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Countries are moving toward Renewables, and
restrictions on using of fossil fuels are increasing
every day. In this era, most of us have come to
an agreement that we have no choice, but to
develop Green Technologies to preserve our
environment.
In this issue, you will read various topics in the
articles section, including a Book and Software.
Also, the Innovation Ecosystem and startups of
Singapore can be interesting and is a new topic
for this section. In the previous issue, the
technology of CO2 capture from the air was
mentioned, and in this issue, an article about
this technology is presented. Among the
remaining articles, we can mention Green
Asphalt and Green Infrastructure, which is more
important from the point of view of Civil
Engineers.
In the News Section, we will cover topics
including the new Generation of Solar Panels,
the conversion of the ammonia plant to Green
Hydrogen, and the role of Australian Airports in
developing Solar Energy. Following, there is 2
interviews with Dr. Farid Safari of Ontario Tech
University in Canada and the Oxford Institute for
Energy Studies, and Dr. Nasser Moghaddasi, an
International Environmental Expert, through the
News and Interview section.

"We hope you enjoy reading this issue"
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نشریه فناوریهای سبز به ایستگاه سوم خود رسیده است .کشورها به
سوی انرژیهای تجدیدپذیر پیشروی میکنند و روز به روز بر
محدودیتهای استفاده از منابعفسیلی افزوده میشود .در این دوران،
اکثر ما به این باور رسیدهایم که چارهای جز توسعه فناوریهای سبز
جهت حفظ زمینمان نداریم.
در این شماره ،موضوعات مختلفی را در بخش مقاالت ،اعم از معرفی
نرمافزار و کتاب خواهید خواند .همچنین ،اکوسیستم نوآوری و استارت
آپ های سنگاپور میتواند از مقاالت جالب و جدید در این شماره باشد.
در یکی از اخبار شماره پیشین ،به فناوری جذب  CO2از هوا اشاره شد
که در این شماره ،مقالهای در خصوص این فناوری ارائه شده است .از
بین موضوعات باقیمانده ،میتوان به آسفالت و زیرساخت سبز اشاره کرد
که بیشتر از دید مهندسان عمران قابل توجه است.
در بخش اخبار ،موضوعاتی شامل نسل جدید باتری های خورشیدی،
تبدیل کارخانه آمونیاک به هیدروژن سبز و نقش فرودگاههای استرالیا
جهت توسعه انرژی خورشیدی را خواهیم خواند و در ادامه با دکتر فرید
صفری از دانشگاه  OntarioTech University Canadaو موسسه
مطالعات انرژی آکسفورد ،و همچنین دکتر ناصر مقدسی ،متخصص
حوزه بینالملل محیطزیست ،مصاحبهای توسط بخش اخبار و مصاحبه
تهیه شده است.
به این ترتیب ،مجموعه فناوری های سبز ،در تالش است تا بتواند گوشه
ای از پیشرفت ها را در قالب مقاالت ،مصاحبهها و اخبار به سمع و نظر
شما برساند.

" آرزومندیم از خواندن این شماره لذت ببرید"
اعضای تحریریه
نشریه فناوریهای سبز
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مقاالت

جذب مستقیم هوا

چکیده
کربن ،از عناصر پایه در کره زمین و بدن موجودات زنده است و جو زمین نیز یکی از مخازن کربن به
حساب میآید؛ به همین علت چرخه کربن و فرآوردههایی که طی آن آزاد میشوند بسیار مهم هستند.
آنچه طی این چرخه آزاد میشود اغلب به صورت  CH4و  CO2است و به خاطر مصرف باالی سوخت
فسیلی و سایر فعالیتهای انسانی ،مقادیر فراوانی از این دو ترکیب وارد جو شده و سبب به هم خوردن
تعادل چرخه ،ایجاد ردپای کربنی و افزایش اثرات گلخانهای در اتمسفر زمین شده است .به خاطر افزایش
نگرانیها ،شیوههای مختلفی جهت کنترل مقادیر کربن در جو پیشنهاد شد که یکی از مهمترین آنها
روش ) Direct Air Capture(DACمیباشد .این روش بیش از دو دهه است که به عنوان روشی
کاربردی ارائه شده و بعد از طرحهای مختلف ،نخستین دستگاه  DACدر سال  7102در کشور سوئیس
توسط شرکت  Climeworksمورد استفاده قرار گرفت .امروزه بیش از  01دستگاه  DACدر جهان
مشغول فعالیت هستند و تحقیقات در زمینه توسعه هرچه بیشتر این سیستمها و میزان اثربخشی آنها در
حال انجام است.

مقدمه
روند رو به افزایش و نگرانکننده آالیندهها در اتمسفر به ویژه  CO2که در دو دهه اخیر منجر به آثار مخربی از قبیل گرم شدن زمین و تغییرات
اقلیمی شده است ،باعث شده است که توجهها به سمت راهکارهای مختلف به منظور کنترل این وضعیت جلب شود .روشهای مختلفی برای
کنترل یا کاهش  CO2ورودی به اتمسفر ارائه شده که یکی از مهمترین آنها که همچنان در دست توسعه است ،روش Direct Air Capture
یا به طور مختصر  DACمیباشد که در آن کربن با شیوههای خاصی به دام انداخته میشود و در مخازن زیرزمینی ذخیره و یا تبدیل به سوخت
و موادی که بر پایه کربن هستند ،میشود.
در این روش کربن به صورت مستقیم به وسیله فنهای بزرگ از اتمسفر دریافت شده و میتواند برای مدت
طوالنی در انبارهای زمینی عمیق به منظور حذف کربن و منفی شدن مقدار انتشارات ذخیره شود و بعدها می-
توان از آن به همراه  H2برای تولید سوختهای سنتزی و در صنایع مختلف مثل صنایع غذایی استفاده کرد .دو
فناوری اصلی در  DACعبارتند از سیستمهای جذب مایع و جامد که با توجه به شرایط فیزیکی ،نوع مخلوط
گازی که حاوی  CO2میباشد و بسیاری از عوامل دیگر ،روش مطلوبتر انتخاب خواهد شد.
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در نشستهای دورهای زیستمحیطی که برگزار میشود ،برای کنترل  CO2یک نقطه هدف مشخص میکنند که بر
اساس آن باید عملکردی در زمینه های مختلف شکل بگیرد تا بتوان به آن هدف نزدیک شد .طبق استراتژی انرژی ارائه
شده توسط اتحادیه اروپا برای سال های  7101و  ،7101هدف ،هدایت به سیستمهایی با تولید کربن پایین ،انتشار هرچه
کمتر گازهای گلخانهای ،افزایش بهرهوری انرژی و افزایش سهم منابع انرژی تجدیدپذیر میباشد؛ به طور مثال برای سال
 ،7101کاهش  01درصدی نشر  CO2و افزایش  72درصدی سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در مصارف اصلی انرژی پیش-
بینی شده است .در  1COP26نیز با توجه به اهداف مشخص شده ،تالش بر این خواهد بود که تا سال  7101افزایش
دمای ناشی از گرمایش زمین بیشتر از  0.0تا  7درجه سلسیوس نباشد و در این راستا پیشنهاداتی مانند افزایش هر چه
بیشتر استفاده از انرژیهای پاک و کاهش تدریجی انرژی حاصل از زغالسنگ ارائه شده است.
تمامی این اهداف نشان میدهند که انتشارات کربن مهمترین عامل گرمایش زمین است و از اصلیترین چالشهایی به
شمار می آید که بشر امروزه با آن مواجه است و به همین منظور باید تمام راهکارهای کاهش یا کنترل ورود کربن به هوا
مورد بررسی قرار گیرند .برخی از این روش ها مبتنی بر طبیعت هستند و عبارتند از :جنگلزایی ،احیای جنگلها و احیای
زیستگاههای ساحلی و دریایی  .برخی دیگر نیز بر پایه فناوری هستند ،مانند :انرژی زیستی ،جذب و ذخیرهسازی کربن (
.)2BECCS
به دنبال پیش بینی های صورت گرفته درباره روند افزایشی کربن موجود در اتمسفر ،روش  DACیا  3CCدر سال 0111
پیشنهاد شد و استقبال فراوانی را به دنبال داشت و امروزه نیز حدود  01سایت  DACدر کشورهای مختلف در حال فعالیت هستند و
همچنان تحقیقات مختلفی در این زمینه و به منظور بهبود و توسعه آن در حال انجام است.
تا قبل از سال  7170بخش عمده نگرانی بابت هزینههایی بود که این روش نوین به همراه داشت ،اما در سال  7170برخی از دولت ها اعالم
کردند که برای هزینههای مربوطه بودجهای در نظر گرفته و یا از نظر مالی پروژهها را حمایت خواهند کرد و همین موضوع موجب افزایش
هرچه بیشتر تحقیقات در این زمینه شده است .به دنبال نتایج حاصل از این تحقیقات ،انتقادات مختلفی به این روش شده است با این
توضیح که  DACبرعکسِ تعریفی که دارد عمل می کند و اصال کمکی به بحران انتشارات گسترده  CO2نخواهد کرد .در مقابل ،همانطور
که قبل تر گفته شد ،به دلیل استقبال فراوان از این روش در کنار روشهای تایید شده به منظور کاهش  ،CO2محققان به توسعه هرچه
بیشتر این روش متمایل شدهاند.
 DACروشی متفاوت از جذب و ذخیره کربن ( )4CCSنیست بلکه روشی تکمیلکننده در کنار  CCSمیباشد ،زیرا میتوان با استفاده آن،
انتشارات  CO2که در هوا پراکنده شده و منشا مشخصی ندارد را کنترل و جمعآوری کرد و در بلندمدت با ذخیره  CO2میتواند نقش
حذفکننده  CO2از هوا را نیز داشته باشد.

شکل  –0انتشارات کربندیاکسید و غلظت کربندیاکسید اتمسفری ()0201-7171
1-COP:Conference of the Parties / COP26:The 2021 United Nations Climate Change Conference
2-Bioenergy, Carbon Capture and Storage
3-Carbon Capture
4-Carbon Capture and Storage
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بحران  CO2و اهمیت کاهش کربن موجود در اتمسفر
به علت افزایش مصرف جهانی سوخت های فسیلی ،قطع گسترده درختان و گسترش صنایع تولیدی که علت اصلی آن افزایش جمعیت است،
کربن به شکل های مختلف وارد جو زمین شده و سبب افزایش گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی قابل توجهی شده است .اغلب مواد حاوی
کربن در طی واکنشهای شیمیایی در هوا آزاد میشوند ،فرآورده ناشی از این واکنشها اغلب به صورت  CO2میباشد و افزایش بیش از اندازه
 CO2می تواند اثرات مخربی به همراه داشته باشد که همگی ناشی از اثر گلخانهای هستند .بخش عمده  CO2ورودی به جو ناشی از مصرف
سوختهای فسیلی است؛ برای درک بهتر این آثار مخرب میتوان گفت ،میلیونها سال برای تشکیل سوختهای فسیلی زمان الزم است و از
انقالب صنعتی دوم تا کنون ،بشر در تالش بوده تا تمام آنچه که به صورت سوخت فسیلی در منابع زمینی ذخیره شده است را به مصرف برساند
و به دنبال آن ،تنها طی کمتر از  011سال مقدار  CO2موجود در اتمسفر به بیش از دوبرابر حد مجاز خود رسیده است؛ از انقالب صنعتی تا
کنون تنها به علت فعالیتهای انسانی بیش از  7111گیگاتُن  CO2وارد جو شده است.
علت اهمیت مقدار کربندیاکسید موجود در جو این است که  CO2یک گاز گلخانهای است و گازهای گلخانهای در مقادیر مطلوب ،وظیفه
کنترل دمای میانگین کره زمین را دارند .در واقع گازهای گلخانه ای گرمای خورشید رو جذب کرده و به تدریج گرما را به سطح زمین به صورت
اشعه مادون قرمز منعکس میکنند .در صورت نبود اثر گلخانهای دمای سطح زمین به جای ̊ ، 00.0Cزیر صفر میشد و این به معنای نابودی
حیات در کره زمین است .این اثر تا زمانی تاثیر مثبت دارد که مقادیر گازهای گلخانه ای دچار افزایش نشود ،اما آنچه امروزه بحران ایجاد کرده
است ،افزایش شدید  CO2در  011سال گذشته است که سبب گرمایش زمین و آثار جبران ناپذیر آن شده است.
از دیگر اهمیتهای مقادیر  CO2در جو میتوان به واکنش شیمیایی آن در منابع آبی مثل اقیانوسها اشاره کرد .با افزایش  CO2در اتمسفر،
این گاز در آب حل میشود و با انجام واکنش شیمیایی ،کربنیک اسید در آب تولید میشود و سبب کاهش  pHاقیانوسها و اسیدی شدن آنها
میشود .از زمان انقالب صنعتی تا کنون پی اچ آب اقیانوس ها از  1.70به  1.01کاهش یافته است .در ظاهر شاید  1.00مقدار کمی به نظر برسد
اما با توجه به لگاریتمی بودن تغییرات پی اچ ،این مقدار تغییر نشان از افزایش  01درصدی اسیدیته آب دارد و این مسئله بر روی حیات و رشد
موجودات زنده دریایی اثرگذار است.
به طور کلی تعادل عناصر و ترکیبات شیمیایی موجود در کره زمین از اهمیت بسیاری برخوردار است و هرگونه تغییر در آن بر روی طبیعت و
حیات موجودات زنده تاثیر میگذارد .به همین علت افزایش  ،CO2امروزه نگرانکنندهترین موضوع در زمینه محیط زیست است و یافتن
راهکارهای مختلف برای کاهش آن نیز همواره بررسی میشود.
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روشهای مختلف کاهش و جمع آوری کربن موجود در هوا
جهت کاهش انتشارات کربن روشهای متداولی از جمله استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،بهرهوری انرژی و جلوگیری از جنگلزدایی پیشنهاد
میشود و تمامی این روش ها از جایگاه بسیار مهمی برخوردار هستند اما برای رساندن انتشارات به صفر ( )Net-zeroاین روشها کافی نیستند و
باید به دنبال راهکارهایی بود که بتوان با استفاده از آنها انتشارات را به تدریج به صفر رساند .این تنها حالتی است که میتوان گرمایش زمین را
کنترل کرد و از تغییرات بیشتر دمای کره زمین جلوگیری کرد .طبق تحقیقات انجام شده توسط آکادمی ملی علوم ،مهندسی و پزشکی(
 )5NASEMو هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی ( ،)6IPCCبرای کنترل این تغییرات یک مقدار هدف تا سال  7101تعیین شده است که برای
رسیدن به آن باید ساالنه مقدار مشخصی از انتشارات کربن از هوا حذف شود .تا سال  7101این مقدار باید حدود  01گیگاتن در هر سال و تا
سال  71 ،7011گیگاتن در هر سال باشد تا بتوان به این هدف دست پیدا کرد.

در  71سال اخیر مطالعات فراوانی درباره راهکارهایی برای حذف کربن صورت گرفته است و روشهای متنوعی برای آن وجود دارد و این روشها
به دو دسته اصلی بر پایه فناوری و طبیعت تقسیم میشوند .در تمامی این روشها ،کربنِ دریافت شده از جو در یک مخزن ذخیره میشود که
اغلب این مخازن در طبیعت هستند؛ مثل درختها و گیاهان ،خاک ،انبارهای طبیعی زیرزمینی ،صخرهها و سنگها و اقیانوسها؛ همچنین
میتوان کربن را در مخازن غیرطبیعی مثل سیمان ذخیره کرد.
روشهای طبیعی حذف کربن عبارتند از جنگلزایی ،احیای جنگلها و احیای زیستگاههای ساحلی و دریایی و روشهای فناورانه 7نیز عبارتند از
انرژی زیستی ،جذب و ذخیرهسازی کربن که به اختصار  BECCSنامیده میشوند.

5-National Academies of Sciences, Engineering and Medicine
6-Intergovernmental Panel on Climate Change
7-Technological
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 .1-2روش های طبیعی
روشهای طبیعی ،روشهای مشخصی هستند که اثربخشی مثبتی دارند و نسبت به روشهای فناورانه متدداول
ترند .در جنگلزایی و احیای جنگلها آنچه اتفاق میافتد ،استفاده از فتوسنتز گیاهان برای جذب کربن از هدوا
است .جنگلها ساالنه  7.2گیگاتُن از  CO2موجود در اتمسفر را جذب میکنند (حدود  2%کل انتشارات ساالنه
 .)CO2در روش جنگلزایی ،جنگلهای جدیدی پدید میآیند و گیاهان باید در مناطقی کاشتده شدوندد کده
حداقل تا  01سال گذشته در آن ها جنگلزایی رخ نداده است .در روش احیای جنگلها تاکید بر کاشت مجددد
درختان و گیاهان در جنگلهایی است که در  01سال اخیر یا باالتر دچار جنگلزدایی شدهاند.

با توجه به منطقهای که یکی از دو روش باال در آن اجرا میشود ،نوع گیاهان و تعداد آنهدا جدهدت کداشدت
مشخص میشود .در بسیاری از نواحی کره زمین میتوان یکی از این دو روش را پیاده کرد چرا که با توجه بده
نوع آب و هوای هر منطقه ،جنگل ها متفاوت هستند .به طور مثال در نواحی شمالی آسیدا و قداره آمدریدکدا،
جنگلهای شمالی و در آفریقای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی جنگلهای گرمسیری را داریم.
در روش احیای زیستبومهای دریایی نیز میتوان به کنترل و جلوگیری از ماهیگیریهای گستدرده ،اندتدقدال
مرجانهای در معرض خطر ،آب انداختن به تاالبهای ساحلی و روشهای مشابه اشاره کرد.

 .2-2روش های فناورانه
به علت کم بودن مقادیر کربن ذخیره شده توسط جنگلها و با توجه به اینکه گیاهان ظرفیت محدودی برای ذخیره کربن دارند و در صورتی که
زمان مرگ گیاهان فرا برسد این کربن مجددا به هوا باز میگردد ،راهکارهایی بر پایه فناوریهای نوین نیز جهت حذف کربن از جو و ذخیره
زیرزمینی آن ارائه شده است.
زیستتودهها در روش  BECCSبسیار مورد توجه هستند .هر چیزی که منشا زیستی(گیاهی یا جانوری) داشته باشد ،مثل گیاهان ،حیوانات و
سایر موجودات زنده ،میتواند زیست توده باشد .امروزه با استفاده از زیستتودهها میتوان به سوخت زیستی دست یافت و انرژی حاصل از
سوختن آن نیز انرژی زیستی است؛ یعنی همان انرژی که کمک به حذف کربن از اتمسفر میکند .با سوختن مستقیم زیستتوده یا تخمیر و
تبدیل آن به الکل و سپس سوزاندن آن برای تولید انرژی باز هم  CO2وارد اتمسفر خواهد شد اما آنچه این انرژی را از سایر انرژیهای مورد
مصرف متفاوت میسازد ،این است که نیروگاههای سوخت زیستتوده مجهز به سیستمهایی هستند که هنگام سوختن CO2 ،غلیظ موجود در
گازهای خروجی را قبل از ورود به هوا از سایر گازها جدا میکند .از این روش در مواقعی استفاده میشود که امکان پیادهسازی سیستم DAC
وجود ندارد و با استفاده از آن ،کربن جذب سطوح کاتالیستی میشود و میتوان از ورود  CO2به جو جلوگیری کرد و یا به شکلهای دیگر آن را
دریافت و سپس در مکان مشخصی ذخیرهسازی کرد.
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از معایب این روش این است که برای تهیه زیستتوده به زمینهای کشاورزی فراوان جهت تهیه مواد اولیه سوخت زیستی
نیاز است و همین موضوع سبب جنگلزدایی خواهد شد ،مصرف آب را به شدت افزایش میدهد ،بحران مواد غذایی به تدریج
ایجاد شده و مشکالت به همین شکل افزایش خواهند یافت .به همین خاطر ،به دنبال روشهای جایگزین ،روش DAC
پیشنهاد شد که بشر را با چنین موانعی مواجه نمیکند.
در روش  ،DACاز ماشینهای عظیم که معموال فنهای بزرگی روی آن تعبیه شده است ،استفاده میشود تا کربن مستقیما
از هوای پیرامون دریافت شود .در این روش با عبور هوا از میان این دستگاهها ،مواد شیمیایی موجود در داخل آن با CO2
واکنش میدهند و آن را از هوا حذف کرده و سپس هوای بدون  CO2رو از خود عبور میدهند و خارج میسازند .به مواد
شیمیایی که  CO2را دریافت و جدا میکنند” ،عوامل گیراندازنده “8میگویند و بالفاصله بعد از جداسازی  CO2از هوا به فرم
اولیه خود باز میگردند تا بتوانند باز هم  CO2دریافت کنند .این عوامل به دو دسته حاللهای مایع و جاذبهای جامد
تقسیم و با توجه به شرایط فیزیکی و ترکیب شیمیایی مخلوط گازی حاوی  CO2انتخاب میشوند.

شکل – 7تاثیر حفظ تغییرات دمایی کره زمین در بازه زیر  0.0درجه سلسیوس جهت کنترل

گرمایش جهانی و عوامل موثر بر آن
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در بخشهای گرمایشی و صنایع به دو روش رایج  CO2را دریافت و حذف میکنند .حذف پس از احتراق و حذف پیش از احتراق؛ معموال در
بخشهای حرارتی از حذف پس از احتراق کربن و در صنایع ،با توجه به فرآیند انجام شده و حجم  CO2تولید شده از هر دو روش استفاده
میشود .اما عالوه بر این دو حالت ،در ابعاد بزرگتر از روش دریافت مستقیم هوا ( )DACاستفاده میشود؛ چرا که در جو مقدار زیادی CO2
آزاد شده وجود دارد که عامل اصلی گرمایش زمین است و با استفاده از دستگاههای  DACمیتوان این جداسازی را انجام داد.
روش  DACاز حدود  01سال پیش در دست بررسی قرار گرفت و بیش از  71سال است که به صورت رسمی به عنوان راهکار موثر پیشنهاد
شده و در سال  7102اولین دستگاه در مقیاس صنعتی در سوئیس تولید و تست شد.

شکل  –0نمونهای از دستگاههای  DACمورد استفاده در کشور سوئیس
در  DACهوا توسط فنهای بزرگ دریافت میشود و طی واکنشهای شیمیایی  CO2استخراج شده و با بازدهی  20درصدی از هوا جدا
میشود و هوا وارد جو می شود .این دقیقا همان فعالیت روزانه گیاهان و درختان است که به روش فتوسنتز انجام میشود ،با این تفاوت که
سرعت در  DACخیلی بیشتر است و  CO2در نهایت به شکل خالصتری جهت ذخیره یا استفاده در زمینههای دیگر جدا میشود .جاذبها
یا همان گیرندهها در این روش به دو شکل جامد و مایع هستند و بر اساس شرایط موجود انتخاب میشوند.
فرآیند با کنتاکتور هوا 9که نوعی برج سردسازی بزرگ است ،آغاز میشود .همانطور که گفته شد هوا توسط فنهای بزرگ به داخل این برج
کشیده میشود و از روی سطوح پالستیکی که حاوی عوامل گیرنده مثل جاذبهای جامد یا حاللهای آلی است عبور میکند .بسته به نوع
گیرندهها ،روش جداسازی کربن متفاوت است.

