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چكيده
هدف از این تحقیق شناسایی اثرات زیست محیطی نیروگاههای تجدید پذیر در مقیاس کوچک برای مناطق دور از شبکه برق سراسری و
مقایسه اثرات و هزینههای آن میباشد .در این تحقیق نمونه برداری از آب ،هوا ،خاک و صووت بوه روش  EPAدر چنود فصو از مرکوز
تحقیقات کشاورزی انجام گرفته است .در روش دلفی یک گروه  01نفره از متخصصان معیارهای اثرات نیروگاههای تجدیدپذیر را امتیواز
دهی و با پرسشنامه تاپسیس یک گروه  01نفره معیارها را نمره دهی و توسط روش  TOPSISمعیارها الویت بندی شدند .با توجه بوه
نتایج بررسی آلودگیهای محیطی و مقایسه آن با جدول استانداردها ،در نهایت  01مورد از مهمترین مشکالت نیروگاههای تجدیدپذیر در
پارک ملی خجیر شناسایی گشتند که میتوان از آنها به هزینه بسیار باالی ساخت نیروگاه خورشیدی در این حجم تولیود بورق ،اشواال
زمین توسط پنلهای خورشیدی( 011متر مربع فضا برای پنلهای خورشیدی) ،کمبود آب در منطقه و نیاز شدید نیروگاههای زیست توده
به آب (نهایت توان تولیدی برق از نیروگاه زیست توده با توجه بوه قابلیتهوای موجوود  7/1کیلوو وات اسوت)و  ...اشواره نموود .از جملوه
راهکارهای مدیریتی میتوان به انتقال برخی فعالیتهای صنعتی مرکز تحقیقات به خارج از پارک ملی خجیر ،تأمین درصدی از برق مرکز
توسط انرژیهای تجدیدپذیر در تلفیق با دیزل ژنراتور موجود و افزایش فعالیتهای زیست محیطی مرکز تحقیقات برای کموک بوه احیوای
گونههای گیاهی و جانوری بومی برای حفظ محیط زیست پارک ملی خجیر اشاره نمود.
کلمات کليدی :ارزیابی اثرات محیط زیستی ،نیروگاه تجدید پذیر ،روش  ،TOPSISمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعوی اسوتان
تهران.
 -0کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی -ارزیابی و آمایش سرزمین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران.
 -1دانشیار ،گروه محیط زیست ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،ایران(مسئول مکاتبات).
 -0استادیار ،گروه محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران.
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مقدمه
شرایط فعلی دنیا از جمله محودودیت انورژی فسویلی و

بادی در مقایسه با تولید بیواتانول از الیاف و پروتئین حاصو از

آلودگی زیسوت محیطوی ،انورژی تجدیود پوذیر را یوک مکمو

تخمیر چمن برای احتراق در نیروگاه سویک ترکیبوی اسوتفاده

مناسب برای منابع انرژی فسیلی ساخته است ،فواید دیگور ایون

شده است .از مقایسه اکسورژی بوا نتوایج حاصو از ارزیابیهوای

نوع از انرژیها ایجاد اشتاال ،عودم احتیواج بوه آب زیواد ،امکوان

زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی به این نتیجه رسیدند کوه

تأمین شبکه کوچوک و ناحیوهای ،اسوتهالک کوم ،عمور زیواد و

به جز شاخص اقتصوادی در بقیوه شاخصوها گزینوه بواد مزرعوه

کاربردهای غیر نیروگاهی منابع انرژی تجدیدپذیر موی باشود .از

ترجیح داده شده است(.)4

طرف دیگر سازگار کردن ایون منوابع انورژی بوا سیسوتم فعلوی

در تحقیق عرب پوور و کووکبی در سوال  0031عنووان

مصرف انرژی جهانی هنوز با مشکالتی همراه است .با این حوال

شده است سامانه های فتوولتاییک با مزایوایی از قبیو قابلیوت

بدون تردید انرژیهای تجدیدپذیر با توجه بوه سوادگی فونآوری

اطمینان باال ،عودم ایجواد آلوودگی ،عمور طووالنی و امکوان بوه

شان در مقاب فنآوری انرژی هسته ای از یک طورف و نیوز بوه

کارگیری در قدرتهای کوچک موورد توجوه قورار دارنود .اگرچوه

دلی عدم ایجاد مشکالتی نظیر زبالههای اتمی نقش مهموی در

استفاده از فتوولتاییکها به صورت چشمگیری در حوال افوزایش

سیستمهای جدید انرژی در جهان ایفا میکنند(.)0

است ،اما سامانههوای فتوولتواییکی تنهوا کمتور از 1/0درصود از

در مقالوووه ای والدمیووور در سوووال  1100بوووه اثووورات

انرژی تولید شده شبکه برق سراسری را تأمین می کنند .مسأله

نیروگاههای خورشیدی بر منظر پرداخته و اشاره کرده است که

مهم هزینه باالی این فناوریها است که عام محدودیت استفاده

به عنوان مثال برای به دست آوردن  01مگا وات بورق مسواحت

از آنها شده است .الزمه هور سوامانه فتوولتاییوک را سوه معیوار

زیادی در حدود  01هکتار زمین اشاال خواهد شد .بخش آخور

پایداری باال ،بازدهی خوب و هزینه مناسب عنوان کرده انود(.)0

مقاله بوه ضورورت فرآینود ارزیوابی زیسوت محیطوی در زمینوه

زید آبادی نژاد و همکاران در سال  0031تحقیق نموده اند کوه

نیروگاههای انرژی خورشیدی فتوولتاییک در جمهوری چک می

به منظور برق رسوانی بوه نقواو دور از شویکه بورق اسوتفاده از

پووردازد ( . )1در تحقیقووی رونووای و آلگووان در سووال  1100بووه

انرژیهای تجدیدپذیر مانند فتوولتاییک و بواد راه حو مناسوبی

مقایسه گزینه های ذخیره انرژی بوا اسوتفاده از روش TOSIS

است .هزینههای سیستم فتوولتاییک شام هزینه های سورمایه

فازی می پردازند .در این تحقیق به هدف جهانی انرژیهای پایدار

گذاری اولیه ،هزینه جایگزینی و هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه

یعنی جایگزینی سوختهای فسیلی توسط منوابع انورژی تجدیود

اجزای سیستم می باشد .به علت تاییرات ذاتوی در ایون منوابع،

پذیر میپردازند .از آن جا که مقایسه سیستمهای ذخیره سوازی

استفاده از سیستم ترکیبی بوادی ،فتوولتاییوک و بواتری باعو

انرژی پیچیده است ،در این مطالعه بوا اسوتفاده از روش فوازی

افزایش قابلیت اطمینان در بهره برداری موی شوود کوه در ایون

 TOPSISگزینههای ذخیره سوازی انورژی را مقایسوه کورده

مطالعه مدل سازی شده است( .)8در مقالوه حسونی و صونیعی

اند(.)0

سال 0031در مورد دو روش طراحی نیروگاه فتوولتاییک بحو
در تحقیقی دیگر استوجی و همکاران در سوال 1101

شده است .نتیجه این دو روش با هم مقایسه و بهوره واقعوی بوا

اثرات زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی تولید الکتریسیته از

توجه به تورم و نرخ سود بانکی ساالنه در نظر گرفته شده است.

