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چکـیده
آب مایه حیات است و نعمتی است که بیتوجهی و عدم مدیریت مناسب آن بشریت را به مخاطره میاندازد؛ تا آنجا که
تحلیلگران ،جنگهای آینده را در راستای منابع آبی و رسیدن به آن میدانند .در حقیقت بحران آب یک امر اجتماعی است
و آب به عنوان یکی از پدیدههای اساسی محیط زیستی ،پدیدهای چندوجهی است که مدیریت بهرهبرداری و توسعه منابع
آب نیز یک موضوع پیچیده و چندبعدی است و به نظر میرسد تاکنون بیشتر بعد فنی آن مد نظر قرار گرفته و به ابعاد
اجتماعی -جامعه شناختی آن کمتر توجه شده بلکه از جنبههای فنی و زیستی مورد توجه قرار گرفته است .بررسیها نشان
میدهد ارتباط متقابل و معنیداری بین ساختار مدیریت آب و ساختار جامعه شناختی کشورها اعم از سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی وجود دارد که بدون شناخت و توجه به آن نمیتوان راهکار جامع و پایداری برای مدیریت منابع آب کشور ارائه
داد .در این مقاله مروری با مطالعه اسناد مکتوب ضمن بررسی بحران آب و اهمیت توجه در بکارگیری استراتژیهای
مناسب برای گذر از این بحران به نقش و اهمیت سایر علوم همچون تاریخ ،حسابرسی آب ،علوم اجتماعی و  ...پرداخته و
در پایان چند راهکار برای تقویت پیوند سایر علوم با علم مهندسی آب و ترغیب محققان به داشتن دیدگاه جامعتر و
چندبعدی به فرایند مدیریت آب ارائه شده است.

واژگـان کلـیدی :مدیریت منابع آب ،علوم اجتماعی ،هیدرولوژی اجتماعی ،حسابرسی آب
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تخریب محیط زیست ،رشد جمعیت ،شهرنشینی ،الگوهای ناپایدار و نابرابر مصرف ،درگیریها و ناآرامیهای اجتماعی و
مهاجرتهای بیسابقه از جمله فشارهای بهم پیوسته ایست که بشر با آنها روبروست ( .)Un-Water, 2019و در این میان ،نقش
آب نه تنها به عنوان یک عنصر مهم زیست محیطی و یک کاالی اساسی ،بلکه به عنوان یک ضرورت برای اشکال محتلف زندگی
و اهمیت آن در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و انسانی و بعضاً ابزاری برای تسلط اقتصادی بشمار میرود( ;Rault et al., 2008
 .)Aromolaran et al., 2019به لحاظ ،ظهور تمدنهای پیچیده در جایی که انسان توانست آب را مهار کند ( Manual,
 ،)2008آب به عنوان یک منبع باارزش برای ارزش افزوده اقتصادی برای بخش کشاورزی و صنعت مورد توجه قرار گرفته است
( )Rault et al., 2008و اهمیت حیاتی آب بر کسی پوشیده نیست (حجازی و اسماعیلی کیا.)1000 ،
آب مایه حیات است و نعمتی است که بیتوجهی و عدم مدیریت مناسب آن بشریت را به مخاطره میاندازد تا آنجا که
تحلیلگران ،جنگهای آینده را در راستای منابع آبی و رسیدن به آن میدانند (اسکوهی و اسماعیلی .)1001 ،آب نقش اساسی در
زندگی انسان و کشاورزی دارد زیرا مهمترین منبع برای تولید محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی است .با توجه به کمبود شدید
آب و تقاضای زیاد در مورد این منبع کمیاب ،مدیریت صحیح و برنامه ریزی برای حفظ این منبع بسیار ضروری است ( Khatibi
 .)& Arjjumend., 2019; Gholamrezai & Sepahvand., 2017زیرا شواهد حاکی از فشار رو به تزاید بر منابع آب در
سراسر جهان است ( )Manual, 2008; Srdjevic et al., 2017و وضعیت اکولوژیکی آب به دلیل افزایش فشار فعالیت های
انسانی؛ تغییر اقلیم و مدیریت نامناسب در سراسر جهان تهدید میشود ( ;Fecih et al., 2018; Franzen et al., 2015
 .)FAO, 2014لذا نتیجه مستقیم این شرایط ،لزوم توجه به این موهبت را دو چندان نموده است (حجازی و اسماعیلی کیا،
1000؛ صالحی و عزیززاده.)1000 ،
بحران آب یک امر اجتماعی است ( .)Rault, 2008آب به عنوان یکی از پدیدههای اساسی محیط زیستی ،پدیدهای
چندوجهی است که مدیریت بهرهبرداری و توسعه منابع آب نیز یک موضوع پیچیده و چندبعدی است و به نظر می رسد تاکنون
بیشتر بعد فنی آن مد نظر قرار گرفته و به ابعاد اجتماعی -جامعه شناختی آن کمتر توجه شده بلکه از جنبههای فنی و زیستی مورد
توجه قرار گرفته است (صالحی1001 ،و حب وطن.)1000 ،
بررسی ها نشان می دهد ارتباط متقابل و معنی داری بین ساختار مدیریت آب و ساختار جامعه شناختی کشورها -اعم از
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی -وجود دارد و بدون شناخت و توجه به آن نمیتوان راهکار جامع و پایداری برای مدیریت منابع آب
کشور ارائه داد (حب وطن.)1000 ،
متاسفانه در ایران ،غفلت از ابعاد اجتماعی و فرهنگی آب تا سالهای اخیر ،کامالً مشهود بوده و طی دهه اخیر نیز که ابعاد
اجتماعی-فرهنگی آب مورد توجه قرار گرفته است ،خأل بنیانهای نظری و اندیشهای در مباحث مطروحه کامالً مشهود است.
پرداختن به مسائل آب و اتخاذ راهکارهای مناسب برای مدیریت این منبع حیاتی در جامعه ،مستلزم ارتقای دانش ،اندیشه و مبانی
نظری است تا با برخورداری از این مبانی علمی قوی و نیز تجربیات گسترده بینالمللی ،بتوان از دستاوردهای بشری در عرصه نظر
و عمل برای مواجهه با پدیده آب در ایران استفاده کرد (صالحی.)1001 ،
اصوالً مدیریت و بهره برداری از منابع آب موضوعی پیچیده و چندبُعدی (حب وطن )1001 ،و در عین حال سیستمی پیچیده
متشکل از مولفه های گوناگون آب ،تاسیسات فنی ،مردم ،نهادها و روابط گوناگون اجتماعی و محیط طبیعی است و بنابراین نیازمند
یک نگاه و رویکرد میانرشتهای و کلنگر است .به عنوان مثال از آنجا که بهرهبرداری و مصرف آب توسط افراد و گروههای انسانی
صورت میگیرد ،بنابراین مثالً جامعهشناسی به عنوان علمی که ساختارها و گروهها و نهادهای اجتماعی موجود در یک جامعه و
روابط آنها را مطالعه میکند میتواند در شناخت نظام مدیریت منابع آب و حل مشکالت موجود در آن مفید باشد .از سوی دیگر،
اغلب کارشناسان معتقدند مشکل اصلی در منابع آب اغلب کشورها نه در کمبود فیزیکی آب بلکه در نحوه مدیریت و حکمرانی آب
ریشه دارد (حب وطن.)1001 ،
مدیریت آب همیشه نیازمند علومی بیش از علوم فیزیکی بوده زیرا فرایندی است که شامل هزاران یا حتی میلیونها برنامه-
های عملیاتی ،مالی ،برنامهریزی ،سیاستگذاری و استفاده از تصمیمات است و بیشتر تصمیمات توسط مصرف کنندگان آب و بهره
برداران گرفته می شود و نسبتاً تعداد معدودی توسط مدیران سیستم گرفته میشود ،لذا هماهنگسازی این تصمیمات در یک
سیستم پیچیده و وابسته به یک چارچوب مؤثر اقتصادی و اجتماعی و یک سیستم اجتماعی و اقتصادی بزرگتر برای پشتیبانی است
(.)Lund, 2015
لذا در این مقاله با بررسی منابع مکتوب به بررسی نقش و اهمیت برخی از علوم در مدیریت منابع آب پرداخته شده است تا
شاید گامی در جهت ترغیب محققان به توجه بیشتر به اهمیت سایر علوم برای نیل به موفقیت در برنامههای مدیریت منابع باشد.

 -2حسابداری آب
حسابداری آب علم نوینی است که برای سازماندهی اطالعات آب مطرح شده و برای مطالعه رابطه بین اقتصاد و محیط زیست،
چارچوبی مفهومی ایجاد می نماید .این علم در پاسخ به نیاز مبرم موجود برای تهیه اطالعات شفاف و با هدف مدیریت کارای آب
ایجاد شده است (حجازی و اسماعیلی کیا .)1000 ،حسابداری آب به ایجاد حسابهای آب به عنوان سازوکاری جهت کمک به
فرایند تصمیمگیریهای مرتبط با آب اشاره دارد که این فرایند شامل استفاده از حسابهای آب در مدیریت ،برنامهریزی ،کنترل و
پاسخگویی سازمانها در قبال منابع میباشد .حساب های آب براساس اصول و قواعد مقرر شده توسط سازمان ملل شکل گرفته
است و بر جریان فیزیکی آب تمرکز دارد (صالحی و عزیززاده.)1000 ،

 -3علوم اجتماعی و مدیریت آب

 -4تاریخ و مدیریت منابع آب
برنامهریزی برای توسعه و مدیریت منابع آب ،بدون توجه به دو مقوله تاریخ و زمان میتواند به تکرار تجارب ناموفق گذشته یا
افدماتی بدون تجارب ناموفق گذشته یا اقداماتی بدون آینده نگری بینجامد که به واسطه اثرات انباشتی و رابطه آنها با سایر متغیرها
در طول زمان ،سبب شده است که این نظام برخی از اشتباهات و اقدامات ناکارآمد را چندین و چندبار تکرار نماید .طرحهای مختلف
مدیریت و توسعه منابع آب در حوضه زاینده رود آشکارترین نمود این مسئله است .جامعه شناسی تاریخی بحران آب در حوضه
زاینده رود نشان می دهد که افزایش منابع آبی حوضه به دالیل گوناگون نه تنها می تواند کمبو آب را در این حوضه حل نماید بلکه
با افزایش شکاف بین مصارف و منابع آبی حوضه ،بحران آب را در آن تشدید میکند؛ اما این نظام به دلیل نادیده گرفتن تاریخ در
مطالعات خود ،بدون توجه به تجارب تاریخی گذشته ،همچنان بر طبل تکرار راهکارهای قدیمی و پرهزینه ای می کوبد که توانایی
حل مسأله را ندارند (فاضلی و فتاحی.)1001 ،
به لحاظ مدیریت آب ،امروز کشورمان در یکی از حساسترین گذرگاه های تاریخی خود قرار دارد که به طور حتم شناسایی و
تبیین صحیح این مسئله نیازمند نگاه تاریخی به ابعاد مختلف آن است .در واقع تاریخ میتواند به ما بگوید که چگونه در یک شرایط
جغرافیایی به وضعیت ناگوار فعلی رسیده ایم و در ادامه چگونه از این وضعیت نامطلوب که در نظام اجتماعی ما به طور حتم تاثیر
گذار خواهد بود ،خارج شویم و در این مسیر نیازمند چه ابزارهایی هستیم .بررسی و واکاوی تفاوت وضعیت امروز ایران با دو هزار
سال پیش به طور حتم بسیاری از مسائل را روشن خواهد کرد (آل یاسین.)1001 ،
بحران آب – و نه البته کمآبی -محصولی سیاسی -اجتماعی با ابعاد اقتصادی و محیطِزیستی گسترده است .تصور نمیشود
بحرانی که منشائی سیاسی-اجتماعی دارد و برآمده از سازماندهی و صورتبندی اجتماعی خاصی است ،صرفا با رویکردهای
اقتصادی و فنی قابلتعدیل ،کنترل یا حلشدن باشد (فاضلی.)1001 ،
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مدیریت موفقیت آمیز منابع وابسته به تغییر در رفتار کسانی است که مدیریت این منابع را برعهده دارند و عدم حمایت آنها
گاهی ناشی از کمبود دانش و درک الزم از رفتار مورد نظر است لذا درک اثر عوامل اجتماعی ،روانشناسی ،نهادی و اقتصادی برای
موفقیت استراتژی های مدیریت منابع ضروری است (.)Floress et al., 2015
آب ،عالوه بر جنبههای فنی و طبیعی ،مسالهای است با ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی .آب ،منبع زندگی است؛ آب ،منبع
الهام است؛ آب ،منبع قدرت است؛ آب ،منبع همکاری یا تضاد است و نهایتاً ،آب ،منبع پایداری است (صالحی)1001 ،
یکی از مهمترین علل ناکامی این نظام مدیریت ،عدم توجه به مسئله آب در ایران به مثابه مسئلهای پیچیده ،بین رشتهای و
بدخیم است که سبب شده ارزیابیهای صورت گرفته از پروژهها و طرحها ،صرفا به ابعاد اقتصادی و فنی محدود شده و به واسطه
نادیده گرفتن سایر ابعاد ،در بعضی موارد حتی اهداف اقتصادی آنها نیز در کوتاه و بلندمدت محقق نگردد .یکـــی از مهمتریـــن
ابعاد مغفـــول در نظام مدیریـــت منابع و مصـــارف آب در ایـــران ،ابعاد اجتماعی اســـت (فاضلی و فتاحی.)1001 ،

 -5هیدرولوژی اجتماعی
برخالف رویکردهای دقیق مهندسی ،مدیریت آب تمامی نگرشهایی را شامل میشود که تعامل بشر و چرخهی آب در آن
نقش اساسی دارد ،واقعیتی که تاکنون در کشور دیده نشده و پایش نیز نگردیده است .امروزه توسعه جوامع انسانی ،منجر به پیوندی
ناگسستنی میان بشر و سیستمهای هیدرولوژیک شده و اثرات توسعه اجتماعی از طریق تصمیمگیریهای مدیریتی بر سیستمهای
آبی بازتاب مییابند .بهطور یقین در چنین شرایطی پیشبینی واکنشهای حوضههای آبریز با تکیه بر هیدرولوژی سنتی غیرممکن
9

خواهد بود .این شرایط منجر به تحولی عظیم در علم هیدرولوژی گردید و موضوع جدید » هیدرولوژی اجتماعی« در سال 0910
برای اولین بار مطرح شد .هیدرولوژی اجتماعی ،شکل گرفته در چارچوبهای اقتصاد و سیاست ،مرزهای علم هیدرولوژی را به
سمت پذیرش انسان بهعنوان جزئی تفکیکناپذیر و یکپارچه با چرخهی هیدرولوژی سوق داده است .این شاخهی نوظهور از
هیدرولوژی ،در جستجوی درک معنادار پویایی ،همتکاملی و برهمکنشهای سیستمهای پیوستهی انسان ـ آب بوده ،بهطور مؤثری
یکپارچگی جامع جنبه های محیطی و اقتصادی ـ اجتماعی هیدرولوژی را در نظر داشته و با تمرکز بر اصول علمی و بنیادین،
شناسایی و تحلیل برهمکنش ها ،بازخوردها و همتکاملی رفتار جوامع انسانی با سیستم هیدرولوژیکی را بر عهده میگیرد (قلی زاده
سرابی و قهرمان.)1001 ،

نتیجهگیری

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1911

آمار جهانی (فائو) نشان میدهد بخش کشاورزی به طور میانگین حدود  19درصد آب مصرفی را در جهان به خود اختصاص
داده است .سهم آب مصرفشده در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب  94و  90درصد است .این رقم
برای کشورها ،متفاوت است؛ بهطوریکه برای کشور هند  01درصد ،برزیل  19درصد ،مصر  91درصد ،چین  14٤1درصد است
(روزنامه شرق .)1001 ،وجود این آمار نشان میدهد که بحران آب یک بحران جدی است و باید برای بخش عمده مصرف کننده
آب یعنی بخش کشاورزی چاره ای اندیشید و این در گروه مشارکت و همیاری گروه بهره برداران از آب یعنی کشاورزان است و این
امر تحقق پذیر نیست جز با درک مناسب از فرایند مدیریت منابع آب و این که باید پذیرقت مدیریت منابع آب پدیده ای چند بعدی
است و باید از سایر علوم بهره برد و یاری جست.
از راهحلهای پیشنهادی در این راستا میتوان به اقدامات مشترک بین وزارتهای مختلف از جمله وزارت علوم ،وزارت آموزش
و پرورش ،وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه کارکنان و دانشجویان و هنرآموزان
و آگاهی سازی آنان اشاره داشت .همچنین پیشنهاد میشود تعدادی واحدهای درسی برای رشتههای دانشگاهی فنی و مهندسی آب
و خاک تعریف و تدوین گردد که در آنها مباحث غیرسازهای و میانرشتهای مانند جامعهشناسی توسعه روستایی ،جامعهشناسی
زیستمحیطی ،ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرحها و پروژههای آبی ،ارزیابی اثرات محیطزیستی ،آمایش سرزمین و  ...تدریس و
آموزش داده شود البته پیشنهاد میشود این حرکت از سطوح پایینتر آموزشی یعنی از مدارس در مقاطع حتی ابتدایی آغاز گردد.
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Water Crisis is a Social Issue that Needs the Help of Science
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Water is the lifeblood and a blessing that neglects it and mismanages it to the point that analysts
see future wars in the direction of and access to water. In fact, the water crisis is a social issue,
and water as one of the fundamental environmental phenomena is a multifaceted phenomenon
where the management of water resource utilization and development is a complex and
multidimensional issue, and seems to be the most technical aspect to date. Its social and
sociological dimensions have been neglected but technical and biological aspects have been
considered. Studies show that there is a significant and significant relationship between water
management structure and sociological structure of countries, including political, social and
economic, which cannot be integrated and sustainable for water resources management without
recognition and attention. Provided. In this review article, while studying the written documents,
while examining the water crisis, and the importance of attention in applying appropriate
strategies to overcome this crisis, the role and importance of other sciences such as history, water
auditing, social sciences, etc. are discussed. To further link the other sciences with water
engineering science and encourage researchers to have a more comprehensive and
multidimensional view of the water management process.
Keywords: Water Resources Management, Social Sciences, Social Hydrology, Water Account
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1911

بررسی تأثیر بیوچار برگ زیتون بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
خاک لوم سیلتی

معصومه فراستی ،1حسین شاکری ،2علی راحمی

3

تاریخ دریافت99/50/50 :
تاریخ پذیرش99/50/01 :
کد مقاله18975 :

چکـیده
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر بیوچار برگ زیتون بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک لومسیلتی شامل جرم
مخصوص ظاهری ،رطوبت وزنی ،ظرفیت نگهداری رطوبت ،تخلخل ،رطوبت اشباع ،هدایتالکتریکی و اسیدیته خاک
میباشد .تیمارهای پژوهش شامل سه سطح بیوچار (یک ،دو و چهار درصد) و سه دمای پیرولیز  055 ،055و  855درجه
سانتیگراد با سه تکرار میباشد .نتایج مقایسه میانگین نشان میدهد که تیمار دمایی  855درجه سانتیگراد ،یک و دو
درصد بیوچار دارای بیشترین جرم مخصوص ظاهری و تیمار  055درجه سانتیگراد ،چهار درصد بیوچار دارای کمترین جرم
مخصوص ظاهری میباشند .با افزایش دمای پیرولیز ،جرم مخصوص ظاهری افزایشیافته است .همچنین تیمار 055
درجه ،چهار درصد بیوچار بیشترین میزان تخلخل و تیمارهای  855درجه ،دو درصد بیوچار دارای کمترین تخلخل بودند.
صفت رطوبت اشباع در تیمار  055درجه ،یک درصد و  055درجه ،چهار درصد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار
بود .تیمار دمایی  055درجه سانتیگراد ،تیمار چهار درصد دارای بیشترین آب قابلدسترس و تیمار دمایی  855درجه
سانتیگراد ،بیوچار یک درصد کمترین میزان آب قابلدسترس را داشتند .با افزایش درصد بیوچار میزان آب قابلدسترس
افزایشیافته است .نتایج بیانگر اثرات مؤثر کاربرد بیوچار بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با بافت متوسط میباشند.

واژگـان کلـیدی :بیوچار ،دمای پیرولیز ،ماده آلی ،منحنی رطوبتی خاک ،هدایتالکتریکی.

 -1دانشیار دانشكده كشاورزي ،دانشگاه گنبدكاووس Farasati2760@gmail.com

 -2دانشجوي كارشناسی مهندسی آب ،دانشكده كشاورزي ،دانشگاه گنبدكاووس.H.rostami1996@gmail.com،
 -9استادیار دانشكده كشاورزي ،دانشگاه گنبدكاووس.Rahemi@gonbad.ac.ir ،
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1911

در بسیاری از مناطق خشک و نیمهخشک جهان ازجمله ایران ،کمبود مادهآلی 0خاک ،کمبود منابع آلی و ناپایداری آنها در
خاک ،از بزرگترین چالشهای مطرحشده در ضعف حاصلخیزی خاک و رشد و عملکرد نامناسب گیاه محسوب میشود (فروهر و
همکاران .)0098 ،همچنین مصرف بیرویه کودهای شیمیایی موجب شده که مقدار مادهآلی در خاکهای کشاورزی روزبهروز کمتر
شود و به دنبال آن عملکرد محصول کاهش یابد؛ بنابراین برای حفظ حاصلخیزی خاک ،بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن و
حفظ تعادل در عوامل زیستمحیطی ،مصرف کودهای آلی در خاکهای کشاورزی امری اجتنابناپذیر است ( Zhang and
 .)Sun,2014برای بهبود پایدار حاصلخیزی خاکها با استفاده از مواد آلی موجود ،پایدار کردن مواد آلی از طریق تبدیل آنها به
بیوچار 2که از ماندگاری حداقل  05تا  055ساله در خاک برخوردار است میتواند بهعنوان یک راهبرد اساسی پیشنهاد شود
( .)Lehmann and Joseph,2559لذا استفاده از بیوچار در زمینهای کشاورزی بهعنوان منبع تأمینکننده مواد آلی برای رشد
گیاه و اصالحکنندهای برای بهبود ویژگیهای خاک پیشنهادشده است ( .)Rawat et al.,2019; Rehman et al.,2018بیوچار
نام یک ترکیب آلی ﻏنی از کربن است که از طریق تﺠزیه گرمایی هر نوع زیستتوده تحت شرایط بدون اکسیژن یا حﻀور جزﺋی
آن ،که در اصطالح پیرولیز 0گفته میشود ،به دست میآید ( .)Lehmann and Joseph,2009تحقیقات نشان داده است این
ماده نیز با ترسیبکربن 4تأثیر عمدهای در کاهش گازهای گلخانهای و بهبود پدیده گرمایش جهانی دارد (.)Liu et al.,2014
اساساً تولید بیوچار باهدف جلوگیری از انتشار گازهای گلخانهای از طریق تﺜبیت بلندمدت کربن پیشنهادشده است ( verheijen et
 .)al., 2010همچنین بررسیهای انﺠامشده پیرامون تأثیر بیوچار نشان میدهد که مقدار تأثیر بیوچار بهعنوان یک اصالحگر برای
خاک با توجه به ماهیت فیزیکی و شیمیایی ،از تعامل بیوچار با خاک و همچنین اثرات حاصل از آن بر بهرهوری گیاه تعیین میشود
) (Chintala et al., 2014; Chan et al., 2007نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهد ذرات بیوچار بر روی ظرفیت نگهداشت
آب 0و مواد مغذی 1اثر میگذارد ).(Lei et al., 2013لذا براین اساس ذرات کوچکتر دارای سطح باالتری هستند که باعث
افزایش مواد مغذی و ظرفیت نگهداشت آب شود .بیوچار بسیار متخلخل است ) )Atkinson et al., 2010و بنابراین میتواند
بهطور بالقوه به ذخیرهسازی و نگهداشت آب در خاک کمک کند و بهطور بالقوه با آرایش منافذ بین ذرات بر اثرات مربوط به
نگهداشت آب ،خاک تأثیر مﺜبت میگذارد ) .)Hardie et al., 2014تحقیقات متعددی پیرامون تاثیر بیوچار در بهبود پایداری
خاکدانهها ( ،)Ouyang et al., 2016افزایش تخلخل ،کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک و افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت
اشاره میکند ( .)Andrenelli et al., 2016در تحقیقی که برای بررسی اثرات کوتاهمدت بیوچار حاصل از برگ خرما تحت
شرایط دمایی متفاوت ( 405 ،455 ،005 ،055و  055درجه سانتیگراد) بر حفظ رطوبت در خاک لوم شنی صورت گرفت .بر اساس
نتایج بدست آمده از تحقیق ،بهطورکلی با افزایش دما در دامنه  055تا  055درجه سانتیگراد کاربرد بیوچار باعث کاهش معنیدار
( )P < 5/50جرم مخصوص ظاهری و افزایش معنیدار ( )P < 5/50منافذ بزرگتر از  5/2میکرومتر که به لحاظ ذخیره رطوبت
قابلدسترس گیاه حاﺋز اهمیت است میگردد (نوروزی و همکاران.)0090 ،در تحقیق دیگری به بررسی تأثیر بیوچار تولیدشده از
خرده چوب در دمای  020درجه سانتیگراد را بر جرم مخصوص ظاهری و آب قابلدسترس در خاک با بافت لوم سیلتی که بیوچار
به میزان  0درصد وزنی به خاک اضافه شد ،پرداخته شد .یافتههای حاصل از تحقیق خاطرنشان میکند که افزودن بیوچار به خاک
لوم سیلتی سبب افزایش  4/2درصدی آب قابلدسترس و سبب کاهش  05/0درصدی جرم مخصوص ظاهری شد ( Burrell er
 .)al.,2016همچنین در پژوهشی که پیرامون اثرات مفید کوتاهمدت کاربرد بیوچار ضایعات مختلف پسته بر بهبود برخی
ویژگیهای شیمیایی و حاصلخیزی یک خاک لومی ،در نمونههای تیمار شده با سه بیوچار تهیهشده از تفاله نرم پسته ،پوست سخت
پسته و چوب درختان پسته  25ساله در دمای  155درجه سلسیوس (به میزان  0درصد وزنی) ،در هر پنج زمان ( 4 ،0 ،2 ،0و  0ماه)
صورت پذیرفت ،یافتههای بهدستآمده از پژوهش حاکی از آن است که کاربرد مواد بهساز و زمانهای مختلف خوابانیدن ،اثر
معنیداری بر میزان  pHخاک نداشته است اما در طرف مقابل ،افزایش معنیدار از میزان قابلیت هدایت الکتریکی نسبت به تیمار
شاهد مشاهده شد (خادمی و همکاران .)0098 ،در تحقیقی دیگر جهت بررسی پیرامون تأثیر بیوچار ذرت بر خصوصیات شیمیایی و
میکروبیولوژیکی دو خاک آهکی رسی و شنی ،مطالعهای انﺠام گردید ،یافتههای تحقیق حاکی از آن بوده است که با افزایش دمای
گرما کافت 05-98( pH ،درصد) و سطح ویژه ( 020-0482درصد) بیوچار افزایشیافته است و همچنین مصرف بیوچار در دو خاک
آهکی شنی و ماسهای باعث افزایش  2-0( pHدرصد) و قابلیت هدایت الکتریکی ( 7-11درصد) در مقایسه با نمونه شاهد شده
1

Organic matter
Biochar
3 Pyrolysis
4 Carbon sequestration
5 Water holding capacity
6 Nutrient
2
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است (خادم و همکاران .)0098 ،با توجه به مطالب ذکرشده و اهمیت بیوچار بر خصوصیات خاکها و همچنین به دلیل اینکه
تاکنون اثر بیوچار برگ درخت زیتون بر خصوصیات خاک موردبررسی قرار نگرفته است .در این پژوهش اثرات دما ،روز و درصد
بیوچار برگ زیتون بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم سیلتی پرداخته شده است.

 -2مواد و روشها
این تحقیق در پاییز  0091در آزمایشگاه مرتع دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبدکاووس باهدف بررسی تأثیر کاربرد بیوچار برگ
زیتون بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک لوم سیلتی انﺠام شد .برای تهیه بیوچار برگ زیتون ،ابتدا برگ زیتون یک هفته در
معرض هوا خشک شد .برگ خشکشده زیتون با استفاده از دستگاه خردکن به قطعات ریز به ابعاد کمتر از دو سانتیمتر تبدیل شد.
با استفاده از ورقههای آلومنیومی ،پاکتهای مخصوص ساخته و با قرار دادن برگ خردشده زیتون در داخل آنها بستههای حدود
 255گرمی تهیه و کامالً مسدود شد .بستهها در یک کوره الکتریکی در دماهای  055،055و  855درجه سانتیگراد به مدت چهار
ساعت در شرایط بدون اکسیژن حرارت داده شدند .الزم به ذکر است که در ﻏالب پژوهشها برای پیرولیز آهسته مدتزمان حرارت
دهی یک تا چهار ساعت و درجه حرارت الزم بین  055تا  855درجه سانتیگراد گزارششده است ( .)Yu et al.,2013بدین
ترتیب سه نوع بیوچار با نامهای  B500 ،B300و  B700از یک نوع ماده اولیه برگ زیتون ،ولی در دماهای متفاوت تهیه شدند.
سپس بازده بیوچار از رابطه زیر تعیین گردید:
𝑟𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑐ℎ
= 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 %
× 100
()0
𝑚
𝑤𝑎𝑟

])

()2
−3

𝑥100−

𝑥

𝑝2

𝑝1

( 𝜌𝑏 = 100/[( ) +

در این رابطه 𝜌 ،جرم مخصوص ظاهری مخلوط خاک و بیوچار( 𝑚𝑐 𝜌1 ،)𝑔.جرم مخصوص ظاهری بیوچارρ2 ،جرم
مخصوص ظاهری خاک و  xدرصد وزنی بیوچار میباشد (نوروزی و همکاران .)0090 ،رطوبت در مکشهای  055و 00555
سانتیمتر به ترتیب رطوبت در ظرفیت مزرعه و رطوبت در نقطه پژمردگی داﺋم میباشند .با استفاده از معادله زیرآب قابلدسترس
گیاه در تیمارهای مختلف تعیین شد:
𝑃𝑊𝑃𝜃 𝑃𝐴𝑊𝐶 = 𝜃𝐹𝐶 −
)(0
در این رابطه θFC ،رطوبت در ظرفیت مزرعه و  θPWPرطوبت در نقطه پژمردگی داﺋم میباشد .میزان رطوبت در نقطه ظرفیت
زراعی و پژمردگی داﺋم با استفاده از دستگاه صفحات فشاری تعیین گردید .برای تعیین ظرفیت نگهداری رطوبت در تیمارهای
مختلف ،ابتدا نمونهها به مدت  24ساعت به حالت اشباع نگهداری شدند .سپس به مدت  24ساعت در کاﻏذ صافی قرار داده شدند
تا پس از خروج آب ثقلی وزن تر آنها تعیین شود .نمونههای مرطوب به مدت  24ساعت دیگر در آون  050درجه سانتیگراد قرار
داده شدند تا وزن خشک آنها تعیین شود و درنهایت ظرفیت نگهداری رطوبت (درصد وزنی) با استفاده از معادله زیر تعیین گردید
(:)Yu et al.,2013
()4

× 100

𝑦𝑟𝑑𝑀𝑀𝑤𝑒𝑡 −
𝑦𝑟𝑑𝑀
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در این رابطه Yield ،بازده تولید به درصد و  mbiocharو  mrawبه ترتیب وزن بیوچار و وزن ماده خام برحسب گرم
میباشد .دانههای کوچکتر از دو میلیمتر دارای مناسبترین دانهبندی جهت مصارف کشاورزی میباشد ( Lehmann and
 ،)Joseph,2009ازاینرو نمونههای بیوچار بهدستآمده آسیاب شده و از الک دو میلیمتر عبور داده شد .بیوچارهای تهیهشده که
معادل یک ،دو و چهار درصد خاک بود ،بهصورت دستی و بهطور یکنواخت با خاک مخلوط شدند .خاک مورداستفاده از عمق (05-5
سانتیمتری) با بافت لوم سیلتی و جرم مخصوص ظاهری  0/00گرم بر سانتیمتر مکعب تهیه شد .خاک تهیهشده در هوای آزاد
خشک و کوبیده شده و از الک دو میلیمتر عبور داده شد .نمونههای مخلوط خاک و بیوچار به مدت دو ماه در داخل کیسههای
نایلونی ،در دمای  25تا  20درجه سانتیگراد و با رطوبت ثابت در انکوباتور خوابانده شدند .در روز اول 05 ،00 ،و  15روز از خواباندن
نمونهها ،جرم مخصوص ظاهری ،رطوبت وزنی ،تخلخل ،درجه اشباع EC ،و  pHنمونهها تعیین شد .جرم مخصوص ظاهری
نمونهها قبل از خواباندن بر اساس معادله زیر محاسبه گردید:

= )𝑊𝐻𝐶(%

در این رابطه WHC ،به درصد و  Mwetو  Mdryبه ترتیب وزن تر نمونه و وزن خشک نمونه برحسب گرم میباشد .نتایج
بهدستآمده پـس از اطمینـان از نرمـال بـودن دادهها با استفاده از نرمافزار اکسل مورد تﺠزیهوتحلیل آماری قرار گرفت ،به این
صورت که معنیداری تفـاوت بین تیمارهای مختلف از طریق تﺠزیه واریـانس یکطرفه دادهها تعیین شد و مقایسه میانگینها با
استفاده از آزمـون دانکن صورت گرفت.

1

 -3نتایج و بحث
نتایج خصوصیات خاک منطقه موردمطالعه در جدول  0اراﺋهشده است.

عمق
()cm

هدایتالکتریکی
()ds/m

اسید
یته

5-05

0/90

0/80

جدول  -1برخی از خصوصیات خاک مورد مطالعه
جرم
سیلت رس
شن
رطوبت
مخصوص
تخلخل
اشباع
ظاهری
()%
)(g/cm3
0/7 82
22/2 5/44
0/00
2/28

رطوبت
وزنی

رطوبت
Fc

رطوبت
pwp

4/57

5/22

5/57

بازدهی بیوچار در دمای  055 ،055و  855درجه سانتیگراد به ترتیب  00/07 ،24/00و  00/14بود که نشاندهنده افزایش
بازدهی بیوچار با افزایش دمای پیرولیز میباشد .در جدول  2تﺠزیه واریانس روز ،دما و بیوچار و همچنین اثرات متقابل دوگانه و
سهگانه بر روی تمام صفات موردمطالعه اراﺋهشده است.
جدول  .2تجزیه واریانس روز ،دما و بیوچار و همچنین اثرات متقابل دوگانه و سهگانه بر روی تمام صفات موردمطالعه
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* :بیانگر معنیداری در سطح احتمال یک درصد است :** .بیانگر معنیداری در سطح احتمال پنج درصد است.

نتایج جدول  2نشان میدهد که تأثیر کاربرد بیوچار زیتون بر ظرفیت نگهداشت آب ،جرم مخصوص ظاهری ،تخلخل ،رطوبت
اشباع ،رطوبتپژمردگیداﺋم ،هدایت الکتریکی و اسیدیته خاک در سطح احتمال یک و پنج درصد معنیدار بوده است .نتایج تﺠزیه
واریانس بهدستآمده حاکی از آن است که اثرات اصلی روز ،دما و بیوچار و همچنین اثرات متقابل دوگانه و سهگانه بر روی تمام
صفات موردمطالعه بهجز ظرفیت نگهداشت آب در سطوح احتمال یک و پنج درصد معنیدار بودند .درحالیکه در ظرفیت نگهداشت
آب ،اثرات دما و بیوچار و همچنین اثر متقابل دما × بیوچار در سطح احتمال یک درصد معنیدار بودند .در جدولهای  0 ،4 ،0و 1
نتایج مقایسه میانگین صفات موردمطالعه را در روزهای اول ،پانزدهم ،سیام و پس از شصت روز آورده شده است.

