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چکـیده
ویروس قطعهای از نوکلييك اسيد است که درون یك پوشش پروتينى محصور شده و اطالعات ژنتيكى آنها کموبيش در
سه پروتئين ویروسى خالصه شده و اندازه آنها بسيار کوچك که با ميكروسكپ الكترونيك و یا اشعه ایكس قابلرؤیت
هستند .تا کنون در مجموع  0۹09گونه ویروس متعلق به 200خانواده کشف و شناسایی شده است .از این تعداد بيش از
 1999گونه که در بيش از  12خانواده قرار دارند ،ویروس گياهی هستند .اغلب ویروسهای گياهی برای زنده ماندن و
انتشار خود به حشرات ناقل وابسته هستند .هفت راسته از  ٢1راسته حشرات ،جزء ناقلين ویروسىهای گياهی هستند .حدود
 ٪09حشرات ناقل دارای قطعات دهانی زننده مكنده و متعلق به نيم باالن هستند .این حشرات ویروسهای گياهی را به
روشهای مختلف از ميزبان آلوده به ميزبان غيرآلوده منتقل میکنند .در این مقاله مختصراً رابطه ویروس و حشره ناقل،
رابطه تعاملى و تكاملى ویروس و گياه ميزبان و عالئم بيماریهای ویروسى گياهان زراعی نيز توضيح داده میشود.

واژگـان کلـیدی :بيماریهای گياهی ،ميكروارگانيسمها ،محصوالت زراعی ،خسارت اقتصادی
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)13 :پاییز 1311

ویروسشناسی در چند دهه اخير با پيشرفتهاى علم ژنتيك موکولی و مهندسى ژنتيك در شناسایى و استفاده بهينه از
ویروسها در کشاورزى ،بهداشت و درمان و موارد بسيار دیگر قدمهاى بسيار مؤثرى برداشته است .اميد میرود که در دهههای
آینده بسيارى از مسائل پيچيده مبتالبهِ امروزین را در مدیریت آفات و بيماریهای گياهى و بهویژه در رابطه با سالمت و طول عمر
بشر و درمان بيماریهای صعبالعالج را قابل حل و از آزمایشگاهها و کلينيكها خارج و در دسترس عامهّ مردم قرار دهد .مثالً ژن
درمانى یكى از دستآوردهاى خيرهکننده علوم مذکور در درمان پيرى ،در ميكانيزم فرسودگى ماهيچههای قلب ،عروق و اعصاب،
پيشگيرى و معالجه بيماریهای صعبالعالج مانند سرطان و غيره از این دست آورده است (.)Peaper and Landry, 2014
اميد میرود بهزودی وارد تمام شئونات زندگى انسان گردد .باید متذکّر شد که هنوز ما در پگاه علم ژنتيك موکولی و مهندسى ژن
بهویژه در ویروس ها هستيم و دليل ما در این شاخه از علم حيات ،فقدان دانش و آگاهى مطلوب در ساختمان ژنى و احتماالً
متابوليسم منحصربهفرد ویروسها به دليل وابستگى و تكثيرشان به سلولهاى ميزبان است.
موتاسيون یا جهشهای ژنى نوعى تغييرات ژنتيكى است که بهطور اتفاقى و یا اجبارى در ژنوم ویروسها رخ میدهد و باعث
تغييرات در اطالعات ژنتيكى ویروسها میشود و سپس بهطور بادوام در نسلهاى بعدى ظاهر میشود .معموالً موتاسيون بسيار
نادر است و احتماالً از بين ميليونها سلول در یكى از آنها ظاهر میگردد .متأسفانه موتاسيونهاى اجبارى تحت عوامل و آلودگی-
هاى محيطى مانند آلودگیهاى شيميایى و آالیشگرهاى ناشى از کارخانجات و نيروگاههای اتمى و اشعههاى مرگبار آنها که بطور
تصادفى یا عمدى محيط بسيار زیباى خدادادى ما را میآالیند و حتى مواد پاککننده و ضدعفونیکنندهها در بيمارستانها ،محيط
کار تا آشپزخانههای هتلها ،رستورانها و منازل و موارد دیگر رخ میدهد .که ممكن است مصيبتهاى عدیده و ناخواستهای را
سبب شوند که همه به دست این موجود دو پا ،انسان به ارمغان آورده میشود.
هنوز منشأ تكاملى ویروسها مورد بحث عالمان بيولوژى است .برخى ریشه آنها از تكامل باکتریایى و عدهای اصالً هرگونه
ارتباط تكاملى از باکتریها را رد میکنند .درحالیکه عدهاى دیگر احتمال میدهند از قطعات دى ان آ یا پالسميدها بوده که قادر به
جابجایى در بين سيتوپالسم سلولها و یاختههای موجودات میباشند .از ماشين سنتز سلولى آنها براى تكثير و انتشار حداکثر
استفاده را میکنند و قادر به موتاسيون و تكامل در سلولهاى ميزبان هستند ( Dimmock et. al., 2007; Awata et. al.,
 .)2020 and Domibgo, 2020هر چند که بسيار ریزند ،بشكن ببين چه تيزند .آنها به دليل ماهيت عفونیشان ،باعث بيماری
و خسارات مالى و جانى به انسان ،دام ،گياهان و موجودات زنده دیگر میشوند .عليرغم این مضار فواید هم در توليد واکسنهاى
بىخطر (یا کم خطر) و ارزان بر عليه بيماریهای خطرناک و کشنده انسان و دام میکنند ( Grill et.al., 2005 and Tiwari
.)et. al., 2009

 -2انواع ويروسها
ویروس ها انواع مختلف موجودات زنده اعم از حيوانات ،گياهان و ميكروارگانيسم ها ،از جمله باکتری ها را آلوده میکنند .عموماً
ویروسها بر اساس ميزبان به سه گروه زیر تقسيم میشوند (.)Koonin et. al., 2006
 )2ویروسهاى حيوانى
 )1ویروسهاى باکتریایى
 )٢ویروسهاى گياهى

 -1-2آشنايى با ويروسهاى

گیاهى1

در کل ویروسها شامل  0۹09گونه 2712 ،جنس و200خانواده هستند (.)Walker, et. al., 2020 and ICTV., 2020

تاکنون بيش از  1999گونه ویروس گياهی که به  12خانواده و  0جنس )که جایگاه خانوادهی آنها هنوز تعيين نشده (1تعلق
دارند .بسياری از این ویروسها باعث بيماریهای مهم گياهان زراعی میشوند( Hull, 2009, 2014, Saha et. al., 2010
 .) and Walker, et. al., 2020در مجموع ده نوع مهم ویروس که به گياهان زراعی خسارت اقتصادی وارد میکنند شامل
ویروس موزائيك تنباکو ،ویروس پژمردگی گوجه فرنگی ،ویروس پيچيده گی زرد برگ گوجه فرنگی ،ویروس موزائيك خيار،
ویروس  Yسيب زمينی ،ویروس موزائيك کلم ،ویروس موزایيك کاساوای آفریقایی ،ویروس آبلهای آلو ،ویروس موزائيك جارو

1- Replenish to plant Virology
2- Unassigned genera
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 -3خصوصیات و ساختمان ويروسها
ساختمان ظاهرى و ساده ویروسها کموبيش شبيه بهم است .قطعات ویروسى(ویریون) از دو قسمت اصلى :ژنوم از جنس
نوکلييك اسيد و جلد حفاظتى پروتينى تشكيل شده است .برخى از ویروسها بوسيله یك پاکت حفاظتى ٢از جنس ليپوپروتيين و
پلى سكارید پوشيده شده اند .ویروس ها بسيار ریزند و با ميكروسكوپهاى نورى دیده نمیشوند .ميكروسكوپهاى الكترونيك یكى
از بهترین وسائلی است که میشود آنها را مالحظه کرد و پى به ساختمان آنها برد .مثالً ویروس موزایيك ميله اى و واستوانه اى
تنباکو با طول و عرض تقریبى  20x٢99نانومتر که داراى یك ژنوم  RNAکه خود حاوى  0799نوکليوتيد با  12٢9کُپىِ پوشش
پروتينى (با زیر واحد پروتيينى یكسان) است (.)Gergerich and Dolja, 2006; Steinmetz and Manchester, 2009
قطعات ایزومتریك ویروسى نوعى ساختمان ویروسى است که اکثراً فاقد پوشش پاکتى هستند .ژنوم ویروسها از جنس أسيد
نوکلييك هستند که بخاطر آن ویروسها را در دو باند  RNAو  DNAقرار میدهند .غالباً داراى یك باند ژنوم  RNAو یا
 DNAهستند .گاهى هم حاوى دو باند  ssDNA۹ ،dsRNA7و  dsDNAو نمونه معروف آن ویروس موزایيك تنباکواست،
گاهى اوقات ژنوم ویروسها از یك غالف پروتينى بنام کاپسيد که از کاپسومرهای متعدد که از جنس پلى پپتيد ساخته شده
پوشيده شدهاند و اتصال ویروس را به رسپتورهاى خارجى یاخته ها و سلولهاى ميزبان تسهيل میکنند .معموالً طرز چينش
کاپسومرها شكل کلى ویروس را مشخص و مهندسى میکند که برای هر ویروس ثابت است .کپسيدها ویروس را از تأثير سوء
عوامل خارجى حفظ میکنند .ویروسها عموماً فاقد ساختمان سلولى و عارى از هرگونه فعل و انفعاالت شيميایى و متابوليسم
هستند .معموالً سلولهاى جانورى و گياهى از پذیرش آنها خودارى میکنند .ولى برخى ویروسهاى آشنا را پذیرا هستند .وقتى
ویروس با غشاء سلول ناقل تماس پيدا کند ،گيرنده ها(رسپتورها) 0سبب جذب و اتصال ویروس شده است .به این صورت شروع
یك عفونت پایه گذارى میشود.
ویروس هاى ناقص آنهایى هستند که بدون ویروس یا پروتيين کمك کننده قادر به تكثير نبوده و قادرند تكثير ویروسهاى
معمولى را مختل کنند .از اینرو در بهبود بيماریهای ویروسى ميتوان از آنها کمك گرفت.
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علفی و ویروس  Xسيب زمينی هستند (  .)Scholthof et. al., 2011and Hosseinzadeh et. al., 2012bبسيارى از
ویروسها در حيات وحش بر روی گياهان غير زراعى هنوز نا شناخته مانده اند.
بطور خالصه یك ویروس ساده قطعه اى از نوکلييك اسيد است که درون یك پوشش پروتينى محصور شده و اطالعات
ژنتيكى آنها کموبيش در سه پروتئين ویروسى خالصه شده و اندازه آنها بسيار کوچك که فقط با ميكروسكپ الكترونيك و یا
أشعه ایكس قابلرؤیت هستند .اندازه تقریبى ویروسها از  19-٢99نانومتر 2متغير است .امروزه ویروسهاى بزرگترى با کمك
ميكروسكپ الترونيك تشخيص داده اند .ویروسها پارازیت اجبارى هستند و براى تكثير به ماشين سلولى و سنتز ميزبان نياز دارند.
به عبارت دیگر سيستم تكثير و توليد ميزبان را به نفع خود تغيير میدهند و کارگاه پروتيين سلول ،پروتيين و آنزیمهاى آنرا بنفع
خود به کار مى گيرند .چون قادر نيستند بدون داشتن ميزبان از خودشان تكثير یا شبيه سازى کنند .ویروسها در خارج از ميزبان
فاقد فعاليت هستند .از اینرو برخى از دانشمندان آنها را جزء موجودات زنده نمیدانند( .)Domibgo, 2020اکثر موجودات زنده
مانند حيوانات ،گياهان و ميكروارگانيسمها از جمله قارچ ها و باکتریها قادر به ميزبانى ویروسها هستند .اکثر ویروسها فقط
آالیشگر یك نوع ميزبان هستند.
1
اولين بار محققى در دانشگاه کاليفرنيا-بِرکلى بنام استانلى در سال  ،20٢۹ویروس موزایيك توتون را که خسارت اقتصادى آن
به بيش از شصت بيليون دالر در سال بر آورده شده بود ،خالص و موفق به دریافت جایزه نوبل شد .در تاریخ ویرولوژى؛ ویروس ها
موجوداتى خطرناک براى سالمتى انسان ،دام و گياهان معرفى شده اند .ولى با توسعه دانش بيولوژى موکولی نشان داده شده که از
آنها میتوان در بيومدیسين و بيوتكنولوژى ،بهویژه در نانو تكنولوژى بر اساس پروتيين هاى آنها در زیست پزشكى ،شيمى
دارویى ،در مبارزه با آفات و بيماریهای گياهى و توليد مواد بيولوژىك استفاده شایانى بعمل آورد () Grasso et. al., 2013؛
خداوندهمه چيز را نكو آفریده و این انسان دو پا بنام اشرف مخلوقات است که با دخالت هاى نابكار خود این تعادل زیباى حاکم بر
جهان را مختل کرده و نهایتاً خودش اولين دریافت کننده زیان بار ناشى از این دخالت هاى بیمورد است.

) (1 nanometer to meters = 0.0000000010 m): 1000nm= 1 µmیك بيليونيم متر :نانومتر 1-
)2- Tobacco mosaic virus (TMV
3- Envelope
4- Double-stranded (ds) RNA
5 - Single-stranded (ss) DNA
6- Receptors
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باکتریوفاژها گروه دیگرى از ویروسها هستند که در داخل سلول باکتریها زندگى میکنند و پس از تكثيرباعث مرگ باکترى
میشوند .هر باکتریوفاژ فقط در بدن یك باکترى زندگى میکند .هر باکترى ،باکتریوفاژ مخصوص به خودش را داراست و امروزه در
پزشكى سعى میشود از آنها بر عليه باکتریهاى مقاوم و ضدعفونى بيمارستانهاى آلوده به باکتریهای ام.آر.اس.آ 2استفاده کنند.
انتقال ویروسهای گياهی بوسيله تماس ،بذرهای آلوده و ناقلين انجام میشود که در این ميان حشرات ناقل ویروسها رُل
بسيار مهم و کليدی در انتقال و تكثير ویروس را از گياهان آلوده به گياهان فاقد ویروس ،اشاعه و انتشار سریع آن دارند .جالب است
بدانيم که انتقال ویروس بوسيله ناقلين یك انتقال ویژه اختصاصى است .مثالً شتهایکه ویروس خاصى را منتقل میکند قادر به
انتقال ویروسى که بوسيله سفيد بالكان منتقل میشود نيست و یا شته سبز هلو قادر به انتقال بيماریهای ویروسى منتقله از کنه
هاى اریوفيد نيست .درحالیکه همه این ویروسها شباهت خاصى نسبت به هم دارند.
حشرات بزرگترین و مهمترین گروه انتقال دهندهی ویروسهای گياهی هستند .هر چند کنه ها ،نماتد ها و قارچ ها نيز ناقل
این ویروس ها محسوب می شوند .هفت راسته از  ٢1راسته حشرات ،جزء ناقلين بيماریهای ویروسى هستند که  ٪09حشرات ناقل
دارای قطعات دهانی زننده-مكنده ومتعلق به نيم باالن 1هستند .در این ميان سهم شته ها و سفيد بالكان  %۹9است که بيش از
 ۹99ویروس گياهی را منتقل میکنند .بطور کلى  ٢99گونه از نيم باالن ٢9 ،گونه از تيزانوپترا (تریپس ها) و در بين حشرات دیگر
از قاب باالن  ٢9گونه ،راست باالن  29گونه ،بالپولكداران  7گونه ،دو باالن  1گونه و از درماپترا (گوشخيزکان) یك گونه عامل
انتقال بيماریهای ویروسى هستند (.)Raccah and Fereres, 2009 & Fereres and Raccah, 2015

 -4رابطه ويروس و حشره ناقل
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یك رابطه تكاملى و دو جانبه بين آنهاست .مثالً یك ویروس ميتواند رفتار حشره ناقل را بنفع خود تغيير دهد تا سبب انتشار
خودش را تسهيل کند .ازمایشات نشان داده که در شرایط آزمایشى حشره ناقل آلوده به ویروس به طرف گياه سالم و بدون ویروس
جلب میشود .درحالیکه حشره غير آلوده به ویروس به طرف گياه آلوده به ویروس میرود تا ویروس را اخذ و سپس به گياه دیگر
منتقل نماید ( .)Heidari, 2014این تغيير و تحول در برخى از ویروسها بسيار مستقيم و فاقد پيچيدگى است .مثالً پاتى ویروس-
ها وارد استيله حشره ميزبان شده و در جدار کوتيكول استيله بوسيله نوعى پروتيين ٢به آن چسبيده و بالفاصله حشره ناقل میتواند
آنرا به گياه دیگر منتقل کند .درحالیکه برخى دیگر باید وارد أمعاء و أحشاء مانند حفره داخلى و خونى (هموسل )7حشره ناقل شده
که ممكن است در آنجا تكثير شده و یا بدون تكثير به غدد بزاقى رسيده و از آنجا به گياه ميزبان تزریق شوند ( & Pirone
 )Balanc, 1996از آن جمله ویروس هاى خانواده لوتيوویریده ۹هستند که پس از عبور از جدار سلولهاى روده حشره ميزبان و
ورود به هِموسل حداقل به  21ساعت زمان و بيشتر نياز دارند تا وارد غدد بزاقى و از آنجا به ميزبان گياهى تزریق شوند ( Gray
 ،)and Gildow, 2003معموالً ناقلين اینگونه ویروس ها مانند ویروس پژمردگى ابلق گوجه فرنگى پس از تكثير در بدن ميزبان
در طول حيات خود ناقل ویروس هستند و گياه آالیش شده نيز در طول عمر خود حامل ویروس خواهد بود.