در صورت استفاده از حاللهای مایع ،هوای حاوی  CO2از روی یک حالل مایع غیرسمی(معموال حالل هیدروکسیدی) مثل سدیم
هیدروکسید یا پتاسیم هیدروکسید عبور میکند و پس از انجام واکنش شیمیایی CO2 ،به صورت نمک کربنات مثل سدیم کربنات و یا
پتاسیم کربنات (با توجه به نوع حالل) از هوا جدا می شود و بخار آب به همراه هوا حاوی درصد بسیار کمتری از  CO2از
دستگاه خارج میشود .در ادامه در درون راکتور ساچمهای 10باید  CO2از ترکیب پتاسیم/سدیم کربنات جدا شود تا مجددا
بتوان از  KOHو  NaOHبه عنوان حالل مایع استفاده کرد .برای این کار باید پتاسیم/سدیم
کربنات با مادهای واکنش دهد تا بتوان گروه  OHرا مجددا جایگزین گروه کربنات ()CO32-
کرد.
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به طور مثال ،اگر حالل مورد استفاده  KOHباشد ،پس از عبور هوا از روی حالل CO2 ،به صورت  K2CO3جدا میشود و میتوان
 Ca(OH)2را به منظور جایگزین کردن گروه  OHدر پتاسیم کربنات جهت استفاده مجدد به کار گرفت .در این حالت ،فرآوردهها CaCO3
و  KOHخواهند بود KOH .به قسمت ورودی باز میگردد تا به جداسازی  CO2از هوای ورودی بپردازد و  CaCO3به برج بعدی ،یعنی
کلسینر 11منتقل می شود تا بتوان باز هم گروه کربنات را جداسازی کرد .در این قسمت  CaCO3تجزیه میشود و  CO2به صورت خالص به
قسمت بعدی منتقل شده و  CaOمجددا طی واکنش به صورت  Ca(OH)2درآمده و به مخزن قبلی منتقل میشود .از  CO2خروجی که
دارای درصد خلوص بسیار باالیی است میتوان در صنایع مختلف استفاده کرد یا آن را در مخازن زیرزمینی دفن کرد.

شکل  –0مراحل جداسازی  CO2با استفاده از حالل مایع هیدروکسیدی

در صورت استفاده از جاذبهای جامد ،جذب سطحی اتفاق میافتد .در این حالت ،الیه بسیار نازکی از  CO2به سطح فیدلدتدر اندتدخداب شدده
میچسبد و جداسازی انجام میشود .مولکولهای  CO2هنگام عبور از سطح جاذب ،به سطح فیلترها میچسبند ،برای همین فیلترها بدایدد بده
نوعی انتخاب شوند که گیرندههای جامد بتوانند به آسانی  CO2را گیر بیندازند و  CO2راحت به آنها متصل شوند .در این روش ،هوا توسط فن
در مخزن جمعآوری میشود تا زمانی که تمام فیلتر از  CO2اشباع شود ،سپس مخزن جمعکننده بسته میشود و دما در داخل آن تا 11-011

درجه سلسیوس افزایش مییابد و باعث آزاد شدن  CO2در یک جریان متمرکز (محلول غلیط  )CO2میشود که میتوان از آن به طور مستقیدم
استفاده و یا آن را ذخیره کرد.
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در کنار مقایسه انرژی مصرفی ،باید به این موضوع اشاره کنیم که از حاللهای مایع میتوان بارها استفاده کرد اما فیلترها به
مرور زمان فرسوده و غیرقابلاستفاده می شوند و در این شرایط باید توسط فیلترهای نو جایگزین شوند و فیلترهای کهنه زباله
تولید میکنند.
عالوه بر جاذبهای جامد و حاللهای مایع روشهای دیگر  DACوجود دارد که در حال توسعه هستند .جداسازی
سرمایشی 12و استفاده از غشاهای آلی 13دو مورد از آنها هستند.
پس از استفاده از هریک از روشها ،در نهایت کربندیاکسید باید منتقل شود .بهترین روش برای انتقال  CO2به کمک کشتی
و خطوط لوله است .انتقال به وسیله کشتی روشی است که برای گاز طبیعی هم استفاده میشود و هزینه و آسیبهای زیست-
محیطی کمتری نسبت به خطوط لوله دارد اما چون نشت  CO2به طور کلی آسیب سنگینی وارد نمیکند ،روشهای انتقال
هر دو نسبتا امن محسوب می شوند .اگر هدف ذخیره کربن در زمین باشد ،دو روش ذخیره کربن در انبارهای زیرزمینی و
کربناته کردن مواد معدنی بهترین راهکارها خواهند بود و در این حالت  11درصد از کربنی که به یکی از این دو روش از
اتمسفر حذف میشود در واقع به صورت دائمی (برای بیش از  0111سال) از هوا حذف خواهد شد.

مزایا و معایب روش DAC
شرکتهایی که در زمینه تولید  DACفعالیت میکنند همواره در تالش هستند تا نسل جدیدی از این دستگاهها را با قابلیتهای جدیدتر،
معایب کمتر ،بازدهی مثبتتر و در ابعاد بزرگتر با ظرفیت دریافت حداکثر  01میلیون تن  CO2در سال تولید کنند .در دستگاههای تولید شده
با ظرفیتهای حداقل ،توانایی جذب  01درصد از  CO2ناشی از فعالیتهای انسانی را دارند و پس از جذب آن ،گاز به انبارهای زیرزمینی پمپ
میشود و به طور دائمی از اتمسفر حذف میشود.
در مقایسه با سایر روشها DAC ،کامال مستقل از نیروگاهها ،به ویژه نیروگاههای سوخت فسیلی ،فعالیت میکند چرا که کربندیاکسید
دریافتی ،از هوای پیرامون دریافت می شود و فعالیت آن به میزان انتشارات خروجی از این نیروگاهها وابسته نیست .این موضوع سبب میشود که
از  DACبتوان بدون محدودیت مکانی استفاده کرد و نسبت به سایر روشها انعطافپذیری بیشتری دارد.

همچنین در مقایسه با سایر روشها DAC ،زمین کمتری به ازای هر  70تن  CO2دریافتی نیاز دارد (مقداری حدود  1.110تا  1.22کیلومتر
مربع) .اگر مقدار کربندی اکسید دریافتی را یکسان فرض کنیم ،برای حذف همین مقدار کربندیاکسید با روش جنگلزایی یا احیای جنگلها به
حدود  000کیلومتر مربع زمین نیاز است .عالوه بر این ،از  CO2حاصل میتوان منابع انرژی مختلفی مثل سوختهای هیدروکربنی کربن-خنثی
به دست آورد؛ همچنین در بازیابی مواد بر پایه نفتی و تولید مواد اولیه صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد اما مهمترین فایده آن تبدیل کربن به
مشتقات نفتی است.
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در کنار مزایای گفته شده معایبی هم برای این روش وجود دارد .مهمترین مشکل در استفاده از این روش در حال حاضر هزینههای باالی ناشی
از تامین انرژی برای فعالیت دستگاه است .به همین علت است که اغلب  CO2حاصل به جای تزریق شدن در انبارهای زیرزمینی ،به فروش
میرود تا مورد استفاده قرار گیرد .هزینههای پیشبینی شده به ازای هر تن  CO2دریافتی بین  01تا  0111دالر متغیر است؛ این در حالی
است که برای احیای جنگلها تنها  01دالر به ازای هر تن نیاز است .در واقع این قیمتها به موارد مختلفی مثل نوع  ،DACشیوه دریافت
 ،CO2ذخیرهسازی یا استفاده از  CO2دریافتی و قیمت تجهیزات مربوط به دستگاهها بستگی دارد .برای مثال ،چون استفاده از حاللهای
مایع برای رسیدن به دمای  111درجه سلسیوس انرژی بیشتری نیاز دارد ،بازه قیمتها باالتر از جاذبهای جامد است .برای استفاده از حالل-
های مایع بازه قیمت حدود  10تا  707دالر به ازای هر تن  CO2و در جاذبهای جامد برای همین مقدار  CO2حدود  12تا  770دالر خواهد
بود .در صورتی که نتوان به طور قطعی برای تامین این مقدار انرژی از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده کرد و مجبور به سوزاندن سوخت فسیلی
باشیم ،عمال روش  DACناکارآمد خواهد بود.
 CO2دریافت شده که در زمین ذخیره و یا در صنعت و در
فشارهای پایین استفاده میشود باید ابتدا به صورت CO2
مایع درآید و برای این کار نیاز به اعمال فشارهای باال جهت
مایعسازی  CO2میباشد تا بتوان در هر دو حالت با آن
راحتتر کار کرد .همین مسئله سبب باال رفتن سرمایه اولیه
برای تولید دستگاه (به خاطر نیاز به تجهیزات اضافی مثل
کمپرسور) و هزینههای عملیاتی می شود.
عالوه بر توضیحات داده شده ،ظرفیت انبارهای کربن،
عوارض زیستمحیطی غیرمنتظره و نیاز به زمینهای خالی
باعث ایجاد اختالل در روند توسعه این روش میشود و
ممکن است سبب ایجاد هزینههای گزافی برای جبران
ضررهای ناشی از این موارد شود.
به طور کلی این روش بسیار هزینه بر تر از سایر روشهای
حذف کربن میباشد و بازه قیمت دقیقی هم در حال حاضر
برای آن وجود ندارد چرا که هنوز تبدیل به یک روش رایج و قطعی نشده است .به همین علت دولت ها برای تامین هزینههای آن بودجه های
باالیی در نظر گرفتهاند و در برخی کشورها بودجه ها جهت توسعه این روش در اختیار فعاالن این حوزه قرار گرفته است که سبب اعتراضاتی نیز
شده است.
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بازدهی  DACو میزان گستردگی استفاده از آن
همانطور که گفته شد ،حدود  01سایت  DACدر کانادا ،آمریکا و اروپا در حال فعالیت هستند و جدیدترین آنها در سپتامبر  7170در ایسلند
شروع به کار کرد و  CO2دریافتی آن در سنگهای بازالت ذخیره میشود .هنوز به صورت گسترده کاربرد  DACمشاهده نمیشود ،به همین
علت نمی توان مقادیر دقیقی برای بازدهی آن در نظر گرفت اما به نظر میرسد در آیندهای نزدیک و با توجه به نتایج تست دستگاههای مختلف،
از این ابزار به صورت گستردهتر و با بازدهی نسبتا باالیی استفاده شود .با توجه به پیشرفتهایی که در این زمینه رخ داده است ،پیشبینی
میشود که از  DACبرای حذف ساالنه  10مگاتُن  CO2تا سال  7101و  111مگاتُن تا  7101بتوان استفاده کرد.
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نتیجه گیری
اگر بخواهیم از تمام آنچه که گفته شد به یک نتیجه کلی برسیم ،باید بگوییم که برای رایجتر شدن  DACو افزایش مقادیر حذفی  CO2تا
 0111گیگاتن ،تنها راه تامین هزینه ها است؛ بعد از آن ،پذیرش اجتماعی گسترده و ایجاد قوانین و مقررات دولتی جهت محدود کردن عوارض
جانبی منفی این روش نیز مهم است .از جمله آثار منفی میتوان به رقابت بر سرزمینهای خالی ،انرژی و آب ،ریسکهای مربوط به آثار زیست
محیطی و آسیبهای احتمالی به سالمت موجودات زنده اشاره کرد.
در نهایت همه موارد مطرح شده نباید باعث شود که تمام تمرکز بر روی حذف  CO2باشد و از مسئله کنترل و کاهش انتشارات  CO2غفلت
شود .بلکه باید نظارت اصلی ابتدا روی کاهش  CO2باشد چرا که اگر این انتشارات از کنترل خارج شوند و به مقادیر بسیار باال برسند ،آثار آن-
ها جبران ناپذیر خواهد بود و هیچ راهی برای حذف حداکثری آن وجود نخواهد داشت.

منابع
1.Zolfaghari, Zahra, et al. "Direct air capture from demonstration to commercialization stage: A bibliometric analysis." International Journal of Energy Research (2021).
2.Marchese, Marco, et al. "CO2 from direct air capture as carbon feedstock for Fischer-Tropsch chemicals
and fuels: Energy and economic analysis." Journal of CO2 Utilization 46 (2021): 101487.
3.Koytsoumpa, Efthymia Ioanna, Christian Bergins, and Emmanouil Kakaras. "The CO2 economy: Review of CO2 capture and reuse technologies." The Journal of Supercritical Fluids 132 (2018): 3-16.
4.https://climatescience.org/advanced-direct-air-capture
5.https://www.iea.org/reports/direct-air-capture

6.https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbondioxide
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مفهوم زیرساخت سبز
زیرساخت سبز یا زیرساخت سبز-آبی به شبکهای اطالق میشود که ترکیب را برای حل چالشهای شهری و آب و هوایی به وسیله تطابق با
طبیعت فراهم می کند .اجزای اصلی این رویکرد شامل مدیریت آب باران ،سازگاری آب و هوایی ،کاهش تنش گرمایی ،افزایش تنوع زیستی ،تولید
غذا ،کیفیت بهتر هوا ،تولید انرژی پایدار ،آب تمیز و خاکهای سالم و همچنین عملکردهای بیشتر انسانی مانند افزایش کیفیت زندگی از طریق
تفریح و ایجاد سایه و سرپناه در داخل و اطراف شهرها است .زیرساخت سبز همچنین به ارائه یک چارچوب اکولوژیکی برای سالمت اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی ِاطراف ما ،کمک میکند.
زیرساخت سبز زیر مجموعه ای از زیرساخت پایدار و مقاوم محسوب میشود که در استانداردهایی مانند  ،SuRe1استاندارد زیرساختهای پایدار
و مقاوم ،تعریف شده است .با این حال ،زیرساخت سبز همچنین میتواند به معنی زیرساخت کمکربن مانند زیرساختهای انرژی تجدیدپذیر و
سیستمهای حمل ونقل عمومی باشد .زیرساخت سبز-آبی همچنین میتواند جزء سیستمهای
زهکشی پایدار یا سیستمهای زهکشی پایدار شهری ( SuDS2یا  )SUDS3باشد که برای مدیریت
کمیت و کیفیت آب طراحی شده است و امکان بهبود تنوع زیستی و رفاه را فراهم میکند.
تحقیقات حاکی از آن است که زیرساختهای سبز نظیر درختان ،تاالبها ،پارکها ،فضاهای باز و
بامهای سبز میتواند پاسخگوی بسیاری از مشکالتی باشد که جوامع پرجمعیت با آن دست و پنجه
نرم میکند .زیرساختهای سبز میتواند مزایای زیادی برای شهر و شهروندان همراه داشته باشد و
نیازهای عمده جوامع را برآورده کند؛ به عنوان مثال ،کاشت درختان و سایر گیاهان سبز منجر به
تولید اکسیژن و کاهش کربن میشود و به پایین آوردن سطح آالیندههای هوا کمک زیادی میکند.
عالوه بر این ،افزایش پوشش درختی در سراسر یک شهر ،به تأمین سایه برای مردم و زیرساختها،
فراهم آمدن سکونتگاههای حیات وحش ،جذب آب باران ،کاهش سرعت روانآبها و تقویت سالمت
روحی مردم منجر میشود .در این راستا طراحان میتوانند به جای احداث زیرساختهایبتنی و
پرهزینه ،باغها ،پارکها و خیابانهای مملو از درختان سبز ایجاد کند تا از این طریق به افزایش
جذب آب باران بپردازند .اینگونه اقدامات همچنین میتواند به بهبود سطح سالمتی و ایمنی ساکنان
ال بیماریهای تنفسی یا گرمازدگی را به حداقل برساند و مسیر تردد کودکان
شهرها کمک کند ،مث ً
از خانه تا مدرسه و غیره را ایمن سازد .مهمتر از همه اینکه ،ایجاد زیرساختهای سبز هزینهای به
مراتب کمتر از احداث زیرساختهای خاکستری (بتنی) در بر میگیرد و در نتیجه میتواند سرعت
توسعه شهری را افزایش دهد.
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نمونه زیرساخت سبز در سنگاپور
چندین دهه قبل ،دولت سنگاپور کانالی بسیار بزرگ از بتن و محصور در نردههای فلزی ایجاد کرد تا از طریق آن ،رواناب،
سیل و آب رودخانه کالنگ را که به سمت شهر و ساختمانهای شهری جریان دارد ،کنترل کند .این کانال به مدت چندین
سال به عنوان یک مرز نمادین بین مناطق همجوار شهر عمل میکرد .با گذشت زمان ،کانال مذکور فرسوده شد و نیاز به
بازسازی پیدا کرد .مسئوالن تصمیم گرفتند این بار کانال را به صورت آبراههای طبیعی طراحی کنند تا آب باران و رودخانه
کالنگ را در مسیری درست هدایت کند و از وقوع هرگونه پیشامد ناگوار جلوگیری کند .طبیعیسازی مسیر حرکت آب
رودخانه کالنگ نیازمند مشارکت بخشهای مختلف شهری ،به خصوص آژانس پارکهای سنگاپور بود که مدیریت و مالکیت
زمین های اطراف را بر عهده داشت .در نتیجه ،این آژانس با همکاری دیگر سازمانهای شهری نظیر شهرداری ،وزارت محیط
زیست و وزارت بهداشت پروژه زیرساخت سبز -آبی را طراحی و اجرا کرد و کانال آبی جدید در فضایی سبز احداث شد که
این کار به کنترل سیل و بهبود کیفیت آب نیز کمک زیادی کرده است.

شکل  -1کانال کالنگ در سنگاپور
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فرصت ها و چالش های زیرساخت سبز در اروپا
زیرساخت سبز ،به عنوان شبکه ای از مناطق طبیعی و نیمه طبیعی تعریف می شود که به طور استراتژیک طراحی شده و قادر به ارائه طیف
وسیعی از خدمات اکوسیستم و افزایش رفاه انسان است .در اروپا ،مفهوم زیرساخت سبز به شدت در ارتباط با مفاهیم چند منظوره ،تغییرات آب
وهوایی و رشد سبز است؛ به ویژه در دهه گذشته که منجر به یک برنامه تحقیقاتی و سیاست بسیار متفاوت شده است که مخاطبان و موضوعات
مختلف را هدف قرار می دهد.
سرمایهگذاری در زیرساخت سبز از نظر اقتصادی منطقی است .یک منطقه واحد از زمین میتواند مزایای متعددی را ارائه دهد ،به شرطی که
اکوسیستمهای آن در وضعیت سالمی قرار گیرند .چنین اکوسیستمهای سالمی که از تنوع زیستی برخوردار هستند ،جریانی از کاالها و خدمات
ارزشمند و مهم اقتصادی مانند آب و هوای پاک ،ذخیره کربن ،گرده افشانی و غیره را در اختیار جامعه قرار میدهند .آنها همچنین با محافظت
از ما در برابر سیل و سایر بالیای زیستمحیطی ،نقش مهمی در مبارزه با تاثیراتی که تغییرات آب و هوا میتواند داشته باشد ،دارند.
اگر این نیروگاه های طبیعی آسیب ببینند ،فقط تنوع زیستی ما نیست که آسیب میبیند بلکه کل جامعه متضرر میشود .اگرچه اکوسیستمها به
طور مداوم در حال تکامل هستند ،سرعت تغییرات اخیر در اروپا بی سابقه بوده و منجر به افزایش رقابت برای فضا ،به ویژه در مناطق پرجمعیت
شده است .عواقب چنین چشمانداز تکهتکه و تخریب شده ای فراتر از از دست دادن تنوع زیستی است .طبیعت ،تنها مزایای اندک و تهی برای
مردم خواهد داشت.
در مقابل ،با تمرکز بر راهحل های مبتنی بر طبیعت برای بهبود زیرساخت سبز ،ممکن است بتوانیم اکوسیستمهای سالم را حفظ کرده ،مناطق
طبیعی و نیمه طبیعی تجزیه شده را مجدداً متصل کرده و زیستگاههای آسیب دیده را بازیابی کنیم تا بتوانند کاالها و خدمات بیشتر و بهتری را
در اختیار ما قرار دهند.
مهم تر از همه ،زیرساخت سبز راهی هوشمند و یکپارچه برای مدیریت سرمایه طبیعی به ما ارائه میدهد .اغلب اوقات ،چالشهایی که امروزه با
آن روبرو هستیم به طور جداگانه و با توجه اندک به تعامالت پیچیده بین فعالیتهای عمده کاربری زمین مانند مسکن ،کشاورزی ،حمل و نقل و
تنوع زیستی مورد بررسی قرار میگیرند.
زیرساخت سبز از راهحلهای پویای آیندهنگر حمایت میکند که ما را قادر میسازد تا از پس مسائل مختلف و غالباً رقابتیِ مدیریت زمین با روش
فضایی منسجم برآییم؛ در عین حال پتانسیل چندین مزیت مشترک و راهحلهای برد-برد را افزایش دهیم .در نهایت ،سرمایهگذاریهای
زیرساخت سبز ،مشاغل با مهارت باال و پایین را ایجاد میکند ،مانند برنامهریزی ،مهندسی و ساخت عناصر آن و همچنین بازیابی و نگهداری
اکوسیستمهای شهری و روستایی.
در ماه مه  ، 1111اتحادیه اروپا استراتژی تنوع زیستی را برای توقف از دست دادن تنوع زیستی در اروپا تا سال  1111تصویب کرد .این استراتژی
بر اساس پنج هدف حمایتکننده مشترک طراحی شده است که محرکهای اصلی از دست دادن تنوع زیستی را مورد بررسی قرار میدهد .هدف
 1این بوده است که اطمینان حاصل شود تا سال  ،1111اکوسیستمها و خدمات آنها با ایجاد زیرساخت سبز و بازسازی حداقل  11درصد از
اکوسیستمهای تخریب شده حفظ و ارتقاء مییابند.
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شکل  -1اهداف تنوع زیستی آیچی در برنامه راهبردی تنوع زیستی برای دوره  1111تا  1111که در دهمین
نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تنوع زیستی به تصویب رسید ،گنجانده شد.
در پاسخ به این جاهطلبی سیاسی و همچنین نقشه بهرهوری منابع ،کمیسیون اروپا در ماه مه  1112یک استراتژی جدید برای ترویج استفاده
از زیرساخت سبز در سراسر اروپا منتشر کرد .هدف این استراتژی ،ایجاد یک چارچوب توانمند به منظور ترویج و تسهیل پروژههای زیرساخت
سبز در ابزارهای قانونی ،سیاسی و مالی موجود است.
این تأیید میکند که زیرساخت سبز میتواند سهم بسزایی در اجرای موثر طیف وسیعی از سیاستهای اتحادیه اروپا داشته باشد؛ جایی که
برخی یا همه اهداف مورد نظر را میتوان از طریق راهحل های مبتنی بر طبیعت به دست آورد .همچنین استفاده از زیرساخت سبز را در
چهارچوب استراتژی رشد اروپا در سال  1111که مستلزم یک برنامه رشد هوشمند ،پایدار و فراگیر در سراسر اتحادیه اروپا است ،قرار داده
است.
دولتهای اروپایی در تالش برای احیای صنعت ،بازارهای کار و رقابت ،به دنبال راههای نوآورانه و پایدارتر برای ارتقاء فعالیتهای اقتصادی و در
عین حال مقابله با چالشهای زیستمحیطی هستند .زیرساخت سبز منسجم و موثر میتواند نقش مهمی در این رویکرد جدید ایفا کند.

استراتژی زیرساخت سبز جدید از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است:
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زیرساخت سبز با جداسازی و ذخیره کربن به طور طبیعی و ارائه خدمات بسیار زیاد اکوسیستمی به اقتصاد
کمکربن کمک میکند .عالوه بر این ،بسیاری از اقدامات سازگاری با تغییرات آب و هوا بر اساس راهحلهای
زیرساخت سبز است.
بسیاری از اکوسیستمها ،به عنوان مثال در رشته کوهها (کوههای آلپ ،پیرنه) و در امتداد حوضههای-
رودخانه (راین ،دانوب) ،فراتر از مرزهای ملی گسترش یافتهاند و بخشی از میراث و هویت طبیعی و
فرهنگی مشترک اتحادیه اروپا هستند .آنها نیز از اقدامات هماهنگ ،متحد و چشمانداز کل قاره اروپا به
میزان قابلتوجهی سود خواهند برد.
توسعه ابزاری برای زیرساخت سبز فرا اروپایی در اروپا ،نه تنها مزایای قابلتوجهی برای حفظ انعطافپذیری
و سرزندگی برخی از ارزشمندترین اکوسیستم های اروپا خواهد داشت ،بلکه میتواند به عنوان پرچمدار
مهمی برای ارتقاء زیرساخت سبز در سطح ملی ،منطقهای و محلی ایفای نقش کند و اهمیت زیرساخت
سبز را در تصمیمگیریهای سیاسی ،برنامهریزی و مالی تقویت کند.
کشورهای عضو و مناطق مختلف تشویق میشوند تا از فرصتهایی برای توسعه زیرساخت سبز در زمینه
فرامرزی/فراملی از طریق استراتژیهای کالن منطقهای که توسط ( ERDF4کمک مالی توسعه منطقهای
اروپا) و به ویژه برنامههای همکاری ارضی اروپا پشتیبانی شدهاند ،استفاده کنند.