جدول  -3مقایسه میانگین بر روی تمام صفات موردمطالعه در روز اول
تیمار
روز

0

055

0

جرم مخصوص
ظاهری
0/00ab

5/04f

055

2

5/540b

0/02b

5/45d

2/0500c

055

4

5/500ab

0/20e

5/41c

2/0800e

5/22a

055

0

5/500a

0/05c

5/07e

2/1000b

5/01d

0/24b

055

2

5/549b

0/02b

5/47e

2/5005f

5/07b

0/04ab

1/8118def

055
855

4
0

5/500a

0/24e

5/01a

0/8718i

5/22a

0/09a

1/9018ab

5/500ab

0/04a

5/00g

2/2800d

5/00e

2/22e

1/9218abc

855

2

5/500a

0/00ab

5/00g

2/5500g

5/01d

0/09a

1/7218cd

4

5/547ab

0/05e

5/00f

0/9200h

5/07b

0/09a

1/9819a

5/5571

5/5082

5/5082

5/5599

5/5571

5/0800

5/0504

دما

بیوچار

ظرفیت نگهداشت آب
5/547ab

855
5/50LSD

تخلخل

رطوبت
اشباع
2/9400a

رطوبت
پژمردگیداﺋم
5/00e

2/17d

5/08c

2/71c

1/8518ef

0/45a

1/1818f
1/7018bcd

هدایت الکتریکی

اسیدیته
خاک
1/8918de
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با توجه به جدول  ،0در تیمارهای دمایی  055درجه سانتیگراد ،یک و چهار درصد بیوچار و دمای  855درجه سانتیگراد ،دو
درصد بیوچار ،بیشترین ظرفیت نگهداشت آب  5/500را داشتند .درحالیکه کمترین آن در تیمار  055درجه سانتیگراد ،دو درصد
بیوچار  5/540مشاهده شد ،بااینحال ازنظر آماری بین آنها تفاوتی مشاهده نشد؛ بنابراین در اولین روز آزمایش ،با افزایش دمای
پیرولیز ،میزان رطوبت وزنی افزایشیافته است اما معنیدار نبوده است .مقایسه میانگین در روز اول جدول  0نشان داد که تیمار
دمایی  855درجه سانتیگراد ،یک درصد بیوچار دارای بیشترین جرم مخصوص ظاهری و تیمار  855درجه سانتیگراد ،چهار درصد
بیوچار دارای کمترین جرم مخصوص ظاهری بودند .با افزایش درصد بیوچار از یکبهچهار درصد در دماهای  055و  855درجه
سانتیگراد ،جرم مخصوص ظاهری نسبت به شاهد به ترتیب از  5/547به  5/500و از  5/500به  5/547کاهشیافته است .این
کاهش با افزایش سطوح تیمارها نرخ صعودی داشته است .همچنین تیمار  055درجه ،چهار درصد بیوچار بیشترین میزان تخلخل و
تیمارهای  055درجه ،یک درصد بیوچار و  855درجه ،چهار درصد بیوچار دارای کمترین تخلخل بودند .صفت رطوبت اشباع در
تیمار  055درجه ،یک درصد و  055درجه 4 ،درصد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار بود .با افزایش دمای پیرولیز ،میزان
رطوبت اشباع کاهشیافته است .طبق جدول  ،0تیمار دمایی  055و  055درجه سانتیگراد ،تیمار چهار درصد دارای بیشترین ظرفیت
نگهداری آب در خاک و تیمار دمایی  055و  855درجه سانتیگراد ،بیوچار یک درصد کمترین میزان ظرفیت نگهداری آب در خاک
را داشتند .با افزایش درصد بیوچار میزان آب قابلدسترس افزایشیافته است .تیمار  055درجه ،چهار درصد 055 ،درجه ،چهار درصد
و  855درجهدو و چهار درصد دارای بیشترین شوری و تیمار  855درجه ،یک درصد دارای کمترین شوری بودند .با افزایش درصد
بیوچار ،شوری افزایشیافته است .تیمار  855درجه ،چهار درصد بیوچار و تیمار  055درجه ،دو درصد بیوچار به ترتیب دارای بیشترین
و کمترین  pHبودند .با افزایش دما مقدار  pHافزایشیافته است.
جدول  -4مقایسه میانگین بر روی تمام صفات موردمطالعه در روز 11
تیمار
روز

دما

بیوچار

055
055
055
055
055 00
055
855
855
855
5/50LSD

0
2
4
0
2
4
0
2
4

ظرفیت نگهداشت
آب
5/547bcd
5/542d
5/502abc
5/500ab
5/547bcd
5/508a
5/502abc
5/549abcd
5/544cd
5/5571

جرم مخصوص
ظاهری
0/02ab
0/27d
0/20a
0/05c
0/28d
0/22f
0/00a
0/00bc
0/05c
5/5082

تخلخل
5/01f
5/45d
5/44c
5/42d
5/41b
5/04a
5/00h
5/00a
5/00f
5/5080

رطوبت
اشباع
2/0500a
2/2800b
2/5700e
2/0800d
2/5500f
0/8200i
2/0700b
0/9200g
0/8718h
5/5599

رطوبت
پژمردگیداﺋم
5/07e
5/09d
5/20b
5/09d
5/25c
5/20a
5/08f
5/07e
5/25c
5/5571

هدایت
الکتریکی
0/00f
2/07d
2/48d
0/40f
2/58e
0/09b
2/89c
0/05b
0/40a
5/0800

اسیدیته
خاک
1/1218f
1/0718g
1/7218c
1/1818e
8/1818cd
1/5018b
1/8018d
8/8918d
8/0418a
5/0504

11

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1911

با توجه به جدول  ،4تیمارهای دمایی  055درجه سانتیگراد ،چهار درصد بیوچار بیشترین ظرفیت نگهداشت آب را داشتند.
درحالیکه کمترین آن در تیمار  055درجه سانتیگراد ،دو درصد بیوچار مشاهده شد ،بااینحال ازنظر آماری بین آنها تفاوتی
مشاهده نشد .با توجه به جدول  ،4در پانزدهمین روز آزمایش ،با افزایش دمای پیرولیز ،میزان رطوبت وزنی افزایشیافته است اما
معنیدار نبوده است .مقایسه میانگین در روز پانزدهم (جدول  )4نشان داد که تیمار دمایی  855درجه سانتیگراد ،یک درصد بیوچار
دارای بیشترین جرم مخصوص ظاهری ( 0/00میلیگرم بر لیتر) و تیمار  055درجه سانتیگراد ،چهار درصد بیوچار دارای کمترین
جرم مخصوص ظاهری ( 0/20میلیگرم بر لیتر) بودند .با افزایش دمای پیرولیز جرم مخصوص ظاهری افزایشیافته است .با
افزایش درصد بیوچار در تیمارهای دمایی  055درجه 055 ،درجه و  855درجه به ترتیب جرم مخصوص ظاهری از  0/02به ،0/20
 0/0به  0/22و  0/00به  0/0کاهشیافته است .علت کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک و افزایش تخلخل کل خاک میتواند
ناشی از اختالط خاک با موادی با جرم مخصوص کمتر مطابق جدول  0و تأثیر افزایش ماده آلی خاک در اثر کاربرد بیوچار باشند.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشی که پیرامون تأثیر بیوچار بر خصوصیات خاک لوم رسی سیلتی صورت گرفت ،نیز مطابقت داشت
( .)Andrenelli et al., 2016ماده آلی باعث بهبود شرایط خاکدانه سازی ،وضعیت تخلخل و نفوذپذیری خاک را ارتقا
میبخشد .از این طریق جرم مخصوص ظاهری خاک کاهش مییابد .همچنین تیمار  055درجه ،چهار درصد بیوچار بیشترین میزان
تخلخل و تیمارهای  855درجه ،دو درصد بیوچار دارای کمترین تخلخل بودند .صفت رطوبت اشباع در تیمار  055درجه ،یک درصد
و  055درجه ،چهار درصد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار بود .طبق جدول ( ،)4تیمار دمایی  055درجه سانتیگراد ،تیمار
چهار درصد دارای بیشترین ظرفیت نگهداری آب در خاک و تیمار دمایی  855درجه سانتیگراد ،بیوچار یک درصد کمترین میزان
ظرفیت نگهداری آب در خاک را داشتند .با توجه به تعریف رطوبت قابلدسترس بهعنوان حد بین رطوبت ظرفیت زراعی و نقطه
پژمردگی داﺋم خاک ،با افزایش درصد بیوچار میزان ظرفیت نگهداری رطوبت افزایشیافته و در تیمارهای  055 ،055و  855درجه
سانتیگراد با افزایش درصد بیوچار ظرفیت نگهداری آب در خاک از  5/70به  5/09 ،5/20به  5/20و  5/08به  5/2افزایشیافته
است .در نتیﺠه ،استفاده از بیوچار میتواند خصوصیات خاک را تغییر دهد .نتایج نشان میدهد درصد رطوبت قابلدسترس خاک
برای تیمار  855درجه چهار درصد دارای بیشترین شوری و تیمار  055و  055درجه ،یک درصد دارای کمترین شوری بودند .با
افزایش درصد بیوچار و دما ،شوری افزایشیافته است ،تیمار  855درجه ،چهار درصد بیوچار و تیمار  055درجه ،دو درصد بیوچار به
ترتیب دارای بیشترین و کمترین  pHبودند ،با افزایش دما مقدار  pHافزایشیافته است ،که این نتایج با نتایج پژوهشی که پیرامون
گروههای عملکردی ویژگیهای بیوچار ( pHو  )ECبا استفاده از طیفسنﺠی همبستگی  NMRدوبعدی  00 Cصورت گرفت،
همراستا میباشد ( .)Lei et al.,2013پس از گذشت پانزده روز از خواباندن خاک و بیوچار ،روند تغییرات تیمارها مانند روز اول
بوده است اما مقدار پارامترها افزایشیافته است.
جدول  -1مقایسه میانگین بر روی تمام صفات موردمطالعه در روز  33ام
تیمار
روز

دما

055
055
055
055
055 05
055
855
855
855
5/50LSD

بیوچار
0
2
4
0
2
4
0
2
4

ظرفیت
نگهداشتآب
5/548cd
5/541cd
5/504bc
5/501ab
5/544d
5/514a
5/501ab
5/508ab
5/540d
5/5571

جرم مخصوص
ظاهری
0/29bc
0/28d
0/20e
0/28d
0/24e
0/01f
0/00a
0/05ab
0/27cd
5/5082

تخلخل
5/07e
5/45d
5/42c
5/42c
5/09b
5/05a
5/02g
5/00g
5/00f
5/5082

رطوبت
اشباع
2/5700a
2/5500b
0/9200c
2/5500b
0/7000d
0/8200f
0/9200c
0/8718a
0/8200f
5/5599

رطوبت
پژمردگیداﺋم
5/25f
5/20a
5/28b
5/22d
5/24c
5/29a
5/09g
5/20e
5/24c
5/5571

هدایت
الکتریکی
2/10c
2/72b
2/97a
0/10f
2/50e
2/04d
0/00f
2/07de
2/07de
5/0800

اسیدیته
خاک
1/0718e
1/9018c
1/9418c
1/8118d
8/5718b
1/9818c
1/9818c
8/2118a
8/2118a
5/0504

با توجه به جدول  ،0در تیمارهای دمایی  055درجه سانتیگراد ،چهار درصد بیوچار بیشترین ظرفیت نگهداشت آب را داشتند.
درحالیکه کمترین آن در تیمار  855درجه سانتیگراد ،چهار درصد بیوچار مشاهده شد .پس از گذشت سی روز از آزمایش ،با افزایش
دمای پیرولیز ،میزان رطوبت وزنی کاهشیافته است اما معنیدار نبوده است .مقایسه میانگین در روز سیام در جدول  0نشان داد که
تیمار دمایی  855درجه سانتیگراد ،یک درصد بیوچار دارای بیشترین جرم مخصوص ظاهری و تیمار  055درجه سانتیگراد ،چهار
درصد بیوچار دارای کمترین جرم مخصوص ظاهری بودند .با افزایش دمای پیرولیز ،جرم مخصوص ظاهری افزایشیافته است.
همچنین تیمار  055درجه ،چهار درصد بیوچار بیشترین میزان تخلخل و تیمارهای  855درجه ،یک و دو درصد بیوچار دارای
کمترین تخلخل بودند .صفت رطوبت اشباع در تیمار  055درجه ،یک درصد و  055و  855درجه ،چهار درصد به ترتیب دارای
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بیشترین و کمترین مقدار بود .طبق جدول  ،0تیمار دمایی  055درجه سانتیگراد ،تیمار چهار درصد دارای بیشترین آب قابلدسترس
و تیمار دمایی  855درجه سانتیگراد ،بیوچار یک درصد کمترین میزان آب قابلدسترس را داشتند .با افزایش درصد بیوچار میزان
آب قابلدسترس افزایشیافته است .تیمار  055درجه چهار درصد دارای بیشترین شوری و تیمار  855درجه ،یک درصد دارای
کمترین شوری بودند .با افزایش درصد بیوچار ،شوری افزایشیافته است .تیمار  855درجه ،دو و چهار درصد بیوچار و تیمار 055
درجه ،یک درصد بیوچار به ترتیب دارای بیشترین و کمترین  pHبودند .با افزایش دما مقدار  pHافزایشیافته است .برخالف روز
اول و پانزدهم ،در روز سیام با افزایش دمای پیرولیز ،میزان رطوبت وزنی کاهشیافته است اما معنیدار نبوده است .علت این امر
میتواند ناشی از جرم مخصوص ظاهری کمتر و درنتیﺠه تخلخل بیشتر بیوچار باشد که منﺠر به افزایش منافذ خاک برای حفظ
رطوبت بیشتر میشود (نیکروش و همکاران.)0090 ،
جدول  -6مقایسه میانگین بر روی تمام صفات موردمطالعه در روز  63ام
تیمار
روز

دما

0
2
4
0
2
4
0
2
4

5/547abc
5/547abc
5/500ab
5/500ab
5/548bc
5/501a
5/500ab
5/504abc
5/541c
5/5571

055
055
055
055
055 15
055
855
855
855
5/50LSD

5/09e
5/45e
5/44c
5/42d
5/41b
5/00a
5/00h
5/00g
5/01f
5/5082

با توجه به جدول  ،1در تیمارهای دمایی  055درجه سانتیگراد ،چهار درصد بیوچار بیشترین ظرفیت نگهداشت آب را داشتند.
درحالیکه کمترین آن در تیمار  855درجه سانتیگراد ،چهار درصد بیوچار مشاهده شد ،بااینحال ازنظر آماری بین آنها تفاوتی
مشاهده نشد .پس از گذشت شصت روز از آزمایش ،با افزایش دمای پیرولیز ،میزان رطوبت وزنی کاهشیافته است اما معنیدار
نبوده است .مقایسه میانگین در روز شصتم در جدول  1نشان داد که تیمار دمایی  855درجه سانتیگراد ،یک و دو درصد بیوچار
دارای بیشترین جرم مخصوص ظاهری و تیمار  055درجه سانتیگراد ،چهار درصد بیوچار دارای کمترین جرم مخصوص ظاهری
بودند .با افزایش دمای پیرولیز جرم مخصوص ظاهری افزایشیافته است .همچنین تیمار  055درجه ،چهار درصد بیوچار بیشترین
میزان تخلخل و تیمارهای  855درجه ،دو درصد بیوچار دارای کمترین تخلخل بودند .با افزایش روزهای آزمایش میزان شوری
کاهشیافته است .صفت رطوبت اشباع در تیمار  055درجه ،یک درصد و  055درجه ،چهار درصد به ترتیب دارای بیشترین و
کمترین مقدار بود .طبق جدول  0تیمار دمایی  055درجه سانتیگراد ،تیمار چهار درصد دارای بیشترین آب قابلدسترس و تیمار
دمایی  855درجه سانتیگراد ،بیوچار یک درصد کمترین میزان آب قابلدسترس را داشتند .با افزایش درصد بیوچار میزان آب
قابلدسترس افزایشیافته است .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقی که تأثیر کاربرد بیوچار و هیدروچار کاه گندم بر خصوصیات
فیزیکی یک خاک لؤم شنی را بررسی نمود ،مطابقت داشت (نیکروش و همکاران .)0090 ،مواد آلی بر شبکه منافذ خاک که
تعیینکننده ابعاد نگهداشت رطوبت در خاک است تأثیرگذار میباشند .بهعنوانمﺜال ،تخلخل ذاتی بیوچار باعث تولید منافذ ریز در
خاک و درنتیﺠه افزایش قدرت حفظ رطوبت خاک میشود( .) Yu et al.,2013; Baiamonte et al.,2015همچنین طی
تحقیقات صورت گرفته ،علت افزایش قدرت نگهداشت رطوبت یک خاک لومی شنی ،اصالح ساختار منافذ خاک بعد از اعمال
بیوچار در خاک گزارششده است ( .)sun et al.,2015تیمار  055و  055درجه چهار درصد دارای بیشترین شوری و تیمار 055
درجه ،دو درصد بیوچار و  855درجه ،یک درصد دارای کمترین شوری بودند .با افزایش درصد بیوچار ،شوری افزایشیافته است.
تیمار  855درجه ،دو درصد بیوچار و تیمار  055درجه ،چهار درصد بیوچار به ترتیب دارای بیشترین و کمترین  pHبودند .با افزایش
دما مقدار  pHافزایشیافته است .پس از گذشت شصت روز از خواباندن خاک و بیوچار ،تغییرات صفات مانند روز سیام آزمایش
بوده است ،مقدار صفات آب قابلدسترس افزایشیافته است ،یافتههای این پژوهش با تحقیقات انﺠامشده بر اثر سطوح مختلف
بیوچار بر خواص فیزیکی خاک با بافتهای مختلف ،همراستا میباشد (رزاقی و رضایی .)0091 ،همچنین نتایج این تحقیق با نتایج
تحقیقات پژوهشگران دیگر در نقاط مختلف جهان نیز مطابقت داشته است ).(Hass et al., 2012; Schnell et al., 2012
طی تحقیقات انﺠامشده بر کاربرد هیدروچار و بیوچار بقایای ذرت به ترتیب در دماهای  255و  005درجه سلسیوس سبب
کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک و درنتیﺠه افزایش تخلخل خاک به ترتیب به مقدار  74و  72درصد گردید .علت افزایش

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار1911

بیوچار

ظرفیت نگهداشت آب

جرم مخصوص
ظاهری
0/21c
0/24d
0/07f
0/20cd
0/25e
0/00g
0/02a
0/00a
0/29b
5/5082

تخلخل

رطوبت
اشباع
2/0700a
2/2800b
0/9200f
2/2800b
2/5500e
0/8718h
2/0800c
2/5700d
0/7000g
5/5599

رطوبت
پژمردگیداﺋم
5/20f
5/21d
5/05b
5/20e
5/29c
5/00a
5/20g
5/20f
5/21d
5/5571

هدایت
الکتریکی
2/08c
2/80ab
2/80a
0/05e
0/97d
2/70a
2/50d
2/08b
2/18ab
5/0800

اسیدیته
خاک
1/0018de
1/0718d
1/5018e
1/0018c
1/2518d
1/0218d
1/7118ab
1/7918a
1/8818b
5/0504
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تخلخل کل خاک ،به شکل و استحکام ساختار بیوچار و هیدروچار نسبت دادهشده است ()Abel et al.,2013؛ همچنین اختالف
معنیدار در کاهش جرم مخصوص ظاهری خاک در شرایط مصرف و عدم مصرف بیوچار در خاک ،در تحقیقات زیادی گزارششده
است ( .)Lei and Zhang,2013; Hardie et al.,2014اثرات مفید گزارششده از بیوچار شامل افزایش ظرفیت نگهداشت
آب ،حفظ و نگهداری مواد مغذی و کاهش میزان از دست دادن مواد مغذی از حوادث آبشویی و رواناب است (Karhu et al.,
) .2011در تحقیقی که برای تأثیر بیوچار بر خصوصیات فیزیکی خاک و انتشار گازهای گلخانهای صورت گرفت .یافتههای این
تحقیق اذعان دارد که بیوچار باعث افزایش آب قابلدسترس گیاه میشود( ،)Mukherjee and Lal, 2013که با نتایج تحقیق
صورت گرفته نیز مطابقت دارد .در همین راستا ،در یک آزمایش گلدانی با افزودن مقدار  4درصد وزنی بیوچار تولیدشده از ساقه
گندم در دمای  055درجه سانتیگراد به یک خاک ماسهای ،به ترتیب افزایش  28و  10/1درصدی رطوبت در نقطه پژمردگی داﺋم و
آب قابلدسترس را گزارش شد که با یافتههای تحقیق همخوانی دارد ( .)Glab et al.,2016

نتیجهگیری

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1911

در بسیاری از مناطق خشک و نیمهخشک دنیا ازجمله ایران ،کمبود ماده آلی خاک ،کمبود منابع آلی و ناپایداری آنها در خاک،
از مهمترین چالشهای مطرح در ضعف حاصلخیزی خاک و رشد و عملکرد نامناسب گیاه ،محسوب میشود .برای بهبود پایدار
حاصلخیزی خاکها با استفاده از مواد آلی موجود ،پایدار کردن مواد آلی از طریق تبدیل آنها به بیوچار که ماندگاری حداقل  05تا
 055ساله در خاک برخوردار است میتواند بهعنوان یک راهبرد اساسی پیشنهاد شود .بهطورکلی از این تحقیق میتوان نتیﺠه گرفت
که افزودن بیوچار زیتون سبب تغییرات مﺜبت در برخی ویژگیهای فیزیکی خاک مانند جرم مخصوص ظاهری خاک ،تخلخل و
درصد رطوبت خاک میشود .با توجه به اینکه بیوچار بهعنوان منبع کربنی شناخته میشود و ازآنﺠاییکه کربن دارای ماهیت بسیار
متخلخل و قدرت نگهداشت مواد مغذی و رطوبت میباشد .درنتیﺠه استفاده از بیوچار در راستای بهبود خصوصیات خاک میتواند
نقش اساسی ایفا نماید .نتایج نشان داد استفاده از بیوچار چهار درصد باعث کاهش بیشتر در جرم مخصوص ظاهری خاک گرده
است .مقایسه میانگین در روز شصتم نشان داد که تیمار دمایی  855درجه سانتیگراد ،یک و دو درصد بیوچار دارای بیشترین جرم
مخصوص ظاهری و تیمار  055درجه سانتیگراد ،چهار درصد بیوچار دارای کمترین مقدار جرم مخصوص بودند .با افزایش دمای
پیرولیز جرم مخصوص افزایشیافته است .همچنین تیمار  055درجه ،چهار درصد بیوچار بیشترین میزان تخلخل و تیمارهای 855
درجه ،دو درصد بیوچار دارای کمترین تخلخل بودند .صفت رطوبت اشباع در تیمار  055درجه ،یک درصد و  055درجه ،چهار درصد
به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار بود .تیمار دمایی  055درجه سانتیگراد ،تیمار چهار درصد دارای بیشترین آب
قابلدسترس و تیمار دمایی  855درجه سانتیگراد ،بیوچار یک درصد کمترین میزان ظرفیت نگهداری آب در خاک را داشتند .با
افزایش درصد بیوچار این مقدار افزایشیافته است .با توجه به نتایج این تحقیق افزایش زمان خواباندن خاک و بیوچار باعث بهبود
بیشتر خصوصیات خاک شده است.

تشکر و قدردانی
این پژوهش به شماره  1/440با حمایت مالی دانشگاه گنبدکاووس اجرا گردیده است .در اینﺠا الزم است از مدیریت محترم
پژوهشی دانشگاه که شرایط مناسب برای انﺠام این تحقیق را فراهم نمودهاند تشکر و قدردانی شود.
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Investigating the Effect of Biochar on Physical and Chemical Properties of a
Silty Loam Soil
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B.Sc. Student of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Gonbadkavus University,
H.rostami1996@gmail.com.
Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Gonbad Kavous University, rahemi@gonbad.ac.ir.

The purpose of this study was to investigate the effect of olive oil on physical and chemical
properties of soil including bulk density, total porosity, weight, moisture content, saturation
moisture content, EC and pH .The results of the comparison showed that treatments at 700° C,
one and two percent biohardary with the highest apparent density and treatment at 500 ° C, and
4% biochar have the lowest density. Treatments at 700 ° C, one and two percent biohardary
with the highest apparent density and treatment at 500 ° C, and 4% biohazard have the lowest
density. With increasing pyrolysis temperature, the apparent density has increased. Also, 500oc
treatment, four hundred batches had the highest porosity and treatments of 700 oc, twe percent
buckling with the least porosity. The saturated moisture content in the treatments 300, one and
500 oc, 4%, respectively, had the highest and lowest values respectively. Treatment at 500 ° C,
4% treatment had the highest available water and treatment at 700 ° C, without water, one
percent had the lowest available water. With increased bioavailability, the amount of available
water has increased. The results show the efficacious effects of biocurrent on physical and
chemical properties of soil with medium texture.
Keywords: Biochar, Breakthrough curve, Electrical conductivity, Organic matter, Pyrolysis
temperature.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی ،)77 :بهار 7911

بهینهیابی موقعیت چاله زهکش در زیر پی سدها و اثر تعبیه سپر در
پایاب و سراب بر عملکرد آن
فاطمه عوض پور ،1احسان آفریدگان

2

تاریخ دریافت99/10/10 :
تاریخ پذیرش99/10/00 :
کد مقاله91009 :

چکـیده
یکی از عوامل ناپایداري در سازههاي آبی ،نفوذ آب به زیر سازهها و در نتیجه ایجاد نیروي زیرفشار است .به همین علت
تعیین و کنترل آن از اهمیت ویژهاي برخوردار است .احداث دیوارههاي آب بند و چالههاي زهکش از جمله اقداماتی است
که جهت کاهش نیروي زیرفشار ،کاهش گرادیان خروجی و همچنین دبی عبوري از زیر سدها صورت میگیرد .در این
پژوهش به منظور بررسی مکان بهینه و تاثیرات روشهاي فوق بر پایداري در سدهاي بتنی ،از حل عددي معادله الپالس
با روش اختالفات محدود در خاکهاي همگن کمک گرفته شد .در این تحقیق با قراردادن زهکش در فواصل مختلف از
باالدست سد (پاشنه سد) بهترین مکان جانمایی لوله زهکش شناسایی شده و با قرار دادن دیواره آببند در باالدست و
پایین دست سد ،به بررسی تاثیر این سازه حفاظتی بر پایداري سد پرداخته شد .نتایج نشان داد ،بهترین مکان قراردهی
زهکش در فاصله  ))a/L=0.2از پاشنه سد بوده و همچنین بکارگیري دیواره آب بند در پاشنه سد همزمان با زهکش
بیشترین امکان در پایداري سد را بوجود میآورد.

واژگـان کلـیدی :چاله زهکش ،حل عددي معادله الپالس ،دیواره آب بند ،نرم افزار متلب
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ایجاد سازه هاي آبی در مناطقی که نفوذ آب از زیر تاسیسات محتمل باشد ،به دلیل ناپایداري هاي ناشی از نشت آب مستلزم
دقت فراوان است )0( .به علت اختالف بار آبی که در دو طرف ساز ه هاي آبی احدا ث شده بر روي پیهاي نفوذپذیر وجود دارد،
همواره نشت آب از پی این گونه سازهها وجود دارد  .یکی از مسائل مهم که باید در طراحی سازه هاي آبی مورد توجه قرار گیرد،
برآورد فشار روبه باال ناشی از نیروي جر یان آب در محیط متخلخل زیر آن است که با عنوان نیروي زیرفشار شناخته میشود)0(.
این نیرو با کاهش مقاومت برشی بین سد و پی آن ،باعث ایجاد تنش کششی شده ،نقش مهمی در ناپایداري سازههاي آبی دارد و
در نهایت میتواند موجب لغزش و واژگونی سد شود .بنابراین الزم است پیش از اجراي سازه به دقت مورد بررسی قرار گرفته و
تمهیدات الزم جهت کنترل آن بکار گرفته شود .از جمله راهکار هاي مورد استفاده که موجب کاهش این نیرو در زیر بدنه سازه
میشود ایجاد چاله هاي زهکشی و احداث آب بند می باشد .دیواره هاي آب بند که اغلب نفوذ ناپذیر میباشند و یا خیلی کم نفوذ
پذیرند باعث کند کردن و کم کردن حرکت آب زیر سازه آبی میشوند و در نتیجه از ایجاد فشار توسط آب در زیر سازه جلوگیري
می کنند )6(.با توجه به اهمیت بحث پایداري در سازه هاي آبی ،بررسی هاي عددي و آزمایشگاهی بسیاري به منظور ارائه
راهکارهاي مناسب جهت کنترل عوامل تاثیرگذار بر پایداري سازه ها ،توسط محققان انجام گرفته شده است .اولین بار اثر پرده آب
بند بر جریان نشت در سدهاي خاکی توسط ترزاقی مورد بررسی قرار گرفت .وي مطالعات بسیاري را در این زمینه انجام داده است.
در تحقیقات خود مفهوم گرادیان هیدرولیکی بحرانی) گرادیان غوطه وري (یا  icرا براي کنترل جوشش و زیرشوئی تعریف کرد.
( )22مک نامی(  ) 0999ضریب اطمینانی را که به صورت نسبت گرادیان هیدرولیکی بحرانی به گرادیان خروجی تعریف میشود،
براي کنترل جوشش و فرسایش درونی  ،به شکل رابطه ( )0ارائه نمود:
ic
()0
=F
ie
که در آن  Fضریب اطمینان در مقابل زیرشویی ic ،گرادیان هیدرولیکی بحرانی و  ieگرادیان خروجی است  .)0(.لی و لیپ
( )0991و کو و لیپ ( )0990به کمک روش تبدیل مختصات برازش مرزي به بررسی نشت بدنه سد هاي خاکی پرداختند و بیان
نمودند که این روش مشکالت روش تفاضالت محدود را در مقاطع هندسی پیچیده کاهش میدهد ( )00-02از جمله تحقیقاتی که
در سال هاي اخیر بر روي موضوع ناپایداري سدها ناشی از نشت و پدیده جوشش بوده عبارتند از:
ریچارد و ردي در سال  ، 2111به بررسی پیشینه تحقیق دربارهي پدیده نشت آب در خاک و چگونگی وقوع پدیده پایپینگ در
خاک هاي مختلف پرداختند .نتایج بررسی آنها نشان داد که در سا لهاي  0901تا  0909مقاومت در برابر پدیده نشت براي طراحی
سدهاي خاکی مورد مطالعه جدي محققان قرار گرفت و اولین ابزارها براي توسعه آن طراحی گردید .)09(.صیادزاده و زمردیان
( ،) 2111در سدهاي نفوذ ناپذیر با عرض متغیر ،اثر سپر را بر روي سیستم هاي خاک دوالیه و سه الیه بررسی کردند و مقدار
جریان و گرادیان خروجی را براي حالتهاي مختلف قرار گیري سپر در عمق هاي مختلف پنجه پایین دست تعیین نمودند)21( .
یافنگ و همکاران ( ، )2110با بکارگیري روش المان محدود در حل عددي ،به بررسی مشکالت نشت با سیستم هاي زهکش سد
پرداختند  )20(.بوچل قوم( )2100پدیده نشت در محیط هاي همسان را مورد ارزیابی قرار داد .همچنین با کدنویسی در محیط
 FLACخاک چندالیه تحت جریان سیال در حالت متقارن را مورد بررسی قرار داد )9( .صدقی اصل و همکارانش ( )2102عوامل
مؤثر بر نشت از پی دایک هاي ساحلی را با استفاده از مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند .ایشان از مدلی به طول  9متر،
ارتفاع و عرض  0متر از اسکلت فوالدي و جدار ههاي شیشه اي و پالکسی گالس استفاده کردند و مصالح پی را ماسه تمیز ساحلی
درنظر گرفتند .نتایج آنها نشان داد که نسبت طول بهینه بالنکت و عمق پرده آب بند به عمق آب مخزن و ضخامت پی به منظور
حداقل نمودن دبی نشتی و کنترل فرسایش درونی به ترتیب  0و  1/0است  )20( .بن مبارک و بنسماین ( )2100به بررسی مسئله
نشت آب در مجاورت سد موقت پرداختند .از نظر آنها زمانی گسیختگی در مجاورت سد موقت خاک رخ می دهد که اختالف ارتفاع
آب باالدست و پایین دست زیاد باشد .آنها جهت تعیین ارتفاع آب باالدست بحرانی در حاالت مختلف ژئوتکنیکی ماسه براي دیواره
آببند طرهاي از نرم افزار  FLACاستفاده نمودند و به بررسی ناپایداري پرداختند )9(.احمد و همکاران ( )2109با تعبیه فیلترهاي
میانی در زیر سازه هاي هیدرولیکی به تجزیه و تحلیل جریان سه بعدي نشت در این گونه سازه ها پرداختند .آنها با تعریف یک
فیلتر میانی در کف سازه هیدرولیکی دریافتند  12درصد میزان زیرفشار در کف پاییندست کاهش میابد .همچنین میزان کاهش
زمانی رخ میدهد که نسبت فاصله فیلتر پاییندست از پرده آب بند به تغییرات بار آبی برابر  0باشد )1(.منصوري و همکاران ()2109
مطالعات خود را برروي اثر موقعیت هاي مختلف دیوار آب بند بر میزان زیرفشار قرار دادند .آنها با تغییر زاویه قرارگیري آب بند در
زیر سد دریافتند مایل نمودن دیواره آببند باعث کاهش نیروي زیرفشار میگردد )09(.ابید و همکاران ( )2109با تعبیهي زهکش در
زیر سد با استفاده از روش عددي به مطالعه نیروي باالبرنده در زیر پی سد پرداختند .نتایج آنها نشان داد با قرار دادن دو زهکش در
فاصله  0متري از باالدست میتوان حداقل نیروي زیرفشار را داشت )01( .خلیلی و همکاران ( )2109مطالعات آزمایشگاهی و عددي
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را جهت بررسی تاثیر آب بندها ،زهکش ها و بالنکت ها بر روي کاهش نشت ،نیروي باالبرنده و گرادیان خروجی انجام دادند .آنها
با بررسی روش هاي فوق به صورت جداگانه و کاربرد همزمان آنها دریافتند تاثیر سپرهاي عمودي در باالدست و پایین دست سدها
نسبت به بالنکت ها بیشتر بوده و بیشترین میزان کاهش نیروي باالبرنده هنگام استفاده از زهکش ها زمانی رخ می دهد که
زهکش ها در فاصله  0/0عرض سد در پایین دست و باالدست تعبیه شوند)00( .
مارتینز و همکاران( ) 2100با قرار دادن دو سپري در باالدست (پاشنه) و پایین دست(پنجه) سد ،تاثیر آب بند را بر میزان نشت
به کمک روش عددي مورد مطالعه قرار دادند .نتایج آنها نشان داد هر چه طول سپر قرار گرفته در پایین دست سد افزایش یابد،
جریان عبوري از زیر سد کاهش می یابد و بنابراین خطر فرسایش در این ناحیه کاهش می یابد )09( .صدقی اصل و همکاران (
 ) 0009با بکارگیري مدل عددي به موقعیت بهینه پرده آب بند قائم را مورد مطالعه قرار دادند و به بررسی اثر دیواره آببند در
کاهش نشت و سرعت جریان در زیرسازه هاي آبی پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که بهترین مکان براي کنترل نشت و زیر
شویی  ،پاشنه و پنجه سد می باشد )20(.صباغ یزدي و بیات ( )0009براي مدلسازي نشت در زیر پی سدهاي بتنی و همچنین حل
معادالت حاکم از روش عددي گالرکین – احجام محدود استفاده کردند  .ایشان دریافتند مدل نامبرده در حل مسائل با پیچیدگی
هاي هندسی نیز کارایی دارد )9(. .نعیمی و همکارانش (  )0091تحقیقات خود را با استفاده از مدل عددي  SEEP 3Dو روش
المان محدود بر روي سد میرزاي شیرازي انجام دادند و میزان تأثیر دیوار و پرده آب بند را بر کاهش نشت با افزایش عمق نفوذ در
محور و تکیه گاه راست سد مورد بررسی قرار دادند( .)06افتخارافضلی و بارانی ( )0090با بررسی نفوذ آب از زیرسازه هایی که روي
خاک هاي تراوا بنا می شوند ،به مطالعه ناپایداري پرداختند .نتایج آنها نشان داد که این ناپایداریها عمدتاً به علت نیروي زیرفشار،
فرسایش تدریجی مصالحبکار رفته در پی و همچنین وقوع پدیده جوشش است )0 (.رهنما راد و همکارانش ( )0092به بررسی
تحلیل عددي و کارایی تزریقات پرده آب بند سد شهر بیجار پرداختند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد مقدار نشت محاسبه شده از
محاسبات تراوش سه بعدي در حدود  09درصد از مقدار نشت مخزن که در مطالعات برنامه ریز یشده منابع آب) که به میزان 99
میلیون متر مکعب در سال درنظر گرفته شده است( ،کمتر است.)00( .
صالحی هفشجانی و همکاران ( )0099در تحقیقات آزمایشگاهی خود به بررسی نیروي زیر فشار و اثر چاله زهکشی بر آن
پرداختند .ایشان با مدل کردن چاله هاي زهکش در موقعیت هاي مختلف زیر پی ،بهینه ترین مکان براي قرار دادن زهکش را در
حالتی که نسبت  a/l=0.4باشد ،تعریف نمودند که  aفاصله زهکش از پاشنه سد و  Lطول سد در پی است)0( .
یوسفی و همکاران ( ،)0099تأثیر پرده آب بند بر کنترل نشت و پدیده جوشش در پی سازه هاي هیدرولیکی را به صورت
آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار دادند .بررسی تأثیر موقعیت و عمق دیواره سپري بر مقدار دبی نشت و گرادیان خروجی نشان داد که
در شرایطی که نسبت عمق پرده آب بند  d( d/D=0.46عمق پرده و  Dضخامت پی آبرفتی) و نسبت بیشترین تراز آب
باالدست  h( h/hm=1تراز آب باالدست hm ،بیشینه تراز آب باالدست )،باشد ،پدیده جوشش رخ نمی دهد )29( .نورانی و
همکاران ( )0099به کمک روش عددي عملکرد زهکش هاي پی در کاهش نیروي باالبرنده سدهاي بتنی وزنی را بررسی کردند.
آنها با استفاده از نرم افزار  Sweep/wپارامترهاي مؤثر از جمله قطر ،فاصله مرکز تا مرکز از یکدیگر و فاصله از پاشنه باالدست
سد در نیروي باالبرنده زا مورد مطالعه قرار داده و نشان دادند افزایش قطر زهکش تأثیر کمی نسبت به سایر پارامترها در کاهش
نیروي باالبرنده دارد .همچنین کاهش فاصله زهکش ها از هم و کاهش فاصله از باالدست تا یک حد معینی میتواند نقش به سزایی
در کاهش نیروي باالبرنده داشته باشد)2( .
همانطور که گفته شد ،با توجه به کارایی چاله هاي زهکش و سپرهاي آب بند در کاهش نیروي زیرفشار و ناپایداري سازه هاي
آبی ،تاکنون تحقی قات متعددي در این زمینه صورت گرفته است .بعالوه ،اجراي یک طرح که از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد
و بهترین عملکرد را با کمترین هزینه ساخت ممکن داشته باشد همواره مورد توجه کارشناسان و مهندسین بوده است .بنابرین براي
کاهش هرچه بیشتر نیروي زیرفشار ،یافتن موقعیت بهینه چاله زهکشی و سپرها ،امري الزم و ضروري است .همچنین با توجه به
هزینه هاي مدل هاي آزمایشگاهی و زمانبر بودن آنها ،استفاده از مدل هاي کامپیوتري و حل هاي عددي در بررسی این گونه
مسائل بسیار حائز اهمیت است .لذا در تحقیق حاضر در ابتدا با استفاده از نتایج بدست آمده در مدل آزمایشگاهی صالحی و
همکاران  ،حلگر مورد استفاده که در نرم افزار متلب کدنویسی شده است ،صحت سنجی شده و در ادامه سعی بر آن شده است تا با
استفاده از مدل عددي موقعیت بهینه چاله آبشستگی در زیر پی سد مشخص شود و در نهایت با جانمایی آب بند در پاشنه و پنجه
سد ،به بررسی تاثیر آب بند بر عملکرد چاله ها پرداخته شود.
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-2مواد و روش ها
 -1-2معادال ت حام
معادله حاکم بر جریان آب در محیط متخلخل اشباع معادله الپالس است که معادله کلی این معادله در حالت تراوش دوبعدي
به صورت رابطه  2می باشد.
=0

