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Number.  
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 نخســـت سخن 
-هما  بم و و و ماه از شمال پس از اتمام اولین شمماه  شرمه ف اوماوه 

، ده اواخمه رمهداد رما  ار،ماو، راتماوا  بما ن  هوبمهو شم   ها ی کمف  

. ده ا ممن   دشممماو شممهوب بممف اتالیمم   شمم   شممماه  دوم شرممه ف اش  مما 

ووماا  هما  پیرمین بمف  از تجهبمف  ب مااشی شماه  بمتی شم   ابم  کمف  

 .اب فاد  کوی  ف شره فاه  ابها  هبی   بف  یپل

همما  خاشممف و اشممه  گممراه شمما  رقممایتیشممار  ا ممن شممماه   راتمماوا 

، رصماب ف بم وی   همار وماوی از اوماوه   هما گمواه    همچومین  ب و و

 المللممی ردو بممی ومممها بممینرتهاممی باشممی رلممی  ل ممی و اش،مم ی ا و 

 باش .ری

پژوهرماا  نموت  پیهارما   ا   شرمایی رصماب فده ا ن شماه  بما دک مه  

ز ،م  ها  ا من پژوهرماا  و بمف خصماد پمهد س ر می  شف ، پهد س

شم   ابم .   اشجمامگیمهد  ها ی کف ده ا ن پمهد س نماه  رمیو پژوه 

، ده )نماب  ار یماز شرمه ف گما ی بما دک مه اریم  تاکلیوهمچوین گف 

 ش   اب . ها  ب واواوه شره ف  فاه  اخصاد 

ا م  بماد  رماهمماشواه کمف ده شمماه  اوو هممها  ش   شره ف اری واه  اوضا 

ا م ، ده و با شظها  و پیرودادا  خماد کممی بمف پیرمها  شرمه ف کمهد 

 رو  باز  .ا ن شماه  شیو همها  را باد  و را ها از شظها  خاد بده 

 "آرزومندیم از خواندن این مجله لذت ببرید "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ناب  ار یاز: ◼

 دک ه اری  تاکلی
رتاو  پژوهرمی داشرمه   ردو بمی شمیمی 

 داشراا  تدها 

ب،م  ن ، اشه   هئیس رهکو پژوهرمی ه 

 و ر ی  ز ، 
 

 ر  ه ر،ئاو: ◼

 هتا وو و  اه

رم  ه رتماو   و  رمالی  رمالی  رتماو   کم  

 داشره گا  اوی، داشراا  تدها 

 

 نها ی:گهاایی و نف ف ◼

 اریهب،ین گهگی
 –  شمیمیداشرمجا  کاهشموابمی ردو بمی  

 ۹8وهود  

 ش، ه  هبیمی
 – داشرمجا  کاهشموابمی ردو بمی شمیمی 

 ۹8وهود  

 با ه همهاها : ◼

 لاشغمف خ ابو  
 –  شمیمیداشرمجا  کاهشموابمی ردو بمی  

 ۹7وهود  

 شا ،ا فی،ف خا ش
 –  شمیمیداشرمجا  کاهشموابمی ردو بمی  

 ۹7وهود  

 اهزاشف کاهاشی
ردو بممی   اهشمم داشرممجا  کاهشمموابممی

 1400وهود   – ومها 

 

 

 

 

 

 بهدبیه ◼

 ر ین بلیمی

 – داشرمجا  کاهشموابمی ردو بمی شمیمی  

 ۹7وهود  

 

   ت ه ه ف :ئهی ◼
 

 وی،ی ولی انی 
داشرمجا  کاهشموابمی اهشم  ردو بمی شیمی  

 ۹8وهود   -  مگها   ر ی  ز ، –
 

 هتا و ابی
 – داشرمجا  کاهشموابمی ردو بمی شمیمی  

 ۹7وهود  
 

 هتا  ابف زاد ر م 
  –داشرجا  کاهشوابی ردو بی ومها  

                                                 ۹7د  وهو

 ر م  باغاشی 
 – داشرمجا  کاهشموابمی ردو بمی شمیمی  

 ۹8وهود  

 

 :یئ  ت ه ه ف هدب یاها   ◼

 پاا  نقابی خاشی
 – داشرمجا  کاهشموابمی ردو بمی شمیمی  

 ۹8وهود  

 نوا  دا  بیاله 

 – ردو بمی ومها    کاهشموابمیداشرمجا  

 ۹7وهود  
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چه بوده  های سبز چگونه شکل گرفت و هدف شما از تاسیس آن ی فناوریمجله
 های مختلف این نشریه توضیح دهید. است؟ در مورد بخش

در رشته مهندسی   17سالبنده دارای سابقه قدیمی در مجالت علمی هستم. وقتی در   دکتر توکلی:

شیمی وارد دانشگاه صنعتی شریف شدم؛ همان سال، شروع کار انجمن مهندسی شیمی هم بود و تا 

خصوص  سال در حال فعالیت است. دانشجویان مهندسی شیمی و به 03به امروز نزدیک به 

ی  اندازی مجله برای دانشکده مهندسی شیمی  افتادند. در آن موقع همه ها به فکر راه قدیمی

ای بود که مجله  خود را داشتند که مهندسی عمران اولین دانشکدهها مجله مخصوص دانشکده

اندازی مجله خود بودند. باالخره  ها هم به دنبال راه مخصوص خود را داشت و سپس دیگر دانشکده

نام فرآیند تاسیس شد و بنده هم از همان ابتدا عضو بودم و تا با نشریه مهندسی شیمی  17در سال 

برنامه و انجمن صنفی دانشکده با مجله فرآیند  ها همکاری داشتم.  بیشتر کارهای فوق با آن 17سال 

های  مثال انجام بازدیدهای علمی از کارخانه  عنوان ها بسیار متنوع و کاربردی بودند به بود. این برنامه

های صنعتی مثل تبریز و اصفهان و ... . بطوریکه اکثر صنایع و کارنجات  اطراف تهران و دیگر استان

مشترک این مجله بودند. مجله فرایند نقطه عطف زندگی من بود و بسیار با شوق و عالقه کارها را 

طورکلی کار ژورنالی  را دوست دارم. حتی بعد از اتمام تحصیل در ژاپن و برگشت  دادم.  به انجام می

صورت روزانه منتشر شود و در  به ایران به فکر تاسیس یک روزنامه علمی بودم که کارهای علمی به

های مختلفی هستم. در زمان تحصیل  هر هفته  ها و مجله حال حاضر هم مشترک نشریه

ها به خاطر عالقه قلبی من  گذشت و این ها در رادیو بودم و بیشتر وقتم در این حوزه می پنجشنبه

پذیری، جسارت و شجاعت نقد و اظهارنظر را از مجله فرایند یاد گرفتم. مجله  بود. بنده مسئولیت

نظرها  باید برآیند همکاری، در راستای  ها و اختالف ی تفاوت یک کار گروهی است که در کنار همه

مجله منشور انرژی را با همکاری دانشجویان ارشد و  03پیشرفت مجله باشد. بعد از آن در سال 

دار بودن آن  اندازی یک مجله کار سختی نیست ولی ادامه اندازی کردم. شروع و راه لیسانس  راه

های بعد که بنده از مجله فرایند جدا شدم این مجله شروع به افت کرد تا  بسیار مهم است. سال

جایی که  دیگر اثری از آن نیست. در کنار همکاری در نشریه، بسیار مهم است که این سیستم 

 مند را جذب این کار علمی کند  و  آموزش ببینند.  انگیزه و عالقه را باید  بتواند  افراد جدید و عالقه
  

 امید توکلی
 تحصیالت

، مهندسیی 9737-9731دکترا،  •
 شیمی، دانشگاه ایالتی اساکا 

، 9733-9731ارشید،کارشناسیی •
مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی 

 شریف

، مهندسی 9731-9739کارشناسی، •
 شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

 هاسمت
معاون ”دکتر امید توکلی هم اکنون  •

دانشکده مهندسی شیمی “  پژوهشی

 باشند.می

رییس مرکز پژوهشی همبسی  ب،،  •
 انرژی و محیط زیس 

رییس هیئ  مدیره انجمن هیدروژن  •
 و پیل سوختی  

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی  •
 شیمی ایران

رییس کمیته ملی اقتصیاد زیسیتیی  •
 ایران

دار عضو هیات مدییره و خیزانیه •
 انجمن جلبک شناسی ایران

صاحب امتیاز نشریه علمی پژوهشی  •
 فناوری های سبز

 گفت و گویی با دکتر امید توکلی

شود.  های سبز قشرهای مختلف دانشجویان را شامل می مخاطب نشریه فناوری

ای از تمامی سالیق را  ای باشد که مجموعه گونه های مختلف نشریه باید به بخش

های موردعالقه خود را  در قالب یک نشریه ارائه دهد و هر شخص بتواند بخش

ای باشد که جایگاه و نفوذ نشریه بخش  گونه مطالعه کند.  تالش ما باید به

 صورت فراخوان در نشریه مطرح کند.  های خود را به صنعت را ترغیب کند تا چالش
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ر است، قرادر انها ایجاد کرد تا باعث ادامه روند نشریه شود. این کار در نشریه فرایند انجام نشد. بنابراین نشریه فناوری سبز با چنین دیدگاهی 

بسیاری انجام   برنامه چه بنده حضورداشته باشم و چه نباشم برای دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی ماندگار باشد. بنده هنوز هم کارهای فوق

اکنون عضو سه انجمن هستم. در انجمن  گیرد. هم دهم، همه این کارها به خاطر عالقه است چرا که نفع مالی ندارد و وقت زیادی هم می می

دار و در انجمن مهندسی شیمی نیز عضو هیات مدیره  شناسی خزانه هیدروژن و پیل سوختی عضو رئیس هیـئت مدیره هستم در انجمن جلبک

های زیادی در حال همکاری بودم. سال پیش به فکر  ها فقط از روی عالقه شخصی است. در این مدت، با نشریههستم و همه این فعالیت

های مربوط به محیط زیست، ها و چالشمند و همچنین دغدغهاندازی نشریه افتادم؛ عالقه و انگیزه آقای سلیمی و سایردانشجویان عالقه راه

 اندازی کنیم.  های سبز را راه های مربوط به آن باعث شد که در نهایت نشریه فناوریانرژی وفناوری

و ها برای خوب بودن یک مجموعه باید سالیق  های مختلف دانشجویان سروکار داریم. با توجه به این صحبت های گروه بنابراین، با سالیق و ذائقه

 تواند جذاب باشد و دانشجویان را برای گونه موضوعات و مطالب می های گوناگون را بتوان پوشش داد و پاسخگوی این سالیق بود. پس، این ذائقه

ی این اطالعات  ی این اطالعات را پیدا کرد ولی کمبود دسترسی به همه توان همه و اینترنت می ITخواندن مجله راغب کند. در دنیای 

کنند و این فضا بیشتر حواشی  شود.  دانشجویان در فضای مجازی از مباحث علمی استقبال نمی شده و مدون احساس می بندی صورت طبقه به

ای از تمامی سالیق را در قالب یک  ای باشد که مجموعه گونه های مختلف نشریه باید به اجتماعی، اقتصادی و غیره مطرح است. بنابراین بخش

های دیگری  توان بخش تناسب سالیق و بازخوردها می های موردعالقه خود را مطالعه کند. در آینده به نشریه ارائه دهد و هر شخص بتواند بخش

تواند شامل خبرهای  های سبز، عالوه بر بخش مقاالت که یک بخش مهم و ثابت نشریه است می به نشریه اضافه کرد. بنابراین نشریه فناوری

ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی، معرفی  المللی مرتبط، آزمایشگاه های بین ها، گزارش جدید و جذاب مربوط به این حوزه، انواع فراخوان

 ها، ارتباط با اساتید خارجی و ... باشد.  ها و نمایشگاه کنفرانس

زیست، انرژی و توسعه  های محیط ویژه در بخش به نظر شما این مجله چه جایگاهی نسبت به دیگر مجالت علمی به
 پایدار دارد؟

 Chemicalترویجی است)همانند بعضی از نشریات معتبر جهانی مثل  -ابتدا باید بگویم که این نشریه یک نشریه علمی  دکتر توکلی:

Engineering ترویجی  -های علمی های سبز را نیز باید با نشریه اند(. بنابراین، نشریه فناوری ترویجی بوده -مشی علمی که از ابتدا دارای خط

حوزه  ها و مدیرانی که در ها، صنایع، شرکت ریزی دقیق انجام دهیم و نسخه الکترونیک آن را در اختیار کارخانه مقایسه کنیم. اگر بتوانیم برنامه

مقایسه با دیگر  توان نشریه را به سطحی رساند که قابل مهندسی شیمی فعالیت دارند قرار بدهیم و مخاطبان هدف را شناسایی کنیم، می

محیطی، انرژی و  مندان، مطالب این نشریه را برای آگاهی از مسائل زیست که عالقه طوری ای به دست آورد به ها باشد و جایگاه ارزنده نشریه

 های مربوط به آن دنبال کنند.  فناوری

وند کنونی مجله چیست؟     با توجه به نوپا بودن این مجله، ارزیابی فنی و علمی جنابعالی از ر

بینم.  همچنین با ارزیابی  به نظر بنده با توجه به عالقه و پیگیری و فعال بودن گروه تحریریه، روند را بسیار مناسب و خوب می  دکتر توکلی:

های که در انتشار اولین شماره نشریه وجود داشت و  حضور دانشجویان در جلسات نشریه، به آینده نشریه امیدوار هستم. با همه کم و کاستی

دهنده  ناپذیر از هر کار تیمی و دانشجویی است، اما بازخوردهای خوب و امیدوارکننده از همکاران داخلی و خارجی داشت و نشان جزء جدایی

حال انتقادات و  روند خوب مجله است. برای مثال همکاران و افراد خبره و متخصصان مربوط به آب و انرژی نظرات مثبت داشتند و درعین

ترویجی است و با  –های سبز یک نشریه علمی  هایی هم مطرح شد که برای توسعه و پیشرفت نشریه الزم است. نشریه فناوری پیشنهاد

ناپذیر است که در ادامه راه و کسب  شود و طبیعی است که بعضی از مشکالت وجود داشته باشد و یک امر اجتناب همکاری دانشجویان انجام می

شود. در کل به نظر بنده بازخورد خوبی از دانشجویان از اولین شماره نشریه دریافت  مرور کمتر و کمتر می تجربه این مشکالت و نواقص به

   کردیم.

  

گیر ها شرکت کنند پی شود. بعضی از افراد که قصد دارند در آینده در کنفرانس های سبز قشرهای مختلف دانشجویان را شامل می مخاطب نشریه فناوری

 های معتبر یا اساتید برجسته هستند، همچنین کسانی که های داخلی و خارجی هستند، و یا کسانی به دنبال آزمایشگاه خبرهای مربوط به کنفرانس

 های علمی هستند.  مند به خواندن مقاله عالقه
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وهشی هستید . نظر جنابعالی درباره فعالیت وهشی برای رسیدگی به چالش جنابعالی دارای سوابق متعدد پژ هاای  های تحقیقی و پژ
  کنونی  چیست و اینکه وضعیت کشور ما چگونه هست؟

مقایسه نیستند. ما ازنظر گرنت های پژوهشی در مقایسه  ها، کشور ما و دیگر کشورها اصال قابل ببینید، در رابطه با وضعیت پژوهشی و چالش  دکتر توکلی:

ایی آب و افز ها مقایسه کنیم. برای مثال، یک پروژه در حوزه هیدروژن یا هم توانیم خود را با آن با کشورهای پیشرفته به شدت در مضیقه هستیم و نمی

تحقیقات قابل مقایسه با خارج از کشور نیست چرا که ارتباط صنعت با دانشگاه و  میلیون دالر بودجه است. 73تا 73نیازمند حدود  انرژی  بخواهد اجرا شود

بریم. نمونه  یک مثال مشهودتر این است که خود ما در حال کار بر روی حوزه جلبک هستیم و تولید بایوپالستیک را جلو میجامعه شکل نگرفته است. 

های پژوهشی برای دانشجویان و اساتید و  توجهی است.  بنابراین بحث بودجه میلیون کرون بودجه گرفته است که رقم قابل ۵همین کار در دانمارک حدود 

د و گیرند دانشجویان ارش ای که از صنعت می کارهای تحقیقاتی قابل مقایسه با خارج از کشور نیست. در کشورهای خارجی، اساتید با توجه به بودجه

ستم خصوص امریکا و ژاپن به علت وجود اکوسی صورت ساالنه همیشه ورودی داشته باشند. در کشورهای دیگر، به کنند نه اینکه به دکتری را پذیرش می

 تحقیقاتی مناسب، صنعت با دانشگاه ارتباط خوبی دارد. 

ت اعتماد ها در جهت نیازهای صنعت نیست. به نظر بنده صنع پس مشکل اول ارتباط دانشگاه با صنعت و دانشگاه با جامعه است. دوم اینکه، خیلی از پروژه

شود.  صرف میکند و من نشینی می ها که حتی صنعت جلوآمده و طرحی را ارائه داده، در آخر و هنگام اجرا، عقب کافی  به دانشگاه ندارد. در خیلی از پروژه

   ترین حالت ممکن هست. اعتمادی از بین برود. یک نکته دیگر اینکه حمایت مالی در ضعیف حل این مشکل نیازمند یک بازنگری دقیق است تا این بی

 های جدید شما برای بهبود مجله چیست؟ ها و اندیشه ایده

های تطبیقی انجام دهیم. یعنی الگوبرداری  های زیادی وجود دارد، ولی برای رسیدن به یک نتیجه مناسب الزم است برای شروع مطالعه ایده  دکتر توکلی:

ها و  هشهای تحقیق، پژو های مربوط به روش تراز مثل ترکیه، عربستان و آذربایجان. باید دید این کشورها در زمینه از کشورهای در حال پیشرفت و  هم

یگاه، برد و نفوذ نشریه ای باشد که جا گونه توانیم انجام دهیم. تالش ما باید به هایی می اند و ما چه الگوبرداری کارهایی انجام داده ارتباط صنعت و دانشگاه چه

 صورت فراخوان در نشریه مطرح کند. برای مثال، بتواند مشکالت محیط زیستی خود را در قالب یک ها خود را به بخش صنعت را ترغیب کند تا چالش

تفاده های اقتصادی مرتبط در مباحث نشریه اس توان از ظرفیت های همکار نشریه استفاده کند. همچنین می فراخوان مطرح کند و صنعت از افراد و شرکت

 ها خیلی ضعیف هستیم و همین نشریه یک مسئولیت اجتماعی هست زیرا باعث تغییر در افراد کرد. موضوع دیگر مسئولیت اجتماعی هست که ما ایرانی

م های مسئولیت اجتماعی و اقتصادی است. ما هرچقدر فناوری داشته باشی ها برای همین بحث ها و ارگان شود و همچنین بستری برای صنعت، شرکت می

باط ها ارت روی این موضوع باید بیشتر کار شود و باید با صنعت و ارگان کند. پس ولی به صنعت وصل نشود و مفید واقع نشود هیچ مشکلی را حل نمی

ایجاد  ها ارتباط های اجتماعی را آموزش و گسترش داد، با صنعت و شرکت گرفت. بنابراین باید مباحث مرتبط با حوزه اقتصادی را مطرح کنیم، مسئولیت

صورت کلی  هرچقدر گستره مطالب در نشریه بیشتر باشد باعث جذب بیشتر مخاطب خواهد  به ها را در قالب نشریه مطرح کنیم. کنیم و مشکالت و چالش

شود. پس از انتشار شماره دوم، یک  خود باعث افزایش مخاطب نشریه می شد . هر فرد جذب یک بخش خاص در نشریه خواهد شد . این کار خودبه

هتر و ها مفیدتر و بیشتر موردنظر بوده اظهارنظر کنند که بتوانیم مطالب ب نامه  خواهیم داشت تا مخاطبان بتوانند در مورد اینکه کدام بخش پرسش

اد داشته های زی ی اصلی ما کیفیت است و نه کمیت. یعنی ضرورتی ندارد که هر شماره مقاله مفیدتری ارائه دهیم و مخاطبان استقبال کنند. همچنین رویه

 های پرطرفدار بیشتر شود تا رابطه خوب و پایداری بین نشریه و مخاطب ایجاد شود.  باشیم ولی کیفیت علمی نداشته باشند. باید بخش

 نکته آخر : 
طور نباشد با رفتن این گروه تحریریه، نشریه  دچار اف   دار بودن و استمرار این کار بسیار مهم اس  . این ادامهدکتر توکلی: 

مند کرد که به همان مقدار که خروجی  کیفی  در مطالب شود یا از بین برود . نشریه باید پویا باشد . باید سعی کرد افراد را عالقه

ای قدم   های سبز نشریه ی فناوری دار باشد و درنهای  مثالً بگوییم نشریه داریم ورودی نیز داشته باشیم تا نسل بعدی هم ادامه

 مندی وجود داشته باشند که این کار را ادامه بدهند. دار اس . باید افراد عالقه

عت محور های صن در زمان تحصیل خودم در ژاپن، شاهد آن بودم اساتید بیشتر از آنکه با دانشجویان در ارتباط باشند با صنعت سروکار داشتند تا پروژه

بستند. همیشه افرادی از صنعت همراه با دانشجویان در آزماایشاگااه حضاور داشاتاناد.  را جلو ببرند. بعد از آن که با یک شرکت صنعتی قرارداد می

 دادند. گرفتند و هم ایده برای حل مشکل می بنابراین، دانشجویان هم یاد می
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های خانه 
 سبز

محمدرضا یوسف زاده نویسندگان: 
 و متین سلیمی

شود که کارکردد نن برا ر  ای گفته میساختمان سبزیا سازه پایا، به سازه

کاهشِ تاثیدات منفی و همچنین ایجاد تاثیدات مثبت در اقلیر  و مرطریر  

ارزش طبیریری شود. وجود این سازه ها، به حفظ منابع کمیاب و بازیست می

 کند.نیز کمک شایانی می

ساختمان هایی مانند: دفتدکار، مدرسه، بیمارستان، خانه مسکونری، مرداکرز 

ی دیگدی نیز میتواند یک ساختمان پایا باشد به شرد  تجارت و هدنوع سازه

 ها بدخوردار باشد.سدی ویژگی ننکه از یک

نیازی نیست همه ی ساختمان های  -اگد چه باید به این نکته توجه کدد که 

شکل )چه از نظد ظاهدی و چه از نظد کارکدد( باشند. کشرورهرا و سبز یک 

های مختلفی مانند: شدای  جوی و اقلیمی، فردهرنر  نواحی مختلف ویژگی

منطصد به فدد، تنوع ساختمانی، اولویت های اقتصادی و اجتما ی و غریرده 

گیدی سازه های سبز نقش موثدی دارند. دارند که همه ی این موارد در شکل

ساختمان ها، به طور جهانی، سه  زیادی در مصدف اندژی، بدق و نب دارنرد. 

