .بــه بیــان دیگــر نیروگاههــا
مجبــور بــه اســتفاده از باالتریــن ظرفیــت خــود
بــرای تولیــد نیــرو در اکثــر ســال هســتند.
در پایــان الزم اســت اشــاره کنیــم کــه اثــرات

آلودگــی تــا حــدود
زیــادی قابــل جبــران و
پیگیــری هســتند و
تنهــا الزم اســت کــه
آنهــا را در اولویــت
قــرار داده و از تکنولوژیهــای جدیــد بــرای
رفــع آن اســتفاده شــود؛ اگــر نیــاز بــه حفــظ
محیطزیســت دریــا و پیرامــون دریــا بــرای
بقــای انســانها اهمیــت دارد ،در نتیجــه بایــد
توجــه اکیــدی بــه آلودگیهــای حرارتــی شــود و
قطعـاً بــا آگاه بــودن در مــورد علــل و اثــرات آن،
میتــوان نتایــج خوبــی در ایــن راســتا گرفــت.
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افزایــش نیــاز به تولید غذا براي ســیر کـــردن
جمعیـــت رو بـــه رشــد شــهري ،رشــد اقتصــادي
و بــاال رفتــن تقاضــاي روز افــزون بــراي انــواع
خاصــی از غــذا منجــر بــه گســترش کشــاورزي
بــا فشــار فزاینــده بــر منابــع انــرژی شــده اســت.
در پاســخ بـــه افـــزایش جمعیـــت و تقاضـــاي
روزافــزون غــذا ،نظــام غذایــی در ایــران و بیشــتر
کشــورهاي در حــال توســعه متکــی بــه تولیــد
کشــاورزي ناکارایــی اســت کــه آسیبرســان
بــه محیطزیســت اســت و در عیــن حــال بــا
تغییــرات آب و هـــوایی ،تهــی شــدن منابــع آب،
انــرژي و زمیــن روبروســت .ایــن وضعیــت نیــاز
بــه رژیــم غذایــی پایــدار را بــه عنــوان ابـــزاري
بـــراي کاهش آثـــار و عــوارض محیطــی و امنیت
غذایــی مشــخص میســازد (et al., 2015
 .(Hwallaبا وجــود عــدم توافــق روي تعریــف
واحـــد از غـذاي پایـدار ،فـائو در  2010رژیمهاي
غذایــی پایــدار را بــه صــورت مقابــل تعریـــف

کـــرده اســت" :رژیمهــاي غذایــی بــا اثــرات
محیطــی انــدك کــه بـــه امنیـــت غـــذا و تغذیــه
و زندگــی ســالم بــراي نســلهای حــال و آینــده
کمــک کننـــد" .رژیمهــاي غــذاي پایــدار از تنوع
زیســتی و زیســت بومهــا محافظـــت کــرده و در
عیــن حــال ،از نظــر فرهنگــی پذیرفتــه ،قابــل
دســـترس و از نظــر اقتصــادي مناســب و مقــرون
بــه صرفــه بــوده و داراي کفایــت اغذیــهاي ،ایمــن
و ســالم بــوده و منابــع طبیعــی ،انــرژی و انســانی
را بهینـــه میکنــد» (Burlingame et al.,
.)2010
حال بـــر اسـاس تعریـــف  FAOچارچوب شکل
( )1بــراي رژیــم غذایــی پایــدار تـــدوین شـــد.
ایــن چارچــوب ابعــاد اصلــی ،اجــزا ،فاکتورهــاي
و فراینــد یــک رژیـــم غذایــی پایــدار را نشــان
میدهــد .اشــکال بــرگ شــکل ایــن شــکل
نشــاندهنده اجـــزاي اصـــلی رژیـــم غـــذایی
پایـــدار مطـــابق تعریــف  FAOدر ســال 2010

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

شکل  -1هرم دوگانه آب غذا :انعکاس مصرف غذا از دیدگاه ردپای آب و انرژی ()Burlingame & Dernini, 2012

بخش پنجم :رابطه بین آب و انرژی و تأثیر آن در جامعه

پایــداري غــذا و تغذیــه بایــد در همـــه جنبههــا
یعنـــی تولیـــد ،دسترســی فیزیکــی و اقتصــادي،
اســتفاده مناســب در بــدن و دوام و پایــداري
حاصــل شــود .در حــال حاضــر ،کشــاورزي بــه
شــکل ناپایــدار فعلــی مســـئول بــــیش از 70
درصــد مصــــرف آب 80 ،درصــد جنگلزدایــی،
 30درصــد انتشــــار گازهــاي گلخانــهاي و
مهمتریــن عامــل از بیــن بــردن تنــوع زیســتی،
انــرژی و خــاك اســت.
از ســوي دیگــر ،یــک ســبد غذایــی کام ً
ال مغـــذي
کـــه اثــرات محیطــی ناچیــزي داشــته باشـــد،
بـــراي افـــرادي کـــه بـــه آن دسترســی نداشــته
باشــند ،بیفایــده اســت .الگوي مصـــرفی برخـــی
گروههــا نبایــد از دسترســی ســایر افــراد بــه
غــذا جلوگیــري کنــد (Moomaw et al.,
 .)2012در یــک نظــام پایــدار غــذا و تغذیــه بایــد
تولیدکننــدگان غـــذا یعنـــی کشــاورزان خردهپــا،
ماهیگیــران و کارگــران زنجیــره غــذا بــه غـــذاي

کافــی دسترســی داشـــته باشـــند .بـــه عبـــارت
دیگـــر ،نظـــامی کـــه نابرابــري را تقویــت کنــد یا
نتوانــد آن را کاهــش دهــد ،اساسـاً پایــدار نیســت.
در منطقــه آســیاي جنــوب غربــی آســیا کــه
ایـــران بخشــــی از آن بــه شــــمار میرود ،آب و
انرژی یــــک محــــدودیت مهــــم کشاورزي است
و منابــع آب تجدیدپذیــر و انــرژی تجدیدناپذیــر
در بیشـــتر کشـــورها در آســتانه کمیابــی (1000
میلیمتــر مکعــب ســـرانه در ســـال ) قـــرار دارد.
بــه ایــن ترتیــب ،تولیــد غــذا در ایــن منطقــه
نیازمنــد اســتفاده از ایــن منابع اندك آبــی و انرژی
بــه روشهــاي پایــدار از نظــر زیســتمحیطی،
اقتصـــادي ،اجتمـــاعی و فرهنگـــی بـــا در نظـــر
گـــرفتن نیازهــاي کشــاورزان خردهپاســت کــه
 85درصــد زمینهـــاي کشـــاورزي را در اختیــار
دارنــد .ایــن منطقــه تقریبــاً  50درصــد غـــذاي
خـــود را وارد میکنــد و اتــکا بــه بازارهــاي
بینالمللــی بــراي تغذیــه جمعیتــی کــه تخمیــن
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زده میشــود تــا ســال  50 ،2050درصد افـــزایش
یابــ�د ،ادامــ�ه یافته و تشـ�دید خواهد ش د �Hwal
 .)la et al., 2015بـــراي اولـــین بـار Gussow
 Dye Joanدر ســـال  1986در مجلــه آمــوزش
تغذیــه واژه رژیمهــاي غذایــی پایــدار را بــه کار
بــرد و بــه مصرفکننــدگان آمریکایــی توصیــه
کرد تا در این جهـــت قـــدم بردارنـــد(Kearney
 .)et al., 2010ایـــن راهنمـــاي توصیهشــده در
زمـــان خـــود بـــا انتقادهاي شــدیدي مواجه شــد
و جــدي گرفتــه نشـــد .در طـــی دو دهــه گذشــته
یک عالقه روبـــه افـزایش در مـورد موضـوع رژیـم
غذایــی پایــدار وجــود داشــته اســت .بهطوریکــه
طـــی فاصـله سالهای  2000تــــا  2015تعــداد
مقــــاالتی کــــه کلیدواژههــای «پایــداري» و
«رژیــم غذایــی» را شــامل میشــدند ،هجـــده
برابـــر شــده اســت (.)Dangour et al., 2012

بــا توجــه بــه آنچــه کــه در مــورد اثــرات
زیسـتمحیطی ناشـــی از سیســتم غــذا و تغذیــه
کنـــونی گفتـــه شـــد و همچنـــین مشـــکالت
ســامتی ناشــی از ســوء مصــرف مــواد غذایــی،
نیـــاز اســـت کـــه رژیـــم غذایی کنونی جهان به
ســمت رژیــم غذایــی پایدارتــر تغییــر یابـــد.
رژیــم غذایــی پایــدار میتوانــد پایـــداري
محیطـــی و اقتصــادی را از طریــق غذاهــاي بــا
اثــرات زیســتی کمتـــر ،قابلدســترس و حـــامی
ســامت عمومــی و تغذیــه ســالم بــه ارمغــان
بیــاورد .نیـــاز اســت سیاســتگذاران حــوزه
غــذا بــا توجــه بیشــتر بــه اصـــول رژیـــم غذایــی
پایــدار در برنامهریزیهــا از تولیــد تــا مصــرف
غــذا ،امنیـــت غذایــی را بــه صــورت پایــدار بــراي
مردمــان جهــان فراهــم ســازند.
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غذایــی کــه میخوریــم تأثیــر زیــادی روی
زمیــن و منابــع آن خواهـد داشــت .رژیــم غذایــی
مــا بــه زمینهــای کشــاورزی ،جنگلزدایــی،
مصــرف آب ،آلودگــی محیــط ،مصــرف انــرژی و
تولیــد گاز گلخانــهای مرتبــط اســت .در سراســر
کــره زمیــن جنگلهــا تخریــب میشــوند تــا
فضایــی بــرای نگهــداری دام و کشــت علوفــه
آنهــا ایجــاد شــود ،ایــن در حالــی اســت
کــه اقیانوسهــا بــا صیــد بیرویــه آســیب
میبیننــد ،دامهــا بــا چــرا در مراتــع موجــب
فرســایش خــاک میشــوند و