()2

∂2 f

∂2 y

+Ky

 Kxو  Kyدر رابطه باال به ترتیب ضریب نفوذ پذیري در امتداد افقی و قائم هستند.
معادله الپالس در خاکهاي همگشت ) K=Kx=Ky (0به شرح رابطه زیر است.
=0

()0

∂2 f

∂2 x

∂2 f
∂2 y

+

Kx

∂2 f
∂2 x
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شکل-1شبکه بندی میدان محاسبات به روش اختالفات محدود

رابطه  ، 0با توجه شکل  0و به کمک روش اختالفات محدود به صورت زیر حل میگردد:
fi.j-1 -2fi.j +fi.j+1
()9
+
=0
∆x2
∆y2
به حل معادله الپالس به فرم رابطه  9در روش اختالفات محدود فرمول  9نقطهاي 2معادله الپالس نیز گفته میشود .الزم به
ذکر است در حل رابطه  0و رسیدن به رابطه  9از مشتق مرکزي مرتبه دوم هم در جهت افقی و هم در جهت عمودي استفاده شده
است.
با معرفی  βبه فرم رابطه  9و با کمک الگوریتم حل نقطهاي گاوس_سایدل 0خواهیم داشت:
∆x
()9
=β
∆y
1
()6
k
k+1
k
k+1
= fi.jk+1
(fi+1.j
+fi-1.j
+β2 (fi.j+1
+fi.j-1
))
2
) 2(1+β
 K+1بیان مقدار پارامتر در دور محسبات فعلی و  Kنشان دهنده مقدار محاسبه شده پارامتر در دور محسبات قبل میباشد.
براي سریعتر همگرا شدن جوابهاي معادله  6از ضریب فوق تخفیف ( 9)αاستفاده شده است.
k+1
k+1
()1
f
=f
+α∆f
fi-1.j -2fi.j +fi+1.j

()0
()9

k+1

k

k+1

k

1

k

)) =(1-α)fi.j + 2(1+β2) (fi+1.j +fi-1.j +β 2 (fi.j+1 +fi.j-1

k+1

fi.j

1<𝛼<2

مقدار بهینه  αبا بررسی دور تکرار براي همگرایی جوابهاي مدل کامپیوتري کد نویسی شده در نرم افزار متلب بدست میآید.

1

isotropic
Five_point formula
3 Poin Gauss-Seidel Iteration Method
4 Over-Relaxation factor
2
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-2-2مدل آزمایشگاهی
در این تحقیق از مدل آزمایشگاهی صالحی و همکاران جهت صحت سنجی استفاده شده است که در آن براي نشان دادن
تأثیر چاله زهکشی بر نیروي باالبرنده در بدنه سدها ،از مدلی با طول دو متر و عرض  21سانتیمتر و ارتفاع یک متر ،که در شکل
 0نشان داده شده است ،استفاده شد .همچنین براي ساخت مدل سد تا ارتفاع  01سانتی متر از کف فلوم خاکریزي صورت گرفت
و براي مدل کردن سد از صفحه چوبی مقاوم به آب به ارتفاع  21سانتی متر و طول  91سانتیمتر روي پی قرار داده شد و براي
آب بندي از چسب مخصوص استفاده گردید .چهار چاهک زهکش در بدنه به صورت سوراخ هاي قائم که تا ارتفاع کف بدنه ادامه
داشتند (به ضخامت پی سد) با قطر یک سانتیمتر ایجاد شد .در مدل آزمایشگاهی پنج آزمایش انجام شد که در چهار حالت آن هر
کدام از چاهک ها که در فاصله هاي 1/6 ، 1/9 ، 1/2و  1/0از باالدست سد قرار گرفته اند ،به طور جداگانه عملیات زهکشی را
انجام داده و در یک حالت که شاهد گفته میشود ،همه چهار زهکش به صورت بسته نگه داشته شده اند .جدول  0آزمایشات انجام
شده را به صورت شماتیک نشان می دهد.

جدول  -1معرفی آزمایش ها (  a=8cmو ) L=40cm
شماره آزمایش

نمایی از مدل مورد آزمایش

مکان زهکش فعال

0

بدون زهکش (آزمایش شاهد)

2

زهکش در a/L=0.2

0

زهکش در a/L=0.4

9

زهکش در a/L=0.6

9

زهکش در a/L=0.8
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شکل -2مدل آزمایشگاهی صالحی و همکاران()1931

𝒎

ضریب نفوذ پذیري خاک پی سد در آزمایشگاه  2متر در روز( )𝒚𝒂𝒅(𝟐 = 𝑲) اندازهگیري گردیده شد.
27

 -3-2شرایط مرزی
به منظور تعیین مقدار زیر فشار و نیروي باالبرنده الزم است معادالت فوق با استفاده از شرایط مرزي که براي مدل تعریف می
شوند ،حل شوند.در ادامه شرایط مرزي بکار گرفته شده براي مدل آورده شده است.

شکل  -9شماتیک میدان فیزیکی مورد بررسی
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شرایط مرزي استفاده شده براي مدل عددي با توجه به شکل  0به شرح زیر می باشد:
∂h
)x=1.1(m) to 2(m
x=0
→h=0
{
→ =0
{
)y=0.5(m
y=0 : 0.5 (m) ∂x
∂h
)x=0:0.7(m
)x=2(m
)→h=0.2(m
{
→ =0
{
)y=0.5(m
y=0 to 0.5(m) ∂x
x=0.7(m) to 1.1(m) ∂h
x=0 to 2(m) ∂h
→ =0
{
→ =0
{
)y=0.5(m
y=0
∂y
∂y
 →h=0زهکش دهانه{

در جدول  2مشخصات مدلهاي مورد بررسی عددي در این پژوهش آورده شده است.
موقعیت سپر
باالدست سد
پایین دست سد
باالدست و پایین دست سد
باالدست سد
پایین دست سد
باالدست و پایین دست سد

جدول -2مشخصات مدلهای مورد بررسی
موقعیت سپر
مدل
مکان زهکش()a/L
01
1/1
00
1/0
02
1/9
00
0
09
09
06
01
موقعیت بهینه
00
موقعیت بهینه
09
موقعیت بهینه

مکان زهکش()a/L
1
1/0
1/09
1/2
1/29
1/0
1/9
1/9
1/6

مدل
شاهد
0
2
0
9
9
6
1
0
9

-3آنالیز نتایج
با بررسیهاي انجام شده در مراحل مقدماتی این پژوهش ،با تغیر مقادیر  αو بررسی دور تکرار براي همگرایی جوابهاي مدل
کامپیوتري براي کمتر شدن اختالف دو تکرار از مقدار  ، 𝜀 = 5 ∗ 10^ − 6مقدار بهینه ضریب فوق تخفیف برابر α =0/99
بدست آمد .شکل  2نمودار مقادیر  αدر برابر تعداد تکرار قابل روئیت میباشد.
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Itration for Error<0.000005

25000
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20000
15000
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0
2.1

2

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

α

1

0.9

شکل-4نمودار تغییرات  αدر برابر دور تکرار

ترسیم خطوط هم پتانسیل با استفاده از کدنویسی انجام شده در متلب و مقایسه آن با مدل آزمایشگاهی ( شکل )9نشان می
دهد نتایج عددي بسیار به نتایج آزمایشگاهی نزدیک بوده و مدل عددي به خوبی توانایی شبیه سازي را دارد.
مدل عددي

مدل آزمایشگاهی
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الف -حالت شاهد (بدون زهکش)

ب -آزمایش  -2زهکش فعال در a/L= 1/2

ج -آزمایش  -0زهکش فعال در a/L= 1/9
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د -آزمایش  -9زهکش فعال در a/L= 1/6

ت -آزمایش  -9زهکش فعال در a/L= 1/0
شکل  -1مقایسه خطوط هم پتانسیل مدل آزمایشگاهی و مدل عددی ( کلیه واحد های جدول بر حسب سانتی متر
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می باشد).

همانطور که از خطوط هم پتانسیل مدل عددي و آزمایشگاهی مشخص است ،هنگامی که چاهک ها باز هستند پتانسیل نسبت
به حالت شاهد (بسته بودن همه چاهک ها) مقدار کمتري می باشد .به عبارتی در حالت آزمایشگاهی سطح آب در پیزومترهاي
مجاور این چاهک ها نسبت به حالت شاهد ،پایین تر قرار می گیرند .علت این امر به خاطر اعمال فشار اتمسفریک به کف سد بوده
که به خودي خود باعث کاهش نیروي زیرفشار می شود .نکته حائز اهمیت در این بررسی ،کاهش نیروي باالبرنده و افزایش ضریب
اطمینان جانمایی چاهک ها و همچنین فاصله آنها از پاشنه می باشد .براي محاسبه میزان نیروي باال برنده می توان با محاسبه
سطح زیر نمودار هدهاي آب زیر سد ،میزان نیروي وارد شده به سد را محاسبه کرد که با استفاده از روش اختالف محدود در نرم
افزار متلب کدنویسی شد .در این مطالعه با قرار دادن چاهک در مکان هاي مختلف و بررسی نیروي باالبرنده براي هر کدام از
حالت ها سعی بر آن شده است که بهترین مکان جانمایی زهکش که حدکثر راندمان را داشته باشد ،تعیین گردد .چاهک در مکان
هاي ( )a/Lکه در جدول  2مشخص است ،قرار داده شد و نیروي باالرونده براي هر موقعیت محاسبه گردید .شکل  6نیروي
باالبرنده در  9موقعیت  a/L= 1/0 – 1/2 – 1/9 – 1/6 -1/0و همچنین در حالت بدون زهکش را نشان می دهد.
مدل عددي

مدل آزمایشگاهی
without drainage

40

40

a/L=0.1

20

)H(cm

0
110

100

90

80

70

-20

0
110

100

90

80

-40

-40

)Lenght(cm

الف -بدون زهکش

22

70

-20

)Length(cm

بa/L=0.1 -

)H(cm

20

30
40

20

a/L=0.2
110

90

100

80

-10 70

)H(Cm

0

20
0

110

100

80

90

-20

)Length(Cm

-30

)Length(Cm

جa/L=0.2 -

a/L=0.6

a/L=0.8
)H(Cm

80

-10 70

20

110

100

90

10
80

-20

-20

چa/L=0.6 -

)Length(Cm

-30

خa/L=0.8 -

شکل -6نمودار زیرفشار در موقعیت های مختلف زهکش

یکی از مزیتهاي وجود چاهک زهکش در پی سد (همانطور که از نمودارهاي شکل  6مشاهده میشود) شکست ناگهانی در
روند هد موجود در پی و وارد کردن فشار اتمسفریک در ناحیه پر فشار موجود در زیر سد میباشد.
در جدول  0مقادیر نیروي باالبرنده نسبی بدست آمده براي حاالت مختلف آورده شده است UP0.مقدار نیرو باال برنده در
حالت شاهد (بدون زهکش) می باشد .در نمودارهاي شکل  1نیروي باالبرنده نسبی و راندمان زهکش در کاهش نیروي باالبرندگی
در فواصل مختلف قرارگیري زهکش از پاشنه تا پنجه سد آورده شده است.
یکی از مزیتهاي وجود چاهک زهکش در پی سد (همانطور که از نمودارهاي شکل  6مشاهده میشود) شکست ناگهانی در
روند هد موجود در پی و وارد کردن فشار اتمسفریک در ناحیه پر فشار موجود در زیر سد میباشد.
در جدول  0مقادیر نیروي باالبرنده نسبی بدست آمده براي حاالت مختلف آورده شده است UP0.مقدار نیرو باال برنده در
حالت شاهد (بدون زهکش) می باشد .در نمودارهاي شکل  1نیروي باالبرنده نسبی و راندمان زهکش در کاهش نیروي باالبرندگی
در فواصل مختلف قرارگیري زهکش از پاشنه تا پنجه سد آورده شده است.
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جدول -9نیروی باالبرنده نسبی در موقعیت های مختلف قرارگیری زهکش
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موقعیت زهکش ()a/L
موقعیت زهکش ()a/L
1
1/101
1/9
1/699
1/0
1/609
1/6
1/199
1/09
1/620
1/1
1/199
1/2
1/622
1/0
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شکل-7نمودار نیروی باالبرنده نسبی و راندمان در فواصل مختلف قرارگیری زهکش
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همانطور که از نتایج جدول 0و نمودارهاي شکل  1قابل روئیت است ،راندمان زهکش در کاهش نیروي زیرفشار نسبت به
حالت شاهد ،با تغییر مکان تعبیه زهکش ،بصورت متفاوت خواهد بود .به گونه اي که با دور شدن زهکش از پاشنه سد میزان
راندمان افزایش خواهد یافت و در  a/L= 1/2شاهد بیشترین راندمان زهکش یعنی  %00هستیم .الزم به ذکر در بازه -1/9
 a/L= 1/09راندمان زهکش نزدیک بهم و مطلوب میباشد و پس از آن با حرکت مکان قرارگیري دهانه زهکش به سمت پایین
دست سد راندمان مدل بصورت خطی کاهش مییابد.
یکی دیگر از عوامل مهمی که بسته به نوع و شرایط سد و پی آن و خصوصیات هیدرولوژیکی منطقه باید به دقت مورد ارزیابی
قرار گیرد ،میزان نشت آب از زیر سد میباشد .نشت آب از زیر سد میتواند موجب رگاب یا همان پدیده روباه گردد که در شرایط با
گرادیان هیدرولیکی باال مجراهایی را در زیر سد بوجود میآورد .از طرفی دیگر قطع کامل نشت از زیر سد میتواند خساراتی جدي
به سفرههاي آب زیر زمینی وارد کند .در شکل  0نمودار تاثیر موقعیت دهانه زهکش بر دبی عبوري از زیر سد آورده شده است.
1.3
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شکل -8نمودار بررسی تاثیر موقعیت زهکش بر دبی عبوری جریان

با توجه به نمودار شکل  ، 0در شرایط به کارگیري زهکش در کاهش نشت ،نیمه باالدست پی مکان مناسبی براي قرار گیري
چاهک میباشد .بیشترین کاهش دبی نشت در قرار گیري چاهک در  a/L= 1/9میباشد .نتایج نشان می دهد قرار گیري چاهک
زهکش در نیمه پایین دست مقطع سد نه تنها کمکی به کاهش دبی نشت نکرده بلکه شرایط را بسیار بحرانیتر میکند.
همانطور که گفته شد یکی دیگر از راهکارهاي کاهش نیروي زیرفشار ،بکارگیري دیواره آب بند(سپر) در زیر پی می باشد .قرار
دادن سپر در زیر پی می تواند بر روي عملکرد زهکش نیز تاثیر بگذارد .بنابراین در این مطالعه جهت بررسی اثر دیوارهي آب بند ،با
شبیه سازي سپر در باالدست و پایین دست سد به بررسی تاثیر دیواره بر پایداري سد پرداخته شد .بدین منظور با قرار دادن سپر در
پاشنه و پنجه سد هد آب موجود در پی و سپس نیروهاي باالبرنده محاسبه گردید و در نهایت با بکارگیري توام زهکش در مکان
بهینه و دیوار آبند ،میزان کاهش نیروي باالبرنده در حاالت مختلف مقایسه گردید.
با رسم پروفیل هاي زیرفشار میتوان تا حدي اثر قراردادن سپر را بر پایداري مشاهده کرد .نمودارهاي شکل  9مقادیر محاسبه
شده براي زیرفشار را نشان می دهد.
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سپر در پایین دست و زهکش در محل بهینه

شکل -3پروفیل های زیرفشار در حاالت مختلف

نتایج نشان داد با بکارگیري سپر در باالدست (پاشنه) ،فشار زیر پی ناشی از آب منفذي به مقدار قابل مالحضه اي کاهش می
یابد .با مقایسه پروفیل هاي حالت بدون سپر و تعبیه سپر در پنجه مشاهده می گردد جانمایی سپر در پایین دست نه تنها موجب
کاهش فشار نشده بلکه موجب افزایش نیروي زیر فشار نیز میگردد.
با بررسی نیروهاي باالبرنده ،تاثیر سپر بصورت دقیقتر مورد بررسی قرار گرفت .جدول  9نیروهاي باالبرنده بدست آمده با
استفاده از منحنی هاي فشار را در  0حالتی نشان می دهد که در صورت وجود زهکش و سپر بررسی شده اند .همانطور که مشخص
است با قرار دادن سپري در باالدست سد میتوان پایداري سد را به مقدار قابل مالحضه اي افزایش داد .تعبیه سپر در پاشنه سد و
زهکش در فاصله  a/L= 1/2به مقدار چشمگیري موجب کاهش نیروي باالبرنده میشود به طوریکه با قرار دادن دیواره آب بند
زمانی که زهکش در مکان بهینه قرار دارد موجب افزایش  20درصدي راندمان خواهد شد .همچنین بررسی سپر در پایین دست سد
حاکی از آن است که تعبیه دیواره در پنجه در عمل نه تنها موجب پایداري سد نشده بلکه بدلیل نگهداشت آب در موقعیتی نامناسب،
موجب افزایش نیرو به پی سد می شود و به طور کلی ،جانمایی سازه هایی که جهت پایداري سد بکار می روند (مانند زهکش و
سپر) در نزدیکی پاشنه کارایی بیشتري را به همراه خواهد داشت.
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جدول -4نیروی باالبرنده زیر پی سد در صورت بکارگیری سپر و زهکش

نوع آزمایش
بدون زهکش و سپر
زهکش در محل بهینه ()a/L=0.2
سپر در باالدست بدون وجود زهکش
سپر در باالدست و زهکش در محل بهینه
سپر در پایین دست بدون وجود زهکش
سپر در پایین دست و زهکش در محل بهینه
سپر در باالدست و پایین دست بدون وجود زهکش
سپر در باالدست و پایین دست و زهکش در محل بهینه

نیروي باالبرنده(نیوتن)
009/119
209/109
096/909
000/000
909/1090
261/919
011/199
200/011

نمودارهاي شکل  00و  02به ترتیب راندمان و نیروي باالبرنده نسبی را در حالت هاي مختلف قرارگیري زهکش و سپر را
نشان می دهد.
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شکل -11نمودار نیروی باالبرنده نسبی برای حاالت مختلف قرار گیری زهکش در مکان بهینه و سپر

همانگونه که مشخص می باشد زمانیکه زهکش در محل بهینه مشخص شده تعبیه شود و دیواره آب بند در باالدست سد قرار
گیرد ،بیشترین راندمان در کاهش نیروي زیر فشار بدست میآید.
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جدول  -1بررسی تاثیر سپر باالدست بر دبی جریان زیر سد

موقعیت زهکش و سپر در زیر پی
*) (Q/Q0مقدار دبی نسبی
زهکش در محل بهینه بدون وجود سپر
1/11990102
سپر در باالدست بدون وجود زهکش
1/920091922
سپر در باالدست و زهکش در محل بهینه
1/120620690
 :*Q0مقدار دبی عبوري از زیر سد وقتی در باالدست سپر نداریم.
قرار گیري سپر در پاشنه سد موجب کاهش دبی عبوري از زیر سد میگردد .هنگامی که سپر و زهکش همزمان لحاظ گردد
کاهش بیشتري در دبی عبوري از زیر سد دیده میشود .در موقعیتهاي که نیرو زیر فشار و دبی نشت از زیر سد نیاز به کنترل
شدیدتري دارد ،بکارگیري هر دو سیستم مذکور میتواند به طراحی ایمنتري بینجامد.

نتیجهگیری

منابع
-

افتخار افضلی  ،س .باران ،غ .0091 .بررسی اثر دیواره ي آب بند بر نیروي زیر فشار و شیب خروجی زیر سازه هاي آبی با
استفاده از نرم افزار . seepمجله مهندسی منابع آب ،سال پنجم ،زمستان .0090
بهرام نورانی ،ب .فرزین سلماسی،ف .عباسپور ،ا .بررسی عددي عملکرد زهکش هاي پی در کاهش نیروي باالبرنده سدهاي
بتنی وزنی .نشریه دانش آب و خاک  ،جلد  26شماره  ، 0/0صفحه هاي  000تا  029سال .0099
صالحی هفشجانی ،س .اسمعیل زاده ،ش .پناهی ،ق .اسماعیلی ،ک .0091 .نشریه علوم آب و خاک  ،علوم و فنون
کشاورزي و منابع طبیعی .سال بیست و دو  /شماره چهارم  /زمستان .0091
صباغ یزدي س .و بیات ب . 0009 .تحلیل تراوش دو بعدي در پی و محاسبه زیر فشار در سدهاي بتنی وزن ي .هفتمین
کنگره بین المللی ،مهندسی عمران.
صدقی اصل م  . 0009 .اثر موقعیت بهینه پرده آب بند قائم در کاهش نشت و سرعت جریان در زیر سازه هاي آبی با
استفاده از مدل عددي  .پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران .دانشگاه کرمان.
صیادزاده ف  . 0006 .آنالیز نشت از پی خاک هاي الیه دار با استفاده از روش المان محدود  .ششمین کنفرانس هیدرولیک
ایران  .دانشگاه شهر کرد.
قبادیان ،ر .خدائی ،ک .0000 .تأثیرات دیواره آب بند و زهکش بر نیروي زیرفشار و گرادیان خروجی زیر سازه هاي آبی با
حل عددي معادله عمومی جریان آب درخاک به روش احجام محدود .نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزي) جلد ، 20
شماره  ،9ص .090-061

Ahmed A, McLoughlin S and Johnston H, 2015. 3D analysis of seepage under
hydraulic structures with intermediate filters. Journal of Hydraulic Engineering ASCE
141(1), 06014019.1-06014019.6
”Bennet, P. T, “The Effect of Blankets on Seepage through Previous Foundation,
Trans., ASCE, Vol. 111, 1946.
Benmebarek, N.; Bensmaine, A. and Benmebarek, S.; “Critical Hydraulic Head Loss
Inducing Sandy Cofferdam Failure by Numerical Approach,” Akademik Patforth, Vol.
32, pp. 437–445, 2013.

سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی ،)77 :بهار7911

از نتایج بدست آمده از این مطالعه مشخص شد که:
بهترین بازه قرارگیري چاهک زهکش براي کاهش نیروي زیرفشار  a/L= 1/09 – 1/9است که در این میان a/L= 1/2
بهترین نقطهي مکانی جهت جانمایی زهکش می باشد.
قرارگیري زهکش در  a/L= 1/9بیشترین تاثیر در کاهش دبی نشت عبوري از زیر سد را داراست.
قرار گیري چاله زهکش در نیمه پایین دست پی سد نه تنها موجب کاهش دبی نشت از زیر سد نمیگردد ،بلکه شرایط را بسیار
بحرانی تر میکند.
وجود دیواره آبند در پاشنه سد موجب کاهش نیروي زیرفشار و دبی نشت از زیر سد میگردد.
بکارگیري دیواره آببند در پنجه سد موجب افزایش نیروي زیر فشار میشود.
بکارگیري همزمان دیواره آببند در باالدست و زهکش موجب بیشترین راندمان در کاهش نیروي زیرفشار و دبی نشت شده و
به تبع آن ایمنترین شرایط را بوجود میآورد.
بکارگیري سپر در پنجه و چه در پاشنه سد موجب کاهش دبی نشت عبوري از زیر سد میگردد.
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چکـیده
فرآیند پس از برداشت گیاهان دارویی اهمیت زیادی در چرخه تولید این گیاهان دارد ،یکی از روشهای مرسوم نگهداری
گیاهان دارویی خشک کردن است .این فرآیند با کاهش رطوبت گیاه از فعالیت آنزیمی و میکروبی محصول کاسته و بر
عمر انباری آن میافزاید .رسیدن به حد استاندارد رطوبت جهت دستیابی به حداکثر صرفه اقتصادی در بازار جهانی تجارت
و حفظ فاکتورهای کمی و کیفی از دیگر مزایایی این فرآیند است .حفظ رنگ ،بو ،مزه ،ماهیت شیمیایی و کیفیت مواد
موثره گیاهان دارویی از مهمترین دغدغههای محققین میباشد .انتخاب روش مناسب خشک کردن گیاهان دارویی بسته
به نوع اندام ،محتوای رطوبتی آن و هدف از خشک کردن متفاوت است .با توجه به زمان بر بودن ،نیاز به فضای زیاد ،عدم
کنترل شرایط محیطی ،غیر یکنواختی در خشک شدن ،احتمال اکسایش و کاهش میزان مواد موثره در روشهای طبیعی
از جمله آفتاب خشک ،بهینه سازی فرآیند خشک کردن حائز اهمیت میباشد .دستیابی به روشهای جدید میتواند موجب
کاهش طول زمان خشک کردن و حفظ حداکثری فاکتورهای کمی و کیفی مدنظر شود .مطالعات متعددی در بررسی اثر
خشک کردن بر ویژگیهای اصلی گیاهان در سالهای اخیر صورت گرفته است .این برسیها با هدف سازماندهی
اطالعات موجود در گیاهان مورد مطالعه ،روشهای خشک کردن و پارامترهای اندازهگیری آنها بوده است .در نهایت
تکنولوژیهای نوین ،به حداقل رساندن تغییرات خام را هدف قرار دادند.

واژگـان کلـیدی :خشک کردن ،کارتنوئیدها ،دمای خشک کردن

 -3کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ،ادویهای ،نوشابهایzohreazade2015@gmail.com -

 -2کارشناسی ارشد مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ،ادویهای ،نوشابهای
 -1کارشناس بهداشت عمومی
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در گیاهان دارویی عالوه بر ویژگیهای بیوشیمیایی ذاتی خود گیاه ،شرایط کشت و پرورش ،زمانبرداشت ،عوامل جغرافیایی و
محیطی و فرایندهای پس از برداشت نیز نقش حیاتی در کمیت و کیفیت متابولیتهای ثانویه و در نتیجه کاربردهای بیولوژیکی
دارویی و غذایی گیاهان دارویی و معطر دارند ( .)Hassanpouraghdam et al, 2010نتایج بررسیهای انجام شده در زمینۀ
خصوصیات کیفی گیاهان دارویی و ادویهای بیانگر تأثیر عوامل قبل و پس از برداشت و همچنین اثر متقابل آنها میباشد
(.)Subasinghe, 2007
آب بخشی مهمی از مواد زیستی را تشکیل میدهد ،خواص فیزیکی و شیمیایی محصوالت تا حدود زیادی با توجه به محتوای
رطوبتی آنها تعیین میگردد ( )Oztekin & Martinov, 2007از مهمترین و در عین حال رایجترین تمهیدات فیزیولوژی پس
از برداشت گیاهان دارویی عملیات خشک کردن اندامهای گیاهی (دارویی) جمﻊ آوری شده است به طوری که اولین قدم در
عملیات پس از برداشت جهت اجتناب از کاهش مواد ارزشمند این گیاهان فساد پذیر ،حذف آب است ،این فرآیند یکی از روش-
های نگهداری محصوالت به شمار میرود که از کاربرد مقدار معینی از حرارت در شرایط کنترل شده به منظور خارج کردن مقدار
معینی از آب موجود درمحصول که از طریﻖ تبخیر (یا در مورد خشک کردن انجمادی به صورت تصعید) ،تا حد رسیدن به یک
آستانهی خاص است تا با توقف فعالیتهای آنزیمی میکروارگانیسمها و مخمرها ،بتوان محصوالت را برای مدت طوالنی انبار کرد
( .)Soysal & Oztekin, 2001خشک کردن بسیار مهم و تأثیر گذار میباشد زیرا تعیین کنندهی کیفیت نهایی محصول از نظر
خصوصیات شیمیایی و مواد مؤثره است ( .)Calixto, 2000; Oztekin & Martinov, 2007; Tankoa et al, 2005برای
گونههای مختلف گیاهی یک حداکثر رطوبت وجود دارد که در فارماکوپههای مختلف در سراسر جهان تجویز میشود ( Calixto,
.)2000
روش مناسب خشککردن گیاهان دارویی ،باید با توجه به نوع مواد مؤثره (آلکالوئید ،اسانس ،فالونوئید و غیره) و اندام مورد
استفاده انتخاب شود (  .)Brovelli et al, 2002; Omidbeigi, 2005; Ozbek & Dadali, 2007کمیت و کیفیت مواد
موثره گیاهان دارویی به روشهای مختلف خشک کردن و نیز به دماهای مختلف خشک کردن بستگی دارد ( Sellami et al,
 .)2011دما و مدت زمان الزم برای خشک کردن از اصول مهم در این فرایند است و رطوبت اولیۀ اندام گیاهی و کمّیت و کیفیت
مادهی مؤثره از عوامل تأثیرگذار در تعیین این دو عامل هستند ( .)Omidbeigi, 2005عملیات خشک کردن باید حداقل کاهش
کیفیت را از نظرمواد مؤثره ،رنگ ،عطر و طعم درپی داشته باشد (.)Oztekin & Martinov, 2007
نتایج مطالعات ( )Caceres, 2000بیانگر این مطلب است که محتوای رطوبت گیاهان دارویی برای جلوگیری از آلودگی
قارچی ،آفالتوکسین  23درصد بر پایه وزن تر میباشد وی همچنین نتیجه گرفت با کاهش رطوبت ،فرآیند استخراج رطوبت
مشکلتر و هزینه آن افزایش مییابد و کاهش محتوای رطوبتی بیش از حد مجاز ،افت کیفیت و کمیت گیاه دارویی را به دنبال
دارد .در دارونامههای سراسر دنیا ،میزان رطوبت نهایی بیشتر گیاهان دارویی خشک شده که امکان نگهداری رﺿایتبخش آنها را
تأمین نماید حدود  9تا  21درصد است ( .)Rocha et al, 2011به دلیل اینکه عملیات خشک کردن سبب حرکت ترکیبهای
معطر در برگ گیاهان دارویی به سمت سطﺢ برگ به همراه آب میگردد و در این پدیده مقداری از این ترکیبها از دست میرود،
بنابراین انتخاب نوع روش خشک کردن برای کاهش هدر رفت ترکیبهای معطر بسیار مهم است (.)Asekun et al, 2007

 -2تأثیر خشک کردن بر گیاهان دارویی و معطر
خشک کردن تنها یک فرآیند ساده کاهش رطوبت محصول نمیباشد ،بلکه بر خواص فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
محصوالت از جمله فعالیت آنزیمی ،فساد میکروبی ،گرانروی ،سختی ،طعم و مطبوعیت محصول نیز اثر گذار است .این تغییرات
فیزیکی شامل چروکیدگی ،پف کردن ،تبلور و تعییرات شیمیایی و بیوشیمیایی شامل تغییر رنگ ،بافت ،بو و خواص دیگر است،
خشک کردن نیز میتواند سبب کاهش کیفیت خوراکی و ارزش غذایی و آسیبهای ساختاری غیر قابل برگشت شود .هدف از
طراحی تجهیزات خشک کردن ،به حداقل رساندن این تغییرات نامطلوب است که با انتخاب شرایط مناسب برای خشک کردن
مادهی غذایی محقﻖ میشود ( .)Maskan, 2001در برخی موارد خشک کردن سبب افزایش عملکرد اسانس بعضی از گیاهان
معطر میشود چنین فرآیندی در برگ درخت چایی ،بابونه رومی ،و گونهای اکالیپتوس گزارش شده است ( Martinov et al,
 .)2007; Omidbeigi, 2005در این گیاهان بیشترین میزان اسانس پس از برداشت در نتیجه تغییر مقدار رطوبت نیست ،بلکه
به دلیل تجمﻊ اسانس بعد از برداشت و در طی مراحل خشک کردن آنها میباشد ( .)Omidbeigi, 2005در پژوهشی عملکرد
اسانس در گیاه پونه ( )Mentha longifolia L. subsp. Capensisدر حالت خشک شده  0برابر بیشتر نسبت به گیاه تازه
گزارش شده است ( .)Asekun et al, 2007پوست تازه گیاه (سیاه توسه) به واسطه وجود برخی ترکیبات شیمیایی پروتئینی،
تهوع آور است ،ولی پس از خشک شدن ،ترکیبات مذکور تجزیه شده و به مادهی گیاهی مسهل و ملین تبدیل میگردد .شابیزک
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نیز دارای مقدار فراوانی هیوسیامین است که بعد از خشک شدن به آتروپین تبدیل میشود .به طور کلی خشک کردن سبب
تغییراتی در رنگ بو و مزهی اندامهای گیاهی میشود (.)Omidbeigi, 2005

