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 سخن آغازین

از اهمیت باالیی در تمامی کشورهای دنیا  یک چالش جهانی عنوان به حفاظت آب، خاک و هوا امروزه

 باتعدم ثبرخوردار است. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با معضالتی نظیر آلودگی هوا، 

کیفیت خاک، تغییرات آب و هوایی، کمبود منابع آبی و همچنین مشکالت ناشی از کمبود انرژی که بصورت 

گذارد مواجه است. لذا برآن شدیم تا با تاسیس ابع ذکر شده تاثیر میمستقیم و غیر مستقیم بر روی من

گامی موثر در جهت  دانشجویی-در سطح علمی "حفاظت آب، خاک و هوا"نخستین نشریه تخصصی 

ر د هانوین علمی جهت بهبود وضعیت آن مند و همچنین ارائه راهکارهایتوجه بیشتر به این منابع ارزش

 کشور توسعه و رشد در بسزایی نقش توانند می تحقیقاتی و پژوهشی هایعالیتفکشور برداریم. بی شک 

دانشگاه تهران به عنوان نخستین موسسه دانشگاهی آموزش عالی ایران،  براین اساس .باشند داشته

وظیفه خود دانسته است تا با گرد هم آوری مطالعات علمی نوین و ارزشمند جامعه علمی کشور بخشی از 

-توسط انجمن علمی "حفاظت آب، خاک و هوا"خطیر خود را به انجام برساند. نشریه مسئولیت 

دانشجویی اکوهیدرولوژی گروه مهندسی انرژی های نو ومحیط زیست دانشگاه تهران تاسیس گردیده 

است. رویکرد ما نشر آخرین دستاوردهای علمی دانشجویان، اساتید و نوآوران کشور جهت حفظ محیط 

دیریت مبه داشتن هوایی سالم، مدیریت و بهبود منابع آبی، توسعه و حفاظت از منابع خاک و زیست، توجه 

 باشد.های تجدیدپذیر میو توسعه منابع انرژی کشور علی الخصوص انرژی

 یبرنامه از برگرفتههای موجود در کشور بوده که اتی فعلی این نشریه بر اساس چالشتحقیق رویکردهای

خط  و واقعی نیازهای مبنای بر و علمی معیارهای و اصول اساس بر علوم و دانشگاه تهرانوزارت  راهبردی

. امید است نتایج حاصل از تحقیقات این نشریه بتواند در راستای است شده نهاده بنا محورمشی دانش

 بهبود و حفاظت منابع ارزشمند کشورمان مفید باشد.
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 چکیده 

 راتییتغ یرو است و از طرفروبه یلیفس یهاکمبود سوخت یشدت با مسئلهبه یانرژ یجهان یویامروزه سنار

 تیواقع نیشده است. ا لیکننده تبدو نگران یجهان یبه موضوع یلیفس یهااز مصرف سوخت یناش یمیاقل

که بخش  ییجااست. از آن ریپذدیتجد یهایاز انرژ ترشیچه بنگرش به سمت استفاده هر رییتغ ازمندین

 یمبرم و ضرور یامر یانرژساختمان صفر کردیرو شود؛یرا شامل م یجهان یمصرف انرژ %36حدود  یساختمان

در عملکرد ساختمان داشته  یریچشمگ ریتاث تواندیف مبا اهداف مختل یانرژساختمان صفر یسازنهیاست. به

ها در سه روش نیانجام گرفت؛ و ا یانرژساختمان صفر یسازنهیبه یهابر روش یمقاله، مرور نیباشد. در ا

 یهاتمیارائه شدند. الگور یسازهیبر شب یمبتن یهاو روش یعدد یهاروش ،یفراابتکار یهاتمیالگور یبنددسته

طالعه هدفه مهدفه و چنددر دو بخش تک ن،یمع یبه هدف دنیرس یبرا کیتمیبه علت ساختار الگور یابتکارفرا

 نیدر ا یسازنهیبه یهاروش نیاز بهتر یکیعنوان نامغلوب به یسازهدفه با مرتبچند کیژنت تمی. الگورشدند

 یسازنهیدر بخش به تیداده شدند. در نها حیتوض لیبه تفص زین یعدد یهاروش یشد. متدولوژ ییبخش شناسا

و  یشیکردن بار گرما نهیو کم نهیزکردن ه نهیدر دو بخش کم یسازنهیبه یهاروش ،یسازهیبر شب یمبتن

 قرار گرفتند. یساختمان مورد بررس یشیسرما

 

 

 ،یدعد یهامنظوره، روشچند کیژنت تمیالگور ،یابتکارفرا تمیالگور ،یانرژساختمان صفرواژگان کلیدی: 

 .یسازهیشب
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Abstract  

Nowadays, global energy scenario is faced with the loss of fossil fuel resources, 

strongly, and in other hand climate changes caused by fossil fuel consumption has 

become a concerning problem. This reality needs a new attitude into the using of 

the renewable energies as much as possible. Since the buildings consume thirty-

six percent of the total global energy consumption, zero energy building approach 

is a vital matter in modern world. The optimization of the zero energy building 

with aiming at various objectives, can improve the building performance. In this 

paper, a review was carried out on various optimization methods for zero energy 

buildings, and these methods were presented in three groups: meta-heuristic 

algorithm, mathematical methods, and simulation-based methods. The meta-

heuristic algorithms because of their algorithmic structure to achieve the certain 

objectives, were studied in single-objective and multi-objective processes. The 

non-dominated sorting genetic algorithm as one of the best methods was selected. 

The procedures of the mathematical methods were explained, in detail. Finally in 

the simulation-based optimization chapter, the optimization methods were studied 

in two sections of the minimizing the cost, and minimizing the thermal and cooling 

loads. 

 

 

Keywords: Zero energy building, Meta-heuristic algorithm, Multi-objective 

Genetic algorithm, Mathematical methods, Simulation. 
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 مقدمه -1

زده شده  نیشده است. تخم نیکره زم شیگرما شیدر سراسر جهان منجر به افزا یلیفس یهااز سوخت یاگلخانه یهاصدور گاز

کل صدور  %40حدود  نطوریاست و هم یدر جهان توسط بخش ساختمان یلیفس یهااز استفاده کل سوخت %36است که حدود 

CO2 مربوط به  یدرصد 4توجه داشت که اختالف  دی[. با1است  ] یساختمانمربوط به بخش  میمستقریو غ میصورت مستقبه

 در سراسر یانرژساز صفروعالقه به ساخت بیترت نیساخت است. بد ندیفرآ یزیربتن یمربوط به مرحله کربندیاکسیانتشار گاز د

 یاتیو عمل یدارنگه یهانهیهز متر،ک یطیمحستیز راتیشامل تاث یانرژساختمان صفر یهاتیاست. مز شیجهان در حال افزا

 [.  2باالتر است ] یانرژ تیو امن یعیطب یایبرق و بال یهایبهتر در مقابل قطع یآورتاب تر،نییپا

 کیر است که د نییپا یانرژ یتقاضا زانیبا م ی، ساختمان یانرژساختمان صفر کیگفت که  دیبا یانرژساختمان صفر فیتعر در

 نیدر ا ریپذدیتجد یانرژ دی[. اگر مقدار تول3] کندیم دیتول ریپذدیتجد یخود، انرژ یمصرف انرژ زانیم یاندازهساالنه، به اسیمق

خود  ازیمورد ن یکیالکتر یو انرژ شودیبه شبکه  وصل م از،ین نیجبران ا یآن باشد، برا یانرژ یتقاضا زانیمکمتر از  ینوع ساختمان

 ازین زانیافزون بر م ریپذدیتجد یانرژ دی. در صورت تولنامندیم  یانرژصفربهکینوع ساختمان را نزد نی. اکندیم یداریرا خر

 [.2] ندیگو  پالسیانرژنوع ساختمان را صفر نی. اردیگیم رارشبکه ق اریدر اخت یساختمان، مازاد انرژ

صنعت  نیا شتریچه بهر یو اعتال یکاهش مصرف انرژ یرو یریچشمگ اریبس ریتاث تواندیم یانرژصفر یهاساختمان یسازنهیبه

 یهامقاله، روش نیاستفاده نمود. در ا یمتفاوت یهااز روش توانیحوزه م نیمسائل مختلف مربوط به ا یسازنهیداشته باشد. جهت به

 کار گرفته شده توسط محققان مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند.  به یسازهیبر شب یمبتن یهاو روش یعدد ،یابتکارفرا
 

 یانرژساختمان صفر یسازنهیجهت به یابتکارفرا یهاتمیالگور -2

 یهاتمیو الگور  یتکامل یهاتمیاست. الگور یابتکارفرا یهاتمیاستفاده از الگور ،یسازنهیکاربرد در مسائل بهپر یهااز روش یکی

 یسازنهیهدفه بههدفه و چندمسائل تک یبرا توانندیم یابتکارفرا یهاتمیاز الگور ییهاشاخهریعنوان زبه  یبر هوش جمع یمبتن

 باشند. یعیو سر مناسب اریابزار بس
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 هدفهتک یسازنهبهی -2-1

 تک منظوره ایهدفه تک یسازنهیهدف باشد، به کیکردن تنها  نهیکم ایو  نهیشیب یسازنهیبه یاگر هدف مسئله یعموم طوربه

در  یعیتکامل در انتخاب طب دهیبا الهام از ا ،یتکامل یهاتمیالگور یهاشاخهریاز ز یکیعنوان که به کیژنت تمی. الگورشودیم دهینام

 جیکار گرفته شده و نتابه یسازنهیاز مسائل به یعیوس فیارائه شد، در ط 1975[ در سال 4توسط هالند  ] نیچارلز دارو یتئور

 یبرا نهیبه یبندزیو سا بیکتر ی[، که به جستجو5مطالعه توسط لو و همکاران  ] کیعنوان نمونه در را حاصل کرده است. به یخوب

د. کار گرفته شحل بهراه نیبهتر افتنیمنظور به کیژنت تمیالگور پرداخت،یم یانرژدر ساختمان صفر ریدپذیتجد یانرژ دیتول ستمیس

 ،یاتیعمل نهیزمان هزحداقل کردن هم قیعملکرد ساختمان را از طر نیبود که بهتر یبیترک یمطالعه، تابع نینظر در اتابع هدف مد

[ حداقل کردن بار 6در همان سال شو و همکاران  ] گرید یالعه. در مطادادیشبکه به دست م یرو ریو تاث دیاکسیدانتشار کربن

 نیتروثرم افتنی یمغلوب  برانا یسازبا مرتب کیژنت تمیمنظور از الگور نیساختمان را هدف قرار دادند، و بد یشیو سرما یشیگرما

 نیساختمان به عنوان موثرتر یهاجرهپن یمربوط به طراح یهامطالعه فاکتور نیساختمان کمک گرفتند. در ا یطراح یهافاکتور

 یسازو مرتب مسلطریغ یسازمرتب یهاسمیمکان یهیعمدتاً بر پا ک،یژنت تمینوع از الگور نیانتخاب شدند. ا یطراح یهاپارامتر

 نیا نی. همچنکندیم نیها را تضمنقطه و وسعت آن نیها را به سمت بهترحلراه ییموضوع، همگرا نیاست که ا تیفاصله جمع

تمان  ساخ یشاخص انتقال حرارت کل یسازساختمان سبز، جهت حداقل کی یبرا نهیبه یبه طراح افتنیمنظور دست به تمیالگور

 رود،یکار مساختمان به یهاو پنجره هاواریکه در ساخت د یکار گرفته شد. انتخاب درست مواد[ به7توسط هارون  و همکاران ]

ه مربوط هدفتک یسازنهیدر حل مسائل به یگرید یابتکارفرا یهاروش ک،یژنت تمیبود. عالوه بر الگور لعهمطا نیا یطراح یهاریمتغ

 ساختمان( که یو سرماش یشیساختمان )بار گرما یمورد استفاده قرار گرفت. حداقل کردن مصرف انرژ یانرژصفر یهابه ساختمان

 یسط لتو یادر مطالعه یانرژساختمان صفر یبرا نهیبه یبه طراح یابیدر دست د،مدنظر قرار گرفته بو زیدر مطالعه شو و همکاران ن

ساختمان توسط  یطراح یاهپارامتر یسازنهیو به تیحساس زیآنال کرد،یرو نیقرار گرفت. در ا یدیجد کردی[مورد رو8و همکاران  ]

 طیزمان با حداقل شدن نامناسب بودن شرا، همیدر جهت حداقل شدن مصرف انرژ یسازنهیبه نیانجام شد. ا کیژنت تمیالگور

 یهاتمیبا استفاده از الگور 2017[ در سال 9و همکاران  ] انتویبود. ب یریگرمسمهیمنطقه ن کیساختمان در زمستان، در  یحرارت

ز ساختمان سب یطراح رد یانرژ یبازده یسازنهیآب باران ، به به انیجر ندیفرآ تمینهنگ قاتل  و الگور  تمیکننده ، الگوردوئل

 یرا کاهش دهد. بار خارج یشیسرما یهاستمیدر استفاده از س ژهیداخل ساختمان به و یانرژ تواندیپرداختند. ساختمان سبز م

است.  و کف هاشهیش وار،ید یبندمانند غالف یعوامل ریتحت تاث یدارد. بار خارج یشیسرما ستمیاز سدر کاهش استفاده  ینقش مهم

عنوان ها بهپارامتر نیا نیمهم است. بنابرا اریبس یکاهش بار خارج یکار رفته در کف براو مواد به شهینوع ش وار،ید حیصحانتخاب 

 انتخاب شدند.  هیحداکثر کردن بازگشت سرما یساختمان برا یکردن مصرف انرژ نهیبه یبرا یسازنهیبه یهاریمتغ

 هدفهچند یسازنهیبه -2-2

 یامجموعه انیخصوص در محل بهراه کی افتنیکه به  محورتیجمع یفراتکامل یهاتمیهدفه با الگورتک یسازنهیمقابل به در

اخته شن نهیحل با روش پرتو، بهراه کیپرتو  است.  یهاحلاز راه یامجموعه افتنیدنبال هدفه بهچند یسازنهیبه پردازد،یها محلراه

به  یستگب یسازنهیبه تمیاشغال نشود. انتخاب الگور یریگمیتصم یهاریمتغ یها در فضاحلراه گریاگر توسط د ااگر و تنه شودیم

 [.10مناسب استفاده کرد ] تمیاز الگور توانیدارد؛ و با توجه به آن م یسازنهیبه یمسئله یدامنه اتیخصوص

ساختمان سبز پرداختند. مدل  یسازنهیهدفه به بهچند کیژنت تمیالگور یریگکاربا به 2006[ در سال 11و همکاران  ] وانگ



 :نشریه شماره مجوز

71991/132 
 12 -1، ص ص 1399سال اول، شماره اول، زمستان 

 

تاریخ تایید مجوز: 

22/09/1399 

 حفاظت آب، خاک و هوا علمی دانشجویی نشریه

 اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران علمی دانشجوییانجمن 

 تاریخ پذیرش مقاله:

23/09/1399 
Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection 

 

5 

 

  Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection حفاظت آب، خاک و هواعلمی دانشجویی نشریه  

عملکرد  یموضوع رو نیا ریه علت آن تاثساختمان تمرکز داشت. ک یپوشش ستمیس یمطالعه رو نیدر نظر گرفته شده در ا یساختمان

ساختمان، نوع پنجره،  یریگ: جهتشدیرا شامل م ریدر نظر گرفته شده موارد ز یهاری. متغتساختمان اس یو اقتصاد یطیمحستیز

و همکاران   وویکار رفته در کف. باگلبه الی( و متریبندقینوع کف )نوع عا وار،یهر د الینوع متر وار،ینوع د وار،ینسبت ابعاد پنجره به د

گرم ارائه  یهواوآب یبرا یانرژصفر یهابا عملکرد باال در ساختمان یخارج یهاوارید یطراح یرا برا یروش 2014[ در سال 12]

ضخامت و  ،یحرارت یهایژگیبه و ندیفرآ یهاریداشت و متغ دیتاک ستیزطیسازگار با مح الیبر استفاده از متر یطراح نیدادند. ا

رار ق یسازنهیبه ندیمنظوره تحت فرآچند کیژنت تمیگورتوسط ال هیاول بیترک یمربوط بودند. مجموعه هیهر ال یاقتصاد یداریپا

و  نهیکردن هز ممینیمنظور مبه یانرژصفر یساختمان یانرژ ستمیس یطراح یهاپارامتر یرو گر،یمنظوره دمطالعه چند کیگرفت. 

 زیو آنال یانرژ ستمیس یازس[ با مدل13مطالعه هاسون و همکاران ] نیساختمان تمرکز داشت. در ا یاگزرژ یکردن بازده ممیماکز

 تمیالگور قی[ از طر14و همکاران  ] یرا به مقصود رساندند. شرف یساز نهیبه کیژنت تمیآن، با استفاده از الگور یرو کیاگزرژواکونوم

 ینمسکو یهاتمانکار رفته در ساخبه یانرژ نیتام ریپذدیتجد ستمیس یبرا را یانهیبه یبندزیهدفه ، ساازدحام ذرات چند یسازنهیبه

مطالعه در  نیعنوان توابه هدف ابه ریپذدیتجد یهاینرخ استفاده از انرژ نیچنو هم یطیمحستیز ،یاقتصاد یارهایارائه دادند. مع

 نظر گرفته شدند. 

 2016 سالدر  نیدستآمده با در نظر گرفتن هر سه تابع هدف نشان داده شده است. همچنپرتو به یهاحلراهمجموعه  1در شکل.

و  انگینامغلوب توسط  یسازبا مرتب کیژنت یمنظورهچند تمیسبز با استفاده از الگور یهااز پوشش ساختمان یانهیبه یطراح

که سه هدف را به دنبال داشت انجام گرفت؛ حداقل کردن  یطراح کیبه  یابیمنظور دستبه یسازنهیبه نی[ارائه شد. ا15همکاران  ]

و حداکثر کردن  یاز هدر رفت انرژ یریپوشش ساختمان، جهت جلوگ یحداقل کردن عملکرد انرژ ساختمان،ساخت پوشش  نهیهز

 سهیساختمان شود. جهت مقا یمناسب برا یهیتهو نینباال و همچ یدیخورش یانرژ افتیمنجر به در تواندینرخ باز شدن پنجره، که م

[ عملکرد هفت 16و همکاران  ] یحمد روند،یکار مسبز به یهاکردن ساختمان نهیبه یمنظوره که براچند یتکامل یهاتمیالگور

و  ونهیقرار دادند. آس سهیساختمان سبز مورد مقا نهیبه یطراح یبرا ییهاحلبه مجموعه راه افتنیرا جهت دست  یکاربرد تمیالگور

 ایتالیدر ا یساختمان دانشگاه کی یسازنهیبه هب کیژنت یهدفهچند یسازنهیبا استفاده از روش به 2017[ در سال 17همکاران  ]

مشخصات  نی. و بهترگرفتیرا در نظر م یشیو سرما یشیداخل ساختمان و بار گرما یراحت نه،یهدفه، هزچند یسازنهیپرداختند. به

 ایکار رفته در ساختمان، استفاده به یها و مواد پوششساختمان )مانند انواع گچ یپوشش یهایژگیساختمان از جمله و لیجهت تکم

 .دادیارائه م هاریپذدیبا تجد یمنبع انرژ زیاچ واک و تجه ستمیو ...(، س یانتخاب یهاانواع پنجره ،یحرارت قیعدم استفاده از عا

. ادغام کردن کنندیاستفاده م یدیبریه یهاتمیهدفه از الگورچند یسازنهیحل مسائل به یوجود دارند که برا زین یادیزمطالعات 

ه، و حذف کرد گرید یروش ایو  تمیکار گرفتن الگوررا با به تمینقاط ضعف هر الگور تواندیم گر،یکدیمختلف با  یسازنهیبه یهاروش

 تمی[، الگور18و همکاران  ] دیساختمان توسط جو یانرژ ازین تیریجهت مد یامثال در مطالعه یکند. برا صلرا حا یبهتر جهینت

بر آموزش و  یبتنم تمیشده  و الگور تیتقو یلیفرانسیتکامل د تمی، الگور یریادگیبر آموزش و  یمبتن یسازنهیبه تمیالگور ک،یژنت

 طیو شرا هتیسیالکتر نهیکردن هز ممینیمساله شامل م نیقرار گرفتند. اهداف ا دهمورد استفا  شدهتیتقو یلیفرانسید یریادگی

 متوسط بود. کیکردن نرخ مصرف تا پ ممینیو م نیساکن ینامناسب داخل ساختمان برا

 



 :نشریه شماره مجوز

71991/132 
 12 -1، ص ص 1399سال اول، شماره اول، زمستان 

 

تاریخ تایید مجوز: 

22/09/1399 

 حفاظت آب، خاک و هوا علمی دانشجویی نشریه

 اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران علمی دانشجوییانجمن 

 تاریخ پذیرش مقاله:

23/09/1399 
Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection 

 

6 

 

  Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection حفاظت آب، خاک و هواعلمی دانشجویی نشریه  

 
با توجه به سه  یانرژساختمان صفر یانرژ نیتام ستمیس نهیبه یبندزیآمده جهت سا دستپرتو به یهاحلمجموعه راه (1)شکل 

 [.14نظر گرفته شده ]تابع هدف در

   یانرژساختمان صفر یسازنهیجهت به یعدد یهاروش -3

یوجود دارد که م یعدد یهااز روش یادیحل مسائل است. انواع ز یبرا یعدد یهاوهیاستفاده از ش ،یسازنهیبه یهااز روش یکی

 یطراح یبرا نهیهز یسازنهیمدل به کی 2012[ در سال 19و همکاران  ] النیمسائل مربوطه بپردازد. م یسازنهیبه به تواند

و  یو اقتصاد یاطالعات فن افتیمدل که با در نیارائه دادند. ا یمسکون یهاساختمان ین انرژیتام ریدپذیکامال تجد یهاستمیس

 یکل نهیو حداقل هز نهیبه یبندزیسا ،ییهواوو اطالعات آب یمصرف انرژ لیپروفا نیو همچن یانرژ نیتام زاتیتجه یبندفرمول

 تیاهم ییجاساختمان از آن یانرژ ستمیس یبرا نهیطرح به کینشان داده شده است. ارائه دادن  2در شکل. دهد،یرا ارائه م ستمیس

بر  یبه روش عدد یسازنهیو معمول باالتر است. به یسنت یهاستمیبا س سهیدر مقا زاتیتجه نینصب ا یهانهیکه هز کندیم دایپ

کردن  نهیو به یسازمدل یرا برا یروش 2012[ در سال 20و همکاران  ] ویانجام گرفت. داگدوج  یخط یسینواساس روش برنامه

د که قادر ارائه ش کینامید یسازنهیمدل به کی یقاتیکار تحق نیساختمان سبز ارائه دادند. در ا یانرژ نیتام یدیبریه ستمیس کی

به  جها توب یکل ستمیس نهیرا انجام دهد. در کار صورت گرفته، کنترل به یانرژ نیتام یاتیعمل تیریمربوط به مد ماتیبود تصم

 تیمورد نظر متصل به شبکه بوده و قابل یدیبریه ستمیمنابع، صورت گرفت. س یریپذساختمان و دسترس رییحال تغدر یهاازین

 ستمیس یداریپا شیجهت افزا یانرژ رهیذخ یهاستمیشامل س نیرا دارا بود و همچن ریپذدیتجد یاز منابع مختلف انرژ یبرداربهره

و  یکیالکتر نیتام ،یحرارت نیساختمان )شامل تام ازیمورد ن یمداوم انرژ نیروش، تام نیبا ا کینامید یسازنهیبود. هدف به زین

 ( بود.یآب خانگ نیتام
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 [.19] یانرژساختمان صفر کی یانرژ نیتام ستمیس یارائه شده برا یسازنهیاز مدل به یکل کیشمات (2)شکل

مختلف، عملکرد  یطراح طیشرا یبرا ایشود و  زیاورسا ستمیمنجر به س یراحتبه تواندیمرسوم م یطراح یهاکه روش ییاز آنجا

 یاطالعات قطع هیبر پا یانرژصفر یهاساختمان یطراح یسازنهیبه یاز مطالعات موجود رو یلیخ نیچننداشته باشد، هم یکاف

در ساختمان  ریپذدیتجد یانرژ نیتام ستمیس ینهیبه یبندزیسا افتنیجهت  یگرید یدعد یدست آمده است؛ در مطالعهبه

 یطراح یسازنهیشد. مراحل بهکارلو ارائه مونت تیانتشار عدم قطع یهاروش هیبر پا ی[ ،روش21توسط لو و همکاران  ] یانرژصفر

)مانند تابش  یورود یهاپارامتر تیاول عدم قطع یرحلهصورت است که در م نینشان داده شده است، به ا 2همانطور که در شکل.