تولیــد گازهــای گلخانــهای افزایــش مییابــد.
ســادهترین و ارزانتریــن راهــکار جهــت کاهــش
تولیــد گازهــای گلخانــهای میتوانــد کاهــش
مصــرف گوشــت باشــد .بشــقاب مملــو از گوشــت
گاو یــا گوســفند مــا ،یــک سیســتم هــدر دهنــده
انــرژی ،مصرفکننــده آب ،ویرانکننــده جنــگل
و آلودهکننــده محیطزیســت میباشــد .مــا
انســانها ســاالنه  230میلیــون تــن حیــوان
میخوریــم ،ایــن حیوانــات بــه مقــدار زیــادی
آب و غــذا نیــاز دارنــد ،از خــود گاز متــان وارد
محیــط میکننــد و در آخــر کوهــی از
زبالــه را بــه جــا میگذارنــد .در
ســال  2006ســازمان ملــل
متحــد محاســبه کــرد کــه
مجمــوع انتشــار گازهــای
گلخانــهای حیواناتــی
کــه بــرای گوشــت
پــرورش داده میشــوند
حــدود  18درصــد اســت.
ایــن مقــدار معــادل تولیــد
گاز خودروهــا ،هواپیماهــا
و ســایر وســایل حملونقــل
اســت.
پژوهشــگران بــرای محاســبه
ایــن ارقــام فقــط متــان حاصــل
از معــده گاو را محاســبه نکردهانــد،
بلکــه گازهــای ساطعشــده از کودهــای
حیوانــی ،روغــن ســوخته ،بقایــای اجســاد،
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آســیب
بر ســا نیم ،
تولیــد غــذای مــورد
نیازمــان دشــوارتر خواهــد
شــد .دامهــا  18درصــد کالــری و  37درصــد
پروتئیــن مصرفــی جهــان را تأمیــن میکنــد ،امــا
بــرای پــرورش آنهــا  83درصــد از زمینهــای
کشــاورزی اشــغال میشــود .بــدون شــک گوشــت
از عواملــی اســت که بیشــترین ســهم را در انتشــار
گازهــای گلخانــهای دارد ،امــا در ایــن بیــن نــه
فقــط گوشــت ،بلکــه توجــه بــه همــه مــوادری
کــه مصــرف میکنیــم بســیار مهــم اســت ،بــرای
مثــال میوههــا و ســبزیجاتی کــه میتواننــد
در هــر کیلوگــرم گازهــای گلخانــهای بیشــتری
نســبت بــه گوشــت پرنــدگان تولیــد کننــد ،نیــز
حائــز اهمیــت هســتند .هنگامــی کــه ردپــای
آب ،زمیــن و کربــن در رشــد و حمــل میوههــای
فاســد شــدنی مــورد بررســی قــرار گرفــت،
محققــان دریافتنــد کــه گیاهخــواری
هــم میتوانــد موجــب فشــار بــه
نظــام حاکــم بــر کــره زمیــن
شــود.
گیاهــان نیــز ماننــد
گوشــت ممکــن اســت
مقــدار زیــادی زبالــه

بخش پنجم :رابطه بین آب و انرژی و تأثیر آن در جامعه

انتقــال علوفــه و گوشــت بــه هــزاران کیلومتــر
دورتــر محاســبه شــده اســت .همچنیــن
بــرق مــورد نیــاز بــرای خنــک نگهداشــتن
گوشــت ،گاز مــورد اســتفاده جهــت گــرم
کــردن دامــداری ،انــرژی مــورد نیــاز جهــت
شــخم و برداشــت علوفــه ،حتــی پمپــاژ آب در
ایــن رقــم لحــاظ میشــود .مشــکل تولیــد
گوشــت ،ناکارآمــدی حیوانــات مزرعــه در تبدیــل
غــذا و انــرژی بــه گوشــت اســت .بــرای مثــال
جوجههــای گوشــتی بــرای تولیــد  1کیلوگــرم
گوشــت بــه  3.4کیلوگــرم غــذا نیــاز دارنــد.
محققــان محاســبه کردهانــد کــه اگــر دانههــای
روغنــی تغذیهشــده بــرای حیوانــات مســتقیماً
توســط مــردم مصــرف شــود ،دو برابــر بیشــتر
از حــال حاضــر میتــوان مــردم جهــان را ســیر
نمــود .از مــوارد حائــز اهمیــت مصــرف نفــت و
گاز و انرژیهــای تجدیدناپذیــر در ایــن طــول
فرآینــد تولیــد و انتقــال اســت .تمــام مراحــل
پــرورش دام چــون تولیــد کــود ،پمپــاژ آب ،حمل
گوشــت ،اســتفاده از کشــتیها و کامیونهــای
یخچــال دار نیــاز بــه انــرژی دارد.
مــا بیــش از نیازمــان پروتئیــن گوشــتی مصــرف
میکنیــم و اگــر آن را بــه نصــف برســانیم هیــچ
مشــکلی پیــش نمیآیــد .الزم اســت هنــگام
انتخــاب رژیــم غذایــی خــود تأثیــرات محیطــی
آن را در نظــر بگیریــم .ایــن یــک رابطــه دو
طرفــه اســت؛ یعنــی اگــر بــه محیطزیســت
خــود از چنــد
جهــت
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الزم بــه ذکــر اســت رژیمهــای غذایــی
گیاهــی بــا گوشــتهای گیاهــی و
جایگزینهــای لبنــی صنعتــی بســیار
فــرآوری شــده ادغــام شــدهاند .ایــن
محصــوالت تأثیــرات زیســتمحیطی
باالتــری نســبت بــه مــواد غذایــی
فرآورینشــده گیاهــی دارنــد .عــاوه
بــر ایــن چگالــی انــرژی کمتــر مــواد
غذایــی گیاهــی موجــب میشــود تــا
غــذای بیشــتری مصــرف شــود .یکــی از
محصوالتــی کــه جــز پایههــای اصلــی
رژیــم گیاهخــواری اســت ،قارچهــا
میباشــند کــه جایگزیــن مناســبی بــرای
گوشــت هســتند .بــرای پــرورش قــارچ
الزم اســت مقــدار زیــادی ســوخت
فســیلی مصــرف شــود تــا اتاقهــای
پــرورش آن گــرم نگــه داشــته شــوند
و امــکان رشــد قــارچ در آنهــا
فراهــم باشــد کــه ایــن خــود موجــب
تولیــد گاز گلخانــهای میشــود .بســته
بــه سیســتمهای پــرورش قــارچ،
ایــن اتاقهــا دمایــی حتــی تــا
 62درجــه ســانتیگراد نیــز
نیــاز دارنــد .همچنیــن
قارچهــا هنــگام
تنفــس و رشــد،
کر بن د ی ا کســید
تولیــد مــی کننــد.
کاکائــو از دیگــر مــواردی اســت کــه در
ســالهای اخیــر بــه عنــوان یــک مــاده
ســالم شــهرت پیــدا کــرده اســت امــا
آیــا پــرورش کاکائــو بــرای محیطزیســت
هــم مناســب اســت؟ آمــار نشــان
میدهــد کاکائــو از عوامــل اصلــی از

بینرفتــن جنگلهــای گرمســیری اســت
و از مهمتریــن دالیــل از بیــن رفتــن
تنــوع زیســتی پــس از گوشــت گاو ،مــرغ
و خــوک اســت .چندیــن میلیــون هکتــار
جنــگل تنهــا در غــرب آفریقــا در ســال
هــای  1998تــا  2007جهــت تولیــد کاکائــو
از بیــن رفتهانــد .افزایــش تقاضــا
هــر ســاله مقــدار
ز میــن
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الزم جهــت پــرورش کاکائــو را افزایــش
میدهــد و ایــن مســئله در نقاطــی کــه
از نظــر تنــوع زیســتی بســیار اهمیــت
دارنــد ،ماننــد آمــازون ،غــرب آفریقــا و
جنــوب شــرقی آســیا رخ میدهــد.
از مــوارد دیگــر بــر علیــه گیاهخــواران،
ضایعــات و هــدر رفــت
میباشــد .ضایعــات
و مــواد غذایــی
د و ر