 -3تأثیر فاکتورهای خشک کردن روی کیفیت گیاهان دارویی
 -1-3تأثیر زمان خشک کردن بر گیاهان دارویی و معطر
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تعیین مدت زمان خشک کردن محصوالت کشاورزی نیز اهمیت بسیاری دارد ( .)Hevia et al, 2002زمان خشک شدن
تابعی از میزان رطوبت گیاهی و دمای محیط است .چنانچه میزان رطوبت گیاهی کمتر باشد ،گیاه سریعتر خشک میشود و از سوی
دیگر دماهای باالی محیط ،با تبخیر سریعتر رطوبت گیاه سبب تسریﻊ این فرآیند میشود (علیباس .)1337 ،کاهش زمان خشک
کردن محصوالت گیاهی در کاهش هزینههای مربوط به مصرف انرژی جهت خشک کردن اهمیت دارد (.)Caceres, 2000
معموال زمانهای طوالنیتر و دماهای باالتر سبب اتالف بیشتر رنگدانههای کلروفیل و کارتنویید میشود ( Borchani et al,
 )2011خشک کردن سریﻊ و کامل گیاهان حاوی اسانس ،به حفظ رنگ و اسانس آنها کمک میکنند ( Martinov et al,
 .)2007به طور کلی سرعت باالی خشک کردن و در نتیجه کاهش انرژی ورودی از تبخیر ماده مؤثره و اجزای آروماتیک
جلوگیری میکند ( .)Venskutonis, 1997سرعت کاهش رطوبت تحت تأثیر حرکت آب از الیههای داخلی به سطﺢ اندام
گیاهی میباشد و پراکندگی سریﻊ امواج مایکروویو ،نقش بسزایی بر کاهش سریﻊ محتوای رطوبت از اندام گیاهان دارد که نتیجه
این امر میتواند کیفیت نهایی آنها را تعیین کند (.)Khorramdel et al, 2013
با افزایش دما در روش آون و با افزایش توان دستگاه در روش مایکروویو ،زمان خشک کردن برگهای آگاستاکهکاهش یافت
و این یافتهها با نتایج ( )Azizi et al, 2009در گیاه بابونه )Ebadi et al, 2011( ،در گیاه مرزه )Nemati et al, 2011( ،در
آویشن دنایی مطابقت داشت .در گیاه مرزه خشک کردن برگها تا رسیدن به رطوبت  23درصدبر پایه وزن خشک با روش
مایکروویو تحت توان  733وات در مقایسه با آون در دمای  03درجه ،زمان خشک کردن را  98برابر کاهش میدهد (آرسالن و
ازکان .)1321 ،نتایج مشابهی در گیاه جعفری ( )Petroselinum crispum millگزارش شد ( .)Soysal, 2004در گیاه مرزه
طوالنیترین و کوتاهترین زمان خشک کردن به ترتیب در سایه و مایکروویو  833وات بوده و همچنین روش سایه و آون  03درجه
اگرچه از باالترین درصد اسانس برخوردار است ولی بر اجزای اصلی اسانس (کارواکرول و گاماترپینن) اثر منفی گذاشتند .در مقابل،
کمترین درصد اسانس و باالترین محتوای کارواکرول در روش مایکروویو بدست آمد ( .)Ebadi et al, 2011روش مایکروویو و
آون در مقایسه باروش طبیعی ،زمان خشک کردن سرشاخه های گلدار ریحان را به صورت معنی داری کاهش داد ( Ebadi et al,
.)2013
افزایش سرعت جریان هوای داخل خشک کن و درجه حرارت و افزایش توان مادون قرمز سرعت خشک شدن را افزایش داد
( .)Salehi et al, 2014خشک کردن سریﻊ و کامل گیاهان حاوی اسانس،برکیفیت رنگ و اسانس آنها کمک میکند .افزایش
دمای خشک کردن مریم گلی در دماهای  03درجه و دمای باالتر یعنی از  03به  03درجه ،سبب کاهش  83درصد زمان خشک
کردن میشود .اما در این دما میزان اسانس تا  20درصد کاهش مییابد و رنگ اسانس از سبز به خاکستری تغییر میکند
( .)Martinov et al, 2007اثر مثبت التراسونیک در خشک کردن موجب کاهش زمان خشک شدن از  100دقیقه با همرفتی به
 213در دقیقه به کمک التراسونیک شد (.)Kowalski & Pawłowski, 2015
محققان نشان دادند که اولتراسونیک در موز و خربزه قبل از خشک شدن همرفتی ،سبب  10درصد کاهش زمان خشک شدن،
و در مورد آناناس سبب  03درصد کاهش زمان در مقایسه با زمان شاهد شد ;(Fernandes & Rodrigues, 2007
) .Fernandes, 2008حسین و همکاران ( )1323نشان دادند که خشک کردن عناب به دو روش هوای گرم و مادون قرمز ،سبب
افزایش سرعت خشک کردن شد .اما خشک کردن با روش مادون قرمز نسبت به هوای گرم ،زمان خشک کردن را کوتاهتر ،و بازده
را باالتر و کیفیت را باالتر از سایر روشها نشان دادند .عبادی  1320نیز در تحقیقی نشان داد با کاهش سرعت جریان هوا و
افزایش میزان شدت تابش مادون قرمز ،زمان خشک شدن نمونهها کاهش یافت ).(Hossain et al, 2010

-2-3تأثیر دمای خشک کردن بررنگ گیاهان دارویی و معطر
فرآیند خشک کردن بر خصوصیات سطحی مواد غذایی اثر میگذارد و در نتیجه قابلیت انعکاس نور و رنگ مواد غذایی را تغییر
داده ،دمای باال و اکسیداسیون طی خشک کردن باعث تغییرات شیمیایی در رنگدانههای کلروفیل و کارتنویید میشود ( Borchani
 .)et al, 2011; Fernandes et al, 2008دمای خشک کردن تأثیر بسزایی بر رنگ گیاهان دارویی و معطر دارد .خصوصیات
رنگ گیاه نعنای فلفلی تازه و خشک شده تحت تأثیر دمای هوای خشک کردن قرار دارد .به طور مثال آزمونهای آماری نشان
میدهند که خصوصیات رنگ برگهای نعنای فلفلی تازه به نحو بارزی با نعنای فلفلی خشک شده در دماهای مختلف تفاوت دارد.
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دماهای باال باعث زوال ناگهانی رنگ و سوختگی محصول میشود .بنابراین دمای پایینتر از  03درجهی سانتیگراد به عنوان دمای
بهینه برای خشک کردن و به دست آوردن محصوالت با کیفیت از لحاظ رنگ ،در نظر گرفته میشود (سویسال .)2222 ،ارسالم
و ازکان ( )1339اثر روشهای مختلف خشک کردن را بر روی رنگ برگهای رزماری بررسی کردند و دریافتند در روش مایکروویو
رنگ برگها به میزان بیشتری نسبت به روش خشک کردن خورشیدی حفظ شده است .رحیم ملکی و گلی ( )1320نشان دادند که
خشک کردن در آون با درجه حرارت باال منجر به کاهش قابل توجهی در کیفیت رنگ برگ آویشن شد در حالیکه خشک کردن با
ریزموج کوتاهترین زمان ،کیفیت باالی رنگ و افزایش عمده ترکیبات را در برداشت ( .)Rahimmalek & Goli, 2013نوزاد و
همکاران ( )1328به بررسی کاربرد امواج مادون قرمز بر میزان اسانس و میزان تغییر رنگ برگهای نعناع پرداختند ،نتایج آن
مطالعات نشان داد که دمای نمونه در تمام سطوح و شدت تابشمادون قرمز و فاصله المپهای مادون قرمز تا سطﺢ نمونه موجب
کاهش زمان خشک کردن و افزایش میزان تغییر رنگ برگهای خشک نعناع شد و با افزایش فاصله المپهای مادون قرمز تا
سطﺢ نمونه در تمام سطوح دمای نمونه و شدت تابش مادون قرمز و همچنین خشک کردن افزایش یافت اما میزان اسانس و
میزان تغییر رنگ نمونه کاهش یافت ). (Nozad et al, 2014توپز و همکاران ( )1338اثر روشهای مختلف خشک (انجمادی،
سایه ،و آون) را بر روی رنگ فلفل قرمز مورد بررسی قرار دادند ،آنها در این تحقیﻖ دریافتند که خشک کردن انجمادی بهترین
روش حفظ رنگ است به خاطر این که رنگیزه ها توسط حرارت و اکسیداسیون تخریب نمیشوند).(Topuz et al, 2009

 -3-3تأثیردمای خشک کردن بر انرژی ویژهی خشک کردن گیاهان دارویی و معطر
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یکی از مهمترین فاکتورهای خشک کردن ،مصرف انرژی ویژه است که به صورت مگاژول انرژی گرمایی بر کیلوگرم آب
حذف شده تعریف میشود که با توجه به نوع محصول و دمای خشک کردن متفاوت است (.)Oztekin & Martinov, 2007
همچنین دمای الزم برای خشک کردن بیشتر به نوع محصول و جنبههای کیفی آن بستگی دارد .مدت زمان قرارگیری محصول در
مجاورت دمای باال نیز کیفیت نهایی محصول را تعیین میکند ( .)Najafi et al, 2012در محصوالت دانه-ای ،مصرف انرژی
بین  0/0تا  0مگا ژول بر کیلوگرم است ( .)Sokhansanj, 1997اولتراسونیک به طور عمده سبب حذف رطوبت بدون باال بردن
انرژی حرارتی در طی خشک کردن میپردازد ( .)Riera et al, 2011این نشان دهندهی یک پیشرفت در زمینهی پردازش غیر
حرارتی و صرفه جویی در انرژی است .این فرآیند باعث افزایش بهرهوری خشک شدن محصوالت بیولوژیکی بدون باال بردن
میزان قابل توجه دما میشود (.)Gallego-Juárez et al, 2010

-4-3اثرات دمای خشک کردن روی مواد موثره گیاهان دارویی
گیاهان دارویی عمدتأ نسبت به درجه حرارتهای باال حساسند و دمای نامناسب سبب تغییراتی در مواد مؤثره آنها میشود،
معموأل از دماهای باال برای خشک کردن گیاهان دارویی استفاده نمیکنند .چنانچه برای خشک کردن اندامها از درجه حرارتهای
بسیار باال و همچنین تهویههای سریﻊ استفاده شود ،آب موجود در قسمتهای خارجی به سرعت خارج میگردد ولی رطوبت قسمت
های میانی اندام امکان خروج نمییابد و در همانجا باقی میماند که در این حالت قسمتهای خارجی اندام به صورت قهوهای و
برشته در میآید و رطوبت موجود در قسمتهای میانی آن باعث تجزیه و فاسد شدن مواد مؤثرهی موجود میگردد .باید توجه
داشت که افزایش بیش از حد دما ،سبب کاهش مقدار اسانس میشود .درجه حرارت مطلوب برای خشک کردن اندامهایی که حاوی
اسانس میباشد  03-03درجهی سانتیگراد گزارش شده است .)Martinov et al, 2007; Omidbeigi, 2005( ،دماهای
پیشنهادی برای خشک کردن گیاهان دارویی با توجه به نوع ماده مؤثره در آنها متفاوت است و چنین دسته بندی شده است :برای
گلیکوزیدها تا  233درجه سلسیوس ،برای گیاهان لعاب دارتا  10درجهی سلسیوس ،برای گیاهان دارای اسانس تا  80درجه
سیلسیوس میباشد گیاهان آلکالوییددار حساسیت کمتری در برابر درجه حرارت باال دارند و دمای مناسب خشک کردن این گیاهان
 13تا 73درجهی سلسیوس است به استثناء تاتوره ،تاجریزی و پروانش صغیر که از جریان هوای داغ برای خشک کردن استفاده
میشود ،درجه حرارت باالی  93درجهی سلسیوس سبب تخریب کلروفیل و تغییر رنگ طبیعی آنها میشود ( & Heindl
 .)Muller, 1997; Martinov et al, 2007یک رابطه خطی بین دمای خشک کردن و کاهش اسانس برگهای ترخون وجود
دارد (.)Arabhosseini et al, 2009

-5-3تأثیر رطوبت نسبی هوا بر خشک کردن گیاهان دارویی و معطر
رطوبت نسبی هوا معیار ظرفیت هوا برای جذب رطوبت از محصول در هنگام خشک کردن است .در طول فرآیند خشک کردن
دو تغییر در هوای خشک کننده روی میدهد .در نتیجهی انتقال همرفتی گرما ،دمای هوا کم شده و آب به شکل بخار از محصول
گرفته میشود که هر دو عامل باعث افزایش رطوبت نسبی هوا میشوند .جذب آب از محصول به شدت تحت تأثیر رطوبت نسبی
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هواست .شدت جذب توسط محصول نیز تحت تأثیر رطوبت نسبی هواست .هرچه میزان آب باالتر و در قسمت سطحی محصول
بیشتر باشد ،شدت جذب رطوبت هم باالتر میرود .این همان رویدادی است که در مرحله اول خشک کردن محصول تر ،رخ می-
دهد .هر چه رطوبت هوا باالتر باشد فرآیند خشک کردن طوالنیتر میشود .تأثیر رطوبت نسبی بر فاکتورهای کیفی مریم گلی و
آویشن گزارش شده که زیر  83درصد ،کاهش اسانس چندان بارز نیست (.)Muller, 1992

 -6-3تأثیر سرعت جریان هوا بر خشک کردن گیاهان دارویی و معطر
تأثیر سرعت جریان هوا بر خشک کردن همرفتی به حجم جریان هوا در داخل خشک کن و افت فشار هوا بستگی دارد .قدرت
دستگاه تهویه و سایر مشخصات آن توسط این پارامترها مشخص میشوند .سرعت جریان هوا بر میزان انتقال گرما بین خشک کن
و محصول تأثیر میگذارد .حجم هوای مورد نیاز برای خشک کردن بستگی به سرعت جریان هوا و سطﺢ تماس هوا با قسمت
گرمکن دارد .البته در سیستم باز باید انرژی گرمایی برای گرم کردن هوا کافی باشد .سرعت جریان هوا با توجه به نوع بافت گیاه و
نوع گونه گیاه یکسان است اما به علت کاهش فشار هوا در مراحل نهایی خشک کردن ،سرعت جریان هوا را میتوان برای ذخیره-
ی انرژی کاهش داد .سرعت جریان هوا در خشک کنهای نواری معموأل بیشتر از  3/70متر بر ثانیه است & (Oztekin
)Martinov, 2007

 -7-3کنترل میزان رطوبت ماده گیاهی
آگاهی از میزان رطوبت اولیه گیاه دارویی اهمیت زیادی دارد زیرا در تصمیمگیریهای مربوط به پارامترهای خشک کردن اثر
گذار است ( .)Oztekin & Martinov, 2007مخمرها ،کپکها و باکتریها در رطوبت نسبی باالی  73درصد رشد میکنند ،از
سوی دیگر ،فعالیت آنزیمی در رطوبت باالی  13درصد شدت مییابد .بنابراین میزان رطوبت نهایی ماده گیاهی باید به میزان
متعادلی برسد تا با رطوبت نسبی  13درصد دمای انبار مورد نظر هماهنگی داشته باشد خشک کردن بیش از حد که سبب خشکی
محصول بیش از رطوبت نهایی تعریف شده باشد ،غیر اقتصادی است زیرا زمان اﺿافی خشک کردن ظرفیت خشککن را کم و
مصرف انرژی را باال میبرد و از طرف دیگر ممکن است کیفیت محصول را پایین بیاورد ( .)Najafi et al, 2012معموال اندام-
های مختلف گیاهان پس از جمﻊ آوری حاوی مقادیر فراوان رطوبت ( 93_13درصد) میباشد ،لذا این شرایط برای حملهی قارچها
و دیگر میکروارگانیسمها بسیار مناسب است ،به این دلیل ،نگهداری اندامهای جمﻊ آوری شده را حتی برای مدت بسیار کوتاه غیر
ممکن میسازد .خشک کردن اندامهای مورد نظر یک گیاه دارویی در درجه حرارتهای باال سبب از بین رفتن جمعیت قارچها و
باکتریها میشود اما باید توجه داشت که افزایش بیش از حد دما ،سبب کاهش مقدار اسانس میشود ( ;Azizi et al, 2009
.)Omidbeigi, 2005
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عبادی و همکاران ( )1321در یک تحقیﻖ به بررسی تأثیر سرعت جریان هوا و شدت تابش مادون قرمز بر زمان خشک کردن،
درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی بهلیمو پرداختند .سرعت جریان هوا در سه سطﺢ ( 2/0 ،2 ،3/0متر بر ثانیه) و سه سطﺢ شدت
تابش مادون قرمز ( 3/0 ،3/0 ،3/1وات بر سانتی متر مربﻊ) بود .با کاهش سرعت جریان هوا و افزایش میزان شدت تابش مادون
قرمز ،زمان خشک شدن نمونهها کاهش یافت ،به طوری که کمترین مدت زمان خشک کردن  00دقیقه مربوط به تیمار سرعت
جریان هوا  3.0متر بر ثانیه و شدت تابش  w/cm2 5/0بود و بیشترین زمان  10دقیقه مربوط به تیمار سرعت جریان هوا m/s
 5/1و شدت تابش  w/cm2 3/0تعلﻖ داشت .افزایش شدت تابش مادون قرمز در تمامی سرعت جریان هوا سبب افزایش درصد
اسانس شد ،به طوری که بیشترین میزان اسانس در تیمار استفاده از جریان هوا  m/s 1و  2/0همراه با استفاده از شدت تابش
 w/cm2 5/0بدست آمده بود .بیشترین میزان مونوترپنهای اکسیژندار بخصوص سیترال  0مربوط به اسانس نمونههای خشک
شده با سرعت جریان هوای  m/s 5/0همراه با تابش مادون قرمز  w/cm2 2/0بود ) .(Ebadi et al, 2016رودریگز و
همکاران ( )1320نشان داد که افزایش سرعت خشک شدن سبب کاهش زمان و افزایش ارزش آنتیاکسیدان گیاه دارویی آویشن
خشک شده میگردد (.)Rodrigueza et al, 2013

 -4تأثیر روشهای معمول خشک کردن بر مقدار برخی ترکیبات گیاهان دارویی و معطر
 -1-4اثر روشهای مختلف خشک کردن بر روی میزان اسانس گیاهان دارویی
طی فرآیند خشک کردن که باعث کاهش محتوی رطوبتی اندامهای مختلف گیاهی میگردد ،مولکولهای آب به سطﺢ اندام
حرکت مینمایند ،لذا این امکان وجود دارد که طی این فرآیند ،ترکیبات آروماتیک و معطّر نیز همراه با آب از اندام تبخیر شوند که
در نتیجه به دلیل از دست رفتن بخشی از این ترکیبات ،کیفیت محصول خشک شده اُفت نماید (.)Asekun et al, 2007
بنابراین انتخاب روش مناسب خشک کردن گیاهان دارویی که بسته به نوع اندام ،هدف خشک کردن و محتوی رطوبتی متفاوت
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میباشد ( .)Omidbaigi et al, 2003فرآیند خشک کردن بر درصد و اجزای اسانس نیز تأثیر قابل توجهی دارد و این اثر با توجه
به دمای خشک کردن ،طول مدت خشک کردن و گونهی گیاهی متفاوت است ( .)Yazdani et al, 2006خشک کردن با
مایکروویو به علت زمان کم مورد نیاز برای خشک کردن نمونهها و حفظ کیفیت ظاهری نمونهها دارای برتری نسبت به دیگر
روشهای مورد مقایسه بوده است اما به دلیل اثر منفی روی میزان اسانس نیاز به تحقیقات بیشتر در این مورد است ( & Ghani
 .)Azizi, 2009روش خشک کردن با آون در دمای  83درجه سلسیوس سبب تبخیر یا تغییر ترکیبهای اصلی اسانس گیاه پونه
( )Mentha longifolia L. subsp. Capensisشد ( .)Asekun et al, 2007در گیاه مرزه باالترین میزان اسانس به ترتیب
در روش آون با دمای  80درجه سلسیوس ،سایه و آفتاب بود (.)Sefidkon et al, 2006
برتری روشهای طبیعی خشک کردن نسبت به روش آون در دماهای مختلف بر مقدار اسانس گیاهان دارویی گزارش شده
است ( .)Maureen, 2000در روشهای خشک کردن بابونه بیشترین اسانس مربوط به سایه با دمای  10درجه سلسیوس و
کمترین میزان مربوط به آون با دمای  233درجه سلسیوس است (.)Ghani & Azizi, 2009بیشترین اسانس در بابونه آلمانی در
سایه نسبت به آفتاب و دمای  83درجه سلسیوس بدست آمد ( .)Omidbaigi et al, 2003اگر گیاهانی مانندمرزه ،اسطوخدوس،
نعنا ،بادرنجبویه ،رزماری در آفتاب خشک شوند اسانس آنها به مقدار  18درصد کاهش مییابد ،در حالی که در سایه اسانس این
گیاهان تنها  2درصد کاهش مییابد علت کاهش در آفتاب تشعشعات منفی آفتاب برمیزان اسانس نمونهها میباشد ( Omidbeigi,
 .)2005در  0گونه بومادران بیشترین میزان اسانس مربوط به خشک کردن در سایه نسبت به آفتاب مشاهده شد ( & Ghani
 .)Azizi, 2009در تأثیر روشهای مختلف خشک کردن برکمیت و کیفیت اسانس گل محمدی نشان داده است که اسانس
حاصل از گلبرگهای خشک شده در سایه نسبت به اسانس حاصل از دماهای  03و  83درجه سلسیوس آون و روش آفتاب از لحاظ
میزان اسانس دارای تفاوت معنیداری نبود ولی میزان سیترونلول و ژرانیول باالتری داشت و دارای درصد ترکیبهای مومی و
سنگین کاهنده کیفیت اسانس کمتری بود ( .)Ahmadi et al, 2008خشک کردن در سایه باالترین میزان درصد اسانس گیاه
دارویی مرزه ( )Satureja hortensis Lرا نسبت به سایر روشها سبب شد ( .)Ebadi et al, 2011برتری روش سایه در بابونه
رومی ( ،)Omidbaigi et al, 2003گل محمدی ( ،)Ahmadi et al, 2008بابونه آلمانی ( ،)Azizi et al, 2009بادرشبی
( ،)Mohtashami et al, 2012ریحان ( ،)Ebadi et al, 2013پونه ()Hassanpouraghdam & Hassani, 2014
گزارش شده است .در گیاه ریحان روش سایه نسبت به مایکروویو و آفتاب بیشترین میزان اسانس را داشته است و اجزای اصلی
اسانس در حد مطلوب حفظ شدند و به طور میانگین بیشتر از  0برابر توانهای مختلف مایکروویو و روش خشک کردن در آفتاب
بود ( .)Ebadi et al, 2013باالترین اسانس آویشن ،بادرنجبویه ،بابونه ،ترخون ،نعنا فلفلی ،در روش سایه بود ( Khorramdel
.)et al, 2013

 -2-4اثر روشهای مختلف خشک کردن بر میزان ویتامین ث در گیاهان دارویی
در میان ویتامینها ،ویتامین ث دارای کمترین پایداری نسبت به دما میباشد .اسید آسکوربیک در آب محلول است و به
سهولت از آب خارج میشود (فتحی و همکاران .)2232 ،اثر افزایش غلظت قندها در خشک کردن به روش اسمزی در کاهش
ویتامین ث به دلیل بروز واکنشهای قهوهای شدن غیر آنزیمی میباشد و در خصوص اثر افزایش دما بر کاهش ویتامین ث به دلیل
حساسیت این ویتامین به دماهای باال است .که موجب تخریب و از بین رفتن آن میشود .افزایش دمای خشک کردن سبب کاهش
ویتامین ث نمونههای خشک شده میشود (.)Etemadi et al, 2013استادزاده و النگی ( )1321به بررسی اثر فرآیند خشک
کردن بر خصوصیات کمی و کیفی برگ گیاه علف چشمه پرداختند .نتایج نشان داد بیشترین میزان ویتامین ث ،آهن و کلسیم به
ترتیب در تیمارهای خشک شده با آون  13درجه ( 1/8میلی گرم بر درصد گرم) ،آفتاب (  )ppm8/519و مایکروویو ( 3/010گرم
درصد) حاصل گردید .بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی به تیمار خشک شده با مایکروویو  013وات تعلﻖ داشت
( .)Ostadzadeh & Alangi, 2016طالب زاده و همکاران ( )1328به بررسی تاثیر روشهای خشک کردن و انبارداری بر
خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی زرشک بی دانه پرداختند .نتایج نشان دهنده تاثیر معنیدار روشهای خشک کردن (آفتاب،
سایه ،آون ،مایکروویو و خشک کن کابینتی) و انبارداری بر میزان آنتوسیانین و میزان ویتامین ث ،اسیدیته و قند بریکس نمونهها
بود (.)Talebzadeh et al, 2014

-3-4اثر روشهای مختلف خشک کردن بر میزان ترکیبات فنولی و فالونوییدی در گیاهان دارویی
ترکیبات فنولی گروه بزرگی از متابولیتهای ثانویهی گیاهی بوده است که غالباً فعالیت آنتیاکسیدانی دارند .این ترکیبات جزء
آنتیاکسیدانهای غیرآنزیمی آبدوست محسوب میشوند و خواص ارزشمند ﺿدمیکروبی ،ﺿدویروس ،ﺿدجهش و ﺿدسرطان
دارند .بررسی مسیر شیکیمات به عنوان مسیر اصلی بیوسنتز ترکیبات فنولی ،مبین این مطلب است که مسیرهای متابولیکی اولیه و
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 -4-4اثر روشهای مختلف خشک کردن بر میزان کارتنویید
افزایش کارتنوییدها در توانهای باالی مایکروویو به دلیل اثر مثبت امواج مایکروویو بر آزاد سازی این ترکیبات از طریﻖ
گسستن پیوندهای این ترکیبات با غشا یا سایر رنگدانهها میباشد .در تیمارهای حرارتی ،کارتنوییدها به دلیل نقش حرارت در
تخریب و تجزیهی این ترکیبات به شدت کاهش مییابد ،در گیاه گشنیز عملکرد مثبت مایکروویو در خصوص افزایش کارتنویید
نسبت به تیمار آون مشاهده شد ( .)Divya et al, 2012تیمار خشک کردن به روش طبیعی بعد از مایکروویو سبب باالترین
ترکیبات کارتنویید کل شد و همچنین در فلفل برتری روش خشک کردن در دمای اتاق نسبت به دماهای باال در حصول رنگدانه-
های کارتنویید گزارش شد (.)Sablani, 2006
تیمارانجماد سخت سبب حفظ کارتنوییدها به بهترین نحو ممکن شد ( .)Topuz et al, 2011شواهدی مبنی بر سنتز مجدد
کارتنوییدها بعد از خشک شدن وجود دارد.که کارتنویید زرد و ترکیبات ساده کارتنوییدی را به منزلهی پیشترکیب معرفی کرده
است که با تغییر و تبدیل این ترکیبات ،رنگدانه کارتنوییدی جدید ایجاد میکند ( .)Topuz et al, 2011همبستگی معناداری بین
کارتنویید و فعالیت آنتیاکسیدانی وجود دارد .تغییرات فعالیت آنتی-اکسیدانی از روندی همسو با مقدار کارتنویید کل برخوردار بود و
همبستگی مثبتی بین فالونویید کل و فعالیت آنتیاکسیدانی وجود دارد ( .)Tabrizi et al, 2015یکی دیگر از گروههای مهم مواد
غذایی ،رنگهای طبیعی ،مانند کارتنوئیدها ،آنتی اکسیدانین و غیره میباشد ( .)Kroehnke et al, 2015حفظ کارتنوئید ها پس
از خشک کردن همرفتی و مایکرویو-همرفتی هویج بدون افزایش اولتراسونیک بود .این نتیجه حاصل شد که اولتراسونیک تاثیر
مثبت در حفظ مواد در حال خشک شدن همرفتی و همچنین حفظ کارتنوئید را در خشک کردن مایکرویو-همرفتی هویج بهبود
میبخشد (.)Konopacka et al, 2015
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ثانویه در گیاه با هم ارتباط دارند ( .)Podsędek, 2007در بررسی روشهای مختلف خشک کردن از قبیل خشک کردن به روش
طبیعی در دمای اتاق ،آون همراه با خأل و خشک کردن به روش انجمادی در شش گیاه از خانوادة نعناعیان ،بیشترین ترکیبات
فنولی ،رزمارینیک اسید و خاصیت آنتیاکسیدانی در روش طبیعی گزارش شد ( .)Hossain et al, 2010در گیاه بادرشبویه خشک
کردن در سایه نسبت به آفتاب ،سایه و دماهای مختلف آون به حفظ ترکیبات فنولی کمک کرد (.)Mohtashami et al, 2012
در خصوص بهینه سازی روشهای خشک کردن در گیاه چای سبز  Camellia sinensisمؤید این مطلب بود که تیمار
مایکروویو با توان متوسط و باال (  033تا  933وات) منجر به حفظ ترکیبات فنولی و فالونوئیدهای این گیاه به بهترین شکل ممکن
شد که ممکن است ناشی از غیرفعال شدن آنزیمها در تیمار با مایکروویو باشد ( .)Gulati et al, 2003تیمار مایکروویو  133وات
در گیاه همیشه بهار استخراج ترکیبات فنولی را بهبود بخشیده و با کاهش زمان خشک کردن سبب حفظ این ترکیبات شده است
( .)Tabrizi et al, 2015در گیاه کلمانتین مقدار ترکیبات فالونوییدی با افزایش توان مایکروویو از  210وات در  0دقیقه به 103
وات در  23دقیقه سبب افزایش فالونوییدها و افزایش به  033وات و زمان  20دقیقه سبب کاهش شدید این ترکیبات شد و دلیل
این امر ،تاثیر مخرب امواج الکترومغناطیسی مایکروویو بر ساختار فالونوییدها عنوان شده است ( .)Hayat et al, 2010افزایش
میزان فالونویید کل در آون  93درجه سلسیوس به دلیل غیر فعال شدن آنزیمهای موثر در تجزیه و تخریب فالونوییدها بوده،
چنانچه آون  13درجه سلسیوس نیز به دلیل فرآهم شدن دمای مطلوب این آنزیمها سبب کاهش فالونویید کل میشود .این نتایج
در آزمایشات کوئرستین نیز قابل مشاهده است ( .)Rohn et al, 2007گزارش برخی از پژوهشگران بیانگر تأثیر مثبت حرارت و
تیمار آون بر محتوای فنولی ماده گیاهی است ،به طوری که تشکیل ترکیبات فنولی را در دمای باال ( 83درجه سلسیوس) به دلیل
فراهم شدن پیشسازهای ترکیبات فنولی به همراه تبادالت غیرآنزیمی بین ملکولها ،گزارش کردند ( .)Hossain et al, 2010از
دست دادن ظرفیت آنتی اکسیدان ،محتوای پلی فنول و فالونوئید کل در طول خشک کردن همرفتی سیب نیز توسط رودریگز
( )1321مورد بررسی قرار گرفت .مشاهده شده است که افزایش قدرت التراسونیک باعث کاهش در پلی فنل کل و محتوای
فالونوئید به طور مستقل از درجه حرارت خشک کردن میشود ( .)Rodríguez et al, 2014خشک کردن دمای پایین سیب
همچنین مورد بررسی قرار داده شد ( .)Santacatalina et al, 2016; Santacatalina et al., 2014گفته شد که
اولتراسونیک باعث کاهش تمام پارامترهای مورد بررسی ،به عنوان مثال ظرفیت آنتی اکسیدان ،پلی فنل کل و محتوای فالونوئید
میباشد .اولتراسونیک در طول خشک کردن انبه ،موز و دیگر گیاهان موجب کاهش در فعالیت آنتیاکسیدان کل و محتوای پلی
فنل کل میشود (.)Méndez et al, 2015

-5-4اثر روشهای مختلف خشک کردن بر میزان آنتیاکسیدان
اثر تیمارهای مایکروویو ،سایه و آفتاب بر روی گیاه  Cardiospermum halicacabum L.بیانگر افزایش فعالیت آنتی-
اکسیدانی در تیمار مایکروویو  833وات و سایه بود .آنان اظهار داشتند که ایجاد حرارت درون مادة گیاهی در تیمار مایکروویو به
13

دلیل وجود میدان الکتریکی ،سبب ایجاد شرایط مساعد برای آزادسازی ترکیبات درون سلولی شده و از سویی دیگر زمان طوالنی
در روش طبیعی نه تنها فرصتی برای رها شدن ترکیبات دارای خاصیت آنتی اکسیدانی فراهم کرده ،بلکه با ایجاد یک روند کند
برای خشک شدن سبب حفظ این ترکیبات شده است .در همین زمینه نتایج مشابهی نیز از بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی برخی
گیاهان ادویهای شامل آویشن و ریحان ،دارچین ( )Cinnamomum verumتحت تأثیر تیمارهای حرارتی وجود دارد
( .)Tomaino et al, 2005مایکروویو با توان باال با تغییر یا تخریب در ساختار غشاها منجر به آزاد شدن این ترکیبات شده است.
چنانکه افزایش معنیدار فعالیت آنتیاکسیدانی آویشن ،رزماری ،مریمگلی ،ریحان ،مرزنجوش بستانی پس از خشک شدن نسبت به
شاهد گزارش شده است ( .)Hossain et al, 2010عنوان شده است دماهای باال سبب کاهش آنزیمها به ویژه کاهش فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی میشود .از این رو احتماالً کاهش فعالیت آنتیاکسیدانی در دماهای  73و  93درجه سلسیوس آون به دلیل
تأثیر دما بر عملکرد آنزیمها و کاهش آنزیمها بوده است ( .)Tabrizi et al, 2015از سوی دیگر ()Konopacka et al, 2015
اظهار داشت که اولتراسونیک بدون تاثیر در محتوای نهایی آنتی اکسیدان در ذغال اخته خشک شده بودKroehnke et al, ( .
 )2015نشان دادهاند که فعالیت آنتی اکسیدانی هویج با التراسونیک برای پروسه خشک کردن همرفتی و مایکروویو-همرفتی
بهبود یافته بود.