ابتکار کمربند سبز اروپا
ابتکار کمربند سبز ریشه در بعد از جنگ جهانی دوم ،زمانی که اروپا بین شرق و غرب تقسیم شد ،دارد .در آن زمان مرز بین دو طرف
به شدت محافظت میشد و نوار زمین  -در برخی نقاط باریک ،در برخی دیگر گستردهتر – سالها دست نخورده باقی ماند .پس از سقوط
پرده آهنین ( ،یک مرز سیاسی بود که اروپا را از پایان جنگ جهانی دوم در سال  1491تا پایان جنگ سرد در سال  1441به دو منطقه مجزا
تقسیم میکرد  ).تالش برای ارتقاء این سرزمین برای اهداف حفاظت از طبیعت و ایجاد کریدور اکولوژیکی در امتداد اروپا ،از دریای بارنتز تا
دریای سیاه و عبور از  12کشور انجام شد .با این حال ،ابتکار کمربند سبز بیش از یک پروژه حفاظت از طبیعت است؛ بیشتر در مورد مردم،
فرهنگ ها و کمک به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی بسیاری از مناطق مرزی پیشین است؛ یک دیدگاه و هدف راهبردی روشن برای
هماهنگسازی بهتر فعالیتهای انسانی با محیط طبیعی و افزایش فرصتهای توسعه اجتماعی  -اقتصادی جوامع محلی است .این نه تنها
باعث ارتباط مجدد افراد با طبیعت شده ،بلکه باعث ارتباط آنها با یکدیگر نیز میشود.
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شکل  -2کمربند سبز اروپا
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زیرساخت سبز برای مدیریت پایدار آب شهری:
اقدامات پنج شهر پیشرو
در جستجوی راهحلهای فوری و گذارهای طوالنیمدت به سمت پایداری ،زیرساختهای سبز به طور فزایندهای با
مدیریت آب شهری مرتبط هستند .در این مطالعه ،شیوههای مدیریت آب شهری مبتنی بر زیرساخت سبز پنج شهر
مشهور ،به دلیل رویکرد پیشرونده خود در مدیریت آب مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس بررسی برنامهها و
استراتژی های قابل دسترس شهر ،با اطالعاتی که مستقیم ًا از مدیران شهری به دست آمده است ،هدف،
به اشتراک گذاشتن بهترین شیوهها برای انتقال به مدیریت پایدار آب شهری و در صورت وجود ،به دست آوردن بینش
در مورد نقش زیرساخت سبز در مدیریت آب شهری است .یک چارچوب تحلیلی بر اساس نظریه گذار تصویب شد .هر
پنج شهر در نزدیکی مقیاس مدیریت پایدار آب شهری ،حالتهای گذار را نشان دادند .با وجود همپوشانی در چالشهای
مربوط به تامین آب ،حفاظت از محیط زیست و مدیریت خطر سیالب ،هدف توسعه هر شهر و راهحلهای آنها منحصر
به فرد بود.
زیرساخت سبز به عنوان راهی برای کاهش ردپای آب در سنگاپور و برلین ،برای حفاظت از محیط زیست و منابع آب در فیالدلفیا،
صرفهجویی در مصرف آب آشامیدنی در ملبورن و شهر زیستمحیطی تیانجین چین و سنگاپور استفاده شده است .علیرغم تفاوت در
مقیاس ،زیرساخت سبز در همه موارد ،به عنوان مکمل زیرساختهای معمولی آب استفاده شد .هر پنج شهر یک رویکرد قویِ از باال به پایین
به سمت مدیریت پایدار آب شهری و یک ذهنیت قوی در مورد نقش زیرساخت سبز در توسعه آینده را ارائه میدهند .با این حال ،هر پنج
شهر به چالشهای مشابهی برای پیادهسازی زیرساخت سبز اشاره دارند؛ از جمله ،محدودیتهای فضا و هزینه و همچنین موانع همکاری
بینِ بخشی و ذینفعان که سرعت گسترش راهحلهای زیرساخت سبز در سطح شهر و درک کامل مزایای آن را محدود میکند.
این مطالعه نیاز به تغییر هم زمان شرایط شناختی ،هنجاری و نظارتی سیستم مدیریت آب شهری را برای انتقال پایداری نشان میدهد.
چنین تغییری مستلزم توازن بهتر بین برنامه ریزی از باال به پایین و از پایین به باال برای غلبه بر موانع و تقویت نوآوری است .این پنج شهر به
طور مشترک لیست قابلتوجهی از راهحلهای سبز ،استراتژیها و دستورالعملهای سراسر شهر ،برنامههای آزمایشی پروژه ،مقررات و
برنامههای تشویقی که ممکن است الهام بخش برنامههای گذار دیگر شهرها باشند را فراهم میآورند.
سنگاپور و برلین تمرکز زیادی بر خودکفایی در تامین آب داشتند و در هر دو شهر ،زیرساخت سبز نقش مهمی در اقدامات کل شهر ایفا
میکرد ،اما برلین نگرانی های بیشتری را در زمینه حفاظت از محیط زیست برطرف کرد .برای ملبورن ،نقش زیرساخت سبز برای مدیریت آب
شهری کمتر مشخص بود ،اما تمرکز اصلی بر کاهش مصرف آب لولهکشی و اتصال به زیرساخت سبز از طریق آبیاری بر اساس منابع آب
ثانویه بود .همچنین زیرساخت سبز به عنوان یک هدف حفاظت از محیط زیست از نظر پاکسازی روانآبِ حاصل از فاضالب سطحی قبل از
تخلیه به رودها ،در نظر گرفته شد .برای فیالدلفیا ،چالش غالب ،حفاظت از رودخانهها بود که به طور مستقیم با مدیریت فاضالب سطحی
برای بهبود کیفیت و کمیت آب رودخانه ارتباط داشت .در این جا ،راهحلهای زیرساخت سبز برای نشتاب و پاکسازی رویکرد اصلی بود .برای
شهر در حال توسعه زیست محیطی تیانجین ،پیوند به زیرساخت سبز برای مدیریت آب ،به استفاده از فاضالب سطحی برای آبیاری و تمیز
کردن رواناب حاصل از فاضالب سطحی با تاالب ،مانند ملبورن ،محدود میشود .برای هر پنج شهر ،دلیل مهم استفاده از رویکرد زیرساخت
سبز ،ارزیابی آن برای بهبود زیستپذیری شهر از نظر تفریحی ،رفاهی ،رشد سبز و آب و هوا بود.
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در مجموع ،مثالها نشاندهنده پتانسیل قابل توجهی در استفاده از زیرساخت سبز برای مدیریت آب شهری است .پتانسیلهای

قوی زیرساخت سبز برای تامین آب ،حفاظت از محیطزیست و زیستپذیری در برخی از شهرهای موردی مشاهده شد؛ در حالی
که پتانسیل های زیرساخت سبز برای سازگاری با آب و هوا ،کنترل سیالب و تنوع زیستی در شهرهای مورد بررسی کمتر آشکار
شد.

جدول  -1ویژگیهای پنج شهر پیشرو در زیرساخت سبز برای مدیریت پایدار آب شهری

مساحت

جمعیت

(کیلومترمربع)

(میلیون نفر)

سنگاپور

914

1.5

برلین

944

2.1

ملبورن

29.9

1.12
()1111

فیالدلفیا

259

شهر

شهر زیست-
محیطیتیانجین

29

1.5
()1112

1.21

مشخصات سیستم آب

مشخصات شهر

میزان بارش  1292میلی متر؛ زمین
محدود به عنوان حوضه آبریز؛ کمبود
مخزن آب زیرزمینی؛ سیل ،عدم رعایت
بهداشت از نظر دفع کافی فاضالب و آب
آشامیدنی تمیز و آلودگی در سالهای قبل.

یک جزیره شهری شده با زمینهای
محدود برای آبگیری به منظور تامین
آب نسبت به جمعیت؛ همچنان
هدفمند برای خودکفا شدن در تامین
آب.

بارندگی  511میلی متر؛ عدم وجود
رودخانه اصلی برای تامین آب یا رقیق
کردن فاضالب .سرریز فاضالب ترکیبی به
رودخانهها.

پایتختی که فرصتی برای واردات آب از
مناطق دورافتاده و سواحل رودخانه را
دارد ،اما تصمیم میگیرد آب را از
محدوده شهر تامین کند .

بارش  511میلی متر؛ آبهای زیرزمینی
شور و کم عمق؛ تغییرات آب و هوایی
منابع آب طبیعی موجود را کاهش
میدهد؛ موج گرما و خشکسالی  12ساله

واقع در ساحل پایین دست حوضه آبریز
رودخانه؛ آب زیرزمینی برای تامین آب
مناسب نیست؛ رواناب فاضالب سطحی
که به اکولوژی آب شیرین آسیب می-
رساند؛ با هدف مدیریت پایدار آب
شهری(. )SUWM5

میزان بارش  1111میلی متر؛ قوانین و
سیاست در سطح ایالتی نیازمند کنترل
سرریز فاضالب ترکیبی برای حفاظت از
کیفیت آب در آبهای سطحی است.

به دلیل سیاست مدیریت پیشرفته
فاضالب سطحی (مقرر شده بر اساس
سیاستهای پورتلند و سیاتل) برای
کاهش سرریز فاضالب ترکیبی که طبق
قانون آب پاک فدرال مورد نیاز است،
مشهور است.

میزان بارش  512میلی متر؛ خاک و
آبهای زیرزمینی شور؛ مناطق سبز
مصنوعی و تاالبهای بزرگ؛ جاه طلبی باال
برای زیستپذیری و حفظ منابع.

ساخته شده در زمین بایر؛ آب از شهر
همسایه تامین میشود؛ جاه طلبی باال
برای استفاده مجدد از آب ،در درجه اول
برای حفظ مناطق سبز-آبی مصنوعی.
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 تصویر وسط سنگاپور و تصاویر سمت چپ از، تصاویر سمت راست از بال به پایین برلین و ملبورن: شهرهای پیشرو در زیرساخت سبز-9 شکل
.باال به پایین تیانجین و فیالدلفیا هستند
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اکوسیستم های برتر دنیا  :سنگاپور

در سال  0202اکوسیستم استارتاپی سنگاپور یک جهش  6پلهای را تجربه کرده و این اولین باری است که یک کشور آسیایی در بین 22
کشور برتر این حوزه قرار میگیرد .در بین کشورهای جهان ،سنگاپور دارای رتبه پنجم در تکنولوژی حمل و نقل ،تجارت الکترونیکککی و
خردهفروشی است .در تکنولوژی آموزشی رتبه هفتم جهانی و در بیشتر از ده صنعت دیگر رتبه  22و بهتر از آن را داراست .شهر سنگاپکور
هم اکنون دارای رتبه  02جهانی در بین شهرهای جهان است .در چند دهکه گکتشکتکه کشکور
سنگاپور تالش گستردهای را برای رشد اکوسیستم استارتاپی خود به کار بسته است.
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این کشور کمیتهها و آژانس های متعددی را به همراه بودجه قابل توجه دولتی برای حمایت از استارتاپهایش اختصکا
داده است .در سایه این تدابیر ،جامعه سرمایهگتاران ،برنامههای دانشگاهی برای تحقکیکق و تکوسکعکه ،ککارآفکریکنکان،
شتابدهندهها و استارتاپ هایش رشد قابل توجهیکرده است .در حال حاضر اکوسیستم استارتاپی سنگاپکور بکا حکدود
 2۹۱شتابدهنده و بیش از  ۰622استارتاپ فناوری ،به قطب سرمایهگتاری در منطقه جنوب شرق آسیا تبکدیکل شکده
است و یکی از پیشرفتهترین اکوسیستمها را داراست .از مهمترین خصوصیات این اکوسیستم نیز رهبری و پکیکشکگکامکی
دولت ،شبکه دانشگاهی قوی که نقش تسهیلگری در اکوسیستم دارد ،پیوندها و جایگاهیابی جهانی ،تخصص گکرایکی در
صنایع با فناوری باال و سرمایه گتاری قابل توجه و رو به رشد است.
مدت ها قبل از اینکه این کشور به این جایگاه در حوزه اکوسیستم استارتاپی دست یابد ،پایههای ایجاد اقتصادی رقابکتکی
را پیریزی کرد .برای نمونه ،در برخی صنایع منتخب ،محیطی مناسب برای کسب وکار فراهم کرد و توسکعکه سکرمکایکه
انسانی را در اولویت قرار داد؛ به طوری که در طی کمتر از  62سال که از استقالل سنگاپور میگترد ،این کشور توانستکه
است خود را به عنوان یک مرکز مالی جهانی پیشرو تثبیت کند .براساس آخرین آمار شاخص جکهکانکی مکراککز مکالکی
( ،1 )GFCIسنگاپور با مساحت  ۲00کیلومتر مربع که کمی کوچکتر از شهر تهران است ،در رتبه پنجم مرکز رقابت مالی در جهان قرار گرفتکه
است .در حالی که تهران رتبه  ۸6را از بین  22۱مرکز ،کسب کردهاست .هم چنین در شاخکص شکهکر فکرصکتهکا ککه تکوسکط مکوسکسکه
پرایسواترهاوسکوپرز0منتشر میشود ،جایگاه دوم و در شاخص بزرگترین مرکز مدیریت ثروت در جهان که توسط موسسه دیلویت  ۰مکنکتکشکر
میشود ،رتبه  6را کسب کرده است .این کشور در شاخص آزادی اقتصادی فریزر  ۱رتبه  ،0رتبه یک در شاخص رقابتپتیری جهانی و رتبه  0در
شاخص سهولت کسب وکار را دارا است.
سنگاپور پس از آنکه در سال  2۸۹2دچار رکود اقتصادی بزرگی شد ،بازنگری اساسی در کل اقتصاد انجام داد که منجر به عزمی ملی برای صعود
از زنجیره ارزش جهانی شد و از رقابت در خدمات تولیدی ارزان به بازیگری مهم در صنایع فناوری جهانی تبدیل شد .برنامه اصلی سیاستی ایکن
کشور ،ا ز تمرکز بر ایجاد محیطی مناسب برای کسب و کار که در سطح جهانی ادغام شدهاست ،به تمرکز شدید بر بهبود شرایط بکرای رقکابکت
جهانی از طریق حمایت از نوآوری و استارتاپها تغییر یافت.

1.The Global Financial Centers Index
2.Price Water House Coopers LLP
3.Deloitte Touche Tohmatsu Limited
4.Fraser Institute
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دولت کاتالیزور اصلی برای ساخت این اکوسیستم موفق بوده است ،اما نکته مهمتر آن است که بخش دولتی
وابستگی ایجاد نکرده و بخش خصوصی را از بین نبرده است .دولت از محدودیتهای بخکش خصکوصکی و
همچنین خطرات مداخالت دولت در ساخت اکوسیستم جدید آگاه بوده است .بنابراین دولت مواظب بکوده
است تا در ابتکارات و سیاستهای خود چابک بماند.
برای نمونه با کاهش تدریجی پشتیبانی از بخشهایی که سرمایه خصوصی در آن در حال افکزایکش اسکت،
دولت قادر بوده است منابع خود را به سمت مداخالت ریسک پتیرتری هدایت کند که برای جتب سرمکایکه
گتاری و پشتیبانی بخش خصوصی مدت زمان بیشتری الزم دارد.
استارتاپ های قابل توجه سنگاپور عبارتند از:

)Trax (Unicorn
کمک به برندها و خردهفروشان با استفاده از فناوریهای دیجیتال برای ایجکاد بکهکتکریکن
تجربه خرید برای مشتریانشان.
)Pat Snap (Unicorn
پلتفرم هوشمند نوآورانه جهانی است که شرکت ها را با  IPو تحقیق و توسعه نوآورانه به
یکدیگر متصل میکند و باعث ایجاد تصمیمگیریهای بهتر و تیمهای سازندهتر میشود.
2

)Grab (Unicorn
این برنامه ،تاکسیها و اتومبیلهای خصوصی را از طریق مکانیابی به درخواستکننکدگکان
متصل می کند.
طی دهه گذشته ،زیست بوم استارتاپی سنگاپور پیشرفت شایانی کرده است .با یکی شدن  SPRINGو  IEدر قالب
 ،Enterprise Singaporeاستارتاپها می توانند به شبکه جهانی شرکای ما برای رشد و کسب فرصت هایی در آسیا و فراتر از
آن دسترسی داشته باشند Enterprise Singapore .کماکان در جذب و توانمندسازی شتاب دهنده ها ،سرمایه گذاران و
مؤسسات پژوهشی نقش مهم یک کاتالیزور را ایفا خواهد کرد تا محیط پویایی برای گسترش و رشد استارتاپها در سطح
منطقه و جهان فراهم شود.

تد تان  ،6جانشین مدیر ارشد اجرایی Enterprise Singapore
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نقش دولت در اکوسیستم استارتاپی سنگاپور
دولت سنگاپور اقدامات متعددی را انجام داده است تا کشور را به سمت فضای پررونق برای توسعه استارتاپهکا پکیکش بکبکرد .در
حقیقت ،زیرساخت کسب و کار ،مشوقهای مالیاتی ،کمکهای نقدی یا طرحهای تامین مالی و هر آنچه را که یک شکرککت جکدیکد
میخواهد ،سنگاپور دارد .در عین حال ،دولت با بازنگری و اصالح طرحهای پشتیبانی ،ورود استعدادهای جهانکی ککارآفکریکنکی بکه
سنگاپور را تسهیل کرده و به همین دلیل در دهه گتشته شاهد افزایش قابل مالحظهای در تعداد استارتاپها در کشور بوده بهطوری
که تعداد آنها از  00هزار در سال  022۰به  ۱۹هزار در سال  0222رسیده است .دولت سنگاپور حمایکتهکای  2۰گکانکهای بکرای
استارتاپها اجرا کرده که مهم ترین آنها در زیر بیان شده است:
 -2راهاندازی موسسه استارتاپ  ،SGمرکزی پیشرو برای حمایت همهجانبه از استارتاپها اعم از پشتیبانی مالی ،سکرمکایکهگکتاری،

معرفی به شبکه جهانی کارآفرینی ،کمک برای ابداع محصوالت و خدمکات جکدیکد ،اسکتکخکدام مکربکی ،اسکتکعکدادیکابکی و…
 -0مککعککافککیککتهککای مککالککیککاتککی بککرای شککرکککتهککای اسککتککارتککاپککی در طککرح مککالککیککات ارزش افککزوده
 -۰راهاندازی طرح صنعت فناوری و نوآوری برای پرداخت  002میلیون دالر جهت حمایت از ایکجکاد اککوسکیکسکتکمهکای فکعکال
 -۱راهاندازی طرح اعتبار بهرهوری و نوآوری به منظور تخصیص درآمدهای مالیاتی در بخشهای  ،R&D۲ثبت اختراع واستارتاپهکا
 -2راهاندازی صندوق الگوی اطالعات ساختمان برای کمک مالی  ۰2هزار دالری به اسکتکارتکاپهکای حکوزه زیسکت مکحکیکطکی
 -6طرح کاهش مالیات دوجانبه برای جهانیسازی جهت حمایت از استارتاپهایکی ککه در خکارز از کشکور تکوسکعکه یکابکنکد
 -۲برنامه فعالیتهای بازاریابی بینالمللی برای حمایت از استارتاپها در ماموریتهای خارجی و نمایشگاههای جهانی
جهانی شدن از روز اول به استارتاپهای ما یاد داده می شود .از آنجا که
ما مجبوریم به خارج از کشور نگاه کنیم ،اغلب مدل کسب و کار خود را
به نحوی شکل میدهیم که بیشتر جهانی باشد تا داخلی .این یکی از
مزایای ماست.

مارک هان  ،۹رئیس ACE
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اکوسیستم سنگاپور:
سنگاپور ،شهری در طبیعت
امروزه سنگاپور یکی از سرسبزترین شهرهای جهان است .فضای سبز شهری موجود ،نتیجه تالشهای مستمر و اختصاصی برای سبز کردن
سنگاپور در چند دهه گتشته است .در آغاز سفر سرسبز سنگاپور ،هدف این بود که جزیره هر چه سریعتر برای ایجاد سایه و دسترسی آسان به
فضاهای سبز برای همه ،سبز شود .سپس استراتژی سبز شدن از طریق کاشت درختان و درختچههای گلدار تکامل یافت .پارکها توسط
شبکه اتصال پارک به هم متصل شدند و توسعهدهندهها تشویق شدند تا از فضای سبز در آسمان برای کمک به بهبود محیط زندگی استفاده
کنند.
زیستبوم سنگاپور به لطف یک محیط قانونگذار ,با تفکر رو به جلو و حمایت فزاینده از مؤسسات مالی ،حمایت ویژهای از

استارتاپهای فناوری مالی کردهاست.

ویشال هارنال  ،۸شریک عمومی Startups 500
در سالهای اخیر 22NParks ،جامعه را درگیر تالشهای سبز کردهاست در نتیجه این تالشها NParks ،بیش از  ۲۹22هکتکار از فضکای
سبز  -ذخیرهگاههای طبیعی ،باغها و پارکها را که توسط حدود  ۰62کیلومتر اتصاالت پارک به هم متصل شدهاند -در سکراسکر سکنکگکاپکور
محافظت کرده است .با چالشهایی مانند تغییرات آب و هوایی که باعث تغییر الگوهای آب و هوایی و افزایش شهرنشینی مکی شکود  ،بکایکد
سنگاپوری ساخته شود که ساکنان آن بتوانند از یک کشور زیستپتیر ،پایدار و مقاوم در برابر آب و هوا لتت ببرند.
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معرفی چند شرکت استارتاپی در سنگاپور :

HYDROLEAP PTE. LTD.
UEN 201633242K ● HYDROLEAP PTE. LTD.

Sustainable Water and Wastewater
treatment

اطالعات کلی:
تاریخ ساخت شرکت 6 :دسامبر 0226
تعداد کارمندان2 :تا  22کارمند
مکان :سنگاپور -کانادا
توضیحات  :تصفیه الکتریکی به عنوان جایگزینی برای پیش تصفیه شیمیایی فاضالب
وبسایت https://www.hydroleap.com :
موسس :محمد شرافتمند
ماموریت:

هدف  Hydroleapاین است که نسل بعدی ارائهدهنده راهحل تصفیه فاضالب باشد که فرایند تولید آب تمیز را به تولید آبی که از نظر
اقتصادی و زیستمحیطی نیز پایدار است تبدیل کند.
چشم انداز:

 Hydroleapیک استارتاپ نوآورانه و با رشد سریع است که برای محیط زیست مفید است .این کار با اجرای راهحلهای تصفیه
فاضالب بدون مواد شیمیایی ,مقرونبهصرفه و سازگار با محیطزیست در سراسر بخشهای صنعتی انجام میشود که توسط فناوری
نوآورانه و اختصاصی این شرکت امکانپتیر است .تصور کنید سیستمی را که برای کار کردن به مواد شیمیایی (بخوانید آالیندهها!) نیاز
دارد ،با یک سیستم جدید که نیازی به آن ندارد جایگزین کنید! کدام یک برای محیطزیست ما بهتر عمل میکند؟ اگر بدانید که حالت
دوم انتخاب اقتصادی بهتری است چه میشود!
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اقدامات شرکت :
• اقدامات کنترل زمین )(ECM

11

• فرآیند تصفیه خودکار الکتروکاتالیستی و غشایی با نظارت بر داده HL-ECM

12

 Hydroleapیک سیستم با کارایی باال است که برای ارائه تصفیه خودکار ،قابلاعتماد و مقرون به صرفه ،با آب ناشی از عملیات ساخکتکمکانکی
طراحی شده است .میتوان آن را برای تصفیه طیف گستردهای از شرایط آب خوراک ورودی به سیستم پیکربندی کرد و کیفیت پساب برتکر و
ثابتی را برای تخلیه یا استفاده مجدد فراهم کرد .سیستمهای آنها روزانه بین  202مترمکعب تا  2۱۱2مترمکعب پساب تصفیه شده تکولکیکد
میکنند( ،با راندمان حتف  13 TSSبیش از  ۸۸درصد)که کامالً مطابق با محدودیتهای تخلیه داخلی است.