ریختهشــده نیــز میتوانــد  20درصــد از
مــواد غذایــی را بــه خــود اختصــاص دهــد.
ایــن ضایعــات غذایــی رد پــای کربــن
را افرایــش و بــازده تولیــد گیاهــان را
کاهــش میدهــد کــه خــود از مزایــای
گیاهخــواری مــی کاهــد چــرا کــه مــواد
زائــد و دورریختگــی میــوه و ســبزیجات از
گوشــت و ماهــی بیشــتر اســت .بــا وجــود
اینکــه غذاهــای گیاهــی و جایگزینهــای
گوشــت میتواننــد بــرای محیطزیســت
بهتــر باشــند امــا اگــر میخواهیــم واقعــا
دنیــا را تغییــر بدهیــم بایــد ببینیــم کــه
چــه چیزهایــی را جایگزیــن گوشــت
میکنیــم .بــرای مثــال آیــا میدانیــد
بــرای تهیــه یــک لیــوان شــیر بــادام 74
لیتــر آب الزم اســت؟ ایــن ارقــام نســبت
بــه شــیرهای لبنــی همچنــان کمتــر اســت
امــا بســیار بیشــتر از شــیر ســویا و یــا
جــو دو ســر میباشــد.
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طبــق تعریــف فائــو :رژیمهــای پایــدار،
رژیمهایــی هســتند کــه تأثیــرات
زیســتمحیطی کمــی دارنــد و بــه
امنیــت غذایــی ،تغذیــه و زندگــی ســالم
بــرای نســلهای فعلــی و آینــده کمــک
میکننــد .ایــن رژیمهــای محافظتــی بــه
تنــوع زیســتی و اکوسیســتمها احتــرام
میگــذارد ،از نظــر فرهنگــی قابــل
قبــول و در دســترس ،از نظــر اقتصــادی
منصفانــه و مقــرون بــه صرفــه ،از نظــر
تغذیــه ایمــن و ســالم بــوده و منابــع
طبیعــی و انســانی را بهینــه بــه کار
میبر نــد .
در ســال  2019کمیســیون EAT-
 Lancetکــه شــامل  37دانشــمند در
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زمینــه ســامت ،تغذیــه ،اقتصــاد ،کشــاورزی،
سیاســت ،انــرژی و پایــداری محیطزیســت ،از 16
کشــور جهــان بودنــد ،سیســتم غذایــی مناســب
بــرای مــردم جامعــه در دو حوضــه کلیــدی رژیــم
غذایــی ســالم و تولیــد مــواد غذایــی پایــدار
تعریــف کردنــد .تجزیهوتحلیلهــا نشــان داد
کــه ایــن هــدف از طریــق ترکیــب رژیــم غذایــی
عمدت ـاً گیاهــی ،کاهــش ضایعــات مــواد غذایــی
و بهبــود در شــیوههای تولیــد و نگهــداری غــذا
امکانپذیــر اســت .رســیدن بــه رژیــم غذایــی
پایــدار نیــاز بــه کاهــش  50درصــدی مصــرف
گوشــت قرمــز و شــکر دارد .ایــن در حالــی
مصــرف میــوه ،آجیــل،
اســت کــه
ســبزیجات و میــوه
میبایســت دو

برابــر شــود .در ایــن بیــن الزم اســت کاهــش
تلفــات و ضایعــات مــواد غذایــی بــه وســیله
راهحلهــای ف ّناورانــه ،تغییــر روش بســتهبندی
و نگهــداری مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
از راهحلهــای پیــش رو اســتفاده از مــواد
غذایــی منجمــد اســت .برخــاف تصــورات،
غــذای منجمــد میتوانــد بــه انــدازه غــذای
تــازه مغــذی باشــد .از مزیتهــای غذاهــای
منجمــد ،کاهــش فســاد و دورریختگــی مــواد
غذایــی و بــه دنبــال آن کاهــش هدررفــت انــرژی
و تولیــد گاز گلخانــهای اســت .بــرای انتخــاب
رژیــم غذایــی مناســب میبایســت در نظــر
بگیریــد کــه کجــای جهــان هســتید .در ایــن
صــورت می-تــوان دریافــت غــذای مــا از کجــا
میآیــد و در کجــا رشــد میکنــد .رژیــم غذایــی
مــا بایــد متناســب بــا منطقــه خودمــان انتخــاب
شــود تــا بــا کاهــش حملونقــل و هدررفــت،
کمتریــن ســوخت فســیلی ،انــرژی و ضایعــات
بــه دســتمان برســد .آمــوزش بــه جامعــه جهــت
بــه وجــود آوردن تغییــرات هرچنــد کوچــک در
رفتارهــای غذایــی ،اقدامــی کلیــدی در جهــت
کاهــش تأثیــرات محیطــی رژیــم غذایــی بــدون
نادیــده گرفتــن تأثیــر رژیــم غذایــی بــر ســامت
جامعــه میباشــد.
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حــــوزهی انرژی از مهمتریــــن و پیچیدهترین
حوزههــــای تحلیلــی ،اقتصــادی ،اجتماعــــی
جهــان اســــت .امــروزه موضوعــــات مربــوط
بــه انــرژی بــه دلیــل رشــــد روزافــزون تقاضــا
و چشــــمانداز پایانپذیــری منابــع فســیلی و
نیــز ارتبــاط تنگاتنــگ انــرژی و محیطزیســت
نســبت بــه گذشــته اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده
و بــه همیــن دلیــل مســــئوالن امــر نیازمنــد
رویکــردی سیســتماتیک بــرای برنامهریــزی
و سیاســتگذاری مســائل مربوطــه هســتند.
شــناخت الگوهــای موجــود عرضــه ،تقاضــــا و
تکنولوژیهــای نویــن ،اولیــن گام بــــرای تدویــن
و بهکارگیــری راهکارهــای هوشــمندانه اســت.
افزايــش مشــكالت زیسـتمحیطی ناشــي از رشــد
مصــرف جهانــي انـــرژي ،برنامـهريـــزي انـــرژي و
بهرهگيــري از ابزارهــاي طراحــي سياســتهاي

انــرژي و زیســتمحیطی را از اهميــت زيـــادي
برخـــوردار نمــوده اســت ،تــا بتواننــد عــاوه بــر
تعييــن مســير ارزيابــي فنــي و اقتصــادي ،بــراي
طراحـــي اسـتراتژيهـــا و سياســتهاي انــرژي
بــه صــورت جامــع مــورد اســتفاده قــرار گيرنــد.
ايــن ابزارهــا كــه بــه مدلهــاي برنامهريــزي
انــرژي معروفانــد ،معمــوالً بــه دو دســته
عمــده مدلهــاي عرضــه و تقاضــاي انــرژي
تقســیمبندی ميشــوند .مــدل سيســتم تقاضــاي
انــرژي جهــان در بخشهــاي مختلــف اقتـــصادي-
اجتمـــاعي تاکنــون مـــورد بررســي بســياري از
پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت .در مقالــهای
مدلســازی و شبیهســــازی سیســــتمهای
انــرژی را مطالعــه کردهانــد (Subramanian
 .)et al., 2018ایــن محققیــن مدلهــای انــرژی
را بــه دو گــروه تقســــیم کردهانــد :مدلهایــی
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کــه بــر مبنــای اقتصــاد انــرژی ســــاخته شــده
و عمــل میکننــد و مدلهایــی کــه بــر اســاس
مهندســی فرآیندهــای سیســتم طراحــی شــده و
سیســتمهای انــرژی را تحلیــل میکننــد .در
ایــن مقالــه اجــزا و پارامترهــای مؤثــر بــــر هریک
از دو نــوع مــدل مذکــور معرفــی شــــده و بــا
نگاهــــی بــه الزامــات زیســتمحیطی و عوامــل
اقتصــادی ،سیاســی ،تکنولوژیکــی و اجتماعــی و
نیــز بــا تفکیــک رویکردهــای مدلســازی بــاال
بــه پاییــن و پاییــن بــه بــاال بــرای هــر یــک از
دو دســته ،چنــد مــدل نــام بــرده شــده و نقــاط
قــوت و ضعــف آنهــا تحلیــل میشــدند.
در مقالــهای بــه معرفــی مفهــوم مدلســازی
سیســتمهای انــــرژی پرداختنــد (Herbst et
 .)al., 2012آنهــا در ایــن مقالــه ابتــدا انــرژی
و انــــواع حاملهــای انــرژی را نــام بــرده ،ســپس
بــه تعریــف سیســتمهای انــرژی و ضــرورت
مدلســازی ایــن سیســتمها بــــا توجــه بــه
محدودیتهــــا و چالشهــای تولیــــد و مصــرف
انــــرژی و الزامــات معاهدههــای بینالمللــی
بــه ویــژه معاهدههــای مربــوط بــه حفــظ
محیطزیســت و نیــز الزامــات توســعهی پایــدار
پرداختنــد.

مــــدل لیــــپ از پرکاربردتریــن مدلهــای از
نــوع شبیهســــازی در بحــث عرضــه و تقاضــای
انــرژی در دنیــا شــــناخته شــده اســت .ایــن
مــدل قابلیــت برنامهریزیهــای بلندمــدت بــر
اســــاس رشــــتههای زمانــی از آمــار موجــود
در ســازمانهای مختلــف تولیدکننــــده و
مصرفکننــده و بهرهبــردار را دارا اســــت .بــاال
بــــودن قابلیــت انعطافپذیــری مــدل لیــپ
در برابــر تغییــرات شــرایط در آینــده نقطــه

اجزاء نرمافزار LEAP
منطــق فرموالســيون مدلســاز ليــپ بســيار
ســاده و مبتنــي بــر محاســبات سلســله مراتبــي و
سيســتماتيک اســت .در ايــن قســمت بــه صــورت
بســيار مختصــر برخــي از روابــط محاســباتي
ليــپ در ســمت تقاضــا تشــريح خواهنــد شــد.
مدلســازی انــرژي در ســمت تقاضــا بســته بــه
نــوع بخــش ،دسترســي بــه اطالعــات و همچنيــن
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مدلسازی انرژی با نرمافزار LEAP

