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 يل سوختي و نقش پيطيست محي زياستانداردها،  صفر ديتول
 داريدر توسعه پا

  
  ي الهيجالل ول

  راني ا– تهران –زان ي لوييد رجايست دانشگاه شهيط زيگروه مح
jvaliallahi@srttu.edu 

 
 
 

   چكيده
افتـه دگرگـون شـده و در        يا در حال توسعه و توسـعه        ي ي جهان سوم  يشورها كشورها به ك   يم بند ي تقس يارهايامروزه مع 

شرفت يبود امروزه سنجش پك يد سولفوريزان مصرف اس ي م ي بر منبا  يشرفت صنعت يدر گذشته اگر پ   .  است يحال دگرگون 
 مـصرف،   يوارها اصالح الگـ   ين مع ي از ا  يبرخ.  است ي رفاه اجنماع  يطيست مح ي ز يت استانداردها ي رعا يك كشور برمبنا  ي

. بز اسـت   س يد صفر و شهر سبز، ساختمان ها و سازه ها         ي تول ي ها ي به فناور  ي، دست باب  يي گلخانه ا  يد گازها يكاهش تول 
 يهـا  اسيـ درمق تهيسيـ الكتر ديـ تول ي برايسوخت ليپ يها روگاهين يريكارگ به.   استيل سوختين سازه ها پي از ايكي

 و يطـ يمح ستيـ ز طيشـرا  يداريـ پا در توانـد  يم يلي فسيها سوخت يجا به هينقل طيوسا در ازآن استفاده و يمگاوات
پيل سوختي يك سامانه قدرت پيشرفته، پايدار، پـاك و زيـست   . داشته باشد يبسزائ نقش نيزم ستمياكوس شدن متعادل

 هـاي    ل   يـابي بـه فنـاوري سـاخت سـامانه پيـ             استفاده از هيدروژن همگام با دست       . شود سازگار براي آينده محسوب مي     
   گيري است  پذير، در كشورهاي مختلف به سرعت درحال پي  سوختي به صورت رقابت 

شرفت آن در جهان، مفهـوم توسـعه   يت پي وضع،يسوخت يها ليپ و دروژنيه كاربرد يطيمح ستيز يايمزا مقاله نيا در
 دسـت  ياگر امـروز در راسـتا  . ر شده استد صفر ذك  ي تول ي از اقدامات و سازه ها     ييا نمونه ها  يد صفر و نمونه     يدار و تول  يپا
م فردا هـر چـه قـدر هـم          ي نكن ي توجه جد  ينه انرژ يد صفر و مصرف به    يدار و تول  ي توسعه پا  ي جهان ي به استاندارد ها   يابي

   . م شدي خواهي عقب مانده طبقه بنديم در شمار كشورهايش داده باشي را افزايد ناخالص مليتول
  

  يطيست محي زي استانداردها ، د صفريتول ، ستيز طيمح ، يسوخت يها ليپ،  دروژنيه يديكل يها واژه
  

  : مقدمه 
در گذشـته   .  بشر بوده ، هست و خواهـد بـود         يش و رفاه زندگ   ي در جهان موجب آسا    يدار علم و فناور   يتوسعه پا 

 ي م اس صورت يعت در ابعاد كوچك مق    ي با طب  ي بشر به علت سازگار    ي و فن  ي توسعه علم  يش از انقالب صنعت   يپ
ن نـوع توسـعه را      يـ  ا  از توسعه به دست بشر بـود       ي قادر به جبران اثرات ناش     يعت به علت گستردگ   يگرفت و طب  
 ازمنـابع   ي و بهـره بـردار     يابي دست   يش توان بشر برا   ي با افزا  ي اما با آغاز انقالب صنعت     .مي نام ي م يتوسعه سنت 

 از توسعه شكل گرفـت      يگري بشر، نوع د   يبه و منفعت طل   ي سرما ي و همراه با آن گسترش نظام بهره كش        يعيطب
 ،ش از حد از جنگل هـا      ي ب ي بهره بردار  خته منجر به    ي توسعه لجام گس   . نام دارد  يخه صنعت يكه توسعه لجام گس   

 يا ها سـبب نـابود  يش از حد از دريد بيشد ص ياس جهانيآنها در مق از ي بخش گسترده اي و پاك تراش ينابود
 ي باعـث نـابود    ي و جـانور   ياهيـ  از تمام انواع گ    يشكار و بهره بردار   . دي ها گرد  انوسير و كاهش اسف بار اق     يذخا
، خشكاندن تاالب هـا،     ييابان زا ين بردن جنگل ها و مراتع، ب      ي از ب  يبه طور كل  . ن شد ي زم يستي از تنوع ز   يبخش
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 به رودخانه هـا      از ورود فاضالب ها    ي ناش يبه انواع مواد سم   انوس ها   ي اق ي، آلودگ ي ساحل ي آب ها و نواح    يآلودگ
 در اثـر رقابـت   1960و  تا سال يو اكتيانوس ها به راد ي اق ي آب ها شد آلودگ    ي شدن آفت كش ها به سو      يو جار 
انوس هـا بـه تشـشعات       يـ  تمام اق  يمان ناتو و ورشو كه منجر به آلودگ       ي در قالب پ   يي دو قطب هسته ا    يحاتيتسل
 و همگام با آن يلي فسيه سوخت هاي رويوا و مصرف ب ه ي، آلودگ ي قطب  پاك ي نواح يآلودگد،  يو گرد يو اكت يراد

ن ين موجـود زمـ  ي ها  امروزه بشر را به مخرب تر    يگر از آلودگ  ي و ده ها و صدها نوع د       يي گلخانه ا  يانتشار گازها 
ع به  ين وقا يدامنه گسترش ا  .  برد ي نشسته است كه آن را از بن م        يي شاخه ا  يامروزه بشر بر رو   . بدل كرده است  

 ،گـسترش   ييرات آب و هـوا    ييـ ه ازن ، تغ   يـ ب ال ي مانند تخر  يطيست مح يع ز ي منجر به بروز فجا    يه ا ريطور زنج 
 بـه خطـر   يد و بـه طـور كلـ      يـ  جد يماريم گرد و غبار ،گسترش ب     ي عظ يان كن، پراكنش توده ها    ي بن يل ها يس

شات هسته  يم آزما ز قانع نشده با انجا    ين حد ن  ي كه بشر به ا    يبه طور . ن شده است  يات نوع بشر در زم    يافتادن ح 
ون ها يلي مي خود طيعين كه در بستر طب  ي در موجودات زم   يكيرات ژنت ييجاد تغ ين و اطراف فضا، با ا     ي در زم  يا

كه هشدار  . ن شده است  ياس زم ي در مق  يد مواد و موجودات خطرناك    يسبب گسترش و تول   . افته اند يسال تكامل   
        .دي گرديستي زينيون اميان كنوانسيبنخت كه منجر به ي آگاه و دانشمندان را برانگنِيقمحق

ـ  يون حفاظت از تاالب ها    يون رامسر كه كنوانس   يون مانند كنوانس  يده ها كنوانس   ون ي اسـت كنوانـس    ين المللـ  ي ب
ره شكل گرفت و بشر هوشـمندانه در صـدد          ياها و غ  يون حقوق در  ي، كنوانس يستيون تنوع ز  ي پاك، كنوانس  يهوا

 بازگردانـدن  يشرفته جهان در پـ  ي پ ي از كشورها  ياريعت است بس  ير باره طب  خود د  گذشته   يجبران حماقت ها  
گرچـه هنـوز   . ن هـستند ي حفاظت از زمـ ي برنامه ها در كناريابي و باز يستگاه ها و باز سازي به ز يعيات طب يح

