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 چکیده 

منابع فسیلی جهان از دیرباز نقش اساسی و مهم درتامین انرژی جهان داشته اند. رقبت استفاده از این نوع 

مورد توجه قرارگرفته اند.با  بیشتر ،نیاز به امکانات کمتر ،قابل دسترس بودن ،ارزان بودن انرژی با توجه به

به  ،توجه به افزایش جمعیت جهان مصرف انرژی نیز مدام افزایش داشته و روند تقاضا رو به افزایش است

د افزایش درص 25به مقدار0202طوری که طبق پیش بینی های به عمل آمده میزان مصرف انرژی تا سال

همه مهم تر مشکالت  از سیاسی و ،طرفی مشکالت اقتصادی از افزون منابع فسیلی و یابد. اما کاهش روز

جهان را به استفاده از توجه بیشتر کشورهای پیشرفته  ،زیست محیطی به وجودآمده ازسوخت های فسیلی

محیط زیست و.. ازمزایای این نوع سازگاری با  ،بودن انتهابی  .است جلب کرده تجدیدپذیر و نوانرژی های 

بسیارمناسب جهت  ی کشور ،عالوه بر دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز نیز ایران کشور انرژی ها می باشد.

ژی رسی مناطق مناسب جهت استفاده از انواع انراستفاده از این نوع انرژی ها می باشد. دراین مقاله به بر

جغرافیایی ایران می  ...( با توجه به شرایط اقلیمی وبادی و ،ییگرما زمین ،)خورشیدیتجدیدپذیر های

 پردازیم.

 

 انرژی های تجدیدپذیر ،بحران انرژی ،سوخت های فسیلیواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

پدیده بحران انرژی درجهان را به وجودآورده است.  ،مصرف بیش از حد انرژی های فسیلی در سال های گذشته با توجه به

ان مصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه ازلحاظ افزایش مصرف ساالنه به حدی رسیده است که نگرانی های زیادی را میز

مقدمه  میالدی که نیز 81قرن  خراوا استفاده ازآن به عنوان انرژی در به وجودآورده است. بهره برداری از منابع ذغال سنگ و

مطالعه علل جنگ  با .شهرهای بزرگ و صنعتی بدست آمدوسعه صنعت با احداث شرایط الزم جهت ت ،ای برانقالب صنعتی بود

میالدی خواهیم یافت که اغلب این جنگ ها جهت بدست آوردن منابع انرژی کشورهای هدف 08و02درقرن های به وجودآمده

به ویژه سوخت های فسیلی  حمله ایاالت متحده آمریکا به عراق و یا حمله عراق به کویت نمایانگر اهمیت انرژی .است بوده

برآن داشت که  کشورها را ،آمده این منابع و بحران انرژی به وجود توجه به مصرف زیاد انرژی و از طرفی کاهش شدید است. با

هم پایان  و که هم آلودگی زیست محیطی کمتری دارد ،پاک و کارآمد آورند ،یعیطبمتناسب با اقلیم خود روی به انرژی های 

 انرژی های تجدیدپذیررا جهت استفاده از خوبیپتانسیل بسیار مناسب خود توجه به شرایط اقلیمی با یزن کشورایران .ناپذیراست

ردهای جهانی بسیارباالست به متاسفانه میزان مصرف انرژی در ایران با توجه به استاندا .(8811، محمود ثقفی)دارا می باشد

 میزان آن یک دهم کل پرداختی جهان است. و ه انرژی در کل جهان می باشدکه دولت ایران بزرگترین یارانه دهندطوری 

 جهان است. روسیه سومین مصرف کننده گاز آمریکا و از بعد ایران همچنین کشور

 
 روش تحقیق 

سه آن با مقای مارهای وزارت نیرو و وزارت نفت وآمصرف انرژی در ایران با توجه به  سی میزان تولید وراین تحقیق به بر ما در

در ایران با توجه به شرایط  استانداردهای جهانی و همچنین به بررسی مناطق مناسب استفاده از انواع انرژی های تجدید پذیر

 راهکارمناسب جهت حذف تدریجی سوخت های فسیلی پرداخته ایم. اقلیمی و

 

 ارائه و تحلیل نتایج

 0282میزان مصرف انرژی سال  ،جهان یگزارش مرور آمار انرژ موسوم به یومپترول یتیشبر یسیشرکت انگلبراساس آمار 

درصدی این میزان  0اعالم کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ازافزایش  تن نفت یلیونم 0.242معادل درایران را 

 ان تولید ومیزکرده است.  یدر جهان معرف یمصرف کننده بزرگ انرژ یازدهمینرا  یرانا یومپترول یتیشبرخبر می دهد. 