ناشی از مصدفِ بدق و اندژیِ ساختمان هرا،   4CO، انتشار گاز 4002در سال 

درصدی از کل انتشار این نوع گازها را داشت. اگدچره در سرال  33سهمی 

-اگد از فناوری  (4COمیلیارد تن  7.9% کاهش یافت )42این مقدار به  4002

میالدی دوبردابرد  4000های سبز در سازه ها استفاده نشود، این رق  تا سال 

ی مطی  زیست اتطادیه کشورهای جهان طربر  خواهد شد. ارجاع به بدنامه

جدیدتدین گزارش، بدای دستیابی به اهداف جهانی کاهش کدبن، یک انتقرال 

ها، حمل و نقل و شهردهرا سدیع و گستدده در زمین، اندژی، ساختمانپایدار 

مدبو  به انردژی  4COدرصد  20ها به طور میانگینمورد نیاز است. ساختمان

دهند و نقش مهمی در تطول پایدار ایفا خواهند کردد. -جهان را تشکیل می

به استناد از فهدست مرنرابرع کند.این نتایج به رشد جهانی صنیت کمک می

متطده توسیه یرافرتره هزار کیلومتد مدبع از مساحت کل ایاالت 230طبییی، 

است که بخش  ظیمی از این نواحی، ساختمان ها هستند. به همین دلریرل، 

  های سبز، اشغال کمتدِ فضا و مکان است.های ساختماندیگد از ویژگییکی

 چرا ساختمانِ سبز ؟
های سبرز ی نن هستند که ساختماندر سطح جهانی، شواهد نشان دهنده

های رسیدن به سلسله اهداف جرهرانری، ها زمینهفواید چندگانه دارند. نن

مانند: تغییدات اقلیمی، اجتماعِ پایدار و پدرون  و همچنین اقتصادی پایردار 

از رونرد  Smart Market(  4002بد اساس گزارش )کنند. را فداه  می

جهانی ساختمان سبز، بسیاری در صنیت ساخت و ساز انتظار دارنرد کره 

    های سبز باشند.اکثد پدوژه ها در سه سال نینده، ساختمان
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ها و همچنریرن با نگاهی به نینده، ایجاد فضاهایی که از سالمت و رفاه انسان

اقتصاد و مطی  حمایت می کند، بدای تسدیع توسیه پایدار و ارائه استاندارد 

 بهتد زندگی، بسیار حیاتی خواهند بود.

 شود :گدوه طبقه بندی می 3های سبز، در مزایای ساخت ساختمان

اجتما ی؛ که این سه گدوه همران سره  -3اقتصادی  -4مطی  زیستی  -0 

  باشد. ی اساسی پایداری میپایه

 زیستیمزایای محیط
ها، مدبو  به اقلی  و مرطریر  زیسرتِ یکی از مهمتدین فواید این نوع سازه

ها نه تنها با کاهش اثداتِ منفی و مخدب ای کره مرطریر  زمین است. نن

ی شوند، بلکه با اسرترفرادهکنند، با   حفظ مطی  میزیست را تهدید می

ی ساختمانی و حرتری کمتد از منابعِ نب و اندژی، اثدات مثبتی )در مطدوده

هایی مانند تولید اندژی خود و افزایش تنوع زیستی، دشهدی( با وجود  ملکد

 بد روی اکوسیست  داشته باشد.

 مزایای محیط زیستی در سطح جهانی
ها در سطح شهد، پتانسیل بیشتدی بدای کاهش انتشار گرازهرای ساختمان •

 ی نسبت به منابع اصلی انتشار این نوع گازها دارند. گلخانه

 4000ترا سرال    4COگیگاتن گاز  22تواند از انتشار این پتانسیل می •

 جلوگیدی کند.

گرداد، درجه سرانرتری 4زمین تا به منظور مطدود کددن افزایشِ دمای کده •

 4000جویی اندژی تا سرال درصدی در صدفه 00ها از پتانسیلی ساختمان

 بدخوردار هستند.

 زیستی در محدوده ساختمانیمزایای محیط
 24هستند،  ی ستاره سبزگواهینامه هایی که دارندهدر استدالیا، ساختمان •

درصد نب نشامیدنی کمتدی نسبت به متوسر  مصردف  00درصد اندژی و 

 اند. های این کشور مصدف کددهساختمان

( مرجروز IGBCای که از شورای ساختمان سبز هند )های سبزساختمان •

درصد نبِ کمتدی در مقایسره  30تا  40درصد اندژی و  00تا  20اند، گدفته

 های میمولی در هند مصدف کدده اند.با ساختمان

را در ایاالت متطده و ساید کشورهرا   LEEDای که گواهینامه بناهای سبز •

درصد نبِ کمتدی نسبت بره  00درصد اندژی کمتد و  40اند، دریافت کدده

 کنند.سبز مصدف می های غیدساختمان

 

 مزایای اقتصادی
های سبز از مزایای اقتصادی زیادی بدخوردار هستند که طریرف ساختمان

شود. یکی از ایرن های مختلف مددم را شامل میوسییی از افداد یا گدوه

ی قبوضِ نب و بدق بردای مسرتراجردان یرا جویی در هزینهمزایا، صدفه

ی وری در مصدف نب و اندژی است. همچنین هزینرهخانوارها به  لت بهده

 نورد.ساخت کمتدی را بدای سازندگانِ ساختمان به  مل می

 مزایای اقتصادی در سطح جهانی
 میلیارد          200تا  420تواند تقدیبا وری از اندژی در سطح جهانی میبهده   

 جویی کند که این مقدار میادلِ     یورو در مصدف اندژی صدفه   

 متطده است.دوبدابدمصدف ساالنه بدقِ ایاالت   

 مزایای اقتصادی در محدوده ساختمانی
درصرد      9های سربرز، اند که ساختمانها گزارش دادهصاحبان ساختمان

های سنتی در طرول سرالریران ارزش دارایی بیشتدی نسبت به ساختمان

 اند.داشته

 مزایای اجتماعی

-زیست است و نشران دادهمزایای ساختمان سبز فداتد از اقتصاد و مطی 

است که تاثیدات مثبتِ اجتما ی نیز به همداه دارد. بسیاری از ایرن شده

مزایا در مورد سالمت و رفاه افدادی است که در دفاتد سبز کار یا در خانره

-بد افکار  مومی نشران  USGBCکنند. تطقیقات های سبز زندگی می-

ها تجدبه مستقی  با وضییت بدِ فیزیکی و داد که تقدیباً یک سوم از انسان

هرای سربرز برد ساختمان  اند.های نامناسب داشتهروانی مدتب  با مطی 

گذارد. بهبود کریرفریرت هروای داخرل سالمت  مومی تأثید مثبت می

ساختمان می تواند افسددگی و استدس را کاهش داده و سبرب برهربرود  

دهد که کارکنان ساختمانهای سبرز        نشان می   USGBCتطقیقات شود. 

LEED  وری بیشتدی دارنداحساس شادی، سالمت و بهده. 
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در ابتدای این مقاله، ابتدا به مسائل انرژی و مصرف آن در ساختمان های مسکونی و 
اداری خواهیم پرداخت. ساختمان ها نقش بسزایی در افزایش انتشارات به ویژه کربن 

دی اکسید دارند که در نتیجه باعث افزایش دمای کره زمین شده و از رسیدن به هدف 
درجه زمین ممانعت به عمل می آورند. سپس،  5.1توافق نامه پاریس مبنی بر افزایش 

به فناوری های سبز که قابلیت استفاده در ساختمان ها را دارند و هم اکنون نیز در 
 کشورهای توسعه یافته استفاده می شوند خواهیم پرداخت.
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، انتشارات گازهای گلخلنلانل  ای از 8102در سال 

درصل   8ساختمان ها برای دومین سال ملتللا ل  

گیگاتلن دی اکسیل  کلربلن  7.9افزایش یافت و ب  

تلا  8102رسی . این درحا   است ک  بین سال های 

انتشارات با کاهش ملاج  بلده ان . این رشل ،  8102

ناش  از افزایش تع اد ساختلملان هلا و افلزایلش 

درص ی مصلر   0جمعیت بلد ک  منجر ب  افزایش 

درص  از  23یا (EJ)اگزاژول 082انرژی و رسی ن ب  

کل مصر  جهان  انرژی ش . ب  منظلر دستیاب  بل  

، آژانس 8121تا سال     Net-Zero Carbonه  

بین ا مخخ  انرژی تنمین م  زن  ک  انتشار مستقیم 

CO2   درص  کملتلر شل ه و  21ساختمان ها بای

 31انتشارات غیرمستقیم ناش  از تل ی  برق بایست  

درص  کاهش یاب  )و این کاهش بایستل  تلا سلال 

اتفاق افت (. تالش در این حلزه، بای  بلاثل   8121

تلا  8181شلد ک  انتشارات بنش ساختمان از سال 

 انرژی در خانه های  سبز
درص   9در جهان  CO2درم ت هم  گیری کرونا، انتشار 

کاهش یافت  است.منبع اصخ  افزایش جلهلانل  مصلر  

انرژی و انتشار گازهای گخنان  ای از ساختمان هلا، بلرق 

است ک  ثم تا از زغال سنگ و گاز طبیع  تل لیل  مل  

درصل   07بیش از  8101شلد میزان مصر  آن از سال 

افزایش یافت  است؛ این ارقام نشلان مل  دهلنل  کل  

دسترس  ب  منابع پاک و تج ی پذیر ب  چ  ان ازه ملهلم 

است.اق امات بیشتری برای مهار انتشار گازهای گخنان   و 

ساختن یک محیط پای ار نیاز است ب  ایلن ثلخلت کل  

ساختمان ها در سطح جهان  هر روز مق ار بیشتری نسب 

ب  روز قبل انرژی مصر  کرده و ب  سبب آن گلازهلای 

، 8102گخنان  ای بیشتری تل ی  م  کنشن . در سلال 

ساختمان ها بیشترین سهم از مصر  انرژی جهان  را بلا 

درصل  از کلل  27درص  از مصر  کل و تل لیل    23

مربلط ب  مصر  انلرژی را بل  خللد    CO2انتشارات 

 اختصاص داده ان .
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 EJ  130، مصرف نهایی انرژی ساختمان ها در جهان، تقریبا9102ًهمچنین در سال 

درصد از کل مصرف نهایی است. به عالوه، مقدار انرژی مصرفی  01بود، که حدودا 

درصد از مقدار کل انرژی مصرفی در  5یا  EJ  21برای ساخت وساز ساختمان ها حدود

 جهان بوده است.
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فن آوری های ساختمانی پاایادار ماالاماو ً 

شامل مکانیسم هایی برای کاهش مصارف 

انرژی است. باه عاناوان ما اال، سااخات 

ساختمان ها با چوب یک فناوری سا ختمانای 

پایدار است زیرا در مقایسه با ساختمان هاای 

فو دی یا بتنی انرژی کمتری برای ساخت آن 

صرف می شود. ساختار سبز پایدار همچنین از 

طرح هایی استفاده می کند که نشت هاوا را 

کاهش داده و جریان آزاد هاوا را در حایان 

استفاده از پنجره هایی با کارایی با  و تکنیک 

های عایق بندی ایجاد می کاناد. ااراریایاری 

استراتژیک پنجره ها بااعام مای شاود تاا 

روشنایی روز در دسترس باشد و در نتیجه نایااز 

به روشنایی الکتریکی در طول روز به حادااال 

برسد. این تکنیک ها باه مانا اور کااهاش 

وابستگی به تهویه مطبوع و یرمایش داخلای 

با استفاده از انرژی های تجدید پذیر مااناناد 

انرژی خورشیدی برای روشنایی و یرمایش آب 

است. هزینه اولیه ایجاد ساختمان های بادون 

انرژی ممکن است زیاد باشد، اما در بالاناد 

 مدت جواب یو است.

% از ساختمان 87.90آمریکای شما   با تشکیل 

های سبز، پیشتاز بازارهای جهان  است. انتظار 

% را در 01.27رش ی  8182میرود تا سال 

 ساخت این ساختمان ها تجرب  کن .

% 29انتشار کربن را تا ساختمان های سبز، 
% انرژی کمتری نسبت ب  82کاهش داده و 
 های معمل   مصر  م  کن .ساختمان
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انتناب ملاد و محصلالت کم انتشار در دنلیلای طلراحل  و 

ساخت امروزه یک مالحظ  اساس  است. این ن  تنها سالملت 

انسان را بهبلد م  بنش ، بخک  در حفاظت از محیط کخ  نیز 

بسیار ملثر است. ملادی ک  انتشارات کم  دارن  معملالً برای 

طیف گسترده ای از محصلالت ساختمان  سازگار با محلیلط 

زیست، از جمخ : چسب، رنگ داخخ ، روکش ها و درزگیرهای 

ملرد استفاده در محل، چلب کامپلزیت، کفپلش حلرارتل ، 

سقف و دیلارها کاربرد دارد. همچن  نانتشارات ناش  از منابع 

 سلخت ملرد استفاده برای تل ی  برق ک  حاوی مق ار سلخت 

ملرد استفاده برای تل ی  برق ک  حاوی ملقل ار زیلادی 

زغال سنگ است )ب  ویژه در اقتصادهای نللظلهللر(، در 

افزایش یافت  است. ب  همین جلهلت بلرای  8102سال 

رسی ن ب  انرژی پاک و ساختمان های  با تل ی  کلربلن 

ح اقل، بای  ب  کربن زدای  برای تامین برق ادامل  داد. 

، انلرژی 8101-02همچنین در طللل سلال هلای 

تج ی پذیر سریع ترین رش  را در میان ملنلابلع انلرژی 

درص  تنهلا در  2درص ی )  80ساختمان ها با افزایش  

 ( داشت  است. 8109-02سال 

 حداقل انتشار در تجهيزات
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تقاضای انرژی به دلیل دور شدن از استفاده زیست  
توده، نف  و زغال سنگ و روی آوردن به بتر  و 
گازطبیعی به دلیل راندمان باالتر، حفظ شتد  بتا 
این حال، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر ) از 

 6حتدود  8102جمله زیس  توده مدرن( از سال 
درصد رشد کرده و نشان دهنده بازگش  به رشد در 
مقایسه با سال های گذشته اس  و از زغال ستنتگ 
به عنوان منبع سوخ  پیشی می گیرد  از ستال 

، رشد جهانی مصرف سوخ  در ساختمان ها 8101
بر استفاده از بر ، گاز طبیعتی و زیست  تتوده 
متمرکز بوده اس  و مصرف زیادِ بر  در سال هتای 

 شده اس   2COاخیر موجب افزایش انتشارات 

در سطح جهانی، مصرف بیشتر انرژی به دلیل 
به منظور  8101مصرف قابل توجهی از بر  از سال 

سرمایش فضا و گرم کردن آب، موجب افزایش 
انتشارات کربن شده اس   مصرف بر  برای 

درصد در طی سالیان  33بیش از سرمایش فضا، 
افزایش داشته اس  این در حالی اس  که  02-8101

مقدار مصرف بر  برای وسایل خانگی در این دوره 
درصدی را تجربه کرده اس  )برای  02افزایشی 

درصد بوده  00گرمایش آب این مقدار افزایش، 
اس (  در همین دوره، مصرف انرژی برای گرمایش 

درصد کاهش داشته اس  اما همچنان یک  0فضا 
 سوم از میزان کل مصرف انرژی را تشکیل می دهد 
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های پایدار مورد استفاده ابزارها و فناوری

 های سبزدر ساختمان

انرژی خلرشی ی ب  طلر فزاین ه ای ب  ثنلان فناوری سلاخلت و 

ساز پای ار ملرد استفاده قرار گرفت  است. در ساختمان سبز، مل  

تلان از آن ب  دو طریق استفاده کرد، یکل  ملربللط بل  انلرژی 

انلرژی   خلرشی ی فعال و دیگری انرژی خلرشی ی غیرفعال است.

خلرشی ی فعال از سیستم های خلرشی ی کاربردی استفاده مل  

کن  ک  تابش خلرشی  را برای گرمایش و تامین برق جلذب مل  

کن . نیاز ب  برق یا گاز را کاهش م  ده . از سلی دیگلر، انلرژی 

خلرشی ی غیرفعال از اشع  خلرشی  برای گرم کردن خان  هلا از 

طریق قرار دادن پنجره ها ب  صلرت استراتژیک و اسلتلفلاده از 

سطلح جذب گرما استفاده م  کن . پنجره ها انرژی را وارد مل  

کنن  و گرمای جذب ش ه نیاز ب  استفاده از برق براش  گرم کردن 

خان  را در روزهای سرد در زمستان کاهش م  ده . هزین  هلای 

نصب او ی  بیشتر از وسایل سنت  است، اما در دراز مل ت، در 

قبلض انرژی صرف  جلی  م  کن  و انتشار گازهای گخنان  ای از 

منابع انرژی تج ی  ناپذیر مانن  سلخت های فسیخ  را کاهش م  

 . ده 

 . انرژی خورشيدی1



 

 13های سبز،  صفحه خانه

استفاده از مواد تجزیه پذیر زیست محیطی 
سازیار با محیط زیست است. اک ر مصالح 
ساختمانی سنتی منجر به تجمع مواد زاید و 
مواد شیمیایی سمی می شود که تجزیه اک ر آن 
ها صدها سال طول می کشد. و حتی پس از 
تخریب ، محیط را آلوده کرده و به آن آسیب 
می رسانند. مواد زیست تخریب پذیر مانند 
بامبو با منبع پایدار، چوب، میسلیوم )نوعی 
اارچ( و رنگ های اریانیک  زم نیست در محل 
دفن زباله ارار ییرند. آن ها تأثیرات منفی بر 
محیط را محدود می کنند زیرا به راحتی بدون 
انتشار سموم تجزیه می شوند. مواد تجزیه پذیر 
بیولوژیکی مورد استفاده برای ساختمان 
فونداسیون ، دیوارها و عایق ها نیز بخشی از فن 
 آوری های ساختمانی پایدار را تشکیل می دهند.

سقف های سرد یکی از فناوری های پایدار طراحی 
سبز است که هدف آن باازتااب یارماا و ناور 
خورشید است. با کاهش جذب حرارت و تااباش 
حرارتی به حفظ خانه و ساختمان و رساانادن باه 
دمای استاندارد کمک می کند. در طراحی سقاف 
خنک از رنگ های بازتاباناده و کااشای  هاای 
مخصوص استفاده می شود که یرمای کمتری را 

درجه  51جذب می کنند و با کاهش دمای هوا تا 
سانتیگراد در تابساتاان، یارماای کاماتاری را 
منالکس می کنند. سقف های سرد همچنین باه 
کاهش وابستگی به تهویه مطباوع و کااهاش 
مصرف انرژی کمک می کنند که منجر به کاهش 
 انتشار یازهای یلخانه ای از نیرویاه ها می شود.

ایرچه بخش یرمایش ساحتمان ها، آب یرم و پخت وپز 
بیشترین سهم را در مصرف انرژی دارند اما بخش هاایای 
مانند سرمایش ساختمان و وسایل خانگی باا سارعات 
بیشتری در حال رشد برای تقاضای انرژی هستند. از ساال 

، تغییرات مصرف انرژی بخش ساخاتاماان 9102تا  9101
ها در واحد سطح نشان می دهد که بیشترین پیاشارفات 
)یالنی کاهش در مصرف( در یرمایش و روشنایی داخال 

درصاد  01و  91ساختمان ها بوده است )به تارتایاب 
کاهش(. ایر چه در این مدت تالداد سااخاتاماان هاا و 
نواحی مسکونی در حال افزایش بوده اسات، دیاودهاای 

نقش موثری در ایان کااهاش   (LED)ساطع کننده نور 
مصرف انرژی برای روشنایی داشته اند و همچنین کاهش 
مصرف انرژی برای یرمایش فضا نشان مای دهاد کاه 
ساختار ساختمان )اعم از مصالح، دیوارها، پنجره ها( باه 
من ور مصرف بهینه انرژی، بهبود یافته اسات. باا ایان 
حال، تقاضای انرژی برای مصارف کولر و خنک کننده هاا 
به علت یسترش مناطق مسکونی در کشورهای یرمسیر 
به سرعت در حال افزایش است. از آنجا که سااخاتاار و 
مصالح استفاده شده برای ساخت ساختمان هاا  بارای 
کاهش مصرف انرژی در موارد یرمایاش و سارماایاش 
بسیار مهم است، اوانین ساخت ساختمان باایاد در در 
کنار استفاده از فناوری ها در اولویت سیاسات سااخات 

 وساز ارار ییرند.

 . مواد تجزیه پذیر زیستی2

 های سرد. سقف2
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خانه ها و ساختمان های تجاری بیشترین 
انرژی جهان را مصرف می کنند. به همین 
دلیل است که استفاده از لوازم هوشمند را به 
عنوان بخشی از فناوری های ساختمانی پایدار 
ضروری کرده است. فن آوری های ساختمانی 
بادوام بر نصب وسایل کم مصرف و کارآمد 
تأکید می کنند. وسایلی مانند اجاق یاز 

، ماشین Smart  Gridکوچک، یخچال های 
های ظرفشویی و ماشین های لباسشویی 
نمونه هایی از چنین فناوری های پایداری 
هستند. هدف این فناوری ایجاد خانه های 

 بدون انرژی و ساختمان های تجاری است. 

