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اقتصاد سبز راهی برای ریشه کن شدن فقر است

مشاغل ســبز فعالیت هایی در بخش صنعت، 
کشاورزی، ساختمان و خدمات را در برمی گیرد که 
ضمن حفظ محیط زیست ضوابط کار شایسته مانند 
دستمزد کافی، شرایط ایمن، حقوق قانونی کارگران 

و حمایت ها اجتماعی را برآورده می سازند.
امروزه دنیا به این نتیجه رسیده است که باتوجه به 
فعالیت های مخرب زیست محیطی فجایعی در حال 
وقوع است که باید از آن جلوگیری کرد و در همین 
راستا امروزه بسیاری از کشورهای دنیا به مشاغل 
سبز روی آورده اند که این مشاغل دارای ویژگی ها 
و چارچوبی هستند که می توان به آن ورود پیدا کرد 

تا آینده بهتری داشته باشند.
از آنجایی که متاسفانه دمای کره زمین به دلیل 
فعالیت های زیست مخربی انسان ها و نامالیمات و 
بحران های زیست محیطی صورت گرفته روزبه روز 
در حال افزایش است، این امر کامال مشهود و در 
سال جاری کشور ما کمترین میزان بارندگی را به 

لحاظ جامد داشته است.
در حال حاضر استان کردستان کمترین میزان 
بارش برف را به نسبت سایر استان ها داشته است 
باتوجه به اینکه در سایر استان ها نیز میانگین بارندگی 

بسیار پایین بوده و این ناشی از تغییرات اقلیمی و 
انجام فعالیت های نابجا و بدون سواد محیط زیستی 

است.
گرچه ما از مدیریت های بســیاری برخوردار 
هســتیم؛ اما متاسفانه با وجود پیشرفت علم بهای 

زیادی به مدیریت اکوسیستمی داده نشده است.

W  ایجاد تغييرات اقليمی و کاهش منابع آبی
کشور و افزایش پسماندها 

متاسفانه مســئولین و سیاستمداران ما نسبت 
به این موضوع بی تفاوت بوده و محیط زیســت را 
به عنوان مانعی برای رشــد و توسعه کشور تلقی 
می کنند، این در حالی اســت که از ســال ۱۹۹۲ 
شاهد بحثی تحت عنوان توسعه پایدار هستیم که 
در خیلی از کشــورهای دنیا این بحث پیشرفت 
کرده و مولفه های آن را به کار گرفته اند و برای این 
موضوع برنامه ریزی خاصی صورت گرفته است؛ اما 
در کشور ما با مقوله مقاالت و الفاظی تحت عنوان 
توسعه پایدار ناآشنا بوده و کاری در این راستا انجام 

نشده است.
بــه گفته این مســئول، خوشــبختانه امروزه 

حرکت به سوی اقتصاد سبز راهی برای توسعه پایدار و ریشه کنی فقر است. 
مشاغل سبز مشاغلی است که موجب کاهش آثار زیست محیطی، بنگاه ها و بخش اقتصادی 

خواهد شد.

�نبی�احسنی��
�مسئول�ارتباط�با�جامعه�و�شرکت�های�پارک�علم�و�فناوری�کردستان�و�دکتری�تخصصی�علوم�محیط�زیست
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دســتگاه های متولی در حوزه اشتغال زایی به این 
مسئله پی برده اند که مشاغل سبز از اهمیت بسیاری 
برخوردار بوده و می بایست به این سمت حرکت 
کنیم، و این حرکت گرچه کند اما جای امیدواری 

است.
مشاغل سبز و توسعه پایدار دارای ۱۷ شاخص 
کالن از جملــه پایــان دادن به فقر، پایــان دادن به 
گرســنگی، زندگی ســالم و ارتقا رفاه، آموزش 
باکیفیت، برابری جنســیتی، در دسترس بودن آب 
سالم، دسترسی به انرژی پاک و مقرون به صرفه، رشد 
اقتصادی پایدار و کار شایسته، ارتقا زیرساخت های 
تاب آور و صنعتی فراگیر، کاهش نابرابری شهرها و 
جوامع پایدار از اقیانوس و دریاها ارتقای اکوسیستم 
و جلوگیری ازبین رفتن تنوع زیستی جامعه پایدار 
و صلح آمیز و احیای مشارکت جهانی برای توسعه 

پایدار را نام برد.

W  امروزه کشــورهای دنيا به سمت اقتصاد
سبز در حرکت هستند 

اقتصاد ســبز فرایندی است که طی آن رفاه و 
حقوق اجتماعی انسان افزایش می یابد درحالی که 
خطرات و تهدیدهایی که متوجه محیط زیســت 

است کاهش پیدا می کند.
درحالی که دیدگاه اقتصاددانان گذشته دیدگاهی 
بوده است مبنی بر بهره برداری بیش از حد و دستیابی 
به منابع مالی اما تخریب های محیط زیستی به قوت 
خود باقی مانده و به نسل های بعدی نیز انتقال پیدا 

کرده است.

W  حرکت به ســوی اقتصاد سبز راهی برای
توسعه پایدار و ریشه کنی فقر 

دلیل آن این است که معموال منابع از مناطقی 
بهره برداری می شوند که عالوه بر اینکه سودی عاید 

آن مناطق نخواهد شد بلکه تخریب های طبیعی و 
زیست محیطی زیادی را برجای خواهد گذاشت.

در استان کردســتان منابع آبی فراوانی وجود 
دارد؛ این مســئله تحت سیاســت های انتقال بین 
حوزه ای درصدد انتقال آب استان کردستان به سایر 
استان ها بدون درنظرگرفتن این مسئله که سدسازی 
و تخریب های ناشــی از سدسازی و آلودگی های 
پایین دیواره ســد و جابه جایی روستاها و ایجاد 

حاشیه نشینی می کند، هستند.
بخش های اصلی مشــاغل سبز در حوزه های 
مختلف از جمله باغداری، کشاورزی، ساختمان، 
انــرژی، ماهیگیری، جنــگل داری، کارخانجات، 
حمل ونقل، مدیریت آب و مدیریت پسماند و … 

است.
بحران های اقتصادی ناشی از اقتصاد سنتی در 
جهان شامل ازدست رفتن ۳۱ میلیون شغل، بیکاری 
۲۱۱ میلیون نفر در جهان و اشــتغال یک ســوم 
جمعیت جهان به شغل کارگری با درآمد کمتر از 
۲ دالر در روز و قرارگرفتن در فقر کاری است که 
البته این آمار در کشــوری همچون ایران وخیم تر 

است.
از جمله ویژگی های مشــاغل سبز می توان به 
کاهش مصرف انــرژی و مواد خام، کاهش تولید 
گازهای گلخانه ای، به حداقل رســاندن پســماند، 
آلودگی حفاظت و احیای اکوسیستم، کاهش اثرات 

زیست محیطی و توسعه پایدار اقتصادی است.
وی در پایان یادآور شــد: از جمله مولفه های 
اشتغال سبز می توان به ایجاد مشاغل جدید، ایجاد 
مشاغل جایگزین، حذف برخی از مشاغل بدون 
ایجاد جایگزین و سبزســازی برخی از مشــاغل 

موجود اشاره کرد.
منبع: ایسنا
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بحران های زیست محیطی ایران

محیط زیست یکی از بسترهای داغ بحث سیاست جهانی است. فقط ضرورت بقاست که 
انســان را واداشته روی این واژه تاکید کند و آن را چون یک بحث سیاسی - اجتماعی جدی 
بگیــرد، تا با جلوگیری از برهم خوردن هارمونــی نظام طبیعت حاکم بر زمین، ناجی زمین و 
موجودات آن باشــد. زمین، آب، هوا و انسان بازوهای به هم پیوسته حیات هستند که باید در 
تعادل و هارمونی نگه داشــته شــوند. بر هم خوردن یکی از این بازوها همه چارچوب فلسفه 

زندگی روی زمین را برهم می زند.
بحران محیط زیست که امروزه به یک مساله جدی و قابل تامل بدل شده، حاصل دخالت 
و بهره وری نامعقول انسان از طبیعت پیرامون خود است. امروزه این خطر وجود دارد که انسان 
زمین سکونتگاه و کشت پذیر خود را به نابودی بکشاند. به طوری که گستردگی و اهمیت این 

موضوع، توجه دانشمندان را برای نجات آن برانگیخته است.
حال برای احتراز از نابودی مطلق محیط زیســت، همه انسان ها - تصمیم گیرنده ها و سایر 
مــردم - در ابعاد جهانی، ملی و به ویژه در ســطح محلی باید این واقعیت مهم را دریابند که 
پیشــرفت و توسعه الزاما روندی پایدار داشته باشد و از ثمرات آن نه تنها نسل های حاضر که 
نســل های آینده نیز بهره مند شوند. توســعه مردم معاصر نباید به قیمت نابودی و اضمحالل 
زندگی آیندگان که برای دفاع از حقوق خود فعال حضور ندارند، تمام شــود. چراکه توسعه، 
حــق همه مردم اعم از مرد، زن، پیر و جوان و کودک اســت و نه تنها همه باید از ثمرات آن 
بهره مند شوند که باید در روند توسعه نیز مشارکت داشته باشند. پس می توان اظهار داشت: 
»توسعه پایدار«، یک انتخاب نیست؛ بلکه تنها راهی است که به تمامی بشریت امکان می دهد 

در زندگی شرافتمندانه در این سیاره، یعنی تنها سیاره ای که در اختیار داریم، سهیم باشند.

بهنازالسادات�واعظ�مدنی؛کارشناس�ارشد�محیط�زیست��
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طبق شاخص عملکرد زیست محیطی سال ۲0۱۲ 
که از سوی دانشگاه های یِیل و کلمبیا انجام شده و 
۲۲ فاکتور محیطی چون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع 
زیستی، و تغییرات آب وهوایی را مورد بررسی قرار 
داده بودند، ایران از میان ۱۳۲ کشــور موردمطالعه، 
در جایــگاه ۱۱4 ام قرار گرفت. پس می توان اظهار 
داشت بحران های زیست محیطی در ایران از اهمیت 
خاصی برخوردار بوده و بررسی و تجزیه وتحلیل این 

معضالت ضرورت دارد.

W بحران کم آبی
به دلیــل قرارگرفتن ایران در یکــی از مناطق 
خشک و نیمه خشک و محدودیت منابع آبی، به جز 
نوار شمالی کشور و بخش هایی از غرب کشور، سایر 
مناطق کشور همواره با محدودیت آب مواجه است و 
این وضعیت در بخش های مرکزی، جنوبی، جنوب 
شــرق و جنوب غرب کشور بیشــتر قابل مشاهده 

است. وجود دو منطقه کویری در مرکز ایران نیز به 
محدودیت های آب رسانی به مناطق وسیعی از کشور 
افزوده اســت. ازآنجاکه دیگر امکان جمع آوری و 
احداث سدهای جدید آب در کشور وجود ندارد و 
تا جایی که این امکان وجود داشت در یکی دو دهه 
اخیر انجام شده است. همچنین از سوی دیگر، امکان 
انتقال آب از مناطق پُرآب کشور به مناطق خشک و 
کم آب نیز بیشــتر از میزان فعلی امکان پذیر نبوده و 
امکان جابه جایی آب بین حوزه های آبی وجود ندارد 
که موجب شــده ایران جزء کشورهای دارای تنش 

آبی محسوب گردد.
آنچه که اثرات محدودیت منابع آب را در ایران 

تشدید و بحرانی کرده است عبارت است از:
– برداشــت بی رویه از منابع آب زیرزمینی که 
منجر به ازدست دادن غیرقابل برگشت سفره های آب 

زیرزمینی شده است،
– مصرف بی رویــه آب به ویژه در بخش های 
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کشاورزی و شــرب )صرف 40 تا ۷0 لیتر باالتر از 
الگوی مصرف توسط شهروندان(،

بررسی جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در 
زمینه میزان سرانه مصرف آب هر نفر در کشورهای 
مختلف نشان می دهد که ایران با وجود محدودیت 
منابع آبی با ۱۹0 لیتر مصرف آب شرب خانگی در 
روز یکی از بیشترین مصارف را در بین کشورهای 
مختلف دارد. متوســط مصرف آب خانگی در دنیا 

برای هر نفر در روز ۱50 لیتر است.
– ورود انــواع آالینده هــا بــه منابــع آب و 
غیرقابل مصرف شدن بخشــی از منابع آب به دلیل 

افت کیفیت،
– عدم اختصاص منابع الزم برای بهره برداری و 

نگهداری تاسیسات 
– مدیریــت محلی منابع آب بــدون توجه به 
الزامات مدیریت یکپارچه منابع آب و توسعه پایدار.

یکی از چالش های مهم زیست محیطی در بحران 
کم آبــی، مدیریت ناپایدار منابع آبی اســت. چراکه 
درگذشته سیستم های اســتحصال سنتی آب نظیر 

چشمه ها و قنوات و نهرهای سنتی به نوعی طراحی 
شــده بودند که بهره برداری از منابع متناسب با توان 
منبع انجام گیرد؛ این در حالی است که امروزه برنامه 
بهره برداری از آب های سطحی بر اساس برنامه های 
بلندمدت تنظیم و اجرایی می گردد. به این شرح که 
بهره برداری از آب زیرزمینی تا میزان 80 درصد تغذیه 
صورت گرفته و در شرایط اقلیم خاص منطقه، عدم 
توجه به میزان کسری دریافتی هرسال و عدم اعمال 
سیاست صرفه جویی متناســب با کاهش دریافت 
ســاالنه منجر به وقوع کاهش سطح آب زیرزمینی، 
کاهش رطوبت ســطحی زمین، ازبین رفتن پوشش 
گیاهی و رشــد سریع وســعت مناطق تولیدکننده 

گردوغبار و … گردیده است.

W بحران خشکسالی بلندمدت
ایران در منطقه ای قرار دارد که متوســط بارش 
ســاالنه آن تا قبل از خشکسالی اخیر به حدود ۲50 
میلی متر در ســال می رســید. در حال حاضر میزان 
متوسط بارندگی ایران در حد ۲۳۶ میلی متر گزارش 
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شــده اســت که این میزان تقریبا یک سوم میانگین 
جهانی )8۶0 میلی متر( و ۳5 درصد متوسط بارندگی 
آســیا )۷۳۲ میلی متر( و نیز پتانسیل میزان تبخیر آن 
حدود ســه برابر میانگین جهانی است. براین اساس 
کل دریافت ســاالنه بر اساس متوسط بلندمدت با 
احتســاب آمار ۲0 سال اخیر، به میزان 4۳0 میلیارد 
مترمکعب رسیده است. بررسی آمار 45 ساله نشان 
می دهد که در یک دوره خشکســالی حاد در دهه 
40، حجم بارش کشور در یک سال به کمتر از ۲00 
میلیارد مترمکعب تنزل پیدا کرده است، درحالی که در 
یک ترسالی در دهه 50، کل دریافت بارش به حدود 
580 میلیارد مترمکعب نیز رســیده است. مالحظه 
می شود که تناوب ترســالی و خشکسالی در ایران 
یک پدیده کامال طبیعی و از خصوصیات اقلیم این 
منطقه است. متاسفانه در ۲۳ سال اخیر میزان دریافت 
بارش ســاالنه در کشور به شدت کاهش پیدا کرده، 
به طوری که در پانزده ســال اخیر دریافت کل بارش 
تقریبا در حد »ســطح متوسط« بوده است. متاسفانه 
در بین پانزده سال آبی اخیر، هشت سال کشور کم تر 

از متوســط بلندمدت بارش دریافت کرده، این در 
حالی اســت که در هفت سال بقیه هم میزان بارش 
در اغلب سال ها افزایش چشم گیری باالتر از سطح 
متوســط نداشته است. طبیعی اســت که این میزان 
کاهش در طول یک بازه بلندمدت، بر شرایط زمینی 
اثرات مستقیم و غیرمستقیم داشته که به عنوان بحران 

زیست محیطی همواره در کمین ایران خواهد بود.

W بحران افزایش فشار بر منابع طبيعی
همان طور که اشاره شد، یکی از اثرات مشخص 
کاهش میزان بارش و عدم تغذیه مناسب ذخایر آبی، 
کاهش تدریجی پوشش گیاهی و افزایش فقر مراتع 
است. متاسفانه در شرایط کم آبی و کاهش بارش ها 
نه تنها پوشش گیاهی در عرصه های منابع طبیعی رو 
به کاهش می رود، بلکه به دلیل عدم اعمال برنامه های 
کاهش برداشت و ثابت ماندن میزان استفاده از منابع 
به خصوص آب و پوشــش گیاهــی مراتع و حتی 
افزایش مصرف به دلیل افزایش تقاضای ناشــی از 
افزایش جمعیت، مهاجرت روستائیان و تغییر الگوی 
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مصرف، فشار بر منابع طبیعی به شدت افزایش پیدا 
می کند. این فشار چندبرابر به منابع طبیعی که متاسفانه 
امروز در اغلب نقاط کشور شاهد آن هستیم، موجب 
ازدســت رفتن سریع پوشــش گیاهی زمین، به هم 
خوردگی خاک سطحی و تولید توفان های گردوغبار 

و آلودگی های زیست محیطی می گردد.

W بحران انتخابی دشوار
افزایش فشــارها بر منابع آبی ایــران، انتخاب 
دشواری را در میان مصارف مختلف رقیب، تعریف 
می کند. رقابت برای دست یابی به منابع محدود آب 
از همین حاال منجر به باالگرفتن تنش ها و درگیری ها، 
چه در داخل ایران و چه در مناطق مرزی و در مقابله 

با همسایگان شده است.
به عنوان مثــال: در حوضه کرخه، مدیریت منابع 
آبی بایــد تصمیم بگیرد که بــا کاهش جریان آب 
رودخانه چه کنــد؟ آیا این آب را در ســد کرخه 
نگه داشته تا بتواند از آن برای تولید برق استفاده کند 
یا اینکه مســیر آب به نواحی پایین دست را باز کند 

تا بتواند منطقه ای را که به عنوان ســبد غذایی ایران 
شناخته می شود، آبیاری کند.

W  بحــران مدیریــت ناپایدار و نامتناســب
کشاورزی

اســتمرار خشکســالی های نزدیک به دو دهه 
اخیر، اقتضا دارد تا متناســب با اتفاقــات افتاده و 
شــرایط پیــش روی، نحوه مدیریت کشــاورزی 
موردتوجه برنامه ریزان بخش کشاورزی قرار گیرد. 
متاســفانه در سال های مواجهه با بحران های کم آبی 
و خشکســالی های مستمر، نه تنها شاهد تغییری در 
الگوهای کشت و تغییر جهت سیاست های مصرف 
آب در کشــاورزی نبوده ایم، بلکه آمارها حکایت 
از افزایش شــدید سطح زیر کشــت در برخی از 
حوضه های بحرانی کشور نیز دارد. در چنین شرایط 
بحرانی، عدم توجه به این امر حیاتی که متاســفانه 
مورد غفلت قرار گرفته، باعث شده که کشور به دلیل 
کاهش منابع آب در ذخیره گاه های سدها، افت سطح 
آب زیرزمینی و خشک شدن بسیاری از چاه ها، دچار 
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بحران رهاسازی زمین های کشاورزی آبی و در سطح 
وسیعی کشاورزی دیم شود.

W خطر کشاورزی
مشکالت آبی ایران در حال آسیب زدن به اقتصاد 
ملی این کشــور اســت. ۱0 درصد تولید ناخالص 
داخلی ایران حاصل فعالیت بخش کشاورزی است 
که نزدیــک به یک چهارم نیروی کار ایران را نیز در 
اســتخدام خود دارد. به عالوه فعالیت این بخش، از 
امنیت غذایی ملی نیز پشتیبانی می کند. در حقیقت 
با راهبردی دوگانه برای پیشبرد خودکفایی در تولید 
محصوالت اساسی از طریق افزایش هم زمان عرضه 
و تقاضــا، اقدام به اختصاص یارانه ای مســاوی به 

تولیدکننده و مصرف کننده کرده است.
بااین حال، اکنون امنیــت غذایی ایران در خطر 
است، زیرا بخش کشاورزی با اختصاص ۹۲ درصد 
از کل مصرف آب کشور به خود، تنها در حدود ۶۶ 
درصد نیــاز غذایی ۷۹ میلیون نفر جمعیت ایران را 
تولید می کند. تشدید »تنش آب« خطر کاهش بیشتر 

توان تولید بخش کشاورزی را هشدار می دهد که به 
نوبه خود منجر به افزایش هزینه واردات و وخیم تر 

کردن فشارهای مالی خواهد شد.

W تغييرات آب وهوای جهانی
رونــد تغییــرات آب وهوای جهانــی یکی از 
چالش های زیست محیطی است که می تواند بر عمق 
معضالت و بحران های زیست محیطی ایران بیفزاید. 
به گفته »ســازمان حفاظت از محیط زیست« ایران، 
تغییرات دما و میزان بارش هــا، امکان برخورداری 
از آب پاک، به ویژه در مناطق روســتایی را کاهش 
خواهد داد و این نیز به نوبه خود منجر به گسترش 
بیماری های انتقالی از راه آب خواهد شد. دمای باالتر 
و حجم پایین تر بارندگی می تواند تا سال ۲050، تا 
۳0 درصد از محصول غالت را بکاهد. طبق تحلیلی 
که از سوی کشور هلند منتشر شده است، تغییرات 
آب وهوا می تواند تا ســال های ۲040-۲050، ۱5 تا 
۱۹ درصد از مجموع منابع آب های تجدیدشــونده 
ایران را کاهش دهد؛ و در آن زمان، میزان نیاز ساالنه 
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آب ایران، بیــش از 40 درصد فراتر از حجم منابع 
تجدیدشونده آب این کشور خواهد بود.

W بحران آلودگی محيط زیست
مســاله آلودگی یکــی از مهم ترین و حادترین 
مســائل ناشی از تمدن انســانی در جهان امروز به 
شمار می رود چراکه از اعماق چندهزارمتری زمین 
گرفته تا معادن، آب های تحت االرضی، بیوســفر، 
تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلندپرواز و 
جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد 
تهدید قرار داده اســت. آلودگی برای افراد مختلف 
مفهــوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن 
اســت تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب آلوده 
را آلودگی به حســاب آورند. برای کشــاورزی که 
یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می رساند، 
آلودگی محسوب می گردد. اما تعریف جامع و کامل 
آلودگی محیط زیســت بیان کننده وجود یک یا چند 
ماده آلوده کننده در محیط زیست به مقدار و مدتی که 
کیفیت یا چرخه طبیعی را به طوری که مضر به حال 

انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد؛ 
به بیان ساده تر، هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی 
خاص وارد عناصر محیطی شــوند و تعادل طبیعی 

آن ها را بر هم بزنند نشان دهنده آلودگی است.
سه عامل مهم در طبیعت وجود دارد که می تواند 
آثار مخربی روی محیط زیســت ایجاد کند: آلودگی 
هــوا، آلودگی آب و آلودگی خاک که اخیرا موجب 
گردیده ایران با خطرات زیست محیطی مهم دیگری 
نیز مواجه گــردد. از جمله آلودگی های محیطی که 
اثرات پیدا و پنهان زیادی برجسم و روان شهروندان 
دارد، »آلودگی هوا« است. به گفته سازمان بهداشت 
جهانــی ۱۹۹۲، آلودگی هوا یک بحــران جدی و 
اولویت دار محیطی است که توجه دولت مردان را به 
خود جلب کرده است. طبق گفته »سازمان بهداشت 
جهانی«، ســه شهر از پنج شهر نخست در فهرست 
آلوده ترین شــهرهای جهان - اهواز، کرمانشــاه و 
ســنندج - در ایران قرار دارند که میزان آلودگی هوا 
در این شهرها از چهارتا هفت برابر سطح قابل قبول 
سازمان بهداشت جهانی برآورد شده است. ایران به 
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سبب کیفیت نامطلوب هوا در سرتاسر کشور، از میان 
۹۱ کشور مورد بررسی، در جایگاه 8۶ام قرار گرفته 
است. آالینده های هوا، تنها در تهران منجر به مرگ 
ساالنه بیش از 5،500 نفر براثر بیماری های قلبی - 

عروقی و تنفسی می شوند.

W بحران هزینه های زیست محيطی
میزان خسارات )ناشی از تنش آب، بیابان زایی، 
و آلودگــی( می تواند در بلندمــدت منجر به ایجاد 
مشــکالت تضعیف کننده ای برای اقتصاد کشــور 
شــود. طبق برآورد »بانک جهانی«، هزینه ســاالنه 
تخریب محیط زیست در ایران، هم اینک نیز به میزان 
هولناک 5 تا ۱0درصد تولید ناخالص داخلی رسیده 
است. در مقایســه، به گفته »اداره حسابرسی دولت 
آمریکا« تحریم های طاقت فرسای واشنگتن و جامعه 
بین المللی، در سال ۲0۱۲ تنها توانستند 4/۱ درصد 
از تولیــد ناخالص داخلی ایران را کاهش دهند و با 
گذشت زمان، این منابع ارزشمند بیشتر تحلیل رفته، 
حاصلخیزی بیشتر کاهش یافته، و سالمت عمومی 

بیش ازپیش آسیب خواهد دید.
* واکاوی بحران های زیســت محیطی در ایران 
نشــان داد که این بحران ها خود ریشه یک چالش 
زیست محیطی بســیار مهم دیگری تحت عنوان “ 
»توفان های گردوغبار« می باشــد. نکته درخور تامل 
در دهه اخیر افزایش شــدید تعداد وقوع )روزهای 
گردوغباری( و شــدت توفان های گردوغبار است 
که فراوانی وقوع آن ها در 50 ســال اخیر به شدت 
افزایش یافتــه، به نحوی که در ایــران تنها در طول 
۳ ســال اخیر ۱0 برابر شده است. ازبین رفتن منابع 
زیســت انســانی در مناطق تحت تاثیر، مهاجرت 
جوامع روستایی و شهری، افزایش میزان خسارات و 
حوادث جاده ای و بروز اختالل در شبکه حمل ونقل، 
افزایش آلودگی های زیســت محیطی در شــهرها 
و گسترش شــیوع بیماری های قلبی تنفسی و نیز 
بیماری های چشمی تنها بخشی از پیامدهای مخرب 
این پدیده است که سالمت جوامع زیست انسانی را 
مورد تهدید قرار داده است. از طرفی تخریب خاک و 
افت حاصلخیزی اراضی در مناطق برداشت و متاثر از 
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این پدیده، عامل بروز تخریب سرزمین، فقر پوشش 
گیاهی خاک و در نتیجه بیابان زایی است.

W راهکارهای مدیریتی و اجرایی
برای عبــور از چالش های زیســت محیطی و 
پیشــبرد توســعه پایدار، ایجاد مدیریــت واحد و 
یکپارچه از طریق اجماع دولت، بهزیستی، سازمان 
منابع طبیعی، سازمان محیط زیســت، شهرداری و 
تمامــی ارگان های ذی ربط ضــرورت دارد. چراکه 
این هم افزایی با بهره گیری از قوانین سازمان ملل و 
تجارب کالن شهرهای جهانی، می تواند گامی موثر 
در راستای حل معضالت و بحران های محیط زیست 

باشد.
زیســت محیطی  بحران های  مدیریت  پیرامون 
فوق الذکر؛ راهکارهایی به شرح زیر پیشنهاد می گردد:

W :راهکارهای مدیریتی
– توسعه روش های نوین آبیاری کم مصرف،

– ترویج رقم های زراعی با مصرف کم و مقاوم 
به خشکی،

– توجــه بــه سیاســت واردات آب مجازی 
و جلوگیــری از صادرات آب مجــازی با اصالح 

الگو های کشت،
– نظارت مستمر بر میزان آب قابل تخصیص 
به کشــاورزی در هر دشت و تدوین برنامه نظارت 

فصلی - برخط و برنامه های مدیریت مصرف،
– آموزش و فرهنگ ســازی به منظور افزایش 
ســطح آگاهی مردم و مشارکت مســتقیم مردم در 
مدیریت منابع آب در واحد دشــت و حوضه های 

فرعی،
– توســعه اجرای طرح های آبخیــزداری در 
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آبخیزهای باالدســت به منظور اســتحصال آب و 
افزایش ظرفیت نگهداری آب در زمین و کسر سهم 

تبخیر در حوضه میانی و پایین دست،
– اجــرای طرح های آبخوان داری و ســدهای 
زیرزمینی برای نگهداشــت آب در پروفیل خاک و 
آبرفت با توجه ویژه به حقابه تاالب ها و آبگیرهای 

پایین دست،
– استفاده از روش های نوین حفظ رطوبت در 
پروفیل خاک سطحی و استفاده از آن در ایجاد باغات 

دیم به منظور تثبیت زمین و ایجاد بادشکن،
– تدویــن روش های علمــی مدیریت دام در 
مرتع با لحاظ ظرفیت چرا و حساســیت خاک های 

هر منطقه،
– تعییــن میزان واقعــی آالینده هــای هوا و 
توصیف کیفیت هوا در مقایسه با شرایط استاندارد 

و اطالع رسانی ساده و صحیح به مردم و
– وضــع اقدامات احتیاطی و پیشــگیرانه در 
مواردی که کیفیت هوا نامطلوب و آلودگی فراتر از 

حد استاندارد است.

W :راهکارهای اجرایی
– طرح های اجرایی مدیریــت آب در فصول 
بارش برای افزایش رطوبت زمین و ایجاد پوشــش 

گیاهی،
– تنظیم سیســتم های سازه ای رهاسازی حقابه 

تاالب ها و نظارت بر خط اجرای آن،
– تنظیم مدیریت چرای ویژه متناسب با وضعیت 
هرســال آبی برای حفظ رطوبت و پوشــش های 
یک ساله ایجاد شده جهت حفظ استحکام خاک با 

جلوگیری از ورود دام به اراضی حساس،
– استفاده از مالچ های مختلف در تثبیت موقت 
زمین در فصول مرطوب، نهال کاری و کشت گیاهان 

مقاوم به گرما و باد با استفاده از توان جوامع محلی،
– تهیه طرح های مشارکتی در قالب بیابان زدایی 
اقتصادی جهت اســتفاده از توان و ســرمایه بخش 
خصوصی و جوامع محلی در اجرای طرح های مقابله 

با بیابان زایی و بیابان زدایی،
– جایگزینی سوخت های فسیلی و استفاده از 

سوخت های طبیعی و پاک،
– افزایش فضای سبز سطح شهری، پارک های 

جنگلی و پوشش گیاهی سبز در حومه شهر و
– افزایش ایستگاه های ســنجش آلودگی هوا 
جهت پوشش دادن فضای شهری در راستای سنجش 
آلودگی هوا به منظور داشــتن به روزترین اطالعات 

برای برنامه ریزی های دقیق کنترل کننده آلودگی.
منبع: کارایی
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دست کاری در طبیعت و ایجاد آلودگی در پی 
انتقال آب

مدت ها اســت که سخن از انتقال آب از دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان به نقاط 
مختلف کشور و از شهرها و استان های گوناگون به استان ها و شهرهای دیگر کشور به گوش 
می رسد. طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی خبرساز شده و برخی کارشناسان 
نسبت به آثار مخرب اجرای چنین طرح هایی بر تنوع زیستی، اکوسیستم ها، آلودگی آب وخاک 

و زندگی اجتماعی هشدار داده اند.
پروژه انتقال آب واژه ای اســت که این روزها به گوش ســاکنان ایران زمین آشناســت، 
گرچه افتتاح و اجرایی شــدن چنین پروژه هایی به ویــژه طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به 
فالت مرکزی برای نهادهای اجرایی آن به منزله پیشــرفت و گامی مثبت در جهت توســعه 
تلقی می شود اما کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه می کنند به ویژه کارشناسان و 

متخصصان حوزه محیط زیست که بعضا آن را خطا می دانند.
 طــرح ملی انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی توســط وزارت صمت، با همکاری و 
تعامل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و همکاری بخش خصوصی راه اندازی شده است 
و آب موردنیاز معادن گل گهر، مس و سرچشــمه از این طریق تامین می شود هرچند همواره 
تاکید وزارت نیرو در پروژه های انتقال آب، تامین آب شرب در مناطق خشک کشور است اما 
انتقال آب خلیج فارس قرار نیست که صرفا برای تامین آب شرب باشد و مصارف صنعتی را 

هدف قرار گرفته است.
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W  حمایت  ســازمان حفاظت محيط زیست از
طرح 

مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی 
ســازمان حفاظت محیط زیست - گفت که ارزیابی 
اثرات زیست محیطی انتقال آب خلیج فارس سال ۹۲ 
به تصویب رسیده بود همچنین با وجود چالش هایی 
که بر ســر انتقال آب بین حوضه ای وجود دارد، ما 
از طرح هایــی مانند انتقال آب خلیج فارس حمایت 
می کنیم چراکه برای این گونــه پروژه ها برنامه های 
مشــخصی تدوین شده اســت و می دانیم که چه 
میزان آب و با چه شــرایطی باید انتقال پیدا کند تا 

خسارت های زیست محیطی به حداقل برسد.

W مخالفت کارشناسان محيط زیست
اما برخی کارشناسان محیط زیست نظر متفاوتی 
درباره انتقــال آب خلیج فارس بــه فالت مرکزی 
را دارند. حســین رفیع - فعال حوزه آب - ضمن 
انتقاد از اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه ای 
در کشور گفت: آمار و اطالعات مشخصی از تعداد 
و ابعاد طرح های انتقال آب در دســترس نیست اما 
مشخص اســت که تا زمانی که آمایش سرزمین در 
ایران صورت نگیرد نمی توان پروژه های انتقال آب 
را به درســتی ارزیابی و درباره درست یا غلط بودن 
اقدامات اظهارنظر کرد. دهه ها است که درباره آمایش 
سرزمین صحبت می شود اما اقدام چشم گیری در این 
زمینه انجام نشده است. ازاین رو تصمیم گیری هایی 
که اکنون در این زمینه گرفته می شــود فردی است 
چراکه بر اساس آمایش سرزمین صورت نمی گیرد 
به همین جهت هر شخص و هر کارشناسی ممکن 
اســت نظر متفاوتی را ارائه کند که هیچ یک از این 
تصمیمات نه قابل نقد، نه قابل توجیه و نه قابل دفاع 

است.