 .قرار داد یادر مقام هجدهم دنانرژی الکتریکی  ساعت  یلوواتک یلیاردم 08041ساالنه  یدبا تول مصرف انرژی الکتریکی در ایران

هزار و  6با صادرات  یرانا قرار داده است.جهان  را در رتبه هفدهم یرانا ی،ساعت یلوواتک یلیاردم 02645میزان مصرف برق 

ساعت  یلوواتک یلیونم 62هزار و  0با  یرانا قرار دارد. جهان و چهارم یستبرق خود در رتبه ب یساعت اتیلووک یلیونم 822

 .قرار دارد جهان واردات برق در رتبه چهل و شش
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 دربخش های مختلف )درصد( )ایران(میزان مصرف انرژی الکتریکی در   -1جدول

 3131سال شرح

 %1323 خانگی

 %923 عمومی

 %3123 کشاورزی

 %1.23 صنعتی

 %129 تجاری

 %323 روشنایی معابر

 

 

 
 (8112-1991میزان تولید ومصرف انرژی الکتریکی در ایران ) -1شکل

 

 میزان تولید ومصرف انرژی حاصل از سوخت های فسیلی در ایران)نفت و گاز(

 نفت

فارس در جنوب قرار دارد، از  یجدر شمال و خل خزر یایدریعنی جهان  یدو منبع بزرگ انرژ یاندر م ینکه ایرانبا توجه به ا 

است که قادر است  یاز دو کشور یکیکه  باشدیم ینا یتبرخوردار است. از جمله موارد اهم المللییندر سطح ب اییژهو یگاهجا

د از منابع درص 8۱ یدارا یرانا د.خزر را صادر کن یایدر یمشده از منبع عظ النفت و گاز استحص یم،به طور مستقل و مستق
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کننده  یدتول ینصادر کننده بزرگ نفت اوپک و چهارم یندوم یرانا همچنین باشد. یدرصد از گاز جهان م 8۱جهان و  ینفت

 .نفت در جهان است
 

 بشکه یلیاردم 88۱٫۱: نفت ایران منابع شناخته شده 

 بشکه یلیونم 8٫۹۷۹: نفت درایران روزانه یدتول 

 بشکه یلیونم 8٫۱8: نفت درایران مصرف روزانه 

 هبشک یلیونم ۱٫۱: نفت ایران به کشورهای خارج صادرات. 

 گاز

شمار می ه منطقه در خلیج فارس قرار دارد. لذا خلیج فارس غنی ترین منطقه گازی جهان ب 3منطقه گازی مهم جهان،  32از  

عب گاز دارد و یا میدان هما در تریلیون متر مک 9آید. برای مثال حوضه گازی پارس جنوبی واقع در خلیج فارس در حدود 

میلیون بشکه می باشد.  بزرگترین میدان  93میلیارد فوت مکعب و حجم ذخیره مایعات گازی آن  1022شمال بندرعسلویه 

میلیون بشکه مایعات گازی می  3.2تریلیون فوت مکعب و بیش از  5/5گازشیرین )میدان گازی تابناک( کشور ظرفیتی حدود 

درصد  50تریلیون فوت مکعب است که  .3مین کشور از نظر فراوانی گاز می باشد که ذخیره گازی آن در حدود باشد. ایران دو

درصد آن گاز همراه می باشد و از این نظر پس از کشور روسیه که بزرگترین دارنده ذخایر گازی  1.آن، گاز غیر همراه و 

 جهان است، قرار می گیرد.

 مکعبمتر یلیونتر ۱۲٫۲۱: گازایران شناخته شده منابع 

 مکعبمتر یلیاردم 18٫۹: یدتول  

 مکعبمتر یلیاردم 1۱٫۱۵: مصرف 

 مکعبمتر یلیاردم 8٫۱۲: صادرات 

 مکعبمتر یلیاردم ۱٫۱: واردات 

 

 پذیر تجدید های انرژی

ی آیند و شامل دوباره از نو به وجود م ،گفته می شود که پس ازمصرف  انرژی منابع از دسته آن به پذیر تجدید انرژی منابع

و انرژی زیست توده که پایان ناپذیربوده و به طورطبیعی و پیوسته فراهم می  ،انرژی دریا ،انرژی خورشید ،انرژی باد ،انرژی آب

 (Vale, Robert & Breanda, 19912شوند )

 

 انواع انرژی های تجدیدپذیرومناطق مناسب استفاده از آن درایران

  انرژی خورسیدی

 هاییانرژ ین،شده درزم یرهذخ یلیفس یشناخته شده تاکنون شامل )سوختها های یمختلف انرژ شکل های  سرمنشاء تمام

 یدتول یبرا یدخورش یانرژ یماستفاده ازمنابع عظ .باشدیم یداز خورش ینو...( موجود در کره زم یاهاآبشارها، امواج در ی،باد

