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  دهیچک
هجحرث   يیر ضذُ اًذ. اهرشٍصُ ثرِ ا   لیتجذ یدٍ هجحث اص ّن ًبگسستٌ آة ٍ اًشطی ثِ ت،یجوؼ صیٍ افضا یتکٌَلَط طشفتیثب پ
دسغرذ اص اًرشصی تَلیرذی دس     8ضَد ٍ اص طشفری   ثشای تَلیذ اًشطی آة صیبدی هػشف هی .ضَدیاطالق ه یآة ٍ اًشط ًَذیپ

ضَد. اًشطی ّبی تجذیذپزیش ػالٍُ ثش کبّص اثشات هٌفی استفبدُ اص سرَتت  سطح جْبى غشف پوپبط، تػفیِ ٍ اًتمبل آة هی
. استفبدُ اص ایي سٍش ّب دس سٍسرتب ّرب ٍ هٌربطك دٍس    ن کٌٌذتَاًٌذ ثخص ثضسگی اص ًیبص ثِ آة ٍ اًشصی سا فشاّّبی فسیلی هی

دس ثیي سٍش ّبی هختلف استفبدُ اص ایي  افتبدُ ثِ دلیل ّضیٌِ ی ثبالی اًتمبل اة ٍ اًشصی اص اٍلَیت ثیطتشی ثشتَسداس است.
ایي سٍش ثسیبس کوتش  اًشطی فتٍَلتبییک ثیطتشیي ّوبٌّگی ثب تبهیي ٍ کبّص هػشف آة سا داسد. آة هػشفی ،اًشطی ّبی ًَ

اص سبیش سٍش ّبی تَلیذ اًشطی ٍ حتی سٍش ّبی حشاستی تَسضیذی است. اص طشفی کبسثشدی تشیي سٍش ثشای ضیشیي سبصی 
      .استآة دس سطح جْبًی 

 

  هصزف، اًزصی، آب، تجذیذپذیز. کلیذی: کلوات

 
 

  مقدمه. 1

ٍ  یتکٌَلرَط  طرشفت یثَدًذ. اهرب ثرب پ   گشیکذیحث کبهال هجضا اص دٍ هج یًِ چٌذاى دٍس، هسئلِ آة ٍ اًشط یدس گزضتِ ا ذیضب
 يیر ا .ضَدیاطالق ه 1یآة ٍ اًشط ًَذیهجحث پ يیضذُ اًذ. اهشٍصُ ثِ ا لیتجذ یثِ دٍ هجحث اص ّن ًبگسستٌ ت،یجوؼ صیافضا

 ,Hussey & Jamie) داضتِ ثبضذ یبسیثس یهٌف شاتیتَاًذ تبث یجذاگبًِ ه یّب یگزاس بستیاست کِ س یاستجبط تب حذ

2012). 
داسد. دس همبثل، دس حذٍد  بجیاحت یثِ آة فشاٍاً یٍ ّستِ ا یحشاست ،یثشق آث یّب شٍگبُیثِ تػَظ دس ً یٍ اًتمبل اًشط ذیتَل
ٍ اًتمربل   ذیر کٌٌرذُ دس تَل  يییضَد. آة ػبهل هْن ٍ تؼ یٍ اًتمبل آة هػشف ه ِیپوپبط، تػف یثشا یاًشط یجْبً ذیاص تَل 8 
 یهترذاٍل اًرشط   ذیر تَل یضرَد. سٍش ّرب   یهر  یاًشط ذیغشف تَل غیغٌب یاص آة هػشف 55کبل هختلف است.  ثِ اض یاًشط
ثرِ   یکِ ػذم دستشس یداسًذ. ثِ طَس بجیآة احت یلبثل تَجْ ضاىیتٌک کٌٌذُ ثِ ه ی( ثشایٍ ّستِ ا یحشاست یّب شٍگبُی)ً