منابع تجدیدپذیر و غیر قاب تجدید را مقایسوه کردنود ،در ایون

در بهترین حالت که بهره واقعی  0درصد در نظور گرفتوه شوده

تحقیق مقایسه با روش اکسرژی یا کار مفید انجام شوده اسوت.

هزینه تولید هر کیلووات ساعت بورق فتوولتاییوک مبلو 1670

مطالعه موردی در این تحقیق شام منابع انرژی تجدیدپوذیر و

ریال به دست آمد و گفته شد در صورت آزادسازی کام یارانوه

غیر قاب تجدید برای تولید برق در هلند میباشد .برای برق یک

انرژی و افزایش مبل برق به  770ریال ،باز هم کواربرد نیروگواه

نیروگاه از گزینههای تولید برق یک مزرعه بادی بوا  68آسویاب

فتوولتاییک صرفه اقتصادی ندارد .البته تولید پراکنده و نیروگواه

بررسی اثرات زیست محيطی احداث نيروگاه تجدیدپذیر...
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فتوولتاییک را در صورتی که مصرف کننده در کنار شوبکه بورق

هواى این منطقه نیمه خشک است و اختالف درجه حرارت روز

سراسری قرار داشته باشد ،توجیه پذیر دانستند(.)7

و شووب در آن بوواال اسووت .متوسووط بوواران سوواالنه منطقووه 010

با توجه به حساسیت پارکهای ملی و قرار داشتن مرکوز

میلىمتر است ،متوسط حداکثر درجه حورارت سواالنه آن 3/06

تحقیقات کشاورزی در پارک ملی خجیر از تعارضات مهم پوارک

درجه سانتىگراد و متوسط حداق آن  0/3درجوه سوانتىگوراد

ملی خجیر میتوان بوه سواخت و سوازهای غیرمجواز در داخو

است .مهمترین شبکه آبهاى سطحى که در ایون ناحیوه جریوان

مستثنیات جهواد کشواورزی و اشوخا ،،تعارضوات و تصورفات

دارد ،رودخانه جاجرود است که پس از سود لتیوان ،در حاشویه

حضور صنایع نظامی و هوا  -فضا ،تخریب حاص از اجرای پروژه

منطقه جریان پیدا مىکند و در شهرک پارچین از منطقه خارج

های ملی و احداث راههوای دسترسوی متعودد ،حفور چاههوای

مىشود .رودخانهها در همه طوول مسویر خوود از بیشوهزارهاى

غیرمجاز در منطقه ،شکار و صید غیرمجاز ،ایجاد آتوش سووزی

انبوه و باغهاى پر درخت مىگذرند که زیسوتگاه انوواع پرنودگان

عرصووه هووای طبیعووی و بکوور ،ورود دام ،اح وداث گلخانووه هووای

مهاجر در زمستان است(.)6

غیرمجاز و ورود سموم کشاورزی به چرخه محیط ،احوداث سود

عمده طرحهای موجود در هفت ایستگاه تحقیقاتی این

ماملو ،احداث اتوبان اصالحی پارچین ،ورود غیرمجواز مصوالح و

مرکز در زمینه شیالت ،طیور ،گیاهان دارویی ،پورورش اسوبچه

افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز ،ایجاد صداهای مهیب حاص

خزری ،گلخانه ها و آزمایشوگاه خواک و آب اسوت .انورژی بورق

از انفجار در صنایع نظامی ،جنگو کاریهوای منوابع طبیعوی بوا

مرکز هم اکنون توسط موتور برق تأمین میگوردد کوه ماهیانوه

از بسوتر رودخانوه

 14هزار لیتر سوخت گازویی برای برق منطقه مصرف میگردد

درختان غیربومی ،برداشوت غیرمجواز سون
اشاره کرد(.)6

و به طور متوسط سالیانه  011میلیون تومان هزینوه سووخت و

ایسووتگاه خجیوور مرکووز تحقیقووات کشوواورزی و منووابع

تعمیر و نگهداری موتور برق دیزل میشود .چندین گزینه بورای

طبیعی استان تهران درپارک ملی خجیور بوا َ 00˚ 00توا 01

تأمین برق این منطقه مودنظر مویباشود کوه مسوئوالن گزینوه

˚ 08عرض جارافیایی و  00˚ 01تا  01˚ 00طول جارافیایی

استفاده از نیروگاههای تجدیدپذیر را با توجه به واقوع شودن آن

در  11کیلومتری شرق شهر تهوران واقوع گردیوده اسوت .آب و

در پارک ملی مد نظر قرار دارند.
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استان تهران

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
استان تهران

پارک ملی خجیر

منطقه حفاظت شده
جاجرود

شكل  -4موقعيت مكانی پارک ملی خجير
مواد و روشها
برای رسیدن به اهداف عنوان شده در ایون پوژوهش از

اث ورات زیسووت محیطووی نیروگاههووای تجدیدپووذیر بووه وسوویله

روشهای دلفی TOPSIS ،و روش  EPAاستفاده شوده اسوت.

جستجوی اینترنتی و ترجمه مقاالت معتبر و همچنین تجربیات

آژانس حفاظت محیط زیسوت آمریکوا دسوتور العمو روشوهای

کارشناسان سازمان انرژیهای نو و نظرات اساتید صورت پذیرفته

سنجش و اندازهگیری غلظت آالیندههای فیزیکی و شویمیایی و

است .برای این منظور ابتودا لیسوتی از اثورات زیسوت محیطوی

بررسی ویژگیها از جملوه خووا ،سومی موواد شویمیایی و  ...را

نیروگاههای تجدیدپذیر تهیه گردید و در اختیوار اسواتید حووزه

منتشر نموده که این روشها در شاخص آژانس بوه عنووان روش

محیطزیست قرار گرفت .همچنین بوا توجوه بوه اطالعوات پایوه

 EPAشناخته میشوند( .)3با توجه بوه روش دلفوی شناسوایی

مربوو به منطقه (توپوگرافی ،زمین شناسی ،اقلیم ،هیدرولوژی،
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پوشش گیاهی ،حیات وحش ،خاکشناسی ،زمینشناسوی ،زون

اثرات زیستمحیطی مشخص گردید .سپس با مطالعه در پروژه-

بندی اقتصوادی  -اجتمواعی و فرهنگوی) ،مصواحبه بوا بومیوان

های مشابه بررسی اثرات زیسوتمحیطوی و پوروژههوای بخوش

منطقه و بازدیدهای میدانی که توسط نگارنوده صوورت گرفوت،

انرژی روش  TOPSISبه عنوان روشوی بورای الویوت بنودی و

عوام و فاکتورهای دیگری هم به فهرسوت مزبوور اضوافه شود.