 ي جهان است كه با مصرف سوخت هـا        ين كشورها يكا از آلوده كننده تر    ين كشورها مانند كشور آمر    ي از ا  يبرخ
ن يجـاد جنـگ و تجـاوز از مقـصرتر    يا و ا  يـ  بـه نقـاط مختلـف دن       ي، لشكركش ييشات هسته ا  ي، انجام آزما  يليفس

 در  ي از كشور ها   يارين حال بس  ي رود اما در ع    يون ها نم  ين كنوانس ير بار تعهدات ا   ي جهان است كه ز    يكشورها
 ها و دست    ي كاهش آلودگ  يهكارها از را  يكي. وسته اند ي آلوده كننده جهان پ    يز به شمار كشورها   يحال توسعه ن  

 ي هـا  ي از فنـاور   يكـ يدروژن اسـت كـه      ي ه يست استفاده از انرژ   يط ز ي پاك و سازگار با مح     ي ها ي به انرژ  يابي
   ).1388 ي الهيول (. استيل سوختي استفاده از پين انرژيكاربرد ا

 بـه   يطـ يمح ستيز ثارآ و يليفس منابع تيمحدود بخاطر يليفس يها يانرژ از گذار ضرورتال ها ست كه س
 احـداث  اديز نهيهز .ده استي فرا رسيسوخت يها ليپ و دروژنيهپاك مانند  يها يتكنولوژ و ها يانرژ يسو
 منـاطق  نيساكن ازين مورد يانرژ نيتام ي برايسوخت ليپ يها ستميس از استفاده امكان ،يمركز يها روگاهين

 را يسراسر برق شبكه به دسترس قابل ريغ يروستاها نندما افتاده دور مناطق اي و ها شركتت مانند يجمع كم
 بـرق،  ديتول نهيهز كاهش زين و ها ليپ عمر طول و ييكارآ شيافزا يبرا يقاتيتحق يكارها و . كرده استيعمل
  1388 ي الهي ول.دارد ادامه يجهان مهم و بزرگ يها شركت و يدانشگاه و يعلم مراكز در
 

  :قي تحقي شناسروش
 ي هـا  يق بررسـ  يـ از از طر  ياطالعات مورد ن  .  صورت گرفت  ي از نوع اسناد   يفيق به روش توص   ي تحق ن مقاله يدر ا 

ن يـ  ا ي همگـ  ي از مطالـب اخـذ شـده و سـازمانده          ياري و مطالعه و مرور بـس      ينترنتي ا ي و جستجو  يكتابخانه ا 
محقـق   شـده و بـا نظـرات         ين نظرات و اسناد توسط محقق دسته بنـد        ين حال ا  يدر ع . اطالعات صورت گرفت  

  .ق شديتلف
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  د صفريمفهوم تول
ست در يـ ط زيبات مضر بـه حـال محـ   يد عناصر و تركي كه تولييا فرورده هايد سازه ها ي توليد صفر به معن   يتول

بـات وارده  ي است كه در آن مـواد و ترك يل سوختيد صفر پ  ي كه تول  يلي از سازه ها و وسا     يكي. آنها به صفر برسد   
.  بخار آب اسـت يمعموالً ماده خروج. بات مضر استيآن ها فاقد مواد و ترك  حاصل از    يهر چه باشد مواد خروج    

سات در آن يزات و تاسي آن ها تجهيري كه مجموع به كارگ   يستي ز يزات بلكه مجموعه ها   يل و تجه  ينه تنها وسا  
  . شودي بشر محسوب مي از شاهكارهايكي شود ي صفر ميها منجر به خروج

 است كـه بـه      ي و رفاه  يستي ز ي مجموعه ها  يريگجاد و به كار   ي توسعه ا  يارهاين مع يشرفته تر ي از پ  يكيزه  وامر
  . د صفر منجر شونديتول
  

  د صفر ي تول صفر وي انرژ ازييمثال ها
اكـسيدكربن آغـاز    اي دي گلخانـه  هاي جامعي را براي كاهش توليـد گـاز   هاي اخير برنامه دولت امارات طي ساله

ها ابـالغ   براي سبز شدن ساختمان ها و قوانين را ات مجموعه دستورالعملرار است امروز دولت امار ق.كرده است
   .كند

شـهر مـصدر بـا همكـاري      .عاري از كربن را آغاز كـرده اسـت    شهر-همچنين ابوظبي اخيرا ساخت شهر مصدر
ت و   ميليارد دالر آغاز شده اس     5با بودجه اوليه    ) اي تي   ام(مشترك دولت امارات و موسسه تكنولوژي ماساچوست      

توافقنامـه همكـاري ميـان دولـت ابـوظبي      . ديگر نيز به ايـن پـروژه اختـصاص يابـد      ميليارد دالر18قرار است 
اكـسيدكربن صـفر      مصدر، اولين شهر دنيـا بـا انتـشار دي         .  به امضاي دو طرف رسيد     2008 در فوريه    )تي  اي  ام(و

 هاي خورشيدي انرژي اين شهر از پانل درصد از 82. نفر، خدمات تجاري و شركتي خواهد بود  هزار50پذيراي 
هـاي   كه با كمـك روش  هايي مانده نيز با سوخت  درصد باقي17هاي بادي و  شود، يك درصد با توربين تامين مي

 اكنـون در حـال تـدوين         دولـت دبـي نيـز هـم        .آيـد   اند به دست مـي      پيشرفته از پسماندهاي غذايي توليد شده     
 هـاي جديـد بايـد مطـابق بـا قـوانين و       اي سبز است و اعالم شده كـه بنـا  ه سازه ها و قوانين مربوط به سياست

  1388بهبودي الدن. هاي سبز ساخته شوند هاي سازه استاندارد
 ي مـ  يستيا گاز ز  يوگاز  يب. ن نوع از شهرها باشد    ي ا ياديزات بن ي از تجه  يكي تواند     يد صفر م  ي با تول  يل سوخت يپ

  .رديار گ مورد استفاده قري سوختيل هايتواند در پ
  

   صفر ي با انرژييخانه ا
 سبز در نظر گرفته شده است به علت        يد ساختمان ها  ي نسل جد  ي است كه برا   ي صفر اصطالح  ي انرژ يخانه ها 

ه يـ  تعب يستم هـا  يق س ي شود كه از طر    يد م ياز ساختمان در خود ساختمان تول     ي مورد ن  ي ها ين كه تمام انرژ   يا
ز يـ  ن ي سـاختمان  ين مجتمع هـا   يز در ا  يد صفر ن  يتول.  شود ين م ي تام  كنند يد م ي سبز تول  يشده در آن كه انرژ    

ك در آن   يد گاز كربن  ين تول ي شود بنابر ا   ي استفاده نم  يلي فس ين مجتمع ها از سوخت ها     يرا در ا  يمصداق دارد ز  
عات، كاهش مـصرف آب     ي به حداقل رساندن ضا    ي برا يستم جامع ي س ي دارا ن مجتمع ها  يا.   رسد يها به صفر م   

از در داخل مجتمـع     ي مورد ن  يچون تمام انرژ  .  است ي واردات ياز صفر به انرژ   ي و ن  يش راندمان مصرف انرژ   ي، افزا 
    . شوديد ميتول
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ـ    ي بـرا  ييطـرح هـا   .  صـفر خواهـد بـود      ين خانه انـرژ   ي اول يرايسكو پذ يشهر سانفرانس  ن مجتمـع   ي سـاختن اول
 يك طرح موثر سـبز بـرا      ي خواهد بود از     ييخانه الگو ن  يساخت ا .  است ين شهر در دست بررس    ي در ا  يساختمان

