
 

 

 

 

 .ػاخت تضسگتشیي صفحِ خَسؿیذی ؿٌاٍس اسٍپا، دس تشیتاًیا ٍ دس ؿْش هٌچؼتش تا پایاى هاُ جاسی کاهل خَاّذ ؿذ

ّای تجذیذپزیش اػتفادُ اص ًیشٍّای ؿٌاٍسی اػت.   ّا دس تحج اًشطی  تشیي گشایؾ اص جذیذ  یکی - 2016فَسیِ، ػال  16

د دًیا هٌتـش گشدیذ )تشای اطالػات تیـتش خثش اًخؼتیي هضسػِ ؿٌاٍس دس ت خثشی هشتَط تِ احذاثاٍاخش ػال گزؿتِ، 

تخَاًیذ(،  Civil Engineeringسا تِ صَست آًالیي دس  "ؿَد   ختِ هیاد دًیا دس ػَاحل اػکاتلٌذ ػاٍس دس تاؿٌػِ ًخؼتیي هضس"

ؿْش هٌچؼتش اًگلؼتاى خَاّین تَد. ػاصهاى تؼْیالت   ٍ ایي هاُ ؿاّذ ساُ اًذاصی تضسگتشیي صفحِ خَسؿیذی اسٍپا دس ًضدیکی

دل اهیلیَى پًَذ )هؼ 5/3ای تالؾ تش  ِ ضیٌّگلؼتاى، ایي صفحِ خَسؿیذی سا تا دس کـَس اً Warringtonهتحذ، ٍالغ دس ؿْش 

 Victorianهٌطمِ  ِکٌذ؛ هخضًی کِ تخـی اص ػیؼتن تَػؼِ یافت  احذاث هی Godleyدس هخضى آب  هیلیَى دالس آهشیکا( 1/5

ًلی صشف اپ 12000. ًیشٍی تَلیذ ؿذُ تَػط ایي صفحِ احذاث ؿذُ اػتهیي آب آؿاهیذًی ؿْش هٌچؼتش أتِ هٌظَس ت ٍتَدُ 

 .ػیؼات ٍ خذهات سفاّی خَاّذ ؿذأکاسکشد تؼْیالت تصفیِ آب ؿشکت ت

http://www.asce.org/magazine/20160119-world-s-first-floating-wind-farm-to-be-built-off-scottish-coast/#.VqgCYmIf1pc.twitter


 

 
پانل  ۰۰۱۱۱انرژی تولید شده توسط این صفحه خورشیدی شناور و متشکل از  Warringtonسیستم تسهیالت متحد انگلستان در شهر 

 .مورد استفاده قرار خواهد داد خود تصفیه آب   مین برق کارخانهأرا در ت

Chris Stubbsتؼْیالت تصفیِ آب کِ "گَیذ:    هیػیؼات ٍ خذهات سفاّی أؿشکت تدس ّای تجذیذپزیش   ، سئیغ تخؾ اًشطی

ّا  اص تْتشیي هکاى  یکی . اص ایي سٍتِ ؿواس هی سٍددس اهتذاد هخضى لشاس داسد، هکاًی تـٌِ ًیشٍ دس ػیؼتن تؼْیالت هتحذ 

 ".صهیي صیادی تحت تولک ًذاسین اها پٌِْ ٍػیؼی اص آب هَجَد اػت -تشای تغزیِ ًیشٍ اػت 

Stubbs ِاین، اص ایي سٍ تصوین گشفتین جٌث ُّای خَسؿیذی ؿٌاٍس[ دس طاپي تَد  ؿاّذ ػولکشد ]صفحِها "دّذ:    اداهِ هی 

دسصذ اص اًشطی  35حذٍد  -تشداسی ؿَد  ُکِ ًْایی ٍ آهادُ تْش  صهاًی -، ایي ػیؼتن ًْایتاًالتصادی آى سا ًیض تشسػی کٌین. 