 -5رابطه تعاملى و تکاملى ويروس و گیاه میزبان
ویروس ها آالیشگرِ تمام گياهان زراعى و غير زراعى با دامنه ميزبانى محدود و یا خيلى وسيع هستند .مثالً ویروس تریستيزاى
مرکبات 0فقط تعداد معدودى از مرکبات را آلوده میکند .درحالیکه ویروس موزایيك خيار آالیشگر هزار و دویست گونه در 0۹
خانواده از گياهان است ). (Hosseinzadeh et. al., 2012a
گياهان غالباً بوسيله ویروسهاى آر-ان-ا سيتوپالسمى آلوده میشوند.در گياهان ميزبان که آلوده به ویروسهاى دائمى
هستند ،ممكن است طى سالها و نسلهاى متمادى در آنها باقيمانده که با ضریب  ٪299آلودگى با انتقال عمودى است که بدون
هيچگونه عالیم ظاهرى بوده و معموالً در تقسيمات سلولى گياه ميزبان وارد شده و بذرهاى آنها را آلوده میکنند .عمدتاً ویروس
هاى آالیشگر گياهان بدو گروه عمده زیر تقسيم ميشوند:
 )2بيماریهای ویروسى حاد4
 )1بيماریهای ویروسى دائمى2
1- Meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA ): or superbug.
2- Hemiptera
3- Helper proteins
4- Hoemocel
5- Luteoviridae
)6- Citrus tristeza virus (CTV
7- Acute viral infection
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در گروه اول عالیم حاد ویروسى مانند لكه هاى ویروسى نامنظم و موزایيكى تا لكه هاى نكروتيك و حتى در آلودگیهاى
شدید مرگ گياه ميزبان را به همراه دارند .مطالعه ویروسهاى بيماریزاى حاد توسط حشرات ناقل از سال 20۹2بطور وسيعتر و
علمى تَر شروع شد و نشان داد که شته سياه باقال رشد و افزایش جمعيت بيشترى در گياه چغندر آلوده به ویروس در مقایسه با
گياهان فاقد ویروس داشته است .آزمایشات همچنين نشان دادند دو ویروس از خانواده لوتيوویرید مانند ویروس بيماریزاى زردى و
کوتولگى چغندرقند و بيمارى ویروسى پيچيدگى و لولهاى شدن برگ سيب زمينى سبب کاهش مدت زمان رشد و افزایش توليد
مثل شته سياه باقالى ناقل ویروس داشته است .این ویروس ها شته را تشویق به تغذیه بيشتر از گياهان آلوده به ویروس کرده و
باعث ازدیاد سریع جمعيت شته در یك زمان کوتاه و انتشار بيشتر و سریعتر آن شده است(.)Heidari and Haq., 2014
همچنين هر دو ویروس باعث افزایش مواد آلى فرّار(وُالتایل )1در گياه ميزبان می شود .بدین صورت گياه ميزبان شتههاى ناقل
حامل ویروس و فاقد آن را بيشتر به خود جلب میکند ( Bosque-Pe ́rez and Eigenbrode, 2011and Laura et al.,
.)2012
در گروه دوم یا ویروسهاى دائمى ،گياه ميزبان هيچگونه عالمت ظاهرى از خود نشان نمیدهد و با گياه ميزبان همزیستى
رفاقت آميزى دارد .الزم بتذکّر أکيد است که نامگذارى دائمى در آنها با ویروسهاى بيماریزاى پایا و چرخشى غير افزایشى فرق
اساسى دارد .ویروس از بزاق شته ناقل به اندامهاى گياه ميزبان منتقل نمیشود و اصالً فاقد ژن انتقال افقى است .چونکه در
سيستم بيولوژیك سلول هاى ميزبان و در تقسيم سلولى آن حاضراست و انتقال آن از طریق بذر یك انتقال عمودى است .ممكن
است هزاران سال در نسل هاى متعدد گياه بيادگار باقى بماند و شته هاى ناقل هيچگونه دخالتى در انتقال آن ندارند .تاکنون
هيچگونه شواهدى از انتقال افقى این نوع ویروسها مشاهده نشده است .حتى قادر نيستند از سلولى به سلول یاخته هاى دیگر
گياه منتقل شوند .از طریق پيوند هم قابل انتقال نمیباشند .تنها راه انتقال از طریق ژن مربوطه و بوسيله بذر یعنى انتقال عمودى
است .هنوز هم هيچ نوع گزارشى نشده که مانند ویروسهاى پایاى جانورى و گياهى به ویروس بيماریزاى حاد تغيير رفتار دهند
( .)Safari et.al., 2019معموالً ویروسهاى دائمى در تمام سلولهاى گياه حتى در مریستم هم وجود دارند چون انتقال آنها
همانطور که قبالً ذکر شد از طریق گامتها یك انتقال عمودى است (.)Blanc, 2007
الزم بياد آوریست که بعضى از ویرولوژیستها معتقدند که إپيژنى در ویروسهاى دائمى تحت تأثير عوامل خارجى توانایى
بالقوه توليد ویروس هاى جدید را دارا هستند ،که نياز به کارهاى تحقيقاتى آینده را میطلبد .از آنجایيكه در علوم بهویژه در علوم
زیستى ههچوقت پایانى براى ابداعات جدید وجود ندارد .همچنين ثابت شده است که تغييرات رفتارى که این نوع ویروسهاى
دائمى در گياه و حشره ناقل بوجود میآورند ،به کلى با نوع تغييرات ویروسهاى ایجاد کننده بيماریهای ویروسى حاد متفاوت
است .چون در ویروسهاى حاد قصد انتشار سریع و وسيع خود به ميزبانهاى بيشتر مورد نظر است .نتایج آزمایشات دکتر مليحه
صفرى و همكاران در دپارتمان بيماریهای گياهى و محيط زیست دانشگاه پنسيلوانيا نشان داد که ویروس کریپتيك 2-فلفل
سبزجاالپينو ٢مؤید رابطه مثبت و مستقيم بين ویروس و ميزبان ناقلش 7است .شتههاى ناقل ویروس کریپتيك ،2-ویروسهاى
بيماریزاى حاد را نه پذیرفته و یا باعث کاهش نباتخوارى شته هاى ناقل آنها میشوند .این ایده ممكن است در کنترل و مدیریت
آفات و بيماریهای ویروسى مفيد باشد .شته روپالُسيفوم ميدیس ۹مدت بيشترى روی بوته های غير آلوده سویا میماند تا در بوته
های آلوده به ویروس که موّید انتشار بيشتر ویروس از گياهان آلوده به گياهان فاقد ویروس است (.)Ingwell et. al., 2012
شته هاى ناقل ویروس موزایيك خيار که حدوداً  2199گونه ميزبان گياهى براى آنها ذکر شده پس از نيش زدن بسرعت به
سراغ گياه ميزبان دیگر می روند و در گياه آلوده به این ویروس غلظت مواد قندى و أسيد آمينه هاى آزاد افزایش پيدا ميكند که
نهایتاً ایجاد یك کيفيت مطلوب براى شته ميزبان میشود .همچنين در گياهان کدوى آلوده به این ویروس افزایش مواد آلى فراّر
(وُالتایل) بيشتر شده تا شته هاى بيشترى را جلب و آلوده نماید و پس از مدتى که گياه ضعيف شد و مواد غذایى آن کاهش یافت
ناچار به مهاجرت و آالیش گياهان دیگر میشوند.
الزم به یاد آوریست که حساسيت و مقاومت و یا تحمل پذیرى گياه ميزبان در وحله اول به ژنوتایپ گياه ميزبان بستگى دارد.
حساسيت و یا مقاومت آنها ممكن است از طرق زیر انجام شود:
 )2مقاومت فعال :سيستم دفاع عمومى؛ گياه باید اول سلولهاى آلوده را پيدا و محصور کند .سپس آنرا منهدم نماید که
بخاطر حضور یك ژن مقاوم در گياه است که فقط در حضور ویروسهاى خاصى فعال میشوند .ازاین رو برخى ویرولوژیست ها
1- Permanent viral infection
2- Volatile
3- Jalapeño peppers (Capsicum annuum )which infected with Pepper cryptic virus 1 (PCV 1, family
) Partitiviridae
)4- Myzus periscae (Aphididae
5- Rhopalosiphum maidis
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معتقد ند که گياهان مانند حيوانات داراى یك سيستم ایمنى در خود بوده و قادر به دفاع عوامل خارجى در خود هستند .با این تفاوت
که در حيوانات پروتيين هاى ویروسى مورد هدف قرار دارند.
 )1مقاومت انفعالى :در گياهان از سيستمى بنام ( )Gene silencingانجام ميشود که  RNAsویروس را منهدم ميسازد
و ممكن است هيچگونه آثار ظاهرى نداشته باشد و یا در حالت دفاعى شدید با ایجاد مناطق نكروتيك سلول و یا سلول هاى آلوده
را محاصره و منهدم نماید .چنانچه این عمل ممكن نه شود نهایتاً تصميم به مرگ گياه ميزبان میگيرد.
گاهى اوقات بهویژه در مرحله تحمل پذیرى ویروس در تمام طول عمر گياه با آن همراه است که ممكن است بعنوان یك
کانون آلودگى محسوب شود .ویروسها تمام اندامها و بافت هاى گياهان را از قبيل برگ ،ساقه ،شاخه ،ریشه و حتى گل و ميوه بجز
بافتهاى مریستم را آلوده میکنند.

 -6عالئم بیماریهای ويروسى گیاهان
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بيمارى ویروسى موزایيك یكى از شایع ترین عالئم گياهان آلوده به ویروس در ميوه و برگ هاست .مثال ویروس موزایيك
برگ سيب زمينى و ميوه هلو که حضور لكه هاى زرد و نقاط زرد و نكروزه در سطح برگ ،نوارهاى زرد و منقطع و غيرمنقطع در
امتداد رگبرگ اصلى ،سبز ماندن رگبرگها ،کوتولگى و فرم رُزت ،تغيير رنگ گلبرگها ،دِفورمه شدن و بد شكلى ميوه ها ،ظهور
حلقههاى زرد در ميوه ها و بسيارى عالئم دیگر بيان گر این بيماری در گياه ميزبان است .ولى بدالئل شباهت عالئم با سایر عالئم
بيماریهای گياهى بهترین راه تأیيد و تشخيص آنها آزمایشات سرولوژیك است .بيماریهای ویروسى اکثراً باعث کاهش محصول
و عدم بازار پسندى آنها میشود .در اینجا به چند مورد آن باختصار اشاره ميشود :بيمارى ویروسى ( )CSSV2در کاکائو باعث
کاهش ساليانه  ۹9هزار تن محصول کاکائو در آفریقا شده است .بيمارى ویروسى تانگرو 1در آسياى جنوب شرقى ساليانه 2.۹
بيليون دالر به کشاورزان برنجکار خسارت وارد ميكند .زیان ناشى از بيماریهای ویروسى گوجه فرنگى در جهان به بيش از یك
بيليون دالر در هر سال بر آورد شده است ( .)Gergerich and Dolja, 2006نهایتاً با جمع آورى مطالب منتشره سعى شده
است تا مراحل آالیش گياهان ميزبان و استفاده از ساخت و ساز سلولى در گياه ميزبان و آزاد شدن ویروس از سلولهاى ميزبان
را بطور خالصه بيان شود.
هر ویروس براى تكثير و ادامه حيات چهار مرحله زیر را طى ميكند (:)Gergerich and Dolja, 2006
ا) چگونگى تماس با اپيكوتيكول گياه ميزبان
اا) نفوذ بداخل سلول ميزبان
ااا) دخالت در موتورساخت و سنتز گياه و توليد اجزاء ویریون
4ا) تكميل و آزاد شدن از سلول ميزبان و آمادگى براى آالیش ميزبانهاى جدید
استراتژى مبارزه با بيماریهای ویروسى گياهان:
براى نقشه راه در مبارزه عليه بيماریهای ویروسى گياهان اقدمات اساسى زیر الزم االجرا است:
 .2باید مطمئن شد که عالئم در گياه ميزبان ویروسى است
 .1چگونه گياهان ميزبان آلودگى به ویروس ویژه را دریافت کرده اند؟
 .٢چگونگى انتشار ویروس از گياهى به گياه دیگر عملى شده است؟
)7 .7چگونه ویروس آالیشگر بدون حضور ميزبان مزروعى ادامه حيات میدهد؟
 .۹استفاده و کشت بذور و نهال عارى از ویروس
 .0انهدام ميزبانهاى حاشيه مزارع و حضور ميزبانهاى آلترناتيو در مزارع و باغات مورد کشت
 .4تغيير در کشت نوع محصول زراعى و عمليات کاشت ،داشت و برداشت مناسب با بيمارى ویروسى مورد نظر
 .0کنترل حشرات ،کنه ها ،قارچ ها ،نماتدها و سایر ناقلين با استفاده از عوامل بيولوژیك در سيستم IPM
 .0استفاده از واریته هاى مقاوم طبيعى ،اصالح شده و یا مهندسى شده
 .29در صورت وجود گياهان مقاوم طبيعى شناسایى و انتقال ژنهاى مقاوم از طریق ژنتيك مولكولى

)1- Cacao swollen shoot virus (CSSV
2- Rice tungro virus
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 -7زنجرکهای ) (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Membracoidea: Cicadellidaeناقل
بیمارى تانگرووايروس
طبق گزارش محققين مختلف تا کنون چندین اسپس زنجرک در ليست ناقلين ویروس برنج شناخته شده اند .برای مثال
جنس ماده ،نر و پوره های زنجرک های زیر قادر بانتقال ویروس هستند:
Nephotettix virescens (Distant),
N. nigropictus Motsh
)N. malayanus (Ishihara et Kawase
)N. parvus (Ishihara et Kawase
)N. Cincticeps (Uhler
Recilia dorsalis Motsch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ولى زنجرک سبز  N. virescensدر انتقال ویروس تانگرو از همه مؤثرتَر وعمومى تَر است .این زنجرک قادر است به تنهایى
ویروس تانگروى  RTSV2را مستقالً از گياه ميزبان اخذ و آنرا به گياه دیگر منتقل کند .ولى هيچگونه عالیم ویروسى در گياه
ظاهر نشده و اگر أحياناً ظاهر شود ،بسيار ضعيف است .اما اگر ویروس تانگرو  RTBV1با حضور ویروس تانگروى  RTSVکه
نقش ویروس کمكى وابسته را داراست همراه باشد تا به گياه ميزبان منتقل شود و هر دو ویروس داراى گياهان ميزبان متعدد از
خانواده گرامينه و پوآسه هستند .انتقال بيمارى تانگرو بطریق نيم پایا و پایاى موقتى ( )Ttransient persistentو یا از طریق
پایاى غير چرخشى و غير افزایشى انجام ميشود .مدت زمان نگهدارى ( ،)Retentionویروس بوسيله ناقلين در  RTSVبين 7-1
روز و براى  RTBVکمى بيشتر  ۹-7روز است .اگر در این مدت ویروس را منتقل نكنند عارى از ویروس میشوند .مگر اینكه دو
باره از گياه آلوده تغذیه کنند .در انتقال نيمه پایا الزم است که زنجرک از گياه آلوده تغذیه کند و انتقال آن به گياه سالم کوتاه مدت،
حداکثر تا یكساعت طول ميكشد و در این مدت دوره کمون (اینكو بيْشن) در بدن ناقل دیده نشده است .درحالیکه زنجرک هاى
Recilia dorsalis and R. impecticepsاز بافتهاى  phloemبهویژه از شيره آوندى نشاهاى جوان تغذیه کرده ودر حالت
انبوه ضایعات اقتصادى زیاد به بار ميآورند.
آزمایشات سرولوژیك ( Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction=(RT -PCRاز  ٢0هزار بذر
جمع آورى شده از نقاط مختلف برنجكاریهاى جه ان نشان داده که این بيمارى از طریق بذر قابل انتقال نيست و این بدین معنى
است که آلودگى باین ویروس فاقد انتقال عمودى است .بلكه انتقال ميكانيكی و انتقال نيم پایا فقط بوسله زنجرک ها انجام ميشود
و در صورت احتمال وجود انتقال پایا ،زنجرک هاى آلوده احتياج به اخذ مجدد ویروس ندارند .ولى قطعاً نياز به مدت طوالنى تَر و
روزهاى بيشتر براى دوره کمون (انكوباسيون) دارند تا بتوانند آنرا به گياه دیگر منتقل کنند( Hassanuddin and Baco, 1997
و زند و جهانسوز.)2٢07 ،

 -8عاليم بیمارى تانگرو در گیاه برنج:
ویروس تانگرو  RTBVبه تنهایى عالیم بسيار کم و غير مشخص همراه با کوتوکگى و ضعيف در ارقام حساس برنج ،مانند
خزر ایجاد می کند(اسكندر زند و رضا جهانسوز .)2٢07 ،این ویروس باعث کاهش گلدهى و حتى ممكن است گياه اصال" گلدهى
نداشته باشد و در ارقام مقاوم کمى تاخير در خوشه دهى را سبب میشود .عالیم ناشى از عكسالعمل این ویروس همراه باویروس
 RTSVممكن است با عالیم متعددى ناشى از سایر بيماریهای برنج اشتباه شود که بستگى به نوع ارقام برنج ،حضور اجسام
ویروسى ،مراحل رشدى گياه ميزبان ،شرایط رشد و نمو و عوامل اقليمى دارد و عالیم بارز آن کوتولگى اندازه بوته ها ،تغيير رنگ
برگها به زرد تا زرد نارنجى که از نوک برگها شروع و بطرف پایين امتداد پيدا ميكند؛ ظهور لكه هاى زرد کثيف زنگ مانند ،کاهش
تعداد پنجه ها ،ایجاد لكه هاى باریك سوزنى نا منظم و یا لكه هاى قهوه اى تيره (درانتهاى مراحل رشد) ،زردى برگهاى جوان و
کمى دیرتر ،ایجاد زردى کامل (کلروسيس) در بين رگبرگها با اندازه هاى متفاوت ،تاخير در زمان گل دهى ،کاهش تعداد خوشه ها(
سنبله ها) ،ظهور لكه هاى تيره در خوشه ها ،بيدانگى و یا پوکى دانه ها ،حتى عقيم ماندن خوشه ها و یا نيم دانگى بذرها ،اگر
آلودگى بویروس محدود و کم باشد این عالیم بتدریج از بين میروند ،براى اطمينان کامل از حضور ویروس در گياه تست هاى
سرولوژیك از جمله تست اِالیزا و روشهاى دیگر مورد نياز است ،تست  PCRمعموالً بسيار دقيقتر و با حساسيت خيلى باال تَر از
تست اِالیزا است.