تحلی اثرات انتخاب گردید.

توسط پرسشنامه روش دلفی معیارها و شاخصهای مهم بررسوی
مرحله اول :شناسایی
بررسی پیشینه تحقیق
تعیین محدوده کار و مشخص نمودن ویژگیهای فنی طرح
شناسایی محیط زیست منطقه
نمونهگیری و بررسی پارامترهای آب ،هوا ،صوت ،خاک
تهیه پرسشنامه دلفی برای شناسایی معیارهای زیست محیطی نیروگاه تجدیدپذیر

مرحله دوم :تحليل و ارزیابی
تجزیه و تحلی پارامترهای نمونه گیری شده به روش
EPA
تجزیه و تحلی پرسشنامههای دلفی
اولویت بندی اثرات به روش تاپسیس

تصمیمگیری در مورد احداث یا عدم اجرای نیروگاه تجدید پذیر
ارایه راهکارهای کاهش اثرات سوء زیست محیطی

شكل  -2مراحل انجام تحقيق
 -روش نمونه برداری از پارامترهای محيطی :روش کوار بوه

کدام پارامترها در آب و خاک و هوا اندازهگیری شوند انجام شد.

این صورت بوده که ابتدا پارامترهای موورد نیواز بورای سونجش

فصلهای نمونوهگیوری انتخواب و نمونوهگیوری طبوق روشوهای

اثرات زیست محیطی انتخاب گردیدند .بورای ایون کوار پوس از

استاندارد  EPAانجام گردید.

مطالعه مقاالت معتبر در این زمینه تصمیمگیری در مورد اینکوه
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در خصو ،اثرات زیستمحیطی یک سری پارامترهوای

در مورد آلودگی خواک در  0ایسوتگاه در کنوار محوطوه

محیطی در مورد آب ،خاک ،هوا و صوت اندازهگیری شدند .ایون

موتور دیزل ژنراتور نمونه برداری انجام گرفت .این نمونه برداری

اندازهگیریها در مورد آلودگی هووا در محوطوه مرکوز تحقیقوات

در فص بهار انجام شد .در این نمونه برداری پارامترهای آلودگی

انجام شد و در فص بهار و بر اسواس ذرات معلوق انودازهگیوری

خوواک بووه عووالوه مووواد موجووود در سوووخت پووس از انتقووال بووه

صورت گرفت .نحوه آنالیز به این صورت بود که توسوط دسوتگاه

آزمایشگاه اندازهگیری شدند .روش کار این گونه بود کوه نمونوه

مکنده هوا ،نمونهگیری انجام شده و ذرات معلق با دستگاه سیار

خاک از مح مرکز تحقیقات توسط نگارنده جمعآوری گردید و

آلودگی هوا و دستگاه  MetOneتوسط نگارنوده انودازهگیوری

جهت آنالیز فلزات سنگین ،با روش جذب اتموی بوه آزمایشوگاه

شد .در خصو ،آلودگی صوت در فص بهار در  4ایستگاه توراز

منتق شد.

صوت اندازهگیری شد 0 ،ایستگاه در داخ محوطه و  0ایستگاه
خارج از محوطه بود .نمونهگیری توسط دستگاه دسوی بو متور

این نتایج نشان میدهند کوه سووخت و سواز گازوییو
موتورهووای دیزلووی بوور خوواک منطقووه تووأثیر گذاشووته اسووت.

 TES 1363 Hانجام شد.

شكل -3محلهای نمونه برداری از پارامترهای محيطی
در نمونه برداریهای دیگری که در فصولهای پواییز و زمسوتان و

تحقیقات انجام گرفت و پارامترهای مربوو بوه اسویدیته آب در

بهار انجام گرفت ،پارامترهوای مربووو بوه خواک کشواورزی در

آزمایشگاه این مرکز اندازهگیری شد .ایون نمونوه برداریهوا در 0

آزمایشگاه موجود در مرکز تحقیقات اندازهگیری شود .در موورد

ایستگاه انجام شد .در فص بهار نمونه برداری از آب چاه محوطه

آلودگی آب در فص پاییز نمونه برداری در  4ایستگاه در مرکوز

مرکز تحقیقات انجام گرفت .این نمونه به آزمایشگاه انتقال یافت
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و پارامترهای اکسویژن محلوول ،تیرگوی ،اسویدیته و دموای آب

پنل های خورشیدی به دست آمد و بورای تعیوین حجوم مخوزن

اندازهگیری شدند .ایون  0پوارامتر بوا توجوه بوه روش  EPAاز

زیست توده ،با محاسبه حجم فاضالب ،تعداد اسب ،تعوداد مور

نمونه آب محوطه مرکز تحقیقات توسط نگارنده موورد آزموایش

در مرغووداری ،تعووداد موواهی پرورشووی و مسوواحت بووا و زمووین

قرار گرفت .در این آزمایش نمونه آب توسط ظروف نمونه گیری

کشاورزی این مهم محاسبه گردید.

جمع آوری شد و به آزمایشگاه ظرف مدت  0روز منتق گردید.

 -روش دلفی :پس از تعیوین بوار مصورفی بورق موورد نیواز و

تستهای  PH, EC ,TDS ,DOو دما توسط دسوتگاه موولتی

طراحی تعداد پنلهای مورد نیاز از روشهای تصمیمگیوری چنود

متر (الکترو کانداکتیویتی) انجام شد .تست  BODبوا انکوبواتور

معیاره برای اولویتبندی و بررسی اثرات زیست محیطی استفاده

اندازهگیری شد ،به این شیوه که بوا دسوتگاه موولتی متور ابتودا

شد.

 DOآب اندازه گیری شد ،سپس نمونه آب مورد نظر به مودت

ابتدا برای تعیین اثورات زیسوت محیطوی پوروژه از روش دلفوی

 0روز در انکوباتور قرار گرفت .بعد از  0روز  DOدوبواره توسوط

استفاده شد(.)01

انکوباتور اندازهگیری گردید.

جهت امتیاز دهی بوه معیارهوای نیروگاههوای تجدیود پوذیر در

 DOروز اول DO -روز پنجم = BOD

پارک ملی خجیر پس از تنظیم پرسشونامه و اصوالح نهوایی آن

در مرحله بعد نمونه از لحاظ  CO2توسط راکتوور  CO2انودازه

یک گروه دلفی  01نفره کوه شوام متخصصوان ،کارشناسوان و

گیووری شوود ،کووه محوودوده مقوودار  CO2بووه دسووت آموود و در

اساتید محیط زیست بودند ،شک گرفت .حجوم جامعوه آمواری

اسپکتروفتومتر  CO2نهایی اندازهگیری شد.