 ییراتو تغ یکشاورز یداتها، خشک کردن تول ها و ساختمانمحوطه یشگرما یجادا ینامیکی،استفاده د یسته،الکتر یانرژ

در  یدپذیرتجد یمنبع انرژ ینفردتر به منحصر یدیخورش ینرژ(. ا8265،ایرج موحدی ).استیدهشروع گرد یراًو... اخ یمیاییش

 یرمستقیمو غ یمبه صورت مستق یدیخورش ی. انرژباشدیم ینموجود در زم هاییانرژ یتمام یجهان است و منبع اصل

لووات در یک 8۱۱8در  8٫1در حدود  یدیمتصاعد شده از خورش یانرژ یطور کلگردد. به یلتبد یانرژ یگربه اشکال د تواندیم

در  یادن یکشورها یندر سال جزو بهتر یروز آفتاب 8۱۱با داشتن حدود  یرانا (.8261،احمد سیدی نوقابی ) باشدیم یهثان

اصغر  باشد. همچنین کشور ایران روی کمربند خورشیدی جهان قرارگرفته است.)یدر جهان م یدیورشخ یانرژ یلپتانس ینهزم

 (8252حاجی سقطی،
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 پتانسیل تابش خورشید درایران -8شکل

 

 
 خورشیدی جهان وقرارگرفتن ایران بر روی این نوار كمربند -3شکل
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است  یعوامل یناز مهمتر یکی یدیخورش یکشور، استفاده از انرژدر  یروستا یو پراکندگ یرانا یایجغراف یتبا توجه به موقع

 یگربا د یسهدر مقا یانرژ یدو تول یبرق رسان یهاراه یناز بهتر یکی یدیخورش یاز انرژ تفاده. اسیردمورد توجه قرار گ یدکه با

 با .باشدیو عوامل مشابه م یل، نگهدارنقو  حمل ینه،به روستاها و نقاط دور افتاده در کشور از نظر هز یانتقال انرژ یهامدل

 8۱۱۱ساعت در مترمربع ) یلوواتک 8٫۱در روز باالتر از  یدخورش یتابش یانرژ یانگیناگر م المللیینب یتوجه به استانداردها

 یاربس یکفتوولتائ هاییستمس یا یدیخورش یکلکتورها یرنظ یدیخورش یانرژ یها وات/ساعت( باشد، استفاده از مدل

 یحرارت های یروگاهبه صورت ن در جهان استفاده از انرژی خورشیدی آمارها از رشد سریع و مقرون به صرفه است. یصاداقت

 خبرمی دهند.متمرکز کننده 
 

 
 8112تا  8114متمركز كننده از سال  یحرارت های یروگاهروند استفاده از انرژی خورشیدی به صورت ن -4شکل

 

 
 

های حرارتی  مناطق جهت احداث نیروگاه ترینبمناس سطح افق یبر رو یرانساالنه در ا یتابش کل با توجه به اطلس 

اصفهان و کرمان هستند که براساس  ،سمنان ،خراسانهای یزد، فارس، خورشیدی واقع در جنوب و مرکز کشور شامل استان

های ایران و هشتمین نیروگاه بزرگ نیروگاهسنجی صورت گرفته. نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی یزد یکی از  مطالعات امکان

واحد نیروگاه گازی به 3مگاوات است که شامل  10.، از نوع سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید 3232خورشیدی جهان در سال 

مگاواتی است که در 30مگاواتی به همراه بخش خورشیدی )در حال ساخت(  313مگاوات و یک واحد بخاری  353ظرفیت 

 نظر تلفیق مزرعه خورشیدی با سیکل متعارف، نخستین نمونه در جهان است.نوع خود از 
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 سطح افق یبر رو یرانساالنه در ا یاطلس تابش كل -5شکل

 

 

 

 یدی درایرانخورش یدر حوزه انرژ یتهافعال

 یلوواتک ۱۱۱ یتبه ظرف یرازش یخط یسهمو یدیخورش یحرارت یروگاهث ناحدا. 

 سمنان یردر منطقه سرکو یلوواتک ۹۷ یاسم یتبا ظرف یکفتوولتائ یروگاهن یازنصب و راه اند یطراح. 

 متصل به شبکه در طالقان یلوواتک 8۱ یاسم یتبا ظرف یکفتوولتائ یروگاهن ینصب و راه انداز ی،طراح. 

 یزد یددر منطقه درب یلوواتک ۱ یاسم یتبا ظرف یکفتوولتائ یروگاهن ی، نصب و راه انداز یطراح. 

 در حال انجام(یدیخورش ینگاسترل یشو ساخت د یطراح یتسلط بر فناور یه و پژوهش برامطالع(. 