1- Rice tungro spherical virus
2- Rice tungro bacilliform virus

7

 -9مديريت مبارزه با بیمارى ويروسى تانگرو:

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)13 :پاییز 1311

پس از آالیش بوته هاى شالى در خزانه و مزرعه به ویروس متاسفانه درمان بيمارى ویروسى تانگرو غير ممكن است .از طرف
دیگر مبارزه شيميایى با زنجرک هاى ناقل عالوه بر ضایعات خطرناک محيط زیست ،انسان و دام بدليل حرکت و جابجایى سریع
آنها به مزارع و ميزبانهاى حواشى مزارع و با تغذیه هرچند کوتاه مدت و آالیش سریع و انتقال ویروس اقدامى ناکارآمد ،غير موّثر،
هزینه بر و خطر آفرین است .بنابراین راههاى پيشگيرى و مدیریت این بيمارى قبل از آالیش ویروس تانگرو یك راه حل عقالنى و
اقتصادى است .خوشبختانه واریته هاى مقاوم به ویروس و زنجرک ناقل در فيلپين و کشورهاى برنج خيز با موفقيّت معرفى شده و
در کشورهاى برنج خيز آسيا و آسياى جنوب شرقى ،آمریكا ،آفریقا و ژاپن مورد استفاده برنجكاران قرار گرفته است .توليد انبوه و رها
سازى و انبوه زنبور پارازیتویيد تخم زنجرک  Anagrus flavelusو یا زنبور پارازیت نمف زنجرک ها بنام
علمى  Ecthrodelphax fairchidiiبهمراه عمليات بهزراعى دیگر توأم با کاشت ارقام مقاوم به ویروس و حشره ناقل شامل:
 .2تنظيم زمان تهيه خزانه و نشاکارى با عدم ظهور زنجره ناقل و یا ظهور بسيار کم و محدود آنها
 .1تنظيم زمان کاشت و استفاده از واریته هاى زود رس با آگاهى از الگوى فصلى چرخه زندگى زنجره و تنظيم زمان کاشت
که مصادف با زمان ظهور حشره ناقل و همزمان با بلوغ بوته هاى برنج باشد براى تغذیه زنجره نا مناسب است.
 .٢همكارى زارعين مجاور و در منطقه در انجام همزمان عمليات کاشت ،داشت و برداشت و پس از برداشت
 .7ریشه کنى و انهدام نشاهاى آلوده ،البته این زمانى مقيد واقع ميشود در صد آلودگى و جمعيت زنجرک ناچيز است
 .۹کاشت مستقيم بذر که منجر به کاهش تراکم نشاها ،که امكان کاهش جمعيت زنجره ناقل را بدنبال دارد
 .0عدم برداشت دیر و عدم کشت واریته هاى دیر رس که باعث باقيماندن ویروس و حشره ناقل در ميزبانهاى ثانوى
خطرى جدّى براى کشت سال بعد است
 .4عدم کشت واریته هاى حساس مانند خزر
 .0شخم وزیر خاک کردن سریع بقایای محصول پس از برداشت بطوریكه جایى براى رشد دوباره راتون یا شابج (دوباره
سبزشدن ساقه هاى برداشت شده) که در ایران معمول است ،بهر طریق باید از رشد راتون و سبز شدن بذور ریخته شده
و باقيمانده جلوگيرى کرد تا کانونى براى ویروس و زنجرهك بهویژه تخمهاى زمستان گذارن آن باقى نماند

خالصه
 -Iویروس تانگرو در بدن زنجرک دائمى و پایا نيست و خاصيت بيماریزایى آن بتدریج در طول چند ساعت و یا چند روز از
بين ميرود که پس از آن قادر بایجاد بيمارى در گياه ميزبان نخواهد بود
 -Ilمدت ماندگارى در بدن زنجرک ناقل کمتر از یك هفته است و بستگى به حرارت محيط دارد در هواى سرد دوام آنها
بيشتر و در هواى گرم کمتر است
 -IIIویروس تانگرو در بدن ناقل ،نيازى به دوره التنت (دوره خواب) براى بيماریزایى ندارد
 -lVدر زمان تغيير جلد حشره ناقل ،ویروس خود را از دست میدهد
 -Vحشره ناقل پس از تغيير جلد نياز به تغذیه مجدد از گياهان آلوده براى یابش (اخذ) ویروس دارد
 -lVدر حالت پایاى گذرا ( )Transient persistentبراى انتقال بيمارى نياز به تغذیه از منابع آلوده دارد.
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ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه زیستمحیطی شرکت سیمان الرستان
(از نظر آلودگی هوا) با استفاده از روشهای  William Fineو
TOPSIS
یعقوب آشنا ،*1ایرج محمد فام ،2مریم

کامیاب3

تاریخ دریافت99/60/52 :
تاریخ پذیرش99/69/60 :
کد مقاله89828 :

چکـیده
فرآیند تولید سیمان ،شامل مخاطرات زیستمحیطی است که پتانسیل آسیب به اجزای سیستم را دارد .در این مقاله غالب
ریسکهای زیستمحیطی فعالیت این کارخانه جزء ریسکهای باال تلقی میشود که میتواند با برنامهریزی ،کاهش یابد.
مطالعه کنونی با هدف شناسایی قسمتهایی از خط تولید با بار آلودگی باال به انجام رسید .ابتدا جهت تشخیص منابع
آالینده تأثیرگذار از روش مصاحبه مستقیم ،بررسی سوابق ،نمونهبرداریهای گذشته استفاده گردید .با استفاده از نتایج
اندازهگیری از  566ایستگاه آالینده هوا ،میانگین آلودگی در هر منبع ،محاسبه و  06منبع آالینده که در مقایسه با
استاندارد؛ بیشازحد مجاز است ،مشخص گردید .نمره دهی توسط  56کارشناس خبره به روش ویلیام فاین صورت پذیرفت
و رتبهبندی منابع و اولویتبندی ریسک انجام شد .سپس با جمعبندی پیشنهادها  02کارشناس با بهرهگیری از روش
دلفی 52 ،مورد کنترلی پیشنهاد و با استفاده از فرمهای نظرسنجی تنظیم شده به روش مقیاس لیکرت ،نهایتاً شش روش
کنترل آلودگی هوا انتخاب گردید .در نهایت از طریق روش تاپسیس مناسبترین روش کنترل آلودگی شامل جایگزینی
سوخت گازی با فسیلی ،فیلترهای هیبرید ،مدرنیزاسیون بارگیری سیمان ،تعمیر و نگهداری به موقع غبارگیرها ،محصور
کردن محوطه سنگشکن و لوازم حفاظت فردی؛ پیشنهاد شد.

واژگـان کلـیدی :آلودگی هوا ،تکنیک تاپسیس ،صنعت سیمان ،روش دلفی ،روش ویلیام فاین

 -1کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست MPH-سیاستگذاری سالمت ،دانشکده علوم پزشکی الرستان (نویسنده مسئول)
Ashena_a108@yahoo.com
 -2استاد مهندسی بهداشت حرفهای ،گروه مدیریت سالمت ایمنی و محیطزیست  HSEدانشکده بهداشت همدان

 -3کارشناس بهداشت حرفهای ،دانشکده علوم پزشکی الرستان
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رشد تکنولوژی و صنعت در دورههای مختلف تاریخی هرچند ،در ظاهر راحتی را برای بشریت به ارمغان آورده است ،اما در
اصل به دلیل بر هم زدن تعادل طبیعی محیطزیست و ایجاد آالیندههای فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی و شرایط ارگونومیکی
نامساعد در محیط کار ،اساس و بنیادهای حیات و زندگی سالم را خصوصاً در تمدن اخیر به مخاطره انداخته است  .انسانها در
محیط زندگی خود و بهمنظور کسب درآمد و بر اساس تخصصها هر کدام کار و پیشهای را انتخاب مینمایند اما نیروی کار ملی
کشور در مسیر توسعه؛ بهعنوان سرمایهای گرانبها در معرض انواع آسیبها و بیماریهای شغلی در بخشهای مختلف تولیدی و
خدماتی قرار دارند که به دلیل عدم رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی و وجود مشکالت مختلف در محیطهای کاری همهساله
تعداد زیادی از کارکنان به دلیل بیماریهای شغلی و حوادث و سوانح ناشی از کار جان خود را ازدستداده و یا دچار مسمومیتها و
معلولیتهای گوناگون میشوند (غالمحسین ثنایی.)0580 ،
بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار مشکلی نیست که بهتازگی رخ نموده باشد ،بلکه از زمانی که بشریت با کار آشنا گردید
و با آن دست به گریبان شد و در نقاط مختلف جهان اتفاق میافتاده است ،اما در حال حاضر نکته مهم و اساسی؛ توجه به علل و
عواملی است که باعث بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار و یافتن راهحلهایی بهمنظور پیشگیری و یا کاهش آنها میشوند
(ایرج علی محمدی .)0581 ،سیمان الرستان نامی آشنا در صنعت سیمان بوده و با پیشینه پانزده سال سابقه درخشان ،همواره
حفظ حقوق مشتریان را در سر لوحه کار خویش قرار داده و این باور را به عمل نشان داده است که کیفیت اتفاقی به دست نمیآید.
داشتن منابع انسانی بسیار ماهر و کارآزموده ،تجهیزات و دستگاههای مدرن ،مواد اولیه غنی و خالص و همچنین دانش فنی روز دنیا
در یک نقطه گرد هم آمده تا محصولی مطمئن در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد .با پیشرفت فنآوری و افزایش کاربرد
ماشینآالت روند خطرزایی و احتمال بروز حوادث و آلودگیهای زیستمحیطی فزونی یافته است.
محل احداث کارخانه سیمان الرستان در استان فارس ،شهرستان الرستان در کیلومتر  08جاده الر به جهرم ،جنب روستای
کورده در زمینی به وسعت  88هکتار بنا شده که با ظرفیت  508866تن سیمان خاکستری در سال برای سه شیفت کاری فعال
میباشد .این شرکت با ظرفیت تولید روزانه  166تن و ساالنه  506هزار تن کلینکر در ( 566روز کاری) در سال احداث گردیده
است.
تعداد کارکنان تولیدی  058نفر ،خدماتی و عمومی  25نفر و اداری  51نفر که جمعاً  555نفر شاغل دارد و بهطور مستقیم و
غیرمستقیم حدود  0666نفر مشغول به کار هستند .فاز اول کارخانه به ظرفیت  166تن در شهریور ماه  0582فعالیت خود را آغاز
نمود و در حال حاضر فاز دوم کارخانه در آینده با احداث طرح توسعه به ظرفیت  5566تن در روز دست پیدا خواهد کرد ،با این
وصف کارخانه مزبور در آینده به بزرگترین کارخانه سیمان استان فارس تبدیل خواهد شد .کارخانه سیمان الرستان نیز همگام با
تولید خود ،با بهرهگیری از نیروهای متخصص تالش مستمر در برپایی و حفظ این سیستم دارد .بدین منظور در این مرحله بهمنظور
پایش آالیندههای زیستمحیطی و ایمنی و بهداشتی کارخانه خود را بهعنوان یکی از پارامترهای موردنظر در دستیابی به
استانداردها را آغاز نموده است (محمدتقی صمدی .)0515 ،ارزیابی خطر ،رتبهبندی آن و مدیریت بر آنها از اهمیت ویژهای در
صنایع برخوردار است .در این مقاله تلفیق روش ارزیابی ریسک ویلیام فاین با روش مدیریت ریسک تاپسیس که نقطه عطف و
دستاورد علمی و فنی پژوهش نسبت به سایر پژوهشهای انجامشده در این تحقیق بوده است .روش تصمیمگیری با شاخصهای
چندگانه در مواقعی کاربرد دارد که گزینهها از قبل تعیین شده باشند و هدف آن ،انتخاب یکی از گزینههای موجود از طریق مقایسه
آنها در حضور شاخصهای متعدد تأثیرگذار بر ارجحیت گزینهها میباشد .برخالف روش تصمیمگیری با اهداف چندگانه که برای
یک مسئله بهینهسازی تعداد اهداف متفاوت (و در بعضی موارد متناقض) وجود دارد .از بین روشهای متعددی که در حوزه
تصمیمگیری با شاخصهای چندگانه وجود دارد ،روش اولویتبندی ترجیحی بر اساس تشابه به پاسخ ایدئال در تاپسیس به دلیل
مزیتهایی که نسبت به روشهای دیگر داراست ،برای این مقاله انتخاب گردید (سید علی جوزی.)00-25 :0596 ،
ارزیابی اثرات زیست محیطی صنعت سیمان می تواند زمینه ساز توسعه باشد .تولیدکنندگان بزرگ جهانی این محصول با انجام
اقدامات اصالحی و رعایت اصول زیست محیطی بهسازی صنایع خود و اعمال مدیریت فنی با بهره برداری صحیح از منابع خویش
توانسته اند ،بخش زیادی از درآمد تجاری خود را از این صنعت بدست آورند .درکشور ما ارزیابی اثرات زیست محیطی در عین حال
که موضوع و مفهوم جدیدی است ولی به لحاظ سابقه تاریخی می توان نشانه ها و احکامی را با عناوین دیگر و به شکل ساده تر
در مقررات زیست محیطی قبلی ایران جستجو نمود .هر چند موضوع آلودگی های محیط زیست از قرن ها پیش مورد توجه بوده
است ولی تنها از چندین دهه اخیر بود که با معرفی انرژی های جدید و بکارگیری تکنولوژی های مدرن و در نتیجه افزایش روز
افزون تهدیدات محیط زیست ،مسئله حفاظت از آن بطور جدی مطرح گردید .وقوع انقالب های صنعتی اول (انرژی بخار و
موتورهای انفجاری) ،دوم (انرژی برق و تجهیزات الکتریکی) ،سوم (انرژی هستهای و تجهیزات الکترونیکی) و چهارم (عصر
اطالعات) در کنار فراهم آوردن آسایش و رفاه نسبی برای نسل بشریت ،پیام دیگری نیز به همراه داشت و آن اینکه معرفی

انرژیهای نوین هر چند می تواند در بعضی از عرصه ها آسایش و رفاه به ارمغان بیاورد ولی از جهت دیگر ممکن است با بخطر
انداختن عناصر متعدد محیط زیست حتی ماهیت وجودی انسانها را به صورت تهدیدی جدی به مخاطره افکند (محمود مطلبی،
.)0596

 -2روش تحقیق
این پژوهش با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک های زیست محیطی شرکت سیمان با تأکید بر ریسک های ناشی از آلودگی
هوا طی مراحل ذیل اجرا شد :ابتدا با انجام مطالعات میدانی و کتابخانه ای از پروسه تولید سیمان در کارخانه سیمان الرستان منابع
آالینده هوا در قسمت های مختلف کارخانه شناسایی و تعیین گردید .سپس جهت تحلیل اطالعات مربوط به اندازهگیری های
آلودگی هوا نتایج اندازهگیری های آلودگی هوا شرکت سیمان الرستان که توسط شرکت های معتبر مهندسی بهداشت حرفه ای
مورد تایید وزارت بهداشت انجامشده بود ،جمع آوری گردید و برحسب استاندارد آلودگی هوای محیط کار ،میزان غیر مجاز و آسیب
رسان شناسایی و از بین تمامی ایستگاه های اندازهگیری شده ،نقاطی از شرکت که از لحاظ آلودگی هوا دارای آلودگی باالتر از حد
مجاز بود ،مشخص گردید .قابل ذکر است در هر منطقه به دلیل تعدد ایستگاه ها (  08منبع با  566ایستگاه) در همان منطقه،
میانگین نقاط بهعنوان معرف میزان آلودگی هوا در آن منطقه در نظر گرفته شد که در یافته ها (جدول  )0آورده شده است.

 -1-2روش ویلیام فاین

نرخ
066
26
52
02
2
0

جدول  -1معیار شدت پیامد حوادث
معیار شدت پیامد حوادث C
معادل ریالی حوادث
طبقه بندی حادثه
فاجعه بار ،مرگ و میر متعدد و توقف بسیار طوالنی
خسارات بیش از  0666666666ریال
مدت فعالیت ها
خسارات بیش از  866666666ریال تا 0666666666ریال
چندین مورد مرگ و میر
خسارات بین  066666666ریال تا 866666666ریال
مرگ و میر
خسارات بین  06666666ریال تا 066666666ریال
جراحات فوق العاده شدید مثل قطع عضو ،ناتوانی دائمی
خسارات تا  06666666ریال
جراحات ناتوان کننده
خسارات زیر  0666666ریال
جراحات یا خسارات اندک

نرخ
06
0
5
5
0
6.2
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سپس جهت ارزیابی ریسک در مناطق دارای آلودگی بیشازحد مجاز با استفاده از روش ویلیام فاین با بهرهگیری از نظرات 56
نفر کارشناس خبره در این زمینه ماتریس های شدت پیامد خطر ،احتمال وقوع خطر ،میزان مواجهه خطر بطور جداگانه بر اساس
حدود تعیین شده در جداول روش ویلیام فاین نمره دهی شد و در نهایت میانگین نظرات بهعنوان نمره پذیرفته شده در جدول
نهایی آورده شد .نمونه ماتریس نمره دهی ارزیابی ریسک توسط کارشناسان در زمینه های شدت پیامد خطر (جدول شماره،)0
میزان مواجهه خطر (جدول  ،)5احتمال وقوع خطر(جدول )5آورده شده است .سپس با توجه به نمره ریسک محاسبه شده (فرمول )0
امتیازات بدست آمده و بر طبق طبقه بندی روش ویلیام فاین مناطق با ریسک باال ،متوسط و پایین (جدول  )8تعیین گردید (سید
علی جوزی.)8-0 :0589 ،

جدول  -2میزان مواجهه
میزان مواجهه ()E
طبقه بندی
به طور مداوم ( چندین بار در روز)
بطور مکرر ( حدود یکبار در روز)
گاه به گاه ( یکبار در هفته یا در ماه)
به طور غیر معمول ( یکبار در ماه یا سال)
بندرت ( ممکن است در طول عمر سازمان رخ دهد)
احتمال وقوع آن فوق العاده اندک است (به نظر غیر قابل وقوع می آید)
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جدول  -3احتمال وقوع
احتمال وقوع ()P
نرخ
06
0
5
6.2
6.0

طبقه بندی
پیامدهای کامل حادثه :در صورت وقوع رویداد خطر کامالً محتمل و مورد انتظار است.
کامالً ممکن است ،غیر معمول نیست شانش  26-26است.
یک تصادف و امر غیر معمول خواهد بود.
پس از چندین سال مواجهه رخ نداده است ولی گاهگاهی ممکن است به وقوع پیوندد.
عمالً یک پیامد غیر محتمل است ( هرگز رخ نداده است).