قــوت دیگــر ایــن نرمافــزار اســت .سيســتم
برنامهريــزي گزينههــاي انــرژي در بلندمــدت
(ليــپ) ،ابــزار مدلســازي جامــع انــرژي-
اقتصاد-محيط-زيســت بــر اســاس سناريوهاســت.
ســناريوها بــر اســاس چگونگــي ســاختار مصــرف،
تبديــل و توليــد انــرژي در منطقــه يــا اقتصــاد
خاصــي تحــت دامنــه گســتردهاي از گزينههــاي
جمعيتــي ،توســعه اقتصــادي ،فنــاوري ،قيمــت
و امثــال آن طراحــي میشــوند .بــه خاطــر
ســاختار دادههــای انعطافپذيــر ،ليــپ امــكان
تجزیهوتحلیــل قدرتمنــد مشــخصههاي فنــاوري
و جزئيــات مصــارف نهايــي را بــر اســاس انتخــاب
كاربــران فراهــم ميكنــد .بــا اســتفاده از
نرمافــزار ليــپ ،كاربــران میتواننــد شبيهســازي
ســاختار دادههــای بســيار پیچیــدهای را ايجــاد
نماينــد .از نرمافــزار ليــپ بــراي پیشبینــی
عرضه-تقاضــا بــه منظــور شناســايي الگوهــاي
آتــي ،شناســايي پتانســيل صرفهجويــي ،ارزيابــي
تأثیــرات زیســتمحیطی ،سياســتهاي انــرژي
اســتفاده ميشــود .همچنيــن بــراي آزمــودن
گســترهای از پروژههــا (اعــم از توســعه سيســتم،
تغييــر تركيــب حاملهــا ،بهينهســازي انــرژي در
بخــش نهايــي) و برنامههــا و فناوريهــا ،طراحــي
و ارزيابــي سياســتهاي انــرژي و محیطزیســت
بــه تصميمگيــران يــاري ميرســاند.
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ميــزان دقــت و تفصيــل مدلســازی بــه ســه
روش مختلــف صــورت میگیــرد کــه ايــن
روشهــا عبارتانــد از:
•
•
•

Activity Analysis
Transport Analysis
Stock Analysis

مدلســاز ليــپ داراي اجــزاي اصلــي زيــر
میباشــد کــه امــکان پیادهســازی هــر نــوع
ايــده مشــخصي را در هــر جــزء فراهــم مینمایــد
(شــکل :)1
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• ســمت تقاضــا (  :)Demandامکانــات فراوانــي
بــراي بــرآورد تقاضــاي حاملهــاي انــرژي اعــم
از تقاضــاي ســاالنه انــرژي نهايــي ،انــرژي مفيــد،
مدلســازی پيــک تقاضــا و ســاير مــوارد فراهــم
نمــوده اســت.
• ســمت عرضــه ( :)Transformationامــکان
مونتــاژ کامــل مؤلفههــای ســمت عرضــه مــدل
را فراهــم مینمایــد .همچنيــن قابليــت محاســبه
ترکيــب بهينــه فنــاوری در زيرسيســتمهاي
ســمت عرضــه وجــود دارد.
• فرضيــات کليــدي (: )Key Assumptions

امــکان واردکــردن دادههــا ،پارامترهــا ،مدلهــا
بــه صــورت مســتقيم و يــا فراخــوان از مدلهــا
و نرمافزارهــاي ديگــر را بــه ســهولت فراهــم
مینمایــد.
• منابــع انــرژي ( :)Resourcesامــکان
مدلســازي ذخايــر انــرژي فســيلي ،تجديــد
پذيــر و غيرتجــاري بــه صــورت کامــ ً
ا تفصيلــي
ميســر میباشــد.
• شــاخصها ( :)Indicatorsامــکان اســتخراج
انــواع شــاخصها ،خروجيهــا بــا فرموالســيون
دلخــواه را فراهــم مینمایــد .بــراي نمونــه ،از
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آنجــا کــه امــکان اســتخراج شــدت مصــرف
انـ�رژي در کل کشـ�ور ميسـ�ر نمیباشـ�د Indi� ،
 catorsايــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه بــا
تعريــف پارامتــر شــدت مصــرف از طريــق تقســيم
کل مصــرف نهايــي انــرژي بــر کل ارزشافــزوده
فراهــم گــردد.
مدلســاز ليــپ شــامل  8نمــاي اصلــي اســت.

هــر كــدام از ايــن نماهــا ،امــکان بهکارگیــری
قابلیتهــای مختلــف نرمافــزار را فراهــم
ميكنــد View bar .در ســمت چــپ صفحــه
قــرار دارد و آيكونهايــي (راهنمــاي انتخــاب) را
بــراي هــر نمــا نشــان میدهــد .بــر روی يكــي از
آيكونهــا كليــك كــرده ،و يــا از view menu
بــراي تغييــر نماهــا اســتفاده نماييــد (شــکل .)2

شکل  -2نماهای اصلی نرمافزار LEAP

یکــی از بهتریــن نرمافزارهــای حــوزه انــرژی
موجــود بــرای تحلیــل سیســتمهای انــرژی،
نرمافــزار ترنســیس ( )TRNSYSمیباشــد.
ایــن نرمافــزار حــوزه انــرژی ایــن امــکان را بــه
کاربــر میدهــد تــا بــا اســتفاده از کامپوننتهــای
تعریفشــده در آن (کامپوننــت نشــاندهنده
اجــزای فیزیکــی سیســتم میباشــد) سیســتم
مــورد نظــر خــود را تحلیــل کنــد.
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• نمــاي تحليلهــا ( )Analysis viewجايــي
اســت كــه شــما دادههــا را وارد كــرده ،يــا
بازرســي (مشــاهده) مينماييــد و مدلهــا و
ســناريوهايتان را ميســازيد.
• نمــاي دياگــرام ( ) Diagram viewکليــت
سيســتم انــرژي پیادهســازی شــده را بــه صــورت
دياگــرام سيســتم مرجــع انــرژي بــه کاربــر نشــان
ميدهــد.
•
نمــاي نتايــج ( )Results viewجايــي
اســت كــه نتايــج ســناريوهاي مختلــف بــه
صــورت نمــودار يــا جــدول قابــل مشــاهده اســت.

نرمافزار حوزه انرژی TRNSYS
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 TRNSYSاز دو بخــش ســاخته شــده اســت.
اولیــن بخــش یــک موتــور اســت کــه هســته
نامیــده میشــود و وظیفــه خوانــدن و پــردازش
فایل-هــای ورودی ،حــل سیســتم بــه صــورت
تکــراری ،تعییــن همگرایــی و رســم متغیرهــای
سیســتمی را بــر عهــده دارد .عــاوه بــر ایــن

هســته قابلیتهــای کاربــردی دیگــری ماننــد
تعییــن خــواص ترموفیزیکــی ،معکــوس کــردن
ماتریــس ،انجــام رگرســیون خطــی و الحــاق
فایلهــای دادههــای خارجــی را نیــز در اختیــار
کاربــران قــرار میدهــد.
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بخــش دوم  TRNSYSکتابخانهی گســتردهای
از کامپوننتهــا اســت کــه هریــک از آنهــا
عملکــرد بخشــی از سیســتم را مدلســازی
میکننــد .کتابخانــه اســتاندارد شــامل بیــش
از  ۱۵۰مــدل مختلــف از پمپهــا ،تجهیــزات
تهویــه مطبــوع ،تبدیلهــای حرارتــی،
رطوبتگیرهــا ،توربینهــای بــادی ،فنهــا،
شــیرآالت ،پــردازش کنندههــای اطالعــات
مربــوط بــه آب و هــوا ،تجهیــزات مربــوط بــه
( HVACمجموعــه تکنولوژیهــای مربــوط بــه
گرمایــش ،تهویــه و تهویــه) و غیــره هســتند.
بــه عبــارت دیگــر  TRNSYSیــک نرمافــزار
حــوزه انــرژی شبیهســازی ممتــاز در
زمینههــای مهندســی انرژیهــای تجدیدپذیــر
و شبیهســازی ســاختمان اســت کــه بــرای
طراحــی ســامانه غیرفعــال ( )passiveو فعــال
خورشــیدی ( )activeاســتفاده میشــود.
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بخش ششم :معرفی نرمافزار و مدل¬های بهروز در رشته علوم و مهندسی آب

امــروزه بــا در نظــر گرفتــن افزایــش امکانــات و
تجهیــزات مــورد اســتفاده توســط انســانها و
بــه عبارتــی ماشــینی شــدن دنیــای فیزیکــی،
نیــاز بــه انــرژی بیــش از گذشــته بــوده ،لــذا
مســئله مهــم در ایــن زمینــه اســتفاده بهینــه
از انــرژی و یافتــن روشهــای جدیــد بــرای
صرفهجویــی در ایــن زمینــه میباشــد.
از طرفــی دیگــر بــا توجــه بــه مشــکالت
زیســتمحیطی ،محــدود بــودن ذخایــر و
تغییــرات قیمــت ســوختهای فســیلی در
چندیــن دهــه اخیــر اســتفاده از انرژیهــای
تجدیدپذیــر از اســتقبال خوبــی برخــوردار
بــوده و بســیاری از کشــورهای پیشــرفته و در
حــال توســعه بــه ســمت اســتفاده انرژیهــای
خورشــیدی ،بــادی و غیــره رفتهانــد.