دػتیاتی  ، ایي پشٍطُ تخـی اص ّذف تضسگ ؿشکت تشایStubbs ِهیي خَاّذ کشد. تِ گفتأػاالًِ هَسد ًیاص تشای تصفیِ آب سا ت

 .اػت 2020تا ػال   دسصذ خَدکفایی دس حالت کلی 35 تِ

اًگلؼتاى  ُهیي خَاّذ کشد. تش خالف آٍاصأػیؼات سا تأاًشطی تشق هَسد ًیاص ؿشکت تگیگاٍات ػاػت اص  7/2ایي صفحِ ػاالًِ 

 1372 حذٍد ػاالًِ ،آهاس ػاصهاى ؿْشی تشیتاًیا آتی دس ؿْش هٌچؼتش طثك ّای  کِ تِ کـَسی تاساًی هـَْس اػت، پٌِْ

تا  133ٍ هاّاًِ تیي  ُػال تَد ُسٍتشیي د  آٍسیل تا ػپتاهثش آفتاتی  صهاًی ُگیشًذ. تاص   ؾ آفتاب لشاس هیتتا ضشؼػاػت دس ه

 .ػاػت اص تاتؾ آفتاب تْشُ هٌذ اػت 186

 غهاُ جو 4  دسصذ اص اًشطی تَلیذی ایي صفحِ دس اٍایل تاتؼتاى ٍ تٌْا دس طی 60حذٍد سٍد    ، اًتظاس هیStubbs ِتِ گفت

 .گشدد، کاّؾ خَاّذ یافت   ّا طَالًی تش هی اًشطی تَلیذی ایي صفحِ دس پاییض ٍ صهؼتاى کِ ؿةگفتٌی اػت  .آٍسی گشدد

Stubbs  :تشای حصَل دس آى گشدد، اها هیضاى تاتؾ    ویلطؼاً ایي هٌطمِ تِ اًذاصُ کالیفشًیا آفتاتی هحؼَب ً"هؼتمذ اػت

ات ػاػت ظشفیت احذاث ؿذُ ٍتِ اصای ّش کیلَ  ت ػاػت اًشطیاکیلٍَ 900تا  850اػت. ها حذٍد   ای هطلَب کافی  ًتیجِ

ّشچٌذ ایي هیضاى کوتش اص همذاسی اًشطی تَلیذ ؿذُ تَػط یک صفحِ خَسؿیذی دس هٌاطك آفتاتی تش  "دسیافت خَاّین کشد.

، چشا کِ ایي ػیؼتن هحؼَب هی گشدد لحاظ التصادی تِ ػَد آٍسای   پشٍطُخَسؿیذی اػت، تا ایي ٍجَد احذاث ایي صفحِ 

ػیؼات ٍ خذهات سفاّی توام اًشطی تَلیذ ؿذُ تَػط ایي صفحِ سا دس هحل اػتفادُ خَاّذ أؿشکت ت ٍ ُیک حلمِ تؼتِ تَد

 -اػت کِ ایي ػیؼتن سا تا تؼْیالت اًتمال اًشطی اص دیگش ًماط ؿثکِ جایگضیي کٌین   هٌطمی"دّذ:    اداهِ هی Stubbsًوَد. 

 ".جَیی التصادی اػت ِتشای صشف  ایي الذام تصویوی هٌطمی



 

 ًیض تِ اسهغاى هی یدیگش یپزیش ٍ تثذیل آى تِ اًشطی، هضایاػالٍُ تش جوغ آٍسی یک هٌثغ تجذیذصفحِ ؿٌاٍس خَسؿیذی 

 رخایش اص عًَ ایي تشای ای  ػوذُ هـکل  کلی حالت دس کِ ّشچٌذ - تثخیش ٍ سؿذ جلثک ّاتا اػتفادُ اص ایي صفحات، آٍسد.   

 ّای کشٍی کِ تاتؼتاى ػال گزؿتِ تِ هٌظَس  ػایثاى ػولکشد هـاتِ تؼیاس. ؿذ خَاّذ حذٍدتشه - دؿَ   ًوی هحؼَب آتی

ایکش هٌجش تِ  12ّای خَسؿیذی ؿٌاٍس تِ هؼاحت   غ آًجلغ احذاث ؿذ، ایي صفحِپَؿؾ ٍ هحافظت اص هخاصى آتی ل

خَاّذ ؿذ. ایي اهش ّا   سؿذ جلثک -تا هٌؼکغ کشدى ًَس خَسؿیذ ٍ گشهای جزب ؿذُ تَػط آب  -کاّؾ هیضاى تثخیش ٍ 

 .هیضاى ػولیات ؿیویایی هَسد ًیاص تشای تصفیِ آب سا کاّؾ خَاّذ داد

ى دس جزب اًشطی خَسؿیذی ٍ ًِ لاتلیت هحافظت اص هٌاتغ آب آؿاهیذًی آّش چٌذ کِ ایي صفحِ تیـتش تِ جْت تَاًایی 