 -2-2محاسبه نمره ریسک
𝑃×𝐸×𝐶 = 𝑅

()0

حال از مقایسه نمره ریسک بدست آمده با داده های جدول ذیل می توان جهت تصمیمگیری درباره ضرورت اجرای برنامه
های حذف و کنترل خطرات و حوادث استفاده کرد.
جدول  -4رتبه بندی سطح خطر در روش ويلیام فاين
رتبه
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> 566

سطح ریسک

اقدامات
اصالحات فوری برای کنترل خطر مورد نیاز است یا نیازمند توقف فعالیت واحد تحت بررسی
می باشیم.

باال ()H

96-099

وضعیت اضطراری است یا در اسرع وقت می باید اقدامات الزم به انجام رسد.

غیرطبیعی()M

> 89

عامل خطرناک بالقوه تحت نظارت و کنترل میباشد.

طبیعی ()L

 -3-2روش تاپسیس
روش رتبهبندی نزدیکی به راه حل ایده آل مثبت  ،این مدل توسط هوانگ و یون در سال  0980پیشنهاد شد .که یکی از
بهترین مدل های تصمیمگیری چند شاخصه می باشد و از آن استفاده زیادی میشود ،در این روش نیز گزینه به وسیله شاخص
مورد ارزیابی قرار می گیرد .اساس این تکنیک ،بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی  ،باید کمترین فاصله را با راه حل آیده
آل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را با ایده آل منفی (بدترین حالت ممکن) داشته باشد .فرض بر این است که
مطلو بیت هر شاخص ،به طور یکنواخت افزایش یا کاهش یابد .در این روش  mگزینه به وسیله  nشاخص ،مورد ارزیابی قرار می
گیرد .فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص ،به طور یکنواخت افزایشی یا کاهشی است .حل مساله با این روش ،مستلزم طی
مراحل زیر است:
 -1کمی کردن و بی مقیاس سازی ماتريس ) :(Nبرای بی مقیاس سازی ،از بی مقیاس سازی نورم استفاده میشود.
𝐽𝐼𝑋
()5
= 𝑗𝑖𝑟
2
𝑀∑√
𝐽𝐼𝑋 𝐼=1

 -2وزن دهی با تکنیک آنتروپی شانون

𝒋𝒊𝒓
𝒏 =
𝒋𝒊𝒓 𝟏=𝒊∑

()5
()8
()2
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𝟏
)𝐍(𝐧𝐋

= 𝐤 تعداد گزينه ها

) 𝐣𝐢𝐏( 𝐧𝐋 × 𝐣𝐢𝐏

𝒋𝒊𝑷

𝐦

∑ 𝐤𝐄𝐣 = −

𝟏=𝐢

𝒋𝑬 𝑫𝒋 = 𝟏 −

𝟏 = 𝒋𝑾

()0

𝒋𝑫
𝒋𝑫 ∑
𝒋𝑫 ∑

= 𝒋𝑾

 = Djدرجه انحراف اطالعات موجود هر یک از شاخصها از مقدار آنتروپی آن شاخص  = wjمحاسبه وزن هر یک از
شاخصها
 -3به دست آوردن ماتريس بی مقیاس موزون ( :)Vماتریس بی مقیاس شده ( )Nرا در ماتریس قطری وزن ها ()wn×n
ضرب میکنیم.
()1
𝒏×𝒏𝑾 × 𝑵 = 𝑽
تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی :راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی ،به صورت زیر تعریف میشوند:
• بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس  =V:راه حل ایده آل مثبت ()+Vj
• بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس  =V :راه حل ایده آل منفی ()-Vj
بهترین مقادیر برای شاخصهای مثبت ،بزرگ ترین مقادیر و برای شاخصهای منفی ،کوچک ترین مقادیر و «بدترین» برای
شاخصهای مثبت ،کوچک ترین مقادیر و برای شاخصهای منفی بزرگ ترین مقادیر است.
 -4به دست آوردن میزان فاصله هر گزينه تا ايده آل های مثبت و منفی :فاصله اقلیدسی هر گزینه تا ایده آل مثبت
( )+djو فاصله هر گزینه تا ایده آل منفی (،)-dj
()8
𝒏
𝒎 𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … ,

𝟐
𝒅𝒊+ = √∑(𝑽𝒊𝒋 − 𝑽+
) 𝒋
𝟏=𝒋

𝒎 𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … ,

𝟐
𝑽−
) 𝒋

= √∑(𝑽𝒊𝒋 −
𝟏=𝒋

 -5تعیین نزديکی نسبی )* (CLيک گزينه به راه حل ايده آل.

()06

𝒅𝒊−
𝑪𝑳∗𝒊 = −
𝒅𝒊 + 𝒅+
𝒊

 -6رتبهبندی گزینهها :هر گزینه ای که  CLآن بزرگ تر باشد ،بهتر است ()2
 -2-4روش دلفی
پژوهشگرانی نظیر لیندستون و تاروف 0912شیوه دلفی را بدین صورت تعریف کرده اند :روشی برای شکل گیری فرایند
ارتباطات گروهی است .این فرایند به افرادگروه بهعنوان یک کل این اجازه را میدهد که مسایل پیچیده را حل وفصل کنند.یکی از
مهمترین جنبه های شیوه دلفی ان است که درمورد هر موضوعی از طریق کار فردی مشارکت کنندگان ،بدون اینکه آنها واقعا
رودرروی هم قرارگیرند  ،میتوان به آرای یکسان واتفاق نظر دست یافت( .فضل اله احمدی و همکاران)082-012 :0581 ،
نحوه تعیین معیارهای الزم و انتخاب روشهای کنترل وکاهش آلودگی هوا کارخانه سیمان الرستان با استفاده از روش دلفی:
پرسشنامه مقدماتی بین  02کارشناس توزیع شد که موارد کنترلی زیر پس از پرسشنامه دور اول و دوم اخذ گردید.
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()9

𝒏

𝒅𝒊−

جدول  -5تعیین معیارها و روشهای کنترلی
معیارهای الزم جهت انتخاب روشهای
کنترل وکاهش آلودگی هوا (از  15معیار)
 -X1میزان سرمایه گذاری اولیه( منفی)
 -X2امکان تعمیر و نگهداری

تعیین روشهای کنترل وکاهش آلودگی هوا ( از  35مورد پیشنهادی)
 -A1استفاده از فیلترهای هیبرید (الکتروفیلتر و بک فیلترها با هم) برای باالبردن
راندمان به  99/99درصد
 -A2توزیع لوازم حفاظت فردی(انواع ماسک تنفسی)جهت کنترل اثرات انسانی
گردوغبار بر کارکنان

 -X3قابلیت بکارگیری روش

 -A3تعمیر و نگهداری اساسی و بموقع از کلیه سیستمهای غبارگیر

 -X4دردسترس بودن روش

 -A4جایگزین کردن سوختهای گازی با سوختهای قسیلی

 -X5مدت زمان الزم برای کنترل آالینده
(منفی)

 -A5مدرنیزه کردن سیستم بارگیری سیمان

 -X6راندمان کاهش آالینده

 -A6محصور کردن محوطه سنگ شکن
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 -X7سهولت استفاده از روش
 -X8میزان ایمن بودن انجام روش
 -X9امکان پایش و ارزیابی روش
 -X10میزان اختالل بکارگیری روش در پروسه(
منفی)
 -X11هزینه نگهداشت روش( منفی)
 -X12به روز بودن و نوآوری روش

قابل ذکر است:
* پرسشنامه مقدماتی بین 02کارشناس توزیع شد که موارد کنترلی زیر پس از
پرسشنامه دور اول و دوم اخذ گردید.
* نظرسنجی به روش پرسشنامه مقیاس لیکرت انجام شد.
*کلیه نتایج حاصل از نظرسنجی توسط نرم افزار  excelانحراف معیار گرفته
که نتایج کمتر از یک مورد قبول می باشند .

 -X13میزان رضایتمندی از روش
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بر اساس سوابق موجود  02معیار جهت انتخاب روشهای کنترل وکاهش آلودگی هوا شناسایی شد که با استفاده از روش دلفی
 ،بر اساس نظر  02نفر از کارشناسان خبره در این زمینه از  02معیار توسط نظرسنجی به روش مقیاس لیکرت  05معیار در انتخاب
روشهای کنترل وکاهش آلودگی هوا کارخانه سیمان الرستان در نظر گرفته شدند سپس برای مقایسات معیارها و روش کنترلی
جدول ماتریس طراحی گردید و در اختیار  02نفر از کارشناسان مربوطه قرار گرفت .در این پرسشنامهها به مقایسه معیارها و
روشهای کنترل وکاهش آلودگی هوا درکارخانه سیمان الرستان پرداخته شد و که در جدول ماتریس اولیه تاپسیس جدول شماره 8
آورده شده است.
 وزن معیارها تعیین گردیده و در ماتریس نرمال شده ضرب میشود .سپس از آن جدول باالترین عددها را ایده آل مثبت وکمترین ها ایده آل منفی می باشند .براساس فرمول زیر نزدیکی نسبی محاسبه میشود.
مرحله پایانی اولویتبندی روشهای کنترلی بر اساس باالترین نمره یا همان نزدیکی به ایده آل مثبت است  ،می باشد.
در نهایت بهترین روش کنترل آلودگی هوا انتخاب و جهت بکارگیری به مدیریت پیشنهادشد.

 -3اهداف تحقیق
 -1-3هدف کلی
شناسائی  ،طبقه بندی و ارزیابی ریسک محیط زیستی ( آلودگی هوا ) ناشی از فعالیت در کارخانه سیمان الرستان با استفاده
از تکنیک ویلیام فاین و اولویتبندی روشهای کنترلی توسط تکنیک تاپسیس

 -2-3اهداف جزیی
 -0شناسایی منابع مولد ریسک آلودگی هوا در کارخانه سیمان الرستان
 -5محاسبه و ارزیابی نمره ریسک آلودگی هوا در کارخانه سیمان الرستان
 -5درجه بندی ورتبهبندی جنبه های بارز و پیامدهای زیست محیطی (آلودگی هوا) در بخشهای مختلف کارخانه سیمان
الرستان
 -8اولویتبندی روش های کنترل و کاهش آلودگی هوا در کارخانه سیمان الرستان

 -3-3فرضیه های تحقیق
-0
-5

-5
-8
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پیش بینی میشود ،غالب ریسک های زیست محیطی ( آلودگی هوا ) ناشی از فعالیت در کارخانه سیمان الرستان در
زمره ریسک های باال تلقی میشوند .
با استفاده از یک برنامه مدیریت و پایش ریسک زیست محیطی ( آلودگی هوا ) منسجم می توان نسبت به کاهش
مخاطرات زیست محیطی و بهبود شاخصهای زیست محیطی هوا در محدوده های تحت تاثیر کارخانه سیمان الرستان
اقدام نمود.
روش بکارگیری فیلتر های مناسب با بازدهی باال ( الکتروفیلترها ) میتواند روش مناسبی برای کنترل آلودگی هوا باشد.
روش ایزوله کردن کارکنان با استفاده از وسایل حفاظت فردی می تواند بهترین روش برای کنترل آلودگی هوا باشد.

 -4یافتهها
 -1-4نتایج اندازهگیری آلودگی هوا در کارخانه سیمان الرستان
جدول  -6مناطق دارای آلودگی هوا بیشازحد مجاز پس از ارزيابی نهايی ايستگاه های اندازهگیری بر اساس استاندارد
آلودگی هوا در ايران

دیف
0
5
5
8
2
0
1
8
9
06

منبع آالینده
دودکش اصلی
ضلع غربی(مجاور درب فرعی)
خروجی یک فیلترسیلوی سیمان
کارگاه تعمیرات و نوسازی
بارگیرخانه پاکتی
سنگ شکن – همکف
ضلع شرقی(پشت سیلوی سه گانه)
سنگ شکن – زیر نوار A2

زیرزمین گریدکولر
خروجی یک فیلتر سیلوی سه گانه

میزان آلودگی
(بیشتر از 0666میکروگرم برمترمکعب گردوغبار)
(012میکروگرم بر متر مکعب گردوغبار)
(بیشتر از 0666میکروگرم برمترمکعب گردوغبار)
( 8/2میلی گرم بر متر مکعب فیوم فلزی)
( 06/0میلی گرم بر متر مکعب )
( 00/5میلی گرم بر متر مکعب )
( 015میکروگرم بر مترمکعب )
( 05میلی گرم بر متر مکعب )
( 05/5میلی گرم بر متر مکعب )
(بیشتر از 0666میکروگرم برمترمکعب گردوغبار)

استاندارد
026
026
526
2
06
06
026
06
06
526

بر طبق جداول شماره( )8()5()5()0با اظهارنظر  56کارشناس
براساس میانگین نمره خطردر روش ویلیام فاین اولویتبندی ریسک ها انجام شد که نتایج تقسیم بندی خطرات در (جدول )2
آورده شده است.
جدول  -7اولويتبندی ريسک ها براساس میانگین نمره خطر
سطح ریسک

رتبه

میانگین

نوع ریسک

سطح ریسک باال و اقدامات فوری باید صورت پذیرد.

0

582.2

دودکش اصلی

سطح ریسک باال و اقدامات فوری باید صورت پذیرد.

5

506.56

بارگیرخانه پاکتی

سطح ریسک باال و اقدامات فوری باید صورت پذیرد.

5

508.56

سنگ شکن – زیر نوار A2

سطح ریسک غیرطبیعی اقدام در اسرع وقت

8

029.06

کارگاه تعمیرات و نوسازی

سطح ریسک غیرطبیعی اقدام در اسرع وقت

2

005.86

ضلع غربی(مجاور درب فرعی)

سطح ریسک غیرطبیعی اقدام در اسرع وقت

0

90.82

خروجی یک فیلتر سیلوی سه گانه

سطح ریسک طبیعی عامل خطرناک بالقوه تحت نظارت و کنترل میباشد.

1

15.82

ضلع شرقی(پشت سیلوی سه گانه)

عامل خطرناک بالقوه تحت نظارت و کنترل میباشد.

8

01.56

خروجی یک فیلترسیلوی سیمان

عامل خطرناک بالقوه تحت نظارت و کنترل میباشد.

9

85.62

زیرزمین گریدکولر

عامل خطرناک بالقوه تحت نظارت و کنترل میباشد.

06

50.26

سنگ شکن – همکف
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 -2-4اولویتبندی ریسک ها براساس میانگین نمره خطر به روش ویلیام فاین

 -3-4نتایج حاصل ازاولویتبندی مدیریت ریسک توسط روش تاپسیس
پس از طی مراحل تهیه جدول ماتریس اولیه ،وزن دهی با تکنیک آنتروپی شانون ( فرمول های  ،)0-2-8-5محاسبات ضرب
وزن در ماتریس نرمال شده (فرمول  ،)1تعیین راه حل ایده آل مثبت و منفی ( فرمول  ،)8نزدیکی نسبی به ایده آل مثبت (فرمول
 ،)9اولویتبندی روش های کنترلی با روش تاپسیس انجام گرفت و نتیجه زیر حاصل گردیدکه در (جدول )9آورده شده است .
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جدول  -8جدول ماتريس اولیه جهت تاپسیس
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

X12

X13

A1

5
2
5
5

1
8
0
1

8
1
8
1

2
9
2
2

5
8
8
2

9
0
1
1

2
2
1
0

8
1
2
1

8
8
0
1

1
8
5
5

5
2
5
5

8
2
5
2

9
0
2
0

A5

5
8
09

0
5
51

2
2
86

2
2
58

5
5
50

0
0
80

8
5
56

8
0
80

1
1
85

0
5
56

8
2
55

9
2
52

8
0
86

A2
A3
A4

A6

جمع

جدول  -9اولويتبندی روشهای کنترلی با روش تاپیسیس
نزدیکی نسبی با ایده آل مثبت
اولویتبندی روشهای کنترلی با روش تاپیسیس
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A4

جایگزین کردن سوختهای گازی با سوختهای فسیلی

A1

استفاده از فیلترهای هیبرید (الکتروفیلتر و بک فیلترها با هم)

A5

مدرنیزه کردن سیستم بارگیری سیمان

A3

تعمیر و نگهداری اساسی و بموقع از کلیه سیستمهای غبارگیر

A6

محصور کردن محوطه سنگ شکن

A2

توزیع لوازم حفاظت فردی (انواع ماسک تنفسی)جهت کنترل اثرات
انسانی گردوغبار برکارکنان

./000
./086
./055
./052
./210
./500

 -4نتیجهگیری
هدف از انجام این مطالعه تجزیه و تحلیل ریسک های محیط زیستی کارخانه سیمان است .روش های متنوعی برای ارزیابی
ریسک محیط زیستی وجود دارد از جمله این روش ها می توان به  HAZAN ،William Fine ،FMEAغیره اشاره کرد که
هر یک دارای مزایا و معایبی وابسته به محیط مورد مطالعه اند .بنابراین نمی توان روشی را با اطمینان رد یا تأیید کرد این امر که
یک روش در یک صنعت تا چه حد از کارایی برخوردار است به شرایط بسیاری از جمله طراحی ،ساختار ،نوع فعالیت های آن صنعت
و شرایط زیست محیطی منطقة مورد مطالعه و دیگرعوامل محیطی دارد.
با توجه به وسعت پروژه های صنعت سیمان ،تعداد زیادی ریسک وجود دارد که بعضا درطول سپری کردن مراحل مطالعات
ممکن است تمامی این ریسک ها شناسایی نشود ،ولی مسئله ای که واضح و مشخص است معموال سازمآنها قادر به برنامهریزی
برای تمامی ریسک ها نیستند و این امر نشان دهنده لزوم اولویتبندی و کمی نمودن مقادیر ریسک ها است .یکی از روش هایی
که تا کنون کمتر از آن استفاده شده است ،ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین و مدیریت ریسک و الویت بندی مراحل کنترلی آن
با تاپسیس می باشد .این دو روش بسیار ساده ومنطقی می باشند که رابطه معنی داری را با هم تشکیل می دهند .استفاده از
فناوری های نو با اظهار نظرهای موثر کارشناسان با تکمیل پرسشنامه های دلفی و لیکرت ،جهت اجرای راهکارهای بهتر و کاراتر
از مزیت های این روش ها می باشد.