این فعال حوزه آب با اشاره به اینکه طرح های 
انتقــال آب معموال به بهانه تامین آب شــرب اجرا 
می شــوند اما در اصل مقاصد دیگــری را در نهان 
با خود به همراه دارند که در بیشــتر اوقات توجیه 
اقتصادی نیز ندارد، تاکید کــرد: نباید برای اجرای 
طرح های انتقال آب بیــن حوضه ای به بهانه تامین 
آب شــرب و بیشتر با هدف تامین آب برای بخش 
صنعت و گاهی کشاورزی چنین هزینه های گزافی 
را متحمل شویم، هرچند مسئوالن و مدیران حوزه 
آب در این زمینه ادعــا می کنند که بودجه و هزینه 
پروژه های انتقال آب برای شــهرها اهمیت ندارد و 
آنچه مهم است تامین آب شرب استان ها و مناطقی 
اســت که دسترســی به آب ندارند اما واقعیت این 
اســت کــه طبیعت ظرفیت هایی دارد و هر مکان 
طبیعی شرایط خاص خود را دارد و انسان ها نباید 
بیش از اندازه این خصوصیات و نظم طبیعت را 

دست کاری کنند.
وی ادامه داد: قرار نیست همه نقاط کشور و جهان 
پرازآب، درخت و مکان استقرار صنایع و کشاورزی 
باشــند. وجود جغرافیای خشــک و نیمه خشک با 
خصوصیــات و ویژگی های منحصربه فرد خود نیز 
یکی از الزامات جهان هســتی است که باید در نظم 
جهانی به آن احترام گذاشت و نباید درصدد تبدیل 
آن بــه جغرافیایی متفاوت با تمرکز بر انتقال آب به 

آن باشیم.
مرجع ملی سازمان های مردم نهاد در کنوانسیون 
حفاظت از تاالب ها با اشاره به طرح های انتقال آب 
از دریای عمان و خلیج فارس به ویژه پروژه انتقال آب 
از خلیج فــارس به فالت مرکزی که به تازگی افتتاح 
شده اســت، تصریح کرد: پروژه های انتقال آب بین 
حوضه ای در کیفیت آب منطقه مبدا تاثیر می گذارد، 
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عــالوه بر این آبی که قرار اســت از دریا منتقل 
شود نیاز به تصفیه شدن دارد و تصفیه آب شور 
امالحــی را دفع می کند و بر جــای می گذارد 
که خود معضالت بزرگ و اساســی را به دنبال 
خواهد داشت همچنین حین اجرا و بهره برداری 
از پروژه های انتقال آب بخش بزرگی از سواحل 
از بین می روند درحالی که این بخش از سواحل 
که پروژه های انتقال آب در آن ها جانمایی شــده 
می توانســتند از طرق دیگری مانند گردشگری، 
اســتقرار صنایع و... آورده بیشتری برای اقتصاد 
کشور داشته باشند اما با اجرای این نوع پروژه ها نه 
تنها این قابلیت ها را از آن مناطق سلب می کنیم بلکه 
با تحمیل چالش هایی جدید، هزینه های بیشتر را بر 

این مناطق زمینه سازی می شود.
به گفته رفیع، انتقال آب بین حوضه ای به معنی 
برداشــت آب از مبدا و اضافه کردن آن به مقصد 
است و نکاتی که باید در انجام چنین پروژه هایی 
به آن توجه داشــت این است که آیا تمهیداتی 
برای جبران برداشــت آب از مبدا اندیشیده شده 

است؟ یا اجرای چنین پروژه هایی تنها آلودگی و 
چالش های دیگری را برای استان ها و نقاط مبدا بر 

جای می گذارد؟
وی در ادامــه با اشــاره به آثــار مخرب انتقال 
آب بــر مقصد اظهار کــرد: با انتقال آب به مناطق 
و اســتان های دیگری که دسترسی کافی به آب 
ندارد، یک ســری منابع جدید وارد اکوسیستمی 
می شود که تا پیش ازاین دارای این منابع نبوده اند. 
انتقال آب به استان هایی که به طور طبیعی منابع آبی 
محدود دارند عالوه بر برهم زدن تعادل اکوسیستم 
و آسیب رساندن به تنوع زیستی، پساب حاصل از 
مصرف در بخش شــهری، کشاورزی و یا صنعت 
باعث ایجاد آلودگی در آب وخاک منطقه می شــود. 
آلودگی آب وخاک نیز اثرات مخربی بر محیط زیست، 
محصوالت کشاورزی و در نهایت بر اقتصاد مبتنی بر 

صادرات محصوالت کشاورزی می گذارد.
این فعــال حــوزه آب در بخــش دیگری از 
صحبت های خود ضمن بیان اینکه به طورقطع بخشی 
از مقصد پروژه های انتقال آب تامین آب برای صنایع 
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اســت، تصریح کرد: در ایران تجربه استقرار صنایع 
آب بر در مناطق خشک را زیاد داشته ایم و این دسته 
اقدامات چالش های بزرگی را برای کشور به وجود 
آورده اند. با این حال همچنان شاهد استقرار صنایع 
آب بر در اســتان هایی از جمله اصفهان، یزد و 
سمنان هستیم که دسترسی کافی به آب ندارند و 
برای جبران کمبود آب موردنیاز این صنایع مجبور 
می شــویم پروژه های انتقال آبی را اجرا کنیم که 
خود چالش های بزرگ دیگری را به همراه خواهند 

داشت.
مرجع ملی سازمان های مردم نهاد در کنوانسیون 
حفاظــت از تاالب ها ضمن انتقاد از ملموس نبودن 
ارزش اقتصــادی اجــرای پروژه هــای انتقال آب 
اظهار کرد: هیچ یک از نهادها و ســازمان هایی که از 
پروژه های انتقــال آب حمایت می کنند اطالعات و 
برآورد دقیقی از منفعت اقتصادی حاصل از اجرای 
طرح های انتقــال آب را در دســترس عموم قرار 
نمی دهند. درعین حال منفعت اقتصادی تنها یک بعد 
از این مساله است و اثرات اجتماعی و محیط زیستی 
اجرای چنین طرح هایی از اهمیت بیشتری برخوردار 
است. ما امروز به هر قیمتی صاحب یک سری منابع 
اقتصادی می شــویم بدون توجه به اثرات سویی که 

برای نسل های آینده دارد.
وی تاکید کرد: ما با انتقال آب نشــان می دهیم 
که طبیعت اشتباه کرده است و با نظم طبیعت مقابله 
می کنیم اما ما نباید نظم طبیعت را برهم زنیم چراکه 
مشــکالت متعددی را به وجــود خواهد آورد. من 
به عنوان فعال محیط زیســت به ویژه در زمینه آب از 
بزرگان مدیریت آب در کشور به ویژه رضا اردکانیان 
- وزیر نیرو- که پیش ازاین یکی از مدیران ارشد آب 
در سازمان ملل بود و شاید باالترین مقام ایرانی در 

سازمان ملل در این دهه های اخیر و از افراد بزرگ در 
کرسی آب و محیط زیست یونسکو نیز است - انتظار 
دارم که محو مباحث سیاسی نشود و به این مسائل با 
نگاهی علمی بنگرد همچنین در مدیریت منابع آب 
تجدیدنظر شود تا برای نسل های آینده میراث بدی 

را بر جای نگذاریم.
احداث ۳۶ کیلومتر تونل انتقال آب به دریاچه 
ارومیه، انتقال آب دریای خزر به فالت مرکزی، تونل 
انتقال آب رودخانه کرج به تهران و افتتاح انتقال آب 
خلیج فارس به اســتان های کرمان و یزد سال جاری 
از جمله طرح هایی است که طی چند سال اخیر در 
زمینه انتقال آب در نقاط مختلف کشور مطرح شده و 

در دست اجرا است.

W  هدف رفع مشــکل آب صنایع بزرگ سه
استان

هدف عمده طرح، شیرین ســازی و انتقال آب 
نمک زدایی شده از خلیج فارس به سه استان هرمزگان، 
کرمان و یزد است تا بخشی از نیازها و مصارف آب 
مجتمع های تولیدی و طرح های توسعه مجتمع های 

معدنی و صنعتی این سه استان تامین شود.
این صنایع عبارت اند از مجتمع معدنی و صنعتی 
گل گهر، مجتمع مس سرچشمه و صنایع فوالدی و 
معدنی استان یزد. ســهام داران این پروژه بزرگ نیز 
همین سه شرکت یعنی گل گهر، ملی مس و چادرملو 
هستند که هم از اجرای پروژه سودی کالن می برند 
و هم از آب انتقال داده شده برای مجتمع های صنعتی 

خود بهره می برند.
فاز اول طرح شــامل سه قطعه است. طول خط 
انتقال آب شیرین که در بخش اول افتتاح شد ۳05 
کیلومتر است که از خلیج فارس شروع و به صنایع 

گل گهر در سیرجان می رسد.
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قطعه دوم این فاز انتقال آب شــیرین شــده از 
گل گهر به مس سرچشــمه به طول ۱50 کیلومتر و 
قطعه سوم به طول ۳۶0 کیلومتر برای انتقال آب از 
مس سرچشمه تا صنایع فوالدی اردکان و انشعاب 
صنایع معدنی چادرملو به طول ۱50 کیلومتر خواهد 

بود.

W هدف نه تامين آب شرب است نه کشاورزی
با تکمیل فاز نخســت این پروژه قرار اســت 
ساالنه ۱80 میلیون مترمکعب از آب خلیج فارس با 
هزینه ای هنگفت شــیرین و به فالت مرکزی انتقال 
داده شــود. از این حجم کم تر از یک سوم )تنها 50 
میلیون مترمکعب( برای تامین آب شرب هرمزگان 
در نظر گرفته شــده و مصارف کشاورزی هم جزو 

اهداف آن نیست.
کارشناسان سال ها پیش درباره این پروژه هشدار 
دادند که اجرای آن با »هزینه ســنگین بهره برداری، 
نگهــداری و تامیــن انــرژی و هزینه هــای کالن 
سرمایه گذاری« همراه است و پیامد آن افزایش »هزینه 
قیمت تمام شده آب و دشواری های اجتماعی ناشی 
از عبور خطوط انتقال آب به شهرها و روستاهاست«. 
آنها تاکید داشتند که »مسیر انتقال که همگی با بحران 

شدید مواجه هستند همه دالیلی می شود تا این طرح 
را فاقد توجیه کند.«

این هشدارها پنج سال پیش داده شد، اما توجهی 
به آنها نشد. هزینه پروژه بخش بالغ بر ۱۶ هزار و ۳00 
میلیارد تومان شده و ۱۲00 شغل ایجاد می کند. ایجاد 
شغل برای کشــوری که در آن بیکاری از مهم ترین 
علل نارضایتی مردم اســت، قطعا گام مثبتی است. 
منتهی کارشناسان به هزینه فایده این طرح و امکان 
ایجاد اشتغال با پروژه هایی توجه می دهند که منافع 
آن تنها به جیب شرکت های بزرگ دولتی و خصولتی 

نمی رود.
در مرداد امسال و در نشست »کانون تفکر آب 
دانشگاه یزد« بحث هایی در همین زمینه درگرفت که 
محور آنها هزینه فایده این طــرح و تاثیرات آن بر 

محیط زیست بود.
در این نشست حسین غفوری، مدیرعامل سابق 
آب منطقه ای یزد با اشــاره به خشکســالی و نبود 
منابع آب اعم از زیرزمینی و ســطحی برای »حجم 
وسیع معادن مس، سنگ آهن و صنایع فوالدسازی و 
طرح های عظیم توسعه صنایع معدنی« در این استان 
گفت این پروژه »صرفــا برای برطرف کردن نیاز 
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صنایع در نظر گرفته شده است«، زیرا جابه جایی 
محصوالت فرآوری نشده این صنایع و معادن به 
بندرعباس، »گران تر از انتقال آب نمک زدایی شده 
از خلیج فارس« است و »نمک زدایی و انتقال آب 
خلیج فارس تنها راه حل نیاز آبی صنایع یاد شده 

است«.
او اضافه می کند در صورت نیاز به تأمین آب 
شــرب، تفاهم نامه ای با وزارت نیرو منعقد شده 
که بر اســاس آن می توان »آب انتقالی با قیمت 
کارشناسی شده به وزارت نیرو فروخته شود«. در 
ارتباط با کشاورزی نیز سهمی در نظر گرفته نشده 
و در صورت لزوم »کشاورزان می توانند این آب 

را خریداری کنند و مورداستفاده قرار دهند.«
اما هزینه تامین آب شــرب از این طریق بیش 
از فایده اش اســت. آرش دالوند، عضو هیئت علمی 
گروه بهداشــت محیط علوم پزشکی یزد از جمله 
شرکت کنندگان در نشست یاد شده، با اشاره به »هزینه 
بسیار زیاد و مباحث کیفیتی آب شرب« می گوید این 
پروژه نه تنها برای مصرف آب شرب مقرون به صرفه 
نیست، بلکه »هزینه های سالم سازی و افزایش کیفیت 

آب نیز باید در نظر گرفته شود«.

W  پساب صنعتی در مراکز بهره برداری، شوری
آب خليج فارس و نابودی آبزیان

حسین ملکی نژاد، دبیر »کانون تفکر آب دانشگاه 
یزد« بــه »دغدغه های زیســت محیطی و اجتماعی 
اساســی« در رابطه با این پروژه اشــاره می کند. به 
گفته او ۱۳0 میلیون مترمکعب آب شــیرین شــده 
از خلیج فــارس به مجتمع های تولیــدی و صنایع 
یزد اختصــاص می یابد »که در نهایــت این میزان 
آب به پســاب صنعتی تبدیل خواهد شد و مسلما 

آلودگی هایی به همراه خواهد داشت«.

حدود هزار کیلومتر خط انتقال آب از خلیج فارس 
تا چادرملو، حدود ۱00 کیلومتــر از اراضی یزد را 
تصرف می کند که به گفته او »تخریب و آسیب های 
زیست محیطی را در پی خواهد داشت، ضمن اینکه 
اثرات اجتماعی مانند مهاجرت های احتمالی به استان 

نیز قابل چشم پوشی نیست.«
این طرح به گفته دبیر »کانون تفکر آب دانشگاه 
یزید« ســبب تخریب ۶ هزار هکتار از اراضی و 
ازبین رفتن ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بوته شده و »الزم 
است بخشی از این آب انتقالی به گسترش فضای 
سبز و توسعه پوشش گیاهی تخصیص پیدا کند.«

ازاین گذشته با اجرایی شدن این پروژه می توان 
انتظار داشت که طمع بهره برداری صنعتی بیشتر در 
مناطقی رشــد کند که ســاکنانش همین حاال نیز با 
آلودگی، خشکسالی و تخریب محیط زیست روبرو 

هستند.
محمد اخوان، عضو هیئت علمی دانشــگاه یزد 
نسبت به همین احتمال هشدار می دهد و می گوید: 
»اداره صنایع مس یکی از ســهام داران اصلی طرح 
مذکور اســت، با اجرای این طرح، ممکن است در 
آینده توقع داشته باشد که باقدرت تر از گذشته در پی 
توسعه و اکتشاف از معادنی چون معدن مس علی آباد 

باشد.«

W  با کشورهای حاشــيه خليج فارس رقابت 
برای آلوده کردن آن

کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس پیش از ایران 
از چنین طرح هایی برای تامین آب شیرین موردنیاز 
خود استفاده کرده اند که تاکنون باعث آلودگی ، شوری 
و نابودی بخشی از آبزیان و اکوسیستم خلیج فارس 
شده اســت. برخی کارشناسان و مسئوالن کشور با 
اشاره به همین موضوع طرح انتقال آب خلیج فارس 
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را توجیه می کنند و می گویند میزان بهره برداری ایران 
نسبت به این کشورها ناچیز است.

مدیرعامل ســابق آب منطقه ای یزد با اســتناد 
به مصرف این کشــورها می گویــد آنها حدود 40 
مترمکعب آب در ثانیه شــیرین و مصرف می کنند 
و »در مقایســه با این میزان، کشور ما کمترین میزان 

برداشت آب از خلیج فارس را دارد«.
آیا کارشناسان محیط زیست این استدالل را 

قابل قبول می دانند؟
 محمدحســن معماریان، عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه یزد می گوید این اســتدالل »شایسته ای 
نیســت و بهتر بود ما به جای شرکت در این مسابقه 
آلودگی زیســت محیطی به صــورت حقوقی، این 
عمل کشورهای حاشــیه خلیج فارس را به چالش 

می کشیدیم.«
امیر شــریف یزدی، مدیــر مرکز پژوهش های 
خورشیدی استان یزد نیز به امکاناتی اشاره می کند 
که مؤثرند اما توجهی به آن ها نمی شود. او می گوید: 
»باید توجه داشــت که نظام فکری و سیاســی ما 
پیچیدگی ها را دامن می زنــد و به کارهای کوچک 
و بهره ور کم توجهی می شــود و طرح های عظیمی 

مثل انتقــال آب از خلیج فارس به یزد هم در همین 
چارچوب قرار می گیــرد بنابراین باید در بهره وری 

مدیریت مصرف آب بازنگری شود.«
عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس به 
استان های یاد شــده در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ و به 
دستور محمود احمدی نژاد با عنوان »طرح ملی ساقی 

کوثر« آغاز شد.
در این رابطه گفته شــد هدف این اســت که 
»شهرهای فالت مرکزی همچون یزد و کرمان لبی 
تر کرده، از خشکسالی نجات یابند«. طرح با مخالفت 
شدید کارشناســان زیست محیطی روبرو و متوقف 

شد.
در دولت یازدهم  اجرای طرح هموار شد. سال 
۹4 عباداهلل عبداللهی یکی از کارشناســان کشور به 
وزیر نیرو هشــدار داد که »امــروز وضعیت آب در 
کشــور بحرانی است« و پیشــنهاد طرح انتقال آب 

خلیج فارس را به »ایران مرکزی« داد.
خبرآنالین اسفند ۹4 به نقل از او نوشت: »این 
رویا نیست. وقتی که ما توانستیم بر دل آن خاک های 
سیاه کویر برهوت، پارس جنوبی به آن عظمت ایجاد 
کنیم می توانیم در حاشیه خلیج فارس آب را شیرین 
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کنیم«.
آن زمان کارشناســان مجددا هشــدار دادند که 
تحقیقات نشان می دهد این طرح »باعث ورود مقادیر 
زیادی پســاب نمک به دریا می شود که نتیجه اش 
نابودی آبزیان و تخریب اکوسیســتم دریا تا شعاع 
چند کیلومتر« است. همچنین »تغییرات حرارتی در 
محل ورود پساب آب شیرین کن ها به دریا منجر به 
تغییرات بیولوژیکی و تاثیرات غیر قابل بازگشت بر 
آبزیان می شود.« ازاین گذشته وابسته بودن تاسیسات 
نمک زدایی به انرژی حرارتی موجب نشر گازهای 

گلخانه ای است.
زمانی که این بحث درگرفت هنوز مسئله تامین 
آب کشــاورزی و شــرب در محور قرار داشــت. 

کارشناسان تالش داشتند ثابت کنند که با اختصاص 
دادن اعتبارات هنگفتــی که برای این پروژه در نظر 
گرفته شده، می توان الگوی کشاورزی را اصالح کرد 
که با اصالح آن »همان منابع آب به دست می آید و 

نیازی به انتقال آب نیست«.  
مشــکل طرح اما این بود که از همان ابتدا قرار 
نبود برای بهبود یا تامین آب کشاورزی به اجرا درآید. 
آنهم در کشوری که به گفته کارشناسان بحران آب در 

آن از هر معضل دیگری جدی تر است .
منا بع:
 ایسنا

دویچه وله
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احداث جاده به قیمت نابودی ۴ هزار گونه بلوط در اصفهان

 اصرار برای کشیدن جاده دوم برای روستای 
۱0 خانواری وِزوِه از منطقه پشــتکوه شهرســتان 
فریدون شــهر با هــدف خدمات رســانی از دل 
متراکم ترین جنگل های زاگرسی به بهای نابودی 
چنــد هزار بلوط و درختان ارزشــمند و حتی در 
انقراض ذخیرگاه هــای جنگلی موجب  معرض 

تعجب کارشناسان منابع طبیعی شده است.
جاده ای که بنا شده از دل این رویشگاه جنگلی 
زاگرس و از کنــار رودخانه گــوکان بگذرد، به 
دلیل شــیب تند دره و حجم باالی سنگ بری ها و 
خاک برداری ها و در نتیجه نیاز به صرف هزینه های 
ســنگین به گفته کارشناســان به هیچ وجه توجیه 
اقتصادی نــدارد و از همه مهم تــر اینکه یکی از 
ســرمایه های بی نظیر ایران، یعنی ارزشــمندترین 
رویشــگاه جنگلی زاگــرس با هــزاران بلوط و 

گونه های اندمیک )انحصاری( که هیچ کجای ایران 
و جهان یافت نمی شود برای همیشه از بین می رود 
و زیر انبــوه خاک برداری ها و ترانشــه ها مدفون 

می شود.
جنگل های زاگرســی شهرستان فریدون شهر 
۲ ذخیرگاه پشــندگان و چال خلیل را دارد، جایی 
که بلوط  ها و ارژن ها و گونه های زیادی از گیاهان 
منحصربه فــرد را در دل خود جایی داده تا یکی از 

ارزشمندترین رویشگاه های جنگلی ایران باشد.
سوال این است که با کدام منطق و برهانی 
باید تیشه به ریشه یکی از متراکم ترین جنگل های 
زاگرسی زد و چنین بهای سنگینی را به دالیلی 
بر ُگرده طبیعت بکــر زاگرس در ایران مرکزی 

گذاشت؟ 
کدام منطق می گوید برای دسترسی روستایی 

درختان ارزشمند ذخيره گاه های جنگلی فریدون شــهر از قهر آتش سوزی امسال رهایی 
یافتند اما آتش سوداگری بالی جان آنها شده تا یکی از سرمایه های ارزشمند رویشگاه جنگلی 
زاگرس برای هميشه با احداث جاده روســتایی از دست برود، اقدامی که هرچه زودتر باید 

جلوی آن را گرفت.
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بــا این خانوار کم که یک جاده هم دارد باید جاده 
دسترسی دیگری زد که هزینه های کالن احداث آن 
و گزاف تر، خســارت زیان بار به یکی از بکرترین 

مناطق جنگلی ایران سر به فلک می گذارد.
قطع و دفن چهارهزار گونه بلوط در اثر ایجاد 
ترانشــه و احداث این جاده و همچنین برهم زدن 
اکوسیســتم رودخانه گوکان براثر انباشــت آوار 
تخریب ها در بســتر این رودخانــه و ازبین رفتن 

زیستمندان آن تنها یک سوی ماجراست.
سوی دیگر این ماجرا، فراهم کردن دسترسی 
برای برهم زدن طبیعت بکر این منطقه اســت که 
پوشش جنگلی آن را دچار و در معرض خطرات 

جدی قرار می دهد.
عبور و مرور آسان تر برای قاچاقچیانی که چوب 
حراج بر تن بلوط های زاگرس می زنند یا افزایش 
بوته َکنی گیاهانی مثل کرفس کوهی و گیاهانی که در 
حال انقراض هستند، افزایش احتمال آتش سوزی 
در اثر رفت وآمد بیشتر و بی احتیاطی مردم، همچنین 
امکان ورود بیشتر دام به جنگل و ازبین رفتن گیاهان 
زیراشکوب )گیاهچه های جنگلی(، تنها بخش هایی 
از مخاطرات زیان باری است که در اثر عبور جاده 
دوم روستای وزوه ضریب حفاظتی جنگل های این 

منطقه را کاهش می دهد.
همه اینها در حالی است که برای خدمات رسانی 
باید خردمندانه اندیشید و یا واضح تر اینکه گرهی 

که با دست باز می شود نباید به دندان انداخت.
اگر هدف خدمات رسانی به روستاییان است 
به تاکید کارشناسان باید چاره ای معقول و منطقی 
اندیشید، به واقع جاده ای که قرار است با این هدف 
برای روستای وزوه از دل زاگرس و یکی از خوش 
آب و هواترین مناطق ایران بگذرد، اولویتی ندارد.

چراکه اگر قصد خیری در میان است به تاکید 

صاحب نظران امر باید همان جاده اول را ســامان 
داد، جاده ای که هنوز در بخش هایی خاکی است و 
می توان با راه اندازی تونل گردنه کِلوسه و با صرف 
هزینه معقول و منطقی هم دســت یاری به سوی 
مردم روستا دراز کرد و هم دست از سر جنگل های 

بی پناه زاگرس برداشت.
گرچه طرح ایجاد جاده دوم وزوه با مخالفت 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان و 
اداره کل حفاظت محیط زیست روبه رو شده است 
اما اظهارات کارشناسان منابع طبیعی حاکی از اصرار 
و فشار بر مقامات استان اصفهان و سازمان جنگل ها 
برای عبور این جاده با شعار محرومیت زدایی است، 
اقدامی که همه کوشــندگان محیط زیست و منابع 
طبیعی را دچار شــک و گمان های متعددی کرده 
اســت، اینکه این اصرار برای پیشبرد کدام هدف 
می خواهد ارزشمندترین رویشگاه جنگلی زاگرس 

را به مسلخ ببرد.

W قوه قضایيه اجازه ندهد
محمد درویش، عضو هیات علمی موسســه 
تحقیقــات جنگل ها و مراتع کشــور اصرار برای 
ســاخت جــاده از دل یکــی از ارزشــمندترین 
رویشگاه های جنگلی زاگرس را جرم آشکار خواند 
و گفت: نهادهای بازرسی قوه قضاییه و نهادهای 
اطالعاتی باید وارد میدان شــوند تا اجازه ندهند 
چنیــن حیف و میلی اتفاق بیفتــد. چون اگر این 
جاده ساخته شود، ارتفاع پایه های برخی از پل هایی 
که در این مســیر ساخته خواهد شد بیشتر از صد 
متر خواهد بود و ده ها پل باید نصب شود، حجم 
بزرگی از خاک برداری باید اتفاق بیفتد، احتمال دارد 
حتی مجبور به زدن تونل شــوند، اینها هزینه های 
خیلی خیلی گزافی برای کم ترددترین جاده جهان 

خواهد بود.
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وی افزود: اگر مســائلی مثل زمین خواری و 
ویالسازی پشت پرده اصرار بر احداث این جاده 
نباشد، ســاخت این جاده نابخردانه است، یعنی 
عده ای می خواهند پولشان را آتش بزنند، اگر دلشان 
برای مردم آن منطقه می ســوزد بــه آنها امکانات 
درخــور رفاهی بدهند نه اینکه ۲ جاده برایشــان 
بکشند درحالی که از حداقل امکانات معیشتی هم 

برخوردار نباشند. 
این کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی با تاکید 
بر لزوم ممانعت از ایجاد این جاده گفت: مملکت 
یــک وزارت راه و شهرســازی و یک ســازمان 
جنگل ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست 
دارد، چگونه یک نهادی که هیچ کدام از اینها نیست 
می تواند به راحتی و با شعار حرکت جهادی بخش 
مهم و بسیار راهبردی از جنگل های زاگرس ما را 
نابود کند و هزینه های گزافی را روی دست ملت 

بگذارد.

سوال اصلی درویش این است که چرا سازمان 
بازرسی کشور سکوت کرده است. در واقع از 
نگاه این کنشگر نامی محیط زیست ایران، اینکه 

کار ســاخت جاده دوم روستای وزوه با شعار 
تنها ظاهر  پیگیری می شــود  محرومیت زدایی 
ماجراست و ممکن اســت صحبت از تسریع 
طرح های انتقال آب یا خریدوفروش زمین در 

یکی از مناطق خوش آب وهوای ایران باشد.
وی معتقد اســت که باید این ماجرا رهگیری 
شــود و نهادهای بازرسی و اطالعاتی وارد میدان 

شوند.

W  4 آیا رواســت برای احداث یک جاده
هزار درخت را قطع کنيم؟

مرتضی برزو زاده رئیس اداره جنگل کاری اداره 
کل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: آیا الزم است 
برای روســتای ده خانواری که یک جاده هم دارد 
جــاده دومی را بزنیم و بیش از چهارهزار درخت 
کهنسال را قطع کنیم. تبعات زیست محیطی احداث 
این جاده که هیچ الزامی هم ندارد در این شــرایط 

اقلیمی جبران ناپذیر است.
وی با اشــاره به هزینه سرســام آور عبور این 
جاده به دلیل شیب خیلی زیاد این منطقه زاگرسی 
باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی افزود: ترانشه هایی 
که باید برای این جاده بزنند درخت های زیادی را 
در پایین دست نابود می کند، در این منطقه رودخانه 
دائمی گوکان جریــان دارد، با عملیات عبور این 
جاده رودخانه وحیات وحش آن نابود می شــود، 
آنچه قرار است با احداث جاده دوم وزوه رخ بدهد 
تبعات زیســت محیطی فراوانی دارد که برای این 
منطقه هیچ توجیهی ندارد و معلوم نیست که باچه 

هدفی در حال پیگیری است.

W اهداف دیگری پشت پرده این ماجراست
برزو زاده معتقد است که هدف کمک به مردم 

T  محمد درویش، عضو هيات علمی موسسه
تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور 
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آن منطقه نیست و اهداف دیگری پشت پرده این 
ماجراست که موجب نگرانی آنها از پیگیری این 

موضوع از طریق مقامات شده است.
وی معتقد است که شــاید احداث این جاده 
برای مقامات با محرومیت زدایی توجیه شده است.

آن طور که برزو زاده به خبرنگار ایرنا گفت در 
این منطقه درختان کهنســال بلوط با حداقل عمر 
پانصد ســال وجود دارد کــه در صورت نابودی 

جایگزین کردن آنها مشکل است.
وی یادآور شد: تنوع گونه ای گیاهان و جانوران 
و حتی گونه های در معرض انقراض که با احداث 
این جاده و تبعات آن ضریب حفاظتی آنها پایین 
می آید و هرچه بیشــتر در معرض خطر نابودی 

خواهند بود.
بلوط هایــی که مامنی برای ســنجاب ایرانی 
هستند؛ زیستگاه گونه ای در معرض خطر انقراض 
که حاال بلوط هایش قطع و یا مدفون می شــوند. 
نه تنها بلوط ها، ارژن هــا و اُرس ها هم که گونه ای 
ممنوع القطع و در خطر انقراض هستند حاال از دم 

تیغ گذرانده می شوند.

W  تيرخالص بر آخرین مانده های رویشگاه
جنگلی زاگرس

عبدالرضا مهاجری معاون فنی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان درباره تبعات 
زیســت محیطی جاده دوم روســتای وزوه گفت: 
جاده ای که قرار اســت از کوگان به وزوه کشیده 
شــود و از وزوه به کاهگانک برود، جاده میانبری 
است که راه ۲ روستا را کاهش می دهد ولی در ازای 
این جاده که از کنار رودخانه گوکان زده می شــود 
نزدیک ۲ هــزار درخت بلوط و درختچه جنگلی 
باید قطع شود و حدود ۲ هزار درخت هم در زدن 

این جاده، زیر ترانشه ها مدفون می شود.
وی افزود: باتوجه بــه اینکه چهل درصد آب 
شیرین کشور از زاگرس تامین می شود، حیف است 
که جنگل هایی که عمــر بعضی از درخت هایش 
باالی دویست ســال اســت به خاطر اینکه یک 
روســتای ۱0 خانواری راحت تر رفت وآمد کنند 

خراب شود.
مهاجری گفت: ما مخالفت مان را در خصوص 
احداث این جاده به سازمان راهداری اعالم کرده ایم 
و اداره کل حفاظت محیط زیست استان هم شدید 
مخالفت کرده اســت اما با وجود تمام مخالفت ها 
برخی از مقامات کماکان پیگیر احداث این جاده 

هستند.
به گفته این مقام منابع طبیعی استان اصفهان، 
آنچه بیــم تخریب آن مــی رود تنهــا مانده ها و 
داشــته های جنگلی زاگرس است و لزوم حفظ و 

صیانت آنها شفاف و روشن است.
وی افزود: اگر برای مردم امکان بیشــتر برای 
ماندن در جنگل فراهم شود و دام این مردم هم از 
زیراشکوب جنگل )گیاهچه های جنگلی( تعریف 
شــود، اجازه زادآوری به جنــگل نمی دهد و در 
آینده نزدیک با ازبین رفتن تمام جنگل های زاگرس 

T  عبدالرضا مهاجری معاون فنی اداره کل منابع
طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان
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مواجه می شویم.

W  لزوم حفظ این ذخایر ژنتيکی در زاگرس
مهاجری یادآور شــد: اگر این جاده زده شود 
بسیاری از این گیاهانی که نمونه هستند و فقط در 
ایران مرکزی رویش می کنند نابود می شــوند. 4۶ 
درصد گیاهانی که در ایران مرکزی داریم اندمیک 
)انحصاری( هســتند و هیچ کجای کره زمین این 
گیاهان را نمی شود پیدا کرد. ما باید در جهت حفظ 

این ذخایر ژنتیکی همت کنیم.
صحبت های معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان در حالی است که برخی 
از طراحان این جاده با تحت فشار گذاشتن مقامات 
استان و ریاست سازمان جنگل ها در حال توجیه 
کردن این طرح و ســعی در گرفتن موافقت اداره 
کل منابع طبیعی و اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان اصفهان هستند.

W صفر تا صد جاده ای که در اولویت نيست
اما ســعید خدابخشی سرپرست اداره نظارت 
برســاخت راه های فرعی و روستایی که در واقع 
به تازگی از اداره کل راه و شهرســازی استان جدا 
و به اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان 
منتقل شــد به ایرنا گفت که بســیج سازندگی به 
دنبال اجرای این محور است تا دراین ارتباط به آنها 
کمک کند ولی اداره کل منابع طبیعی و سازمان های 

مردم نهاد محیط زیستی تاکنون با این طرح مخالف 
بوده اند.

خدابخشــی نیز معترف به این نکته است که 
مســیر در نظر گرفته شده بسیار سخت است و از 
سویی پوشش های جنگلی بکری دارد که باید برای 
احداث این جاده، کل این محور دست خورده شود.
وی درعین حــال تاکید کرد: یکی از مهم ترین 
موضوعات، اجرای تونل گردنه کلوســه است که 
در دستور کار اداره قرار داده ایم. تونل گردنه کلوسه 
اگر زده شــود، اجرای جاده دوم روســتای وزوه 
خیلی توجیهی ندارد، در واقع احداث این تونل هم 
مسیر را ایمن می کند و هم مشکل راه بندان زمستان 
را حل می کند و ارتباط روستای وزوه و کاهگانگ 

بهتر می شود.
آنچه خدابخشی با نام تونل گردنه کلوسه از آن 
یاد می کند در محور اصلی ارتباطی از فریدون شهر 
به پشــت کوه می تواند مشکل جاده اول را حل و 
به طورکلی هر بهانه ای برای ساخت جاده دوم از دل 

جنگل را خنثی کند.
سرپرست اداره نظارت برساخت راه های فرعی 
و روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان در این باره توضیح بیشتری داد: اگر 
بخواهیم هزینه هایی برای احداث جاده دوم بکنیم، 
در عمل بی فایده است، حجم سنگ بری زیاد این 
محور هزینه های خیلی باالیی دارد، این منطقه از 
ذخیره گاه های بکرِ بکر است اما ما اداره راه هستیم 
و اگر طرحی را مصوب و به ما ابالغ کنند، مجبور 

هستیم که انجام بدهیم.
وی افزود: اولویت با جاده موجود اســت که 
اکنون از پشندگان به دورک خاکی است، باید تونل 
گردنه کلوســه را بزنیم و آسفالت کنیم که در این 
صورت مسیر بسیار ایمن و روان می شود، در واقع 
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اولویت با همین محور اصلی و موجود است که از 
فریدون شهر به دورک می رود اما جاده دوم اولویتی 
ندارد اما از ســوی برخی نهادها در حال پیگیری 

است.

W  جایی که ما نقشه برداری کردیم جنگلی
وجود ندارد

سرهنگ حســین انوری رئیس سازمان بسیج 
سازندگی اســتان اصفهان گفت که طراحی جاده 
توسط اکیپ های آنها انجام شده و در اختیار اداره 
راهداری و حمل ونقل جاده ای قرار گرفته است و 
مقرر شده بعد از استعالم از سازمان محیط زیست و 
منابع طبیعی و دستگاه های ذی ربط، محل احداث 

جاده به آنها اعالم شود.
انوری یادآور شد: ازآنجایی که سپاه تمام توانش 
را برای محرومیت زدایی گذاشته است، این پیشنهاد 
به ما شده که به اداره راه استان در این بخش کمک 
کنیم، این جاده ای نیســت که سپاه بخواهد بزند و 
محیط زیست بخواهد بگوید چرا زدید، سپاه کمک 

یار دستگاه ها برای محرومیت زدایی است.
وی افزود: از دســتگاه های مربوطه در استان 
خواســته ایم که تمام زمینه های قانونی را فراهم و 
استعالم کنند و به ما شسته، رفته بگویند که در این 

مسیر زدن جاده هیچ مشکلی ندارد.
انوری گفت: جایی که بچه های ما نقشه برداری 
انجام داده اند هیچ گونه بافت جنگلی ندارد، نقشه ای 
که طراحی کرده ایم در اختیار اداره راه قرار گرفته 
اســت، هزینه های ســنگینی دارد و ما هم کمک 
کردیم که هزینه های چند صد میلیونی به حداقل 
برسد، اگر مســیر را اداره راه استان در استعالم از 
محیط زیســت و منابع طبیعی پذیرفت، می رویم 
پای کار و اگر طراحی جدیدی انجام داد و موردنظر 
منابع طبیعی باشد، هرجا که اعالم کردند ما آمادگی 

کمک داریم.
اداره نظارت برساخت  درحالی که سرپرست 
راه های روستایی اداره کل راهداری استان اصفهان 
در گفت وگو با ایرنا احداث جاده دوم روســتای 
وزوه را به دلیل هزینه های هنگفت آن در اولویت 
نمی بیند اما رئیس بسیج سازندگی به خبرنگار ایرنا 
از احداث جــاده دوم وزوه در اولویت های اعالم 
شــده اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای به 

بسیج سازندگی گفت.
 انوری دراین ارتباط افــزود: هیچ جاده ای از 
وزوه به گوکان وجود نــدارد، ایجاد این جاده در 
اولویت هــای اداره راهداری قرار دارد اما نمی دانم 
چطــور گفته اند که در اولویت آنها نیســت، این 
جاده، پشت کوه فریدون شــهر و پشت کوه دوم 
چهارمحال وبختیاری را به اصفهان وصل می کند. 