ش و  ي و آسـا   ي است و راحتـ    يشتري باز ب  ي فضا ي دارا ين مجتمع ساختمان  يا.  مشابه در جهان   يساخت خانه ها  
ك شـهر  يـ د و منحـصر بـه فـرد دارد گرچـه در         ي كامالً جد  يسبك.  به همراه دارد   ي زندگ ي را برا  يشتريآرامش ب 

  . 1388عبدالحسن  يي غالمرضا.ستي بهره ني كهن بي هايمارن از معي شود بنابر اي ساخته ميباستان
 خواهد بود كه فاقد كنتر آب و برق و گـاز            ي ساختمان ين مجتمع ها  ي از داوطلبان كاربرد در ا     يكي يل سوخت يپ

 الهـام گرفتـه از      يي و ساختن خانه ها    يان در معمار  يرانيا.  باشند ي م ي خود متك  يديهستند و تنها به انرژي تول     
خ يزد ، مـسجد شـ     يـ  شـهر    يرهـا ي بادگ يشتاز بوده اند معمار   ي در جهان پ   يعي طب يروهايو استفاده از ن   عت  يطب
ن كاشان كه ي مجتمع فيي مانند آبشارهايراني اي گنبدها و حوض ها و آبشارهاي در اصفهان و اصالً معمار ييبها

 ياستفاده از سازها و سـاختارها      در.  از آن است   ي كوچك ي آب در آن استفاده شده نمونه ها       ي سقل يتنها از انرژ  
  .گر كشورها عقب بماننديد از ديز نباي نيشرفته امروزيپ

  
 :يي گلخانه ايت مسئله كاهش گازهاياهم
با تصويب مجلس شوراي اسالمي و تائيد شوراي نگهبـان، ايـران بـه پروتكـل كيوتـو                   1384در آذرماه سال      

پيمان كيوتو  . صالحيت دار ملي اين پروتكل مشخص شود      پيوست و به دولت يك سال مهلت داده شد تا مرجع            
دي . معاهده اي بين المللي است كه هدف آن كاهش اثرات گازهاي گلخانه اي از سوي كشورهاي صنعتي است                 

. اكسيد كربن، متان، هيدروفلوروكربن، پرفلوروكربن و سلفور هگزافلورايد گازهايي است كه هدف اين معاهده اند              
تغييرات . اس تحقيقات انجام شده موجب گرم شدن كره زمين و تغييرات آب و هوايي مي شوند               اين گازها، براس  

كشورهاي صنعتي به عنوان بزرگ تـرين توليدكننـدگان          .آب و هوايي زندگي روي كره خاكي را سخت مي كند          
بت به سال    درصد از گازهاي گلخانه اي نس      5 ملزم به كاهش     2012 تا   2008گازهاي گلخانه اي بين سال هاي       

همچنين هر كشوري كه اين معاهده را مي پذيرد، بايد سهمي در كـاهش گازهـاي گلخانـه اي                   .  هستند 1990،
  .داشته باشد

 ميزان توليـد گازهـاي گلخانـه اي         2010 سازمان ملل متحد معتقد است كشورهاي صنعتي بايد تا سال                  
 و بـه دليـل خـروج ايـاالت     2001يوتو، در سـال  پيمان ك.  كاهش دهند1990 درصد نسبت به سال  10خود را   

زيرا آمريكا به تنهايي توليدكننده يك چهارم گاز گلخانه اي در           . متحده آمريكا از اين پيمان، ضربه سختي خورد       
  1385قدر دوست، ..سطح جهان است

تـه كارشناسـان   به گف.  دهنديش مي را افزايي گلخانه اي گازهايبه طور روز افزون   در حال توسعه     يكشورها    
 درصـد از  40. اي اسـت  هاي گلخانـه  عمده توليدكننده گاز هاي بخش انرژي، امارات در حال حاضر يكي از كشور

  1386/07/09 سنايا. دشو امارات منتشر مي كل گازهاي كربن در دنيا در
دهـد كـه سـرانه     مـي المللي انرژي نشان  بين بنا بر گزارش روزنامه نشنال چاپ ابوظبي، جديدترين نتايج آژانس

 كيلـو گـرم و   15000اين رقم در استراليا . كيلوگرم در سال است 350/24اكسيدكربن در امارات  توليد گاز دي
 اكسيدكربن در دنيا به اين ترتيب امارات دومين كشور توليدكننده گاز دي. كيلو گرم است 860/9در آلمان تنها 

فعاليـت   كه از سـال گذشـته   DHS-partners اچ اس پارتنر ي دشركت آلماني مشاوره انرژي با عنوان .است
 20بـه منظـور كـاهش     هـا  هاي خـود را در طراحـي سـاختمان    خود را در ابوظبي آغاز كرده است عمده فعاليت
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 هـاي اخيـر افـزايش    هاي مسكوني در امارات طي سال مساحت ساختمان. تدرصدي اين آمار متمركز كرده اس
. داشـت   ميليون متـر مربـع مـساحت مـسكوني وجـود     130 در امارات 2005در سال . چشمگيري داشته است

اگر روند ساخت و ساز     . متر مربع ديگر به اين رقم اضافه شود       ون  يليم 170شود تا پنج سال آينده        بيني مي   پيش
ر  ميليون بشكه نفت را د26 سال آينده 5كند امارات بايد طي  هاي ساختماني به اين شكل ادامه پيدا و طراحي

  ميليـون تـن گـاز   20در ايـن صـورت در سـال    . ها تامين شود و الكتريسيته اين واحد سال بسوزاند تا تنها برق
   .اكسيدكربن توليد خواهد شد دي

 
  يي گلخانه اياقدامات موثر در كاهش گازها

م گـاز  تـوان جلـوي توليـد ايـن حجـ      مـي  با وجود اين آمار هشدار دهنده كارشناسان معتقدند با اقدامات مـوثر 
هـاي مـوثر در ذخيـره كـردن انـرژي       ساختماني يكي از روش هاي عايق كاري در سازه. اكسيدكربن را گرفت دي

هـاي   همچنين اگر شيوه. شود هاي ساخت را شامل مي  درصد از هزينه8تا  5است و يك عايق كاري خوب تنها 
ست و در فـضاي سـاختمان نيـز    هـا نيـ   تهويـه عظـيم در سـازه    هـاي  عايق كاري رعايت شود نيازي به سيـستم 

  . شود جويي زيادي مي صرفه
 و  يل سـوخت  يـ ست مانند پ  يط ز يزات سازگار با مح   ي استفاده از سازه ها و تجه      يادي بن يگر از راه حل ها    ي د يكي

 .  جزر و مـد اسـت      ي و انرژ  وگازيب ي، انرژ يدي خورش ي آب ، انرژ   ي باد، انرژ  يعت مانند انرژ  ي طب ي ها ير انرژ يسا
  1388 ي الهيول