 -1-4مقایسه نتایج اندازهگیری آلودگی هوا در مناطق دارای آلودگی بیشازحد مجاز با نتایج
ارزیابی ریسک با استفاده از روش ویلیام فاین
فرایند تولید در کارخانه سیمان الرستان همانند سایر محیطهای صنعتی به دلیل ماهیت و نوع فعالیت با مخاطرات مختلفی از
نظر ایمنی ،سالمت ،بهداشت و محیط زیست همراه می باشد ،در نتیجه امکان آسیب به انسان ،تجهیزات و محیط زیست در صورت
وقوع حادثه وجود دارد .از اینرو مطالعه کنونی در زمینه ارزیابی و مدیریت ریسک جنبه های زیست محیطی شرکت سیمان الرستان
در زمینه آلودگی هوا با هدف شناسایی قسمتهایی از خط تولید که آلودگی زایی بیشتری دارند ،تخمین میزان خطر ،کنترل و
کاهش سطح خطر و در راستای حفظ سالمت پرسنل ،تجهیزات ،سرمایه و محیط زیست تحت تاثیر ،به انجام رسید .طی
اندازهگیری هایی که از شرکت سیمان الرستان از کلیه منابع آالینده هوا که حدود  566ایستگاه بوده ،انجام گرفته است ،که
میانگین آلودگی در هر منبع محاسبه شده و بر اساس آن ،تعداد  06منبع که از نظر ذرات معلق و گاز و بخار منتشره ،طبق استاندارد
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آلودگی هوای ایران ،بیشازحد استاندارد می باشند ،و نیاز به کنترل دارند مشخص گردیده است .منابع تولید آلودگی و میزان آن
عبارتند از -0 :دودکش اصلی (بیشتر از 0666میکروگرم برمترمکعب گردوغبار) -5 ،ضلع غربی (مجاور درب فرعی)(012میکروگرم
بر متر مکعب گردوغبار) -5 ،خروجی یک فیلترسیلوی سیمان (بیشتر از 0666میکروگرم برمترمکعب گردوغبار) -8 ،کارگاه تعمیرات
و نوسازی ( 8/2میلی گرم بر متر مکعب فیوم فلزی) -2 ،بارگیرخانه پاکتی ( 06/0میلی گرم بر متر مکعب ) -0 ،سنگ شکن
همکف ( 00/5میلی گرم بر متر مکعب ) -1 ،ضلع شرقی (پشت سیلوی سه گانه) ( 015میکروگرم بر مترمکعب) -8 ،سنگ شکن
زیر نوار 05( A2میلی گرم بر متر مکعب) -9 ،زیرزمین گریدکولر ( 05/5میلی گرم بر متر مکعب ) -06،خروجی یک فیلتر سیلوی
سه گانه (بیشتر از  0666میکروگرم برمترمکعب گردوغبار)
در این مقاله از روش ویلیام فاین که از فنون سازمان یافته و نظام مند ارزیابی خطر در شناسایی خطرات بالقوه و برآورد سطح
خطر ،در راستای مدیریت خطر و کاهش آن به سطحی قابل قبول است ،استفاده شد .به این منظور پس از شناسایی فعالیت ها و
فرایندهای کارخانه و نمونه برداری از آلودگی هوا،کلیه مناطق آلوده و آسیب رسان شناسایی و سپس با توجه به شدت اثر ،احتمال
وقوع و پیامدهای احتمالی مواجهه آن با انسان و محیط زیست طبق جداول استانداردکه توسط  56کارشناس نمره دهی صورت
گرفته ،ارزیابی و طبقه بندی خطرات انجام شد و سپس براساس ضرب پازامترها ( )R=C×E×Pو میانگین آنها با هم ،منابع
آالینده بر اساس میانگین نمره خطر رتبهبندی و اولویت ریسک براساس سطح ریسک باال ،غیرطبیعی و طبیعی انجام شد.

 -2-4تعیین مناسب ترین روش کنترل و کاهش آلودگی هوا در کارخانه سیمان الرستان براساس
روش دلفی و نزدیکی به پاسخ ایده آل مثبت ( )TOPSISو وزن دهی با آنتروپی شانون
سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)13 :پاییز 1311

روش تصمیمگیری با شاخصهای چندگانه در مواقعی کاربرد دارد که گزینهها از قبل تعیین شده باشند و هدف آن ،انتخاب
یکی از گزینههای موجود از طریق مقایسه آنها در حضور شاخصهای متعدد تأثیرگذار بر ارجحیت گزینهها می باشد .برخالف
روش تصمیمگیری با اهداف چندگانه که برای یک مساله بهینه سازی تعداد اهداف متفاوت (و در بعضی موارد متناقض) وجود دارد.
از بین روش های متعددی که در حوزه تصمیمگیری با شاخصهای چندگانه وجود دارد ،روش اولویتبندی ترجیحی بر اساس تشابه
به پاسخ ایده ال به دلیل مزیتهایی که نسبت به روش های دیگر دارا است ،برای این مقاله انتخاب گردید .روش اولویتبندی
ترجیحی بر اساس تشابه به پاسخ ایده آل برای حل مسائل تصمیمگیری با معیارهای چندگانه توسط هوانگ و یونگ ابداع شده
است .بر اساس نظریه آنها می توان مساله تحلیلی در تصمیمگیری با معیارهای چندگانه را بهعنوان سامانه ای هندسی در نظر
گرفت که در آن  mگزینه با  nمعیار مورد ارزیابی قرار می گیرند .در بکارگیری تکنیک های موجود در ارزیابی پروژه های اقتصادی
با مشکالتی روبرو می باشد وممکن است استفاده از این تکنیک ها منجر به نتایج ضد ونقیضی گردد ،در چنین مواقعی
تصمیمگیری دچار مشکل میشود که بعضاً پیشنهاد میشود از شعور متعارف برای انتخاب پروژه ها استفاده شود .برای رفع چنین
تناقضی و اینکه بتوانیم از تمام معیارهای مورد توجه استفاده کنیم ،تکنیک های چند معیاره پیشنهاد میشود و همچنین برای آن
که در نظر داشته باشیم که هم به جنبه های مالی و هم به جنبه های و معیارهای غیر مالی (که منظور از جنبه های غیر مالی مثالً:
تاثیر یک پروژه در روحیه کارکنان ،رضایت آنان ،کیفیت مدیریت پروژه و ...می باشد) توجه کنیم ،بکارگیری روش تاپسیس پیشنهاد
میشود که این روش جامع تر بوده و درصد اشتباه کمتری را در پی خواهد داشت.
در ادامه با اجرای تکنیک دلفی پرسشنامه هایی بین  02کارشناس توزیع میشود که در نهایت  52مورد کنترلی از کارشناسان
اخذ می گردد ،سپس توسط فرمهای نظرسنجی که به روش مقیاس لیکرت تنظیم گردیده ،نظرسنجی انجامشده و روش های
کنترلی و این نتایج از روش دلفی بدست آمد :استفاده از فیلترهای هیبرید (الکتروفیلتر و بک فیلترها با هم) ،توزیع لوازم حفاظت
فردی (انواع ماسک تنفسی) جهت کنترل اثرات انسانی گرد وغبار برکارکنان ،تعمیر و نگهداری اساسی و به موقع از کلیه سیستم
های غبارگیر ،جایگزین کردن سوخت های گازی با سوخت های فسیلی ،مدرنیزه کردن سیستم بارگیری سیمان و محصور کردن
محوطه سنگ شکن.
برای تعیین معیارها نیز از روش دلفی نظرسنجی شده است ،که  02معیار نظرسنجی شد که  05معیار که با تمامی روش ها
تناسب داشته باشد نیز انتخاب گردید .پس از این مرحله که داده های ما مشخص گردید اولویتبندی مدیریت ریسک توسط روش
تاپسیس انجام می گیرد که در آن روش های کنترلی بطور جداگانه با معیارها توسط کارشناسان مقایسه و امتیازدهی میشود.
مرحله بعدی بی مقیاس سازی و سپس وزن دهی است که با تکنیک آنتروپی شانون انجام گرفته است سپس محاسبات ضرب وزن
در ماتریس نرمال شده ،جهت تعیین ایده آل های مثبت و منفی صورت میپذیرد و درنهایت با تعیین نزدیکی نسبی هرروش
اولویتبندی روش های کنترلی با تکنیک تاپسیس پایان می پذیرد که نتایج زیر حاصل میشود :از جمله این راهکارها بترتیب
اولویت :جایگزین کردن سوخت های گازی با سوخت های فسیلی (با نزدیکی نسبی  ،)6/000استفاده از فیلترهای هیبرید
(الکتروفیلتر و بک فیلترها با هم) برای باالبردن راندمان ( ،)6/086مدرنیزه کردن سیستم بارگیری سیمان ( ،)6/055تعمیر و
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نگهداری اساسی و بموقع از کلیه سیستم های غبارگیر ( ،)6/052محصور کردن محوطه سنگ شکن ( ،)6/210توزیع لوازم حفاظت
فردی ( انواع ماسک تنفسی ) جهت کنترل اثرات انسانی گردوغبار ()6/500

 -3-4ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کنترل و کاهش آلودگی هوا در کارخانه سیمان الرستان
پایش روزانه و مداوم پارامترهای موثر بر کیفیت هوا و بررسی میزان آالینده ها و ذرات معلق و سرمایه گذاری برای بروز
رسانی خروجی دودکش ها ،استفاده از سیستم های غبار گیر ،اندازهگیری ادواری گازهای ترکیبی هوا ،استفاده از سوخت
های پاک ،توسعه فضای سبزداخل و اطراف کارخانه و افزایش مداوم درختکاری.
با ورود کشور به سازمان تجارت جهانی و الزمه همسو شدن با تجارت جهانی ،قیمت انرژی اعم از برق و سوخت باید در
این صنعت مورد تعدیل قرارگیرد و زمینه حذف یارانه فراهم شود.
آموزش و تحقیقات با توسعه فیزیکی این صنعت اهمیت بیشتر پیدا نماید ،وهرگونه غفلت در این زمینه موجب اختالل
جدی در تأمین نیرو و منابع انسانی خواهد بود.
امکانات نقل و انتقال سیمان ،اعم از ابزار وسیله حمل ونقل مانند کامیون ،تریلر ...و همچنین بستر حمل و نقل مانند
جاده و راه آهن و  ...به موازات رشد ظرفیت کارخانه سیمان از نگرانی دست اندر کاران این صنعت در مراحل مختلف
تولید است که باید مرتفع گردد.
تالش در جهت کاهش قیمت تمام شده این محصول با بکارگیری روش های علمی و فنی و باال بردن سطح کیفی
تولیدات و همچنین تنوع محصول برای کسب موقعیت بهتر در بین کارخانجات سیمان کشور جهت صادرات در بازارهای
رقابتی از مواردی است که باید در این زمینه برنامهریزی گردد.
تدوین خط مشی ،اهداف ایمنی و برنامههای الزم جهت دستیابی به اهداف به صورت سالیانه.
تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار جهت شناسایی خطرات و مشخص نمودن نقاط باخطر بالقوه باال.
اجرای دوره های آموزش ایمنی و بهداشت عمومی برای کلیه کارکنان شرکت و پیمانکاران.
برای مدیریت آسان تر حوادث و شبه حوادث پیشنهاد میشود خطرات بر اساس جداول خطر اولویت بندی شوند.
شناسایی نقاط تماس خطر و تدوین آنها به صورت دفترچه و قراردادن در اختیار کارکنان و پیمانکاران
اجرای برنامه مدیریت زیست محیطی EMS
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بررسی حوادث هستهای در راکتورهای نسل جدید

علی اشرف باقری ،*1کوثر زاهدی الله

دشتی2

تاریخ دریافت99/30/03 :
تاریخ پذیرش99/03/30 :
کد مقاله00315 :

چکـیده
راکتورهای هستهای نسل جدید از ایمنی باالیی برای محیطزیست برخوردارند .لذا بررسی راکتورهای هستهای از لحاظ
ایمنی برای حفاظت محیطزیست همیشه مورد بحث بوده است و پژوهشهای زیادی بر روی تحلیل انواع حوادث هستهای
و تأثیر آنها بر محیطزیست صورت گرفته است .لذا در این پژوهش به بررسی حادثه از دست رفتن آب خنککننده قلب
راکتور  Nuscaleتوسط نرمافزار  PCTRANپرداخته شده است .همچنین قلب راکتور دارای مقادیر زیادی بور ،همراه با
خنککننده برای کندکنندگی در راکتور بوده است .لذا در شرایط حادثه از دست رفتن آب خنککننده قلب راکتور بخار شده
یا از طریق دیگر به محیط وارد شده لذا به بررسی تأثیر بور بر سالمت انسان نیز پرداخته شده است .نتایج این پژوهش
نشان داده است بر اثر حادثه از دست رفتن آب خنککننده قلب راکتور میزان آب فشارنده راکتور کاهشیافته و باعث از
دست رفتن آب حاوی بور شده است؛ که نمودارهای بور و تأثیر آن بر محیطزیست بررسی شد.

واژگـان کلـیدی :راکتور ،حوادث ،محیطزیست ،بور

 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ،ایران (نویسنده مسئول)
aliashrafbaghri1371@gmail.com

 -5دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی هسته ای دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی وفناوری پیشرفته کرمان ،ایران
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 -1مقدمه
یکی از قویترین انرژیهای کشف شده توسط بشر انرژی هستهای میباشد .بهطوریکه انسان از این انرژی برای پیشرفت و
همچنین برای نابودی استفاده میکند .امروزه به دلیل محدودیتهای منابع فسیلی تمامی کشورهای پیشرفته از انرژی هستهای
برای تولید برق و تأمین انرژی استفاده میکنند؛ اما هنوز بشر نتوانسته است بررسی و تحلیل کاملی از حوادث هستهای و کاهش
آلودگی ناشی از مواد پرتوزا ارائه بدهد؛ زیرا اثر مواد پرتوزا بر بدن انسان تا نسلها بعد و حتی قرنها بر محیطزیست باقی میماند.
یکی از مهمترین منبعهای پرتوزا در نیروگاههای هستهای آب خنککننده قلب راکتور است چون که بهطور مستقیم با قلب راکتور
سروکار دارد و دارای مواد پرتوزای زیادی است همچنین این آب نیز دارای بور زیادی است که در شرایط حادثه این آب یا به بیرون
میریزد یا تبخیر میشود و به محیطزیست وارد میشود که بور خروجی از نیروگاههای هستهای در پژوهشها کمتر موردبررسی
قرار گرفته است .در این پژوهش در طی حادثه وخیم از دست رفتن آب خنککننده به قلب راکتور نسل جدید  Nuscaleمیزان بور
خروجی و عنصر بور مورد بررسی قرار داده شد که این پژوهش در شرایط حادثه اطالعات مفیدی ارائه میدهد.

 -2تاریخچه
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در طی پژوهشی مروری بر سیستمهای ایمنی غیرفعال پیشرفته طراحیشده برای نیروگاه هستهای  NuScaleو نقش آنها
در پرداختن به حوادث شدید پرداخته شد .نیروگاه  NuScaleدارای  05ماژول قدرت میباشد و هر ماژول از یک محفظه فشار
راکتور (هسته ،ژنراتور بخار و فشارنده) و یک مخزن محافظ که محفظه راکتور را احاطه کرده است ،تشکیل شده است .در طول
کارکرد عادی ،هر مخزن محافظ بهطور کامل در یک مخزن بتونی پر از فوالد ضدزنگ که در زیر زمین ساکن است ،غوطهور است.
این استخر به اندازه کافی بزرگ است که  03روز قلب راکتور و خنککننده قلب راکتور را بدون اضافه کردن آب تأمین کند .پس از
 03روز ،تولید گرمای هسته بهقدری کم است که انتقال حرارت جابجایی طبیعی به هوا در سطح بیرونی محفظه راکتور ،بهطور
کامل برای از بین بردن حرارت واپاشی هستهای برای یک دوره نامحدود کافی است .این سیستمهای ایمنی منفعل میتواند
عملکرد خود را بدون نیاز به تأمین خارجی آب یا توان الکتریکی انجام دهد [ .]0نیروگاههای هستهای منبع انرژی جذاب برای
نمکزدایی از آب در مقیاس بزرگ هستند چون انرژی گرمایی تولیدشده در یک راکتور هستهای میتواند هم الکتریسیته و هم بخار
را بدون تولید گاز گلخانهای و هم از آبنمک بگیرد .لذا تولید آب شیرین بدون تولید گازهای گلخانهای ،یک گزینه بسیار جذاب این
نوع نیروگاهها است .راکتور  NuScaleکه برای تولید برق و آبنمک زدا مناسب است ،با توجه به ایمنی افزایشیافته ،قابلیت
بهبودیافته و توسعه انعطافپذیریها طرح  NuScaleرا یک روش مقرونبهصرفه برای توسعه ظرفیت نمکزدایی در جهان فراهم
میکند .مطالعات پارامتریک برای ارزیابی گزینههای تکنیکی جفت کردن یک نیروگاه  NuScaleبه انواع فنآوریهای نمکزدایی
مختلف انجام شده است؛ زیرا استفاده از این نوع راکتور برای محیطزیست بسیار حائز اهمیت است [ .]5کاهش انتشار گازهای
گلخانه ای و بهبود پایداری تولید انرژی ،مهمترین سیاست انرژی سال  5303شیلی است .این امر با وجود این که جغرافیای کشور
شامل بسیاری از مناطق دور افتاده است که عمالً خارج از شبکه هستند لذا SMR .ها می توانند در مناطق دور افتاده واقع شوند و
در این زمان این راکتورها در آرژانتین ،ایاالت متحده ،برزیل ،روسیه ،چین ،کره جنوبی ،ژاپن ،هند و آفریقای جنوبی بطور فعال
توسعه مییابند .زلزله سال  5303شیلی و فاجعه هستهای فوکوشیما در سال  5300و مخالفت با انرژی هستهای برای عواقب
احتمالی مواد پرتوزا در زندگی مردم به طور قابل توجهی افزایش یافته است .این مقاله با هدف بررسی مقاومت لرزه ای یک سازه
هستهای معمولی که در راکتورهای ماژوالر کوچک ارائه شده است که یک راکتور  NuScaleاز ایاالت متحده در این شرایط مورد
بررسی قرار داده شد .هدف از این مطالعه یک مدل ساختاری دقیق برای تعیین تقویت سیستم قاب بندی بتن آرمه راکتور
 NuScaleاست .تجزیه و تحلیل برای ارزیابی پاسخ مکانیکی کلی ساختار انجام شد .براساس آنالیز تعامل خاک سازه ،مشخص
شد که سیستم قاب بندی  NuScaleقادر به حفظ سطح کم تنش در سطح تعامل بین پایه و خاک است که مشخص شد سیستم
قادر به مقاومت قابل توجه در برابر زلزله است [.]0
 -3راکتور Nuscale
نیروگاه هستهای  Nuscaleدارای  05ماژول  NSSSاست که هر ماژول  NSSSیک راکتور  PWRکوچک با آب
خنککننده سبک است .هر ماژول  NSSSدر استخر راکتور مشترک ،در زیر آب واقع شده است .تمام استخرهای آب از فوالد ضد
زنگ برای جلوگیری از عدم نشت مواد پرتوزا است .هراستخر آب دارای یک پوشش بتونی است که به عنوان سپر بیولوژیکی عمل
میکند .این پوشش همچنین برای جلوگیری از رسوب مواد خارجی بر روی ماژول  NSSSکمک میکند [ .]4جدول شماره ()0
مشخصات قلب راکتور  Nuscaleرا نشان میدهد که هر ماژول دارای یک سیستم تولید بخار هستهای  NSSSکه از یک قلب
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راکتور ،یک فشارنده و دو ژنراتور بخار در مخزن تحت فشار راکتور تشکیل شده و در یک محفظه کانتیمنت فوالد فشرده قرار دارد
که مجموع اجزای تشکیل دهنده راکتور  Nuscaleرا تشکیل میدهد که مشخصات یک ماژول راکتور در جدول شماره ( )5آورده
شده است .همانطور که در شکل ( )0نشان داده شده است .اجزای ماژول ها  NSSSدر خارج از نیروگاه ساخته شده و به محل
نیروگاه منتقل می شوند .ماژول  NSSSبه گونه ای طراحی شده است که در شرایطی با قدرت کامل و با استفاده از گردش طبیعی
به عنوان وسیله ای برای تأمین جریان خنککننده قلب راکتور عمل کند و نیاز به گردش آب خنککننده قلب راکتور توسط پمپ را
از بین ببرد .هر واحد تقریباً  40مگاوات بازده خالص تولید میکند .مفهوم مدوالر اجازه میدهد تا چندین ماژول  NSSSدر یک
محل واحد قرار بگیرند .ماژول های منفرد  NSSSمی توانند بطور تدریجی در برنامه ریزی قرار گیرند تا برنامههای ساخت و ساز
را برآورده سازند ماژولهای  NSSSهمچنین می توانند بصورت جداگانه برای قطع سوخت گیری و تعمیر و نگهداری آنها خارج
شوند [.]0
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شکل ( :)1نمای یک ماژول راکتور ]1[ Nuscale
جدول ( :)1پارامترهای قلب راکتور ]6[ Nuscale
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جدول ( :)2مشخصات یک ماژول []6