اص آى هَسد  غسا دس ػال آیٌذُ ٍ پ کیفیت آب سفاّیؿشکت سفاُ ٍ تؼْیالت  تصشیح هی کٌذ Stubbsاًتخاب ؿذُ اػت، 

خَاّین پغ   تؼذادی ًوًَِ اص آب لثل اص اجشای ایي طشح جوغ آٍسی ؿذُ ٍ هی"افضایذ:    تاصسػی دلیك لشاس خَاّذ داد. ٍی هی

 ".سا تشسػی کٌین احتوالی جَاًة ٍ تغییشات  صیادی ًوًَِ گیشی تواهی ات ًیض تا تؼذادفحاص ػاخت ایي ص

 ِییذ لشاس گشفتِ اػت. طثك گفتأّا تا آب آؿاهیذًی هَسد ت  خت ایي صفحِاهَسد اػتفادُ دس ػ صالحه  تواهیدس تواع تَدى 

Stubbs :"ای کِ ها تِ ّیچ ػٌَاى خَاػتاس اتفاق افتادى آى ًیؼتین، ایجاد هـکل تشای هٌاتغ آب آؿاهیذًی اػت.   لِأهؼ

ین ّیچ ػولیات تصفیِ اضافی تِ َاّخ ٍجَد داسد، اها ها ًوی ایي هٌطمِ ّشچٌذ یک ػولیات اضافی تصفیِ آب دس پاییي دػت

 ".آب آؿاهیذًی تحویل ًوائین هطلَب کیفیتتأهیي ًْایی  ػولیات دس اًجامایي ػیؼتن پاییي دػت 

 ُتَدّای خَسؿیذی   حاٍی پاًل ایي ٍاحذّاکِ ًیوی اص  اػت، تِ طَسی ّای ؿٌاٍس هجضایی تـکیل ؿذُ ذایي صفحِ اص ٍاح

ّای صلة   ؿًَذ. جٌغ آى اص پالػتیک   ٍ تِ ّن لفل هی ؿٌاٍس دس دٍ اًذاصُ ػاختِّای  ٍ ًیوی دیگش فالذ آى اػت. ایي ٍاحذ

ت تضسگتش لشاس گشفتِ اّای خَسؿیذی تش سٍی لطؼ  ٍ هخصَف تحول تاسّای ػٌگیي اػت. پاًل -ف پزیش ؼطال اًادس ػیي ح -

ّای خَسؿیذی ٍ ٍ ًیض هؼیش ػثَسی تشای تاصسػی ٍ   هٌظَس ایجاد فاصلِ تیي پاًل ّای کَچکتش دسٍى ؿثکِ تِ  ٍ لطؼِ

  ؿَد، ّش کذام اص پاًل   هی ِای ػاخت  صفحِ تِ صَست لطؼِایي گشدد. اص آًجا کِ کل    ػولیات تؼویش ٍ ًگْذاسی احذاث هی

 .لغ لضٍم اػتاایگضیٌی دس هَّای خَسؿیذی ٍ یا هجوَػِ یک لطؼِ ؿٌاٍس ٍ پاًل سٍی آى لاتل جذا ػاصی ٍ ج

Stubbs لطؼات اصلیؿاهل  - 20دس  20تِ تؼذاد  یت هشتؼاسٍؽ اجشا ػثاست اػت اص ػاخت لطؼ"دّذ:    تَضیح هی   ٍ

ّش سدیف تِ داخل آب ّل دادُ ؿذُ ٍ  ".دس یک اػکلِ کٌاس آب یسدیف سٍ جوغ آٍسی هَلت آًاى د -ای   لطؼات دسٍى ؿثکِ

لطؼِ هشتؼی "اداهِ هی دّذ:  Stubbsسدیف کاهل گشدد.  20یت اگشدد، تا دس ًْ ّای دیگش هتصل هی  تِ ٍػیلِ پیچ تِ سدیف

  ذایت آى تِ ػوت هجوَػِ اصلیاجشایی آهادُ ّ  کِ تین  ؿَد تا صهاًی ؿذُ ٍ تِ هٌثغ آب هتصل هیػاختِ ؿذُ اص اػکلِ جذا 

تِ  ،کٌٌذ   تش سٍی آب حشکت هی  ایي لطؼات هشتؼی ّشچٌذ کِ تؼیاس ػٌگیي ّؼتٌذ، اها تِ ساحتی .ت خَسؿیذ تگشددفحاص