شیشه هوشمند الکترونیکی یکی از تکنیک 
های مورد استفاده در ساخت و سازهای پایدار 
است. شیشه هوشمند الکترونیکی عمدتا در 
تابستان کار می کند تا یرمای تابش خورشید 
را از بین ببرد. شیشه هوشمند با استفاده از 
سیگنال های الکتریکی کوچک پنجره ها را 
کمی شارژ می کند تا میزان تابش خورشید را 
منالکس کند. با استفاده از این فناوری، خانه 
ها و ساختمان های تجاری می توانند هزینه 
های زیادی را در یرمایش و تهویه مطبوع 
صرفه جویی کنند. شیشه هوشمند هنوز در 
حال تکمیل شدن است و به زودی ارار است 
به طور کامل در ساخت و سازهای پایدار به 
عنوان فناوری هوشمند در صرفه جوییِ مصرف 

 انرژی مورد استفاده ارار ییرد.

 . استفاده از لوازم هوشمند4

 . شيشه هوشمند الکتروکروميک5
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. الکترولیز که به آن هیدروژن سبز اطاالق 0برای استخراج هیدروژن از دو روش می توان استفاده کرد: 

شده و یا ریفرمینگ بخار متان که به عنوان هیدروژن خاکستری یا آبی شناخته می شود. اساتاخاراج 

هیدروژن ساده به ن ر می رسد، اما به دلیل میزان برق مورد نیاز این فرآیند پرهزینه است و بارای 

ایجاد برق، سوخت های فسیلی به عنوان م ال یاز طبیالی، نفت یا زغال سنگ سوزانده می شود که 

خود باعم تولید کربن می شود. ایر الکتریسیته مورد استفاده در الکترولیز از طاریاق پانال هاای 

خورشیدی، مزارع تروبین های بادی یا نیرویاه آبی تامین شود، می توانیم از این انتشار کربن نایاز 

 جلوییری کنیم. 

استفاده از هيدروژن برای گرمایش تنها یکی از راه 

حل های موجود برای کاهش انتشارات ناشی از 

ساختمان ها است که در ادامه به بررسی این فناوری 

 خواهيم پرداخت .
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با این حال، می توان کربن ساطع شده را در طی 
فرآیند تولید هیدروژن با سیستم های ذخیره 

( ذخیره کرد که از CCUSسازی استفاده از کربن )
ودر   –انتشار کربن در جو جلوییری می کند 

-صنایالی مانند نوشابه های یازدار استفاده می
 Steam Methanشود. در بریتانیا، از 

Reforming (SMR)  استفاده می شود که بخار
 -با متان واکنش داده و هیدروژن تولید می کند 

همچنین کربن!. در این فرایند یرم کردن بخار به 
طور مالمول شامل سوزاندن سوخت های 
فسیلی است که کربن را در جو آزاد می کند و به 
عنوان هیدروژن خاکستری شناخته می شود. ایر 
در این پروسه کربن جذب و ذخیره شود تا وارد 
جو نشود، به هیدروژن تولید شده هیدروژن آبی 
اطالق می شود.هیدروژن یک منبع انرژی 

تجدیدپذیر است، به این مالنی که ما           

نمی توانیم آن را حداال در مقیاس زمانی 
زندیی بشر تمام کنیم. هنگامی که هیدروژن را 
می سوزانیم هیچ محصول جانبی مضری در جو 
منتشر نمی شود. هنگامی که هیدروژن به عنوان 
منبع انرژی مورد استفاده ارار یرفت سپس می 
توان محصول آن را به آب آشامیدنی موردنیاز 
فضانوردان تبدیل کرد. هیدروژن برخالف انرژی 
هسته ای یا یازطبیالی به سالمت  انسان ها و 
محیط زیست آسیب نمی رساند. هیدروژن از ن ر 

برابر انرژی بیشتری  0انرژی بسیار متراکم و 
نسبت به سوخت های فسیلی  می تواند تولید 
کند. به همین دلیل است که از هیدروژن در 
اکتشافات فضایی برای سوخت رسانی به سفینه 
ها، هواپیماها، اایق ها، ماشین ها و سلول 

 های سوختی استفاده می شود.
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سوزاندن یاز طبیالی برای یرم کردن خانه ها در حال حاضر یک  سوم کل انتشار کربن در انگلستان را تشکیل مای 
درصد از خانه ها در انگلستان دارای آب یرم کن یازی هستند. بناابارایان  21دهد. عمدتا به این دلیل که بیش از 

 ( برسد،0221درصد )در مقایسه با سال  21ایر بریتانیا بخواهد به اهداف کاهش انتشار کربن تا 

باید راهی جایگزین برای یرم کردن خانه های خود پیدا کند. یک یزینه سیستم یرمایش تجدیدپذیر است که باه  
ییرد. همچنین استفاده از یرم کن هایی -جای سوزاندن یاز، انرژی را از منابع پایدار مانند انرژی زمین یرمایی می

با سوخت زیستی یکی دیگر از راه حل ها می باشد. نصب هر یک از این سیستم های یرمایش برای صاحب خااناه 
هزینه دارد. حتی با وجود صرفه جویی در ابوض انرژی تجدیدپذیر، صاحبان خانه باید نحوه استفااده از سایاساتام 

 یرمایش ناآشنا را بیاموزند. 

درصاد  21درصد هایادروژن و  91جایگزین دیگر تبدیل شبکه یاز به هیدروژن است. در ابتدا می توان از ترکیب 
باا  ENGIEدرصد هیدروژن رسید. به عنوان م ال شارکات  011یازطبیالی استفاده کرد و سپس به مرور زمان به 

-Cappelleدر شهر   GRHYDشرکای خود برای ترکیب هیدروژن در شبکه های توزیع یازطبیالی با پروژه ای به نام  

la-Grande  درصاد انارژی  09در شمال فرانسه همکاری می کند که می تواند به فرانسه در دستیابی به هدف
 کمک کند.  9101تجدیدپذیر تا سال 

این پروژه کاربردی بودن و سازیاری هیدروژن را به عنوان یک راه حل انرژی جایگزین را بررسی می کاناد. در ایان 
پروژه، هیدروژن سبز از انرژی اضافی تولید شده توسط منابع تجدیدپذیر انرژی تولید می شود. هیدروژن با یاازهاای 

تاا  01را تولید کند )هیتان مخلوط یازی است که از   Hythaneطبیالی ترکیب می شود تا محلول انرژی نوآورانه  
درصد از متان تشکیل شده است(، و باعم می شود که انتشار یازهای یلخانه ای  21تا  11درصد هیدروژن و  01

کاهش یابد و حتی می تواند با خودروهای سوختی سازیار شود، همچنین آب و اتاق هارا در خانه ها و مشااغال 
یرم می کند. این پروژه، همچنین راه حل نو ای به تولیدکنندیان انرژی از منابع تجدیدپذیر متناوب مانند بااد و 
انرژی خورشیدی نشان می دهد چون که این کار، رویکرد جدیدی برای بازاریابی و مارکتینگ برق تولید شده تاوساط 

در حال عرضه و آزمایش است به طوری که در سوخات رساانای باه  GRHYDآن ها است. در حال حاضر، فناوری 
اتوبوس در یک ایستگاه سوخت رسانی اتوبوس و همچنین خانه های جاماله شهری دانکرک از ترکیب  51حداال 
 استفاده می شود. Hythaneویژه 

تحقیقاتی که انجام شده است، نتایج نشان داده  اند که در حال حاضر استفاده از این فناوری بنا به د یلی البته در   
 Air Source Heatمنبع هوا )ارزان تر است. پمپ حرارتی نبوده و استفاده از پمپ حرارتی با منبع هوا  صرفهبه 

Pump یرما استافااده به عنوان منبع  بیرون  حالت یرمایش از هوای( یک پمپ حرارتی بریشت پذیر است که در
 .تبرید و متراکم کردن بخار، هوای داخل را خنک می کندمی کند و یا در حالت خنک کننده با استفاده از فرآیند 
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Air Source Heat Pump 
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تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که پمپ های حرارتی منبع هوا، مقرون به صرفه ترین 
درصد هزینه کمتری نسبت به  50هستند و حداال  2050فناوری یرمایش مسکونی در سال 

از تجزیه و تحلیل هایی که انجام شده است، می توان نتیجه  فناوری های هیدروژنی دارند.
درصد کمتر از ایمت حاضر و ارزش  50، هزینه یاز طبیالی 2050یرفت که حتی ایر در سال 

درصد بیشتر باشد، پمپ های حرارتی همچنان مقرون به صرفه تر از  50انرژی های تجدید پذیر 
  دیگ های هیدروژن )یرمکن های هیدروژنی( یا پیل های سوختی هستند.
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حاال با این وجود که ممکن اس  این نوع  
فناوری منجر به هزینه ی بیشتر شود، 

سوال اینجاس  که استفاده از هیدروژن به 
 عنوان سوخ  چه مزی  هایی دارد؟

با این حال، تبدیل کل شبکه یاز از یازطبیالی به هیدروژن کار ساده ای نیست. به  

عنوان م ال، در سرتاسر بریتانیا، میلیون ها یرم کن که از یازطبیالی به عنوان 

سوخت استفاده می کنند در خانه ها نصب هستند که باید با واحد های هیدروژن 

جایگزین شوند. اما سیاست کشورهای توساله یافته در حال پیشروی به سمت 

درجه ای  0.5استفاده از این سوخت به جای یازطبیالی است تا هدفِ افزایش تنها 

بتواند محقق شود..  به عنوان م ال بریتانیا در ن ر دارد که  9151کره زمین تا سال 

درصد از مصرف نهایی انرژی را  05، استفاده و تقاضای هیدروژن 9151تا سال 

 تشکیل دهد.
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Leadership in Energy and 

Environmental Design 

، LEEDهستند.   LEEDیا با اختصار   Leadership in Energy and Environmental Designبیشتر ساحتمان های سبز دارای یواهینامه ی
 پرکاربردترین سیستم رتبه بندی ساختمان سبز در جهان است. این سیستم تقریباً برای همه نوع ساختمان موجود است و چارچوبی برای ساختمان

اولین  0222یک نماد جهانی برای دستیابی به پایداری است. در سال  LEEDهای سبز، بسیار کارآمد و مقرون به صرفه فراهم می کند. یواهینامه 
برای ارزیابی ساختمان های سبز مورد استفاده ارار یرفت. در طی سالیان، بارها این یواهینامه ویرایش شده و امروزه  LEEDویرایش یواهینامه 

ی سبز ها کنیم. ایرچه از این یواهینامه به عنوان استاندارد ملی ایا ت متحده برای ارزیابی ساختمان ما از نسخه سوم این یواهینامه استفاده می
 برداری از ساختمان هایی که مدعی عملکرد سبز در نام برده می شود اما جاماله جهانی آنرا به عنوان مالیاری برای سنجش در طراحی ساخت و بهره

یواهی نامه می شود که بر حسب امتیازات کسب شده به خانه های سبز داده می  4شامل   LEEDاند. ابال محیط اطراف هستند را پذیرفته
امتیاز و صرفه  05است به طوری که بهره وری از انرژی و مسائل االیمی دارای  011شود. حداک ر امتیازی که یک ساختمان می تواند کسب کند 

امتیاز،  04امتیاز، مصالح و منابع با  92امتیاز است. سایر امتیازات شامل سایت و ساخت پایدار ساختمان با  01جویی در مصرف آب دارای 
 . امتیاز دارند 4و اولولیت های منطقه ای  2امتیاز، نواوری در طراحی  05کیفیت هوای ساختمان 

سالمت و ایمنی ساکنان ساختمان از اساس کار می باشد و باید در حین ساخت هر ساختمان یا خانه تضمین شود. 
ساختمان های خودران به یونه ای ساخته شده اند بنابراین ، فن آوری های داخلی پایدار در ساختمان سبز اجباری است. 

که می توانند نیروی کافی برای تأمین نیازهای انرژی خود را تولید کرده و حتی انرژی مازاد را به شبکه برق بازیردانند. در 
این نوع از ساختمان ها بیشتر از فناوری نیروی باد استفاده می شود و در آسمان خراش هایی که توربین های بادی در 
پشت بام ها نصب شده اند بسیار آشنا است. جریانهای مداوم و اابل توجه هوا در ارتفاعات با تر ، پره های توربین را 

 به حرکت در می آورند ، که نیازهای برق ساختمان را رفع می کنند.

 ساختمان های خودران
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smart appliances 

براي کاهش مصرف انرژي در 

خانه  و جلوگيري از هدر رفت 

آن بايد از لوازم هوشمند 

استفاده کرد. لوازم هوشمند، 

در خانه ميتوانند تقش 

بسزايي در مصرف درست و 

 بهينه انرژي ايفا کنند.

 عايق سقف

 پنجره هوشمند

 پنل خورشيدي فيلترينگ هوا

 عايق ديوار

 پمپ حرارتي

 گرمکن پمپ حرارتي

 شير کنترل مصرف آب

 اجاق القايي

 نورهوشمند

 لباسشويي هوشمند
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های  ای به چوب و فرآورده گونه چراکه هر شاخه از دانش بشری به 

هرا در علی رغم اینکه چوب بررای رررن جانبی آن وابسته است.

تاریخ بشر به عنوان مصالح ساختمانی استفاده شرهه اسرتد در 

های گذشته با مصالح مصنوعی ماننه آجر و بعهاً بتن مسرلرح ررن

جایگزین شهه است. چوب از نظر رفتار مهرنرهسری یرد مراده 

سوزی است. از رضاد برخی نامناسب نیستد اما بسیار مستعه آتش

گیرنه ممکن اسرت در می از موادی که بیشتر مورد استفاده ررار

بره  دمای شهیه عملکرد بهتری نسبت به چوب داشته براشرنره.

عنوان مثالد فوالد سریعتر از چوب شکست می خرورد و براعر  

. با این حالد چوب اخیراً دوباره به عرنروان شودفروپاشی سازه می

کرربرن در ید ماده محبوب مهنهسی در تالش برای کاهرش رد

هرای سازی تبهیل شهه است. فناوری در سرازهصنعت ساختمان

های چنه طبقه را ممکن ساختره اسرت. چوبید ساخت ساختمان

شیمیایی یا آبراراش برای بهبود رفتار مواد در دماهای باال از مواد

ساختمانری دو  شود. استفاده از چوب به عنوان مصالحاستفاده می

مزیت اکولوژیکی دارد: یدد انتشار کربن تولیه بترن را کراهرش  

را  CO2دهه و دود سطوح چوب می تواننه مقادیرر زیرادی می

دهه که ید سرطرح جذب کننه. در وارعد مطالعات اخیر نشان می

 01.111ترا  01تروانره متر مربع مری 011چوبی به مساحت 

-یکی از ایراداتی کره مریاکسیهکربن را جذب کنه. کیلوگرم دی

گیر باشه هزینه باالی استفاده از چوب نسبت به فروالد توانه چشم

های چوبری دیهگاه ارتصادی سازهمطالعه جهیه بر  باشه.و بتن می

متمرکز است. ید تیم از دانشمنهان دانشگاه آلتو در فنالنه را کره 

-ساختمانی استفاده میدر آن کشورد چوب سالها به عنوان مصالح

درصره از  54شهد درگیر کرد. در حقیقتد فنالنه رصره دارد 

از چروب  0104های چنه طبقه ساخته شهه تا سال ساختمان

 باشه.

  24صفحه

-های فروش امالک و مستغالت بین سالدانشمنهان داده

از  0.00را تجزیه و تحلیل کردنه.  0102تا  0111های 

ها از چوب ساخته شهه بودد این تیم ثابت کررد ساختمان

درصه ریمت بریرشرترری  1های چوبی در حهود که سازه

های معمولی ساخته شهه از بتن و فوالد به نسبت به سازه

رسنه. علیرغم مزایای استفراده از چروب بره فروش می

دهنه کره ساختمانید دانشمنهان هشهار میعنوان مصالح

بایه در چارچوب روانین سختگیرانه اجرا شرود. امرروزهد 

زدایی ید مسئله مهم است و اگر کشوری تصمیرم جنگل

ای بررای های چوبی بگیردد بایه بررنرامرهبه تقویت سازه

-فنالنه و دیگر کشورها سالجایگزینی درختان ارائه دهه.

یکی از درختانی . کننهها است چنین مقرراتی را اجرا می

که رشه سریعی دارد و به درخت سریع الرشه مرعررو  

است و از آن در صنعت چوب استفاده میرشرود درخرت 

پالونیا استد که بسیاری از کشورها در جهان به سرمرت 

کشت این درخت و صادرات چوب آن روی آورده انه. در 

این میان کشورهای اروپای شمالی از جمله کشرورهرای 

هرای درصه ساختمان 11اسکانهیناوی نیز اشاره کرد که 

طبقه هستنه از چوب سراخرتره  6مسکونی که کمتر از 

جرئت بتوان گفت که اگر چوب از زنهگی  شایه بهانه. شهه

طور ررطرع بسریراری از عرلروم  شهد به بشر حذ  می

 توانستنه تا به این حه به درجه کمال برسنه. نمی
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ها در معرض دو نوع بار اصلی، یعنی تررایر ر  و  روسازی

هرا، در  گ رند. هدفِ اصلی روسرازی زیست قرار می مح ط

های زیرین خود در تراراش اررایرط  ع ن حال که از الیه

کنند، ایجاد سطحی ایان و مراراوش  مح طی محایظت می

است که وسایل نال ه بتوانند بر روی آن حرکت کرنرنرد. 

استفاده از نانو مواد باعث ایزایش مااومت و دواش سازه در 

اود که عارر  برابر ترک بات ا ا ایی و عناصر تهاجای می

دهد. عالوه بر این، نرانرو  مف د روسازی بتنی را ایزایش می

توانند از طریق کاهش تااضای مواد اول ه، موجر   مواد می

های بتنی و در نت جره  روسازی ایزایش بازده انرژی ساختِ

به طور کلی نانو مواد نرارش زیست اوند.  مدیریت مح ط

کنند. اگررهره  های بتنی ایفا می مهای در توسعه روسازی

هرای مروجرود،  توان با استفراده از مارالر  و یرن می

هایی  ضعف های خوبی را ایجاد کرد اما باز هم ناطه روسازی

کنرد  وجود خواهد داات که استفاده از نانو مواد کا  می

جانبه خروا  روسرازی برهربرود داده  صورت هاه که به

های تحا ااتری و  ترین زم نه اود.یناوری نانو یکی از یعال

 نوآوری است که بر روی مواد درما اس نانو متارکز است. 

عنوان پتانس لِ ایزایرش کرارایری ماررف    از یناوری نانو به

زیست و حرل مکرکرالت  سازی مح ط انرژی، کا  به پاک

اود. به گفته حام ان ینراوری نرانرو،  عاده بهدااتی یاد می

حرال  ترر و درعر رن تر، سب  محاوالتِ یناوری نانو کوه 

تر خواهند بود و برای تول د به انرژی و مواد اولر ره  کاربردی

های مخترلرف  کاتری ن از دارند. کاربرد یناوری نانو در زم نه

هرا  اسرت. روسرازی  کاربردی مورد توجه گسترده قرار گریته

ای دارند که تحت تأث ر عوامل مترعرددی  ساختارهای پ چ ده

های ساخت و هزینه نگهداری  مانندِ: نوع و ک ف ت مواد، روش

بنابررایرن بررای   و ارایط آب و هوایی و مح طی می بااند؛

طراحی و ساخت روسازی باید این عوامل را در نظر گرریرت. 

هاچن ن، نگهداری بهترِ روسازی ن ز باید در نظر گریته اود. 

مککالت مربوط به روسازی، مانند تعا ر و نگهداری، به دل ل 

  ماه تِ پویای روسازی جاده هندان ساده ن ست.
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The News  اهداف بلندپروازانه ایسلند در تولید هیدروژن سبز        

و  HS Orkaرسانی )برق( ایسلندیِ  شرکت خدمات

، .Hydrogen Ventures Ltdانگلیسسسی   شرکت

اند که قصد ساخست و  طور رسمی اعالم کرده اخیراً به

ای با هدف تولیدِ متانول سسبسز بسا  ی کارخانهتوسعه

را  (green hydrogen)استفاده از هیدروژن سبسز

درصد از انرژی مصرفی در ایسلسنسد  08دارند. بیش از 

های تجدیدپذیر )هسیسدرو انسرژی و انسرژی  از انرژی

شود. در همین راسستسا ایسن  گرمایی( تأمین می زمین

ی های هیدروژن سبز در زمیسنسهکشور با توسعه پروژه

های پاک و تسجسدیسدپسذیسر  سزو  استفاده از انرژی

کشورهای پیشرو در دنیا به شمار خواهد رفت. مسدیسرِ 

 .Hydrogen Ventures Ltdارشد ا رایی شرکت 

  های خود در مورد این پروژه گفتسه اسست  در صحبت

کشور ایسلند اهداف بلندپروازانه ای بسرای کساهسش " 

انتشار کربن در نظر دارد و ما باور داریم که استفاده از 

انرژی هیدروژن یک امر حیاتی در دستیابی بسه ایسن 

ی ایسن کشسور در  اهداف است. با تو ه به پیشینسه

تسوانسد های تجدیدپذیر، ایسلند مسی استفاده از انرژی

راهنما و الگویی برای سایر کشورها برای رسیدن بسه هسدفِ 

باشد و از اینکه عضسوی از  (zero-carbon) "کربن صفر" 

     “.                    ایسم زده این انقالب بزرگ هستیم هیجان

Tómas Már Sigurðsson  مدیرِ شرکتHS Orka  در

از هسمسکساری خسود بسا شسرکست ”  گوید  همین رابطه می

Hydrogen Ventures Ltd. -ی زیادی که دانش و تجربه

حسال هایی به ایسن بسزرگسی دارد، خسو  در مدیریت پروژه

فرد ایسلسنسد و  ها همچنین به موقعیت منحصربههستیم. آن

ها بگسذارد تواند در اختیار آنمی  HS Orkaمنابعی که پارکِ 

آب و عالوه بسر بسرق، این شرکت قادر خواهد بود اند.  آگاه

اکسید طبیعی را که برای تولید متانول حیاتی اسست  دی کربن

ی تولیدِ  این دو شرکت بر روی پروژه  . " ها بگذارددر اختیار آن

گرمایی متمسرکسز  های زمین هیدروژن سبز با استفاده از انرژی

اند که از این هیدروژن برای تولید سوخست مصسنسوعسی شده

شسده را  استفاده خواهد شد. تمامِ هیدروژن تولید یا مصسرف

درصدِ انسرژی  088نامند به این معنی که  می هیدروژن سبز

 مصرفی برای تولید آن، از منابع تجدیدپذیر انرژی بوده است.