نفت بوده و  یمتآنها تابع ق یدیبرق تول یمتکه ق یلیفس هاییروگاهبه سوخت ندارند و برخالف ن یازن یدیخورش هاییروگاهن

مدت  یرا برا یبرق مصرف یبها توانینداشته و م نوسان وجود ینا یدیخورش هاییروگاه. در نباشدیم ییردر حال تغ یشههم

 یلذا برا ،به آب ندارند یاجگرم احت یبا هوا یدیخورش یها بخصوص دودکش یدیخورش های یروگاهن داشت. ثابت نگه یطوالن

 یادک زو نداشتن استهال یفن یلداله ب یدیخورش های نیروگاههمچنین  .باشندیم یتحائز اهم یاربس یرانمناطق خشک مثل ا

 است.سال محاسبه شده 8۱تا  8۱ ینب یلیفس هاییروگاهکه عمر ن یدر حال باشندیم یعمر طوالن یدارا
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 انرژی باد

که از  یدکه از تابش خورش یداز خورش یمتحرک است و جزء کوچک یو هوا یدیخورش یانرژ یاصل یهااز شاخصه یکیباد 

 ی. براگرددیباستان باز م یرانباد، به ا یروش استفاده از انرژ ترینیمیقد شود.یم یلتبد باد یبه انرژ رسدیخارج به اتمسفر م

آب خود،  یهاچرخ چاه را به گردش درآورده و از چاه یاباد، دلو )دوالب(  یرویموفق شدند با استفاده از ن یرانیانبار، ا یننخست

خرد  یبرا یونانیانان باستان ساخته شده است و یرانیسط اتو یباد ینماش ینآب را به سطح مزارع برسانند. احتماالً نخست

 ینگونها یبرآورد کل یک اند.باد استفاده کرده یاز انرژ یاریو آب یقرانیقا یبرا هاینیو چ هایروم ها، یها و مصرکردن دانه

مقدار  ینرا دارد و ا یکیلکترا یبه انرژ یلتبد یلوجود دارد که پتانس ینزم یباد بر رو یانرژ (TW)تراوات  ۷۱که  گویدیم

مگاوات  ۷8٫۹۱۵آنها به  یدیتول یتوجود دارد که ظرف یبرداردر حال بهره یباد ینهست. در جهان هزاران تورب یزن یقابل ترق

 یهاروش یگرد یاندر م یبرق باد ید. تولکندیم یدجهان را تول از کل توان بادی درصد ۲۱اروپا  یهاتحاد یانم ینو در ا رسدمی

 یهاسال ینجهان در ب یتوان باد یدکه تول یاست به طور بوده ۱8شتاب رشد در قرن  یشتریب یدارا یکیالکتر یانرژ یدتول

را  یکیالکتر یانرژ یدازکل تول یشترب یا درصد 8۱حدود  یبرق باد یااست. در دانمارک و اسپانچهار برابر شده ۱۱۱۲تا  ۱۱۱۱

دارد اما سهم پنج  تعلقاروپا  یهمتحده و اتحاد یاالتشده در جهان به ا یدتول توان بادیاز درصد  18. گرچه دهدیم یلتشک

. از جمله است کاهش یافته ۱۱۱۱درصد در سال  ۱۱به  ۱۱۱۵در سال درصد ۷8 از  یبرق بادکننده  یدکشور اول تول

متحده, هند و دانمارک اشاره  یاالت, ایاان, اسپانبه آلم توانیاند مانجام داده ینهزم یندر ا یادیز یراگذ یهکه سرما ییکشورها

 (James F. Manwell .)کرد 
 

 

 

 
 8114تا1991یا ازنصب شده دن یباد یها یروگاهن یتجمع یتظرف -6شکل
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 كشور نخست دنیا  11میزان استفاده از انرژی بادی در  -1شکل

 

 

 
 8112تا  8111بین سالهای  یمیزان رشد استفاده از انرژی باد -2شکل
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اند که نشان داده یرانباد در ا یانرژ یلپتانس ینتخم ینهمطالعات و محاسبات انجام شده در زمبا مشاهده اطلس باد ایران و 

 یراندمان کل یکبا در نظر گرفتن  یتها،سا یاسم یتظرف یزانمناسب( م یتسا ۵۱از  یشمنطقه از کشور )شامل ب ۱۲تنها در 

برق کشور در حال  هاییروگاهکل ن یاسم فیتاست که ظر یطیدر شرا ین. و اباشدمگاوات می ۲٫۱۱۱ در حدود درصد،88

( و یالن)در استان گ یلمنج یباد یروگاهن یالدیم ۱۱۱1( در سال .313) تا سال باشدمگاوات می 0.٫۱۱۱حاضر حدود 

  اند.مگاوات برق را داشته 1۱ یت(، ظرفی)در استان خراسان رضو ینالودب

 

