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  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1390، زمستان 31دوره جديد، سال نهم، شماره 

  

  11نقش و جايگاه انرژيهاي تجديد پذير در توسعه و عمران  روستايينقش و جايگاه انرژيهاي تجديد پذير در توسعه و عمران  روستايي

پور محسن سرتيپي
2

  

  

  چكيده 

ها  ريزي دولت گيري و برنامه تصميم. دسترسي مناسب و آسان به انرژي موتور رشد و توسعه و پيشرفت كشورهاست
هم اكنون محدوديت و گراني  (World Bank,2002). در اين زمينه اثرات مستقيم بر زندگي مردم و جامعه دارد

محيطي، و آلودگي ناشي از آنها جستجوي منابع انرژي تجديدپذير را به موضوعي  هاي فسيلي، بحران زيست  سوخت
  . پر اهميت تبديل نموده است

اين مناطق،  آبادي و مكان مسكون و طرحهاي رشد و توسعه اقتصادي 130000وسعت كشور و پراكندگي جغرافيايي حدود 
 و رونق كار و اشتغال درزندگي ارتقاء كيفيت  .هاي آينده همچنان تداوم خواهد بخشيد نياز روز افزون به انرژي را تا دهه

صنايع روستايي و تبديلي است به طوري  رع،امزو ارزان موردنياز در ثير تأمين انرژي پايه أت اي تحت طور فزاينده هروستاها ب
انرژي موردنياز جمعيت . قرار گيردهاي انرژي و  قيمت آن  تأثير بحران عميقاً تحتتواند  ستايي ميكه توسعه مناطق رو

هاي توليدي   و انرژي براي فعاليتگرمايش، ، تأمين آبگرم ،وپز شامل انرژي حرارتي خصوصاً براي پختعمدتاً روستايي 
تبديلي و  صنايععمومي،  روشنايي، هاي كشاورزي ماشين ،، پمپاژ آب، صنايع دستيتكردن محصوال خشكمعيشتي مانند 

هاي صنعت،  گذاري در بخش با توجه به اينكه توسعه روستايي نيازمند سرمايه  (Zhang Ji-G,1982).است  آنمانند 
  .   هاي مذكور نيازي ضروري است  كشاورزي و خدمات روستايي است تأمين انرژي ارزان و پايدار بخش

كارگيري  بههاي تجديدپذير و استعداد مناطق مختلف كشور براي   سايي و معرفي انواع انرژيبا هدف شنامقاله اين 
بخش اول به مقدمه، طرح مسئله در خصوص ضرورت روي . آنها در توسعه و عمران مناطق روستايي تهيه شده است

هاي تجديدپذير را مورد   ژيبخش دوم معرفي مهمترين انر. پردازد آوردن و به كارگيري منابع انرژي تجديدپذير مي
هاي خورشيد، جزر و مد،   توجه قرار داده و استعداد مناطق مختلف كشور جهت بررسي امكان به كارگيري انرژي

بخش سوم و انتهايي رويكردهاي . كند ي كوچك برق آبي را مشخص ميها نيروگاهزيست توده، زمين گرمايي، باد، و 
ديدپذير و گسترش آن در مناطق روستايي و انواع انرژهاي مناسب تجديدپذير پيش روي براي به كارگيري انرژي تج

 . كند پيشنهاد ميرا هاي متنوع روستايي   براي به كارگيري در فعاليت

  .بندي كاربردي انرژي روستا؛ عمران روستايي؛ انرژي تجديدپذير؛ پهنه: واژگانكليد

                                                 
است كه با استفاده از اعتبارات  “سعه روستاييبه كارگيري منابع انرژي تجديدپذير در مسكن و تو”اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي 1

  . معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي تهيه شده است

  دانشيار دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي    2
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  مقدمه 

دو تا سه هزار ي ساالنه انرژي برابر  با تقاضايش هاي رشد و توسعه كشور، افزا  اجراي برنامه
 برقبوجود آورده كه براي پاسخگويي به آن الزم است ظرفيت توليد مگاوات برق جديد 

 1ظرفيت توليد% 98حدود در حال حاضر . برسد هزار مگاوات 90000به   2020سال  كشور تا
 رشد مصرف داخلي ا توجه به كه بهاي فسيلي است   به سوخت متكي هاي برق كشور  نيروگاه

هايي در جهت كاهش وابستگي به آنها   نفت؛ اعمال محدوديت صادراتابستگي اقتصاد به و و
     (RCRA,1388).كند ناپذير مي اجتناب

اي است  كه بدليل فراواني و ارزاني سوختهاي فسيلي، جستجو  اما شرايط در كشور ما به گونه
ارزاني سوخت در ايران . شود انرژي چندان جدي گرفته نميديگر منابع متنوع  به كارگيريو 

و حتي قاچاق آن به كشورهاي  (WorldBank,1999)مصرف گسترده و همراه با اسراف آن 
اجبارا بنزين و گازوئيل  86در اين ارتباط دولت در تير ماه سال . بيگانه را بدنبال داشته است

هاي موجود در   اي نزديك يارانه شده تا در آينده بندي نمود و اقداماتي در نظر گرفته را جيره
  . 2اين زمينه قطع و نرخ آنها آزاد گردد

و دستاوردهاي رفاهي آسايشي هاي فسيلي فوايد   انرژيهر چند گسترش استفاده و به كارگيري 
تله حرارتي عمل  كه مانند» اي گلخانه«گازهاي افزايش  تبعاتي مانند خوبي را ارائه نموده اما

يك  يها  اكسيدكربن و متان همچون شيشه گازهايي نظير دي. ، نيز به دنبال آورده استكنند يم
اطراف سياره زمين را احاطه كرده و بخش اعظم انرژي گرمايي خورشيد را درون خود به  ،گلخانه
 افزايش گرم شدن و كه سبب دنكن عظيم در فضا ايجاد مي اي  اندازند و به عبارتي گلخانه دام مي

شده و مخاطرات زيست محيطي، بهداشتي و اقتصادي غير قابل جبراني را  دماي هواي كره زمين

                                                 
  .1386درسال مگا وات  46000معادل .1

هاي انرژي در  رت، مبادالت خارجي و سياستميالدي با عنوان تجا 2000در تحقيقي كه توسط بانك جهاني در سال . 2

. خانوار روستايي پرداختند 10خانوار شهري و  10سازي و تحليل وضعيت جمهوري اسالمي ايران انجام شد محققين به مدل

 18ل عادو تبعات سوء سيستم فعلي يارانه انرژي در كشور بود كه م تأثيراتاي كه در اين بررسي به آن توجه شد،  مهمترين مسئله

پس . هاي جهاني بوده است قيمت% 10هاي انرژي معادل  طبق اين تحقيقات، قيمت برخي حامل. درصد درآمد ناخالص ملي است

است كه در صورت تغيير الگوي فعلي فروش و مصرف انرژي، افزايش  شدههاي مختلف مشخص  سازي و تحليل حالت از شبيه

  ( J. Jensen, D. Tarr, 2002 ) .گردد ي حاصل ميبراي هر ايران% 50اي نزديك به  درآمد سرانه
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به همين دليل بسياري از كشورها  به وضع قوانين، و  (WorldBank,1981). آورد بدنبال مي
  . اند معيارهاي زيست محيطي براي كاهش عوارض منفي اين پديده روي آورده

الگوي  ةزمين در تجديدنظر براي و شرايط استثنايي  فراوان انساني ي نيرو و  منابع كشور ما از 
 فراوان، معادن ،مناسب جغرافياي .برخوردار است پايدار هاي  انرژي از استفاده و انرژي مصرف

 درصورت كشوري ممتاز ه ب هاي متفاوت و گوناگون ايران را   وجود اقليم و جنگل دريا،
حركت به سوي  (RCRA,1388). ايدنم ي تجديدپذير مطرح مياستفاده از انواع منابع انرژ

در مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي  خصوصاً تواند مي هاي تجديدپذير انرژي استفاده از
انرژي موردنياز توسعه  تأمينكشور كه براي شتاب دادن به توسعه نياز به انرژي دارند ضمن 

  . ر استمؤث اير منابع تجديد ناپذيرنفت و س در كاهش،  وابستگي كشور به ذخائر
خصوصاً در روستاها  )1375فروغي، (جستجوي منابع جديد و ارزان انرژي  در چنين شرايطي

هاي متعارف مانند  انرژي از راه تأميندليل پراكندگي و كوچكي امكان ه هايي كه ب و آبادي
را ندارند ) ستردهگذاري بسيار زياد و نگهداري گ بدليل سرمايه(گسترش شبكه سراسري 

هاي تجديدپذير به صورت نيروگاهي و غير نيروگاهي   تكيه برفناوري انرژي. يابد اهميت مي
در مناطق روستايي است كه  خصوصاً) 1378سانا، (ناپذير براي توسعه  رويكردي اجتناب

   .1تواند به رفع اين مشكل كمك نمايد مي
هاي توليدي و رونق اقتصادي و مبناي   ليتتواند محرك فعا انرژي پاك، مناسب و ارزان مي

مستقيمي بر بهبود مسكن و  تأثيرتحول و دگرگوني و رشد و توسعه جامعه روستايي باشد و 
هاي كشاورزي، دامداري، باغداري و مانند آن داشته باشد، و   محيط زيست، رونق فعاليت

جويي و ذخيره منابع  ههاي ملي و صرف  ضمن ارتقاء سطح رفاه روستائيان در كاهش هزينه
هاي ذيل   حل براي پرسش در اين مقاله جستجوي پاسخ و ارائه راه. باشند مؤثرانرژي فسيلي 

  :مورد توجه قرار گرفته است
  مناطق روستايي چگونه است؟ كارگيري انرژي در ايران خصوصاً هاز آتي باند چشم .1
  كار گرفت؟ هتوان آنها را ب چگونه مي كدامند،منابع انرژي تجديدپذير  .2

                                                 
برخي هاي قزوين، زنجان، گيالن و  روستاي استان 60رساني به  برق ،1386سال تا برطبق آمار وزارت نيرو، .1 

  .است هاي نو انجام شده با استفاده از انرژي جنوب كشورروستاهاي 
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بندي كشوري  را به صورت پهنه هاي تجديدپذير  انرژي به كارگيريتوان امكان  آيا مي .3
  تهيه نمود؟

  

  روش شناسي پژوهش

شونده خصوصاً  با توجه به محدوديت منابع انرژي فسيلي جستجوي منابع جديد انرژي تجديد
هاي  مين انرژي با شيوهدليل پراكندگي و كوچكي امكان تأه هايي كه ب در روستاها و آبادي

گران، و  ها نياز به نگهداري گسترده، متعارف مانند گسترش شبكه سراسري انرژي برق در آن
  (RCRA,1388) .شود ناپذير  محسوب مي غيراقتصادي است امري اجتناب

هاي جديد در توسعه  كاربرد انرژي”اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي است كه تحت عنوان 
در هسته پژوهشي معماري روستايي دانشكده معماري و شهرسازي  “تاييو مسكن روس

تحليلي و مبتني بر  ـ  شناسي پژوهش، توصيفي روش. دانشگاه شهيد بهشتي تهيه شده است
هاي روستايي؛ و مشاهدات  آوري اسناد و پژوهش اي و جمع مطالعات مكتوب و كتابخانه

  .ميداني از روستاهاي كشور است
  

  ها    رتمسئله و ضرو

كيلومتر  1390000شيء هيدروديناميكي به قطر ) مهمترين منبع انرژي تجديدپذير(خورشيد 
خود، زندگي را در  دائمعمدتاً هيدروژن تشكيل شده و با پرتوافشاني  ياست كه از توده گاز

و نموده و اساس ديگر منابع تجديدپذير مانند باد، زمين گرمايي، بيومس، پذير  كره زمين امكان
كيلومتر در ثانيه در فضا پراكنده   300000پرتوهاي خورشيدي با سرعت . 1شود محسوب مي... 

تابش خورشيد بقدري زياد است كه با چهل روز انرژي اين . رسد و بخشي از آن به زمين مي
هايي كه در   با توجه به محدوديت ،بنابراين .توان انرژي موردنياز يك قرن را ذخيره نمود مي

ناپذير انرژي ضرورتي  منابع پاك و پايان كارگيري بههاي فسيلي بوجود آمده،   انرژي ده ازاستفا
    (carmignani, 1982).است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد

                                                 
انرژي به صورت تشعشعات سته خورشيد در ههاي هيدروژن و تشكيل هليوم  براثر همجوشي اتم . 1

  ..شود منتقل ميآن به وسيله رشته فرآيندهاي تشعشعي پي درپي به سطح  والكترومغناطيسي با فركانس زياد آزاد 
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هاي توسعه روستايي تأمين انرژي موردنياز بخش است و به دليل   كه يكي از شاخص در حالي
اي متعارف، تفكر جابجايي و ادغام روستاها در كشور ما ه  هاي تأمين انرژي از روش  محدوديت

امروزه  براحتي و بدون نياز به جابجايي روستاها و با ) 1372شهبازي، (مورد توجه جدي بوده 
. توان بخش قابل توجهي از اين نياز را تأمين نمود استفاده از انواع  منابع انرژي تجديدپذير مي

تواند به عنوان مزيت نسبي اين مناطق و محركي براي  طق ميها در برخي منا  وفور اين انرژي
كاربرد انرژي تجديدپذير در مناطق مختلف جهان طي چند دهه اخير . توسعه بيشتر آنها باشد

مشكالت متعدد افراد ساكن درمناطق دوردست و فاقد انرژي و امكانات بهداشتي، را به نحو 
    (WorldBank, 2002). به ارمغان آورده استمطلوبي حل كرده و رفاه و بهداشت نسبي را 

توان با  هاي نو، داراي امكانات وسيعي هستند كه مي  مناطق مختلف ايران از نظر منابع انرژي
بنابراين تالش براي معرفي . مناسب آنها را جايگزين منابع فسيلي نمود كارگيري بهشناخت و 

آنها در مناطق مختلف كشور  كارگيري بههاي   معيار ها و  هاي تجديدپذير، ويژگي  انرژي
  . موضوعي است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد

هاي انجام شده در ايران نشانگر استعداد بسياري از مناطق براي به   نتيجه مطالعات و بررسي
ها و شرايط مكاني و   تنوع اين انرژي) 1378سانا، . (هاي تجديدپذير است  كارگيري انرژي

هاي اين   نمايد تا نوع انرژي متناسب با  ويژگي ي متفاوت مناطق روستايي ايران ايجاب ميجغرافياي
بديهي است انتخاب بهينه انرژي تجديدپذير تابع شرايط محلي و . مناطق در نظر گرفته شود

توان براي تمام روستاهاي كشور تجويز  زيست بوم مناطق روستايي است و يك نوع انرژي را نمي
هاي موجود در هر منطقه   ابراين الزم است بر حسب شرايط طبيعي و اقليمي و پتانسيلبن. نمود

تر و بازده بيشتري از انواع ديگر داشته باشد انتخاب  وري سهل سيستمي مناسب  كه امكان بهره
هايي كه   هاي موجود نقشه  آوري داده در اين راستا تالش شده تا با جمع) 1385رئوفي راد، . (شود
. هاي كشور را نشان دهد تهيه گردد  ان به كارگيري انرژي تجديدپذير را در مناطق و استانامك

مبناي تهيه . ها باشد  تواند راهنمايي مفيد براي استفاده و به كارگيري اين انرژي هايي مي  چنين نقشه
ون تهيه نقشه پيشنهادي در اين مقاله منابع و اطالعات كلي موجود و در دسترسي بوده كه تاكن