ای بالس   این پروژه شامل دو فازاست؛ که فاز اول آن با ورودی

تر از فاز اول بسرای  مگاوات و فاز دوم با مقیاسی بزرگ 08بر  

ی ا رای فاز اول ایسن تولید هیدروژن سبز خواهد بود. هزینه

 است. میلیون یورو تخمین زده شده 088طرح، 
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Hydrogen Economy 
 با توجه به تقاضای عظیم صنعت و پتانسیل ذخیره انرژی تجدیدپذیر

 تر  و پایدارتر داشته باشد.ی زمین به محیطی تمیزهیدروژن می تواند نقش مهمی در تبدیل کره

هیدروژن از متراکم شدن گاز 

های آزاد طبیعی یا دیگر هیدروکربن

 آید.کربن به دست می کننده

مترمکعب در میلیارد سانتی

-سال هیدروژن تولید می

 شود 

 هیدروژن

 هیدروژن

 هیدروژن

 هیدروژن

هزینه معمول یک کیلوگرم 

تجاری  هیدروژن مایع با نرخ

 امروزه

هزینه تولید هیدروژن با 

 استفاده از انرژی خورشیدی

کاهش خالص هزینه تولید 

هیدروژن با استفاده از  

 0202الکترولیزاسیون تا سال 

 فرصتی برای تحقق تجدیدپذیری

مصرف کمتر از گاز و جایگزینی آن با 
 ها و مشاغلهیدروژن در خانه

تغییرات موورد 
نیاز در زیرساخوت 

کاهش احتمالی 
 انتشار کربن

 تولید هیدروژن با الکترولیز آب
 اکسیژن

 آب

شا
غ

 
 فناوری پیل سوختی

برای تولید 
متانول و سایر 

 مصارف

برای مصارف 
 هاپاالیشگاه

 کاربردهای هیدروژن

سهم هیدروژن مورد 
استفاده برای سنتز 

سهم هیدروژن در 

های گازی      توربین

 0202تا سال 

سهم هیدروژن در 

های گازی      توربین

 0202تا سال 

تولید انتشارات 

ای ناشی از گلخانه

 این نوع توربین

 جایگزینی برای گاز طبیعی

محدوده مسافت طی شده توسط جدیدترین خودروهای 

بر  اساس  (FCEV)برقی با استفاده از  پیل سوختی 

 کیلومتر 102-122کیلوگرم  هیدروژن در  1مصرف حدود 

خروجی هیدروژن در اولین کارخانه الکترولیز آب با استفاده 
 در  MBRاز انرژی خورشیدی در منطقه پارک خورشیدی

 FCEVماشین  02دبی، کافی برای پر کردن 

درصد هیدروژن از الکترولیز آب 

توان از آن آید که میبه دست می

درصد  122به عنوان منبع انرژی 

 تجدید پذیر استفاده کرد

حه
صف
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با همت دکتر امید توکلی و دیگر دوستان و با حمایت ستاد توسعهه ییتهت  اهرهاور   6931مجموعه بانک ملی جلبک در سال 

، در حهوی  هها  6931شکل گرات و هدف این مجموعه شراسایی گونه ها  مختلف جلبک و نگهدار  آن ها بود و ای اواخر سال 

گونه مختلف جلبک را شرهاسهایهی  08دیگر همچون انجام آیمایش ها و تولید محصول، کار را آغای کردیم. در این میان توانتتیم 

پهتهرهتق حهت امهتهیهای  68کریم و ذخیر  سای  کریم و در اختیار پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی و صرعتی قرار دادیم. نزدیک بهه 

Patent  پترت بین المللی را این مجموعه ثبت کرد  است و در این سال ها، توانتته ایم این مرکز را به عروان یکهی  6(  داخلی و

ای قطب ها  جلبک ایران تبدیل کریم.  همچرین تبادل اطالعات با کشورهایی همچون آمریکا، برییل و انگلتتان را بهرقهرار کهرد  

شرکت کررد  ای سراسر جههان و بها حرهور  608جلبک ایران را با نزدیک به  Workshopایم و در اردیبهشت ما  توانتتیم اولین 

شد؛ برنامه ها  آتی برنامه ریز  شد  و در حال پیهشهبهرد  Workshopمتخصصین این حوی ، برگزار کریم که استقبال خوبی ای این 

 پروژ  ها هتتیم. 

هر کدام یک ای اعرا  اصلی هتته این مرکز، پروژ  هایی را در یمیره جلبک داشترد و در این حوی ، تحقیقات و پژوههش ههایهی را 

داشته اند؛ هرگامی که آقا  دکتر توکلی پیشرهاد تأسیس چرین مرکز  را دادند، در انجام پروژ  ها و تحقیقات و مطالعهات خهود، 

یمان بیشتر و دقت بیشتر  را صرف کردیم و بخش هایی همچون بخش مارکتیرگ و اری را شروع کرد  و انجام دادیم؛ پتانتیهلهی 

که در این مرکز وجود دارد این است که میتواند تا حدود  ایران را به دیگر کشورها که در این حوی  اعالیت و پیشراهت بتهیهار  

دارند، نزدیک کرد و بحث امریت غذایی و ییتت محیطی این گونه، حائز اهمیت است؛ تیم اولیه این مجموعه، ااراد  بودند کهه 

ریتک پذیر بود  و توانتترد با همت و تالش خود این مرکز را را  اندای  کرد  و پروژ  ها  مختلفی را ادامه دهرد. دنیا  جهلهبهک، 

دنیا  خاصی بود و در ایران، تا آن یمان به طور اختصاصی و جامع رو  این گونه کار نشد  بود و تصمیم گراتیم تا در این متهیهر 

قدم گذاشته و سختی ها  بتیار  را در این سالها متحمل شد  ایم و توانتتیم مرکز را ادار  کریم؛ به نظر من اگهر ایهن تهیهم 

 بایگردد، بای هم همین متیر را طی خواهد کرد. 6931دوبار  به سال 

 بانک ملی جلبک
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 فتهتهما یک سری محصوالت نهایی داریم که در دست بازار و مصرف کننده قرار می گیرد و برخی از محصوالت به عنوان ماده اولیه صنایع به کار گر

می شود. محصوالت شناخهه شده ما طبیعهاً محصوالت هسهند که در دسهرس مردم قرار دارد؛ دو نوع نوشیدنی بر پایه جلبک داریم در دو رنت  

 سبز و آبی؛ نوشیدنی سبزرن  اسپیرولینا نام دارد و نوشیدنی آبی رن  که از یک ماده موثره آنهی اکسیدانی که از جلبک اسهخترا  متی شتود و

ل قتبتافیکوسیانین نام دارد، به دست می آید و نام این نوشیدنی فیکوبلو است و این نوشیدنی پایه پروتئینی و خواص ضد سرطانی را داراست و اسهت

که پایه جلبک دارد و  متنتاستر بترای  Coockieخوبی از این دو نوع نوشیدنی شده است. درکنار این دو نوشیدنی، یک نوع شیرینی یا همان 

یته گیاهخواران است و تماماً از جلبک به دست آمده است. جدیدترین محصول ما نیز در این حوزه، خاویار گیاهی است که این ماده هم کتامت ً پتا

د ولتیتجلبک دارد. تمرکز زیادی روی گیاهخواری قرار داده ایم و مشابه محصوالت پروتئینی که از جانوران به دست می آیند را با اسهفاده جلبک تت

 نموده ایم.

محصوالت غیرخوراکی و ماده اولیه، برای صنایع غذایی به خصوص در حوزه لبنیات و غذاهای آماده و شرکت هایی که در حوزه ساخت شیرینی و 

 شک ت فعالیت دارند، شناخهه شده تر هسهند که می توان به دو محصول آگار و سدیم آلکینات که به عنوان ماده پایدارکننده در متواد غتذایتی

متورد یتز اسهفاده می شوند، اشاره کرد؛ البهه آگار با توجه به اینکه کام ً خواص ژالتین را دارد، برای مصرف کننده نهایی به عنوان پودر ژلته نت

  اسهفاده قرار می گیرد.

در کرار محصوالتی که بیان شد؛ تولیداتی داریم که در مرحله نهایی و در مرحله تحقیت و توسعهه  

هتترد و هروی وارد بایار نشد  اند و مراحل نهایی را طی می کهرهرهد. آخهریهن مهحهصهول مها 

بیوپالستیک است که یک پالستیک ییتت تخریب پذیر است و برا  پایه پالهسهتهیهکهی آن، ای 

جلبک ها  ماکرو استفاد  کرد  ایم؛ این ماد  کامالً آماد  است و برخی تتهت هها را بهرا  

استفاد  در بتته برد  مواد مختلف انجام می دهیم تا بتوانیم این پالستیهک را بهرا  مهواد 

مختلف به کار ببریم. روشی که برا  تولید این پالستیک استفاد  شد  است که دوستهان واحهد 

تحقیت و توسعه رو  آن کار کرد  اند، اختصاصی برا  همین مجموعه است و برا  اولین بار ای 

این روش استفاد  شد  است و ثبت امتیای این روش انجام شد  است و مرحله تجهار  سهای  

 آن نیز، گذراند  خواهد شد.

در کرار محصوالتی که بیان شد؛ تولیداتی داریم که در مرحله نهایی و در مرحله تحقیت و توسعهه 

هتترد و هروی وارد بایار نشد  اند و مراحل نهایی را طی می کهرهرهد. آخهریهن مهحهصهول مها 

بیوپالستیک است که یک پالستیک ییتت تخریب پذیر است و برا  پایه پالهسهتهیهکهی آن، ای 

جلبک ها  ماکرو استفاد  کرد  ایم؛ این ماد  کامالً آماد  است و برخی تتهت هها را بهرا  

استفاد  در بتته برد  مواد مختلف انجام می دهیم تا بتوانیم این پالستیهک را بهرا  مهواد 

مختلف به کار ببریم. روشی که برا  تولید این پالستیک استفاد  شد  است که دوستهان واحهد 

تحقیت و توسعه رو  آن کار کرد  اند، اختصاصی برا  همین مجموعه است و برا  اولین بار ای 

این روش استفاد  شد  است و ثبت امتیای این روش انجام شد  است و مهرحهلهه 

 تجار  سای  آن نیز، گذراند  خواهد شد.
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این مجموعه متفاوت تر ای باقی مراکز است و درصد ییاد  ای اعرا  بخش تحقیت و توسهعهه را دانشهجهویهان مهقهطهع 

کارشراسی تشکیل داد  است؛ در این مرکز، ای نظر علمی و کار  دانشجویان رشد می کررد و دانشجو را به تجهربهه کهردن و 

ارائه اید  ها و ریتک پذیر  تشویت می کریم؛ دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی را نمیتوان به این موارد سوق داد و 

همه دوستانی که به این مرکز اضااه شدند، ای مقطع کارشراسی اضااه شد  اند و همچران ای دانشجویان کارشرهاسهی نهیهز 

استفاد  می کریم و در واقع تیم ما ای دانشجویان کارشراسی تشکیل شد  است. ای دانشگا  ها  مختلف، نیرو جذب کهرد  

ایم و نفرات اصلی ما نیز دانشجویان کارشراسی هتترد؛ دید ما این است که دانشجو  کارشراسی به این مرکز اضااه شهود 

و یاد بگیرد و تجربه کتب کرد تا در مقاطع ارشد و دکتر ، به نحو احتن کارها  خود را انجام دهد. به طور کلی سعی کهرد  

ایم سیتتم مدیریتی و اجرایی و حتی همفکر  ها در پروژ  ها  مختلف، با دیگر مراکز متفاوت باشد؛ البته گاهاً مهمهکهن 

است که در کار ما نیز اختالل ایجاد شود اما به هر حال توانتته ایم ای این دسته مشکالت عبور کریم. ما در تصمیم گهیهر  

راجع به پروژ  دوستان، آن ارد را به اکر کردن و تصمیم گیر  ارد  او، تشویت می کریم و ما آن ها را در این را  کهمهک 

می کریم. در مقاطع ارشد و دکترا، خیلی دید برخی دوستان، نگا  آکادمیکی دارند و دید خوبی به مارکتیرگ و صرعت ندارنهد 

و به سمت مقاله و ... می روند؛ ما در تولید یک دانش اری، به چرین ااراد  نیای نداریم و باید دید بهتر  به پروژ  و صرعت 

و مارکتیرگ داشته باشرد. در مقطع کارشراسی، دانشجو راحت تر یادگیر  برخی اعالیت ها را می پذیرد امها در مهقهاطهع 

باالتر، دانشجویان بیشتر به اکر دااع ای پایان نامه و کارها  مطالعاتی و تحقیقاتی می روند. البته در پهروژ  ههایهی کهه 

 دانشجویان کارشراسی نتوانرد ورود کررد، ای دانشجویان مقاطع باالتر استفاد  می کریم.

 فضای آزمایشگاه بانک ملی جلبک
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گتذاری یه نکهه این است که ما با صنایع غذا و دارو رو به رو هسهیم و به تازگی مجوز اسپیرولینا را داده است که برای اعطای مجوز، نیازمند سرما

هسهیم، همچنین برای تبلیغات مناسر، نیازمند هزینه های سنگینی هسهیم و ریسک تبلیغات کمی باالست. با وجود سرمایه گذار، تتبتلتیتغتات 

بههری صورت خواهد گرفت و بحث فرهن  سازی به خوبی شکل خواهد گرفت. یک کار تبلیغاتی مناسر این است که مردم با این متحتصتوالت 

متا د. نهایی مواجه شوند و این جو و دید منفی نسبت به جلبک از بین برود و فضای مجازی، به تنهایی نمیهواند در رابطه با تبلیغات پاسخگو باشت

ن باید با بدنه اصلی جامعه مواجه شویم و عامه مردم با این محصول آشنا شوند. بحث تبلیغات در حوزه دانشگاهی، نمیهواند پاسخگتو بتاشتد و آ

متا فرهن  سازی را فراهم نخواهد کرد. در واقع تداوم فروش و اسهقبال، با فرهن  سازی در مردم و نه فقط قشر تحصیل کرده، قابل انجام است. 

 هتایدر مسیر تبلیغات در حوزه دانشگاه قدم گذاشهه ایم اما مهاسفانه مسیر درسهی نبود و باید در میان مردم جامعه و با تلویزیون و بتیتلتبتورد

متا تبلیغاتی، تبلیغات را انجام دهیم. در بحث تبلیغات قشر تحصیل کرده، فقط در بحث جذب نیرو و اینکه افراد ع قه مند، میهوانند بته جتمتع 

 بپیوندند، تأثیرگذار است.

مهأسفانه دید مردم نسبت به جلبک، منفی است و دیدگاه خوبی نسبت به آن ندارند. فرهن  مناسبی در این بخش نداریم و در ختار  از 

ایران این مشکل فرهنگی وجود ندارد. تنها کسانی که با جلبک در ایران آشنا هسهند، گیاه خواران هسهند و در صنعت نیز قانع کردن افتراد 

 بسیار سخت است و با همه این کارها، نهوانسهه ایم این فرهن  را حهی بین سرمایه گذاران و افراد حاضر در صنعت، روا  دهیم. در خار  از

ایران، این مشکل فرهن  وجود ندارد و کام ً افراد با جلبک و تعریف آن آشنا هسهند. بحث های تجاری سازی و سرمایه گتذاری در ایتن 

 حوزه در ایران بسیار سخت است در حالی که بسیاری از صنایع غذایی از جلبک اسهفاده می کنند.

در بخش فنی، اما پیشرفت خوبی داریم و حهی از بسیاری از کشورها جلوتر هسهیم؛ اگر بحث سرمایه گذاری فراهم شود، به راحتهتی متی 

. توانیم کار کنیم و تبادل اط عات را داریم، اما در خار  از ایران، سرمایه گذاری مناسر است و در حوزه صنعت، بههر از ما عمل می کنتنتد

الزم به ذکر است که در این مقایسه کشورهای اسهرالیا و آمریکا، لحاظ نشده است، این دو کشور از مدت ها قبل، در صنتعتت ایتن حتوزه 

 پیشرفهه هسهند. به طور کلی از نظر بازار و سرمایه گذاری، در مقایسه با دیگر کشورها، وضعیت خوبی نداریم.
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این بخش ای یک اید  شروع می شود و به محصول نهایی ختم می شود؛ متأله اصلی این است که اید  ممکن اسهت 

جذاب باشد اما صرف اراورانه بودن محصول، مد نظر نیتت و شرایط تولید، مارکتیرگ و نیای بایار باید بررسی شهود؛ در 

مرحله اول با همکار  واحد تجار  سای ، متائل مربوط به اروش و بایار محصول را بررسی می کریم. در صورت تأیهیهد، 

وارد اای مطالعاتی اولیه که دو الی سه ما  طول می کشد و دانش مورد نیای تولید محصول را بررسی میکریم. مهرحهلهه 

بعد ، اای تولید آیمایشگاهی است و با آیمایش ها  مختلف، روند تولید را بررسی کرد  و ارآیردها  مختلف تولید را 

تتت می کریم که بتته به نوع محصول، چرد ما  طول خواهد کشید. پس ای این مرحله، میتوان گفت که تولیهد ایهن 

محصول آیا   ممکن است یا خیر؛ پس ای تأیید، وارد اای نهایی تهولهیهد 

می شود و ای مقیاس آیمایشگاهی، خارج می شویم تها بهتهوان دیهد 

 صرعتی و راندمان   صرعتی تولید محصول را به دست بیاوریم. 

 

 

 

 

پس ای این مراحل، می توان ادعا کرد که به اراور  تولید این محصول رسیدیم و دو سال و حتی بیشتر، کل این ارآیرهد 

طول خواهد کشید و پس ای آن بحث ثبت امتیای و ... را ادامه خواهیم داد. این محصوالت با توجه به ایرکهه جها بهرا  

 4پیشرات دارند، متوقف نشد  و برا  بهبود کیفیت و استفاد  در دیگر موارد نیز رو  آن ها کار می شود و معموالً ای 

پروژ  را به طور همزمان در این واحد پیش میبریم و یمان حداقل یکتال را برا  پروژ  ها در نظر میگیهریهم.  68پروژ  تا 

 با این وجود، پروژ  ها  ناموقفی را نیز داشته ایم و محصول نهایی را عرضه نکرد  ایم.

هرگامی که در این بخش، ااراد اعال پروژ  به یک نمونه آیمایشگاهی دست می یابرد، همکاران ما در بخش بایاریابهی 

و تجار  سای  نیز اعال می شوند و بررسی ها  اقتصاد  را انجام می دهرد و نتایج را به ما ارائه می دهرد. ما عالو  بهر 

دپارتمان تحقیت و توسعه، یک کمیته تحقیت و توسعه را در مجموعه داریم که ای واحدها  مختلف در ایهن کهمهیهتهه 

هتترد تا پروژ  را در جوانب مختلف بررسی کررد. در این کمیته، اید  ها نهایی می شوند و در نهایهت، بهه دپهارتهمهان 

تحقیت و توسعه ارائه می شود. ما در این واحد اعتقاد داریم که نباید در طرح اید  کمک کریم و بهه گهونهه ا  بهایهد 

 نظارت کریم و این باعث اعال تر شدن و با انگیز  تر شدن دوستان می شود. 

وقتی که دست دوستان بای باشد و بتوانرد اید  ها را عملی کررد و جلو  این اید  ها را نگیریم، متیر کلی را بهرا  آن 

ها مشخص کریم و ارایی برا  به ثمر رساندن اید  را بدهیم، ارآیرد تولید با بایدهی بهتر  اراهم می شهود؛ الهبهتهه 

ممکن است ای لحاظ متائل مالی و به وجود آمدن خطا، مشکالتی ایجاد شود اما در نهایت اریش کار بهاال مهی رود و 

 برآیرد  مثبت را خواهیم داشت.

برخی محصوالت 

تولید شد  در 

آیمایشگا  بانک 

 ملی جلبک
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متأله ا  که وجود دارد این است که دید خوبی نتبت به این کار وجود نداشته باشد و نتوانیم به آن 

صورت که میخواهیم کار را پیش ببریم و گاهی اوقات حس ناامید  برا  ما ایجاد می شهود؛ ادعها  

حمایت ییاد است اما در عمل اصالً وجود ندارد و در میانه را ، حمایت کررد  ها ای کهار دسهت مهی 

کشرد، اما مجموعه با یحمات دکتر توکلی و تالش و انگیز  دوستان، پابرجا ماند  است. بهایهد ایهن 

حمایت ها جد  تر و واقع گرایانه تر بشود و ما دنبال حمایت ها  کوچک و دلگرم کررد  هتتیم تها 

انگیز  ما اازایش پیدا کرد. در برخی موارد ما حتی نیایمرد حمایت برخی اساتید هتتیم تا بتوانیم ای 

برخی آیمایشگا  ها  آن ها استفاد  کریم و با وجود ایرکه ما متعلت به دانشگا  تهران هتتیم، امها 

مثل یک شرکت خصوصی با ما راتار می شود؛ البته مجموعه دانشگا  تهران، حمایت ها  خوبی کرد  

 است و امیدواریم این حمایت ها بیشتر شوند.