 
 اطلس بادایران -9شکل

 

 یاست. ارزش حال خالص و نرخ بازده داخلمگاوات ساعت بوده 88۱ یالدیم ۱۱۱۹در سال  یراندر ا یبرق باد یتظرف

 یتواقع ینکننده ا ییدمحاسبه شده است، که تا یو بلوچستان و خراسان جنوب یستانس یالن،باد در سه استان گ یهاپروژه

که با حذف  دهدینشان م یجمقرون به صرفه هستند. نتا یسه استان از نظر اقتصاد یندر ا یبادبرق  یهااست که پروژه

 یشافزا گیگاوات ۲تا  8٫۲را به  یباد یانرژ یتظرف توانیروش بازار محور، م یکبه همراه  یلیفس یلپتانس یانرژ هاییارانه

بشکه  ۱8۱۱۱۱تا  8۱۷۱۱۱بشکه معادل نفت  یلیونم 1۵تا  ۵۷حدود  ییجوسبب صرفه تواندینصب شده م یتظرف ینداد. ا

 یادز یاربس یامزا یبرق باد یدتول یتظرف یشافزا یکشورها برا یلتما یلاما از جمله دال .شود یرانا یروگاهیدر روز در بخش ن

وجود دارد و  یادن یو پاک است، در همه جا یدپذیرفراوان، تجد یباد یاست چراکه انرژ یکیالکتر یانرژ یدروش تول ینا

 .کندیمنتشر م ایگلخانهگاز  یکمتر یزانم یلیفس یهاسوخت یبا استفاده از انرژ یسهدر مقا ینهمچن
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 بادی درایران یدر حوزه انرژ یتهافعال

 مگاوات  3923ی باظرفیتاستان خراسان رضو ینالودب یمزرعه باد.  

 مگاوات322یل استان گیالن باظرفیت منج یباد یروگاهن. 

 یلوواتک ۲۲۱یز باظرفیتتبری استان عون بن عل یباد یروگاهن. 

 ۱۱ظرفیت ین بااستان قزو کهک یمزرعه باد MW(درا یخصوص یمزرعه باد یناول)یران. 

 

 انرژی زمین گرمایی

 ینشده و همچن یرهذخ ینکه در طول هزاران سال در داخل زم یدیخورش یاست که از انرژ ینموجود در عمق زم یانرژ

 ،گرفته است سرچشمه  یندرعمق زم دراز یانسال یدر ط یمو پتاس یویته،توریماکت یوراد یوماوران یها یزوتوپزوال ا یا یشفروپا

شده در  یرهذخ یحرارت یمتمرکز شده  است . انرژ ینزم یکیجوان و صفحات تکتون یو آتشفشان یززلزله خ یکه عمدتا در نواح

به دست آمده از منابع نفت وگاز شناخته شده امروزجهان  ینجاه هزار برابر کل انرژمعادل پ ینپوسته زم یفوقان یلومترک 88

نبوده بدون وقفه قابل  یخاص یطمحدود به فصل ، زمان وشرا یرپذ یدتجد های یانرژ یربر خالف سا ییگرما ینزم یاست. انرژ

متعارف)  یروگاههاین یراز سا یدیبا برق تول ییگرما ینزم یروگاههایتمام شده برق در ن یمتق ینباشد. همچن یم اریبهره برد

از  ایسلند . در کشور(John Tabak ،3223)تر است مراتب ارزانه نو ب یهایانرژ یگراز انواع د ی( قابل رقابت بوده و حت یلیفس

 1۱حدود  یبا دما ییگرما ینزم یدانهزار نفر از چند م 81۱از  یشب یآبگرم مصرف ییگرما ینزم اییهناح یشگرما یستمس

 .شودیم ینتأم یگراددرجه سانت

 

 .شودیم یافت یعتبه پنج صورت در طب ییگرما ینزم یانرژ

 منابع آب داغ . 

 بخار خشک منابع. 

 ینتحت فشار زم منابع. 

 خشکِ داغ یهاسنگ تخته. 

 ییماگما منابع. 