. شودیکارلو، مشخص ممونت سازهیشده توسط شب دینمونه تول لیفا کی( در یانرژ یهابار گریو د یشیسرعت باد، بار سرما د،یخورش

نمونه  لیفا ن،یاست. بنابرا یشناسسال معمول از لحاظ هوا کیمتناظر در  یهاپارامتر یدهندهمطالعه هر نمونه نشان نیدر ا

 .کندیم رهیرا ذخ یمتماد یهاسال یورود یهاپارامتر

مشخص  یطراح یهانهیگز یو تعداد کل شودیم میتنظ یسازهیمنظور شببه ریپذدیتجد یمنابع انرژ زیسا فیدوم ط یدر مرحله 

اختمان در س یانرژ ستمیو مدل س ریپذدیتجد یانرژ ابعساختمان، مدل من تهیسیو مصرف الکتر دیتول یسازهیمنظور شب. بهشودیم

سوم، نرخ عدم  ی. در مرحلهشودیساخته م سیساختمان در ترنس یشیمدل بار سرما کهیدر حال شوندیمتلب گسترش داده م

موجود، محاسبه شود. اگر نرخ  یطراح یهانهیبا توجه به گز تواندیدر هر سال م تهیسیو مصرف الکتر دیتول نیب یهماهنگ

سال  کیعنوان صورت به نیا ریدر غ شود،یم رهیسال مثبت ذخ کیعنوان سال به نیباالتر از صفر باشد، ا ایبرابر  یهماهنگعدم

 یانرژ نیتام یدیبریه ریپذدیتجد ستمیس نهیبه یطراح یبرا ی، روش2018[ در سال 22. چن  و همکاران ]شودیم رهیذخ یمنف

 یهایدادن استراتژ رییاجزاء و تغ زیکردن سا نهیمناسب، به یهایارائه دادند. انتخاب تکنولوژ یروش عدد ازساختمان، با استفاده 

 .آمدندیحساب مروش به نیا یهاریمتغ یانرژ نیتام تیریمد
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  یانرژساختمان صفر یسازنهیجهت به یسازهیبر شب یمبتن یهاروش -4

صورت  نیاست. به ا  یسازهیبر شب یمبتن یسازنهیبه ،یانرژصفر یهاساختمان یسازنهیبه یشده برا یریگکاربه یهااز روش یکی

. سپس با توجه به ردیگیو ... انجام م  سی، ترنس پالسیانرژ لیمربوطه از قب یهاافزارنظر با نرممد یمدل ساختمان یسازهیکه شب

 نهیبه نقطه به دنیمنظور رسبه یتکرار یندی. فرآردیگیانجام م یسازنهیبه اتیدست آمده و عملهدف به تابع ،یسازنهیهدف به

از  ی. در برخردیپذیصورت م یسازنهیافزار بهآمده از نرمدستو اطالعات به یسازهیافزار شببه نرم یورود یهاپارامتر نینظر بمد

.. با و . کیژنت تمیمانند ازدحام مورچگان، الگور یتکامل یهاتمیالگور نیاز ب توانندیم یسازنهیبه یاه، روش یسازنهیبه یهاافزارنرم

با  یزسانهیو به نهیکردن هز نهیبا هدف کم یسازنهیدر دو بخش به یسازنهیفصل، به نیانتخاب شود. در ا ات،یتوجه به نوع عمل

 است.   شده یبررس یشیو سرما یشیمردن بار گرما نهیهدف کم

 نهیهز یسازنهبهی -4-1

ارائه  یصفر انرژ یهاساختمان نهیهز یسازنهیجهت به یسازهیرا بر اساس شب یروش 2014[ در سال 23و همکاران  ] فرارا

مطالعه در  نیکار گرفته شده در ابه ندیانجام گرفت. فرآ سیترنس ،یانرژ یکینامید یسازهیافزار شبروش با استفاده از نرم نیدادند. ا

مختلف  یهایمربوط به تکنولوژ یانرژ نهیبه ریشد و مقاد یسازهیشب سیدر ترنس یقابل مشاهده است. مدل ساختمان 3شکل 

 نهیتابع هز کیهر پارامتر  یوارد شدند. سپس برا سازنهیدر به ییعنوان پارامترهابه یکیتکن یهاستمیساختمان و س یپوشش ستمیس

ازدحام ذرات  یسازنهیبه تمیالگور تیدر نظر گرفته شد. در نها یسازنهیبه یعنوان تابع هدف برابه یکل نهیتابع هز کیشد و  یمعرف

و همکاران    نویداگوست گرید یاکار رفت. در مطالعهبه نهیاز لحاظ هز نهیمشخصات ساختمان به افتنیکردن تابع هدف و  ممینیم یبرا

ارائه دادند. ساختمان  2018در سال  یسازهیروش شب اسبر اس یصفر انرژ یهاساختمان نهیهز یسازنهیبه یرا برا ی[  چارچوب24]

اختمان س یکینامید یسازهیانجام شب یبرا سیپالس و ترانس یانرژ یفزارهاامدل شد، و نرم یو انرژ یاز منظر اقتصاد یابیارز یبرا

 استفاده شدند. یسازنهیانجام به یبرا سازنهیافزار بهنرم کیو 

 ساختمان یشیو سرما یشیبار گرما یسازنهیبه -4-2

ه ارائ یانرژصفر یهاساختمان یبرا کییفتوولتا یهاسطح پنل یسازنهیبه یرا برا یروش 2013[ در سال 25و همکاران  ] کیکولین

یمتصل به انرژ سازنهیافزار بهنرم کیاز  وزیهوک ج تمیمدل شد، و الگور پالسیافزار انرژروش، ساختمان توسط نرم نیدادند. در ا

ع در واق یساختمان مسکون یمطالعه کاهش مصرف انرژ نیانتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفت. در ا یسازنهیمنظور بهبه پالس

 یخروج -یورود یتکرار ندیفرآ کی[ در 26توسط فرارا و همکاران  ] یادر مطالعه سیترنس افزارشد. نرم یسنجصربستان امکان

منظور مطالعه به نیآن انجام شد. ا یرو کیپارامتر یقاتیتحق یدر فرانسه استفاده شد، و مطالعه یمدل ساختمان کی یسازجهت مدل

ساالنه انجام گرفت.  یو کل مصرف انرژ یشیو سرما یشیبار گرما یساختمان رو یپوشش یهایژگیمربوط به و یهاریمتغ ریتاث یابیارز

مطرح کردند.  ستمیس یانرژ ازین زیآنال یهیپارا بر یژانرصفر یهاساختمان یکل یاصول طراح 2017[ در سال 27ژنگ و همکاران  ]

و  یانرژ یسازهیشب زیشد و آنال یسازنهیبه  ریپذریتاث یهایو استفاده از تکنولوژ کیشمات یطراح یبرا یاصول معمار ژهیطور وبه

 یانرژرصف یمسکون یهاساختمان یبرا ریپذدیتجد یبازده و منابع انرژپر یو با انتخاب لوازم خانگ یسازادهیپ یموازنه انرژ زیآنال

 نشان داده شده است. 4آن در شکل  ازیمورد ن یانرژ نیساختمان جهت تام نهیبه یشد. روند طراح لیتکم
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 [23] نهیهز نهیحالت به زیآنال یبرا یسازهیاساس شببر یسازنهیبه ندیفرآ (3) شکل

 
 .[27] ساختمان یانرژ ازین نیجهت تام یانرژساختمان صفر نهیبه یطراح کیتمیالگور ندیفرآ (4)شکل 
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 بحث و نتیجه گیری -5

 یهاو روش یعدد یهاروش ،یابتکارفرا یهاتمیشامل الگور یانرژصفر یهاساختمان یسازنهیبه یهامقاله سه گروه از روش نیا در

 یشدند. گفتن یبررس کیتفکبه ندیجویها سود مروش نیکه از ا یسازنهیمورد مطالعه قرار گرفته، و مسائل به یسازهیبر شب یمبتن

علت به یابتکارفرا یهاتمینظر است، الگورعنوان تابع هدف مدشدن به نهیکم ایو  نهیشیخاص جهت ب یهدف هک یاست که در مسائل

کردن  نهیکم لیاز قب یاهداف ،یانرژصفر یهامورد توجه هستند. در مسائل مربوط به ساختمان ترشیخود ب یساختار یهایژگیو

 یهاتمیالگور یایاز مزا یسازنهیدر مسائل مختلف به رهیساختمان و غ یانرژ رفمص زانیساختمان، م یطیمحستیز راتیتاث نه،یهز

مربوط  ایمربوط به خود ساختمان و  یهاپارامتر توانندیمسائل م نیدر ا یسازنهیبه یهاریاست که متغ یبهره بردند. گفتن یابتکارفرا

 یهاروش نیاز بهتر یکیعنوان را به کیژنت تمیالگور توانیم تهآن باشند. با توجه به مطالعات صورت گرف یانرژ نیتام ستمیبه س

 ی. ابزارکندیعمل م شوند،یم دیتول یطور تصادفها که بهحلاز راه یامجموعه یرو تمیالگور نیکه ا ییکرد. از آنجا یمعرف یابتکارفرا

پرتو را تنها در  نهیبه یچندگانه یهاحلراه تواندیم تمیالگور نیا رای. زشودیهدفه محسوب مچند یسازنهیمسائل به یمناسب برا

 .رسدیر منظبه نهیزم نیدر ا کیژنت تمیالگور نیترمغلوب کارآمدنا یسازبا مرتب کیژنت تمیکند. الگور دایپ ات،یعمل یاجرا کی

د، دارن ازین یابتکارفرا یهانسبت به روش یسازنهیبه اتیجهت انجام عمل یشتریب اریکه زمان بس یعدد یسازنهیبه یهاروش

در مسائل مختلف را پوشش داده و حل  یدگیچیهر پ توانندینم یو از طرف کنندینظر فراهم ممسئله مد یرا برا یقطع ییهاجواب

 یهااست. روش دیمف اریهدفه بسچند یهایسازنهیبه یکارلو براروش مونت یریگکاربه ،یسازنهیبه یعدد یهاروش نیکنند. در ب

مثال  ی)برا نهیبه یهاریبه مجموعه متغ یابیدست یمناسب برا یابزار ک،یپارامتر یعنوان مطالعاتبه یسازهیبر شب یمبتن یسازنهیبه

 یطراح نهیبه یهاپرامتر ایو  یانرژ ستمیس یبندبیترک نیبهتر ساختمان، یانرژ نیتام ستمیمورد مصرف هر جزء از س یانرژ

 ساختمان( هستند.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :نشریه شماره مجوز

71991/132 
 12 -1، ص ص 1399سال اول، شماره اول، زمستان 

 

تاریخ تایید مجوز: 

22/09/1399 

 حفاظت آب، خاک و هوا علمی دانشجویی نشریه

 اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران علمی دانشجوییانجمن 

 تاریخ پذیرش مقاله:

23/09/1399 
Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection 

 

11 

 

  Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection حفاظت آب، خاک و هواعلمی دانشجویی نشریه  

  منابع
1 Koo, C., et al., Development of the smart photovoltaic system blind and its impact on net-zero 

energy solar buildings using technical-economic-political analyses. Energy, 2017. 124: p. 382-

396.  

.2  Kalogirou, S.A., Solar Energy Engineering: Processes and Systems: Second Edition. Solar Energy 

Engineering: Processes and Systems: Second Edition. 2014. 1-819.  

.3  Seljom, P., et al., The impact of Zero Energy Buildings on the Scandinavian energy system. Energy, 

2017. 118: p. 284-296.  

.4  Holland, J., Genetic Algorithms and the Optimal Allocation of Trials. SIAM J. Comput., 1973. 2: 

p. 88-105.  

.5  Lu, Y., et al., Impacts of renewable energy system design inputs on the performance robustness of 

net zero energy buildings. Energy, 2015. 93: p. 1595-1606.  

.6  Xu, J ,.et al., A systematic approach for energy efficient building design factors optimization. 

Energy and Buildings, 2015. 89: p. 87-96.  

.7  Harun, M.F., et al. Optimization of green building design to achieve green building index (GBI) 

using genetic algorithm (GA). in 2017 6 th ICT International Student Project Conference (ICT-

ISPC). 2017.  

.8  Li, H., S. Wang, and H. Cheung, Sensitivity analysis of design parameters and optimal design for 

zero/low energy buildings in subtropical regions. Applied Energy, 2018. 228 : p. 1280-1291.  

.9  Biyanto, T.R., et al., Optimization of Energy Efficiency and Conservation in Green Building Design 

Using Duelist, Killer-Whale and Rain-Water Algorithms. IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering, 2017. 267: p. 012036.  

.10  Zheng, Z., LixiongWang, and N. HienWong, Intelligent Control System Integration and 

Optimization for Zero Energy Buildings to Mitigate Urban Heat Island. Procedia Engineering, 

2016. 169: p. 100-107.  

.11  Wang, W., H. Rivard, and R. Zmeureanu, Floor shape optimization for green building design. 

Advanced Engineering Informatics, 2006. 20(4): p. 363-378.  

.12  Baglivo, C., et al., Multi-objective optimization analysis for high efficiency external walls of zero 

energy buildings (ZEB) in the Mediterranean climate. Energy and Buildings, 2014. 84: p. 483-

492.  

.13  Hassoun, A. and I. Dincer, Analysis and performance assessment of a multigenerational system 

powered by Organic Rankine Cycle for a net zero energy house. Applied Thermal Engineering, 

2015. 76: p. 25-36.  

.14  Sharafi, M., T.Y. ElMekkawy, and E.L. Bibeau, Optimal design of hybrid renewable energy 

systems in buildings with low to high renewable energy ratio. Renewable Energy, 2015. 83: p. 

1026-1042.  

.15  Yang, M.D., et al., Multiobjective optimization design of green building envelope material using a 

non-dominated sorting genetic algorithm. Applied Thermal Engineering, 2017. 111: p. 1255-

1264.  



 :نشریه شماره مجوز

71991/132 
 12 -1، ص ص 1399سال اول، شماره اول، زمستان 

 

تاریخ تایید مجوز: 

22/09/1399 

 حفاظت آب، خاک و هوا علمی دانشجویی نشریه

 اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران علمی دانشجوییانجمن 

 تاریخ پذیرش مقاله:

23/09/1399 
Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection 

 

12 

 

  Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection حفاظت آب، خاک و هواعلمی دانشجویی نشریه  

.16  Hamdy, M., A.-T. Nguyen, and J.L.M. Hensen, A performance comparison of multi-objective 

optimization algorithms for solving nearly-zero-energy-building design problems. Energy and 

Buildings, 2016. 121: p. 57-71.  

.17  Ascione, F., et al., Energy retrofit of educational buildings: Transient energy simulations, model 

calibration and multi-objective optimization towards nearly zero-energy performance. Energy and 

Buildings, 2017. 144: p. 303-319.  

.18  Javaid, N., et al., Demand side management in nearly zero energy buildings using heuristic 

optimizations. Energies, 2017. 10(8.)  

.19  Milan, C., C. Bojesen, and M.P. Nielsen, A cost optimization model for 100% renewable residential 

energy supply systems. Energy, 2012. 48(1): p. 118-127.  

.20  Dagdougui, H., et al., Modeling and optimization of a hybrid system for the energy supply of a 

"green" building. Energy Conversion and Management, 2012. 64: p. 351-363.  

.21  Lu, Y., et al., Robust optimal design of renewable energy system in nearly/net zero energy buildings 

under uncertainties. Applied Energy, 2017. 187: p. 62-71.  

.22  Chen, P.-J. and F.-C. Wang, Design optimization for the hybrid power system of a green building. 

International Journal of Hydrogen Energy, 2018. 43(4): p. 2381-2393.  

.23  Ferrara, M., et al., A simulation-based optimization method for cost-optimal analysis of nearly Zero 

Energy Buildings. Energy and Buildings  ,2014 .84 : p. 442-457.  

.24  D'Agostino, D. and D. Parker, A framework for the cost-optimal design of nearly zero energy 

buildings (NZEBs) in representative climates across Europe. Energy, 2018. 149: p. 814-829.  

.25  Nikolić, D., et al., Optimization of photovoltaics panels area at Serbian zero-net energy building. 

Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2013. 5(4.)  

.26  Ferrara, M., et al., Modelling Zero Energy Buildings: Parametric Study for the Technical 

Optimization. Energy Procedia, 2014. 62: p. 200-209.  

.27  Zheng, D., L. Yu, and H.W. Tan. Design and optimization of zero-energy-consumption based solar 

energy residential building systems. 2017.  

 

 

 

 



 :نشریه شماره مجوز

71991/132 
 25 -13، ص 1399سال اول، شماره اول، زمستان 

 

تاریخ تایید مجوز: 

22/09/1399 

 حفاظت آب، خاک و هوا علمی دانشجویی نشریه

 اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران علمی دانشجوییانجمن 

 تاریخ پذیرش مقاله:

24/09/1399 
Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection 

 

13 

 

  Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection حفاظت آب، خاک و هواعلمی دانشجویی نشریه  

 

اقتصادی تامین آب شیرین در مناطق محروم ایران با استفاده از -بررسی فنی

 مطالعه موردی: روستای تلنگ در سیستان و بلوچستان –های هیبرید انرژی سیستم
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 چکیده 

 هایباشند. امروز استفاده از تکنولوژیکمبود انرژی و کمبود آب دو چالش جهانی جدی در روستاهای محروم می

های سطحی به یک راه حل ایده آل به منظور حل مشکل کمبود آب آشامیدنی در مناطق شیرین کننده آب

دور افتاده تبدیل شده است اما کمبود دسترسی به انرژی استفاده از آنها را محدود ساخته است. در این مطالعه 

سازی آب، سیستم هیبرید متشکل از پنل یک دستگاه اسمز معکوس شیرین به منظور تامین توان مورد نیاز

خورشیدی، توربین بادی، دیزل ژنراتور و باتری مورد ارزیابی تکنیکی و اقتصادی قرار گرفت. نتایج خروجی از 

ل دنشان داد، سیستم هیبرید انرژی متشکل از ترکیب این تکنولوژی ها با هزینه انرژی معا HOMERنرم افزار 

تواند به شکل مقرون درصد تولید انرژی از منابع تجدیدپذیری می 45دالر بر کیلووات ساعت و بیش از  083/0

لیتر سوخت دیزل  4700سازی آب را تامین نماید و از مصرف سالیانه بیش از به صرفه انرژی دستگاه پاک

دالر بر  95/0داده شده در حدود  توسعه ستمیاز س نیریآب ش دیتول نهیحاضر هزجلوگیری نماید. همچنین 

دالر بر متر مکعب  6/0به کمتر از  تواندیم اسمز معکوس یتکنولوژ متیمتر مکعب است که با نصف شدن ق

 های هیبرید به منظور تامین آب شیرین مناطقاین نتایج نشان دهنده قابلیت مناسب استفاده از سیستم برسد.

 محروم ایران بوده است.

 

 های هیبرید، مناطق محروم، انرژی تجدیدپذیرسازی آب، سیستمشیرینواژگان کلیدی: 
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Abstract  

Energy shortages and water deficit are two serious global challenges in deprived 

villages. Today, the use of surface water treatment technologies has become an 

ideal solution to the problem of shortage of drinking water in remote areas, but 

low accessibility of energy has limited their usages. In this study, in order to 

provide the required power of a reverse osmosis brackish water desalination 

device, a hybrid system consisting of solar panel, wind turbine, diesel generator 

and battery was evaluated techno-economically. The results of HOMER software 

showed that the hybrid energy system consisting of a combination of these 

technologies with an energy cost of 0.083 $/kWh and more than 45% of energy 

production from renewable sources can be an affordable water purifier. This 

efficient system can prevent the annual consumption of more than 4700 liters of 

diesel fuel. Also, the cost of fresh water production from the proposed system is 

about 0.95 $/m3, which can be reduced to less than 0.6 $/m3 by halving the price 

of reverse osmosis technology. These results indicate the appropriate ability to use 

hybrid systems for supply fresh water in deprived areas of Iran. 

 

Keywords: Water desalination, Hybrid system, deprived areas, Renewable 

energy 
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 مرور ادبیات  -1

تجدیدپذیر با منایع انرژی فسیلی به منظور تامین تقاضای بار الکتریکی مورد نیاز مناطق دورافتاده ها هیبریدسازی منابع امروزه دولت

های تأمین انرژی و همچنین بهبود کیفیت زندگی ساکنان این مناطق تبدیل شده است. از را یک راهکار کارآمد برای کاهش هزینه

ایی که به هناشی از آنها استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای ناحیه سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع فسیلی و آالیندگی

یک راه  ( روبرو هستند، به عنوانقابلیت اطمینان پایین شبکهشبکه برق سراسری دسترسی ندارند و یا با مشکل قطعی مکرر برق )

کیلووات ساعت بر متر مربع در روز و بیش از  5/5-1/5ایران به عنوان کشوری با متوسط تابش  .[1]شود حل ایده آل شناخته می

های تجدیدپذیر ی استفاده از انرژیروز آفتابی در سال و همچنین پتانسیل بادی مناسب به عنوان یک از کشورهایی با قابلیت باال 300

ها و یا ژنراتورهای ها دارای ماهیت متناوب هستند و برای بهبود قابلیت اطمینان آنها اغلب از باتریشود. اگر این انرژیشناخته می

های متداول جهان در ابعاد نیروگاهی دهنده هزینه تولید انرژی از تکنولوژی( نشان1شکل ) .[2] گرددسوخت فسیلی استفاده می

کنید تکنولوژی فتوولتائیک دارای بازه عددی وسیعی است که مهمترین دلیل آن تفاوت در پتانسیل . همانطور که مشاهده میاست

 اشد. بر شرایط اقتصادی و گوناگونی در سطح تکنولوژی در دسترس آن در کشورهای مختلف میتابش خورشیدی مناطق، تفاوت د

 
 [3]های انرژی متداول جهان هزینه تولید انرژی در ابعاد نیروگاهی به وسیله تکنولوژی( 1شکل )

دسترسی به آب آشامیدنی پاک و سالم با توجه به نرخ سریع رشد جمعیت، کمبود منابع آبی در کشور، اقلیم گرم و خشک قالب در 

باشد زیرا تنها یک درصد آید. البته این یک مشکل جهانی نیز میمی ایران و همچنین وجود مناطق محروم یک چالش ملی به حساب

اند. تامین آب آشامیدنی برای مناطق دور افتاده و کم جمعیت یک فرآیند از کل منابع آبی جهان را آب های شیرین تشکیل داده

مناطق کیفیت بهداشت و زندگی ساکنان آن باشد که در بسیاری از مواقع به دلیل در اولویت نبودن این پرهزینه برای دولت ها می

درصد از مناطق محروم کشور  9/0حدود  1396گراید. براساس اطلس مناطق محروم ایران منتشر شده در سال ها رو به کاهش می

آبی  درصد این مناطق نیز تنها دارای دسترسی فصلی به منابع 7/56فاقد دسترسی به منابع آبی هستند و همچنین متاسفانه حدود 

میلیمتر در سال هستند لذا توجه به  400درصد این مناطق نیز دارای بارندگی کمتر از  75مناسب هستند، از سوی دیگر حدود 

ای متداول هتواند یک اولویت برای کشور باشد. تکنولوژیتامین آب شیرین با استفاده از تکنولوژی های پذیرفته شده در دنیا می
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یرکننده ها، الکترو دیالیز و اسمز معکوس به عنوان راه حلی برای تامین آب آشمایدنی روستاها بصورت سازی آب مانند تبخشیرین

د باشکننده انرژی بوده و استفاده از آنها در مناطق محروم یک معضل میاند. اما تمامی این سیستم ها مصرفمستقل معرفی شده

سازی آب یک گزینه جذاب جهت تامین آب های شیرینهای هیبرید انرژی تجدیدپذیر و تکنولوژی. بنابراین ترکیب سیستم[4]

از شبکه سراسری برق خواهد بود. طی سالیان اخیر مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است که به مرور  شیرین بصورت مستقل

 برخی از آنها خواهیم پرداخت.