 مصاحبه شوندگان :

علیرضا مهردادفر، قائم مقام مجموعه -

 بانک ملی جلبک ایران

 

نیما عجایبی، مدیر سابق واحد  -2

 تحقیق و توسعه

محمد صادق برزد، مدیر تحقیق و -3

 توسعه بانک ملی جلبک ایران
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 ایهای زیستی با استفاده از ماکروجلبکِ قهوه میکروارگانیسمی برای ساخت مواد شیمیایی و سوخت

  Pohangیک تیمِ تحقیقاتی از دانشگاه علوم و فناوری

(www.postech.ac.kr)   الیلیلیلیی دانشگاه بییی و

ی جنوبیی  کیه تیوسیت دکی یر     )واقع در کرهسئول 

Gyoo Yeol Jung   وSang Woo Seo   هیاایی

شود، در حال پرورش و کش  میکروارگانیسلی بیه می

هس نا که بس ر منیاسیر را     Vibrio sp. dhgاسم

-ایهای زیس ی از ماکروجلبک قهیوهبرای تولیا سوخ 

ای برای اسی یفیاده از مطالعات گس رده سازد.فراهم می

های غیرخوراکی به عنوان ماده اولییه بیرای تودهزیس 

تولیا سوخ  و سایر محصوالت زیس ی تاکنون انیایام 

 3ای به ای  عل  که رشا آن شاه و ماکروجلبک قهوه

برابر سریع ر از رشاِ گیاه نشاس ه بوده و برای نلو نییی  

فقت به آب دریا و نور نیاز دارد، به عنوان یک ماده اولیه 

تیریی  قینیاهیای مهمشود.جایگ ی  در نظر گرف ه می

و  ( (alginateموجود در ای  ماکروجلبک، آلژینیات 

هس نا. اس یفیاده از جیلیبیک   )  (mannitolمانی ول

ای به ای  عل  که بس رهای میکروبی مرسوم، قادر قهوه

ی قناِ آلژیناتِ موجود در ای  جلبک نیس نیا، به تا یه

هیای راییم میانینیا اگرچه پل فرم  .  محاود شاه اس .

بیه آسیانیی قیادر       Escherichia  coliاشریشیا کلی

توانایی جیبِب آلیژیینیات                   ی مانی ول هس نا،به تا یه

هییای                         ژن را بییه اییی  عییلیی  کییه فییاقییا

مرتبت هس نا، ناارنا. الب ه با ایااد شیراییطیی،  

توان ای  بس رها را قادر ساخ  آلیژیینیات را می

-تا یه و مصرف کننا، اما سرع ِ رشا و سوخی 

ای نیس  که قابلی  اسی یفیاده در وساز به اناازه

ای  تیم، محییتِ   های صنع ی را داش ه باشا.اناازه

ای را بیرای پیرورشِ ایی  پرورش ژنی یییکیی

در نظر گرف یه  Vibrio sp. Dhg  میکروارگانیسم

 انا  که ای        ها نشان دادهآزمایش  هلچنی  اس . 

 

سیوخی  میکروارگانیسم، تونایی تولیا اتانول )ییک

ال)ماده خام اولیییه بیرای دیبوتان-3،3زیس ی ، 

ها  و لیکوپ  )ییک میاده فیعیالِ تولیا پالس یک

ای دارد )بیا فی یولوژیکی  را از ماکروجلبک قهوه

رود که ایی  ی باال . ان ظار میسرع  زیاد و بازده

میکروارگانیسم، نه تنها با اس فاده از جلیبیک هیا، 

های معلولی مب نی بر گلیوکی ، بلکه از زیس  توده

 کارایی فرآینا تخلیر میکروبی را اف ایش دها.
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  35صفحه هفت رویکردی که المپیک امسال را به سبزترین المپیک تا به امروز تبدیل کرد

های المپیک ریزی برای بازیهای اخیر به موضوعی داغ تبدیل شده است. وقتی زمان برنامهبحران آب و هوا در سال

الوویوت آن به تقاضای عمومی برای رویدادی که  ،های فعال در این زمینهفرارسید، بسیار مهم بود که کمیته 0202

شود؛ کمیته المپیک در برنامه خود اقداماتی را در نورور این موضوع به ورزش ختم نمیپایداری است، پاسخ دهند. 

هوا اسوت. در ای برای آینده بوازیگیرد. این اهداف، پایهزیست را در بر میگرفته است که جامعه، اقتصاد و محیط

 هایی که این روند در حال اجرا است، آورده شده است.ادامه برخی از روش
 

 . مشعل المپیک از ضایعات بازیافتی ایجاد شده بود.1
شده های موقت ساختهی خانهسانتیمتر، تا حدی از آلومینیومِ بازیافت شده 12های امسال با ارتفاع مشعل المپیک در بازی

 تولید شده بود.  0222بعد از زلزله و سونامیِ بزرگ شرق ژاپن در سال 

های فرمی متناسب با سبز با برنامه امسال همراه شد و لباس Nike. مارک جهانی ورزشی 2

 بودن تولید کرد.
های ورزشی % بازیافتی با کیفیت باال بهره بردند؛ به طور مثال پیراهن222کنندگان کشورهای مختلف، از لباس فرم شرکت

 شده ساخته شده بودند.های آب بازیافتبورد، از بطریرشته اسکیت

های های امسال، از پالستیکسکوی برندگان مدال در بازی 89. کلیه 3

 خانگیِ دور انداخته شده ساخته شد.
بطری  022222آوری شده بود که معادل ها همگی از عمومِ مردم ژاپن جمعاین پالستیک

 مواد شوینده است. 

 های امسال از مقوای بازیافت شده ساخته شدند.های بازی. تخت4
هوای موورد ساخته شدند. تشوک Airweaveهای ورزشکاران توسط شرکت ژاپنی تخت

ها را به تعداد نامحدود بوازیوافوت توان آناتیلن ساخته شدند که میاستفاده، از الیاف پلی

 کرد.

جابجا (e-Palette). ورزشکاران با وسایل نقلیه کامال خودکار و برقی 5

 شوند.می
کنند. همچنین خودروهای شرکت خودروسازی ژاپنی تویوتا بدون تولید آالینده حرکت می

 کنند.و نقل راحت و بدون سر و صدا را تضمین میشامل تغییراتی هستند که حمل

های محلی اهدا های ژاپنی که از طرف دولت. دهکده المپیک پالزا از چوب6

 شده، ساخته شده است.
هوای با پوایوان بوازی .قطعه چوب ژاپنی ساخته شده است 02222ساختار پالزا با استفاده از 

 شود.پارالمپیک، ساختمان برچیده خواهد شد و تمام چوب به اهداکنندگان بازگردانده می

-. در ساخت مدال های امسال، از فلزات باارزش استخراج شده از تلفن7

 های همراه قدیمی استفاده شد.
ای بود که که شهروندان خود را در توولویود های امسال، اولین کمیتهکمیته سازماندهی بازی

  ها مشارکت داد. تمام تلفن های همراه استفاده شده، توسط مردم ژاپن اهدا شد.مدال



ICE عمران و يک يک موسسه بين المللي تخصصي براي مهندسين

-هزار نفر از مهندسين59نهاد  خيريه در کشور انگلستان است که 

عمران از سرتاسر جهان عضو اين موسسه هستند، اين موسسهه از 

تاسيس شده است و برروي بهروزتهريهن مسها ه  و  8181سال 

عمران کار ميکند. شعار اين مهوسهسهه مشکالت در حوزه مهندسي

)تکان دادن جهان( است. آنها معتقد هستند که بها ايهن شهعهار 

اي که قرار است به خاطره وجود کهربهن ميشود جهان را از فاجعه

اتفاق بيفتد نجات داد. يکي از موضوعاتي که اين موسسه به تازگهي 

برروي آن تحقيق کرده و به نتايج قاب  تاملي رسيده ميهتهوان بهه 

دولت متعهد شده اسهت کاهش کربن برروي کره زمين اشاره کرد. 

به کربن صفر دست يابد. اين تعهد بهاعه   0292که بتواند تا سال 

ايجاد يک مسئوليت قاب  توجه بر دوش زيرساختهاي صنعتي شده 

اي که مطرح ميشود اين است که دولت بايد اطالعهات است. مسئله

دقيق و بروزي از مقدار کربن در طول چرخه عمر صنايع داشهتهه 

باشد تا بتواند براي آن برنامه ريزي کرده و مقدار انتشار و توليد آن 

را کنترل کند تا بتواند بر شرايط ايجاد شده حهاکهش شهود. بهراي 

-هاي کربني بايد طراحي و اجرا و همينطور شيوهکاهش زيرساخت

آوري اطالعات و نحوه اشتهرا  گهراري آنههها بهايهد هاي جمع

هدفمندتر  نسبت به گرشته باشد. به هميهن دلهيه  اسهت کهه 

برروي نقش داده ها در کاهش زير سهاخهت کهربهن  ICEموسسه 

هايي ممکن است بهه مشهتهريهان در چنين ارزيابي تاکيد ميکند.

، اما لزوماً در تالش کلي دستيابي به اهداف فردي کمک کرده باشد

جامعه براي کاهش انتشار کربن در درازمدت کمک نمي کنهد بهه 

تحهت عهنهوان  ICE  .هيمن دلي  به رويکرد وسيع تري نياز است

پروژه )گهواره تا گهواره( برروي اهميت کاهش کربن در زير ساخت 

ها مطالعه ميکند. اين امر باع  ميشود بتوان بروري بخش اعظمهي 

ها مطالعه کرد. هدف موسسه در ها و دارايياز طول عمر زيرساخت

خصوص اين پروژه که ميتوان آن را به عنوان يک پروژه بين المللي 

کاهش کربن نام برد، اين است که بتواند ميزان انتشهار و حهتهي 

ها و همينطور صنعت حال حاضر جهههان توليد کربن در زيرساخت

 دهد.  را کاهش
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گفته است   ICE( در آخرين گزارش هاي داده شده از  ICEريچل اسکينر )رهبر 

که سرع  پيشرف  بريتانيا به سم  کربن صفر بسيار کتنتد است  ز  ز  

اس  که تما  دزل  مردان درساير کشورها با کمک يکديگر بتوانند سرعت  

ريچل اسکينر انتشار کربن بررزي کره زمين را کاهش دهند ز به صفر برسانند. 

اقدا  کليدي براي کاهش سرع  انتشار کربن اشاره کترده است  کته  3به 

 مهندسان عمران ز کارشناسان اين حوزه بايد آنهارا انجا  دهند:

 ريزي کنيد.شرايط را بحراني فرض کرده ز براي شرايط بحراني برنامه •

 زجود کربن در تمامه شرايط را درنظر بگيريد. •

 جوري مسير را ساخ  ز طراحي کنيد که به نتايج درستي برسيد. •

 هاي خالقانه تالش کنيد.براي راه حل •

 در کار سعي کنيد انعطاف پذير باشيد.  •

 سعي کنيد عوامل اجرايي را تح  تاثير کارهاي خود قرار دهيد. •

در قلب اين شش عم ، نيازي آشکار به ما وجود دارد که رفتارهاي خود را تهیهيهيهر 

دهيش و توانايي خود را در تأثيرگراري بر ديگران براي انجام اين کارها، خالقيت ها و 

 هايي جديد افزايش دهيش.راه ح 

Rachel Skinner 

 پايداري اجتماعي و پايداري محيطي، کدام بيشتر اهميت دارد؟

ي هايي از دس  رفته که بتوانتد بتراي هتمتهها فرص آيا درمورد زيرساخ 

در يکي از سمتيتنتارهتاي   Davide Stronatiذينفعان ارزش پايدار ايجاد کند؟

ICE  ستتتون 6اين موضوع را مورد بحث قرار ميدهد. ما معتمتو  درمتورده

کنيم. با ايتن محيطي صحب  ميپايداري يعني: اجتماعي، اقتصادي ز زيس 

کنيم ستون اجتماعتي متعتمتو  هاي زيرساختي فکر ميزجود زقتي به پرزژه

 کمترين توجه را به خود اختصاص ميدهد.

دانيم که ايتن زاقعي  اين اس  که سود تقسيمي، نابرابر اس  ز همه مي

شود ز اين يک خطر اساستي بتراي جتامتعته نابرابري باعث ايجاد ناامني مي

محسوب مي شود. در افراط ز تفريط ، تضاد بين دارا ز ندار زجود دارد که متي 

تواند خود را به طرق مختلف نشان دهد: جناي  ، نافرماني متدنتي ز حتتتي 

هاي بزرگي از جامعه را در پي رشد رهتا جنگ. زاضح اس  که زقتي جهان بخش

 ها زجود دارد.مي کند امکان شکنندگي در هر يک از بخش

Davide Stronati  
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 ما به پايداري اجتماعي نياز داريم

کنيم ز آنچه در رززهاي اخير به طور فزاينده اي آشکار شده اس  اين در بخش زيرساخ  ها ما در جه  ساختن جوامع فردا تالش مي

هاي جامع تر هستيم. ما بايد به خاطر داشته باشيم که بيشتر کارهايي که ما انجا  مي دهيم در اس  که ما موظف به ارائه راه حل

توان تقصير عميق نابرابري را به گردن ديگران انداخ  ، امتا هتمته متا در صتنتعت  مسير بهبود زندگي مرد  اس . به راحتي مي

ها ز نحوه عملکرد خود تغيير دهتيتم. زيرساخ  مشتريان، سرمايه گذاران، مشازران ز پيمانکاران بايد طرز تفکر خود را در مورد پرزژه

 محيطي احتياج داريمما همچنان به پايداري زيس 

ارتباط بين پايداري محيطي ز پيامدهاي اجتماعتي زمتانتي اهتمتيت  

بيشتري پيدا مي کند که به اهمي  حفظ محيط زيس  بتراي زنتدگتي 

سالم ز مرفه فکر کنيم. تغييرات آب ز هوايي، آلودگي هوا، کيفي  ز 

در دسترس بودن آب ، شکنندگي اکوسيستم ، از دس  دادن گونه هتا، 

همه اينها مسائلي هستند که مستقيماً بر سالم  ز رفتاه متا ز در 

گذارد. مهاجرت دسته جمعي افراد فتقتط نتيجه بر کل جامعه تأثير مي

نتيجه درگيري نيس  بلکه تخريب محيط زيس  ، متبتارزه بتراي زنتده 

 ماندن ز تمايل مرد  براي يافتن زندگي بهتر اس . 
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 مقدمه 

تدوین شد، یک زنجیره همکاری قوی بین کشورهای جهان ایجاد کرده است تاا  ۵۱۰۲اهداف توسعه پایدار که توسط سازمان ملل متحد در سال 

( هستند یک نقشه راه برای پایان دادن باه Agenda2030)* ۵۱۰۱ترین موضوعات سند  که از مهم یابیم. این اهداف بتوانیم به آینده پایدار دست

 کند. زیست ترسیم می فقر شدید، مبارزه با نابرابری و حفاظت از محیط

های تجدید پذیر و بدون تولید کربن اسات . گاذار  های فسیلی به سوخت گذار انرژی یک مسیر پویا برای تبدیل انرژی مصرفی جهان از سوخت

هست، به وجود آماده اسات. 2CO های فسیلی و تولید  های تغییرات اقلیمی که خود ناشی از مصرف سوخت ها و چالش انرژی به علت محدودیت

محیطی ناشی از تغییرات اقلیمی را  های فسیلی نیازمند یک اقدام فوری در سطح جهان است تا بتوان اثرات زیست کاهش کربن و مصرف سوخت

اکسید کربن موردنارار  درصد از میزان کاهش دی ۰۱های نو و افزایش بازدهی انرژی تقریباً  توان گفت استفاده از انرژی طورکلی می کاهش داد. به

های مربوط به انرژی و ابزارهای تجااری  های هوشمند، تدوین چارچوب سیاست کند. برای عملی شدن گذار انرژی، استفاده از فناوری را محقق می

های تجدید پذیر یک نقشه راه شامل سه بخش مختلف را برای رسیدن به گذار انرژی ارائه داده اسات. بار  المللی انرژی ضروری است. آژانس بین

درصد از تولید برق از ماناابا   ۶۵درصد از کل انرژی تولیدی و تقریباً  ۵۲شود که  بینی می های تجدید پذیر پیش انداز جهانی انرژی اساس چشم

 های فتوولتائیک خورشیدی و انرژی بادی تأمین کرد. توان از سلول درصد از کل برق تولیدی را می ۵۱تجدید پذیر حاصل شود. مقدار 

 -انداز توسعه پاایادار هدف هفتم چشم-انداز جهانی در زمینه انرژی  است. چشم ۵۱۰۱ترین موضوع برای موفقیت سند  تأمین انرژی پایدار کلیدی

 شامل سه بخش اصلی هست: 

 های نو صرفه به انرژی به اطمینان از دسترسی آسان و مقرون -۰

 های پایدار در انرژی مصرفی افزایش سهم انرژی  -۵

 های مصرفی دو برابر کردن بازدهی انرژی -۰

 .یافت دست ۵۱۰۱توان  به دیگر اهداف سند  رسیدن به اهداف انرژی پایدار می  بنابراین با

 گذار انرژی
 اصیلنویسنده: عیسی ولی 

 مقدمه  
 نقشه راه گذار انرژی 
 معامله جدید سبز 

 در ایران گذار انرژی 
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صاورت  دهد که ازنرر فنی امکان افزایش بازدهی انرژی، کیفیت هوا، امنیت انرژی و جلوگیری از تغییرات اقالایامای باه مطالعات اخیر نشان می

 توان این هدف را محقق کرد. اگرچه ایان گذاری درست و استفاده از فناوری و مناب  جایگزین انرژی می زمان وجود دارد. در حقیقت با سیاست هم

های مناسب و تغییرات اساسی سیاسی برای تالش هماهنگ در این راستا ضاروری اسات.  پذیر است ولی تدوین سیاست تحول ازنرر فنی امکان

 عنوان یک چالش ملی و جهانی قلمداد شود. مثال تغییرات اقلیمی باید به عنوان به

ل ایان حاا ها بر تغییرات اقلیمی تأثیرگذار است. بااایان برداری از آن ترین مناب  بشر هستند. نحوه و میزان بهره زمین،آب و انرژی ازجمله با ارزش

گذاری  ترین موضوعات است. انجام ارزیابی مناب  و سیاست مناب ، خود تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قراردارند. بنابراین مدیریت کارآمد مناب  از مهم

اناد تاو چشم انداز جام  در مورد آب ،هوا، زمین و انرژی مای شود. برای مثال یک زمان منجر به استراتژی مناسب و استفاده کارآمد از مناب  می هم

گراد  دمای زمین یک گذار یا تحول جهانی انارژی ضاروری  درجه سانتی ۵ها را رف  کند. برای جلوگیری از افزایش  برخی از مشکالت و کاستی

بایانای  که تاکنون سناریوهای انرژی موجود، این اثرات را مشاخاو و پایاش است. اثرات توافق پاریس در بخش انرژی بسیار عمیق است چنان

 اند. نکرده

ا کربن یا های فسیلی و کربن دار به کم شود، بنابراین گذار انرژی از سوخت های فسیلی تولید می وسیله سوخت ای به دوسوم از کل گازهای گلخانه

 پذیر خواهد بود.  های تجدید پذیر امکان های فنّاوری مخصوصاً در بخش انرژی بدون کربن دارای نقش اساسی است. این گذار انرژی با نوآوری

های تجدید پاذیار شاده  رقابتی شدن و کاهش هزینه در بخش انرژی بادی و خورشیدی موجب ثبت رکورد جدیدی در میزان استفاده از انرژی

چهارم کل برق جهان از مناب  انرژی تجدید پذیر تولید شد. با همه این توصیفات این گذار انرژی با سارعات  یک ۵۱۰۲است. برای مثال در سال 

درصاد  ۲/۰انتشاار  ۵۱۰۲در سال  ۵۱۰۵تا  ۵۱۰۲های اکسید کربن در سال شود چراکه علیرغم ثابت بودن میزان انتشار دی مناسب انجام نمی

 افزایش یافت.