پــس جهــت دســت یافتــن بــه زندگــی راحــت
و مطمئــن در آینــدهای نهچنــدان دور ،بایــد
بیشازپیــش بــه فکــر صرفهجویــی در انــرژی و
بهینــه کــردن مصــرف آن بــود .بــرای ایــن منظور،
علــم و فناوریهــای نویــن ،نرمافزارهایــی را
جهــت بــرآورد مقــدار مصــرف انــرژی و همچنیــن
راههــای بهینــه کــردن آن ایجــاد کــرده اســت.
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ضمــن تبریــک ورود شــما بــه کهنتریــن
گــروه مهندســی آب کشــور و آرزوی موفقیــت
در زمینــه تحصیلــی ،در ذیــل بــه معرفــی
معرفــی رشــته علــوم و مهندســی آب ،گــروه
مهندســی آبیــاری و آبادانــی دانشــگاه تهــران،
گرایشهــای رشــته ،زمینــه و بــازار کار علــوم
و مهندســی آب و اعضــای انجمــن دانشــجویی
علمــی گــروه مهندســی آبیــاری و آبادانــی
دانشــگاه تهــران پرداختــه شــده اســت:

معرفی رشته علوم و مهندسی آب
امــروزه رشــته علوم و مهندســی آب در ســطح
جهانــی بســیار مــورد توجــه اســت زیــرا بــا
توجــه بــه افزایــش روز افــزون جمعیــت و

توســعه صنایــع ،منابــع محــدود آب شــیرین
قابــل دســترس در معــرض انــواع آلودگیهــای
میکروبــی و شــیمیایی قــرار گرفتــه اســت؛
آالیندههــای فراوانــی از طریــق فاضالبهــای
شــهری ،صنعتــی و زهــاب کشــاورزی منابــع
حیاتــی انســانها را بهطــور جــدی مــورد
تهدیــد قــرار دادهانــد و ایــن رونــد ،رفتهرفتــه
بهگونــهای شــده کــه دسترســی بــه آب
کافــی و مناســب در برخــی از کشــورها بــه
یــک بحــران جــدی تبدیــل شــده اســت.
همچنیــن ،بحــران آب در ایــران تحــت تأثیــر
چهــار عامــل رشــد جمعیــت ،کشــاورزی
کمبــازده ،مدیریــت ناکارآمــد در ســایه
عطــش توســعه و تغییــرات اقلیمــی شــدید
قــرار دارد.
رشــته علــوم و مهندســی آب ،طیــف
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معرفی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
در ســال  1336هجــری شمســی ،گــروه مهندســی آبیــاری و آبادانــی
دانشــگاه تهــران تأســیس شــد و اولیــن گــروه در ســطح کشــور بــود کــه
رشــته مهندســی آبیــاری را بنــا نهــاد .در حــال حاضــر ایــن گــروه جــزء
دانشــکده مهندســی و فنــاوری کشــاورزی کــه یکــی از چهــار دانشــکده
پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران اســت ،میباشــد.
گــروه علــوم و مهندســی خــاک ،گــروه مهندســی ماشــینهای کشــاورزی
و گــروه علــوم و مهندســی صنایــع غذایــی نیــز زیرمجموعــه دانشــکده
مهندســی و فنــاوری هســتند.

بخش هفتم :بخش ویژه مخصوص دانشجویان جدید الورود

گســتردهای از دانشهــا در
زمینــه آب را در بــر میگیــرد.
ایــن رشــته مناســب کســانی
اســت کــه عالقهمنــد بــه حــوزه
مســائل مرتبــط بــا آب هســتند.
همانطــوری کــه بیــان شــد،
رشــته علــوم و مهندســی آب
یــک رشــته میانرشــتهای بــوده
و دارای انعطافپذیــری زیــادی
اســت.
اصــوالً موضــوع آب یــک موضــوع
میانرشــتهای بــوده و میتوانــد
تعامــل خوبــی بــا همــه رشــتههای
مختلــف دانشــگاهی داشــته باشــد.
گســتردگی رشــته مهندســی آب
بــه حــدی اســت کــه دانشــجویان
آن ملــزم هســتند تــا درسهایــی
از رشــتههایی دیگــر ماننــد
فنــاوری اطالعــات ،مهندســی
صنایــع ،مهندســی محیطزیســت،
مهندســی کشــاورزی (زراعــت،
باغبانــی و گیاهپزشــکی)،
جغرافیــا ،اقتصــاد ،علــوم اجتماعی
و حقــوق را بگذراننــد.
در ایــران نیــز بحــران آب تحــت
تأثیــر چهــار عامــل اصلــی
تغییــرات اقلیمــی ،مدیریــت
ناکارآمــد ،کشــاورزی کــم بــازده
و افزایــش جمعیــت و همچنیــن
عوامــل جانبــی دیگــر قــرار گرفتــه
و بــه دغدغــه جــدی تبدیــل شــده
اســت.
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دروس رشــته مهندســی آبیــاری ،ترکیبــی از
دروس کشــاورزی و مهندســی اســت .اهــداف دوره
کارشناســی ،تربیــت کارشناســان و مهندســین
مشــاور کارآمــدی اســت کــه بتواننــد عــاوه
بــر عهــدهدار شــدن مســئولیتهای محولــه در
زمینههــای آبیــاری و زهکشــی ،در برنامهریــزی،

طراحــی و آمــوزش ،امــور آزمایشــگاهی در زمینــه
آبیــاری و زهکشــی فعالیــت نماینــد .اهــداف دوره
کارشناســی ارشــد ،تربیــت متخصصینــی اســت
کــه بتواننــد اقــدام بــه مطالعــه و شناســایی عمیــق
در رابطــه بــا شــبکههای انتقــال و توزیــع آب و
تأسیســات وابســته بــه آن نمــوده و از عهــده امــور
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اجرایــی منابــع آب برآینــد .اهــداف دوره دکتــری
نیــز ایــن اســت کــه عــاوه بــر مــوارد فــوق ،بــه امــر
تدریــس هــم در مواقــع لــزوم مشــغول میشــوند.
ایــن گــروه ،چهــار گرایش از رشــته علوم و مهندســی
آب را بــرای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی ارائــه
میکنــد کــه شــامل گرایــش مهندســی آبیــاری و
زهکشــی ،ســازههای آبــی ،مهندســی منابــع آب
و هواشناســی کشــاورزی میباشــد .اخیــرا چهــار
گرایــش دیگــر شــامل مدیریــت و برنامهریــزی
منابــع آب ،مهندســی رودخانــه و اکوسیســتمهای
آبــی ،هیدروانفورماتیــک و آثــار و ســازههای تاریخــی
آب بــه مجموعــه گرایشهــای مقطــع ارشــد و
دکتــری اضافــه شــدهاند کــه معــدود دانشــگاههایی
در حــال جــذب دانشــجو در ایــن گرایشهــای
جدیــد هســتند.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بعــد از بررســی انجامشــده،
بهتریــن دانشــگاههای ایــران بــرای تحصیــل در
مقاطــع کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــری
بــرای رشــته علــوم و مهندســی آب ،دانشــگاههای
تهــران ،تربیــت مــدرس ،شــهید چمــران اهــواز،
تبریــز ،صنعتــی اصفهــان ،شــیراز ،فردوســی مشــهد
انتخــاب شــدند .البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری
اســت کــه در دوره ارشــد و دکتــری بــا توجــه بــه
گرایــش انتخابــی ترتیــب بهتریــن دانشــگاهها
متفــاوت خواهــد بــود.

گرایش مهندسی آبیاری و زهکشی
رشــته آبیــاری و زهکشــی بهطــور تخصصــی
بهمنظــور حفــظ و بهرهبــرداری مناســب از
منابــع آب کشــور راهانــدازی شــده اســت .در واقــع
هــدف از ایــن رشــته اســتفاده از آب در کشــاورزی

֍ اهمیــت رشــته و بــازار کار :بــا توجــه بــه کمبــود
منابــع آبــی و نقــش آب در کشــاورزی ،نیــاز بــه
وجــود متخصصینــی بــا دانــش بــاال در ایــن رشــته
امــری ضــروری میباشــد .فارغالتحصیــان در ایــن
رشــته در مراکــزی همچــون وزارت نیــرو ،جهــاد
کشــاورزی ،منابــع طبیعــی بهعنــوان مســئول
پــروژه و همچنیــن در مراکــز آموزشــی بهعنــوان
مربــی و در صــورت ادامــه تحصیــل بهعنــوان اســتاد
میتواننــد مشــغول بــه کار شــوند .تحقیــق در
زمینههــای مختلــف آبیــاری و زهکشــی و همچنیــن
تحقیقــات بررســی کیفیــت آب و آالیندههــای آب
و چگونگــی تصفیــه آب و طرحهــای اجرایــی در
ایــن زمینههــا میتوانــد از جملــه مســئولیتهایی
باشــد کــه متخصصــان ایــن رشــته قــادر بــه انجــام
آن هســتند.

گرایش سازههای آبی
ایــن گرایــش از جملــه گرایشهــای مشــترک آب و
عمــران میباشــد کــه در زمینــه تحلیــل و طراحــی
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معرفــی گرایشهــای رشــته علــوم و
مهندســی آب

اســت .بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف بایــد یــک
مهنــدس آب در زمینههایــی همچــون هواشناســی،
خاکشناســی ،گیاهشناســی ،چگونگــی تنفــس
ریشــه گیــاه و چگونگــی خــارج ســاختن آب اضافــی
از منطقــه ریشــه و همچنیــن دربــاره چگونگــی
اســتحصال آب و طریقــه انتقــال آن بــه محلهــای
مصــرف اطالعــات جامعــی داشــته باشــد .اعضــای
هیئــت علمــی بخــش آبیــاری و زهکشــی گــروه
مهندســی آبیــاری و آبادانــی دانشــگاه تهــران شــامل
دکتــر تیمــور ســهرابی (اســتاد) ،دکتــر عبدالمجیــد
لیاقــت (اســتاد) ،دکتــر مســعود پارســینژاد
(دانشــیار) ،دکتــر فرهــاد میرزایــی (دانشــیار) ،دکتــر
حامــد ابراهیمیــان (دانشــیار) ،دکتــر حمیــده نــوری
(دانشــیار) و دکتــر آرزو نــازی قمشــلو (اســتادیار)
میباشــد.
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ســازههای آبــی کاربــرد دارد.
ایــن گرایــش بــا مســائلی
همچــون ســازه ،محیطزیســت
و آب در ارتبــاط میباشــد.
ایــن رشــته در جهــت حفــظ
و بهرهبــرداری بهینــه از
منابــع آبــی کشــور حیاتــی
میباشــد .گرایــش ســازههای
آبــی بهطــور تخصصــی بــه
مطالعــه و شناســایی عمیــق
شــبکه انتقــال و توزیــع آب
و ســازههای وابســته بــه آن
و مدیریــت آن میپــردازد.
اعضــای هیئــت علمــی
بخــش ســازههای آبــی گــروه
مهندســی آبیــاری و آبادانــی