آة پطت سذ  .(UN-Water, 2014) ضَدیّب ه ُشٍگبیً يیا یلیآة دس تٌک کٌٌذُ ّب هَجت تؼط یثبال یدهب بیآة ٍ 
 .ًمص داسد یذیسفتي آة سذّب دس کبّص ثشق تَل يییپب جِیاست؛ دس ًت یکیذسٍلیثشق ّ ذیتَل یثشا یهٌجغ ػوذُ ا ضیّب ً
ى افضٍدُ است. ٍلَع صهسرتب  یثش ضذت ثحشاى آة ٍ اًشط یگلخبًِ ا یذُیثِ ٍجَد آهذُ ثش اثش پذ ییآة ٍ َّا شاتییتغ هسئلِ
هرَج گشهرب دس    کیر دّذ. ثِ ػٌَاى هثبل ٍلَع  یه صیسا افضا یگشم هػشف آة ٍ اًشط بسیثس یسشد ٍ تبثستبى ّب بسیثس یّب
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سرشد ٍ   بسی(.  صهستبى ثسSiddiqi & Anadon, 2011اص اًگلستبى کشد ) یشطاً ذیفشاًسِ سا ٍاداس ثِ تش ،2003تبثستبى 
 ,Libertسٍ ثرشٍ کرشد )   یآة ٍ اًرشط  ذیسا ثرب ثحرشاى ضرذ    یهشکرض  یبیآسر  یکطرَس ّرب   2005گرشم سربل    بسیتبثستبى ثس

Orolbaev, & Steklov, 2008ػالٍُ ثش کبّص ضذت ثحشاى ثب کربّص   شیذپزیتجذ یّب یاستفبدُ اص اًشط يی(. ثٌبثشا
 يیر کٌرذ. ّرذف ا   يیسا تربه  یسٍصافضٍى ثِ آة ٍ اًشط بصیاص ً یثخص ثضسگ یلیفس یاص سَتت ّب یًبض یطیهح ستیاثشات ص
 يیهختلف ا یّبدس ضبتِ شیذپزیتجذ یّبیهختلف ٍ اهکبى استفبدُ اص اًشط یّبٌِیدس صه یآة ٍ اًشط يیساثطِ ث حیهمبلِ تطش

 است. ًَذیپ
 

 مصزف آب بزای تولید انزژی .2
ثشای تَلیرذ   ، صیست تَدُ، تبثص تَسضیذی، ثبد ٍ آةسٌگ، اٍساًیَم، ًفت، گبص طجیؼی ثسیبسی اص هٌبثغ اًشطی اٍلیِ ًظیش صغبل

گیشًذ. هٌبثغ اًشطی )ضیویبیی، حشکتی، تبثطی( ثِ سٍش ّبی هختلرف ثرِ اًرشطی الکتشیکری     اًشطی ثشق هَسد استفبدُ لشاس هی
ضَد. اهرب دس  سٍد ٍ ثِ الکتشیسیتِ تجذیل هیآیذ ٍ ًِ اص ثیي هیضًَذ. طجك اغل تشهَدیٌبهیک، اًشطی ًِ ثِ ٍجَد هیتجذیل هی

ترشیي  ضَد. دس سٍش ّبی حشاستی کِ هتذاٍلیی ًذاسد ٍ ثخص ثضسگی اص اًشطی ثِ ضکل حشاست تلف هیٍالؼیت ایي اغل کبسا
ضَد کِ ثخربس حبغرل اص آى ثرب    هیهػشف ّب ثشای ثِ جَش آٍسدى آة ّبی تَلیذ ثشق ّستٌذ، گشهبی حبغل اص سَتتسٍش

ضَد. تشاکن ثخبس ثِ ٍسیلِ تٌک کٌٌذُ ِ آة تجذیل هیهتشاکن ضذُ ٍ هجذدا ث ،کٌذ. ایي ثخبسّب ثشق تَلیذ هیچشتبًذى تَسثیي
یب ّشدٍ آى ّبست. ثبصدُ سیستن تب حذ صیبدی ثِ ثبصدُ سیستن تٌک کٌٌذُ ٍاثستِ است. ػالٍُ  گیشد کِ آة، َّا ٍغَست هی

 ,Stillwell, King) ثشایي دس استخشاج ٍ ثْشُ ثشداسی اص هٌبثغ ًفرت، گربص ٍ  صغبلسرٌگ ثرِ آة صیربدی احتیربج اسرت        

Webber, Duncan, & Hardberger, 2009)   ػالٍُ ثش استخشاج ثشای تجذیل ٍ فشآٍسی سَتت ّربی فسریلی اص .
ضَد. فشآیٌذ صغربل ضرَیی یکری اص فشآیٌرذ     ّبی هختلف آة استفبدُ هیثِ غَست ،حبلت تبم ثِ حبلت لبثل استفبدُ دس غٌبیغ