-6-4مزایا و معایب روشهای خشک کردن معمول گیاهان دارویی
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فرایندهای پس از برداشت گیاهان دارویی اهمیت زیادی در چرخه تولید این گیاهان دارند ،زیرا آنها بهطور مستقیم بر کمیت و
کیفیت ترکیبهای فعال محصول قابل عرﺿه اثر میگذارند ( .)Silva & Casali, 2000هدف اصلی این فرآیند ،متوقف کردن
فعالیتهای آنزیمی ،میکروارگانیسمها و مخمرها به منظور افزایش مدت انبارداری میباشد .روش خشک کردن به میزان و نوع
رطوبت موجود در اندامهای گیاهی بستگی دارد ( .)Soysal & Oztekin, 2001فرآیند خشک کردن میزان مادهی مؤثره گیاهان
و محتوای اجزای کیفی گونههای گیاهان دارویی را تحت تأثیر قرار میدهد ،لذا تأثیر بسزایی بر ارزش اقتصادی این گونهها داشته و
بایستی به دقت نوع روش مناسب برای خشک کردن و میزان انرژی و درجه حرارت ورودی برای کاهش محتوای رطوبتی آنها
تعیین شود ( .)Khorramdel et al, 2013روشهای خشککردنمتعددی نظیر خشککردن در سایه و آفتاب ،خشککردن
درآون تحتدماهای مختلف ،استفاده از امواج مایکروویو ،خشک کن انجمادی و خشککن با هوای داغ برای گیاهان دارویی و
معطر مورد استفاده قرار گرفتهاند که هر یک دارای مزایا و معایبی هستند (.)Hassanpouraghdam et al, 2010
روشهای سنتی مانند خشک کردن در آفتاب ،در بسیاری از کشورها به خصوص زمانی که دمای هوا  03درجه سانتیگراد یا
باالتر باشد برای بسیاری از گیاهان مرسوم است که از جمله این معایب تاثیر منفی بر کیفیت ظاهری و مواد موثره گیاهان دارویی
است ( .)Arsalan & Ozcan, 2008; Martinov et al, 2007; Omidbeigi, 2005قرارگرفتندرمعرض آلودگیهای
محیطی ،تاثیر منفی تغییرات آب و هوایی ،کار و زحمت زیاد و نیز عدم دستیابی به استانداردهای ثابت کیفیت این روش را با
محدودیتهایی روبرو کرده است ،از جمله امکان جابه جایی مقادیر زیاد مادهی گیاهی وجود نداشته و دستیابی به استانداردهای
ثابت کیفیت مقدور نمیباشد .عالوه بر این دمای باال و تشعشعات شدید خورشید اثر منفی بر کیفیت نمونهها دارد و موجب کاهش
ویتامینها ،اسانسها و یا تغییر در رنگ محصول خشک شده میشود ( .)Soysal & Oztekin, 2001از دیگر روشها خشک
کن انجمادی است که روش مناسبی جهت تولید محصولی با ساختار متخلخل و با کیفیت باال میباشد ،اما گران قیمت بوده و برای
هر محصولی قابل استفاده نمیباشد ( .)Jun et al, 2011این روش برای خشک کردن محصوالتی که نسبت به حرارت حساس و
نیز گیاهانی ظریف و با ارزش مانند برخی گیاهان دارویی ،شیوهای مفید میباشد ،در این روش عطر و طعم یا کاهش ندارد و یا
تغییر بسیار اندک است ،چون دمای پایین خشک کردن ،از فرآیندهای نامطلوب تخریب و فساد جلوگیری میکند و محصول خشک
شده کیفیت باالتری دارد .بزرگترین مشکل این سیستم هزینه باالی آن است ،سرعت خشک کردن پایین است ،محصول نهایی
میزان بسیار کمی نم خواهد داشت ،بنابراین سبب کاهش برخی هزینهها از قبیل حمل و نقل ،سرماسازی و انبارداری میگردد .در
این خشککن اکسیداسیون چربی ،قهوهای شدن غیر آنزیمی ،دناتوره شدن پروتئینها مشاهده میشود ( Tavakoli-pour et al,
 .)2008خشککردنباامواج مایکروویو نیز یکی ازروشهای جدید در خشک کردن گیاهان میباشد .کوتاه بودن زمان خشک کردن
در این روش از مزایای مهم آن است ( .)Blose, 2001اشعههای میکروویو با پخشیدگی سریﻊ و مؤثر در ماده گیاهی ،با خشک
کردن سریﻊ ،کاهش مصرف انرژی را نیز موجب میگردد .استفاده از مایکروویو خصوصأ در خشک کردن گیاهان دارویی اسانس
داری که به دمای باال حساس هستند توصیه شده است ،زیرا سرعت باالی خشک کردن و انرژی ورودی کم از کاهش میزان
اسانس جلوگیری میکند ( .)Diaz et al, 2003; Venskutonis, 1997در برخی تحقیقات خشک کردن با امواج مایکروویو
عالوه بر کاهش مدت زمان الزم برای خشک شدن ،سبب تولید گیاهان خشک شده با رنگ مناسب و درصد باالی مواد موثره شده
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است ( .)Hörsten, 1999در این روش سرعت خشک شدن باال است .از مزایای این روش حفظ رنگ و کیفیت طبیعی محصول
است (.)Tavakoli-pour et al, 2008
استفاده از میکروویو به ویژه در خشـک کـردن گیاهـان دارویی اسانس داری که ماده مؤثره آنها در ناحیـه سـطحی برگ-
هایشان قرار دارد و در نتیجه به دماهای بـاال حساسـند ،توصیه مـیشـود .)Venskutonis, 1997( .عالوه براین پرتودهی با
مادون قرمز ( )IRبه عنوان منبﻊ حرارتی برای خشک کردن بسیاری از محصوالت کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است .پرتو
دهی با مادون قرمز در مقایسه با روشهای حرارتدهی متداول دارای مزایای متعددی است .زمان فرآیندکوتاه تر و میزان مصرف
انرژی کمتر است .میتوان تجهیزات را فشرده و اتوماتیک نمود و امکان پایش پارامترهای فرآوری و با دقت باال وجود دارد ( Jun
 .)et al, 2011کیفیت محصوالت خشک شده در این روش نسبت به هوای داغ باالتر است ( Nimmol & Devahastin,
 .)2011جذب پرتو توسط مواد غذایی عمدتأ به میزان آب ،ﺿخامت و ماهیت فیزیکوشیمیایی محصول بستگی دارد .این خشک
کنها در گیاه گرما ایجاد میکنند و در نقاطی که رطوبت باالتری دارند متمرکز میشوند و با افزایش فشار بخار موجب انتشار
رطوبت از آن نقاط به سمت الیههای خارجی میشود ،بنابراین به نظر میرسد در این روش خشک کردن ،مشکالت مربوط به
خشک کردن الیهی سطحی محصول کاهش یابد (.)Mohajeran, 2004
از دیگر فناوریهای نوظهور ،فراصوت است که کاربرد آن در صنایﻊ مختلف و برای اهداف فرایندی ،روز به روز در حال
گسترش است ( .)Awad et al, 2012از مزیتهای فراصوت نیاز به استفاده در دمای پایین در طول فرآیند خشک کردن می-
باشد .در نتیجه بدون داشتن اثر سوء بر روی ویژگیهای کیفی ماده غذایی میتوان به عنوان یک پیش تیمار در خشک کردن
محصوالت کشاورزی حساس به حرارت به کار رود .زیرا باعث افزایش سرعت و کاهش دمای مورد نیاز برای خشک کردن میشود
()Nowacka et al, 2012
خشک کردن با هوای داغ ،زمان و سطﺢ خشک کردن مورد نیاز را کاهش میدهد .هزینه اولیه این روش باال است اما در این
فرآیند ،ﺿایعات دیده نمیشود ،آلودگی زیست محیطی ندارد و تا  03درصد در انرژی صرفه جویی میشود.
خشک کردن اسمزی از دیگر روشها است که رطوبت محصول را تا  03درصد کاهش میدهد .و پس از آن میتوان برای
خشک کردن محصول از روشهای دیگری بهره جست .)Tavakoli-pour et al, 2008( .پژوهشها نشان دادند که افزایش
دما میان  83تا  93درجه سانتیگراد زمان خشک کردن را کوتاهتر میکند اما کیفیت محصول را نیز کاهش میدهد .عالوه بر این
موجب چروکیدگی محصول دیوارهی یاختهای میشود .آهنگ خشک کردن به نوع محصول ،مادهی مورد استفاده برای تراوش و
پارامترهای فرآیند خشک شدن بستگی دارد .دماهای باالتر گرانروی محصول را پایین میآورد و باعث افزایش ﺿریب نفوذ آب در
فرآیند تراوش میشود.
روش سایه نسبت به سایر روشها (آون  83 ،03و  13درجه سانتیگراد ،مایکرویو  033 ،233و  133وات و آفتاب) مناسب-
ترین روش است اما به دلیل زمانبر بودن و نیاز به فضای مناسب برای خشک کردن میتوان از روشهایی با سرعت باال استفاده
کرد ( .)Khorramdel et al, 2013مهمترین اجزای اسانس در آویشن (تیمول) ،بابونه (کامازولن) ،بادرنجبویه
(سیترونلول)،ترخون (استراگول) ،نعنا فلفلی (منتول) در شرایط سایه بدست آمدند .سایه عملکرد و محتوای اسانس باالی  233درصد
نسبت به آفتاب داشت (.)Khorramdel et al, 2013
پورانیک و همکاران در سال  1321به بررسی اثر روشهای خشک کردن بر روی اجزای فعال زیستی فیزیکوشیمیایی در
گیاهان دارویی پرداختند .از نتایج مشخص شد برگ  paniculata Andrographisو  dffusa Boerhaaviaکه با روش
انجماد خشک شدند ،بهترین برگ با کیفیت را از نظر اسید اسکوربیک ،محتوای پلی فنلی و فعالیت آنتیاکسیدانی تولید کردند
(.)Puranik et al, 2012
استفاده از توان پایین مایکروویو در خشک کردن گلهای بابونه آلمانی رقم بودگلد به دلیل حفظ میزان اسانس و ترکیب
کامازولن ،برای خشک کردن گلهای بابونه آلمانی مناسب تر از روش آون و روش طبیعی است ( .)Azizi et al, 2009ریشه-
های سنبلالطیب خشک شده با امواج مایکروویو دارای کیفیت باالتری نسبت به روشهای دیگر خشک کردن بودند و بار میکروبی
کمتری داشتند ( .)Heindl & Müller, 2002در روش خشک کردن با میکروویو ،عالوه بر کاهش مدت زمان الزم برای خشک
شدن نیز افزایش توان از  233به  133وات سبب کاهش محتوای اسانس شده است (.)Diaz et al, 2003
به منظور تاثیر روشهای خشک کردن برمیزان اسانس ،ترکیبهای شیمیایی و مهار رادیکالی گیاه دارویی مریم گلی ( Salvia
 )officinalis L.به این نتیجه رسیدند که از بین روشهای بکار رفته که شامل ماکروویو  W033و مادون قرمز  80درجه و آون
80درجه ،روش خشک کردن مادون قرمز  80درجه بیشترین بازده  EOرا داشت و ماکروویو کارامدترین روش برای مهار رادیکال-
های آزاد بود ( .)Sellami et al, 2012در یک تحقیﻖ اثر شش روش مختلف خشک کردن بر روی تغییرات کمی و کیفی گیاه
برگ بو بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد اسانس در دمای محیط و خشک کن مادون قرمز  80درجه سلسیوس به طور قابل
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توجهی افزایش داشت .چهل و هفت ترکیب ﺿروری در اسانس بدست آمد ،که بیشتر آنها مونوترپنهای اکسیژن دار
بود(.)Sellami et al, 2011
تأثیر خشک کردن اسمزی قارچ تکمهی را در غلظتهای  03،83 ،13 ،23درصد وزنی محلول ساکارز و دماهای ،03 ،83 ،03
 13درجه سلسیوس و نسبت وزنی قارچ به محلول اسمز  2:10 ،2:20 ،2:23بر خصوصیات سینتتیکی ورقههای قارچ بررسی کردند.
با افزایش دما و غلظت محلول اسمز ،میزان ویتامین ث کاهش یافت (.)Tavakoli-pour et al, 2008
در اکالیپتوس روشهای (سایه ،آفتاب و آون دمای  83 ،03و  )03را برای خشک نمودن استفاده کردند روش خشک کردن در
آون  03درجه به علت کوتاه بودن زمان خشک کردن و بدست آمدن باالترین کمیت و کیفیت اسانس ،بهترین روش خشک کردن
برای این گونه بود ( .)Fathi et al, 2009در آویشن دنایی نشان داد بیشترین درصد اسانس در آون  03درجه بدست آمد و تیمول
در سایه از کمترین مقدار برخوردار بود ( .)Nemati et al, 2011تأثیر دماهای مختلف خشک کردن ( 13 ،03 ،83 ،03و  )73را بر
گیاه  Cymbopogon winterianusبررسی کردند و گزارش کردند که بهترین دمای خشک کردن از نظر کمیت و کیفیت
اسانس  13درجه بود ( .)Rocha et al, 2000در گیاه مرزه ( ،)Sefidkon et al, 2006برتری روش خشک کردن در آون 80
درجه سانتیگراد نسبت به روش سایه و آفتاب (از نظر کاهش میزان اسانس) مورد تأکید قرار گرفته است .افزایش درجه حرارت آون
از  03به  13درجه سلسیوس سبب کاهش محتوای اسانس آویشن ،بابونه ،بادرنجبویه ،ترخون و نعناع فلفلی شد ( Khorramdel
 .)et al, 2013افزایش درجه حرارت سبب کاهش پارتنولید در بابونه گاوی و منتون2 ،و 9سینئول و پولگون در پونه شد
(.)Asekun et al, 2007
از دست دادن ظرفیت آنتی اکسیدان ،محتوای پلی فنول و فالونوئید کل در طول خشک کردن همرفتی سیب توسط
( )Rodríguez et al, 2014مورد بررسی قرار گرفت که از دست دادن ظرفیت آنتی اکسیدانی به درجه حرارت خشک کردن و در
برنامه قدرت التراسونیک بستگی دارد .استفاده از درجه حرارت پایین التراسونیک منجر به کاهش در ظرفیت آنتی اکسیدانی در طی
خشک کردن میشود .در عین حال در درجه حرارت باالتر منجر به افزایش این پارامتر ارزشمند شده است .همچنین اثر قدرت
اولتراسونیک در خشک کردن در بین دمای  83-13درجه و سرعت هوای  2و  m/s1باعث افزایش سرعت خشک کردن ،کاهش
زمان و افزایش ارزش آنتی اکسیدان آویشن خشک شده میشود ( .)Rodrigueza et al, 2013گزارشات نشان دادند که
فراصوت باعث تسریﻊ در خشک شدن با درجه حرارت کم در محصول توت فرنگی می شود و اثر قابل توجهی در ( kﺿریب انتقال
جرم) و ( Deﺿریب پخش موثر رطوبت) داشته است .عالوه بر این بیان کردند روش فراصوت با کمک همرفتی روش مناسبی
برای بدست آوردن محصول توت فرنگی خشک با کیفیت باال و ثبات میکروبی است (.)Gamboa-Santosa et al, 2014

نتیجهگیری
طبﻖ مطالعات انجام شده کوتاه بودن زمان و سرعت باالی خشک کردن در حفظ کیفیت ترکیبات مادهی مؤثره تاثیر گذار
است .بنابراین روش مایکروویو و مادون قرمز در بین روشها یک روش مناسب در این مورد میتواند گزارش شود .انرژی ورودی
کم نیز سبب حفظ رنگ و طعم گیاهان میشود که نتایج باال حاکی از این مطلب است بنابراین روشهای مایکروویو و انجمادی و
مادون قرمز را میتوان برای حفظ این ویژگیها گزارش کرد .اما اگر عملکرد همراه با هزینه پایین مد نظر باشد روش سایه ،آون و
مادون قرمز پیشنهاد میشود .اختالف در نتایج تحقیقات مختلف ممکن است ناشی از تفاوت در گونه گیاهی ،ساختارهای ترشحی و
موقعیت آنها در گیاه و ترکیب شیمیایی اسانسها باشد ( .)Khangholi & Rezaeinodehi, 2008بدیهی است که کاهش
ترکیب فرار در طول فرآیند خشک کردن بستگی به میزان فرار بودن و ساختار شیمیایی ترکیب گیاهی دارد ( Venskutonis,
 .)1997عالوه بر تاثیر بسزای فرآیند خشک کردن بر مدت ،دوام و ماندگاری محصوالت ،نتایج برخی مطالعات نیز نشان داده است
که روش مورد استفاده برای خشک کردن تأثیر بسزایی بر عملکرد و محتوای اجزای اسانس گیاهان دارویی دارد .البته تأثیر فرآیند
خشک کردن بر عملکرد کل و محتوای اجزای اسانس ،بسته به درجه حرارت مورد استفاده ،طول دورهی خشک کردن و نوع گونه-
ی گیاهی متفاوت میباشد (.)Yazdani et al, 2006
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چکـیده
با افزایش روزافزون جمعیت ،نیاز به منابع آب شرب از اهمیت ویژه ای برخوردار است .آبهای زیرزمینی از منابع مهم بهره
برداری از آب در مناطق خشک و نیمه خشک بوده و آلودگی منابع آب زیرزمینی به نیترات در حال حاضر یکی از مهمترین
مسائل زیست محیطی محسوب می شود .نیترات براحتی توسط آب باران به منابع آب سطحی و به خصوص زیرزمینی
وارد میشود .در این تحقیق با هدف بررسی گسترش آالینده نیترات توسط سیستم اطالعات جغرافیایی ،از  01چاه مورد
بهره برداری شهر لواسان در  7سال متوالی ( 80تا  01 )87نمونه برداری به صورت تواتر  0ماهه انجام شده و غلظت
نیترات نمونه ها اندازه گیری و درکل منطقه ،پهنه بندی و تحلیل شده است .نتایج بیانگر آنست که غلظت نیترات در منابع
آب شرب شهر لواسان در محدوده  7/89تا  71/91میلی گرم بر لیتر و میانگین آن  02/80میلی گرم بر لیتر بوده است و
میزان نیترات تمام نمونه ها ،پایین تر از حد استاندارد بدست آمد.

واژگـان کلـیدی :آب زیرزمینی ،غلظت نیترات ،پهنه بندی ،سیستم اطالعات جغرافیایی( ،)GISشهر لواسان
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آب زیرزمینی به دلیل استعداد آلودگی کمتر و همچنین ظرفیت ذخیره زیاد نسبت به آبهای سطحی ،به عنوان یک منبع مهم
آب مورد توجه است] . [1اکثر موارد نفوذ نیترات به آب زیرزمینی به صورت یک آالینده انتشاری از کشاورزی ناشی شده و غلظت
نیترات را میتوان با میزان استفاده از کودهای نیتراته در ارتباط دانست] .[2فراوانترین و شاید شایع ترین آالیندهای که منابع آب
زیرزمینی را تهدید میکند نیترات میباشد ،غلظت باالی نیترات باعث کاهش کیفیت آبهای زیرزمینی میشود] .[3از آنجایی که
مقدار باالی نیترات و آمونیوم در آبهای آشامیدنی و یا کشاورزی به طور مستقیم وارد چرخه زندگی انسانی شده و باعث بروز
مشکالت و بیماریهایی از جمله متهمو گلوبینا می شود ،لذا به کارگیری روشها و تدابیری برای حذف این مواد از منابع آب ضروری
به نظر می رسد .روش های فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی متداولی در حذف یونهای آمونیم و نیترات و یا کاهش آنها در آبهای
سطحی و زیرزمینی وجود دارد].[4
ب رای بررسی توزیع نیترات در آبهای زیرزمینی باید شناخت دقیقی نسبت به فرایندهای شیمیایی حاکم بر تبدیالت نیتروژن
وجود داشته باشد .ازاینرو در طی دو دهه گذشته ،مسئله مذکور در مقیاس وسیع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است] . [5لطیف
و همکاران ] [6مطالعهای را باهدف تعیین میزان آلودگی به نیترات آب زیرزمینی دشت مشهد و مشخص کردن علل و منشأ
آلودگی انجام دادهاند .آنها به این منظور  81چاه در بخش های شرب ،کشاورزی و صنعتی دشت مذکور را به مدت  0ماه از تیر تا
آذر ماه نمونهبرداری کرده و پس از تجزیه شیمیایی و میکروبی با استانداردهای بینالمللی مقایسه نمودند .نتایج نشان دهنده آلودگی
نقاط پر جمعیت و کیفیت خوب آبهای بخش کشاورزی و صنعتی بود .همچنین باال بودن غلظت نیترات در بخشهایی از شهر
مشهد را با نشت فاضالب خانگی به آب زیزمینی مرتبط دانستند.
همچنین طباطبایی وهمکاران] [7به بررسی کیفیت آب زیرزمینی شهر اصفهان طی دو مرحله نمونه برداری پرداختند،
آلودگی نیتراتی را به صورت موضعی گزارش نموده و علت را نزدیکی منابع آب زیرزمینی به قبرستان محل دفن اموات و کودهای
آلی فضای سبز اعالم نمودند ،به عالوه مقادیر فلزات سنگین اندازه گیری شده در این تحقیق نشان داد که تمامی عناصر در حد
مجاز بوده و نقش آلودگی میکروبی رودخانه بر روی آب چاه ها منتفی است و احتمال دادند منشأ آلودگی ،نشت فاضالب از شبکه
فاضالب شهری و یانشت آلودگی از سطح زمین باشد .درسال  0791پژوهشی برای بررسی تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی
دشت همدان-بهار انجام گرفت که در آن مشخص شدکه چاه هایی که در مسیر جریان به سمت شرق دشت قرار دارند ،آلوده
تربوده که علت آن را وجود کارخانجات ،تخلیه فاضالب های شهری و عدم اجرای طرح های تغذیه مصنوعی در آن منطقه قلمداد
نموده اند].[8
مطالعات سطوح نیترات در آب زیرزمینی تونلرفلد استرالیا ،بیش از  011میلی گرم در لیتر گزارش شده است و نتایج نشان داد
که در بین استفاده های مختلفی که از آب می شود کشاورزی منبع اصلی آلودگی آب زیرزمینی توسط نیترات محسوب می
شود] GIS.[9میتواند ابزاری قوی و قدرتمند و یک راه حل توسعهای برای حل بحران و مشکالت منابع آب با استفاده از ارزیابی
کیفیت آب ،تعیین سودمندی و قابل استفاده بودن منابع آب ،جلوگیری از سیالب ،شناخت بهتر محیط زیست و مدیریت منابع آب بر
اساس شرایط محلی و منطقهای باشد] .[11لی و همکاران در ارزیابی غلظت نیترات با استفاده از  GISبه این نتیجه رسیدند که
اراضی با کاربری فضای سبز و کشاورزی بیشترین تاثیر را در افزایش غلظت نیترات در فصول کم بارش داشته و اراضی با کاربری
مسکونی و تجاری نیز باعث افزایش غلظت نیترات در فصل پر بارش شده است] .[11در یک تحقیق در کشور ترکیه ،اقدام به تهیه
نقشه کیفی آبهای زیرزمینی شهر قونیه در محیط  GISشد و نتایج نشان داد که آبهای زیرزمینی بخش جنوبغربی شهر قونیه
دارای باالترین کیفیت هستند].[12
این تحقیق با هدف پهنه بندی غلظت نیترات در شهر لواسان در ماههای مختلف و در  7سال متوالی انجام شده و تعیین
عوامل موثر بر افزایش غلظت نیترات در چاههای شرب شهر لواسان با استفاده از  Arc GIS 9.2مورد ارزیابی قرار گرفت.

-2مواد و روشها
شهر لواسان در  00کیلومتری شمال شرق تهران با وسعت  71700هکتار (هفتاد کیلومتر مربع) واقع شدهاست .این شهر در
عرض جغرافیایی ´´ 71º88´23و طول جغرافیایی ´´ 10º79´1/80قرار گرفته است .به منظور انجام این مطالعه  01چاه شرب
منطقه برای نمونه برداری ،آزمایش و پهنه بندی اثر نیترات اتتخاب شد .موقعیت و مشخصات نقاط نمونهبرداری شده در جدول 0
آمده است.
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جدول  -1نام و مشخصات چاههای نمونه برداری شده
عمق (متر)
نام چاه
27
چاه کندورد
71
قنات حکمت 0
01
قنات حکمت 2
88
چاه گلندوک
1
چشمه چناربن
02
چاه قدیم چناربن
01
چاه جدید چناربن
01
چاه لشکرگ
01
چاه  0ترک مزرعه
09
چاه  2ترک مزرعه
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عملیات نمونه برداری در هر سال به صورت تواتر  0ماهه و از سال  0787 -0780انجام شد .نمونه ها پس از برداشت
بالفاصله به آزمایشگاه انتقال داده و غلظت نیترات آنها به روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر Hatch
مدل  DR-5000اندازه گیری شد 01 .داده بدست آمده از آزمایش وارد نرم افزار  Arc GIS 9.2شد و الیه آن تهیه شده است
که از این الیه ها با تلفیق با الیه شهر لواسان برای پهنه بندی استفاده شد .نقشه های کیفی و پراکنش ،میزان غلظت نیترات در
شکلهای  8تا  0ارائه گردیده است.
برای پهنه بندی ابتدا داده مکانی مربوط به منطقه مورد مطالعه شامل نقشه کاربری اراضی ،نقشه زمین شناسی ،نقشه
توپوگرافی تهیه گردید .نقشه کاربری اراضی به عنوان نقشه پایه به کار گرفته شد و برای شناخت بهتر و موقعیتیابی نقاط و
عوارض مختلف در محیط  GISنقشه کاربری اراضی با مختصات تصویر  UTMزمین مرجع شد .با بدست آوردن مختصات
چاههای مورد مطالعه چاهها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی موقعیت یابی شدند .مشخصات چاهها شامل عمق چاهها به
همراه دادههای اندازهگیری شده شیمیایی به صورت جدول به نقشه ها الحاق شدند.
یون های نیترات به علت حاللیت باال با حرکت آب درخاک حرکت کرده و مى توانند به آب هاى زیرزمینى وسطحى وارد
شوند .باال بودن غلظت نیترات در آب نشان دهنده وقوع آلودگی است که می تواند آلودگی میکروبی نیز به همراه داشته باشد.
توانایی ورود نیترات به منابع آب بستگی به شرایط خاک و عمق چاه دارد .این یون شاخص آلودگی آب های زیرزمینی است اما
حتی درغلظت های بیش از حد مجاز باعث ایجاد طعم و مزه درآب نمی شود] .[07بدلیل قابلیت های سیستم اطالعات جغرافیایی
از جمله تجزیه و تحلیل روند زمانی وقایع و ارزشیابی اطالعات مکانی ،بکارگیری سامانه مذکور در این تحقیق اولویت یافت GIS
.محیطی است که می توان از آن در شناسایی سامانه داده های نقشه های موضوعی ،تجزیه و تحلیل ،تفسیر وابزار کمکی جمع
بندی داده ها بهره جست GIS .سیستم قدرتمندی برای مدیریت ،تصمیم گیری و دستیابی سریع و بهینه به اهداف تعیین شده به
حساب می آید .همچنین ابزار مؤثری برای نقشه برداری کیفی ،پایش ،مدلسازی وتعیین تغییرات زیست محیطی است ] .[08جهت
بررسی همزمان اثرات جوامع انسانی بر کیفیت آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه بر اساس تحقیقات ] [01و مقا یسه نمونهها با
آستانههای مطرح شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ] [00مرزبندیهای زیر مد نظر قرار گرفته است:
 : 1- 1 Mg/lغلظت بسیار مطلوب
 : 1-01Mg/lاحتمال اثرگذاری فعالیتهای انسانی
 : 01- 11Mg/lآلودگی ناشی از فعالیتهای انسانی
 : >21 Mg/lغلظت مطلوب نیترات در آب آشامیدنی
 : >81 Mg/lماکزیمم غظت مجاز بر اساس EPA
 : < 11Mg/lنمونههای آلوده و نشان دهنده اثرات شدید فعالیت انسانی است.

-3یافتهها
نتایج بدست آمده از غلظتهای نیترات در سالهای  82 ،80و  87در جدول  2نشان دهنده آن است که غلظت نیترات در تمام
موارد پایین تر از میزان رهنمودی  11میلی گرم بر لیتر سازمان بهداشت جهانی می باشد.
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جدول  -2آمار توصیفی میزان نیترات در چاههای مورد بررسی
حداکثر
انحراف استاندارد میانگین حداقل
زمان
71/91
0/7
00/09
سال 0/91 0780
23/01
0/0
02/19
سال 3/ 21 0782
23/21
7/89
01/08
سال 8/01 0787

همچنین توزیع فراوانی نسبی نمونه ها در شکلهای  2 ،0و  7ارائه شده است.

100
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شکل -1فراوانی نسبی غلظت نیترات در سال 11
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شکل  –2فراوانی نسبی غلظت نیترات در سال 12
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شکل  –3فراوانی نسبی غلظت نیترات در سال 13

نتیجهگیری
حداقل غلظت نیترات در سال  87برابر با  7/89میلی گرم بر لیتر و حداکثر غلظت در سال  80برابر با  71/91میلی گرم بر لیتر
بوده است .همچنین در مجموع غلظت نیترات در سالهای مورد بررسی در مجموع روند کاهشی داشته است .با توجه به دامنه 1-01
میلی گرم بر لیتر نیترات که احتمال اثرگذاری فعالیت انسانی بر کیفیت آب میباشد ،نتایج نشان میدهد که این غلظت از سال  80تا
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 87روند کاهشی داشته است همچنین در سال  %79 ،87چاههای مورد بررسی دارای غلظت نیترات  01-11میلی گرم بر لیتر می
باشند که نشان دهنده آلودگی ناشی از فعالیت انسان است.
با مشاهده نقشه های پراکنش غلظت نیترات نتیجه گیری میشود که در نقاطی با کاربری اراضی کشاورزی و همچنین مناطق
مسکونی ،غلظت نیترات باالتر است وهرچه به سمت نقاط کوهپایه ای و نقاطی با تغییر کاربری اراضی از نوع کاربری اراضی
غیرکشاورزی پیش می رویم غلظت نیترات کم تر می شود .به طورکلی میزان نیترات در آب های زیرزمینی بستگی به مشخصات
فیزیکی خاک ،جنس خاک ،جنس سنگ بستر ،ساختمان چاه ،حفظ حریم آن و سطح آب های زیرزمینی دارد .قرارگرفتن چاه در
پایین دست زمین های کشاورزی ،کشاورزی بودن منطقه ،شستشوی نیترات از خاک های کشاورزی و کاربرد وسیع کودهای ازته،
به عنوان علل آلودگی آب به نیترات ارزیابی می شوند .نتایج مدلسازی انتقال نیترات در شهر همدان نشان داد ،در مناطقی که
آلودگی کمتری وجود داشته است ،عواملی نظیر وضعیت مناسب حریم کیفی منابع آب و ضخامت باالی آبرفت در کاهش آلودگی
موثر بودند].[17
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شکل  - 4نقشه پراکنش غلظت نیترات در سال 11

شکل  -5نقشه پراکنش غلظت نیترات در سال 12

شکل  -6نقشه پراکنش غلظت نیترات در سال 13

قرار گرفتن چاههای آب شرب این مناطق در پایین دست زمین های کشاورزی ،تراکم بافت مسکونی و شهری و چاههای دفع
فاضالب ناشی از اثرگذاری فعالیت های انسانی بوده که باعث افزایش غلظت نیترات در طول مسیر حرکت آبهای زیرزمینی شده
است] .[18با توجه به نقشه پراکنش غلظت نیترات در  7سال متوالی میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که غلضت نیترات از جهت
شمالغرب به طرف جنوب شرقی بعلت کاهش عمق آب زیرزمینی و قرار گرفتن در نزدیکی رودخانه در حال افزایش است ،همچنین
غلظت نیترات در زمستان بدلیل استفاده از کودهای کشاورزی در زمینهای باغی افزایش یافته است .باید توجه داشت که میزان
غلظت نیترات در کلیه نمونه ها کمتر از مقادیر توصیه ای سازمان بهداشت جهانی می باشد .در مطالعه ای که بر روی تغییرات
مکانی نیترات در آب زیرزمینی دشت لردگان انجام شد ،مشاهده گردید به علت مجاورت چاه ها با سازند گچساران ،که دارای
سنگبستر غیرقابل نفوذ در عمق کم بودند قابلیت انتقال آبخوان آنها پایین بوده و استعداد بیشتری برای آلودگیهای سطحی از
جمله آلودگی به نیترات وجود داشت ،در نتیجه پایین بودن قابلیت انتقال در این چاه ها مانع از تبادل با آب های عمیق تر و با
کیفیت تر در سایر نقاط دشت لردگان میگردد .آبهای عمیق تر از سازندهای آهکی تغذیه میشوند و به این علت دارای کیفیت
بهتری هستند].[19
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جهت جلوگیری از غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی استفاده صحیح از کودهای نیتراته به کشاورزان ،استفاده از سیستم
جمع آوری فاضالب شهری و وضیعت مناسب حریم کیفی منابع آب و رعایت کلیه مسائل بهداشتی توصیه میشود.
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Abstract
With this increasing population growth, the need for drinking water sources is
significantly important. One of the important sources of exploitation of water in arid and
semi-arid areas is underground water. Currently one of the most important
environmental issues is nitrate contamination of underground water resources. Nitrate
easily enters surface water resources and especially underground water resources by
rainwater. The purpose of this study is the evaluation of nitrate contamination of 10
wells in Lavasan City that has been exploited in 3 consecutive years (from 2012-2014)
using Geographic Information System. The sampling is conducted in the frequency of 6
month and 60 samples is gathered. Nitrate concentration of the samples is measured and
is zoned and analyzed in the whole region. The results show that the nitrate
concentration in drinking water sources of the city lavas an is range from 3.48 to 30.80
ppm and its average is 12.95. The amount of nitrates in all samples is lower than the
standard.

.
Keywords: Underground Water;
Information System; Lavasan City
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چکـیده
بادام سبز ازجمله میوههای آبوهوای مدیترانهای است که در ایران بانام چغاله بادام شناختهشده است و بیشتر مصرف تازه
خوری دارد .تاکنون هیچ تحقیقی درزمینه پس از برداشت آن صورت نگرفته است .بنابراین تحقیق با هدف افزایش عمر
نگهداری بادام سبز با استفاده از پوششهای خوراکی صمغ آکاسیا (0درصد و  2درصد (وزنی-وزنی)) ،کربوکسی متیل
سلولز 0درصد و  2درصد (وزنی -وزنی) در مدتزمان نگهداری (روز هفتم ،چهاردهم ،بیست و یکم) صورت گرفت.
فاکتورهای اسیدیته ،افت وزن ، Ph ،ارزیابی رنگ ،ارزیابی حسی در مدت نگهداری اندازهگیری گردید .این آزمایشها در
قالب طرح کامالً تصادفی بر پایه فاکتوریل در سه تکرار انجام پذیرفت .با افزایش غلظت کربوکسی متیل سلولز و صمغ
آکاسیا درصد افت وزن بهطور معنیداری کاهش مییابد و با رشد زمان ماندگاری درصد افت وزن و  ΔEبهطور معنیداری
افزایش مییابد .با رشد زمان ماندگاری PH ،بهطور معنیداری افزایش مییابد .با افزایش غلظت کربوکسی متیل سلولز و
صمغ آکاسیا باعث کاهش  PHمیگردد .بهطوریکه بیشترین میزان  PHدر غلظت  %0کربوکسی متیل سلولز و %0
آکاسیا مشاهده شد .بیشترین میزان  ΔEدر نمونه شاهد و کمترین ΔEدر غلظت  %2کربوکسی متیل سلولز و %0آکاسیا
مشاهده شد بر این اساس با غلظت کربوکسی متیل سلولز و صمغ آکاسیا خواص حسی و ارگانولوپتیکی بهبود یافت و با
رشد زمان ماندگاری خواص حسی و ارگانولوپتیکی بهطور معنیداری کاهش یافت.