مسیر را بسیار کوتاه می کند.
وی در پاســخ به این سوال که تا چه اندازه به 
تبعات محیط زیســتی احداث این جاده اندیشیده 
شــده اســت گفت: تمام جاده هــا در ذخیره گاه 
محیط زیستی و جنگل های پشت کوه زده شده اند 
ولی جایی که ما نقشه برداری کرده ایم هیچ جنگلی 
وجود ندارد و این جاده که طراحی شده در حاشیه 

رودخانه قرار دارد.

T  سرهنگ حسين انوری رئيس سازمان بسيج
سازندگی استان اصفهان
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“ما در محرومیت زدایی به مردم و دســتگاه ها 
می گوییم آمده ایم دورتــان بگردیم، نمی خواهید 
برمی گردیم.” این گفته رئیس بســیج ســازندگی 
استان اصفهان است در مقابل همه مخالفت هایی 
که کارشناســان منابع طبیعی برای عبور جاده دوم 

روستای وزوه مطرح کرده اند. 
درحالی که نهادهای طراح و مجری ســاخت 
جاده دوم روستای وزوه در دل یکی از بی نظیرترین 
رویشــگاه های جنگلی زاگرس، توپ را به زمین 
یکدیگر می اندازند، معلوم نیست پشت پرده، این 
ماجرا از کجــا آب می خورد که مقامات اســتان 
اصفهان پیگیر عبور این جاده بی حســاب وکتاب 
شــده اند. جاده ای که از کنار رودخانه گوکان و از 
میان پوشــش متراکم جنگل های زاگرسی، چند 
هزار بلوط از ارزشمندترین میراث طبیعی ایران و 
ذخیرگاه جنگلی را درو و کل زیســت طبیعی آن 

منطقه را با خاک یکسان می کند.
استان اصفهان به مرکزیت شهرستان 
اصفهان با ۲4 شهرســتان، مســاحتی 
معادل ۱0.۷ میلیون هکتار دارد که بیش 
از ۹0 درصد از این مساحت را معادل 
۹.8 میلیون هکتــار عرصه های منابع 
طبیعی و ملی و از این میزان حدود 40۳ 
هزار هکتار جنگل معادل )4 درصد(، ۶ 
میلیون هکتار مرتع معادل )۶4 درصد( 
و ســه میلیون هکتار بیابان معادل )۳۲ درصد( در 

برگرفته است.
جنگل های استان اصفهان به طور عمده در دو 
شهرستان فریدون شهر با 40 هزار هکتار و سمیرم 
با ۲5 هزار هکتار پراکنده اســت و سرانه جنگل 
در کمتر از 0.۱ هکتار اســت اما با وجود سطح به 
نسبت کم از تنوع گونه ای خوبی )۳5 گونه درختی 

ودرختچه ای( برخوردار است.
این استان از نظر تقسیم بندی نواحی رویشی در 
۲ ناحیه رویشی زاگرسی و ایران تورانی قرار گرفته 
که ناحیه رویشــی زاگرسی غرب و جنوب استان 
را شــامل می شود و بقیه مناطق استان جزو ناحیه 

رویشی ایرانی تورانی است.
منبع: ایرنا
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زنگ های خطر خشکسالی به صدا درآمده است!

سال هاست که مشکالت کمبود آب و کاهش 
منابع آبی و همچنیــن مباحث تغییرات اقلیمی و 
افزایش خشکسالی به چالش اساسی برنامه ریزی 
مدیران و مســئوالن متولی این حوزه در کشــور 
تبدیل شده است اما این موضوع متعلق به یک برهه 
تاریخی خاص نیســت چراکه جغرافیای ایران در 
منطقه ای خشک قرار گرفته است؛ گواه این مدعا 
دعای معروف کوروش پادشاه هخامنشی در مورد 
ایران اســت که گفت: »خداوندا این سرزمین را از 

دشمن، خشکسالی و دروغ محفوظ بدار«.
افزایش جمعیت، هدر رفــت آب در بخش 
کشاورزی، آلوده شــدن آب های شرب، تغییرات 
آب وهوایی و عدم تمرکز بر موضوعات آبخیزداری 

در کنار مصرف نادرســت آب توســط مردم در 
کشــور باعث شد تا بحران کم آبی و حتی قحطی 
خطر جدی ســال های پیش رو باشد. در گزارش 
شهریورماه سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس 
آمده که بحران آب در ایران فقط ناشی از تغییرات 
اقلیمی نیست، به عبارت دیگر سهم عوامل انسانی 
در ازدیاد مصارف بیشــتر از سهم عوامل طبیعی 
ناشی از کاهش بارش ها در کمیابی های آبی مؤثر 

بوده است.
عضو شورای هماهنگی شبکه ملی تشکل های 
محیط زیســت و منابع طبیعی کشــور، مدیریت 
خشکســالی و آب را ارجح تــر از چالش کم آبی 
دانسته و معتقد است: کم آبی وجود دارد اما مشکل 

مصرف روزانه آب توسط هر فرد ایرانی ۳ برابر مصرف یک فرد اروپایی بوده درحالی که 
مصرف بارش سالیانه اروپا ۱۵۰۰ میلیمتر در سال است، به عالوه اینکه رکورد تبخیر در کشور 
ما ۲ برابر بوده و همه این آمارها به این معنی است که ما در میانه یک بحران آبی قرار داریم 

که امنیت ملی کشور را تهدید می کند.



to
se

sa
bz

ش
زار

گ

34

اصلی، مدیریت منابع آب در ایران است.
مســعود موالنا دربــاره هدرفــت منابع آبی 
هشــدار داده و تاکید کرد: بر اساس آمار وزارت 
جهاد کشــاورزی حدود ۹0 درصد اراضی کشور 
به صورت آبی و ۱0 درصد آن دیم است، درحالی که 
مطابق آمارهای جهانی ۶0 درصد اراضی کشاورزی 

دنیا کشت آبی دارند.
موالنا با بیان اینکه کمتــر از 5 درصد آبیاری 
کشــور به شــکل هوشــمند و تحت فشار است 
خاطرنشان کرد: عدم سرمایه گذاری در این زمینه 
باعث شد تا بیش از 800 هزار حلقه چاه که نیمی 
از آن غیرقانونی است احداث شود که مصداق بارز 
مدیریت ناصحیح آب، به ویژه در شــمال کشور 

است.
عضــو شــورای هماهنگــی شــبکه ملی 
محیط زیست و منابع طبیعی کشور به ۳5 میلیون 
تن ضایعات محصوالت کشاورزی در سال گذشته 
اشــاره و تصریح کرد: رقمی حدود یک سوم کل 
محصوالت کشــاورزی در ایران در مسیر تولید و 
توزیع به هدر مــی رود که این مقدار ضایعات، ۹ 
میلیارد مترمکعب آب مجازی دارد و این در حالی 
است که کل دعوی بر سر پروژه های انتقال آب در 

ایران معادل یک میلیارد مترمکعب است.
موالنا افزود: چنان چه از هدررفت محصوالت 
کشاورزی تنها یک سوم جلوگیری و در این زمینه 
سرمایه گذاری شود، می توانیم ۳ میلیارد مترمکعب 
آب ذخیره سازی کنیم که همین مقدار آب، کشور 

را از هرگونه نیاز آبی بی نیاز خواهد کرد.
وی به صحبت های مدیــرکل آب منطقه ای 
خراسان مبنی بر انتقال آب از خلیج فارس و دریای 
عمان به اســتان خراسان اشــاره کرد و گفت: به 
گفته مســئولین این اســتان فقط در خراسان یک 

میلیارد مترمکعب آب مجازی به شکل ضایعات 
محصوالت کشاورزی از بین می رود، این در حالی 
است که از طریق پروژه انتقال آب قرار است ۶00 
میلیون مترمکعب آب به خراســان برسد؛ بنابراین 
اگر به جای سرمایه گذاری سنگین در این پروژه تنها 
نیمی از هدررفت یک میلیارد مترمکعبی گرفته شود 

مشکل آب خراسان حل خواهد شد.
عضو شورای هماهنگی شبکه ملی تشکل های 
محیط زیســت و منابع طبیعی کشور، هشدار داد: 
ایران تنها کشوری در دنیاســت که فراتر از ۱00 
درصد آب تجدیدپذیر خــود را مصرف می کند، 
در حقیقت کل آب تجدیدپذیر کشور حدود 400 
میلیارد مترمکعب اســت که از این مقدار بخشی 
تبخیر شده و بخشــی نیز به رودخانه ها، دریاها، 
دشــت ها، جلگه ها و کویرها می ریزد و در نهایت 
رقمی معادل 80 میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر 
باقی مانده که قابلیت مصرف دارد و ۱00 درصد آن 

نیز مصرف می شود.
موالنا افزود: همچنین ۷ میلیارد مترمکعب آب 
زیرزمینی نیز به حجم مصرف فوق اضافه شده و 
جمعا رقمی قریــب به ۹0 میلیارد مترمکعب آب 
در کشور به طور ساالنه مصرف می شود؛ همه این 
موارد در شرایطی است که معیار بین المللی مصرف 
آب تجدیدپذیر دنیا ۲0 تا 40 درصد بود درحالی که 

ما فراتر از ۱00 درصد آن را مصرف می کنیم.
وی با بیان اینکه ما آب را مصرف نکرده بلکه 
آن را تاراج می کنیم، خاطرنشان کرد: بخش وسیعی 
از مصرف آب کشــور در حوزه کشاورزی صرف 
می شود و جالب اینجاست که وزارت کشاورزی 
تنها عالقه به ارائه آمار افزایشــی داشــته و اعالم 
می کند سال گذشته ۱۲0 میلیون تن و امسال ۱۳0 
میلیون تن محصول در کشور برداشت شده است 
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اما به چه بهایی این افزایش رخ داده؟
عضو شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست 
و منابع طبیعی کشور، توسعه کشاورزی در ایران با 
شیوه ها و روند موجود را نوعی فاجعه توصیف کرد 
و افزود: بسیاری از اراضی شیب دار و اراضی جنگلی 
که باعث تثبیت خاک و آب بود به بهانه گســترش 
کشاورزی با شیار زدن تبدیل به مزارع شد و حاصل 

آن افزایش فرسایش خاک امروزی است.
موالنــا تخریب اراضــی جنگلــی را برابر با 
ازدســت دادن عناصر حیاتی آب و اکسیژن دانست 
و تصریح کرد: بر اســاس شاخص ســازمان ملل 
کشــورهایی که پوشــش جنگل آن ها کمتر از ۲5 
درصد مساحت کشورشان باشد، به لحاظ جنگلی 
فقیر محسوب می شوند، حال آن که ایران با ۷ درصد 
پوشش جنگلی نسبت به مســاحت خود در زمره 
فقیرترین ها است، یعنی در موقعیت فعلی نباید زمین 

جنگلی از دست دهیم.
وی با اعالم اینکه اراضی جنگلی کشــور از ۳ 
میلیون و ۶00 هزار هکتار در ۶ دهه گذشته به یک 
میلیــون و ۷00 هزار هکتار رســیده به این معنا که 
نصف شده است تاکید کرد: از کل مساحت کشور 
۷ درصد پوشش جنگلی است که یک درصد آن در 
شمال قرار گرفته آن گاه همین مقدار ناچیز پوشش 

جنگلی به چه بهایی قربانی می شود؟
این فعال محیط زیســتی از سیاست های غلط و 
پوپولیستی دولت ها در چندین دهه اخیر تاریخ کشور 
مبنی بر تبدیل اراضی جنگلی به کشــاورزی سخن 
گفت و اظهار کرد: ۶0 ســال پیش اراضی جنگلی 
شمال کشــور ۲ درصد کل مساحت کشور بود که 

اکنون این میزان به یک درصد رسید.
موالنا بــه افزایش مصرف ســموم و کودهای 
شیمیایی به عنوان یکی از پیامدهای مخرب توسعه 

کشاورزی اشاره کرد و با ارائه این آمار که در گیالن و 
مازندران در مجموع 5 میلیون هکتار زمین کشاورزی 
وجود دارد تصریح کرد: از ۳5 هزار تن سموم کشور 
۲5 هزار تن آن در شــمال بــرای افزایش محصول 
مصرف می شود، در واقع ۷0 درصد سموم کشور در 
شمال مصرف شده که نتیجه آن پساب های کشاورزی 
آلوده است که راهی رودخانه ها شده و سرانجام به 
دریا می ریزد که یکی از علل اصلی آلودگی سواحل 

و وجود نیترات باال، همین موضوع است.
وی اضافه کرد: تا زمانی که توان افزایش سطح 
زیر کشت محصول اجازه می داد مسئوالن با تبدیل 
اراضی جنگلی، کشاورزی را وسعت دادند و زمانی 
هم که امکان توســعه ســطح کشــت مقدور نبود 
مســئوالن با توصیه افزایش سم و کود محصوالت 
را بیشتر کردند که تمامی رویکردها فوق پیامدی جز 
آســیب های جبران ناپذیر به محیط زیست کشور به 
همراه نداشته است، درحالی که در دنیا با شیوه های 
نویــن آبیــاری و به زراعی و کشــت های مکانیزه 

بهره وری و افزایش تولید به دست می آید.
عضو شورای هماهنگی شبکه ملی تشکل های 
محیط زیست و منابع طبیعی کشــور، مصداق بارز 
جیره بندی آب برای تولید محصوالت بیشــتر را در 
مورد پروژه احیای دریاچه ارومیه اعالم و تاکید کرد: 
برای احیای دریاچه، حقابه کشاورزان حاشیه آن را 
کاهش دادند و آب سدها را راهی دریاچه کردند، با 
اینکه حقابه کشــاورزان ۳0 درصد کاهش یافت اما 
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تولید محصوالت آنان ۲ برابر شد زیرا کشاورزان به 
سمت مدیریت مصرف روی آوردند و به این نتیجه 
رسیدند که آب دهی بیشتر لزوما به معنای محصول 

بیشتر نیست.
موالنا با اشــاره به اینکه ما از علم روز افزایش 
تناژ محصول بی نصیب ماندیم و کشاورزی کشور 
همچنان سنتی و با رویکردهای نادرست قدما اداره 
می شود، افزود: برداشــت منابع آبی موجب شد تا 
سطح زیر کشت محصوالت دیم کشور کاهش یابد 
و کشاورزان به سمت برداشت از آب های زیرزمینی 
هجوم برده و با ازدیاد چاه ها، آب های چندهزارساله 

را برداشت کردند.
وی مقدار آب های زیرزمینی کشور تا سال ۱۳5۷ 
را معادل ۲00 میلیارد مترمکعب عنوان و تصریح کرد: 
تا آن زمان، میزان مصرف آب با میزان ذخیره سازی 
آب در کشور رقمی برابر و سربه سر بود، اما در 40 
سال اخیر ۱۳0 میلیارد مترمکعب از ذخایر آبی یعنی 
حدود ۲ سوم آن مصرف شده و جای خالی آن نیز 

احیا و پر نشده است.
عضو شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست 
و منابع طبیعی کشور، پدیده فرونشست را یکی از 
پیامدهای مخرب برداشت آب های زیرزمینی دانست 
و اظهار کرد: رخداد فرونشســت سبب شد تا جای 
خالی و حفره های تجمیع آب های زیرزمینی از بین 
رفته و اکنــون خاصیت تخلخلی خاک های زیرین 

وجود ندارد تا منبع آب شــکل گیرد و آبخوان ها از 
بین رفته اند.

موالنا متوسط بارش سالیانه دنیا را 800 میلیمتر 
و بارش ســالیانه ایران را بیش از ۲00 میلیمتر اعالم 
کرد و هشــدار داد: مصرف روزانه آب توســط هر 
فرد ایرانی ۳ برابر مصرف یک فرد اروپایی اســت 
درحالی که مصرف بارش سالیانه اروپا ۱500 میلیمتر 
در سال است، به عالوه اینکه رکورد تبخیر در کشور 
ما ۲ برابر بوده و همه این آمارها به این معنی است 
کــه ما در میانه یک بحران آبی قرار داریم که امنیت 

ملی کشور را تهدید می کند.
مطابق آنچه ذکر شد تمامی مناطق کشور مستلزم 
مصرف بهینه و مدیریت آب هستند تا نیاز آبی کشور 
از طرق مختلفی چون کاهش ضایعات محصوالت 
کشاورزی، مصرف درست آب شرب توسط عموم، 
انجــام پروژه های آبخیــزداری، احیای جنگل ها و 
توقف برداشــت آب های زیرزمینی جبران شود. به 
نظر می رســد پیش از قیل وقال ها، جاروجنجال ها، 
تالش ها و اقدامات مسئوالن برای تامین آب مناطق 
خشک کشور از محل اجرای پروژه های سنگین و 
پرهزینه سدســازی، انتقال آب و شیرین کردن آب 
دریاها، مقتضی و مفروض است که مدیریت آب و 
منابع آبی و شیوه های نوین و صحیح مصرف انجام 

گیرد تا تامین آب به هر طریق ممکن! 
منبع: ایسنا
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سودجویی انسان از دریا، کوه و جنگل
 دریا خواری معضل زیست محیطی این روزها

جنگل خواری، کوه خواری و دشت خواری 
از واژه هایــی اســت که تا بــه امــروز آن را در 
خبر های زیست محیطی به عنوان معضل و تخریب 
محیط زیست شــنیده اید. اما شــاید تا واژه دریا 
خواری کمتر به گوشتان خورده باشد یا اصال آن 

را نشنیده باشید.
با پیشــرفت تکنولوژی و تصرف انســان در 
طبیعت، پیش از هر زمانی هر انســانی باتوجه به 
میل و خواسته خود، می تواند اراده کند و طبیعت 
را از بیــن ببرد، او می تواند کــوه را از بین ببرد و 
ساختمان های عظیم الجثه را جایگزین کند، درختان 
را به آتش بکشــد تا زمین جنگل را برای استفاده 

شخصی تصرف کند.
ما انســان ها بــه خــود اجــازه می دهیم تا 
محیط زیستی که برای نسل های آینده نیز هست و 
به عنوان امانت در دســت ما نگهداری می شود را 
نابود کنیم و حاال این نابودی ها تحت عنوان دریا 

خواری به دریا ها رسیده است.
در جمهوری اسالمی ، حفاظت  محیط زیست  
که  نسل  امروز و نسل های  بعد باید در آن  حیات  
اجتماعی  رو به  رشدی  داشته  باشند، وظیفه  عمومی  
تلقی  می  شــود. از این  رو فعالیت های  اقتصادی  و 
غیر آن  که  با آلودگی  محیط زیست  یا تخریب  غیر 
قابل  جبران  آن  مالزمه  پیدا کند، ممنوع  است(( این 
جمالت مربوط به اصل 50 قانون اساسی است و 
با وجود اینکه تخریب محیط زیست ممنوع است 
تقریبــا نه جنگلی باقی مانده و نه کوهی که بتوان 
آن را نابود کرد و با این وجود چندســالی اســت 
که افراد به ســمت وسوی ســاحل ها و دریا های 
کشور رفتند، ساخت وساز در حریم دریا ها به ویژه 
دریا های شمال کشور طی چند سال اخیر تبدیل به 

یک معضل زیست محیطی شده است.
این در حالی اســت که اســحاق جهانگیری 
معــاون اول رییس جمهور درباره این موضوع در 

دریا خواری معضل زیست محیطی این روزهاست و افراد بیش از گذشته در حال تصرف و 
نابودی دریا و ساخت وساز در دل دریا هستند.
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بهمن ماه سال جاری با انتقاد از پدیده کوه خواری 
و تصرف منابع طبیعــی و تبدیل آن به واحد های 
اقتصادی اظهار کرد: متاســفانه در حاشیه دریا نیز 
با پدیده نامیمون دریا خواری در ســواحل دریای 
خزر و دریای عمان و خلیج فارس روبرو هستیم که 
گاهی ممکن است با یک طرح اقتصادی شروع و 

بیش از ده برابر الزم زمین تصرف می شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست با کمک 
مــردم، جامعه مدنی، نخبــگان و فعاالن علمی و 
اجتماعی امکان پذیراست، گفت: برای صیانت از 
محیط زیســت باید از توان و ظرفیت همه مردم و 
بخش های مختلف کمک گرفت، به آن ها مسئولیت 
داد و از مشــارکت آن ها بهره مند شد، باید عموم 
مردم و مسئولین کشور مســئله محیط زیست را 
به عنوان یک ضرورت دریابند و از همه ظرفیت های 
سیاسی، اجتماعی و رسانه ای برای جلوگیری از به 
مخاطره افتادن زندگی انســان ها در حال و آینده 

استفاده کرد.
او بــا بیــان اینکــه قرارگرفتــن در مســیر 
صحیح اســتفاده از منابع زیســت محیطی تنها با 
مشارکت آگاهانه همه دلسوزان محیط زیست در 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی امکان پذیر است، 
گفت: افکارعمومی باید بیش ازپیش نسبت به مسئله 
محیط زیست حساسیت داشته باشند، تا زمانی که 
این حساســیت و دغدغه وجــود دارد، دولت ها 
می توانند در حمایت از مسائل زیست محیطی موفق 

باشند.
جهانگیری بــا انتقاد از پدیده کــوه خواری 
و تصرف منابع طبیعــی و تبدیل آن به واحد های 
اقتصادی گفت: متاسفانه در حاشیه دریا نیز با پدیده 
نامیمون دریا خواری در ســواحل دریای خزر و 

دریای عمان و خلیج فارس روبرو هستیم که گاهی 
ممکن است با یک طرح اقتصادی شروع و بیش از 

ده برابر الزم زمین تصرف می شود.
علی اسدی کارشــناس محیط زیست درباره 
دریا خواری اظهار کرد: متاســفانه ساخت وســاز 
بی رویه در حاشیه ســاحل به شدت افزایش یافته 
است و هیچ نهادی و سازمانی با این امر برخورد 
نمی کند. ساخت وساز در این مناطق سبب خشک 
شدن ساحل می شود و بدون شک تبعات زیادی به 

همراه خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه این روز ها افرادی اقدام به 
ساخت رستوران و هتل در دل دریا می کنند، افزود: 
ساخت وساز در دل دریا به عنوان هتل، رستوران و 
… یکی از پر هزینه ترین اقدامات است که نه تنها 
سبب نابودی دریا و جانوران دریایی می شود، بلکه 

میلیارد ها برای آن هزینه می شود.
این کارشناس محیط زیست مطرح کرد: برابر 
قانــون، ۶0 متر از حریم دریا باید آزاد باشــد، اما 
گویا اصال به قانون توجه ای نمی شود و قانون گذار 
نیز بر این موضوع توجه ای ندارد. هیچ فرقی بین 
زمین خواری و کوه خواری با دریا خواری نیست؛ 
زیرا تمام این مــوارد به نوعی تصرف و تجاوز به 

اموال عمومی است.
گفتنی اســت؛ دریا جزء یکی از باارزش ترین 
ارکان زیست محیطی و طبیعت است که نابود شدن 
آن همراه با نابود شدن اقتصاد، زندگی انسان ها و 
حیات گونه هایی اســت که در کنار دریا زیست 
می کنند، بنابراین انتظار می رود مسئوالن مربوط به 
این امر به ویژه سازمان محیط زیست به این موضوع 

توجه ویژه داشته باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
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روندتولیدکربن،جهانرادروضعیتقرمزقرارمیدهد

اما جدیدترین مجموعه سیاســت های ارائه 
شده توسط کشورهای جهان به سازمان ملل متحد 
حاکی از آن است که میزان تولید این گازها تاسال 

۲0۳0 حداکثر در حد فعلی تثبیت می شود.
آنتونیــو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل، این 
وضعیــت را “آژیر قرمز برای ســیاره ما” خوانده 

است.
وی گفته است این وضعیت نشان می دهد که 
دولت ها در هیچ کجای جهــان از اراده الزم برای 
محدودکردن افزایش دمای آب وهوا به ۱.5 درجه 
و دســتیابی به اهداف توافقنامه پاریس )در مورد 

تغییرات اقلیمی( برخوردار نیستند.
دبیرکل سازمان ملل هشدار داده که کشورهای 
اصلی تولیدکننده گازهای گلخانه ای باید اهداف 
بسیار بلندپروازانه تری را در زمینه کاهش این نوع 

گازها دنبال کنند.
بنابر گزارش شــبکه خبری بی بی سی، دکتر 
“نیکالس هونه” از انســتیتوی جدیــد آب وهوا 
می گوید: اگر در مورد ۱.5 درجه سانتیگراد )آستانه 
افزایش دما که کشورهای جهان در توافق اقلیمی 
پاریس توافق کرده اند از آن تجاوز نشــود( جدی 
باشیم، یک فاصله بزرگ وجود دارد که باید جبران 

کنیم.

وی افــزوده اســت که میــزان تولید جهانی 
گازهای گلخانه ای باید نصف شود درحالی که طبق 
توافق های کنونی مقدار آن فقط تثبیت می شود و 

این وضعیت واقعا مطلوب نیست.
بعضی از کشورها حتی برنامه ای در این زمینه 
ارائه نداده اند و در مورد برخی دیگر - مانند استرالیا 
- نظر بر این است که هیچ پیشرفت قابل توجهی 

نسبت به پیشنهادهای قبلی نداشته اند.
میزان تولید گازهای گلخانه ای کشورهایی که 
در ایــن زمینه کم کاری می کنند یا برنامه ای ندارند 
۱5-۱0 درصد تولیــد جهانی گازهای گلخانه ای 
اســت. همچنین مکزیک و برزیل به دلیل فقدان 
پیشرفت در زمینه مقابله با تولید گازهای گلخانه ای 

با انتقاد زیادی مواجه بوده اند.
البتــه نشــانه های مثبتــی هم وجــود دارد. 
به عنوان مثال اتحادیه اروپا در مقایسه با هدف اعالم 
شده برای کاهش 40 درصدی میزان کربن نسبت 
به میزان سال ۱۹۹0، در نظر دارد این کاهش را به 

55 درصد برساند.
به گفته دکتر هونه، هدف اتحادیه می توانست 
بیشتر باشد، اما تردیدی نیست که بازهم گام خوبی 

در مسیر درست برداشته شده است.
وی همچنین نپــال، آرژانتیــن و انگلیس را 

کارشناسان محیط زیست و سازمان ملل متحد هشــدار داده اند که افزایش دمای جهان 
بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد خواهد بود مگر این که کشورهای جهان سخت گیری بیشتری در 

مورد جلوگیری از افزایش گازهای گلخانه ای داشته باشند.
اگر دولت ها مایلند افزایش دمای زمین از آستانه ۱.۵ درجه سانتیگراد فراتر نرود باید تا 

سال ۲۰۳۰ میالدی، تولید گازهای گلخانه ای را به نصف برسانند.
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به خاطر تعیین هدف کاهش ۶8 درصدی تا ســال 
۲0۳0 نسبت به میزان گاز تولیدی در سال ۱۹۹0 

قابل تحسین دانسته است. 
انگلیس مدعی است که قصد دارد تا سال ۲050 
تقریباً هیچ گاز آالینده ای تولید نکند و به اصطالح 

به هدف “صفر کردن تولید خالص کربن” برسد.
همچنین پیشنهاد مربوط به محدودکردن تولید 
کربن موسوم به طرح تعیین شده ملی برای کمک به 
حفظ محیط زیست حاکی از یک رقابت سازنده بین 
ژاپن و چین بر سر سفر کردن تولید گاز گلخانه ای 

بوده است.
در ابتدا ژاپن هیچ هدفی برای سال های میانی 
قرن حاضر نداشت. بعد دولت چین پیشنهاد صفر 
کردن میزان خالص تولید کربن تا ســال ۲0۶0 را 
مطرح کرد و سپس ژاپن توصیه کرد که سال ۲050 
برای این منظور تعیین شود. پیشنهاد چین هنوز به 
طور رسمی در سازمان ملل متحد تأیید نشده است.
ایاالت متحده نیز قول داده است که برنامه خود 
برای کاهش گازهای گلخانه ای را اجرا کند و گفته 
می شود هند - که مدت ها مدعی بود به دلیل فقر 
اقتصادی باید از برنامه کاهش کربن معاف شود - 
تعیین هدف مشــخصی در این زمینه را در دست 

بررسی دارد.

W اولویت های متناقض
بااین حال بین آنچه دولت ها می گویند و آنچه 
انجــام می دهند تفاوت وجود دارد و بســیاری از 
کشورها بین اولویت های متناقض درگیر هستند. 
به عنوان مثال آلمان که عضو اتحاد بین المللی برای 
عبور از زغال سنگ و از میان برداشتن نیروگاه های 
زغال ســنگی است در سال گذشــته یک نیروگاه 

جدید زغال سنگی را به کار انداخت.

همچنین انگلیس بنیان گذار این اتحاد اســت 
اما در حــال حاضر با صدور اجازه بهره برداری از 
یک معدن جدید زغال سنگ با انتقادات بین المللی 

مواجه شده است.
این کشور همچنین در حال ساخت یک خط 
راه آهن سریع السیر است که تولید کربن آن تا پایان 
قرن حاضر به صفر نخواهد رســید و یک برنامه 
۲۷ میلیارد پوندی برای گسترش بزرگراه هایی برای 

اتومبیل تصویب کرده است.
دولت انگلیس همچنین از اهداف مشخصی 
که مشاوران زیست محیطی آن معین کرده اند فاصله 

می گیرد.
از طــرف دیگر این کشــور تولیــد برق از 
زغال ســنگ را متوقف کرده است. در این کشور 
ســرمایه گذاری زیــادی در زمینــه انرژی هــای 
تجدیدپذیر انجام می شــود و دولت مدعی است 
پس از ســال ۲0۳0 دیگر هیچ خودروی بنزینی یا 

دیزلی فروخته نخواهد شد.
گوترش گفته است که تصمیم گیرندگان باید 
در این مورد گام جدی بردارند و تعهدات بلندمدت 
باید با اقدامات فوری برای حرکت به سوی تحول 
موردنیاز مردم و محیط زیست زمین، مطابقت داشته 

باشد.
به گزارش بی بی ســی، دکتــر هونه نیز گفته 
اســت که بین برنامه های اعالم شــده کشورها و 
آنچه موردنیاز اســت و همچنین بین تعهدات و 
سیاست های آنها برای تحقق این تعهدات فاصله 

وجود دارد.
او افزوده است: پیشرفت وجود دارد اما روند 

آن آهسته، و بسیار کند است.
منبع: ایسنا
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پایان آلودگی هوا با ایده های خالق شهری

بدیهی است که به منظور حل هرگونه مشکلی، 
ابتدا باید علل ایجاد آن ریشه یابی شود. مهم ترین 
علل آلوده شدن هوا به انتشار موادی بسیار ریز و 
معلق در اتمسفر مانند دود، گردوغبار و گازهایی 
نظیر دی اکسید نیتروژن، اوزون، گوگرد دی اکسید 
و منوکسید کربن مربوط می شود. این مواد نه تنها 
به سالمت انســان آسیب جدی وارد می کند، بلکه 
تخریب حداکثری محیط زیســت و کاهش تنوع 

زیستی را نیز در پی دارد.
طی یک دهه اخیر فناوری هایی منحصربه فرد، 
اقدامات ملی بیشمار و پروژه های خالقانه بسیاری 
در راستای کاهش آلودگی هوا ارائه شده است که 
بعضی از آن ها به این بحران در یک منطقه خاص 
پایان بخشــیده و بعضی نیز بسیار مؤثر واقع شده 
است. بااین حال، بشر از تالش خود برای پایان دادن 
به آلودگی هوا دســت برنداشته و همیشه در پی 
یافتن راه حل هایی مناســب تر از قبل در این زمینه 
بوده اســت. در ادامه به معرفی جالب ترین ایده ها 
و مهندسی های شهری برای کاهش آلودگی هوا و 
تبعات آن پرداخته می شود که البته ترتیب خاصی از 

نظر اهمیت آن ها وجود ندارد.

W ساخت جوهر به وسيله آالینده های هوا
بســیاری از ایده پردازان خالق نه تنها به فکر 

حذف گازهای آالینده از هوا هستند بلکه در تالشند 
از ایــن مواد مضر برای مصارف مفید بهره گیرند. 
مثاًل، گروهی از متخصصان آمریکایی در آزمایشگاه 
رسانه ام آی تی ماساچوست، راه حلی ارائه داده اند 
کــه طی آن رانندگان می تواننــد پس از 45 دقیقه 
رانندگی به میزان ۳0 میلی لیتر جوهر نوشــتاری 
تولیــد کنند. در واقع، این نوع جوهر که به مرکب 
AIR-INK معروف است محصولی کامپوزیتی به 

شمار می رود که از طریق متراکم سازی پساب های 
گازی متکی به کربن تولید می شود.

W تبدیل مه دود به جواهرات گران قيمت
بدون شک از شنیدن اینکه می توان از گازهای 
آالینده هوا برای تولید جواهرات بسیار ارزشمند 
استفاده کرد، تعجب می کنید، بااین حال، هنرمندان 
هلندی این کار را امکان پذیــر کرده اند. این افراد 
خالق، برجی زیبا و عاری از دود احداث کرده اند 
که با استفاده از مقدار کمی انرژی، یون های مثبتی را 
در هوا منتشر می کند که این یون ها به ذرات آالینده 
هوا متصل می شوند. سپس یون های منفی یک بار 
دیگر یون های مثبت را به همراه گازهای گلخانه ای 
به سمت برج جذب می کنند و سازه اعجاب انگیز 
از ترکیب این مواد به منظور تولید سنگ های قیمتی 
برای ساخت انگشتر و سایر وسایل گران بها استفاده 

آلودگی هوا بحرانی همه گیر اســت که هیچ نقطــه ای از جهان را به حال خود رها نکرده 
است؛ این روزها شهرها پوشیده در هوایی مه مانند، مملو از دود و گازهای آالینده هوا هستند 

که آسیب هایی جدی به محیط زیست و سالمت انسان ها وارد می کند.



to
se

sa
bz

ش
زار

گ

42

می کند.

W بزرگ ترین تصفيه کننده هوا در چين
معمــاران خوش ذوق چینی در ژانویه ســال 
۲0۱8، آسمان خراشی شگفت انگیز در شهر شیان 
احداث کردند که با ارتفاعی بیش ۱00 متر می تواند 
کیفیت هوا را از هر طرف تا ۱0 کیلومترمربع بهبود 
ببخشد. بزرگ ترین برج تصفیه کننده هوا به وسیله 
گلخانه هایی عمل می کند که مساحت آن ها حدود 
نصف اندازه یک زمین فوتبال اســت و در اطراف 
پایه های سازه واقع شده اند. این گلخانه ها، هوای 
آلوده را به سمت خود جذب می کنند، سپس انرژی 
خورشیدی در آنجا به گرم سازی هوا و هدایت آن 
به سمت باالی برج می پردازد. در نهایت، الیه های 
متعددی که در داخل برج تعبیه شده است باعث 
پاک سازی هوای آلوده و خروج آن از دهانه برج به 

بیرون می شود.
البته این برج تنها یک نمونه از اقدامات معماران 
چینی برای کاهش آلودگی هوا اســت؛ سازه های 
مشابه بسیاری نیز در سایر شهرهای کشور احداث 
شده است که بیشترین تأثیر را در کاهش آلودگی 

هوا داشته اند.

W حمل ونقل رایگان
بر هیچ کس پوشیده نیســت که دود ناشی از 
تردد خودروها بزرگ ترین سهم را در آلودگی هوا 
دارد. در همین راستا، مقامات رسمی آلمان تصمیم 
گرفته اند استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی را در 
سراسر کشور رایگان کنند تا از این طریق مردم را 
به خودداری از تردد به وسیله خودروهای شخصی 
ســوق دهند. این تصمیم در ماه فوریه سال ۲0۱8 
اتخاذ شــد و در مدت زمانی کوتاه، مورد استقبال 

بسیاری از شهروندان آلمانی قرار گرفت.

W پرورش جنگل های عمودی شهری
کشــور چین به علت صنعتی شــدن شدید، 
یکی از آلوده ترین نقاط دنیا به شــمار می رود که 
البته طی چند سال اخیر به لطف پروژه های متعدد، 
کیفیت هوا در شــهرهای مختلف آن بهبودیافته 
است. به عنوان مثال، نانجینگ کالن شهری در استان 
جیانگسو، میزبان جنگلی عمودی است که عالوه بر 
زیبایی منحصربه فرد خود، از طریق جذب ۲5 تن 
دی اکسیدکربن و انتشار کافی گاز اکسیژن، هوایی 
حدود ســه هزار برابر سالم تر از حد معمول برای 
ساکنان منطقه به ارمغان می آورد. این ساختمان بیش 
از سه هزار نوع گیاه را در خود جای داده و ساخت 

آن در سال ۲0۱8 به پایان رسیده است.