•

جداسازی و حذف -فقط با استفاده از برق

تنوع کیفیت آب تغتیه و ترکیبات پیچیده فاضالب ،بسیاری از روشهای مرسوم را غیراقتصادی و بیاثر کردهاست .تصفیه الککتکریکککی بکرای
فاضالبهای ساختمانی ،نفت و گاز ،معدن ،مواد شیمیایی ،تولید و فرآوری موادغتایی ،موادغتایی و آشامیدنی ،دباغیها و منسکوجکات ،نکیکمکه
هادیها ،شیرابههای دفن زباله و غیره بسیار موثر است.
•

غشاها – باهوشتر ،بهینهتر

غشاء و فرآیندهای غشایی مرکزی برای تصفیه فاضالب هستند .با این حال ،اغلب یک رویکرد انرژیبر و مستعد رسوب است .سیستم هیکبکریکد
 Hydroleapترکیبی از عملیات الکتریکی و پیشرفتهترین فرآیند غشایی است که میتواند کارایی و طول عمر غشا را به شدت افزایش دهد.

شکل شماره -2سیستم هیبریدی با فیلتراسیون غشایی
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Seppure
UEN 201835202Z ● SEPPURE PTE. LTD.

Sustainable Solution to Chemical Separation

اطالعات کلی :

تاریخ ساخت شرکت  22 :اکتبر 022۹
تعداد کارمندان  22 :تا  22کارمند
مکان  :سنگاپور
توضیحات  SEPPURE:یک فناوری نانو فیلتراسیون مقاوم در برابر مواد شیمیایی ایجاد کرده است تا جایگزین فرآیندهای جداسازی
شیمیایی انرژی بر ،به عنوان مثال تقطیر در صنایع مختلف از جمله روغن نباتی ،داروسازی ،پتروشیمی و صنایع روغن شود .نوآوری جداسازی
مخلوطهای شیمیایی بدون گرما (با استفاده از غشاهای مقاوم در برابر مواد شیمیایی) منجر به  ۸2درصد کاهش در مصرف انرژی و انتشار
گازهای گلخانهای کمتر و  ۰2تا  22درصد هزینههای عملیاتی کمتر میشود.

وبسایت http://www.seppure.com :
موسس :دکتر محمد فراهانی
اقدامات شرکت :
غشاهای نانو فیلتراسیون مقاوم در برابر مواد شیمیایی
فرآیند فیلتراسیون این شرکت به طور منحصربهفردی از غشاهای مقاوم در برابر مواد شیمیایی با منافت کمتر از 2
نانومتر استفاده میکند که جداسازی شیمیایی را در سطح مولکولی ممکن میسازد .آنها در فرایندهای مختلف مانند
تقطیر و تبخیر ،استفاده از گرما را از کل فرآیند حتف کردهاند SEPPURE .محلولهای نانوفیلتراسیون پایداری را
برای جداسازی مخلوطهای شیمیایی در سطح مولکولی با حداقل انرژی ایجاد میکند و وابستگی به یکی از پر
انرژیترین و آالیندهترین فرآیندهای روی کرهزمین را محدود میکند.
این غشاها در برابر حالل مقاوم هستند و آنها را هم پایدار و هم مقیاسپتیر میکند .فنآوری منحصربهفرد این
شرکت نتیجه یک کمک مالی است که توسط بنیاد ملی تحقیقات سنگاپور و دکتر فراهانی (مدیر عامل) در دانشگاه
ملی سنگاپور توسعه یافته است SEPPURE .دارای مجوز انحصاری مادام العمر برای  2۱ IPو دانش فنی است.
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کاربردهای صنعتی
•

داروسازی

•

پتروشیمی

•

پاالیشگاه نفت

•

روغن سبزیجات

اثرات  SEPPUREدر صنعت
فرآیندهای جداسازی شیمیایی که هم اکنون در حال انجام است ،از جمله تقطیر ،تا  22درصد از کل انرژی مصرفی جهان را تشکیل می-
دهد.
جداسازی شیمیایی برای صنایع مختلف از جمله صنایع غتایی ،دارویی و پتروشیمی ضروری است .این فرآیندها نه تنها در مقیاس عظیم
عمل میکنند ،بلکه به مقادیر زیادی از تقطیر و جداسازی تبخیر با انرژی فشرده نیاز دارند.
جایگزین پایدار SEPPUREمیتواند میلیاردها گالن آب را حفظ کند ،از میلیونها تن انتشار ترکیبات آلی فرار جلوگیری کند و از ورود
میلیاردها تن دیاکسید کربن به جو در هر سال جلوگیری کند.

اثرات  SEPPUREدر محیط زیست
بحران جهانی آب و هوا یک مشکل بزرگ است که نیاز به یک راهحل بزرگ دارد.
جداسازی شیمیایی برای صنایعی که به آنها تکیه میکنیم ،از غتایی که میخوریم تا ماشینهایی که سوار میشویم ،ضروری است .روزانه
 ۸2میلیون بشکه نفت خام در سرتاسر جهان فرآوری میشود که تقریباً  0لیتر برای هر نفر در کره زمین است SEPPURE .با کاهش
فعال ردپای کلی اکولوژیکی یکی از آالیندهترین صنایع در سراسر جهان ،مصرف انرژی و آلودگی در صنایع غتایی ،دارویی و پتروشیمی را
حداقل تا  ۸2درصد کاهش میدهد.
جداسازی و تصفیه مایعات بدون استفاده از گرما نه تنها شرایط را در صنعت تغییر میدهد ،بلکه باعث صرفه جویی در محیطزیست نیز می
شود .فناوری SEPPUREبرای ارائه بهترین کیفیت در دستیابی به جداسازی شیمیایی ایجاد شده است تا به طور متوسط  ۰.6تریلیون
دالر آمریکا در سال ,انرژی در صنعت ذخیره شود.
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GREENACT SOLUTIONS PTE. LTD.
UEN 201937345N ● GREENACT SOLUTIONS PTE. LTD.
Green Tech for treatment of recalcitrant organics

اطالعات کلی :
تاریخ ساخت شرکت 6 :نوامبر 022۸
تعداد کارمندان 2 :تا  22کارمند
مکان :سنگاپور
توضیحات GreenAct :کاتالیست سبز را ارائه میدهد که اکسیداسیون شیمیایی را برای تصفیه مواد آلی مقاوم که تصفیه
آن با سایر فناوریهای اکسیداسیون شیمیایی دشوار است ،تسریع میکند.
وبسایتhttp://greenactsolutions.wixsite.com :
اقدامات شرکت :
مدیریت پسماند جامد

انحالل زیست توده
حتف موثر و ایمن زیست توده بخشی از مدیریت پسماند جامد است .این شرکت تمام مالحظات زیستمحیطی را برای به حداقل رساندن
آسیبهای زیستمحیطی در نظر میگیرد.
سفید کننده روغن

ایمن و پایدار
ارتقاء ارزش نفت یک تجارت قابل دوام است که در  GreenAct Solutionsاز آن پشتیبانی میشود .چه کسب و کار شما در بخش نفت
باشد و چه در بخش محیط زیست ،راهحلهای کاتالیزوری این شرکت ،ایمن ،پایدار و از نظر اجتماعی قابل قبول هستند.
هضم لجن ،ضد عفونی و تمیز کردن سطح

عملکرد باال
 GreenAct Solutionsیک تیم مهندسی خبره و مجهز به مهارتهای متنوع را برای رویارویی با چالشهای مختلف در صنایع به مشتریان
ارائه میدهد که از ساختارهای سلولی اکسیداسیون کاتالیزوری برای حتف هاگها و مهارکنندههای هضم استفاده میکنند .این شرکت به
دنبال پیشرفتها و فناوریهای جدید برای یافتن هوشمندانهترین و بهینهترین راهحلها است.
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منابع
1. Browse SSN )startupsg.gov.sg( , Accessed 1 February 2022, <http://startupsg/directory/
startups/?sort=-changed&q/>
2. Startup SG - The Singapore Startup Ecosystem , Accessed 1 February 2022, <http://
startupsg.gov.sg/>
3. GREENACT SOLUTIONS , Accessed 6 February ,< http://
greenactsolutions.wixsite.com/greenact/ >
4. Technology — SEPPURE, Accessed 6 February 2022, <http://seppure.com/>

5. HydroLeap, Accessed 5 February 2022, <http://hydroleap.com/>
6. Singapore, a City in Nature - Who We Are - National Parks Board )NParks( , Accessed
6 February 2022 , <http://www.nparks.gov.sg/about-us/city-in-nature/>
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مقدمه
آسفالت سبز چيست؟ آيا آن را به خوبي ميشناسيم؟ اين نوع از آسفالت چه کمکي به چرخهي محيط زيست ميکند؟
اينها سواالتي هستند که در اين بخش به آنها جواب خواهيم داد...

تعريفي دقيق از آسفالت:
مادهاي ترکيبي است که از مخلوط کردن شن و ماسه و قير ساخته ميشود و در ساخت جاده ،باند فرودگاه و پشتت بتا
ساختمانها و ...به کار گرفته ميشود .با توجه به اين تعريف ميتوان درک کرد که ساخت آسفالت چه صدمه و خستاراتتي
به محيطزيست ميزند .از جمله خساراتي که در پيدارد ميتوان به توليد گاز کربن دي اکسيد توسط کارخانههاي تتولتيتد
آسفالت و همينطور استفاده از منابع معدني يادکرد.
با پيشرفت علم و محدود شدن منابع و همچنين نياز روزافزون انسانها براي استفاده از آسفالت و مشتقات آن ،متا نتيتاز
داريم تا چرخهيتوليد آسفالت را دست خوش تغييراتي کنيم .يکي از تغييراتي که ميتوان انجا داد ،جايگزين کردن متواد
بازيافتي به جاي مواد معدني و استفاده حداقلي از اين منابع است .نا محصولي که تحت اين فرآيند ساختته متيشتود را
آسفالت سبز ناميدهاند که در ادامه بيشتر توضيح خواهيم داد...

مصالح روسازی پايدار و سازگار با محيطزيست
روسازي هاي آسفالتي از توليد مواد روسازي گرفته تا قرار دادن روسازي روي جاده تا بازسازي ،از طريق بازيافت ،تاثتيترات
منفي بر محيطزيست را به حداقل مي رساند .مصرف کم انرژي براي توليد و ساخت اين ماده و همچنين انتشار کم گازهاي
گلخانهاي به حفظ منابع طبيعي کمک ميکند تا آسفالت سبز به عنوان جايگزيني مناسب تبديل شود.

پايداری نهايي
فقط آسفالت ميتواند سنگ فرش هميشگي باشد .وقتي به درستي طراحي و ساخته شود ،جاده نيز فرسوده نميشود .اين نوع از آستفتالتت
تعمير و نگهداري سادهاي دارد ،فقط اليه بااليي جاده نياز به برداشته شدن و جايگزين کردن دارد .اين کار را ميتوان به سرعت انجا داد،
حتي يک شبه ،و باعث صرفهجويي در پول ماليات دهندگان مي شود .در اين نوع از آسفالت نيازي به حذف و بازسازي کامل جادهها نيست.
اين فرآيند را ميتوان ساختوساز پايدار ناميد.
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سيستم رتبهبندي ساختمان سبز“ “LEEDبه عنوان کارت امتيازي براي طراحي ،ساخت و بهرهبرداري از ساختمانهاي سبز عمل ميکند.

انتخاب نوع روسازي (بتن در مقابل آسفالت) ،به تنهايي ميتواند به طور مستقيم به برخي اعتبارات  LEEDکمک کند .اين اعتبارات را ميتوان از
راههاي زير به دست آورد:

سيستمهاي آسفالت متخلخل براي مديريت آب اعتبار کسب ميکنند .آسفالت رنگ روشن به کاهش گرماي شهري
کمک ميکند .قابليت بازيافت روسازي آسفالت و استفاده از آسفالت با درصد باالي ( RAPروسازي آسفالت احيا شده)
آسفالت را واجد شرايط دريافت اعتبارات مواد و منابع ميکند.
اين واقعيت که مواد روسازي آسفالت به صورت محلي توليد ميشود ،ميتواند اعتباراتي براي مصالح و منابع کسب کند.
آسفالت با مخلوط گر چندين مزيت دارد که از توسعه پايدار حمايت ميکند .هنگامي که همه اين عوامل در نظر
گرفته شوند ،روسازيهاي آسفالتي ميتوانند اعتبارات  LEED1بيشتري نسبت به ساير انواع روسازي داشته باشند.

پایداری

نوآوری و بهره برداری

بهره وری آب

کیفیت هوا

آگاهی و آموزش

بهرهوری انرژی

کاهش ضایعات
شکل  -1چرخه اعتباري LEED
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آينده ای سبزتر برای فردا
آسفالت سبز يک مفهو پيشگا در توسعه سبز است که مزاياي گستردهاي را براي جوامع ما فراهم ميکند .به دليل
استفاده فراوان ما از مواد بازيافتي سبز  ،در حال ساختن آيندهاي سبزتر براي فردا هستيم .
 RAP1رهبر شماره  1در مواد
برای ما محيط زيست در اولويت قرار دارد
ما جادههای پايدار ميسازيم
ما مورد اعتماد هستيم
 Green Asphaltبه عنوان رهبر شماره يک شهر نيويورک در مواد روسازي آسفالت بازيافتي ،به توليد با کيفيتتتتريتن متواد بتراي
مشتريان خود افتخار ميکند .هنگا انتخاب شرکت ما ،مشتريان ما ميتوانند اعتماد کنند که نه تنها يک محصول سازگار بتا متحتيتط
زيست را انتخاب ميکنند ،بلکه محصولي را انتخاب ميکنند که هميشه مقرون به صرفه ميباشد.
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ما سنگدانه هاي اضافي را از طريق استخراج يا استفاده از آسفالت مايع دست نخورده به دست نميآوريم و ميتوانيم به شما اطمينان دهيم کته
مواد ما به اندازه مواد اوليه بادوا عمل ميکنند .براي اطمينان از توليد بهترين مواد ،تيم ما به طور مداو در تالش است تا تضمين کيفيت برتر
را همراه با خدمات عالي به مشتريان حفظ کند.
مواد  Green Asphaltاساساً از روسازي آسفالت  %111احيا شده ساخته شده است ،عاملي حياتي که ما را از رقباي خود متمايز متيستازد.
هنگا انتخاب آسفالت بازيافتي ،مزاياي زيست محيطي زيادي مانند جلوگيري از ورود مواد با ارزش به محل هاي دفن زباله و کاهش حتمتل و
نقل مواد در داخل و خارج از شهر وجود دارد .با استفاده از  ،RAPهم شرکت و هم مشتريان ما از آينده محيطزيست با کاهش يک تن ردپتاي
کربن در يک زمان محافظت ميکنند.

 Green Asphaltبه عنوان اولين کارخانه آسفالت در اياالت متحده شناخته شده که توسط آژانسهاي دولتي و محلي تأييد شتده استت و
مواد کامالً بازيافتي توليد ميکند .کارخانه ما عالوه بر دپارتمان طراحي نيويورک ،توسط  NYS DOTو شهرداريهاي محلي متختتتلتف در
نيويورک تأييد شده است .مواد ما به اعتبار و ارزش  LEEDکمک ميکند و همينطور با هر استانداردي تطابق دارند.

شکل  -2چرخه توليد آسفالت سبز
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 7تاثير طبقه بندی شده
ارتقاء

معکوس کردن

سالمتی و تندرستی

جبران تغییرات جهانی آب و

منحصر به فرد

هوا

محافظت
بازیابی منابع آب

ساخت و ساز
اقتصاد نوپا

توسعه دادن

ارتقاء

چرخه منابع پایدار و احیا کننده

برابری اجتماعی  ،عدالت

مواد

محیطی و کیفیت زندگی

محافظت
ارتقاء و بازیابی تنوع
زیستی و خدمات
اکوسیستم
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Michael A. Capasso
مايکل آ .کاپاسو موسس ،و مالک است .وي بيش از  01سال سابقه کار در صنعت ساختمان دارد و در زميتنته-
هاي مختلف از جمله زيرساختها ،مرمت جادهها و مقاو سازي ،تجربيات ارزشمندي کسب کرده است .مايکتل
با تيمي پويا سخت کار ميکند تا اطمينان حاصل کند که توليد  Green Asphaltآينده محيطزيست را بته
خطر نيندازد و در عين حال بر جامعه ايمنتر و سبزتر تأثيرگذار باشد :هدايت ،ريستکپتذيتري شتجتاعتانته،
پذيرفتن تعارض و نشان دادن قضاوت خوب از ويژگيهاي اين مدير کارکشته ميباشد .مايکل از دانشگاه کرنتل
مدرک ليسانس علو گرفت و همچنان به افزايش دانش خود ادامه ميدهد .او همچنين دورههتاي آمتوزشتي
اجرايي را در مدرسه بازرگانيهاروارد و مدرسه بازرگاني لندن ميگذراند.

منابع:
1. Green Asphalt ,Asphalt company, accessed Jan 19th, 2022, <https://www.gogreenasphalt.com/
2. Asphalt Pavement association OREGON, Asphalt Pavement. accessed Jan. 11th, 2022, <http://www.apao.org/
> asphalt_environmentally_friendly.html
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اخبار

فعالیت کنسرسیوم آلمانی بر روی مخزن های هیدروژنی

مهندسان شرکت های  Hexagon Purus ،Bosch ،BMWو  ،Testnetدر حال ساخت مخزن مسطح سوخت هیددرونید
برای بخش زیرین سلولهای سوخت هستند .یخستین طرح برای مخزن سوخت  ،به فشار  077بار ( ،)barتا ایتهای سال 2722
میالدی ،بهرهبرداری خواهد شد.
البته جهت قرار دادن مخرنهای سوخت هیدرونی در کنار باطری ،در قدم یخست باید این مخزنهای سوخت  ،بیش از پدیدش
مسطح شوید .عل رغم اینکه باطری های مکعب شکل توایستهاید در بین میلههای چرخ به خوب قرار بگدیدریدد ،مدخدزنهدای
هیدرونی تا کنون یتوایستهاید که در این محلها قرار داده شوید.
مخزن های فشار باال که به شکل استوایه هستند ،ییاز به فضای متفاوت جهت جایگیری دارید .مخزن هدیددرونید بدزررد
 ،Toyota Miraiدر طول و زیر کنسول مرکزی در کنار میله چرخ پشت قرار ررفته است و بقیه موارد به طور مدتدقداطد
میله چرخ پشت جارذاری شده اید.

در
در

 3مخزن در محل میله چرخ عقب در  Hyundai Nexoقرار ررفته است که دو مخزن به طور متقاط در زیر صندل های پشدتد قدرار
داشته و سومین مخزن در پشت میله چرخ پشت و در زیر صندوق عقب خودرو م باشند .هر مخزن ،دارای قطری تقریبدا بده ایددازه 37
سایت متر م باشد ،در حال که مسطحترین باطریهای خودروهای برق  ،تنها قطری به ایدازه  11سایت متر دارید.
شرکت مستقر در شهر  Kasselبه یام  Hexagon Purusیقش اساس در کنسرسیوم  FlatHyStorبازی م کند .این شدرکدت بده
دیبال توسعه سیلندرهای هیدرونی فشار باال متناسب با ساختاربندی ماشینها م باشدد .شدرکدت  ،Boschدر
راستای تأمین سوپاپ مخزنها و فناوری تنظیم فشارهای باال در این کنسرسیوم مشارکت م کندد و شدرکدت
 Testnetتأیید اجزای تهیه شده را برعهده دارد.
این بیاییه در رابطه با اینکه قرارریری مخرنهای هیدرونی در محفظه باطری بر روی کدام وسایل یقلدیده
توسعه خواهد یافت ،اطالع یداده است .هم اکنون ،شرکت  BMWدر حال کار بر روی تدندهدا ید
وسیله یقلیه با سوخت هیدرونی به یام  Hydrogen 5iXم باشد که طبق ی توالد کدوتداه از
ایفجار در موتور  ،iX5طراح شده است .سلول های سوخت توسط شرکت  Toyotaتدأمدیدن
م شود ،البته هسته های مرکزی این سلولها و کلیّت سیستم محرکه ،توسط شرکت BMW
توسعه یافته است.
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مهندسی نسل جدید باتریهای خورشیدی

همانطور که میدانیم ،باتریهای نسل دوم مانند باتریهای لیتیوم یون نیاز دارند تا پس از تخلیه انرژی خود شارژ شوند .در
مسیر پیشرفت به سوی آیندهای سبزتر و مصرف کمتر سوختهای فسیلی دانشمندان به دنبال راههای جایگزین و پایدار برای
شارژ کردن باتریهای نسل دوم هستند .به تازگی ( Amar Kumarفارغ التحصیل از  )T. N. Narayanan's labو
همکارانش نوعی از باتری لیتیوم یون را با استفاده از مواد حساس به نور طراحی کردهاند ،که میتواند به طور مستقیم با
نور خورشید شارژ شود.
در تالشهای اولیه برای شارژ باتریها توسط انرژی خورشیدی ،نیاز به سلولهای فوتوولتائیک و باتریهایی با واحد مجزا
بود .انرژی خورشیدی با استفاده از سلولهای فوتوولتائیک به انرژی الکتریکی تبدیل میشود و این انرژی در باتریها ذخیره
میگردد ،سپس این انرژی ذخیره شده در باتریها ،در وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد .اما به دلیل غیرمستقیم و
مرحلهای بودن این فرایند ،مقداری انرژی طی این پروسه هدر می رود .به دنبال راهی برای حذف این هدررفت انرژی ،استفاده از
مواد حساس به نور در ساخت این نوع باتریها و شارژ مستقیم باتریها توسط نور خورشید مناسبترین گزینه به شمار میرود.
تالشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته تا با استفاده از مواد حساس به نور ،بتوانیم باتریهایی با حجم کمتر را به تولید برسانیم .با وجود
پیشرفتهای زیاد در این زمینه همچنان نواقصی در این باتریها وجود دارند.
برخی از این نواقص مرتبط با مواد حساس به نور میباشند؛ به طوریکه بکارگیری بعضی از این مواد باعث کاهش میزان بهرهبرداری از انرژی
خورشیدی میشود .همچنین استفاده از الکترولیتهای آلی باعث ایجاد خوردگی در ماده حساس به نور در داخل باتری میشود .و تولید
محصوالت جانبی در داخل باتری در طوالنی مدت عملکرد پایدار باتری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در این تحقیقات  Amar Kumarتالش کرده به بررسی مواد حساس به نور جدیدی بپردازد که میتوانند با لیتیوم به طور یکپارچه عمل کرده
که در نهایت موجب تولید یک باتری ضدنشت و با بازدهی مناسب در شرایط محیطی خواهد شد .باتریهایی که دارای دو الکترود هستند
معموال شامل یک ماده رنگی حساس به نور در یکی از الکترودها میباشند؛ که به صورت فیزیکی با یک عنصر پایدارکننده مخلوط شدهاند که به
جریان الکترونها در داخل باتری کمک میکند.
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الکترود که یک مخلوط فیزیکی از دو عنصر است محدودیت هایی در زمینه استفاده بهینه از سطح الکترود دارد .به دنباال رفاا ایان ناواقاص

پژوهشگران  T. N. Narayanan's groupیک ساختار ناهمگن از مواد حساس به نور ( MoS2مولیبادنایاوم دی ساولافایاد) و MoOx
(مولیبدنیوم اکسید) ساختهاند( ،در این ساختار ناهمگن  MoS2و  MoOxبا تکنیک رسوب بخار شیمیایی در هم ذوب و مخلوط شادهاناد) کاه
مانند یک الکترود یکپارچه عمل میکند .این نوع الکترود اجازه میدهد تا سطح بیشتری از باتری انرژی خورشیدی را جذب کناد؛ زماانای کاه
اشعههای خورشیدی به الکترود برخورد میکنند ماده حساس به نور  MoS2الکترون تولید میکند و به طور همزمان نقاط خالی به نام حفاره را
ایجاد میکند MoOx .الکترونها را از حفرهها دور نگه میدارد و آنها را به گردش در باتری وامیدارد.