واژگـان کلـیدی :بادام سبز ،پوشش خوراکی ،صمغ آکاسیا ،کربوکسی متیل سلولز ،ماندگاری

 -1دانشجوی دکترای رشته صنایع غذایی ،عضوباشگاه پژوهشگران ،دانشگاه آزاداسالمی ،واحد سبزوار ،گروه علوم و صنایع غذایی،
سبزوار ،ایرانm.sabetghadam68@gmail.com .
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سبزوار ،گروه علوم و صنایع غذایی ،سبزوار ،ایران.
 -5دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سبزوار ،گروه علوم و صنایع غذایی ،سبزوار ،ایران.
 -4دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سبزوار ،گروه علوم و صنایع غذایی ،سبزوار ،ایران.
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1511

بادام با نام علمی  Amygdolusدرختی است از خانواده  ،Rosaceaeاز جنس  Prunusو یکی از دانههای روغنی بوده که
دارای  11تا  11درصد روغن است .همچنین دارای  21درصد مواد دیاستاری و سفیدهای به نام امولسیون ،قند ،صمغ ،موسیالژ و
مواد معدنی است .پوست خارجی بادام سبزرنگ و پوشیده از کرک است که در داخل آن بادام با پوست سخت وجود دارد ( Sang et
 .)al, 2002از پوست سبز بادام برای خوراک دام استفاده میشود .پس از برداشت محصول و رسیدن رطوبت آن به  91تا 81
درصد ابتدا پوست سبز از غالف جداشده و پس از رسیدن رطوبت به  1تا  01درصد مغز بادام جهت مصرف آجیلی یا استخراج روغن
از غالف جدا میشود (رستمی .)2119 ،تمایل به استفاده از پوششها و فیلمهای خوراکی به دلیل دارا بودن مواد طبیعی و عدم
ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی در صنعت ،روز به روز در حال افزایش است (نصراهلل .)0982 ،استفاده از پوششها و فیلمهای
خوراکی برای افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی از زمانهای قدیم معمول بوده است تولید فیلمها و پوششهای خوراکی به دلیل
تمایل مشتریان بر خریداری محصوالتی که تازگی و طراوت خود را حفظ میکند بهشدت افزایشیافته است ouattara et al,
) .)2000پوششهای هیدرو کلوئید به دلیل ویژگیهای سدکنندگی مطلوب آنها در برابر گاز/رطوبت و خصوصیات مکانیکی
مطلوب ،مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفتهاند بنابراین ،مواد غذایی مختلف با مواد هیدروکلوئیدی جهت جلوگیری از اُفت رطوبت،
محافظت از بافت ،حفظ رنگ و همچنین افزایش عمر ماندگاری ،پوششدهی میشوند .از این رو ،مواد هیدروکلوئیدی مختلف به
عنوان ترکیبات سدکننده نظیر متیل سلولز ،پکتین ،صمغ عربی (آکاسیا) و صمغ ژالن مورد آزمون قرار گرفته است (قنبرزاده و
همکاران  .)0980از جمله پلی ساکاریدهای مهم مشتق شده از سلولز که در تولید فیلم ها و پوششهای خوراکی مورد استفاده قرار
میگیرد ،کربوکسی متیل سلولز ( )CMCمیباشد که از طریق واکنش سلولز با هیدروکسید سدیم و اسید کلرواستیک تولید میشود و
فیلمهای آن دارای خواص فیزیکی مطلوب مانند خواص مکانیکی نسبتاً باال و رنگ شفاف میباشد (کوچران و کوکس0814 ،؛
قنبرزاده و همکاران )0999 ،صمغ عربی یا آکاسیا از شاخه ها و ساقه های درخت اقاقیا به خصوص  acacia Senegalایجاد می
شود این صمغ در آب کامال محلول بوده و محلول چسبناک ایجاد می کند .از این صمغ به طور گسترده در صنعت به دلیل خاصیت
امولسیون کنندگی و هیدروکلوئیدی استفاده میشود.
ال .آنانی و همکاران ( ،)2118نشان دادند ،میوه هایی که با صمغ سویا ،جوجوبا ،گلیسیرین و صمغ عربی پوشش داده شده اند
نسبت به نمونه های شاهد بدون پوشش در طی مدت نگهداری از تغییرات اندکی بر روی کاهش وزن ،رطوبت ،اسیدیته قابل تیتر،
مواد جامد محلول و رنگ برخوردار بودند .اکسیژن مسئول بسیاری از فرآیندهای تخریب در مواد غذایی مانند رشد
میکروارگانیسمها ،قهوه ای شدن آنزیمی ،کم شدن ویتامین ها و ...است.
محبی و همکاران ( )2100خصوصیات فیزیکی و ظاهری قارچ دکمهای ،از جمله؛ رنگ و بافت ،کاهش وزن ،میزان
کربوهیدرات را در طی دوره ی انبارمانی قارچ ،مورد ارزیابی قرار دادند .قارچ های مورد آزمایش در دماهای مختلف انبار  01و 01
درجه سانتیگراد باالی صفر ،و بدون پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا وصمغ کتیرا قرار گرفتند .نتایج نشان داد که دماهای سرد انبار در
قارچ های بدون پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و صمغ کتیرا ،کاهش وزن ،تغ ییرات رنگ و نرم شدن بافت را به دنبال داشت .در
این تحقیق امکان استفاده از پوششهای کربوکسی متیل سلولز و آکاسیا ( %0و  %2وزنی -وزنی) در زمان های مختلف نگهداری
(هفتم ،چهاردم و بیست و یکم بعد از نگهداری) بر افزایش عمر پس از برداشت بادام سبز مورد ارزیابی قرار گرفت.

 -2مواد و روش ها
-1-2مواد
صمغ اکاسیا از شرکت سیکما آلدریچ امریکا خریداری شد .کربوکسی متیل سلولز با وزن مولکولی متوسط ( 70111گرم بر
مول) از شرکت کاراگام پارسیان ،گلیسرول ( )Glycerolفرمول شیمیایی  C3H8O3و جرم مولی  82/0گرم بر مول با خلوص
 %94از شرکت مرک تهیه گردید.

 -2-2انتخاب میوه و آماده سازی
میوه بادام سبز از بازار محلی در شهرستان سبزوار خریداری شد .به منظور کاهش فعالیتهای تنفسی و بیولوژیکی تا زمان
آزمایش در یخچال در دمای  1-7درجه سانتیگراد نگهداری میگردد .پس از خروج از یخچال ابتدا نمونهها غربال و نمونههای
دارای اندازۀ یکنواخت ،ظاهر ،رنگ ،اندازه و نوع مشابه و یکسان در دامنۀ میانگین جامعه آماری ،جهت آزمایشات انتخاب شدند.
قبل از آزمایش با آب مقطر شسته و خشک شده اند .میوه های پوشش داده و پوشش نداده شده در دمای  7±0درجه ساتنی گراد
به مدت  20روز نگهداری شدند.
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-3-2روش پوشش دار کردن

-4-2آزمون افت وزن
کاهش وزن محصوالت گیاهی در زمان نگهداری آنها بعد از برداشت ،غالباًناشی از هدر رفتن آب آنها بواسطه تعرق است .از
دست دادن بیش از  1درصد آب ،شکل ظاهری بسیاری از محصوالت باغی را تغییر می دهد و باعث پژمردگی ،کاهش شادابی و
کیفیت ظاهری انها می گردد .پژوهشگران زیادی تأثیر پوشش های خوراکی را بر کاهش هدر رفتن آب میوه ها و سبزی ها گزارش
کرده اند .میزان این کاهش بستگی به ترکیب پوشش خوراکی ،خصوصیات فیزیکی آن و توانایی تشکیل غشاهای پیوسته و
درزگیری ناپیوستگی های پوست میوه دارد .برای تعیین افت وزن از روش ( )A.O.A.C 1994و رابطه ( )0استفاده گردید.
( =(A-B)/A× 011 )0درصد کاهش افت وزن
در این رابطه  Aوزن اولیه نمونه بالفاصله بعد از پوشش B،وزن نمونه پوشش داده شده در روز آزمون می باشد.
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محلول پوشش در دو سطح ( %0و  %2وزنی-وزنی) نسبت صمغ اکاسیا  ،%91محلول پوشش دردو سطح ( %0و  %2وزنی-
وزنی) نسبت کربوکسی متیل سلولز  %91ثابت گلیسرول بر مبنای ماده خشک تهیه گردید .پس از انحالل کامل مواد ،محلول
پوشش توسط دستگاه هموژنایزر  Ultra Turraxبا قدرت  7و به مدت  1دقیقه کامال هموژن و یکنواخت گردید.
نمونه های بادام سبز را در محلول های پوشش تهیه شده تهیه به مدت  1دقیقه غوطه ور و در حدود  91ساعت در دمای 21°
نگهداری کردند تا پوشش روی سطح میوه به کمک جریان هوا ،خشک شود .در نهایت ،میوه ها در ظروف یک بار مصرف پلی
پروپیلن در دمای 0±7 ° cبا رطوبت نسبی  %91نگهداری شدند تا زمان آزمون ها (روز هفتم ،چهاردم ،بیست ویکم بعد از پوشش
دهی) فرا رسد). (Min, Zhang et al, 2004
پنج تیمار پوشش برای بادام های سبز استفاده شدند .تیمار شاهد هیچ پوششی نداشت .چهار تیمار باقیمانده به صورت زیر
متفاوت بودند:
تیمار  0 :0گرم پودر صمغ آکاسیا  0 +گرم پودر کربوکسی متیل سلولز 89 +گرم آب مقطر 9 +گرم گلیسرول.
تیمار  0 :2گرم پودر صمغ آکاسیا 2+گرم پودر کربوکسی متیل سلولز  84 +گرم آب مقطر 9 +گرم گلیسرول.
تیماره  2 :9گرم پودر صمغ آکاسیا  0 +گرم پودر کربوکسی متیل سلولز 84 +گرم آب مقطر 9 +گرم گلیسرول.
تیمار  2 :7گرم پودر صمغ آکاسیا 2+گرم پودر کربوکسی متیل سلولز  89 +گرم آب مقطر 9 +گرم گلیسرول.
محلول ها در دمای اتاق خنک شدند و مقدار مناسب گلیسرول به عنوان نرم کننده اضافه گردید .از آب مقطر برای تمام
محلولها استفاده شد.

-5-2تعیین Ph
برای تعیین 01 ، Phگرم از هرنمونه برداشته شد و در میکسر کامالً پودر گردید ،سپس  011میلی لیتر آب مقطر جوشیده سرد
شده به آن اضافه گردید تا سوسپانسیون کامالً یکنواختی بدست آمد و با فیلتر پارچه ای فیلتر شد و  Phعصاره بدست آمده با
کمک  Phمتر(مدل  ،9101شرکت سازنده  ) Jenwayمحاسبه شد ).(Adetunji et al 2013

-6-2تغییر رنگ
رنگ نمونه های با استفاده از دستگاه هانترلب (مدل  colorflexساخت آمریکا) طبق استاندارد
( )ASTM E308-08و بصورت ارزش های  CIELABشامل *( Lروشنی)( a* ،قرمزی-سبزی) و ( bزردی-آبی) در
روزهای هفتم و چهاردهم وبیست ویکم بعد از نگهداری ثبت گردید .رنگ سنج قبل از انجام آزمایش ها با استفاده از کاشی سیاه و
سفید ( )x=77.25, y=82.09, z=87.27استاندارد شد .هر نمونه فیلم در  7زاویه مختلف در دستگاه قرار گرفته و ارزش های
فوق قرائت گردید .برای بدست آوردن همبستگی بهتر بین تفاوت های کالریمتریک و دیداری ،تفاوت رنگ سنجی کل ( )ΔEبرای
هر نمونه نسبت به نمونه شاهد به روش بولین و هاکسول ( )0880و از رابطه ( )2محاسبه شد:
*

(∆𝐸 ∗ = √(∆𝐿)2 + (∆𝑎)2 + (∆𝑏)2 )2

 -7-2ارزیابی حسی
آزمون ارزیابی حسی به وسیلهی یک گروه ارزیاب حسی متشکل از  1نفر از متخصصان صنایع غذایی انجام پذیرفت .کلیهی
ارزیابیها به روش آزمون حسی محصولگرا (روش امتیازدهی شدت یک ویژگی) و با امتیازبندی هدونیک پنج نقطه ای صورت
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گرفت .بدین ترتیب که پرسشنامه هایی تهیه شده و از هر فرد  1سؤال پرسیده شد و برای هر سؤال  1گزینه به عنوان پاسخ موجود
بود .سؤاالت مطرح شده عبارتند از رنگ ،طعم و مزه ،آروما ،احساس دهانی و پذیرش کلی .همچنین الزم به ذکر است گروه سنی
ارزیابها متشکل از مرد و زن با سن  21تا  11سال بود (.)Watts, 1989

-8-2تجزیه و تحلیل آماری
جهت تجزیه تحلیل آماری دادهها از نرم افزار  SASو آزمایش فاکتوریل با طرح کامالً تصادفی استفاده گردید .جهتت مقایسته
میانگین دادهها از روش حداقل اختالف معنادار ( )LSDدر سطح احتمال  %88استفاده شد.

-3نتایج و بحث
Ph-1-3
میزان  Phمحصول به غلظت تراکم یون هیدروژن موجود در محلول بستگی دارد .جدول  9-0نشان می دهد که مقدار Ph

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1511
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تیمارهای نمونه میوه چغاله بادام در مدت نگهداری افزایش می یابد .تأثیر غلظت پوشش ها ،در سطح آماری  81درصد روی ویژگی
 Phنمونه های بادام سبز معنیدار بود ( .)P>1/10باالترین  PHمربوط به تیمار  0در روز  20است .کمترین  PHمربوط به تیمار 7
در روز  4است .میزان  phدر مدت نگهداری با رسیدن میوه افزایش می یابد (درانگ و همکاران .)2119 ،ال قتتائوت و همکتتاران
در ستتال  ،2114غلظتتت هتتای مختلتتف کیتوزان را برای میوه های خیار و فلفل قرمزاستفاده کترده انتد ،آنهتا نتیجته گرفتته
انتد کته افتزایش غلظتت کیتتوزان از  0بته  1/0درصد ،مقدار تنفس میوه کاهش یافته و بیشترین تتأثیر را در حفتظ کیفیت میوه
داشته است(.فینی دخت و همکاران) .چین و همکاران در سال  ،2114با پوشش میوه مرکبتات رقتم )(Murcott tangorدر
غلظتتهتای مختلتف کیتوزان نشان داده اند که کیتوزان با بیشترین غلظت ،بیشترین تتأثیر را در حفتظ کیفیتت میتوه و کنتترل
رشتد قتارچ روی میتوه داشتته است تغییرات مقدار pHآب میوه با گذشت زمان انبارمانی روند افزایشی دارد که با نتایج آرین پویا
و همکاران در سال  0999سازگار است .نتایج مارتین -دیانا و همکارانش در سال  ،2118سازگار بوده که آنها با استفاده از غلظتهای
مختلف کیتوزان رای پوشش دهی پرتقال استفاده کرده اند و نتیجه گرفتند که محدوده تغییرات  pHپرتقال در طی انبارداری بین
 2/9و  2/7بوده است.

 -2-3افت وزن ()WR
کاهش وزن میوه در اثر از دست رفتن آب از پوست آن و یا تغییرات بیولوژیکی در آن اتفاق میافتد .تأثیر غلظت پوشش ها ،در
سطح آماری  81درصد روی ویژگی افت وزن نمونه های بادام سبز معنیدار بود ( .)P>1/10جدول  9-0نشان می دهد که مقدار
افت وزن در مدت نگهداری افزایش می یابد .بیشینه افت وزن در تیمار  7در روز  20نگهداری و کمینه افت وزن در تیمار  0در
طول زمان نگهداری مشاهده شد .کاهش سریع محتوای آب در میوه ،شاخص خوبی برای پیری آن میباشد میزان تنفس با عمر
انبارمانی میوه ها رابطه معکوسی دارد ،هر چه میزان تنفس میوه کمتر باشد عمر انبارمانی آن بیشتر خواهد بود اما اگر اکسیژن کافی
برای ادامه سوخت و ساز به صورت هوازی موجود نباشد موجب تخمیر در میوه خواهد شد .در این حالت درصد کاهش وزن خیلی
پایین خواهد بود زیرا درصد کاهش وزن به تبادل رطوبتی به محیط و میزان تنفس بستگی دارد (راحمی .)0944 ،معموالً تغییرات
وزن ،پس از برداشت میوه ها و سبزی ها به سبب از دست دادن آب در حین تنفس است .این از دست دادن آب می تواند به پژمرده
و چروک شدن و در نهایت کاهش قابلیت در بازار محصول منجر شود .فیلم ها و پوشش های خوراکی همچنین می توانند امکان
افزایش عمر ماندگاری محصول تازه بریده شده را در ایجاد یک بازدارنده نیمه نفوذپذیر نسبت به گازها و بخار آب و در نتیجه
کاهش تنفس ،قهوهای شدن آنزیمی و از دست رفتن آب را پیشنهاد دهند .پوشش به طور معنی داری از کاهش وزن میوه ها
جلوگیری کرده است .بین غلظت مورد استفاده تفاوت معنی داری وجود داشت به عنوان یک پوشش خوراکی باید جلوی از دست
دادن رطوبت را بگیرد و بر تبادالت گازی اثر بگذارد .به طور کلی ،اثر مثبت پوشش های خوراکی بر اساس خواص هیگروسکوپی
است که به عنوان سدی بین میوه و محیط اطراف قرار دارد ،بنابراین تبادالت خارجی را کاهش می دهد (یانگ و همکاران ،2114
.)Guilbert, 1986.غلظت زیاد پوشش باعث صدمه به بافت میوه شده و افزایش تنفس و اتالف آب میوه را ناشی میشود و به
همین دلیل غلظت پوشش  %0در این آزمایش توانسته است بهترین تأثیر را در بین تیمارها داشته باشد .چن و همکاران و نیز تأثیر
کیتوزان % 0را مؤثرتر از کیتوزان % 2بر کاهش وزن میوه انبه گزارش کردند.
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-3-3تغییر رنگ
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شکل  0نشان داد که تأثیر پوشش و مدت نگهداری ،در سطح آماری  81درصد روی ویژگی* Lنمونه های بادام سبز معنیدار
بود ( .)P>1/10با توجه به شکل  0اثر متقابل پوشش و مدت نگهداری ،تأثیر معنیداری ( )P>1/11بر روی *  Lنمونه های بادام
سبز داشت .به طوری که مالحظه می شود از بیستمین روز نگهداری تا پایان انبارمانی میزان درخشندگی میوه تغییر معنی داری پیدا
نکرده است .که با گذشت زمان درخشندگی میوه ها به طور معنی داری کاهش یافته است (توموال و همکاران .)2114 ،نیز گزارش
کردند گوجه فرنگی های تیمار شده با چیتوزان تا 4روز * Lکه پس از نگهداری کاهش یافتند و پس از آن تغییرات به کندی
صورت گرفت.
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شکل 2نشان داد که تأثیر غلظت پوشش ها و زمان نگهداری  ،در سطح آماری  81درصد روی ویژگی * aنمونه های بادام سبز
معنیدار بود ( .)P>1/10پس از برداشت ،تغییرات اندکی در رنگ میو ه ها اتفاق می افتد ،در انبارمانی طوالنی ممکن است میوه ها
قهوه ای شوند . (Lydakis, and Ake, 2003) .همچنین با افزایش زمان شاخص بطور aبطور معنی داری افزایش یافته است.
این افزایش ممکن است به دلیل افزایش در سرعت تنفس و تحریک فعالیت های آنزیمی ،شامل واکنش های قهوه ای شدن و
سایر واکنش ها که مسئول کاهش کیفیت میوه هستند ،باشد نتایج به دست آمده با (چین و همکاران )2114 ،مطابقت داشت.
مستوفی و همکاران ( )0998اثر چیتوزان بر افزایش عمر پس از برداشت و ویژگی های کیفی انگوربررسی کردند مشاهده کردند با
افزایش زمان شاخص بطور معنی داری افزایش یافته است(چین و همکاران .) 2114 ،آنها گزارش کردند شاخص* aدر نمونه
های تیمار شده با چیتوزان نسبت به نمونه های شاهد پائین تر است ،اما تغییر معنی داری در سه نمونه تیمار شده با چیتوزان 1،1،0
و  %2در نمونه های انبه مشاهده نگردید.
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شکل  9نشان داد که تأثیر غلظت پوشش ها و زمان نگهداری ،در سطح آماری  81درصد روی ویژگی * bنمونه های بادام
سبز معنیدار بود ( .)P>1/10تانادا -پالمو و گروسو 2005با گزارش کردند میزان شاخص در در میوه های تیمار * bنشان میدهد
که میزان شاخص میوه های تیمار شده در چیتوزان  %0نسبت به شاهد و چیتوزان  %1باالتر است .نتایج حاصل نشان می دهد
که با گذشت به طور معنی داری کاهش یافته است .تانادا -پالمو و گروسو ( )2111گزارش کردند باگذشت زمان میزان * bشاخص
کاهش یافته است است .نمونه ها اثری * bپوششها همچنین در کاهش میزان نداشتند .این می تواند به علت بازدارندگی از تجزیه
کلروفیل و یا کاهش ترکیب آنتوسیانینها و یا کاروتنوئیدها باشد.
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 -4-3-3تغییرات رنگ ()E
شکل  7نشان داد که تأثیر غلظت پوشش ها و زمان نگهداری ،در سطح آماری  81درصد روی ویژگی  Eنمونه های بادام
سبز معنیدار بود ( .)P>1/10بیشترین میزان  Eمربوط به تیمار  1در روز  4و  07مشاهده شد.که در روز  4و  07به ترتیب مقدار
و حاصل شد .این نتایج به این دلیل است که،کربوکسی متیل سلولز و صمغ آکاسیا ترکیباتی بع علت رنگی که دارند ،در اوایل
دوره نگهداری باعث افزایش اختالف رنگ می شوند ،اما با رشد زمان ماندگاری میزان سبزینگی آ)(Chlorophyll –Aدر بادام
کاهش می یابددر نتیجه اختالف رنگ نیز کاهش می یابد) .(Min, Zhang et al., 2004افزایش غلظت پوشش باعث افزایش
میزان تغییر رنگ پوست میوه در مدت نگهداری می شود .به عبارتی پوشش میزان تغییررنگ میوه را کاهش داده است .بین دو نوع
پوشش از این نظر اختالف معنی داری مشاهده شد .دارائی در سال  2119باپوشش دهی شلیل با پوشش خوراکی بر پایه متیل
سلولز به نتایج مشابه رسید یعنی پوشش تغییر رنگ میوه را تغییر داد .پوشش دهی بادام سبز باعث کاهش میزان تغییر رنگ
پوست میوه در مدت نگهداری می شود .بادام سبز پو شش داده میزان تغییر رنگ پوست میوه در مدت نگهداری کمتر از نمونه
بدون پوشش بود و از روز هفتم به بعددر میوه های پوشش دار کاهش معنی داری نسبت به  ΔEمقدار نمونه بدون پوشش نشان
داد .به عبارتی پوشش میزان تغییررنگ میوه را کاهش داده است .صحرایی خوش گردش و همکاران( )0989تأثیر پوشش
نانوامولسیون حاوی کیتوزان بر افزایش ماندگاری سیب گالب در مدت انبارداری بررسی کردند میزان تغییر رنگ پوست سیب گالب
35

را در مدت نگهداری نشان می دهد .تغییر رنگ پوست سیب گالب از روند مشخصی تبعیت نمی کند و به طورکلی رنگ پوست این
میوه شاخص مهمی در ارزیابی ویژگی میوه در مدت انباری نیست .نتایج نشان داد که پوشش نانوامولسیون کیتوزان میزان تغییر
رنگ گوشت میوه را در مدت نگهداری کمتر کرده است و در پایان زمان نگهداری پس از مرحلۀ اوج تنفسی میزان تغییر رنگ میوۀ
بدون پوشش افزایش معنی داری نشان داده است .نشان می دهد که شاخص قهوه ای شدن گوشت میوه در سیب گالب پس از 71
روز نگهداری که مصادف است با شروع مرحلۀ اوج تنفسی در میوۀ پوشش دار در مقایسه با سیب شاهد کاهش معنی داری داشته
است .در زمینۀ برخی از پوشش های خوراکی دیگر نیز نتایج مشابهی به دست آمده است .پوشش های خوراکی بر پایۀ متیل سلولز
میزان تغییر رنگ میوۀ گوجه فرنگی ) (Sadeghipour et al., 2009و شلیل) (Mizani et al., 2008را در مدت نگهداری
کاهش دادند .پوشش متیل سلولز میزان قهوه ای شدن بافت شلیل در مدت نگهداری را به طور معنی دار کاهش داد (Mizani et
) .al., 2008نتایج مشابهی نیز دربارۀ پرتقال تامسون و پرتقال خونی تیمارشده با پوشش نانوامولسیون کیتوزان بدون و با صمغ
هندی مشاهده شد که با نتایج به دست آمده از این پژوهش مطابقت داشت) .(Mohammadhosseini et al., 2012
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شکل  -4تأثیر همزمان پوشش و زمان نگهداری بر روی  Eنمونه های بادام سبز

-4آزمون حسی
نتایج مربوط به تجزیهی واریانس ارزیابی حسی بادام سبز در جدول ( )2گزارش شده است .نتایج نشان داد که تأثیر پوشش
در سطح آماری  81درصد روی ویژگیهای طعم ،ظاهر ،بافت و پذیرش کلی معنیدار بود.هم چنین نتایج نشان داد که تاثیر مدت
نگهداری در سطح آماری  81درصد بر روی پارامتر طعم ،ظاهر و پذیرش کل معنی دار است.
اساس افزایش غلظت کربوکسی متیل سلولز و صمغ اکاسیا باعث خواص حسی و ارگانولوپتیکی شدند؛ به طوری که در
غلظتهای باالتر از  %0ارزشهای حسی بسیار شدید و در غلظت های پایین تر ،افت خواص حسی بسیار شدید بود.
چین و همکاران ( )2114نیز گزارش کردند طعم گوشت انبه پوشش داده شده با چیتوزان پس از  4روز نگهداری به طور معنی
داری کاهش یافت .جیانگ و همکاران ()2111همچنین نشان دادند تیمار با چیتوزان قهوه ای شدن میوه ها را به چیتوزان به عنوان
یک فیلم نیمه نفوذپذیر می تواند اتمسفر درونی را تغییر دهد .تغییر در نفوذپذیری آب ،اکسیژن و دی اکسید کربن بنابراین ،ضایعات
حاصل از تبخیر کاهش می یابد ،کیفیت میوه های برداشت شده حفظ می گردد و رشد کپک کاهش می یابد .با افزایش زمان
ماندگاری ،فعالیتهای تنفسی ،اکسایشی و آنزیمی افزایش می یابد ،و آب میان بافتی بادام خارج می گردد ،در نتیجه بافت بادام نرم
تر شده و کیفیت ظاهری زوال می یابد و از در همین راستا نتایج این آزمون با نتایج دیگر محققان مقایسه شد به طور مثال ،قویدل
و همکاران( )0981تاثیر پوششهای خوراکی ایزوله پروتئین سویا،کنستانتره پروتئین آب پنیر،کاراگینان وآلژینات را در افزایش
ماندگاری سیب درختی بررسی کردند .برشهای سیب باپوشش مولسیون یپوشش داده شدندورنگ،اندیس قهوه ای شدن ،استحکام
بافت وارزیابی حسی درطول  01روزانبارمانی اندازه گیری شد .نتایج بدست آمده نشان داد،که استفاده ازپوششهای خوراکی مذکور
موجب بهبود در ماندگاری سیب و همچنین حفظ بافت و حفظ ویژگیهای حسی درطول انبارمانی شده است .ازطرفی با افزایش
بریکس و  PHبادام طعم خود را از دست می دهد .نشان می دهد که با گذشت زمان کیفیت ظاهری میوه ها به طور معنی داری
کاهش یافته است .نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از کاهش وزن مطابقت دارد ،یعنی با گذشت زمان میوه ها آب بیشتری از
دست می دهند و کیفیت ظاهری آنها نیز کاهش می یابد .منظور از بافت  ،میزان تردی و شکنندگی آن هنگام جویدن می باشد که
به مقدار قابل توجهی تحت تاثیر میزان رطوبت است .در صورت جذب رطوبت از محیط اطراف ،مغز بافتی نرم و چسبنده پیدا
خواهد کرد که از نظر مصرف کننده نامطلوب می باشد (بلقیسی و همکاران .)0994 ،میزان سفتی میوه ها در طی مدت انبارداری در
مقایسه با زمان قبل از برداشت به شدت کاهش یافت .نتیجه حاکی از آن است که ،ترکیب کربوکسی متیل سلولز و صمغ آکاسیا
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در حضور گلیسرول تشکیل یک فیلم با نیروی بین مولکولی قوی داده و روی بادام سبزبه صورت یک سدی عمل کرده و از نفوذ
اکسیژن به داخل ،و از خروج رطوبت به خارج جلوگیری می نماید ،در نتیجه میزان تنفس کاهش یافته و از فعالیتهای اکسایشی و
نرم شدن بافت جلوگیری می نماید) .)Vargas et al., 2008نورحنتانی و همکتاران ( )2102بررسی کردند که سفتی در نمونته
هتای حتاوی پوشتش ژالتتین بیشتتر از نمونه ی شاهد بتود  .پوشتش ژالتین  %7را موانع خوبی در برابر رطوبت اعالم کردند .لی
و همکاران(  )2112از جملته بتادام زمینتی هتای برشتته و پوشش داده شده با پروتئین آب پنیر را به دلیل محتتوی رطوبتت بیشتر
سفتتر از نمونه های شاهد بودند .بادام زمینی های پوشش دار احتماالً به دلیل محتوی رطوبت بیشتتر ،سفتی بیشتری داشتند ،با
ایتن حتال مقصتودلو و همکتاران ( )0980هتیچ تفاوت معنی داری بتین نمونته هتای حتاوی پوشتش کیتتوزان و نمونه شاهد از
نظر سفتی مشاهده نکردند ،آنها دلیل این امتر را مقدار رطوبت برابر در نمونه های مختلف عنوان کردند.
جدول -1آنالیز واریانس تأثیر پوشش و زمان نگهداری روی ارزیابی حسی بادام سبز.
مقدار F

منابع تغییر
طعم
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*8/71
پوشش ()A
*7/92
زمان نگهداری ()B
1/79ns
A×B
01/89
C.V
* معنیدار در سطح احتمال  88درصد ns ،غیر معنیدار.

ظاهر

بافت

پذیرش کلی

*9/78
*9/82
1/90ns
01/978

*7/94
1/14ns
1/97ns
04/09

*7/92
*2/12
1/91ns
09/120

نتایج مقایسه میانگین ارزیابی حسی بادام سبز در جدول ( )9ارائه شده است.
جدول -3جدول مقایسه میانگین تأثیر پوشش و زمان نگهداری روی خصوصیات حسی بادام سبز
تیمار
پذیرش کلی
بافت
ظاهر
طعم
زمان نگهداری
(پوشش)

0
2
9
7

4
07
20
4
07
20
4
07
20
4
07
20

2/9 bcd
2/9 bc
2/7 c
9/2 bc
9/1 bcd
2/9 bcd
9/7 ab
9/2 bc
9 bcd
7/1 a
9/2 bc
9/7 ab

9/1 abc
2/9 bc
2/7 c
9 abc
2/9 abc
9/1 abc
9/1 ab
2/9 abc
2/9 bc
9/7 a
9/1 abc
9/1 abc

2/9 ab
2/9 ab
2/7 b
2/7 b
9 ab
2/9 ab
2/9 ab
2/9 ab
2/7 b
9/2 a
9/1 ab
9/1 ab

2/9 ab
2/9 ab
2/7 b
2/7 b
9 ab
2/9 ab
2/9 ab
2/9 ab
2/7 b
9/2 a
9/1 ab
9/1 ab

نتیجهگیری
بر اساس آنالیز نتایج و توصیف داده ها مشخص گردید که با افزایش غلظت کربوکسی متیل سلولز و و صمغ آکاسیا درصد
افت وزن به طور معنی داری کاهش می یابدو با رشد زمان ماندگاری درصد افت وزن به طور معنی داری افزایش می یابد .به
طوری که ماکزیمم افت وزن در روز  07و  20نسبت به  ،به ترتیب به میزان  % 099/80و  % 10/79کاهش نشان دادند .با رشد
زمان ماندگاری  PHبه طور معنی داری افزایش می یابد .با افزایش غلظت کربوکسی متیل سلولز و صمغ آکاسیا باعث کاهش PH
می گردد .به طوری که بیشترین میزان  PHدرغلظت  %0کربوکسی متیل سلولز و  %0آکاسیا مشاهده شد .این اساس افزایش
غلظت کربوکسی متیل سلولز و صمغ آکاسیا در روز اول باعث افزایش جزئی  Eو با رشد دوره ماندگاری و افزایش کربوکسی
متیل سلولز و صمغ آکاسیا باعث کاهش معنی دار  Eگردیدو با افزایش زمان ماندگاری  Eبه طور معنی داری افزایش یافت.
بیشترین میزان  Eدر نمونه شاهد و کمترین Eدر غلظت  %2کربوکسی متیل سلولز و %0آکاسیا مشاهده شد .ماکزیمم  Eدر
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 بر این اساس با غلظت کربوکسی متیل سلولز و صمغ آکاسیا خواص حسی و ارگانولوپتیکی. به ترتیب مقدار حاصل شد20 روز
.بهبود یافت و با رشد زمان ماندگاری خواص حسی و ارگانولوپتیکی به طور معنی داری کاهش یافت
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بررسی تاثیر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در کاهش آلودگی
محیط زیست
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چکـیده
آلودگی سالهاست که به یک مسئله حاد تبدیل شده است .آلودگی از منابع گوناگون شکل میگیرد .آلودگی هوا که در
شهرهای بزرگ ایران مشاهده میگردد ،باعث ایجاد مشکالتی همچون تنگی نفس ،سکتههای قلب و مغز و سرطان می
شود .با توجه به پیشرفت و توسعه فناوری و همچنین افزایش روزافزون جمعیت ،نه تنها ایران ،بلکه دنیا با مشکلی تحت
عنوان آلودگی هوا و محیط زیست روبرو گردیده است .از آنجا که انرژیهای تجدیدناپذیر باعث آلودگی زیست محیطی
میشود و از طرفی در حال تمام شدن است ،تنها راه نجات کره زمین ،استفاده و بکارگیری از انرژیهای تجدیدپذیر می
باشد .انرژیهای تجدیدپذیر نه تنها اینکه موجب کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانهای میگردد ،بلکه باعث
کاهش وابستگی به نفت و حفظ محیط زیست میشود .هدف از انجام این تحقیق ،مروری بر پیشینه تحقیقات مرتبط با
موضوع تحقیق ،بررسی و مطالعه انرژیهای تجدیدپذیر میباشد.