W آگاه سازی مردم از اهميت پاکی هوا
آموزش همه گیر، یکی از بهترین ایده هایی به 
شمار می رود که تاکنون در زمینه کاهش آلودگی هوا 
مطرح شــده است. در واقع، اگر مردم از زیان های 
آلودگی و اهمیت تنفس هوای پاک آگاه باشــند، 
در به حداقل رســاندن انتشــار گازهای گلخانه ای 

مهم ترین نقش را به عهده خواهند گرفت.
کارکنان یکی از مؤسسات خیریه زیست محیطی 
در بریتانیا کیت هایی آزمایشی در اختیار مردم قرار 
داده اند تا در مورد کیفیت هوا در محل ســکونت 
خودآگاهی بیشــتری کسب کنند. این کیت ها، به 
شکل یک لوله شیشه ای با درپوشی پالستیکی به 
مردم تحویل داده می شــود و دستورالعملی بسیار 
راحت دارد که امکان تجربه تفاوت بین هوای پاک 

و آلوده را برای کاربران فراهم می آورد.
منبع: ایمنا
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رشد پسماندهای خطرناک و سمی الکترونیکی سه برابر پسماند 
خانگی است

فاطمه اکبرپور، با اشــاره به خطرات ناشــی 
از پســماندهای الکترونیکی گفت: وجود فلزات 
ســنگین در بیــن پســماندهای الکترونیکــی و 
الکتریکی موجب نگرانی اســت چراکه به علت 
گازهای متصاعد شده از پسماندهای دفن شده و 
نشت در آب های زیرزمینی، محیط زیست را آلوده 
و فضــای زیادی را جهت دفن اشــغال می کنند. 
ازاین رو بازیافت پسماندهای الکترونیکی عالوه بر 
منافع زیست محیطی، منافع اقتصادی و اجتماعی 

زیادی به همراه خواهد داشت.

W پسماندهای الکترونيکی چيست؟
رییس اداره محیط زیســت انســانی اســتان 
تهران درباره پســماندهای الکترونیکی گفت: این 
پسماندها شــامل باتری ها به خصوص باتری های 

قابل شارژ، رایانه ها، گوشی های تلفن ازرده خارج 
شــده، مانیتورها و تجهیزات رایانه ای، تلویزیون، 
ویدیو، ماکروویو و دیگر لوازم الکترونیکی است 
که به دلیل وجود فلزات سنگین در این پسماندها 
و موادی از قبیل پالستیک، سرب، آلومینیوم، طال، 
نقره و فلزات ســنگینی همچون جیوه، کادمیوم و 

آرسنیک بسیار خطرآفرین هستند. 

W  یا ســوزاندن پســماندهای تبعات دفن 
الکتریکی و الکترونيکی

وی در ادامــه تاکید کرد: دفن یا ســوزاندن 
پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی باعث ورود 
عناصر ســنگین به آب های زیرزمینی و گازهای 
ســمی به هوا می شــود. ازاین رو در دنیا به لزوم 
تفکیک این پســماند از دیگر پســماندها اهمیت 

ریيس اداره محيط زیســت انسانی استان تهران با اشــاره به اینکه سرعت فزاینده توليد 
پســماندهای جامد از تجهيــزات الکترونيکی و الکتریکی مســتعمل، موجــب نگرانی های 
محيط زیستی شده است، اظهار کرد: وسایل الکترونيکی اگرچه کيفيت زندگی ما را به ميزان 
زیادی باال می برد اما نوع جدیدی از پسماند را نيز ایجاد می کند که رشد آن سه برابر بيشتر 

از پسماندهای خانگی و به مراتب سمی تر و خطرناک تر از آن است.
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جدی داده می شود اما متاسفانه مشکالت متعدد در 
تفکیک و بازیافت پسماندهای خطرناک در ایران 

وجود دارد.
به گفته اکبرپور، طبق تحقیقات انجام شــده، 
کشــور ایران بزرگ ترین بــازار مصرف قطعات 
رایانه را در منطقــه دارد اما به دلیل نبود فرهنگ 
بازیافت، وجود پســماند الکترونیک خطر بزرگی 
برای محیط زیست محسوب می شود. پسماندهای 
ناشی از قطعات رایانه ای و دستگاه های الکترونیکی 
باتوجه بــه خطرهایــی که دارند بایــد به صورت 
جداگانــه و بــا روش های علمی حمل ســپس 
دفع و بازیافت شــود تا مانع از اثرات مخرب بر 

محیط زیست و انسان ها شود.
رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران 
درباره دالیلی که باعث توجه بیشتر به پسماندهای 
الکترونیکی و الکتریکی شــده است، اظهار کرد: 
روند روبه رشد این پســماندها به علت عمر کم 
این وسایل )۲ تا 5 سال(، خطرات بالقوه ای که در 
این پسماندها و مشکالتی که در دفن آن ها وجود 
دارد و تمایلی که بــرای بازیافت مواد گران بهای 
به کاررفتــه در ایــن محصوالت وجــود دارد، از 
عواملی هستند که بر اهمیت توجه به پسماندهای 

الکترونیکی و الکتریکی افزوده است.

W پسماندهای الکترونيکی؛ معادن روزمينی
وی ادامــه داد: بــه دلیل اهمیــت بازیافت 
پســماندهای الکترونیکی، برخی از شرکت های 
بزرگ دنیا، محصوالت خود را بازیافت می کنند. 
باتوجه به میزان تولید این نوع پســماندها، بازیابی 
آن هــا عــالوه بر مزیت هــای زیســت محیطی، 
مزیت هایی نظیر ســوددهی اقتصــادی، بازیابی 

فلزات گران بها و اشتغال زایی را به همراه خواهد 
داشت. در ساختار انواع مختلف وسایل الکتریکی 
و الکترونیکــی موجود، مقادیــر زیادی از فلزات 
نظیر مس، فوالد، آلومینیوم، ســرب و انواع دیگر 
فلزات گران بها نظیر طال و نقره به کاررفته است که 
بسیاری از صنعتگران را به سوی بازیافت این نوع 
پسماندها ترغیب می کند، به طوری که مقدار طالی 
موجود در این نوع پسماندها به طور متوسط ۱5 تا 
۲0 برابر بیشتر از طالی موجود در کانه معدنی طال 
است. ازاین رو به دلیل ارزش بسیار باالیی که این 
نوع پسماندها دارند در دنیا آن ها را معادن روزمینی 

می نامند.  
اکبرپور ضمن اشاره به افزایش استفاده از انواع 
پســماندهای الکتریکــی و الکترونیکی در دنیا و 
به تبع آن در ایران گفت: از سوی دیگر رشد سریع 
فناوری و تغییرات در محصوالت به همراه کاهش 
طول عمر این نوع لوازم مصرفی باعث شده است 
که در ایران نیز بازیافت این نوع پسماندها به عنوان 
یکی از دغدغه های کشور مطرح باشد. بر اساس 
تولید پسماندهای  انجام گرفته، سرانه  برآوردهای 
الکتریکی و الکترونیکی از 0.۲۷ کیلوگرم در سال 
۱۳۷۶ به حدود ۷ کیلوگرم در سال ۱400 خواهد 

رسید.
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وی ادامه داد: باتوجه به تولید میزان قابل توجه 
پسماندهای الکترونیکی در کشور انتظار هم می رود 
برنامه ریزی هــای الزم برای حمایت و گســترش 
صنایع بازیافت به ویژه بازیافت پسماندهای برقی و 
الکترونیکی در راستای توسعه پایدار، توسعه اقتصاد 
غیرخطی و چرخشی و اقتصاد سبز صورت پذیرد 
تا به جای دفع غیراصولی این پســماندها در داخل 
کشور و صادرات این پسماندها ضمن تبدیل تهدید 
به فرصت، از این معادن روزمینی برای کارآفرینی و 

اشتغال با حفظ محیط زیست استفاده شود.
رییس اداره محیط زیســت انســانی اســتان 
تهران اضافه کرد: ضمنــا در مورد جمع آوری این 
لوازم مســتعمل و پسماندها، پیشــنهاد می شود از 
پتانسیل استارت آپ ها، مجموعه های دانش بنیان و 
اپلیکیشن ها در راستای هوشمندسازی جمع آوری 
و دفع پســماندهای الکتریکــی و الکترونیکی نیز 

بهره برداری شود.  

W  راه هــای کاهــش توليــد پســماندهای
الکترونيکی و الکتریکی

وی همچنین توصیه کرد: بهتر اســت که مردم 

محصــوالت با کیفیت و با عمر باالتر را خریداری 
کننــد و از لــوازم و تجهیزات مرتبــط با ذخیره 
اطالعات چند بار مصرف ماننــد هارد، حافظه ها 
و فلش به جای لوح های فشــرده و باتری های قابل 
شــارژ به جای باتری های یکبار مصرف اســتفاده 
کنند. همچنین الزم اســت کــه از تجمل گرایی و 
مصرف گرایی پرهیز شود و نســبت به استفاده یا 
واگــذاری تجهیزات الکتریکــی و الکترونیکی تا 
زمانی که قابلیت اســتفاده یا واگــذاری به افراد و 
مجموعه های دیگر برای اســتفاده دارند یا اقدام به 
جداکردن قطعات قابل استفاده آن ها برای به کاربردن 

در تجهیزات و لوازم دیگر اقدام شود.
اکبرپــور در پایان ضمن تاکید بر لزوم افزایش 
مسئولیت اجتماعی تولیدکنندگان وسایل الکترونیکی 
تصریح کرد: مســئولیت اجتماعــی تولیدکنندگان 
این وســایل باید به نحوی باشد تا بستری فراهم 
شــود که امکان جمع آوری این تجهیزات توسط 
تولیدکنندگان پس از مصرف کاالی موردنظر وجود 
داشــته باشد تا بهتر و سریع تر وارد فرآیند استفاده 

مجدد یا بازیافت شوند.
منبع: ایسنا
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چقدردرتولیدانرژیپاکموفقبودهایم؟

بحث درباره انرژی های تجدیدپذیر سال هاست 
که در جهان و حتی ایران رونق گرفته و در راستای 
توسعه استفاده از این منابع نامحدود اقدامات مهمی 
انجام شده، از جمله این اقدامات می توان به توسعه 
فناوری های وابســته به انرژی هــای تجدیدپذیر 
و شــکل گیری توافق های بین المللی مانند توافق 

پاریس اشاره کرد که ایران نیز به آن پیوسته است.
البته تا اواسط قرن ۱۹ و قبل از توسعه استفاده 
از زغال سنگ، تقریبا همه انرژی مصرفی از منابع 
انرژی تجدیدپذیر تامین می شد، قدیمی ترین نوع 
انرژی مورداستفاده زیست توده سنتی بوده که برای 
روشن کردن آتش از آن استفاده می شد، زیست توده 
یا بیومس یک منبع تجدیدپذیر انرژی است که از 
مواد زیستی به دست می آید، به طورکلی زباله هایی 

که منشاء زیســتی داشته باشند و از تکثیر سلولی 
پدیدآمده باشند زیســت توده نامیده می شوند که 
جنگل هــا و ضایعــات جنگلــی، محصوالت و 
ضایعات کشــاورزی، باغداری و صنایع غذایی، 
فضوالت دامی و ضایعات جامد زباله های شهری 

برخی از آنها است.
بعد از آن می توان به انرژی بادی اشــاره کرد 
که حدود هفت هزار ســال پیش برای به حرکت 
درآوردن کشتی ها از آن استفاده می شد، در این میان 
گوشه چشمی هم به انرژی خورشیدی می شد، اما 
پــس از انقالب صنعتی حضور این گونه انرژی ها 
کم رنگ شد و تمرکز به سمت انرژی های فسیلی 
رفــت اما بعد از مدتی دانشــمندان و محققان به 
این نتیجه رسیدند که سوخت های فسیلی تاریخ 

 ایران کشــوری اســت که ظرفیت باالیی در تولید انرژی های تجدیدپذیر یا پاک دارد، 
در قانون هوای پاک نیز وزارت نیرو مکلف شــده حداقل ۳۰ درصد افزایش ساالنه ظرفیت 
موردنیاز کشــور را از انرژی های تجدیدپذیر تامین کند، اما آیا توانستیم در این زمینه موفق 

باشیم؟



47

13
99

ن 
ستا

 زم
 9

ره 
شما

w
w

w.
to

se
es

ab
z.

ir

مصرف دارند و بعد از مدتی تمام می شوند عالوه 
بر این با توسعه شهرنشــینی و صنعت، مصرف 
این ســوخت ها افزایش یافــت و آلودگی هوا را 
برای بشر به ارمغان آورد ازاین رو نگاه ها دوباره به 
سمت توسعه انرژی های تجدیدپذیر یا همان پاک 

معطوف شد.
براین اساس کشــورهای مختلف برنامه های 
سوختی خود را به سمت انرژی های تجدیدپذیر 
ســوق دادند و امروزه در برخی کشورها توسعه 
خوبــی یافته، به عنوان مثال بیــش از 50 درصد از 
ظرفیت نیروگاه های نصب شــده بــرق در آلمان 
تجدیدپذیر است و با وجود پیشرفتی که این کشور 
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر داشته، قصد دارد 
تا سال ۲0۳0، ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر خود 
را به بیش از ۶5 درصد برســاند، همچنین اکنون 
۳0 درصد ظرفیت نیروگاهی نصب شده در اسپانیا 
انرژی های تجدیدپذیر است و در نظر دارد تا سال 
۲050 آنرا به ۱00 درصد برســاند، عالوه بر این 
در شیلی تا سال ۲050، ظرفیت نیروگاه های نصب 

شده تجدیدپذیر به ۷0 درصد خواهد رسید.
این شرایط در کشــورهای همسایه ایران نیز 
قابل تامل اســت، مثال ترکیه در زمینه تولید برق 
از انرژی های تجدیدپذیر پیشــرو است تا جایی 
که اکنون این کشــور بدون محاسبه نیروگاه های 
برق آبی، ۱۲.5 گیگاوات از نیروگاه های تجدیدپذیر 
برق تولید می کند کــه ۱5 درصد از ظرفیت تمام 
برق تولید شده در تمام نیروگاه ها را شامل می شود، 
همچنین عراق ۱00 مگاوات و اردن ۶4۶ مگاوات 
برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر تولید می کنند 
که افزایش این میزان جزو برنامه تمام این کشورها 

است.
امــا در ایران بــا وجود شــرایط جغرافیایی 

و اقلیمــی خاص بــرای اســتفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر آن طور که بایــد از این منابع بی پایان 
بهره برداری نشده است، درحالی که وضعیت بسیار 
مساعد است، اعداد چیزی حدود ۶50 مگاوات را 
نشان می دهد که کمتر از یک درصد تمام ظرفیت 
برقی کشور است، در واقع ایران با داشتن کوه های 
البرز در شمال غربی، کویر در شرق، دریای خزر 
در شمال و خلیج فارس در جنوب پتانسیل باالیی 
در این زمینه دارد، ایران کشــور تابش خورشــید 
است به طوری که حداکثر از 5.5 کیلووات ساعت 
بر مترمربع در روز تابش طبیعی مستقیم و میانگین 
۳00 روز آفتابی در سال برخوردار است، همچنین 
از نیروی باد بالقوه ای برخوردار است که بر اساس 
گزارش ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر ایران 
)سانا(، ظرفیت بالقوه نیروی باد ۳0 هزار مگاوات 

تخمین زده شده است.
اما شواهد نشان می دهد آن طور که باید از این 
نعمت خدادادی استفاده نمی شود، حتی در قانون 
هوای پاک به این مساله تاکید شده به طوری که بر 
اساس ماده ۱۹ قانون هوای پاک وزارت نیرو مکلف 
است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی های 
تجدیدپذیر و پاک به نحوی اقدام کند که حداقل 
۳0 درصد افزایش ساالنه ظرفیت موردنیاز کشور 
از انرژی های تجدیدپذیر تامین شــود اما به گفته 
معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت 
محیط زیســت وزارت نیرو در این زمینه ضعیف 
عمل کرده و عدد قابل توجهی به دســت نیاورده 
است درحالی که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
یا پاک یکی از راه های اساسی کاهش آلودگی هوا 

است.
داریوش گل علیزاده گفت: آلودگی هوا یکی از 
مسائل مهمی است که کشور را درگیر خودکرده و 
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براین اساس قانون هوای پاک تصویب شده و در آن 
وظایف همه دستگاه های متولی مشخص شده تا با 

استناد به آن شرایط هوا بهبود یابد.
وی افــزود: یکــی از عوامــل آلوده کننده هوا 
سوخت های فسیلی است و دولت ها درصدد کاهش 
مصرف این ســوخت ها هســتند، ازاین رو داشتن 
خــودرو و موتورســیکلت های برقی و کم مصرف 
باید موردتوجه مســئوالن قرار گیرد تا هم مصرف 
سوخت های فسیلی کاهش یابد و به دنبال آن شاهد 

هوایی پاک و سالم باشیم.
گل علیزاده اظهار داشــت: پایه تولید انرژی در 
کشور سوخت های فسیلی اســت بنابراین هر چه 
میزان مصرف کمتر باشــد آلودگی کمتری منتشــر 
می شود و هر چه به ســمت برقی کردن خودروها 
برویم میزان انتشــار آلودگی کاهش می یابد ضمن 
اینکه باید توان به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر را 
داشته باشیم یعنی نیروگاه های خورشیدی را توسعه 

دهیم.
معاون مرکــز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: ایران از نظر انرژی 
خورشیدی ظرفیت بســیار باالیی دارد اگر بتوانیم 

کار را در ایــن زمینــه پیش ببریــم گام موفقی در 
کاهش آلودگی هوا برداشــته ایم، البته برای این کار 
باید جاذبه ای در بخش خصوصی ایجاد شــود تا به 
سرمایه گذاری ترغیب شوند چون هزینه های اولیه 

انرژی های خورشیدی بسیار باال است.
وی اظهارداشت: باتوجه به اهمیت موضوع در 
قانون هوای پاک به این مساله تاکید شده به طوری که 
بر اساس این قانون وزارت نیرو مکلف است نسبت 
به توســعه، تولید و عرضه انرژی های تجدیدپذیر 
و پــاک به نحوی اقدام کند کــه حداقل ۳0 درصد 
افزایش ساالنه ظرفیت موردنیاز کشور از انرژی های 

تجدیدپذیر تامین شود.
معاون مرکــز ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: اما متاسفانه وزارت 
نیرو در این زمینه بســیار ضعیف عمل کرده و کار 
زیادی انجام نداده و ســهم چندانی در تولید برق از 
انرژی هــای تجدیدپذیر ندارد، درحالی که باتوجه به 
شرایط هوا و آلودگی آن باید برنامه ریزی ها در این 

زمینه با سرعت و شتاب زیادی صورت گیرد.
منبع: ایرنا
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مدیریت مصرف انرژی در جهان؛ خانه های سبز

کارشناسان در تشریح منافع ساخت خانه های 
سبز اشاره می کنند که آلودگی ناشی از سوخت های 
سنتی نه تنها به سالمت بشر بلکه به محیط زیست 
آســیب وارد می کنند. ســازمان بهداشت جهانی 
هشدار داده که آلودگی هوا ساالنه هفت میلیون نفر 
را در جهان به کشــتن می دهد. برای جلوگیری از 
این امر و جلوگیری از هدر رفت منابع انرژی مبتنی 
بر نفت و گاز و مصرف بهینه آب و برق می توان 

کار را از خانه شروع کرد که بیشترین زمان در آن 
سپری می شود.

اندیشــکده “جرمن واچ” اخیرا در گزارشی 
اعالم کرد که بالیــا و فجایع طبیعی برای اقتصاد 
جهان در قرن حاضر رقم سرسام آور ۲.5۶ تریلیون 

دالر هزینه داشته است.
بر اساس بررسی بیش از ۱۱ هزار رویداد ناشی 
از وضعیت آب وهوایی غیرمعمول و شدید نشان 

کشــورهای جهان باتکیه بر انرژی های تجدیدپذیر به دنبال راهی برای جلوگیری از هدر 
رفت انرژی و کمک به حفظ محیط زیســت هستند. چنین طرح هایی با ایده هایی نظیر ساخت 
»خانه های سبز« یا خانه هایی که با محیط زیست سازگارتر هستند، بهینه سازی مصرف سوخت 

و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را میسر می سازد.
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می دهــد که حدود 480 هزار نفر از ســال ۲000 
میالدی تاکنون در بالیای طبیعی سراسر دنیا جان 
خود را ازدســت داده اند که پورتوریکو، میانمار و 
هائیتی بدترین کشــورهایی بودند که با بیشترین 

آسیب مواجه شدند.

W خانه سبز چيست و چه مزایایی دارد؟
خانه سبز یک ســازه سازگار با محیط زیست 
است که در آن از مصالح سازگار با محیط زیست و 
فرایندهای کم مصرف استفاده شده است. خانه های 
ســبز از ویژگی های ســاختاری استثنایی استفاده 
می کنند که استفاده بهینه از منابع مانند آب و انرژی 

را تسهیل می کند.
بر اســاس گــزارش مجمع جهانــی اقتصاد 
)WEF( ، نصــب پنل های خورشــیدی جدید 
ارزان تر از سرمایه گذاری بر روی منابع زغال سنگ، 
گاز طبیعی یا سایر گزینه های سوخت فسیلی است. 
هزینه نگهداری و بهره برداری از یک ساختمان سبز 
در مقایســه با یک ساختمان غیر سبز کمتر است. 
با ایــن کار پولی آزاد می شــود که صاحبان خانه 
می توانند در جای دیگر سرمایه گذاری کنند. اگرچه 
ساخت یک خانه سبز در مقایسه با خانه غیر سبز 
ممکن اســت کمی هزینه بر باشــد، اما کم بودن 
هزینه های بهره برداری و نگهــداری از خانه های 
ســازگار با محیط زیست باعث می شود که آنها با 

گذشت زمان بسیار مقرون به صرفه تر باشند.
ساختمان های سبز به منابع انرژی تجدیدناپذیر 
مانند زغال سنگ متکی نیســتند. در عوض، آنها 
دارای پنل های خورشیدی برای استفاده از انرژی 
خورشیدی و پنجره هایی هستند که مقدار کافی نور 
طبیعی را وارد می کنند. این طرح اســتفاده از نور 

مصنوعی را به حداقل می رساند.

W نقش خانه های سبز در بهره وری آب
بهره وری آب مســتلزم اســتفاده از منابع آب 
به گونه ای است که باعث صرفه جویی در مصرف 
آب می شــود و تضمین می کند که نسل فعلی و 
نسل آینده از منابع آب سالم و کافی بهره مند است. 
ساخت یک خانه سبز صاحبان خانه را قادر می سازد 
تا از منابع جایگزین آب مانند آب باران اســتفاده 
کنند، دستگاه های لوله کشی پیشرفته را برای کاهش 
هدررفتن آب نصب کنند و سیستم های بازیافت و 
تصفیه آب را برای کاهش بهره برداری بیش از حد 

از منابع مشترک آب نصب کنند.
 مصــرف انرژی بین چهاربخــش اقتصادی 
مســکونی، تجاری، حمل ونقل و صنعتی تقسیم 
می شود. گرمایش و خنک سازی منازل، روشنایی و 
گرمایش و سرمایش ساختمان های اداری، استفاده 
در خودروها و حمل ونقل بار و ســاخت و تولید 
محصوالتی که در زندگی روزمره به آنها نیاز داریم.

W  سوئد خانه های مردم را به ایستگاه توليد
برق تبدیل کرده است

سوئد در شاخص انتقال انرژی مجمع جهانی 
اقتصاد جزو کشورها برتر در صرفه جویی انرژی 
اســت و 54 درصد از انرژی این کشور از طریق 
انرژی های تجدید شدنی تامین می شود. شبکه های 
هوشمند، منازل سوئدی ها را از مصرف کننده انرژی 

به تولیدکننده انرژی تبدیل کرده است.
بر اســاس اهداف مورد توافق در سال ۲0۱8 
تقریبا یک ســوم از انرژی مصرفی در اروپا باید تا 
سال ۲0۳0 از منابع تجدید شدنی باشد که سوئد 
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نقش پیشتازی را در این زمینه ایفا می کند.
ســوئد به غیراز هدف قراردادن ۱00 درصد از 
تولید برق خود از انرژی تجدیدشدنی تا سال ۲040، 
خانه ها را به مصرف کنندگان بهینه برق تبدیل کرده 
اســت. انرژی آبی و بیومس دو منبــع مهم انرژی 
در عصر حاضر محسوب می شــوند. انرژی آبی یا 
هیدرولیک نیرویی است که از حرکت آبی به دست 
می آید که ممکن است برای اهداف مفید مهار شود. 
انــرژی آب مانند انرژی خورشــید از منابع طبیعی 

انرژی می باشد.
بیومس یا زیست توده یک منبع تجدیدپذیر انرژی 
است که از مواد زیستی به دست می آید. به طورکلی 
زباله هایی که منشــأ زیستی داشته باشند و از تکثیر 
سلولی پدیدآمده باشند زیست توده نامیده می شوند. 
جنگل ها و ضایعات جنگلی، محصوالت و ضایعات 
کشــاورزی، باغداری و صنایــع غذایی، فضوالت 
دامی، فاضالب های شهری و صنعتی، ضایعات جامد 

زباله های شهری از منابع زیست توده هستند.
باتوجه به این که ســوئد آب وهوایی سرد دارد، 
در دهه های اخیر، با افزایش مالیات های ســوخت 
مازوت، شرکت های برق کشور برای تأمین سوخت 
تاسیسات محلی “گرمایشی منطقه ای” به انرژی های 

تجدیدپذیر مانند زیست توده روی آورده اند.

W کاهش مصرف انرژی و سبک زندگی
با تغییرات کوچک در ســبک زندگی می توان 
کاهش قابل مالحظه ای در مصرف انرژی داشــت. 
یکی از دشوارترین امور برای مردم کاهش مصرف 
شخصی خود اســت. ما به عنوان انسان، درجهانی 
که عمدتا وسائل دیجیتالی آن را احاطه کرده است 
زندگی می کنیم که نیاز به اســتفاده از وسایل برقی 

دارد. ما وسایل روشنایی منزل خود را بکار می اندازیم 
و فرامــوش می کنیم آنها را خامــوش کنیم و برای 

نقل مکان کردن از خودروهای خود استفاده می کنیم.
یکی از راهکارهایی که برخی از کشورها مانند 
انگلستان به مردم خود توصیه می کنند این است که 
دستگاه های برقی کم مصرف بخرند. توصیه می شود 
خانوارها باید در خرید وسایل برقی هوشمندانه عمل 
کرده و وســایل برقی کم مصــرف خریداری کنند. 
همچنین باید سایز و اندازه چنین وسایلی را نیز در 

نظر گرفت.
اگر شــما یک ماشــین ظرف شــویی به اندازه 
خانواده خود خریده اید اما به عنوان مثال هرگز موفق 
به پرکردن آن با ظرف های کثیف نمی شوید ممکن 
اســت انرژی را هدر دهید و پول بیشتری را برای 
قبض خود بپردازید. همین قانون درباره اکثر وسایل 
برقی دیگر از ماشین لباسشویی گرفته تا کتری برقی 
صدق می کند. وسایلی را که اندازه نیاز شما هستند 
بخرید زیرا اقالم بزرگ تر انرژی بیشــتری مصرف 

می کند و درنتیجه هزینه بیشتری برای شما دارند.

W برچسب انرژی را بررسی کنيد
نکته دیگــری که باید موردتوجــه قرار گیرد، 
رتبه بندی انرژی روی وسایل برقی است. به طورکلی 
درجه بندی انرژی بر اساس اندازه محصول طبقه بندی 
می شــود؛ یعنی دو وسیله با اندازه متفاوت و دارای 



to
se

sa
bz

ش
زار

گ

52

رتبه انرژی یکســان ممکن است از مقادیر مختلف 
برق اســتفاده کنند. بهتر است برچسب های انرژی 
روی محصوالت را بررسی کنید و به دنبال محصولی 
با بهترین درجه انرژی برای اندازه موردنیاز وســیله 

خود باشید.
خانوارهای انگلیســی به طور میانگین هرساله 
۳5 پوند برای تأمیــن برق لوازم خانگی که در حال 
استندبای یا آماده به کار هستند، هزینه می کنند؛ منظور 
انرژی مصرفی برخی از لوازم خانگی است که از آن 
استفاده نمی شود، در حال روشن نیست اما در پریز 

برق است.
 آشپزخانه ها از مهم ترین جاهای منازل هستند 
که می توانند در مصرف انرژی موثر باشــند. توصیه 
می شــود حین پختن غذاها درب آنها گذاشته شود 
تا انرژی کمتری مصرف شود. از بازکردن درب فر 
تا وقتی مطمئن نیستید غذا گرم شده خودداری کنید 
زیرا با هر بار باز و بسته بودن مقادیر زیادی گرما و 

انرژی فرار می کند.
شــورای دفاع از منابع طبیعــی آمریکا برآورد 
کرده در خانه مــردم آمریکایی به طور میانگین ۲5 
درصــد انرژی برای گرم کــردن فضاها، ۱۳ درصد 
برای گرم کردن آب، ۱۱ درصد برای خنک ســازی 
و بقیه بــرای لوازم خانگی مصرف می شــود. نوح 
هوروویتس، دانشمند ارشد و مدیر مرکز بهره وری 
انرژی این شورا گفت: ایجاد حتی تغییرات کوچک 

در ایــن موارد می تواند تغییر بزرگی ایجاد کند. وی 
گفت: کارهای زیادی می توانید برای کاهش مصرف 
انرژی انجام دهید حرارت را کم کنید. اگر ترموستات 
قابل برنامه ریزی یا هوشمند دارید، از آن استفاده کنید. 
پرده ها را بسته نگه دارید تا دما در داخل ثابت بماند. 
آبگرمکن خود را کم کنید ۱۲0 درجه فارنهایت کافی 
است. چراغ ها و وسایل خانگی را که از آنها استفاده 
نمی کنید خاموش کنید. وسایل موجود در پریز برق 
را خاموش کنید تا حتی بیشــتر انرژی کاهش یابد. 
تلویزیون های هوشمند فقط چند وات برای پخش 
فیلم اســتفاده می کنند، اما اگر از کنسول بازی خود 
استفاده می کنید، مصرف انرژی حدود ۱0 برابر است، 
زیرا برای پخش فیلم مناسب نیستند. لپ تاپ بخرید 
نه کامپیوتر رومیزی. لپ تاپ ها برای شارژ و کارکرد 
انرژی کمتری می گیرند. چراغ ها را جایگزین کنید. 
المپ هــای ال ای دی تا 85 درصــد انرژی کمتری 
مصرف می کنند، ۲5 برابر بیشــتر دوام می آورند و 
عملکرد آنها نســبت به چراغ های رشته ای ارزان تر 
اســت. وزارت انرژی ایاالت متحــده حدود ۳5 تا 
۳8 درجه فارنهایت را برای محفظه غذای تازه و 0 
درجه را برای فریزرها توصیه می کند. به گفته آقای 
هوروویس آنها “گرازهای انرژی” هستند و برای کار 
با آنها می توانید ساالنه مقداری هزینه اضافی داشته 

باشید.
منبع: ایرنا
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منطقه آسیا-اقیانوسیه، پیشتاز در تولید انرژی های تجدیدپذیر

با افزایش روز افزون جمعیت جهان و محدود 
بودن منابع انرژی و سوختهای فسیلی، کشورها با 

مشکل مصرف انرژی مواجه شده اند.
در حال حاضر، بحران ناشی از محدود بودن 
منابع انرژی های تجدیدناپذیر )فسیلی( و نیز افزایش 
آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بیش 
از اندازه ســوخت های فسیلی، کشورها و جوامع 

بشری را با تهدید روبرو کرده است.
این مساله ضرورت و اهمیت توجه به استفاده 
از منابع انرژی تجدیدپذیر را به ویژه در کشورهای 

آسیا-اقیانوسیه بیش از پیش برجسته می کند.
از دیگر ســو، بــا افزایش نیــاز روز افزون 
کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه به انرژی های پاک 
از جمله برق، استفاده از روشهای سنتی اقتصاد و 
اســتفاده حداکثری از منابع طبیعی بدون توجه به 
حقوق نسل های فعلی و آینده که موجب تخریب 
و آلودگی محیط زیست می شود، دیگر پاسخ گو 

نیست.
در این حال، تــا زمانی که یکی از مهم ترین 
اهداف اقتصاد سبز کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
است، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر راه میانبری 

برای رسیدن به اقتصاد سبز به شمار می آید.

به اســتناد آمارها، نیاز کشــورهای آسیایی به 
انرژی در ســال ۲0۳0، دست کم ۷0 درصد بیشتر 

از سال ۲0۱۷ خواهد بود.
در این راســتا هدف اصلی این مقاله، بررسی 
میــزان اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیر در 

کشورهای پیشرو در منطقه آسیا-اقیانوسیه است.

W استراليا
استرالیا یکی از کشــورهای پیشرو در زمینه 
مصرف انرژی های تجدیدپذیر در جهان به شمار 
می آید.به گفته مقامات استرالیایی، این کشور تصمیم 
دارد تا سال ۲040 دست کم ۹0 درصد از برق مورد 

نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کند.
آمارها نشــان می دهد در حال حاضر، حدود 
ســه چهارم انرژی مورد نیاز در شــهر سیدنی از 
بزرگترین نیروگاه بادی این کشور تأمین می شود 
و ۳0 درصــد از انرژی مورد نیاز خود را از طریق 

نیروگاه خورشیدی فراهم می کند.
مقامات استرالیایی بر این باورند که سیدنی این 
توانایی را دارد تا صد درصد انرژی مورد نیاز خود 
را از طریق انرژی سبز با هدف مبارزه با آالینده های 

هوا و حفظ سالمت شهروندان خود تامین کند.

 کشورهای آسیا-اقیانوســیه که از دیرباز به سوخت های فسیلی وابسته بوده اند، در حال 
حاضر با هدف تامین نیاز رو به رشد انرژی از جمله برق در این منطقه، بیش از پیش به سوی 

استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر روی آورده اند.
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به باور کارشناســان، رونق اقتصادی ناشی از 
تولید انرژی تجدیدپذیر در مقایســه با سوختهای 
فسیلی، تقریبا بیش از سه برابر سبب کارآفرینی در 

این منطقه می شود.
در حال حاضر مقامات استرالیایی می کوشند 
با استفاده از انرژی باد، برق مورد نیاز دانشگاه ها و 
مراکز تجاری و ساختمان های اداری در ملبورن را 

تامین کنند.

W :نيوزیلند
بر اساس آمارهای رسیده، نیوزلند به عنوان ۱0 
کشــور برتر دنیا در زمینه استفاده از انرژی پاک به 

شمار می آید.
در حال حاضر مقامات نیوزیلند می کوشند تا 
سال ۲050 میزان انتشار کربن را در این کشور به 
صفر برســانند. همچنین این کشور درصدد است 
میزان استفاده از انرژی های تجدید پذیر را تا سال  

۲0۳5 به صددرصد افزایش دهد.
در حال حاضر نیوزیلند با استفاده از جدیدترین 
فن آوری ها، درصدد خداحافظی با ســوخت های 
فسیلی و تامین بیش از 80 درصد از برق مورد نیاز 

این کشور از طریق منابع تجدیدپذیر است.
در مهرماه سال جاری، بزرگترین و تنها پروژه 
مزرعه خورشیدی شناور نیوزیلند در تصفیه خانه 

فاضالب در حومه شمالی اوکلند آغاز بکار کرد.
بنابر اعــالم گزارش های خبری، این طرح که 
دست کم یک هکتار سطح آب را پوشش می دهد، 
متشکل از دو هزار و ۷00 صفحه خورشیدی است 
که ساالنه بیش از ۱4 هزار مگاوات ساعت انرژی 
پاک تولید می کند که می تواند نیاز برای تولید برق 

۲00 خانه در طول یک سال را فراهم آورد.