 -4نرمافزار Pctran Nuscale
این شبیهساز برای طراحی و شبیه سازی برخی از حوادث هستهای ساخته شده است ،همچنین شبیه ساز  Pc-Tranبا تنظیم
ماژول در وسط ،طراحی راکتور زیر را از نزدیک دنبال میکند .فشارنده و توربین مولد بخار و کنترل راکتور در طرف راست قرار
دارند .این شبیه سازی ها مبتنی بر آموزش اپراتور اتاق کنترل میباشد .شکل ( )5نمایی از شبیه ساز راکتور  Nuscaleرا نشان
میدهد.
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شکل ( :)2محیط نرمافزار pctran

LiveChart of Nuclides -5
 LiveChartیک نمودار تعاملی است که ساختار هستهای و ویژگیهای فروپاشی همه نوکلوئیدهای شناختهشده را از طریق
رابط گرافیکی نشان میدهد .بیشتر داده های در دسترس از پرونده ارسالی ساختار داده هستهای ( )ENSDFگرفته شده است که
معتبرترین و به روزترین پایگاه داده در این زمینه است .عالوه بر این ،سایر دادههای مورد عالقه ،به عنوان مثال مقطع نوترون
حرارتی را نیز بدست میآورد.

 -6اثرات بور
بور ماده مهمی برای گیاهان و حیوانات میباشد بدین معنی که مقادیر بسیار کم بور برای رشد آنها الزم و ضروری است وهم
مازاد آن برای بسیار از گیاهان مضر است؛ و فاصله این دو مقدار بسیار کم است .در انسانها مقدار بسیار کمی بور درتمام بافت ها
وجود دارد؛ اما مقدار اضافی بور ممکن است منجر به آسیب سیستم عصبی شود .از این جهت بسیاری از کشورها غلظت بور در آب
آشامیدنی و فاضالب کنترل میشود که مقدار مجاز بور در آب آشامیدنی طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی  3/0میلی گرم بر لیتر
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است .بر این اساس حذف بور از آب یکی از دغدغه های بزرگ بهداشت عمومی و محیطزیست میباشد .جدول ( )0گستره غلظت
بور در محیط های مختلف را نشان میدهد.
جدول ( )3گستره غلظت بور در محیط های مختلف

 -7روش کار
در این پژوهش به بررسی حادثه از دست رفتن اب خنککننده در ورودی قلب راکتور  Nuscaleتوسط نرمافزار Pctran

پرداخته شد سپس میزان سطح آب فشارنده و مولد بخار گزارش شد .سپس توسط نرمافزار  LiveChart of Nuclidesعنصر بور
که برای کند کنندگی در قلب راکتور استفاده میشود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 -8بحث و تحلیل نتایج
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ابتدا توسط نرمافزار  Pctranحادثه از دست رفتن آب خنککننده در ورودی قلب راکتور شبیه سازی شد .از آنجایی که سیستم
های ایمنی در ابتدای آغاز حادثه وارد می شوند نتایج حادثه تا  533ثانیه بعد از اعمال حادثه گزارش شد.

نمودار ( :)1درجه حرارت غالف و قرص سوخت

در نمودار ( )0ابتدا دمای قرص سوخت و غالف سوخت به عنوان مهمترین الیه های ایمنی موردبررسی قرار دادیم؛ زیرا اگر
دمای قرص سوخت و غالف سوخت باال برود باعث ذوب قلب راکتور و انتشار مواد پرتوزا به محیطزیست میشود که در نمودار باال
دیده میشود دمای قرص سوخت کاهش می یابد اما دمای غالف سوخت ثابت میماند که بسیار ایمن است و خطر ذوب ،قلب
راکتور را تهدید نمیکند.
همانطور که از نمودار ( )5دیده میشود .سطح اب فشارنده از  00درصد مقدار خود در حالت کارکرد عادی به صفر درصد در
شرایط حادثه از دست دادن اب خنککننده می رسد؛ که این اب حاوی بور زیاد است که در اثر شکستگی در ورودی قلب راکتور یا
بخار میشود به محیطزیست وارد میشود یا از قلب راکتور خارج میشود که اب حاوی بور پرتوزا است و برای محیطزیست و انسان
بسیار زیان بار است.
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نمودار ( :)2سطح اب فشارنده
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نمودار ( :)3سطح آب قلب و مولد بخار

در نمودار ( )0دیده میشود که سطح اب قلب ثابت است اما سطح اب مولد بخار بعد از اعمال حادثه با ورود سیستم های ایمنی
ابتدا افزایش می یابد سپس با کاهش مواجه می شد؛ که این اب در مدت زمان  03روز بعد از اعمال حادثه بخار میشودو حاوی
مقادیر زیادی بور است که بخار میشودو به محیطزیست وارد میشود .سپس در قسمت دوم نتایج به تحلیل و بررسی عنصر بور 03
پرداخته شده است که در راکتورهای هستهای استفاده زیادی میشود.
جدول ( )5عملکرد شکافت تجمعی تعداد کل اتمهای تولید شده در طول زمان پس از یک شکافت

در جدول ( )0عملکردشکافت تجمعی تعدادکل اتم های تولیدشده درطول زمان پس ازیک شکافت را نشان میدهد .عنصر بور
در سطح زمین به صورت آزاد یافت نمیشود و همیشه با مادهای دیگر ترکیب شیمیایی شدهاست .در صنعت تهیه بور بسیار خالص
با سختی روبرو است چون این عنصر تمایل زیادی به تشکیل پیوند پایدار با دیگر عنصرها مانند کربن (بتازاها) دارد از این رو با
افزایش انرژی در محدوده ی خاصی واپاشی صورت میگیرد.
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نمودار ( )4طرح  3بعدی بازده شکاف
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در نمودار ( )4طرح  0بعدی بازده شکاف را نشان میدهد؛ که (بورون) میکرو مغذی بسیار مهمی برای گیاهان و حیوانات
میباشد فاصله بین این دو مقدار بسیار محدود است .در انسان ها نیز مقادیر بسیار کمی از بورون در تمام بافت ها وجود دارد ،اما
مقدار اضافی بور ممکن است منجر به آسیب سیستم عصبی شود ،از این جهت در بسیاری از کشورها غلظت بور در آب آشامیدنی و
فاضالب کنترل میشود .مقدار مجاز بور در آب آشامیدنی طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی مقدار  3/0است و بر این اساس،
حذف بور از محلولها و آب ها یکی از دغدغههای بزرگ بهداشت عمومی و محیطزیستی میباشد.

نمودار ( )5نمودار انرژی بور

نمودار ( )0نمودار انرژی بور رانشان میدهد که در مکانیک کوانتومی سیستم یا ذره تنها میتواند میزان معینی انرژی دریافت
نماید که این موضوع در مکانیک کالسیک معکوس است .این میزان معین انرژی ،تراز انرژی نام دارد .تراز انرژی همچنین برای
اشاره به الکترونهای درون اتم که در حوضه الکتریکی هسته اتم قرار دارند نیز اشاره میشود همچنین این عبارت میتواند به
معنای تراز انرژی هسته و تراز انرژی لرزشی و چرخشی در مولکولها استفاده شود .بنا به اصل طرد پائولی در یک سیستم با
برهمکنش معین هیچ دو الکترونی نمیتوانند دارای حالت کوانتومی یکسان باشند .پس باید ترازهای انرژی مجزا از اتمهای منفرد
به ترازهای جدید متعلق به هر دو اتم و نه یکی آنها تقسیم شوند .اگر انرژی پتانسیل در فاصله بینهایت از هسته اتم یا مولکول
صفر باشد ،در این حالت الکترونهای ثابت دارای پتانسیل منفی خواهند بود .اگر بیش از یک حالت کوانتومی کالسیک انرژی برابر
با هم داشته باشند ،اصطالحاً گفته میشود که ترازهای انرژی رو به انحطاط گذاردهاند که منجر به ایجاد چندگانگی میشود .اگر به
یک تراز انرژی ،دو یا چند تابع موج متمایز ،متناظر شود میگوییم تراز انرژی تبهگن است.
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نمودار ( :)6نیمه عمربور 11
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در نمودار شکل ( )1مدت زمانی که برای واپاشی یااستحاله ی نیمه ازهسته های یک ماده پرتوالزم است نیمهعمر نام دارد.
معموال نیمه عمرنمونههای پرتوزا از چند میکروثانیه تا چند میلیارد سال میباشد .معموال واپاشی هستههای ناپایدار در یک نمونه
ازتایع زیر تبعیت میکند:
N=N0 eλt

 -9نتیجه گیری
از آنجایی که راکتورهای هستهای نسل جدید به خصوص راکتور  Nuscaleاز ایمنی باالیی برای جلوگیری از ذوب قلب
راکتور و عدم انفجار هستهای هستند .لذا همانطور در شبیه سازی نیز نشان داده شد در شرایط حادثه وخیم هستهای از دست دادن
آب خنککننده قلب راکتور ،دمای قرص سوخت نه تنها افزایش نمی یابد بلکه کاهش نیز می یابد که نشان میدهد این راکتور
برای محیطزیست بسیار ایمن است؛ اما در شبیه سازی نشان داده شد که آب حاوی بور در فشارنده و مولد بخار کاهش می یابد که
این آب یا بخار میشود یا از نیروگاه خارج میشود؛ که در نتیجه به طریقی وارد محیطزیست میشود .لذا این آب حاوی بور زیادی
است؛ اما از آنجایی که در حال حاضر پژوهشهای بالینی و اثر بور بر بیماران در شرایط حوادث هستهای غیر ممکن است .لذا
بررسی دقیق و کامل عنصر بور و واپاشی آن اطالعات مفیدی در اختیار پزشکان در شرایط حوادث هستهای در بیمارانی که در
اطراف نیروگاه هستهای هستند میگذارد .لذا اطالعات مربوط به عنصر بور نیز گزارش و تحلیل شد .در نتیجه میتوان در مواقع
حوادث هستهای اثرات این حوادث هسته در محیطزیست را بیشتر شناخت.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست ،منابع طبیعی و توسعه پایدار
سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)31 :پاییز 3111

نقـش مالی اقلیم در رشد اقتصادی و توسـعه پایدار

میالد شاهواروقی

فراهانی1

تاریخ دریافت00/90/41 :
تاریخ پذیرش00/49/91 :
کد مقاله11044 :

چکـیده
یکی از سنگ بناهای اصلی و چارچوبهای مورد توجه در مذاکرات اتحادیه اروپا در ارتباط با تغییرات جوی و آب و هوایی،
مالی اقلیم می باشد که این تأمین مالی از طریق تأمین مالی عمومی و تأمین مالی خصوصی در جهت کاهش آالینده ها و
افزایش تاب آوری علیه اثرات منفی تغییرات آب و هوایی صورت می گیرد .تغییرات جوی همواره چالشی اساسی طی زمان
بوده است .مدت زمان طوالنی است که به یک تهدید تبدیل شده است و این نوعی واقعیت است .انتشار گازهای گلخانه
ای به شدت رو به افزایش است .با عدم تصمیمات و اقدام ضروری و به هنگام ،اقوام و ایاالت با چالش هایی اساسی مانند
خشکسالی ،طوفان های سهمگین تر ،کاهش سطح آب اقیانوس ها ،سیلهای ناگهانی و در نهایت خطر امنیت غذایی
مواجه خواهند شد .اقدامی که اکنون مسئوالن انجام می دهند ،اثراتش در بلندمدت در راستای توسعه پایدار مشاهده خواهد
شد .در این میان نقش مالی اقلیمی بسیار درخشان خواهد بود .کشورهایی که در این زمینه اقدام به سرمایه گذاری کرده
اند (مانند چین ،آمریکا ،هلند ،استرالیا و  )...و از ابزارهای نوین مالی مانند مالی سبز و محصوالتش بهره برده اند ،نتایج
بسیار درخشانی کسب کرده اند .هدف اصلی از ارائه این مقاله ،توجه به اهمیت موضوع مالی اقلیمی و توجه به سرمایه
گذاری در این بخش و درنهایت ،تأثیراتش در اقتصاد و رشد اقتصادی می باشد .از جنبههای نوآوری این مقاله ،میتوان به
نوین بودن موضوع و بررسی آن در ابعاد گسترده و جامع اشاره کرد که سعی شده تمامی جوانب با اهمیت پوشش داده
شوند .از جنبه های ضروری بودن موضوع نیز می توان به پیامدهای زیان بار در صورت غفلت از آن دانست که پرداختن به
این موضوع ضروری به نظر می رسد.

واژگـان کلـیدی :مالی اقلیم ،تغییرات اقلیم ،صندوق های سرمایه گذاری عمومی و خصوصی ،تابآوری اقلیم ،توسعه
پایدار

 -3کارشناس ارشد مالی (مهندسی مالی و مدیریت ریسک) ،دانشگاه خاتم ،ایران ،تهرانm.shahvaroughi@khatam.ac.ir ،
ORCID: 0000-0002-1588-7914
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)31 :پاییز 3111

عدم توانایی پاسخ به موقع در برخورد با خطرات جوی و آب و هوایی میتواند پیامدهای ناگواری برای زندگی ما داشته باشد.
زندگی بشر می تواند تحت تأثیر این وقایع و برخی اوقات فجایع مانند بالیای طبیعی ،مشکالت مربوط به سالمتی و بحران های
آب و غذایی مانند جریانات مهاجرت قرار گیرد .شواهد تجربی گویای آن است که کشورهای کمتر توسعه یافته بیشتر در معرض
این خطرات قرار دارند .بعالوه اینکه ،مخاطرات مربوط به تغییرات آب و هوایی میتواند منجربه زیان های اقتصادی در سیستم مالی
شود .سناریوها ،براساس طرز چگونگی برخورد و سرعت واکنش به این تغییرات تغییر یافته و به سمت اقتصاد جدید مبتنی بر کربن
پایین در حرکت است (بانگا .)9940 ،از سویی دیگر ،جریان حرکت به سمت اقتصاد با کربن پایین ،فرصتهای سرمایه گذاری
مهمی را بوجود آورده است .سرمایه گذاریهای مالی مستقیما اثرات تغییرات اقلیمی را کاهش داده و سازگاری و پرداختن به این
اثرات و پیامدهای منفی ،مالی اقلیمی برعهده دارد .هم بخش عمومی و هم بخش خصوصی نیازمند هستند که سرمایه گذاری در
این حوزه را جهت تحقق توسعه پایدار گسترش دهند (آگدن و همکاران  .)9942 ،در نتیجه ،همکاری و مشارکتی جهت هماهنگی
بین بخش عمومی و خصوصی جهت حداکثرسازی بهرهمندی از منابع و هم افزایی  ،بسیج منابع در راستای کاهش اثرات منفی
تغییرات اقلیمی و مهاجرتها امری حیاتی به نظر می رسد (پاتل و همکاران  .)9999 ،بدون این همکاری ،با خطرهایی مواجه
خواهیم بود .جهت مشارکت بخش خصوصی و انتقال موفقیت آمیز وجوه به این سمت ،باید نیازها و انتظارات آن ها را برطرف کرد.
شرکتی با عنوان  BlueOrchardپیمایشی میان سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام داده است .یافته های مهم این پیمایش
بدین شرح است:
 .4درک و فهم محدود و پایین حاصل از گزارشگری خطرات اقلیمی
 .9در معرض خطر بودن نسبتا پایین بخش خصوصی با مالی اقلیمی
 .3عالقه بیشتر به گسترش پورتفوی سرمایه گذاری با مالی پایدار از جمله مالی اقلیمی
 .1نیاز بخش های عمومی و خصوصی جهت همکاری در حوزه مالی اقلیمی
Source: Rethinking Climate Finance, Taking Action against Climate Change, Opportunities and
)Challenges for Financial Players. (2020

سرمایه گذاران همواره به محاسبه سود و زیان پورتفوی خویش می پردازند و خطرات ناشی از اقلیم را باید یکی از مخاطرات
پورتفوی خویش قرار دهند .یکی دیگر از جنبه های با اهمیت این موضوع ،اشاره بانک جهانی است و این نکته که باید ترلیون
دالری و نه میلیارد دالری صرف امور مالی اقلیمی شود ( Financing Climate Futures, 2020).از این جمله اینگونه
استنباط می شود که به مالی اقلیمی باید بیش از پیش توجه شود تا زیان ناشی از آن به حداقل برسد.
در ادامه ساختار مقاله به شرح زیر می باشد:
در بخش اول به تعریف مالی اقلیمی و شش اصل مالی اقلیمی پرداخته ایم .در بخش دوم به بسط اصولهای مالی اقلیمی می
پردازیم .در بخش سوم به معرفی مکانیزم مالی اقلیمی می پردازیم .در بخش چهارم به ارقام حاصل از بکارگیری مالی اقلیمی در
کشورهای مختلف و وضعیت آن ها از نظر مالی اقلیمی می پردازیم .در بخش پنجم به درسهایی که میتوان از مالی اقلیمی گرفت
اشاره کرده و در بخش نهایی به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.