مخاطب (گروه دلفی) از رابطه ذی به دست آمد.

بعد از انجام آزمایش بر روی نمونهها ،نتایج با جداول استاندارد
مقایسه گردید .بورای تحلیو و مقایسوه بوا اسوتاندارد  EPAاز







در این رابطه :

روشهای آزمون آماری ،توسط نرم افوزار  SPSSاسوتفاده شود.

x

)  z1  ( 2
n
e



حجم نمونه انتخابی =n

نتیجه آن در ارزیابی میزان آلودگی موتورهای دیزلی و اثر آن بر

ضریب اطمینان = x

محوطه مح قرارگیری مرکز تحقیقات بود.

جمعیت پایه =Z1

 روش تعيين ویژگيهای فنی نيروگاه :بورای تعیوین مقودارپن خورشیدی مورد نیاز میزان بار مصرفی ،به صورت جوزء بوه
جزء  ،آمار هواشناسی  01ساله از منطقه مورد نظر تهیه گردیود
و طوورح شووماتیک از تعووداد و مسواحت تحووت اشوواال و هزینووه

میزان خطا = e
سپس پرسشنامه بین آنها توزیع شد و از آنها خواسته شد که به
معیارهای نیروگاههای تجدیدپذیر در پارک ملی خجیر بر طبق
جدول زیر امتیاز دهی نمایند(.)00

جدول  -4طيف امتياز دهی به معيارها()44

ميزان تأثير خيلی زیاد زیاد متوسط کم
امتیاز

0

4

0

1

در مجموع از  01پرسشنامه ،تعداد  6عدد از آنها بازگشوت داده

که نمرهای باالتر از میانگین حسابی و هندسی ک پاسخهای به

شد .سپس جهت تلفیق نظرات و شناسایی نهایی اثورات زیسوت

پرسشنامه (به ازای تک تک اعضا) داشتند ،نگه داشوته شودند و

محیطی ،از طریق نرم افزار  ،Excelمیانگین حسابی و هندسی

تعوودادی از اثوورات کووه میووانگین حسووابی یووا هندسووی کمتوور از

اهمیت اثرات زیستمحیطی محاسبه گردید و آن دسته از اثرات

میانگین ک داشتند ،حذف شدند.
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جدول  -2پرسشنامه به کار رفته در ارزیابی معيارهای احداث نيروگاه تجدید پذیر
بر مبنای پاسخ دهی به روش طيف ليكرت

اثرات زیست محيطی
0

تاییر شک زمین

1

آتش سوزی

0

بهره برداری از پوشش گیاهی با هدف تأمین مواد اولیه و..

4

برداشت بی رویه آب زیر زمینی و خشکسالی

0

آلودگی هوا

8

آلودگی صدا

7

آلودگی آب

6

افزایش درجه حرارت محیط

3

افزایش جمعیت ساکن در پارک ملی

 01آلودگی خاک
 00اثر برزیستگاههای حساس
 01اثر بر تنوع جانوران خشکی زی
 00اثر بر زیبایی شناسی منطقه
 04اثر بر تنوع پرندگان بومی
 00تاییر فرهن

جوامع بومی

 08جابه جایی جاده های دسترسی و احداث جاده
 07تاییر کاربری اراضی
 06اثر بر محیط زیست رودخانه جاجرود
 03از بین رفتن اراضی کشاورزی
 11اثر بر خرد اقلیم
 10بیکاری و ایجاد شالهای جدید
 11تردد وسای نقلیه در دشتهای منطقه
 10ساخت سازه ها و لوله کشیهای مربوو به نیروگاه زیست توده
 14کمبود امکانات و تجهیزات حفاظتی و ایمنی در منطقه
 10رهاسازی پسماندها و پسابها در منطقه
 18عدم آگاهی بومیان از ارزشهای زیستی منطقه
 17هزینه اولیه ساخت نیروگاه تجدید پذیر
 16تعمیر و نگهداری نیروگاه تجدید پذیر
 13اشاال زمین
 01احداث نیروگاه تجدید پذیر

احتمال اثر شدت اثر حساسيت محيط
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 روش تاپسيسپس از آن جهت اولویت بندی اثرات زیست محیطی نیروگاههای

طبیعی توزیع شد و از آنها خواسته شد که با توجه به  0شاخص

تجدیدپذیر با استفاده از روش  ،TOPSISپرسشنامه ای از نوع

شوودت اثوور ،احتمووال وقوووع پیاموود) )01و حساسوویت محوویط

پرسشنامههای بسته ،تهیه و تنظیم شد .سپس ایون پرسشونامه

پذیرنده( ،)00کار نمرهدهی به شدت اثر زیست محیطی مطوابق

بین  01نفر از کارشناسان و متخصصان محیط زیسوت و منوابع

جدول شماره  0را انجام دهند.

جدول  -3شاخص نمرهدهی به پرسشنامه)41( TOPSIS
نمره
اگر شدت اثر محیط زیستی خیلی کم باشد.

0

اگر شدت اثر محیط زیستی کم باشد.

0

اگر شدت اثر محیط زیستی متوسط باشد.

0

اگر شدت اثر محیط زیستی زیاد باشد.

7

اگر شدت اثر محیط زیستی خیلی زیاد باشد.

3

اگر احتمال وقوع پیامد خیلی کم باشد.

0

اگر احتمال وقوع پیامد کم باشد.

0

اگر احتمال وقوع پیامد متوسط باشد.

0

اگر احتمال وقوع پیامد زیاد باشد.

7

اگر احتمال وقوع پیامد خیلی زیاد باشد.

3

اگر محیط پذیرنده حساسیت خیلی کمی داشته باشد.

0

اگر محیط پذیرنده حساسیت کمی داشته باشد.

0

اگر محیط پذیرنده حساسیت متوسطی داشته باشد.

0

اگر محیط پذیرنده حساسیت زیادی داشته باشد.

7

اگرمحیط پذیرنده حساسیت خیلی زیادی داشته باشد.

3

در ادامه مراح تجزیه و تحلی به روش  TOPSISبه
صورت ذی انجام شد :ابتدا تمامی  01پرسشنامه بوا اسوتفاده از
میانگین هندسی با یکدیگر تلفیق شدند و یک مواتریس نهوایی
شام  0ستون (شاخصها) و  01سطر (اثرات زیست محیطی) به
دست آمد که به آن ماتریس تصمیم (ماتریس  )Dاتالق شد.
سپس ماتریس تصمیم گیری موجود (ماتریس  )Dبا استفاده از
رابطه:

رابطه

V  N D .Wnn

ماتریس بی مقیاس موزون محاسبه شود (بوه کموک نورم افوزار
 Matlabو همچنین وزن دهی توسط کارشناسان و متخصصان
محیط زیست ماتریس بی مقیاس موزون به دست آمود) کوه در
آن  ،Vماتریس بی مقیواس مووزون ،ND ،ماتریسوی اسوت کوه
امتیازات شاخصها در آن بی مقیاس و قاب مقایسه شده است و

rij

n ij 
m

r

ij 2

به یک ماتریس بیمقیاس تبدی شد .در ادامه با استفاده از

i 1

 ، Wیک ماتریس قطری از وزنهای به دست آمده برای شاخصها
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منفی )  (A iمشخص شد.