W :کره جنوبی
کره جنوبی هشتمین مصرف کننده انرژی در 
جهان به شمار می آید. این حجم از مصرف با توجه 
به موقعیت جغرافیایی و شرایط مصرف انرژی در 
این کشور، لزوم توسعه روش های تولید انرژی های 
غیر فسیلی و تجدیدپذیر را بیش از بیش برجسته 

تر می سازد.
در حال حاضر کره جنوبی بر اساس برنامه ای 
۱5 ساله می کوشــد مدل مصرف انرژی خود بر 
اساس استفاده از انرژی های فسیلی را تغییر دهد 
و تا سال ۲0۳0، سهم انرژی های تجدید پذیر را به 

۲0 درصد برساند.
اخیرا کره جنوبی پــروژه ای را به ارزش 48.5 
تریلیون وون )4۳.۲ میلیارد دالر( برای ســاخت 
بزرگترین نیروگاه بادی فراســاحلی جهان تا سال 

۲0۳0 رونمایی کرده است.

W :ژاپن
دولت ژاپن اعالم کرد که قصد دارد در ۱5 سال 
آینده در قالب طرحی برای رسیدن به انتشار صفر 

گازهای کربنی، خودروهای بنزینی را حذف کند.
به گزارش رویترز، ژاپــن همچنین در قالب 
این طرح قصد دارد تا ســال ۲050 ساالنه به رشد 
اقتصادی ســبز )غیرآالینده( نزدیک به ۲ تریلیون 

دالری برسد.
»راهبرد رشد ســبز« به عنوان یک طرح اقدام 
به منظور تحقق تعهد اعالم شده یوشیهیده سوگا 
نخست وزیر ژاپن در ماه اکتبر )مهر( برای از میان 
برداشتن انتشار گازهای آالینده تا اواسط قرن جاری 

مطرح شده است.
سوگا سرمایه گذاری های سبز به منظور کمک 
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به احیــای اقتصاد ضربه خورده از شــیوع کرونا و 
هماهنگ ســاختن ژاپن با اتحادیــه اروپا، چین و 
ســایر اقتصادهایی که هدف های بلندپروازانه ای در 
خصوص )کاهش( انتشــار گازهای آالینده تعیین 
کرده انــد را به یکی از اولویت های مهم دولت خود 

تبدیل کرده است.
وزارت محیط زیست ژاپن می گوید این کشور 
به دنبال آن اســت تا انتشار گازهای گلخانه ای را تا 
سال ۲0۳0 بیشتر از اهدافی که قبال تعیین شده بود 

کاهش دهد.
ژاپن قصد دارد تا سال ۲040 میالدی تا سقف 
45 گیگاوات برق از نیروگاهای بادی برون ساحلی 
)دریایــی( تولید کند که به این ترتیب به ســومین 

تولیدکننده برق بادی در جهان تبدیل شود.

W :هند
جدیدترین گزارشها نشان می دهد، برای اولین 
بار در چهار دهه گذشته، انتشار کربن در این کشور 

کاهش یافته است.
به باور کارشناســان، کاهش رشــد اقتصادی، 
افزایش اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر و شیوع 
بیماری کرونا، از مهمترین عوامل کاهش انتشار دی 

اکسید کربن در هند به شمار می آید.
هند از سال ۲0۱۱ یک برنامه ملی با هدف تولید 
انرژی خورشــیدی و از بین بردن افزایش آلودگی 
هوا را  آغــاز کرد و جهت نیل بــه این هدف، در 
مناطق کویری، زمین های خشک و بدون استفاده در 
روستاها و شهرهای کوچک، صفحات خورشیدی 

نصب کرد.
همچنین با هدف تشــویق مــردم برای نصب 
صفحات خورشــیدی بر روی پشــت بام خانه ها، 
دولت مرکزی هنــد بین ۳0 تــا ۷0 درصد هزینه 

نصــب این صفحات را در قالب یارانه به خانواده ها 
می پردازد.

W :مالزی
مالــزی نیز با توجــه به منابع محــدود انرژی 
تجدیدناپذیر مانند نفت و گاز، حمایت از تامین انرژی 
تجدیدپذیر و پاک مانند انرژی هسته ای، خورشیدی 
و آبی را مدنظر قرار داده است. این کشور همچنین 
می کوشد از تجهیزات انرژی خورشیدی برای تولید 

برق استفاده کند.
در ســال ۲0۱۹، وزارت انرژی و منابع طبیعی 
مالزی طرحی را برای تشــویق و توســعه مصرف 
انرژی های تجدیدپذیر راه اندازی کرد که بر اســاس 
آن مصرف کننــدگان می توانند بــا نصب پنل های 
خورشــیدی در ســاختمان های خــود، از انرژی 
خورشیدی جهت تولید برق مصرفی خود بهره مند 

شوند.

W :سنگاپور
اگرچه سنگاپور کشور نســبتاً کوچکی است 
)جمعیت آن زیر ۶ میلیون نفر اســت( و مساحتی 
کمتر از شهر نیویورک را پوشــش می دهد، سرانه 
انتشــار گازهای گلخانه ای در آن بیش از انگلیس و 

چین است.
از دیگر ســو به ســبب شــرایط آب و هوای 
سنگاپور، مردم این کشور مجبور به استفاده از تهویه 
مطبوع در بیشتر روزهای سال هستند که این مساله 
نشان می دهد نیاز این کشور به مصرف برق روز به 

روز در حال افزایش است.
اخیرا سنگاپور ساخت یک مزرعه فتوولتائیک 
خورشیدی شناور با ظرفیت حداکثر ۶0 مگاواتی را 

در خلیج تنگه در غرب این کشور آغاز کرده است.
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نبود مساحت کافی بر روی خشکی سبب شده 
اســت مقامات سنگاپور احداث مزرعه خورشیدی 
شناور را در دستور کار خود قرار دهند. این مزرعه 
خورشیدی مســاحتی معادل 45 زمین فوتبال را به 

خود اختصاص می دهد.

W :ایران
در کشــور ما نیز بــا توجه به نیــاز روزافزون 
به مصــرف انرژی و کاهش منابع انرژی فســیلی، 
ضرورت حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، 
محدودیت های برق رســانی و تامین سوخت برای 
نقاط و روستاهای دورافتاده استفاده از انرژی های نو 
همچون باد، خورشید، هیدروژن، زیست توده، زمین 

گرمایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
ایران به دلیل شــرایط خــاص جغرافیایی، از 
ظرفیتهای زیادی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر 

برخوردار است.
کشــورمان در منطقه ای واقع شده که با داشتن 
حــدود ۳00 روز آفتابــی از نظــر دریافت انرژی 
خورشیدی در میان نقاط مختلف جهان در باالترین 

رده ها قرار دارد.
جدیدترین آمارهای منتشرشده توسط سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران نشان 
می دهــد، میزان بــرق تولید شــده از نیروگاه های 
تجدیدپذیر کشــور و بهره وری برق در دی ماه ۹۹ 

حدود 88.5 میلیون کیلووات ساعت بود.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو، 
همچنین استفاده از انرژی های تجدیدپذیر موجب 
صرفه جویی معادل ۲5 میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
شــده و توانســته مانع از انتشــار 5۷ هزار تن گاز 
گلخانه ای شود. همچنین استفاده از این نوع انرژی  
مانع از انتشــار آالینده های محلی به میزان 0.4 هزار 

تن شده است.
 براساس مطالعات پتانسیل سنجی از سال ۱۳۹۷ 
تاکنون شناسایی ۱۲۱ هزار و 500 مگاوات ظرفیت 
احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک در کشور انجام 

شد.
در پایــان می توان گفت اتخــاذ تدابیر الزم از 
سوی دولتها جهت فراهم سازی امکان دسترسی به 
انرژی های تجدیدپذیر و پاک در مناطق دورافتاده و 
روستایی می تواند سبب ایجاد فرصت های شغلی، 
کاهش فقر و برقراری عدالت اجتماعی در کشورهای 

آسیایی شود.
چنانچه دولتهــا بودجه کافی جهــت اجرای 
فناوری هــای انرژی تجدیدپذیر بــرای تولید برق 
ساختمان های مسکونی، تجاری، کارخانجات، صنایع 
حمل و نقل و همچنین تصفیــه آب فراهم آورند، 
می توان شاهد کاهش آلودگی های زیست محیطی و 
دستیابی به اقتصاد سبز در منطقه آسیا-اقیانوسیه بود.

منبع : ایرنا
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اصفهان، پیشرو در استفاده از انرژی های پاک

ایران به ســبب برخــورداری از چهارفصل 
ســال، زمینه تولید انــواع انرژی های تجدیدپذیر 
ازجمله بادی، آبی، خورشیدی را دارد و می تواند 
انرژی های موردنیاز را به پاک ترین روش ها تولید 
کند؛ براین اساس است که گفته می شود بهره برداری 
از انرژی های تجدیدپذیر در دولت تدبیر و امید با 
رونق بسیار خوبی روبرو شده است به گونه ای که 
برخی استفاده از این نوع انرژی پاک را هدیه این 

دولت به سبد انرژی کشورمان عنوان می کنند.

W قابليتی که در ایران نادیده گرفته می شود
بهره مندی از انرژی خورشیدی به غیراز مزایای 
فراوانی چون صرفه جویی در مصرف منابع انرژی 
تجدیدناپذیــر، در کاهش آالینده های ناشــی از 
سوخت های فسیلی تأثیر زیادی دارد به خصوص 
در این روزهایی که آلودگی هوا با شــدت زیادی 
کالن شــهرهایی چون اصفهــان را به احاطه خود 

درحالی که حرکت به سمت توسعه انرژی های تجدیدپذیری چون انرژی خورشیدی در 
برنامه ششــم توســعه مورد تأکید فراوانی قرار گرفته است، اما با اقداماتی جدی در راستای 

گسترش آن مواجه نبوده ایم.
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای تأمین نیازهای جهان به برق، گرمایش، سرمایش 
و نیرو بــرای حمل ونقل، به یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی بشــریت در قرن ۲۱ 
تبدیل شــده است؛ ایران که به عنوان یکی از آفتابی ترین کشورهای دنیا مطرح است بیش از 
هر گزینه ای قابلیت روی آوری به استفاده از چنین انرژی را دارا است، زیرا این کشور در بین 
مدارهای ۲۵ تا ۴۵ درجه عرض شمالی کره زمین قرار دارد که از نظر جغرافیایی در منطقه ای 
واقع شــده که به سبب دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در باالترین رده ها قرار 
گرفته اســت که میزان تابش خورشــید در آن حدود یک هــزار و ۸۰۰ تا دو هزار و ۲۰۰ 

کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است.

گزارش�از:�نفیسه�زمانی�نژاد��
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درآورده اســت، قطعاً این انرژی های پاک قادر به 
رفع بخش قابل توجهی از این آالیندگی ها است.

بنا بر گزارش بانک جهانی، عمده مشــکالت 
آلودگی هوای کالن شهرها ناشــی از آالینده های 
خودروها به ویژه خودروهای سنگین و نیمه سنگین 
فرسوده است؛ نیروگاه های فسیلی نیز در افزایش 
آالینده ها و تشــدید آلودگی هوا مؤثر هســتند؛ 
ازاین رو استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می تواند 

نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا داشته باشد.
کارشــناس  راعی،  مهــدی  دراین خصوص 
ارشــد برق، اظهار می کند: در دنیا تمایل زیادی به 
مصرف انرژی های تجدیدپذیر به خصوص انرژی 
خورشــیدی وجود دارد، درصورتی که در اغلب 
این کشــورها به دلیل آفتاب کــم، چندان قابلیتی 
برای استفاده از انرژی خورشیدی وجود ندارد اما 
در ایران که با آفتاب فراوان روبرو هســتیم از این 

پتانسیل استفاده نشده است.
وی با اشاره به وجود ۳00 روز آفتابی در کل 
سال ادامه می دهد: این میزان به معنای توان استفاده 
حداکثری از انرژی خورشیدی در کشور است که 

متأسفانه نادیده گرفته می شود.
این کارشناس ارشــد برق دررابطه با مزایای 
جایگزینی انرژی خورشــیدی بــا دیگر انرژی ها 
تصریح می کند: با توجه بیکاری فراوان در مناطقی 
در ایران که از پتانسیل به کارگیری انرژی خورشیدی 
برخوردار هســتند، می تــوان از طریق این انرژی 
درآمدزایی و اشتغال زایی مناسبی برای ساکنان آن 
مناطق فراهم آورد و به نوعی مانع مهاجرت آن ها 

شد.
راعی خاطرنشــان می کنــد: صرفه جویی در 
مصرف برق، مورد دیگر از مزایای استفاده از انرژی 
خورشــیدی اســت و اگر برق بیشتری نیز تولید 

شود، مازاد آن به فروش می رسد؛ مزیت دیگر که 
بسیار واضح است کاستن از آالیندگی های ناشی 
از سوخت های فسیلی اســت چراکه این نوع از 
انرژی نسبت به سوخت های دیگر، آلودگی بسیار 
کمتری دارد به ویژه در مناطق صنعتی که ساکنان آن 
به شدت با آالینده ها مواجه هستند می توان از این 

نوع انرژی بهره مند شد.
وی یادآور می شود: استفاده از انرژی خورشیدی 
نیازمند فراهم ســازی مقدمات زیرســاخت هایی 
اســت که به همت مسئوالن بازمی گردد و پس از 
آن نیز می بایســت مردم با مشوق هایی نسبت به 
استفاده از این نوع انرژی راغب شوند؛ به عبارتی 
فرهنگ ســازی الزم انجام پذیرد تا مردم نسبت به 
منافع استفاده از انرژی خورشیدی آگاه شوند، زیرا 
این نوع از انــرژی تقریباً موضوعی جدید و تازه 
است و معموالً افراد در برابر اتفاقات نو، مقاومت 

می کنند.

W توسعه انرژی های تجدیدپذیر در اصفهان
گفتنی است که باتوجه به منافع استفاده از انرژی 
خورشیدی ویژگی های اقلیمی استان اصفهان، عزم 
شهرداری اصفهان مبنی بر معرفی این منطقه به عنوان 
شهری پیشرو در زمینهٔ استفاده از انرژی های پاک 
در کشــور قرار گرفت؛ به همین منظور از ســال 
۱۳۹۲ پروژه خورشیدی کردن برق ساختمان های 
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شــهرداری به عنوان یکی از پروژه های مربوط به 
انرژی های تجدیدپذیر در دســتور کار شهرداری 
قرار گرفت تا بخشی از برق مصرفی با استفاده از 
انرژی خورشــیدی تأمین شده و در مصرف برق 

تأمینی از منابع فسیلی صرفه جویی شود.
در این زمینه حســین امیری، معاون خدمات 
شهری شــهردار اصفهان نیز اظهار می کند: انرژی 
خورشیدی، انرژی است که دائم در دسترس بوده 

و برای کل جهان نامحدود و بی حدوحصر است.
وی ادامه می دهد: از ابتدای نصب نیروگاه های 
خورشیدی در سال ۱۳۹۲ تا پایان مهرماه سال جاری 
حدود یک میلیون و ۶00 هزار کیلووات ساعت برق 

تولید شده است.
معــاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان 
می افزاید: شهرداری اصفهان به عنوان شهر پیشتاز 
در استفاده از انرژی های خورشیدی تاکنون توانسته 
اســت بیــش از 50 درصد از ســهم تکلیفی ۲0 
درصدی از مصرف انرژی خود را از طریق احداث 

نیروگاه های فتوولتائیک به انجام رساند.
امیری می گوید: تاکنون ۲۷ نیروگاه تولید انرژی 
خورشیدی توسط شهرداری اصفهان احداث شده 
که در حال حاضر تمامــی آن ها به صورت کامل 
و با ظرفیت نامی در حال تولید انرژی اســت؛ بر 
اســاس برنامه ریزی مدیریت شــهری دررابطه با 

توسعه انرژی های تجدیدپذیر در اصفهان، حرکت 
به ســمت اجرایی شــدن این موضوع از اهداف 

اولویت دار شهرداری اصفهان است.
وی با اشاره به میزان تولید انرژی خورشیدی 
توسط شــهرداری اظهار می کند: در حال حاضر 
۶۷۱ مگاوات ســاعت انرژی خورشیدی در سال 
توسط شهرداری تولید می شود که باتوجه به توسعه 
نیروگاه های خورشــیدی، تا پایان سال به ۲000 

مگاوات ساعت در سال افزایش یابد.
معــاون شــهردار اصفهان تصریــح می کند: 
نیــروگاه ۶0 کیلوواتی منطقــه ۱5، نیروگاه ۲۶0 
کیلوواتی میدان میوه وتره بار و نیروگاه ۱5 کیلوواتی 
شهرداری منطقه 8 نیز اجرایی شده است و تا پایان 
سال جاری در مدار قرار خواهد گرفت و با اجرایی 
شدن آن ها، ظرفیت نیروگاهی شهرداری اصفهان به 
5۶5 کیلووات خواهد رسید که در میان کالن شهرها 
به عنوان جایگاه نخست و دارای بیشترین ظرفیت 

تولید انرژی خورشیدی مطرح است.
امیری می گوید: باتوجه به ضرورت و اهمیت 
به کارگیری توسعه انرژی های تجدیدپذیر، به منظور 
جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی و کاهش 
استفاده از سوخت های فسیلی، باید به صورت کامل 

درصدد به کارگیری انرژی های پاک باشیم.
منبع: ایمنا
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تالش امارات در ایجاد پایدارترین شهر هوشمند جهان
 توسعه بزرگ ترین نیروگاه تبدیل پسماند به انرژی

تحقیقات نشان داده که انرژی های تجدیدپذیر 
مزایــای بی شــماری از جمله کاهــش گازهای 

گلخانه ای و کاهش آلودگی هوا را به همراه دارد.
 در نتیجه، دولت های سراسر جهان در تالشند 
تا فناوری ها و اســتراتژی هایی را ترکیب کنند که 
انرژی هــای تجدیدپذیر را در خــود جای دهند. 
امارات متحده عربی یکی از این کشــورها است. 
طی چند ســال گذشته، این کشــور از زباله ها و 
پسماندهای زیادی در جهت راه اندازی نیروگاه های 

انرژی استفاده کرده است.

ایــن نیروگاه ها مــواد پرانــرژی مانند کاغذ، 
پالستیک، ضایعات حیاط های منازل و محصوالت 
چوبی را که معموال در زباله ها یافت می شوند، را 

در جهت تولید برق یا گرما می سوزانند.
 امارات متحده عربی نخستین نیروگاه هسته ای 
جهان عرب را به شبکه این کشور را در سال گذشته 
متصل و عرضه برق را آغاز نموده اســت. دولت 
انتظار دارد پس از راه اندازی کامل، این نیروگاه ۶/ 5 
گیگاوات )حدود یک پنجم از ظرفیت تولید نصب 

شده فعلی در کشور( تولید نماید.

اتخاذ تکنیک های تبدیل پسماندها به انرژی در امارات، در جهت تحقق دستیابی به انرژی 
پاک و اهداف توسعه پایدار در آینده است که در صورت موفقیت، سایر کشورها می توانند از 

روش های حفاظت از محیط زیست این کشور الگوبرداری کنند.
از آتش سوزی های شدید گرفته تا باال آمدن سطح دریا، همگی پیامدهای تغییرات اقلیمی 

و آب وهوا هستند که هر روز آشکارتر می شوند.
سیاست گذاران و دانشمندان اکنون در حال چگونگی کاهش سرعت تغییرات آب وهوایی 
هســتند و در این کشمکش، انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یک روش کاهش معتبر پدیدار 

شده است.
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با ادامه طرح ریزی و برنامه ریزی برای اجرایی 
کردن این پلن توسط کشورهای حوزه خلیج فارس، 
این امر موجب افزایش حفاظت از محیط زیست و 
پایداری در امارات، ایجاد تنوع در سوخت، تقویت 
امنیت انرژی، کاهش نشت نفت و سوخت وارداتی 

می شود.
در صــورت موفقیت، برنامــه امارات متحده 
عربی، به ویــژه تالش هــای آن در دبی، می تواند 
به عنوان الگویی برای سایر کشورهای منطقه باشد.

توسعه و گســترش منابع انرژی پاک یکی از 
مولفه های مهــم طرح های اقتصادی امارات برای 
آینده اســت که هدف آن تولیــد حداقل نیمی از 
انرژی موردنیاز خود از منابع انرژی پاک تا ســال 

۲050 است.
البته، چشم انداز ۲0۲۱ دولت امارات، هدایت 
زباله ها از محل دفن آن ها تا میزان ۷5 درصد را تا 

پایان سال ۲0۲۱ شامل می شود.
برای دســتیابی بــه این اهداف، این کشــور 
سرمایه گذاری چشمگیری در راه اندازی تالش های 
انرژی پاک در سراســر خود، از جمله پروژه های 
خورشیدی، بادی، هسته ای و تبدیل پسماندها به 

انرژی کرده است.
نیروگاه های تبدیل زباله به انرژی نســبت به 
پروژه های بــادی و خورشــیدی، به عنوان منابع 
انرژی پایدارتری در نظر گرفته می شوند، زیرا دو 
مورد اخیر برای دستیابی موفقیت خود به شرایط 

آب وهوایی بستگی دارند.
بر همین اســاس، دولت نیروگاه های تبدیل 
زباله به انرژی را در سراســر کشــور از جمله در 
ابوظبی، دبی، شارجه و راس الخیمه گسترش داده 
به طوری که در پایتخت، شرکت ملی انرژی ابوظبی 
 )Tawdeer( و مرکز مدیریت پســماند )Taqa(

درحال توسعه تأسیسات ۱00 مگاواتی هستند.
پیش بینی می شــود این نیروگاه برای ۲0 هزار 
خانوار در ابوظبی انرژی کافی تولید کند و انتشار 
دی اکســیدکربن را بیــش از یک میلیــون تن در 
ســال کاهش دهد درحالی که یکی از بزرگ ترین 

تأسیسات اتالف انرژی در جهان خواهد شد.
دولــت امــارات همچنین به عنوان بخشــی 
از تالش هــای خود بــرای ایجــاد پایدارترین و 
هوشمندترین شهر در جهان، بر توسعه نیروگاه های 
تبدیل ضایعات و پسماندها به انرژی در دبی تأکید 
دارد. این شهر پرجنب وجوش همچنین در تالش 
است تا سال ۲0۳0 به میزان ۲5 درصد انرژی خود 
را از منابع تجدیدپذیر و تا سال ۲050، برابر با ۷5 

درصد انرژی تولید کند.
بر اســاس گزارش شرکت آب و برق امارات 
EWEC، این شــرکت به همــراه مرکز مدیریت 

پســماند، در هفته گذشــته، خبر آغاز یک روند 
مناقصه رقابتی در جهت توسعه یک پروژه انرژی 
مستقل IPP برای استفاده از زباله به انرژی را منتشر 

کرده اند.
 EWEC ،برای اولین مرحله از روند مناقصه
و Tadweer از توسعه دهندگان این نوع پروژه ها 
دعوت کرده اند که عالقه مندی خود را تا پایان ۱۱ 

فوریه ۲0۲۱ به سایت EWEC ارسال کنند.
نیروگاه پیشــنهادی پروژه تبدیل پســماند به 
انــرژی، از طریق مــدل IPP موفــق ابوظبی، با 
توافقنامه های پروژه طوالنی مدت، شامل خرید برق 
 Tadweer و EWEC  و تأمین ضایعات از طریق

توسعه داده خواهد شد.
توسعه و گســترش منابع انرژی پاک یکی از 
مولفه های مهــم طرح های اقتصادی امارات برای 
آینده اســت که هدف آن تولیــد حداقل نیمی از 
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انــرژی موردنیاز خود از منابع انرژی پاک تا ســال 
۲050 است

عثمان آل علی، مدیر ارشد اجرایی شرکت آب 
و برق امارات، اعالم کرده کــه تولید پایدار انرژی 
برای آینده امارات متحده عربی بســیار مهم است، 
به طوری که EWEC در توســعه پروژه های انرژی 
خورشیدی پیشــتاز بوده و امارات مفتخر است که 
نمونه کارهای خود را از جمله پروژه های اقتصاد در 
گردش مانند تبدیل زباله ها به انرژی ارائه کرده است.
 Tadweer این مدیر ارشد می گوید: همکاری با 
در جهت توسعه این نیروگاه، یک گام مهم در جهت 
کاهش قابل توجه زباله به محل دفن زباله، تحریک 
اقتصاد و کاهش انتشــار CO۲ اســت. ما به دنبال 
بهترین شــرکا برای توسعه پروژه و پشتیبانی از این 

استراتژی بلندپروازانه و قابل توجه هستیم.
نیروگاه تبدیل پسماند به انرژی )WtE(، ظرفیت 
پردازشی بین ۶0 هزار تا ۹00 هزار تن زباله در سال 
را دارد و برق کافی برای تأمین انرژی ۲۲500 خانوار 
امارات را تامین می کند و آن را به یکی از بزرگ ترین 

امکانات در منطقه تبدیل کرده است.
 عالوه بــر این، انتظار می رود کــه در نیروگاه 

تبدیل پسماند به انرژی، انتشار CO۲ تا ۱.5 میلیون 
تن در سال کاهش یابد. این نیروگاه همچنین، مرکز 
معیــار پروژه های WtE در منطقــه خواهد بود که 
نه تنها از نظر مقیاس بلکــه از نظر کارایی و مزایای 
زیست محیطی، اطمینان حاصل خواهد کرد که ۷5 
درصد پسماندهای جامد شهری را از محل دفن زباله 

دور خواهد کرد.
این پروژه شامل تأمین مالی، ساخت، بهره برداری 
و نگهداری نیروگاه WtE خواهد بود که از فناوری 
پیشــرفته رنده متحرک برای تبدیل ضایعات جامد 
شهری به برق از طریق یک مجموعه مولد توربین 

بخار با بازده باال استفاده خواهد کرد.
در ماه دســامبر، خانه تجارت و اقتصاد ژاپن به 
نام ایتوچو Itochu و شرکت مهندسی ژاپنی هیتاچی 
زوزن Hitachi Zosen طرحی را برای ســاخت و 
بهره برداری از نیروگاه ۲00 مگاواتی تبدیل پسماندها 

به انرژی در دبی به پایان رساندند.
هزینه تأسیســات برنامه ریزی شده تقریبا ۱.۱۶ 
میلیارد دالر خواهد بود و قرار اســت که برق ۱40 
هزار خانوار را تامین کند. همچنین، روزانه شش هزار 
تن زباله با ظرفیت ساالنه نیمی از زباله های شهر یا 
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۱.۹ میلیون تن را تفکیک و پردازش خواهد کرد و با 
بازده حدود ۳0 درصد، باالترین میزان برای این نوع 

تأسیسات در جهان به شمار می رود.
درحالی که سهم سرمایه  گذاری ایتوچو در این 
پروژه ۲0 درصد و هیتاچی زوزن اینووا، شــرکت 
تابعه ســوئیس هیتاچی زوزن ۱0 درصد اســت، 
پیش بینی می شــود که این تاسیسات در سال ۲0۲4 

آغاز به کار کند.
خاورمیانه یکی از برترین مناطق تولیدکننده نفت 
در جهان است و کشــورهایی مانند امارات متحده 
عربی برای دهه ها به انرژی طبیعی و گاز ارزان قیمت 
اعتماد کرده اند. حال، تصمیم دولت برای در اولویت 
قراردادن منابع انرژی پاک، تشخیص اثرات روبه رشد 
و هزینه اقتصــادی تغییرات آب وهوایی را نشــان 

می دهد.
  امارات متحده عربی همچنین مکان اصلی برای 
گسترش تالش در جهت تبدیل ضایعات و پسماند 
به انرژی است، زیرا اکثر زباله های خانگی کشور در 
محل های دفــن زباله و محل خاک کردن آن ها دفع 
می شوند و منبع گسترده ای از مواد تولیدی را فراهم 

می کنند.
دولــت می توانــد با ســوزاندن این مــواد در 
نیروگاه های تولید انرژی از پســماندها، مقدار مواد 
دفن شده در محل های دفن زباله را کاهش دهد که 
در نتیجه گاز متان را منتشر می کند. بر همین اساس، 
طبق گفته اداره اطالعات انرژی ایاالت متحده، این 
فرآیند می تواند حجم زباله را تقریبا 8۷ درصد کاهش 

دهد.
اتخاذ تکنیک های تبدیل پســماند به انرژی در 
جهت تولید برق، از تمایل این کشــور برای ایجاد 
تنوع در منابع انــرژی، ازبین بردن اعتماد به تجارت 
نفت و تقویت امنیت انرژی حمایت می کند. کاهش 

اعتمــاد به نفت همچنین نیاز به واردات ســوخت 
کمتری خواهد داشــت و خطرات نشــت نفت را 
کاهش خواهــد داد که به طــرز باورنکردنی برای 

محیط زیست خطرناک است.
بنابراین، باتوجه به رکورد پایین قیمت های اخیر 
نفت در چند ماه گذشته، ایجاد عدم وابستگی به نفت 
کشــور نیز یک حرکت استراتژیک اقتصادی است. 
درحالی که کشورهای جهان برای سازگاری و کاهش 
اثرات تغییرات آب وهوایی تالش می کنند، ابتکاراتی 
ماننــد پروژه های تبدیل ضایعات به انرژی، موجب 
حفظ پتانسیل قابل توجهی در جهت ارتقاء پایداری 

محیط زیست می شود.
اتخاذ تکنیک های تبدیل پسماندها و زباله ها به 
انرژی در کشور امارات، در جهت تحقق دستیابی به 
بخشی از انرژی پاک و اهداف توسعه پایدار در آینده 
اســت که در صورت موفقیت، سایر کشورها برای 
نجات محیط زیست می توانند روش های این کشور 
را به ویژه روش هایی که در دبی اجرا می شــوند، در 

پیش گیرند و به مرحله اجرا در بیاورند. 
در راستای انجام اســتراتژی تولید انرژی پاک 
و رسیدن به اقتصاد سبز، ســازمان راه وترابری دبی 
)RTA( بــا اجــرای 4۶ پروژه در ســال ۲0۱۹، با 
صرفه جویی 45 میلیــون گالن آب، ۳0 میلیون لیتر 
سوخت، ۳۹ میلیون کیلووات ساعت برق و با کاهش 
انتشار دی اکســیدکربن به میزان ۱0۲ تن، به رکورد 

صرفه  جویی در مصرف انرژی دست یافت.
این پــروژه  ها گســترش اســتفاده از انرژی 
خورشیدی، اســتفاده از اتوبوس های برقی، استقرار 
تاکســی های هیدروژنی و برقی، نصب چراغ های 
روشــنایی کم مصــرف در معابــر و بازیافت آب 

کارواش را شامل می شود.
منبع : تحلیل بازار
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           کوتاه از محیط زیست

استفاده از تپه ها به عنوان باتری!

یک استارتاپ انگلیسی قصد دارد از طریق یک 
فناوری مشــابه با نیروگاه های برق آبی اما در مقیاس 
کوچک تر و در مقیاس در دســترس تــر، از تپه ها 

به عنوان باتری های بزرگ استفاده کند.
به نقل از آی ای، یک استارتاپ مستقر در انگلیس 
به نــام “RheEnergise” در حال کاربر روی یک 
روش جدید برای ذخیره انرژی های تجدیدپذیر است 

که در آن از جاذبه تپه ها استفاده می کند.
این مفهوم مشابه با نیروگاه های برق آبی موجود 
است که وقتی انرژی کم است، آب را به باالی کوه ها 
پمپاژ می کنند و در صورت نیاز برای تولید برق بیشتر 
از طریق توربین های در حال چرخش، آن را سرازیر 

می کنند.
این سیســتم جدید برخالف ســدهای عظیم 
موردنیاز بــرای نیروگاه های برق آبــی می تواند در 
تپه های نســبتاً کوچک ساخته شود، به این معنی که 
تأثیر کمتری بر محیط زیست دارد و بهره گیری از آن 

در مناطق وسیع تری امکان پذیر است.
ضمن اینکه سیستم “RheEnergise” به جای 
آب، از مایعی استفاده می کند که دو و نیم برابر چگال تر 
از آب است، به این معنی که می تواند انرژی مشابه با 
انرژی قابل تولید با آب را در یک تپه کوچک تر ذخیره 
کند. این مایع همچنین در لوله هایی که می توانند در 
زیرزمیــن قرار بگیرند باال و پایین می رود تا موجب 
مخدوش شــدن چشــم اندازهای طبیعی و ضرر به 

محیط زیست نشود.
این سیستم همچنین می تواند برای ذخیره مقدار 

خاصی از انرژی تنظیم شود.
RheEn� ““استفان کروشر” مدیر اجرایی شرکت 
ergise” می گوید: همین طور که شبکه تامین انرژی 
در حال گذار به سمت استفاده از فناوری های تولید 
انرژی تجدیدپذیر است، شما همچنین به یک فناوری 
ذخیره ســازی قابل توزیع نیاز دارید که بتوانید آن را 
در محل های مختلف تاسیس کنید. سیستم ما به جای 
اینکه سال ها صرف ساختن آن شود، در مدت بسیار 
کوتاه تری قابل ساخت است و یک پروژه کوچک از 
آن می تواند ظرف مدت ۹ ماه ساخته شود و برای یک 

پروژه بزرگ ۱5 ماه کافی خواهد بود.
این فناوری همچنین توانایــی آن را دارد که به 
بســیاری از معادن متروکه در شمال انگلیس زندگی 
جدیدی متمرکز بر انــرژی تجدیدپذیر بدهد، زیرا 

می تواند در تأسیسات زیرزمینی نصب شود.
تیم “RheEnergise” نقشــه برداری از ۹500 
سایت در انگلیس را با تپه هایی ایده آل برای سازگاری 
با این فناوری انجام داده اســت. آنها در تالش برای 
تأمین پشــتوانه مالی هســتند و این فناوری ممکن 
است هنوز ماه ها با نصب در یکی از سایت هایی که 

مشخص شده است، فاصله داشته باشد.
منبع: ایسنا
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تولید محصوالت پرکاربرد صنایع پتروشیمی و الستیک سازی با 
ضایعات نفتی

گروهی از محققان یکی از شرکت های دانش بنیان 
صنعتی با استفاده از ضایعات نفتی انواع محصوالت 
کاربردی در صنایع الستیک ســازی، شــیمیایی و 

پتروشیمی را تولید کردند.
مســعود حکیم داود، مدیرعامل این شــرکت 
دانش بنیان صنعتی در حــوزه روغن های صنعتی، 
تمرکز فعالیت این شرکت را تحقیق و توسعه انواع 
مواد روغنی و نفتی، محصوالت جانبی پاالیشگاهی، 
پتروشیمی، شیمیایی و همچنین ضایعات حاصل از 
ایــن صنایع که در محیط رها شــده و یا به صورت 
ناقص و نهایی نشــده مانده اند، دانست که این مواد 
را بــه محصوالتی کاربردی در صنایع نفت، روغن، 

پتروشیمی و شیمیایی تبدیل می کنند.
وی ادامــه داد: مواد زاید نفتی به دلیل ترکیبات 
اســیدی، آروماتیک باال، خــاک و آب را تبدیل به 
پســماند می کننــد و به مرور وارد ســفره های آب 
زیرزمینی می شوند و مسائل و مشکالت عدیده ای 
را برای محیط زیست ایجاد می کنند. اما روغن های 
تولیدی ما محصوالت دوستدار محیط زیست هستند 

و از این اتفاقات و خسارات پیشگیری می کنند.
وی با بیان اینکه این شــرکت موفق شده است 
تا در کنار تولید محصــوالت روغنی با فرآیندهای 
سازگار با محیط زیست و به کارگیری دانش و فناوری 
داخلی، در تولید روغن های فرآیند الســتیک سبز 
منطبق با استانداردهای روز دنیا ورود کند، خاطرنشان 
کرد: روغن های فرآیند الستیک از محصوالت عمده 
این شــرکت است. بیشتر روغن های تولید شده در 
شرکت ما به عنوان روغن فرآیند در صنعت تایرسازی 

مورداستفاده قرار می گیرد.