 

 یلفعال بوده و از پتانس یارختارى، بسسا یناز لحاظ زم یرانا ه یقرارگرفتن در کمربند آتشفشانى باعث شده است که گستر

  مدعى است. ینهاى آتشفشانى وچشمه هاى آب گرم فراوان،گواه بر ا یتبهره مند باشد و وجود فعال یىگرما ینباالى انرژى زم

مناطق بر  ینشده است ا یىمنطقه شناسا 8۱از  یشمطالعات انجام شده در ب ساسبرا یراندر ا یىگرما ینانرژى زم یلپتانس

 ییشناسا یشناس ینشواهد زم یرو سا یسطح االرض یآب گرم و ظهورها یچشمه ها یزانم یکی،تکتون یتهایفعال یزاناساس م

 شرح هستند:  ینمناطق بد ینا88۷۷شده اند.و براساس مطالعات انجام شده  در سال 

 

 و بوشلى   ینشهر، سرع ینسبالن ، مشک منطقة 

 ناندل یةمنطقة دماوند، ناح 

 چشمه  یاهس یةکو، ناحمنطقة ما 

 قطور  یةمنطقة خوى، ناح 

 منطقة سهند 

 منطقة تفتان،بزمان 
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 یبندمنطقة نا 

 فردوس یرجند،منطقة ب 

  منطقةتکاب، هشترود 

 یابانکمنطقة خور، ب 

 منطقة اصفهان، محالت 

 سرمنطقة رام 

 ینابمنطقة بندرعباس، م  

  منطقةبوشهر، کازرون 

 منطقة الر بستک. 

 
 

 
 یرانا ییگرما یننقشه زم -11شکل
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از انرژى  برق یداحتمالى براى تول یرکه داراى ذخا یىدر گروه کشورها یرانجهانى، ا ه براساس طبقه بندى هاى صورت گرفت

 ینبرق زم یدتول یتساله( قرار گرفته و قابل 8۱) براى دورة  ینرىاى و با یرلحظههاى تبخ یکلبا استفاده از س یىگرما ینزم

براساس . (3133،وهمکاران یالپرخ یلسه ) شده است ینىب یشبراى آن پ ستمگاوات ا ۱۱۱از  یشب یتبا ظرف یىگرما

 ،در کشور است گرماییینزم یانرژ یتاستفاده از ظرف ینقطه برا ینبهتر شهرینگمنطقه مش گرماییینزم یمطالعات دفتر انرژ

 ینمگاوات در ا 8۱۱ یاسم یتبه ظرف گرماییینزم هیروگان یاندازدفتر، ساخت و راه ینهدف ا ینکه مهمتر یبه طور

مگاوات را  ۵۱۱برق تا  یروگاهت ساخت نیقابل شهرینسبالن در مشگ یهااست. بر اساس مطالعات صورت گرفته، دامنهمنطقه

 دارد.

 

 انرژی زیست توده

 یدکه برای تول یوماسیمنابع ب د.آییبه دست م یستیاست که از مواد ز یانرژ یرپذ یدمنبع تجد یوماس یکب یا توده یستز

 : گردند یبندی م یمانرژی مناسب هستند، بطور عمده به شش گروه تقس

 یجنگل یعاتجنگل ها و ضا-3

  ییغذا یعباغداری و صنا ی،کشاورز یعاتمحصوالت و ضا -3

  یفضوالت دام -1

 های شهریفاضالب -.

 یصنعت یو زائدات آل اندهاها، پسمفاضالب -5

 شود.یقابل سوزاندن هم م یستیز یهاتوده شامل زباله یستهای شهری زجامد زباله یعاتضا -1

از محصوالت، پسماندها و زائدات  یستیز یهتوده عبارت است از اجزا قابل تجز یستاروپا از ز یهاتحاد یفتعرطبق  

 یف. بر اساس تعریهقابل تجز یشهر و یزائدات صنعت ینوابسته و همچن یع(، جنگلها و صنایو دام یاهی)شامل موادگیکشاورز

 یتوپالنکتونهاکه از جرم توده ف گرددیم طالقا ییها توده به سوخت یستنامه، ز یینآ ینتوده در ا یستز یارائه شده برا یعلم

 (.3131ظهوریان. ) شوندیو جرم توده زئوپالنکتونها ساخته م

 یلیاردم ۷۱ساالنه به اندازه  تواندیجهان م یکشاورز یهاولها و محصجنگل یبه دست آمده از پسماندها یستیز یهاسوخت

 در جهان است. یبرابر مصرف ساالنه انرژ 8۱ یزانم یندر دسترس بشر قرار دهد که ا یتن نفت خام انرژ

د. باش یرا دارا م یمیاییش یدمف یو انواع کاربردها یگاز یسوختها یع،ما یبرق، حرارت، سوختها یدتول یتتوده قابل زیست

 یعی،باشد بطوریکه پس از ذغال سنگ، نفت و گاز طب ینو دارا م یهایانواع منابع انرژ یگرد یاندر م یتوده سهم بزرگ یستز

و در حال حاضر  نمایدیم ینجهان را تام یهاول یدرصد از انرژ .3منبع حدود  یناشد. ابیم یادر دن یمنبع بزرگ انرژ ینچهارم

متحده  یاالتاست که در ا یدر حال ین. و ایگرددم ینتوده تام یستجهان توسط منابع ز یهلاو یاز انرژ درصد5/33از  یشب