عصر هیدروژن بارها مطرح شد ولی تاکنون باه   ای و عصر هسته  بینی وسعت و زمان رسیدن به گذار انرژی آسان نیست، همچنان که آغاز پیش 

ابات هاا، ثا های قبلی درمورد آن بینی های تجدید پذیر مانند پیش بینی رشد انرژی اند. پیش نیافته که باید توسعه چنان سرانجام نرسیده است و آن

ن قرن زمان نیاز دارد تاا باتاوا دهد گذار انرژی به حداقل نیم ها قطعیت وجود ندارد. تجربیات قبل نشان می نشده است و در مورد رشد این انرژی

های وسی  در تکنولوژی ،اقتاصااد و هاماچانایان  ای از بازار را کسب کند. گذار انرژی که درگذشته اتفاق افتاد تحت تأثیر پیشرفت سهم عمده

ترین علل تغییر و گاذار انارژی  های اقتصادی و  مزایای متعدد مهم کنندگان به مناب ، اتفاق افتاده است. بنابراین فرصت مصرف  دسترسی آسان

  بودند.
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دار و  هاای جاهات ها در این راه است. گذار انرژی به کمک سیااسات ها و شکست دهنده موفقیت تجربیات دوره گذار انرژی در سطح ملی نشان

های انرژی و میزان عرضه و تاقااضاا بااعا   سیستم  آمیز بوده است.  همچنین توجه به ویژگی ها، موفقیت کننده دسترسی توسط دولت تسری 

 ها شده است. موفقیت این سیاست

  ۰برنامه  ۰۰۲۲ها است. برای مثال برزیل در سال  ای از این سیاست تجربیات کشورهای مختلف نمونه
proalcool   را آغاز کرد. این بارنااماه باا

ی ها در طول زمان، توانست نیازهای عرضه و تقاضا را رف  کند. این برنامه باع  افزایش تقاضاا های مناسب و توسعه مداوم آن استفاده از سیاست

هاسات. در آلاماان و  طورکلی موفقیت این سیاست وابسته به متغیرهای اقتصادی و اولویت دولت توده شده است. به اتانول تولیدشده از زیست

، ۵۱۲۱سال   های تجدید پذیر تا ای کنار گذاشته شود و با افزایش مصرف دیگر انرژی درنتیجه یک اجماع ملی تصمیم گرفته شد که انرژی هسته

عنوان یک سیاست اصلی برای گاذار انارژی  حال این برنامه به (. بااینEnergiewendeای را کاهش دهند )برنامه  درصد تولید گازهای گلخانه ۶۱

برد که شامل حاماایات از  مانده است. همچنین دانمارک از یک چارچوب سیاست انرژی بهره می ونقل باقی های برق، گرمایش و حمل در بخش

 شود.  های تجدید پذیر و کاهش اثرات اقلیمی می انرژی

ا ها بوده است که خود دالیل گوناگونی دارد. برای مثال اتاحاادیاه اروپا بینی های تجدید پذیر بسیار بیشتر از پیش رشد میزان استفاده از انرژی

گیگاوات تولید انارژی  ۰۲۲افزایش داده است.هند هدف بلندپروازانه  ۵۱۰۶درصد در سال  ۰۵را به  ۵۱۰۲درصدی در سال  ۵۲بینی رشد  پیش

گیگاوات انرژی خورشید را تعیین کرد. با پیشرفت چشمگیری که در این راستا  ۰۱۱گیگاوات انرژی بادی و  ۵۱شامل  ۵۱۵۵تجدیدپذیر تا سال 

های متافااوت، یاک  هایی با اولویت متحده باوجود تنوع انرژی و ایالت افزایش داده است. ایاالت  گیگاوات ۵۵۲به  ۵۱۵۲داشت این میزان را در 

 های مالیاتی، بخش انارژی های مناسب مانند ایجاد مشوق ها با وض  سیاست تجربه موفق از گذار انرژی را تجربه کرده است. دولت فدرال و ایالت

، ۵۱۰۲ها از اداره اطالعات انرژی آماریاکاا در ساال  اند. بر اساس آخرین داده های تجدید پذیر متحول کرده این کشور را با استفاده از انرژی

مثال هدف ایالت هاوایای  عنوان شده است. به متحده از مناب  تجدید پذیر تأمین درصد از تولید برق در ایاالت ۰۲درصد از کل تقاضای انرژی و ۰۰

های تجدید پذیر تأمین شود. تجرباه  درصد آن از انرژی ۲۱که  طوری درصد استقالل انرژی برسد، به ۲۱به  ۵۱۰۱در آمریکا این است که تا سال 

تاریان  عنوان بازر  ناپذیر است. چین به ها برای گذار انرژی یک امر اجتناب روزرسانی سیاست دهد بهبود مستمر و به کشور آمریکا نشان می

کننده انرژی نقش مهمی در گذار انرژی دارد. این کشور برای تأمین تقاضای رو به رشد انرژی خود و  تولیدکننده و مصرف

، چین در نرر دارد ۵۱۰۱انداز  های تجدید پذیر روی آورده است. بر اساس چشم کاهش آلودگی هوا به انرژی

درصد کاهش دهد. چین با ظرفیات تاولایاد  ۵۱های فسیلی را در تأمین انرژی به  جایگاه سوخت

باه خاود   گیگاوات انرژی، نیمی از ظرفیت کل انرژی فتوولتائیک تولیادی را ۲   ساالنه

مناراور  عنوان یک اقتصاد نوظهور، به اختصاص داده است. همچنین کشور ترکیه به

هاای  هایی برای افزایش سهم انارژی کاهش واردات انرژی در حال بررسی راه

هاای  تجدید پذیر)خورشیدی و بادی( است. این کشور با وض  تاعارفاه

های مالیاتی برای تسری  این روناد اقادام کارده  مناسب و مشوق

 است. 

 تجربیات کشورها از گذار انرژی

  1Proalcool programme  
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چشم انداز روشنی است از مسیری  شده است، یک های تجدید پذیر تدوین المللی انرژی که توسط آژانس بین ۵های تجدید پذیر  نقشه راه انرژی    

ها ، تاکاناولاوژی و باا  ای از داده را بر اساس مجموعه  REmapکه باید برای رسیدن به گذار انرژی و کاهش تولید کربن طی شود. این سازمان

وتحلیل سناریاوهاای  کشور و با تجزیه ۰۲۱همکاری با بسیاری از کشورها تهیه و در قالب یک گزارش ارائه داده است. عمالً این برنامه با همکاری 

دهد. این برنامه قرار اسات  های را پیشنهاد می ها و سیاست برنامه ۵۱۲۱تا ۵۱۰۱ها در بازه زمانی  موجود آب، هوا و انرژی در مورد استقرار فناوری

 ، اتحادیه اروپا و امارت متحده عربی اجرا شود. ASEAN،۵۱در کشورهای عضو گروه

دهد که سناریوهای موجود را بر اساس این برنامه توساعاه و باهاباود  این است که به متخصصان این امکان را می REmapیکی از نقاط قوت    

صاورت  زدایی به های انرژی است. کاهش کربن یا کربن با سایر مدل Remapوتحلیل شبکه برق اتحادیه اروپا یک نمونه موفق از پیوند  دهند.تجزیه

دهنده افزایش تولایاد  های اقتصادی است، نشان وتحلیل که حاصل تجزیه  REmapشود. نتایج  غیرمستقیم باع  رشد اشتغال و اقتصاد کشورها می

کشور و منطاقاه ۲۰بخش اقتصادی است و درمجموع  ۲۰فناوری  برای تولید برق و  ۵۲شامل  REmap  ناخالو داخلی و رشد نرخ اشتغال است.

 تحت پوشش این برنامه هستند.  

Remap  : 

     2
Renewable Energy Map        
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های تجدید پذیر در کل انرژی  سهم انرژی ۵۱۰۲همچنین در سال  را شاهد بودیم. ۰درصدی شدت انرژی ۵/۰کاهش  ۵۱۰۵تا  ۵۱۰۱های  در سال    

 % افزایش یافت. ۰۰مصرفی به 

 های جدید برای کاهش تولید کربن تکنولوژی

   3
Energy intensity  
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به خود اختصاص دادند. همچنین در ساال  ۵۱۰۵های جدید جهان را در سال  های تجدید پذیر نیمی از کل ظرفیت ازنرر تولید برق، انرژی    

% ظرفایات ۵۱فرد بود چراکه بیش از  این خود یک رکورد منحصربه   گیگاوات رسید. ۰۵۲های تجدید پذیر به رکورد  تولید برق از انرژی ۵۱۰۲

( بیشترین نقش را در تاولایاد بارق داشاتاناد. PVجدید تولید برق را به خود اختصاص داد. در این میان صفحات خورشیدی فتوولتاییک)

گذاری در تولید  سرمایه ۵۱۰۲میلیارد دالر رسید و در سال  ۵۲۰/۵بر  بالغ ۵۱۰۵های تجدید پذیر در سال  گذاری جهانی در بخش انرژی سرمایه

های تجدید پاذیار اسات.  گذاری کاهش چشمگیر هزینه فناوری ی این افزایش سرمایه های فسیلی بود.ریشه ها دو برابر تولید سوخت این انرژی

همراه بود. و همچنین در  ۵۱۰۲تا  ۵۱۰۱های  % درصدی بین سال۲۰ی تولید برق از صفحات فتوولتاییک خورشیدی با کاهش چشمگیر  هزینه

های تجدید پذیر حاکی از آن است که در حال حاضر  المللی انرژی %درصدی را شاهد هستیم. برآورد آژانس بین۵۰بخش انرژی بادی نیز کاهش 

 صرفه هستند.   به های فسیلی مقرون اند در مقایسه با سوخت سازی رسیده های تجدید پذیر که به مرحله تجاری آن دسته از انرژی

های اخیر در ساطاح جاهاان  های گوناگون این روند را بهبود بخشید. مناقصه هایی ازجمله مناقصه و مشوق توان با بهره بردن از سیاست می     

سنت به ازای هر  ۰تا ۵خورشیدی و بادی در بهترین شرایط  PVهای  های اخیر پروژه هاست. در سال دهنده قیمت بسیار مناسب این انرژی نشان

 ای کمتر است.  های فسیلی و هسته ها نسبت به هزینه تولید انرژی رسند. این قیمت کننده نهایی می کیلووات به مصرف

% در ساال ۵۲های تجدید پذیر در تولید برق باید از حدود  برای کاهش تولید کربن در بخش انرژی، سهم انرژی REmapبر اساس نقشه راه      

سال گذشته باه  ۲درصدی در  ۱/۲برسد. برای رسیدن به این هدف نیاز است رشد  ۵۱۲۱% درصد در سال ۶۲و  ۵۱۰۱% تا سال ۵۱به  ۵۱۰۲

   دو برابر افزایش یابد.

کشورهای جاهاان       

در حال     گذار انرژی 

هستناد و باه نارار 

رساااد انااارژی  مااای

الکتریکی یاا بارق را 

عنوان حامل نهاایای  به

دهند.  انرژی ترجیح می

این انتخاب در باحا  

افاازایااش بااازدهاای و 

رسد. چراکه برق یک حامل انرژی باکیفیت و کارآمد است که در صورت تولایاد تاوساط  های تجدید پذیر مطلوب به نرر می استفاده  از انرژی

شود. سهم بخش برق در مصرف انرژی در کشورهای جاهاان ماتافااوت اسات. در  های تجدید پذیر به یک منب  انرژی پاک تبدیل می انرژی

عاناوان  توسعه دارد. استفاده از انرژی الکتریکای باه عنوان حامل انرژی سهم بیشتری نسبت به کشورهای درحال یافته، برق به کشورهای توسعه

حل استافااده از  طورکلی راه حال استفاده از برق در صنای  سنگین محدود است. به راه حل مناسب است. بااین منب  اصلی در بخش خانگی یک

مادت، مایاسار  ونقل در کوتااه توجه کاربرد برق در صنعت حمل بینی رشد قابل پذیر است اما اقتصادی نیست. پیش انرژی برق ازنرر فنی امکان

شده است.همچانایان مایازان فاروش  های چشمگیری در فناوری خودروهای الکتریکی مشاهده گذشته پیشرفت  حال در دو سال نیست. بااین

 خودروهای الکتریکی در حال افزایش است.

شود. بنابراین استفاده از خودروهای الکتریاکای بااعا  کااهاش  ونقل توسط خودروهای شخصی مصرف می نیمی از انرژی در بخش حمل     

ازی س آهن نیازمند پیشرفت فناوری در ذخیره شود. استفاده از برق برای حمل نقل هوایی، کشتیرانی و راه ای می توجه انتشار گازهای گلخانه قابل

 کارگیری دیگر مناب  انرژی است.  برق و یا به
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ترین عوامل گذار انرژی تغییرات آب و هوایی و آلودگی هوا هستند. برای مثال در کشورهای چین و هند آلودگی هوا محرک اصالای  ازجمله مهم    

انارژی  ابا برای گذار انرژی است. اما در اروپا نیز با توجه به خطرات آلودگی هوا برای سالمتی، توجه مضاعفی به گذار انرژی و استفاده از دیگر منا

 شود.  می

 کارگیری تکنولوژی های جدید و کارآمد حل کرد ویا میزان خطرات آن را کاهش داد ولی حل مشکل انتاشاار توان با به مشکل آلودگی هوا را می    

هاای  ای مربوط به تولید و مصرف سوخات تر است. تقریباً دوسوم انتشارات گازهای گلخانه های بلندمدت و پیچیده حل گازهای گلخانه ای نیازمند راه

 ۰.۲و یا هدف بلند پاروازاناه افازایاش  ۵۱۲۱تا سال   صفرای دما و کربن درجه ۵فسیلی است.  هدف نهایی توافق اقلیمی پاریس افزایش کمتر از 

 درجه ای دما است. 

رشاد حال از تأمین انرژی کافای بارای  توجهی کاهش داد ولی درعین ای را به میزان قابل برای رسیدن به گذار انرژی باید میزان گازهای گلخانه    

تا  ۵۱۰۲های  های اقتصادی در سال اکسید کربن حاصل از فعالیت دهد که شدت انتشار دی ها نشان می وتحلیل اقتصادی اطمینان حاصل کرد. تجزیه

 ۵/۵طور متوسط سااالناه  دیگر باید به عبارت برای رسیدن به گذار انرژی موفق شد. به ۵۱۲۱درصد کاهش یابد تا در سال  ۶۲باید به میزان  ۵۱۲۱

آورده شاده  REmapکاهش یابد. موارد ذکرشده در نقشه راه  ۵۱۲۱ای مربوط به انرژی تا سال  ( انتشار گازهای گلخانهGtگیگا تن ) ۱/۵درصد یا 

باا  ۰مقایسه شده است. با توجه به شکل  REmapهای جایگزین مورداستفاده در  ها و انرژی ادامه روند کنونی و استفاده از سیاست ۰است. در شکل 

 رسد.   می ۵۱۲۱گیگا تن در سال  ۰۲به  ۵۱۰۲گیگا تن در سال  ۰۰درصد افزایش از  ۵مربوط به انرژی با 2CO  ادامه روند کنونی،  تولید 

شود رشد منابا   مشاهده می ۰طور که در شکل  هستند. همان REmapافزایش بازدهی انرژی و سهم مناب  تجدید پذیر دو فاکتور مهم در برنامه      

ماناده  درصد باقی ۵برآورده کند.  ۵۱۲۱درصد از کاهش انتشارات موردنیاز را تا سال  ۰۲تواند  طور بالقوه می وری انرژی به تجدید پذیر و افزایش بهره

ای و جاذب و  انرژی ، یعنی تعویض سوخت فسیلی ، استفاده مداوم از انرژی هساتاه  مرتبط با 2COها برای کاهش انتشار  توان با سایر گزینه را می

 ( جبران کرد. CCS)۲ذخیره کربن

 .REmap  ،۵۱۰۱-۵۱۲۱توسط فناوری با روند کنونی و CO2پتانسیل کاهش انتشار 

 نقشه راه گذار انرژی 

ای کااهاش یااباد.  گیگا تن انتشار گازهای گلخاناه ۵۲تا  ۰۱بین  ۵۱۲۱شود با تغییر منب  انرژی و استفاده بیشتر از برق تا سال  بینی می پیش    

همچنین با تغییراتی که در بخش خانگی و صنعت حمل نقل اتفاق خواهد افتاد، مقدار بیشتری کااهاش اناتاشاار ایان گاازهاا ماحاقاق شاود

درصاد( و  ۰۵درصد(، هند) ۰۲متحده)  درصد( و ایاالت ۵۵درصد از مناب  تجدید پذیر شامل چین)  ۶۲با سهم تولید  ۵۱(.کشورهای گروه ۰)شکل

 درصد( بیشترین نقش را در کاهش انتشار دارند.  ۰اتحادیه اروپا )

4carbon capture and storage      

https://scholar.google.com/scholar?q=carbon+capture+and+storage&hl=fa&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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یاباد. ایان  افازایش می ۵۱۲۱درصد در سال  ۵۰به  ۵۱۰۲درصد در سال  ۰۲های تجدید پذیر در کل تأمین انرژی اولیه از  سهم انرژی     

درصاد  ۰۲درصاد باه  ۶۵های فسیلی از  های اخیر است. سهم سوخت درصد است که شش برابر رشد سال ۲/۰معادل متوسط رشد ساالنه 

شاود  که فعالیت اقتصادی تقریبااً ساه برابار می تقریباً ثابت خواهد بود درحالی ۵۱۲۱تا  ۵۱۰۲های  یابد. مصرف انرژی بین سال کاهش می

 (.۲)شکل 

های تجدید پذیر با توجه به عواملی مانند میزان تقاضا، مناب  تجدید پذیر در دسترس و ... متفاوت اسات  انداز افزایش سهم انرژی هرچند چشم

توجهی افزایش یابد. تسری  در بهبود شدت انرژی از سطاح  های تجدید پذیر به میزان قابل حال در همه کشورهای جهان باید سهم انرژی بااین

 ۲وری انرژی  پذیر است. این باهدف بهره امکان ۵۱۰۱در سال تا  ۵/۶به  ۰/۶فعلی آن 
SDG 7  .مطابقت دارد 

5 
7th Sustainable development goals  

ی سال های   REmapدر   CO2مقایسه پتانسیل کاهش   بی 
ی
 ۵۱۲۱تا ۵۱۰۲با روند کنون
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۵EJ   ۵۵۲، ۵۱۲۱ها  تا سال  توان انواع مناب  تجدید پذیر را مشاهده کرد.کل انرژی تولیدی این بخش می ۲در شکل 
خواهد بود. با توجه به سهام    

 ای است. درصد( شایسته توجه ویژه۵۲درصد( و انرژی بادی)۰۵های مختلف، نقش کلیدی مناب  بیوانرژی) بخش

  61EJ=1018 joules  

 REmap ۵۱۲۱انواع انرژی تجدید پذیر برای انرژی مصرفی،
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کند. نقطه مشترک نتایج این دو سانااریاو  اند ، مقایسه می یافته طور مستقل توسعه را برای گذار انرژی که به IEAو  IRENAسناریوهای  ۰جدول 

هاای فسایالای  برای رسیدن به گذار انرژی به سوخت IEAحال  های تجدید پذیر است. بااین تأکید بر نقش کلیدی افزایش بازدهی و ترویج انرژی

وتحلایال هار دو  دهنده همگرایی در جهت گذار انرژی است اما تجزیه تر است. نتایج هر دو سناریو نشان بین ای خوش و انرژی هسته CCSهمراه 

 Shell Skyرود. سانااریاو  دهد که انجام این گذار انرژی قطعی نیست. همچنین سرعت گذار در حال حاضر بسیار کند پیش می سناریو نشان می

متمرکز است. تفاوت این سناریاو باا دیاگار  ۵۱۲۱یکی دیگر از سناریوهای مطرح در گذار انرژی است. این سناریو بر انتشار منفی پس از سال 

درصاد کال  ۲۰های تجدید پذیر در کل انرژی مصرفی نسبت به دیگر سناریو رقم باالتری است) تقریبااً  سناریوها در این است که سهم انرژی

 های تجدید پذیر در گذار انرژی جهان دارد.  انرژی مصرفی(. مقایسه سناریوها نشان از نقش کلیدی انرژی

 ۵۱۲۱برای گذار انرژی،  Shellو  IRENA ،IEAمقایسه سناریوهای  -۰جدول

SHELL IEA IRENA     

SKY 66%˚/2 REmap     

828 586 550 [EJ/yr] کل انرژی تولیدی 

548 398 386 [EJ/yr] کل انرژی مصرفی 

 سهم انرژی تجدید پذیر در کل انرژی تولیدی ]%[ 63 46 43

 ۵۱۲۱حاصل از سوخت فسیلی در سال   CO2انتشار         

- 37 37 [Gt/yr] مقدار مبنا 

18 9 9.7 [Gt/yr]  ۵۱۲۱مقدار انتشار در 

 های جایگزین سهم انرژی        

 های تجدید پذیر انرژی ]%[ 41 37 -

 رسانی( بازدهی انرژی) شامل برق ]%[ 53 35 -

 غیره ]%[ 6 29 -

- 114 120 [USD trln] ۵۱۲۱-۵۱۰۲گذاری   میزان سرمایه 

2 2.9 2.8 /%[yr] بهبود شدت انرژی 

 ونقل الکتریکی  کردن حمل ]%[ 31 - 21

55 147 128 [EJ/yr] توده کل تقاضای زیست  
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 ) ی ی )نیودیل سب  معامله جدید سب 
7 

ناابرابری  حال بارای است کاه هادف آن رسایدگی و ارائاه راه ایاالت متحده معامله جدید سبز  یک برنامه محرک اقتصادی پیشنهادشده در    

هایی با فواید عامه بود  تلفیقی از اصالحات اجتماعی، اقتصادی و پروژه New Deal اشاره دارد.   New Deal است. نام آن به تغییر اقلیم و اقتصادی

آمریکا، اجرا کرد. حامیان معامله جدید سبز از ترکیبی از  بحران اقتصادی بزر  در پاسخ به فرانکلین روزولت متحده، جمهور سابق ایاالت که رئیس

 کنند. و بهینگی مناب  دفاع می انرژی تجدیدپذیر های مدرنی چون رویکرد اقتصادی روزولت و ایده

 7
Green New Deal  

https://fa.wikipedia.org/wiki/ایالات_متحده_آمریکا
https://fa.wikipedia.org/wiki/نابرابری_اقتصادی
https://fa.wikipedia.org/wiki/نابرابری_اقتصادی
https://fa.wikipedia.org/wiki/تغییر_اقلیم
https://fa.wikipedia.org/wiki/فرانکلین_روزولت
https://fa.wikipedia.org/wiki/رکود_بزرگ
https://fa.wikipedia.org/wiki/انرژی_تجدیدپذیر
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گراد، انتشار خالو کشور آمریکا را  درجه سانتی ۰/۲داشتن افزایش دمای کره زمین به زیر  منرور نگه طورکلی هدف از این طرح این است که به به

ترین موضوعات این  ( در جو زمین برابر باشد. مهم2COاکسید کربن ) به صفر برساند. انتشار خالو یعنی میزان تولید و جذب دی۵۱۲۱تا سال 

 طرح به شرح زیر است: 

 گذاری و تحقیق و توسعه در موضوعات مربوط تغییرات اقلیمی  انجام سرمایه -۰

 وهوای پاک کنندگان به انرژی، آب دسترسی آسان  و ارزان مصرف-۵

 درصدی انرژی از مناب  تجدید پذیر(  ۰۱۱) تأمین ۵۱۲۱های تجدید برای رسیدن به هدف  گسترش و توسعه انرژی-۰

 های هوشمند توزی  انرژی  های جدید جهت تولید برق  و شبکه کارگیری ظرفیت به-۲

وری انرژی،آب ، ایمنی ،  متحده و ساخت ساختمان های جدید برای دستیابی به حداکثر بهره های موجود در ایاالت ارتقاء تمام ساختمان-۲