تر  هاي دقيق  بندي ارائه شده از دقتي تقريبي برخوردار است و  تهيه نقشه شده، به همين دليل پهنه
 .  تر است هاي اطالعاتي تفصيلي  قطعاً نيازمند داده
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  انرژي خورشيدي

بهترين كشورها از نظر مقدار دريافت انرژي  گروهروز آفتابي، در  300ايران با تقريباً
استفاده از  ي ايرانبا توجه به شرايط جغرافيايي و پراكندگي روستاها. دارد خورشيدي قرار

هاي   كه  نياز به شبكهاست انرژي  تأمينو  توليد ها براي راهانرژي خورشيد يكي از بهترين 
   .ندارد هاي زياد  و هزينهانتقال و توزيع 

از  (RCRA,1388)زات نيست ترين راه براي استفاده از انرژي خورشيدي كه نيازمند تجهي ساده
انتقال  تأخيربه منظور تنظيم زمان ( مصالح ظرفيت حرارتيهاي معماري،   طريق توجه به طرح

مصاديق بسياري كه (Givoni, 1980) . است با زمينساختمان تماس و نحوه ، )گرما و سرما
در معماري  اند انرژي مورد نياز ساختمان پرداخته تأمينهاي مختلف از اين طريق به   با روش

  . سنتي و روستايي ايران قابل مشاهده است
گيري  جهت(؛ نحوه استقرار بنا در فصول مختلف زاويه تابش خورشيد و موقعيتتوجه به 
هاي  نور روز، استفاده از عايق ميزان هاي طول، عرض، ارتفاع، ، نسبت)سازي حوطهمحجم و 

 هواگردش  طبيعي جريان توجه به شود، شب نصب و صبح برداشته ميطول متحرك كه در 
ي هاديوار اي روي قرار دادن صفحات شيشه ،)1ترمو سيفون( و صعود هواي گرم به باال) لوپ(

هاي مهمي است كه انرژي خورشيد   از ديگر روشهاي زميني  كانالاز عبور هوا جنوبي، و 
اي ديگر كه  شيوه در (Givoni, 1980). 2شود تجهيزات خاص بكار گرفته مي به كارگيريبدون 

) گرد آور(انرژي خورشيدي با كمك انواع كلكتور  3تجهيزات همراه است به كارگيريبا 
در  يديشهاي خور  فتوولتاييك و آبگرمكن هاي سلولو و كامل  مركزي، سهموي خطيتخت، 

  (Anon,1996).گيرد مورد استفاده قرار مي) كوچك(مقياس نيروگاهي و غير نيروگاهي
   

                                                 
 اينكه از هواي خنك هواي گرم به دليل ):از طريق جريان طبيعي آنباالزدن حرارت ( سيفون حرارتي .1

هاي ساختمان منتقل و به عنوان  تواند به ديگر قسمت طبقه هواي گرم مي ناي .ميل به صعود دارد استتر  سبك

   .مورد استفاده قرار گيرديك ذخيره گرمايي 

2. Passive Solar Energy (PSE) 
3. Active Solar Energy(ASE)  
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  واع گردآورهاي خورشيدي وكاربرد آن هاان: 1جدول

  گرد آور مسطح  شرح
گرد آور استوانه با مقطع 

  سهمي
  1سيستم هليواستات  گردآور سهموي كامل

نوع 

  گردآور
        

ضريب 

  تمركز
  به باال 2000از   400-1000  50- 20  1

 درجه

حرارت 

  مفيد

50 -90  

  
  به باال 1500از   500-1200  150-400

حدود 

  كاربرد

آبگرم مصرفي گرمايش، 

استخر 

  )محدود(سرمايش

گرمايش وسرمايش، 

گرمايش صنعتي آب 

  شيرين كن

  نيروگاهي  گرمايش صنعتي

  
پـز   خـوراك ، 2گـرمكن خورشـيدي   هاي خورشيدي به صـورت آب  انواع مختلف دستگاهامروزه 

و  3كـن  شـيرين  آب( گرماشيميايي و نـور شـيميايي   هاي  سيستم، خورشيدي كشدود، خورشيدي

. گيـرد  اسـتفاده قـرار مـي    مـورد  6فتوولتاييـك  هـاي   ، سيسـتم 5، اسـتخر خورشـيدي  )4كن خشك
(WorldBank, 1981)  

                                                 
1. Heliostat 
2. SWH (Solar Water Heating) 

ها و رود هاي شور  فارس، درياي عمان و مناطق كويري كه داراي خاك ليجبراي تأمين آب شرب روستاهاي حاشيه خدر ايران  . 3

  . ها استفاده كرد كن توان از اين آب شيرين هستند، مي

زمين (جات، توتون، ماهي در جاهائيكه محدوديت فضايي  براي محصوالت با ارزش و لطيف نظير ميوه  و ساده تكنولوژي اين 4 

استفاده  براحتي قابل وجود دارد يا نور خورشيد كم است) بيعي محصوالت را خشك كردتوان به صورت ط كوچك است و نمي

ها، توتون، الوار در برخي  ، سبزيجات، دانه)خشكبار( تجهيزات خورشيدي براي خشك كردن كنترل شده گوشت، ميوه.است

  .است عرضه شدهبه بازار ساخته و  و امريكا  كلمبيا، هند، سوريه ،مثل استراليا، برزيل ييكشورها

5. Solar pond  
در اين . شود هاي متحرك و شيميايي به انرژي الكتريكي تبديل مي گيري از مكانيزم انرژي خورشيد بدون بهره» فتوولتائيك«فناوري در . 6

   . دشو به برق تبديل مي سيليكوني، توسط مواد نيمه هادي سيستم انرژي خورشيد
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انه خورشيد در يك منطقه بيش زرو يالمللي چنانچه  مقدار انرژي تابش بر اساس استانداردهاي بين
كلكتورهاي خورشيدي   به كارگيريبر مترمربع باشد،  )وات ساعت 3500( لووات ساعتكي 5/3ز ا

در ) 1380ذبيحي، (  (Randall,2001). داراي توجيه اقتصادي استهاي فتوولتائيك  و سيستم
بسياري از مناطق ايران ميزان انرژي تابشي خورشيد باالتر از رقم مذكور و در برخي مناطق تا  

كيلووات ساعت بر مترمربع در  4.5متوسط ميزان تابش در ايران  . ووات استهفت يا هشت كيل
كيفيت ، از نظر بر اين اساسwww.ifco.ir/building/renew/sun.asp (march,2009) . روز است

و امكان به كارگيري آن به صورت نيروگاهي و غيرنيروگاهي  و ميزان تابش حرارتي خورشيد
  :دنموه به شرح زير تقسيم ناحي 5به توان كشور را  مي
  كيلو وات ساعت برمترمربع  4.5با تابش حرارتي كمتر از : 1ناحيه •
  بر مترمربع كيلو وات  5.25تا  4.5با تابش حرارتي بين : 2ناحيه •
  بر مترمربع با امكان استفاده نيروگاهي كيلووات  5.5تا  5.25حرارتي بين  با تابش: 3ناحيه •
  امكان كاربرد نيروگاهي بر مترمربع با  كيلووات 5.75تا  5.5 با تابش حرارتي بين :4ناحيه •
كه در اين ناحيه امكان  بر مترمربع كيلووات 5.75با تابش حرارتي بيش از : 5ناحيه •

   .شود خوبي فراهم ميه استفاده نيروگاهي انرژي خورشيد ب

  
) مقياس كوچك(هي بندي در تمام مناطق كشور قابليت استفاده غير نيروگا بر اساس اين تقسيم

هاي فتوولتاييك در   توان از سيستم همچنين دركليه مناطق ايران مي. انرژي تابشي وجود دارد
بخشي از برق مصرفي موردنياز آب گرم، گرمايش  تأمينهاي تكميلي براي   كنار ديگر سيستم