با استفاده از یک سیستم هیبرید متشکل از پنل خورشیدی، دیزل ژنراتور، توربین آبی و باتری، انرژی مورد  [5]ایبراهیم و همکاران 

نیاز یک دستگاه نمک زدایی آب اسمز معکوس )با ظرفیت کوچک( را تامین کردند. نتایج آنها نشان داد این سیستم با هزینه انرژی 

دالر بر متر مکعب، یک سیستم مناسب جهت تامین آب  56/0ولید آب شیرین دالر بر کیلووات ساعت و همچنین هزینه ت 12/0

باشد. همچنین نتایج آنها نشان داد در مناطقی مانند مصر که دارای پتانسیل تابشی باالیی هستند، شیرین در مناق روستایی مصر می

ی سیستم موثر خواهد بود. در مطالعه دیگری وجود پنل فتوولتائیک در سیستم هیبرید به شکل قابل توجهی در کاهش هزینه انرژ

 با استفاده از یک سیستم هیبرید متشکل از [6]های بزرگ، عطااهلل و همکاران در کشور مصر به منظور تامین آب شیرین در ظرفیت

متر مکعب در  100پنل خورشیدی، دیزل ژنراتور، توربین بادی و باتری اقدام به تامین انرژی یک دستگاه اسمز معکوس با ظرفیت 

 دالر بر کیلووات 107/0تواند به هزینه انرژی کیلووات پنل خورشیدی می 160روز کردند. نتایج نشان داد این سیستم هیبرید با نصب 

یستم سازی آب استفاده از ستوان دریافت که با افزایش ظرفیت دستگاه شیرینا مقایسه دو مطالعه اخیر میساعت دست پیدا کند. ب 

به مقایسه  [7]تر خواهد شد اما هزینه نصب اولیه سیستم نیز به مراتب بیشتر خواهد شد. کریمی و همکاران هیبرید انرژی به صرفه

پرداختند، همچنین با استفاده از ( EDR( و الکترو دیالیز معکوس )ROمصرف انرژی سیستم های شیرین سازی آب اسمز معکوس )

با هزینه  ROبه شبیه سازی تکنیکی و اقتصادی تامین انرژی آنها پرداختند. نتایج آنها نشان داد که سیستم  HOMERنرم افزار 

ن نتایج تر است. ایدالر بر کیلووات ساعت به صرفه 0.175با هزینه انرژی حدودا  EDRدالر بر کیلووات ساعت از سیستم  0.16انرژی 

 باشند. های اسمز معکوس به منظور تامین دیماند روستایی میدهنده دلیل متداول تر بودن سیستمنشان

نیز با استفاده از سیستم پنل فتوولتائیک و باتری اقدام به تامین توان دستگاه اسمز معکوس در بوشهر  [8]مصطفایی پور و همکاران 

های محلی چیزی در حدود نمودند. تحقیقات آنها نشان داد هزینه اولیه دستگاه اسمز معکوس به منظور قابل آشامیدنی سازی آب

دالر بر متر مکعب خواهد بود. در  02/3دالر بر متر مکعب و  96/1ن آب مابین هزار دالر می باشد، که هزینه نهایی تامی 90الی  80

زده با استفاده از دستگاه اسمز معکوس  به بررسی قابلیت تامین آب شیرین مناطق زلزله [9]ای دیگر وزیری و همکاران مطالعه

های مسکونی حادثه دیدگان و همچنین تامین اب پرداختند. در این مطالعه که هدف تامین همزمان برق مورد نیاز در کانتینر

رسی رآشامیدنی آنها بود، استراتژی های متفاوت جهت کنترل و همچنین رسیدن به سیستمی هیبرید با حداقل هزینه انرژی مورد ب

واند یک گزینه تقرار گرفت. نتایج نشان داد سیستمی شامل پنل خورشیدی، توربین بادی، دیزل ژنراتور، بایودیزل ژنراتور و باتری می

مناسب برای تامین توان مناطق حادثه دیده باشد. البته استفاده از توربین بادی در مناطق دارای پتانسیل پایین بادی نسبت به سایر 

تواند با ظرفیت بیشتر پنل و یا ژنراتور جایگزین گردد. دستاورد این پژوهش نشان داد با رویکرد کوتاه  به صرفه نبوده و میمنابع اصال

های انرژی آید، ولی با رویکرد بلند مدت به سیستمدالر بر کیلووات ساعت بدست می 160/0الی  167/0مدت هزینه انرژی مابین 

یابد. این نتایج نشان دهنده اهمیت برنامه دالر بر کیلووات ساعت کاهش می 149/0الی  130/0ی به این مقدار به شکل قابل توجه

 باشد. ریزی بلند مدت دولت برای استفاده از منابع تجدیدپذیر می
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ت نگ جهدر این مطالعه با توجه به وجود مناطق محروم زیاد با محدودیت منابع آبی در استان سیستان و بلوچستان، روستای تل

سازی آب آشامیدنی مصرفی ساکنان با استفاده از دستگاه اسمز معکوس مورد بررسی قرار گرفت. تامین انرژی مورد نیاز برای فراهم

جهت آنالیز تکنیکی و اقتصادی تامین انرژی دستگاه مذکور، سیستمی هیبرید شامل پنل خورشیدی، توربین بادی، دیزل ژنراتور و 

سازی گردید. و انواع آنالیزهای حساسیت به منظور ایجاد قابلیت تعمیم نتایج به سایر شبیه HOMERز نرم افزار باتری با استفاده ا

مناطق محروم کشور مورد بررسی قرار گرفت. امید است نتایح این مطالعه گامی موثر جهت تامین منابع آبی در مناطق دور از شبکه 

 سراسری برق باشد.

 روش تحقیق  -2

 مورد مطالعه   منطقه -2-1

ر اساس باشد. بمنطقه مورد مطالعه، روستای تلنگ از توابع بخش تلنگ شهرستان قصرقند در استان سیستان و بلوچستان می

خانوار( است. اقلیم این منطقه بصورت بیابانی و  150نفر )حدود  550این روستا دارای جمعیتی در حدود  1395سرشماری سال 

( نشان دهنده نقشه این روستا است. اقلیم گرم و خشک 2باشد. شکل )خورشیدی بسیار مناسبی نیز می خشک بوده که دارای تابش

و قرارگیری در یک ناحیه محروم موجب شده تامین آب شیرین به یک نیاز اساسی برای ساکنان این منطقه تبدیل شود، اگر چه نبود 

 ستای تلنگ گشته است.دسترسی مناسب به برق نیز موجب کاهش کیفیت زندگی در رو

 
 نمای گوگل مپ روستای تلنگ در استان سیستان و بلوچستان (2شکل )

دهنده متوسط تابش خورشیدی ماهیانه روستای مورد بررسی است، متوسط سالیانه تابش خورشیدی این منطقه ( نشان3شکل )

/day2kWh/m 2/5 دهنده متوسط سرعت وزش باد ماهیانه است، بر این اساس متوسط سالیانه سرعت ( نشان4باشد. شکل )می

( نشان دهنده متوسط روزانه دمای هر ماه در روستای تلنگ 5می باشد. در نهایت شکل ) m/s 3/5وزش باد در این منطقه در حدود 

است. این آمار با دانستن پتانسیل سوخت رسانی مناسب به این منطقه  C° 4/25 باشد. بر این اساس متوسط سالیانه دما در حدودمی

 .[10]های هیبرید انرژی است دهنده پتانسیل مناسب استفاده از سیستمکه نزدیک مرزهای کشور است، نشان
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 متوسط ماهیانه تابش خورشیدی در روستای تلنگ بر حسب کیلووات ساعت بر متر مربع بر روز (3شکل )

 

 متوسط ماهیانه سرعت وزش باد در روستای تلنگ بر حسب متر بر ثانیه (4شکل )

 

 متوسط روزانه دمای محیط در روستای تلنگ بر حسب درجه سلسیوس (5شکل )

 سیستم هیبرید -2-2
و یک  باشدسازی آب میاین مطالعه شامل دو بار الکتریکی اصلی است، بار اصلی متعلق به بار شیرین a( بخش 6مطابق شکل )

بار ثانویه نیز به منظور فضایی جهت انبار تجهیزات، اسکان نگهبان و تامین روشنایی جانبی سیستم در نظر گرفته شده است. این بار 

ظر گرفته شده است. حداقل مقدار آب مورد نیاز هر شخص در طول روز معادل ( در نkWh/day10ثانویه معادل یک واحد مسکونی )

خواهد بود. بر اساس آمار یک دستگاه  day3m 5/16/متر مکعب فرض شده است. بنابراین بر اساس جمعیت روستا، حدودا  03/0
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بصورت متوسط  kWh/day 66 عادلنماید، لذا میزان مصرف الکتریسیته دستگاه متوان مصرف می 3kWh/m 4اسمز معکوس حدودا 

( بخش 6یابد )شکل )در سال خواهد بود. اما این مقدار مصرف در ماه های گرم سال بیشتر شده و در ماه های خنک سال کاهش می

b( در شکل .)بخش 6 )c  کنید.( جهت پاک سازی آب را مشاهده می1نیز نمای کلی یک سیستم اسمز معکوس )جدول 

 

 [11] سازیمشخصات دستگاه اسمز معکوس مورد استفاده جهت شیرین 1 جدول

 واحد مقدار مشخصات

 _ BWRO-2S-130/75 مدل دستگاه

 Bar 18 فشار کاری

 m 5×8/1×2/1  ابعاد سامانه

 stages 2 تعداد استیج

 h3m/ 3/8 جریان ورودی

 h3m/ 3/6 جریان خروجی

 $ 81000 قیمت کل مجموعه

 

 
 شماتیک دستگاه اسمز معکوس cبار الکتریکی کل مورد نیاز و بخش  bشماتیک سیستم هیبرید، بخش  aبخش  (6شکل )
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 فرضیات و روابط اقتصادی -2-3

درصد در نظر گرفته شده است. همچنین قیمت  15درصد و نرخ تورم  18سال با نرخ بهره  20طول عمر پروژه در این مطالعه معادل 

قیمت تجهیزات مورد استفاده در مطالعه حاضر را نشان  2جدول  دالر به ازای هر لیتر فرض شده است. 1/0سوخت دیزل معادل 

 دهد. می

 مشخصات اقتصادی تجهیزات مورد استفاده در سیستم هیبرید انرژی 2 جدول

 ($تعمیر و نگهداری ) ($هزینه اولیه ) مدل تجهیز

 هزینه اولیه %1 بر کیلووات Sharp-ND250 1100 [12]پنل خورشیدی 

 هزینه اولیه %2 بر کیلووات AWS-1.5 kW 1400 [13]توربین بادی 

 در هر ساعت کاری 02/0 بر کیلووات Generic 500 [1]دیزل ژنراتور 

 هزینه اولیه %1 بر کیلووات Generic 300 [14]کانورتر 

 هزینه اولیه %1 بر کیلووات ساعت Li-Ion 400 [15]باتری 

 

 :باشد( میNPC( و ارزش فعلی سرمایه )COEگیری به منظور انتخاب سناریو بهینه هزینه انرژی )مهمترین معیار اقتصادی تصمیم

𝐶𝑂𝐸 =
𝐶𝑎𝑛𝑛.𝑡

𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑
                                                                                                                     (1)  

𝑁𝑃𝐶 =
𝐶𝑎𝑛𝑛

𝐶𝑅𝐹(𝑖.𝑅)
                                                                                                                     (2)  

𝐶𝑅𝐹(𝑖. 𝑅) =
𝑖(1+𝑖)𝑅

(1+𝑖)𝑅−1
                                                                                                         (3)  

معادل مجموع  𝐶𝑎𝑛𝑛مقدار انرژی تولید شده بر حسب کیلووات ساعت بر سال، 𝐸𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑ها کل سالیانه و هزینه 𝐶𝑎𝑛𝑛.𝑡 در این روابط

.𝐶𝑅𝐹(𝑖 هزینه های نصب، تعمیر و نگه داری، جایگزینی، سوخت، خرید برق از شبکه و غیره ، 𝑅)  معادل ضریب بازیابی سرمایه

 .[14] باشندمی 𝑅)بر اساس نرخ بهره بانکی و تورم( و طول عمر پروژه  𝑖باشد که با توجه به نرخ بهره واقعی می

 ها یافته -3

به سه قسمت نتایج شبیه سازی سیستم هیبرید انرژی، آنالیز حساسیت و عملکرد سیستم هیبرید  های پژوهشدر این بخش، یافته

 شود.تقسیم شده و به آنها پرداخته می

 شبیه سازی سیستم هیبرید انرژی -3-1

های شود سیستم هیبرید شامل تمامی سیستممشاهده میباشد. همانطور که نشان دهنده نتایج خروجی از نرم افزار هومر می 3جدول 

 های تولید انرژی کمتر نشان داده است. با مقایسه هزینههایی به تعداد تکنولوژیانرژی صرفه اقتصادی باالتری را نسبت به سیستم

سیستم هیبرید توسعه داده ( میتوان دریافت 1های مستقل تولید انرژی )شکل ( با تکنولوژیkWh 083/0/$انرژی سناریو بهینه )

ای معادل باشد. این سناریو بهینه دارای ارزش فعلی سرمایهشده دارای صرفه اقتصادی مناسبی حتی در مقیاس های جهانی می
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لیتر  9300باشد. در حالی که سیستم دیزل ژنراتور تنها بیش از لیتر می 4600دالر و با مصرف سوخت سالیانه کمتر از  35479

رغم آالیندگی که دارد برا کاهش هزینه سیستم هیبرید ضروری ت سالیانه داشته است. البته وجود دیزل ژنراتور علیمصرف سوخ

شود در صورت حذف ژنراتور هزینه انرژی نسبت به سناریو بهینه بیش از دو برابر خواهد شد. است، همانطور که از جدول مشاهده می

کنولوژی در تامین بار مورد نیاز دستگاه آب شیرین کن است. بر این اساس پنل خورشیدی ( نشان دهنده درصد مشارکت هر ت7شکل )

درصد از برق  48/1اند. همچنین تنها درصد از نیاز سالیانه را تامین کرده 5/52درصد و دیزل ژنراتور  16درصد، توربین بادی  5/31

 ک سیستم مستقل از شبکه است.تولیدی سیستم بصورت مازاد است که میزان بسیار مناسبی برای ی

 

 ترتیب سناریوهای بهینه جهت تامین انرژی مورد نیاز  3 جدول

درصد 

 تجدیدپذیری

(%) 

هزینه 

 انرژی

($/kWh) 

 باتری

(kWh) 

 کانورتر

(kW) 

دیزل 

 ژنراتور

(kW) 

 توربین بادی

(Unit) 

پنل 

 خورشیدی

(kW) 

 سیستم

9/45 083/0 1 59/3 4 2 58/5 PV/WT/DG/Bat 

6/40 086/0 1 79/2 4 0 6/4 PV/DG/Bat 

0 137/0 0 0 6 0 0 DG 

100 182/0 28 59/6 0 16 11 PV/WT/Bat 

 

 

 
 سهم مشارکت ماهیانه هر یک از تکنولوژی های تامین انرژی در تولید توان کلی سیستم هیبرید( 7شکل )

 

( با هزینه day3m 5/16/تقاضای روزانه آب شیرین ) توان دریافت که میزانبا درنظر گرفتن هزینه اولیه دستگاه اسمز معکوس می

تامین شده است. البته قیمت پایین سوخت دیزل در ایران نیز نقش مهمی  (m/$3)دالر بر متر مکعب  07/1الی  03/1حدودا مابین 

 در کاهش هزینه های این سیستم داشته است.
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 آنالیز حساسیت -3-2

ا در نظر باشد، بتغییرات قیمتی تجهیزات پنل خورشیدی و توربین بادی بر هزینه انرژی میدهنده تاثیر ( بخش الف نشان8شکل )

دالر  095/0الی  070/0درصد کاهش یا افزایش نسبت به قیمت فعلی، هزینه انرژی مابین  30گرفتن بازه منطقی تغییرات در حدود 

درصد کاهش یا افزایش در هر یک از منابع  30فتن بازه منطقی بر کیلووات ساعت خواهد بود. در بخش ب این شکل نیز با در نظر گر

شود دالر بر کیلووات ساعت خواهد بود. همانطور که از این شکل مشاهده می 090/0الی  065/0تجدیدپذیر، هزینه انرژی مابین 

های فتوولتائیک سیستم به پنلتغییرات پتانسیل خورشیدی تاثیرات شدیدتری در تغییرات هزینه انرژی دارد که نشان از وابستگی 

( نشان دهنده تاثیر تغییرات مقدار سوخت دیزل در دسترس و همچنین قیمت سوخت دیزل بر میزان انتشار 8دارد. قسمت ج شکل )

اده از دالر بر لیتر برای سوخت دیزل، استف 8/0باشد. بر این اساس به دلیل اینکه از قیمت های باال تر از سالیانه کربن دی اکسید می

دار حدودا کند و روی مقباشد لذا از این قیمت به بعد میزان انتشار کربن دی اکسید تغییر نمیلیتر سوخت بهینه نمی 1400بیش از 

پذیری سوخت و همچنین کاهش قیمت سوخت دیزل میزان انتشار ماند. اما با افزایش دسترسکیلوگرم بر سال ثابت می 2000

کیلوگرم بر سال افزایش یابد. در نهایت بر اساس بخش د این شکل هزینه انرژی نیز بر اساس تغییرات  13000تواند تا حدود می

 دالر بر کیلووات ساعت متغیر باشد. 115/0تا  070/0دسترسپذیری به سوخت و قیمت دیزل از 

  
 تاثیر تغییرات قیمت تجهیزات تجدیدپذیر بر هزینه انرژی الف( تاثیر تغییر پتانسیل منابع تجدیدپذیر بر هزینه انرژی ب(

  
 2COتاثیر تغییرات مقدار و قیمت سوخت دیزل بر انتشار  ج( تاثیر تغییرات مقدار و قیمت سوخت دیزل بر هزینه انرژی د(

 آنالیز حساسیت هزینه انرژی و میزان انتشار کربن دی اکسید سیستم هیبرید انرژی بهینه (8شکل )
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 عملکرد سیستم هیبرید -3-2

ر پذیشود که به دلیل افت میزان توان تولیدی از منابع تجدید(( مشاهده می9با مشاهده پروفایل توان خروجی سیستم هیبرید )شکل )

 یهادر ساعات شبانه و همچنین ماهیت تولید اوان متناوب آنها، دیزل ژنراتور اغلب در ساعات کمبود تابش خورشیدی و یا پیک

شود. باتری نیز بصورت مشابه نقش پشتیبان ژتراتور را داشته و در صورت لزوم در تامین بار دیسشارژ مصرف برق وارد عملیات می

دهنده هیبرید سازی مناسب منابع انرژی به منظور دستیابی به تولید انرژی پایدار است، در حقیقت گردد. این عملکرد نشانمی

اند و سیستمی با هزینه انرژی مناسب، قابلیت اطمینان باال و با خوبی نقاط ضعف یکدیگر را پوشش دادههای انتخابی به تکنولوژی

اند. در نهایت با مشاهده تاثیر قیمت دستگاه اسمز معکوس بر هزینه آب آشامیدنی تولیدی )شکل آالیندگی کمتر را بوجود آورده

باشد، اما با کاهش هزینه اولیه  دالر بر متر مکعب م 9/0الی  1/1ب مابین ((، میتوان نتیجه گرفت هم اکنون هزینه تولید آ10)

 دالر بر متر مکعب نیز کاهش یابد. 6/0تواند به کمتر از دستگاه این میزان می

 

 
 

 ROهزینه تولید آب شیرین بر حسب هزینه دستگاه  (10شکل ) پروفایل توان خروجی سیستم هیبرید انرژی (9شکل )

 

 

  گیرینتیجه بحث و -4

در این مطالعه یک سیستم هیبرید انرژی متشکل از منابع تجدیدپذیر توربین بادی و پنل خورشیدی و همچنین سیستم متداول 

باتری بانک و دیزل ژنراتور به منظور تامین توان یک واحد دستگاه شیرین سازی آب اسمز معکوس مورد آنالیز قرار گرفت. هدف این 

سیستمی با قابلیت امینان باال، مقرون به صرفه، دارای آالیندگی کم و قابل استفاده در اغلب مناطق محروم کشور پژوهش دستیابی به 

بوده است تا با تامین آب آشامیدنی مورد نیاز ساکنان مناطق دور افتاده از شبکه سراسری برق، بتوان گامی موثر در بهبود کیفیت 

 نشان داد:  HOMERاقتصادی انجام شده به وسیله نرم افزار -یج بهینه سازی تکنیکینتا زندگی روستاهای کم بضاعت برداشت.

 های سیستم هیبرید متشکل از تکنولوژیPV/WT/DG/Bat  دالر بر کیلووات ساعت و بیش  083/0با هزینه انرژی معادل

دستگاه پاک سازی آب را تامین تواند به شکل مقرون به صرفه انرژی درصد تولید انرژی از منابع تجدیدپذیری می 45از 

 لیتر سوخت دیزل جلوگیری نماید. 4700نماید و از مصرف سالیانه بیش از 
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 های تجدیدپذیر، پتانسیل منابع تجدیدپذیر، قیمت سوخت دیزل و آنالیز حساسیت بر روی تغییرات قیمت تکنولوژی

 115/0و در بد ترین حالت معدل  065/0ادل همچنین دسترس پذیری سوخت نشان داد در بهترین حالت هزینه انرژی مع

 باشد.دالر بر کیلووات ساعت خواهد بود که نسبت به استاندارد های جهانی کامال قابل قبول می

  قیمت دستگاه اسمز معکوس یک عامل تعیین کننده در دستیابی به فرآیند تولید آب شرب با قیمت مقرون به صرفه برای

 95/0ن اساس در حال حاضر هزینه تولید آب شیرین از سیستم توسعه داده شده در حدود باشد. بر ایمناطق محروم می

 دالر بر متر مکعب برسد. 6/0میتواند به کمتر از  ROدالر بر متر مکعب است که با نصف شدن قیمت تکنولوژی 

اطق محروم موثر بوده باشد و پیشنهاد در نهایت امید است این مطالعه در پیشبرد اهداف جهانی به سوی بهبود کیفیت زندگی در من

 سازی آب را بصورت تجربی نیز با آزمایش گذارند. های هیبرید جهت شیرینگردد محققان این نوع سیستممی
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 او اینترنت اشی فیلترهای سبزمدیریت رواناب شهری با کمک 
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 چکیده 

با توجه به شرایط اقلیمی و محدود بودن منابع آب نیازمند مدیریتی هدفمند و هوشمند هستیم. تغییرات 

ها از اهمیت باالیی برخوردار است. به های زیرزمینی مدیریت روانابها و آببارش و دما، تغییر سطوح آب چاه

ها و ال آن غیرقابل نفوذ بودن معابر، روانابدلیل آسفالت بودن سطح وسیعی از معابر در سطح شهر و به دنب

گردد گرفتگی معابر سبب مییافته است که عالوه بر ایجاد خسارات از قبیل آبها در شهرها افزایشسیالب

حجم زیادی آب از دسترس خارج شود. افزایش صعودی خـسارات سـیل در دهه گذشته خأل وجود روشی 

سازی آب باران در شرایط عادی را بر ما آشکار کرده است. نین ذخیرههوشمند جهت مدیریت در بحران و همچ

هایی با جذب و فیلتر رواناب بارندگی های سبز در شهر بسیار کارآمد هستند چنین زیرساختزیرساخت

گردد. توانند به کاهش سیل و آلودگی آب کمک کنند بعالوه سبب افزایش فضای سبز و زیبایی منظر میمی

، با کمک سنسورهایی از قبیل دما، مجاورت، سرعت، شدت، حرکتکه یا نوآوری جدیدی است اینترنت اش

تعریف  ود. با استفاده از اینترنت اشیا نهای سطحی را از راه دور کنترل کرطوبت شبکه آب فشار، کیفیت هوا و

های آب و فاضالب در را به سمت قنوات و منهول هارواناب توانیم شدهبا کمک سنسورهای تعبیه و کدگذاری

ها فشار را از طبیعت و سیستم آب و فاضالب فعلی . این سامانهشرایط عادی و بحرانی هدایت و مدیریت کرد

سازی آب، ، ذخیرهکربن دیاکسیکاهش د دارد. باها را به دنبال وری و کاهش هزینهبرداشته درنتیجه بهره

شهری را در مواجه با تغییرات اقلیمی داشته باشد که باعث آوری ای و سازگاری و تابکاهش گازهای گلخانه

 بوم منطقه گردد.افزایش کیفیت شهروندان و حفاظت از زیست

 

 

 ، تغییر اقلیمهای سبز، رواناباینترنت اشیا، زیرساختواژگان کلیدی: 
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Abstract  

Due to climatic conditions and limited water resources, we need purposeful and 

intelligent management. Changes in precipitation and temperature, changes in 

water levels of wells and groundwater, runoff management are of great 

importance. Due to the asphalt of a large area of roads in the city and the 

consequent impenetrability of roads, runoff and floods in cities have increased, 

which in addition to causing damage such as flooding of roads causes a large 

volume of water out of reach. Be. Rising flood damage over the past decade has 

revealed the lack of an intelligent way to manage the crisis, as well as to store 

rainwater under normal conditions. Green infrastructures in the city are very 

efficient. Such infrastructures can help reduce floods and water pollution by 

absorbing and filtering rainwater runoff. Also, they increase the green space and 

the beauty of the landscape. The Internet of Things is an innovation with the help 

of sensors such as temperature, proximity, speed, intensity, humidity to control 

the surface water network. Using the Internet of Things, coding is guided by built-

in sensors such as motion, humidity, pressure, and air quality. These systems 

remove the pressure from nature and the current water and sewage system, thus 

resulting in productivity and cost reduction. Managed CO2 reduction, water 

storage, greenhouse gas reduction, and urban adaptation and resilience in the face 

of climate change will increase the quality of citizens and protect the region's 

ecosystem. 