حکیم داود افــزود: محصول ما در حوزه تولید 
الســتیک انواع خودرو، کامیونت و ماشــین آالت 
راه سازی، تولید ماکروویوها، اتصاالت لوازم خانگی 
مانند ماشــین های لباسشــویی و ظرف شــویی و 

غلتک های الستیکی کاربردی است.
مجری طرح ادامــه داد: با تالش متخصصان و 
پژوهشگران ما از مواد زاید نفتی و برخی محصوالت 
جانبی پاالیشگاه های روغن، محصولی تولید می کنیم 
که دوست دار محیط زیســت است. این روغن های 
پایه، محصولی منطبق با اســتانداردهای روز دنیا و 
دوستدار محیط زیست هستند که در صنایع الستیک 
و تایرسازی تحت عنوان روغن فرآیند الستیک سبز 

شناخته می شوند.
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی معاونت علمی 
ریاست جمهوری، به گفته این فعال فناور، روغن های 
فرآیند الستیک، ســنگین و CBFS مورد مصرف 
صنایعی همچون الستیک سازی بعد از تبدیل به دوده 
کربن سیاه در صنایع دوده ســازی است و در حال 
حاضر عالوه بر تامین بازارهای داخلی توانسته است 
تا در جنگ اقتصادی و تحریمی به عنوان یک بازوی 
صادراتی و ارزآور در صحنه به عنوان یک شــرکت 

صادراتی موفق عمل کند.
منبع: ایسنا
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مواد شیمیایی موجود در پالستیک به مغز نوزادان آسیب 
می رساند

بــه گفته گروهی از دانشــمندان و متخصصان 
بهداشت حاضر در پروژه TENDR، مواد شیمیایی 
مصنوعی به نام فتاالت به رشد مغز کودکان آسیب 
می رســاند و باید بالفاصلــه از به کارگیری آن در 

محصوالت جلوگیری شود.
Targeting En� مخفــف ، TENDR  پــروژه
 ،vironment Neuro-Development Risks
گروهی از دانشمندان داوطلب، متخصصان بهداشت 
و فعاالن حوزه کودک اســت که بــرای مطالعه و 
کاهش قرارگرفتن کودکان در معرض مواد شیمیایی 

و آالینده های عصبی فعالیت می کنند.
استفانی آنگل، نویسنده این مقاله گفت: آنچه ما 
می خواهیم انجام دهیم این است که جامعه بهداشت 
عمومی را به سمت از حذف فتاالت سوق دهیم. در 
حال حاضر شواهد کافی برای نگرانی در مورد خطر 
تأثیر این مواد شیمیایی بر توجه، یادگیری و اختالالت 

رفتاری کودک داریم.
لیندا بیرنباوم، سم شناس و مدیر سابق انستیتوی 

ملی علوم بهداشــت محیط نیز گفت: امیدوارم این 
مقاله تلنگری بــرای درک این موضوع باشــد که 
قرارگرفتن در معرض این گروه از مواد شــیمیایی 
در اوایــل زندگی کودکان ما، چــه تاثیری بر آن ها 

می گذارد.
فتاالت ها به انواع محصوالت اضافه می شوند 
تا پالســتیک را انعطاف پذیرتر کرده و مانع شکسته 

شدن آن شوند.
فتاالت ها در صدها وســیله شخصی، خانگی، 
غذایی و مراقبت های شخصی از جمله اسباب بازی ها، 
بسته بندی مواد غذایی؛ شوینده ها، چسب کفپوش ها، 
لباس ها، مبلمان و پالســتیک خودرو؛ روغن های 
روان کننده و چســب ها، محصوالت مقاوم در برابر 
باران و لکه ها؛ و تعداد زیادی از محصوالت از جمله 
شــامپو، صابون، اسپری مو و الک ناخن که در آنها 

ماندگاری رایحه ها بیشتر است، استفاده می شود.
منبع: زیست انالین

کاهش 7 درصدی ازن الیه های پایین جو در دوران کرونا
مطالعات جدید نشــان می دهد در طول شیوع 
پاندمی کرونا و به دلیل محدودیت های ایجاد شده با 
شیوع کویید ۱۹، میزان ازن الیه های پایین اتمسفر تا 

۷ درصد کاهش یافت.
به گــزارش از اتحادیه آمریکایی ژئوفیزیک، بر 
اساس مطالعه جدید که صورت گرفته است در طی 
بهار و تابستان ۲0۲0، میزان ازن در ارتفاع یک تا 8 
کیلومتری باالی سطح زمین تا ۷ درصد در نیمکره 

شمالی کاهش یافت.
بر اســاس این گزارش این میزان کاهش ازن به 
دلیل کاهش حمل ونقل شهری در دوران قرنطینه بوده 

است.
به طورکلی در سال ۲0۲0 به طور متوسط در تمام 
سطح زمین انتشارات مربوط به حمل ونقل و ترافیک 
شهری ۱4 درصد و انتشارات مربوط به حمل ونقل 

هوایی 40 درصد کاهش یافته بود.
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این تحقیق جدید داده های بالن های هواشناسی 
و تجهیزات موجود در نقاط دوردست از 45 ایستگاه 

تحقیقاتی را تحلیل کرده است.
بســیاری از مشــاهدات در این ایســتگاه های 
هواشناســی بیانگر کاهش میزان ازن در این الیه از 
اتمسفر بوده است به طوری که این میزان کاهش سطح 
ازن در هیچ کدام از موارد ثبت شده در دو دهه گذشته 

مشاهده نشده است.
تقریبــا ۹0 درصــد از ازن کره زمیــن به طور 
طبیعی از طریق واکنش های شیمیایی در حضور نور 
خورشید در استراتوسفر تولید می شود. استراتوسفر 

الیه ای اســت که ۱0 تا 50 کیلومتر باالتر از سطح 
زمین قرار دارد. این الیه را جریان های جت استریم 

از الیه سطح زمین اتمسفر جدا می کند.
ازن خود اشعه UV خورشید را جذب می کند. 
ازنی کــه در ۱0 کیلومتری باالی ســطح زمین در 
تروپوســفر قرار دارد ازنی است که از فعالیت های 
بشری به وجود آمده و آلوده کننده است. این همان 
ازن بد اســت که در نتیجه فعالیت های شیمیایی از 

اکسیدهای نیتروژن به دست می آید.
منبع: انرژی امروز

ایاالت متحده از ســال ۲0۱۹ تاکنون شــاهد 
کاهش برخی از آالینده های سمی موجود در هوا از 

طریق نیروگاه ها است.
این آمار بر اســاس آخرین گــزارش آژانس 
حفاظت از محیط زیست )EPA( است که کاهش 
انتشــار اکســیدهای نیتروژن )NOx(، دی اکسید 
گوگرد )SO۲(، دی اکســیدکربن )CO۲( و جیوه 
را از نیروگاه های موجود در 48 ایالت پایین آمریکا 

نشان می دهد.
داده های سال ۲0۲0 کاهش ۱۹ درصدی انتشار 
SO۲ نســبت به سال ۲0۱۹، کاهش ۱۶ درصدی 
انتشار NOx، کاهش ۱۱ درصدی انتشار CO۲ و 

کاهش ۱۷ درصدی انتشار جیوه را نشان می دهد.
عــالوه بــر ایــن، در فصــل ازن - ۱ مه تا 
۳0 ســپتامبر - انتشــار اکســیدهای نیتــروژن 

NOx( ۱0% ( کاهش یافته است.
به طورکلی، تقاضای برق در ســال ۲0۲0 بر 
اساس ۱۱ ماه اول سال بیش از ۳ درصد نسبت به 

سال ۲0۱۹ کاهش یافته است.

آژانس حفاظت از محیط زیست )EPA( نشان 
می دهد که کاهش درازمدت آالینده ها عمدتا به دلیل 
تغییر در مخلوط سوخت های مورداستفاده در تولید 
برق اســت، داده ها حاکی از کاهش ۱۹ درصدی 
تولید زغال ســنگ و افزایش گاز طبیعی و تولید 
تجدیدپذیر است که منجر به کاهش قابل توجهی 
 در انتشــار گازهای گلخانه ای و ســمی می شود.

منبع: انرژی امروز

کاهش انتشار گازهای سمی نیروگاه های آمریکا
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آلومینیوم چین به تنهایی به اندازه کل انتشارات برزیل و اندونزی 
کربن تولید کرد

جدیدترین گزارش های اقلیمی می گویند بخش 
آلومینیوم چین برای رسیدن به اهداف اقلیم خود باید 
نیروگاه های برق ناکارآمد زغال سنگی را تعطیل کند.

به گزارش از رویترز، امبر، اتاق فکر اقلیمی در 
جدیدترین گــزارش خود می گوید که نیروگاه های 
برق زغال ســنگی چین که مختص بخش آلومینیوم 
این کشور هســتند و تعداد آنها معادل کل ناوگان 
نیروگاه های زغال ســنگی آلمان است باید تعطیل 
شوند تا در یک دهه آینده پکن بتواند به اهدافی که 

برای اقلیم متعهد شده است برسد.
چین نیمی از کل آلومینیوم دنیا را تولید می کند، 
میــزان تولید آلومینیوم چین در ســال ۲0۲0 به ۳۷ 

میلیون تن رسید.
ژی ژیایی پینگ رییس جمهور این کشور اعالم 
کرده است که چین در سال ۲0۳0 به پیک انتشارات 
خود خواهد رســید و قبل از سال ۲0۶0 به صورت 

یک کشور با کربن خنثی در خواهد آمد.
امبر در گزارشی که منتشر شد می گوید رکورد 
تولید آلومینیوم چین در سال گذشته به اندازه مجموع 
انتشارات کشورهای اندونزی و برزیل دی اکسیدکربن 

تولید کرده است.
یکی از نویســندگان این گزارش، مویی یانگ 
به رویترز گفته اســت که اگــر چین می خواهد در 
نیمه های این قرن تبدیل به کشــوری با کربن خنثی 

شود باید در ده سال آینده بتواند 4۷ گیگاوات نیروگاه 
زغال سنگی ناکارآمد و خطرناک را که مختص بخش 

آلومینیوم کار می کنند تعطیل کند.
در مقایسه با چین ظرفیت کل ناوگان نیروگاه های 

زغال سنگی آلمان برابر با 4۲ گیگاوات است.

تولید گنندگان آلومینیــوم چین به نیروگاه های 
 ،captive خارج شبکه برق سراسری، موســوم به
وابسته هستند تا بتوانند فرایندهای به شدت انرژی بر 
خود را پیش ببرنــد، و این نیروگاه های اختصاصی 
نزدیک به ۶5 درصد بــرق موردنیاز این واحدها را 

تولید می کنند.
دولت چین اخیــرا از تولیدکنندگان آلومینیوم 
خواســته اســت تا از برق پاک برای نیازهای خود 
بهره برند. در سال های اخیر بخش بزرگی از تولید 
آلومینیوم چین به استان یونان در جنوب غرب چین 
منتقل شده اســت. بخش اعظم برق در این استان 

به صورت برق آبی تولید می شود.
بااین حــال امبر معتقد اســت کــه چالش های 
مقابل چین بســیار باالتر از این راه حل هاست. بیش 
از 45 درصد برق تولیدی نیروگاه های زغال سنگی 
ناکارآمد Cpive چین در بخش ذوب فلز در استان 

شاننگدانگ استفاده می شود.
منبع: انرژی امروز
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سوخت های فسیلی عامل میلیون ها فوت در سال 20۱8
نتایج یک بررسی نشــان می دهد سوخت های 
فســیلی عامل 8.۷ میلیون مورد فوت در جهان طی 

سال ۲0۱8 بوده است.
آلودگی هوای ناشــی از سوخت های فسیلی از 
قبیل زغال سنگ عامل فوت 8.۷ میلیون نفر در جهان 
در سال ۲0۱8 بوده است که نشان می دهد از هر پنج 
مورد فوت گزارش شــده در این سال سوخت های 

فسیلی عامل فوت یک نفر بوده است.
همچنین در این بررسی آمده است: کشورهایی 
که بیشــترین میزان مصرف سوخت های فسیلی را 
داشــته اند باالترین آمار فوتی ها را گزارش کرده اند 
و بیــش از یک مورد از ۱0 مــورد فوتی در ایاالت 
متحده و منطقه اروپا به دلیل آلودگی هوا ناشــی از 

سوخت های فسیلی بوده است.
عالوه بر این، نزدیک به یک سوم از موارد فوتی 

در شرق آسیا از جمله چین براثر آلودگی هوا ناشی 
از این سوخت ها بوده است. موارد فوتی در آمریکای 
جنوبی و آفریقا به طور چشمگیری کمتر بوده است.

آمار فوتی های ناشــی از ســوخت های فسیلی 
نسبت به آنچه پیش ازاین برآورد شده بود باالتر بوده و 
حتی محققان این بررسی را نیز متعجب ساخته است.
یکی از محققان این مطالعه از کالج لندن گفت: 
ابتدا نسبت به نتایج به دست آمده تردید داشتیم اما با 
بررسی های بیشتر تاثیر آلودگی ناشی از این سوخت ها 

بیشتر آشکار شد.
به نقــل از روزنامه گاردین، بــه گفته محققان 
فوت 8.۷ میلیون نفر در ســال ۲0۱8 نشان می دهد 
که ســوخت های فسیلی یکی از عوامل اصلی دربار 

جهانی بیماری و مرگ ومیر است.
منبع: ایسنا

لباس کهنه؛ سوخت جدید هواپیماها در ژاپن
شــرکت هواپیمایی »ژاپن ایرالینز« با اســتفاده 
از لباس های مســتعمل برای تولیــد انرژی، در حال 
روی آوردن به یک منبع غیرعادی به عنوان ســوخت 

هواپیماهایش است.
 تلویزیون رسمی ژاپن با بیان این مطلب افزود: 
این شرکت ســرگرم بازیافت لباس های کهنه برای 
تولید زیست سوخت است و اولین پرواز مسافری با 
استفاده از این سوخت را با موفقیت به انجام رسانده 

است.
این شــرکت هواپیمایی اعالم کــرد که پرواز از 
فرودگاه هانِدای توکیو به فوکوئوکا در غرب کشور 
با استفاده از زیست ســوخت تهیه شده از بازیافت 

لباس های کهنه انجام شد.
بر اساس این گزارش، شرکت هواپیمایی مذکور 

با همکاری یک شرکت ژاپنی دیگر این منبع انرژی 
جایگزین را تولید کرده است که در مقایسه با سوخت 
متداول جت، میزان کمتری از گازهای گلخانه ای را 

منتشر می کند.
این دو شــرکت تولید ســوخت جدیــد را با 
جداکردن الیاف پنبه از ۲50 هزار تکه لباس کهنه آغاز 
کردند. ســپس، آنها با استفاده از تخمیر و روش های 

دیگر، سوخت نهایی را تولید کردند.
این ســوخت اولین زیست سوخت تولید شده 
برای جت در ژاپن است که با استانداردهای بین المللی 

تطابق دارد.
هدف از تولید این سوخت جدید، تامین پایدار 

زیست سوخت در ژاپن عنوان شده است.
منبع: ایرنا
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تولید سیمان های پوزوالنی و کاهش اثرات زیست محیطی سیمان 
در دستور کار

رییــس مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و 
شهرسازی گفت: بر اســاس طرحی که به وزارت 
راه و شهرسازی ارایه شــده، کارخانه های سیمان 
به سمت تولید ســیمان های پوزوالنی می روند و 
در ساخت و ســازهای ابنیه و ساختمان های دولتی 

استفاده از سیمان های پوزوالنی توصیه می شود.
محمد شکرچی زاده رییس مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی بر نقش توامان تصمیم سازان 
و مهندسان در بهبود کیفیت ساخت و ساز، باتوجه به 
رعایــت موضوع های مرتبط با محیط زیســت و 
همچنین قوانین و ضوابط موجود تاکید کرد و آن 
را نقشی سازنده و تاثیرگذار برای منافع ملی و منافع 

عمومی مردم، برشمرد.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 
ایجاد شــرایط توســعه پایدار در کشور را برعهده 
تصمیم ســازان و مهندســان عنوان کرد و افزود: 
مهندسان در کنار تصمیم ســازان همواره در طول 
تاریخ، مرکز ثقل توســعه در کشور بودند و بخش 
عمده ای از توســعه و آبادانی با توان و تالش این 

عده، محقق شد.
شکرچی زاده بر نقش مهندسان و تصمیم سازان 
در حفاظــت از جان انســان ها تاکید کرد و گفت: 
تجربه های دوران مهندسی کشــور و توسعه های 
رخ داده حاکی از آن است که برخی از توسعه های 
ایجاد شده، جزو توسعه های پایدار نبوده و به عنوان 
توسعه های نامتوازن نقش سویی در محیط زیست و 
حتی نابرابری اجتماعی داشتند و همین دالیل سبب 
شده تا توسعه پایدار که به عنوان عدالت بین نسلی 

شناخته می شود به مرور به فراموشی سپرده شود.
وی تصریح کرد: رسالت مهم مهندسان در قرن 
آینده که قرن پانزدهم هجری شمسی است پرداختن 
به توســعه متوازن و پایدار در سراسر ایران زمین با 
بهره گیری از توانمندی های ارزشمندی است که در 
بدنه مهندسی کشور وجود دارد. همچنین توسعه 
پایدار زمانی محقق خواهد شد که در تعامل سازنده 
با جهان بیرون بوده و در ســطوح ملی، منطقه ای و 

بین المللی به اجرا درآید.  
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 

ریيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی خبر داد: حفاظت از محيط زیست و کاهش 
مصرف انرژی، برنامه تصميم سازان و مهندســان برای ساخت وساز باشد/توليد سيمان های 

پوزوالنی و کاهش اثرات زیست محيطی سيمان در دستور کار
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مخاطراتــی همچون ســیل، زلزله، فرونشســت، 
آتش ســوزی و امثالهم را از جملــه مخاطرات و 
چالش های دهه های پیش روست دانست و گفت: 
در دهه های گذشته ساخت وسازهایی که در کشور 
رخ داد، بدون رعایت ضوابط و توجه به مخاطراتی 
همچون ســیل، زلزله، فرونشست، آتش سوزی و 
همچنین کمبود آب و امثــال آن بود، درعین حال 
بخــش عمــده ای از قوانین و مقــررات رعایت 
نشدند که این ها عمده چالش هایی است که وظیفه 
تصمیم سازان و مهندسان است تا نسبت به اصالح 

آن ها گام موثری بردارند.
شکرچی زاده بر رعایت اخالق حرفه مهندسی 
و مسئولیت اجتماعی تصمیم ســازان و مهندسان 
دراین رابطــه تاکید کرد و افــزود: درعین حالی که 
باید معیشت مهندســان تامین و شأن آنها از سوی 
تصمیم سازان و مسئوالن رعایت شود، در مقابل باید 
جامعه مهندسی، توجه و حساسیت بیشتری نسبت 
به حقوق مردم و جامعه داشته باشند و تنها حقوق 

کارفرما را مالک عمل قرار ندهند.
وی رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان را 
راهکاری برای تامین منافع عمومی جامعه و حقوق 

شهروندی برشمرد.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 
چالش دهه های آینده را موضوع انرژی برشمرد و 
گفت: شواهد حاکی است که ساخت و سازهایی که 
تاکنون انجام شده، بدون توجه به موضوع کاهش 
مصرف انرژی بوده و مهندســان در این موضوع، 

غفلت کردند.
وی تاکید کرد: یکی از رسالت های مهم مهندسان 
کشور به طور عام توجه به محیط زیست و به طور 
خاص توجه به مساله صرفه جویی در مصرف انرژی 
در ساختمان هاست. شــکرچی زاده ادامه داد: یک 
موضوع مهم که به ویژه برای مهندســان بسیار مهم 
خواهد بود این است که در تولید و مصرف بتن که 

یکی از مصالح مهم ساختمانی است رعایت موضوع 
محیط زیستی را از نظر دوام بتن و استفاده از مصالح 

جایگزین بتن، مالک عمل قرار بدهند.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 
تولیــد ســیمان های پوزوالنی در کاهــش اثرات 
زیست محیطی ســیمان را بسیار تاثیرگذار برشمرد 
و گفت: مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی 
اخیرا طرحی را آماده و به وزارت راه و شهرسازی 
ارسال کرده است. بر اساس آن طرح، کارخانه های 
سیمان به سمت تولید سیمان های پوزوالنی می روند 
و در ساخت و سازهای ابنیه و ساختمان های دولتی 

استفاده از این نوع سیمان ها توصیه می شود.
وی تاکید کرد: استفاده از سیمان های پوزوالنی 
از نظر ارزش محیط زیستی بسیار حائز اهمیت است 
و همچنین باید مهندسان از خواص این نوع از مواد 
افزودنی معدنی در بتــن آگاهی یافته و روزبه روز، 

تولید و استفاده از آن را گسترش بدهند.
وی با تاکید بر اینکه رسالت همگی مهندسان 
حفظ و حراست از منافع ملی کشور است، گفت: 
توجه به محیط زیســت و کاهــش مصرف انرژی 
در ســاخت و ساخت ها می تواند در راستای حفظ 
منافع ملی و منافع عمومی مردم و رعایت مصلحت 
نســل های آینده که در این ســرزمین ادامه حیات 

خواهند داشت، اثرگذار باشد.
منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
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بررسی اثرات عوامل خارجی معادن شن و ماسه شمال استان 
AHPو SWOT خوزستان بر محیط زیست منطقه به روش

معدنکاری در اکثر جوامع به عنوان یکی از فاکتورهای زیربنایی اقتصاد جامعه موردتوجه 
شایان می باشد، اما بدون توجه به اثرات محیط زیستی و عواقب آن در آینده باید چندین برابر 
ارزش عواید آنها صرف پاک سازی و بهبود محیط اطراف گردد. عملیات معدنکاری در آلوده 
کردن و تغییرات محیط زیست دخالت دارد. روش استخراج روباز اثرات زیست محیطی زیادی 
به دنبال دارد. در ایران معادن روباز زیادی از جمله معادن شن و ماسه استخراج می شوند که 
در شمال استان خوزستان به دلیل وجود سازند کنگلومرای بختیاری، این معادن فراوان وجود 
دارند. این پژوهش توصیفي - پیمایشــي به مدت شش ماه انجام گرفته است. در این تحقیق 
برای شناسایی معیارها از پرسش نامه SWOT که به روش مورگان بین 83 نفر توزیع گردید 
و براي شناسائي روابط و تعیین اولویت معیارهاي تحقیق از مدل هاي تصمیم گیري چندمعیاره 
Ex� و Super Decision اســتفاده شده است. از نرم افزار تحلیل سلسله مراتبي AHP  و مدل
cel براي تجزیه وتحلیل داده ها بهره گرفته شده است. عدم مهاجرت افراد بومی O6  با وزن 
نرمال شده 0.199 و فرسایش خاک T1 با وزن نرمال شده 0.195 مهم ترین فرصت و تهدید 

محیطی معادن شن و ماسه شمال استان خوزستان می باشند.
.AHP ،SWOT  ،واژه های کلیدی: مورگان، شن و ماسه، محیط زیست، معدن

مریم قشنی؛ کارشناس ارشد مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محيط زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  �
و تحقيقات خوزستان

فروزان فرخيان؛استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات خوزستان �
روح اهلل کاظمی؛ مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات خوزستان �
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W مقدمه
اســتان خوزستان با مســاحتی حدود ۶4۲۳۶ 
4 عرض شمالی  58 تا ̊ ۳۳ و́  کیلومترمربع بین ۲۹̊  و́ 
و̊ 4۷ و´ 4۱ تا ̊ 50 و́  ۲۹ طول شرقی از نصف النهار 
گرینویچ قرار گرفته است. ارتفاع نقاط مختلف استان 
بسیار متغیر اســت و به طور متوسط از جنوب به 
شــمال افزایش می یابد و از ارتفاع صفر در سواحل 
خلیج فــارس تا کوه ها که به بیــش از ۳400 متر در 
شمال و شمال شرقی استان می رسد. در شمال استان 
رشته کوه های زاگرس با محور شمال غربی - جنوب 
شرقی کشیده شــده که قسمت وسیعی از شمال و 
شمال شرق استان را در برمی گیرد و سازند موجود 
در شمال خوزستان کنگلومرای بختیاری می باشد. 
این ســازند یکی از منابع مهم تولید شــن و ماسه 
می باشد. معدنکاری در اکثر جوامع به عنوان یکی از 
فاکتورهای زیربنایی اقتصاد جامعه موردتوجه شایان 
می باشــد. اثرات معدنکاری بر روی محیط زیست 
را در 4 گروه می توان بررســی کرد که شامل اثرات 
آن بر اتمســفر، بیوســفر، لیتوســفر و هیدروسفر 
می باشــد. معدنکاری، آب های زیرزمینی و سطحی 
را از طرق مختلفی آلوده می ســازد که یکی از این 
راه ها، ورود پساب های معدنی حاصل از استخراج 
و فرآوری مواد معدنی به سیســتم آبی رودخانه ها 
می باشد )لیاقت، ۱۳۷۹: 50(. معدن و ذوب فلزات 
از فعالیت های مهم اقتصادی هستند. بهره برداری از 
منابع معدنی انقالبی در پیشرفت تمدن بشری بوده 
است )Zhang et  al ، ۲0۱۱: ۱۲(. معدن بخش بسیار 
مهمی از اقتصاد کشــورها، به خصوص کشورهای 
درحال توسعه می باشد. برای مثال ۲5 درصد از گینه 
و ٪5.۹ از تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی و 
همچنین به عنوان اکثریت درآمد خارجی این کشورها 
مرتبط به معدن می باشد. با وجود این سود حاصل از 
فعالیت های معدن در معیشت محلی به ندرت حاصل 

می شود زیرا استخراج گسترده، اثرات زیست محیطی 
 .)Schueler:۲0۱۱ ۱۱( و اجتماعــی شــدید دارد
معدن کاری با تولید مقادیر بســیار زیادی از گازها، 
باطله ها و پسماندهای حاصل از تغلیظ و کانه آرایی، 
سرباره، لجن، دود، گردوغبار و گازهای سمی و ... 
موجب آلودگی هوا، آب، خاک و صدا شــده و در 
اکثــر موارد با تخریب مناظر، چشــم انداز را بر هم 
می زند )جالل منــش،۱۳8۲: ۲0(. به منظور کاهش 
اثــرات منفــی و تأکید بر اثرات مثبت الزم اســت 
شناخت الزم از نحوه فعالیت معادن صورت گیرد و 
برنامه مدیریت زیست محیطی را به نحوی هماهنگ 
نمود تا در تمامی مراحل کشف، بهره برداری و پس 
از انجــام بهره برداری بتوان نظارت دقیقی بر فرآیند 
.)Caldwell and Weaver :۱۹۹۹  ۲۶(کار داشت

W مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات 
کاربردي مي باشد و باتوجه به اینکه در این پژوهش از 
روش هاي مطالعه کتابخانه اي و نیز روش هاي میداني 
نظیر پرســش نامه و مصاحبه اســتفاده شده است، 
مي توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت 

و روش، یک پژوهش توصیفي - پیمایشي است.
W مرحله اول: شناسائی عوامل خارجی

ابتدا عوامل خارجی شناسائی می شود سپس با 
استفاده از طیف لیکرت نقاط تهدیدها و فرصت ها 
مشخص می شوند. به شکلی که عواملی که باالی ۲.5 
امتیاز کسب می کنند فرصت محسوب می شوند و 
عواملی که پایین تر از ۲.5 امتیاز کسب می کنند تهدید 

محسوب می شوند )دیوید، ۱۳8۹: ۶4(. 
W  )AHP( مرحله دوم: طراحی مدل سلسله مراتبی

و محاسبه اوزان عوامل خارجی
پس ازشناسائي عوامل خارجی و دسته بندی آنها 
در قالب نقاط فرصت و تهدیدها، باید میزان اهمیت 
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هریک از آنها مشخص شود. با استفاده از مدل فرایند 
تحلیل سلســله مراتبی وزن هریک از شاخص های 
عوامل خارجی مشخص می شود )قدسی پور، ۱۳88 
: 48(. براي تجزیه وتحلیل داده هاي به دست آمده نیز 
 Super Decision از نرم افزار تحلیل سلسله مراتبي

و Excel  استفاده گردیده است.

W نتایج
در مرحلــه اول عوامل خارجی شناســایی و 
انتخــاب گردیدند و معیارهای اصلــی خود به دو 
زیرمجموعه فرصت ها و تهدیدها دسته بندی شدند. 
هر یک از معیارها و زیر معیارها در جدول شــماره 

)۱( نمایش داده شده اند.

ســپس مــدل سلســله مراتبی پژوهــش بر 
اســاس معیارها و زیر معیارهای به دســت آمده از 
پرسش نامه های SWOT طراحی و در شکل شماره 

)۲( نمایش داده شده است.
پــس از آن وزن نرمال شــده عوامل خارجی 

محاسبه و در جدول شماره )۲(آورده شده است.
در مرحله بعدی از تکنیک AHP زیر معیارهای 
مربوط به هــر معیار به صورت زوجي مقایســه و 

اولویت بندی شده اند.

W تعيين اولویت فرصت ها
فرصت ها عبارت اند از: توسعه اقتصادی، توسعه 
سیاسی، اشــتغال به کار افراد بومی، ایجاد راه های 

T جدول )1( عوامل خارجی و زیر معيارها و نماد عوامل در معادن شن و ماسه شمال استان خوزستان

T پژوهش )AHP( مدل سلسله مراتبی )شکل )2

T )جدول )2(وزن نرمال عوامل خارجی )فرصت ها و تهدیدها 
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دسترسی به مناطق صعب العبور، ایجاد خودکفایی، 
عدم مهاجرت افراد بومی، ارتقا فرهنگ افراد بومی. 
ایــن هفت فرصت با انجام ۲۱ مقایســه به صورت 
زوجی مقایسه شده اند. محاسبات انجام شده براي 
تعیین اولویت فرصت ها در جدول و شکل شماره 
)۳( ارائه شده است. ضریب سازگاري مقایسه هاي 
انجام شــده 0.۱4 و کوچک تر از 0.۱ به دست آمده 
است؛ بنابراین به مقایســه های انجام شده می توان 

اعتماد کرد.
بر اساس بردار ویژه به دست آمده:

- بیشــترین اولویت مربوط به زیر معیار »عدم 
مهاجرت افراد بومی« O۶ با وزن نرمال شده 0.۱۹۹ 

است. 
- زیــر معیارهای »ایجاد راه های دسترســی به 
مناطق صعب العبور« O4 و »ارتقا فرهنگ افراد بومی« 
O۷ با اوزان 0.۱84و 0.۱۷8 در اولویت دوم و سوم 

قرار دارند.
- زیر معیارهــای »ایجــاد خودکفایی« O5 و 
»اشــتغال به کار افراد بومی« O۳ با اوزان 0.۱48 و 

0.۱۳۶ در اولویت میانی قرار دارند.

- زیر معیار »توسعه اقتصادی یا ارزآوری« O۱ با 
وزن 0.0۹5 در اولویت ششم قرار دارد.

- زیر معیار »توسعه سیاسی یا استقالل« O۲ با 
وزن 0.0۶0 از کمترین اولویت برخوردار است.

W تعيين اولویت تهدیدها
در این مطالعه ۹ عامل نیز به عنوان تهدید انتخاب 
شده است؛ بنابراین باید ۳۶ مقایسه زوجی صورت 
گیرد که نظر به طوالنی بودن مقایسه های انجام شده، 
این مقایسه ها در پیوست ارائه شده است. ماتریس 
مقایسه زوجی نقاط ضعف با تجمیع دیدگاه خبرگان 
بروش میانگین هندسی در جدول و شکل ارائه شده 
است. ضریب سازگاري مقایسه هاي زوجی 0.0۱5 
به دست آمده است که چون کوچک تر از 0.۱ مي باشد 
بنابراین مي توان به مقایسه هاي انجام شده اطمینان 

کرد.
بر اساس بردار ویژه به دست آمده:

- بیشترین اولویت مربوط به زیر معیار »فرسایش 
خاک« T۱ با وزن نرمال شده 0.۱۹5 است. 

- زیر معیارهای »صدمه به وسایل حمل ونقل در 

T جدول )3( تعيين اولویت فرصت ها

T شکل )3( تعيين اولویت فرصت ها
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جاده ها از طریق پرتاب سنگ« T۹ و »ایجاد باطله و 
رهاسازی در منطقه« T5 با اوزان 0.۱5۲ و 0.۱4۲  در 

اولویت دوم و سوم قرار دارند.
- زیر معیار »ازبین رفتن گیاهان و بوته کنی« T۲ با 

وزن نرمال 0.۱۱5 در اولویت چهارم قرار دارد.
- زیر معیارهای »مصرف سوخت های فسیلی 
 T۶ »و »تغییر چشم انداز و منظر T۷ »و آلودگی هوا
بــا وزن نرمال 0.۱00 و 0.88 در اولویت بعدی قرار 

دارند.
- زیر معیارهای »ازبین رفتن زیستگاه جانوران« 
T۳ و »صدمه به جاده با حمل ونقل نادرست و عدم 
رعایت تناژ اســتاندارد« T8 با اوزان مشابه 0.۷۱ و 

0.۷۲ از اولویت اندکی برخوردارند.
- زیر معیار »دفع مواد زاید خطرناک و زهاب های 
اســیدی« T4 با وزن نرمال 0.۶۶ از کمترین اولویت 

برخوردار است.

W بحث و نتيجه گيری
 AHP باتوجه به نتایج به دســت آمده از تحلیل

مهم ترین فرصت های محیطی معادن شــن و ماسه 
شمال خوزســتان عدم مهاجرت افراد بومی، ایجاد 
راه های دسترسی به مناطق صعب العبور و ارتقاء سطح 
فرهنگ افراد بومی می باشد. در بسیاری از معادن شن 
و ماسه شمال خوزستان افراد بومی به عنوان کارگران 
استخراج و فرآوری مشــغول به کار می باشند؛ لذا 
باعث اشــتغال جوانان منطقه و عدم مهاجرت آنها 
برای کار گردیده اند. باتوجه به اینکه معادن شن و ماسه 
شمال خوزستان در مناطقی واقع شده اند که گاهی 
رفت وآمد افراد و عشایر منطقه به سختی در آن مناطق 
صورت می گیرد بنابراین با ایجاد جاده دسترســی 
به معدن باعــث ایجاد راه برای مناطق صعب العبور 
گردیده و تردد در این محل ها را آسان نموده است. 
باتوجه به رفت وآمد کارشناســان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و کارشناسان سازمان نظام مهندسی 
معدن استان به عنوان مسئولین فنی در معادن و آشنایی 
افراد بومی با مســائل فرهنگی جامعه، معادن شن و 
ماســه شمال خوزستان باعث ارتقاء سطح فرهنگی 
افراد بومی گردیده است. باتوجه به نتایج به دست آمده 

T جدول )11-4( تعيين اولویت تهدیدها

T شکل )7-4( تعيين اولویت تهدیدها
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از تحلیل AHP مهم ترین تهدیدهای محیطی معادن 
عبارت اند از فرسایش خاک، صدمه به وسایل نقلیه 
در جاده هــا از طریق پرتاب ســنگ از کامیون های 
حمل ونقل معادن و ایجاد باطله و رهاسازی در منطقه 
می باشند. باتوجه به عمر معادن و مدت زمان پروانه 
بهره برداری از معادن، بهره بــرداران تالش می کنند 
تا جایی که ممکن اســت برداشــت ماده معدنی را 
بدون توجه به فرسایش خاک انجام دهند تا از سود 
بیشتری برخوردار شــوند. البته با پرداخت حقوق 
دولتی ٪۳ که تا سال ۱۳۹۱ که به خزانه دولت واریز 
می گشت و از سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه سال ۱۳۹0 ، 
٪۱۲ به حساب منابع طبیعی واریز می گردد کار خود 
را توجیه می کنند. چنانچه این مبلغ در معادن برای 
بازسازی خرج شود می تواند تا حدودی از خسارات 
وارده کم کرد ولی متأسفانه تابه حال این گونه نشده 
و خسارات وارده به محیط زیست معادن روزبه روز 
رو به افزایش اســت و بهره برداران خود را ملزم به 

بازسازی در حین بهره برداری نمی دانند. 

W منابع
جــالل منش، ا. ۱۳8۲. ارزیابی اثرات زیســت محیطی فعالیت 
معدنــکاری در کویر میقان اراک بــه روش ماتریس ایرانی. پایان نامه 

کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
داودی فــرد، م. فرقانــی تهرانــی، گ.۱۳۹0.بررســی اثرات 
زیست محیطی باطله های معدنی. سی امین گردهمایی علوم زمین، یکم 

تا سوم اسفندماه ۱۳۹0. 
دیوید . ف. ۱۳8۹. مدیریت استراتژیک. مترجمان: پارساییان، ع و 
اعرابی، س.م. چاپ هجدهم، دفتر پژوهش های فرهنگی، ۶88 صفحه.
طاهــر نــژاد، م م. خالوکاکاجــی، ر. عطایــی، م. ۱۳۹۱. مقاله 
تعیین اســتراتژی های مناسب برای سنگ معادن ایران تجزیه وتحلیل 

. SWOT-AHP. DOI ۱0.۱00۷/s۱۲5۱۷-0۱۱-0۳۳۱-۶
عزیزی، آ. ۱۳۹۱. مدیریت پســماندهای حاصله از معدن کاری 
زغال در البرز مرکزی )زیرآب(. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده 

محیط زیست، دانشگاه تهران.
قدسی پور، ح. ۱۳88. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. چاپ هفتم، 

تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۲۲0 صفحه.
قمشلویي، م. ۱۳8۹. بررسی اثرات معادن سنگ الشه کوهی بر 

چشم انداز منطقه پل دو آب اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 
آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان.