در نواحي هاي نيروگاهي از انرژي خورشيد،   استفاده. و سرمايش واحد مسكوني استفاده نمود
شرقي استان بوشهر، قسمت جنوبي استان فارس، كل استان  جنوبي و مركزي ايران شامل بخش

هاي يزد   هايي از استان  بلوچستان و قسمت سيستان و هرمزگان، محدوده جنوبي استان كرمان و
كيلو وات ساعت بر مترمربع دارند داراي توجيه  25/5و اصفهان كه متوسط تابشي بيش از 

. ي حرارتي خورشيدي احداث نمودها نيروگاهتوان  اين مناطق مي ادي بيشتري است و دراقتص
برداري از انرژي خورشيدي در كشور   باريكه  جنوبي درياي خزر كمترين پتانسيل جهت بهره

توان مورد توجه  را  دارد و در اين محدوده كاربردهاي غيرنيروگاهي انرژي خورشيدي را مي
  .قرار داد
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  :بادانرژي 

 پرهدر به حركت در آوردن هاي انسان  برداري از انرژي باد از نخستين كوشش اصول بهره

امروزه مولدهاي الكتريسيته بادي . ها تاكنون تغيير نكرده است ها و كشتي قايق، بادي هاي  آسياب
را به نيروي باد يك ژنراتور توربيني چرخش پره آنها بوسيله كه  شوند ميبه نحوي طراحي 

هاي   توربين (Carmignani,1982) .شود الكتريسيته مي تبديل بهرخش درآورده و انرژي آن چ
تواند براي پمپاژ آب آشاميدني موردنياز دام و طيور؛ آبياري مزارع؛  بادي در مناطق روستايي مي

مورد استفاده قرار  جهت پرورش آبزيان؛ و تأمين آب  مصرفي خانگي كشيدن آب از عمق كم
 .گيرد

تواند براي توليد برق در نواحي دور از شبكه برق شهري و  هاي بادي مي  مچنين توربينه
، اتوبوس و  ها برروي قايق  امكان نصب اين توربين  حتي. روستاهاي دور افتاده استفاده شود

  .برق مورد نيازشان وجود دارد تأمينوسايلي مانند آنها  براي 
كه  شوند ساخته مينيز  در ابعاد صنعتيبادي نيروگاهي  هاي  توربينتوليد انرژي بيشتر براي 

ها   ترين نوع اين دستگاه شناخته .كنند مگاوات برق توليد  5/1كيلووات تا  750از توانند  مي
هاي عميق  دور از خشكي در آبو  ،هاي ساحلي آب هاي بادي دريايي است كه در  توربين

 . 1شوند نصب مي

ثانيه است كه در مسير چهار  بر متر 6ز با متوسط سرعت باد مجموع كشوري بادخي ايران در
جريان اصلي مركز فشار آسياي مركزي در زمستان؛ مركز فشار اقيانوس هند در تابستان؛ 

در زمستان؛ و جريان شمال غربي  جريان غربي از اقيانوس اطلس و درياي مديترانه مخصوصاً
. كه داراي پتانسيل انرژي بادي زيادي استدر تابستان قرار دارد؛ و ازجمله مناطقي است 

 اند نقاطي از ايران كه براي استفاده از انرژي باد مناسب تشخيص داده شده) 1378جعفري، (
ماهشهر، چابهار، اردستان، بروجرد،  جاسك، اليگودرز، سيري، تربت جام، بندرمناطقي مانند 

سرعت باد هستند كه متوسط هنوج ابوموسي، تبريز، زاهدان، نوژه همدان، سردشت، نائين، ك

                                                 
نصب ) بدليل عدم وجود مانع(تر از خشكي است  تر و سريع باد قوي ها در وسط دريا كه اين توربين .1

كنند، اما  مگاوات برق بادي توليد مي 600احل اروپا حدود وسدر هاي بادي  در حال حاضر توربين .شوند مي

  .نصب نشده است متر 20توربيني در عمق بيش از  كنونتا
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ايران مربوط  باالترين ميانگين سرعت باد در. است )متر برثانيه 4حدود ( گره 6در آنها ساالنه 
   1.استگره  12پس از آن زابل با سرعت  گره و 12.5به ايستگاه منجيل با سرعت 

م و كردستان و آذربايجان هاي خوزستان، به دليل وزش باد سا  بعد از منجيل در استان گيالن، استان
برداري از انرژي باد را دارا  شرقي و غربي به دليل وزش بادهاي كوهستاني، بيشترين پتانسيل بهره

روزه   120هاي كرمان و سيستان و بلوچستان به دليل وزش بادهاي   پس از آن استان. هستند
دهاي كوهستاني اولويت سيستان و بادهاي لوار و هرات؛ و آذربايجان شرقي به دليل وزش با

استان هرمزگان و بخش شمالي استان خراسان نيز پتانسيل . زيادي در استفاده از اين انرژي دارند
توان با نصب توربين بادي  دراكثر نقاط ايران مي. برداري نيروگاهي از انرژي باد را دارا هستند بهره

توانند در باد با  هايي مي  چنين توربين. ردواتي نياز چند خانوار روستايي را به راحتي تأمين ك 3000
متر برثانيه كه سرعت بسيار پاييني است شروع به توليد توان نمايند و در باد با  0.7سرعت  
 براساس )1378جعفري، (. وات برسند 3000متر بر ثانيه به حداكثر توان خود يعني  8سرعت 

ي باد دو محدوده در كشور قابل تعريف سرعت مورد نياز براي كاربرد نيروگاهي و غيرنيروگاه
  )1378سانا، . (است

صرفه   شامل مناطقي است كه استفاده از انرژي باد بصورت نيروگاهي محدوده اول، .1
سرعت . توان آن را براي  مصارف نيروگاهي توليد الكتريسيته بكار گرفت اقتصادي دارد و مي

بديهي است در اين . متري است 10ه در ارتفاع متر بر ثاني 5باد غالب دراين محدوده بيشتر از 
عالوه بر اين چهار استان . هاي غيرنيروگاهي نيز براحتي ميسر است  مناطق امكان نصب توربين

هاي بادي   ساحلي بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان را بدليل امكان استفاده از توربين
 . هاي ساحلي بايد به اين محدوده اضافه نمود در آب

متر بر  5الي  3بين (متر در ثانيه  5شامل مناطقي است كه سرعت باد كمتر از  ،محدوده دوم. 2
توان انرژي باد را براي  در اين مناطق مي. است) متري از سطح زمين 10ثانيه در ارتفاع 

مصارف غيرنيروگاهي مانند مولدهاي منفرد خانگي، پمپاژ آب كشاورزي، آشاميدني، شارژ 
هايي از اين مناطق  در بخش ضمناً. وشنايي معابر و ديگر مصارف مشابه استفاده نمودباتري، ر

                                                 
  .است  مگاوات  60گيالن نصب شده كه در حال افزايش به  “منجيل”نيروگاه بادي در منطقه  مگاوات  15 تاكنون . 1
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توان بصورت موردي و مقطعي از انرژي باد  متر بر ثانيه است مي 3كه سرعت باد كمتر از 
 . استفاده كرد

غيرنيروگاهي از  برداري بهرههاي كشور امكان   در كليه استان بر اساس بررسي مذكور تقريباً
هايي كه با رنگ طوسي در   العبور استان هاي دورافـتاده و صعب  در روستا. انرژي باد ميسر است
توان با استفاده از انرژي باد به  ، و به شبكه برق دسترسي ندارند، مياند نقشه مشخص شده

  .  صورت مستقل و مجزا برق توليد نمود يا براي پمپاژ آب شرب و كشاورزي استفاده كرد
  

    ):1بيومس(زيست توده  انرژي

 محصوالت گروهيتوصيف  به منظوربيو ماس اصطالحي در زمينه انرژي زيست توده يا 
ها، موجودات زنده اقيانوسها،  برگ و ها، اجزاء گياهان جنگل مانند حاصل از عمل فتوسنتز