 

 

Keywords: Internet of Things, Green Filter, Runoff, Climate change. 
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 مقدمه -1

. دهدیهیدرولوژی و سیستم اقلیمی وجود دارد. هر تغییری در اقلیم کلیه عناصر هیدرولوژی را تغییر مارتباط تنگاتنگی بین چرخه 

مهم در جهان رقابت برای دسترسی برای منابع آب  یهاو به دنبال آن وقوع گرمایش جهانی یکی از چالش CO2با توجه به افزایش 

. ]2[شده و منابع آب محدودی دارد و تغییر اقلیم در آن محتمل است خشک واقعای خشک و نیمه. کشور ما در منطقه]1[هست 

های زیرزمینی و استفاده نادرست از منابع و کاهش منابع سطحی و زیرسطحی ها و آببا تغییرات بارش و دما، تغییر سطوح آب چاه

 ها از اهمیت باالیی برخوردار است.آب مدیریت رواناب

صل اساسی و مهم در مدیریت منابع آبی شناخت منطقه و بررسی شرایط فعلی است. به دلیل آسفالت بودن سطح وسیعی از یک ا 

یافته است که عالوه بر ایجاد ها در شهر تهران افزایشها و سیالبمعابر در سطح شهر و به دنبال آن غیرقابل نفوذ بودن معابر، رواناب

گردد حجم زیادی آب از دسترس خارج شود. افزایش صعودی خـسارات سـیل سبب می آلودگی گرفتگی معابر واز قبیل آب یخسارات

ن را بر ما آشکار کرده است. اسازی آب باردر دو دهه گذشته خأل وجود روشی هوشمند جهت مدیریت در بحران و همچنین ذخیره

بخیز تخریب حوضه آ ناپذیری را بـه طبیعـت وارد کردهیم منطقه، خسارات جبرانگسترش شهرنشینی و عدم توجه به موقعیت و اقل

سازی و گسترش اراضی شهری و صنعتی سبب های مختلـف ازجمله تخریـب پوشـش گیاهی، جادهباالدست نواحی شهری به صورت

ـل خـاک را کـاهش داده و درنتیجه بخش کـاهش نفـوذ و تبخیر و افزایش رواناب شده است. از دیگر سو فرصت نفوذ باران به داخ

های آبخیز شهری از های حوضهها و مسیلشـوند. به همین جهت رودخانههای سطحی تبدیل میتوجهی از بارش به روانابقابل

 حـیخیـزی و خسارات ناشی از آن برخوردار هستند و دستیابی به توسعه پایدار شهری نیاز به طرادرجه ریسک زیادی برای سـیل

 های آبخیز شهری دارد.ها در حوضهها، قناتها و مسیلهـای مناسب مدیریت و حفاظت رودخانهمـدل

شهری مکمل  هاییاباندر خ بزس هاییرساخت. زاستهای سبز در شهرزیرساخت رواناب استفاده از ی مدیریت بهینههاراهیکی از  

، آب یکشها و فرآیندهای طبیعی قبل از ورود آب به سیستم لولهاست. پوشش گیاهی، خاک یکشلولهسنتی تخلیه آب هاییستمس

. ]3[شود یو تبدیل به سیالب شهری م شدهیصورت رواناب در سطح شهر جارو یا به شودییا بخار م کندیرا گرفته و آب یا نفوذ م

در  کاهش فشار باعث امر اهش سیل و آلودگی آب کمک کنند. اینبه ک توانندیسبز با جذب و فیلتر رواناب باران م هاییرساختز

آب و فاضالب است.  هاییرساختزیرساخت سبز، مکمل ز هایی. استراتژگرددیشهر م سبب زیبایی بصریشده همچنین محیط 

ان کیفیت محیط خیاب، همچنین شودیسبز از طریق نفوذ یا تبخیر باعث کاهش فشار در رواناب حاصل از بارندگی م هاییرساختز

لی اص یهاسبز بسیار گسترده است، برخی از مؤلفه هاییرساختها و فرایندهای مربوط به زمؤلفه کهیدرحال .]4[بخشد یرا بهبود م

 در زیر ذکرشده است. 

ها و مخازنی شهر از طریق دریچه سطح ها در. روانابو اطفاء حریق یرسانآب، رواناب حاصل از بارندگی و فاضالب، آب هاییستمس

های مناسب در معابر از ها و فضای سبز نیز با ایجاد شیبهمچنین در پارک .گیرندشوند دوباره مورداستفاده قرار میکه تعبیه می

که یلدرحااین  شودجاری شدن آب باران در سطح شهر جلوگیری شده و با آبیاری گیاهان سبب افزایش سرانه فضای سبز شهری می

بـدون توجـه بـه معیارهـای  هاهای فراوانی است که بیشتر به دلیل توسعه ناهمگون شـهرسیستم زهکشی دارای پیچیدگیاست که 

ها با های شهری و سیالب. کنترل و استفاده بهینه از روانابمانده استیهای برجاریزی شهری در دههجـامع شهرسازی و برنامه

و سیستم اطالعات جغرافیایی  1گیری از علوم روز دنیا چون اینترنت اشیاها و با بهرهموجود مانند رشته قنات حفظ و احیای منابع آبی

(GIS)2  ا رهای جاری برد بیشترین بهره را از آبکمک کند تا با مدیریتی هوشمند از ایجاد خسارت تا حد امکان جلوگیری نموده و

 برد.
 

                                                            
1.Internet of Things 
2.Geographic Information System 
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 روش تحقیق -2

 سنسورها جهت کنترل رواناب به کمک اینترنت اشیاطراحی و تعریف  -2-1

، سنسورها و شدهیجاساز یهااز پردازنده یریگبا بهره کهبر وب است  یمبتن هوشمند یهااز دستگاه یااینترنت اشیا مجموعه

سط حسگرها از طریق ها توپردازد. دادهدریافت شده از محیط می یهاارتباطی جهت گردآوری، ارسال و ادغام داده یافزارهاسخت

. سنسورهای ]5[گردند صورت محلی تحلیل میشوند و یا اینکه بهاتصال به یک درگاه برای تحلیل به یک فضای ابری ارسال می

با جاری شدن آب در سطح زمین پس از بارش میزان آبی که در  اند کهشدهیفپیشنهادی دما، حرکت، مجاورت، رطوبت و فشار تعر

داده که توسط سرور با یکدیگر در ارتباط  هاییگاهوی به ابر و پاشود را با سنسورهای ذکرشده از طریق گتسطح زمین جاری می

های دریچهوژیکی با تعریف در این روش با رویکرد بازچرخانی آب در چرخه هیدرول. کندی میسازمدل و وتحلیلیههستند تجز

و جاری شدن آب در سطح زمین با توجه به نوع و جنس خاک،  شده در سیستمتعریفآستانه  ازحدبیشدر صورت بارش  دار سنسور

آب را با کمک سنسورهای  و سطح عمق توانیخاک( شیب و جهت رواناب م یرینوع پوشش گیاهی و یا آسفالت بودن )عدم نفوذپذ

ها دریچه . سپسدبی آب را تخمین زد توانیسطح مقطع رواناب عبوری م کرد همچنین با محاسبه و یریگت اندازهجه شدهیهتعب

این امر عالوه بر مدیریت کردن آب در سطح  مجاور هدایت شوند که هایقناتبه سمت چاه و در مسیر شیب زمین باز و آب مازاد 

را  هاینهآب را مدیریت و هز یبهاکاالی گران توانیبا این روش م گردد.ی نیز مییرزمینزی هاآبو  هاقناتزمین سبب احیا مجدد 

 .کاهش داد و از راه دور مدیریت و کنترل نمود

 سبز جهت کنترل رواناب ستمیس یطراح -2-2

سیستم سبز شهری  توانیم معیارهای طراحیو  آب و هوایی و اقلیمی طیشرا ،توپوگرافیتوجه به وضعیت موجود منطقه از قبیل با 

 یندبو درجه یطراح ،زیرین یزهکش ،خاک یرینفوذپذ ،ول آب زیرزمینیاجدرا طراحی نمود. معیارهای پیشنهادی این تحقیق شامل: 

 باشند.می مخازن نفوذ و ریسنگفرش نفوذپذ، موقعیت مکانی ،اقلیمی طیشرانوع گیاه،  ،کانال

زمین با آب  یهایمنطقه اشباع است. منطقه اشباع جایی است که منافذ و شکستگجدول آب، سطح باالیی : ول آب زیرزمینیاجد

سبز تعبیه  یهارساختیمتر زیر زهکشی، از سطح زمین تا باالی جدول آب زیرزمینی برای تمام ز 1متر، با  3اند. حداقل شدهاشباع

 .شودیم

میزان نفوذ کمتر  کهیاست. درصورت ازیسبز موردن یهارساختیبر ساعت برای ز متریسانت 1.5حداقل سرعت نفوذ  :خاک یرینفوذپذ

منجر  کنندیکه آب کمتری جذب م ییها. خاکمیکنیداشتن آب اضافی استفاده مزیرزمینی برای نگه یسازرهیباشد، از مخازن ذخ

 انتخاب بافت خاک .هست یاکنندهنییبرگ تعخاک یرینفوذپذ نی؛ بنابراشوندیها مبه رواناب بیشتر از سطح زمین به داخل رودخانه

 یواللوم مخلوطی از شن، گل)خاک ایده آل اکثر گیاهان  خاک لومبرای مثال  ست.امؤثر  یریو بستر زهکشی برای افزایش نفوذپذ

 .کندیمواد مغذی و رطوبت را همچنان حفظ م کهیآب آزاد بماند درحال شودسبب می و خاک رس( است. چراکه

. از ساختارهای زهکشی زیرین استفاده دهدیرا افزایش م یریاشباع شدن خاک جلوگیری کرده و میزان نفوذپذاز  :زهکشی زیرین

 .دگردیم ترتیفیاست که باعث زهکشی بیشتر و باک نیسیب چزهکش و سیستم ک یهازهکش ولوله یهااز سلول

. شودیبه سیستم سبز رواناب متصل م داربیش یهاسط لولهتو که است شدهلی، تشکساختهشیاز ترکیب فوالد و بتن پ :3کچ بیسین

به  کندیکه به لوله برخورد م ییرسوب آب درجا. لوله اتصال حوضه آبگیر به سیستم سبز رواناب معموالً در وسط کج بیسین است

 .شودیبه خط اصلی فاضالب رواناب متصل م و کردهشروع به تخلیه سپس  رسدیمشخصی م حد

                                                            
3 Catch Basin 
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. ودش باید با دقت طراحی گردد تا از عدم وقوع سیالب موضعی اطمینان حاصلطول کانال و زاویه  :برای کانال یبنددرجهطراحی و 

درجه شیب  کهیدرصورتگردد و باشد، ممکن است پایه  ٪2و اگر شیب کانال کمتر از است درصد  5تا  2باید بین مناسب شیب 

عمق، کم یهاصورت کانالو بهکرده حمل  را آب هابه پوشش گیاهی وجود دارد. کانال باشد، احتمال فرسایش و آسیب ٪5باالتر از 

 یهستند که در فضا یاجایگزینی برای سیستم تخلیه لوله و شوندیطراحی م هاندهیباز و کاشته شده برای انتقال رواناب و حذف آال

 .است باز موجود

در سیستم است. ازآنجاکه تغییرات  یریپذانعطاف به جهتدر هسته اصلی استراتژی زیرساخت سبز  گیاهی انتخاب گونه نوع گیاه:

ها دوام و ماندگاری آن تی، درنهاگذاردیسبز تأثیر م یهارساختیشهری و ز یهابر جنگل یطیمحستیوهوا و سایر تهدیدات زآب

معیارهای  است. و ضروری مهم ی امریریپذزایش تنوع در ایجاد انعطافها و افها بستگی دارد. انتخاب گونهبه دوام و سازگاری آن

طول  ،باد ،گرما ،تراکم ی،آبکمی نسبت به آورتابباشند ی گیاهان نسبت به هر منطقه میآورتابدر  مؤثربرخی از عوامل  ذکرشده

 دوست بودن گیاه. آفتاب، سایه دوست یا هایماریبه آفات و ب تیحساس ،آلودگی ،عمر

 یاروهادهی. استفاده از پشودمی فضای بیشتری برای ریشه درختان فراهم کشتسطح قابلبا افزایش  :حجم گودال درخت و خاک

نظر  گیاهان از عواملی است که باید دربرای بهبود شرایط خاک و سالمت  یاسازه یها، خاکیاهیال یهامعلق و نفوذپذیر، سلول

 گرفته شود.

 یسازآب رواناب به سطح مناطق محوطه تیجذب برای آبیاری ساختار سبز. هداجهت منفعل استفاده از رواناب  یاریآب :آبیاری منفعل

 .درختان یهاشده و چاله

 یهاستمیها خارج کند. سرا از رواناب جاده هاندهیآال تواندیبارانی دارای یک فیلتر مخصوص خاک هستند که م یهاباغ :باغ بارانی

تی، نگهداری زیس یهاستمیبارانی را س یها. باغشوندمیدرخت خیابان  یهاعنوان تخت باغ یا چالهفیلتراسیون گیاهان و خاک را به

زیرین و  یها. برخی برای نفوذ آب به خاکنامندیعبور دهنده جریان یا نوارهای نامشخص نیز م یهاهای مسطح، کانالبیوکانال

 .]6[اند شدهساخته دستنییو انتقال آب تمیز در پا شدههیآب تصف یورآبرخی دیگر برای جمع

. این گرددمیصورت نوارهای مداوم یا غیرمستمر توزیع ، بهروادهیسبز را در امتداد پ یهارساختیز :روادهیدر پ یاهینوارهای حاش

 تشکیل شوند. رینفوذپذ یهافرشبارانی و سنگ یهاها، باغاز عناصر سبز مختلفی مانند چاله درختان، کانال توانندینوارها م

م فرش به سمت خاک زیرین حرکت کرده و آب سیستکه باران از طریق سنگ شودسبب می ریسنگفرش نفوذپذ ر:سنگفرش نفوذپذی

برای کاهش رواناب و شارژ مجدد سطح آب است. سنگفرش متخلخل  ریذپذسبز اطراف را تأمین کند. سطوح متناوب با روسازی نفو

 تواندیمعمولی دارند یا م یهاباشد که ظاهری مشابه سنگفرش یازهیسنگر یهایا سنگفرش ریبتنی نفوذپذ یهاسنگفرش تواندیم

. شن و ماسه گرددیمفیلتر من د. آب از طریق فضاهای خالی از شن یا چنفرش بتونی یا سنگفرش پالستیکی مدوالر باشسنگ

یمتخلخل یا نفوذپذیر م یهاهیشن زیر ال هیالکیکه  شودیطورمعمول در زیر روسازی برای افزایش میزان نفوذ آب استفاده مبه

ا برای مسیره زهیرها شامل سنگسنگفرش ریبه مخزن جداگانه تخلیه شود. سا تواندیعمل کند یا م یسازرهیعنوان مخزن ذخبه تواند

به همراه  توانیسنگفرش متخلخل م یهاآب به زمین نفوذ کند. از بخش دهدیو همچنین برخی از اشکال آسفالت است که اجازه م

 . ]7[سنگفرش غیر متخلخل استفاده کرد تا در مناطق خاص نفوذ گردد 

مخازن نفوذی رواناب در مسیر ، یا را بدهدسطح زمین  به در محل ساخت اجازه نفوذ آب توانندیمکه مخازن زیرزمینی  :مخازن نفوذ

طورمعمول شامل یک فیلتر برای تمیز کردن حریق استفاده کرد. مخازن بها اطف برای از آب جمع شده توانیم ؛ کهگرددتعبیه می

از طریق کانال، باغ بارانی یا فیلترهای بستر گیاهی  تواندیها و سایر بقایای ورودی به مخزن است. فیلتراسیون اولیه مرسوبات، برگ

، پارچه لنیپروپیمخزنی که به بهترین وجه برای نفوذ مناسب هستند، مدوالر هستند و از یک آستر پل یهاستمیانجام شود. س

تا  شودیقسمت باالی مخزن رها ماز  لنیپروپی. آستر پلشوندیاندازه فضای موجود مونتاژ مبا چگالی باال به لنیاتیژئوتکستایل و پل

عنوان باغ یا محوطه منطقه همچنان به دهدیو اجازه م ردیگیاز باال نفوذ کند. سپس خاک بر روی مخزن مونتاژ شده قرار مبتواند 

رت وهمچنین قدرت تحمل بار کافی برای پشتیبانی از وسایل نقلیه سنگین رادارند. در صورت مجا هاستمیاستفاده شود. این س
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فرش در زیر یک سنگ توانیاست تا بتوانید از آب استفاده کنید. مخزن را م ازیدرختان بزرگ، به محافظ ریشه و همچنین پمپ موردن

مخزن استفاده  ایناز  توانیفرش متخلخل قرارداد تا آب را از باال بگیرد. برای برداشتن آب باران از سقف و رواناب از زمین میا سنگ

 شود.

 

 و نتیجه گیریبحث  -3

 یسنسورها فیبا تعر ایاش نترنتیا یو تکنولوژ نینو یهاوهیبر آن شد که با کمک ش یسع یآبپژوهش با توجه به معضل کم نیدر ا

شهر بازگرداند  یهابه چاه و قنات ایآب و فاضالب و  هایدر سطح را به منهول شدهیدما، حرکت، مجاورت، رطوبت و فشار آب جار

آب  جداول یارهایسبز با مع ستمیس یبا طراح نیاز منابع مختلف آب کمک کرد همچن نهیبه ستفادهمنطقه و ا میو به ثبات اقل

ش سنگفر ،یمکان تیموقع ،یمیاقل طیشرا اه،یکانال، نوع گ یبندو درجه یطراح ن،یریز یخاک، زهکش یرینفوذپذ ،ینیرزمیز

 و کنترل کرد.   تیریرا مد یو بحران یعاد طیدر شرا یدر معابر پس از بارندگ شدهیو آب جار یو مخازن نفوذ رواناب سطح رینفوذپذ
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 چکیده 

امروزه به دلیل افزایش روزافزون جمعیت در سراسر دنیا و افزایش نیاز انسانها به آب و کاهش منابع آبهای 

کشورهای جهان با مشکل کم آبی مواجه شده اند   سطحی استفاده از آبهای زیرزمینی نیز افزایش یافته و اکثر

که همین امر باعث کاهش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی شده است. ایران نیز به دلیل دارا بودن اقلیم 

خشک و نیمه خشک با این مشکل مواجه است. بنابراین بایستی تالش شود که عالوه بر حفظ منابع موجود از 

ر استفاده را نمود و از آسیب های احتمالی به دلیل وجود رواناب در شهرها جلوگیری تمامی نزوالت جوی حداکث

کرد. ما در این مقاله تالش میکنیم با کمک تجربیات پیشین و با استفاده از علوم نوین مانند علم سنجش از 

یا کاشت  ( مناطق مستعد فرسایش در شهر تهران را شناسایی و با عملیاتی چون بانکت بندی وGISدور)

گیاهان مناسب هم از فرسایش خاک جلوگیری کرد هم شرایط نفوذ آب در خاک را افزایش داده تا سفره های 

آب زیرزمینی تغذیه شوند.همچنین با استفاده از این سیستم میتوان  مناطقی که رواناب های زیادی ایجاد 

 تفاده ی مجدد قرار داد.میکنند را بررسی و این روانابها را در مخازنی ذخیره و مورد اس

 

 

 (، رواناب، بانکت بندیGISفرسایش، مخازن آب، سنجش ازدور)واژگان کلیدی: 
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Abstract  

Today, due to increasing population around the world and increasing human 

needs for water and depletion of surface water resources, the use of groundwater 

has increased and most countries are facing water shortages, which has reduced 

the quantity and quality of groundwater resources. Iran also faces this problem 

due to its arid and semi-arid climate. Therefore, in addition to conserving 

available resources, efforts should be made to make the most of all precipitation. 

And prevented possible damage due to runoff in cities. In this article, we try to 

identify erosion-prone areas in Tehran with the help of previous experiences and 

using new sciences such as remote sensing science (GIS) and prevent soil erosion 

by operations such as banqueting or planting suitable plants. It also increases the 

infiltration of water into the soil to feed groundwater aquifers. Also, using this 

system, areas that produce a lot of runoff can be surveyed and these runoff can be 

stored and reused in reservoirs. 

 

 

Keywords: Erosion, Water reservoirs, Remote sensing (GIS), Runoff, 

Banqueting. 
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 مقدمه -1

ن امر زیرزمینی نیز افزایش یافته و همیبه دلیل افزایش نیاز انسانها به آب و نیز بدلیل کاهش منابع آبهای سطحی استفاده از آبهای 

باعث کاهش کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی شده است. آمار جهانی نشان دهنده ی کسری حجم مخزن آب زیرزمینی جهان 

درصد این مقدار مربوط به کشور ایران است.منابع آب زیرزمینی مهم ترین و  1میلیارد مترمکعب است که  800تا700به میزان

میلیارد  5.5ترین منابع آب شیرین در جهان به شمار می آیند اما متاسفانه در کشور ما ساالنه الیه های آبدار زیرزمینی با بزرگ

مترمکعب کسری مخزن مواجه هستند.این مسیله مشکالتی از جمله افت سطح سفره آب زیرزمینی،کسری ذخیره مخزن،نشت زمین 

دنبال دارد.به همین علت نیاز به مدیریت منابع آبی و حفظ و ارتقای کیفیت این منابع  و در نواحی مستعد پیشروی آب شور را به

وجود دارد که این امر نیازمند وجود داده هایی در رابطه با موقعیت،مقدار و پراکنش عوامل شیمیایی آب در مناطق جغرافیایی 

و ویژگی های آبهای زیرزمینی وابسته به عواملی چون میباشد.انتخاب روش های مناسب پهنه بندی و تهیه ی نقشه ی تغییرات 

شرایط منطقه و وجود آمار و دیتاهای کافی است که انتخاب صحیح آنها یک اصل اساسی و مهم در مدیریت منابع آبی است.یکی از 

یستم امکان ذخیره، است. این س GISروشهای مناسب برای دسترسی به اطالعات مورد نیاز استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات جغرافیایی و توصیفی را به ما میدهد .ابزار و دیتا های مورد نیاز در چنین پژوهش 

از موضوعات اصلی  GISهایی شامل نقشه ها، نرم افزارها و دیتاهای عددیست. هیدرولوژی و مدیریت منابع آب از ابتدای آغاز علم

در این زمینه میتوان به مدلسازی آبهای سطحی و زیرزمینی،پیش GIS آن محسوب میشدند. ازجمله رایج ترین کاربردهای کاربرد 

بینی مخاطرات و کنترل سیالبها،مدیریت فاضالب ها و رواناب ها،مدلسازی آبهای ذخیره شده و ماندابها،مدلسازی آلودگی آبها 

 GIS های مهم کنترل و برنامه ریزی در مدیریت سیالب و کاهش خسارات ناشی از آنهاست،پهنه بندی سیالب از راه  و...اشاره کرد.

با توانایی تقسیم بندی مناطق،رتبه بندی و بخش بندی جریانها با توجه به موقعیتشان میتواند در پهنه بندی سیالب ها و کنترل 

 .آنها نقش مهمی داشته باشد

 :بطورکلی بررسی منابع آب زیرزمینی به دو صورت انجام میگیرد  

(بررسی کمی:از جمله پارامترهای مهم در بررسی کمی منابع آب زیرزمینی،تراز آب است.برای محاسبه تراز میتوان از دیتاهای دوره 1

 .ای تراز و تکمیل پرسش نامه استفاده نمود

شامل این بررسی میشوند.این مقادیر را میتوان با استفاده از  TDS, SO4, NA, MG, K, Cl, EC, TH, PH (بررسی کیفی:مقادیر2

 .دیتاهای میانگین ساالنه در طول هر دوره مورد مطالعه بدست آورد و از روش نمونه برداری و تجزیه شیمیایی استفاده کرد

ن و مدیریت و آسیب پذیری مناطق شهری در مقابل امروزه زندگی شهری خسارات زیادی را بر منابع طبیعی وارد نموده است بنابرای

تخریب حوضه آبخیز باالدست نواحی شهری به صورتهای مختلـف مانند تخریـب پوشـش  جریانهای سطحی حائز اهمیت است.

گیاهی و جاده سازی، همچنین گسترش اراضی شهری و صنعتی، باعث کـاهش نفـوذ و تبخیر و افزایش روانآب شده است. همچنین 

با توجه به رژیم بارش در تهران وعدم وجود سطح با تخلخل مناسب ، فرصت نفوذ باران به داخـل خـاک کـاهش یافته و در نتیجه 

ی آن بخش قابل توجهی از بارندگی به رواناب سطحی تبدیل میشـود.ما تالش میکنیم با استفاده از علوم نوین و تجربیات گذشته 

ند را شناسایی کنیم، این مناطق یا دارای پوششی مانند آسفالت هستند یا برهنه بوده و خاک مناطقی که دارای شیب زیاد هست

سطح آن را پوشانده است،درصورت وجود آسفالت باعث ایجاد رواناب شده و درصورتیکه بوسیله ی خاک پوشیده شده باشد فرسایش 

 ]10-1[را به دنبال دارد. 
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 هامواد و روش -2

 مطالعهمنطقه مورد  -2-1

کیلـومتر مربـع میباشد و یکـی از بزرگتـرین شهرهای جهان با عوارض ومشخصات ویژه  700کالن شهر تهران دارای وسعتی حدود 

است. سیستم زهکشی تهران پیچیدگی های فراوانی دارد که بیشتر به دلیل توسعه ناهمگون شـهر بـدون درنظر گرفتن معیارهـای 

ی شهری است. تمـامی محـدوده شهر تهران توسط کوه های بلند احاطه شده، از همین رو عـالوه بـر جـامع شهرسازی وبرنامه ریز

آبهـای سـطحی درگـستره شهری، روانابهای نشأت گرفته از بارش در کوهستان های شمالی و شرقی تهران بوسیله ی رودخانـه هـا 

در تهـران رخ داد بـه خـوبی وضعیت عرصه های دامنه البرز  1366و مسیل هایی وارد محدوده تهران می شود. سیلی که در سال 

همچنین شیب قابل محسوس منطقـه کـه از شـمال بـه جنـوب اسـت موجـب افـزایش خسارت احتمالی در  .[11]را نشان داد

  پایین دسته منطقه می شود.