 يهـا  سوخت سوزاندن ليدل به ستيز طيمح ندهيفزا يآلودگ ،يانرژ به افزون روز ازين جهان، تيجمع شيافزا
 با سازگار و پاك يها يتكنولوژ و ها سوخت به يليفس يها عصرسوخت از گذار منابع، نيا تيمحدود و يليفس
 سوخت يبرا يخوب اريبس نيگزيجا كپا سوخت عنوان به دروژنيه .است كرده  ريناپذ اجتناب را ستيز طيمح
 ستميس نيا اندك سهم بخاطر و يانرژ ليتبد سالم يها يتكنولوژ بعنوان يسوخت يها ليپ .است يليفس يها
 ي آلـودگ حـذف  بخـاطر   بـاال  يبـازده  داشتن زين و يصوت يآلودگ جاديا عدم و يا گلخانه يگازها انتشار در ها

 نيـ ا . باشـند يمـ  يمحلـ  وپراكنـده   يها روگاهين صورت به برق ديولت در يريبكارگ يبرا يخوب اريبس داوطلب
 . استفاده كننديتي دو ظرفي كننده هايدهاياكس ي حاويها سوخت با دروژنيه بر عالوه توانند يم ها ستميس

 يگازهـا  ايـ  و ينفتـ  محصوالت يعيطب گاز از توانند يم خالص دروژنيه ديتولاد يز نهيهز به توجه با نيا بنابر
 اسيـ مق در كيفـسفر  دياسـ  يسـوخت  ليـ پ حاضـر  حـال  در .نـد ينما استفاده سوخت بعنوان ومسيب از لحاص
 اسيـ مق در هـا  ليـ پ انواع ريسا و ستميس از يريبكارگ يبرا قاتيتحق و دهيرس يتجار مرحله به يلوواتيك200

  . 1388  زاديراني ور اي ساع.دارد ادامه مگاوات ها دهه تا يلوواتيك يها
اسـتفاده از  . شـود  سازگار براي آينده محسوب مي  ك سامانه قدرت پيشرفته، پايدار، پاك و زيست         پيل سوختي ي  

 انداز بسيار روشني را در آينده براي بخش انرژي و در سطح              هيدروژن همگام با توسعه پيل هاي سوختي چشم         
  1388 ريروشن ظم .. المللي ترسيم نموده است بين 

ساسي رشد و پيشرفت مطرح بوده و ميزان مـصرف صـحيح انـرژي و بـه حـداقل                  انرژي در جهان بعنوان محور ا     
اسـتفاده و تـأمين انـرژي،       . باشـد   رساندن تلفات آن بعنوان شاخصي براي سنجش ميزان توسعه هر كـشور مـي             

هـاي مختلـف،      اهميت اساسي براي يك جامعه دارد و به دليل مقياس بزرگ و طبيعت نافـذ انـرژي در فعاليـت                   
زيست را در حين مراحـل      توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژي، محيط        . تأثير را بر محيط زيست دارد     ترين    بزرگ
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موضوع انرژي و محـيط     . دهد  مختلف از استخراج منابع اوليه تا ارائه خدمات و مصرف نهايي تحت تأثير قرار مي              
  . ي پايدار، يك ضرورت است زيست براي توسعه

 سال آتي به اتمام خواهند رسيد       150 تا   70ند و با فرضي خوش بينانه، در        منابع سوخت فسيلي محدود هست    
گيـرد و لـذا يـك        هاي فسيلي، از توليد آن پيشي مـي         شود كه در دو دهه آينده، نياز به سوخت         بيني مي  پيش  . 

لـي بـا     رود موتورهـاي احتـراق داخ       در اين راستا انتظـار مـي        . بحران كمبود انرژي جهان را تهديد خواهد نمود       
 هـاي قـدرت       هاي سـوختي ابتـدا در سـامانه           سوخت هيدروژن در ميان مدت مورد استفاده قرار گرفته و پيل            

  .  برداري قرار گيرند  هاي انرژي هيدروژني مورد بهره  هيبريد و سپس در بلند مدت در سامانه 
  
  ران باستاني در اي سوختيها ليپ

ن يـ ا.  سـاختند  يكيل الكتر يپ. م. پ 224م تا   .ق250 ي در فاصله سالها   بغداد در   انياشكانن است كه    ياعتقاد بر ا  
 يها  ليپ. كرده است  يه ساز يها را شب   ين باتر ي ا كيجنرال الكتر شركت  .  بغداد مشهورند  ي ها يها به باتر   يباتر

اد، يـ  ز يكي قطعات مكان  يريخاطر عدم بكارگ  ه   داشته و ب   يست نقش بسزائ  يط ز ي مح ي در كاهش آلودگ   يسوخت
 ي نـسبت بـه موتورهـا   ي نسبتاً باالئي از كارائيل سوخت يستم پ يعالوه بر آن س   .  كنند  ي  نم  ي صوت يلودگجاد آ يا

  ران باستاني در اي سوختيها ليپ  منبع.اي پديكيو. احتراق درونسوز برخوردار است
ك يـ  در .باشـد  يد مـ يـ  مختلف قابل توليها ن به روشين عنصر موجود در سطح زميتر دروژن بعنوان فراوانيه
 ييست و ارتقـاء كـارا  يـ ط زي، حفظ مح يت ارائه انرژ  ين امن يدروژن با هدف تأم   يه ه ي بر پا  يده آل انرژ  يستم ا يس
ر ي و نظـا يين گرمـا يد، زمـ ير باد، خورشير نظيدپذي از منابع تجديديته توليسيدروژن از الكتري، هيستم انرژ يس

زات يـ  مختلـف از جملـه تجه   يف، در كاربردهـا    مصر يها   و انتقال به محل    يره ساز يد شده و پس از ذخ     يآن تول 
ن ي بر اياريكرد بسين رويبا ا . استيري قابل بكارگيروگاهيع ني كوچك ، صنعت حمل و نقل و صنايكيالكترون

دروژن را تجربـه خواهـد   يـ  نه چنـدان دور عـصر ه  يا ندهيدروژن بوده و بشر درآي بشر ه  ييباورند كه سوخت نها   
دار، ي، پا يمي دا يستمي، س يه انرژ يل استقالل از منابع اول    يدله   ب يدروژني ه يانرژستم  يس )دروژنيعصر ه ( .نمود

د و مـصرف آن     يـ  نه چندان دور تول    ي ا ندهيشود كه در آ    ي م ينيش ب يباشد و پ   ير م يدپذير و تجد  ير، فراگ يفناناپذ
ت يـ در واقـع اهم    .ت شـود  يـ  تثب يدروژنيت نموده و اقتصاد ه    ي سرا ي به سراسر اقتصاد جهان    يبعنوان حامل انرژ  

و قطـار  ي آنرا به لوكوموتياري است كه بسيا دروژن به گونهيه هي بر پا يستم انرژ يك س ي در   يل سوخت ي پ يفناور
دروژن در عـصر  ي به عنوان مصرف كننده هيل سوختي پيعالوه بر فناور .اند ه نمودهيدروژن تشبيتوسعه عصر ه

ن عصر  ي ا ي ساختار انرژ  يز از اجزاء اصل   يدروژن ن يانتقال ه ، عرضه و    يره ساز يد، ذخ ي تول يها يدروژن، فناور يه
  .1382 عليرضا پيمان پاك .خواهند بود

 كه به آنهـا سـوخت رسـانده    ي ها مادامي كنند اما بر خالف باطري ها عمل م   ي همانند باطر  ي سوخت يل ها ي پ
دروژن را بـه  يـ  هييايميل شـ ي پتانـس ي سوختيل ها يپ.  ندارند ياجي افتند وبه شارژ مجدد احت     يشود، از كار نم   