معادل هر ساله از طريق فتوسنتز ) 1378سانا، (. است... زائدات حيواني، پسماندهاي غذايي و 
هاي   تنه و شاخه ،ها در برگ يخورشيد انرژي ؛چندين برابر مصرف ساالنه انرژي جهان

لذا در ميان منابع انرژي تجديدپذير بيوماس از جهت ذخيره كردن  .شود درختان ذخيره مي
  .  2انرژي خورشيدي منحصر به فرد است

و  تأمين گرديده است ست تودهزيجهان از موردنياز درصد انرژي اوليه  10بيش از  2000در سال 

ه انرژي ضدر عر نخست را رتبه هاي تجديدپذير  در ميان انرژيدر حال حاضر استفاده از اين منبع 

رسند شامل هيزم،  هايي كه معموالً در مناطق روستايي به مصرف خانگي مي  سوخت. ستجهان دارا

هرز است كه همه  منشاء زغال سنگ و زغال چوب، فضوالت دامي، ساقه غالت، بوته و علف 

ها به صورت مستقيم سوزانده شوند فقط بخش كوچكي از چنانچه اين سوخت 3.زيستي دارند

                                                 
1. Bio-Mass    

توان با اعمال  مناسب تبديل شود و حتي مي مايع و گازي، هاي جامد تواند به سوخت ميكه بيوماس تنها منبع تجديدپذير كربن بوده  .2

 هاي مهم وحياتي بخش انرژي است يدروژن كه يكي از فرآوردهبه هآن را  اي از عمليات شيميايي بر روي بيوگاز حاصل از بيوماس مجموعه

  .تبديل نمود
هاضم  15000ميليون هاضم خانگي و بيش از  15در حال حاضر  حدود . كننده از انرژي زيست توده است كشور چين بزرگترين استفاده. 1

ميليون مخزن بيوگاز؛ سوخت موردنياز  15ن كشور با ساخت اي. هاي چين مورد استفاده قرار دارد ها و دامپروري بزرگ و متوسط در كارخانه

هاي زيست توده خود را  نمايد و در نظر دارد ظرفيت نيروگاه ميليون تن كود طبيعي توليد مي 90ميليون روستايي را تأمين و  70وپز  براي پخت

  (UNEP,2003). برساند 2020هزار مگاوات در سال  15تا  10و  2010مگاوات در سال  3000به 
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برداري  شان مورد بهره شود و بقيه مزاياي آن مانند قدرت حاصلخيزي انرژي نهايي آنها استفاده مي

همه مواد  (Michael Brower,1994) .گيرد كه چنين حالتي حداقل استفاده از امتياز آنهاست قرار نمي

است، اما در صورتي كه به هر يك داراي ارزش حرارتي مشخصي  وتوانايي سوختن را دارند  آلي

بيوگاز تبديل شوند ضمن تأمين كود بهداشتي مقوي،  انرژي حرارتي حاصله نيز در مقايسه با 

زمند تأمين شرايط مناسب توليد بيوگاز نيا 1.درصد افزايش خواهد يافت 40تا  30سوزاندن مستقيم 

 60- 15در محدوده دمايي نسبتاً وسيع ) هضم(عمل تخمير . هوازي مواد اوليه است براي تخمير بي

درجه  37ترين دما از نظر فني و اقتصادي حدود گيرد اما مناسب درجه سلسيوس صورت مي

دو قسمت دستگاه بيوگاز ساختماني بسيار ساده و شامل  (Zhang Ji, 1981). سلسيوس است

براي تعيين ظرفيت توليد بيومس در ) 1361برقعي، . (4دارد 3و محفظه گاز 2محفظه تخمير

  :روستاهاي ايران توجه به دو شاخص زير ضروري است

هاي هر خانوار و حجم  اطالع از متوسط تعداد گاو، گوساله وگاوميش و ساير دام .1
 پسماندهاي كشاورزي و جنگلي هر استان؛ 

درجه سانتيگراد گاز توليد شده از هر  35دماي مناطق، زيرا در دماي زير اطالع از شاخص  .2
درجه عمالً  15و در دماي زير  5درصد 15مترمكعب مواد موجود در دستگاه تنها حدود 

هاي   براي سنجش امكان استفاده از اين انرژي در استان. مقدار گاز توليدي بسيار كم است
هاي شهري،   هاي شهري، فاضالب  نگلي، زبالهزائدات كشاورزي و ج”مختلف ميزان 

“صنعتي، و فضوالت دامي
كه مهمترين مواد اوليه زيست توده هستند به صورت   6

                                                 
  ، وزارت نيرو، مركز مطالعات انرژي1375تخمين پتانسيل انرژي باد درجمهوري اسالمي ايران،گزارش نهايي، جلد اول، بهمن . 1

2. Digester 
3. Gasholder  

ز طريق تخمير تواند سوخت و روشنايي مورد نياز خود را ا رأس گاو مي 3نفره روستايي با  5هاي انجام شده يك خانوار  براساس بررسي. 4

مخلوط ) واحد آب 5واحد فضوالت و  4( 5به  4فضوالت با نسبت حجمي . نمايد تأمينفضوالت دامي و فضوالت موجود در چاه توالت 

  .شود شوند و وارد دستگاه تخمير مي مي

فراوان زيست توده امكان توليد  باشد حتي در صورت وجود منابع 15بنابراين درمناطقي كه ميانگين ساليانه متوسط دماي هوا كمتر از  .5

ها بيوگاز توليد كرد اما بدليل  توان بصورت فصلي مثالً در تابستان در اين مناطق مي .پذير است بيوگاز مشكل يا با تمهيدات خاص امكان

  . برداري استفاده از آن مستلزم  بررسي اقتصادي است محدوديت امكان بهره

به تفكيك شهري و روستايي وجود نداشت اين بخش براساس مجموع آمار شهري و روستايي استانها تهيه توجه به اينكه آمار پسماندها با. 6

  .شده است
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توليد اينوع انرژي را  هايي كه بيشترين پتانسيل  آوري و از مجموع اين منابع استان جمع
دما و ميزان انرژي  با توجه به مطالب گفته شده و  دو عامل 1.دارند مشخص گرديد

بيومس توليدي به ازاي واحد سطح، در همه جاي ايران امكان تهيه بيوگاز وجود دارد اما 
  . كيفيت و ميزان انرژي توليدي متفاوت است

  

پتاژول بر (براساس متوسط دماي مناطق مختلف و ميزان انرژي توليدي در واحد سطح 
  :توان در ايران مشخص نمود اوت زير را ميهاي متف  پنج  محدوده با ويژگي) كيلومترمربع

درجه سانتيگراد است  انرژي توليدي از منابع زيست  15مناطقي كه ميانگين دما زير  .1
توده به صورت مقطعي و موردي يا در فصول گرم سال ميسر است و مخازن بايد در 

  .زير زمين قرار گيرند
كه انرژي توليدي از منابع زيست درجه سانتيگراد 15هاي با ميانگين دماي باالي   پهنه .2

   .پتاژول است 10تا  1توده بين 
درجه سانتيگراد كه انرژي توليدي از منابع زيست  15هاي  با ميانگين دماي باالي   پهنه .3

  . پتاژول است 20تا  10توده بين 
درجه سانتيگراد كه انرژي توليدي از منابع زيست  15هاي با ميانگين دماي باالي   هنهپ .4

  . پتاژول است 30تا  20بين  توده
درجه سانتيگراد كه انرژي توليدي از منابع زيست  15هاي با ميانگين دماي باالي   پهنه .5

  . پتاژول به باال  است 30توده 
 

 برداري بهرههاي تهران و مازندران، بيشترين پتانسيل   با توجه به ميزان منابع زيست توده، استان
هاي گيالن، گلستان، كرمانشاه و لرستان مقام دوم را در   استان. دهستناز انرژي بيومس را دارا 