و چندین بعد را شامل میشوند و در نتیجه ماهیت و از طرفی مخاطراتی که در کالنشهر ها رخ میدهد در یک دسته قرار نمیگیرند 

تعریف خاصی دارند و رواناب پدیده ای طبیعی است اما مخاطرات ناشی از آن به دالیلی مرتبط می شود که با افزایش جمعیت تهران 

ای مهم و شریان های و گسترده شدن آن ابعاد و شدت آن افزایش می یابند. تاسیسات آب و فاضالب در کالنشهر تهران از سازه ه

حیاتی محسوب می شوند. این تاسیسات از رواناب ها شهری و حوضه های باال دست آسیب میبیند واین اسیب هم متوجه سیتم ها 

را تحت تاثیر قرار می دهد. شامل انتقال اب و لوله ها ،شیرها و شبکه منهول است و هم مسایل دیگر بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی 

پژوهش ناگزیر به استفاده از شاخص هایی است که به علت بالفصل مخاطره مورد بررسی نیستند . شاخص های تراکم مراکز این بنابر

ق کار از لحاظ قطر و عمشیب ، تراکم نسبی جمعیت ، شرایط تاسیسات )خطر ) ایستگاه گاز و خطوط انتقال نیرو( ، بافت فرسوده ،

ن )که پیشتر در مورد انها توضیح داده شد ( در افزایش آسیب پذیری دخیل اند .تاسیسات گذاشتن( و وجود مسیل های شمال تهرا

اب و فاصالب این منطقه نسبت به دیگر نقاط در عمق کمتر و یا در به صورت رو کار نصب شده اند و بالطبع نسبت به سایر نقاط 

 . [12]را جابجا کند آسیب پذیرتر هستند زیرا رواناب ممکن است لوله های اب و یا فاضالب

بهتر است در ابتدا از نظر زمین شناسی مناطق مناسب برای احداث را بررسی شود  تا امکان حرکات توده ای را به حداقل برسد. 

زیست مهندسی است. احداث بانکت از رسیدن سرعت اب به سرعت استانه جلوگیری  –بانکت به عنوان یک عملیات زیست سازه ای 

یش خاک نیز کم میشود در نتیجه ذرات خاک حفظ شده اب زمانی برای نفوذ پیدا میکند و دامنه نیز تخریب نمی می کند و فرسا

و امکان فعالیت های زیستی و بیولوژیکی در یک دامنه شیبدار به نحو مؤثرتری فراهم میشود. برای جلوگیری از خسارات  [13]شود 

شیب مناطق مختلف و کاربری اراضی آنها را مشخص  GISبتدا بایستی در طریق نرم افزار وارده از طریق روانابها و استفاده از آنها ا

( کاربری اراضی مناطق مختلف در شهر تهران 2( بیانگر شیب مناطق مختلف و نقشه )1کنیم که نقشه آنها در زیر آمده است. نقشه )

 را نشان داده است.
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 تحلیل -2-1

با توجه به هدف کنترل سیالب و کاهش رواناب یکی از روشهای پیشنهادی انجام عملیات تعدیل شیب در ارتفاعات تهران به منظور 

گیاهی در زمین های شییب افزایش زمان تمرکز حوضه و کاهش دبی پیک رواناب در پایین دست حوزه آبخیز تهران و احیای پوشش 

دار است. به همین منظور برای به حداقل رساندن تغییر در طبیعت و کم کردن هزینه ها انجام عملیات بانکت بندی پیشنهاد میشود. 

دچار کاربری اراضی هرمنطقه میتوان فهمید که در کدام منطقه رواناب ایجاد شده و یا کدام منطقه  حال باتوجه به مناطق شیبدار و

فرسایش میشود. درمناطق مستعد فرسایش با استفاده از روش هایی مانند بانکت بندی و کاشت نهال در باکت ها میتوان هم از 

هدررفت خاک جلوگیری نمود هم به ایجائ فضای سبز کمک کرد.در مناطقی که رواناب های شهری ایجاد میشوند نیز میتوان در 

آب تعبیه نمود و از آبهای ذخیره شده استفاده کرد . مثال با تعبیه منبع آب در زیر ساختمان محل تجمع آبها منبعی برای ذخیره 

ها میتوان آب باران را از پشت بام به منبع زیرساختمان هدایت کرد و با تعبیه ی دستگاه تصفیه در منبع از این آب در ساختمان 

ه ب و پارکها هستند نیز منبع آب را برای آبیاری گیاهان استفاده کرد.استفاده کرد،یا میتوان در مناطقی که نزدیک به فضای سبز 

طور کلی بر حسب شرایط فیزیکی زمین و اقلیم منطقه و همچنین اهداف مورد نظر ممکن است در یک دامنه شیب دار، انواع 

( جمع اوری و 2( ذخیره و نفوذ  1ق از دیدگاه کلی بانکت ها جهت کنترل رواناب معموال از طری.مختلفی از بانکت ها طراحی شوند 

با توجه به این موضوع که بانکت ها همواره با عملیات زیستی همراه  انتقال توسط کانال به محل های مورد نظر، عمل می کنند.

ه تهستند و اقلیم تهران نیمه خشک است بهتر است در سال های اول و دوم روشهایی برای آبیاری تا تثبیت گیاهان در نظر گرف

 .شود

 

 نتیجه گیری -3

با توجه به  شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک تهران  یکی از مهم ترین چالش ها کنترل رواناب و مهار سیالب  در هنگام 

 6، 5، 4، 3، 2، 1بارندگی است که نهایتا منجر به هدایت باران به منبع های ذخیره و یا تغذیه سفره های آب زیرزمینی است.مناطق

مناطقی  22و1رای شیب زیادی هستند که میتوانند رواناب های زیادی ایجاد کنند و باعث بروز مشکالتی شوند. در منطقه دا 22و 

غیرمسکونی و بایر هستند که بصورت زمین های برهنه رها شده و با هربار بارش خاک خود را از دست میدهند،بدلیل شیبدار بودن 

اه را اعمال نمود.همچنین در مناطق مسکونی آنها میتوان  منبع های آب را برای استفاده میتوان در آنها بانکت بندی و کاشت گی

نیز فضای سبز زیادی در شیبها وجود دارد که میتوان با استفاده از این منابع آنها را آبیاری  4ساختمان ها ایجاد کرد. در منطقه

آب موردنیاز برای شست و شوی ادارات را تامین کرد.با این کار عالوه بر نیز با استفاده از آب این منابع میتوان  22و3نمود.در مناطق

استفاده بهینه از نزوالت، با کاشت گیاه در بانکت ها نیز باعث بهبود هوای شهر و تولید بهتر اکسیژن شده همچنین با استفاده ی 

 ی زمین و خشکسالی های اخیر میتوان مقابله کرد. مجدد از آب ها این منابع را به چرخه بازگردانی کرده و با گرم شدن هوای کره
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 منابع
 (نگاهی به روش های جمع آوری آب باران برای مصارف خانگی1390(حسن ذوالفقاری)1

طراحی بهینه سیستم های جمع آوری سیال بهای  (1395(افراسیاب میرزایی،امین حسنی،حسین تسلیمی،محمدرضاحسینی،اسحاق بهداد)2

 استفاده از آن در آبیاری فضای سبزشهری و 

ده ستفااجهت ران باآوری آب مناسب جمعی هانتعیین مکا (1394(ابوالفضل اکبرپور،عباس خاشعی سیوکی،اکبر کشاورز و حامد فروغی فر)3

 )مطالعه موردی:حوزه آبخیز بیرجند(AHPده از مدلستفاابا ورزی کشارف مصادر 

(در مدیریت GIS(کاربرد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی)1393فری،سارا کوشکی زمانی)(سیروس حسن پور اصفهانی،نجم اهلل ص4

 منابع آب و شبکه های زهکشی

 مینی تالشزیرآب زمنابع ن بیالدر  GISد بررکا (1383علی فاتحی)،حسین هاللیاه،مجید همر،شیخآل صغر اعلی  (5

 در منابع آبGIS(کاربرد1398( امیرحسین سربازوطن،)6

(کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در تهیه نقشه های آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی)مطالعه 1384(رضوان تاکی،مجید خیاط خلقی)7

 موردی:دشت مرودشت(

(بررسی اثرات افت سطح آب سفره های آب زیرزمینی 1396(سیامک امیری،مجتبی مرادی،محمدعلی ایزدبخش،بهروزیعقوبی،معصومه افتخاری)8

  مطالعه موردی:دشت زرند استان مرکزی GISاستفاده از  میزان هدایت الکتریکی بابر 

 در مدیریت منابع آبGISکاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی (1397طاهره اردکانی،ملیحع عرفانی) (9

ل مؤثر بر تخلیه آب زیرزمینی ( تعیین مهم ترین عوام1398محسن فرزین،علی اکبر نظری سامانی،محمدرضا میرزایی قره لر،محسن آرمین)(10

 زیردریایی به سواحل خلیج فارس با استفاده از رگرسیون چندمنظوره

 3( ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و منطق فازی مطالعه موردی: منطقه 11

  ییتهران ،در نشریه تحقبقات کاربردی علوم جغرافیا

آسیب پذیری ناشی ازسیالب شهری درشمال غرب تهران) حوضه های فرحزاد تا کن ( ، جغرافیا) فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین المللی  (12

  1394، پاییز46انجمن جغرافیای ایران( دوره جدید، سال سیزدهم، شماره 

 ، ناشر: صبح انتظار1394مولف حسن مقیم، سال  ،کتاب مهندسی آبخیز) روش های زیستی ، زیست سازه ای و مدیریتی ( (13
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 تاثیر تغییرات آب و هوایی فصلی بر رشد و فراوانی آفت مگس زیتون 

 *1کاری فالح گل هیرق

 
 ایران .رشت دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه ازاد اسالمی واحد -1

 
* r_fallahgolkar@yahoo.com نویسنده مسئول: 

 

 

 چکیده 

شود. حفظ جایگاه چنین محصوالتی برای مناطقی که از این زیتون یکی از محصوالت استراتژیکی محسوب می

باشد که بررسی  می درخت این آفات مهمترین زیتون موهبت بهره منده هستند، اهمیت زیادی دارد. مگس

 تواند کمک زیادی به حفظ این محصول استراتژیک داشته باشد.همه جانبه اثرات و تبعات منفی این معضل می

یافته های تحقیق نشان داد که تغییرات آب و هوایی بر فراوانی مگس زیتون تأثیرگذار است که بیشترین میزان 

دهد، با توجه به تاثیرات بسیار آن بر زندگی اجتماعی تعدیالت دمایی در فصل تابستان رخ میفراوانی به دنبال 

شود دوره های آموزشی و اقتصادی کشاورزان و معضالت کشاورزان در مبارزه با این آفت گیاهی، پیشنهاد می

 و ترویجی توسط کارشناسان خبره جهاد کشاورزی برگزار گردد.

 

 

 

 

 زیتون، مگس زیتون، تغییرات فصلی ، اثرات اجتماعیواژگان کلیدی: 
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Abstract  

Olive is one of the strategic products. Maintaining the status of such products is 

very important for the regions that benefit from this gift. Olive fly is the most 

important pest of this tree, and a comprehensive study of the negative effects and 

consequences of this problem can be of great help in maintaining this strategic 

crop. Findings showed that climate change affects the frequency of olive flies, the 

highest frequency occurs after temperature adjustments in summer, due to its 

many effects on the social and economic life of farmers and the problems of 

farmers in combating This plant pest, it is suggested that training and extension 

courses be held by experts in agricultural jihad. 

 

 

Keywords: Olive, Olive flies, Seasonal variations, Socioeconomic effects 
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 مقدمه  -1

با توجه به اهمیت اقتصادی زیتون در زندگی روزمره و اجتماعی ساکنین مناطق کشت زیتون ، ارزیابی فراوانی آفت مگس زیتون در 

تواند با اموزش های به موقع کاهش خسارات ناشی از این آفت را تحت تاثیر قرار دهد. افزایش هوایی فصلی می اثر تغییر ات اب و

خسارت وارد بر محصول باعث کاهش درآمد و در پی آن بروز مسائل اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین با دارا 

توان مبارزه مناسبتری با آفت مگس زیتون انجام داده و افزایش روند تغییرات آن می بودن آگاهی کافی از آفت و شرایط اقلیمی و

وارد این منطقه شده است از مهمترین  1383آفت مگس زیتون که از حدود سال رفاه اقتصادی و اجتماعی در منطقه را باعث گردید.

باشد. مبارزه با این آفت به دلیل خسارات باغات زیتون می آفات این محصول محسوب شده که مبارزه با آن از مهمترین عملیات زراعی

 )تقدسی و گرددهای ناشی از مبارزه باعث بروز تغییراتی در رفتارهای اجتماعی و اقتصادی در منطقه میوارده به محصول و هزینه

ای ن بستگی زیادی به رطوبت و دماین آفت بطور مستقیم تحت تاثیر شرایط اقلیمی قرار دارد و سیکل زندگی آ (.1393همکاران. )

هوا دارد، بنابراین تغییرات شرایط آب و هوائی در طول زمان یا همان تغییر اقلیم ممکن است بر جمعیت و گسترش این آفت تاثیر 

با بررسی  و های هواشناسی روند تغییرات فصلی مورد ارزیابی قرار گرفتهگذار باشد. در این تحقیق سعی بر آن شد با استفاده از داده

)سروش، محمدجواد و همکاران.  فراوانی این آفت در منطقه، همبستگی تغییرات فراوانی آفت مورد ارزیابی و صحت سنجی قرار گیرد

های مرطوب و درخت زیتون در شرایط اقلیمی مدیترانه ای رشد و محصول می دهد. مناطق مدیترانه ای دارای زمستان.(1392

(. زیتون عماًل در 2009آید)کیهانیان و همکاران  م و بدون باران است که در واقع فصل خشکی به حساب میهای گرمالیم، تابستان

درصد آن در حوزه دریای مدیترانه و در دشت و دامنه مجاور آن مترمرکز است. مرز  95شود و بیش از نیمکره شمالی کشت می

نوبی فرانسه است. منطقه ای که دمای زمستانه و بهاره پائین تر از درجه عرض شمالی منطبق با نواحی ج 45شمالی کشت زیتون 

درجه عرض شمالی یعنی منطبق با نواحی کویر و صحرا در سواحل  30صفر درجه سانتی گراد است. و مرز جنوبی آن محدود به 

یا زیر حاره با بارانهای فراوان و  جنوبی مدیترانه است که منطقه ای خشک و گرم و بدون باران است. زیتون با آنکه در مناطق حاره

بازی و )شه گرمای شدید به خوبی رشد و نمو می کند اما به دلیل عدم استراحت نباتی )خواب زمستانی( اصوالً به بار نمی نشیند

پس از  ترسد، زیرا وقوع دماهای پائین به خصوص در هنگام گلدهی عامل بازدارنده است. حتیزیتون از سرما می(.1388همکاران، 

درجه سانتی گراد برسد نه تنها برای ارقام مقاوم به سرما، بلکه  7تا  5برداشت محصول و در هنگام استراحت گیاه اگر دما به زیر 

برای کلیه ارقام خطرناک است. حساسیت درخت زیتون به دماهای پائین به عواملی مانند: مرحله رشدی گیاه، مدت زمان دماهای 

و شبه  یا ترانهیمد یها میبا اقل تونیز(.1376نوع واریته و کیفیت سالمتی درخت بستگی دارد )درویشان، پائین، رطوبت هوا، 

رم و گ ییمعتدل و تابستان ها ییزمستان ها یعملکرد را خواهد داشت که دارا نیبهتر یدر مناطق تونیسازگار است. ز یا ترانهیمد

ا جوان ت اهانیکند، گ یفرق م اهیدما در دوران رشد گ نیحساس است اما ا دیشد یها خبندانیبه  تونیباشند. ز یخشک و طوالن

 یبا بارندگ یدر مناطق تونیز .(1987)مانوزیس کنند یرا تحمل م گرادیدرجه سانت - 12و درختان مسن تر تا  گرادیدرجه سانت -9

 یماریحمله ب ادیکند. مقدار رطوبت ز یم دیتول یرشد و نمو کرده و محصول قابل قبول یمتر بخوب یلیم 800تا  500 نیب انهیسال

 .(2012)گنکالوس نمو یخوددار ایاز کاشت آن در کنار در دیعلت با نیکند به هم یرا فراهم م ییایو باکتر یقارچ یها

 هامواد و روش -2

( 1387-1396ساله ) 10هواشناسی در بازه آماری  های ایستگاهاین تحقیق ابتدا تغییر اقلیم  و روند آن در منطقه با استفاده از داده

اقدام گردید. به دلیل این که آفت مگس میوه زیتون بطور مستقیم تحت تاثیر دما، رطوبت، بارندگی و تابش قرار دارد، بنابراین این 

 ها مورد بررسی قرار گرفته و در نمودارهایی به نمایش گذاشته شده است. سنجه

ر ناشی از تله های کار گذاشته شده در باغات، آفت مگس میوه زیتون بررسی همبستگی تغییرات فراوانی آفت با بررسی فراوانی شکا

با تغییرات شرایط آب و هوائی نیز مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی روند تغییرات این دو سنجه آب و هوائی و تغییرات جمعیت 

مورد ارزیابی قرار گرفته و ضریب همبستگی و انحراف معیار آن مورد  SPSS ،EXCELآفت مگس زیتون با استفاده از نرم افزارهای 

بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به جهت تعیین اثر گذاری آفت مگس میوه زیتون بر کیفیت و کمیت محصول زیتون و خسارات 
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نامه در بین عدد برگه پرسش 50ماعی تعداد های ناشی از مبارزه شیمیائی و تلفیقی بر شرایط اقتصادی و اجتناشی از آن و هزینه

ی با توجه به پراکندگی جغرافیایکشاورزان و باغداران زیتون در منطقه توزیع و پس از جمع آوری نسبت به تفسیر آن اقدام گردید. 

افت شده و تحلیل توسط فرم در بین کاربران گردید که با توجه به پاسخ های دری 50باغات زیتون منطقه و باغداران اقدام به توزیع 

spss .نتایج حاصل گردید. در مجموع پس از بررسی جمعیت شناختی و تحلیل پرسشنامه ای مشخص گردید 

 

 بحث و بررسی -3

با مقایسه شکار تله ها در طی چند سال مشاهده می شود که میزان شکار و جلب حشرات کامل مگس میوه زیتون در مرداد ماه سال 

نسبت به سال های بعد می باشد که رابطه مستقیم فعالیت آفت با شرایط اقلیمی و آب و هوایی همان سال را بسیار زیادتر  1392

 دارد.به طوری که در آن سال جمعیت آفت طغیان نموده و بیشترین خسارت آفت طی چند سال اخیر مشاهده شد.

 

 بیشینه دما. مقایسه ماکزیمم دمای روزانه در ساعت های مختلف با میانگین 1جدول 

MAX 

TEMPERATURE 

°C 

RH% TIME 

MEAN MAX 

TEMPERATURE 

°C 

23.8 49 06/17/15  00:32:20 27.7 

21.1 53.1 06/17/15  04:32:20 
 

24.3 41.9 06/17/15  08:32:20 
 

35.6 27.1 06/17/15  12:32:20 
 

33.2 34.3 06/17/15  16:32:20 
 

27.9 45.5 06/17/15  20:32:20 
 

24.5 55.2 06/18/15  00:32:20 28.6 

22.2 60 06/18/15  04:32:20 
 

26.8 45.5 06/18/15  08:32:20 
 

36.6 26.2 06/18/15  12:32:20 
 

33.7 35.3 06/18/15  16:32:20 
 

27.9 47.3 06/18/15  20:32:20 
 

 

 

ساعت توسط دستگاه ثبت دما و رطوبت )دیتاالگر(  4مشاهده می شود بیشینه دمای روزانه در فواصل  1همان گونه که در جدول 

ظهر دمای بیشینه به بیشترین مقدار خود می رسد. با غروب آفتاب و کاهش  12ثبت شده و مشاهده می شود که در حوالی ساعت 

یشتر بشدت نور خورشید دمای بیشنه نیز کاهش می یابد.نکته مهم در خصوص فعالیت های زیستی آفت این است که مگس زیتون 

در حوالی غروب فعالیت های تغذیه ای و جنسی دارد و در نتیجه در زمانی که دمای بیشنه به بیشترین مقدار خود می رسد فعالیت 

های حشره به حداقل رسیده و بیشتر اوقات خود را در پناهگاهها و پشت برگها و بخش سایه انداز درخت سپری می نماید.نکته دیگر 

دمای  17/6/2015م مردم و باغ داران از بیشنه دمای روزانه است.معموال بیشینه دمای اعالم شدو برای تاریخ در این جدول تصورعمو

درجه سانتیگراد به دست می  7/27درجه سانتیگراد می باشد در حالیکه اگر میانگین روزانه همان تاریخ محاسبه شود عدد  6/35

 شب رخ می دهد که بهترین زمان برای فعالیت مگس میوه زیتون می باشد. 20ا ظهر ت 12آید.و روند کاهش دمای بیشینه از ساعت 

روند کاهش دمای بیشنه هر یک ساعت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت ، وقتی حشرات کامل مگس زیتون طی دو ساعت تحت 

درجه سانتیگراد  36یابد و حتی در ددمای رژیم های مختلف دمایی قرار می گیرند، میزان تلفات در دماهای باال به شدت افزایش می 

درجه سانتیگراد  36درصد بقاء در حشرات کامل مشاهده می شود.این بین معنی است که حتی اگر دمای هوا در منطقه  94نیز تا 

ز به یگزارش شود چون دمای بیشینه به صورت لحظه ای می باشد لذا نمی تواند صدمه زیادی به حشره وارد کند چرا که حشرات ن

 طرق مختلف با این افزایش دما مقابله می نمایند  وحتی دما در بخش های مختلف تاج درخت نیز با یکدیگر متفاوت می باشد.
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 نوسانات سالیانه مگس میوه زیتون -3-1

نشان دهنده باشد. ستون سمت چپ می 1396تا  1392نمودار زیر نشان دهنده نوسانات سالیانه آفت مگس میوه زیتون طی سالهای 

گردد در توجه شود مشاهده می 1392اگر به نوسانات نمودار در سال باشد. مقادیر میانگین شکار مگس میوه زیتون تله در روز می

تابستان این سال فراوانی مگس زیتون نسبت سال های دیگر افزایش چشمگیری دارد. با توجه به توضیحات قبلی و توجه به نمودار 

 1392ن دمای این سال و ومقایسه با دمای سالهای دیگر در این فصل مشاهده می شود که شرایط دمائی در تابستان تغییرات میانگی

متعادل تر بوده و شرایط خاص اقلیمی بر منطقه حاکم کرده است. حاصل این شرایط مساعد دمائی افزایش آفت و در نتیجه افزایش 

کیل و رشد میوه در این فصل خسارت وارد شده بر محصول در صورت عدم توجه به شکار در تله های فرمونی است. با توجه به تش

شرایط آب و هوائی و توصیه ای مرتبط با این بخش می تواند جبران ناپذیر و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی طبعات بسیاری به دنبال 

خت شدن هسته زیتون است که در حدود نیمه داشته باشد. زمان تخم گذاری نسل اول مگس میوه زیتون مصادف است با شروع س

تواند آثار اقتصادی و اجتماعی فراوانی در دهد، بنابراین افزایش آفت در این مقطع زمانی میاول خرداد تا نیمه اول تیر ماه رخ می

 گردد.های بعدی نسبت به بررسی فصل تابستان نکاتی ارائه میپی داشته باشد. در قسمت

 

 یتی مگس میوه زیتون بر اساس فصلنوسانات جمع -3-2

ار این های شکبا توجه به مطالب ارائه شده در خصوص ارتباط شرایط اقلیمی با رشد و فراوانی مگس میوه زیتون، با استفاده از داده

ی دار زیر فراوانبه بررسی روند فراوانی این آفت و ارتباط آن با شرایط اقلیمی پرداخته شد.. نمو 1396تا  1392آفت در طول سالهای 

دهد. با توجه به روند دمائی تقریباً همگن در این سالها را نشان می 1396تا  1392شکار در طی ماههای فصل بهار در دوره آماری 

و در این فصل روند شکار و به عبارتی فراوانی مگس میوه زیتون نیز تقریباً همگن است. وجود برخی روزها با افزایش شکار آفت در 

از روزهای نمودار ذیل در فصل بهار نشان دهنده افزایش مقطعی شکار در برخی از روزها است که به دالیلی همانند وقوع باد  برخی

گرم و افزایش دما موقتاً افزایش یافته است. اما روند کلی مشابه می باشد. الزم به ذکر است آمار اخذ شده شکار مربوط به شمارش 

 باشد.روز یکبار می 5ر های شکار شده هتعداد مگس

 
 نوسانات جمعیتی مگس میوه زیتون در فصل بهار (1شکل 
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در قیاس با  1392همانطور که قبالً بیان گردیده شده و به مانند تفاوت آشکار در نمودار میانگین دما در فصل تابستان طی سال 

نیز شاهد  1392مودار فراوانی مگس زیتون طی تابستان سالهای دیگر به دلیل تعدیل دما و تغیییرات در شرایط آب و هوائی، در ن

باشد. این می 1392باشیم. این تغییرات نشان دهنده افزایش شکار و فراوانی آفت در تایستان تفاوت معنی داری با سایر سالها می

ر را و در نتیجه افزایش بیشتافزایش شکار به دلیل تعدیل شرایط دمائی و آب و هوائی است که به آفت امکان رشد و نمو مناسبتر 

 داده است.