واژگـان کلـیدی :انرژیهای تجدیدپذیر ،آلودگی ،محیط زیست
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 -1مقدمه
بحران انرژی و آلودگی شهرهای بزرگ سالهاست که به یک مسئله حاد تبدیل گردیده است ( .)Sciarretta et al, 2004از
طرفی رشد جمعیت در مقیاس جهانی باعث افزایش مصرف سوختهای فسیلی در صنایع مختلف میشود .این وضعیت محیطی
ناخوشایند را ایجاد میکند (علوی و دیبایی.)3197 ،
رشد روزافزون تقاضای انرژی ،افزایش استانداردهای زندگی ،گرمشدن بیش از حد کره زمین و در نهایت مشکالت زیست
محیطی و اکولوژیکی ناشی از احتراق سوختهای فسیلی به ویژه نفت و مشتقات آن ،نگرانیهایی را برای کشورهای مختلف ایجاد
کرده است .خألهای موجود در بهینهسازی مصرف انرژی ،فقدان برنامه ریزی و توجه به پتانسیلهای منطقهای در تامین انرژی
نقاط مختلف کشور از مهمترین چالشهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور به حساب میآید (تناکیان و همکاران)3191 ،
(نیاجلیلی و همکاران.)3191 ،
با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی در صنایع مختلف بهکارگیری و تولید بهینه منابع انرژی پاک در جهان در بین جوامع
پیشرفته از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .اهمیت و ارزش منابع انرژی همواره کشورهای پیشرفته را در پی پیدا کردن منابع
نامحدود و با صرفه اقتصادی ترقیب کرده است .رشد شدید فناوریهای نوین در کلیه سطوح صنایع نیاز انسان را به استفاده
روزافزون از نیروی برق به عنوان یک انرژی پاک و بهینه را بر میشمارد (برهانی و همکاران .)3197 ،و از سوی دیگر با توجه بر
اینکه مصرف انرژیهای فسیلی علت اصلی آلودگی هوا و تغییر اقلیم است ،استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر موجب کاهش
آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانهای و همچنین کاهش وابستگی به نفت ،حفظ محیط زیست و در نهایت منجر به توسعه پایدار
میشود و از سویی رویکرد اصلی توسعه پایدار در دنیا تکیه بر انرژیهای نو و تجدیدپذیر است (حاجیپور و فروزان.)3191 ،
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 -2پیشینه تحقیق
حسنی و همکارانش استفاده از انرژی خورشیدی را در استان سمنان امکانسنجی نمودهاند .طبق نتایج بدست آمده از نرمافزار
شبیهسازی  ،PV SYSTاستان سمنان شرایط استفاده از انرژی خورشیدی را دارا میباشد.
حسینی علی آباد و همکارانش اشاره نمودند انرژی خورشید به عنوان یک انرژی بینهایت ،پاک ،تجدیدپذیر و مقرون به صرفه
بودن میتواند جایگزین سوختهای فسیلی گردد .با استفاده از انرژی خورشیدی میتوان مصرف انرژی و انتشار گازهای آالینده را
کاهش داد .از این رو نویسندگان بهرهبرداری از انرژی خورشیدی را در یک ساختمان دو طبقه به جهت کاهش مصرف انرژی و
آالیندگی زیست محیطی پیشنهاد دادهاند.
فراهانی علوی و همکارانش بر روی استفاده از انرژی باد در منازل مسکونی شهر نوشهر از استان مازندران به جهت کاهش
مصرف انرژی تحقیق و پژوهش کردهاند .برای نمونه یک ساختمان با مساحت  022متری جهت بکارگیری از توربینهای بادی
مورد بررسی قرار دادند و طبق محاسبات ،حداکثر توان قابل دستیابی 2/17 ،مگاوات برای این ساختمان ارزیابی گردیده است.
نیاجلیلی و همکارانش به بررسی سرعت و قدرت باد برای بهرهوری از این انرژی تجدیدپذیر در شهرهای الهیجان و بندر
انزلی از استان گیالن پرداختند .این نویسندگان در نهایت طبق بررسی و تحقیق پی بردند که با توجه به توانایی بهرهوری از انرژی
باد در تمام سال در شهرهای الهیجان و بندر انزلی ،میتوان از این انرژی بهره برد.
رستمی و همکارانش استفاده از سوخت سلولی جهت کاهش آالیندگی هوا را پیشنهاد دادهاند .این نویسندگان بیان کردند
سوخت سلولی در یک مخزن با ترکیب هیدروژن تحت فشار و اکسیژنی که از هوا گرفته میشود ،نیرو تولید مینماید .طی این
فرآیند ،برق تولید شده برای حرکت موتور استفاده میشود و محصول نهایی از اگزوز خودرو آب میباشد .همچنین اشاره نمودند
ضمن اینکه از این طریق میتوان در راستای پیشرفت تکنولوژی در خودروها قدم برداشت ،کمک شایانی نیز به کاهش آالیندگی
زیست محیطی مینماید.
عربزاده و همکارانش با بیان اینکه ذخائر نفتی جهان تا چهل سال دیگر به پایان خواهد رسید ،وظیفه ما در این امر خطیر
افزایش ذخایر انرژی است .از این رو این نویسندگان به بررسی انرژی هیدروژن و پیلهای سوختی پرداختند.
فدائی و همکاران و همچنین در مقالهای دیگر اسکندری شعبانی و مکی بیان نمودند نیروی برق آبی با ایجاد انرژی الکتریکی
بدون سوزاندن سوختها از ایجاد آلوده کنندههای متصاعد شده از سوختن سوختهای فسیلی مانند دی اکسید گوگرد ،اسید
نیتریک ،منوکسید کربن ،گرد و غبار و سرب موجود در ذغال سنگ جلوگیری مینماید و همچنین نیروگاه برق آبی به لحاظ حفظ
محیط زیست و ذخایر آبی ،یاری رسان هستند.
عربزاده و همکاران ،ناطقپور و اشجاری ،در باب انرژی زمین گرمایی بیان نمودند انرژی از مهمترین کار مایهها و اصلی
ترین نیروی اساسی زندگی بشری محسوب گشته و تاریخ تمدن بشری بر بنیاد ابداعات و کشفیات در جهت تبدیل انرژیهای
مختلف به یکدیگر شکل گرفته است .زمین ،منبعی سرشار از انرژی حرارتی پاک و سازگار با محیط زیست است که تحت عنوان

 -3اهداف تحقیق
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انرژی زمین گرمایی ،مورد بهرهوری و بهرهبرداری قرار میگیرد .انرژی زمین گرمایی انرژی حرارتی ذخیره شده در پوسته جامد
زمین است که از گرمای مواد مذاب و تخریب مواد رادیواکتیو موجود در اعماق زمین به دست میآید .به عبارتی انرژی زمین
گرمایی به گرمایی گفته میشود که به صورت طبیعی در زیر زمین وجود دارد و میتوان آن را به انرژی مورد نیاز بشر تبدیل نمود.
ایزدیاری به بررسی زیست توده (بیومس) پرداخت .همچنین این نویسنده عنوان کرد بیومس مهمترین منبع تجدیدپذیر جهت
تولید انرژی و کاهش آلودگیهای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی محسوب میشود .امیلیان و همکارانش اشاره کردند که
انرژی زیست توده میتواند یکی از گزینههای مناسب برای جایگزینی با سوختهای فسیلی باشد .این نویسندگان منابع زیست توده
را در استان خراسان رضوی که به عنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی ،دام و طیور ایران است ،ارزیابی نمودند .نتایج ارزیابیها
بدین صورت میباشد که استان خراسان رضوی با میانگین تولید ساالنه حدود  7/1مگاتن زیست توده در بخش زراعی امکان
تولید  PJ3/42انرژی دارد .همچنین با استحصال پسماند بخش دام و طیور به ویژه گاوهای شیری میتوان تقریبا معادل PJ5
انرژی تامین کرد.
عالسوند و کنعان بیان نمودند که انرژی موج یک منبع تجدیدشونده است .این انرژی پس از استخراج و استحصال دوباره
توسط برهم کنش باد با سطح اقیانوس جبران میشود .از طرفی محقق و پژوهشگری به نام کتابداری بر روی امکانسنجی جذب
انرژی از امواج در آبهای دریاهای ایران تحقیق و بیان نمود که استفاده غیر متعارف از سوختهای فسیلی همین باعث افزایش
گازهای گلخانهای و آلودگی شدید شهرها گردیده است .دریاها و اقیانوسها از منابع پاک ،ارزان و بازگشت پذیر انرژی غیر فسیلی
هستند .همچنین این نویسنده عنوان کرد کشور ایران با توجه به مرزهای گسترده آبی در شمال و جنوب دسترسی مناسبی به منابع
بازگشت پذیر انرژی دریاها دارد .اما علیرغم این پتانسیل بررسیهای کارشناسی و تحقیقاتی در این زمینه هنوز صورت نگرفته
است.
ترابی آزاد و همکارانش به بررسی استحصال انرژی جزر و مد در بندر امام خمینی پرداختند .به بیان این نویسندگان ،ایران
دارای بیش از  0222کیلومتر سواحل در جنوب کشور میباشد که حد ارتفاع جزر و مد در این سواحل از  0تا  1متر است .آنها به
این علت بندر امام خمینی را جهت استحصال از انرژی جزر و مد انتخاب کردند که در این منطقه با توجه به سرعت باالی سرعت
جریانهای جزر و مدی و همچنین به دلیل ارتفاع کشند نسبت به سایر مناطق کشور میتوان تا حدودی از سرمایه عظیم کشند
استفاده نمود و همچنین از این انرژی میتوان برای سوخت هیدروژونی پاک و برای برق بندر و آب شیرینکن نیز استفاده کرد.
دادجو و همکاران بر روی طراحی و ساخت نیروگاه توسط انرژی موج تولیدی توسط جزر و مد آبهای سطح زمین تحقیق
نمودهاند .این نویسندگان طراحی را توسط نرمافزار  CREOانجام دادند .و طبق ارزیابی شان ،بازده این نیروگاه ساخته شده 13
درصد بوده و سرعت محور آن نیز  022میباشد.

مروری بر پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق
بررسی و مطالعه انرژیهای تجدیدپذیر

 -4روش تحقیق
روش تحقیق حاضر با مراجعه به منابع مکتوب اعم از مقاالت معتبر (داخلی و خارجی) ،کتاب و وبسایت تهیه و تنظیم گردیده
است.

 -5مطالعه و بررسی انرژیهای تجدیدپذیر
 -1-5انرژی خورشیدی

1

 -1-1-5انرژی خورشیدی و مزایای آن
خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است ،بلکه سرآغاز حیات و منشا تمام انرژیهای دیگر است .طبق برآوردهای علمی در
حدود  1222میلیون سال از تولد این گوی آتشین میگذرد و در هر ثانیه  0/0میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل میشود.
با توجه به وزن خورشید که حدود  111هزار برابر وزن زمین است .این کره نورانی را میتوان به عنوان منبع عظیم انرژی تا 3
میلیارد سال آینده به حساب آورد .زمین در فاصله  332میلیون کیلومتری خورشید واقع است و  7دقیقه و  37ثانیه طول میکشد تا
نور خورشید به زمین برسد(ملکزاده و امیری.)3197 ،
Solar Energy
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جالب است بدانیم که سوختهای فسیلی ذخیره شده در اعماق زمین ،انرژیهای باد و آبشار و امواج دریاها و بسیاری موارد
دیگر انرژی دریافتی خود را از خورشید میگیرند .شناخت انرژی خورشید و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان ما قبل
تاریخ باز میگردد؛ شاید به دوران سفالگری .در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طالیی صیقل داده شده و اشعه
خورشید ،آتشدانهای محرابها را روشن میکردند .یکی از فراعنه مصر معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید درب آن باز و با
غروب خورشید درب بسته میشد .ولی مهمترین روایتی که درباره استفاده از خورشید بهین شده ،داستان ارشمیدس دانشمند و
مخترع بزرگ یونان قدیم میباشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید به آتش کشید .در ایران نیز معماری سنتی
ایرانیان باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحیح و موثر از انرژی خورشید در زمانهای قدیم بوده است و با وجود
آنکه انرژی خورشید و مزایای آن در قرون گذشته به خوبی شناخته شده بود ولی باال بودن هزینه اولیه چنین سیستمهایی از یک
طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف دیگر ،سد راه پیشرفت این سیستمها شده بود تا اینکه افزایش قیمت نفت در سال 3971
باعث شد که کشورهای پیشرفته صنعتی مجبور شدند به مسئله تولید انرژی از راههای دیگر (غیر از سوختهای فسیلی) توجه
جدیتری نمایند .در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستمهای مختلف و برای مقاصد متفاوت استفاده و بهرهگیری می-
شود که عبارتند از(ملکزاده و امیری:)3197 ،
)3استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف خانگی ،صنعتی و نیروگاهی
)0تبدیل مستقیم نور حاصل از پرتوهای خورشید به الکتریسیته به وسیله تجهیزاتی به نام فتوولتاییکی این بخش از کاربردهای
انرژی خورشیدی شامل دو گروه کاربردهای نیروگاهی و غیر نیروگاهی میباشد.
کاربرد نیروگاهی :تاسیساتی که با استفاده از آنها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل میشود ،نیروگاه
حرارتی خورشیدی نامیده میشود .کاربردهای غیر نیروگاهی از انرژی حرارتی خورشید شامل موارد متعددی میباشد که اهم آنها
عبارتند از :آبگرمکن و حمام خورشیدی ،سرمایش و گرمایش خورشیدی ،آب شیرین کن خورشیدی ،خشک کن خورشیدی ،اجاق
خورشیدی ،کورههای خورشیدی و خانههای خورشیدی(ملکزاده و امیری.)3197 ،
خورشید ،گوی غول پیکر درخشانی در وسط منظومه شمسی و تامین کننده نور ،گرما و انرژیهای دیگر زمین است .تقریبا
تمامی منابع انرژی روی زمین به وسیله خورشید تامین میگردد .فقط انرژی اتمی ،انرژی داخل زمین و آن قسمتی از انرژی جزر و
مد که به وسیله نیروی جاذبه ماه میباشد به وسیله خورشید تامین نمیشود(ملکزاده و امیری .)3197 ،مزایای انرژی خورشیدی
عبارتند از:
)3تجدیدپذیر بودن :انرژی خورشید یک منبع بیپایان است و از بین نمیرود؛ و تا زمانی که خورشید همچنان در حال تابش
است امکان استفاده از این انرژی وجود دارد و دانشمندان عمر خورشید را حدود  3/1میلیارد سال تخمین زدهاند(ملکزاده و امیری،
.)Görig and Breyer, 2016 .3197
)0قابلیت دسترسی :انرژی خورشیدی در همه جای دنیا یافت میشود و فقط مختص کشورهای استوایی نیست ،بلکه سایر
کشورها نیز با بکارگیری از تکنولوژیهای نوین در استفاده از این انرژی میتوانند از آن بهرهمند شوند .به طور مثال میتوان گفت
که یکی از کشورهای با ظرفیت باال توان خورشیدی ،آلمان است(ملکزاده و امیری)Görig and Breyer, 2016 .3197 ،
)1دوستدار و حفظ سالمت محیط زیست :استفاده از انرژی خورشیدی در کل آلودگی به همراه ندارد .هر چند که مقدار آلودگی
در اثر ساخت ،انتقال و نصب نیروگاههای خورشیدی وجود دارد ،اما میزان آنها در مقابل نیروگاههای سوخت فسیلی متداول بسیار
کم است و از این رو انتشار گازهای گلخانهای را به حداقل میرسانند(ملکزاده و امیری.)Kabir et al, 2018 .3197 ،
)0کاهش هزینه برق مصرفی :استفاده از انرژی خورشیدی موجب شده تا نیاز به استفاده از شبکههای برق مصرفی کاهش پیدا
نماید و صاحبان خانههای مسکونی در صورتی که امکانات شبکهای آن وجود داشته باشد میتوانند میزان برق تولیدی مازاد بر
مصرف خود را به شبکه فروخته و در مقابل تعرفههای مصوب را دریافت نمایند .این بدین معنی است که صاحبان خانه میتوانند
هزینه برق مصرفی خود را به شدت کاهش دهند(ملکزاده و امیری.)Machol and Rizk, 2013 .3197 ،
 -2-1-5موقعیت کشور ایران از نظر میزان دریافت انرژی خورشیدی
ایران در بین مدارهای  03تا  02درجه عرض شمالی قرار گرفته که این منطقه به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط
زمین در باالترین ردهها قرار دارد؛ به نحوی که میزان تابشی خورشید در ایران  3722تا  0022کیلو وات ساعت بر مترمربع تخمین
زده شده است که بسیار باالتر از متوسط جهانی است .همچنین به طور متوسط سالیانه بیش از  122روز آفتابی در ایران گزارش
شده است .که بسیار قابل توجه است این آمار نشان دهنده پتانسیل بسیار باالی کشورمان در جهت استفاده از انرژی خورشید می-
باشد .کشور ایران به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی و امکان استفاده از این انرژی جهت تامین نیازهای خود بسیار غنی است و
دریافتی انرژی خورشیدی در آن حدود  0222برابر انرژی مصرفی آن میباشد .میتوان اکثر نیازهای کشور را با استفاده از منبع
انرژی خورشیدی تامین نمود(مسائلی.)3197 ،

 -2-5انرژی بادی
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 -1-2-5تاریخچه
بشر از زمانهای بسیار دور انرژی باد را به شیوههای مختلف بکار گرفته است .ایرانیان اولین کسانی بودند که در حدود 022
سال قبل از میالد مسیح برای آرد کردن غالت از آسیابهای بادی استفاده کردهاند که امروزه آثار آن در نواحی خواف و تایباد در
شرق کشور به چشم میخورد .همچنین مصریان باستان از نیروی باد برای راندن کشتیهای خود روی رودخانه نیل استفاده کردند.
در قرن هفدهم میالد ،مردم هلند طرح پایه آسیابهای بادی را بهبود دادند .همین امر باعث شد تا این کشور در زمره غنیترین و
صنعتیترین کشورهای اروپا قرار گیرد .برخی از کشورها آسیابهای بادی را برای آسیاب گندم و ذرت ،پمپ کردن آب و قطع
درختان استفاده کردهاند .در آغاز قرن بیستم اولین توربینهای بادی سریع و مدرن ساخته شد .امروزه فعالترین کشورها در این
زمینه آلمان ،ایتالیا ،آمریکا ،دانمارک و هند میباشند (توکلیان و ارشاد.)3197 ،
 -2-2-5انرژی باد
انرژی باد ،انرژی حاصل از هوای متحرک میباشد .هنگامی که تابش خورشید به طور نامساوی به سطوح ناهموار زمین می-
رسد سبب ایجاد تغییرات دما و فشار میگردد و در اثر این تغییرات باد به وجود میآید .همچنین اتمسفر کره زمین به دلیل حرکت
وضعی زمین ،گرما را از مناطق گرمسیری به مناطق قطبی انتقال میدهد که این امر نیز باعث به وجود آمدن باد میگردد .جریانات
اقیانوسی نیز به صورت مشابه عمل نموده و عامل  %12انتقال حرارت کلی در جهان میباشند .در مقیاس جهانی این جریانات
اتمسفری به صورت یک عامل قوی جهت انتقال حرارت و گرما عمل مینمایند .دوران کره زمین نیز میتواند در برقراری الگوهای
نیمه دائم جریانات سیارهای در اتمسفر ،انرژی مضاعف ایجاد نماید .انرژی باد در بین انرژیهای تجدید پذیر یکی از بهترین و
اقتصادیترین روشهای تولید برق میباشد که آلودگی زیست محیطی در پی نداشته و پایان ناپذیر نیز میباشد .طبق آمار موجود
تولید یک کیلووات ساعت انرژی برق بادی از انتشار آالیندههای زیست محیطی به شرح زیر جلوگیری مینماید (نظری و همکاران،
.)3190
گرم ( NOX = 0/1اکسید نیتروژن)
گرم ( CO2 = 732دی اکسید کربن)
گرم  = 2/3خاک گرم  = 33خاکستر
گرم ( SO2 = 0/9دی اکسید گوگرد)
به طور کلی با جایگزینی انرژی برق بادی به جای انرژی برق تولیدی از نیروگاههای سوخت فسیلی میتوان از انتشار گازهای
گلخانهای کاست .از طرف دیگر جاذبههای طبیعی و چشمانداز سیستمهای انرژی بادی نمادی از انرژی پاک برای مردم تلقی می-
گردند.
 -3-2-5توربین بادی
توربین بادی به طور کلی ماشینی است که انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل مینماید .با توجه به شکل ،3تیغه یا پرهی
توربین بادی مانند بال هواپیما کار میکند .همان طور که هوا از هر دو طرف پره عبور میکند ،شکل پره باعث میشود که فشار هوا
در دو طرف پره نامتوازن شود و همین باعث چرخیدن پرهها به دورِ روتور توربین میشود .در باالی توربینهای بادی ،یک بادنما و
بادسنج قرار میگیرد که به کامپیوتری متصل است و توربین بر اساس اطالعات بادنما ،جهت خود را به سوی باد عوض میکند.
پرهها به یک روتور متصل شدهاند که در هر دقیقه در حدود  37بار میچرخد ،اما این میزان دور ،به اندازهای نیست که برای تولید
برق کافی باشد .بنابراین ،شفت اصلی یک سری چرخدندهها را میچرخاند که میزان دور در دقیقه را به حدود  3722افزایش میدهد
و در این سرعت است که ژنراتور میتواند شروع به تولید برق کند .معموال هر چه توربینهای بادی بزرگتر باشند یا در ارتفاعات
باالتری قرار گرفته باشند ،توان باالتری دارند (برگرفته از وب سایت.)irimo.ir ،

شکل -1نمای کلی از توربین بادی
Wind Energy
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 -4-2-5اصول سه گانه حاکم بر جریان باد
آگاهی نسبت به وزش و شدت بادهای موجود در منطقه میتواند به طراحان در جهت استفاده بهینه از این منبع طبیعی کمک
نماید .اما اگر دسترسی به اطالعات باد منطقه مقدور نباشد ،طراح میتواند جهت و سرعت باد را با استفاده از اصول سه گانهای که
بر جریان باد حکم فرما است و همین طور با آگاهی نسبت به تاثیر متاقبل باد بر فرمهای ساختمانی و طبیعی و تاثیر فرمهای بر
ایجاد باد در مقیاس خرد اقلیم تخمین بزند (نوری کزج و افشین مهر .)3197 ،اصول اول-3 :سرعت باد در سطح زمین به دلیل
اصطکاک کمتر است و هر چه از سطح زمین باالتر رویم سرعت باد نیز بیشتر میشود-0 .کاهش سرعت باد در سطح زمین ،به
علت ناهمواریهای آن است .بنابراین منحنیهای سرعت باد برای اراضی مختلف کامال متفاوت است .اصول دوم :باد در برخورد با
موانع جهت خود را حفظ میکند .بنابراین موانع را دور میزند .اصول سوم :باد از مناطق با فشار باال به سمت مناطق با فشار پایین
جریان مییابد.

 -3-5انرژی هیدروژن

1

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1611

 -1-3-5هیدروژن
هیدروژن ) (H2از برخی مواد خام نظیر گاز طبیعی ،زغال سنگ و آب بدست میآیند .فرآیندهای مختلفی برای تولید هیدروژن
انجام میشود ،یکی از این روشها بازساخت بخار گاز طبیعی است که در حال حاضر اقتصادیترین راه تولید هیدروژن میباشد،
الکترولیز آب و تبدیل زغال سنگ به گاز که در نتیجه آن  CO2نیز تولید میشود از راههای دیگر تولید هیدروژن میباشد.
هیدروژن گازی بی رنگ ،بی بو و غیر سمی است ،شعلههای هیدروژن نامرئی و بدون دود هستند .از آنجا که در محصوالت احتراق
هیدروژن همانند هیدروکربنها مواد کربندار از قبیل  CO ، HCو  CO2یافت نمیشود ،پتانسیل گرمایش جهانی هیدروژن در
مقایسه با سوختهای پایه هیدروکربنی قابل اغماض است (نورپور و آقاخانی.)3190 ،
˚
سه روش ذخیره سازی هیدروژن عبارتند از )3 :نگهداری به صورت مایع در دمای  -253 Cدر مخازن برودتی؛  )0به صورت
هیدرید فلزات ،مانند هیدرید آهن  -تیتانیوم  FeTiH2؛  )1به حالت گاز تحت فشار  02تا  . MPa 72هیدرید به محض گرم شدن
توسط یک منبع حرارتی ،از خود هیدروژن آزاد میکند ،مانند سیستم اگزوز خودروها .متداولترین روشهای ذخیره سازی ،ذخیره به
صورت سوخت مایع و نیز استفاده از هیدرید فلزات میباشد ،قابلیت ذخیره سازی حجمی این دو روش همانند یکدیگر است .حجم
مورد نیاز برای ذخیره انرژی یکسان در این دو روش حدود  32برابر فضایی است که  3گالن بنزین اشتعال میکند .بنابراین برای
استحصال انرژی معادل  3گالن بنزین 33 ،گالن هیدروژن فشرده مورد نیاز است (نورپور و آقاخانی.)3190 ،
هیدروژن فشرده تحت فشار  MPa 70دارای یک سوم چگالی انرژی گاز طبیعی فشرده است ،همچنین چگالی انرژی حجمی
هیدروژن مایع ،یک چهارم بنزین است .استفاده از هیدروژن مایع بسیار گران است ،چرا که مایع کردن هیدروژن تا دمای -20˚K
نیازمند صرف انرژی ای تقریبا برابر با انرژی هیدروژن مایع است .اگر در چندراهه ورودی ،هیدروژن با هوا ترکیب شود حجم
هیدروژن  %12حجم مخلوط ورودی در شرایط استوکیومتری خواهد بود که باعث کاهش بازده تنفسی میشود .عدد اکتان هیدروژن
 321است ،این عدد اکتان اجازه میدهد از نسبتهای تراکم باالتر نیز استفاده کنیم (نورپور و آقاخانی.)3190 ،
2
 -2-3-5پیل سوختی
پیل سوختی یک مبدل انرژی الکتروشیمیایی میباشد که از سه جز اصلی آند ،کاتد و الکترولیت تشکیل شده است .پیلهای
سوختی شبیه به باتری هستند به طوری که از طریق واکنش الکتروشیمیایی و بدون احتراق مستقیم سوخت برق  DCتولید می-
کنند .عموما یک پیل سوختی هیدروژن و اکسیژن را به صورت الکتروشیمیایی واکنش میدهد و محصول واکنش آب و الکتریسیته
و گرما میباشد .این فرآیند شامل عبور سوخت دارای پایه هیدروژن بر روی آند میباشد به طوری که یک واکنش کاتالیستی اتفاق
میافتد و سوخت را به دو جز یونها و الکترونها تبدیل میکند .در سمت آند گاز هیدروژن یونیزه شده و طی واکنش گرمازا
الکترون و یون  H+تولید میکند .یونها از آند و از طریق الکترولیت به سمت کاتد غنی از اکسیژن میروند .در سمت کاتد اکسیژن
با الکترونهای گرفته شده از الکترود و یونهای  H+منتقل شده توسط الکترولیت واکنش داده و آب تولید میکند .برای اینکه
واکنشها به صورت همزمان اتفاق بیفتد ،الکترونهای تولید شده در سمت آند باید از یک مدار الکتریکی به سمت کاتد حرکت
کنند .عملکرد یک پیل سوختی میتواند توسط تابع گیبس تحلیل شود .انرژی آزاد گیبس یک واکنش ،مشخص کننده ماکزیمم
کاری است که از ترکیب دو ماده در یک واکنش شیمیایی میتوان به دست آورد .ماکزیمم کار تئوری اختالف انرژی آزاد گیبس
واکنش دهندهها و محصوالت واکنش شیمیایی است (افشاری.)3191 ،

Hydrogen Energy
Fuel cell
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wmax = Greact – Gprod
()3
راندمان وسایل تبدیل انرژی به صورت نسبت انرژی مفید خروجی به انرژی ورودی تعریف میشود .در مورد پیل سوختی ،انرژی
مفید خروجی ،انرژی الکتریکی و گرمایی است و انرژی ورودی انتالپی هیدروژن است .با فرض که کل انرژی آزاد گیبس به انرژی
الکتریکی تبدیل شود ،ماکزیمم راندمان تئوری پیل برابر است با (افشاری:)3191 ،
𝐺𝛥

ŋ
()0
راندمان کل یک پیل سوختی در حالت ایدهآل عموما بین  90-70درصد است که البته به دلیل تلفات اهمی ناشی از قطبش
اکتیواسیون راندمان آن کمتر میشود.
سوخت سلولی میتواند با راندمان باالتر از موتورهای احتراقی کار نماید و انرژی شیمیایی در سوخت را به انرژی الکتریکی با
کارایی  %12تبدیل نماید .بازده خروجی اگزوز در سوخت سلولی تنها آب میباشد ،لذا هیچ انتشار دی اکسید کربن در این سوخت
وجود ندارد و همین امر باعث میگردد تا هوا دچار آالیندگی نگردد .سوخت سلولی مزایایی همچون :انتشار کم به مقدار صفر،
بازدهی باال ،قابلیت اطمینان ،انعطاف پذیری سوخت ،امنیت انرژی ،طول عمر ،مقیاس پذیری و عملیات آرام دارد .خودروها با
سوخت سلولی میتوانند باعث کاهش آالیندگی هوا گردند و زندگی سالم و پاکی محیط زیست را به مردم تحویل دهند .در شکل 0
فرآیند چرخه تولید سوخت هیدروژن (سوخت سلولی) نمایش داده شده است (رستمی و همکاران.)3197 ،
𝐻𝛥

= F.C

 -4-5انرژی امواج

1

دریاها ،یکی از منابع مهم انرژی میباشند .هر کشور در صورت دارا بودن آبهای وسیع و بهرهبرداری موثر از آنها ،میتواند
بخشی قابل توجه از انرژی مورد نیاز خود را از دریاها تامین کند (عباسیان.)3193 ،
با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور ما و داشتن مرزهای آبی طوالنی در شمال و جنوب زمینههای تحقیقاتی بسیاری در این
مورد وجود دارد .انرژی موج دارای مزایایی مانند تجدیدپذیری ،فراوانی انرژی ،طبیعی بودن این انرژی ،کاهش وابستگی به انرژی
فسیلی ،عدم آلودگی محیط زیست توسط آن ،پایداری و سازگاری آن با محیط ،قابلیت تمرکز باال ،قابلیت نصب تجهیزات،
پراکندگی و فراوانی انرژی موج را دارا هستند (کتابداری.)3171 ،
شاید بتوان انرژی امواج را ملموسترین انرژی موجود در دریاها به حساب آورد .یکی از مزایای این انرژی ،چگالی انرژی باالی
آن نسبت به سایر انرژیهای بدست آمده از خورشید است .همچنین ،دسترسی پذیری انرژی موج خیلی بیشتر از سایر انواع
انرژیهای تجدیدپذیر است .بعالوه ،بر خالف انرژیهای خورشیدی و بادی ،به منظور استخراج انرژی موج نیازی به زمینهای
بزرگ نیست و این انرژی بیشتر در مکانهایی نظیر جزایر دوردست که به شبکه برق سراسری متصل نیستند ،در دسترس است
(کتابداری و سلیمانی.)3190 ،
امواج در اثر انتقال انرژی از باد به آب به وجود میآیند ،در واقع باد که اثر اختالف دمای زمین تولید شده ،قسمتی از انرژیاش
با وزش روی محیطهای آبی تبدیل به انرژی موج میگردد .شدت این انتقال انرژی به سرعت باد و طول مسافتی که در آن باد با
سطح آب در تماس بوده بستگی دارد .این مسافت میدان وزش باد ،موجگاه ( )Fetchنامیده میشود .کیزان انرژی منتقل شده به
موج ،بستگی به سرعت باد ،مدت زمان برای هر وزش باد و فاصلهای که باد روی آب میوزد ( طول بادگیر) دارد .موج دارای انرژی
جنبشی و پتانسیلی میباشد و انرژی آن از طریق اصطکاک و اغتشاش ( )Turbulenceتلف میشود .نرخ این اتالف به
ویژگیهای امواج و عمق آب بستگی دارد .موجهای بزرگ در آبهای عمیق انرژی خود را به آسانی از دست نمیدهند .انرژی موج
یک منبع تجدید شونده است این انرژی پس از استخراج و استحصال دوباره توسط برهمکنش باد با سطح اقیانوس جبران میشود.
همان طور که انرژیهای فسیلی در قرن بیستم موجب تحوالت عظیمی شده است ،برای قرنهای آینده نیز انرژی از محورهای
Wave Energy
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شکل -2چکیده فرآیند چرخه تولید سوخت سلولی
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اصلی توسعه فناوری خواهد بود .محققان معتقدند استفاده از برخی از منابع انرژیهای تجدیدپذیر ،در مقایسه با انرژیهای فسیلی
نیاز به فناوریهای پیچیده و پرهزینه ندارد ،لذا برای کشورهای در حال توسعه از جاذبهای بیشتر برخوردار است .از جهتی دیگر
تقاضای جهانی برای انرژیهای تجدید پذیر در طول سالهای  0233و  0230افزایش یافته است و با توجه به بحرانهای اخیر
توجه به این منابع اهمیت زیادی یافته است (عالسوند و کنعان.)3190 ،
 -1-4-5باد و امواج
باد عامل اصلی به وجود آوردن موج است .شدیدترین بادها بین عرضهای جغرافیایی  02تا  12درجه ،در هر دو نیمکره شمالی
و جنوبی میوزند .همچنین بادهایی با سرعت کمتر بین عرضهای جغرافیایی  12درجه شمالی و جنوبی میوزند ،که به علت نظم
نسبی ،شرایط بالقوه را ایجاد میکنند .بادهای موسمی که در سواحل دریای عمان نیز مشاهده میشوند از این دسته هستند .سواحل
انگلستان ،غرب آمریکای شمالی و سواحل نیوزلند ،از نقاط پر موج جهان هستند (عالسوند و کنعان.)3190 ،
 -5-4-2روشهای کاربردی استحصال انرژی امواج
کوششهای جدی برای جذب انرژی امواج از دهه  72شروع شده است و در برخی کشورهای جهان ماشینآالت مختلفی برای
این منظور طراحی و ساخته شده است.
در طراحی سیستمهای استحصال انرژی امواج دریاها و اقیانوسها ،از ویژگیهای مختلف موج مانند باالروی موج ،پایین روی
موج ،ضربهزنی موج ،فشار هیدرولیکی ،حرکت نوسانی خاصیت جاری بودن موج و  ...استفاده میشود.
حال به بررسی انواع روشها برای بدست آوردن انرژی از امواج دریا میپردازیم (عالسوند و کنعان:)3190 ،
الف)  :SDEاین سیستم شامل جکهای هیدرولیکی و صفحه موجی میباشد جکها متصل به صفحه سوار بر موج میباشند.
با برخورد امواج به این صفحه آن را باال و پایین میبرند در این حالت بازوهای هیدرولیکی به حرکت درآمده و به صورت مکانیکی
باعث چرخش ژنراتور و تولید الکتریسیته میشوند .افزایش توان این سیستم با افزایش صفحات موجی ارتباط مستقیم دارد.

شکل -3روش  SDEبرای استحصال انرژی از امواج دریا

ب)  :CETOدستگاهی دارای ویژگیهای خاص است .مهمترین مزیت آن قرار گرفتن در کف دریا ،در فاصله مناسب از
ساحل میباشد ،که باعث میشود تا از طوفانهای دریایی و برخورد قایقها با آن در امان باشد .با عبور موج از قسمت پیستونی
شکل سیستم که به یک جک متصل است ،فشار ناشی از موج ،باعث پایین رفتن پیستون و جک متصل به آن میشود .جک ،مایع
درون خود را به طرف توربین و ژنراتور هدایت کرده و باعث ایجاد انرژی الکتریسیته میشود .کارایی دیگر این سیستم هدایت آب
دریا به وسیله جک متصل به پیستون به سمت فیلتر مخصوص در ساحل میباشد .این فیلتر طبق پدیده اسمز ،عمل شیرین کردن
آب دریا را انجام میدهد.
ج) : AW-Energyدر طراحی این سیستم از یک سری صفحات که خاصیت عقب و جلو رفتن در حول محور خود را دارند
استفاده شده است .این صفحات در کف دریا قرار میگیرند بنابراین از برخورد شناورها و طوفان اقیانوسی در امان میباشند .در پشت
هر صفحه یک سیستم هیدرولیکی طراحی شده که با عقب و جلو رفتن صفحات ،تولید نیرو میشود .این نیرو میتواند به وسیله
مایع هیدرولیک به یک ژنراتور که در ساحل قرار گرفته است منتقل و تولید الکتریسیته کند.

شکل -4نمایی از روش  AW-Energyبرای استحصال انرژی از امواج دریا

د)  :C-Wave Powerاین سیستم طراحی شده از یک سری صفحات باله مانند تشکیل شده که به وسیله سیستم
مکانیکی به هم وصل شدهاند و بر روی بالشتکهای شناور قرار گرفتهاند .طراحی این سیستم ،برای آبهای عمیق میباشد که
امواج تقریباً بدون شکست حرکت میکنند .با عبور موج از این بالهها سیستم مکانیکی متصل به آن فعال شده و تولید قدرت
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میکند .نقطه ضعف این سیستم در برابر طوفان اقیانوس میباشد و نقطه قوت آن داشتن سیستم ساده است .انرژی مکانیکی
حاصل را میتوان به یک ژنراتور منتقل کرد.
ح)  :Wave Energyدر این مدل از قدرت باالروی ( )wave upامواج استفاده شده است .برای این کار از یک سازه
مخصوص شبیه موجشکن استفاده میشود ،در داخل این سازه که میتوان صخره طبیعی در کنار ساحل میباشد ،دو مجرا برای
ورود و خروج آب درست شده است .به گونهای که موج پس از برخورد به آن وارد مجرای باالیی شده و با پسروی موج ،آب را
درون سازه به مجرای پایین میرود و در این فاصله توربین را میچرخاند و از مجرای پایین به دریا میریزد.
و)  :Wave planeاین سیستم به حالت شناور روی آب باقی میماند و با دارا بودن باله مخصوص ،خود را در جهت مناسب
حرکت امواج قرار میدهد .موج از درون مجراها ساخته شده در آن ،در جهت افق عبور میکند و ضمن عبور توربین را چرخانده و با
چرخش ژنراتور متصل به آن انرژی الکتریسیته تولید میکند .در این سیستم از حالت جاری بودن موج استفاده شده است.
ظ)  :OWCاین سیستم از نوسانات ستون آب بهره میگیرد .در آن یک لوله حلقوی وجود دارد که در بخش فوقانی دارای
سرپوش بوده و در وسط آن سوراخ کوچکی قرار دارد و هوا در بین درپوش و ستون آبی که در اثر نیروی موج نوسان پیدا میکند،
محسوس میباشد .با نوسان آب هوای فشرده از سوراخ کوچک خارج و توربین را به حرکت درمیآورد .اساس کار این سیستم،
پنوماتیکی هستند .برای افزایش توان ،سیستم را میتوان به صورت دو طرفه طراحی کرد .با قرار دادن شیرهای یک طرفه هوا،
میتواند با پایینروی موج هم ،چرخش توربین و ژنراتور متصل به آن را افزایش داد.
ر)  :Trident Energyاین مدل طراحی شده از یک پیستون شناور در جهت قائم ،به صورت خطی به ژنراتور متصل شده
است .با حرکت آب و باال و پایین بردن این پیستون شناور ،باعث ایجاد قدرت و چرخش ژنراتور میشود .حسن طراحی این مدل
کارایی آن در امواج کوچک و امواج بزرگ اقیانوسی میباشد.
ط)  : Wave starدر این روش ،بالشتکهای شناور که به یک سکوی ثابت متصل میباشند ،باعث تولید قدرت میشوند.
حرکت موج در زیر سکو باعث به حرکت درآوردن بالشتکهای شناور میشود .هر بالشتک به یک بازوی هیدرولیکی متصل است
که بنابراین با حرت در آمدن بالشتکها و باال و پایین رفتن آنها بر اثر عبور امواج ،مایع هیدرولیکی به جریان درآمده و باعث
چرخش توربین و ژنراتور متصل به آن میشود.