در مرحله بعد راهح ایدهآل مثبت )  (A iو راهح ایدهآل



  A   (max Vi j j  J1 ) , (minV i j j  J2 ) i  1,2,..., nگزینه ایدهآل مثبت
i



  A   ( min Vi j j  J1 ) , ( max Vi j j  J2 ) i  1,2,..., mگزینه ایدهآل منفی
i

i

سپس فاصله اقلیدسی هر اثر زیست محیطی از ایوده آل مثبوت



 Cl i  خواهد شد ،بنابراین هر اثر زیست محیطوی  Aiبوه

( ) d jو فاصله هر اثر زیست محیطی تا ایوده آل منفوی( ) d j

راهح ایودهآل نزدیکتور باشود ،مقودار  Cl iآن نیوز بوه یوک

بر اساس روابط زیر محاسبه شد.

نزدیکتر خواهد بود).





در نهایت بر اساس ترتیب نزولی  Cl iاثرات زیست محیطی بر
)(i  1 ,2,..., m

,

)(i  1 ,2,..., m

,

 v



 v j

ij



 v j

ij

2

n

d i 

j 1

اساس بیشترین اهمیت اولویت بنودی شودند(،08 ،00 ،04 ،00
 03 ،06و .)11
نتایج

2

 v
n

شناسایی محدوده بالفصل :اقلیم منطقه نیمه خشک خفیو
d i 

j 1

می باشد ،ارتفاع  0411متور ،نفووذپوذیری متوسوط ،فرسوایش
سطحی متوسط و فرسایش رودخانه ای با عمق  01تا  011متر،

در مرحله بعد نزدیکی نسبی  Aiبه راهح ایدهال به صورت زیر

بافت خاک لومی ،لومی و شنی و لومی رسی میباشود ،پوشوش

محاسبه گردید.

گیاهی در محدوده مورد نظر شام آرتمیزیا و پسوته وحشوی و

)(i  1 ,2,..., n

,

d i
) (d i  d i

Cl i 

(چنانچووه  A i  A iباشوود ،آنگوواه  d i  وCl i  1




میشود و در صورتی که  A i  A iباشود ،آنگواه  d i  و

گیاهان علفی است ،منطقه جزو مناطق پراکنش شن

محسوب

موویگووردد ،از نظوور زونهووای حفوواظتی مرکووز تحقیقووات در زون
حفاظت شده یا بکر پارک ملی قرار گرفته است.
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شكل -1نقشه موضوعی محدوده مطالعاتی
نتایچ نمونه برداری از پارامترهاای محيطای :بوا توجوه بوه

نتایجی از وضعیت زیستمحیطوی منطقوه بوه دسوت موی آیود.

جدول نتایج نمونه برداری پارامترهای آب ،خاک ،هوا و صوت
جدول  -1سنجش آلودگی آب
درصد گ آلودگی
(تیرگی)*

pH

EC

محوطه اداری

1/101

7/10

846

ایستگاه اسب

1/174

7/13

861

با

1/140

7/01

800

تعمیرگاه

0/000

8/76

801

ایستگاه

جدول  -1استاندارد آلودگی آب()3
Fresh water
110
6/5-9
Less than 300 = excellent
300-600= good
600-900=Fair
900-1,200=Poor
Above 1,200= unacceptable

Oxygen, Dissolved
PH

TDS

4/0 mg/l

BOD

Forest area=100
Coastal plains=500
Highland=1500

EC
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جدول  -1سنجش آلودگی هوا()ug/m3
فصل

PM10

پاییز 30

06

زمستان30

43

بهار 31

80

جدول  -1استاندارد آلودگی هوا()3
pollutant

Federal Primary Standard
50 ug/m3 annual avg
150 ug/m3 24-hr avg

PM10

جدول  -1سنجش آلودگی صوت
نام ایستگاه

تراز صوتی (دسی بل)

ایستگاه جنب موتور خانه دیزل ژنراتور

73

ایستگاه محوطه پرورش اسب

40

ایستگاه ورودی مرکز تحقیقات

01

ایستگاه جاده پارچین – پاسدارن

81

جدول  -3استاندارد آلودگی صوت()3
Sound Levels2
)(dBA
50
40

)Source(s
)Wooded residential (Ldn
Rainfall
Quiet residential area
)Rural Residential (Ldn

آميغ و همكاران
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... بررسی اثرات زیست محيطی احداث نيروگاه تجدیدپذیر
 سنجش آلودگی خاک-42 جدول
نام پارامتر اندازه گيری

نتایج

واحد

01/8

Ppm (mg/kg)

کرم

07/7

Ppm (mg/kg)

نيكل

46/0

Ppm (mg/kg)

سرب

>1/0

Ppm (mg/kg)

جيوه

شده

 کيفيت خاک-44 جدول

نيكل

کرم

مواد آلی
OC

نيتروژن

پتاس

فسفر

PH

06/1

00

1/131

1/111

031

1/0

7/0

پایيز

07/0

00/1

1/133

1/114

067

0

8/0

زمستان

07

01

1/160

1/110

081

1

7

بهار

فصل

)3( استاندارد آلودگی خاک-42 جدول

Table
Contaminant

Nickel
Chromium Total
Chromium VI
Zinc
Petroleum
Hydrocarbons
DDT
Carbon Tetrachloride
Electrical Conductivity
(mS/cm)

Soil (ug/g)
Agricultural
or other
property use
37
67
0/66
290

Rsidential/ Parkland/
Industrial/ Instituational/
Commercial/Community
Property Use
82
70
0/66
290

17

25

0/078
0/05

1/4
0/05

0/47

0/57
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جدول  -43نتيجه آزمون آماری فرض از آلودگيهای محيط زیست در محدوده مرکز
تحقيقات کشاورزی در پارک ملی خجير

پارامتر

آزمون T_min

نتيجه

گ آلودگی آب

P<1/110

فرض  H0رد میشود

 PHآب

P≥1/10

فرض  H0پذیرفته میشود

هدایت الکتریکی آب

P<1/10

فرض  H0رد میشود

ذرات معلق هوا

P<1/10

فرض  H0رد میشود

صوت

P<1/10

فرض  H0رد میشود

 PHخاک

P≥1/10

فرض  H0پذیرفته میشود

نیک خاک

P≥1/10

فرض  H0رد میشود

وضعيت آب منطقه :با توجه به سه فاکتور موجود در جدول و

نتایج آلودگی خاک :آزمایش جوذب اتموی نشوان از آلوودگی

همچنین اندازهگیری  BODآب می توان نتیجه گرفت وضعیت

خاک به عناصر موجود در سوخت فسیلی دارد ولی در مقایسه با

آب در سطح قاب قبولی اسوت ،وضوعیت اکسویژن خوواهی آب

جداول استاندارد آلودگی در سطح پایین و غیور نگوران کننوده

کمتر از  0به دست آمد که نشان از این دارد که آب منطقه کوه

قرار دارد.