هاي قم، فارس، خوزستان وكهكيلويه   در رده سوم نيز، استان. دارنداز اين انرژي  برداري بهره
 هاي اصفهان، كرمان، يزد، خراسان، سمنان، سيستان و  بوير احمد و در رده چهارم، استان

هاي آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل،   در استان. ايالم قراردارند بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و

                                                 
 .)سانا(هاي نو ايران سازمان انرژي. 1
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چهارمحال بختياري به دليل برودت هوا امكان  قزوين، كردستان، زنجان، مركزي و همدان و
  .ي بيومس بايد با تمهيدات خاص انجام شودها نيروگاهاز  برداري بهره

  
  :1ي برق آبي كوچكها نيروگاه

سپس آنرا به داخل نيروگاه  هدشمتوقف  آببا ايجاد سد جريان  موالمعبراي توليد برق آبي 
متر   1 / 5   با سرعت  يآب  در جريان ها  توربين .دننك ميهيدروالكتريكي،  هدايت و برق توليد 

توليد   توان  متر بر ثانيه  7 / 7   با سرعت  آب  و در جريان  برق  كيلووات  1 / 5 توليد   توان  برثانيه
با حجم كم نيز در صورت قراردادن جاري  هاي  آباما  .2 دنرا دار  برق  كيلو وات  180 

انرژي براي توليد  ندتوان ميدر مسير شان  ي آبي كوچك يا خيلي كوچكها نيروگاه
    3.هيدروالكتريك استفاده شوند

مگاوات و  25معموالً براي توليد انرژي با ظرفيت كمتر از هاي آبي كوچك  نيروگاه
تأسيسات آبي  .يك مگاوات هستند كمتراز براي توليد برق هاي آبي خيلي كوچك  نيروگاه

ولي گاهي . شود ساخته مي )اي جريان رودخانه(كوچك اغلب بدون مخزن ذخيره آب و تنها با 
روستاهاي كه در كنار مسير جريان براي  .تندآب هس مقادير كمسازي  هاي ذخيره  داراي ظرفيت

هاي  استفاده از  نيروگاه. ترند مناسبو خيلي كوچك بسيار هاي آبي كوچك  گاهنيروآب هستند 
توسعه مناطق كمك به تواند ضمن آبياري باغات و مزارع و  ميروستاها آبي كوچك در 

 (Carmignani,1982) .مؤثر باشداي  ايجاد اشتغال و رفاه منطقهدر روستايي، 

هزينه پايين و سادگي بدليل ودن محل در صورت مناسب بي برق آبي كوچك ها نيروگاه
. 4مورد استفاده قرار گيردتأمين انرژي و وليد تبه صورت منبع مطمئن  تواند ميتكنولوژي 

تمام شده مولدهاي نيرو آبي كوچك براساس محل استقرار، ميزان آب در دسترس،   هزينه
ي برق آبي كوچك ها از نيروگاه .ازه و الگوي زماني مصرف برق متفاوت استاند  مسافت،

                                                 
1.  Small Hydro Plants 

  .كنند مي خيلي كوچك تقسيم ، وكوچك، هاي آبي بزرگ هاي آبي را به نيروگاه از نظر توليد برق نيروگاه .2 

هيدرو به معني آب و الكتريك به معني برق است، و نيروي هيدروالكتريك به معني استفاده از انرژي جنبشي آب . 3

  .جاري براي توليد است

  .آبادي و روستا در چين با كمك دستگاههاي آبي كوچك تامين شده است 80000ميالدي انرژي برق  1990در سال   4
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هاي   مانند سيستم(براي ايجاد روشنايي و مصارفي كه در آنها ولتاژ كم موردنياز است 
با (، و توليد نيروي محركه براي صنايع كوچك )مخابراتي و ابزارهاي كوچك دستي و غيره

  .دارندروستا در كشور چنين پتانسيلي  2686حداقل  .شود استفاده مي) موتور الكتريكي
جه به اينكه فالت ايران از شمال به سلسله جبال البرز واز غرب به سلسله جبال زاگرس با تو

هاي غرب،   هاي شمالي كشور و استان  ترين پتانسيل برق آبي كشور در استان متصل است، عمده
هاي گيالن، مازندران، فارس، آذربايجان شرقي   استان. غرب متمركز شده است غرب و شمال جنوب

هاي كشور جهت   خوزستان، كردستان، لرستان و چهارمحال بختياري مستعدترين استانو غربي، 
هاي شمالي و غربي و   هاي آبي با شيب طبيعي در استان  بيشترين پتانسيل. توليد برق آبي هستند

العبور بودن روستاها و مشكالت  كوهستاني بودن، شيب طبيعي، صعب. مركزي ايران قراردارند
هاي برق آبي  رسي به شبكه برق سراسري، همگي داليلي بر توجيه احداث نيروگاهموجود در دست

هاي وسيع و پست و كم شيب كم   نواحي جغرافيايي با دشت. ها است  كوچك در اين عرصه
در مقياس اجرايي . هاي برق آبي كوچك هستند استعدادترين ناحيه كشور براي احداث نيروگاه

هاي برق  مسيرهاي دائم جريان آب قرار دارند براي احداث نيروگاه روستاهايي كه در كنار تمامي
  .آبي كوچك مستعد هستند

  
 :انرژي جزر ومد

ها تشكيل   اقيانوس آن را دريا و منابع آبي درصد 97و درصد سطح كره زمين  70بيش از
 ها به صورت موج، جزر و مد، اختالف  درياها و اقيانوسانرژي   (RCRA,1388). اند داده

توان از هريك  درجه حرارت و اختالف غلظت نمك دراعماق مختلف وجود دارد كه مي
هايي   ها و محل استفاده از انرژي جزر و مد با ايجاد سد در مصب رودخانه. برداري نمود بهره

مدت انرژي به كار گرفته  مدت و ميان تواند براي نيازهاي كوتاه كه جزر و مد زياد است مي
 . 1آيد بوجود ميميدان جاذبه ماه و خورشيد  روند چرخش زميندر نتيجه ر و مد زج. شود

                                                 
و سطح آب اقيانوسها  اي دورهوجود دارد سبب باال و پايين رفتن زمين و خورشيد ماه،  حركتي كه در اثر جاذبه بين. 1

كند، به  اين برآمدگيها درآب دريا كه به علت گردش زمين به دور خود به سمت غرب جريان پيدا مي .شود ميدرياها 

  . ها كمتر از يك متر استشود كه دامنه نوسان آن دقيقه ظاهر مي 25ساعت و  12صورت امواج درياهاي عميق با دوره 
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توان انرژي حركت  كه مير و مدها دوبار در روز رفت و برگشت دارند زبيشتر سواحل، ج در
تواند بر روي يك  ر و مد ميزيك نيروگاه ج. تبديل به الكتريسيته نمودتوسط نيروگاه  آب را

دهانه ورودي  دره شود، اما اين انرژي ده دريا و يا ساحل گستردهانه ورودي رودخانه ب دلتا،
از انرژي جزر و مد بجز توليد انرژي، براي كارهاي  .1شود تر مهار مي به دريا راحت رودخانه

در منطقه اروند كنار و خرمشهر در مصب رود بهمنشير به . توان استفاده كرد ديگر نيز مي
شود براي  كه باعث باال آمدن سطح آب رودخانه مي فارس از نيروي جزر و مد دريا خليج

در گذشته نه چندان دور در برخي روستاها و شهرهاي . گيرند ها كمك مي آبياري نخلستان
ها و نهرهاي   از نيروي جزر و مد براي تخليه جوي) مانند بوشهر و خرمشهر(حاشيه دريا 

استفاده از انرژي جزرومد به يكي . دندكر درون شهر و انتقال فاضالب به درون دريا استفاده مي
  :پذير است هاي زير امكان  از روش