طرح شماتیک از پروسه شارژ باتری های خورشیدی و عکسی از شارژ باتری خورشیدی و روشن کردن یک چراغ  LEDکم مصرف توسط باتری

این نوع باتری که از پایه طراحی و ساخته شده ،عملکرد خوبی هنگامی که در معرض نور شبه خورشیدی قرارداده شدهاست از خود نشان داده
است .ترکیبات داخلی ساختار ناهمگن الکترود این باتری ،به طور دقیق و گسترده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری2مورد مطالعه قرار گرفته-
اند .درحال حاضر محققان این پروژه درحال تحقیق بر روی مکانیزمی هستند که در آن  MoS2و  MoOXو آند لیتیوم به طور متوالی عمل کرده
و یک جریان الکتریکی تولید کنند .این درحالی است که پژوهشگران در تالش هستند تا این نوع باتریها به نتایج بهتری با استفاده از مواد
حساس به نور برسند و با تولید یک جریان بهینه ،بتواند باتری لیتیوم یون را به شارژ کامل برساند؛ تا در نهایت بتوانیم قدمی بزرگ در جهت
پیشرفت باتریهای خورشیدی برداریم.

1.Transmission electron microscope
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همانطور که میدانیم امروزه مباحث مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر و پاک یکی از مهمترین موضوعات در سراسر جهان است؛ که از بییین ایین
انرژیها ،انرژی خورشیدی یکی از در دسترسترین گزینهها است که روزبهروز در حال رشد و توسعه میباشد .اما با توجه به نیاز گسیتیرده بیه
انرژی و بازدهی سلولهای امروزی ،نیاز به مساحتهای باال برای نصب تکنولوژیهای خورشیدی در مقیاسهای بزرگ یکی از دغدغهها در سطح
جهان بهشمار میرود.
در تحقیقات جدیدی که در استرالیا انجام شده به این نتیجه رسیدهاند که اگر در فرودگاههای دولتی در استرالیا سیستمهای خیورشیییدی در
مقیاسهای باال نصب شوند ،توان تولید انرژی الکتریکی مورد نیاز  000111خانوار را خواهند داشت.
محققان در دانشگاه  RMITبه مقایسه انرژی الکتریکی تولیدی در پنلهای خورشیدی مناطق مسکونی و پتانسیل تولید انرژی الکتیرییکیی در
 10فرودگاه دولتی پرداختند .که در نهایت به این نتیجه رسیدند که اگر از پتانسیلهای موجود در فرودگاهها استفاده شیود
میتوان  01برابر انرژی الکتریکی درمقایسه با  00111پنل موجود در مناطق مسکونی تولید کیرد؛ کیه در ن ریورت
میتوان از تولید ساالنه  0.0.0کیلوتن از گازهای گلخانهای جلوگیری کرد.
به گفته دکتر  ،Chayn Sunطبق نالیزهای انجام شده برای رسیدن به حذف کامل گازهای گلخانهای نیمییتیوان
تنها به پنلهای خورشیدی در مقیاسهای کوچک مسکونی اکتفا کرد؛ اما با بکارگیری پتانسیلهای فیرودگیاههیا
میتوانیم به هدفمان بسیار نزدیکتر شویم .همچنین ایشان ابراز امیدواری کردند که با بررسیهای بیشتر در این
زمینه و یافتن مکانهای مشابهی که توان نصب سیستمهای خورشیدی در مقیاس باال را دارند ،به نتایج بسیار
امیدوارکنندهای خواهیم رسید .پتانسیلهای بسیار زیادی وجود دارند که هنوز روی نها میطیالیعیهای ریورت
نگرفته است که در رورت استفاده ،قدم بزرگی به سوی یندهای پاک خواهد بود.
به گفته دکتر  ،Sunمحقق در دانشگاه  RMITفرودگاهها مناطقی ایده ل برای نصب پنلهای خورشیدی هسیتینید،
اما در حال حاضر از حداکثر پتانسیل اغلب نها استفاده کافی نمیشود .فرودگاهها به دلیل مکان قرارگیییری خیود و
فارله ای که از مناطق مسکونی و فضای سبز دارند ،در معرض نور مناسبی قرار میگیرند؛ که در نتیجه بازدهی خوبیی در
رورت استفاده از سلولهای خورشیدی خواهند داشت.
درحال حاضر استرالیا در مواجه با بحران انرژی قرار دارد؛ که در رورت استفاده از این پتانسیل ،از سوزاندن ساالنه  00کیلوتین زغیال سینی
پیشگیری خواهد شد.
در یک پژوهش که در ژورنال مهندسی ساختمان 1به چاپ رسید ،محققان انرژی الکتریکی خورشیدی تولید شده از  00111پنل خورشیدی در
نواحی مسکونی در  Bendigo,Victoriaرا در طی یکسال پیشبینی کردند .سپس فرودگاههای دولتی را مورد بررسی قرار دادند و به 1.00
کیلومتر مربع فضای مناسب که از نها برای تولید انرژی الکتریکی خورشیدی استفاده نمیشود ،رسیدند.
محققان سپس به محاسبه زاویه برخورد تابشی بهینه برای هر فرودگاه پرداختند تا به حداکثر بازدهی برسند .طبق بررسییهیای انیجیام شیده
فرودگاه  Perthدارای بیشترین پتانسیل تولید انرژی بوده و توانایی تولید انرژی معادل با مجمیو انیرژیهیای تیولیییدی از فیرودگیاههیای
 Moorabbin،Sydney،Adelaideو Townsvilleرا دارد .در نمودار رفحه بعد میتوانید مقادیر تولید انرژی الکتریکی خورشیییدی در
فرودگاههای استرالیا را مشاهده کنید.

1.The Journal of Building Engineering
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مقایسه پیشبینی انرژی الکتریکی تولیدی در فرودگاههای استرالیا

نقشه فرودگاههای استرالیا
بنا به گفته دکتر  ،Sunتحقیقات نشان دادند بکارگیری فرودگاهها برای تولید انرژی الکتریکی خورشیدی ضروری اسیت و فیرودگیاههیای بیا
پتانسیل باال عالوه بر تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز خود میتوانند مقادیر قابل توجهی انرژی ذخیره کنند.
همچنین عالوه بر فرودگاههای دولتی ،استرالیا دارای بیش از  0.1فرودگاه خصوری است که میتوان از پتانسیلهای نها نیز استفاده کرد .بیا
توجه به موقعیت جغرافیایی کشور استرالیا که از تابش خورشیدی مناسبی برخوردار است ،هر کدام از فرودگاهها بسته به شرایط و میوقیعیییت
خود ،میتوانند از پنلهای خورشیدی مناسب خود استفاده کنند.
در تحقیقات گذشته هم به پتانسیلهای فرودگاهها جهت استفاده از انرژی خورشیدی اشاره شده بود ،اما مطالعات انیجیام شیده در دانشیگیاه
 RMITبا مدلسازیها و بررسیهای دقیقتر ،این مسئله به وضوح مشاهده شد.
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مهندسین دانشگاه تگزاس در شهر  ،Austinدر کشور ایالت متحده آمریکا ،خاکی خود آبیار تولید کردهاندد
که از طریق کشت محصوالت کشاورزان با آب کمتر ،میتواند صدند دت کشداورز را مدتدحدو کدندد.
پروفسور  Guihua Yuبه همراهی تیم از مهندسین ،راهی برا استخراج آب از هوا و رهداسداز آب بده
گیاهان ،با استفاده از مواد خاصی که در خاک قرار داده شدهاست ،ابداع کردهاست.
پروفسور یو توضیح داده است که آنها با استفاده از این ژ ها جذب کننده رطوبت اسدمد( )SMAG
برا برداشت آب از هوا محیط استفاده میکنند.
در واقع این ژ ها ،در شبها به خصوص شبها سرد و مرطوب به آرامی آب را جذب میکنند و سپس در روز ،ندور و
گرما کم خورشید باعث شروع تدریجی رهاساز آب ذخیره شده در خاک میشود .این فرآیند توسط تیم پروفسدور ،Yu
در دانشگاه تگزاس شهر  ،Austinمد ساز و ارائه شده است.
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هدف از تولید چنین خاکی ،کاهش میزان آب مصرفی برا رشد محصوالت زراعی است؛ البته میتواند با اثدرات
تغییرات آب و هوایی مبارزه کند و به مناطقی که پیش از این تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفدتده بدودهاندد،
کمک کند.
محقق فوق دکترا ،آقا  ،Fei Zhaoبیان کردهاست که اگر بتوانند این خاک را در مقیاس صدند دتدی
بسازند ،می توان شرایط محیطی اعم از شرایط خاک و شرایط هوا را کنتر نمدود و ایدن مدوجدب
میشود که میزان رطوبت خاک را کنتر کنند و در آن صورت میتوان میزان ماندگدار آب در
خاک را افزایش داد.
در یک آزمایش ،خاک غنی شده با مواد  ،SMAGتقریباً  04درصد از مقدار آب اولیده را در
طو بیش از چهار هفته حفظ کرد؛ در حالی که خاک غیرغنی شده تنها در یک هفت 04 ،درصد
از آب اولیه خود را حفظ کرده بود.
برا تولید انبوه این فناور  ،بدون شک مدتی خواهد کشید؛ البته در ابتدا ،این گروه نیاز به سرمدایده-
گذار برا کمک به هزینه تولید این مواد جاذب نیاز دارند .پروفسور  Yuتوضیح میدهد که بده طدور
کلی ،جهت تجار ساز محصولی از آزمایشگاه تحقیقاتی در دانشگاه تا عرضه اولیه ،سه تا پنج سا طدو
خواهد کشید.
پروفسور  Yuهمچنین توضیح داد که این محصو برا خرده فروشی به جهت افزودن با خاکی کده قدبددً در زمدیدن
کشاورزان موجود است ارائه خواهد شد تا با خاک زمین مخلوط شوند .همچنین ،او اشاره کرد که کشاورزان تنها میتواندد
نوعی مخلوط  044درصد همگن با این ژ ها را با نوع خاک خود ترکیب کند.
این گروه این خاک غنی شده را با محصوالتی همچون تربچه ،کاهو و نخود آزمایش کرده است ،اما پروفسور  Yuاندتدردار
دارد که برا هر نوع محصو دیگر در قابل استفاده باشد.
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یک رویکرد خالقانه میتواند نانوذرات را به مخازن ساده برای ذخیره هیدروژن تبدیل کند .این گاز بسیار فرار و سبک ،به عنوان یکک
حامل انرژی امیدبخش برای آینده درنظر گرفته میشود؛ که میتواند سوختهای سازگار با آبوهوا را برای هواپیماها ،کشتیها وکامیونهکا
تامین کند .همچنین امکان تولید فوالد و سیمان سازگار با آبوهوا را بسته به نحوه تولید گاز هیدروژن فراهم میکند .با ایکنحکا ،،ذخکیکره
هیدروژن هزینهبر است؛ زیرا گاز باید در مخازن تحت فشار تا  077بار نگهداری شود؛ یا باید مایع شود که به معنای سردککردن آن تکا دمکای

منفی 352درجه سانتیگراد است .در هردو روش انرژی اضافی مصرف میشود.
تیمی به رهبری آندریاس استیر ،روش جایگزینی را پایهگذاری کردهاند .این روش ،ذخیرهسازی هیدروژن در نانوذرات ریز ساختهشده از فکزکز
گرانبهای پاالدیوم است که تنها  2.3نانومتر قطر دارد .اخیرا ،کشف شدهاست که پاالدیوم میتواند مانند یک اسفنج ،هیدروژن را جذب کند.
در توضیحات این روش ،آقای استیر ،بیان کردند(:با اینحا ،،تاکنون ،خارجکردن مجدد هیدروژن از ماده مشکل ایجاد کردهاست .به همیندلیل
است که ما درحا ،آزمایش ذرات پاالدیومی هستیم که فقط حدود یک نانومتر قطر دارند .برای اطمینان ازاینکه ذرات بهانکدازهککافکی مکحکککم
هستند؛ توسط یک هسته ساختهشده از فزز گرانبها وکمیاب ایریدیوم تثبیت میشوند .افزون براین ،آنها به یک تکیکهگکاه گکرافکن (یکک الیکه
بسیارنازک از کربن) متصل شدهاند؛ ما میتوانیم ذرات پاالدیوم را در فاصزه دوونیمنانومتری به گرافن بچسبانیم .این امر منجر به ساختار منظم و
دورهای میشود .منبع پرتوایکس برای مشاهده و بررسی اتفاقاتی که در هنگام تماس ذرات پاالدیوم با هیدروژن روی میدهد؛ بهکار گرفکتکهشکد.

اساسا هیدروژن به سطوح نانوذرات میچسبد وتقریبا هیچ یک از آن به داخل نفوذ نمیکند .نانوذرات را میتوان شبیه شکالتها نشان داد؛یکک
مهره ایریدیوم در مرکز،پوشیدهشده درالیهای از پاالدیوم (بهجای مارزیپان) و شکالتی که ازبیرون با هیدروژن پوشاندهشدهاست.
تنها چیزی که برا بازیابی هیدروژنذخیرهشده  ،الزم است ؛ افزودن مقدار کمی گرما است .هیدروژن بهسرعت ازسطح ذرات آزاد مکیشکود؛زیکرا
مولکو،ها ی گاز مجبور نیستند راه خود را از داخل خوشه خارج کنند؛ ما میخواهیم دریابیم که با استفاده از این روش جدید به چه تراکمهکای
ذخیرهسازی میتوان دستیافت .بااینحا ،،برخی از چالشها هنوز باید قبل از اقدام به کاربردهای عمزی برطرف شوند .بهعنکوانمکثکا،،
سایر اشکا ،ساختارهای کربنی ممکن است؛حامل مناسبتر ی نسبت به گرافن باشند که کارشناسان در نظر دارند از اسکفکنکجهکای
کربنی حاوی منافذ ریز استفاده کنند .مقادیر قابلتوجهی از نانوذرات پاالدیوم بکایکد
در داخل اینذرات قرار گیرند.
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تبدیل کارخانه آمونیاک به هیدروژن سبز

 1 IPLبزرگترین تامینکننده کودهای شیمیاییاسترالیا است که هرسال حدود دو میلیون تن آمونیاک برای استتتدتاده
کشاورزی استرالیا تولید میکند.
کارخانه آن در جزیرهگیبسون در کوئینزلند 2به دلیل هزینه باالی گاز در معرض تعطیلی قرار گرفت.
بنابراین  IPLو 3 FFIمطالعات اولیه را برای تبدیل تاسیسات تولید آمونیاک به تولید هیدروژنسبز انجام دادند.
 FFIقصددارد یک کارخانه الکترولیز در محل بسازد که میتواند ساالنه  05555تن هیدروژنسبز تجدیدپذیر برای تبدیل
به آمونیاکسبز تولیدکند و جایگزین سوخت فعلی  ،گاز  ،سوخت فسیلی  ،شود.
گتذاری
 FFIاکنون با مطالعه طراحی مهندسی به منظور پاالیش هزینه ،زمانبندی ،مجوزها و توافقات تجاری و اطالع رسانی یک تصمیم سرمایه
فسیلی از نظر فنی و اقتصادی امکانپذیر است؟
نهایی بالقوه در حال حرکت است .برای پاسخ به این سوال :آیا تبدیل زیرساختهای سوخت
موسس و رئیس دکتر اندرو فارست FFI 4گدت این یک پیشرفت قابلتوجه در این پروژه مهم است که کربنزدایی را تسریع میکند و در عیتن
حال از مشاغل محلی در کوئینزلند نیز محافظت میکند.
ژولیت شاتل ورث  ،0مدیر اجرایی  ،FFIگدت :همکاری  FFIبا  IPLفرصتی هیجانانگیز برای محیتا کتردن زیترستاختتهتای متوجتود در
جزیرهگیبسون ،ردیابی سریع تولید آمونیاکسبز در مقیاسصنعتی است .بعد از اتخاذ تاییدیههای بیشتر ،این پروژه می تواند اولین تاستیتستات
تولید آمونیاکسبز استرالیا باشد ،که نشان میدهد زیرساختهای موجود را میتوان برای استداده از منابع انرژی با انتشار صدر بازسازی کرد.
خانمجانز در رابطه با  ، IPLبیان کرد :تخصص ما در آمونیاک با ،کالس جهانی در حال پیشبرد پیشرفت این پروژه هیجانانگیتز استت و بتا
همکاری  FFIدریافتیم که تولید آمونیاک سبز در مقیاس صنعتی در جزیره گیبسون از نظر فنی امکانپذیر است.
پروژه پیشنهادی با استراتژی دولت های کوئینزلند و کشورهای مشترک المنافع برای توسعه صنعت هیدروژن سبز نوآورانه و رقابتی کته عتر ته
داخلی قابلاعتماد و فرصتهای صادراتی جدید را ارائه میدهد ،همسو میباشد .همچنین با دیدگاه توئیگی فارست  6در مورد جهانی بتا انترژی
هیدروژنسبز هماهنگ است .دکتر اندرو فارست در حال حا ر در معادن سنگآهن خود با هیدروژنسبز انرژی حمل و نقل سنگین را تتامتیتن
میکند و در حال برنامه ریزی برای تبدیل ناوگان کشتیرانی خود به آمونیاک است؛ شاید همان چیزی که در جزیره گیبسون تولید میشود.

1.Incite pivot limited 2.Queensland 3.Fortescue Future Industries 4.Andrew Forrest AO 5.Julie Shuttleworth 6.Twiggy Forrest
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مواد جذبکننده کربن

تیمی از دانشکده مهندسی دانشگاه آلبرتا ،یک ماده ریز متخلخل جذب کننده کربندیاکسید را که مادهی
تشکیلدهندهی آن توسط گروهی به رهبری  Dr. George Shimizuدر دانشگاه کلگری ساخته شده است ،طراحی
کردند که مولکولهای گاز را جذب میکند و آنها را به سطح خود میچسباند.
این ماده که  20 (CALF-20) Calgary framework-نام دارد ،به خانوادهای از جامدات ریز متخلخل به نام

چارچوبهای فلزی-آلی تعلق دارد ،Tien Nguyen .دانشجوی دکترا و  ،Prof. Rajendranدانشیار دپارتمان مهندسی
شیمی و مواد ،قابلیتهای  CALF-20را برای کشف ویژگیهای منحصربهفرد آن ،که آن را به یک کاندیدای عالی برای جذب
 CO2تبدیل میکند ،آزمایش کردند.
 Prof. Rajendranتوضیح داد که ایدهی پشت چارچوبهای فلزی-آلی برای دههها وجود داشته است و محققان شروع به اثبات این کردند
که ترکیبی از فلزات و مولکولهای آلی ،معروف به پیوند دهندهها ،پتانسیل متمرکز کردن گازهای یک مخلوط را دارند.

در مورد  ،CALF-20هر گرم مساحتی بیش از  055متر مربع دارد .این مواد را میتوان در یک ستون ،بسیار شبیه به مبدل کاتالیزوری،
بستهبندی کرد و اساس ًا به انتهای یک دودکش متصل کرد.
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در مواردی که گازهای گلخانهای از نیتروژن و  CO2تشکیل شده است ،نیتروژن ابتدا خارج میشود؛ در حالی که  CO2باقی میماند

و به مواد میچسبد .برای جابجایی  CO2در جهت استفاده مجدد از مواد ،یا فشار در ستون کاهش مییابد و  CO2غلیظ
خارج میشود ،یا سیستم با استفاده از گرمای هدر رفته یا بخار ،گرم میشود.

با این حال ،مشکل این مواد این است که در حالی که آنها اغلب در محدودههای کنترل شده یک آزمایشگاه کار
میکنند ،اما در حضور آب یا سایر ناخالصیها کار نمیکنند .اینجاست که تیم  Prof. Rajendranوارد عمل
میشود و نوآوری را در این ماده ایجاد میکند که میتواند آب را به خوبی اداره کند .این بدان معنی است که ما دیگر
مجبور نخواهیم بود گاز موردنظر را قبل از فیلتر کردن آن از طریق این ماده خشک کنیم؛ که این ویژگی نیاز به انرژی را
به شدت کاهش میدهد .طبق گفتههای  ، Prof. Rajendranآزمایشهای مورد نیاز برای توصیف نحوه عملکرد مواد در
حضور آب بسیار چالشبرانگیز هستند .ایشان و تیمشان تکنیکهای جدیدی را توسعه دادند و بسیار صبر کردند تا بتوانند
توانایی استثنایی  CALF-20را در متمرکز و تغلیظ کردن  CO2در حضور آب نشان دهند .آزمایشهایی که تیم Prof.
 Rajendranانجام داد ،توسط یک تیم تحقیقاتی به رهبری  Dr. Tom Wooدر دانشگاه اتاوا ،با استفاده از شبیهسازیهای
مولکولی پیشرفته تأیید شد.
چالش دیگر برای مواد جذبکننده کربن این است که حتی کوچکترین مقادیر انتشار محصوالت جانبی ،مانند دیاکسیدگوگرد و
اکسید نیتروژن ،میتوانند توانایی این مواد را برای جذب  CO2از بین ببرند .اما مزیت بزرگ  CALF-20این است که در شرایط
عملی برای هزاران ساعت کار میکند ،مزیتی که تکنولوژیهای قبلی به هیچ وجه نداشتند.
پس از تغلیظ CO2 ،یا فشرده شده و در سازندهای زمینشناسی ذخیره میشود و به چاههای قدیمی برای افزایش بازیابی نفت
بازگردانده میشود ،یا دوباره به سوختی مانند متانول تبدیل میشود تا در تولید محصوالت دیگر استفاده شود.
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بررسی نرمافزارهای سیستمهای هیبریدی انرژیهای
تجدیدپذیر
نویسنده :محمد باغانی
چکیده
سیستم هایانرژیهیبریدیبرایتامینانرژیالکتریکیدرمناطقشهریوروستاییجهتغلبهبرمتناوببودنمنابعخورشیدی

گیرند.یکسیستمانرژیتجدیدپذیرهیبریدیشاملدویاچندگزینهتولیدبرقبراساسانرژیهاای


وبادیمورداستفادهقرارمی
تجدیدپذیریاواحدسوختفسیلیاست.درنتیجه،تجزیهوتحلیلاقتصادیسیستمهیبریدیبرایاستفادهکارآمدازمنابعانارژی
تجدیدپذیرضروریاست.باتوجهبهسازوکاراینسیستمها،تجزیهوتحلیلسیستمترکیبی،بسیارپیچیدهاستوبایدبهصاور 

بهابزارهاینرم افزاریبرایطراحی،تجزیهوتحلیل،بهینهسازیوقابلیتاقاتاصاادی

کاملانجامشود.اینامرسببشدتانیازما
افزارباویژگیهایاصلیووضعیتفعلیارائهشدهاستونمونهکارتحقیقاتیمربوط باه

سیستمهاآشکارگردد.دراینمقاله ۴
نرم

افزارهادرمکانهایمختلفدرسراسرجهانانجامشدهاستنیزبررسای مایشاود.


هایهیبریدیکهبااستفادهازایننرم

سیستم
هدفاصلیاینمقالهارائهوضعیتفعلیایننرم افزارهابهمنظورایجادبینشاولیهبرایمحققبرایشناساییواستفااده از ابازار

مناسببرایمطالعا تحقیقوتوسعهسیستمهایهیبریدیاست.

 .1مقدمه
تقاضایانرژیبهدلیلافزایشجمعیت،شهرنشینیوصنعتیشدنروزبهروزدرحالافزایشاست.اینامرارتباطمستقیمیبینمصرفانارژی
وکیفیتزندگیایجادمی کند.منابعسوختفسیلیمانندزغالسنگ،نفتوگازدارایذخایرمحدودیهستندکهمنجرباه افازایاش ماداوم

شودوبراقتصادهرکشوریتأثیرمیگذارد.همچنینبحراننفتیدهه،0791منجربهایجادعالقهقابلتوجهیبهاستفادهاز


قیمتسوختمی
منابعانرژیتجدیدپذیرشد.انرژیهایتجدیدپذیرشاملخورشید،باد،زیستتوده،آب،جزرومد،امواجاقیانوسوزمینگرماییمیشود.