از آب چاه استفاده می کنند در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

نتایج روش دلفی و تاپسيس :در مرحله بعد شناسایی اثورات

وضعيت هوا :آزمایش هوای منطقه نشان از گرد و غبار و ذرات

زیسووت محیطووی نیروگوواه تجدیوود پووذیر در مرکووز تحقیقووات

معلق در سطح پایین دارد.

کشاورزی واقع در پارک ملی خجیر بوا اسوتفاده از روش دلفوی

وضعيت آلودگی صوت :نتایج آلودگی صووتی نشوان از سور و

صورت گرفت .در مرحله نهوایی 01عامو شناسوایی گردیود .در

صدای فراوان درون مرکز تحقیقات دارد ولی بوه علوت محصوور

ارزیابی اثرات زیست محیطی از سه شاخص شدت اثر ،احتموال

شدن مرکز در بین درختوان بلنود آلوودگی صووت بوه خوارج از

وقوع پیامد و حساسیت محیط پذیرنده استفاده گردیود .سوپس

محوطه انتقال پیدا نموی کنود .در مجمووع آلوودگی صووتی در

وزن دهووی و بووا اسووتفاده از روش تاپسوویس تجزیووه و تحلیو و

سطح استاندارد قرار دارد.

اولویت بندی اثرات زیست محیطی انجام شد.

بررسی اثرات زیست محيطی احداث نيروگاه تجدیدپذیر ...

جدول  -41اولویت بندی اثرات زیست محيطی نيروگاه تجدیدپذیر
اثرات زیست محيطی

رتبه

Cli+

4

1/800

هزینه اولیه ساخت نیروگاه تجدید پذیر

2

1/470

اشاال زمین

3

1/440

برداشت بی رویه آب زیر زمینی و خشکسالی

1

1/417

اثر بر زیبایی شناسی منطقه

1

1/030

بیکاری و ایجاد شالهای جدید

1

1/060

افزایش جمعیت ساکن در پارک ملی

1

1/070

آتش سوزی

1

1/047

رهاسازی پسماندها و پسابهای زیست توده در منطقه

3

1/040

ساخت سازهها و لوله کشیهای مربوو به نیروگاه زیست توده

42

1/041

افزایش درجه حرارت محیط

44

1/016

اثر برزیستگاههای حساس در پارک ملی

42

1/018

آلودگی آب

43

1/136

تاییر شک زمین

41

1/137

تاییر فرهن

41

1/130

جابه جایی جاده های دسترسی و احداث جاده

41

1/134

اثر بر خرد اقلیم

41

1/130

تردد وسای نقلیه در دشتهای منطقه

41

1/164

تعمیر و نگهداری نیروگاه تجدید پذیر و هزینه های جاری

43

1/161

از بین رفتن اراضی کشاورزی

22

1/171

آلودگی خاک

24

1/184

آلودگی صدا

22

1/181

آلودگی هوا

23

1/143

بهره برداری از پوشش گیاهی با هدف تأمین مواد اولیه و..

21

1/147

کمبود امکانات و تجهیزات حفاظتی و ایمنی در منطقه

21

1/140

اثر بر تنوع پرندگان بومی

21

1/141

عدم آگاهی بومیان از ارزشهای زیستی منطقه

21

1/141

اثر بر محیط زیست رودخانه جاجرود

21

1/100

تاییر کاربری اراضی

23

1/106

عملیات احداث نیروگاه تجدید پذیر

32

1/100

اثر بر تنوع جانوران خشکی زی

جوامع بومی

21
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شكل  -1نتایج اولویت بندی اثرات زیست محيطی نيروگاههای تجدید پذیر با استفاده از روش تاپسيس
 هزینه اوليه ساخت نيروگاه تجدیدپذیر :پس از بررسیها

 برداشت بی رویه آب زیار زمينای و خشكساالی :مخوزن

و تعیین هزینههای ساخت نیروگاه تجدیدپذیر به دلیو بواال

زیست توده و همچنین پاکسازی و نگهداری دراز مدت پنلهای

بودن این هزینه ها و مقایسه آن با هزینههای جاری ناشی از

خورشیدی احتیاج به آب دارد با توجه به مطالعات گذشته نگر

تعمیر و نگهداری و سوخت موتور دیزل نشان مویدهود ایون

در مرکز تحقیقات کشاورزی برای انجام کارهای تحقیقاتی خود

عام یکی از مهمترین موانع سد راه بورای جوایگزین کوردن

هم اکنون دچار کمبود آب می باشند و آب یک عام محودود

نیروگاه تجدید پذیر به نیروگواه فعلوی مرکوز تحقیقوات موی

کننده برای آنها به شمار میآید.

باشد.

 اثر بر زیبایی شناسی منطقه :با توجوه بوه نتوایج تحقیقوات

 اشغال زمين :تعیین نتایج ویژگیهای فنوی نیروگواه تجدیود

گذشته در مورد احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و عملیات لوله

پذیر نشان از وسعت زیاد زمین مورد نیاز برای احوداث ایون

کشی و حفور زموین بورای مخوازن زیسوت تووده و همچنوین

نیروگاه دارد که با توجه به مساحت مرکوز تحقیقوات و عودم

جاگذاری پنلهای خورشیدی در منطقه ای حساس مث پوارک

وجود جای خالی مناسب درون مرکز تحقیقوات و همچنوین

ملی و با توجه به این موورد کوه مرکوز تحقیقوات در زون بکور

قرارگیری آن در زیستگاه حساس پارک ملی خجیور ،اشواال

پارک ملی قورار دارد ایون گونوه سواخت و سوازها بور زیبوایی

زمین توسط نیروگاه تجدیدپوذیر دوموین موانع بورای تاییور

شناسی پارک ملی اثر منفی خواهد گذاشت.

وضعیت حال حاضر مرکز تحقیقات کشاورزی می باشد.