 
 نوسانات جمعیتی مگس میوه زیتون در فصل تابستان (2شکل 

نمودار زیر نشان دهنده تعداد شکار در فصل پائیز است. به دلیل تشابه نسبی شرایط دمائی در طی سالهای مورد بررسی در این 

مشاهده می  1395فصل، نمودار فراوانی آفت مگس میوه زیتون نیز مشابه است. تفاوت فراوانی آفت طی حدود یک ماه در سال 

   مائی در این سال عامل افزایش شکار است. گردد که همان عامل افزایش میانگین د

 

 نوسانات جمعیتی مگس میوه زیتون در فصل پائیز (3شکل 

آفت مگس میوه در زمستان فعالیت آشکاری ندارد و فعالیت آن در این فصل مختص روزهایی با دمای مساعد است که این شامل 

در این حالت وقوع بادهای جنوبی در منطقه به وقوع خواهد پیوست  روزهایی است که سامانه های جوی جنوبی در منطقه فعال است.

که به باد گرمش شناخته شده و طی روزهای محدودی باعث افزایش قابل توجه دما و کاهش رطوبت خواهد شد. این افزایش مقطعی 

ن کار تله های فرمونی. فعالیت ایدما عاملی است جهت افزایش فعل انفعالت بیولوژیکی آفت و در نتیجه افزایش پرواز و افزایش ش
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آفت در زمستان عاملی در جهت ضرر و زیان اقتصادی و بروز شرایط اجتماعی نمی گردد و تنها اثر افزایشی آن زمستان گذرانی 

 باشد. در نمودار زیر این نابسامانی مقطعی و چند روزه مشخص است.مناسبتر آفت می

 

 ن در فصل زمستاننوسانات جمعیتی مگس میوه زیتو (4شکل 

 رابطه فراوانی شکار مگس میوه زیتون و میانگین روزانه دما -3-3

فراوانی شکار مگس میوه زیتون، میانگین دما و زمان با هم به نمایش گذاشته شده است. ستون سمت چپ  5در نمودار شکل شماره 

ر باشد و سطمگس میوه زیتون )تعداد در روز( مینشان دهنده میانگین دمای روزانه و ستون سمت چپ بیان گر، میانگین شکار 

برداری است. با توجه به اهمیت فراوانی این آفت در زمان میوه دهی یعنی در تابستان، وقوع دماهای افقی هم مبین تاریخ )روز( نمونه

های باشد. وقوع دمار آفت میمناسب جهت رشد و نمو آفت در این زمان افزایش شکار را در پی داشته که نشان دهنده فراوانی بیبشت

فروانی آفت و در نتیجه افزایش خسارت را در پی دارد. با توجه به اهمیت  1392پائین )معتدل( در این هنگام همانند رخدداد سال 

توان اذعان داشت عدم توجه کافی اقتصادی این محصول در منطقه مورد بررسی و احتمال وقوع آسیبهای اقتصادی و اجتماعی می

ه شرایط آب هوائی و تغییرات سالیانه و فصلی آن و همچنین عدم انجام تمهیدات بیان شده جهت کنترل آفت بایستی انتظار وقوع ب

رخدادهای اقتصادی و اجتماعی در منطقه داشت. اتکا به کشاورزی تک محصول در منطقه و اتکای فراوان اقتصادی بر این محصول 

 پی خواهد داشت. طبعات اجتماعی گسترده تری را در

( تا چه حد بر فراوانی آفت موثر 1392با توجه به شکل زیر می توان مشاهده نمود تعدیل شرایط دمائی و آب و هوائی )در تابستان 

بوده و وقوع این رخداد در زمان تشکیل و رشد میوه و همچنین عدم رعایت نکات به زراعی و کنترل آفت وقوع آسیب های اقتصادی 

 خواهد داشت.را در پی 
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 رابطه میانگین دمای روزانه و شکار مگس میوه زیتون (5شکل 

 

 

 نتیجه گیری -4

فرم در بین کاربران گردید که با توجه به پاسخ  50با توجه به پراکندگی جغرافیایی باغات زیتون منطقه و باغداران اقدام به توزیع  

نتایج حاصل گردید. در مجموع پس از بررسی جمعیت شناختی و تحلیل پرسشنامه ای  spssهای دریافت شده و تحلیل توسط 

مشخص گردید که تغییرات اقلیمی در منطقه طارم بر فراوانی مگس زیتون در منطقه تاثیر بسزایی دارد، به گونه ای که این میزا 

فه های اقتصادی و اجتماعی که تحت تأثیر فراوانی فراوانی در فصل تابستان بسیار باالست. همچنین مشخص شد که در از بین مول

و بروز مگس زیتون در شهرستان طارم و در میان باغداران زیتون کار این منطقه قرار گرفته اند، بیشترین تأثیرات مربوط به مولفه 

رات و کمترین میزان تأثی مشارکت اجتماعی و نفوذ پذیری اجتماعی بوده که موجب افزایش این عامل در بین کشاورزان گردیده است

 متعلق به فعالیت های ترویجی و آموزشی و دانش فنی بوده است.
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 مطالعه موردی در استان فارس -مکانیابی و ارزیابی انرژی باد برای احداث مزارع بادی    

 2حسن دهقان، *1فتح اهلل پورفیاض

 

 دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین -گروه انرژی های نو و محیط زیست-دانشیار -1

 دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین -محیط زیستگروه انرژی های نو و  -کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی -2
 

 *pourfayaz@ut.ac.ir :نویسنده مسئول 

 

 

 

 چکیده 

 نرژی باد در ا سنجش پتانسیلبرای  هچند معیار گیریتحقیق حاضر با استفاده از یک سیستم پشتیبان تصمیم

انجام  استان فارس واقع در بخش جنوبی ایران  و ارزیابی مکان های مناسب برای احداث یک نیروگاه بادی

است  یلیفس یهاسوخت متی، قرانیدر ا ریپذ دیتر منابع تجد تردهگس برای توسعهمانع  نیشده است. مهمتر

 را حذف یلیسوخت فس یهاارانهیاست گرفته میتصم راًی. دولت اخداراستدر جهان  را سطح نیترنییکه پا

 کند.یتر مرا جذاب پذیرتجدید یهایانرژ نهیهز که این گزینه ابدییم شیآن افزا متیکه ق یمعن نیکند، به ا

فاده است فارسباد در استان  یانرژیابی مکان یبرا ییایاطالعات جغراف ستمیاز سدر مرحله اول مطالعه  نیدر ا

 حیمطالعه توض موردمنطقه  یبرا های مناسبمکانانتخاب  اریو مع هاریمعچند یریگمیاست. روش تصمشده

جغرافیایی -اقتصادی و محیط زیستی -گیری به دو دسته معیارهای فنیهای تصمیممعیار است.داده شده

اه راقتصادی شامل سرعت باد، فاصله از خطوط انتقال برق، فاصله از -است. معیارهای فنیتقسیم بندی شده

های ارتباطی و شیب می باشند. همچنین در دسته دوم پدیده های محیط زیستی و جغرافیایی شامل رودخانه 

ها، مناطق حفاظت شده، گسل ها و مناطق مسکونی در نظر گرفته شده اند. نخست به روش محدودیت مناطق 

 AHPوش تصمیم گیری چند معیاره نامناسب حذف گردیده اند و در ادامه مناطق باقیمانده را با استفاده از ر

و وزن دهی به هریک از این معیار ها در چهار اولویت طبقه بندی شده اند. با ارزیابی نتایج بدست آمده مناسب 

 ترین مناطق برای احداث یک نیروگاه بادی در شمال و شمال شرقی استان فارس متمرکز می باشند.

 

 

 ، تصمیم گیری چند معیارهانرژی بادجی آی اس، مکانیابی، واژگان کلیدی: 
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Abstract  

 

The present study was conducted using a support multi-criteria decision making 

system to measure the wind energy potential in Fars province located in the 

southern part of Iran. Furthermore, evaluate the suitable locations for the 

construction of a wind farm. The most important obstacle to the wider 

development of renewable resources in Iran is the price of fossil fuels, which has 

the lowest level in the world. The government has recently decided to eliminate 

fossil fuel subsidies, meaning that prices will rise, which make the renewable 

energies a more attractive option. In this study, in the first stage, GIS has been 

used to locate wind energy in Fars province. The multi-criteria decision-making 

method and the criteria for selecting suitable locations for the study area are 

described. Decision-making criteria are divided into two categories: technical-

economic and environmental-geographical criteria. Technical-economic criteria 

include wind speed, distance from power transmission lines, distance from 

communication routes and slope. Also in the second category, environmental and 

geographical phenomena including rivers, protected areas, faults and residential 

areas are considered. First, the inappropriate areas are eliminated by the method 

of limitation, and then the remaining areas are classified into four priorities using 

the AHP multi-criteria decision-making method and weighting to each of these 

criteria. Evaluating the results, the most suitable areas for the construction of a 

wind farm are concentrated in the north and northeast of Fars province. 

 

 

 Keywords: GIS, location, wind energy, multi-criteria decision making 
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 مرور ادبیات  -1

های انرژی تجدید پذیر داراست به طوریکه استفاده از آن در سراسر جهان رو به آوریانرژی باد رشد سریعی در میان دیگر فن

توانید مشاهده کنید. در مجموع در کل دنیا را می 2018توزیع استفاده از انرژی های تجدید پذیر تا سال  1-افزایش است. در شکل

 نصب شده در دنیا انرژی بادی می باشد.درصد از کل ظرفیت های  24

 

 یادر دن ریپذ دیتجد یها یانرژ عیتوز (1شکل

 

انرژی باد یک منبع انرژی تجدیدپذیر بسیار امیدوار کننده است که به دلیل داشتن تکنولوژی کامل و هزینه کم تولید، تعمیر و 

در   .[1]نگهداری عالوه بر دسترسی آسان به توربین های بادی کارامد با ظرفیت چند مگاوات به سرعت در حال رشد می باشد 

. مکان هایی [2]ی و اندازه بهیینه تجهیزاتاستفاده از انرژی باد دو چالش اساسی وجود دارد : مکان مناسب برای احداث مزرعه باد

ها مکان ارزیابی مناسب ترینکه دارای بیشترین منابع باد هستند همیشه مکان های امکان پذیر برای استفاده از انرژی باد نیستند. 

. در [3]از این منابع برای اهداف تولید انرژی پاک و پایدار باشدتواند یک گام مقدماتی و مهم قبل از استفاده برای مزارع بادی می

( در کنار یک روش تصمیم گیری چند معیاره در بسیاری از مطالعات استفاده شده GISاین راستا از سیستم اطالعات جغرافیایی)

اند. هدف از این مطالعه بهبود ارزیابی مکان مناسب تحقیقی در آخن در آخن آلمان به انجام رسانیده [4]است. تیم هوفر و همکاران

-های فنی، اقتصادی، اجتماعی سیاسی و زیستمعیاره جامع است که شامل معیارم گیری چندبا فراهم آوردن یک رویکرد تصمی

 محیطی است و بر مسائل مربوط به پذیرش اجتماعی تاکید دارد. این تحقیق یک رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مبتنی بر

GIS های ثبت شده در جهت ران برای مقایسه دو به دو معیاررا بکار برده است، که در آن از یک گروه کارشناسان محلی و سهامدا

ال برای های ایدهای به شناسایی مکاندر مطالعه[5]شهید علی و همکاران  گیرد. بدست آوردن اهمیت نسبی هر معیار کمک می

( و GISن مطالعه از سیستم اطالعات جغرافیایی )یافتن مزارع بادی و خورشیدی برای استانی در جنوب تایلند پرداختند. در ای

های مختلف )معیار فیزیولوژیکی، محیطی، اقتصادی( استفاده شده است. نتایج در برای تحلیل معیار  (AHPفرآیند سلسله مراتبی )

وری انرژی بادی خورشیدی می باشد، این دهد که منطقه رانوت دارای باالترین پتانسیل برای استفاده و بهرهاین مطالعه نشان می

در حالیست که در چندین مناطق دیگر نیز شرایط و معیارهای الزم وجود دارد اما تنها به دلیل دوری از خطوط انتقال شبکه برق 
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یک مدل بر  [6]اهمیت این مناطق در سطح پایین تری نسبت به منقطه رانوت آورده شده است. در مطالعه دیگر ایودله وهمکاران

 2های مناسب برای مزارع بادی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ( برای انتخاب مکانGISجغرافیایی )اساس سیستم اطالعات 

فازی در نیجریه پیشنهاد دادند. در این ارزیابی از دو دسته معیار )وزن و محدودیت( استفاده شده است و نتایج بدست آمده نشان 

ر منطقه شمالی نیجریه می باشد. در ایران نیز مکان یابی و پتانسیل سنجی دهد عمده این مناطق مناسب برای مزارع بادی دمی

( در استان GISانرژی باد در نقاط مختلفی انجام شده است. پتانسیل سنجی انرژی باد با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )

انجام شده است. در این مطالعه از روش تصمیم گیری چند معیاره و ضابطه های  [7]مرکزی در ایران توسط نورالهی و همکاران

انتخاب مکان مناسب برای ارزیابی منابع انرژی باد در منطقه مورد مطالعه شرح و بسط داده شده است. همچنین در بندر دیلم در 

ای فازی ستفاده از تئوری تصمیم گیری چند ضابطهبا ا [8]وسط دکتر فتانت و همکارانجنوب ایران پتانسیل سنجی مزارع بادی ت

ای همورد ارزیابی قرار گرفته است. شش معیار اصلی شامل شیب و ارتفاع، مسائل زیست محیطی، نزدیک بودن به ساحل، جنبه

 ند.اهای فرعی آنها مورد مطالعه قرار گرفتههای فرهنگی و هرکدام از زیر معیاراقتصادی، سطح فنی منابع و معیار

برای اولویت بندی مکان های امکان پذیر مزارع بادی در جنوب ایران، بر اساس  AHPو روش تصمیم گیری  GISدر مقاله حاضر، از  

یایی اقتصادی و جغراف –معیار های ارزیابی چندگانه استفاده شده است که مکان سیستم بادی را از نقطه نظر محیط زیستی، فنی 

 زیرساختی بهینه می کند.  –

این مقاله بدین شکل سازماندهی شده است: در بخش نخست مروری بر  روش پیشنهادی ارائه شده است. در ادامه نحوه انتخاب 

تشریح شده است و کلیات که در پایان اورده شود.الویت بندی مکان های مناسب برای  AHPمعیارهای تحقیق و اهمیت روش 

 نتیجه گیری می باشد. 6نتایج و بخش  5تعیین شده است. بخش  3در بخش  احداث مزرعه بادی

 

 روش تحقیق  -2

 و روش تصمیم گیری چندمعیاره GISمعرفی نرم افزار  -2-1

یک سیستم اطالعاتی است که به تولید، پردازش، تحلیل  (:Geographic Information System - GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی

اس یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه آیپردازد. به عبارت دیگر جیجغرافیایی)اطالعات مکانی( می و مدیریت اطالعات

 و تحلیل اطالعات مکانی بوده که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه و تحلیل و نمایش اطالعات جغرافیایی را دارد.

های پیچیده است. بر اساس ی سازماندهی و تحلیل تصمیم گیرییک تکنیک ساختاری برا( : AHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

توسعه یافته و به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و از آن به  1970ریاضیات و روانشناسی، توسط توماس ال ساعتی در دهه 

ای از شرایط در انواع گستردهاست. این روش کاربرد های خاصی در تصمیم گیری گروهی دارد و در سراسر جهان بعد بهبود یافته

 شود.تصمیم گیری، در زمینه هایی مانند دولت، کسب و کار، صنعت، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش استفاده می

مجموعه کاملی از معیار های موثر در روند انتخاب سایت با بررسی تحقیقات پیشین و مقاالت معتبر و نظر کارشناسان در این تحقیق 

به   1جغرافیایی تقسیم شده است که در جدول -اقتصادی، محیط زیستی-معیار در دو دسته فنی 8شده است. تعداد  گرد آوری

 همراه جزییات آورده شده اند.
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 د استفاده در تحقیقرمعیار های مو .1جدول

 ارزش محدودیت و قیود زیرمعیار معیار

 اقتصادی-فنی

 [9]سرعت باد
 1 متر بر ثانیه 4بیشتر از 

 0 متر بر ثانیه 4کمتر از 

 [10]شیب
 0 %15بیشتر از 

 1 %15کمتر از 

 [11]خطوط انتقال برق
 1 متر 800بیشتر از 

 0 متر 800کمتر از 

 فاصله از راه های ارتباطی

[12][13] 

 1 متر 500بیشتر از 

 0 متر 500کمتر از 

 محیط زیستی

 [15][14]مناطق حفاظت شده
 1 متر 2000بیشتر از 

 0 متر 2000کمتر از 

 [14][2]مناطق زلزله خیز
 1 متر 1000بیشتر از 

 0 متر 1000کمتر از 

 [16]مناطق مسکونی

 متر از روستاها 500متر از شهرها و  2000بیشتر از 

 متر از روستاها 500متر از شهر ها و  2000کمتر از 
1 

 متر از روستاها 500متر از شهرها و  2000کمتر از 

 متر از روستاها 500متر از شهر ها و  2000کمتر از 
0 

 [11][14]بستر های آبی
 1 متر 500بیشتر از 

 0 متر 500کمتر از 

 [16]ارتفاع
 0 متر 2000بیشتر از 

 1 متر 2000کمتر از 

 

اولین قدم در مکان یابی سایت های مناسب برای احداث مزارع بادی، حذف مناطق نامناسب )مناطق با ارزش صفر( استان فارس در 

 ارزشراستای پردازش داده های مکانی می باشد. در مرحله بعد این مکان های مناسب با استفاده از روش تمیم گیری چند معیاره 

گذاری شده و اولویت بندی خواهند شد. در این مرحله، این مناطق با استفاده از یک روش فازی برای تعیین مناطق بهینه رتبه بندی 

( تبدیل می raster data layers( هر کدام از معیار ها به الیه های داده های رستر)vectorمی شوند. در این نقشه های برداری)

( هر پیکسل از این نقشه ها fuzzy valueفازی دیجیتال هر کدام از معیار ها تهیه می شوند. مقدار فازی ) شوند. سپس نقشه های

 بین صفر تا یک قرار دارد و هرچه که این مقدار به یک نزدیک تر باشد از اولویت باالتری برخوردار می باشد. 
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  فرمول ها و روابط ریاضی -2-2

بخشد. هم  یم لیها و محاسبات را تسهقضاوت نیاست که ابنا نهاده شده یزوج سهیبر اساس مقا یسلسله مراتب لیتحل ندیفرآ

یمحسوب م ارهیچند مع یریگمیدر تصم ازیامت کیدهد که به نوبه خود یرا نشان م هامیتصم یو ناسازگار یسازگار AHP نیچن

 .[17]شود

AHP نه نقطه اساسی که به عنوان [18]گیردکنند به کار میهایی که کارشناسان تنظیم و قضاوت مینه نقطه را برای بیان اولویت .

 اند.   اند در جدول زیر آورده شدهاهمیت معیارها توسط کارشناسان بکار رفته

  [19]نه مقیاس اساسی تعریف شده ساعتی  .2جدول 

 مقدار عددی تعریف

 1 ترجیح یا تهمیت یا مطلوبیت یکسان

 3 کمی مرجح یا کمی مهم تر یا کمی کطلوب تر

 5 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی

 7 مطلوبیت خیلی قویترجیح یا اهمیت یا 

 9 کامال مرجح یا کامال مهم تر یا کامال مطلوب تر

 2،4،6،8 ترجیحات بین فواصل قوی

 

 

  [19]شاخص تصادفی ساعتی  .3جدول  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 

49/1 45/1 40/1 35/1 25/1 11/1 89/0 52/0 0 0 RI 

 

 قدم هایی که در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی باید طی شوند به صورت زیر می باشند

 ( جمع ستونی اعداد اختصاص داده شده به معیارها در ماتریس مقایسه زوجی.1

 ( تقسیم هر عدد به جمع کل ستون نظیرش )نرمال سازی(.2

 نرمال شده. ( محاسبه میانگین عناصر در هر ردیف ماتریس3

 
امکان تعیین سازگاری و انجام  AHPدهند. یکی از مزایای (از معیارهای مقایسه را نشان میWاین میانگین ها ترکیب وزن نسبی )

 شده است محاسبه نسبت سازگاریای که برای ارزیابی سازگاری قضاوت در نظر گرفتهقضاوت برای هر معیار است. مکانیسم مجموعه

های تصمیم گیرنده با هم سازگارند. هرچه این شماره باالتر باشد به معنی گوید که چگونه پاسخ( میCRاری )است. نسبت سازگ

دهد تصمیم گیرنده باید پاسخ ها را باشد نشان می 1/0سازگاری کمتر است. به طور کلی اگر نسبت ناسازگاری مساوی یا بیشتر از 

تواند ارزیابی ( میCRهای دوجانبه، نسبت سازگاری )های ماتریس. با توجه به ویژگیدر طول مقایسه دو به دو ارزیابی مجدد نماید

(است. اگر یک قیاس دو به n(همواره بزرگتر یا معادل تعداد سطر ها یا ستون ها )maxℷشود. در یک ماتریس دوجانبه مقدار ویژه )

 nmaxℷ[19]=دو هیچ ناسازگاری شامل نشود 

 نشان می دهد از رابطه زیر قابل مقایسه است.( که ناسازگاری مقایسه های دو به دو را CIنرخ ناسازگاری)

(1) 
𝐶𝐼 =

ℷ𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
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 (ارزیابی کرد:CRتوان با استفاده از معادله زیر تحت عنوان نسبت ناسازگاری )و مقیاس وابستگی ارزیابی دو به دو را می 

(2) 
𝐶𝑅 =

𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

نشان داده  3-2کند در جدول رود که با اندازه ماتریس تغییر میبه کار می CR( که برای ارزیابی RIمقادیر شاخص تصادفی )      

درصد باشد نتایج مقایسه زوجی ما قابل قبول خواهد بود. به غیر از این تصمیم  10کمتر از  CRاند. به عنوان یک اصل کلی اگر شده

ای همه ماتریس مقایسه ما نشان می دهد که ماتریس درصد بر 10زیر  CRگیرنده باید تصمیم گیری های خود را اصالح کند. ارزش 

 دو به دو ارایه شده توسط متخصصان ضرورتی به بازنگری ندارد. 

مورد ارزیابی  AHPهایی هستند که با استفاده از روش معیارها زیرها و جادهسرعت باد، فاصله از خطوط انتقال برق، فاصله از بزرگراه

 شود.قرار گرفته و به هر کدام یک ضریب اهمیت نسبت داده می

 

  یافته ها -3

اولین قدم در مکان یابی سایت های مناسب برای احداث مزارع بادی، حذف مناطق نامناسب استان فارس در راستای پردازش داده 

حدودیت های ذکر شده در بخش قبل در محیط نرم های مکانی می باشد. نقشه مکان های محدود شده استان فارس بر اساس م

 (. مناطق سبز رنگ برای نصب تاسیسات بادی مناسب می باشند.2تهیه شده است.)شکل ARC GISافزار 

 

 
 نقشه مناطق مناسب بر اساس محدودیت ها (2شکل 
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راستای مشخص کردن مکان های مناسب به کار های مختلف در و معیار AHPبه همراه روند تحلیل سلسله مراتبی  GISنرم افزار  

روی هم قرار گرفته و مکان نهایی  AHPاقتصادی با استفاده از روش  -جغرافیایی و معیار های فنی-نقشه محیط زیستی .گرفته شد

، متوسط بخش خیلی خوب، خوب 4دهد که بهارائه شده است. شکل مکان های مناسب برای مزارع بادی در استان فارس را نشان می

 و نامناسب تقسیم بندی شده است.

 3مکان یابی نهایی با همپوشانی نتایج حاصل از روش محدودیت و روش طبقه بندی انجام گرفت و در نهایت همانطور که در شکل 

مشاهده می شود بهترین مناطق که به رنگ سبز مشخص شده است شامل بخش هایی از شمال شهرستان آباده، شهرستان خرم بید 

ناطق خیلی خوب)سبز رنگ(مناطق به رنگ قرمز هستند که جز دسته مناطق خوب برای و بوانات می باشد. در درجه دو بعد از م

 احداث مزارع بادی به شمار می روند و در کل سطح استان فارس پراکنده شده است. 