 -2مالی اقلیم
 -1-2تعریف مالی اقلیم
مالی اقلیمی ،تأمین مالی است که با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تقویت آزادسازی گازهای گلخانه ای سبز می
باشد و اهدافی مانند کاهش آسیب پذیری و نگهداری و بقا و بهبود اکوسیستم در راستای کاهش اثرات مخرب را دارد (الیس و
همکاران  .)9943 ،این تعریفی است که براساس اتحادیه اروپا و کمیته مالی مربوطه بیان شده است .این به معنای انتقال جریان
منابع عمومی از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای درحال توسعه در راستای ایفای تعهد ایجاد منابع نوین مالی کمکی به
منظور سازگاری و کاهش این خطرات است (استوارت و همکاران  .)9990 ،از نمونه خطرات حاصل از تغییرات اقلیمی میتوان به
9درجه گرمتر شدن کره زمین و باال آمدن آب اقیانوسها و سایر مخاطرات اشاره کرد که منجربه سوق دادن منابع به سمت پروژه
ها و برنامه های راهبردی می شود (استکل و همکاران  .)9942 ،این برنامهها شامل مکانیزم های خاص ،کمک های مالی و
پشتیبانی جهت گسترش فعالیت ها و توسعه ظرفیتهای کاهش مخاطرات تغییرات اقلیمی مانند کربن کم ،تحقیق و توسعه ،توسعه
پایدار و توسعه اقتصادی می باشد .تا ماه نوامبر سال  ،9999بانکهای توسعه یافته و بخش های خصوصی در مجموع به 499
میلیارد دالر در سال برای اتحادیه اروپا سرمایهگذاری نکردهاند .گرچه با وجود ظهور و بروز بیماری کووید  149 ،40بانک توسعه
یافته جهت بازیابی سبز سرمایهگذاری کرده اند.(Word Bank Update, 2020).
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 -2-2اصول مالی اقلیمی
در جدول زیر شش اصل حاکم بر مالی اقلیمی که باید به عمل منجرب شود به قرار شکل زیر می باشد:

شکل  -1اصول شش گانه مالی اقلیم )(Source: Climate Finance for Global Impact. 2020

جهت کاهش ریسکهای مبتنی بر شرایط اقلیمی ،سازمانها و مؤسسات (بخشهای عمومی و خصوصی) اقدام به
سرمایهگذاری میکنند .برای افزایش بهرهوری و هماهنگی بین بخشها ،اصول هایی در نظر گرفته شده است که به قرار زیر
میباشد:

 -1-3تفویض اختیارات به زیرمجموعه

ها1

اصل تفویض اختیار به زیرمجموعه ها فرض می کند که مداخالت تاب آوری تغییرات اقلیمی و یا تصمیمات مربوطه ،باید در
پایین ترین سطح دولتی ایجاد و بعد به باالترین رده ها ابالغ شود تا اثربخشی آن افزایش یابد .در واقع نگاهی پایین به باال دارد.
این اصل در واقع حمایت و پشتیبانی از مؤسسات و مکانیزم دولتی جهت ایجاد فضا برای سطح خرد می کند تا تصمیمات مربوط به
تاب آوری اقلیمی با جدیت بیشتری دنبال شود.
 مالی اقلیمی قابل دسترسی و گسترش توسط مسئوالن مربوطه سطوح پایین است. مشارکت افراد و مهارت رهبران و پیشروان آن را قوی تر میکند. مشارکت محلی (بخش عمومی) نیز مؤثر است.این مشارکت و اقدام محلی (بومی سازی ) میتواند در طیف های مختلفی درنظرگرفته شود .در جدول زیر طیفهای مختلف
این مشارکت آورده شده است:

4

عنوان بومیسازی
بدون

بومیسازی9

9

بومیسازی

محدود3

3

بومیسازی

بخشی1

1

بومیسازی

قوی4

4

بومیسازی

کامل2
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 -3اصول مبنی بر مالی اقلیمی

جدول  -1طیفهای مختلف بومی سازی
توضیحات
سازمانهای ملی و بینالمللی مستقیما بدون دخالت سازمانهای بومی و محلی اقدامات مربوطه را انجام میدهند.
سازمانهای بومی و افراد آسیب پذیر به صورت سیستماتیک در چارچوب تصمیم گیری های داخلی در ارتباط با
کانال توزیع مالی اقلیمی قرار می گیرند.
سازمانهای بومی و افراد آسیب پذیر به صورت سیستماتیک به صورت برابر در چارچوب تصمیمگیریهای داخلی
در ارتباط با کانال توزیع مالی اقلیمی قرار می گیرند.
سازمانهای بومی و افراد آسیب پذیر با تشریک مساعی تصمیمات را از طریق توزیع و بکارگیری مالی اقلیمی با
سازمانهای مالی و بین المللی می گیرند.
سازمانهای محلی و افراد آسیبپذیر در تشخیص بکارگیری مالی اقلیمی که بوسیله سازمانهای مالی و بین
المللی پیشنهاد میشود پشتیبانی شده و بوسیله مسئوالن بومی و محلی درخواست داده شده یا دعوت میشوند.

1 Subsidiarity
2 No Localization
3 Limited Localization
4 Partial Localization
5 Strong Localization
6 Full Localization
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 -2-3قدرتمندبودن در برابر خطرات اقلیمی و عدم قطعیت

ها1

جهت درک علمی از خطرات اقلیمی و عدم قطعیت های جاری و آتی ،الزم است که تمامی افراد ،تمامی رویکردها را جهت
ایجاد تاب آوری مورد نیاز را درنظر بگیرند .بگونهای عمل نکنند که منجربه ناسازگاری شود .همچنین ثروت و دانش بومی
درارتباط با تغییرات اقلیمی و خطرات بومی و آسیب پذیری ها وجود دارد .اما بدون درک دامنه ای از تغییرات اقلیمی محتمل آتی،
این ممکن است به ناسازگاری منجرب شود .این اصل بدنبال فهم آن است که در کجا مالی اقلیمی جهت کمک به دانش مذاکره
با انجمنهای محلی درباره خطرات اقلیمی و عدم قطعیتها استفاده می شود .این اصل بدنبال آن است که چگونه این دانش را
درون سیستم بومی ،تعبیه کند.
 اطالعات بلندمدت و کوتاه مدت حاصل از خطرات اقلیمی با همکاری و مشارکت گسترش یافته و با تصمیمات بومیجریان می یابد.
 اطالعات علمی و بومی حاصل از اقلیم (سنتی ،بومی و محلی) با دانش عمومی یکپارچه می شود -ظرفیتها جهت تفسیر و بکارگیری اطالعات اقلیمی ،خصوصا عدم قطعیت های اقلیمی بکاربرده می شود.

 -3-3بردباری و توانایی پیش

بینی2
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جهت بکارگیری مؤثر تاب آوری اقلیمی خصوصا در سطح بومی که ظرفیت ها ممکن است کم باشد و نیاز به قوی شدن طی
زمان داشته باشند ،نیازمند هستند که طی مقیاس زمانی بلندمدت که حداقل 49سال است ،تأمین مالی شوند .همچنین ،تأمین مالی
باید از سالی به سال دیگر قابل پیش بینی باشد تا از عدم پیشرفت کار جلوگیری شود .سرمایه گذاران اقلیمی ،باید نسبت به کسب
بازدهی در بلندمدت مشتاق باشند و دیدگاه بلندمدت خود را دربرنامه های خود بکارگیرند.
 مالی اقلیمی دربازه زمانی چندساله و تسهیم طی چندین سال اعمال می شود مالی اقلیمی از سالی به سال دیگر قابل پیش بینی است -مالی اقلیمی جهت بهبود توانایی پیش بینی جریانات ،با اعتماد قابل دسترسی است.

 -4-3برنامه ریزی

منعطف3

سرمایه گذاری تاب آوری اقلیمی خوب نیازدارد که با تغییرات سازگار باشد .ازآنجایی که هیچ برنامه تاب آوری کاملی وجود
ندارد ،رویکردهای سفت و سخت می تواند احتمال ناسازگاری و نوآوری محدود را افزایش دهد .برنامه مالی اقلیمی باید منعطف به
همراه تأکید بر نظارت و یادگیری منظم گردآوری شود .برخی ناکامی ها در سرمایهگذاری باید پذیرفته شوند ،بدین جهت که
میتوانند به یادگیری خوبی منجرب شوند.
 بودجه های مالی اقلیمی جهت سازگاری با تغییرات ،شرایط ،ریسک ها و فرصتها گردآوری شود. -برنامهریزی متمرکز بر یادگیری مستمر ،از جمله مبنی بر سیستمهای پشتیبانی کافی جهت نظارت ،ارزیابی و یادگیری باشد.

 -5-3ریسک

پذیری4

افرادی که در زمینه مالی اقلیمی سرمایه گذاری می کنند ،باید با امتحان رویکردهای جدید و نوین با بکارگیری ظرفیتهای
بومی تمایل به ریسک پذیری نشان دهند .تأمین کنندگان مالی اقلیمی باید ریسک عدم سرمایه گذاری را نیز درنظر بگیرند.
 مالی اقلیمی در رویکردهای نوین و جدید سرمایه گذاری کرده و سازمان ها تمهیدات و برنامه هایی را بکارببرند که قبالظرفیتها موجود نبوده و با نوآوری این کمبودها را برطرف کنند.
 جهت بهبود شرایط در حوزه مالی اقلیمی ،مهارتها و توانایی های خود را با گزینش رویکردهای مختلف نوین تقویتکنند.

-6-3

همگرایی5

هیچ سرمایه گذاری یا برنامه ای در مالی اقلیمی به تنهایی نمی تواند تمامی ریسک ها را مورد خطاب قرار دهد و منجربه
موفقیت در سرمایه گذاری های تاب آوری اقلیمی شود .رویکردی نیاز است که تمام جامعه به همراه تالش بخش دولتی و
خصوصی ،شهروندان و  ...همگرا و همسو با هم تالش و همکاری کنند .به عبارتی دیگر ،تمامی منابع ،دانش فنی و سرمایه ها را
جهت کاهش محدودیت ها بکارگیرند و اینکه تمامی جوانب بااهمیت درنظرگرفته شوند .درنتیجه قدرت تاب آوری افزایش می یابد.
 بسیج منابع ،امکانات ،دانش فنی و سرمایه گذاری جهت بهبود و تقویت تاب آوری1Robust Understanding of Climate Risk and Uncertainty
2 Patient and Predictability
3 Flexible Programming
4 Risk Taking
5 Convergence
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نگاهی راهبردی به برنامه ها و بکارگیری آحاد جامعه.

 .4مکانیزم مالی اقلیمی
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جهت تسهیل مفاد مالی اقلیمی ،مجمع مکانیزم مالی را جهت تهیه منابع مالی برای کشورهای درحال توسعه ایجاد کرده
است .این مکانیزم در پروتکل کیوتو و معاهده پاریس بکاربرده شده است (وینکلر و همکاران .)9942 ،
مجمع بیان می کند که عملیات مکانیزم مالی به یک یا چند سازمان بین المللی موجود سپرده شده است .تسهیالت جهانی
محیط زیست ( ،)GEFبه عنوان سازمان عملیاتی مکانیزم مالی خدمت میکند از زمانی که مجمع در سال  4001به رسمیت
شناخته شد .در کنفرانس احزاب 42در سال  9949احزاب ،صندوق اقلیمی سبز را تأسیس کردند و درسال  9944نیز آن را به
عنوان سازمان عملیاتی مکانیزم مالی طراحی کردند .مکانیزم مالی به کنفرانس احزاب پاسخگو است بگونه ای که برمبنای رویه ها،
اولویت های برنامه ای و معیارهای شایستگی جهت تأمین مالی تصمیم گیری می کند (ناخودا و همکاران .)9944 ،
ضمن ارائه رهنمودهایی برای  GEFو  ،GCFاحزاب دو صندوق مخصوص را تأسیس کردنده اند که صندوق تغییرات اقلیمی
خاص ( )SCCFو صندوق کشورهای حداقل توسعه یافته( LDCFهردو بوسیله  GEFو صندوق تطبیق  )AFتأسیس شده تحت
پروتکل کیوتو در سال  9994مدیریت می شوند.
در کنفرانس تغییر اقلیم پاریش در سال  ،9944احزاب توافق کردند که سازمانهای عملیاتی مکانیزم مالی GCD ،و ،GEF
بعالوه  SCCFو  LDCFباید به خدمت معاهده پاریس درآیند .در کنفرانس احزاب  42سال  ،9949احزاب تصمیم گرفتند که
کمیته دائمی مالی ) )SCFرا جهت همکاری و کمک به  COPدر اعمال وظایف در ارتباط با مکانیزم مالی مجمع تأسیس کنند.
اخیرا SCF ،چهار وظیفه خاص دارد:
 -4کمک به  COPجهت بهبود انسجام و هماهنگی در تسلیم کمک مالی
 -9کمک به  COPدر عقالیی سازی مکانیزم مالی
 NFCCC -3پشتیبانی از  COPدر بسیج منابع مالی جهت تأمین مالی اقلیمی
 -1پشتیبانی از  COPدر اندازه گیری ،گزارشگری و تأیید پشتیبانی ایجاد شده برای بخش های مربوط به کشورهای درحال
توسعه.
همچنین کمیته وظیفه دارد که انجمن های ساالنه ای را در ارتباط با مالی اقلیمی سازماندهی کرده و دستورالعملهایی را برای
بخش های عملیاتی گردآوری و ارائه کند ،از متخصصان کمک گرفته و گزارشات دوره ای را بررسی کنند .در نتیجه SCF ،جهت
تقویت پیوند و ترویج همکاری با بخش های مختلف مالی اقلیمی در داخل و خارج از مجمع ایجاد شده است .در کنفرانس احزاب
سال  ،9944احزاب تصمیم گرفتند که  SCFباید در خدمت معاهده پاریس قرار گیرد.
فرایند تأمین مالی بلندمدت با هدف پیشرفت در بسیج منابع در ابعاد وسیع و گوناگون عمومی و خصوصی ،دوسویه و چندسویه
که شامل منابع جایگزین می باشد ،جهت بکارگیری در مالی اقلیمی هدف گذاری شده است .فعالیت هایی که  COPدر سال
 9999دنبال می کند بدین شرح است :برگزاری کارگاه های آموزشی ساالنه توسط دبیرخانه تحت نظارت سازمان ،کشورهایی در
غالب برنامه دوساله اطالعاتی را درباره راهبردها و رویکردهای خود پیرامون مالی اقلیمی ارائه می دهند و تشکیل گفتگوی دو ساله
وزیران سطح باال در مورد امور مالی اقلیم.
از طریق معاهده کانکون در سال  9949کشورهای احزاب توسعه یافته متعهد شدند که در قالب اقدامات مهم جهت کاهش
اثرات اقلیمی و شفافیت در بکارگیری ،در راستای برطرف ساختن نیازهای کشورهای توسعه یافته سالی 499میلیارد دالر جمع آوری
کنند .زمانی که احزاب معاهده پاریس این هدف را برگزیدند ،تصمیم گرفتند که تا سال 9999این هدف و نقشه راه را دنبال کنند و
تا قبل از سال  9994کنفرانسی جهت تحقق احزاب معاهده پاریس به خدمت گرفته شود که این کنفرانس به  CMAمعروف است.
الزم به ذکر است که  UNFCCCدر وب سایت خود دارای پورتال داده های مالی اقلیمی با توضیحات ،جداول و تصاویر
جهت درک بهتر فرایند مالی اقلیمی است و درواقع دروازه ای جهت آگاهی نسبت به فعالیت های سرمایه گذاری در کشورهای
درحال توسعه و اقدامات اقلیمی می باشد .پورتال مالی دارای 3ماژول است که هریک شامل اطالعات موجود درباره احزاب و
سازمانهای عملیاتی مکانیزم مالی می باشد.)Gender_Climate_Change_Training Module 5 Finance, 2017).
اولین ماژول ،ماژول انجمن های ملی می باشد که اطالعاتی را پیرامون مشارکت کشورها در مفاد منابع مالی ،در قالب
گزارشگری منظم به مجمع ارائه می دهد .ماژول دوم ،ماژول تأمین مالی با شروع سریع می باشد که شامل اطالعاتی درباره منابع
گردآوری شده توسط کشورهای توسعه یافته در قالب تعهداتشان در زمینه گردآوری تقریبا 39میلیارد دالر طی سال  9949الی
 9949است .ماژول سوم ،درباره وجوه مدیریت شده بوسیله  GEFمیباشد و درواقع تالشی گروهی بین دبیرخانه  UNFCCCو
 GEFاست و شامل اطالعاتی درباره جریانات مالی اقلیمی  GEFو نقش آن به عنوان یکی از سازمانهای عملیاتی مکانیزم مالی
مجمع می باشد .بعالوه اینکه ،اطالعاتی پیرامون پروژه ها و برنامه های  AFارائه می دهد که می تواند در پورتال مالی یافت شود.
این صندوق تحت پروتکل کیوتو در راستای تأمین مالی پروژه ها و برنامه های کشورهای در حال توسعه ای که از احزاب پروتکل
کیوتو هستند ،تأسیس شده است.
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 -5گزارشاتی پیرامون بکارگیری مالی اقلیمی در کشورهای مختلف
در این بخش به ارائه جزئیاتی پیرامون مالی اقلیم در کشورها و مناطقی که موفق به بکارگیری شده اند پرداخته ایم.
کشورهایی که از مشاوران بهره مند شده و پیوسته بدنیال یادگیری درارتباط با این موضوع هستند.
)(Source: Climate Finance for Global Impact. 2020
جدول  -2نمونه پروژههای انجام شده در کشورهای مختلف
سرما
ردیف