23

بررسی اثرات زیست محيطی احداث نيروگاه تجدیدپذیر ...
 بيكاری و ایجاد شغلهای جدید :برچیودن موتوور دیوزل و

هزینه هر کیلووات  71الی  61میلیون ریال میباشد که این رقم

جایگزین نمودن انرژی تجدید پذیر موجبات بیکار شدن عده

اگر در تعداد  111پن  011واتی ضرب گردد هزینه اولیه خرید

ای از افراد بومی ساکن پارک مویگوردد و باعو ورود افوراد

و نصب پنلها  4611111111ریال میگردد .هزینه های باتری و

جدید با تخصصهای مربوطوه و افوزایش جمعیوت سواکن در

نصب و تعمیرات هم به این هزینه ها افزوده میگردد ،پنلهوا 11

پارک ملی میشود.

تا  10سال عمر مفید دارند.

 افزایش جمعيت ساکن در پارک ملای :در صوورتی کوه

در مورد نیروگاه زیست توده اگر مقدار بیوگاز تولیدی از فاضالب

محدودیت ها در پارک ملی اعمال نگردد بوه زودی روسوتاهای

انسانی ،فضوالت اسب ،فضوالت ماکیان و زایدات پرورش مواهی

درون پارک نیز خواهان تهیه برق به این روش و تاییر چهره

را محاسبه نماییم توان تولیدی برق از نیروگاه زیسوت تووده7/1

پارک ملی به منطقهای صنعتی می شووند و از طورف دیگور

کیلووات خواهد شد.
3

 = (80+11/6+1/7)m /dayمقدار بیوگاز تولیدی

این امر افزایش جمعیت را در پی خواهد داشت.

3

3

نتایج محاسبه اشغال زمين توسط تجهيزات ماورد نيااز

=68/0 m /day = 0/8 m /h

برای نيروگاه تجدید پذیر :اگر پنلهوایی بوا تووان  011وات و

 = 0/8× 1 = 7/1 Kwتوان الکتریکی

اندازه  1متر مربع و وزن تقریبی  18کیلوگرم مورد استفاده قرار
گیرند برای توان برق مورد نیاز مرکز مورد نظر به تعوداد 111
پن نیاز است و اگر فاصله پنلها از هم  0/0متر باشد ،زمینی بوه

یافته ها
 مقایسه مطالعات گذشته در ایران و جهان باا تحقياقحاضر

مساحت  011متر مربع نیاز است .از نظر هزینه در حال حاضر

-

شكل  -1مقایسه مطالعات گذشته در ارتباط با تحقيق حاضر در جهان
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هزینه باالی فناوریهای خورشیدی برای
جایگزینی با سوخت فسیلی
استفاده از سیستم های هیبریدی قابلیت
اطمینان باالتری نسبت به سیستم های مجزا
دارند
مقرون به صرفه بودن در حالتی که نیروگاه در
کنار شبکه برق سراسری قرار دارد
اشاره به عدم آلودگیها و عمر طوالنی نیروگاههای
تجدید پذیر
برق رسانی به نقاو دور از شبکه برق سراسری در
مقیاس کوچک

شكل  -1مقایسه مطالعات گذشته در ارتباط با تحقيق حاضر در ایران
نتيجه گيری
پس از اینکه اثرات زیست محیطوی شناسوایی شودند و

سوخت و اثرات حم و نق سوخت به این منطقه در یک سال

توسط مدل ریاضی اولویت بندی شدند ،مهمترین اثورات منفوی

بسیار بیش تر خواهد بود ولی از طرف دیگر هزینه اولیوه سواخت

کووه احووداث نیروگوواه تجدیدپووذیر در پووارک ملووی بووا همووه

نیروگاه ظرف مدت  0سال (که دیگور هزینوه سووخت و تعمیور

محدودیتهایش خواهود گذاشوت شوام  :هزینوه اولیوه سواخت

دیزل ژنراتورها حذف شوند یا کاهش یابند) جبران خواهد شود.

نیروگاه تجدید پذیر ،اشاال زمین ،برداشوت بوی رویوه آب زیور

میتوان گفت مهمترین مشک یا اثر بازدارنوده نیروگواه تجدیود

زمینی و خشکسالی ،اثر بر زیبوایی شناسوی منطقوه ،بیکواری و

پذیر تعداد زیاد پنلهای خورشیدی مورد نیاز می باشد کوه ایون

ایجاد شالهای جدید ،افزایش جمعیت ساکن در پارک ملی و ...

تعووداد منطقووه وسوویعی را اشوواال خواهوود کوورد و بووا توجووه بووه

می باشد.

محدودیت زمین برای این مرکز احدث آن غیر ممکون بوه نظور

پس از به دست آمدن نتایج آلودگیهای زیست محیطی

میرسد .شاید بهترین گزینه بورای ایون مرکوز تحقیقوات اداموه

منطقه ،توسط نرم افزار  SPSSپارامترهای بوه دسوت آموده بوا

دادن روش حال حاضور در بورق رسوانی بوه هموراه اسوتفاده از

استانداردهای زیست محیطی آلودگیهوا مقایسوه شودند .نتوایج

محصوالت متنوع انرژی خورشیدی مانند آبگرمکن خورشیدی و

حاکی از آن بود که موتورهای دیزلوی آلوودگی قابو ذکوری در

پمپ آب خورشیدی و مخزن زیست توده در حد مورد نیاز مرکز

محدوده مورد نظر ایجاد نمیکنند و ایون اثورات در مقایسوه بوا

تحقیقات به همراه تلفیق با موتورهای دیزل ژنراتور باشد زیرا به

اثرات احداث نیروگاه تجدیدپذیر بسیار کم هزینه تر می باشوند

هر حال دیزل ژنراتورها برای این مرکز هزینه شده اند .از طورف

به عنوان مثال اثرات هزینه اولیه ساخت نیروگاه در مقایسوه بوا

دیگر این مرکز تحقیقات با این حجم کار صونعتی وجوودش در

اثرات جاری تعمیر و نگهوداری دیوزل ژنراتورهوا و هزینوه هوای

منطقه ایجاد اشکال می نماید زیورا طبوق دسوتوالعم سوازمان

34
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محیطزیست فعالیتهای صنعتی در پارکهوای ملوی ممنووع موی

خارج از پارک ملی منتق شود و به حفاظت و بکر ماندن پارک

باش د .شاید بهتر باشد به این موضوع هم فکر شود که فعالیتهای

ملی توجه بیشتری شود.