  . نصب چرخ آبي در مسير جريان جزر و مد كه ساده ترين راه استفاده از انرژي آن است .1
سازي آب دريك حوضچه كه مزاياي بيشتري نسبت به چرخ دارد زيرا زمان  ذخيره .2

 .شود استفاده از انرژي  قابل كنترل مي

كه با ) اي دوحوضچه(و دو طرفه ) اي حوضچه تك(ي يكطرفه ها نيروگاهاده از استف .3
هاي سد   آب از طريق دريچه ها نيروگاهاين  در. كنند سازي آب هنگام مد كار مي ذخيره

ها باز شده   هنگام جزر دريچه. شود ميوارد حوضچه شده و تا باالترين سطح سد ذخيره 
هنگام جزر توليد  نمايد و لذا انرژي صرفاً عبور مي آب ذخيره شده از داخل نيروگاه و

اين  از جريان مد نيز استفاده شود در ها نيروگاهچنانچه در اين ) نيروگاه يكطرفه. (شود مي
  ) نيروگاه دو طرفه( .آيد صورت انرژي بيشتري به دست مي

  

توان از اين  مي ندا فارس و درياي عمان قرار گرفته هايي از ايران كه در حاشيه خليج  در بخش
  . انرژي استفاده نمود

  

                                                 
كردند و در  ميالدي با قدرت جزر و مد كار مي 1100هايي كه قبل از سال  كارگيري اينوع انرژي به آسيابه سابقه ب. 1

  . گردد سواحل بريتانيا، فرانسه و اسپانيا قرار داشتند بازمي

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


     141                                                         هاي تجديدپذير در توسعه و عمران روستايي جايگاه انرژينقش و  

 

 

  ):1ژئوترمال(انرژي زمين گرمايي

ژئوترمال از  .انرژي زمين گرمايي يا انرژي با منشأ دروني زمين استانرژي ژئوترمال به معناي 
اين انرژي كه به . به معني گرما و گرمايي است“ ترمال”به معني زمين، و “  ژئو”كلمه يونانيه 

شود در صورت توسعه فناوري  ز اعماق زمين به سطح آن هدايت ميصورت حرارت ا
طبق ) 1380فتوحي، ( .نمايدتأمين را كليه نيازهاي انرژي امروز و آينده بشر  تواند مي استخراج

زمين معادل پنجاه هزار برابر سطح  يكيلومتر11عمق  انرژي حرارتي ذخيره شده در برآورد
 .فت و گاز شناخته شده جهان استكل انرژي به دست آمده از منابع ن

/post-35.aspx(march, 2009)  www.gntnews.blogfa.com  
نمايد و موجب تشكيل و پيدايش مواد مذاب با  ، به عنوان يك منبع حرارتي عمل مي2مركز زمين

.  3شود كيلومتري سطح زمين مي 100تا  80گراد در اعماق  درجه سانتي 1200تا  650درجه حرارت 
فشان، زمين لرزه،  شناسي از جمله آتش هاي زمين  گيري پديده قع اين حرارت، عامل اصلي شكلدر وا

زايي و جابجايي صفحات تكتونيكي است كه كره زمين را به يك سيستم ديناميك  هاي كوه فعاليت
در يك سيستم زمين گرمايي حرارت ذخيره شده در . تحت تغييرات گوناگون تبديل نموده است

اين سيال . شود مواد مذاب اعماق زمين بواسطه يك سيال حامل به سطح زمين منتقل مي ها و سنگ
 ،هاي داغ كه پس از نفوذ به اعماق زمين و مجاورت با سنگ استنزوالت جوي همان عمدتاً 

به نمايد و  حرارت آنها را جذب و در اثر كاهش چگالي مجدداً به طرف سطح زمين صعود مي
در نقاط مختلف سطح زمين  4فشانها فشانها و گل هاي آب گرم، آب  ل چشمهمختلفي از قبي اشكال

هاي تجديدپذير، منشأ انرژي پايداري   انرژي زمين گرمايي بر خالف ساير انرژي .نمايد ظهور مي
در حالي كه  )1387سانا، ( برداري است روزي و در تمام مدت سال قابل بهره كه به طور شبانه  است

 .نو، فصلي و وابسته به زمان و شرايط خاص هستندهاي  ساير انرژي

                                                 
1. Geo-Thermal  

   .درجه سانتيگراد حرارت دارد 4000دود كيلومتراست كه در ح 6400مركز زمين به عمق تقريبي  .2

وات در واحد سطح  ميلي 82به طورميانگين ميزان انتشار اين حرارت از سطح زمين كه فرايندي مستمر است معادل  .3

، مجموع كل اتالف حرارت از سطح آن، برابر با )متر مربع 1/5*10( كل سطح زميناست كه با در نظر گرفتن مساحت 

معموالً . يابد گراد افزايش مي درجه سانتي 4000تر شدن به هسته زمين، ميزان حرارت تا  با نزديك .است مليون مگاوات 42

  .شود درجه به دماي زمين افزوده مي 3در طبقات رسوبي به ازاي هر صد متر افزايش عمق، به طور متوسط 

  .شود جايي از زمين كه آب و گل از عمق زمين به باال فوران مي. 4
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ايران شده در پوسته نيروي عظيم نهفته  نشان دهنده موقعيت قرارگيري ايران در مرزهاي تكتونيكي
هاي متعدد زمين گرمايي را   پتانسيل وجودفشاني و زلزله  در كمربند آتشقرارگيري . داردزمين 
اي در مناطق پتانسيل  ها نقش تعيين كننده  و شكستگي ها گسل (Sahabi, 1999) .مي نمايدقطعي 

آنچه بيش از پيش به وجود پتانسيل باالي انرژي زمين گرمايي در ايران . باالي زمين گرمايي دارند
در  (Noorollahi, 2000). است سطح كشورهاي آبگرم بسيار در   بخشد وجود چشمه قوت مي

باالي زمين گرمايي را    هاي توان وجود پتانسيل ران ميدر بسياري از مناطق اي ها شاخصاين قالب 
تواند براي  انرژي زمين گرمايي در مناطق روستايي كه داراي اين ظرفيت هستند مي. دنبال كرد

  : مقاصد ذيل به كار گرفته شود
، تبخير و توليد امالح )مخصوص مناطق نزديك درياها(خشك نمودن الوارهاي چوبي، كنسروسازي ) الف

  .هاي سيماني مرطوب، خشت  و مانند آن  اگون، خشك نمودن مصالح ساختماني مانند بلوكگون

توان اغلب محصوالت كشاورزي مانند چاي، برنج و مانند آن و  به كمك سيال زمين گرمايي مي) ب

  . محصوالت باغي مانند انواع خشكبار تهيه وآماده مصرف نمود

هاي گرمسيري  نظير   اي، گرم كردن خاك، پرورش ميوه درمناطق سردسير براي گرمايش گلخانه) ج

  . توان از اين انرژي استفاده كرد موز مي

  .هاي درماني و متعاقب آن  جلب گردشگر استفاده كرد براي استفاده)  د

ها، پرورش ماهي در مناطق كوهستاني و سردسير كه فاصله   شويي و گرمايش دامداري براي پشم) ه

  .توان از اين انرژي استفاده كرد ا دارند ميبسيار زيادي تا دري

هاي آبگرم مانند روستاهاي آذربايجان شرقي و   در مناطق كوهستاني و سردسير داراي چشمه) و

  . ها را از اين طريق انجام داد  توان گرمايش خانه غربي، زنجان و تهران مي
  

ز منابع انرژي زمين گرمايي در مناطق ا نيروگاهي در ايران امكان استفادهبراساس مطالعات انجام شده 
منطقه سرعين به منظور استفاده گرمايشي، و مشكين  و دماوند، سبالن، ماكو، خوي و سهند وجود دارد

   (Sahabi, 1999)      .به عنوان منطقه مستعد براي احداث نيروگاه در نظر گرفته شده است 1شهر

   