منطقه

موضوع

1

کارائیب
شرقی

تقویت تاب آوری

یه
گذار

پروژه
2
پروژه
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پروژه

5

ایجاد تاب آوری
اقلیمی

GC
F

صندوق سرمایه
گذاری زیست
محیطی

توانمندسازی
کشاورزان روستایی و
انجمن های آسیب
پذیر در برابر تغییرات
اقلیمی

AF

موسسه ملی
تنوع زیستی
آفریقای جنوبی

افزایش تاب آوری
اقلیم

AF

سازمان حمایت
از توسعه پایدار

بوتان

یکپارچه سازی دانش
کالسیک با دانش
اقلیم

GC
F

غنا ،نیجریه
و اوگاندا

تأمین مالی ریسک
بلندمدت

GC
F

49میلیون دالر
طی پنج سال

49میلیون
دالر

کاستاریکا

9941

سازمان بین
المللی WWF

بوتان

9942

غنا ،نیجریه و
اوگاندا

9942

9224میلیون دالر
طی ده سال

44223میلیو
ن دالر

92میلیون دالر
طی 49سال

42میلیون
دالر

AF

صندوق سرمایه گذاری تاب آوری کشاورزی ()ARAF

پروژه
7

PPC
R

بانک جهانی،
،AFDB
سازمان مالی
بین المللی

زامبیا

9990

09میلیون دالر

تاجیکستان

برنامه ریزی سرمایه
گذاری تاب آوری
مشارکتی و توسعه
یافته

PPC
R

 ،ADBبانک
جهانی و
EBRD

تاجیکستان

9949

21میلیون دالر

 PPCRتاجیکستان

آنچه از این جدول استنباط می شود به قرار زیر می باشد:
 .4پروژهها در سه قالب اهداف کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت دنبال شده اند.
 .9تمامی سطوح از جمله بخش عمومی ،خصوصی و حتی شهروندی در این پروژه ها مشارکت می کنند.
 .3پروژهها براساس ظرفیت ها برنامه ریزی شده است.
 .1توجه به موضوع تاب آوری اقلیم و اهمیت آن در بخشهای مختلف از جمله بخش کشاورزی
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34122میلیو
ن دالر

 PPCRزامبیا

پروژه

پروژه

آفریقای جنوبی

9941

9211میلیون دالر
طی پنج سال

9211میلیون
دالر

بوتان برای زندگی

برنامه ریزی سرمایه
گذاری تاب آوری
مشارکتی و توسعه
یافته

8

نامیبیا

9942

49میلیون دالر
طی پنج سال

49میلیون
دالر

کاهش آسیبپذیری با تمرکز بر بخشهای حیاتی (کشاورزی ،منابع آبی و )...جهت کاهش آثار منفی تغییرات اقلیم و تقویت تابآوری این بخشها

پروژه
6

9942

بکارگیری سازگاری :اعطای تسهیالت جهت توانایی پاسخگویی سطح بومی با تغییرات اقلیمی
کاستاریکا

پروژه

سازمان محیط
زیست

آنتیگوا و باربودا،
دومینیکا و گرنادا

 99میلیون دالر
طی چهارسال

9922
میلیون دالر

قدرت برای سازگاری :ایجاد تاب آوری اقلیمی از طریق مدیریت منابع طبیعی انجمن در نامیبیا
آفریقای
جنوبی

4

اجرایی

تأیید

سرمایه گذار

پروژه

یکپارچه سازی سازگاری فیزیکی و تاب آوری جامعه از طریق بخش عمومی ،خصوصی و شهروندی در کارائیب
نامیبیا

3

GC
F

سازمان

کشورها

سال

تأمین مالی

مبلغ کل

2229میلیون
دالر

همانگونه که بیان شد در مالی اقلیم سازمانهای بین المللی مختلفی مشارکت میکنند .در جدولهای زیر ،میزان
سرمایهگذاری هریک از این سازمانها و مؤسسات و مشارکت آنها در مالی اقلیم طی سال  9949الی  9940نمایش داده شده
است:

(Source: JOINT REPORT ON MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKS ’Climate Finance)2019

WBG: World Bank Group
IsDB: Islamic Development Bank
IDBG: Inter-American Development Bank Group
EIB: European Investment Bank
EBRD: European Bank for Reconstruction and Development
ADB: Asian Development Bank
AFDB: African Development Bank
MDB: Multilateral Development Bank
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شکل .2سرمایهگذاری بخشهای مختلف در مالی اقلیم از سال  2115الی 2112

شکل -3سرمایه گذاری بخش عمومی و خصوصی در مالی اقلیم طی سال  2112الی 2116
)(Source: UNFCCC Standing Committee Finance, 2018; Climate Policy Initiative, 2018

همانطور که قابل مشاهده است ،میزان سرمایه گذاری بخشهای مختلف طبق گزارش  MDBاز سال 9949الی ( 9942با
توجه به اشکال) افزایش یافته است .در شکل زیر ،میزان سرمایه گذاری بخش های مختلف به تفکیک آورده شده است:
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شکل .4سرمایه گذاری سازمانهای مختلف در مالی اقلیم به تفکیک
(Source: JOINT REPORT ON MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKS ’Climate Finance)2019
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نکاتی که از جدول 4و 9استنباط می شود به قرار زیر است:
 در شکل ،4مجموع مالی اقلیم شامل اقتصادها در سه سطح با درآمد پایین ،درآمد متوسط و درآمد باال می باشد .تا حدامکان پروژه های مالی اقلیمی به دودسته تقسیم می شود .4 :درآمد کم و متوسط  .9درآمد باال .مالی اقلیم که جهانی
است یا نمی تواند به گروهی خاص اختصاص یابد ،تحت گروه با درآمد باال گزارش می شوند.
 گزارشات  IsDBبه غیر از عملیات اعظای گروه  IsDBاز جمله  ICIEC ،ITFC ،ICDاست. در گزارش مالی اقلیم  MDBچاپ  ،9944-9942شکلهای مالی اقلیم EIBمحدود به اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه و برخی اقتصادهای اتحادیه اروپا (مانند بلغارستان ،کرواسی ،قبرس ،مجارستان ،لهستان ،رمانی ،اسلواکی و  ...به
همراه گزارش یونان از چاپ 9942و جمهوری چک تنها در چاپ  )9944بوده است دربرگیرنده سایر اقتصادهای اتحادیه
اروپا که  EIBاقدامات اقلیمی را حمایت می کرده ،نمی باشد .تعهدات مالی اقلیم  EIBدر سال  9940شامل تمام
اقصاد اتحادیه اروپا است بعالوه آنهایی که قال پوشش داده شده اند.
اما نکات دیگری نیز در ارتباط با این سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف از نظر آماری وجود دارد( :واتسون و همکاران ،
 )9949در سال  ،9942صندوق های سرمایه گذاری چندوجهی اقلیم رقمی نزدیک به 9میلیارد دالر برای  449پروژه و 29کشور را
ثبت کرده اند .سهم  GCFمبلغ 4میلیارد دالر بوده است .در سالهای اخیر SIDS ،حمایتهای فراوانی را از سوی صندوق های
سرمایه گذاری چندوجهی دریافت کرده است .بیش از دوسوم از 19کشور از سال  9993از وجوه پروزه های  SIDSبهره مند شده
اند .کشورهای با حداقل توسعه یافتگی که براساس  UNFCCCقرار بود سهم بیشتری را از سرمایه گذاری ببرند ،از صندوق اقلیم
چندوجهی کمترین بهره را برده اند .ماهیت مالی اقلیم بین نواحی مختلف یکسان نیست در حالیکه هم آسیا و هم آمریکای التین
کارائیب حدود  %19از وام های با امتیاز و زیرمجموعه آفریقا حدود  %24از تأمین مالی را به خود اختصاص داده اند.

شکل .5میزان اختصاص صندوق سرمایه گذاری چندوجهی به بخش های مختلف در جهان
)(Source: Climate Funds Update, 2017
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کسری از وجوه صندوقهای چندوجهی اقلیم به پروژههای آبی تنها به مبلغ  230میلیون دالر یا  % 1اختصاص داده شده است.
برنامه های  GCFو سایر برنامههای مربوطه بیش از نصف این مبلغ را تشکیل میدهد .موضوع آب بسیار حائز اهمیت است که
باید بیش از این ها به آن توجه شود.

شکل .6مبلغ تثبیت شده جهت سرمایهگذاری در مالی اقلیم طی سالهای  2116الی 2117
)(Source: Climate Funds Update, 2017
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تأمین مالی جهت کاهش اثرات گازهای گلخانه ای و جنگل زدایی به رقم 422میلیارد دالر را از 9993تشکیل می دهد که
یک پنجم از این مبلغ را محقق ساخته اند .اما در سال  ،9942این رقم به مبلغ  41میلیون دالر تثبیت شده است درحالیکه
کاستاریکا به تنهایی  424میلیارد دالر جهت تحقق اهدافش نیاز دارد GCF .رقم  499میلیون دالر جهت افزایش امیدها در
سالهای اخیر اختصاص داد .وجوه حاصل از سرمایه گذاری در سایر بخشهای غیراقلیمی افزایش یافته است .بین سال 9943الی
 ،9944کشورهای عضو  G20مبلغ  29میلیارد دالر را ساالنه صرف تولید انرزی سوختهای فسیلی کرده اند.

شکل .7میزان سرمایه گذاری کشورها در سوختهای فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر
)(Source: Climate Funds Update, 2017
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در شکلهای زیر ،میزان سرمایه گذاری در هربخش از جمله مالی قهوه ای و مالی سبز آورده شده است:

شکل -8میزان سرمایهگذاری در مالی قهوه ای (سوختهای فسیلی)
)(Source: UNFCCC Standing Committee on Finance, 2018

شکل .2میزان سرمایهگذاری در مالی سبز (سوختهای تجدیدپذیر)
)(Source: UNFCCC Standing Committee on Finance, 2018
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از شکلهای باال می توان متوجه شد که سهم بیشتر سرمایهگذاری در مالی قهوه ای و مالی سبز به ترتیب به استخراج
سوختهای فسیلی و الکتریسیته و صنایع همگانی اختصاص داده شده است و کمترین آن مربوط به معدن زغال سنگ و آب و
فاضالب میباشد .درضمن ،میزان بازدهی هریک از اوراق قرضه سبز و اوراق قرضه قهوهای به ترتیب در قالب نمودار توزیع
هیستوگرام آورده شده است:

شکل .11میزان بازدهی حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مالی سبز(سوختهای تجدیدپذیر)
)(Source: UNFCCC Standing Committee on Finance, 2018

شکل .11میزان بازدهی حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مالی قهوه ای(سوختهای فسیلی)
)(Source: UNFCCC Standing Committee on Finance, 2018

همانطور که مشخص است بازده حاصل از سرمایه گذاری در مالی سبز بین  -9294الی  9292است در حالیکه میانگین حاصل
از سرمایه گذاری در مالی قهوه ای کمتر است و دارای پراکندگی بیشتری است .طی سالیان اخیر ،امیدها نسبت به توسعه پایدار و
حرکت از مالی قهوه ای به مالی سبز افزایش یافته است .اقدامات ملی از طریق صنعت بانکداری ،بازار سهام ،سرمایه گذاری و
بیمه افزایش داشته است .در سال  ،9942بازار بورس لندن دستورالعملهایی را درباره چگونگی بکارگیری مالی اقلیمی و نحوه افشا
بیان کرد .بانک مرکزی برزیل دستورالعمل هایی را جهت یکپارچه سازی مدیریت ریسک صادر کرد و بخشی در بورس اوراق بهادار
کشور هند نیازمندی هایی را جهت صدور و بکارگیری اوراق بهادار سبز منتشر کرد.
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 -6پیامدهای حاصل از بکارگیری مالی اقلیم
بوسیله تحلیل پروژه های بکاررفته و اثرات آن ها و با کمک شش اصول مالی اقلیمی می توان نتایج زیر را درمورد هریک از
این اصولها به طور خالصه دریافت:
جدول -3پیامدهای حاصل از بکارگیری اصول ششگانه مالی اقلیم
ردیف

اصول

4

تفویض اختیارات
به زیرمجموعه ها

9

قدرتمندبودن در
برابر خطرات
اقلیمی و عدم
قطعیت ها

3

بردباری و توانایی
پیش بینی

1

برنامه ریزی
منعطف

4

ریسک پذیری

2

همگرایی

پیامدها
 .4مالی اقلیم به مجریان محلی واگذار می شود و بوسیله آنها نیز قابل اجرا است.
 .9مشارکت افراد و مهارت رهبران و پیشروان آن را قوی تر میکند.
 .3مشارکت محلی (بخش عمومی) نیز مؤثراست.
 .4اطالعات بلندمدت و کوتاه مدت حاصل از خطرات اقلیمی با همکاری و مشارکت گسترش یافته و با
تصمیمات بومی جریان می یابد.
 .9اطالعات علمی و بومی حاصل از اقلیم (سنتی ،بومی و محلی) با دانش عمومی یکپارچه می شود.
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شکل .12اقدامات و پروژه های حاصل از بکارگیری مالی اقلیم در نواحی مختلف
(منبع :برگرفته از تحقیق محیط زیست سازمان ملل جهت طراحی یک سیستم مالی پایدار)

 .3ظرفیتها جهت تفسیر و بکارگیری اطالعات اقلیمی ،خصوصا عدم قطعیت های اقلیمی بکاربرده می شود.
 .4مالی اقلیمی دربازه زمانی چندساله و تسهیم طی چندین سال اعمال میشود.
 .9مالی اقلیمی از سالی به سال دیگر قابل پیش بینی است.
 .3مالی اقلیمی جهت بهبود توانایی پیش بینی جریانات ،با اعتماد قابل دسترسی است.
 .4بودجه های مالی اقلیمی جهت سازگاری با تغییرات ،شرایط ،ریسک ها و فرصتها گردآوری شود.
 .9برنامهریزی متمرکز بر یادگیری مستمر ،از جمله مبنی بر سیستم های پشتیبانی کافی جهت نظارت ،ارزیابی
و یادگیری باشد.
 .4مالی اقلیمی در رویکردهای نوین و جدید سرمایه گذاری کرده و سازمان ها تمهیدات و برنامههایی را
بکارببرند که قبال ظرفیتها موجود نبوده و با نوآوری این کمبودها را برطرف کنند.
 .9جهت بهبود شرایط در حوزه مالی اقلیمی ،مهارتها و توانایی های خود را با گزینش رویکردهای مختلف نوین
تقویت کنند.
 .4بسیج منابع ،امکانات ،دانش فنی و سرمایه گذاری جهت بهبود و تقویت تاب آوری.
 .9نگاهی راهبردی به برنامه ها و بکارگیری آحاد جامعه.
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اما پیامدهای کلی که از مالی اقلیمی استنباط می شود به شرح زیر است( :ناخودا و همکاران )9949 ،
 .4از خط مشی ها ،رهنمودها و دسترسی های ساده و بومی اطمینان حاصل کنید.
 .9از تصمیم گیری بیش از حد سلسله مراتبی خودداری کنید.
 .3رهنمودهایی را برای اصول سازگاری بومی مرتبط و قوی تهیه کنید.
 .1از تأمین مالی بلندمدت بیشتر استفاده کنید.
 .4شاخص هایی ایجاد کنید که از اقدامات محلی پشتیبانی می کنند.
 .2از همان ابتدا در چارچوب های ظرفیت سازی و یادگیری کافی سرمایه گذاری کنید که به ترک میراث نهادی کمک می
کند و رسومات قدیمی و منسوخ را از بین ببرد.
 .2فعالسازی انعطاف پذیری بیشتر بودجه

 .7نتیجهگیری و پیشنهادات

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)31 :پاییز 3111

ریسک های مرتبط با اقلیم بیش از این نمی تواند مورد غفلت قرارگیرد .به عبارتی دیگر ،ما با شرایطی مواجه هستیم و خواهیم
شد که زندگی بشر ،محیط زیست و اقتصاد جهان را آسیب پذیر کرده و آسیب پذیرترین قشر ،بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت .به
نظر انتقال به اقتصاد با کربن پایین ضروری به نظر میرسد .گرچه هرانتقالی از سنتی شدن به مدرنیته شدن نیاز به منابع مالی دارد
و اغلب با مخالفت هایی روبرو می شود .اگر ریسک های اقلیم توجه نشود ،و زیان های حاصل از این تغییرات اقلیمی ایجاد شود،
مدیران در عملکرد با شکست مواجه خواهند شد .درضمن ،بسیاری از مسئولین در کشورهای توسعه یافته اکنون نیازمند هستند که
صاحبان مالی ریسک ها و راهبردهای اقلیمی خود را گزارش کنند .با وجود روندی مثبت به سمت مالی اقلیم در جهان ،شکافی
مهم در رسیدن به اهداف معاهده پاریس باقی مانده است (ساهنی و همکاران .)9942 ،4بخش خصوصی نقشی حیاتی را در رسیدن
به این اهداف ایفا می کند .در این مقاله درباره نقش و مشارکت تمامی بخشها (عمومی ،خصوصی و حتی شهروندی) در کاهش
تأثیرات تغییرات اقلیم سخن گفتیم .مطالعات نشان می دهد که هنوز بخش خصوصی با نقطه ایده آل فاصله زیادی دارد و می تواند
به صورت معناداری به بخش عمومی کمک کند .هنوز گام های طوالنی جهت حرکت به سمت جلو وجود دارد.
برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود نتایج حاصل از بکارگیری مالی اقلیم را در کشورهای مختلف بوسیله هوش مصنوعی9
مدلسازی کنند .به عنوان مثال ،متغیرهای مختلف مانند اثر گازهای گلخانه ای ،سوختهای فسیلی ،سیل ،طوفان ،خشکسالی و  ...را
به شبکه داده و وزن هریک را بوسیله شبکه تخمین زده و خروجی شبکه را بوسیله الگوریتمهای مختلف مانند الگوریتم های
فراابتکاری 3و ابتکاری 1یا تکاملی ،4بهینه سازی کنند تا در آن بخشها تجمع و تمرکز منابع صورت گیرد.
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