شکل -5تصویری از روش  Wave starبرای استحصال انرژی از امواج دریا

ی)  :Sea volt techndogiesاین سیستم طراحی شده از یک سری بویه با شکل خاص که بر روی موج سوار هستند و
با حرکت و عبور موج سطحی از آنها باال و پایین میروند .حرکت هر کدام از آنها به وسیله یک رابط ،باعث حرکت مایع
هیدرولیکی میشوند و حرکت کلی مایع باعث چرخش ژنراتور و تولید الکتریسیته میشود.

 -5-5انرژی جزر و مد

1

جزر و مد دریا در اثر جاذبه ماه و خورشید به هنگام گردش زمین به وجود میآید .نیروی جاذبه ماه باعث ایجاد برآمدگی در
آبها شده و به علت گردش وضعی زمین این برآمدگی به سمت غرب جریان پیدا میکند .در نتیجه موجهایی با پریود  30ساعت و
 03دقیقه ایجاد میشود که دامنه نوسان آنها در اقیانوسهای بزرگ در حدود  2/3متر است .اثر نیروی جاذبه خورشید نیز ،مشابه
ولی ضعیفتر است و هر  30ساعت یک مرتبه ظاهر میشود .بدین ترتیب جزر و مد به صورت منظم در قالب امواج قمری رخ می-
دهد (فرزین پور و همکاران.)3171 ،
هنگامی که امواج جزر و مدی به سواحل و فالت قاره میرسند ،دامنه آنها میتواند در اثر هجوم آب ،قیفی شدن آبراه و
ایجاد رزنانس بطور قابل مالحظهای افزایش یابد.

Tidal Energy
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استحصال انرژی از جزر و مد در نقاطی عملی است که انرژی زیادی بصورت جزر و مدهای بزرگ در آنها متمرکز شده باشد
و بعالوه جغرافیای محل نیز برای احداث نیروگاه جزر و مدی سایت مناسبی فراهم کرده باشد .چنین مکانهایی در همه جا یافت
نمیشوند .اما تا به حال تعداد نسبتا زیادی شناسایی شدهاند (فرزین پور و همکاران.)3171 ،
این انرژیها علیرغم تنوع و گوناگونی ،دارای ویژگیهای مشترکی هستند .در مورد همه آنها فالکس انرژی باالست .در
حدود  0TWبرای انرژی جذر و مدی و گرادیان نمک ،از همان مرتبه برای امواج و حداقل دو مرتبه بزرگتر برای انرژی حرارتی
دریاها .به هر حال این انرژیها در گستره جغرافیایی وسیعی پراکندهاند ،بطوری که در واقع دانسته انرژی کامال پایین است .نتیجه
اینکه  ،بیشتر منابع مستعد در نواحی دور افتاده از مراکز مصرف واقع شدهاند .تنها به همین یک دلیل میتوان گفت که آینده قابل
پیشبینی ،فقط بخش کوچکی از این پتانسیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت (فرزین پور و همکاران.)3171 ،
 -1-5-5ویژگیهای منبع
جزر و مد دریا در اثر جاذبه ماه و خورشید به هنگام گردش زمین به وجود میآید .در دریاها جاذبه ماه ارتفاع آب را هم از سمت
نزدیک دو کره زمین باال میبرد .این برآمدگیها در آب دریا که به علت گردش زمین به دور خود ،به سمت غرب جریان پیدا می-
کنند ،به صورت موجهای دریاهای عمیق با پریود  30ساعت و  03دقیقه ظاهر میشوند که دامنه نوسان آنها کمتر از یک متر
است .جزر و مد حداکثر زمانی اتفاق میافتد که ماه و خورشید و زمین در یک راستا قرار گیرند و جزر و مد حداقل موقعی رخ می-
دهد که آنها در تربیع واقع شده باشند .عالوه بر سیکلهای نیم روزی و ماهیانه قمری ،حرکت انتقالی زمین و ماه باعث به وجود
آمدن سیکلهای فراوان دیگری میشود که دارای پریود زمانی بین چند روز تا چند سال میباشند .استخراج انرژی از جزر و مد فقط
هنگامی عملی بنظر میرسد که انرژی زیادی به صورت جزر و مدهای بزرگ متمرکز شده باشد و بعالوه جغرافیای محل نیز برای
احداث نیروگاه جزر و مدی مکانهای مناسبی فراهم کرده باشد .چنین مکانهایی در هر جا یافت نمیشود ،اما تا بحال تعداد قابل
مالحظهای از آنها شناسائی شدهاند .بررسیهای اخیر میزان انرژی بالقوه اقتصادی را  022TWhیا تقریبا  ٪32پتانسیل تعریف
شده در معادله برنشتاین برآورد نموده است (فرزین پور و همکاران.)3171 ،
 -5-5-2تکنولوژی جزر و مدی
انرژی جزر و مد یکی از قدیمیترین شکلهای انرژی است که بشر از آن استفاده نمود است  .سوابق بکارگیری از این انرژی
به وسیله آسیبهایی که با قدرت جزر و مد کار میکردند در سواحل بریتانیا  ،فرانسه و اسپانیا به قبل از  322میالدی بر میگردد .از
این آسیبها قرنها استفاده میشد .تا اینکه تدریجا با پیدایش انقالب صنعتی جای خود را به ماشینهای سوختی واگذار کردند
ارازنتر و راحتتر بودند.
در گذشته برای گرفتن انرژی و جنبشی از جزر و مد روشهای زیادی به مرحله آزمایش در آمدهاند .ماشین آالت زیادی از
قبیل چراخ آبی سکوهای باالبر ،کمپرسورهای هوا ،آب تحت فشار و سیستمهای بسیار دیگری بکار گرفته شدهاند .صدها اختراع در
مدت  332سال اخیر به ثبت رسیده و هنوز هم جزر و مد مخترعین را به وسوسه وامیدارد  .اما هیچ یک از این اختراعات پیشرفت و
بهبود چندانی را در مقایسه با همان روش قدیمی که آسیابهای جزر و مدی قدیم آن بهره گرفتند نشان نمیدهند (فرزین پور و
همکاران.)3171 ،

 -6-5انرژی آبی

1

انرژی آبی یا هیدروپاور ،انرژی هیدرولیکی است که میتواند انرژی جنبشی را به انرژی پتانسیل ذخیره کرده و با هدف تولید و
تامین درصدی برقی از برق مصرفی کشور یا نتظیم شبکه در ساعات پیک مصرف با ساخت سد و ایجاد نیروگاههای آبی این نیاز را
تامین کند .نیروی برق آبی با ایجاد انرژی الکتریکی بدون سوزاندن سوختها از ایجاد آلوده کنندههای متصاعد شده از سوختن
سوختهای فسیلی مانند دی اکسید گوگرد ،اسید نیتریک ،منواکسید کربن ،گرد و غبار و سرب (موجود در زغال سنگ) جلوگیری
میکند .ظرفیت تولید برقابی در ایران به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و وجود حوضههای آبریز بزرگ با آبدهی مناسب،
پتانسیلهای زیادی برای گسترش نیروگاههای برقابی وجود دارد .کل پتانسیل تولید انرژی برقابی کشور حدود  32تراوات ساعت
تخمین زده شده که شامل حوضههای آبریز کارون با پتانسیل تولید  12تراوات ساعت ،حوضه آبریز دز با پتانسیل تولید  9تراوات
ساعت و کرخه با پتانسیل تولید  1تراوات ساعت است .همچنین پتانسیل تولید سایر رودخانهها نیز حدود  3تراوات ساعت برآورد
گردیده است .پتانسیل تولید برق آبی کشور بالغ بر  01هزار مگاوات ساعت است .رشد تقاضا برای انرژی الکتریکی به ویژه در
کشورهای در حال توسعه سبب افزایش تعداد سدها و نیروگاه های برقابی در این کشورها شده است .امروزه به دلیل بسیاری از
مشکالت ،احداث نیروگاههای حرارتی امروز از توجیه کافی برخوردار نیست و البته این نیروگاههای هستهای هستند که میتوانند
یکه تاز عرصه تولید برق در جهان شوند .تولید برق در نیروگاههای برق آبی از مزایایی برخوردار است که شاید بتوان گفت همین
Hydro Energy
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مزایا موجب شده است تا این روش تولید از مزیت نسبی برخوردار بوده و در جهان به ویژه در کشورهایی که از منابع آب نسبتا قابل
توجهی برخوردارند مورد استقبال قرار گیرد (فدائی و همکاران.)3191 ،
 -1-6-5تعاریف و مزایای استفاده از انرژی برق آبی
برق آبی منبع انرژی قابل دسترس ،قابل اعتماد ،مقرون به صرفه و پایدار ملی است .برق آبی تنها به نیروی آب جاری،
رودخانهها اقیانوسها و سایر جریانها نیاز دارد و این انرژی همچنین بومی و پایدار نیز میباشد .بدون هیچ وابستگی به قیمتهای
افسار گسیخته سوختهای فسیلی ،بسیاری از هزینههای صرف شده در صنعت برق آبی باقی میماند و گسترش ظرفیت برق آبی
صدها هزار فرصت شغلی جدید ایجاد میکند (فدائی و همکاران.)3191 ،
صنعت برق آبی به معنی تولید نیرو در هر منطقه ایران میباشد و بزرگترین منبع الکتریسیته تجدیدپذیر و پاک است انرژی
برق آبی  97. 7درصد از تولید ملی برق تجدیدپذیر و  31 .7درصد از مجموع الکتریسیته تولیدی در ایران را تشکیل میدهد .بخش
عمدهای از توسعه آینده صنعت برق آبی بر امکانات و زیر ساختهای موجود و در حال استفاده متمرکز خواهد بود که فرصتهایی
به منظور افزایش تولید انرژی تجدیدپذیر بدون ساخت سدهای بزرگ و جدید فراهم میکند (فدائی و همکاران.)3191 ،
 -1-1-6-5قابلیت اطمینان انرژی برق آبی
انرژی برق آبی بیش از  72سال یک منبع انرژی قابل اطمینان در ایران بوده است .این قابلیت اطمینان اثبات شده به طرق
مختلف مزایایی را برای شبکه ملی برق فراهم میکند ،از حمایت منابع دیگر انرژی تجدیدپذیر گرفته تا ایجاد ثبات در شبکه و
ذخیره انرژی برق برای استفاده در آینده انرژی برق آبی از منابع انرژی تجدیدپذیر ثابتی است که بیش از نیم قرن در ایران استفاده
و تولید شده و هم اکنون برای بیش از  1میلیون خانه انرژی مقرون به صرفه فراهم میکند.
تاسیسات برق آبی میتواند سریعا از خروجی صفر به بیشترین خروجی برق برسند .این قابلیت ،انرژی برق آبی را به یک گزینه
فوق العاده خوب در مقابل تقاضاهای سریعا متغیر در روز تبدیل میکند .علت این مزیت عالی این است که تجهیزات برق آبی تنها
مولدهای بزرگ برق میباشند که اگر دیگر منابع انرژی غیرقابل دسترس باشند ،میتوانند سریعا انتقال (دیسپچ ) انرژی به شبکه را
انجام دهند .مثال این انرژی پشتیبانی اضطراری در خاموشی بزرگ برق در سال  0221آمریکا را فراهم کرد .تخمین زده شد 32
میلیون نفر ساکن در ایالتهای نیویورک تا میشیگان تحت تأثیر این خاموشی قرار داشتند ،اما امکانات برق آبی در نیویورک و
ایاالتهای دیگر ،مانند نیروگاههای نیاگارا و الورنس ،به طور مداوم در طول خاموشی وارد عمل شدند و انرژی را به میلیونها
امریکایی بازگرداندند .این قابلیت عملیاتی بی نظیر که در آمریکا به عنوان نجات از خاموشی(  ) Black Startشناخته میشود ،به
این معنی است که تاسیسات برق آبی میتواند عملیاتهایی جداگانه را بدون طراحی یک منبع انرژی بیرونی از سر بگیرند (فدائی و
همکاران.)3191 ،
 -2-1-6-5مقرون به صرفه
برق آبی فقط یک منبع کم هزینه انرژی تجدیدپذیر نیست .این منبع جزو مقرون به صرفهترین منابع انرژی تجدیدپذیر موجود
است .و از آنجایی که برق آبی انرژی خود تجدید را از رودخانهها دریافت میکند ،تولید برق از آب وابسته به نوسانات غیر قابل
پیشبینی قیمت انرژی در بورسهای انرژی نمیباشد.
رودخانهها  ،جزر و مدها و امواج منابع با ثبات انرژی میباشند و انرژی برق آبی قابل اطمینان و ثابت شده بدین معنی است که
این انرژی بخش جدایی ناپذیر از سیستم کلی انرژیهای تجدیدپذیر میباشد و میتواند سایر منابع انرژی تجدیدپذیر را روی شبکه
توزیع حمایت کند .مخزن تلمبه ذخیرهای نوعی از تکنولوژی برق آبی است که واقعا میتواند به ذخیره برق تولید شده توسط دیگر
ذخایر انرژی مانند خورشیدی ،بادی و هستهای برای استفادههای آتی آینده کمک کند .این تکنولوژی انرژیی را در قالب آب در
پشت یک مخزن که از مخزن دوم به یک تراز پایینتر پمپ شده ذخیره میکند (فدائی و همکاران.)3191 ،
با توجه به اینکه برق آبی فقط وابسته به انرژی حرکت آب است ،هزینههای برق آبی به نوسانات غیر قابل پیشبینی قیمت
سوختهای فسیلی بستگی ندارد.
 -3-1-6-5پایدار
با استفاده از برق آبی منبع اصلی انرژیهای تجدیدپذیر ما از انتشار سالیانه بیش از  330میلیون تن آالیندههای کربن در ایران
جلوگیری میشود .برق آبی یک منبع انرژی حافظ محیطزیست است که بدون تولید آالیندههای هوا یا گازهای سمی انرژی تولید
میکند .استفاده از برق آبی از تولید سالیانه نزدیک به  330میلیون تن از آالیندههای کربنی در ایران جلوگیری میکند که معادل
خروجی بیش از  12میلیون اتومبیل سواری میباشد .جوامعی که بر برق آبی به عنوان منبع اولیه انرژی تکیه میکنند از مزیت هوا
و آب پاکتر بهرمند میشوند .تصاویر ماهوارهای نواحی شمال غربی اقیانوس آرام که بزرگترین مرکز تولید انرژی برق آبی در
آمریکا میباشد نشان میدهند که این نواحی مانند یک جزیره با کمترین انتشار کربن است (فدائی و همکاران.)3191 ،
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برق آبی همچنین منبع عمده ملی انرژی تجدیدپذیر است و با فناوریهای جدیدی مانند علوم دریایی و انرژی جنبشی آب به
فراهم آوردن مقادیر زیادی از انرژی پایدار در سرتاسر کشور ادامه خواهد داد .
صنعت برق آبی متعهد است که درک بهتری از اثرات سدها بر اکوسیستم محلی و آبزیان داشته باشد و هر ساله صدها میلیون
دالر در طرحهای توسعه زیستمحیطی سرمایه گذاری میکند .سدها در سراسر جهان تجهیزات عبور آبزیان را برای حرکت آزادانه
ماهیها در اطراف سدها و بین بخشهای رودخانهها نصب کردهاند .سازههایی مانند نردبانهای ماهی یا آسانسورهای ماهی ،نصب
شدهاند که اینها فقط چند نمونه از تکنیکهای متنوع برای کاهش اثرات زیستمحیطی از طریق سرمایه گذاری در پروژههای
پژوهشی و تعدیلی میباشند .صنعت برق آبی همچنین به منظور پرداختن به تغییرات احتمالی کیفیت آب ،زیستگاههای محلی و یا
جریان رودخانه اقداماتی بعمل آورده است (فدائی و همکاران.)3191 ،
 -5-6-1-4دیگر مزایا
مزایای صنعت برق آبی بیش از تولید برق است و منافع حیاتی دیگری مانند کنترل سیالب ،ناوبری ،آبیاری ،تامین آب و طیف
وسیعی از فرصتهای تفریحی را نیز با خود به همراه دارد .سدها نقش مهمی در جلوگیری از خسارت جانی و مالی ناشی از
سیالبها ایفا میکنند .سدهای کنترل سیالب جریان سیالبها را مهار کرده و سپس میتوانند آنها را تحت شرایط کنترل شده به
رودخانه پائین دست هدایت کنند ،و یا اینکه آب ذخیره شده میتواند برای اهداف دیگر مورد استفاده قرار گیرد .سدها نه تنها از بروز
فاجعههای بالقوه جلوگیری میکنند بلکه حوادث ناگوار را به منافع آتی تبدیل میکنند .در هنگام سیل ،تمامی اپراتورهای سد به
منظور مدیریت سطح آب در امتداد رودخانهها و آبراههای دیگر با همدیگر همکاری میکنند و این هماهنگی موجب نجات جانها و
اموال بسیاری است .شنا ،قایقرانی ،ماهیگیری ،چادرزنی ،اسکی و پیادهروی تنها برخی از فعالیتهای تفریحی است که توسط
صنعت برق آبی در طول سال و در سراسر کشور در اطراف سدها ،ایجاد و پشتیبانی میشوند .کارکنان سدها تسهیالتی را برای
جوامع محلی برای استفاده از امکانات تفریحی سدها در نظر میگیرند و با آنها همکاری میکنند (فدائی و همکاران.)3191 ،
از دیگر سو آب ذخیره شده در پشت یک سد در واقع میتواند بخشی از امکانات مربوط به ورزشهای آبی باشد و به این
ترتیب میتواند به جاذبه ای برای گردشگران تبدیل شود .در برخی از کشورها از این آب برای پرورش موجودات آبزی مانند ماهیها
استفاده میشود به این ترتیب که در برخی سدها محیطهای خاصی برای پرورش موجودات آبزی اختصاص یافته که همیشه از نظر
داشتن آب پشتیبانی میشوند( .فدائی و همکاران.)3191 ،
 -5-1-6-5ظرفیت تولید نیروگاههای برق آبی در ایران و جهان
ظرفیت تولید برقابی در دنیا در حدود  733گیگا وات یا  39درصد از کل انرژی الکتریکی تولیدی جهان را پوشش میدهد.
نیروی برقابی همچنین  11درصد از انرژی الکتریکی تولیدی از منابع تجدیدپذیر را نیز شامل میشود .میزان انرژی الکتریسیته
تولیدی در جهان  39222میلیارد کیلووات ساعت است که حدود  01درصد از آن توسط منابع تجدیدپذیر عمدتا برقابی تامین می-
شود .ظرفیت تولید انرژی برقابی در جهان  922گیگاوات است که معادل  00درصد ظرفیت تولید برق دنیا است .آمریکا و چین به
ترتیب با  310و  99گیگاوات ظرفیت نصب ،بیشترین سهم ظرفیت نیروگاه های برقابی را دارا هستند (فدائی و همکاران.)3191 ،
ظرفیت تولید برقابی در ایران به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و وجود حوضههای آبریز بزرگ با آبدهی مناسب ،پتانسیلهای
زیادی برای گسترش نیروگاههای برقابی وجود دارد .کل پتانسیل تولید انرژی برقابی کشور حدود  32تراوات ساعت تخمین زده
شده که شامل حوضههای آبریز کارون با پتانسیل تولید  12تراوات ساعت ،حوضه آبریز دز با پتانسیل تولید  9تراوات ساعت و کرخه
با پتانسیل تولید  1تراوات ساعت است .همچنین پتانسیل تولید سایر رودخانه ها نیز حدود  3تراوات ساعت برآورد گردیده است.
پتانسیل تولید برق آبی کشور بالغ بر  01هزار مگاوات ساعت است.
رشد تقاضا برای انرژی الکتریکی به ویژه در کشورهای در حال توسعه سبب افزایش تعداد سدها و نیروگاههای برقابی در این
کشورها شده است .کشورهای توسعه یافته جهان امیدوار هستند که با توسعه امکانات برقابی در مقیاس بزرگ ،نیازهای انرژی
جامعه را پاسخ گویند و این امر در آسیا نمود بیشتری دارد.
سهم انرژی برقابی از کل مصرف انرژی جهان تا سال  0203میالدی بالغ بر  7درصد پیش بینی شده و این در شرایطی است
که رشد تولید انرژی برقابی در مدت زمان محاسبه شده  31درصد افزایش مییابد .براساس گزارشی که از سوی کمیسیون جهانی
سدهای بزرگ در این زمینه منتشر شده است ،مصرف انرژی برقابی و سایر انرژیهای تجدیدپذیر در  00سال آینده با افزایش
چشمگیری همراه خواهد بود .با نگاهی به پراکندگی سدهای برقابی در خاورمیانه میتوان دریافت که بیشترین پروژههای انرژی
برقابی در خاورمیانه به کشورهای ایران و ترکیه اختصاص دارد (فدائی و همکاران.)3191 ،
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انرژی زمین گرمایی ،انرژی موجود در عمق زمین است که از انرژی خورشیدی که در طول هزاران سال در داخل زمین ذخیره
شده و همچنین فروپاشی یا زوال ایزوتوپهای اورانیوم رادیو اکتیویته ،توریم و پتاسیم در طی سالیان دراز در عمق زمین نشات
گرفته است که عمدتاً در نواحی زلزله خیز و آتشفشانی جوان و صفحات تکتونیکی زمین متمرکز شده است (آذرم.)3193 ،
این منبع انرژی بر خالف انرژیهای تجدیدپذیر دیگر مانند خورشیدی ،بادی ،امواج و غیره ،یک منشاء انرژی پیوسته میباشد؛
به عبارت دیگر ،انرژی زمین گرمایی برخالف سایر انرژیهای تجدیدپذیر محدود به فصل ،زمان و شرایط خاصی نبوده و بدون
وقفه قابل بهرهبرداری میباشد ،همچنین قیمت تمام شده برق در نیروگاههای زمین گرمایی با برق تولیدی از سایر نیروگاههای
متعارف قابل رقابت بوده و حتی از انواع دیگر انرژیهای نو به مراتب ارزانتر است (آذرم.)3193 ،
 -1-7-5کاربرد انرژی زمین گرمایی
از زمانهای دور ،مردم از آب زمین گرمایی که آزادانه در سطح زمین به صورت چشمههای گرم جاری بودند ،استفاده کردهاند.
رومیها برای مثال از این آب برای درمان امراض پوستی و چشمی بهره میگرفتند .در «پمپئی» برای گرم کردن خانهها از آن
استفاده میشد .بومیهای آمریکا نیز از آب زمین گرمایی برای پختن و مصارف دارویی بهره میگرفتند .امروزه ،با حفر چاه به درون
مخازن زمین گرمایی ،و مهار آب داغ و بخار ،از آن برای تولید نیروی الکتریسیته در نیروگاه زمین گرمایی و یا مصارف دیگر بهره
برداری میکنند (حسین زاده و افشار.)3173 ،
در نیروگاه زمین گرمایی ،آب داغ و بخار خارج شده از مخازن زمین گرمایی ،نیروی الزم برای چرخاندن ژنراتور توربین را
فراهم میآورد و انرژی الکتریسیته تولید میکند .آب مورد استفاده ،از طریق چاههای تزریق به مخزن برگشت داده میشود تا دوباره
گرم شود و در عین حال ،فشار مخزن حفظ ،و تولید آب داغ و بخار تقویت شود و ثابت باقی بماند (حسین زاده و افشار.)3173 ،
 -2-7-5مکانهای مناسب برای بهرهبرداری از انرژی زمین گرمایی
مناطق دارای چشمههای آب گرم و آبفشانها ،اولین مناطقی هستند که در آنها انرژی زمین گرمایی مورد بهرهبرداری قرار
گرفته و توسعه یافته است .در حال حاضر ،تقریبا تمام نیروی الکتریسیته حاصل از انرژی زمین گرمایی از چنین مکانهایی به دست
میآید .در بعضی از مناطق ،تزریق ماگما به درون پوستهی زمین ،به اندازهی کافی جدید و هنوز خیلی داغ است .در این نواحی،
درجهی حرارت سنگ ممکن است به  122درجهی سانتیگراد برسد و مقادیر عظیمی انرژی گرمایی فراهم کند .بنابراین ،انرژی
زمین گرمایی در مکانهایی که فرایندهای زمین شناسی اجازه دادهاند ماگما تا نزدیکی سطح زمین باال بیاید ،یا به صورت گدازه
جریان یابد ،میتواند تشکیل شود .ماگما نیز در سه منطقه میتواند به سطح زمین نزدیک شود (حسین زاده و افشار:)3173 ،
 .3محل برخورد صفحات قارهای و اقیانوسی (فرورانش)؛ مثال حلقهی آتش دور اقیانوس آرام.
.0مراکز گسترش؛ محلی که صفحات قارهای از هم دور میشوند ،نظیر ایسلند و دره کافتی آفریقا .
 .1نقاط داغ زمین؛ نقاطی که ماگما را پیوسته از جبه به طرف سطح زمین میفرستند و ردیفی از آتشفشان را تشکیل میدهند.
نظیر هاوایی.
 -3-7-5چشمانداز آینده انرژی زمین گرمایی در ایران
همان گونه که در موارد کاربردهای انرژی زمین گرمایی مطرح شد ،تولید برق یکی از کاربردیترین موارد استفاده آن به شمار
میرود .در کشورمان در مجاورت مخازن زمین گرمایی که باالی  022درجه سانتی گراد حرارت دارند میتوان نیروگاههای تولید
برق احداث کرد که هم آلودگیهای زیست محیطی ندارند و هم توان برقی در مدار سراسری کشور را دو چندان میکنند .با توجه به
رشد روز افزون جمعیت در کشور ،تولید  92هزار مگاوات برق در سال  0202اجتناب ناپذیر است که در حال حاضر  97درصد برق
کشور از سوختهای بودن فسیلی تأمین میشود ،حال آنکه محدودیت منابع سوخت فسیلی ضرورت بررسی و استفاده از انرژی
زمین گرمایی را برای تولید برق در کشور بیش از پیش نمایان میسازد .با توجه به متکی بودن کشور به سوختهای فسیلی برای
گرمایش شهرها ،بررسی و احداث لولههای انتقال آب گرم از منابع زمین گرمایی و جایگزینی آن به جای سوختهای فسیلی ،بسیار
مقرون به صرفه است و سیاستگذاریهای الزم را باید دولت انجام دهد .در بخشهای دیگر مانند جذب گردشگر هم کشور ایران
پتانسیل بسیار باالیی در زمینه چشمههای آب گرم دارد ،زیرا در بیشتر مناطق ایران این چشمهها قابل رؤیت هستند .در یک کالم،
آینده استفاده از این انرژی در ایران با سرمایه گذاریها و سیاستهای درست ،بسیار امیدوار کننده است (قدمی.)3190 ،
به طور کلی مزیتهای انرژی زمین گرمایی را میتوان به دو دسته کلی و کاربردی تقسیم بندی کرد که موارد زیر را در بر
میگیرند (قدمی:)3190 ،
مزایای کلی .3 :آلوده نکردن هوا؛ .0آلوده نکردن آبهای زیرزمینی؛  .1نیاز نداشتن به زمین وسیع برای نصب تجهیزات بهره-
برداری؛  .0تجدیدپذیر بودن و نامحدود بودن این انرژی.
1
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مزایای کاربردی .3 :صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی؛  .0گستردگی موارد کاربرد؛  .1طوالنی بودن زمان بهره-
برداری؛  .0عدم وابستگی به شرایط جوی .3 ،سودآوری اقتصادی برای کشورها.
با توجه به مزایایی که در باال ذکر شد با توسعه بیشتر فناوری استحصال و پتانسیل استفاده از انرژی زمین گرمایی در ایران،
میتوان آینده بسیار روشنی را برای آن در نظر گرفت .امیدواریم این انرژی نو بیش از پیش مورد توجه مسئوالن کشور قرار گیرد.

 -8-5انرژی زیست توده
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زیست توده یکی از منابع مهم انرژیهای تجدیدشونده محسوب میشود و شامل جنگلها ،اجزاء گیاهان ،برگها ،موجودات
زنده اقیانوسها ،زائدات حیوانی ،پسماندهای شهری و غذایی و غیره میباشد .زیست توده قابلیت تولید برق ،حرارت ،سوختهای
مایع ،سوختهای گازی و انواع کاربردهای مفید شیمیایی را دارا میباشد .منابع زیست توده که برای تولید انرژی مناسب هستند،
عبارتند از :سوختهای چوبی ،زائدات جامد شهری ،فضوالت دامی ،فاضالبهای شهری (آذرم.)3193 ،
مکان عمده زیست توده در ایران عبارتند از  :زائدات جامد کشاورزی ،فضوالت دامی ،موارد زائد فساد پذیر شهری و فاضالب-
های شهری میباشند .بر مبنای پتانسیل نسبی آماری این منابع در ایران بسیارند .در شهر تهران روزانه  1322تا  7222تن زباله
جمعآوری میشود که مواد غیر قابل بازیافت آن را در منطقه کهریزک دفن میکنند تا از تخمیر آنها کود شیمیایی تولید شود .دفن
زباله عالوه بر آلوده کردن هوای منطقه کهریزک ،در اثر نفوذ زباله به اعماق خاک ،آبهای زیرزمینی را دچار آلودگی کرده است .در
حالی که با راهاندازی یک نیروگاه زباله سوز میتوان ضمن حل مشکل دفن زبالهها ،حدود پنج مگاوات برق نیز تولید نمود (آذرم،
 .)3193انرژی زیست توده یا زیست توده یکی از انواع انرژی است که با توجه به فراوانی آن در کشورهای مختلف از آن به عنوان
منبع سوخت استفاده میشود .زیست توده اصطالحی است که مواد سلولزی مانند ضایعات کشاورزی ،ضایعات خانگی (با منشاء
سلولز) ،ضایعات کاغذ و ضایعات جنگلها را شامل میشود .با افزایش تقاضا برای انرژی و کاهش روزافزون منابع طبیعی برای
تولید زیست توده ،روشهای افزایش بازدهی انرژی از این منبعی که در حال کاهش است ضروری به نظر میرسد (اوتادی و
همکاران.)3193 ،
زیست توده بزرگترین منبع انرژی تجدیدپذیر در حال حاضر است که تقریبا  33درصد مصرف کل انرژی جهان را در بر
میگیرد .مطالعات متعددی روی پتانسیل تولید زیست توده برای انرژی در سطح محلی ،منطقهای و جهانی انجام شده است.
بسیاری از مطالعات برآورد کردهاند که استفاده از زیست توده برای تولید انرژی میتواند افزایش قابل مالحظهای نسبت به سطح
موجود یابد (اوتادی و همکاران .)3193 ،مزایای استفاده از سوختهای زیستی عبارتند از (اوتادی و همکاران:)3193 ،
 سوختهای زیستی قابل تولید از منابع زیست توده معمولی هستند. این سوختها یک سیکل دی اکسید کربن در فرایند احتراق دارند و در نتیجه میزان انتشار گازهای گلخانهای به شدتکاهش مییابد.
 سوختهای زیستی دارای پتانسیل قابل توجه سازگاری با محیط زیست هستند و زیست تخریبپذیر میباشند. تولید این سوختها یک بازار جدید برای محصوالت کشاورزی ایجاد میکند. با تولید این سوختها مصرف سوختهای فسیلی کاهش مییابد. -انواع متنوعی از سوختها قابل تولید از زیست توده هستند.

نتیجهگیری
استفاده و بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر مزایایی همچون بینهایت بودن ،پاک و تمیز بودن ،تجدیدپذیر بودن ،مقرون به
صرفه ،کاهش آلودگی هوا و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانهای را به همراه دارد .در این تحقیق ،انرژیهای تجدیدپذیر مورد
بررسی و مطالعه قرار گرفت و کلیات تحقیق صورت گرفته به شرح ذیل میباشد-3 :انرژی خورشیدی به گرما و نور منتشر گردیده
توسط خورشید میگویند-0 .انرژی باد ،انرژی حاصل از هوای متحرک میباشد .هنگامی که تابش خورشید به طور نامساوی به
سطوح ناهموار زمین میرسد سبب ایجاد تغییرات دما و فشار میگردد و در اثر این تغییرات باد به وجود میآید-1 .هیدروژن )(H2
از برخی مواد خام نظیر گاز طبیعی ،زغال سنگ و آب بدست میآیند .هیدروژن گازی بی رنگ ،بی بو و غیر سمی است ،شعلههای
هیدروژن نامرئی و بدون دود هستند-0 .امواج در اثر انتقال انرژی از باد به آب به وجود میآیند .انرژی موج دارای مزایایی مانند
تجدیدپذیری ،فراوانی انرژی ،طبیعی بودن این انرژی ،کاهش وابستگی به انرژی فسیلی ،عدم آلودگی محیط زیست توسط آن،
پایداری و ساز گاری آن با محیط ،قابلیت تمرکز باال ،قابلیت نصب تجهیزات ،پراکندگی و فراوانی انرژی موج را دارا هستند-3 .

Biomass energy
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انرژی جزر و مد در اثر جاذبه ماه و خورشید به هنگام گردش زمین به وجود میآید-1.انرژی آبی یا هیدروپاور ،انرژی هیدرولیکی
است که میتواند انرژی جنبشی را به انرژی پتانسیل ذخیره کرده و با هدف تولید و تامین درصدی برقی از برق مصرفی کشور یا
نتظیم شبکه در ساعات پیک مصرف با ساخت سد و ایجاد نیروگاههای آبی این نیاز را تامین کند-7.انرژی زمین گرمایی ،انرژی
موجود در عمق زمین است که از انرژی خورشیدی که در طول هزاران سال در داخل زمین ذخیره شده و همچنین فروپاشی یا زوال
ایزوتوپ های اورانیوم رادیو اکتیویته ،توریم و پتاسیم در طی سالیان دراز در عمق زمین نشات گرفته است که عمدتاً در نواحی زلزله
خیز و آتشفشانی جوان و صفحات تکتونیکی زمین متمرکز شده است-7 .زیست توده یکی از منابع مهم انرژیهای تجدیدشونده
محسوب میشود و شامل جنگلها ،اجزاء گیاهان ،برگها ،موجودات زنده اقیانوسها ،زائدات حیوانی ،پسماندهای شهری و غذایی و
غیره میباشد .زیست توده قابلیت تولید برق ،حرارت ،سوختهای مایع ،سوختهای گازی و انواع کاربردهای مفید شیمیایی را دارا
میباشد.
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سوختی ،دومین همایش ملی انرژیهای نو و پاک ،شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا ،همدان ،دانشکده فنی شهید
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