سیستمهایانرژیتجدیدپذیربراساسیکیاچندمنبعژنراتورهایتجدیدپذیراست.یکسیستمانرژیهیبریدیشاملدویاچندگزینهتولیاد

برقبراساسواحدانرژیتجدیدپذیریاواحدمبتنیبرسوختفسیلیمانندژنراتوردیزل-الکتریکیایکتوربینگازکوچکهمراهباا ذخایاره
انرژیودستگاه هایالکترونیکیاست.باتوجهبهتوضیحا ارائهشده،پیکربندیسیستمانرژیهیبریدیرامیتوانبرایتولیدبارق باه اناوا 

بادیوسیستمهایزیستتوده-بادیتقسیمکرد.

دیزلی،سیستمهایهیدرو-

سیستمهایبادی-

هایانرژیهیبریدیدرمقایسهباسیستمهایتکمنبعیدارایمزایایاصلیزیراست:


سیستم
• ضریب اطمینان باالتر
• افزایش ظرفیت ذخیره سازی انرژی به ویژه در مواردی که منابع مختلف رفتار مکمل دارند.
• راندمان بهتر
• حداقل هزینه تولید برق
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 .2ابزارهای نرمافزاری برای تجزیه و تحلیل سیستم هیبریدی
افزاری،ویژگیهایآنها،کمبودها،نایااز کااربار و


هایسیستمهیبریدیموجودوابزارهاینرم

درکجامعدرموردمدل
افزاریمربوطبهسیستمهایترکیبی را در چاهاار

انتخاببرایمطالعا تحقیقاتیضروریاست.محققانابزارهاینرم
سازیوابزارتحقیق.ابزارهایپیشامکانسنجیعمدتاً بارای


کنند:پیشامکانسنجی،اندازه،شبیه

بندیمی

دستهطبقه
شوند.ابزاراندازهگیریبرایتعییناندازهبهینههرجزءازسیساتام


)استفادهمی
تحلیلمالیجامع(مانندRETScreen
)ارائهمیکند.دریاک

استفادهمی شودواطالعا دقیقیدرموردجریانانرژیدربیناجزایمختلف(مانندHOMER

ابزارشبیه سازی،کاربربایدجزئیا هرجزءرامشخصکندتارفتاردقیقسیستمرابدست آورد (باه عاناوان ما اال

).درابزارتحقیقکاربرمجازاستالگوریتمهاوتعامال اجزایجداگانه(مانند  )TRNSYSرا اصاال 

HYBRID 2
کند.بااینحالهیچبررسیجامعیازنرمافزارترکیبیموردبحثدرمطالعهحاضرتابهامروزانجاام نشاده اسات .باه

نرمافزارشناساییشدهباا
منظورارائهیکبینشاساسیبرایاستفادهموثرازاینابزارهادرمطالعا مختلفتحقیقاتی ۴،
تمرکزبرسیستمهایهیبریدیباجزءانرژیهایتجدیدپذیر،بهشر زیرموردبحثقرارمیگیرند:


HUMER .2.1
افزاریپرکاربرد،رایگانودردسترساست.ایننرمافزاربرایانجاام ساریاع


هایتجدیدپذیرالکتریکی،نرم

سازیترکیبیبرایانرژی

مدلبهینه
آزمایشگاهملیانرژیهاای

میباشد.
پیشامکانسنجی ،بهینهسازیوتجزیهوتحلیلحساسیتدرچندینپیکربندیاحتمالیسیستممناسب 
رابرایسیستمهایدرونشبکهوخارجازشبکهدرسال0771توسعهدادوازتاریا اناتاشاار،

تجدیدپذیرایاال متحدهآمریکاHOMER،
HOMERتوسطبیشاز01111نفردر071کشوردانلودشدهاستHOMER.ازویندوزبهعنوانپلتفرمرایانهوازC++بهعنوانزبان
هایمختلففناوری،هزینههایاجزا،دردسترسبودنمناباع ،دادههاای


هاییمانندگزینه

ازورودی
برنامهنویسیاستفادهمیکندHOMER.

عنوانفهرستیازپیاکاربانادیهاای اماکاانپاذیار


کندونتایجرابه

هایمختلفسیستماستفادهمی

سازیپیکربندی

سازندهوغیرهبرایشبیه
ساعتدریکسالشبیهسازیکند.

افزارمیتواندیکسیستمرابرای0971


کند.ایننرم

بندیشدهبراساسهزینهخالصفعلیتولیدمی

طبقه
دهدکهبهمقایسهپیکربندیهاوارزیابیآنها بار


ایازجداولونمودارهانمایشمی

سازیرادرطیفگسترده

همچنیننتایجشبیه
HOMER
تواندطراحیسیستمهایمختلفرابراساسپارامترهایاقتصادیپیاشاناهااد

هایاقتصادیوفنیکمکمیکند،همچنین 
می


اساسشایستگی
سازیسیستمانرژیهایتجدیدپذیرترکیبیومطالعا موردیمختلفاستفادهمیشود.

دهدHOMER.بهطورگستردهدرادبیا برایبهینه
نمایهایازHOMERرانشانمیدهد.
شکل 0

نمایهنرمافزارHUMER

شکل-0
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HYBRID 2 .2.2
HYBRID 2توسطآزمایشگاهتحقیقا انرژیهایتجدیدپذیر،ازدانشگاهماساچوسات ،ایااال ماتاحاده باا
پشتیبانیآزمایشگاهملیانرژیهایتجدیدپذیرتوسعهیاافاتاه اسات .باعاد ازHYBRID 1در ساال ،077۴

HYBRID 2درسال0777توسعهیافتودرحالحاضرآخریننسخهB1.3است.این نارمافازار باا زباان
استفادهمیکناد.

Microsoft Visual BasicبرنامهنویسیشدهاستوازپایگاهدادهMicrosoft Access
کندومیتواندعامالاکارد


هایبینزمانیاستفادهمی
ازروشهایآماریبرایمحاسبهتغییرا گام

HYBRID 2
بینیعملکردسیستمهایترکیبیمختلفراانجاام دهادHYBRID 2 .

بلندمد دقیق،تحلیلاقتصادیوپیش
سازیسریهایزمانیبرایمراحلزمانیمعموالبین01دقیقهو0ساعتاستکهعمدتاًشاملچهاار


دارایشبیه
ماژولشبیهسازی،ماژولاقتصادیورابطنتایجگرافیکیاست.بااستفادهاز

بخشبهنامهایرابطکاربریگرافیکی،

تواندپروژههارابهراحتیطراحیویکساختارسازمانیافتهرابهعنوانخروجیاز


رابطکاربریگرافیکیکاربرمی
ساازیهاا و باررسای


دهندکهشبیاه

سازیواقتصادبهکاربراینامکانرامی

هایشبیه

برنامهدریافتکند.ماژول
خطاهایورودیرااجراکند.کاربرانمیتوانندجزئیا دادههایخروجیگرافیکیراازطریقرابطنتایجگرافیاکای

مشاهدهکنند.اینابزارنرم افزاریدارایدسترسیمحدودیبهپارامترهاوعدمانعطافپذیریمیباشاد اماا دارای

ایبافایلهایدادهمنابعمختلفاست.


کتابخانه

INSEL .۲.3
دهدباکمککتابخانهخود،ساختااری


توسطدانشگاهاولدنبورگآلمانتوسعهدادهشدکهبهکاربراناجازهمی
زبانمحیطشبیهسازییکپارچه

سازیدارایانعطافپذیریدرایجادمدلهایسیستموتنظیما برایبرنامهریزیونظار بر


افزارشبیه

بازماناجرایمشخصبسازند.ایننرم
باشد.ایننرمافزاردارایپایگاهدادهمختصبهپارامترهایهواشناسیحدود0111مکان در ساراسار


هایانرژیالکتریکیوحرارتیمی

سیستم
هایتابشساعتی،دما،رطوبتوسرعتبادرامیتوانبااستفادهازایننرمافزار


هایحرارتیوداده

هایفتوولتائیک،سیستم

جهاناست،سیستم
آنالیزوبررسیکرد..ایننرمافزاردرطی0دههاخیردرحالبهبودمستمربودهاست.
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RETScreen .۴.2
هایمختلفانرژیهایتجدیدپذیربرایهرمکاندرجهان ،تاوساط

محیطیومزایایفن 
آوری


هایمالیوزیست

افزاربرایارزیابیهزینه

ایننرم
هایشبکهمنتشرشدکهشاملسیستمهاای مساتاقال،


برایبرنامه
وزار منابعطبیعیکاناداایجادشدهاستRETScreen.درسال0770
ایستگاهزمینی(دادههایماهانهتاباش

شود.ایننرمافزارداراییکپایگاهدادهجهانیآبوهواشاملبیشاز7111


هیبریدیوپمپاژآبنیزمی
هایهیدرولوژی،دادههایمحصولمانندجزئیا پنلهایفتوولتائیک خاورشایادی و


هایمنابعانرژی،داده

خورشیدیودمابرایسال)،نقشه
باشد.همچنینپیوندیبهپایگاهدادهآبوهوایناساارائهمیدهد.اینبرنامهبهبیشاز11زبان قاابال


هایبادیمی
منحنیهایقدر توربین

،یکابزارنرمافزارتحلیلپروژهانرژیمبتنیبراکسلمایکروسافات اسات کاه

دسترسیاستودارایدونسخهمجزامیباشدRETScreen.

هایانرژیتجدیدپذیر،بهرهوریانرژیوتولیدهمزمانراتعیینکند.


تواندقابلیتفنیومالیپروژه

می
محدودیتهایاصلیRETScreenعبارتنداز:

•

عدم دسترسی به دادههای سری زمانی.

•

گزینههای محدود برای ویژگیهای جستجو ،بازیابی و تجسم.

•

عدم پشتیبانی از محاسبات پیشرفته .
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 .۳مطالعه موردی تحقیقاتی :نمونه هواشناسی
بهمنظوراینکار،مکانیدرزمینهیمالیایغربی،شیمال(عرضجغرافیایی10.00شمالیوطولجغرافیایی99.00شرقی)در0761مترباالتر
هایهواشناسینرمافزار RETScreenاساتافااده


نیزازپایگاهداده
سازیدرنرمافزارHOMER


ازسطحدریاشناساییشدهاست.برایشبیه
شدهاست.براساسمکانپروژهودادههایهواشناسیمحلی،مقیاسساالنه مقدارمتوسطتابشخورشیدی6.00کیلووا ساعتبرمتر مارباع

درروزاست.حداک روحداقلمیانگینماهانهتابشخورشیدیدرماهمیودسامبربهترتیببا9.00و1.60کیلووا ساعتبرمتر مارباع در
روزمشاهدهمیشود.میانگینمقیاسساالنهسرعتبادبرایمکان6متربرثانیهاستکهبیشترینمقدارمیانگینماهانهسرعات بااد در مااه

دسامبرباحداک ر6.9متربرثانیهوکمترینمقداردرماهآگوستبامیانگینسرعتباد1.0متربرثانیهمشاهدهشدهاست.میانگایان سااالناه
دمایمحیط0.70درجهسانتیگراداست.بیشترینمقداردمادرماهژوئنباحداک ر00.0درجهسانتیگرادوکمینهدرماهدسامبربا 1.0درجاه
نمایهتابشخورشیدی،نمایهسرعتبادونمایهدمایمحیطرابهترتیبنشانمیدهد.

شود.شکلهای0-1-۴


سانتیگرادمشاهدهمی

شکل-0مقدارمیانگینشد تابشخورشیددرطییکسالبااستفاده
هایهواشناسینرمافزارRETScreen

ازدادههایپایگاهداده


شکل-1مقدارمیانگینسرعتوزشباددرطییکسالبااستفاده
هایهواشناسینرمافزارRETScreen

ازدادههایپایگاهداده
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شکل-۴مقدارمیانگیندمادرطییکسالبااستفادهاز
هایهواشناسینرمافزارRETScreen

دادههایپایگاهداده


 .۴نتیجه
هایهیبریدی،همراهباتحلیلمقایسهایانجامشدهبااستفادهازاینابزار،نشانمیدهد


افزارمورداستفادهبرایسیستم

ابزارنرم
مروریبر۴
هاینرمافزاریمانندادغامسایرمنابعانرژی،به


بیشترازهمهاست؛همچنینبرخیازویژگی
کهدرمیانایننرمافزارها،کاربردHOMER

افزارهایطراحیسیستمهایهیبریدی

پذیریکاملتر،اصال یاتغییردهد.عملکردنرم


هایکنترلراباانعطاف

دهدتاتکنیک

کاربراجازهمی
انرژی را میتوان از طریق اجرای روش های مختلف کنترلی ،مدیریت تقاضای انرژی ،برنامه ریزی اقتصادی ،گنجاندن انوا منابع انرژی
هایذخیره سازیمختلفوغیرهبهبودبخشیدکهکهکاهشهزینهکلسیستمهابابرنامهریزیبهینهرا


تجدیدپذیروتجدیدناپذیرباسیستم
نویدمیدهد.

 .۵منابع

][2
][3
][4
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 Intelligen SuperPro Designerنرم افزاری کاربردی برای مهندسان در زمینه توسعه فرآیند ،مهندسی فرآیند ،مهندسی ساخت و
همچنین افراد حر ای فعال در زمینه مسائل محیطزیستی (مانند تصفیه فاضالب ،کنترل آلودگیهوا ،به حداقل رساندن زبالهها و
جلوگیری از آلودگی) میباشد.
این برنامه قابلیت ای مدلسازی ،ساخت و فرآیندهای تصفیه ،ارزیابی اقتصادی پروژه و بررسی اثرات زیست محیطی را فراهم
میکند .از دیگر ویژگیهای این برنامه میتوان به تسهیل مدلسازی ،ارزیابی و بهینهسازی فرآیندهای یکپارچه در طیف وسیعی
از صنایع (داروسازی ،بیوتکنولوژی ،شیمیایی ،غذایی ،کاالهای مصرفی ،فرآوری موادمعدنی ،میکروالکترونیک ،تصفیهآب ،تصفیه
فاضالب ،کنترل آلودگی هوا و )...اشاره کرد.
ترکیب مدل های عملیاتی زیست محیطی و ساخت در پکیج مشابه ،امکان همزمان طراحی و ارزیابی فرآیندهای ساخت و
تصفیه و به حداقل رساندن تولید زباله از طریق جلوگیری از آلودگی و همچنین کنترل آلودگی را در اختیار کاربر قرار میدهد.

استفاده گسترده در صنعت و دانشگاه :
 SuperPro designerبه طور گسترده در صنایع دارویی ،بیوتکنولوژی ،مواد شیمیایی ویژه ،مواد غذایی ،محصوالت مصرفی ،متالورژی و
صنایع مرتبط استفاده می شود SuperPro .همچنین مدلسازی فرآیندهای تصفیه آب ،تصفیه فاضالب و کنترل آلودگی هوا را تسهیل
میکند .بیش از  055شرکت در سراسر جهان قبالً  SuperProرا درجمله ابزارهای روزمره خود قرار دادهاند.
این برنامه همچنین یک ابزار آموزشی و تحقیقاتی بسیار محبوب است که در حال حاضر در بیش از  0555کالج و دانشگاه در سراسر جهان
استفاده می شود.
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دوره های دانشگاهی که در آنها از  SuperPro Designerاستفاده شده است:

•

طراحی فرآیند و کارخانه

•

مهندسی بیوشیمی

•

مهندسی داروسازی

•

مهندسی مواد غذایی

•

عملیات واحد

•

مهندسی متالورژی

•

مهندسی مواد

•

تصفیه آب

•

تصفیه فاضالب

مدل سازی فرایند ها و نتایج به دست آمده:
2

مدل سازی فرآیندهای دسته ای 0و پیوسته
 SuperPro Designerتنها شبیه ساز فرآیند تجاری است که به طور موثر مدلسازی فرآیندهای پیوسته و دستهای و همچنین ترکیبی از
دسته ای و پیوسته را انجام میدهد .کاربران با ایجاد یک نمودار جریان (شکل  ،)0مواد مورد استفاده در فرآیند و عملیاتهای الزم در طول
فرآیند را مشخص میکنند و یک فرآیند را مدلسازی میکنند.

شکل  -1خالصه فرآیند

بانک اطالعات
 SuperProشامل خواص فیزیکی و ترمودینامیکی برای بیش از  0255ماده است .عالوه بر این SuperPro ،از مواد تعریف شده توسط کاربر
پشتیبانی میکند SuperPro .می تواند به راحتی فرآیندها را با هر تعداد حلقه بازیافت همگرا کند و به چندین مدل ترمودینامیکی پیشرفته
برای محاسبات تعادل بخار-مایع مجهز شده است.
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خروجی های کلیدی یک مدل  SuperPro Designerدر زیر فهرست شدهاست:

•

ترازهای مواد و انرژی

•

اندازه و رتبه بندی تجهیزات

•

تجزیه و تحلیل بهای تمام شده کاال

•

زمان بندی فرآیند و تحلیل زمان چرخه

•

تجزیه و تحلیل توان عملیاتی

•

افزایش/کاهش مقیاس و برازش فرآیند

•

ارزیابی اثرات زیست محیطی

همانطور که در شکل  2قابل مشاهده است نتایج تجزیه و تحلیل از طریق انواع گزارش ها و نمودارها مجسم می شود .برای مثال تمام اطالعات از
جمله دبی ,دما ,فشار و ...برای تمام جریانها در فرآیند (پاک سازی به وسیله آنزیم) که در باال نمایش داده شدهاست.

شکل  -2فلوشیت فرآیند پاک سازی به وسیه آنزیم
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تولید فاضالب از تاسیسات فرآیندی:
 SuperPro Designerتعادل کامل مواد و انرژی را در تاسیسات تولید
یکپارچه انجام می دهد و مقدار و نوع ضایعات تولید شده در واحد محصول و
همچنین در واحد زمان را محاسبه می کند .جریان های زباله به عنوان مایع،
جامد و انتشار (بخار) طبقه بندی میشوند.
جدول  0از گزارش اثرات زیست محیطی است که اطالعات در مورد تخصیص هر
جزء که وارد یک مرکز تولید می شود ارائه می دهد .این به وضوح نشان می دهد
که چه مقدار از هر ماده خام به محصول ختم می شود و چه مقدار هدر می رود.
برای مثال در جدول  0مقدار آب ورودی برابر  1909.00kg/batchاست که از
این مقدار  2..2 kg/batchبه صورت پساب جامد  00..91 kg/batch,به
صورت پساب مایع از سیستم خارج شده است.

جدول -0توزیع مواد

62

نرم افزار SuperPro Designer

جدول هزینه و زمان انجام کار :
میزان هزینه کل با جمع بندی کار مورد نیاز هر عملیات برآورد می شود .هزینه واحد کار و ضرایب مزایای
جانبی و نظارت در هر بخش مشخص شده است .یک بخش مجموعه ای از رویه های واحد است که می تواند
بخشی قابل شناسایی از یک فرآیند طوالنی را نشان دهد .به عنوان مثال ،فلو شیت که جدول  2از آن استخراج
شد به چهار بخش (سنتز محصول ،جداسازی و خالص سازی ،تصفیه نهایی و تبلور) تقسیم شد.ش
که هزینه های حاصل از هر بخش به صورت جداگانه محاسبه و با هم جمع شد اند.

جدول  -2هزینه و زمان انجام کار

تصفیه فاضالب و کنترل آلودگی:
از  SuperPro Designerمیتوان برای مدل سازی ،ارزیابی و بهینه سازی هر نوع فرآیند تصفیه فاضالب ،تصفیه آب و آلودگی هوا استفاده
کرد .از آنجایی که  SuperProطیف گسترده ای از فرآیندهای تولید مواد شیمیایی را نیز انجام میدهد ،ابزاری ایده آل برای ارزیابی گزینههای
پیشگیری و کنترل آلودگی و تمرین شیمی سبز و توسعه پایدار است.
 SuperPro Designerابزاری ارزشمند برای مهندسین مشاور محیطی ،طراحان فرآیند و محصول ،مهندسان توسعه و دانشمندان ،مهندسان
و مدیران کارخانه تصفیه/دفع است که به طور کارآمد فناور های مفید برای محیط زیست را توسعه ،ارزیابی و بهینه کنند .این نرم افزار تحت یک
مدل سازی فرآیندهای تولید موادشیمیایی و تصفیه انتهایی ،ارزیابی اقتصادی پروژه و ارزیابی اثرات زیستمحیطی را ارائه می دهد.
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مدلسازی فرآیندهای تصفیه فاضالب :
از  SuperPro Designerمیتوان برای مدل سازی ،ارزیابی و بهین سازی فرآیندهای تصفیه فاضالب شهری و صنعتی استفاده
کرد .این شامل مدل های عملیات واحد برای تصفیه بیولوژیکی و همچنین فیزیکی است .فلو شیت زیر(شکل )1یک فرآیند لجن فعال
ساده را نشان میدهد که فاضالب صنعتی را تصفیه میکند .همچنین می توان از آن برای مدل سازی و بهینه سازی فرآیندهای
حذف مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) استفاده کرد.
شکل  1یک نمونه از فرآیند شبیه سازی تصفیه فاضالب صنتعی را نشان می دهد:

شکل -1فلوشیت لجن فعال در فرآیند تصفیه فاضالب صنعتی
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ویژگی های جریان های فاضالب:
 SuperProتعدادی از ویژگیهای محیطی جریان را بر اساس ترکیب جریانها و سهم مؤلفه در این ویژگیها محاسبه می کند (شکل .)1این
اطالعات همراه با برخی داده های مرتبط دیگر برای توصیف جریان های فاضالب از دیدگاه نظارتی و اثرات زیستمحیطی استفاده می شود.