 صرفه بودن ، راحتی و دوام با استفاده از  انرژی برق.  به مقرون

 های پاک   های هوا و تولید انرژی گذاری جهت حذف آالینده سرمایه-۵

ونقل و همچنین  جلوگیری از آلودگی هوا با توسعه خودروهای برقی، حمل نقل عمومی بدون انتشار آالینده و  اصالح و توسعه سیستم  حمل-۲

 قطارهای پرسرعت برقی

المللی   گذاری بین ها، محصوالت،خدمات و سرمایه شدن  آمریکا به کشور پیشرو از طریق تبادل فناوری تبدیل-8  

 " ی هدف طرح "معامله جدید سب 
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از مناب  آب، خورشاید و بااد   ۵۱۲۱درصد انرژی کشور آمریکا را تا سال  ۰۱۱با توجه به شکل زیر، این نقشه راه برنامه بلند مدت برای تأمین     

 (WWS )  های نو و کاهش تولید  کشور دنیا در راستای استفاده بیشتر از انرژی ۰۰۰ارائه می دهد. این نقشه راه مختو کشور آمریکا نیست و برای

این کشور برای رسیدن به این اهداف، در مسیر جایگزین کردن خودروهای برقی و هیدروژنی باا خودروهاای باا   شده است. اکسید کربن تهیه دی

از  ۵۱۲۱های فسیلی برای سرمایش و گرمایش و استفاده از برق، قرار دارد. کل انرژی موردنیاز این کشور در سال  سوخت فسیلی ، حذف سوخت

های تجدیاد پذیار  های بادی و دیگر انرژی گرمایی، توربین آبی، انرژی زمین-های برق های خورشیدی متمرکز، نیروگاه صفحات خورشیدی، نیروگاه

دالری هزیناه  ۵۱۱جویی  وجود صارفه تریلیون دالر است. بااین ۲/۶گذاری الزم برای رسیدن به این گذار انرژی  تأمین خواهد شد. میزان سرمایه

 .دالری هزینه سالمت و پزشکی از مزایای این برنامه است ۰۵۱۱انرژی به ازای هر نفر و 

 درصد انرژی پاک در کشور امریکا ۰۱۱نقشِه راه گذار به 
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 ایران در گذار انرژی ۹۹رتبه 

که توسط مجم  جهانی  ( استETIدهد، شاخو گذار انرژی ) های پاک را نشان می هایی که روند حرکت جهان به سمت انرژی یکی از شاخو

شده است: الزامات عملکرد  از دو بعد تشکیل»شاخو گذار انرژی«شود.  منتشر می مؤثر »تقویت گذار انرژی «هایی با عنوان  اقتصاد در گزارش

پایداری «دهد: مثل  انرژی که شامل  سیستم و آمادگی گذار. عملکرد سیستم توزی  انرژی، کشورها را در سه حوزه کلیدی موردبررسی قرار می

انجام این  شود. آمادگی گذار انرژی نیز به معنای ایجاد محیط مناسب برای می»رشد و توسعه اقتصادی«و  »امنیت و دسترسی«، »محیطی زیست

وکار نوآور و  محیط کسب «،»کننده و سرمایه انسانی مشارکت مصرف«، »ساختار سیستم انرژی«، »گذاری سرمایه«گذار است که شامل 

  شود. می »تعهد سیاسی و نرارت«و  »نهادها و حکمرانی «،»ها زیرساخت

امسال این مجم  گزارش عملکرد جهان در گذار انرژی را در یک دهه اخیر موردبررسی قرار داده است.در گزارش جدید مجم  جهانی اقتصاد، 

 کشور جهان در اختیار دارد. ۰۰۲را از میان  ۰۰ایران در این شاخو رتبه 

ها بیشتر شده  درصد از کشورهای دنیا در شاخو گذار انرژی پیشرفت داشتند و دسترسی و امنیت انرژی آن ۲۱در یک دهه گذشته بیش از 

های بیشتری برای بهبود  است. موضوعی که عمدتاً ناشی از بهبود سطح دسترسی به برق در سراسر دنیا بوده است. این در حالی است که تالش

اند نیاز است. موضوعی که برای بهبود خدمات عمومی نریر آزمایش و واکسیناسیون کرونا  دار شده کیفیت تأمین برق در مناطقی که تازه برق

های توزی  برق را افزایش داده و یک نیاز فوری  پذیری شبکه بسیار حیاتی است. عالوه بر این، افزایش حوادث طبیعی در یک دهه گذشته آسیب

 های توزی  و انتقال برق ایجاد کرده است. برای بازسازی و مدرن سازی زیرساخت

 گذار انرژی در ایران 
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بهتریان  ۲۵و  ۲۲، ۲۰در این گزارش، سه کشور سوئد، نروژ و دانمارک بهترین عملکرد را در گذار انرژی داشتند و باه ترتیاب باا امتیازهاای    

در ایان   شود و نیوزیلند تنها کشور غیراروپایی این فهرسات اسات. کشور برتر دنیا نشانی از آمریکا دیده نمی ۰۱کشورهای دنیا هستند. در میان 

( باوده اسات. در بخاش عملکارد ۲۰جهان را به خود اختصاص داده است. که کمتر از میانگین جهاانی ) ۰۰جایگاه  ۲۱بندی ایران با نمره  رتبه

و نمره  ۰۱۵را کسب کرده است. این در حالی است که در گزارش قبلی رتبه ایران  ۲۲٫۶و در بخش آمادگی گذار نمره  ۲۲٫۰سیستم، ایران نمره 

 به ثبت رسیده بود. ۲۰هم  آن

واحد تولید ناخالو داخلی  ۰شده برحسب انرژی معادل یک بشکه نفت خام یا ژول برحسب  میزان انرژی مصرف شدت مصرف انرژی شاخو    

دیگر این شاخو بیانگر این است که برای تولید یک واحد تولید ناخالو داخلی باید چه میزان انرژی مصرف کرد. در همین رابطه  عبارت است. به

کند که ایران وضعیت بسیار نامطلوبی در حوزه شاخو شدت انرژی دارد. برای مثال در شرایطی که  توجه به آمار جهانی شدت انرژی مشخو می

 ۶شدت انرژی در ایران معادل 

شود، این  مگاژول بر دالر برآورد می

ای  یافته شاخو در کشور توسعه

نریر آلمان کمتر از نصف شاخو 

شدت انرژی در ایران است. 

دیگر تولید هر دالر کاال و  عبارت به

خدمات در ایران نسبت به آلمان با 

برابر مصرف بیشتر انرژی همراه  ۵

 است.

شدت مرصف          

  رتبه        
ی
 بندی جهان



 56گذار انرژی، صفحه

 

 درصد انرژی پاک در کشور ایران ۰۱۱نقشه راه گذار به 

هاای  از طریاق صافحات خورشایدی و نیروگاه ۵۱۲۱درصد انرژی پاک، کل انرژی تولیادی ایاران در ساال ۰۱۱بر اساس نقشه راه گذار به     

شاود ایان گاذار  بینی می درصد( تأمین خواهد شد. همچنین پیش ۲۰/۲درصد( و انرژی باد ) ۵/۲آبی) -درصد( ، انرژی برق۲۵خورشیدی)تقریباً  

دالر ۰۰۲۲دالر به ازای هر نفر(،ساالمت و پزشاکی) ۵۶۶های مربوط به انرژی)  هزار شغل جدید و کاهش هزینه ۲۱۱انرژی منجر به ایجاد حدود 

 به ازای هر نفر(،شود.
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The News         

تهدید جهانی تغییرات مداوم آب و هواایوی یو  

علت عمده و اصلی دارد، کربنی که در زمیو  بوه 

های فسیلی مودفواش هوده اسوت صارت ساخت

( در  2COمصرف و به صارت کرب  دی اکسیود  

های امیدبخش برای هاد. یکی از روشجا آزاد می

بواهود حل ای  مشکل، دریافت و ذخیره کرب  می

 2COکه در ای  روش با استفاده از فناوری خاصی 

 هاد.هده وبه زیرِ زمی  بازگردانده میاز جا گرفته

 های  جدید  منتشر  هده  در  مجله در  پژوهش
G re e n h o u s e  G a s e s :  S c i e n c e  a n d 

Technology محققاش دانشگاه کیاها و مواسوسوه ،

ملی علام و فناوری صنعتی پیشرفوتوه پاپو ، جو بِ 

حواصول از  2Oو  2Nناخالصِ مخلاط با    2COزمینیِ 

-Direct Air Captureهاا  سیستم ج ب مستقیم 

DAC  )  با استفاده از فناوری غشایی را مارد بوررسوی

های فعلی ج ب کربو  در بسیاری از پروپهقرار دادند. 

، 2COمنابع محدود با استفاده از انتشارات متومورکو  

هاند و بوه دلویول مثل نیروگاه زغال سنگ، انجام می

وجاد ترکیبات خطرناکی مانند اکسیدهای نیتوروپش و 

گاگرد به مخازش تصفیه متمرک  نیاز دارند. همچنویو  

های حمل و نقل باالیی هوم دارد و ای  فناوری ه ینه

سازی از مونوابوع های ذخیرهعلت آش دور بادش مکاش

باهد. از طرفی دیگر، ج ب کوربو  می 2COآوری جمع

-های ذخویورهدر هر جا، حتی در مکاش DACبه هیاه 

تااند اجرایی هاد و نیازی هم به سویوسوتوم سازی، می

های ماجاد، یعونوی تصفیه متمرک  ندارد زیرا ناخالصی

(، خطرنوا  نویوسوتونود. 2O( و اکسیژش 2Nنیتروپش 

تااند ج ب هواد و با خلاص پایی  می 2COبنابرای ، 

ها و تشکیالت زمیونوی تو ریو  و مستقیما به سازنده

 بازگردانده هاد حداقل به صارت فرضیه علمی(.

  64صفحه

 محل عکس 

 راهکاری سب  و اقتصادی” ذخیره زیرزمینی کرب  جا”

سازی زمینیِ کرب  دی اکسید با خلاص پایی  و مطالعات جدید نشاش می دهد ذخیره

ترکیب هده با اکسیژش و نیتروپش از طری  ج ب مستقیم از هاا راهکاری دوستدار محیط 

 زیست و اقتصادی برای ح ف کرب  از جا است.



با اسوتوفواده از  2COقبل از اینکه ج ب 

به طار گسترده پ یرفته و بوه  DACروش 

، 2COکار گرفته هاد، در  رفتارِ مخلاط 

2O  2وN های فی یوکوی و  از نظر واکنش

-هیمیایی( هنگام ت ری  در زمی  و ذخیره

-سازی آش به صارت تشکیالت و سوازنوده

های زیرزمینی ضروری اسوت. پوروفسوار 

Takeshi Tsuji ،نایسنده اصلی موقوالوه ،

با خلاص  2COج ب ” دهد:چنی  هرح می

دهاار است. موا بورای  DACباال به روش 

سوازی ی رانودمواش ذخویورهارزیابی اولیه

هوای سوازی، هبیوه2O-2N-2COمخلاط 

دینامی  مالکالی را در سه هرایط دموا و 

 0111هوای فشار مختلف متناسب با عم 

متر در موخو ش  2011متر و  0011متر، 

سازی تاماکاموای واقوع در پاپو  ذخیره

اگرچه توحوقویوقوات ”.  سازی کردیمپیاده

بیشتری در ای  زمیونوه، موثول بوررسوی 

های هیمیایی حاصل از تو ریو  و واکنش

در اعماق زیاد، الزم اسوت   2Nو  2Oورود 

-های انجام هده نشاش مویسازیاما هبیه

سازی زیرزمینی موخولواط دهند که ذخیره

هوم  DACروش هده تاسط دریافتای  سه گازِ  

محیطی ایم  و هم از نظر اقتصادی از نظر زیست

صرفه و قابل اجرا است. به گفته پروفسار بهمقروش

Tsuji ”: به علت حضار دائمی هاای محیط، هیاه

ای  ظرفیت را دارد  (  DACج ب مستقیم هاا  

ای مناسب برای ج ب که در هر مکانی به وسیله

-موی DACسازی کرب  تبدیل هاد. از و ذخیره

هوا و تااش حتی در مناط  دورافتاده نظیر بیاباش

های دریایی نی  استفاده کرد. ای  امر بورای سکا

هودش های حمل و نقل و پ یرفوتوهکاهش ه ینه

 “.هرچه بیشتر ای  راهکار حائ  اهمیت است
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های گاز سنتز به سوخت

خنثی تبدیل -هیدروکربنی کربن

موجود در هوا  2COشود. می

دریافت و جداسازی و به دام 

انداخته شده و از آن به عنوان 

های ماده اولیه در این سوخت

شود و این تولید شده استفاده می

-کربن”تعریف، علت وجود نام 

 دهد.را توضیح می” خنثی

2CO  به طور مستقیم و با

استفاده از انرژی 

تجدیدپذیر از هوای محیط 

 شود.دریافت می

2CO های و آب به سلول

شوند. الکترولیتی منتقل می

-می 2COهای دریافت کننده

توانند با گرمای اضافی حاصل 

 از الکترولیز کارکنند.

یک واکنش ( reverse water-gas shift reactionگاز)-واکنش تغییر آب

است که طی آن کربن مونوکسید در واکنش با بخار آب،  و تعادلی شیمیایی

کند. اهمیت این واکنش از این جهت  اکسید و گاز هیدروژن می دیتولید کربن

توان گاز هیدروژن که  می O2Hو  COاست که از دو ماده ارزان و فراوان 

 H CO   ⇌O   2+ H 2CO +2 کاربردهای صنعتی فراوان دارد تولید کرد.

های شیمیایی است که طی آن گاز ای از واکنشتروپش مجموعه-سنتز فیشر

ها را ایجاد ای از هیدروکربنمونواکسیدکربن در واکنش با گاز هیدروژن مجموعه

باشد. با های سنگین از گاز سنتز میکند و روشی برای تولید هیدروکربنمی

توجه به شرایط عملیاتی و کاتالیزور مورد استفاده)دارای جزء فعال کبالت یا 

 باشد.می C60تا  C4دست آمده بین آهن( گستره محصوالت به

انرژی 

 تجدیدپذیر

های هیدروکربنیِ سوخت
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 هیدروژن

 اکسیژن

 2CO (DAC)های گیرنده

 هوای محیط 2COهوای بدون 

CO2 Capture   
(Direct Air Capture) 

 فرآیند دریافت کربن دی اکسید به شیوه جذب مستقیم هوا و

 خنثی-های هیدروکربنی کربنتبدیل آن  به سوخت 
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 محل عکس 

ی فیــزیــک جـوی، دانشــکـده علـوم در چین  دانشمندان در موسسـه

 .اند گیری آمونیاک جو  اختراع کرده ابزاری جدید جهت اندازه

های کشاورزی و   گذشته، افزایش فعالیت  های در دهه

منجر بـه  3NHتوجه از آمونیاک  انتشار حجمی قابل

محیطی و به خـطـر افـتـادن  ایجاد مشکالت زیست

سالمت عمومی، شده است. تعیین دقـیـم مـرـدار 

های  کشاورزی در  آمونیاک منتشرشده در اثر فعالیت

ای و جهانی، امری ضروری در جـهـت  مریاس منطره

کنترل و ارائه راهکارهایی برای کاهش آلودگـی هـوا 

است.دانشمندان انستیتو فیزیک دانشکده علوم چیـن 

،  Ningbo Healthy Photon به همراه شرکت 

حمل شده اندکه با انرژی  موفم آنالیزور آمونیاک قابل

(. این دستگاه HT8700شود )مدل  خورشیدی تغذیه می

( میزان شار ECکه با استفاده از روش کوواریانس گردابی)

روشی مستریم و مؤثر در  کند. گیری می آمونیاک را اندازه

گیری میزان آمونیاک تبادل شده بین زمین و  جهت اندازه

جو است. این گروه، جهت اطمینان از دقـت و کـارکـرد 

هـایـی در  گـیـری مناسب آنالیزور آمونیاک جوی، انـدازه

جـهـت  انـد. مریاس آزمایشگاهی و میدانـی انـجـام داده

، به یـک ECگیری شار آمونیاک با استفاده از روش  اندازه

تـریـن زمـان  آنالیزور با دقت باال نیاز است که در سـریـ 

گیری شده را ارائه دهـد. در  ممکن، میزان آمونیاک اندازه

گیری میزان آمونیاک جو ،  آنالیزورهای رایج، جهت اندازه

اثر جذب سطحی آمونیاک باعث طـوالنـی شـدن زمـان 

شود. همچـنـیـن  گیری می گیری و ایجاد خطا اندازه اندازه

کـنـنـد ،  این ابزارها که از مسیرهای بسته استفاده مـی

برداری هستند و این خود باعـث  نیازمند پمپ جهت نمونه

هایی که امکان دسترسی به جریـان  برای مکان  محدودیت

شود. عالوه بر این، استفاده از نمونه هـای  برق ندارند، می

 شود. رایج، منجر به افزایش مصرف برق می
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 سمت ها       

 رزومه        

 مصاحبه با

 دکتر نشایط           

ضمن معرفی خود ، در رابطه با زمینه .  1

 کاری و پژوهشی خود، لطفاً توضیح دهید .

در ابتدا از دعوت شما و مجموعه نشریه فناوری سبز، جهت انجام این مصاحبه 

تشکر میکنم و برای تمامی شما عزیزان، آرزوی سالمتی و موفقیت دارم. من 

جابر نشاطی هستم و در مقطع کارشناسی در رشته شیمی کاربردی و در مقطع 

کارشناسی ارشد در رشته شیمی فیزیک تحصیل کرده ام؛ در مقطع دکترا نیز 

سال است که در  22در رشته الکتروشیمی و خوردگی، تحصیل نموده ام. حدود 

پژوهشگاه صنعت نفت فعالیت میکنم و زمینه تخصصی من در این پژوهشگاه، 

سال ریاست پژوهشکده حفاظت  01الکتروشیمی و خوردگی است. به مدت 

سال نیز ریاست 2صنعتی پژوهشگاه صنعت نفت را بر عهده داشتم و به مدت 

سال  5انجمن خوردگی ایران را بر عهده داشتم و در حال حاضر نیز به مدت 

است که به عنوان ریاست پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت، 

 مشغول به خدمت می باشم.

. در رابطه با ساختار و پردیس های پژوهشگاه 2

 صنعت نفت، لطفاً توضیح دهید .

پژوهشگاه صنعت نفت سه پردیس دارد؛ پردیس صنایع باال دستی، پردیس 

صنایع پایین دستی و پردیس انرژی و محیط زیست که در هر کدام پژوهش ها و 

فعالیت های مخصوص آن پردیس انجام می پذیرد. در پردیس باالدستی همانطور 

که از نام آن نیز مشخص است، در زمینه صنایع باالدستی صنعت نفت، حفاری 

صنعت نفت و افزایش میزان برداشت نفت فعالیت هایی صورت می گیرد و در 

پژوهشکده وجود دارد مثل پژوهشکده گاز،  7پردیس پایین دستی نیز 

پژوهشکده پلیمر، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی و پژوهشکده کاتالیست و 

پژوهشکده پاالیش نفت که در حوزه پایین دستی فعالیت میکنند. پردیس محیط 

پژوهشکده می باشد : پژوهشکده حفاظت صنعتی 3زیست و انرژی نیز شامل 

)خوردگی(، پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی و پژوهشکده انرژی و مرکز 

آنالیز دستگاهی که بیشتر متخصصین شیمی تجزیه در این مرکز مشغول هستند 

و خدماتی را برای هر سه پردیس و حتی برای سازمان های خارج از حوزه نفت و 

 گاز همچون صنایع نیروگاهی و وزارت دفاع ارائه می کند. 

کارشناسی شیمی کاربردی دانشگاه 
  ۹۶۳۶تا  ۹۶۳۱تبریز 

کارشناسی ارشد شیمی فیزیک 
دانشگاه خواجه نصیر الدین 

  ۹۶۳۳تا  ۹۶۳۱طوسی

دکترا شیمی  الکتروشیمی، دانشگاه 
تا  ۹۶۳2خواجه نصیرالدین طوسی 

۹۶۳۱ 

 

رئیس پردیس محیط زیست پژوهشگاه 

 صنعت نفت

رئیس اسبق پژوهشکده حفاظت صنعتی 

 پژوهشگاه صنعت نفت

رئیس اسبق گروه پژوهشی خوردگی 

 فلزات پژوهشگاه صنعت نفت

 رئیس اسبق انجمن خوردگی ایران 

عضو هیئت تحریریه مجله علوم و 

 مهندسی خوردگی

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
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. در رابطه با پژوهش ها و تحقیقاتی که در  ۶

پردیس محیط زیست صورت می گیرد و 

 .اهداف این پژوهش ها، کمی توضیح دهید

شروع به کار کرده است و  ۹۶۶۳پژوهشگاه صنعت نفت از سال  

به  ۹۶۳۱با توجه به حجم فعالیت های زیاد این مرکز، از سال 

سه پردیس تقسیم شده است و هر کدام از پردیس ها، فعالیت ها 

و امور مربوط مخصوص خود را انجام می دهند. همانطور که 

در بخش قبل عرض کردم، پردیس انرژی و محیط زیست  به سه 

پژوهشکده تقسیم شده است که در دو حوزه پروژه های صنعتی 

آزمایشگاهی فعال می    باشندکه در مجموع -و خدمات علمی

درصد این فعالیت ها به صورت خدمات علمی و  ۶2-22حدود 

 آزمایشگاهی هستند.

تفاوتی که ما با دانشگاه ها داریم این است که کارهای بنیادینن منا 

بسیار محدود است؛ البته پروژه هایی با دید آینده نگری انجام منی 

دهیم اما بیشتر پروژه ها، کاربردی و صنعتی هستنند و بنایسنتنی 

متقاضی و بودجه الزم را برای انجام پروژه ها داشته باشیم تنا اینن 

در این بخش تعدادی از پروژه ها را به پروژه ها، انجام شوند. 

هر پژوهشکده در پردینس اننرژی و طور مختصر، بیان میکنم. 

