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ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ »ﯾﻮﻧﯿﺴﺎ« ﺑﻪ راﻫﮑﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ و ﺟﺪﯾﺪی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ارزانﻗﯿﻤﺖ ،ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ از

ﺑﺤﺮان آب رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﯾﻮﻧﯿﺴﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ و اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪهای را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ
ﮐﻤﺒﻮد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ را روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ از روش ﺗﺒﺨﯿﺮ
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ،آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب از آب درﯾﺎ ،آب ﺷﻮر ﯾﺎ آب آﻟﻮده اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آب

آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ روشﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﮐﺜﺮا ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺎﯾﻖ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را

اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﻗﻠﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻮﺗﻮﺗﺮﻣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ روی ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻧﺮژی را دﻗﯿﻘﺎ روی ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮد.

در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ،ﻋﺒﻮر ﮔﺮﻣﺎ از آب ﻣﻨﺒﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن
آن در ﻫﻮا وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد آب در ﺟﻬﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ
ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺤﺮان ﮐﻢ آﺑﯽ و ﮐﻤﺒﻮد آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ درﺻﺪ آب ﺟﻬﺎن ،ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮب اﺳﺖ و ﺗﻐﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ ،آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﻐﺮ
اﻟﮕﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺮدم اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱.۴۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ  ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ رﻗﻢ ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