دانشــگاه تهــران شــامل دکتر
صــاح کوچـکزاده (اســتاد)،
دکتــر محمدحســین امیــد
(اســتاد) ،دکتــر ابراهیــم
امیــری تکلدانــی (اســتاد)،
دکتــر علــی رئیســی اســتبرق
(اســتاد) ،دکتــر جــواد
فرهــودی (اســتاد) ،دکتــر
عاطفــه پــرورش ریــزی
(دانشــیار) ،دکتــر علیرضــا
(دانشــیار)
وطنخــواه
و دکتــر مهــدی یاســی
(دانشــیار) میباشــد.
֍ اهمیــت رشــته و بــازار
کار :فارغالتحصیــان در
ایــن گرایــش میتواننــد بــه
همــکاری بــا ســازمانهای
مســئول اجــرای طرحهــای
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عمرانــی و در زمینههــای انتقــال آب ،ذخیــره
آب و همچنیــن ســازمانهایی چــون وزارت
جهــاد کشــاورزی ،وزارت نیــرو ،وزارت راه و
شهرســازی و شــهرداریها بپردازنــد و یــا
بهعنــوان ناظــر در پروژههــای طراحــی
ســازههای هیدرولیکــی نظیــر ســدها،
اســکلهها و کانالهــای آبرســانی فعالیــت
کننــد .ایــن رشــته در اکثــر کشــورهای جهان
از جملــه رشــتههای شــاخص و مهــم اســت.

نظیــر کشــف منابــع جدیــد آب ،تأمیــن آب مــورد
نیــاز و کارهایــی از ایــن قبیــل ،در حیطــه کار
مهندســین منابــع آب خواهــد بــود.
اعضــای هیئــت علمــی بخــش منابــع آب گــروه
مهندســی آبیــاری و آبادانــی دانشــگاه تهــران
شــامل دکتــر عبدالحســین هورفــر (اســتاد) ،دکتر
مجیــد خلقــی (اســتاد) ،دکتــر امیــد بزرگحــداد
(اســتاد) و دکتــر کیومــرث ابراهیمــی (اســتاد)
میباشــد.

گرایش مهندسی منابع آب

֍ اهمیــت رشــته و بــازار کار :فارغالتحصیــان
در گرایــش منابــع آب در مراحــل مختلــف
پروژههــای آبــی اعــم از طراحــی ،مدیریــت و
نظــارت بــر پروژههایــی همچــون پروژههــای
منابــع آب ،آبرســانی و مهندســی رودخانــه
نقــش دارنــد .همــکاری بــا مهندســین مشــاور
مجــری طرحهــای آبرســانی و ســازمانهای
دولتــی ماننــد وزارت نیــرو و جهــاد کشــاورزی
از جملــه حیطههــای فعالیــت فارغالتحصیــان
ایــن رشــته میباشــد.

گرایــش مدیریــت منابــع آب بهمنظــور تربیــت
متخصصانــی در زمینههــای شــناخت منابــع آب،
کنتــرل ،بهســازی و انتقــال آب و کیفیــت منابــع
آبــی تدویــنشــده اســت .ایــن رشــته در ســه
بخــش هیدرولیــک ،هیدرولــوژی و مدیریــت و
برنامهریــزی منابــع آبــی کاربــرد دارد .کارهایــی

گرایش هواشناسی کشاورزی

بخش هفتم :بخش ویژه مخصوص دانشجویان جدید الورود

تغییــرات اقلیمــی جهــان ازجملــه نکاتــی اســت
کــه پیشبینــی و کنتــرل پروژههــای مختلــف
بــر اســاس ایــن تغییــرات مشــکل میباشــد.
وجــود متخصصانــی جهــت مطالعــه مســائل
آب و هــوا و تأثیــر عناصــر و عوالــم اقلیمــی در
فعالیــت انســان و مســائل بهرهبــرداری از زمیــن
مثــل کشــاورزی ضــروری میباشد.هواشناســی
بــر پایــه اندازهگیریهــا و دیدهبانیهایــی
اســت کــه در ایســتگاههای هواشناســی انجــام
میشــود .هواشناســی در زمینههــای مختلــف از
جملــه کشــاورزی ،نظامــی ،حمــل و نقــل و غیــره
کاربــرد زیــادی دارد.
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کــه عــاوه بــر داشــتن علــم و دانــش
اساســی آب ،در بخشهــای مرتبــط
بــا آب ماننــد ســازههای آبــی ،آب
کشــاورزی ،آب شــهری ،مهندســی
زهکشــی و اجــرای طرحهــای
آبیــاری در حــد کارشناســی تســلط
دارنــد.
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اعضــای هیئــت علمــی بخــش هواشناســی کشــاورزی گــروه مهندســی
آبیــاری و آبادانــی دانشــگاه تهــران شــامل دکتــر علــی خلیلــی
(اســتاد) ،دکتــر نــوذر قهرمــان (دانشــیار) ،دکتــر جــواد بذرافشــان
(دانشــیار) و دکتــر زهــرا آقــا شــریعتمداری (اســتادیار) میباشــد.
֍ اهمیــت رشــته و بــازار کار :فارغالتحصیــان در ایــن گرایــش
عــاوه بــر فعالیتهــای پژوهشــی و آموزشــی در مراکــز و دانشــگاهها
میتواننــد بهعنــوان هواشــناس در ســازمانهایی ماننــد ســازمان
هواشناســی ،منابــع طبیعــی ،ســازمان حفاظــت محیطزیســت،
شــیالت ،جهــاد کشــاورزی و وزارت نیــرو فعالیــت کنــد.

زمینه کاری رشته علوم و مهندسی آب
بهطورکلــی فارغالتحصیــان رشــته علــوم و مهندســی آب را
میتــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد :دســته ( )1کســانی هســتند

دســته ( )2فارغالتحصیالنــی
هســتند کــه عــاوه بــر داشــتن
دانــش پایــه در زمینــه آب ،در
یکــی دیگــر از رشــتههای فنــی
و مهندســی ماننــد عمــران،
کامپیوتــر و یــا رشــتههای علــوم
انســانی دارای دانــش و اطالعــات
پایــه هســتند.
بــا توجــه بــه گســتردگی و
ارتبــاط نزدیکــی کــه رشــته علــوم
و مهندســی آب بــا رشــتههای
دیگــر دارد ،زمینههــای اشــتغال
مربــوط بــه آن بســیار زیــاد و
متنــوع هســتند .زمینــه کاری و
تخصصــی فارغالتحصیــان شــامل
طراحــی و اجــرای شــبکههای
آبیــاری و زهکشــی ،طراحــی و
اجــرای سیســتمهای آبیــاری
تحتفشــار ،شــبکههای تأمیــن
و انتقــال آب ،سدســازی ،طراحــی
و اجــرای ســدهای خاکــی،
ســدهای انحرافــی ،ژئوتکنیــک و
شــبکههای جمــعآوری فاضــاب،
مطالعــات هیدرولوژیکــی ،اصــاح
و احیــای اراضــی ،مهندســی و
مدیریــت رودخانــه ،هواشناســی
و غیــره میباشــد کــه ایــن افــراد
میتواننــد در بخشهــای زیــر
مشــغول بــه کار شــوند:
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• وزارت نیرو

• سازمانهای آب منطقهای استانی

• وزارت جهاد کشاورزی

• شرکتهای خصوصی مشاور و پیمانکاری

• سازمان شیالت کشور

• شرکتهای مهندسین مشاور آب و خاک

• سازمان شهرداریها

• اداره کل منابع طبیعی و مرتع و آبخیزداری

• وزارت راه و شهرسازی

• شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی

• اداره کشت و صنعتها

• سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

• سازمان هواشناسی کشور

• سازمان جهادهای کشاورزی استانی و شهرستانی

• مراکز فنی و مهندسی کشاورزی

• هیئت علمی گروه های آبیاری در دانشگاههای کشور

• سازمان حفاظت از محیطزیست

اعضای انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1399-1400

مسعود پورغالم آمیجی

دکتری تخصصی

مهندسی آبیاری و زهکشی

دبیر انجمن

مدیرمسئول و عضو تحریریه

مهران آشناور

کارشناسی ارشد

مهندسی سازههای آبی

عضو اصلی

-

بهاره رحمانی

کارشناسی

علوم و مهندسی آب

عضو اصلی

عضو تحریریه

هدی ظاهری

کارشناسی

علوم و مهندسی آب

عضو اصلی

عضو تحریریه

رضا دلباز

کارشناسی ارشد

مهندسی آبیاری و زهکشی

عضو علیالبدل

سردبیر و عضو تحریریه

سپینود محمدی لیری

کارشناسی

علوم و مهندسی آب

عضو اصلی

عضو تحریریه

محسن حسینی جلفان

دکتری تخصصی

مهندسی سازههای آبی

همکار

عضو تحریریه

امید رجا

دکتری تخصصی

مهندسی آبیاری و زهکشی

همکار

عضو تحریریه

امین عبدی

کارشناسی ارشد

هواشناسی کشاورزی

همکار

عضو تحریریه

پویا شهریور

کارشناسی

علوم و مهندسی آب

همکار

عضو تحریریه

نگین نوروزی

کارشناسی

علوم و مهندسی آب

همکار

عضو تحریریه
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دبیر انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
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گرایش
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مسعود پورغالم آمیجی
دانشجوی دکتری سازههای آبی ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

59

جمعیــت جهــان در حــال
حاضر حــدود  7/8میلیــارد نفر
تخمیــن زده شــده اســت .برای
اکثــر اشــخاص ،ایــن عــدد
بزرگــی اســت ولــی وقتــی بــه
درصــد تبدیــل میشــود ،درک
و فهــم ایــن آمــار راحتتــر
خواهــد شــد:
 11درصد جمعیت در
اروپا هستند،
 5درصد در آمریکای
شمالی
 9درصد در آمریکای
جنوبی
 15درصد در آفریقا
 60درصد در آسیا

از میــان کل جمعیــت
جهــان 49 ،درصــد در حومــه
شــهرها زندگــی میکننــد
و  ۵۱درصــد در شــهرها77 .
درصــد مــردم خانــه شــخصی
دارنــد و  23درصــد اصـ ً
ا خانه
ندارنــد 21 .درصــد جمعیــت
دنیــا پرخــور هســتند۶۳ ،
درصــد خــوب میخورنــد15 ،
درصــد کمبــود تغذیــه دارنـ د و
 1درصــد آخریــن غذایشــان را
خــورده ولــی فردایــی برایشــان
نیســت.
همچنیــن درآمــد روزانــهء ۴۸
درصــد مــردم کمتــر از  ۲دالر
است.