شکل-4خواص محیط زیستی جریان ها

در پنجره شکل  1میزان خروجی هر یک از مواد و غلظت آن ها را بر حسب واحدهای
زیست محیطی تعریف شده مانند TOC 5 ,COD 4,TSS 3و  ....نشان می دهد که
می توان آن را با استاندار های محیط زیستی مقایسه کرد و تمهیدات الزم را برای
اصالح آن اندیشید.
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This Changes Everything
Author: Naomi Klein
نویسنده :متین سلیمی

 .1دربارهی نویسنده
نائومی کالین ،روزنامه نگار و فعال اجتماعی کانادایی است که به دلیل تالش هایش در جهت تغییر در مدرن سازی کنونی و حذف اثرات زیان باار
اقتصادی ،سیاسی و زیست محیطی از آن شناخته می شود .او در دانشگاه تورنتو در رشته روزنامه نگاری تحصیل کرده است.
هم اکنون ،نائومی کالین استاد  UBCعدالت اقلیمی در دانشگاه بریتیش کلمبیا در دانشکده هنر (گروه جغرافیا) می باشد .از ساال  8102تاا
 ، 8180او رئیس افتتاحیه گلوریا استاینم در زمینه رسانه ،فرهنگ و مطالعات فمینیستی در دانشگاه راتگرز بود .او عضو ماریل فرانکو از ماوساساه
عدالت اجتماعی در دانشگاه شیکاگو و استاد افتخاری رسانه و آب و هوا در راتگرز است.
نائومی روزنامه نگار برنده جایزه ستون نویس سندیکایی ،نویسنده بین المللی و پرفاروش نایاویاور
تایمز است .پر فروش ترین کتاب های او عبارت است از:
 .0چگونه همه چیز را تغییر دهیم :راهنمای انسان جوان برای محافظت از زمین و یکدیگر ()8180
 .8در آتش :پرونده (سوزاننده) برای یک قرارداد جدید سبز ()8102
 .3نه گفتن کافی نیست :مقاومت در برابر شو های جدید و به دست آوردن جهانی که می خواهایام
(،)8102
 .4این همه چیز را تغییر می دهد :سرمایه داری علیه آب و هوا (.)8104
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 .2کتاب این همه چیز را تغییر میدهد:
این کتاب ،چهارمین کتاب نائومی کالین است که در سال  8104توسط  Simon & Schusterمنتاشار شاد .در آن
کالین استدالل می کند که بحران آب و هوا در عصر کنونی بنیادگرایی بازار نئولیبرال که مصرف بایرویاه را تشاویا
میکند و منجر به ادغامهای بزرگ و تواف نامههای تجاری خصمانه با سالمت محیطزیست می شود ،قابال رسایادگای
نیست .این کتاب در  5اکتبر  ،8104در فهرست پرفروشترینهای نیویور تایمز و در رتبه پنجم قرار گرفت .همچنین،
در سال  8104برنده جایزه اعتماد نویسندگان هیالری وستون برای ادبیات غیرداستانی و نامزد نهایی جایزه شاگاناسای
کوهن برای نویسندگی سیاسی در سال  8105بود .با هم بخش هایی از این کتاب را می خوانیم:
دانشمندان علوم اقلیمی بر این باورند که تغییرات آب و هوایی ،اکنون در حال وقوع است .بر اساس شواهد ،حادود 22
درصد از دانشمندان هواشناسی به این نتیجه رسیده اند که تغییرات آب و هوایی ناشی از اقدامات انسانی در حال وقاوع
است .این تواف نه تنها توسط یک مطالعه ،بلکه جریانی از شواهد در طول دو دهه گذشته با نظرسنجی از دانشمانادان،
تجزیه و تحلیل و بیانیه های عمومی صادر شده توسط اغلب سازمان های مرتبط با این زمینه ،مستند شده است .هایا
راهی وجود ندارد که بدون تغییر اساسی شیوه زندگی ،اختناق توسعه اقتصادی و از بین بردن باخاشهاای بازرگای از
اقتصاد بتوانیم از گرمایش زمین جلوگیری کنیم.
یکی از جالب ترین نتایج مطالعات اخیر در مورد بحران آب و هوایی ،ارتباط آشکار میان امتناع از پذیرش تغییرات اقلیامای و
امتیازات اجتماعی و اقتصادی است .به طور عمده ،انکار کنندگان تغییرات آب و هوایی نه تنها محافظه کار هستاناد ،بالاکاه
سفیدپوست و مرد نیز هستند ،گروهی با درآمد باالتر از متوسط! یک مقاله بسیار مورد بحث دربااره ایان ماو اوع تاوساط
جامعه،شناسان ،آرون مک کرایت و رایلی دانلپ( 0با عنوان به یاد ماندنی "آدم های باحال") نشان داد که مردان سفیدپاوسات
محافظه کار که اعتماد به نفس زیادی در مورد دانش خود از گرم شدن کره زمین داشتند ،تقریبا شش برابر نسبت باه ساایار
افراد بیشتر احتمال داشت تا به این باور برسند که تغییر اقلیمی هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
زمان کم است ،مطمئن باشید .ما میتوانیم خود را متعهد کنیم که انتشار سوختهای فسیلی را بهطور اساسی کاهش دهیم و
روی آوردن به منابع انرژی بدون کربن مبتنی بر فناوریهای تجدیدپذیر را آغاز کنیم؛ یک انتقال کامل در دهه آینده .ما ابازار
انجام این کار را داریم .و اگر چنین کنیم ،دریاها همچنان باال آمده و طوفانها همچنان میآیند ،اما ما شانس بیشتاری بارای
جلوگیری از گرم شدن فاجعهبار واقعی خواهیم داشت .با این وجود ،نه تنها ما جلوی آتش را نمی گیریم ،بلکه آن را شعلاه ور
تر هم می کنیم! پس از یک کاهش نادر در سال  8112به دلیل بحران مالی ،انتشار گازهای گلخانه ای در ساال  8101باه
میزان  5.2درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش از زمان انقالب صنعتی تاکنون است.
ذهن من مدام مشغول فکر کردن به این سوال است که مشکل ما چیست؟ واقعاً چه چیزی ما را از خاموش کردن آتشای کاه
تهدیدی برای خانه جمعی ماست باز می دارد؟
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نظرات اشخاص مهم در مورد این کتاب:
این بهترین کتاب در مورد تغییرات آب و هوا در مدت زمان بسیار طوالنی است .این کتاب ،مهم ترین بحران در تاریخ بشر را در چارچوب دیگر
آسیب های مداوم ما قرار می دهد ،و به ما یادآوری می کند که چقدر قدرت ها به زغال سنگ ،گاز و نفت وابسته هستند .و این به نوبه خود،
باید ما را امیدوار کند ،زیرا به این معنی است که مبارزه برای یک دنیای عادالنه همان مبارزه برای یک جهان قابل زندگی است.

بیل مک کیبن ،نویسنده کتاب  The End of Natureو یکی از بنیانگذاران 350.org

نائومی کالین یک نابغه است .او همان کاری را که جرد دایموند برای مطالعه تاریخ بشر انجام داد ،برای سیاست انجام داده است .او به
شکل ماهرانهای سیاست ،اقتصاد و تاریخ را با هم ترکیب میکند و حقایق ساده و قدرتمندی را از آن ها (با کاربردی جهانی) استخراج میکند.

رابرت اف .کندی ،جی آر .حقوق دان محیط زیست

منابع
1.Amazon site, Books, Politics & Social Sciences. Accessed 1 Feb. 2022, <https://www.amazon.com/This>Changes-Everything-Capitalism-Climate/dp/1451697392
>2.Naomi Klein, About Naomi, Accessed 9 Feb. 2022, <https://naomiklein.org/
> )3. Wikipedia, Accessed 10 Feb 2020, <https://en.wikipedia.org/wiki/This_Changes_Everything_(book
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مصاحبه با
دکتر فرید صفری
در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و در رابطه با زمینه کاری و پژوهشیی خیودتیان
توضیح دهید؟
من هم در ابتدا تشکر میکنم که من را جهت انجام این مصاحبه دعوت نمودید و امیدوارم که بتوانیم مصاحبه خوبی را داشته باشیییمم مین
فرید صفری هستم؛ من مقطع کارشناسی را در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه تبریز گذرانده ام و مقطع کارشناسیارشید در گیرایی
مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر و در دانشگاه علوم تحقیقات تهران ،گذراندهامم کار تحقیقاتی و پژوهشی من در دوره کارشنیاسیی ارشید،
در آزمایشگاه کاتالیست و مهندسی واکن

دانشگاه تهران به سرپرستی دکتر احمد توسلی سپری شد و موضوع تحقییقیاتیی مین ،تیولییید

هیدروژن از زیست توده های کشاورزی و جلبکها بودم مقطع دکتری را در کشور کانادا و در دانشگاه  OntarioTechسپری کردم و
در آزمایشگاه انرژیهای پاک مشغول به کار شدم و موضوع تحقیقاتی من چرخههای ترموشیمیایی برای تولیید هیییدروژن بیود کیه میا
چرخههای ترموشیمیایی تولید هیدروژن از شکافت آب از جمله کلرید وانادیم ،کلرید آهن و هیبرید سولفور را مورد بررسی قیرار دادییمم
من در سال  0202فارغ التحصیل شدم و در حین تحصیل ،به عنوان رئیس و نائب رئیس انجمن مهندسین مکیانیییک آمیرییکیا در اسیتیان
 Ontarioمشغول بودم؛ همچنین فعالیتهایی در زمینه انرژی و محیطزیست در رسانه ها و روزنامهها داشتم و در حال حاضر ،در موسیسیه
مطالعات انرژی آکسفورد به عنوان محقق مدعو شروع به کار و بر روی تجاری سازی هیدروژن سبز در آمریکای شمالی فعالیت میکنمم
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با توجه به اینکه شما تحصیالت خودتان را در رابطیه بیا انیرژی
های پاک گذراندید ،دلیل عالقیه شیمیا کیه بیه سیمیت انیرژیهیای
تجدیدپذیر رفتید که یک موضوع نسبتا جدید هست چه چیزی بوده؟
می دانیم که گذار انرژی در دنیا در حال اتفاق است؛ گذار انرژی به این معنا که انسان متوجه شد فعالیت های
از انقالب صنعتی ،تغییرات مشخصی را در محیطزیست ایجاد کرده است؛ به این شکل که افزای

بعد

بی رویه و

ناگهانی گازهای گلخانه ای باعث شده است که تغییر درجه حرارت میانگین کره زمین را شاهد باشیم که حال
حاضر 0م 2درجه نسبت به انقالب صنعتی بیشتر استم این افزای

دما ،زنگ خطر را به صدا درآورد و باعث شد

که بشر برای استحصال انرژی و توان برای تأمین نیازهای صنعتی و خانگی و ممم ،سعی کند از انرژیهای جایگزینی

استفاده کند که آلودگی کمتری داشته باشند و گازهای گلخانه ای کمتری در جو ،منتشر کنندم جهت مقابله با
تغییرات اقلیمی ،روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها ،انرژیهای تجدیدپذیر و سوختهای جایگزین
هستندم در نتیجه ،من این روند را دیدم و این موضوع را بسیار آینده دار برآورد کردم و زمینهای است که واقعاً به حفظ
کرهزمین و محیط زیست کمک می کند و فعالیتی بشردوستانه استم به بیان دیگر این موضوع از دو جنبه اهمیت دارد؛ اول
اینکه از لحاظ کاری و تحقیقاتی بسیار رو به رشد است و دوم اینکه میتوانیم به هدف بسیار بزرگ تر که حفظ کره زمین
و محیط زیست است کمک کنیمم به نظرم این موارد ،می توانند باعث شوند هر فردی به این سمت گرای

پیدا کندم

در مقایسه بین ایران و سایر کشورهای جهان در زمینه انرژی های پاک و سوخت
های تجدیدپذیر جایگاه ایران را چطور توصیف می کنید؟
همانطور که اشاره کردم ،این یک روند است که در جهان در حال اتفاق افتادن است و فقط یک کشور هم نمیتواند کل این روند را برای کرهزمین
رقم بزند و بنابراین ،کشورها در اجالسهای تغییرات اقلیمی با یکدیگر متعهد به این گذار انرژی شدندم میدانیم که ایران ،پتانسیل بسیار باالیی دارد؛
به این معنا که ایران ،کشور مهمی در جهان در زمینه پتانسیل استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است؛ همانطور که در زمینه سوختهای فسیلی هم
جایگاه مهمی را داراست؛ به عنوان مثال ،در مناطق مرکزی و جنوبی ،پتانسیل باالیی برای انرژی خورشیدی دارد و در مناطق جنوب غربی و شمالی
نیز ،پتانسیل باالیی برای استفاده از انرژی بادی وجود دارد که به دفعات ،در مقاالت علمی به این پتانسیل باالی ایران در انرژیهای تجدیدپذیر ،اشاره
شده است؛ اما اینکه این پتانسیل تا چه حد به کار گرفته میشود ،مسئلهای است که ایران را از سایر کشورهای دنیا متفاوت میکندم موانع فنی و بین
المللی وجود دارند؛ به عنوان مثال عدم ارتباط مناسب با دنیا و عدم انتقال تکنولوژی و ارتباطات بین المللی از مشکالتی هستند که باعث شده تفاوت
زیادی بین ایران و سایر کشورها در زمینه استحصال و تبدیل پتانسیلها به ارزش افزوده و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر وجود داشته باشدم موضوع
دیگر سیاست گذاری داخلی است که به آن شکلی که باید به آن اهمیت داده نشده است و سرمایهگذاری الزم در داخل کشور هم انجام نشده است؛
یعنی هم در داخل و هم در عرصه بین المللی ،کاستی هایی وجود داردم با احتساب موانع اقتصادی و سیاسی ،این ها همگی باعث شدهاند تا از پتانسیل
بسیار ویژهای که ایران دارد ،استفاده الزم صورت نگیرد؛ اما با توجه به پتانسیل های موجود هر لحظه که این موانع برداشته شوند ،ایران می تواند به یک
قدرت در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر تبدیل شودم
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بین عواملی که اشاره کردید کدام یک بیشتر تاثیرگذار است؟ این که
تحریم ها باعث شدند که فناوری های الزم وارد کشور نشوند تاثیر بیشتری
داشته و یا سیاست گذاریهای داخلی به نحوی هستند که نبود تحریمها نیز
تغییر چشم گیری در شرایط موجود ایجاد نمیکند؟
من فکر می کنم تمام این شرایط تاثیرگذار بوده و به یکدیگر مرتبط هستند ،اما اگر عامل اصلی را بخواهیم مشخص کنیییم،
می توان به عدم سیاستگذاری مناسب و صحیح داخلی ،اشاره نمودم برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دو مسئله بسیار مهم
است؛ اول شفافیت اطالعات و سیستمها که برای برنامه ریزی ،توسعه و بهرهبرداری از انرژیهای تیجیدییدپیذییر بیتیوانیییم
اطالعات مشخص و درست داشته باشیم و برمبنای آن بتوانیم طرح را پیاده کنیمم که این موضوع در ایران به مشکل خیورده

استم دوم همکاری بین نهادها است؛ بحث انرژیهای تجدیدپذیر به نحوی است که به همکاری چندین نهاد مختلف ماننید
بخ

کشاورزی ،سازمان محیط زیست ،وزارت نیرو و سازمان آب و فاضالب نیاز داردم بنابراین تمام سازمانهای میرتیبیط

باید بتوانند با یکدیگر همکاری درست و شفافی را شکل دهندم به نظر من همکاری سازنده و شفاف در کنار سیاست گذاری
صحیح دو مسئله بسیار مهم هستند و در ایران مشکل اصلی در این قسمت وجود داردم وجود تحریمها و عدم روابط مینیاسیب
بین المللی قطعا تأثیرگذار است و در صورت بهتر شدن شرایط ،باعث تسریع روند استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر خواهینید
شد اما تا زمانی که این دو مسئله داخلی حل نشوند ،به نتیجه مطلوب نخواهیم رسیدم

نظر شما در رابطه با اجالسهای جهانی که به صورت دوره ای برگزار میشوند به
چه صورت است و به نظر شما این اجالس ها تا چه حد می توانند موثر باشند؟
به طور کلی این اجالسها مهم هستند؛ چون یک نوع تعهد را ایجاد میکنند که خارج شدن از این تعهد ،برای کشورها هزینهبر
است و در افکار عمومی نیز تاثیرگذار استم اهمیت این اجالسها ،از این نظر است که راه را برای گرفتن
مشوق و همکاریهای بین المللی باز میکنندم تعهدهایی که در این اجالسها بسته می شوند ،به نحوی
نیست که کشورها را مجبور به اجرا کند اما عدم اجرا باعث می شود که برای کشور مذکور هزینه بر باشدم
مسئله مهمتر این است که سرمایه اصلی در بخ

خصوصی و در شرکتهایی است که در این زمینهها

فعالیت میکنند و فارغ از کنفرانسهای پاریس و گالسکو ،این شرکتها این روند را شروع کردهاند؛ به
این معنا که از لحاظ اقتصادی و بازار اگر بررسی کنیم در  22الی  02سال آینده این روند تغییر خواهد
کرد و ارزش انرژی های تجدیدپذیر و مواد مربوطه از لحاظ اقتصادی خیلی باال خواهد رفت و سربهسر با سوخت-
های فسیلی یا حتی بیشتر خواهد شدم در نتیجه ،اگر ایران با این جریان همراه نشود ،از لحاظ اقتصادی متضرر خواهد
شد و مجبور به پرداخت هزینههای باالتری برای تکنولوژیهای مربوطه خواهد شدم به همین دلیل است که کشوری
مانند عربستان به تکاپو افتاده است تا در زمینه هیدروژن و انرژی خورشیدی سرمایه گذاری کند؛ چون میداند که در
آینده بازار به این سمت حرکت خواهد کردم بازار نیز با تغییر استراتژی شرکتها و نهادهای مالی مانند بانکها و ممم،
به سمت اهداف این اجالسها حرکت می کندم

73

مصاحبه با دکتر صفری

با فرض بر اینکه تحریمها در این حوزه برداشته بشوند ،به نظر
شما چه راهکارهایی برای پیشرفت انرژیهای تجدیدپذیر در
ایران می توانند موثر واقع شوند؟
این به نوعی به سوال قبلی برمی گردد که ما هنوز مقدمات الزم را هم فراهم نکردهایم تا در صورتی که تحریمها رفع
شوند بتوانیم به سرعت ،توسعه را شتاب دهیم و به اهداف خود برسیم؛ بدین ترتیب ،به عنوان مقدمه ما میتوانیم در
زمینه سیاست گذاریهای درست و همکاری شفاف بین حوزههای مربوطه اقدامات موثری انجام دهیم و از افراد
متخصص و دارای صالحیت در زمینههای مربوطه استفاده کنیمم یکی از مهمترین مسائل در زمینه توسعه تکنولوژی ها
بحث ارتباط دانشگاه و صنعت است؛ در ایران بخ

دان

فنی را در حد آزمایشگاهی پی

دانشگاه تا حدی عملکرد خوبی از خود نشان داده و میتواند

ببرد اما از مرحله آزمایشگاهی به بعد که یک طرح به مقیاس پایلوت و صنعتی

برسد ،نیاز به یک ارتباط موثر و مشخص بین صنعت و دانشگاه است که متأسفانه در ایران این بخ

بسیار ضعیف

است؛ به این معنا که نهادهایی که این ارتباط را بین صنعت و دانشگاه شکل میدهند نهادهای قوی ای نیستند و جای پیشرفت دارند؛ همچنین در بخ
صنعت هم انگیزه و نقشه راه مشخص برای ارتباط با دانشگاه وجود نداردم این موضوع به نظر من در ایران در مقایسه با سایر کشورها کمتر مورد توجه قرار
گرفته است و عمالً نهادهایی که ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تسهیل میکنند ،وجود ندارندم

طور کلی جایگاه هیدروژن را در سطح جهان در بین سایر انرژی های پیاک چیگیونیه
ارزیابی می کنید؟
با توجه به اتفاقاتی که در زمینه نفت و گاز در دنیا پی

آمد ،هیدروژن اولین بار به عنوان سوخت جایگزین در دهه  02میالدی مطیرح شید و

پس از آن تحقیق و توسعه در این حوزه شروع شد ،اما افت و خیز زیادی داشت و در دهه اخیر ،سرمایه گذاریهای زییادی روی هیییدروژن
صورت گرفته است و پی

بینی می شود که در دهه آینده نیز ادامه داشته باشد و بدین ترتیب ،جایگاه خود را در نقشه کلی انرژی پیییدا کیرده

استم میدانیم که هیدروژن درواقع یک حامل انرژی است و به این معنی است که هیدروژن میتواند به عنوان واسطه ،در سیستیمهیای انیرژی
نق

ایفا کند و در واقع به عنوان یک سوخت پاک عمل کندم به طور کلی ،هیدروژن به چند دلیل مهم است؛ یکی اینکه هیدروژن به دلیل نوع

ساختار خود ،برخالف سوخت های هیدروکربنی ،در هنگام سوختن آلودگی ایجاد نمی کند؛ همچنین به دلیل نسبت برابر با صیفیر کیربین بیه
هیدروژن ،در هنگام سوختن آلودگی کربنی ندارد؛ بنابراین بسیار سازگار با محیط زیست استم
موضوع حائز اهمیت دیگر این است که هیدروژن در زمینه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر که جهان به سمت آن حرکت می کنید ،میی تیوانید
مشکالت انرژیهای تجدیدپذیر را برطرف کند؛ به عنوان مثال میدانیم که تولید توان از انرژیهای بادی و خورشیدی ،افت و خیییز دارد و

هیدروژن میتواند به عنوان یک واسطه ،این افت و خیزها را به نوعی کنترل کند و در شبکه انرژیهای تجدیدپذیر پایداری ایجاد کند؛ به همین
دلیل هیدروژن نق

مهمی در کنترل تلفات و ضررهای ناشی از آن دارد و استفاده از این انرژیها را به اقتصادی شدن نزدیک می کندم بیدیین

ترتیب ،هیدروژن هم خود میتواند به عنوان سوخت پاک مصرف شود و هم به عنوان واسطه و ذخیره ساز انرژی مورد استفاده قرار بگیردم
نکته مهم دیگر در رابطه با انعطاف پذیری هیدروژن است که میتواند به اشکال مختلف تبدیل شود و در بخ های مختلف مورد استفاده قرار
بگیرد؛ به عنوان مثال ،در بخ

کشاورزی به عنوان کود و در بخ

پتروشیمی در سیستم حمل و نقل و حتی در بخ

گرمای

با اسیتیفیاده از

پمپ های حرارتی میتواند به کار گرفته شودم همچنین ،هیدروژن را میتوان به آمونیاک و گاز طبیعی تبدیل کرد تا در جایی کیه زییربینیای
هیدروژن تکمیل نیست و قصد تزریق به زیربنای گاز را داریم به کار گرفته شودم به همین دالیل ،هیدروژن نق

پررنگی در زمینه انیرژیهیای

تجدیدپذیر پیدا کرده استم نکته مهم این است که هیدوژن را از منابع تجدیدپذیر تولید کنیم تا آلودگی کمی در مراحل تولید داشته باشیم که
به هیدروژن سبز مرسوم است؛ هیدروژن سبز نوعی از هیدروژن است که مورد توجه فراوانی از سوی کشورهای جهان قرار گرفته استم
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کدام کشورها در زمینه هیدروژن و به خصوص هیدروژن سبز پیشرفت مناسبی داشتند؟
به طور مثال کشور عربستان سعودی به تازگی قدمهایی را در این مسیر برداشته است.
حدود  00کشور در دنیا هستند که در این مسیر قدم برداشتهاندم میتوانید برای به دست آوردن اطالعات تکمیلی و جامع ،به سایت مجمع جهانی
هیدروژن یا  Hydrogen Councilمراجعه کنید که مرجعی برای این نوع از اطالعات استم مجمع جهانی هیدروژن سال  0220تشکیل شده
و شامل سازمانهای بسیار مطرحی است که نقشهی راه هیدروژن را ارائه کردهاند و در این مجمع ،به اشتراک گذاشتهاندم همانطور که بیان
کردم ،حدود  00کشور هم عضو آن هستندم بیشتر این کشورها ،کشورهای اروپایی هستند و به طور کلی ،کشورهای اروپایی در این زمینه
پیشتاز هستند؛ به ویژه کشورهای شمال اروپا که پتانسیل انرژی بادی بسیار مناسبی دارند و هیدروژن سبز را از طریق برق بادی برای الکترولیز
استفاده می کنندم به طور کلی در بسیاری از نقاط دنیا ،بر روی هیدروژن سرمایهگذاری شده استم به جز کشورهای اروپایی ،کشورهای صنعتی

موسوم به  G7مثل کانادا ،آمریکا و ژاپن مدتهاست که از حرارت انرژی هستهای استفاده میکنند و سیستمهای تولید هیدروژن را دارا هستندم
به تازگی ،کشور استرالیا نیز سرمایهگذاری بسیار مناسبی بر روی هیدروژن کردهاستم پی بینی می شود که برخی کشورها در آینده ،به عنوان
صادرکنندهی انرژی در جهان باشند و استرالیا و عربستان ،از جمله این کشورها خواهند بودم همچنین ایران نیز از جمله کشورهایی است که
پتانسیل صادرات انرژی را داردم به طور کلی ،مناطقی که دارای پتانسیل باالیی از انرژی خورشیدی و بادی هستند ،به
دلیل روش تولید هیدروژن سبز از برق تجدیدپذیر ،پتانسیل بسیار باالیی دارند که در آینده به عنوان صادرکنندهی
هیدروژن مطرح بشوندم پروژه ای نیز با نام منجنیق هیدروژن وجود دارد که در آن عربستان سعودی ،استرالیا ،چین،
نروژ ،اسپانیا و چند کشور دیگر که دارای این پتانسیل هستند ،سرمایه گذاریهای زیادی کردهاند که در آینده بتوانند
ظرفیت تولید هیدروژن سبز را به مقدار باالیی برسانندم