 يل هـا يـ از پيـ دروژن مـورد ن يـ ه  . باشـد ي آن، آب و حرارت مـ يل كرده و محصول جانبي تبديكي الكتريانرژ
و ... ، زغال سـنگ و  يعير نفت خام، گاز طبي نظيدروكربني همانند منابع ه   ي توان از منابع مختلف    ي را م  يسوخت

 از موارد مـصرف را  يعي دامنه كاربرد وسي سوختيل هايپ .آوردد به دست ير باد و خورشير نظيد پذيمنابع تجد
اس ي در مقي سوختيل هاياز پ . شودي شامل ميكيل كوچك الكتروني وساين انرژي تا تأميي فضاينه ها ياز سف 

اسـتفاده  ...  قابـل حمـل و   يوترهـا ي همراه، كامپي قابل حمل از جمله تلفن ها ي توان در كاربردها   يكوچكتر، م 
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 يتروژن كمتر به ازايد نيد كربن و اكسي اكسيد دي توان به تولي مي سوختيل هاي پياين مزاياز مهم تر .نمود
  .اد اشاره نمودي و عدم وجود قطعات متحرك زيديلووات از برق توليهر ك
 را بـه صـورت      يعيد جامد و كربنات مذاب، گاز طب      ي اكس ي سوخت يل ها ير پ ي نظ ي سوخت يل ها ين پ ي از ا  يبرخ

ك يـ  به كمـك     يكيد فسفر ي و اس  يمري پل ي سوخت يل ها ير پ ي از آنها نظ   يند و در برخ   ي نما ي مصرف م  ميمستق
 ،  ي متـانول  يل سوخت ين در پ  يرد، همچن ي گ يل شده و مورد مصرف قرار م      يدروژن تبد ي به ه  يعيرفورمر، گاز طب  
 يد در بخـش هـا   تواننـ ي مـ ي سـوخت يل هـا يـ پ . شودي وارد ميل سوختي استفاده به پيما برايمتانول مستق

مارسـتان هـا،    ين حوزه ها عبارتند از هتل ها، مدارس، ب        يا. ابندي حضور   يروگاهي ن يكي الكتر يد انرژ يمختلف تول 
  1388 يراني اي صنعتيطراح .دي خري و محل هاي اداريساختمان ها

  
 براي كشور ) پيل سوختي(مزاياي كاربرد متانول به عنوان سوخت 

براي كشورهايي كه دچار بحران آلودگي هواي شهرهاي بـزرگ          , هاي نفتي آوردههاي جايگزين فر  كاربرد سوخت 
از طرف ديگر كشور ما با حجم زيادي متانول روبرو است كه            . رودشمار مي اقدامي بسيار ضروري به   , خود هستند 

  . شتبازار مصرف كافي براي آن وجود نخواهد دا, )MTBE( ل اتري بوتيل تري متبا كنار گذاشتن تكنولوژي
باشد كه در مقايسه با سوختهايي همچون بنزين، گازوييل و گـاز               مي "متانول", ها  يكي از مشهورترين اين گزينه    

انـداز   بودن فناوري توليد، مطابقت با استانداردهاي محيط زيست و چشم           دليل ساده   به ) LPG و CNG(طبيعي  
  .استي، مطرح  تامين انرژيبراهاي برتر  قيمت مناسب به عنوان يكي از سوخت

گيـرد كـه هيـدروژن، اسيدفـسفريك و متـانول از       هاي مختلفي در پيل سوختي مورد استفاده قـرار مـي           سوخت
بودن در دماي معمولي، توليد آسـان آن          امتيازات متعدد متانول همانند مايع    . باشند  ها مي   ترين اين سوخت    عمده

هيدروژن، اين مايع شيميايي را بـه عنـوان بهتـرين           از گاز طبيعي، حمل و نقل راحت و تبديل آسان متانول به             
  .هاي سوختي مطرح نموده است هاي پيل  تامين سوختيبراگزينه 
هاي اين خودروها را  هاي پيل سوختي متانولي، از لحاظ عملي نيز توانايي    شده بر روي اتومبيل     هاي انجام   آزمايش

 كوچـك بـا سـوخت    Aبنز كالس   يك خودروي مرسدس,2002 نوامبر 25بنابر گزارش ايسنا در . اند  تاييد كرده 
سـي    كيلومتري از ايالت كاليفرنيا تا ايالت واشـنگتن دي 252هزار و   ساعته مسافت پنج 85متانولي در يك سفر     

 سـوخت مـصرف     )3,7853( يـك گـالن    لومتري ك 64 معادل    مايل، 40اين خودرو در هر     . را با موفقيت طي نمود    
 تـاكنون   2002 از سـال     .منتشره از اين خودرو، كـسري از خودروهـاي بنزينـي بـود            هاي    نموده و ميزان آالينده   

  .  صورت گرفته استيل سوختينه ها در مورد پي در همه زميي قابل توجه ايشرفت هايپ
اخـتالف  ,  صورت گرفته است   2000در ژوئن   , Metanex  متانكس اي كه از سوي كارشناسان      مطالعات گسترده 

هـاي مـورد مـصرف        هاي سوختي متانولي و ساير سوخت       وسيلة پيل   اي را به    هاي گلخانه زياد در توان كاهش گاز    
عنوان سوختي كه در تمام مراحل توليد و مصرف خود كمترين ميـزان توليـد                 نمايان ساخته است و متانول را به      

2COمجموعه مقاالت اولين همايش سراسري فناوري پيلهاي سوختي . .مطرح نموده است,  را دارد  
  
  اربردهاي پيل سوختي نيروگاهيك

  را شـامل ي و صـنعت ي، نظـام ي دولتـ يار گسترده اسـت و كاربردهـا  ي بسيسوخت لي پيروگاهين يبازار مولدها
ادارات،  ،يع پزشـك ي در مخـابرات، صـنا  يبان در مواقـع اضـطرار  ي پـشت يرويـ ن بـه عنـوان ن  يهمچنـ . شـود  يمـ 
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ــتانيب ــل مارســ ــا، هتــ ــا هــ ــزرگ و سيهــ ــ بــ ــا ستميــ ــامپيهــ ــ يوتري كــ ــار مــ ــه كــ   .رود ي بــ
از بـه  يـ عـالوه بـر كـاهش ن    . مناسـبند يد برق محلـ ي توليصدا هستند لذا برا ي نسبتاً آرام و بي سوختيها ليپ

د بخـار آب اسـتفاده   يش و تولي گرمايتوان برا يم ها روگاهين ني از ايدي توليع برق، از گرمايگسترش شبكه توز
  .1388. رانيمهندسان اباشگاه  .نمود

  
   ي سوختيل هاي پيزه براسوخت تا

 قابـل   يكـ ي محـصوالت الكترون   ي سوخت يل ها يرقابل اشتعال در پ   يك به عنوان سوخت غ    يدفرميبا استفاده از اس   
ـ  يشركت ها .  كنند يحمل بدون اتصال به شبكه برق كار م         توسـعه دهنـده   Tekion ونيـ  تك وBASE سي ب

ـ     ي برا ياتوريني م ي سوخت يل ها يپ  يك بـه عنـوان سـوخت بـرا        يدفرميعه اسـ  توسـ  يرا محصوالت قابل حمل ب
ـ    . امضا كردند  ي تفاهم نامه ا   يل سوخت ي پ يفناور ا يـ ك در دن يدفرميد كننـده اسـ    يـ ن تول ي بزرگتـر  سي شـركت ب

ه و يـ ك تهيدفرمي اسـ ي را بـرا يون مناسـب ي، فرموالسـ  وني شركت تكي شود و قصد دارد با همكار     يمحسوب م 
  . ش كنديآزما