 87درصــد جمعیــت آب
تمیــز مینوشــند ۱۳ ،یــا آب
تمیــز ندارنــد و یــا منبــع آبــی
آنهــا آلــوده اســت.
 ۷۵درصــد موبایــل دارنــد امــا
 ۲۵درصــد ندارنــد.
 ۳۰درصــد دسترســی بــه
اینترنــت دارنــد ولــی ۷۰
درصــد شــرایط بــرای وصــل
شــدن بــه اینترنــت را ندارنــد.
 ۷درصــد تحصیــات
دانشــگاهی دارنــد ولــی ۹۳
درصــد تحصیــات عالــی
ندارنــد.
و البتــه  ۸۳درصــد مــردم
دنیــا باســوادند و  ۱۷درصــد
کمســواد و بیســواد.
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 33درصــد مســیحی۲۲ ،
درصــد مســلمان ۱۴ ،درصــد
هنــدو ۷ ،درصــد بودایــی۱۲ ،
درصــد دینهــای مختلــف و
 ۱۲درصــد اعتقــاد بــه هیــچ
دینــی ندارنــد.

بنابرایــن اگــر شــما خانــه
خودتــان را داریــد ،غــذای
خــوب میخوریــد ،آب تمیــز
داریــد ،میتوانیــد وارد
اینترنــت شــوید و بــه دانشــگاه
رفتهایــد ،جالــب اســت بدانیــد
کــه شــما عضــو تعــداد
محــدودی از انســانهای
خوشــبخت در دنیــا هســتید
(کمتــر از  ۷درصــد جمعیــت
جهــان)

از  ۱۰۰درصــد در دنیــا
فقــط  ۸درصــد از ســن ۶۵
ســالگی عبــور میکننــد .اگــر
ســن شــما  ۶۵ســال یا بیشــتر
اســت ،بایــد شــکرگذار باشــید
و قــدر هــر لحظــه زندگــی
خــود را بدانیــد و از هــر ثانیــه
آن بــه نحــو احســن اســتفاده
کنیــد .شــکرگذار باشــید کــه
قبــل از  ۶۴ســالگی ،ایــن دنیــا
را مثــل  ۹۲درصــد انســانهای
دیگــر تــرک نکردهایــد چــون
شــما عضــو انســانهای
برگزیــده هســتید.

رودخانه کایوکا در کلمبیا

دریاچه الکونای در شیلی

 OKJOKULLدر ایسلند

(هر دو تصویر در یک ماه ثبت شدهاند )
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پیشبینی بارش پاییز 1400
امین عبدی دزفولی
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ماه مرداد

بــارش ســال زراعــی جــاری تــا اواخــر مــرداد  38/2درصــد نســبت بــه دوره مشــابه بلندمــدت
و  50/4درصــد نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش داشــته اســت .هیچیــک از اســتانهای
کشــور طــی ایــن دوره بــارش بیــش از نرمــال دریافــت نکردهانــد و بیشــترین کمبارشــی
نســبت بــه بلندمــدت بــه ترتیــب در اســتانهای هرمــزگان ،سیســتان و بلوچســتان و کرمــان
بــا  -۶۴ ،۷۰و  -۵۹درصــد رخ داده اســت.

ماه شهریور

بارشهــا عمدتــاً در اســتانهای ســاحلی خــزر رخ میدهــد کــه مطابــق پیشبینــی در
محــدوده نرمــال و در بخشهــای غربــی ســواحل گرایــش بــه بیــش از نرمــال دارد.

ماه مهر و آبان

در اســتانهای واقــع در همســایگی رشــتهکوههای البــرز و زاگــرس کمتــر از نرمــال اســت و
ســایر اســتانها بیبــارش بــوده یــا بــارش چندانــی ندارنــد .هرچنــد بــارش بــرای اســتانهای
ســاحلی خــزر و شــمال غــرب پیشبینــی میشــود ولــی مقــدار آن بــه اســتثنای بخــش
کوچکــی از غــرب ســواحل خــزر ،در محــدوده کمتــر از نرمــال اســت .بــارش کمتــر از نرمــال
بــرای اســتانهای حاشــیه جنوبــی البــرز و اســتانهای مجــاور زاگــرس مــورد انتظــار اســت.
بــه اســتثنای دامنههــای البــرز و مناطــق شــمالی آن و اســتانهای واقــع بــر امتــداد زاگــرس
و مناطــق غربــی آن ،ســایر مناطــق کشــور بــارش قابلتوجهــی دریافــت نخواهنــد کــرد.

ماه آذر

شــرایط بارشــی کشــور قــدری بهبــود مییابــد؛ بــه طــوری کــه بــه اســتثنای جنــوب غــرب،
جنــوب ،شــرق و شــمال شــرق کشــور کــه بــارش در محــدوده کمتــر از نرمــال خواهنــد
داشــت ســایر مناطــق گرایــش بــه نرمــال دارنــد.
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پیشبینیهای مدل ECMWF

شهریور

مهر

آبان

آذر

پیشبینیهای مدل RegCM4.7

شهریور

مهر

آبان

آذر
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پیشبینیهای چند مدل اروپایی EMME

شهریور
آبان
 oسایت پژوهشکده اقلیمشناسی ()www.cri.ac.ir
 oسایت مرکز مدیریت ریسک بالیای طبیعی اکو ()www.eco-rcrm.ir

مهر

 oسایت سازمان هواشناسی کشور ()www.irimo.ir

آذر
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تأمین انرژی کل دنیا با یک مزرعه بادی بر روی اقیانوس اطلس
بهاره رحمانی
دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب ،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

دو پژوهشــگر دانشــگاه اســتنفورد بــا انتشــار
پژوهــش جدیــدی نشــان دادنــد کــه اگــر
یــک نیــروگاه بــادی در گســتره ســه میلیــون
کیلومترمربــع (انــداز ه کشــور هنــد) در اقیانــوس
اطلــس ســاخته شــود ،میتــوان انــرژی مــورد
نیــاز امــروز کل دنیــا را تأمیــن نمــود .هرچنــد
تأمیــن انــرژی بــا بهــرهی بــاال از بــاد ،بســیار
پیچیــده و تنهــا بــا اضافــه کــردن توربینهــا
میســر نمیشــود .در یــک مزرعــهی بــادی،
مجموعــ ه حرکــت توربینهــا باعــث بــه وجــود
آمــدن نیــروی د َِرگ ( نیرویــی بازدارنــده کــه
در اثــر حرکــت ســیال حــول جســم بــه وجــود
میآیــد) شــده کــه ســبب محدودیــت در تــوان
بــرق تولیــدی میشــود.

ایــن نیــرو بــر روی خشــکی بــه  1/5وات بــر
مترمربــع محــدود میشــود.
شبیهســازی جدیــد نشــان میدهــد کــه در
اقیانــوس اطلــس شــمالی تــوان توربینهــا
بســیار بیشــتر از  1/5وات بــر مترمربــع خواهــد
بــود زیــرا ســرعت بــاد در اقیانــوس  70درصــد
از خشــکی بیشــتر اســت و انــرژی بســیار زیــاد
بادهــا منجــر بــه از بیــن رفتــن اثــر درگ در
توربینهــا خواهــد شــد؛ گــر چــه تولیــد نیــرو
در ایــن اقیانــوس فصلــی اســت و در تابســتان
بــه یکپنجــم مقــدار میانگیــن میرســد .حتــی
در آن وضعیــت ،میتوانــد کل انــرژی اروپــا را
تأمیــن کنــد .چالشهــای زیــادی در ســاخت
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بهرهوري بسيار پايين آب در ايران و مقايسه آن با كشورهاي منطقه خاورميانه
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چنیــن نیروگاهــی وجــود خواهــد داشــت،
بــه ویــژه نیــاز بــه همــکاری جهانــی
گســترده و ســرمایهگذاری عظیــم دارد.
حتــی امــکان دارد آب و هــوای زمیــن را
تغییــر دهــد .همچنیــن توربینهــا بایــد
در شــرایط ســخت و جایــی کــه طــول