 ضرَد ، کبّص آلَدگی َّا ٍ افضایص کیفیت صغبلسٌگ هری  ّبی فشآٍسی است کِ هَجت کبّص سَلفَس هَجَد دس صغبلسٌگ

(Yang & Yamazaki, 2013)        ثشج ّبی تٌک کٌٌذُ اص ًرَع ترش، یکری اص اغرلی ترشیي هػرشف کٌٌرذگبى آة دس .
(. دس غَستی 1332صاسٍی,  ٍ)گَگل  ّبی پتشٍضیوی جْت تَلیذ سشهبیص دس فشآیٌذ ّستٌذپبالیطگبُ ّبی ًفت، گبص ٍ هجتوغ

ّبی صیشصهیٌی سا آلرَدُ کرشدُ ٍ   ی آة ثِ تػَظ آةبغل اص ایي فؼبلیت ّب ثِ تَثی هذیشیت ًطَد، هٌبثغ ػوذُکِ پسبة ح
 دّذ.ثِ غَست یک چشتِ ی هؼیَة اًشطی الصم ثشای اًتمبل ٍ تػفیِ آة سا افضایص هی

 مصزف انزژی بزای تامین آب .3
طی هْن دس کبّص ثحشاى آة داسد. ثب ایي حبل اغلت هٌبطمی کِ تبهیي اًشطی الصم ثشای پوپبط، اًتمبل ٍ ضیشیي سبصی آة ًم

 ,Li) دچربس ثحرشاى آة ّسرتٌذ اص پتبًسریل ثربالی اًرشطی ّربی تجذپرزیش، ثرِ تػرَظ اًرشطی تَسضریذی ثشتَسداسًرذ             

Goswami, & Stefanakos, 2013)ّرب اص طشیرك ًورک    ّب ٍ سبیش هَاد ضیویبیی ٍ آلرَدگی . حزف ًوک، هیکشٍة
بی تػفیِ آة ثِ اًشطی ًیبص داسد. ثٌبثشایي لیورت اًرشطی دس ٍسرؼت تَاًربیی اسرتفبدُ اص هٌربثغ هختلرف آة        صدایی ٍ سٍش ّ

ی آة ثِ سِ ثخص ػوذُ ی اًتمبل آة، پوپبط آة ّبی صیشصهیٌی ٍ ضیشیي سربصی آة  تبثیشگضاس است. هػشف اًشطی دس حَصُ
 .(Gleick, 1994) ضَدتمسین هی
ضَد. پشاکٌذگی هٌبثغ آثی دس هَاسد ثسیبسی ثب هحل تمبضب ّبی آة سسبًی اًشطی غشف هیضجکِآة: ثشای تَصیغ آة دس  اًتمبل

ثبضرذ ثرشای اًتمربل     100هتٌبست ًیست ٍ اًتمبل آة اص هٌبطك دٍس دست ثِ اًشطی ًیربص داسد. دس غرَستی کرِ ثربصدُ پور        
m

دس پشٍطُ ّبی ثضسگ اًتمبل آة هؼوَال ثشای اًشطی ًیبص است.  MW5/1هتش اتتالف استفبع ثِ  100آة ثِ هحلی ثب  3100
ثبصیبثی ثخطی اص اًشطی هػشفی دس لسوت ّبی سشاصیشی کِ آة ثِ ٍسیلِ اًشطی گشاًطی هٌتمل هری ضرَد اص ترَسثیي ّربی     

 .(Gleick, 1994) ضَدّیذسٍلیکی استفبدُ هی
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کطرَس اٍل   10ایرشاى جرض     دّرذ.  تطکیل هی ّبی صیش صهیٌیصیشصهیٌی: ثیص اص ًیوی اص هٌبثغ آة ایشاى سا آة ّبیآة پوپبط
. ثْرشُ ثرشداسی جرذی اص آة ّربی صیرش      (Vrba & van der Gun, 2004) استفبدُ کٌٌذُ اص آة ّبی صیشصهیٌی است

صهیٌی اص لشى ثیستن ثب ثْشُ ثشداسی اص سَتت ّبی فسیلی ٍ تکٌَلَطی اسصاى حفبسی ٍ پوپبط آة غَست گشفت. حذٍد استفبدُ 
ثِ حذٍد صیست هحیطی ٍ التػبدی ٍاثستِ است. سَتت اسصاى ثبػث ضذُ کِ هٌبثغ آة تجذیذًبپرزیش کرِ طری    اص آثخَاى ّب 