                                                 
مگاوات توان الكتريكي از سال  55فعاليت اجرايي در اين منطقه با ظرفيت توليد حدود  ،)سانا(هاي نو ايران  سازمان انرژي رئيسبر گزارش بنا. 1

با توجه به شواهد و اطالعات موجود با گسترش . سنجي آن به انجام رسيد مراحل مطالعات اكتشافي و ظرفيت 83آغاز شد كه تا پايان سال  77

شهر نيازمند  برداري از ظرفيت شناخته شده منطقه مشكين بهره. مگاوات قابل افزايش است 250ظرفيت تا  مطالعات در مناطق اطراف، اين دامنه

  .دياب اينچ در انتها كاهش مي 7تا  5اينچ شروع و به  30ها از  چاه قطر اين. متر است 3000تا بيش از  600حلقه چاه هر يك به عمق  20حدود 
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  گيري نتيجه

و زمين  خورشيد ،)بيوماس( توده زيست جزر و مد، آب، باد، از هاي حاصل  انرژيكاربرد 
 كاهش ،جديد مشاغل هاي اقتصادي و ايجاد  از جمله رونق فعاليت فراواني امتياز گرمايي

فسيلي، و ايجاد محيط زيست پاك بدون گازهاي آالينده به همراه  هاي  سوخت به وابستگي
  (WorldBank,2002).دارد

كه از مشتقات انرژي خورشيد به شمار  اند هراي اين وجه اشتراك عمددا منابع انرژي تجديدشونده
كمتري  زيست محيطي و عوارض آثار كاربرد آنهااين نوع انرژي تمام شدني نيست و و  روند مي

هاي تجديدپذير   با توجه به مجموع مباحث مطرح شده در خصوص كاربرد انواع انرژي .دارد
  . هاي مختلف را تهيه نمود  هاي نوين در استان  تفاده از انرژيبندي امكان اس توان نقشه پهنه مي
 
   

  
  
  
  
  
  

    

  

  )RCRA,1388: ماخذ(هاي تجديدپذير به تفكيك استانها  برداري انواع انرژي امكان بهره: 1نقشه 
  

كافي براي فرصت  يافتگي است توسعهما هم اكنون در گذار به مرحله  كشور كه اينبا توجه به 
رفتن به بنابراين . را داراستپذير انرژي با منابع تجديدهماهنگ و متناسب مصرف  يالگو عيينت

يي است كه در برنامه توسعه كشور خصوصاً توسعه ها  ضرورتتجديد شونده از هاي   سمت انرژي
در  تجديدپذير هاي انرژ  وريافنكاربرد آگاهانه  (RCRA,1388). روستايي موردتوجه قرار گيرد

اثرات بسيار زيادي در توسعه اجتماعي و اقتصادي و كالبدي آنها و به تبع  تواند ي ميمناطق روستاي
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هاي روستايي سالم و  اولي توسعه ملي كشور داشته باشد و موتور توسعه و ايجاد سكونتگاه
 يهدف هاي تجديدپذير به عنوان   فناوريتوسعه به همين دليل الزم است . مطلوب محسوب شود

هايي كه امكان به كارگيري آنها   براي مناطق روستايي خصوصاً در استانمدت  درازراهبردي و 
مزمان با شروع شناخت نيازهاي هاز طرفي ضروري است  . 1وجود دارد در نظر گرفته شود

هاي تجديدپذير، و   دهي به آنها با استفاده از انرژي ضروري انرژي روستايي و امكان پاسخ
نسبت به نهادينه كردن و روستايي در مناطق هاي تجديدپذير  وريافنگذاري براي ورود  سرمايه

 . دانش آن اقدام شود ترويج عمومي

پژوهش در اين موضوع در مناطق روستايي كشور ما در ابتداي راه خود است نظر به اينكه 
توسعه  فناوري آن  ي انرژي مناطق روستايي وبراي شناخت  نيازهاانجام تحقيقات بيشتر 

نيازهاي ضروري انرژي زير برخي جدول . محيط و زندگي روستايي ضروري است با متناسب
 (RCRA,1388). ده استنموارائه تواند از طريق اين فناوري تأمين شود  ها را كه ميروستادر 

 

                                                 
ها  دهد كه موفقيت در ترويج اين سيستم نشان ميگذاري نموده  در اين زمينه سرمايهاي  به طور گسترده كه جربه چينت . 1

  .هم قرار گيرندتداوم و يكديگر با  قانطبدر ااي به طور صحيح  آيد كه اهداف ملي و منطقه تنها هنگامي به دست مي
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  هاي تجديدشونده براي تامين آن برخي نيازهاي ضروري روستاها به انرژي و فناوري: 2جدول 

  نوع انرژي تجديدپذير توصيه شده به انرژي ازنيمختلف  هاي  زمينه

 و پز پخت

 بيوگاز •

زيادتري از ميزان چوب كمتري توليد  حرارتهاي چوبي بهبود يافته كه  اجاق •

 .كند مي

 هاي گازي مبدل •

 هاي خورشيدي اجاق •

و تأمين آب  براي  نيروي محركه

  آب هدايت جريان 

 ارييآب و

 )افتاده و منزويبراي مناطق دور (هاي فتوولتائيك  پمپ •

 هاي بادي هاي بادي و توربين آسياب •

 براي مصرف گاز توليد شده از ضايعات كشاورزي سوز موتورهاي دوگانه •

 )ترموديناميكي(هاي فتوولتائيك و حرارتي  پمپ •

 باديهاي   توربيناي و  هاي بادي چند تيغه باآسي •

فضاهاي عمومي و   روشنايي

 اختصاصي

 فتوولتائيك •

 بيوگاز •

ت و توليد كردن محصوالخشك 

 خشكبار

 هاي خورشيدي كن خشك •

 ژئوترمال •

انبار كردن محصوالت كشاورزي 

 )سردخانه(
 جذبي خورشيدي) هاي دستگاه(هاي  ماشين •

الكتريسيته در مقياس نيروگاهي براي 

 توزيع برق روستايي

 هاي كوچك آبي توليد برق توربين •

 مولدهاي بادي •

 موتورهاي دوگانه سوز •

 فتوولتائيك توليد برق ترموديناميكي و هاي دستگاه •

گرمايش و سرمايش مسكن و 

 ها ساختمان

 يديشكلكتورهاي خور •

 ي فعالها سيستمو انواع  هاي غير فعال خورشيدي طرح •

 ژئوترمال •

روشنايي ، سرمايش و گرمايش 

  و ي آموزشفضاهاي 

 ي و تجهيزات مربوطهبهداشت

 )خورشيدي هاي كن گرم آب( خورشيدي آب هاي كننده گرم طريق از گرمايش •

 هاي خورشيدي  و ديگر سيستم هاي فتوولتائيك تهيه الكتريسيته از سيستم •

 ژئوترمال •

  صنايع دستي

 هاي خورشيدي كن آب گرم •

 بيوگاز •

 فتو ولتائيك •

ارتباطات راه دور راديويي؛ 

  هواشناسي
 هاي فتوولتائيك و مولدهاي بادي سيستم •
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هاي حفظ محيط زيست و توسعه   تفاده از انرژي و ضرورتبا توجه به روند رو به گسترش اس
بهسازي و نوسازي معماري و  هاي هاي تجديدپذير در طرح  انرژيمناطق روستايي، استفاده از 

در اين راستا الزم  (RCRA,1388) . هاي روستايي بايد در اولويت قرار گيرد  مسكن و بافت
نمايند عالوه بر  فعاليت مي يروستايهاي   در محيطكه  اي و متخصصين توسعه معماراناست 
را دارا باشند، با ماهيت و مفاهيم فناوري روز و  هاي اجتماعي و اقتصادي ذوق بررسياينكه 
هاي نوين در كالبد روستايي به   سازي فناوري بومي آشنا باشند تا امكان بومي معماريدانش 

  . شكل ميسر و مطلوب فراهم شود
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