 ".کـیذ ػثک تؼیاس  ّایی  طٌاب ٍػیلِ تِ ػاحل اص ّا سا  تَاى آى   طَسی کِ هی

Stubbs ایکش اص ػطح آب سا  12هؼاحتی هؼذل  -توام لطؼات کٌاس ّن لشاس گیشد   ٍلتی -کل صفحِ خَسؿیذی "گَیذ:   یه

 48تِ تشای ًگْذاسی ایي صفحِ طٌاب  76  دس حالت کلی "گشدد.   ّای هٌثغ رخیشُ آب هحذٍد هی  پَؿاًذُ ٍ تِ ٍػیلِ کٌاسُ

 .ؿًَذ   لٌگش دس خاکشیضی هٌاتغ رخیشُ آب ٍصل هی

 تصفیِ آب فشػتادُ هی   هیي تشق کاسخاًِأػش ساػت تِ ٍاحذ ت  جزب ٍ تا سٍؿی تَػط صفحات خَسؿیذی اًشطی خَسؿیذی

ّای یک دسخت کشیؼوغ   تؼیاس ؿثیِ چشاؽ -ّای خَسؿیذی هَجَد دس یک سدیف تِ ّن ٍصل ؿذُ   پاًلتذیي هٌظَس، ؿَد.   



 

ِ ًوایٌذ. ػپغ ایي ًیشٍ تِ ٍػیلِ کاتل ت   ٍ توام جشیاى هؼتمین ًیشٍی تَلیذ ؿذُ دس آى سدیف سا تِ اًتْای آى ّذایت هی -

  ّا تِ کاتل  ِجؼثذ، ًیشٍ تِ ٍػیلِ ؼؿَد. دس هشحلِ ت   ٍالغ دس دس لطؼِ ؿٌاٍس هشتَطِ هٌتمل هی ُثِ تشکیة کٌٌذؼتؼذادی ج

ٍ  ِیاسد اص ػاحل گؼتشؽ یافت 40تا  30اص لطؼات ؿٌاٍس تِ فاصلِ   سدیفیطَل ّا دس   ؿَد. ایي کاتل   ّای تضسگتش فشػتادُ هی

ّای تاالتشی تثذیل  ذ تا دس آًجا جشیاى هَجَد تِ ٍلتاطٌکٌ   ّای صیشصهیٌی تِ ٍاحذ تثذیل ّذایت هی  ًیشٍ سا اص طشیمِ گَدال

 .گشدد   تصفیِ آب هتصل هی   جشیاى تَلیذ ؿذُ تِ ٍاحذ تشق کاسخاًِ ًیض تیاگشدد. دس ًْ

داسد کِ اص دػتشع  حصاس لشاس داسای  ّایی  تِ طَس اختصاصی هتؼلك تِ ؿشکت تؼْیالت تَدُ ٍ پـت صهیي آب هٌاتغ رخیشُ

 سُ هیادس ایي ت Stubbsات خَسؿیذی کشد. صفحػاهلی کلیذی کِ ؿشکت تؼْیالت سا لادس تِ اجشای ایي  ؛ػوَم خاسج اػت

 اگش هـکل تؼذی تِ هلک ػایشیي هطشح تَد، ها تشای اجشای یک ػیؼتن ؿٌاٍس الکتشیکی تش سٍی هٌاتغ آب تا ًگشاًی"گَیذ:   

ص اػت، صیشا ّشچٌذ آب تؼیاس ػشد اػت، اها هشدم الذام تِ اشػطای خ  ؿذین. ایي هَضَع تِ طَس ٍیظُ   َاجِ هیجذی ه  ّایی 

یش یک ػکَی ؿٌا کِ ػشاػش هجْض تِ جشیاى ظای ً  ًوایٌذ. دس چٌیي ؿشایطی ػاخت صفحِ   ّا هی  ؿٌا دس هٌاتغ آتی ٍ تشکِ

هٌاتغ آتی کِ دس آى دػتِ اص خَسؿیذی تش سٍی  اتٍ ها دس اجشای ایي صفح ای َّؿوٌذاًِ ًخَاّذ تَد  هؼتمین تشق اػت، ایذُ

 ".کشدین   ای ػول هی  تایؼت تِ طَس تؼیاس هحتاطاًِ  دػتشع هشدم اػت هی

تؼیاس صٍدتش اص سٍصّای آفتاتی یؼٌی سٍد کاس تش سٍی ایي صفحِ خَسؿیذی دس چٌذ ّفتِ آیٌذُ تِ اتوام تشػذ،    اًتظاس هی

 .تاتؼتاى کِ دس ساُ اػتاتتذای 

 

 