   ي باكتريروي با نيل سوختيساخت پ
 و  ي جنـوب  يايفرني كال يها  ن از دانشگاه  ي زم يمين و متخصصان ش   يها، مهندس   ستيولوژيكروبي متشكل از م   يميت
 ين انـرژ ي تامي براي محركه باكتريرويبا ن) ك كف دست يبه اندازه    ( ي سوخت يها  ليس به منظور ساخت پ    يرا

د يـ  تول يكـا از مـدتها قبـل در پـ         ير آم يي هوا يروين.  مشترك خود را آغاز كردند     ي همكار ي جاسوس يماهايهواپ
ل نداشتن منبع   ين خواسته به دل   يبود، اما تاكنون ا   ) به اندازه حشرات   (ياتورينياس م ي در مق  ييه هوا يل نقل يوسا
 يون دالر يـ لي م 4/4 يگـذار   هيدوار است با سـرما    ي ام يقاتين گروه تحق  يا.  فشرده مناسب ناكام مانده است     يانرژ

 ين، طـ  ين نمونه بدون سرنـش    يد نخست يبتواند با تول  ) MURI (ي مور زارت دفاع  در و  يقات دانشگاه يمركز تحق 
 يس بـه منظـور درك چگـونگ      يـ ن گزارش، در دانشگاه را    يبر اساس ا  . شه را محقق سازد   ين اند ينده ا يپنج سال آ  

 آنـد در  .  در حال انجام است    يقاتي، تحق يل سوخت ي بر سطوح آند در پ     Sewanella ياتصال و اثر متقابل باكتر    
نـه  يط بهيم قـصد دارد شـرا  ين تـ  ي را بر عهده دارد و ا      ي الكترون اضاف  يآور  فه جمع يها، وظ   ي و باتر  يل سوخت يپ

ــرون ــال الكتــــ ــرا  انتقــــ ــد در شــــ ــطح آنــــ ــا در ســــ ــيط مختلــــــف را تعيهــــ ــديــــ   . ن كنــــ
 ين عوامل رو  يك از ا  ير هر   يي است كه تغ   ي، سطح و محلول هضم كننده باكتر      يستم باكتر ين س ي ا ي اصل ياجزا
 در  ي جنوب يايفرنيدانشگاه كال .  است يستم كل ينه عملكرد س  يط به يافتن شرا يگر مؤثر بوده و هدف،      يامل د دو ع 
 انجام داده يقاتيژن كم، تحقي با اكسيها طيها در مح كروبي ميسم تنفس ي، حفظ متابول  يكي ژنت يها  نه روش يزم

كند و از  يژن از فلز استفاده مي اكسياسم كامل غذا به جي متابوليها برا ين باكتري از ايكي Sewanella. است
 توان آن را در آنـد  ي جامد انتقال دهد، ميد فلزيها را به اكس ما الكترونيسم قادر است مستق   ين ارگان يآنجا كه ا  

  .  مورد استفاده قرار داديل سوختيپ
افتـه اسـت و     يل   پـاك شـك    ي ها ي در مورد استفاده از انرژ     يقاتي تحق ي ساختارها يز تاكنون برخ  يدر كشور ما ن   

 مثـال   يبـرا .  مختلف موضوع را مورد پژوهش قرار داده اند      ي دست به كار شده اند كه جنبه ها        ياريمحققان بس 
 اسـتفاده  يرا بـرا  NiO-YSZ تيـ نانوپودركامپوز  موفق شـدند ي پژوهشي، طيمحققان پژوهشگاه مواد و انرژ

  . 1388 حسامو سنتز كنندي به كمك ماكروويراقبه روش سنتز احت د جامد،ي اكسي سوختيها ليعنوان آند پ به
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   در خودروها يل سوختي پيريبه كار گ
  .استفاده از آن ها در خود روهاست يل سوختي پيريز بكارگي وسوه برانگيزه هايگر از انگي ديكي

 يج مناسب تر م   ي را ي به مراتب از خودروها    يل سوخت ي پ ي خودروها يطيست مح ي ز ينده ها يراندمان و نشر آال   
ر يـ  غ يستم هـا  يـ نده امكان توسعه س   يروگاه ها در آ   ي به عنوان نسل چهارم ن     ي سوخت  يل ها ين پ يباشد، همچن 
  . سازندي را فراهم ميد انرژيمتمركز تول

 بـه   يابي تا زمان دست   ي سوخت يل ها ي در پ  يعيا گاز طب  ي همانند متانول و     يلي فس يامكان استفاده از سوخت ها    
 . باشديستم ها مين سي اي كاربرديايگر مزاي از دي سوختيل هايدروژن به پي ارائه هي الزم برايرساخت هايز

 نمـوده   يه گـذار  ي سـرما  يل سوخت ي پ ي خودروها يد تجار ي تول يد كنندگان عمده خودرو بر رو     يامروزه همه تول  
 دوچرخه  يماها و حت  يق ها، هواپ  ي اتوبوس ها، قا   يند به عنوان مولد انرژ     توان ي م ي سوخت يل ها ين پ ياند، همچن 

  .ها مطرح شوند
 زباله، متـانول و     ي، پروپان، گاز حاصل از دفنگاه ها      يعي توانند از انواع گازها شامل گاز طب       ي م ي سوخت يل ها يپ
  1388 يراني اي صنعتيطراح. دروژن به عنوان سوخت استفاده كننديه

 2020ن آمار تا سـال      يكنند و ا    ي م ين زندگ ي كره زم  يون انسان بر رو   يلي م 400ارد و   يلي م در حال حاضر شش   
شود، در مدت زمان فـوق شـمار          ي م ينيب  شين حال پ  يدر هم . ديون نفر خواهد رس   يلي م 500ارد و   يليبه هفت م  

تعداد خودروها   است كه    ين بدان معن  ي درصد رشد داشته باشد و ا      15 تا   12شوند    ي كه صاحب خودرو م    يافراد
ـ    2020ون دستگاه برآورد شده است، تا سال        يلي م 775كه در حال حاضر در حدود        ارد و  يـ ليك م يـ ش از   ي بـه ب

ار يت بـس  يـ ست اهم يـ ط ز ي مح يها  ندهين كاهش مصرف سوخت و آال     يبنابرا. ديون دستگاه خواهد رس   يلي م 100
 يل سـوخت ي پي تكنولوژيكا با معرف  ي آمر  جنرال موتورز  يان شركت خودروساز  ين م يكند كه در ا     يدا م ي پ ياديز
شركت جنرال موتورز قصد دارد  .ش دهدينده افزاي رادر آ  ي بدون آلودگ  ييد به جابجا  ي توانسته است ام   يدروژنيه

لذا توسـعه   . ر در خودروها مورد استفاده قرار دهد      يدروژن را به صورت همه گ     ي بلند مدت، سوخت ه    يبا برنامه ا  
 يهـا    كـه در حـال حاضـر شـركت         يسرعت در جهان در حال رشد است، بـه طـور           به   يل سوخت ي پ يخودروها

  . اند  كردهين تكنولوژيقات در ايارد دالر صرف تحقيليك ميش از ي جنرال موتورز و اوپل بيخودروساز
  

  ندهي آيل هاي از اتومبيينمونه ها
     " اوپل3دروژن يه"
ن خـودرو   يـ  بـرق ا   يرويـ  شـد ن   ي معرفـ  2000ر سال    است كه در بها    يدروژنيه ه ين نمونه اول  يجانشن خودرو   يا