ّب رتیشُ ضذُ اًذ ثِ ضکل ٍسیؼی هَسد استفبدُ لشاس ثگیشًذ. دس غَستی کِ ثْرشُ  ّضاسّب سبل ٍ حتی ثیطتش دس سفشُ یب غذّب
سٍد آة ثِ ضرذت پربییي هری    ّبی سطحی ًجبضذ سطحی آةهتٌبست ثب تغزیِ سفشُ ثِ ٍسیلِ ثشداسی اص سفشُ ّبی صیش صهیٌی

. ثرب  (Gleick, 1994) دّذضَد اص طشفی  کیفیت آة سا ًیض کبّص هیکِ ایي اهش ثبػث افضایص اًشطی هَسد ًیبص پوپبط هی
ّبی تجذیذ پزیش ی اتیش استفبدُ اص اًشطیّبّب دس سبلّبی فسیلی ٍ ثبسص ضذى اثشات صیست هحیطی آىافضایص لیوت سَتت
تَجِ لشاسگشفتِ است. سیستن ثبدی آثکص )پو  ثبدی هکربًیکی( سربدُ ترشیي ٍ لرذیوی ترشیي کربسثشد        ثشای پوپبط آة هَسد

ّبی ثبدی الکتشیکی ٍسیستن ّبی فتٍَلتبییرک  تَاى اص تَسثیيّبی ًَ ثشای پو  آة است. اهشٍصُ ثب سضذ تکٌَلَطی هیاًشطی
ّربی  (. همبیسِ ّضی1331ٌِ)هٌفشد,  ض ثشای پوپبط آة استفبدُ کشد کِ ًسجت ثِ سٍش سٌتی اًؼطبف ٍ ثبصدّی ثبالتشی داسًذًی

پوپبط آة ثِ سِ سٍش ثشق ضجکِ، سیستن دیضل ٍ سیستن فتٍَلتبییک تَسضیذی دس هٌبطك دٍس افتبدُ ثشای پوپربط آة ًطربى   
 ,Meah)یک پبییي تش است ٍ ثب گزضت صهبى اص ثجبت ثبالیی ثشتَسداس است ّبی سٍش فتٍَلتبیکِ ّضیٌِ (2دّذ )ضکل هی

Fletcher, & Ula, 2008)  . 

 
 & ,Meah, Fletcher) تَر دیشل ٍ سیستن فتٍَلتاییکَتِ سِ رٍش تزق شثکِ، ه ) تزحسة دالر آهزیکا( ّای پوپاص آب:   هقایسِ ّشی1ٌِشکل 

Ula, 2008) 

است، اهب ثِ اًشطی  ضیشیي آة ثشای افضٍى سٍص تمبضبی ثِ پبسخگَیی ثشای هْن فشآیٌذ یک آة صداییسبصی آة: ًوکضیشیي
 اسرتفبدُ  دس سٍص ضریشیي  آةیک هیلیَى هتش هکؼت  تَلیذ ثشای سبل دس ًفت تي هیلیَى 58/8 حذٍد. ثسیبس صیبدی احتیبج داسد

 ,Li, Goswami) دّرذ هی ًطبى سا کيآة ضیشیي ّبیسیستن ثشای يجبیگضی ٍ هٌبست اًشطی هٌبثغ اّویت کِ ضَد،هی

& Stefanakos, 2013) .سربصی آة، اًرشطی   ّبی تجذیذپزیش ثرشای ضریشیي  ّبی هختلف استفبدُ اص اًشطیدس ثیي سٍش
 & ,Mathioulakis, Belessiotis)( 2تَسضرریذی ثررِ غررَست فتٍَلتبییررک، ثیطررتشیي کرربسثشد سا داسد )ضررکل  

Delyannis, 2007)  . 
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 :   درصذاًزصی ّای تجذیذپذیز هختلف در شیزیي ساسی آب2شکل 

 

  های تجدیدپذیزمصزف آب در انزژی.4
ّبی فتٍَلتبیک ٍ ثبدی ثِ هیضاى ثسیبس ًبچیضی ثِ ّبی تجذیذپزیش ثِ آة ثسیبس هتفبٍت است. ًیشٍگبًُیبص اًَاع هختلف اًشطی