محیط زیست، شامل سه گروه تحقیقاتی است کنه پنروژه هنا و 

تحقیقات خود را انجام می دهند؛ در پژوهشکده منحنینط زیسنت 

وبیوتکنولوژی، گروه بیوتکنولوژی یکی از فعال ترین گنروه هنا در 

صنعت است که پروژه هایی متعددی در حوزه پاکسنازی خناا از 

هزار تن خاا آلوده به منواد  211مواد نفتی دارد؛ تاکنون بیش از 

نفتی توسط این گروه و با پروژه های مختلف، پاکسازی شده است و 

خاا آلوده به مواد نفتی را به پوشش گیاهی آن منطقه تبدیل منی 

کنند؛ این کار در بسیاری از مناطق اجرا شنده اسنت. در حنوزه 

پاکسازی آب نیز فعالیت هایی داریم و آب های آلوده به مواد نفتنی 

و مواد شیمیایی را نیز جهت پاکسازی بررسی می کنیم که با روش 

های بیوتکنولوژی و روش های فیزیکی و شیمنیناینی، عنمنلنینات 

پاکسازی را انجام می دهیم و این توانمندی وجود دارد که کار را به 

صورت میدانی نیز دنبال کنیم و این کار به طور خاص در آب هنای 

چند پروژه موفق در حوزه پناکسنازی زیرزمینی نیز دنبال می شود. 

آب انجام داده ایم و یکی از پروژه های انجام شنده تنوسنط اینن 

پردیس، به عنوان پروژه برتر در انجمن سبز اروپا جاینزه درینافنت 

پروژه برتر در حوزه پاکسازی آب  03کرده است و به عنوان یکی از 

 های زیرزمینی شناخته شده است. 

در حوزه بیوتکنولوژی، خدمات آزمایشگاهی را نیز داریم که در 

گروه بیوتکنولوژی موادی تحت عنوان میکروب کش تولید منی 

شوند و در مناطق عملیاتی صنعت نفت، به آب اضافه می شوند 

 تا از رشد میکروب ها جلوگیری کنند. 

یکی دیگر از پروژه هایی که با همکاری یک شرکت خصوصی و 

گروه بیوتکنولوژی در حال انجام است، تصفنینه آب بناالننس 

کشتی ها می باشد. کشتی هایی که فرآورده های نفتی را جابجا 

میکنند، در مخازن خود مقداری آب را دارند که آب بناالننس 

نامیده می شود و باید در اقیانوس تخلیه شود؛ این آب تخلنینه 

شده ممکن است که اکولوژی یک محیط را دچار اختالل کند و 

سازمان ملل اجازه تخلیه این آب باالنس را نمی دهند؛ اخنینرا  

یکی از شرکت های داخلی با همکاری پژوهشگاه صنعت نفنت، 

یک دستگاه تصفیه را ساخته است که این دستگاه، تصفیه آب 

باالنس را انجام می دهد تا امکان تخلیه آب باالنس به دریا ینا 

اقیانوس وجود داشته باشد. این دستگاه قابل حنمنل اسنت و 

بیشتر در کشتی های غول پیکر استنفناده منینشنود و کنار 

آزمایشگاهی این دستگاه با موفقیت تمام شده است و اکنون در 

مرحله آزمایش میدانی در دریای خزر و خلیج فارس قرار دارد. 

پژوهشکده حفاظت صنعتی نیز سه گروه پنژوهشنی دارد کنه 

 شامل گروه های زیر است : 

گروه بازدارنده های خوردگی ، گروه متالورژی و گروه پوشش . 

با توجه به عمر تاسیسات صنعت نفت، خیلی مواقع اتفاقاتی در 

صنعت نفت رخ میدهد که این پژوهشکده وارد عمل می شود و 

علت یابی حوادث مختلف را انجام میدهد و همچنین ارزیابی 

دقیق مواد شیمیایی مصرفی در این صنعت، توسط پژوهشکده 

انجام می شود. یکی از پروژه هایی که توسط این پژوهشکده 

انجام شده است، بحث کنترل و مدیریت خوردگی است؛ در دنیا 

اثبات شده است برای کنترل خوردگی عالوه بر بحث مهندسی 

مواد و خوردگی، به مدیریت خوردگی نیز نیاز داریم و در 

شرکت های بزرگ دنیا نیز این بحث مورد توجه است و انجام 

می پذیرد. در پژوهشگاه نیز یک طرح بزرگی برای شرکت ملی 

گاز تدوین و اجرا شد و امیدوار هستیم تا در دیگر بخش های 

صنعت نفت و گاز این پروژه را توسعه دهیم. ارزیابی و انتخاب 

پوشش های پلیمری یکی دیگر از فعالیت های این پژوهشکده 

است که در این حوزه نیز باید در انتخاب پوشش مناسب و 

رعایت استانداردهای الزم  دقت نمود تا عمر کافی و کارآیی 

 مناسبی را دریافت کنیم.
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به نظر من در بسیاری از حوزه ها و در حوزه محیط زیست، باالتر از کشورهای رقیب 

هستیم؛ در حوزه پاکسازی آب های زیرزمینی یک پروژه و تجربه میدانی داشتیم و هزینه 

هایی که پژوهشگاه برای انجام این پروژه کرده است، یک دهم هزینه پیشنهادی یک 

شرکت کره ای بود و پژوهشگاه با انجام این پروژه، هزینه ها را کاهش داد و حتی این 

پروژه، جز پروژه های برتر در اروپا نیز انتخاب شد.ما بایستی صنعت را قا کنیم که به 

نیروهای جوان و کارآمد کشور اعتماد کنند و البته این حرکت شروع شده است و مراکز 

مختلفی در دانشگاه ها نیز رشد کرده اند و شرکت های دانش بنیان نیز در کشور رو به 

رشد هستند و به صنعت داخل باید اعتماد شود. باید از تولیدات و دانش داخلی حمایت 

کنیم و دانشجویانی که فارغ التحصیل می شوند باید مورد حمایت قرار بگیرند تا در زمینه 

 اشتغال دچار مشکل نشوند و پیگری و انجام این موارد، قطعا  نتیجه خواهد داد.

.  به نظر شما ،پژوهشگاه ها و مراکز توسعه فناوری  ۱

های سبز در ایران تا چه اندازه توانسته اند با مراکز 

 مشابه خارجی همسو شوند؟

.در رابطه با ارتباط گرایش بیوتکنولوژی و صنعتت ۱

با توجه به اینکه جز گرایش های مهم مهندسی شیمی 

 نیز می باشد، لطفاً توضیح دهید.
این امکان وجود دارد که دانشجویان تحصیالت تکمیلی در پژوهشگاه حضور داشته باشند و 

در پروژه ها همکاری کنند که نام این طرح ، طرح میزبانی پژوهشگاه می باشد. بنده معتقد 

هستم که باید بیشتر پژوهش های دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در پژوهشگاه ها 

این پروژه ها یک آورده ای برای کشور و دانشگاه دارد. همکاری دیگری که  .انجام شود

داریم این است که پروژه هایی را به صورت مشترا با دانشگاه ها به خصوص دانشگاه تهران 

 انجام می دهیم. 

در پژوهشکده محیط زیست ، گروه اکولوژی ، پایش و مدل سازی آالینده های هوا، آّب و 

خاا را بر عهده دارد و حتی در حوزه آلودگی صوتی نیز فعالیت می کنند و پروژه های 

 عملیاتی در مناطقی همچون عسلویه را بر عهده دارند. 

سنسور پاالیش  07یکی دیگر از کارهایی که در گروه اکولوژی صورت گرفته است، طراحی 

آالینده های آب، خاا و هوا است. این سنسورها به صورت پرتابل)قابل حمل( ساخته شده 

است و تحویل کارفرما شده است؛ مثل سنسور اندازه گیری متان، سنسور اندازه گیری فنول 

در آب. این سنسورها با تکنولوژی های مختلفی ساخته شده اند و از دانشکده فناوری های 

نوین دانشگاه تهران نیز در ساخت این سنسورها کمک گرفته ایم. این سنسورها هم اکنون 

در پژوهشگاه نیز وجود دارند. در حال حاضر نیز پروژه هایی جاری  در زمینه سنسورها 

داریم و بعد از نتیجه نهایی، اطالع رسانی خواهد شد. این سنسورها هم اکنون در مرحله 

 تجاری سازی قرار دارند.

 07صفحه
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. چرا اطالع رسانی ها در حوزه ۳

 محیط زیست، تا حدودی ضعیف  است؟

یکی از مشکالتی که در حوزه محیط زیست وجود 

دارد که این مشکل در تمام دنیا نیز وجود دارد، این 

است که کارفرماها اجازه اطالع رسانی را نمیدهند؛ 

چون بحث های محیط زیستی جریمه های سنگینی 

را برای کارفرما خواهد داشت، به نظر من حوزه محیط 

زیست و بیوتکنولوژی ، گرایش های جذابی خواهد بود 

و دنیا نیز به این سمت و سو می رود و قوانین بین 

المللی و داخلی این حوزه، سختگیرانه شده است و 

بایستی فناوری های نوینی در تصفیه آب و پساب و 

گرایش دیگر حوزه های محیط زیستی استفاده شود.

بیوتکنولوژی بخصوص بیوتکنولوژی صنعتی، یکی از 

آینده دار ترین گرایش های مهندسی شیمی را 

خواهیم داشت. در حوزه بیوتکنولوژی از روش های 

بایو برای شیرین سازی گاز و تصفیه گاز استفاده می 

شود و در تالش هستیم در کشور نیز این فناوری 

اجرایی شود. این فناوری ها در واقع به نوعی فناوری 

های سبز هستند و یا به طور مثال در تصفیه خاا 

بدون استفاده از مواد شیمیایی از میکروب های خود 

منطقه استفاده کرده و پاکسازی خاا را از نفت را 

 دهیم. انجام می

 

. در رابطه با سامانه تولید همزمان برق و  7

حرارت، که در پژوهشگاه به انجام رسیده 

است و همچنین کارکرد این سامانه، لطفاً 

 توضیح دهید؟

یکی دیگر از پژوهشکده هایی که در پردیس محیط زیست و 

انرژی قرار دارد، پژوهشکده انرژی است. سه گروه پژوهشی در 

این پژوهشکده فعالیت میکنند که یک گروه تحت عنوان گروه 

سوخت و احتراق وجود دارد که در بهینه سازی احتراق ها و 

کوره های صنعتی فعالیت میکنند و پروژه صنعتی جاری نیز 

در این گروه وجود دارد؛ برخی موارد مثل بررسی میزان 

آلودگی بنزین ها نیز در این گروه بررسی میشود . گروه 

دیگری تحت عنوان مدل سازی وجود دارد که در بحث شبیه 

سازی و مدل سازی فرآیندها ، فعالیت میکنند. گروه ممیزی و 

بهینه سازی انرژی گروه سوم این پژوهشکده است که پروژه 

های مختلف صنعتی توسط این گروه در حال انجام است. نرم 

افزاری نیز برای بررسی عملکرد تجهیزات انرژی بر در 

است که  EPATپاالیشگاه ها و نیروگاه ها، توسعه داده ایم  

برای بهینه سازی مصرف انرژی تجهیزات انرژی بر بکار می 

 رود.  

است؛  MCHPیکی از پروژه های موفق این پژوهشکده پروژه 

Micro CHP  که با همکاری یک شرکت دانش بنیان داخلی انجام

شده و در مرحله انبوه سازی محصول قرار دارد. در نیروگاهها که 

 52-51تولید برق داریم ، میزان بازدهی که وجود دارد نهایتا  به 

درصد است.  01درصد میرسد اما در این محصول راندمان بیش از 

گازسوز دائم کار استفاده   Roaدر این دستگاه یک موتور خودرو 

شده است؛ ورودی این موتور گاز و خروجی آن حرارت و برق است. 

از این نوع سیستم ها در دنیا استفاده می شود و کاربری های 

مختلفی را دارند. کاری که پژوهشگاه انجام داده است، اعمال برخی 

تغییرات در این موتور بوده است که با همکاری شرکت آران انجام 

شده است و در مناطقی که کمبود برق است از این سیستم می 

توان برای تولید برق و حرارت در منازل مسکونی و تجاری استفاده 

کرد. از مزایای این سیستم میتوان به کاهش آلودگی و صرفه 

اقتصادی اشاره نمود که در شرایط کمبود برق، به کشور کمک 

خواهد کرد.البته پژوهشگاه در حوزه انرژی به دنبال فناوری های 

 نوین دیگری هم است.
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به طور کلی وضعیت محیط زیست   ۳

کشور را چگونه ارزیابی می کنتیتد 

ودر چه زمینه هایی نیازمند پیشترفتت 

 هستیم؟

در حوزه محیط زیست نمیتوانیم به خود نمره قابل 
قبولی بدهیم و باید فعالیت ها و پیشرفت های 
بیشتری در این حوزه صورت بگیرد. مسئولین ذی ربط 
با قرار دادن بودجه های الزم در اختیار پژوهشگاه ها و 
دانشگاه ها، برای انجام پژوهش هایی که منجر به 
حفظ محیط زیست می شود، به این حوزه میتوانند 
کمک کنند. در برخی کشورهای توسعه یافته استفاده 
از برخی فرآورده های نفتی را حذف کرده اند و از پیل 
های سوختی و دیگر انرژی های تجدیدپذیر را 
دستورکار خود قرار داده اند. ما خود نیاز به برنامه 
ریزی و سرمایه گذاری در این زمینه داریم و در زمینه 
انرژی های تجدیدپذیر فاصله زیادی با دنیا داریم و 
بایستی در این حوزه پیشرفت کنیم. همچنین یکی از 
مواردی که در کشور به آن کمتر توجه میشود، بررسی 
ارزیابی زیست محیطی پیش از تأسیس صنایع است ؛ 
باید بررسی های محیط زیستی قبل از احداث صورت 

 بگیرد و تمامی جوانب باید در نظر گرفته شود.

به طور کلی در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و احداث 
صنایع ، باید سرمایه گذاری ها و بررسی های بیشتری 
صورت بگیرد تا در حوزه محیط زیست پیشرفت کنیم. 
همچنین بررسی های محیط زیستی باید روی 
صنایعی که در حال حاضر عملیاتی هستند نیز انجام 
شود و فناوری های نوین و سبز را در این صنایع 
جایگزین کنیم. دنیا به سمت فناوری های نوین و سبز 
میرود و بنابراین ایران نیز باید در این مسیر قدم 

 بگذارد.

در پایان و به عنوان سخن آخر، چه توصیه -۱

ای جهت حفظ محیط زیست در کشور ، دارید 

ی سبز(که هاو و نشریه هایی مانند نشریه فناوری

هدف آنها ایجاد زیرساخت هایی برای توسعه 

فناوری های نوین می باشد )تا چه اندازه می 

توانند سهمی در حفظ محیط زیست داشته 

 باشند؟

به نظر من هر چه تعداد اینگونه نشریات 
افزایش یابد، به توسعه پایدار کشور کمک 

خواهد کرد ؛ خیلی مواقع مشکالتی که در محیط 
زیست داریم، ریشه فرهنگی دارد و توسعه این 
نشریات ، موجب فرهنگ سازی و به گونه ای 

 اطالع رسانی خواهد بود.  

به عنوان سخن آخر برای خوانندگان این نشریه، 
مطلبی را بیان میکنم که بایستی به پژوهش 

توجه جدی تری از طرف مسئولین صورت گیرد و 
پژوهش های هدفمند در کشور تعریف و اجرایی 
شود که بتوانند مشکلی از جامعه و صنعت را 

حل کند؛ در  حوزه هایی مثل انرژی های 
تجدیدپذیر نیازمند به پژوهش های هدفمند 

 هستیم. 



کارشناسان، بازیافت تنها یکی از  به گفته  

های پالستیکی  های رفع مشکل زباله حلراه

بوده و طراحی محصوالت مناسب و ارزیابی  

چرخه عمر محصوالت نیز در این مسئله  

امری ضروری است. بازیافت هرچه بیشتر  

های نوآورانه مرتبط با  شیوه   پالستیک و  

آن تنها یک بخش کلیدی، نه یک راه حل  

-رای حل مشکالت مربوط به زباله کامل، ب

 باشد. های پالستیکی می

 

های استاد سیستم  Gregory Keoleianبنابر گفته  

میشیگان خطاب به کمیته فرعی پایدار در دانشگاه  

آمریکا: نمایندگان  مجلس  فناوری  و  فضا   "علوم، 

-تمرکز انحصاری و صرف روی موضوع بازیافت می 

تواند سبب تکثیر پالستیک و مشکالت ناشی از این 

ها شود. پس، طراحی محصوالتِ بهتر با انتخاب زباله

اولیه مواد  داشته سنجیده  بازیافت  قابلیت  که  ای 

های صورت گرفته باید به همراه دیگر تالش باشند،  

. به عنوان مثال، "های پالستیکی انجام شودبرای زباله 

ضایعات که  ها وهای مربوط به زباله یکی از پیچیدگی

است،  اصولی  مالحظات  و  رسیدگی  عدم  از  ناشی 

در این مورد اشاره    Keoleianها است.  تولید اتومبیل 

ها نوع پالستیک در فرآیند ساخت خودروها ده"کرد:

ها با هم مخلوط شود؛ این پالستیکبه کار برده می

ها دشوار  شوند و پاکسازی، جداسازی و بازیافت آن می

اند ها قدیمی شدهاست. به خصوص زمانی که ماشین

آن  اجزای  شودو  جداسازی  و  خرد  باید  وی "ها  ؛ 

به   "افزود: مواد  عمر  چرخه  بررسی  و  ارزیابی 

می کمک  مواد  تولیدکنندگان  از  استفاده  که  کند 

ای که قابلیت استفاده مجدد، بازسازی و  اولیه  سازنده

بازیافت ندارند را محدود کرده یا از به کار بردن این 

 . "مواد در تولید محصوالت خود اجتناب کنند 

ای منتشر شده در های گلخانهها شامل گازاین ارزیابی

شود.  ها نیز می هوا بر اثر تولید و از بین بردن پالستیک

 Marc  . به گفته "زا هستندها کربنپالستیک"در واقع  

Hillmyer استاد شیمی دانشگاه مینسوتا و متخصص ،

ها بازیافت پالستیک، دههتالش برای  "  های پایدار:پلیمر

نشده  )استفاده  تر ازتولید کارآمد پالستیک ویرجین عقب

با این حال، بنابر  .  "از نفت و گاز طبیعی است(  و خالص 

، مدیرعامل مشارکت در Keefe Harrisonهای  گفته
برای  ":   (the Recycling Partnership)بازیافت

تدریجی تجمع  و  رشد  مالحظه  قابل  های زباله  کاهش 

در محیط  بازیافتپالستیکی  قیمت،    زیست،  درزمینه  باید 

   کیفیت و میزان و حجم تولید با تولیدات پالستیک خالص 

 . "قابت کندر 
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 Harrison   :برای  "افزود اصلی  موانع  از  یکی 

پالستیک آلودگی  آمریکا  در  که  بازیافت  است  ها 

امروزه به دو شکل عمده و اصلی وجود دارد. دسته  

ها و جوهری  ها، چسب ها شامل برچسباول آالینده

که   افزوده است  نهایی  مراحل  در  یا  تولید  هنگام 

کنند؛ البته  شوند و فرآیند بازیافت را دشوار میمی

تواند این مشکل تحقیق و توسعه هرچه بیشتر می

آالینده دوم  دسته  و  کند.  برطرف  شامل را  ها 

های  های زباله پالستیکی است که مردم زبالهکیسه

های ها ریخته و در سطل پالستیکی خود را در آن

زیرا در محل تفکیک   اندازند؛مخصوص بازیافت می

برد ها جداسازی با این شرایط زمان زیادی میزباله

کیسه  این  بازیافت  و  قابل  پالستیکی  زباله  های 

نیستند. آموزش صحیح به مصرف کنندگان امکان  

گذاران کمیته  . قانون"دهداصالح این مسئله را می 

زیست پتخریبفرعی،  شدن  را  الستیکپذیرتر  ها 

-در این باره می  Hillmyerدانند.  تر میمحتمل

یک "وید:گ اینکه  به  راجع  فراوانی  سواالت 

پالستیک در چه مدت زمانی و تحت چه شرایطی  

باشد، وجود داردتخریبتواند زیستمی به  "پذیر  ؛ 

پذیر تخریب آیا تولیدِ کود از مواد زیست"  طور مثال:

  تر است یا درخانگی مطلوبدر یک انبار کمپوست  
 ."کارخانه ای؟   تاسیسات

به   صرفا  مواد  این  که  کنند  مشخص  باید  محققان 

-زیست تجزیه میقطعات کوچکِ ماندگار در محیط 

شوند. ها هضم و تجزیه میشوند یا توسط میکروب 

می  محققان  که  همچنین  کنند  بررسی  بایست 

برچسب   این  روی    "پذیرتخریبزیست"چسباندن 

از محصوالت پالستیکی سبب تشویق مردم  دسته 

-ها در طبیعت به عنوان زباله میبرای رها کردن آن

در جلسه برگزار شده )بین کمیته فرعی    ."شود یا نه 

، رئیس کمیته  Haley Stevensو اساتید(، توسط  

و   جمهوری Anthony Gonzalezفرعی  خواه ، 

اوهایو، الیحه از  ارائه شد   ای برتر هیئت نمایندگان 

که در آن از تحقیقات در زمینه بازیافتِ پالستیک و  

شود. انجمن  های پالستیکی حمایت میکاهش زباله

مجله خبری )  C&ENشیمی آمریکا، منتشر کننده  

شیمی( کرد. انجمن  تایید  را  اقدام  این  نیز   ،

Keoleian  گذاران در این جلسه گفت که  به قانون

دولت   هماهنگی  و  و  همکاری  تحقیقات  در  فدرال 

های پالستیکی و  های مرتبط با بازیافت زبالهتوسعه

کند تا بر روی  ها به دانشمندان کمک میکاهش آن 

 های این هدف تمرکز کنند. ترین چالشمهم 
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