 
 

 
 نقشه اولویت بندی شده مناسب مناسب (3شکل

 



 

 :نشریه مجوز شماره

71991/132 
 57 -48، ص 1399سال اول، شماره اول، زمستان 

 

تاریخ تایید مجوز: 

22/09/1399 

 حفاظت آب، خاک و هوا علمی دانشجویی نشریه

 اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران علمی دانشجوییانجمن 

 تاریخ پذیرش مقاله:

27/09/1399 
Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection 

 

56  

 

 گیریبحث و نتیجه -4

استان فارس به لحاظ مکانی در رشته کوه زاگرس قرار گرفته است و همین امر موجب می شود تا در مرحله اول این تحقیق بخش 

بسیاری از مناطق به وسیله محدودیت ارتفاع به عنوان مناطق نامناسب حذف شوند و در مجموع با اعمال کلیه محدودیت ها تنها 

زارع بادی مناسب ارزیابی می شود. در مرحله ثانویه با اعمال ضرایب وزنی بدست آمده از روش درصد از کل استان برای احداث م 21

AHP  این مناطق مناسب در چهار دسته اولویت بندی شد. به صورت کلی مناطق با باالترین پتانسیل برای احداث مزارع بادی عمدتا

در بخش شمالی و شمال شرقی استان ارزیابی شده است که این اتفاق نیز با توجه به سرعت باد در این مناطق که در جریان تحقیق 

ا و هر بوده است کامال قابل توجیه می باشد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که بر اساس معیاراز باالترین ضریب وزنی برخوردا

سازی بر اساس آنچه که در فصل سه تعریف شده است، عمدتا بخش شمالی و شمال شرقی استان فارس شامل  های یکپارچهروش

س، بخش مرکزی شهرستان خرم بید، بخش مرکزی و خواست واقع در شمال استان فاربخش شمالی شهرستان آباده، شهر ایزد

 باشد.ها برای احداث نیروگاه بادی میشرقی شهرستان بوانات بهترین مکان

تولید توان  ستمیس یاصالح عملکرد و اثربخش یابی وتر در مبحث مکانموجب نتایج جامعرسد  یکه به نظر م ندهیآات برای شنهادیپ

  است: ری، به شرح زخواهد شد

های دیگری فاصله از پست های توزیع در های مورد استفاده در این پژوهش معیارشود در مطالعات آینده عالوه بر معیارپیشنهاد می

ذیر همچنین میتوان  سایر منابع تجدید پ نظر گرفته شود، تا نتایج مطالعه بطور جامع تری همگی عوامل تاثیر گذار را در نظر بگیرد.

شیدی را نیز برای استان ارزیابی کرد و نتایج این تحقیق را برای ارزیابی اقتصادی یک سیستم ترکیبی تجدید همانند انرژی خور

 پذیر مورد استفاده قرار داد.

 

 

 

 

 

 منابع
 

[1] M. A. Baseer, S. Rehman, J. P. Meyer, and M. M. Alam, “GIS-based site suitability analysis for 

wind farm development in Saudi Arabia,” Energy, vol. 141, pp. 1166–1176, 2017, doi: 

10.1016/j.energy.2017.10.016. 

[2] A. Maleki, F. Pourfayaz, H. Hafeznia, and M. A. Rosen, “A novel framework for optimal 

photovoltaic size and location in remote areas using a hybrid method: A case study of eastern Iran,” 

Energy Convers. Manag., vol. 153, pp. 129–143, Dec. 2017, doi: 10.1016/j.enconman.2017.09.061. 

[3] R. Van Haaren and V. Fthenakis, “GIS-based wind farm site selection using spatial multi-criteria 

analysis (SMCA): Evaluating the case for New York State,” Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, vol. 15, no. 7. Elsevier Ltd, pp. 3332–3340, 2011, doi: 10.1016/j.rser.2011.04.010. 

[4] T. Höfer, Y. Sunak, H. Siddique, R. M.-A. energy, and  undefined 2016, “Wind farm siting using a 

spatial Analytic Hierarchy Process approach: A case study of the Städteregion Aachen,” Elsevier. 

[5] S. Ali, J. Taweekun, K. Techato, J. Waewsak, S. G.-R. energy, and  undefined 2019, “GIS based 

site suitability assessment for wind and solar farms in Songkhla, Thailand,” Elsevier. 

[6] T. Ayodele, A. Ogunjuyigbe, O. Odigie, J. M.-A. energy, and  undefined 2018, “A multi-criteria 

GIS based model for wind farm site selection using interval type-2 fuzzy analytic hierarchy process: 

The case study of Nigeria,” Elsevier. 



 

 :نشریه مجوز شماره

71991/132 
 57 -48، ص 1399سال اول، شماره اول، زمستان 

 

تاریخ تایید مجوز: 

22/09/1399 

 حفاظت آب، خاک و هوا علمی دانشجویی نشریه

 اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران علمی دانشجوییانجمن 

 تاریخ پذیرش مقاله:

27/09/1399 
Student Scientific Journal of Water, Soil and Air Protection 

 

57  

 

[7] Y. Noorollahi, H. Yousefi, M. M.-S. E. Technologies, and  undefined 2016, “Multi-criteria decision 

support system for wind farm site selection using GIS,” Elsevier. 

[8] P. https, “Hybrid BWM-ELECTRE-based decision framework for effective offshore outsourcing 

adoption: a case study,” doi: 10.1080/00207543.2018.1472406. 

[9] S. Ali, J. Taweekun, K. Techato, J. Waewsak, and S. Gyawali, “GIS based site suitability 

assessment for wind and solar farms in Songkhla, Thailand,” Renew. Energy, vol. 132, pp. 1360–

1372, Mar. 2019, doi: 10.1016/j.renene.2018.09.035. 

[10] S. Ali, J. Taweekun, K. Techato, J. Waewsak, and S. Gyawali, “GIS based site suitability 

assessment for wind and solar farms in Songkhla, Thailand,” Renew. Energy, vol. 132, pp. 1360–

1372, Mar. 2019, doi: 10.1016/j.renene.2018.09.035. 

[11] O. N. Mensour, B. El Ghazzani, B. Hlimi, and A. Ihlal, “A geographical information system-based 

multi-criteria method for the evaluation of solar farms locations: A case study in Souss-Massa area, 

southern Morocco,” Energy, vol. 182, pp. 900–919, Sep. 2019, doi: 10.1016/j.energy.2019.06.063. 

[12] T. R. Ayodele, A. S. O. Ogunjuyigbe, O. Odigie, and J. L. Munda, “A multi-criteria GIS based 

model for wind farm site selection using interval type-2 fuzzy analytic hierarchy process: The case 

study of Nigeria,” Appl. Energy, vol. 228, pp. 1853–1869, Oct. 2018, doi: 

10.1016/j.apenergy.2018.07.051. 

[13] M. Zoghi, A. Houshang Ehsani, M. Sadat, M. javad Amiri, and S. Karimi, “Optimization solar site 

selection by fuzzy logic model and weighted linear combination method in arid and semi-arid 

region: A case study Isfahan-IRAN,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 68. Elsevier 

Ltd, pp. 986–996, 01-Feb-2017, doi: 10.1016/j.rser.2015.07.014. 

[14] Y. Noorollahi, H. Yousefi, and M. Mohammadi, “Multi-criteria decision support system for wind 

farm site selection using GIS,” Sustain. Energy Technol. Assessments, vol. 13, pp. 38–50, Feb. 

2016, doi: 10.1016/j.seta.2015.11.007. 

[15] H. Z. Al Garni and A. Awasthi, “Solar PV power plant site selection using a GIS-AHP based 

approach with application in Saudi Arabia,” Appl. Energy, vol. 206, pp. 1225–1240, Nov. 2017, 

doi: 10.1016/j.apenergy.2017.10.024. 

[16] R. Van Haaren, V. F.-R. and sustainable energy reviews, and  undefined 2011, “GIS-based wind 

farm site selection using spatial multi-criteria analysis (SMCA): Evaluating the case for New York 

State,” Elsevier. 

[17] M. Bertolini, M. Braglia, G. C.-I. J. of Project, and  undefined 2006, “Application of the AHP 

methodology in making a proposal for a public work contract,” Elsevier. 

[18] T. L. Saaty, “How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process,” Interfaces (Providence)., 

vol. 24, no. 6, pp. 19–43, Dec. 1994, doi: 10.1287/inte.24.6.19. 

[19] T. Saaty, L. T.-M. and C. Modelling, and  undefined 2007, “On the invalidity of fuzzifying 

numerical judgments in the Analytic Hierarchy Process,” Elsevier. 

 

 

 

 



 

58  

 

 

 

 

فصلنامه 
 آبنوس

خبرنامه انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی 

 دانشگاه تهران

 

1399زمستان   



 
 

 

 

  "حفاظت آب، خاک و هوا"داخلی، ضمیمه نشریه علمی خبرنامه 

 

  آبنوس
 اکوهیدرولوژی دانشگاه تهرانعلمی دانشجویی انجمن 

 1399زمستان  -1شماره 

 

1 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

 صفحه عنوان

 2 مقدمه

 مصاحبه
 موسس رشته اکوهیدرولوژی آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد

3 

 افراد موثر علمی در اکوهیدرولوژی
 دکتر محمد مهدوی

5 

 1399سخنی با دبیر انجمن اکوهیدرولوژی در انتخابات دو دوره سال 
 سرکار خانم سیده آمنه سجادی

6 

 مشخصات و تفسیر لوگوهای انجمن و نشریه
 "انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی "لوگو 

 "نشریه حفاظت آب، خاک و هوا"لوگو 
10 

 اخبار

 وبینار تخصصی انجمن

 انتخاب مدیر گروه جدید

 در تهران 2020رویداد کلیماتون 

 دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری )شهرداری تهران(

12 

 ستزیهای نو و محیطافتخارات دانشکده علوم و فنون نوین، گروه انرژی

 درصد دانشمند برتر جهان  2بین  دانشکده علوم و فنون نوین در اعضا هیات علمی

 معرفی کتاب

 ایران تجدیدپذیر هایانرژی ملی جایزه دوره افتخارآفرینی در دومین

15 

 18 معرفی دانشجویان و دانش پژوهان موفق

 بیشتر بیاموزیم
 ویروس کرونا و تاثیر آن بر منابع طبیعی

 های سطحی و زیر زمینیهایپروئیک زون روی آب  تاثیر

 تاثیر درختان در تغییر کیفیت باران

20 

 

 

 



 
 

 

 

  "حفاظت آب، خاک و هوا"داخلی، ضمیمه نشریه علمی خبرنامه 

 

  آبنوس
 اکوهیدرولوژی دانشگاه تهرانعلمی دانشجویی انجمن 

 1399زمستان  -1شماره 

 

2 

 

 

 

 مقدمه  

انجمن های علمی، دانشجویی متشکل از دانشجویان عالقه مند به مشارکت در فعالیت های علمی در یک    

 ترغیب و تشویق محققان و دانشکده یا گروه آموزشی است که با هدف کشف و پرورش استعداد های دانشجویان،

پرورش دانشجویان برای ورود  دانشجویان ممتاز، فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیتهای جمعی علمی،

هر چه بهتر به جامعه و حوزه کاری مربوط به تخصص آنان در آینده و همچنین گسترش حوزه های دانش با 

انجمن های   ت.ی تشکیل شده اسعنایت به نیازهای مطالعاتی و پژوهشی در زمینه های مختلف علمی و فرهنگ

علمی معموال سازمان های غیر انتفاعی می باشند فعالیت های انجمن های علمی به طور معمول عبارتند از 

برگزاری کنفرانس ها به طور منظم برای ارائه و بحث در مورد نتایج تحقیقات جدید و چاپ یا نشر یا حمایت از 

من های علمی از اهمیت کلیدی در جامعه شناسی علمی برخوردارند و مجالت علمی در رشته های مربوطه. انج

 شکل گیری آن ها در رشد و توسعه  رشته های جدید و رشته های حرفه ای مربوط کمک شایانی می کند.

 ارکان اصلی انجمن عبارتند از : 

می شود. دیگر اعضا    الف ( مجمع عمومی : از گردهمایی اعضای پیوسته، به صورت عادی و فوق العاده تشکیل

 می توانند  بدون حق رای در مجمع عمومی شرکت کنند.

 ب( هیات مدیره :

هیات مدیره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی  و دو نفر عضوعلی البدل است  که هر سه سال یکبار  با رای 

 مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شود.

 ج( کمیته حمایت و نظارت :

انجمن می تواند گروه ها و کمیته هایی را تشکیل دهد و براساس وظایفی که هیات مدیره برای آن ها تعیین می 

 کنند به فعالیت بپردازند.

خبرها و فعالیت های  ،انجمن اکوهیدرولوژی بوده "خاک و هوا  ،حفاظت آب  "ضمیمه نشریه  خبر نامه آبنوس ،

برمی گیرد. نام خبر نامه ) آبنوس( به پیشنهاد  آقای دکتر  ابعاد مختلفدانشکده را در انجمن علمی دانشجویی 

ایشان به خاطرهمکاری و تعامل  صورت گرفت .از از اعضا هیات علمی محترم گروه اکوهیدرولوژی  یوسفیحسین 

.  ممثبت شان با دانشجویان و پیشنهاد نام بسیارزیبا و مفهومی آبنوس جهت خبرنامه انجمن تشکر ویژه داری

آبنوس  نام درختی ارزشمند می باشد و به مفهوم آبگون نیز به کار رفته است و در واقع اشاره به دو موضوع 

 محوری در این رشته است .
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 مصاحبه 

 

 موسس رشته اکوهیدرولوژی آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد 

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/jsadatinejad/ 

 

 خدمت در ،نیک برآن دانستیم اولین مصاحبه با موسس این رشته در کشور عزیزمان ایران رقم خورد. لذا ، سالم با

 تاداس تخصص و همت این با این رشته  دکتر سید جواد ساداتی نژاد هستیم که عالوه براینکه زیربنای آقای

استادی فرهیخته علمی اخالقی و الگویی  ،است محبوب همه دانشجویان  با تواضع فراوان شان بودهو  بزرگوارمان

 توانمند در فعالیت های اجتماعی نیز می باشند.

 از شما جز به که عزیزانی ،فراملی و ملی دید در رشته این اهمیت و جناب دکتر لطفا در خصوص جایگاه س :

 انشجویاند حضرتعالی به  دورنما و اهمیت این رشته  و نهایتا توصیه ،داشتند نقش این رشته  گیری شکل در ابتدا

 . بفرمایید  رشته این پژوهان دانش و

در دنیا و به طبع آن در  رشته اکوهیدرولوژی با توجه به توسعه میان رشته ای ها  ،بسم اهلل الرحمن الرحیم ج :

ایی خصوصا منابع طبیعی و محیط زیست دارد که کاری تلفیقی ایران و از طرفی به دلیل مشکالتی که حوزه اجر

در کشور نیاز به تخصص های بین رشته ای احساس شد. لذا برای اولین بار درکشور این  ،و چند وجهی می باشد

نابع دانشگاه م ،رشته تعریف شد و به خصوص در تهیه سرفصل ها با مشارکت  خوب دوستانی از دانشگاه کاشان

لوم زمینی مانند آقای دکتر قضاوی  این تصمیم را به سرمنزل مقصود  رساندیم و نهایتا به صورت یک طبیعی و ع

 رشته  در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران راه اندازی کردیم.

 

 

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/jsadatinejad/
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افرادی که صاحب این تخصص می شوند در حوزه آبخیزو هیدرولوژی نگاه اکولوژیکی و اکوسیستمی دارند فلذا  -

میالدی به سیر صعودی رشد این رشته در دنیا 1990بهترمی توانند حوزه های آبخیز را مدیریت کنند. از سال 

د و این نگاه علمی حاکم است که مدیریت توجه کنیم با توسعه آن در بسیاری از دانشگاه های دنیا تدریس می شو

معقول تر و بهینه تر حوزه آبخیز نیاز به یک تخصص چند وجهی  دارد که با تلفیق هیدرولوژی واکولوژیکی حاصل 

کتاب های مختلف و مجالت تخصصی  ،می شود. الحمد اهلل در سطح دنیا این رشته سیرصعودی  رو به رشد داشته 

اه اندازی شده است  که نمایانگر جایگاه  بهتر هر روزه این رشته می باشد و در کشورما اکوهیدرولوژی تالیف و ر

نیز مجله علمی پژوهشی اکوهیدرولوژی  در حال چاپ مقاالت صاحب نظران در این زمبنه هست و مورد حمایت 

کشورو مدیران و پشتیبانی حوزه پژوهشی می باشد که از همه محققین و پژوهشگران و از انجمن آبخیزداری 

 دانشکده علوم و فنون و هیات تحریریه و مدیرمسئول و مدیراجرایی مجله الزم است تشکر نمایم.

در حال تالش راه اندازی دکتری این رشته  هستیم و سرفصل ها نوشته شده است و ان شااهلل مورد تصویب  -

ر مهیا شود. از گروه محیط زیست و انرژی قرار بگیرد تا شرایط ادامه تحصیل فارغ التحصیالن این رشته در کشو

های تجدیدپذیرو بخصوص آقایان دکتر یوسفی و دکترجهانگیر و دکترنورالهی که در تدوین سرفصل مشارکت و 

 اهتمام داشتند تشکر و قدردانی می شود.

م دوار هستیجدید و جذاب بودن این رشته باعث جذب دانشجویان با رتبه ممتاز و بسیار خوب  شده است و امی -

فارغ التحصیالن این رشته بتوانند در حوزه های مدیریتی آبخیز و منابع آبی کشور نقش آفرینی بسیار خوبی 

 داشته باشند.

 از شما استاد بزرگوارم و همکاری فوق العاده تان با وجود ضیغ وقت سپاسگزاریم.
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  "اکوهیدرولوژی  "افراد موثر علمی در 

 
https://profile.ut.ac.ir/~mahdavy/publications 

 

با مرتبه علمی  1326، متولد دکتر محمد مهدوی

استاد تمام از اساتید به نام و برجسته دانشگاه تهران 

 میباشند. 

 تحصیالت ایشان:

 1350تهران کارشناسی منابع طبیعی دانشگاه 

کارشناسی ارشد: مدیریت ابخیز دانشگاه لوی 

 1357پاستور فرانسه 

دکتری: مهندسی هیدرولوژی دانشگاه لوی پاستور 

 1360فرانسه 

 
 

هیدرولوژی، مدیریت منابع آب، کنترل سیالب، هیدرولوژی مناطق خشک، تخصص ایشان در زمینه های 

است. کتب تالیف شده ایشان یکی از مراجع معتبر و مهم  کارتوگرافیو  های زیرزمینیهیدرولوژی شهری، آب

ای کشور میباشد. )کتاب هیدرولوژی عمومی در یک جلد انتشارات علم هتدریس علم  هیدرولوژی در دانشگاه

 و ادب  و کتاب هیدرولوژی کاربردی در دو جلد انتشارات دانشگاه تهران( 

 

 
 

 

https://profile.ut.ac.ir/~mahdavy/publications
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 1399اکوهیدرولوژی در انتخابات دو دوره سال سخنی با دبیر انجمن  

 
 سیده آمنه سجادی

https://scholar.google.com/citations?user=EclS-wQAAAAJ&hl=en 

پژوهش بود که ضمن چیدمان های  شروع به کاررسمی فعالیت در دوره اول مقارن با هفته به نام حضرت دوست؛

رشته اکوهیدرولوژی که اکثرا کمتر از حدنصاب ها  بوده و معضالت اولیه با وجود تعداد بسیار کم دانشجویان 

مهر رسمی ، طراحی سربرگ و انجام  ،عدیده خود را به دنبال داشت پایه ریزی چند کار مانند در نظر گرفتن لوگو

مکاتبات طبق اصول اولیه و رسمی ، تصویب کمیته های مختلف ، راه اندازی یک گروه مجازی پویا)متشکل از 

تمام دانشجویان ،دانش آموختگان ، اساتید ( ،خبرنامه ......و نهایتا برنامه ریزی فعالیت های هفته پژوهش صورت 

ر ه عنوان استاد مشاو، آقای دکتر محمد حسین جهانگیر ب. طبق اعالم امادگی یکی از اساتید محترم گروهگرفت 

 ، مریمادق حسین دوست و خانم ها : فهیمه سلیمی در خدمت ایشان بودیم و سایر اعضا عبارت بودند از آقای ص

طالعی ، لیال قره داغی . در هفته پژوهش با برگزاری یک کارگاه مشترک ، سخنرانی  ومسئولیت برگزاری مسابقه 

لوگو و به دنبال ان موفقیت تیم گروه محیط زیست و انرژی های نو ) دو رشته اکوهیدرولوژی و انرژی ( انجمن 

 نقش داشت .

از دیگر پیگیری های مصوب صدور احکام عضویت یک ساله اعضا انجمن بود که با پیگیری و طبق هماهنگی در  

گروه دبیران انجمن های دانشکده به صورت یکجا توسط دبیردبیران انجمن دانشکده اقای سیدعلی موسوی صورت 

مجدانه  98از اسفند شریه انجمن می باشد یکی از فعالیت ها اقدام به راه اندازی نگرفت و به اطالع اعضا رسید . 

استقبالی در بین اعضا انجمن نشد ولی جهت حفظ حقوق به دنبال راه اندازی آن برای انجمن بودم . متاسفانه 

شخصا اقدام کردم . ،انجمن حد اقل به عنوان پایه ای برای فعالیت های دوره های بعد طبق راهنمایی های مرکز

ه به در این فعالیت با توج ،زاوند در پیشنهاد اسم مفهومی و زیبای نشریه تشگر ویژه داریماز اقای دکتر محمد میر
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 از مشارکت ،عدم همکاری الزم و پتانسیل مورد نیاز ضروری در بین اعضا ضمن استفاده از توانمندی های موجود 

ویتر و پویاتر رقم خورد. نیروی سایر رشته ها در گروه آموزشی و دانش آموختگان استفاده شد تا خانواده علمی ق

ولی خوشبختانه از گروه آموزشی خودمان آقای محمد امین وزیری راد از رشته انرژی درتمام موثر همراه نبود

مسیر در بخش های مختلف همیاری و همکاری تخصصی از طراحی لوگو و تمام بخش ها را داشتند که طبق 

صمیمانه  ایشان بهره ببریم . ان شااهلل در دوره های بعدی با ادامه اختیارات افتخار داشتیم از همکاری رسمی و 

مسیر توسط سایر نیروها شاهد بالندگی بیشتر خواهیم بود و خوشحالیم که اولین گام برای دانشجویان عزیز این 

 رشته ،گروه خوب و دانشکده فوق العاده مان را در حد توان داشته ایم . 