موجهــای دریــا بیشــتر از  3متــر اســت،
کار کننــد امــا ایــن ایــده کــه ســاخت
توربینهــای بــادی بــر روی آبهــای
عمیــق کارایــی باالتــری دارد را بیــش از
پیــش تقویــت میکنــد
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مــا در جهانــی زندگــی میکنیــم کــه
بســیاری از کشــورهای آن بــا کمبــود جــدی آب
مواجــه هســتند و منابــع آب شــیرین آن رو بــه
اتمــام اســت.
بنابرایــن هــم نیــاز بــه صرفهجویــی در مصــارف
خانگــی داریــم و هــم مدیریــت مصــرف در
زمینههــای مختلــف اعــم از :کشــاورزی،
صنعــت و غیــره .طبــق آخریــن آمــار ســازمان
بهداشــت جهانــی ،تقریب ـاً  ۸۴۴میلیــون نفــر در
سراســر جهــان هنــوز دسترســی اساســی بــه آب
آشــامیدنی ســالم ندارنــد؛ کــه حــدود  ۹۰درصــد
از آنهــا در آفریقــای جنوبــی و آســیا زندگــی
میکننــد .
افــزون بــر ایــن ،مبنــی بــر گزارشــی از ســازمان
ملــل ،منابــع آب جهانــی یحتمــل تا ســال ۲۰۳۰
فقــط  ۶۰درصــد از آب مــورد نیاز جهــان را تأمین
میکننــد .در ایــن میــان افــراد و ســازمانهای
مختلــف ســخت در تالشانــد تــا بتواننــد
دســتگاهی بــا راندمــان بــاال ،بــرای دسترســی
همــه افــراد جامعــه بــه آب تمیــز ایجــاد کننــد.
آمارهــا نشــان داده اســت کــه بســیاری از افــرادی
کــه بــه آب آشــامیدنی تمیــز دسترســی ندارنــد،
از نعمــت بــرق نیــز بیبهرهانــد .حــال اگــر
بتوانیــم بــا تکیــه بــر فنــاوری ،هــر دو نیــاز آن
جوامــع را بــا اســتفاده از یــک محصــول بــرآورده
کنیــم ،کاری شــگرف انجــام دادهایــم.
در ســال  ۲۰۱۴دانشآمــوز  ۱۷ســاله
اســترالیایی ،بــا نــام "ســینتا ســین نــگاالم"
طرحــی ارائــه داد کــه طــی آن ،بــا تصفیــه
فاضــاب هــم مشــکل آب آشــامیدنی حــل شــده

و هــم انــرژی قابلتوجهــی ذخیــره و آمــاده
اســتفاده میشــد .وی نمونــه اولیــه ایــده خــود را
بــا نــام "هیدروپــرو" یــا " "H2Proایجــاد کــرد.
هیدروپــرو ،دســتگاهی قابلحمــل اســت کــه
فقــط بــا اســتفاده از نــور خورشــید ،انــرژی مــورد
نیــاز خــود را تأمیــن میکنــد .دســتگاه طــوری
طراحــی شــده بــود کــه میشــد در یــک طــرف
آن آب کثیــف و در طــرف دیگــر آن خروجــی آب
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تصفیهشــده را قــرار دارد .در ایــن دســتگاه ،یــک
شــبکه تیتانیــوم تعبیــه شــده کــه توســط نــور
خورشــید ،فعــال گشــته و آب عبــوری از خــود
را بــا اســتفاده از یــک فیلتــر اضافــی ،اســتریل
و تصفیــه میکنــد .همچنیــن طــی واکنــش
فتوکاتالیســتی کــه در ایــن میــان رخ میدهــد،
مولکولهــای آب بــه هیــدروژن و اکســیژن
تقســیم شــده و تنهــا بــا چرخانــدن یــک ســوئیچ
کــه در کنــار آن تعبیــه شــده اســت ،میتــوان
تغذیــه ســلول ســوختی هیدروژنــی و ذخیــره
ایــن انــرژی تمیــز را آغــاز کــرد.
نکتــه قابلتوجــه محصــول فوقالذکــر ایــن
اســت کــه هــر چــه میــزان مــواد شــوینده
همچــون صابــون و ســایر آالیندههــای موجــود
در آب بیشــتر باشــد ،تولیــد هیــدروژن شــدت

بیشــتری گرفتــه و انــرژی بیشــتری تولیــد
میشــود .در ســالهای گذشــته ،نمونههــای
مشــابهی بــرای تصفیــه آب اختــراع شــده اســت
امــا ویژگــی برجســته ایــن طــرح ،عــدم نیــاز بــه
انــرژی اضافــی میباشــد .طــی ایــن فراینــد تنهــا
بــه نــور خورشــید نیــاز داریــم و تیتانیــوم .از مزایای
ایــن دســتگاه میتــوان بــه کمهزینــه بــودن،
ســهولت در نگهــداری و تولیــد میــزان زیــادی
انــرژی اشــاره کــرد.
تاکنــون ایــن فنــاوری در مقیــاس بــزرگ و گســترده
مــورد بهرهبــرداری قــرار نگرفتــه اســت ولــی بــا
توجــه بــه جــدی شــدن دولتهــا و صاحبــان
صنایــع در زمینــه کاهــش انتشــار گازهــای
گلخانــهای اســت و تمایــل آنهــا بــه جایگزیــن
کــردن ســوختهای فســیلی اعــم از زغالســنگ،
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نفــت و گاز طبیعــی ،بــا ســوختی پــاک ،همــگام بــا
محیطزیســت و در عیــن حــال ارزان ،پیشبینــی
شــده اســت کــه ایــن محصــول در بــازار جهانــی
بــا اســتقبال خوبــی روبــرو شــود .در ایــن میــان
«بیــل گیتــس» ،بنیانگــذار شــرکت مایکروســافت
و «لــیکا شــینگ» ،میلیــاردر هنگکنگــی ،روی
ایــن اختــراع منحصربهفــرد ،بــرای تولیــد هیــدروژن
ســبز ارزان ســرمایهگذاری کردنــد.
ااز دیگــر کاربردهــای ایــن محصــول شــگرف،
میتــوان بــه نصــب آن در صفحــات خورشــیدی
بــرای تولیــد بــرق بیشــتر و اســتفاده از آن بــه
عنــوان منبــع تأمیــن انــرژی پــاک در خودروهــا،
ماشــینآالت و حملونقــل هوایــی اشــاره کــرد.
بــه همیــن منظــور شــرکت « »Sumitomoژاپنــی

و «خودروســازی هیونــدای موتــور» نیــز روی ایــن
فنــاوری ســرمایهگذاری کردنــد .شــرکت هیــدرو
پــرو اعــام داشــته اســت کــه تاکنــون حــدود ۲۲
میلیــون دالر ســرمایه جمـعآوری شــده تــا بتواننــد
ایــن فنــاوری را از آزمایشــگاه بــه کارخانــه و خــط
تولیــد هدایــت کننــد.
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شــیخ بهایــی حکیــم ،ریاضــیدان ،منجــم،
معمــار ،شــاعر ،ادیــب و دانشــمند قــرن دهــم
و یازدهــم هجــری شمســی بــوده اســت3 .
اردیبهشــت مصــادف بــا ســالروز تولــد شــیخ
بهایــی روز معمــار شــناخته میشــود .حمــام
شــیخ بهایــی بــه دســتور شــاهعباس اول توســط
شــیخ بهایــی طراحــی و ســاخته شــدهاســت.
ویژگــی عجیــب و خارقالعــاده ایــن حمــام،
سیســتم گرمایــش آن اســت کــه ســالهای
طوالنــی فقــط بــه وســیله یــک شــمع آب
حمــام را گــرم کــرده اســت .دلیــل ایــن پدیــده
ســالهای طوالنــی بــرای همــگان در هالــهای
از ابهــام بــود تــا ســرانجام پــس از بررســیهای
فــراوان چگونگــی کارکــرد سیســتم ایــن حمــام
کشــف شــد .نحــوه کارکــرد آن بدینصورت اســت
کــه یــک سیســتم لولهکشــی زیرزمینــی در زیــر

آن بهگونــهای طراحــی شــده اســت
کــه گازهــای حاصــل از فاضــاب
حمــام را بــه ســمت مشــعل حمــام
هدایــت کنــد .گازهــا بــه عنــوان
ســوخت بــه مصــرف شــمع حمــام
رســیده و آب را گــرم میکردنــد.
همچنیــن ایــن امــکان نیــز وجــود
دارد کــه سیســتم فاضالبهــای
شــهر اصفهــان بــه گونــه طراحــی
شــدهبودنــد کــه گازهــای حاصــل از
فاضــاب خانههــا توســط لولههــای
ســفالی بــه حمــام منتقــل شــود.
امــا مســئله بعــدی گرمشــدن یــک
حمــام تنهــا بــا یــک شــمعاســت.
جهــت آشکارســازی علــت موضــوع
یــک مختــرع مشــهدی اقــدام بــه
شبیهســازی حمــام شــیخ بهایــی کــرد .ایــن
مختــرع ایرانــی بــا شبیهســازی ایــن حمــام
توانســت دو نشــان طــا از مســکو و ســوئیس
دریافــت کنــد .مدلســازی حمــام ایــن نظریــه
را مطــرح میکنــد کــه احتمــاالً منبــع آب
آن از طــا ســاخته شــدهاســت و بــه دلیــل
رســانایی بــاالی طــا بــه خوبــی انــرژی را بــه آب
منتقــل میکــرده و قــادر بــه گــرم کــردن آب
حمــام طــی ســالیان ســال بــودهاســت .از دیگــر
اقدامــات شــیخ بهایــی ،طرحریــزی کاریــز قنــات
نجفآبــاد ،تقســیم آب زاینــدهرود و تعییــن
دقیــق حقآبــه محــات اصفهــان و روســتاهای
مجــاور در آن زمــان بــوده کــه تــا ســالها بــه
کار میرفتــه اســت.
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