ل سـال   يـ در آور . شـود   يد مـ  ياند، تول   گر متصل شده  يكدي به   ي كه به صورت سر    يل سوخت ي قطعه پ  200توسط  
 از آن   يل سـوخت  يـ  پ يه دارا يل نقل ي وسا ي مونت كارلو را برا    يزه مسابقات رال  ين خودرو توانست جا   يز ا ي ن 2005

 ي بـا همكـار    يل سـوخت  يـ  پ يشهايـ  آزما ي اكنون در حال گسترش تكنولوژ      اوپل يشركت خودروساز . خود كند 
تخـت  ي در پا2004ز سـال  يي جهان در پايدروژنيگاه سوخت گاز هين جايبزرگتر .باشد يا ميكي ايشركت سوئد

ه يـ ز بـه مـردم ارا     يل ن ين و گازوئ  يع، بنز يدروژن ما يدروژن و ه  يآلمان آغاز به كار كرد و قرار است عالوه بر گاز ه           
  . كند
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  سكوئل جنرال موتورز 
 ير از سوي چند سال اخيقات فشرده كه طيج تحقي نتاي است كه تمامي سكوئل جنرال موتورز محصوليخودرو
ارد دالر  يـ ليك م يـ ش از   ي كه جنرال موتورز ب    يا  ن خودروساز جهان انجام شده است را در بر دارد؛ پروژه          يبزرگتر

ط ي محـ  ينـدگ ين آال ي شده است كه كمتر    ي طراح يا  رو جادار به گونه   ن خود يا.  كرده است  يگذار  هيدر آن سرما  
 باعث بهبود يانه شاسيت آنها در ميه شده است كه موقعين خودرو سه منبع با فشار باال تعبيدر ا. ست را دارديز

فـرد  باشند منحصر به      يمند م   ز بهره ي ن ياديار ز ي بس ين خودروها كه از اصالحات فن     يا. شود  يمركز ثقل خودرو م   
توانـد    يد مـ  يـ  جد يرو توسـط تكنولـوژ    ي ن ي درصد 25ش  يل افزا ي سكوئل جنرال موتورز به دل     يخودرو. هستند

ل يـ  شـامل تـوده پ     يل سـوخت  يـ  پ ياجـزا . ه بـه دسـت آورد     ي ثان 10لومتر را در كمتر از      ي ك 100سرعت صفر تا    
  .باشد يلتاژ باال مع ويستم توزيستم خنك كننده و سي هوا، سيدروژن و فرآوري هي، دستگاه فرعيسوخت

  
  يل سوختي پي شورلت و ثبت ركورد خودروهاكسيونياكو

 تنهـا  يزيـ ت آمي دو شهر را به طور موفقيلومتري ك500ر يمس دروژن فشرده،ي شورلت با سوخت هيدو خودرو
آمـوزان قـرار    ست و دانـش يـ ط زي از دوسـتداران محـ  يو مورد اسـتقبال جمعـ    كردندي طيريبار سوختگ كيبا 

   .گرفتند
ك مخزن يلومتر را تنها با ي ك500 گذاشتند كه ي را بر جايل سوختيپ ين خودروهاين دو خودرو ركورد اوليا 
كـدام،   ن شده است و هـر ياگارا تاميد شده در آبشار نياز آنها از برق توليدروژن مورد نيه  كردند ويدروژن طيه

 .برسند لومتر در ساعتي ك160توانند به سرعت  يلوگرم وزن داشته و مي ك400دو هزار و 
 ي سـ يگـاه در واشـنگتن د  يك جايـ آنجلـس و   دروژن در لـس ي هيريگاه سوختگين جايجنرال موتورز از چند

را در اكتبـر    EQUINOX كسيونيـ ت اكو خـودرو شـورل  يل سـوخت يپ يابي بازاريها آزمون برخوردار است و 
مـت  ي بـه ق 2010 را تا سـال  يدروژني هيدروهامت خوينظر دارد ق جنرال موتورز در.  به سرانجام رساند 2008

  .ند برسايموتور احتراق داخل يقابل رقابت با خودروها
  

   يريجه گيبحت ونت
 حمل و نقل، توليد انرژي الكتريكـي و بـرآورده   يهاي ديزلي تنها منابع انرژي برا هاست كه بنزين و سوخت   سال

 اين مسئله، آلـودگي شـديد شـهرهاي بـزرگ كـه در اثـر                در كنار . روندشمار مي كردن تقاضاهايي از اين نوع به     
كننـدگان ايـن منـابع انـرژي فـراهم            هاي فسيلي صورت گرفته، شرايط نابساماني را براي مصرف          مصرف سوخت 

هاي    يافتن جايگزين مناسب براي سوخت     يكشورهاي صاحب فناوري را بر آن داشته تا برا        , اين امر . آورده است 
هاي مختلـف بـا توجـه بـه شـرايط و منـابع خـود         ي را آغاز نمايند و به بررسي گزينه  ا  فسيلي تحقيقات گسترده  

 يافتگيـ  بـا عـدم توسـعه    يگـر سـو  يانه سـوخت و از د يك سو با باال بودن مصرف سال   يران از   يكشور ا  ..بپردازند
ست يـ ز ي هـا ي از آلـودگ ي روبروست و عدم توجه به مشكالت ناشيروگاهيع خودرو و ن ي در صنا  يمناسب فناور 

 ي سوختيل هاي پيتوسعه فناور . در كالن شهرها شده استيطيست محي زيز موجب مشكالت جدي ن يطيمح
 ي برايسوخت ليپ يها روگاهين يريكارگ به .دار و بلند مدت باشدي توسعه پايك راه حل مناسب براي تواند يم

 تواند يم يلي فسيها سوخت يجا به هينقل طيوسا در ازآن استفاده و يمگاوات يها اسيدرمق تهيسيالكتر ديتول
 يهـا  ليـ پ .داشـته باشـد   يبـسزائ  نقـش  نيزم ستمياكوس شدن متعادل و يطيمح ستيز طيشرا يداريپا در
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 و يا گلخانـه  كاهش اثـرات  بر عالوه ته،يسيالكتر ديتول در شرفتهيپ يفن دانش از يبرخوردار ليدل به يسوخت
 يها نيماش به نسبت ييباال اريبس ي بازدهيموتور يكيمكان قطعات  به علت نداشتنيصوت يآلودگ جاديا عدم

   .دارند درونسوز ياحتراق
 ميليون تن در سـال      5جمع توليد متانول در ايران به حدود        , با توجه به اين موضوع كه در طي چند سال آينده          

زيـاد بـراي واردات     خواهد رسيد و همچنين با مدنظر قراردادن آلودگي هواي شهرهاي بزرگ ايران، پرداخت ارز               
عنوان سوخت جايگزين، از اهميت خاصـي برخـوردار           بنزين و محدوديت منابع سوختي كشور، بررسي متانول به        

گـردد، سـازگاري آن بـا محـيط           ترين ويژگي متانول مصرفي بعنوان سوخت، محسوب مي         مزيتي كه عمده   .است
، اكـسيدهاي نيتـروژن     )CO(واكـسيدكربن   گازهاي دفعي حاصل از مصرف متانول عـاري از من         . باشد  زيست مي 

)NOX (               در بيـشتر اوقـات    . باشـد   و كليه ذرات جامد موجود در گازهاي حاصله از سوختن بنزين و ديـزل مـي ,
 CO2 ,CH(اي  گازهاي گلخانه. آيند اي به شمار مي صنايع حمل و نقل عمومي، عامل مهم نشر گازهاي گلخانه