لیاقت، ع. ۱۳۷۹. مطالعه ژئوشــیمیایی رسوبات رودخانه الیکا 
دررابطه با اثرات زیســت محیطی فعالیت های معدنی در ناحیه معدن 
ســرب و باریت دونا در البرز مرکزی. پایان نامه کارشناســی ارشد، 

دانشگاه تربیت معلم تهران. 
مدبری، س. مور، ف. ۱۳8۳. ژئوشــیمی زیست محیطی معدن 
زرشــوران به عنوان ذخیره در شمال غرب ایران. نشریه زمین شناسی 

محیط زیست، جلد 4۶، شماره ۷-۶ ،صفحات ۷۹۶-80۷.
یارحسینی، ح.۱۳۹0. استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره 
در فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی باطله های معدنی )مطالعه موردی 
واحد استحصال طالی زرشوران(. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده 

محیط زیست، دانشگاه تهران.
Bangian, A. H. Ataei, M. Sayadi, A. Gho-
linejad, A. 2012. Optimizing Post-Mining 
Land use For Pit Area in Open- Pit Min-
ing Using Fuzzy Decision Making Method. 
Int. J. Environ. Sci. Technol. (2012) 9:613–
628                                         
Caldwell, P. Weaver, A. 1999. Handbook of 
Environmental Impact Assessment, Vol  2.       
Blackwell  Science Pub. Oxford: 377-403.                                                                                  
Florea, R. M. Stoica, A. I. Baiulescu,  G. E. Ca-
pota, P.  2005. Water pollution in gold mining 
industry: a case study in Roşia Montană district, 
Romania, Journal of Environmental Geology, 
Volume 48, Number 8, Pages 1132-  1136.
  Pinto, M. M. S. C. Silva, M. M. V. G. Neiva, 
A. M. R. 2004. Pollution of Water and Stream 
Sediments Associated with the Vale De Abruti-
ga  Uranium Mine, Central Portugal,Journal of 
Mine Water and the Environment, 66-75.
Schueler, V. Kuemmerle, T. Schroder, H.2011.
Impact Of Surface Gold Mining On Land Use 
Systems in Western Ghana. AMBIO (2011) 
40:528–539.                                                                      
Zhang. X, Yang. L, Li. Y, Li. H, Wang. W, 
Ye. B, 2012. Impacts Of Lead/ Zinc Mining 
and Smeling on The Environment and Human 
Health in China. (2012) 184:2261–2273.  
 Santos, E. Alonso, M. Callejon,  J. C. Jimenez, 
2002. Distribution of Zn, Cd,  Pb  and Cu Metals 
in Groundwater of the Guadiamar River Basin, 
Journal of Water, Air, & Soil Pollution, Volume 
134, Numbers 1-4,  Pages 273-283.



to
se

sa
bz

اله
مق

78



79

13
99

ن 
ستا

 زم
 9

ره 
شما

w
w

w.
to

se
es

ab
z.

ir

بررسی معماری و توسعه پایدار
 و نقش آن در جهت بهبود جایگاه ایران در کشورهای تولیدکننده 

گازهای گلخانه ای در بخش مسکونی

در دهه های اخیر در کل جهان و به خصوص در ایران با چند بحران اساسی ازجمله بحران 
کم آبی، بحران انرژی، بحران زیســت محیطی و جدیداً با بحران تغییر اقلیم مواجه هســتیم؛ 
به گونه ای که مصرف بیش ازحد سوخت های فسیلی، آلودگی و متعاقبا تخریب زیست محیطی 
را به دنبال داشته و تخریب زیســت محیطی نیز تغییر اقلیم را موجب گردیده است. به بیان 
ساده، سوزاندن سوخت های فسیلی برای تولید انرژی، باعث افزایش دمای زمین و هوای اطراف 
آن می شــود که این گرمای اضافه، شــرایط اقلیمی را تحت تأثیر قرارداده و ناهنجاری های 
آب وهوایی را به دنبال دارد؛ به طوری که در یک منطقه خشک سالی و درجایی دیگر طوفان های 
خســارت بار روی می دهد و در ناحیه ای نیز به علت بارندگی های شــدید و بی سابقه، سیل و 
طغیان راه افتاده است؛ بنابراین مصرف بیش ازحد سوخت های فسیلی، ارزش قائل نشدن برای 
خود، طبیعت و آیندگان محسوب می شود. این در حالی است که هم در آداب ورسوم باستانی 
و هم در قرآن به ما تکلیف شــده که آب، خاک، طبیعت و آنچه خداوند به شکل طبیعی در 
اختیار ما قرارداده است را پاس بدار. ساختمان ها به عنوان پرتعدادترین عناصر تشکیل دهنده ی 
مراکز زیست شهری و روستایی در جهان از بزرگ ترین عوامل تولیدکننده ی گاز کربن هستند 
و گفته می شــود که بخش قابل توجهی از آلودگی های زیستی را تولید و منتشر می نمایند. این 
واقعیت موجب گردید تا دریکی دو دهه ی اخیر احداث ســاختمان های پایدار در دستور کار 
کشورهای جهان قرار گیرد؛ ساختمان هایی که بیشترین تعامل و هماهنگی را با محیط طبیعی 
خود برقرار نموده و کمترین عوارض و ضایعات را برای محیط پیرامون ایجاد می کنند. با توجه 
به گزارش آژانس بین المللی انرژی ایران با سرانه ی تولید 1411 کیلوگرم دی اکسید کربن 
در بخش مسکونی: رتبه ی 2 دنیا را از آن خودکرده است. این بدان معنی است که ما دومین 
کشــور تولیدکننده ی گازهای گلخانه ای در دنیا هستیم که این جای بسی تاسف دارد، ما در 

این مقاله در تالشیم با استفاده از مفاهیم و رویکردهای
معماری پایدار به راه حل هایی در جهت کاهش تولید گازهای گلخانه ای در بخش مسکونی 

و بهبود جایگاه ایران در این زمینه دست یابیم.
کلمات کلیدی: انرژی؛ توسعه پایدار؛ بحران های زیست محیطی؛ گازهای گلخانه ای؛ مسکن

فرجاد بازقندی؛ گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد �
 دکتر لیال زمانی؛ عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد �
 دکتر محسن طبسی؛ عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد �
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W 1 . مقدمه
اهمیت تعامالت ســاختمان و محیط طبیعی، 
ارزش منابعــی چــون انرژی و آب و بایســتگی 
پرداختن به این موضوعات در تمام مراحل مطالعات 
و طراحی، ساخت، بهره برداری و نهایتا تخریب و 
بازیافت در مقیاس تک بنا تا شهر واضح تر و معین تر 
از آن اســت که تاکید بر آن ها دستاوردی جدید و 
ســرفصلی متمایز از دیگر مطالعات مرتبط باشد. 
مطالعات زیادی درزمینه ی پایداری ر معماری پایدار 
و وجوه مختلف آن انجام شده است؛ اما صرف نظر 
از اینکه نقص دانش، برداشــت های شــخصی و 
عقاید جانب دارانه تا چه حد آفت تفســیر به رای 
و انحراف از محورهای تعیین شــده هســتند و در 
پایان موجب ســاخته ناکارآمدی در تحقق اهداف 
آن گرایش می شــوند، بابی توجهــی به این مفاهیم 
نیز به دستاورد بهتری نمی توان رسید. ازجمله این 
بی توجهی محدود ماندن در مرحله اهمیت و اعتبار 
بیرونی موضوع است. به عبارت دیگر گرچه شکی 
در اهمیت فهم دقیق مبانی نظری نیست اما الزمه ی 
رشد این روند برداشتن گام های روبه جلو و ورود به 

مرحله عمل و تجربه عینی است.
پایــداری و بهینه ســازی مصرف انــرژی، به 
معنی اســتفاده درســت و به قدر نیاز انرژی، برای 
تضمین توسعه پایدار و تأمین انرژی برای همگان 
و برای همه نسل ها و نیز جلـــوگیری از مـضرات 
زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست انرژی در 
حد مقدورات است. الزم به ذکر است که بخصوص 
مصرف انرژی، به دلیل تبدیل بخش قابل مالحظه ای 
از صورت های مختلـف انـرژی بـه انرژی گرمایی 
طی پروسه تبدیالت و افزایش آنتروپی و درنتیجه 
کاهش رانـدمان انـرژی جهـانی، موجب بیشترین 

آثار سوء بر محیط زیست می شود.

گرایــش بــه زندگی پایــدار، ایجاد مســکن 
مقرون به صرفه در محالت، همراهی با دسترســی 
به حمل ونقــل عمومی، پیاده محــوری داخلی و 
امکانــات و خدمات رفاهی در مقیاس انســانی را 
ضروری می کند. بخش عمده ای از ارزش هایی که 
امروزبه عنوان اهداف طراحی پایدار مطرح می شود، 
همان ویژگی هایی است که در محله های قدیمی و 

بافت هایی که فرسوده شده اند می توان یافت. 

W 2. اهميت موضوع
برای آینده چالش اساسی وجود دارد، ازجمله 
آن می توان به انتخاب روشــی مناسب و پاسخگو 
در برخورد با طبیعت، جســت وجوی منابع انرژی 
طبیعی همساز با محیط و یا جست وجوی منابع آب 
آشامیدنی سالم اشــاره کرد. در این راستا عالوه بر 
نیاز به تکنولوژی های جدیدتر و کارآمدتر نسبت به 
تکنولوژی امروز، بر کاهش نیاز به مصرف انرژی و 
آب، بدون تغییر سطح آسایش و استاندارد در زندگی 
نیز تاکید می شــود. در سطح جهانی %40 نیازهای 
اولیــه انرژی و میــزان قابل توجهی از آب مصرفی 
به ســاختمان ها اختصاص یافته است. ضمن اینکه 
ساختمان ها، چه نوساز چه بازسازی شده، در آینده 
به تعمیر و نگهداری نیاز خواهد داشت. به این ترتیب 
این ساختمان ها در 50 تا 80 سال آینده تا حد زیادی 
بر میزان نیاز به انرژی و آب تاثیر خواهند داشــت. 
این بدین معنی است که از امروز، طراحی، ساخت و 
اجرای این ساختمان ها می بایست بر اساس ضوابط 
کار آیی انرژی، جنبه های اقلیمی و حفاظت از منابع 

آبی صورت پذیرد.
جدای از تاثیــرات زیان باری که اتالف انرژی 
و ســـوخت بـر زیست بوم کـره زمـــین دارد، از 
منظـــر اقتصادی اتالف انرژی و سوخت یعنی از 
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بیــن رفتن منابعی که می توانســت جهت تعالی و 
رفاه افـراد جامعه به مصرف برسد. به طورکلی اگر 
میزان اتالف انرژی و ســوخت در ساختمان ها را 
حـــداقل ۳0 درصد در نظر بگیریم هر یک درصد 
صرفه جویی و جلوگیری از اتالف آن منـافع مـادی 
عظیمـــی را بـرای کشور در بردارد همچنان که در 
طرح ســاختمان ها و شهرها می باید تمام جنبه ها و 
ابعاد اجتماعی، روانی و فردی انسان ها را موردتوجه 
قرارداد و ســاختمانی که بدون توجه به جنبه های 
فوق ساخته شود مطلوب نخواهـد بـود، ولی به طور 
قطعی می توان گفت که در حال حاضر جوامعی که 
به اتالف انـرژی در سـاختارهای کالبـدی جامعه 
خود بی توجه باشــند در جهان رقابت آمیز کنونی 
جایی نخواهند داشت. اهمیت استفاده از روش های 
طراحی در مقایسه با دیگر روش ها در صرفه جویی 
مصرف سوخت و انرژی در این موضوع است که 
در استفاده از سایر روش ها مانند عایق بندی، می باید 
انرژی به مصرف رسـانده شـود، درحالی که اسـتفاده 

از روش های طراحی هیچ گونه
انرژی به جز انرژی اندیشه و شعور انسانی نیاز 
نــدارد. ازاین رو روش های طراحــی را می توان در 

زمره روش های پاک قلمداد نمود. 

W 3. پایداری
طراحی پایدار، نوعی از طراحی است که قصد 
دارد به نیازهای امروز بدون آسیب به منابع نسل های 
آینده پاسخ دهد. در طراحی پایدار باید به پایداری 
اجتماعی و اقتصادی به اندازه مصرف انرژی و تاثیر 

محیطی ساختمان ها و شهرها اهمیت داده شود. 
از دیدگاه ریچــارد راجرز طراحی پایدار قصد 
دارد تا با نیازهای آینده روبه رو شود بدون آنکه منابع 
طبیعی باقی مانده برای نسل های آینده از بین برود. 

در مورد ســاختمان هم طراحی پایدار به کار آیی 
منابع، انرژی حداقل، انعطاف پذیری و عمر طوالنی 
و درنهایت کاهش گازهای گلخانه ای اشاره می کند. 

W 4. توسعه پایدار
توســعه پایــدار، یک ایده و اصطالح بســیار 
گســترده است که معانی متفاوت و بسیاری دارد و 
درنتیجه فراوانی ایــن معانی، واکنش های مختلف 

صاحب نظران را برمی انگیزاند.
مفهوم توســعه پایدار، یک نــوع تالش برای 
ترکیب مفاهیم در حال رشد حوزه ای از موضوعات 
محیطی با موضوعات اجتماعی - اقتصادی می باشد. 
مفهوم توســعه پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطه 
انســان و طبیعت و انســان ها با یکدیگر می باشد. 
توسعه پایدار مفهومی کلی در همه ابعاد زندگی بشر 
شامل بخش های اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست 
و می شــود ازآنجاکه یکی از محورهای رسیدن به 
توسعه پایدار بهینه سازی مصرف انرژی می باشد و از 
طرفی مصرف انرژی در ساختمان یک سوم مصرف 

انرژی ساالنه کشور را به خود اختصاص می دهد.
بنابراین ارائه راهکارهایــی که بتواند مصرف 
انرژی را در این بخش کاهش دهد اهمیت فراوانی 
دارد رعایت کوچک تریــن جزئیات می تواند تأثیر 
زیــادی در کاهش مصرف در ســاختمان داشــته 
باشــد. به عنوان مثال، نحوه جهت گیری ساختمان، 
نحوه قرارگیری فضاهای جانبی و بهبود روش های 
عایق بندی با کمتریــن هزینه می تواند باعث بهبود 
کار آیی ســکونتگاه ها باشد؛ بنابراین با تصحیح در 
روش های ساخت و طراحی ساختمان می توانیم به 

طراحی ایده آل دست یابیم
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W 5 . معماری پایدار
کاربرد مفاهیم پایداری و اهداف توسعه پایدار در 
جهت کاهش اتالف انرژی و آلودگی محیط زیست 
در معماری، مبحثی به نام »معمــاری پایدار« را به 
وجود آورده است. در این نوع معماری، ساختمان 
نه تنها با شرایط اقلیمی منطقه خود را تطبیق می دهد، 
بلکــه ارتباط متقابلی با آن برقرار می کند. بطوریکه 
بر اساس گفته ی ریچارد راجرز، »ساختمان ها مانند 
پرندگان هستند که در زمستان پرهای خود را پوش 
داده و خود را با شرایط جدید محیط وفق می دهند 

و بر اساس آن سوخت وسازشان را تنظیم می کنند«
مهم تریــن ســرفصل های معمــاری پایدار را 
عناوین "معمــاری اکو - تک "، "معماری و انرژی 
" و "معماری سبز " تشکیل می دهد. معماری پایدار 
که درواقع زیرمجموعه طراحی پایدار است را شاید 
بتوان یکی از جریان های مهم معاصر به حساب آورد 
که عکس العملی منطقی در برابر مسایل و مشکالت 

عصر صنعت به شمار می رود. 
فســیلی  ســوخت های  بی رویــه  مصــرف 
به ویــژه هیدروکربن های مایع و گازی شــکل در 
ساختمان های مسکونی افزایش بی سابقه جمعیت 
جهان ســبب شــده اســت که به ســمت بحران 
زیســت محیطی و مصرف انرژی نزدیک شویم. با 
همه مزایای سوخت های فسیلی که دسترسی آسان 
و امکان استفاده با تجهیزات ساده است؛ اما محدود 
شدن منابع انرژی های فسیلی برای استفاده آیندگان، 
افزایش هزینه های گرمایش و سرما عدم تعادل در 
زندگی و افزایش بیماری های روانی به علت دوری 
از طبیعــت را می توان از پیامدهــای روبه کنونی 
دانست. در برخی کشورهای جهان درک این مشکل 
انجام شده و به سمت اصالح روش های سنتی خود 
برآمده اند به گونه ای که معماری همساز با اقلیم نقطه 

اصلی تمرکز و توجه آنان را تشــکیل داده اســت. 
بااین وجود ایران با دارا بودن ســابقه بسیار طوالنی 
از معماری همساز با اقلیم و هماهنگی با طبیعت و 
محیط زیست پیرامون خود، در سال های اخیر فاصله 
زیــادی با آن روند گرفته اســت به طوری که دیگر 
خبری از ساخت وسازهای متناسب با محیط زیست 
نمی باشــد. تنها دغدغه مردم زیبایی محل زندگی 
با پرداخت هر هزینه ای شــده است. متاسفانه گاه 
تصور می شــود که با ساخت وســاز به این روش، 
صرفه جویی قابل مالحظه ای در هزینه ها نموده ایم و 
از تجهیزات غیرضروری در ساخت بهره نبرده ایم 
غافل از اینکه هزینه هــای مصرف انرژی در مدت 
طوالنی سبب خواهد شــد توجیه اقتصادی بسیار 
باالیی برای اســتفاده از تجهیزات کاهنده مصرف 
انرژی و هماهنگ کننده ساختمان با محیط زیست به 

دست آوریم.
زندگــی مدرن در شــهرهای ایــران تقلیدی 
ناآگاهانه از نشانه های تمدن غرب را نشان می دهد 
و سبب شده است انسان ها نه تنها از یکدیگر بلکه 
از محیط زیســت وزندگی ســالم خود نیز فاصله 
زیادی بگیرند. سرما و گرمای فصل ها بی معنا شده 
اســت و دیگر تفاوتی ندارد که تابستان باشد و یا 
زمســتان در هر زمان با مصــرف مقدار بیش ازحد 
انرژی شرایط دلخواه را با بی توجهی به عواقب آن 
برای خودمان به وجود می آوریم. این وابســتگی ها 
عالوه به کاهش روابط اجتماعی، انســان را تبدیل 
به دشمن محیط زیست کرده است وزندگی توام با 
احترام پیشینیان با محیط زیست را تبدیل به رابطه ای 
خصومت آمیز نموده اســت. آمارها بیانگر آن است 
که بخش ساختمان در کشور 40 ٪ مصرف انرژی 
) معــادل ۳0 درصد از درامدهای حاصل از فروش 
نفت( را به خود اختصــاص می دهد که این میزان 
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در مقایســه با کشورهای پیشــرفته ی جهان ۳ تا 5 
برابر می باشــد. عالوه بر آنچه گفته شد، هزینه های 
گرمایش و سرمایش رو به افزایش است و خانواده ها 
و دستگاه های خصوصی و دولتی مبالغ زیادی برای 

گرمایش و سرمایش فضای خود هزینه می کنند.
امروزه در ســاختمان ها، انرژی زیادی جهت 
دستیابی به شــرایط مطلوب آسایش و به خصوص 
رسیدن به دمای مناسب صرف می شود. آمار و ارقام 
حاکی از آن است که در ممالک توسعه نیافته مصرف 
انرژی در بخش ســاختمان رو به افزایش اســت، 
به طوری که بیش از یک سوم انرژی در ساختمان های 
مختلف مصرف می شود. به جهت زیاد بودن سهم 
مصرف انرژی در ســاختمان های جدید، ضروری 
اســت که به طــرق مختلف راهبردهــای کاهش 
مصرف انرژی به دست آمده و به کار گرفته شوند. در 
آزمایش ها و تحقیقات چنین آمده است که هر یک 
درجه تغییر در نیاز به سیستم گرمایشی و سرمایشی 
حدود ۷ درصد امکان صرفه جویی در مصرف انرژی 
را مهیا می سازد. به این ترتیب مشخص می گردد که 
پرداختــن به راهکارهای مناســب در طراحی ها و 
محاسبات اقلیمی که صرفه جویی در مصرف انرژی 
و تطبیــق دمای هوا با دمای آســایش بدن و روح 
انســان را میسر می سازد حائز اهمیت باالیی است. 
جهت ارتقاء بهره وری در طراحی بناها، همواره این 
پرسش مطرح اســت که میزان انرژی مورداستفاده 
چقدر بــوده و چگونه می توان مصــرف انرژی را 
کاهش داد بی آنکه هزینه سنگینی را هم بر ساکنین 
اعمال نمود. در این میان، طراحی منطبق با اقلیم در 
زمره مهم ترین راهکارها است که نقطه اوج این گونه 
راهکارها را می توان در ســاختمان های سنتی ایران 
یافت که در طی ســالیان متوالی و طوالنی، جهت 
تطبیق بیشــتر با شرایط آســایش به دستاوردهایی 

ارزشمند دســت یافته اند. صرفه جویی در مصرف 
انرژی راه حل های زیادی دارد.

موقعیت کشور ایران ازنظر میزان دریافت انرژی 
خورشــیدی قرارگیری ایران در عرض جغرافیایی 
مناســب ســبب جذب مقادیر قابل توجــه انرژی 
خورشیدی شــده و از این طریق موقعیت ممتازی 
را برای بهره گیری از انرژی پایدار و پاک آن فراهم 
نموده به طوری که می توان با استراتژی های مناسب 
اتخاذشــده در این بخش مصرف ساختمان ها را به 
میزان قابل مالحظــه ای کاهش داد. کاهش مصرف 
انرژی با اســتفاده بیشتر از خورشید برای گرمایش 
و تامیــن انرژی الکتریکی و مصرف آن، به گردش 
هوا در بنا کمک نمــوده و راهکاری مطلوب برای 
دستیابی به پایداری محسوب می شود. کشور ایران 
در بیــن مدارهای ۲۹ تا ۳۱ درجه عرض شــمالی 
قرارگرفته است و در منطقه ای واقع شده است که به 
لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان 
در باالترین رده ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی 
در ایران بین ۱8۱۱ تا ۲۲۱۱ کیلووات ســاعت بر 
مترمربع در سال تخمین زده شده است که البته باالتر 
از میزان متوســط جهانی است. این ویژگی بیانگر 
پتانسیل باالی کشــور ایران در بهره گیری از انرژی 
خورشــید اســت. در ایران به طور متوسط سالیانه 
بیش از ۲8۱ روز آفتابی گزارش شــده و نواحی پر 
تابش استان خوزستان به عنوان مناسب ترین مناطق 
بهره برداری از این انرژی می باشــد. پس با توجه به 
این مطالب برای دستیابی به انرژی رایگان خورشید 
باید تمهیداتی ازجمله سیستم غیرفعال خورشیدی 
که هزینه ی کمتری نسبت به سیستم فعال دارد برای 
ساختمان های مسکونی کشور )با توجه به قرارگیری 
مناســب آن در عرض جغرافیایی مناسب(در نظر 

گرفت.
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W 5-1 
 3-3 چه بحران هایی موجب گردیده است 
تا استفاده از معماری پایدار به خصوص در 

ساختمان های ایران در کانون توجه قرار گيرد؟
مهندس محمدعلی شــفیع زاده، مدیرکل دفتر 
بهبود و بهره وری اقتصاد برق و انرژی وزارت نیرو 
در طول 40 سال گذشته در ایران مصرف برق ۶ تا 

8 درصد در هرسال افزایش یافته است
مقام مسئول طبق آخرین آمار منتشره ی وزارت 
نیرو، میزان مصرف بخش خانگی از برق کشــور 
حدود ۳۱.۷درصد است و بخش عمومی نیز حدود 
8/8 درصد و سایر مصارف غیر تولیدی حدود ۶/۶ 
درصد از برق کشور را مصرف می کنند و درمجموع 
بخش های مرتبط با ساختمان که غیرمولد و مصرفی 
اســت، بیش از 4۷ درصد برق تولیدی کشــور را 

مصرف می کند.
دکتر غالمرضا هوایــی، مدیرکل دفتر مقررات 
ملی ســاختمان وزارت راه، مســکن و شهرسازی 
شــدت مصرف انرژی ایــران ۹ برابر ژاپن و نروژ، 
۷ برابر کشورهای پیشرفته ی صنعتی، 5 برابر ترکیه، 
۳ برابر عربستان سعودی و 4 برابر متوسط جهانی 
است. مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت 
راه، مســکن و شهرسازی با اشاره به تولید بیش از 
۶00 میلیون مترمکعب گاز در کشور اذعان داشت: 
در روزهای بسیار سرد ســال، مصرف گاز کشور 
تقریبا با تولید برابــری می کند؛ به طوری که در این 
برهه از زمان صادرات گاز کشور متوقف می گردد. 
وی بخش ســاختمان را از مهم ترین منابع تلفات 
انرژی ایران دانست و اظهار کرد: حدود 40 درصد 
از گازی که در بخش ســاختمان مصرف می شود، 
بــه هدر می رود. وی همچنین به آمار ۱.۷ درصدی 
رشد مصرف انرژی در کشور اشاره نمود و افزود: 

با این روند رشد، متأســفانه ایران تا سال ۱404 به 
یکی از کشورهای واردکننده انرژی در جهان تبدیل 

خواهد شد.
دکتر محمد شــکرچی زاده، معاون وزیر راه و 
شهرســازی و رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرســازی در نگاهی متفاوت به وضعیت انرژی 
کشور، به سهم باالی یارانه های دولتی در این بخش 
اشاره نمود و گفت: سهم یارانه های انرژی در کشور 
در ســال ۲0۱۲ حدود ۱5 درصد درآمد ســرانه ی 
کشور بوده است. وی در ادامه افزود: مصرف انرژی 
در ایران 4 برابر متوســط جهانی است؛ درحالی که 
قیمت انرژی در کشــور یک ســوم متوسط جهانی 
می باشــد. وی ارزان بودن انرژی را در کشــور از 
چالش های بزرگی دانست که توجه به صرفه جویی 
را به شــدت تحت تأثیر قرارداد است و از طرفی به 
علت تبعات اجتماعی و اقتصادی نمی توان قیمت 
حامل های انرژی را افزایش داد؛ بنابراین یک تضاد 
بــه وجود می آید که در دوره ی طالیی قبل از اتمام 
منابع انرژی فقط می توان با روش های هوشمندانه 
و مدبرانــه آن را مدیریت نمــود. وی بابیان اینکه 
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان 5 الی ۱0 
درصد بر هزینه های اجرایی ســاختمان می افزاید؛ 
درحالی کــه می تواند 0۱ درصد صرفه جویی انرژی 
را در پی داشته باشد. وی نتایج یک پروژه ی پایلوت 
مصالح پوسته، سقف و تأسیسات ساختمان که در 
اردبیل انجام شده را تشریح نمود و افزود: با اقدامات 
انجام شده در این ســاختمان، نمونه و مانیتورینگ 
دوساله ی میزان مصرف انرژی، به صرفه جویی 40 
تا 45 درصدی در مصرف انرژی رسید، اما متأسفانه 

این اقدامات مهم، اجرایی نشد و ادامه پیدا نکرد.
مهندس هوشــنگ فالحتیان، معاون وزیر نیرو 
می گوید ایران برای تولید برق ساالنه ی کشور حدود 
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۶5 میلیارد لیتر سوخت مصرف می کند که اگر فقط 
با فعالیت های حوزه ی ساخت وساز بتوان ۱0 درصد 
در این میزان مصرف ســوخت صرفه جویی نمود، 
می توان ســاالنه حدود ۷ میلیارد دالر صرفه جویی 
ریالــی انجــام داد و آن را در بخش هــای دیگــر 

مورداستفاده قرارداد.
دکتر بهروز محمد کاری، مدیر دفتر انرژی مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به نقش 
رتبه بندی ساختمان ها در بهینه سازی مصرف انرژی، 
توضیحاتی در مورد نحوه ی گرید بندی در برچسب 
ساختمان و اجرا نمودن قانون اصالح الگوی مصرف 
انرژی ارائه نمود. وی مشکل اصلی در بخش انرژی 
را عدم هماهنگی بیــن ارگان های مختلف جهت 

بهینه سازی مصرف انرژی دانست و خواستار
ایجاد یک شورا یا نهاد مرکزی انرژی شد. مدیر 
دفتر انرژی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی با اشاره 
بر اینکه یک ششم از درآمد سرانه ی کشور به عنوان 
یارانه در حوزه ی انرژی مصرف می شود، مهم ترین 
اقدام برای بهینه ســازی مصرف انــرژی را حذف 
یارانه ها دانســت صرفه جویــی در مصرف انرژی 
با اعمــال مجموع های متعــادل از اقدامات قیمتی 
و غیر قیمتی به منظور کاهش مســتمر ( شــاخص 
شدت انرژیکشــور به حداقل دوسوم میزان کنونی 
تا پایان برنامه ی پنجم توسعه و به حداقل یک دوم 
میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر 

سیاست های زیر.
• اولویــت دادن به افزایش بهره وری در تولید، 
انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت های جدید 

تولید انرژی.
• انجام مطالعات جامع و یکپارچه ی سامانه ی 
انرژی کشور به منظور بهینه سازی عرضه و مصرف 

انرژی.

• تدوین برنامه ی ملی بهره وری انرژی و اعمال 
سیاست های تشــویقی نظیر حمایت مالی و فراهم 
کردن تســهیالت بانکی برای اجــرای طرح های 
بهینه سازی مصرف و عرضه ی انرژی و شکل گیری 
نهادهای مردمی و خصوصی جهت ارتقای کار آیی 

انرژی.
• پایش شــاخص های کالن انرژی با سازوکار 

مناسب.
• بازنگــری و تصویــب قوانیــن و مقررات 
مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال 
اســتانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات 
کلیه ی وسایل و تجهیزات انرژی بر و تقویت نظام 
نظارت بر حسن اجرای آن ها و الزام تولیدکنندگان به 
اصالح فرآیندهای تولیدی انرژی بر اصالح و تقویت 
ســاختار حمل ونقل عمومی با تأکیــد بر راه آهن 
درون شهری و برون شــهری به منظور فراهم کردن 
امکان استفاده ی سهل و ارزان از وسایل حمل ونقل 

عمومی.
• افزایش بازدهی نیروگاه ها، متنوع سازی منابع 
تولید برق و افزایش ســهم انرژی های تجدید پذیر 

و نوین.
• گســترش تولید بــرق از نیروگاه های تولید 
پراکنــده، کوچک مقیاس و پربازده بــرق و تولید 

هم زمان برق و حرارت.
• بهبــود روش های انتقــال حامل های انرژی 
ازجمله حداکثر ســازی انتقال فرآورده های نفتی از 

طریق خط لوله و راه آهن.
W  2-5 مسکن، بزرگ ترین توليدکننده ی گازهای

گلخانه ای
ســال ها اســت که ســاختمان ها، بزرگ ترین 
مصرف کننده انرژی در ایران محســوب می شوند. 
همین عامل مسکن، بزرگ ترین تولیدکننده ی گازهای 
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گلخانه ای باعث شده است که بخش خانگی؛ عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده ی گازهای گلخانه ای را نیز از 
میان بخش هــای مصرف کننده ی انرژی )خانگی و 
تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل ونقل(، به خود 
اختصاص دهد. هزینه ی اجتماعی انتشــار کلیه ی 
آالینده ها مطابق ترازنامه ی انرژی در ســال ۹0، از 
بخش خانگی برابر ۱۲۷۲۶ میلیارد ریال و از بخش 
صنعت برابر ۱۱4۹۹ ً میلیارد ریال برآورد شده است. 
این موضوع در کشورهای صنعتی به صورت کامال 
عکس است، به گونه ای که عمده ی تولید آالیندگی 
از صنایع نشــات می گیرد و سهم بخش خانگی در 
مقابل آن بسیار اندک است، سرانه ی تولید دی اکسید 
کربن در ایران در سال ۲0۱۱ به مقدار ۷ تن )۷000 
کیلوگرم به ازای هر نفر( می باشــد که از این حیث 
رتبه ی 40 در جهان رادار اســت. عاملی که بیش از 
میزان ســرانه ی ۷ تن دی اکسید کربن اهمیت دارد، 
ترکیب تولید این میزان آالینده در بخش های مختلف 
است. با توجه به گزارش آژانس بین المللی انرژی، 
ترکیب سرانه ی تولید دی اکسید کربن در بخش های 

مختلف به صورت زیر است
ایران با سرانه ی تولید ۱5۳4 کیلوگرم دی اکسید 
کربــن در بخش حمل ونقل: رتبه ی ۳8 دنیا ایران با 
ســرانه ی تولید ۱۳۹4 کیلوگرم دی اکسید کربن در 

بخش صنعت: رتبه ی ۳4 دنیا
ایران با سرانه ی تولید ۱4۱۱ کیلوگرم دی اکسید 
کربن در بخش مســکونی: رتبــه ی ۲ دنیا را از آن 

خودکرده است
با این تفاســیر، می توان ابراز داشت که یکی از 
عوامل اصلی کاهش ارزش افزوده در کشور و بروز 
مســائل زیســت محیطی، مصرف باال و بی رویه ی 
انرژی در بخش ساختمان است و باید آن ها به عنوان 
اولویت اول بهینه سازی انرژی در کشور به خصوص 

در زمان ســاخت، موردتوجه ویژه قرارداد تا اثرات 
مخرب زیســت محیطی آن منجر به کاهش کیفیت 
زندگی و تحمیل هزینه های اجتماعی ناخواســته 
به خانوارها نگردد. موضوع محیط زیســت انسانی 
به عنوان یکی از ارکان اولیه ی حقوق بشر، به قدری 
موضوع استراتژیکی تلقی می گردد که کنفرانس های 
بین المللی زیــادی در این مورد با حضور ســران 
جهان برگزارشده است که می توان از میان آن ها به 
کنفرانس ریو) ســران زمین( و کیوتو اشاره کرد. به 
نظر می رسد سازمان حفاظت محیط زیست؛ به عنوان 
تنها متولی حفاظت از محیط زیست در ایران، تاکنون 
برنامه ی مدون و بلندمدت مناســبی برای کاهش 
آالینده های بخش مسکونی نداشته است و متأسفانه 
اهمیت این موضوع در زیر سایه ی سنگین آلودگی 
هوا از طریق انتشار آالینده های بخش حمل ونقل؛ به 
نادرســتی کمرنگ شده است. با توجه به اهمیت و 
حساسیت ویژه ی این موضوع، از سازمان حفاظت 
محیط زیســت انتظار می رود، سیاست گذاری های 
مناسبی را جهت کنترل روند رو به رشد آالیندگی از 
طریق بخش مسکونی و ساختمان با همکاری سایر 
نهادهای مرتبط؛ در برنامه های آتی خود پیش بینی 
و اجرایی کند دفتر بهینه ســازی مصرف انرژی در 
جهت تحقق اهداف مدیریــت مصرف انرژی در 
کشور با همکاری سازمان بهره وری انرژی ایران و 
سازمان مدیریت انرژی و محیط زیست فرانسه، اقدام 
به انجام پنج مطالعه موردی در انواع ساختمان های 
موجود کشور شامل ساختمان های اداری، بیمارستان، 
هتل، مجتمع مســکونی و آپارتمانی نموده است. 
تحلیل وضعیــت نمودارها، میزان تلفات انرژی در 
ساختمان های بررسی شده که بیشترین مقدار اتالف 
انرژی از جانب پوسته ساختمان ها می باشد را نشان 
می دهد. این بررســی، ضرورت و اهمیت پرداخت 
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قاطعانه به موضوع انرژی در زمینه های صرفه جویی 
در مصرف انرژی، حفاظت از انرژی و اســتفاده از 
منابع تجدید پذیر در کشور ایران را دوچندان می کند 
و این مساله نیازمند بازبینی اساسی تر و آگاهانه تری 
در سیاســت گذاری های کوتاه مــدت و درازمدت 

انرژی است.
در مصرف انرژی مقایسه با کشورهای خارجی 
یکی از سیاســت گذاری های صــورت گرفته در 
خارج از ایران، احداث پارک های انرژی اســت که 
در راستای گسترش مطالعات و تحقیقات و تسریع 
در طرح های کاربردی - پژوهشــی و نیز افزایش 
آگاهی عمومی، آموزش و اطالع رســانی نسبت به 
موضوع انرژی، بهینه سازی مصرف و بهره گیری از 
انرژی های نو ایجادشده اند. برداشت های متفاوتی از 
مفهوم پارک انرژی در جهــان وجود دارد، اما اکثر 
آن ها عالوه بر تولید انــرژی، تحقیقات و آموزش 
عمومی و تخصصی را در برنامه اصلی خوددارند. 
در ایــن میان ایران از هیچ گونه ســهمی برخوردار 

نیست.
W 3-5 نقش مهندسان در پایداری ساختمان ها

مهندسان ســاختمان به عنوان مهم ترین عوامل 
تولید ســاختمان و مســکن نقش بسیار مهمی در 

کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها دارند.
اســتقرار صحیح ســاختمان،  جهت گیری و 
طراحی مطلوب، اجرای شایسته با مصالح مرغوب، 
به کارگیری تأسیسات ساختمانی مناسب و بهره گیری 
از انرژی هــای تجدید پذیر ازجمله سیســتم های 
خورشیدی، از مواردی است که هر یک می تواند در 
کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان مؤثر باشد

با توجه به این مسؤولیت مهم، ارتقای دانش و 
کسب اطالعات الزم در رابطه با فناوری های نوین 
ساختمانی و تأسیساتی و راهکارهای کاهش مصرف 

انرژی در ســاختمان ها، یک نیاز بســیار ضروری 
برای مهندسان ســاختمان است تا بتوانند وظیفه و 
مسؤولیت خود را در این زمینه به خوبی ایفا نمایند.