 یدتوده تنها در تول یستز یت هایشود. قابل یم ینتوده تام یستفقط از منابع ز یازمورد ن یهاول یدرصد از انرژ .-1 یکاآمر

استفاده دارد. در سال  یزن یکیالکتر یانرژ یدقل و تولحمل و ن یبرا یازمورد ن یسرما، سوختها یدبلکه در تول یست،حرارت ن

حرارت  یدمدرن تول یروگاهن یمگاوات حرارت 335222( و  یهابرق ) با انواع فن آور یدتول یروگاهمگاوات ن 222..حدود 3225

درصد از بازار  59متحده بوده است )حدود  یاالتمگاوات آن فقط در ا 32222توده احداث شده است که حدود  یستبا منبع ز

و  یدتوده تول یستاز منابع ز یدپذیرسوخت تجد یترل یلیاردم 52از  یشب ین(. همچنیکادر امر یرپذ یداز منابع تجد یانرژ یدتول

 .گردد یمصرف م

حاصل از  یوگازبوده که از ب یکسان ین( جزء نخستیقمر یهجر ۹8۱-8۱88) یبهائ یخمعروف به ش یعامل ینمحمدبن حس

 .حمام در اصفهان به کار برده است یکفاضالب حمام( استفاده کرده و آن را به عنوان سوخت توده ) یستز
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 توده یستانواع منابع ز

 یجامد شهر یزهایدورر 

 یشهر یفاضالبها 

 یو جنگل یزائدات کشاورز 

 یوانیفضوالت ح 

 یو کشاورز ییغذا یعصنا یپسماندها 

 یندر زم یهو بق یافتها باززباله ینکمتر از چهار درصد از ا که  در روز است هزار تن ۵۱به  یکنزد یرانزباله در ا یدتول یزانم

ند و مشکالت گرم شدن کیم یجادا یاگلخانه یگازها شود،یآب، خاک و هوا م یزباله منجر به آلودگ یزانم ین. اشودیدفن م

 است. یانجهان یاساس هاییاز نگران یکیدنبال دارد که امروزه را به ینزم

ازجمله مزایای اجرای طرح وجود دارد. یراندر ا تودهیستز یانرژ یدتول یتمگاوات ظرف ۵۱۱که  دهدیها نشان مالعهمط

ن در تمامی استان های ایران به خصوص کالن شهرهای مانند تهران آقابل استفاده بودن  ،استفاده از انرژی زیست توده درایران

 می باشد. ،کنندتن زباله تولید می 0022دود که روزانه ح

 مگاوات ازجمله نیروگاهای زیست گاز ایران است.323با ظرفیت   استان فارسیرازش گازیستز یروگاهن

 

 یاییدر یانرژ

و تفاوت در درجه حرارت آب  یانوسی،اق یانجر ی،جزر و مد، شور یا،به دست آمده با استفاده از امواج در یانرژ یاییدر یانرژ

 .(ی)شور یچگال اختالف یی وگرما اختالف ،ییایدر جریانات ، امواج،جزرومد  یایی شامل:در ایهیاست. انواع انرژ یادر

 

 عمدتاً نیروی یانرژ یدجزر و مد به اشکال مف یانرژ یلاست که از تبد یآب یاز انرژ یجزر و مد شکل یانرژ :یكشند یانرژ

در دهانه نهرها  یمتعدد کوچک یکه سدهای گردد،برم یالدیم یازدهممد به قرن  و جزر یاستفاده از انرژ .آیدبه دست می برق 

 یهشب ییهامد معمواًل توسط سامانه و جزر ی. انرژگردیدیکردن غالت استفاده م یابو از آب پشت آنها جهت آس شدیزده م

که در آن  یده و آبدر ساحل پر ش یباال آمدن آب مخازن امکه در هنگ یبترت ین. به اشودیمهار م یمعمول یدرولیکیه یسدها

برق  یدتول یرا برا یآب هایینو تورب شودیسد عبور داده م های یچهرفتن تراز آب از در ییندر هنگام پا ،به دام افتاده است

معادل حداقل  یمتوسط یدبا دها، اختالف تراز آب در حالت جزر و حالت مسامانه یناز ا یاقتصاد یبرداربهره ی. براچرخاندیم

که در  ی. نود درصد کل انرژکنندیرا تجربه م یاختالف تراز ینچن یانقطه در دن ۵۱اشته باشد که طبق مطالعات تنها متر د ۱

 یزجهان ن یجزرومد یروگاهن ینفرانسه است که اول La Ranceکشور و در منطقه  یکتنها در  شودیم یدروش تول ینبه ا یادن

 .برق دارد یدتول یتمگاوات ظرف ۱۵۱ساخته شده و  8۹۲۲تا  8۹۲۱از  سال ۲در طول  یروگاهن ین. اآیدیبه شمار م