, NOXوCFC ( هـا در كـره زمـين     راتع به حالت بياباني و افزايش مساحت بيابـان ها و م موجب تبديل جنگل
هـاي    پيـل . باشـد   مهمترين عامل افزايش گرماي جهان نيز وجود اين گازها و افزايش آنها در جـو مـي                . گردد  مي

  .باشند اي دارا مي  كاستن اين گازهاي گلخانهيسوختي مربوط به وسائط نقليه، پتانسيل بسيار بااليي را برا
هاي مختلف علمي بر اين نكتـه تاكيـد دارد كـه در نهايـت انتقـال متـانول و                      وسيله گروه   شده به   يقات انجام تحق

هـاي فـسيلي، بـسيار        گازهاي حاصله از مصرف آن به محيط زيست در مقايسه با مصرف بنزين و ساير سـوخت                
هاي فـسيلي     حيطي، مصرف سوخت  م  عالوه بر ضررهاي زيست   , در كشور ما  . باشد  تر و سازگارتر مي     تر، سالم   ايمن

گردد، مطالعه در     هاي ملي مي    براي مقابله با اين روند كه موجب باالرفتن هزينه        . رشد بسيار سريعي داشته است    
در , توانـد  گـذاري مناسـب در ايـن زمينـه مـي      هـاي فـسيلي و سـرمايه    هاي مناسب براي سوخت  مورد جايگزين 

همچنين كنار گذاشـتن تكنولـوژي متيـل        . دنبال داشته باشد    ور به درازمدت پيامدهاي بسيار مثبتي را براي كش      
 گردد كه يـك  محيطي غيرقابل جبران، منجر به تعطيلي واحدهايي مي هاي زيست  دليل زيان   ترشري بوتيل اتر به   

اين موضوع براي صـنايع پتروشـيمي مـا كـه عمـده             . نمايند  سوم متانول توليدي را به عنوان خوراك مصرف مي        
 يافتن  يگذاري برا   رساند، سرمايه   به مصرف مي  ) MTBE( توليد متيل ترشري بوتيل اتر       يوليدي را برا  متانول ت 

  سازد پذير مي را توجيه هاي سوختي متانولي كاربردهاي جديد متانول و پيل
 اي و آلودگي هاي اقتصادي، كاهش چشمگير گازهاي گلخانه هاي سوختي متانولي، عالوه بر صرفه       استفاده از پيل  

بنـابر نظـر كارشناسـان داخلـي اسـتفاده از ايـن فنـاوري در        . دنبال خواهد داشت هواي شهرهاي كشور را نيز به  
-لذا عدم توجه به تحقيقات كـافي در زمينـه بـه           . هاي فعلي را خواهد كاست       درصد از آلودگي   85هاي آتي     سال

هاي فسيلي، باعث ايجاد فاصلة ر از سوختآوردن به استفاده بيشت    ها و در مقابل، روي      كارگيري اين قبيل فناوري   
هـاي نـوين      افتادن در حوزة ديگـري از دانـش و تكنولـوژي            بيشتر ميان ما و صاحبان تكنولوژي گشته و به عقب         

، يطيست مح ي ز يرات منف ي، تأث يليت منابع فس  ي از عوامل مختلف از جمله محدود      يا  مجموعه .منجر خواهد شد  
 يرات آن بـر رو    ي و تـأث   ياسـ ي، منازعـات س   يلي فس يها مت سوخت يش ق ي، افزا يدروكربني از منابع ه   يريگ  بهره

ط ي و محـ   ين مباحـث انـرژ    ياسـتمداران و متخصـص    ي از س  ياري هستند كه بس   يليدار از جمله دال   ي پا يارائه انرژ 
ست، ارتقـاء  يـ ط زي، حفـظ محـ  يت ارائـه انـرژ  ي بر امنين مبتني نويجاد ساختاري ا يست را در حركت به سو     يز

 نقش حامـل    يفاي ا يها برا   نهين گز ي از بهتر  يكيدروژن  ين اساس ه  يبر ا .  وادار نموده است   يستم انرژ ي س ييكارا
  .باشد ي ميد ارائه انرژيستم جدين سي در ايانرژ
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 يـي نـه ا  يشرفته برسـد ملـزم اسـت كـه در هـر زم            ي پ ين كه كشور ما بتواند به سطح كشور ها        ي ا ينده برا يدر آ 
د كند ، سـاختمان هـا و        يست را تول  يط ز ي سازگار با مح   يت كند ، سازه ها    يا رعا  ر يطيست مح ي ز ياستانداردها
د . ابديد صفر دست    ي تول ير ساخت ها  يزات و ز  يل و تجه  ي صفر را فراهم سازد و به وسا       يد انرژ ي تول يمجتمع ها 

 .  كنديه گذاري پاك سرماي هاينه انرژيرزم

  :منابع 
 . 1386/07/09 سنايـ ا ، بـوم  زيـست ت ي ساكنند يست را آلوده ميهايي كه محيط ز سازه،  1388،الدن  بهبودي

  . بوم زيستت ي از ساهمشهري امارات
 يت انـرژ ي سـا 16/4/1382: تـاريخ  يل سوختيدروژن و پي هينرژ ا– 680:  كد اخبار1382 عليرضا مان پاكيپ
  .دروژنيه

 و مـدرس  تيترب دانشگاه ، ستيز طيمح و يسوخت يها ليپ دروژن،يه، 1387ل ، يزاد اسماع يرانيا ور يساع
  يانرژ يهايتكنولوژ يفن تهيكم عضو و رانيا ياتم يانرژ سازمان

، يل سـوخت  يـ دروژن و پ  يـ  ه يد؟ انـرژ  يـ  دان ي نو چـه مـ     يهاياز انرژ : منبع،  1388 يراني ا ي صنعت يت طراح يسا
  راني نو اي هايسازمان انرژ

  1388. رانيمهندسان ااشگاه بت يسا
 دكتر يي و با راهنمايدر پژوهشگاه مواد و انرژ  پژوهش. يل سوختيت در پياستفاده از نانوكامپوز. 1388 حسام

، 188جلـد   Powder Technology لهمج ات آن دري جزئ بايحصار يخانيدون عليتورج عبادزاده و دكتر فر
، سـال  64-68، صـفحات  178جلـد   ) Journal of Power Sources و) 2009، سـال  183-186صفحات 

2008  
 روزنامـه   س، يتي برگرفتـه از سـا  .نده هـا ي حذف آالياگر بريك گام دي:  ، ترجمه 1388 عبدالحسن،   ييغالمرضا
   .ستيط زي بخش مح4930:  شمارهيهمشهر

 ي ها يت انرژ يسا بخش پيل سوختي     -هاي تجديدپذير  آزمايشگاه تحقيقاتي انرژي   ،  1388 سوسن   ريروشن ظم 
  . ريد پذيتجد

 14 صـفحه   3582شـماره    روزنامـه ايـران   !اي خريد و فروش گاز گلخانـه  1385، قدردوست نخچي عليرضا 
 8/12/1385  محيط زيست

   :ي به نقل از كتاب هاران باستاني در اي سوختيها ليپ، ا ي پديكيو
   Hidden Historyکتاب  

اب  ــه از   chemical and electrochemical energy systemsکت برگرفتـــ
»http://fa.wikipedia.org«  

  مجموعه مقاالت اولين همايش سراسري فناوري پيلهاي سوختي 
  : گري مورد استفاده ديت هايسا
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