پرورش طیور و ماهی و گلخانه ای مرکز تحقیقوات بوه قسومتی
جدول  -41خالصه ای از اثرات مهم و راهكارهای کاهش آن به ترتيب اولویت
برنامه مدیریت زیست محيطی
اثرات زیست

زمان مميزی و

پيامد

راهكار کنترلی

هزینه اولیه
ساخت نیروگاه
تجدید پذیر

تصمیم گیری در عدم استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر

ایجاد موازنه بین درآمدها و هزینه در مرحله ساختمانی
محاسبه زمان برگشت سرمایه در مرحله بهره برداری

در هر سال یکبار و از
طریق ایجاد موازنه
بین هزینهها و
درآمدها بررسی گردد

اشاال زمین

از بین رفتن زیستگاههای مهم و
حساس
از بین رفتن زمینهای مورد
استفاده برای دیگر کاربریها در
منطقه

نیاز به طراحی شماتیک مح قرارگیری نیروگاه و
تجهیزات در مرحله ساختمانی
استفاده از پشت بام ساختمانهای اداری موجود جهت
نصب تجهیزات نیروگاه خورشیدی
استفاده موردی و پراکنده از محصوالت متنوع
خورشیدی (چراغهای خورشیدی ،پمپ آب خورشیدی،
آبگرمکن خورشیدی)

در هرسال یکبار از
طریق برسی و
مکانیابی دقیق و
طراحی با رعایت
اصول ساخت
نیروگاهها

برداشت بی
رویه آب زیر
زمینی و
خشکسالی

اختالل در کار نیروگاه زیست
توده
اختالل در آبیاری زمین
کشاورزی و با منطقه
اختالل در کارهای پژوهشی مرکز
تحقیقات

ایجاد طرح تصفیه فاضالب و پایش سیستم
هر ماه یکبار کیفیت
ایجاد چاه جذبی
آب و روشهای آبرسانی
طراحی سیستم آبرسانی با کمترین هرز آب
استفاده از آب استخرهای پرورش ماهی برای مصرف در بررسی گردد
مخزن بیوگاز در مرحله بهره برداری

اثر بر زیبایی
شناسی منطقه

از بین رفتن انسجام پارک ملی

محيطی

بیکاری نیروی
بیکاری نیروهای بومی منطقه و
کار قدیم و
ورود افراد جدید برای نگهداری
ایجاد شالهای
نیروگاه
جدید
افزایش جمعیت
ساکن در پارک
ملی

تخریب پارک ملی

استتار کلیه سازههای دایمی مرحله بهره برداری

پایش

در هر سال یکبار از
استتار سازهها
اطمینان حاص گردد

آموزش به افراد بومی و کارکنان قدیمی ساکن در مح

هر از  0سال از طریق
مشاوره با جوامع بومی

احداث نیروگاه با قدرتی در حد نیازهای فعلی در
مرحله ساختمانی

هر از  0سال سالنامه
آماری

حجووم زیوواد بوورق مصوورفی و فعالیتهووای متنوووع مرکووز

تنهایی عام تهدید به شمار نمیآید ،وجوود مراکوز نظوامی و

تحقیقات کشاورزی در پوارک ملوی خجیور از مسوای زیسوت

دیگر مراکز تحقیقاتی در این پارک ملی از عوام تهدید محیط

محیطی پارک ملی خجیر به حساب میآید ،البته این مرکز به

زیست منطقه هستند .اگر بتوان فعالیتهای صنعتی و گلخانه و
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فعالیتهای تحقیقاتی وسیع مرکز تحقیقوات را بوه مراکوزی در

منابع

خارج از پارک ملی منتقو نموود موی تووان بورای فعالیتهوای

.0

آميغ و همكاران

گروه پژوهشی انرژیهای نو« ،0066 ،مطالعات شوناخت،

تحقیقاتی کوچک از انرژیهای تجدیود پوذیر خصوصوان پنلهوای

امکووان سوونجی فنووی و اقتصووادی کوواربرد طراحووی

خورشیدی به میزان محدود استفاده نمود .زیرا با ایون وسوعت

سیسووتمهای هیبریوود انرژیهووای تجدیوود پووذیر (بوواد،

کاری استفاده از انرژی تجدیدپذیر در آینده در این پارک ملی

خورشویدی ،زیسوت توووده) در ایوران» ،گوزارش نهووایی

تبدی به عامو تهدیود دیگوری خواهود شود و عوالوه بور آن

سازمان انرژیهای نو ایران – پژوهشگاه نیرو.

فعالیتهای صنعتی دیگری در پوشوش ظواهری توأمین بورق از

2. Lapcik, Vladimír, 2012, Solar Energetics
And Its Environmental Impact
,
GeoScience Engineering Volume LVI
(2010), No.2, http://gse.vsb.cz p. 10-16,
ISSN 1802-5420
3. Ak, Ronay, Canan algan, Comparison of
Energy Storage Alternatives Using
Fuzzy TOPSIS Method, Proceedings of
the World Congress on Engineering
2011 Vol II, WCE 2011, July 6 - 8,
2011, London, U.K.

انرژی تجدید پذیر ممکن است ایجاد گردنود و هرکودام باعو
تخریب قسمتی از محیط زیست پارک ملی شوند.
پيشنهادها
 -0در صورت تمای به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نیموی از
برق تولیدی توسط دیزل ژنراتورهوا توأمین گوردد و در حجوم و
مساحت کوچکتری از پنلهای خورشویدی اسوتفاده گوردد توا از
اشاال زمین جلوگیری شود.
 -1با توجه به مقدار برق تولیدی از انرژی زیست تووده در ایون
مرکز که رقم  7/1کیلووات خواهد بود و بسیار نواچیز اسوت و از
طرفی مصرف آب را افزایش میدهد سامانه زیستتوده پیشنهاد
نمیگردد.
 -0در صورت استفاده از پنلهای خورشیدی در مقیاس کوچوک،
زمین کشاورزی موجود در مرکز تحقیقات میتواند مورد خووبی
باشد .
 -4نصب دستگاه تصفیه آب به منظور تصفیه پساب و برداشوت
کمتر آب زیر زمینی در منطقه.
 -0فرهن

سازی زیست محیطوی در بوین موردم و روسوتاهای

4. Stougie, Lydia, 2012, Electricity
production
from
renewable
and
nonrenewable energy sources: a
comparison of environmental, economic
and social sustainability indicators with
exergy losses throughout the supply
chain, The 25th International Conference
ON Efficency, Cost, Optimization,
Simulation and Environmental Impact of
Energy Systems June 26-29, 2012,
Perugia, Italy.
 .0عوورب پووور ،فرزانووه .کوووکبی ،مهوورداد« ،تولیوود انوورژی

درون پارک ملی خجیر در خصو ،پسماندها و پسابها.

الکتریکووی از انوورژی خورشوویدی توسووط سوولولهای

 -8اصالح و احیای پوشش گیاهی در محلهای احداث جادههای

خورشیدی پلیمری :شرایط کنونی ،چالشها» ،نخسوتین

فرعی و در داخ مرکز تحقیقات.

همایش ملی انرژی باد و خورشید ،.سوم و چهارم اسفند

 -7مبارزه با تخریب پوشوش گیواهی و مبوارزه بوا وارد نموودن
گونههای جدید به منطقه.
 -6همکاری با سوازمان حفاظوت محویط زیسوت در خصوو،
احیووای گونووههووای گیوواهی و جووانوری بووومی و پوورورش آن در
سایتهای موجود در مرکز تحقیقات.
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