ثشاثش یک ًیشٍگبُ صغبل سٌگ سَص ثِ  2ثشاثش یک ًیشٍگبُ گبصسَص ٍ  5ّبی حشاستی تَسضیذی همبثل ًیشٍگبُآة ًیبص داسًذ دس 
ی لبثل تَجِ ثشای کطَسّبی هَاجِ ثب پزیش ثب کوتشیي هػشف آة یک گضیٌِذّبی تجذیآة احتیبج داسًذ. استفبدُ اص اًشطی

ّبی غیش هتؼبسف ّوچَى آة دسیب، جَد آة ضیشیي آة. دس اغلت ًَاحی دچبس کو(UN-Water, 2014)استکوجَد آة 
-گیشًذ. استفبدُ اص اًشطیّب ٍجَد داسد کِ ثِ دلیل اًشطی ثبال تػفیِ هَسد استفبدُ لشاس ًویآة ّبی ضَس صیشصهیٌی ٍ فبضالة

ثش هٌبثغ آة، هی ّبی فتٍَلتبییک دس ایي هٌبطك ػالٍُ ثش تبهیي اًشطی ثب کوتشیي فطبس ّبی تجذیذ پزیشی ّوچَى ًیشٍگبُ
 تَاًذ هٌجغ پبیذاسی ثشای تبهیي اًشطی تػفیِ ٍتَلیذ آة ثبضٌذ.

 های تجدیدپذیز و توسعه ی روستاییانزژی .5
ی ًجبت دٌّذُ ثشای سٍستبّبست. دس اکثش هَالغ اًتمبل آة ٍ اًشطی ثِ دس ٍضؼیت کًٌَی، استفبدُ اص ایي اًشطی ّب یک گضیٌِ

شفِ ًیست ٍ ایي هَضَع ثبػث هْبجشت ٍ هتشٍکِ ضذى سٍسرتبّب هری ضرَد. اسرتفبدُ اص ایري      سٍستبّب اص ًظش التػبدی ثِ غ
ّبی سٍستبیی ضَد. اًشطی هَسد ًیبص جوؼیتسبصی آة ّبی غیش هتؼبسف هیّب ثبػث تبهیي آة اص طشیك تػفیِ ٍ ضیشیياًشطی

اًشطی ثشای فؼبلیت ّبی تَلیرذی هؼیطرتی   ػوذتب ضبهل اًشطی حشاستی تػَغب ثشای پخت ٍ پض، تبهیي آة گشم، گشهبیص، ٍ 
هبًٌذ تطک کشدى هحػَالت، پوپبط آة، غٌبیغ دستی، هبضیي ّبی کطبٍسصی، سٍضٌبیی ػوَهی، غٌبیغ تجرذیلی ٍ هبًٌرذ آى   

(. اکثش سٍش ّبی استفبدُ اص اًشطی ّبی تجذیذپزیش ثشای هشالجت ٍ ًگِ داسی ثِ ًیرشٍی هتخػرع   1330)سشتیپی پَس,  است
  ّب ٍجَد داسد.سًذ ٍ ثب آهَصش ًیشٍّبی هحلی اهکبى ثْشُ ثشداسی اص آىاحتیبج ًذا

 گیزینتیجه .11

دس ثیي سٍش ّبی هختلف استفبدُ اص اًشطی ّبی تجذیذپزیش، اًشطی فتٍَلتبییک ثیطتشیي ّوبٌّگی ثب تبهیي ٍ کبّص هػشف 
ٍ حتی سٍش ّبی حشاستی تَسضیذی است. اص  آة سا داسد. آة هػشفی ایي سٍش ثسیبس کوتش اص سبیش سٍش ّبی تَلیذ اًشطی

طشفی کبسثشدی تشیي سٍش ثشای ضیشیي سبصی آة دس سطح جْبًی هی ثبضذ. ّوچٌیي اغلت هٌبطك دچبس ثحشاى آة اص 
ّبی فسیلی ٍ سبالًِ ثب افضایص لیوت سَتت ی داسدّبی جبسی ثسیبس کوپتبًسیل تبثص تَسضیذی ثبالیی ثشتَسداسًذ. ّضیٌِ

 یبثذ. اسی آى کبّص هیزّبی تَسضیذی ّضیٌِ سشهبیِ گافضایص تَلیذ سلَلٍ پیطشفت ٍ 

 . قدردانی11 
 تَاًذ لجل اص اسائِ فْشست هشاجغ رکش گشدد. هیتطکش  دسغَست لضٍم، ثخص کَتبُ تمذیش ٍ
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