در رابطه با رنگبندیهای هیدروژن و کاربردهای
آنها به طور خالصه توضیح دهید.
سه رنگبندی مشخص برای هیدروژن وجود دارد؛ البته دستهبندیهای دیگری نیز برای
رنگبندی هیدروژن وجود داردم رنگهای اصلی هیدروژن به رنگهای سبز ،خاکستری و آبی
هستندم هیدروژن سبز ،هیدروژنی است که از منابع تجدیدپذیر تولید میشود و آلودگی کربنی بسیار کمی در فرآیند تولید خود
داردم این دو عامل اگر در کنار هم باشند ،به آن هیدروژن ،هیدروژن سبز گفته میشود؛ مثالً هیدروژنی که از منابع سوخت فسیلی
گرفته میشود و منبع انرژی آن ،سوختهای فسیلی هستند که البته با جذب کربن هم همراه استم در حال حاضر ،باالی  02درصد تولید
هیدروژن از منابع سوخت فسیلی اتفاق میافتد و روش اصلی آن تبدیل گاز طبیعی استم این روش آلودگی کربنی داردم اگر ما بتوانیم
روشهای جذب و ذخیرهسازی کربن را برای کم کردن آلودگی فرایند تولید هیدروژن از سوخت فسیلی به کار ببریم ،به آن هیدروژن،
هیدروژن آبی گفته میشودم هیدروژن خاکستری هیدروژنی است که همین اآلن خیلی تولید میشود که با استفاده از منابع سوختهای فسیلی
است؛ جذب و ذخیره سازی کربن هم در آن وجود نداردم رنگ دیگری هم وجود دارد که هیدروژن بنف
همچنین هیدروژن قهوهای را داریم که از گازیسازی زغال سنگ تولید میشودم
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در رابطه با مزایا و معایب هیدروژن به عنوان یک سوخت پاک و
همچنین صرفهی اقتصادی آن به صورت کلی توضیح دهید.
به مزایای این سوخت اشاره کردیمم اما یکی از چال های آن بحث زیرساخت است؛ ذخیرهسازی هیدروژن حتی از تولید
آن مهمتر استم چون هیدروژن واکن پذیری باالیی دارد شرایط سخت میشود و باید پارامترهای امن بودن رو هیم در
نظر داشتم بحث انتقال هیدروژن هم وجود دارد که یا باید به روش خط لوله انجام شود یا ذخیرهی فیزیکی انتیقیال داده
شود که در هر صورت بحث امنیت بسیار حائز اهمیت استم نکتهی دیگر ،تبدیل هیدروژن به برق است که با استفاده از پیلهای سوختیی انیجیام
میشود؛ بازده آن ها در حال ارتقا است اما ظرفیت محدودی دارندم یک مسئله هم همان پذیرش اجتماعی استم چون خیلیها از هییدروژن تیرس
دارند؛ در حالی که می تواند بدون هیچ گونه خطری در خودروها مورد استفاده قرار بگیردم هیدروژن در کاربردهای مختلف چال های متفیاوتیی

داردم هم از لحاظ اقتصادی ،فنی و زیرساخت و هم از لحاظ اجتماعی چال هایی وجود داردم از لحاظ اقتصادی ،هیدروژن سبز کیه میدنیظیر میا
است ،هنوز به صرفه نیستم چون قیمت آن تقریبا  4یا  5دالر به ازای هر کیلوگرم تمام میشود که باید به زیر  0دالر در هر کیلوگیرم بیرسید تیا
اقتصادی شودم فعالً با رسیدن به آن نقطه فاصله داریم ولی پی بینی میشود تا  22سال آینده این امر محقق شود و استفاده از سوخت هیییدروژنیی
صرفهی اقتصادی داشته باشدم

چه توصیهها و پیشنهادهایی برای کسانی که وارد این حوزه شدند و همینطور
کسانی که میخواهند از صفر شروع کنند ،دارید؟
اگر بخ

دانشگاهی یا آکادمیک مدنظر شما است ،باید بگویم که این فیلد بسیار مهم است و اگر در حال کار در فیلد هیدروژن هسیتییید ،روی

مسئلهی پراهمیت و آیندهداری کار میکنیدم کاری که انجام می دهیم باید تأثیرگذار باشد و بتواند پیشرفت مشخصی را در تکنولوژیهای مربیوط
به هیدروژن ایجاد کندم من فکر میکنم افرادی با زمینهی مهندسی مکانیک یا مهندسی شیمی خیلی خوب میتوانند در این حوزه فعالیت کینینیدم
مهندسی شیمی میتواند نزدیکترین حوزه به حوزهی هیدروژن باشدم شاید برای خیلیها سوال باشد که از چه حوزههاییی مییشیود بیه بیحیث
هیدروژن ورود کرد؟ مهندسی مکانیک مخصوصاً مکانیک سیاالت ،عمران و محیطزیست یا خود مهندسی محیط زیست میتوانند از جنیبیههیای
مختلف وارد این فیلد بشوندم این حوزه خیلی وسیع است و جنبههای مختلفی دارد؛ مثل توسعهی تکنولوژیهای تولید ،تبدیل ،ذخیرهسازی ،انتقال،
مصرف و ارزیابی محیط زیستی هیدروژن وممم م حتی مهندسین برق هم میتوانند وارد این حوزه شوندم مثالً انتقال هیدروژن با شبکهی برق که برای
اقتصادی شدن این تکنولوژی مسئله ی بسیار مهمی استم بنابراین به نظر من این امکان وجود دارد که از فیلدهای مختلف وارد این حوزه شد و در
این زمینه کار کردم این حوزه هر سال خیلی به روز میشود و سرعت رشد و تغییر آن فوقالعاده زیاد استم بنابراین کسی که وارد میشود باید هیر
روز و هر هفته خودش را به روز کند؛ نه حتی هر ماه و هر سالم باید اتفاقاتی را که در این فیلد میافتد دنبال کند و مقاالت جدیدی را که منیتیشیر

می شود حتماً بخواندم برای فعالیت در این فیلد ،شما باید کامالً توانایی این را داشته باشید که خود را به روز نگه دارید و با روند پرسرعتی کیه در
این زمینه وجود دارد هماهنگ شویدم اگر خیلی خوب عمل کنید ،حتی می توانید در آینده روندساز هم باشید و تغییراتی در این زمینه ایجاد کنیدم
اگر کسانی که مشغول فعالیت در این حوزه هستند ،مخصوصاً در ایران ،بتوانند ارتباط بین صنعت و دانشگاه را ایجاد کنند و تا جایی که میتواننید
ارتباط بین المللی ایجاد کنند ،پیامدهای بسیار خوبی خواهد داشتم به خاطر بحث تحریمها ایجاد ارتباط در زمینهی علمی راحتتیر از صینیعیتیی
استم ایجاد ارتباط حتی اگر اآلن هم نتواند خودش را به صورت مؤثر نشان دهد ،قطعاً در آینده نشان خواهد دادم
شرکت در کنفرانس ها هم از اهمیت باالیی برخوردار استم امسال کنفرانس جهانی هیدروژن را داریم که مهمترین رویداد دو ساالنهی هییدروژن
است و در ماه ژوئن (اواخر تیر) در استانبول برگزار میشودم مهمترین تحقیقات آکادمیک حوزهی هیدروژن در این کنفیرانیس ارائیه مییشیودم
همه ی کشورها و مؤسساتی که حرفی برای گفتن دارند ،در این کنفرانس حضور خواهند داشتم ترکیه هم جایی است که علییرغیم مشیکیالت

اقتصادی ،شرایط رفت و آمد آسانتری داردم به هر حال حضور در این کنفرانس فرصت مغتنمی استم
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به نظر شما نشستهای تخصصی که در کالبهاوس برگزار میشود چه قدر به آشنایی
با این حوزه و افراد فعال در آن کمک میکند؟
به نظر من شبکهسازی خیلی مهم استم ارتباط با افراد و محافل مختلف چه در ایران و چه در خارج از کشور ،کامالً مسئلهی مثبتی اسیت و در
آیندهی کاری و تحصیلی شما خیلی تاثیرگذار استم کالبهاوس و لینکدین از بسترهای مفید برای شبکهسازی هستندم من توصیه میکنم کیه
دوستان حتماً پروفایلشان را در لینکدین تکمیل و به روز بکنندم چون واقعاً اهمیت دارد و حتی بسیاری از همکاریهای علمی از لینکدین شیروع
شده استم یکی از نکات منفی فضای مجازی این است که بحث محیطزیست و انرژیهای پاک نسبت به اهمیتی کیه دارنید ،در رسیانیههیای
اصلی خیلی کمرنگ هستندم این موضوع در ایران و خارج از ایران متفاوت نیستم یعنی حتی در کانادا و آمریکا هم این موضوعات در فضیای
مجازی کمرنگ استم فکر میکنم باید از همهی فرصتها به بهترین نحو استفاده کرد تا این مسائل بی تر مطرح شیودم ایین مییتیوانید روی

رسانهها هم تأثیرگذار باشدم چون افرادی که در حوزهی رسانه فعال هستند ،در کالبهاوس هم حضور دارندم اغلب افراد حاضر در لینیکیدیین،
در حوزهی صنعت و کمپانیها وممم فعال هستند ،ولی در کالبهاوس افرادی که در رسانهها فعالیت میکنند هم حضور دارندم پس حیرف زدن
از این موضوع میتواند آنها را به سمتی سوق دهد که وقت و توجه بی تری را صرف این موضوع کنندم

به نظر شما نشریههایی مثل نشریهی فناوریهای سبز چه قدر در مطلع و عالقهمند
کردن افراد به این حوزهها تأثیرگذار هستند و برای اینکه بتوانند این نقش را ایفا کنند چه
توصیهای دارید؟
من فکر میکنم این فعالیت ها خیلی موثر هستند .اتفاقاً یکی از مشکالت ما این است که در زمینههای جدید مثل زمینهی ماا ششاریاات
زیادی وجود شدارشد .ششریهی فناوریهای سبز حداقل برای خود من ششریهی جالبی بود .من توصیه میکنم حوزههایی که آیانادهدار هسات رو
حتماً پوشش دهید و با افراد مختلفی که در این زمینهها کار میکنند مصاحبه کنید .اگر میتواشید هایالیتی از خبرهای داغ دشیا که ماثاالً در
مجلههای  Nature Scienceو ...بازتاب داده میشود ارائه بدهید .این میتواشد باعث شود که افراد به شوعی ژورشالیسم علمی را هم تمرین
بکنند .این موضوع از این لحاظ مهم است که افرادی که در زمینهی علمی حرف برای گفتن دارشد معموالً از لحاظ آگااهایرسااشای جاماعای
فعالیت الزم را شدارشد .در جامعه ی علمی ایران روی این قضیه تأکید کافی ششده و جای آن خالی است .این بااعاث مایشاود افارادی کاه
می خواهند چه در ایران و چه در خارج از کشور استاد داششگاه شوشد یا کار علمی اشجام دهند بتواشند آگاهیرساشی جمعی کنند تواشایی شوشتن
داشته باشند و روی رساشهها هم تأثیر بگذارشد.
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مصاحبه با
دکتر ناصرمقدسی
با عرض سالم و آرزوی سالمتی خدمت شما دکتر مقدسی .ضمن معرفی خودد در
مدرد زمینه ی کاری و سدابقی که دارید کمی با ما صحبت کنید.
بنده هم عرض سالم دارم خدمت شما و همکاران نشریه؛ اگر چه دوران خدمتام ،بیشتر در حوزههای اجرایی سپری شدهاست ،ولیکن هموواره
و در همه مقاطع الزم بود تا با موسسات تحقیقاتی و دانشگاهها ارتباط نزدیکی داشته باشم .به صورت موردی نیوز در دانشوگواههوا در خودموت
دانشجوها بودهام و در پنلها و نشستهای علمی زیادی شرکت داشتهام.
مجموعه فعالیتهای بنده بیشتر متمرکز بر بحثهای منابع طبیعی و محیطزیست می باشد .من سال  7531مدرک کارشناسی مونونودسوی مونوابوع

طبیعی را اخذ کردم و بعد دوره ارشد و دکتری را در دانشگاه تنران به ترتیب در رشتهی مدیریت اکوسیستم های خشک و مناطق بیابانی ،منوابوع
طبیعی و محیطزیست گذراندهام.
تجربه اجرایی کاریام در دو بخش مدیریت داخلی و فعالیتنای بین المللی بودهاست .در سطح ملی ،به طور عمده در سوازموانهوای حوظوا وت
محیطزیست و سازمان منابعطبیعی فعالیت کردهام .مسئولیتهایی در بخشهای مطالعات ،فنی و منندسی ،مدیریت مناطق خشک و هومویونویون
ریاست شورای عالی جنگلها ،مراتع و آبخیزداری ،دفتر زیستگاهها و مناطق حظا ت شده ،تاالبها ،مرکز امور بین الملل و کونووانسویوونهوا را
برعنده داشتهام.
سازمان حظا ت محیط زیست ،یک سازمان حاکمیتی است که مسئولیت هماهنگی و اجرای سیاستهای کالن محیطزیست کشور را با هود
دستیابی به محیطزیست مطلوب را به موجب قوانین موضوعه و اسناد باالدستی عندهدار است .به این معنی که مسائلی چوون اسوتوانوداردسوازی،
پایش آلودگیهای شیمیایی ،آب و خاک ،آالیندههای هوا ،واحدهای صنعتی و ارزیابی زیستمحیطی طرحها و مدیریت پسموانود از جومولوه
ماموریتهای این سازمان است .همینین در حوزه محیط طبیعی ،به موجب عضویت در کنوانسیون تنوعزیستی و کنوانسیون رامسر حظوا وت از
تنوع زیستی ،از دیگر ماموریتهای این سازمان است .سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ،عندهدار سیاستگذاری و مدیریت پایدار جنوگولهوا،
مراتع و بیابانهای کشور در فرایند مشارکتی است و در مجموع حدود  08درصد از سطح سرزمین تحت مدیریت این سازمان قرار دارد و و یظه
آن حظظ ،احیا ،توسعه و بنرهبرداری پایدار از این عرصهها میباشد.
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در بخش بین الملل عمدتا در  78سال اخیر ،در حوزههای بینالمللی محیطزیست و کنوانسیونها به عنوان عضو

تیم مذاکرهکننده کشورمان شرکت داشتهام .در حوزهی پژوهش و کارهای علمی هم در سطح بینالمللی ،در
تنظیم برخی از اسناد جمله  Global Environmental Outlookو نیز Global Dust Storm ،در بخش
مربوط به ایران مشارکت داشتهام.

سازمانهای بین المللی و کندانسیدنهایی که در حدزه محیطزیست
تشکیل شدهاند چه نقشی در حفاظت از محیطزیست دارند؟
شتاب صنعتی شدن به ویژه در نیم قرن اخیر ،تخریب منابع حیاتی سیارهزمین و به صدا درآمدن زنگ خطور بورای
تداوم حیات انسان و نسلهای آتی ،جامعه بینالملل را بر آن داشت تا به نحو سازمانیافته برای نجات زمویون گوام

بردارد و نقطه عطف این همبستگی جنانی در سال  7711در استکنلم در کنظرانس انسان و محیط ،و بویوانویوه آن
شکل گرفت و متعاقب آن ،قطعنامه مجمع عمومی سازمان مللمتحد ،رویداد تواریوخوی کونوظورانوس زمویون در
ریودوژانیرو برزیل در سال  ،7771و پایه گذاری  5کنوانسیون تغییرات اقلیمی –تنوع زیستی از نتایج آن بودهاست.
به طور کلی سازمان های بین المللی و کنوانسیونها ،بخشی از ساختار و فرایند جنانی شدن هستند کوه موبودا شوکول
گیری آنها توسط کشورهای توسعهیافته بوده و تالش شدهاست تا کشورهای فقیر و کشورهای در حالتوسعه را بوه
مشارکت دعوت نموده تا اجماع جنانی حول موضوع خاصی شکل یابد.
ارزیابی عملکرد ننادهای بین المللی در میزان توفیق آنها در حظا ت از محیط زیست نیازمند زمان بیشتری است ،ولیکن به طوور کولوی ،عودم
تامینمالی و انتقال تکنولوژی از سوی کشورهای صنعتی به کشورهای در حالتوسعه ،ضعفهای سیاستی ،ننادی و فقر مزمن در بین کشوورهوای
کمتر توسعه یافته ،عمال دستیابی به اهدا

از پیش تعیینشده سازمانها و کنوانسیونهای زیستمحیطی را با چالش جدی مواجه ساختهاست.

جایگاه ایران را در بحث حفاظت از محیط زیست چگدنه ارزیابی می کنید و چه
مشکالتی باعث کدتاهی در حفاظت از محیط زیست می شدند؟
شاخصهای متعددی برای ارزیابی عملکرد کشورها در بخش محیطزیست از جمله  EPIو ردپای کربن و ردپای اکولوژکی وجود دارد .یک بحوث
عمومی در خصوص کشورهای درحال توسعه این است که این دسته از کشورها به لحاظ دستوپا زدن در مسائل اقتصادی ،محرومیتزدایی ،توامویون
غذا و مسائلی از این دست ،تا حدود زیادی شاخصها و مالحظات محیطزیستی را عمدا و گاهی سنوا نادیده میگیرند .به بیان دیگر ،این کشورها در
تالشند تا بتوانند فاصله توسعه نیافتگی خود را با کشورهای صنعتی از بین ببرند .یک تئوری دیگر نیز وجود دارد که کشورها ابتدا گامهای توسعه خود
را طی میکنند تا به وضعیت قابل مالحظهای از شاخصهای رفاه برسند و پس از آن ،متوجه میشوند که باید به سمت اصالح سبکزندگی ،حظا ت
از محیطزیست و منابع طبیعی حرکت کنند .این اتظاقی است در کشورهای صنعتی و اروپایی به وقوع پیوستهاست.
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در مورد کشور ایران مسائل فراوانی وجود دارد و بارها بیان شده است که مسئله محیطزیست ،مسئله تجملی و یا پیشپا افتاده

نیست ،و مصالح ملی و حیات نسل کنونی و نسل اتی وابسته به کارکرد منطقی محیطزیست کشور است ،اما همینان شاهد
روند مناسبی نیستیم .باید توجه داشته باشیم که جنان به مسئله توسعه و محیطزیست به صورت متوازن توجه دارد و هیچ یک
را نمیتوانیم نادیده بگیریم .برای مدیریت صحیح توازن میان توسعه و محیطزیست ،نیاز به رفیتسازی و حکمرانی مناسب
داریم.

به نظر شما نقش دانشجدها در حدزه حفاظت از محیطزیست به چه صدرت است؟ عرصه
فعالیت دانشجدها در این حدزه به چه طریق میتداند باشد؟
به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی ،حظا ت از محیطزیست یک و یظه همگانی است .دانشگاهها ،از موثرترین دست انودکواران در تودویون
مبانی نطری ،دکترین اقتصاد سبز ،الگوی زیست سازگار با طبیعت و ترویج آن در بطن جامعه است .تجدید نظر و بازنگری و توحوول در نوظوام
آموزشی مبتنی بر دکترین اقتصاد سبز یک ضرورت است .این ننادها ،در کنسوانسیونهای بینالمللی مراکز علمی ،دانشگاهی و تحقیقاتی نقوش
برجستهای را ایظا میکنند .به نحوی که بنم پیوستگی سیاستگذاری و علم  Policy Interface Science-از اصول کار کنوانسیوونهوا
است .اسناد و مدارک علمی منتشر شده کنوانسیونهای زیستمحیطی که در مرز دانش روز تنیه میشوند ،مرجع بسیار مناسبی جنت اسوتوظواده
اساتید و دانشجویان است .به طور مثال ،کنوانسیون تغییر اقلیم ملل متحد) ،(UNFCCCبا هد

ایجاد یک چارچوب همکاری با دانشجوویوان

دارای سابقه تحصیلی متظاوت ،برنامه  Internshipرا تنظیم کردهاست .این چارچوب ،امکان همکاری دوجانبه دانشجویان و کونووانسویوون را
فراهم آوردهاست.
عالوه بر این ،برنامه دیگری تحت عنوان  ،The UN Climate Change and Universities Partnershipعالقهمند اسوت
تا در خصوص تز دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد در حوزههای آسیبپذیری ،مقام سازی و کنتورل ریسوک موخواطورات
اقلیمی ،در پر کردن خالء اطالعاتی با مراکز دانشگاهی کشورهای در حال توسعه همکاری نماید.
همینین برنامه  Internshipکنوانسیون ،مقابله با تخریب سرزمین و بیابان زایی سازمان ملل ) ،(UNCCDبرنامههای دوجانوبوهای را
برای دانشجویان ،جنت تبادل دانش و تجربیات در فنم مشترک جنانی ،در موضوع بیابانزایی ارائه کرده است .از دیگور مووارد هوم
میتوان به  Youth and Education Allianceوابسته به برنامه محیطزیست سازمان ملول ) ،(UNEPشوبوکوه
جوانان و دانشجویان در افزایش آگاهی و آموزش مربوط به حوزههای محیطزیست ،اشاره کرد.

مصاحبه با دکتر مقدسی

شما از افراد با سابقه در کندانسیدنهای بین المللی هستید کندانسیودن بوه چوه
معنی است؟ هدف آن چه بدده و چه کشدرهایی در آن شرکت میکنند؟
کنوانسیونها عبارت از پیمانها و موافقتنامههایی هستند که کشورها در تعقیب هدف مشترک آن را ایجاد می نمایند .به
بیان دیگر ،یک چالش جهانی میتواند زمنیهساز شکلگیری کنوانسیون که یک رویکرد چند جانبه گرایی است گرردد .برهعرنروان
مثال کنسوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد ،با هدف مشترک جهانی تالش کشورها برای کاهش گازهای گلخرانرهای در
سال  2991تشکیل گردیده و تقریبا همه کشورهای جهان یعنی  291کشور عضویت آن را پذیرفتهاند .از آنجاییکره ترعرهردات
ذیل این کنوانسیون به نوعی الزامآور است ،شرط عضو شدن تصویب الحاق در پارلمانهای کشورها میباشد .همانطروری کره
در مورد ایران هم این کار صورت گرفت و ما در سال  2731با تصویب مجلس شورای اسالمی به عضویت این کرنروانسریرون

درآمدیم .در این کنوانسیون ،به طور مشخص ،کشورها به دو دسته کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته تقسیم
می شوند .از کشورهای توسعه یافته در زمینه گرمایش جهانی دارای مسئولیت تاریخی هستند .به بیان دیگر ،انباشت گرازهرای
گلخانه از سال  2511به بعد عمدتا ناشی از فعالیت کشورهای صنعتی بوده؛ بنابراین ،کشورهای صنعرتری بره مروجرب ایرن
کنوانسیون دارای مسئولیت مشخص کاهش تولید گازهای گلخانهای هستند و بایستی در این حرکت پیشرو باشند .همچنین از
کشورهای درحال توسعه نیز خواسته شده است تالش خود را در کاهش انتشار به عمل آورده و در این حرکت جهانی مشرارکرت
نمایند .این کنوانسیون دارای ساختار نسبتا گسترده از جمله دبیرخانه ثابت و ارکان علمی و اجرایی  -مکانیزمهای چرنردگرانره
مالی  -کمیتههای شفافیت و پایبندی – سازگاری و ظرفیتسازی و شبکه جهانی فناوریهای سبز میباشد.

کنفرانسها

کنفرانسها

بیست و سومین کنفرانس جهانی انرژی هیدروژن
)(WHEC-2022

کنفرانس جهانی انرژی هیدروژن فرصتی عالی برای جوامع بین المللی و ترکیه است تا با یکدیگر همکاری کنند و
فعالیتهای جهانی در زمینه سیستمهای انرژی هیدروژنی را برای آیندهای پایدار ،افزایش دهند .به اشتراک گذاشتن
اطالعات پیرامون انرژی هیدروژن ،باعث افزایش عالقه به فعالیتهای علمی و فناوریهای نوین میشود.
ویژگیهای صنعت ترکیه و بازارهای بزرگ آن ،فرصتی عالی را برای مشارکتهای جهانی فراهم میکند که میتواند از
معرفی فناوریهای جدید در مقیاس تجاری حمایت کند.

جهت کسب اطالعات بیشتر پیرامون محورهای این کنفرانس و اطالع
از برنامه های آن ها ،به وبسایت این کنفرانس به آدرس زیر
مراجعه نمایید.
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