های علمی، انتخابات سراسری دوره جدید از ه یک ساله انجمن، طبق آئین نامه انجمنبا پایان یافتن فعالیت دور

انجام شد. با توجه به شرایط خاص کرونایی، تهران طریق سامانه و توسط معاونت محترم فرهنگی اجتماعی دانشگاه 

دانشگاه خصوصا جناب  روزی، مهربانانه و مسئوالنه  حوزه فرهنگی اجتماعیتالش چندین برابر و همکاری شبانه

شان و معاونت محترم اجرائی دانشجویی دانشکده، جناب اقای دکتر چاهوکی و گروه فوق العادهآقای دکتر زارع

با کرونا همراه بود ولی  1399مهدی رهایی و تیم عالی ایشان را به همراه داشت، که جای تشکر ویژه دارد. سال 

سراسری مرکز بر فعالیت انجمن ها و رعایت آگاهانه کلیه آیین نا مه ها در از مزایای آن ارتباط و نظارت کامل و 

های نو و محیطاین خصوص بود . به دلیل تعداد کم دانشجویان رشته مهندسی اکوهیدرولوژی در گروه انرژی

 ید وزیست و عدم حدنصاب از نظر تعداد اعضا، انتخابات به دور دوم کشیده شد و به لطف ورود دانشجویان جد

تری را برای ادامه این تر و موفقشد و آینده بسیار روشن، جانی دوباره به کالبد انجمن دمیده99پویای ورودی 

 های بعدی انجمن با امیدواری بیشتری رقم زد. مان در دورههای پرنور تالشحلقه

های قبلی مدنظرمان دور میبود و از برنامه مراحل انتخابات انجمن به دلیل دو مرحله ای شدن طوالنی شده 

/ 27/08ماندیم، لذا به محض اعالم رسمی نتایج توسط معاونت محترم فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران در تاریخ 

های علمی و راهنمایی فرایند بعدی توسط تیم راهبردی مسئوالن اجرائی انجمن نامه انجمنبا توجه به آئین 1399

که پس از اعالم نتایج ظرف ده روز باید اسامی نهایی به مرکز اعالم و احکام های علمی در دانشگاه و دانشکده 

صادر شوند،اولین جلسه رسمی انجمن  با محوریت انتخاب دبیر انجمن، معرفی استاد مشاور و ... با نظارت یک 

به جشنکارشناس از طرف دانشکده، جناب آقای نجفی ریاست محترم اداری پشتیبانی و دانشجویی، در روز پن

عضو رسمی، تعداد اعضا  100عصر تشکیل شد. در آئین نامه اعالم شده است تا  5الی  3ساعت  1399/ 29/08

سیده آمنه سجادی،  فهیمه سلیمی کوچی، )نفر اول  5نفره می باشد، لذا به ترتیب حداکثر آرا،  5شورای مرکزی 

نفر بعدی )سیدامیرعلی سجادیان و مطهره  2و  لیال قره داغی، فاطمه روزبهانی و ماهسا فراهانی( عضو اصلی 

عباسی( عضو علی البدل محسوب شدند، که با نظر مثبت تمام اعضا اصلی انجمن اکوهیدرولوژی و هدف مشارکت 

حداکثر دوستان، دو عضو علی البدل همراه سایر عزیزان و با همان شرایط اعضا اصلی خواهند بود. دوستان متفق

ه جدید، لطف داشتند در خصوص استاد مشاور ، ضمن سپاس از جناب آقای دکتر جهانگیر القول جهت دبیری دور

 قبل، اعضا بیشترین رای را به عنوان الویت اول به اقای دکتر یونس نوراللهی دادند. در دوره
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نت ونتایج و سایر تصمیم های روال کار انجمن طی یک صورتجلسه در  اولین نشست انجمن در دور دوم، به معا 

محترم اجرائی دانشجویی وقت دانشکده، جناب آقای دکتر رهایی جهت اقدامات بعدی ارسال شد. از جمله 

تصمیمات ساختاری دیگر طی دو جلسه برگزار شده تا این زمان: درج و معرفی مشخصه های اختصاصی انجمن 

تی دبیر انجمن در راستای منافع بسط حوزه عملیایادآوری مجدد به اکوهیدرولوژی در اساسنامه  داخلی انجمن، 

های مصوب قبلی و اعالم نتایج نهایی می باشد. همچنین  با توجه به شرایط فعلی دانشجویان انجمن و فعالیت

مهندسی اکوهیدرولوژی از نظر تعداد محدود دانشجویان و کمبود نیروهای متخصص و بر حسب نیاز تخصصی، 

یان رشته های مرتبط و در الویت بعدی از فارغ التحصیالن رشته انجمن می تواند رسما از مشارکت دانشجو

مند شود؛ های انجمن بهرهها در فعالیتاکوهیدرولوژی دانشگاه تهران و متخصصین رشته های مرتبط سایر دانشگاه

 ها به گسترش افراد توانمند مسئول و ماهر به این مجموعه کمک کند.تا ضمن افزایش کیفی فعالیت

ها، روابط عمومی و انفورماتیک، اقدامات، راه اندازی مجدد فعالیت کمیته های خبرنامه، وبینارها و همایش از دیگر 

باشد و جهت عضویت رسمی تمام دانشجویان رشته مهندسی اکوهیدرولوژی و رشتهپژوهش، مالی و دارایی  می

تمامی افراد عالقه مند، دارای تبحر، پویایی و زیست فراخوان داده شد تا های نو و محیطهای مختلف گروه انرژی

نظم مسئوالنه با انجمن همکاری داشته باشند. تا این مرحله خانم لیال قره داغی به همراه خانم پریسا صراطی و 

ی ضمیمه نشریه علم "آبنوس"کیا به ترتیب عنوان مسئول و اعضا رسمی کمیته خبرنامه خانم سپیده عارفی

نوروزی در کمیته پژوهش اعالم امادگی کرده اند؛ و به آقای سید امیرعلی سجادیان با توجه  انجمن، آقای اقبال

به تجارب ارزنده شان کمیته مالی و دارایی و به آقای نایبندی کمیته روابط عمومی و انفورماتیک پیشنهاد شده

 است. 

اس میزان مشارکت و همکاری اعضا ها منتظر اعالم آمادگی رسمی عزیزان هستیم. بر اسدر خصوص سایر کمیته

و عالقه مندان، افراد همکار در کمیته های فوق در هر دوره و بخش از فعالیت ها متغیر خواهند بود. خوشبختانه 

شماره اول نشریه تقدیم می شود و انجمن  از همکاری صمیمانه اساتید فرهیخته بزرگوار و دانشجویان پویا نهایت 

ازدوستان دعوت می شود در ارسال خبر به خبرنامه آبنوس با ایمیل   تشکر را دارد. درهمینجا

UT.ABNOUS@gmail.com  و پیش نویس مقاالت ارزشمند خود به نشریه علمی انجمن با ایمیل

UT.ESAJ@gmail.com به کانال تلگرامی انجمن به آدرس ا داشته باشند و به همراه دوستان خود همکاری الزم ر

@UT_ESAJ  ملحق شوند تا ضمن همکاری با انجمن در جریان سایر برنامه های علمی در انجمن و مطالب مرتبط

 در انتها ضمن سپاس از همه عزیزان به معرفی دوستان در کمیته مرکزی می پردازیم. قرار گیرند. 
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به جز دبیر انجمن که در سرتیتر خبر اشاره شده است، استاد مشاور محترم بر اساس حداکثر آرا و سایر اعضا 

کمیته مرکزی، ابتدا اعضا مشترک دور اول و دوم، سپس کلیه اعضا  دور دوم بر اساس حروف الفبا معرفی می

 شوند: 

 
 دکتر یونس نوراللهی

https://scholar.google.com/citations?user=LpFhrIGTQvMC&amp;hl=en 

https://profile.ut.ac.ir/~noorollahi 

 

 
 فهیمه سلیمی ) دور اول و دوم (

 
 لیال قره داغی ) دور اول ودوم (

 

ها: فهیمه سلیمی، لیال قره داغی، فاطمه ؛ آقای سید امیرعلی سجادیان و خانممحترم دور دوم انجمناعضا  

 روزبهانی، ماهسا فراهانی، مطهره عباسی .

 
 

 

 

https://scholar.google.com/citations?user=LpFhrIGTQvMC&amp;hl=en
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 و نشریهمشخصات و تفسیر لوگوهای انجمن  

  انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی "لوگو" 

 سیده آمنه سجادیخانم تفسیر از زبان طراح لوگو  ،ضمن سپاس

 
   .پویایی لی دایره به مفهوم مشارکت جمعی وطرح ک -

عنوان کامل با دو زبان اصلی فارسی و التین و کاربردی بودن لوگو در فعالیت علمی و فراملی ضمن اشاره به  -

 .حوزه فعالیت ها

 ."اکوهیدرولوژی "یت علمی موضوعات رنگ های سبز و آبی معرف محور -

 .قطره اب نمادی از دو محور اصلی علمی رشته تخصصیطرح برگ و  -

و در کنار هم بودنشان اشاره به نگاه هیدرولوژیکی و اکولوژیکی این تخصص میان  پیچش دو نماد قطره و برگ -

 .رشته ای دارد

 هنر ایرانی و کشورمان ایران دارد.ب نامحسوس اشاره به طرح بوته ترمه و تلویحا آطرح قطره  -

 .دانشگاه تهران در لوگو منظور شد تا هویت و منشا اصلی فعالیت را معرف باشدلوگو -

محل قرار گیری لوگو دانشگاه تهران درست در بخش محوری قطره آب و تلویحا اشاره به هسته تراکم قطره آب 

در مبنا  های ما ریشهدارد که مبنای تشکیل قطره آب ومبنا علم هیدرولوژی است همان نقشی که تمام فعالیت

 اصلی یعنی دانشگاه تهران دارد.
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  حفاظت آب، خاک و هوا"لوگو نشریه علمی" 

 

 

 آقای محمد امین وزیری رادتفسیر از زبان طراح لوگو  ،ضمن سپاس

 
 قطره آب نماد منابع آبی  -

 قطره مارپیچ نماد هوا  -

برگ نماد طبیعت و خاک  -  

پر هما نماد دانشگاه تهران )رویکرد علمی( هستش همچنین این نشانه که در اینجا بصورت نیم رخ یک پرنده   -

 باشد.نماد باستانی ایران به نشانه حرکت به سوی اصالح و سعادت نیز میکه دیده می شود 

 دهد.را می دو دست که تمامی این عناصر را در بر گرفته است نماد حامی بودن و حفاظت کردن  -

های دست هم هست نشانه هدف این حامی )پاک سازی آب، خاک برگ روی دست سمت راست که شبیه رگ  -

 باشد.و هوا بت رویکرد علمی( می

دست کشیده شده نشانه تالش برای زندگی  عالمت انسان خوشحال روی دست چپ که بصورت الگوی خط مچ  -

 باشد.ها میبهتر انسان

متفاوت بودن عالمت روی این دو دست نشان دهنده لزوم کار گروهی به منظور حفاظت از آب، خاک در نهایت   -

 باشد.و هوا می
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 اخبار 

  وبینار علمی تخصصی انجمن 

دانشجویی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران در دوره جدید فعالیت خود را با برگزاری وبینار تخصصی -انجمن علمی

 توسط انرژی خورشیدی آغاز کرد.با موضوع محوری تصفیه آب 

 

 فاطمه راضی آستاراییدکتر
https://scholar.google.com/citations?user=iD3fclgAAAAJ&hl=en 

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/razias_m/ 

 

تر سرکار خانم دکاین وبینار بر اساس پوستر با سخنرانی 

دانشیار  فرهیخته گروه مهندسی  فاطمه راضی آستارائی،

دانشکده علوم و فنون نوین، در زیست های نو و محیطانرژی

الی  13ساعت  1399اذر ماه  27روز پنجشنبه 

بصورت مجازی با لینک دانشکده علوم و فنون نوین 14:30

http://vclas9.ut.ac.ir/fnst7 به صورت رایگان در 

با استقبال بسیار خوب  کانکت ادو بی افزار نرم محیط

 برگزارشد.
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  انتخاب مدیر گروه جدید 

را به مدیریت گروه محیط زیست و انرژی  سرکار خانم دکتر فاطمه راضی آستارائی،انتخاب استاد بزرگوارمان  

 های نو با بهترین آرزوها تبریک و شاد باش گوییم.

 

  در تهران  2020رویداد کلیماتون 

 
 برگزار گردیده است. 99آذر ماه  9در مورخ  در تهران  2020رویداد کلیماتون 

 
های پیشرو جامعه جهانی و بشریت مطرح عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین بحرانتغییراقلیم در حال حاضر به

ترین مباحث علمی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در سطوح مختلف ترین و گستردهبوده و یکی از پیچیده

شصت و  ،2050ها حاکی از آن است که تا سال ه اینکه تخمینتوجـه ب است. باجهان را به خود اختصاص داده

توان مدیریت کنند، نمیمیلیارد نفر( در مناطق شهری زندگی می 6.7هشت درصد از جمعیت جهان )حدود 

یکی  زیرا ؛اقلیم در نظر گرفت ای و سازگاری با اثرات تغییرگلخانهشهری را بدون توجه به مبحث کاهش گازهای

آوری در مقابل تغییراقلیم )به دست آوردن افزایش توجه به موضوع تاب ،های شهرهای پایدارمولفه از مهمترین

ریزی همین منظور می بایست اهمیت برنامهبه .اقلیم( است اقلیمی و تغییرظرفیت انطباقی شهرها در کاهش اثرات

باری تواند تاثیرات مخربی و زیانری که میاقلیمی شه آوری در برابر تغییراتمنظور تابو سیاستگذاری شهرها به

های ناب و اجتماعی داشته باشد را با استفاده و بکارگیری از ایدهو  های محیطیبر شهر و شهروندان در زمینه

تفکر نوآورانه و خالقانه مورد توجه قرار داد. آینده شهرها و کالنشهرها در گرو کشف و شکوفایی استعدادها و 

ها از بدنه جامعه بخصوص نسل جوان است تا عالوه بر دستیابی به محورهای پایداری ن نوآوریجـوانه زدن ای

ای برای جهانی فکر کردن و محلی عمل کردن فراهم گردد؛ زیرا برای زیست زمینهشهری بالخص در مقوله محیط

لف کره ک اما متفاوت در نقاط مختفائق آمدن و مقابله با اثرات تغییراقلیم نیاز به اقدام همگانی با مسئولیت مشتر

ها به مدت سه روز به صورت انالین برگزار شد و نتایج داوری ایده و طرح 99آذر ماه  9این رویداد  .زمین است

                              .اعالم خواهد شد 1399در دی ماه 
www.climathon-climate.ir 

  

http://www.climathon-climate.ir/
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 )دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری )شهرداری تهران 

 
https://media.shafaq.com/media/arcella_files/1608287326625()shahr%202%20%20web%20%2009-

24e2.pdf 

 

 

دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت 

شهری )شهرداری تهران( با محوریت تاب آوری شهری 

ها و دهیاریهای شهرداریبه طور مشترک با سازمان

سازی و ارتباط با شبکههای وزارت کشور با هدف 

افزایی اندیشمندان، نخبگان، جامعه دانشگاهی و هم

علمی و بهره گیری از خرد جمعی، در روز چهارشنبه 

 برگزار شد.  1399آذر  26

 

 
 

https://media.shafaq.com/media/arcella_files/1608287326625()shahr%202%20%20web%20%2009-24e2.pdf
https://media.shafaq.com/media/arcella_files/1608287326625()shahr%202%20%20web%20%2009-24e2.pdf
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 زیست:های نو و محیطافتخارات دانشکده علوم و فنون نوین، گروه انرژی 

     درصد دانشمند برتر جهان    2اعضا هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین در بین 

 
عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین جناب اقایان: دکتر رهام رفیعی،  8انجمن در کمال مسرت خدمت 

دی فکور و دکتر مه دکتر مهدی مهرپویا، دکتر فتح ا...پورفیاض، دکتر سید مرتضی حسینی، دکتر علیرضا ترابی،

به طور ویژه خدمت اقای دکتر علیبخش کسائیان، معاونت محترم علمی، و اقای دکتر یونس نوراللهی، معاونت 

 محترم اجرائی دانشجویی، تبریکات صمیمانه خود را اعالم می دارد.
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     کتاب معرفی 

 

  "ایزوتوپ ها و کاربردها  "کتاب 

 ضمن تبریک ویژه  و آرزوی موفقیت

روز افزون از طرف انجمن 

 "تدوین کتاب  ،اکوهیدرولوژی

توسط   "ایزوتوپ ها و کاربردها 

دکترسیدجواد ساداتی آقایان 

از  دکتر محمد میرزاوندو  نژاد

نشگاهی  با افتخار انتشارات جهاددا

 معرفی  می شود.

 

 

  "هوا   آلودگی و انرژی"  کتاب

 

های نو و ضمن تبریک خدمت استاد محترم گروه انرژی

 انرژی و"زیست رشته اکوهیدرولوژی، کتاب ارزشمند محیط

 اقای دکتر حسین یوسفی وتوسط  "آلودگی هوا

 رشه ریزیبرنامه و مطالعات مرکز،  ترجمه و توسط همکاران

 صفحه منتشر شد. 377، در تهران
https://rpc.tehran.ir/default.aspx?tabid=671&ArticleId=235

36 
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   ایران تجدیدپذیر هایانرژی ملی جایزه دوره افتخارآفرینی در دومین 

اجرایی دانشجویی دانشکده، و جناب آقای مهندس سید  محترم جناب اقای دکتر یونس نورالهی، دانشیار و معاونت

 علی موسوی، دانشجوی دکتری مهندسی سیستم های انرژی، در دومین دوره جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر

ایران به عنوان شخصیت علمی برتر  و پژوهشگر جوان نمونه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در سطح کشور 

برگزیده شدند. ضمن تبریک به این عزیزان و خانواده دانشکده علوم و فنون نوین، توفیقات روزافزون ایشان را از 

 درگاه حضرت حق خواستاریم.
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 معرفی دانشجویان و دانش پژوهان موفق  

 نجاما اختصاصی فرسایی قلم دوستان اجازه مقدمه ای در این بخش از خبرنامه دیده شد و با بهالزم  عزیزان، سالم

 در ستون این شد . جاری کوچک های قدم با هرچند خلوص، نهایت در تجارب تدریج به خوشحالم پذیرفت.

 : شد اضافه  دلیل چند به خبرنامه

 

در جهت جریان مجدد دو موضوع       اکوهیدرولوژی رشته دانشجویان با که مثبتی جمعی تالش دانم نمی -1

 بالدن به "دکتری مقطع" اندازی راه و "اکوهیدرولوژی مهندسی" تحصیلی به این رشته نام کلی : اصالح

 ایم، چهمدیریت محترم وقت داشتهگذشته، با لطف  مهربان دانشجویان و دلسوز اساتید قابل ستایش تالش

 می باید که و از همین شماره آنچه اکنون هم از رشته این نام اجازه با ولی پیوندد می واقعیت به زمانی

و هدف یاداوری وتشکر مجدد از دانشجویان و اساتید خوبمان  "مهندسی اکوهیدرولوژی  "نویسیم، یعنی 

 ددنبال تحقق این دو موضوع هستن بود که به

ه که خالصان پرتالش دوره دو اتمام از پابرجا و مانا باشد، حتی بعد و کند پیدا ادامه قشنگ این ستون وکار -2

 با تمام پستی و بلندی های مسیر ولی در نهایت تالش، نبودیم ما

عزیزان بدانند و یقین داشته باشند، چه دانشجو باشند یا فارغ التحصیل، به یادشان خواهیم داشت. همیشه  -3

 هتج در هم باشند... یا تخصص علمی، با گرایش هر از فارغ باید نکنند فراموش جزو این خانواده هستند و

 قشنگ اتحاد یک هستند، خانواده یک در واقع همه ، کل دانشکده و میهن عزیزمان، هم پیشرفت و تکامل

خواهند  ریشه در همینجا همیشه شود. با اخالق هدفمندمان بزرگتر علمی خانواده کمکم و بگیرد شکل

 هستند؛ همیشه هستند، که تکرار می کنم بدانند داشت .

ارتقا  پیشرفت و باشد، غالب آنها مهربانی بر عدالت و جوانمردی، گفتار و رفتار، صداقت خوبی، کنند سعی  -4

 با این مسیر این در درصد چند نیست شرافتمندانه داشته باشندتا برکت ابدی همراهشان باشد. مهم

خصوصیات به موفقیت نهایی برسند ولی با شایستگی واقعی، خلوص و نهایت تالش و توکل که باشد لطف 

 به ستون این الهی هم خواهد بود و همه از بهترین های حضرت حق هستید. تالشگران با اخالق،  حتما در

 خواهید مکان مانا هر و زمان هر از در این خانواده فارغ خواهید داشت. همیشه و در هر شماره جا نوبت

 در پناه امن حضرت دوست باشید تا ابد الهی . .بود

 

 1399نوشته : سیده آمنه سجادی   زمستان                                                                                   
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 )اسامی بر اساس حروف الفبا(

 

 مهندس شقایق دانه کار

 کارشناس ارشد مهندسی اکوهیدرولوژیدانشجوی 

 1397ورودی

 رتبه اول کنکور ورودی و کل دوره تحصیلی مقطع ارشد

 

 مهندس سیده مهسا موسوی

 کارشناس ارشد مهندسی اکوهیدرولوژی

 1396ورودی

 لینک گوگل اسکوالر:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=3T9KatUAAAAJ 

 

 مهندس سید علی موسوی

 انرژی فناوری-انرژی های سیستم مهندسی دانشجوی دکتری

 1398ورودی

 لینک گوگل اسکوالر :

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=526-4swAAAAJ 

 

 مهندس اقبال نوروزی

 کارشناس ارشد مهندسی اکوهیدرولوژی

 1395ورودی

 برخی مقاالت :

به منظور ارزیابی و پهنه بندی وضعیت  PNPI و RAI مقایسه عددی شاخص های هواشناسی

خشکسالی استان کرمانشاه با استفاده از ارزیابی وضعیت  خشکسالی در استان خوزستان؛

بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی شهرستان  ؛(SDI)شاخص خشکسالی جریان رودخانه

 .HADCM3سال آتی با استفاده از مدل 20بروجرد در 

 

 مهندس محمدامین وزیری راد

 انرژی فناوری-انرژی های سیستم مهندسی دانشجوی دکتری

 1398ورودی

 گوگل اسکوالر :لینک 

https://scholar.google.com/citations?user=1AMbFIcAAAAJ&hl=en 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=3T9KatUAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=526-4swAAAAJ
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 بیشتر بیاموزیم  

 

 ویروس کرونا و تاثیر آن بر منابع طبیعی 

شیوع ها، درتمام کشورها ویروس کرونا است. در حال حاضر موضوع جهانی عجین شده با حیات انسان

هزار تن  80کرونا که از اهالی چین آغاز شد و به دیگر نقاط جهان گسترش یافت، تنها در چین بیش از   بیماری

ر د  هایی در خصوص افزایش شمار مبتالیان به بیماری مرگبار کرونادر حالی که هر روز گزارش. را مبتال کرده است

ها را یکی از مهمترین عوامل پیشگیری رسد و مقام های بهداشتی جهان، شستشوی کامل دستجهان به گوش می

 د.نگرانی ها در خصوص بحران کم آبی هر روز بیشتر می شو از ابتال به این بیماری مرگبار بر شمردند،

بر روی کمربند خشک قرار دارند،   کهدر کشورهایی مانند ایران  دهد مسئله کم آبیهای خبری نشان میارشزگ

افزایش شمار مبتالیان به بیماری کرونا در جهان و چگونگی تامین  ؛در مقایسه با سایر کشورها چشمگیرتر است

  .سبب نگرانی مضاعف کارشناسان شده است آب سالم برای جوامعی که با خطر کم آبی روبرو هستند،

ویروس کرونا قطرات تنفسی است که هنگام عطسه، سرفه و حرف زدن از شاخص ترین راه های انتقال   یکی از

 ،جدیدترین تحقیقاتدر ود. شباعث ایجاد بیماری می  شوند و سرانجام ویروس با آلوده کردن افرادوارد محیط می

برابر هوای خشک  19 دانشمندان در دانشگاه میسوری آمریکا فهمیدند که ویروس کرونا در هوای مرطوب،

متری را طی  5توانند اری بیشتری دارد همچنین قطرات تنفسی آلوده به ویروس در آب و هوای مرطوب میماندگ

این دانشمندان اشاره کردند که هوای مرطوب در گسترش ویروس کرونا نقش مهمی دارد، اما برخالف آن  .کنند

البته اندازه قطرات  .کرونا میشودبا تبخیر سریع قطرات مانع ماندگاری ویروس ، هوای خشک همراه رطوبت کم

است که در دم و بازدم یک انسان قطرات تنفسی مشاهده شده  همچنین ؛محسوب می شود  تنفسی نیز مهم

 .همچنین می توانند حامل ویروس نیز باشند ،پروتئین هستند و شامل انواع مواد مانند آب، نمک

 

 زون روی آب های سطحی و زیر زمینی  تاثیرهایپروئیک 

هایپروئیک زون جایی معنا پیدا می کند که آب سطحی و زیر زمینی در کنار هم باشند مثل آبخوان های ساحلی 

که در آن جا تداخل آب شور و شیرینی وجود دارد در این شرایط از نظر کیفی اگر آب زیر زمینی آلوده باشد  در 

ر اکوسیستم درود خانه تاثیر گذار باشد، این زون هایپروئیک می تواند باعث آلودگی آب رودخانه شود  و از نظ

قضیه برعکس هم می تواند باشد یعنی اگر آب  رودخانه آلوده باشد می تواند باعث آلودگی آبخوان و در نتیجه 

  آب شرب شود. از نظر کمی هم حجم وسرعت تبادل آبی در این ناحیه به ویژه در بخش های کناری این زون 

در حاشیه رودخانه شود به همین دلیل بررسی  این ناحیه برای تعیین حریم رودخانه  می تواند باعث فرونشست

 در جایی که ارتباط بین رود خانه و آبخوان و رود خانه وجود دارد تاثیر بگذارد.
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 تاثیر درختان در تغییر کیفیت باران 

ی وجود دارد. باران منبع مهمی های جنگلی رابطه مهمی بین چرخه اکوهیدرولوژیک و عناصر غذایدر اکوسیستم

نه بارش( و تپوشش )فرآیند تاجآید. درختان از طریق تاجبرای ورود عناصر به اکوسیستم جنگلی به شمار می

یر طور کلی سه فرآیند بر تغی)فرآیند ساقاب(، بر کیفیت آب رسیده به کف جنگل )باران خالص( اثرگذارند. به

 گذارد:اثر می ترکیب شیمیایی تاج بارش و ساقاب

 پوشش و تنه درختان؛تجمع مواد موجود در هواسپهر بر روی سطح تاج 

 پوشش و تنه درختان؛ترشح مواد داخل بافت گیاهی به سطح بیرونی تاج 

 درختان.پوشش و تنهجذب عناصر شیمیایی از طریق تاج 

بارش و ساقاب رسیده به کف جنگل بسیار مهم است، زیرا پوشش گیاهی میتواند از غلظت عناصر غذایی در تاج

طور مستقیم و بدون دخالت عوامل موثر بر فرآیند تجزیه عناصر افزوده شده به خاک جنگل از این دو طریق، به

 ولوژی جنگل. تهران: انتشارات دانشگاه تهران(.. اکوهیدر1396)عطارد، پدرام، سید محمدمعین صادقی، استفاده کند. 
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