W  4-5 اصول معماری پایدار از دیدگاه بزرگان
معماری

 اصول جين کيم
به زعم جونگ جین کیم سه اصل برای پایداری 

در معماری مطرح می شود.
۱. صرفه جویــی در مصرف منابع که با کاهش 

مصرف، استفاده مجدد و بازیافت منابع طبیعی
۲. به کار گرفته شده در ساختمان ارتباط دارد.

۳. طراحی بر اســاس چرخه حیات که روشی 
را برای تحلیل فرایند ســاختن بنا و تاثیرات آن بر 

محیط زیست مطرح می کند.
4. طراحی انســانی که بر تعامل بین انســان و 

جهان طبیعی تمرکز دارد.
بر این اســاس راهبردهــای طراحی متعددی 
مطرح شده اند ازجمله می توان به برنامه ریزی محیطی 
با توجه به توان و ظرفیت زیســت بوم، به کارگیری 
مواد و تجهیزات با مصرف انرژی پایین، منظرسازی 
بومــی، جمع آوری آب باران و آب های ســطحی، 
به کارگیری و بازیافت مواد و مصالح استفاده شــده، 
گرمایش و ســرمایش غیرفعال خورشیدی، منابع 
تجدید پذیر مانند باد و گرمای زمین، اســتفاده از 
مواد تجدید پذیر و بادوام، احترام به شرایط زمین، 
حفاظت از پوشــش گیاهی و جانــوری، پیوند با 
حمل ونقل عمومی، آســایش اقلیمی در فضاهای 
باز، اســتفاده از مواد غیر سمی و توجه به نیازهای 
گروه های انسانی خاص همچون معلوالن اشاره کرد.

اصول هانوور
ویلیام مک دونو و همکارانــش اصول زیر را 
برای ساختمان های کاهنده گازهای گلخانه ای ارایه 
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می دهند:
۱. آب و انرژی موردنیاز خود را از سایت تامین 

کنند.
۲. به طور خاص با سایت و اقلیم سازگار باشند 

و ضمن تغییر شرایط تکامل یابند.
۳. آلودگی ایجاد نکنند و مواد زایدی که برای 
ســایر فرایندهای ساختمان با محیط بالفصل مفید 

نیست تولید نکنند.
4. ســالمتی تمام ســاکنین را ارتقا بخشــند 

همان طور که اکوسیستم این کار را انجام می دهد.
5. شامل سیستم های جامع یا یکپارچه ای باشند 

که آرایی و راحتی را به حداکثر برسانند.
۶. بیش از اینکه ســالمت و تنوع اکوسیســتم 

محلی را کاهش دهند، آن را بهبود
۷. زیبا و الهام تخیالت ما باشند.

اصول کلی ورزاناهارت
از دیــدگاه کلی ورزناهارت کــه خود نیز در 
ساختمان های سبز ساکن هستند اصولی باید رعایت 
شــود تا یک بنا به عنوان نمونه ای از یک معماری 

پایدار طبقه بندی شود این اصول عبارت اند از:
۱. کوچک بیندیشید.

۲. ساختمان را با آفتاب گرم کنید.
۳. راحتی و آسایش خود را حفظ کنید.

4. از انرژی های قابل بازیافت استفاده کنید.
5. آب را ذخیره کنید.

۶. از مصالح بومی استفاده کنید.
۷. از مصالح طبیعی استفاده کنید.

8. جنگل های طبیعی را حفظ کنید.
۹. از مصالح قابل بازیافت استفاده کنید.

۱0. بادوام بسازید.
۱۱. غذایتان را تولید کنید.

۱۲. غذایتان را نگهداری و ذخیره کنید.

اصول براند و روبرت وال
اصــول تعیین کننده یک بنــا به عنوان معماری 

پایدار از دیدگاه براند وربرت وال عبارت اند از:
۱. حفظ انرژی: بنا باید طوری ساخته شود که 
نیاز ساختمان به سوخت فسیلی را به حداقل برساند.
۲. هماهنگی با اقلیم: بنا باید طوری ساخته شود 
کــه با اقلیم و منابع انرژی موجود در محل احداث 

هماهنگی داشته باشد.
۳. کاهــش اســتفاده از منابع جدیــد مصالح: 
ســاختمان باید به گونه ای ساخته شــود که میزان 
استفاده از منابع جدید را تا حد امکان کاهش داده و 
در پایان عمر مفید خود برای ساختن بناهای جدید، 

خود به عنوان منبع جدید به کار رود.
4. برآوردن نیازهای ساکنان: در معماری برآورده 
شــدن نیازهای روحی و جسمی ساکنان از اهمیت 

خاصی برخوردار است.)طراحی انسان محور(
5. هماهنگی با ساختگاه: بنا باید با مالیمت در 
زمین ســاختگاه خود قرار گیرد و با محیط اطراف 

سنخیت داشته باشد.
۶. کل گرایی: تمام اصول معماری پایدار باید در 
یک پروسه کامل که منجر به ساخت محیط زیست 

سالم می شود، تجسم یابد.
اصول توماس فيشر

پنج اصل معماری محیطی به وسیله توماس فیشر 
به شرح زیر عنوان شده است

۱. محیط داخلی سالم: همه اقدامات ممکن به 
کار گرفته شــود تا اطمینان حاصل شود که مصالح 
و سیستم های ســاختمانی، مواد، گازهای سمی و 
آالینده به فضای داخلی منتشر نمی کنند و اقدامات 
مضاعفــی جهت تمیز و تازه کــردن هوای داخلی 

به وسیله فیلتراسیون و کاشت گیاه به کار رود.
۲. کار آیی و بهره وری انــرژی: همه اقدامات 
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ممکن به کار گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که 
مصرف انرژی ساختمان حداقل باشد. سیستم های 
گرمایــش، ســرمایش و روشــنایی، روش هــا و 
محصوالتی را استفاده کنند که انرژی را ذخیره کنند 
یا از روش های بکار رفته در ساختمان های پایدار کم 

انرژی استفاده شود.
۳. مصالح بی خطر اکولوژیکی: تمام تمهیدات 
ممکــن بــه کار رود تا از مصالــح و فرآورده های 
ســاختمانی اســتفاده شــود که تخریب و ویرانی 
محیط زیســت جهانی را کاهــش دهند. چوب، بر 
اســاس جنگل داری به عنــوان مصالح غیر مخرب 

انتخاب شده است.
ســایر مصالــح و فرآورده ها نیز بایســتی، بر 
اســاس میزان ضایعات سمی و تولید آلودگی آن ها 

موردتوجه باشند.
4. فرم محیطــی: کلیه اقدامات ممکن صورت 
پذیرد تا فرم و پالن طراحی با سایت، اقلیم و منطقه 
مرتبط باشد. بایستی تمهیداتی جهت بهبود و ارتقاء 
اکولوژی سایت به کار گرفته شود جهت بازیافت و 
بهینه سازی انرژی بایستی مقتضیاتی فراهم گردد و 
در مورد فرم ساختمان بایستی اقداماتی لحاظ گردد 
که ارتباط موزون و هماهنگی میان ساکنین و طبیعت 

برقرار شود.
5. طراحی خوب: کلیه اقدامات ممکن باید برای 
دستیابی به کار آیی، دوام، ارتباط مناسب فضاهای 
به کاررفته، سیر کالسیون، فرم ساختمان، سیستم های 

مکانیکی و تکنولوژی ساختمان صورت پذیرد.
۶. روابــط ســمبلیک بــا تاریخچــه خاص، 
زمین و اصول معنوی بایســتی دنبال و ابراز شوند 
ساختمان های نهایی بایســتی خوب ساخته شود 
و زیبا و راحت باشــند. ســاختمان ها پس از اتمام 

ساخت خوب، راحت و زیبا باشند.

اصول محيطی هيو
یکی دیگر از اصولی کــه برای طراحی پایدار 
مطرح شده است اصول محیطی هیو است و عبارت 

است از:
۱. درک محیط و بســتر: طراحی پایدار با درک 
عمیق از محیط و بســتر آغاز می شــود. اگر ما به 
تفاوت ها و ویژگی های خاص محیط و بستر واقف 
باشــیم، می توانیم بدون تخریب و ایجاد صدمه در 
آن ساکن شویم. فهم و درک بستر به تعیین مراحل 
طراحی از قبیل جهت یابی یک ساختمان نسبت به 
خورشید در ســایت، حفظ محیط طبیعی و شبکه 

دسترسی به حمل ونقل عمومی، کمک می کند.
۲. پیونــد و ارتبــاط با طبیعت: خواه ســایت 
طراحی، درون شــهر و یا در محیط طبیعی تر باشد، 
پیوند و ارتباط با طبیعت بازگشت به زندگی محیطی 
را در خود دارد و طرح اثربخش به ما کمک می کند 

به جایگاهمان در طبیعت واقف باشیم.
۳. درک روندهای موجود در طبیعت: در سیستم 
موجود در طبیعت زباله موجود نیســت. الشه یک 
موجود، غذای یک موجود دیگر می شود. به بیان دیگر 
موجب احترام بشر به نیازهای انواع گونه های طبیعی 

می گردد.
4. شناخت فرآیندهای طبیعی: در طبیعت اتالفی 
وجود ندارد. محصوالت جانبی یک ارگانیسم غذای 
ارگانیســم دیگری می شود به بیان دیگر سیستم های 
طبیعی از حلقه های منسجم تشکیل شده اند. به واسطه 
کار با فرایندهای زنده ما به نیاز همه گونه ها احترام 
خواهیم گذارد. یا به کارگیری روندهایی که بیشــتر 
باعــث احیا می شــوند تا زوال، ما بقای بیشــتری 
خواهیم یافت. ایجاد چرخه های طبیعی و طراحی 
که بتواند خود را در چرخه طبیعت قرار دهد، محیط 

طراحی شده را به زندگی بازگشت می دهد.
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5. شــناخت تاثیرات محیطــی: طراحی پایدار 
می کوشد درکی از تاثیرات محیطی به واسطه تحلیل 
سایت، ارزیابی انرژی و سموم موجود در مصالح، 
کار آیی انرژی در طرح و فنون ساختمان و مصالح 
داشته باشد. تاثیرات منفی محیطی می تواند به وسیله 
اســتفاده از مصالح و پوشش های ساختمان پایدار، 
مصالحی که حاوی مواد ســمی کمی در ساخت و 
نصب هستند و استفاده از مصالح بازیافتی از محل 

در حین کار کاهش یابد.
۶. شــناخت و درک مردم: طراحی پایدار باید 
سطح وسیعی از فرهنگ ها، نسل ها، مذاهب عادات 
مردمــی را که از آن اســتفاده می کننــد و یا در آن 
ساکن می شوند، موردتوجه قرار دهد و این نیازمند 
حساســیت و همدردی با نیازهای مردم و جامعه 

است 

W  6 .اصــول معماری پایدار در جهت کاهش
گازهای گلخانه ای در بخش مسکونی

بــا توجه به دیدگاه و اصول معماران مطرح در 
مورد معماری پایدار و همچنین مطالعات فردی به 
اصول کلی در این زمینه دست پیدا کردیم که شامل:
طراحی پایدار همــکاری متفکرانه معماری با 
مهندســی، برق و سازه است. عالوه بر فاکتورهای 
متداول طراحی مانند زیبایی، تناسب و بافت و سایه 

و نور و امکاناتی که باید مدنظر قرار گیرند،
گــروه طراحی باید به عوامــل مدت محیطی، 
اقتصادی و انسانی توجه نموده و اصول اولیه آن را 

که به قرار زیر است، مدنظر قرار دهد.
الف( گوناگونی و تنــوع ب( اقلیم و آب وهوا  
ج ( پوشش ساختمان ها د( احیا هویت فرهنگی و 
منطقه ای ه ( حجم ساختمان ها و جانمایی فضاهای 
داخلی ســاختمان و مصالح ساختمانی ز ( برآورد 

نیازهای انســان ح( هماهنگی با بســتر ط( توجه 
هم زمان به همه اصول که در ادامه به تعریف هر یک 

پرداخته می شود
W 1-6 گوناگونی و تنوع

تنوع و گوناگونی از عواملی اســت که باعث 
تساوی و عدالت بیشــتر در هر سیستمی می شود 
که از اساسی ترین اهداف توسعه پایدار نیز هست. 
یک اصل معروف در میان زیست شناسان و محیط 
شناســان وجود دارد که مناطقی که در آن ها حیات 
وجود دارد اگر دارای تنوع و گوناگونی بیشــتری 
باشند در مقایسه با مناطقی که یکنواخت هستند و 
دارای تنوع و گوناگونی کمتری هستند سالمت ترند.
در ارتباط با مســائل شهری نیز این امر صادق 
است محله های شهری که در آن همسایگی ها دارای 
کاربری یکسان هستند باعث باال رفتن نیاز ساکنین به 
اتومبیل بیشتر شده و مصرف بیشتر انرژی و کاهش 
کیفیت هــوا را در پــی دارد درحالی که با طراحی 
کاربری های متفاوت در همسایگی ها در یک بافت 
مشخص تا 44 درصد از هزینه های مصرف کنندگان 
و شهرداری ها کاسته خواهد شد و همچنین آلودگی 

هوا نیز تا 45 درصد کاهش می یابد. 
W 2-6 اقليم و آب وهوا

معماری هر عصــر و هر منطقه ای، دانســتن 
چگونگی مطابقت ساختمان با اقلیم خاص آن منطقه 

و از مباحث مهم در معماری می باشد.
درواقع طراحی اقلیمی، روشی است برای کاهش 
همه جانبه هزینه انرژی یک ساختمان و عوامل موثر 
بر یک بنا شــامل تابش آفتاب، دما، رطوبت، باد و 
بارندگی می باشــد که شناخت هر یک و کنترل آن 
در طراحی، اولین قدم محســوب می گردد. در این 
راستا توجه رجوع به راهکارهای بومی در معماری 
گذشته هر منطقه بسیار کارساز خواهد بود. این اصل 
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بیشترین تاثیر را در جهت گیری ساختمان دارد که 
شامل توجه به سه عنصر اصلی طبیعت است:

خورشید: که تاثیر روی جهت گیری ساختمان 
دارد. کشیدگی ساختمان در راستای محور شمالی 
جنوبی حرارت اکتســابی از خورشید را به حداکثر 
می رساند. همچنین توجه به گردش سالیانه، ارتفاع 
خورشــید در هنگام طراحی ســطوح دیوارهای 
خارجی و جانمایی پنجره ها و سایه بآن ها و ... موثر 

است.
باد: شــکل حجمی ساختمان ها باید به گونه ای 
باشد که در اقلیم های سرد جریان باد سرد را هدایت 
کند و در اقلیم های گرم باد خنک را به داخل خانه 

هدایت نماید.
المان هــای ســبز ماننــد درختــان و گیاهان 
)سبزینگی(: می توانند ساختمان را از حرارت های 
مازاد خورشید و بادهای مزاحم حفاظت نماید و در 

تهویه هوای داخلی نیز موثر می باشند.
W 3-6 پوشش ساختمان ها

جرم حرارتی مصالح ساختمانی: جرم حرارتی 
باالتر در مورد دیوارها و ســقف ها باعث باال رفتن 
زمــان انتقال حرارت بین فضــای داخلی و خارج 
می شود. استفاده از پوشش های دوجداره که می تواند 
باعث شود که بیشترین حرارت خورشید در روزبه 

دست آمده و در شب مصرف شود.
رنگ: رنگ سطوح خارجی بر حرارت اکتسابی 
از خورشــید موثر اســت. رنگ های روشن برای 
اقلیم های گرم و رنگ های تیره و مواد جذب کننده 

برای اقلیم های سرد ترجیح داده می شوند.
پنجــره: نوع، جنس و ابعاد. مکان یابی پنجره ها 
تاثیر بســزایی در حرارت اکتسابی خورشید دارد. 
همچنین نوع شیشــه و پروفیل انتخابی که امروزه 
دارای تکنولوژی پیشــرفته ای است هرچند نیازمند 

ســرمایه اولیه بیشتری است اما در درازمدت باعث 
کاهش هزینه های انرژی مصرفی ساختمان

ابزار سایه اندازی: برآمدگی ها و برون زدگی های 
بام ساختمان، ســایه به آن ها ساباط ها و پرده ها از 
ابزاری اســت که به این منظور و برای جلوگیری 
از دریافت حرارت غیرضروری. جانمایی و استفاده 

گردد.
د( احيا هویت فرهنگی و منطقه ای

ایجــاد فرهنگ پایــدار، نیازمند زنــده کردن 
احساس اجتماعی، ارتباط و آمیزش با دنیای طبیعی 
اســت. در معماری پایدار، باید به مردم مجال بروز 
قابلیت های کامل خود را داد تا خودشان را دریابند 
و در ارتبــاط با دیگران به درکی عالی از بشــریت 
برسند و به این ترتیب، ارتباط خود با گذشته و آینده 
را بازیابند. در این رابطه توجه به شیوه های معماری 
بومی موجود راه گشا هســتند چراکه اغلب آن ها 
جوابگوی اقلیم و فرهنگ منطقه می باشــند. ضمنا 
توجه به این مسئله در طراحی، در باال بردن احساس 
مکان در هر شخصی که در آن واقع شود موثر بوده 
و نقش دارد استفاده از مصالح بوم آورد تا حد امکان 

استفاده از کارگران و تکنیک های محلی
استفاده از المان ها و نمادهای بومی - متاثر روح 
محلی - که جوابگوی ویژگی های اقلیمی منطقه نیز 

می باشند.
W  4-6 حجم ساختمان ها و جانمایی فضاهای

داخلی ساختمان
نســبت کمترین سطح بیرونی به حجم: نسبتی 
است معادل حجم کلی ساختمان تقسیم بر مساحت 
کلی دیوارهای خارجی ســاختمان به طورکلی یک 
) وی اس آر(  نشــان دهنده یک هندسه ساختمانی 
باراندمان خوب اســت؛ یعنی هندســه ساختمان 
به گونه ای باشد که ســطوح خارجی حداقل مقدار 
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ممکنه باشد و حجم فضای داخلی ساختمان حداکثر 
مقدار ممکنه باشــد. ازلحاظ ریاضیاتی بهینه ترین 
حالت وی اس آر برای شــکل هندسی کره است؛ 
بنابراین می توان نشان داد که هر ساختمانی با ارتفاع 
بلندتر از نصف اضالع سطح زیربنایش پرهزینه تر 
و کم راندمان از ســاختمانی خواهد بود که ارتفاع 
آن مســاوی و یا مســاوی و یا کوچک تر از نصف 

زیربنایش است.
نســبت ســطح به محیط )ای پی آر(: عبارت 
اســت از مساحت یک طبقه تقســیم بر محیط آن 
طبقه یا به عبارت دیگر مساحت طبقه بر واحد طول 
دیوارهای محیطی. هرچه این مقدار بزرگ تر باشد 
راندمان انرژی ساختمان بیشــتر خواهد بود. یک 
ســاختمان مدور یا چهارگوش بهترین) ای پی آر( 

را خواهد داشت.
بهره گیری  بــرای  طرح بندی فضاهای داخلی 
از فواید ســرمایش طبیعی: این گزینه شامل تطبیق 
ساختمان با شرایطی است که بتواند بیشترین نسیم 
مالیم تابســتانی را بــه دســت آورد. در این میان 
جانمایی مناســب پنچره ها این بادها را به گردش 
درمی آورد. مشروط بر اینکه محورهای هدایت کننده 
هوا به صورت عمودی یعنی سقف ها و گنبدها و ... 
در هدایت هوای مصرف شده و تهویه آن به صورت 

موثر عمل کرده و طراحی شوند.
طرح بندی فضاهای داخلی برای بهره گیری از 
حرارت خورشید: اســتفاده از مصالحی با ظرفیت 
حرارتی باال برای جــذب و نگهداری حرارت در 
پوشــش دیوارها با اســتفاده از ســطوح بزرگ با 
پنجره هــای بزرگ در ضلع جنوبــی برای دریافت 
بیشــترین حرارت خورشــید موثر است. نماهای 
شرقی با پنجره های بزرگ باعث باال رفتن حرارت 
اکتسابی ساختمان در طول ساعات صبح می گردد 

و سایه اندازی و پنجره های کم در جبهه های غربی 
مانع می شود که حرارت مازاد در ساعات بعد ظهر 

به دست آید.
طرح بندی فضاهای داخلی برای بهره گیری از 
بیشترین نور طبیعی: این گزینه عبارت از استفاده از 
یک نور طبیعی به جای استفاده از نور الکتریکی است 
که موجب کاهش انرژی مصرف ساختمان می گردد. 
پنجره های ســقفی و کفی و روزنه ها و پنجره های 
دیــواری می توانند ابزاری در جهــت هدایت نور 
طبیعی به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم به داخل 
ساختمان باشند که بستگی به کیفیت مطلوب نور 
و همچنین عملکرد فضای موردنظر دارد. برای مثال 
نور شمال و جنوب دارای بهترین کیفیت ها بوده و 

نورگیری از سمت غرب خسته کننده می باشد.
W 5-6 مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی استفاده شده در ساختمان از 
عوامل اساســی در پایداری به شمار می روند. البته 
نحوه انتخاب این مصالح نیاز به ســبک و سنگین 
کردن مواد زیادی از سوی طراح دارد. به عنوان مثال 
بین انتخاب چوب یا ورق اســتیل برای پوشــش 
یک ســطح انتخاب چوب هزینه تهیه و همچنین 
آلودگی های محیطی کمتــری دارد و این در حالی 
است که دوام ورق استیل بیشتر بوده و قابل بازیافت 

است ولی هزینه های زیست محیطی دارد.
مصالح قابل بازیافــت: در این مورد با تخمین 
عمر مفید ساختمان می توان از مصالح استفاده شده 

بعد از عمر مفید ساختمان نیز استفاده نمود.
توجه به منشا مصالح ســاختمانی: ایا مصالح 
موردنظر از یک منبع تجدید نشدنی به دست می آید 
یا خیر؟ به عنوان مثال اگر این ماده چوب باشــد آیا 
استفاده از آن به پایداری منبعی که تهیه شده است( 
جنگل آســیب وارد می کند؟ درحالی کــه امروزه 
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چوب های مهندسی ســاز زیادی وجود دارد که از 
درختان باکیفیت پایین تــر و همچنین از ضایعات 
آن ها ساخته می شود. همچنین نزدیکی محل منشا 

مصالح و مصرف آن ها یک نکته مهم است.
توجه به ظرفیــت حرارتی مصالح: این فاکتور 
همان مدت دربرداشتن انرژی در یک ماه ساختمان 
اســت. امروزه ضرایبی برای ایــن فاکتور در مورد 

مصالح ارائه گردیده است.
توجه به روش تولید مصالح: اگرچه این عامل 
به خاطر پنهان ماندن در ســاختمان چندان به نظر 
نمی آید لکن فرایند تولیــد مصالح یکی از عوامل 
اصلی در فشارهای محیطی است. همیشه باید این 
سوال در نزد طراحان مطرح باشد که آیا فرایند تولید 
مصالح ساختمانی دارای ضایعات خطرناک محیطی 
هستند؟ شرکت های سازنده چگونه در کاهش این 

آسیب ها اقدام می نمایند؟
توجه به سمی بودن مصالح ساختمانی: امروزه 
ثابت شده که بسیاری از مصالح ساختمانی از خود 
بخارهای ســمی ســاطع می نمایــد و باعث بروز 
بیماری هایی در ســاکنین می گردند. چســب های 
فرمالدهید و رزین ها، ســرب، رنگ های روغنی و 
ترکیبات آلی بخار شــدنی و فلورو کربن ها که در 
چسب ها و رنگ ها هستند از موجبات بروز این گونه 

مشکالت هستند.
انتخاب مواد طبیعی تا حــد امکان: که انرژی 
کمتــری در جهــت تهیــه آن ها مصرف شــده و 
آلودگی های کمتری دارند. البته توجه به اینکه مهم 
است که اســتخراج بی رویه سبب ناپایداری منشا 

مصالح می گردد.
توجه به طول عمر و دوام مصالح: مصالح پایدار 
نیاز به مرمت زیــاد و جایگزینی دائمی در چرخه 

زندگی ساختمان ندارند.

W 6-6 هماهنگی با بستر
توجه به موقعیت شهری و دسترسی ها در نظر 
گرفتن خطوط از ســایت در طراحی نما توجه به 
وحدت مجموعه در ترکیب واحدهای معماری اعم 

از مسکونی و خدماتی
توجه به تاثیر بنا بر بافت اطراف مثل سایه اندازی، 

ممانعت از جریان باد، اشراف

W  7 .شــش اصل طراحی پایــدار از دیدگاه
اندیشمندان

در جهت دســتیابی به اهــداف طراحی پایدار 
تاکنون از دیدگاه متفاوت به وسیله اندیشمندان اصول 
متعددی برای معماری پایدار ارائه شده است. آنچه 
بارز است همه این اصول در راستای نایل شدن به 
یک هدف و دستیابی به پایداری در معماری و به تبع 

آن توسعه پایدار است.

W  8. اســتفاده از مصالح استاندارد، ضرورت
معماری پایدار

در بحث ذخیره ی انرژی میزان اهمیت استفاده 
از مصالح باکیفیت و اســتاندارد مشخص می شود. 
متأســفانه علی رغم اهمیت این مورد، مسأله ای که 
ذهن دست اندرکاران ساختمان و نظام مهندسی را به 
خود مشــغول کرده، بازار و به عبارتی تقاضا برای 
کاالی غیراستاندارد است که خود عاملی برای هدر 
رفت انرژی محسوب می شود. موضوع دیگری که 
در بخش ســاختمان درصد باالیی از انرژی فسیلی 
اتالف شده را به خود اختصاص می دهد، مدل های 
کلیشه ای و غیراستاندارد ساختمان سازی است که به 
دلیل ناهمگونی با شرایط اقلیمی بناها، باعث اتالف 
انــرژی و آلودگی محیط زیســت می گردد. همین 
موضوع باعث شــده اســت تا محققان در تدارک 
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انرژی هــای پاک و تجدید پذیــر برای جایگزینی 
انرژی های فسیلی است، باشند

استفاده از انواع عایق های حرارتی در جداره های 
ساختمان، بهره برداری از پنجره های مناسب ازنظر 
انرژی و حفظ آن، اســتفاده از ســایه ی طبیعی و 
مصنوعی بــرای جلوگیری از تابش مســتقیم نور 
خورشید در فصل گرما، بهره برداری از انرژی تابشی 
خورشید در فصل زمستان و استفاده از سیستم های 
حرارتی ســانترال ازجمله راه های افزایش راندمان 

مصرف انرژی در ساختمان ها به حساب می آید.
همچنین وجود پمپ های حرارتی، اســتفاده ی 
مستقیم از سوخت های فسیلی به جای برق حاصله 
از آن ها، مصرف رنگ های مناســب ازنظر جذب 
حرارت در ســاختمان، اســتفاده از بادشــکن ها، 
تقســیم بندی داخل ســاختمان ازنظــر حرارتی، 
ساختمان ســازی با توجه به شکل و جهت مناسب 
برای قرارگرفتن ساختمان ها و رعایت استانداردهای 
ساختمان ســازی ولوله کشــی و نصب تأسیسات 
سرمایشی و گرمایشــی از دیگر راه های پیشنهادی 

برای صرفه جویی و مصرف بهینه ی انرژی است.
البته ذکر این نکته ضروری است که اگر هدف، 
جایگزینی صددرصدی انرژی فسیلی با انرژی های 
پاک و تجدید پذیر باشد، این کار در آینده ی نزدیک 
عملی نخواهد شــد؛ اما اگر هدف صرفه جویی در 
مصرف انرژی فســیلی باشــد تا از ذخایر موجود 
استفاده ی مناســب تری صورت پذیرد، این کار در 
شرایط ً فعلی چه ازلحاظ تکنولوژی و چه ازلحاظ 

اقتصادی کامال عملی و امکان پذیر است
همچنین به نظــر دیگر کارشناســان، عوامل 
نگهدارنــده ی ســاختمان یکی دیگــر از راه های 
صرفه جویی در مصرف انرژی اســت. طبق مبحث 
۲۲ قانون مقررات ملی ساختمان، نحوه ی نگهداری 

و کنترل ساختمان باید موردتوجه دست اندرکاران 
ســاختمان و بهره برداران قرار بگیــرد؛ باید کنترل 
شود که تجهیزات ساختمان استاندارد است یا نیاز 
به کنترل و بررســی دارد. توجه داشته باشید که در 
صورت بــروز این اتفاق چه میزان از انرژی ذخیره 

خواهد شد.
راهــکار دیگری که قابلیت اجرایی دارد این که 
شرکت های بازرسی به کمک کاردآن ها و مجریان 
وارد مرحله ی کنترلی شوند و مدیریت آن را شورای 

مرکزی نظام مهندسی می تواند به عهده بگیرد.
الزم است تمامی منازل سازوکاری ترتیب دهند 
که بتوانند یک بودجه ی پایــدار برای بهره برداری 
داشته باشند و ساختمان های موجود از تجهیزات و 
فناوری جدید استفاده نمایند. در این زمینه گام های 
خوبی برداشته شده است و برای رسیدن به این مهم 
نیاز به یک مدیریت شهری بین نهادها است تا بحث 
صرفه جویی اقتصادی که یک دســتور دینی است 

محقق گردد.
با یک مدیریت صحیح می توان در حداقل زمان 
به اهداف موردنظر درزمینه ی اســتفاده ی بهینه از 
انرژی دست یافت. باید دست عوامل غیر ذی صالح 
را در بخش ســاختمان کوتاه کرد و از حضور افراد 

متخصص استفاده نمود.
ایران دارای رتبه ی دوم دنیا در تولید دی اکسید 

کربن در بخش مسکونی شد.
آژانس بین المللی انرژی در آخرین گزارش خود 
از وضعیت آالینده های بخش ســاختمانی، رتبه ی 
دوم تولید دی اکســید کربن در بخش ساخت وساز 
را بــه آپارتمان های ایران داد. در این گزارش تأکید 
شده اســت: ایران با تولید سرانه ی ۱4۱۱ کیلوگرم 
دی اکسید کربن در بخش مسکونی، دومین کشور 
آلوده در این زمینه به حساب می آید. در این گزارش 
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همچنین سهم آالیندگی بخش های مختلف همچون 
برق نیروگاهی، حمل ونقل و صنعت در خصوص 
تولید دی اکســید کربن در کشــور مشخص شده 
است که سهم ساخت وسازهای مسکونی وزندگی 
آپارتمان نشــینی در این میان از ســایر متغیرهای 
ذکرشــده به میزان قابل توجهی بیشتر است. این در 
حالی است که عالوه بر آالینده هایی که در جریان 
ساخت واحدهای مســکونی و سایر ساختمان ها 
درنتیجه به کار بردن مصالح گوناگون و فرآوری آن ها 
به منظور آماده ســازی برای استفاده در ساخت وساز 
منجر به تهدید محیط زیست می شود، تولید مصالح 
ســاختمانی به خصوص محصوالتی نظیر سیمان، 
فوالد و... خود منشأ آلودگی های خطرآفرین قبل از 
ورود این اقالم به پروسه ی ساخت وساز هستند. از 
سوی دیگر، قسمت اعظم سوخت مورداستفاده در 
ساختمان ها، سوخت های فسیلی و انرژی الکتریکی 
اســت که از عوامل مهم آالینده ی محیط زیســت 
محسوب می شود؛ بنابراین با کاستن از تلفات انرژی 
در این بخش و اســتفاده بهینــه از آن می توان قدم 
بزرگی در جهت تحقق رؤیای داشتن محیط زیستی 
عاری از آالینده ها برداشــت. یکی از راهکارهای 
مؤثر در این خصوص به کارگیری سیستمی مناسب 

جهت مدیریت مصرف انرژی است.

W  9. سودهای حاصل از این معماری
سودهای محيطی آن شامل:

۱. کاهش تولید دی اکسید کربن به واسطه کاهش 
مصرف انرژی

۲. کاهش سربار خنک کردن ساختمان بین 50 
تا ۹0 درصد.

۳. فیلتر کردن آلودگی های هوا و کربن دی اکسید 
که به کاهش بیماری های تنفســی مانند آسم کمک 

می کند.
4. فیلتر کردن آلودگی ها و فلزهای ســنگین از 

آب باران.
5. کمک کردن به عایق کردن ساختمان در برابر 

آلودگی صوتی۔
۶. ایجاد زیستگاه طبیعی.

۷. کاهش اثر پدیده گرمای شهری جزیره.
۳. کاهش متوسط دمای محیط های شهری در 

فصل گرما.
سودهای مالی

۱. افزایش چشمگیر طول عمر
۲. افزایش ارزش ملکی

۳. منبع درآمدی با کاهش مصرف انرژی

W :10 . نتيجه گيری
با اســتفاده از معمــاری و توســعه پایدار در 
ساختمان های مســکونی ایران به نتایج قابل توجه 
ای دســت پیدا می کنیم که ازجملــه آن می توان به 
کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها اشاره کرد که 
این خــود موجب کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
مشــود قابل توجه افرادی که می گویند بیشــترین 
تولید گازهای گلخانه ای در نیروگاه ها اســت برق 
تولیدی در این نیروگاه ها در خانه ها مورداســتفاده 
قــرار می گیرد پــس با کاهش مصــرف انرژی در 
ساختمان های مسکونی می توان تا حد قابل توجه ای 

از حجم این گازها کم کرد.
از منظـر اقتصادی هم اتالف انرژی و سوخت 
یعنی از بین رفتن منابعی که می توانست جهت تعالی 
و رفاه افـراد جامعه به مصرف برسد. به طورکلی اگر 
میزان اتالف انرژی و ســوخت در ساختمان ها را 
حـــداقل ۳0 درصد در نظر بگیریم هر یک درصد 
صرفه جویی و جلوگیری از اتالف آن منـافع مـادی 
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عظیمـی را بـرای کشور در بردارد.
پس ما با پایداری ساختمان ها عالوه بر کاهش 
تاثیرات بر زیســت بوم زمیــن و کاهش گازهای 
گلخانــه ای منابع مــادی زیادی را برای کشــور 
صرفه جویی می کنیم که برای کشوری مثل ایران که 
در بحران اقتصادی و تحریم به سر می برد این یک 

ضرورت به حساب می آید.
***ارایه شده در نخستین هامیش ملی مسکن پایدار 

W :منابع
]۱.[ ارمغان، مریم، گرجی مهلبانی، یوســف، تابســتان ۱۳88، 
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