 

کرده و  یجاداختالف فشار ا توانیم هایانوسو اق یاهاشدن آب در یبند یهو ال یاز اختالف چگال :یشور یاناز گراد یناش یانرژ

 یماًموج مستق یامانند گرما، باد  هاینرژا یربرخالف سا یانرژ یناستفاده کرد. ا یسیتهالکتر یدتول یاختالف فشار برا یناز ا

که آب شور  ییدرجا یرین،از اختالط آب شور وش یآنتروپ جاستخرا یهو بر پا یستقابل درک ن یبه راحت احساس نشده و

 ت.استوار اس کنند،یم یدااختالط پ یرینوش

 

. شوندیموج م یکه باعث به وجود آمدن انرژ وندشیم یدتول یانوسسطح اق یبر اثر عمل باد رو یانوسامواج در اق :امواج یانرژ

که از  ییاست. انرژ یدقابل تول یشترباد ب ی( و معموالً نسبت به انرژیرپذبرگشت یشونده است )انرژ یدموج منبع تجد یانرژ

 یو دارا یسانموج نامنظم، نو ی. انرژشودیپر م یانوسدوباره به سرعت توسط برهمکنش با دو سطح اق شود،یامواج استخراج م
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انجام شده، کل  یشود. بر اساس برآوردها یلهرتز تبد ۲۱به فرکانس  یداست که قبل از اضافه شدن به شبکه با یینفرکانس پا

قابل  یانرژ یندرصد از ا ۱۱حداکثر  یبیباشد. به طور تقر یکیالکتر یمگاوات( انرژ یلیونم ۱تراوات ) ۱امواج در جهان  یانرژ

 (.88۹۱ زاده، حسین وتبار راعی )استحصال است

(و 3133این نوع انرژی را دارد به دو منطقه سواحل مکران)مرتضی حیدرزاده وهمکاران استحصال ازجمله مناطقی که قابلیت

نسب  صدری )مسعود ایران غربی جنوب در موسی خور غربی شمال انتهای قسمت در دورق خورهمچنین 

 (اشاره کرد.88۹۱وهمکاران

 

 
 سطح آب در حالت مهکشند در خور دورق ییراتارتغنمود -11شکل

 

 ای هسته انرژی

نوعی از انرژی است که درهسته های اتم ذخیره شده است.زمانی که هسته های اتم شکافته می شوند یا هسته های اتم ها به 

ه و یا حتی در صنعت یکدیگر جوش می خورند این انرژی به صورت گرما آزاد می شود. ازاین انرژی برای تولید الکتریسیت

 (.8258کرین کنت پزشکی کشاورزی و.. مورد استفاده قرارمی گیرد )

 استان هایی که دارای نیروگاه هسته ای هستند شامل:

 مگاوات 8۱۱۱باظرفیتبوشهر یاهسته یروگاهن

 مگاوات ۵۱با ظرفیت اراک ینآب سنگ یروگاهن

 مگاوات 8۲۱با ظرفیت  یندارخو یاتم یروگاهن

 

 ر:عدم استفاده ازانرژی های تجدیدپذیمشکالت 

  عدم آمادگی مردم 

 توزیع زمانی وتصادفی بودن 

 نبودسیاست های حمایتی 

 عدم سرمایه گذاری کافی 

 هزینه اولیه وتمام شده باال 
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 : نتیجه گیری

وابستگی شدید اقتصاد طرفی افزایش مصرف انواع انرژی در ایران و همچنین  از به علت وجود منابع عظیم نفت وگاز درایران و

انرژی های نو و تجدیدپذیر درراستای اختصاص سهم بیشتری از  از لزوم به کارگیری هرچه بیشتر ،زایران به فروش نفت وگا

درنتیجه افزایش درآمد کشور را سبب شده است. با سیاست های که درسال های اخیر کشورهای  تولید داخل به صادرات و

سبب خواهد شد که درسال های  ،ن با انرژی های نو درپیش گرفته اندآای فسیلی و جایگزینی پیشرفته جهت حذف  سوخت ه

مدهای حاصل کشورهای آدرنتیجه کاهش میزان در و ،آینده میزان صادرات نفت کشورهای اپیک به این کشورها به شدت پایین

فاده از تمامی انرژی های نو درسطح تمامی استان اصولی جهت است تواند با مطالعه همه جانبه و اپیک شود. ایران هم می عضو

درمیان انرژی  ها نیاز داخل کشوررا به سوخت های فسیلی کاهش و حتی باعث صادرات انرژی به کشورهای همسایه نیز شود.

تعداد انرژی باد وخورشید بهترین ومناسب ترین گزینه جهت تامین انرژی موردنیاز کشور می باشندکه باتوجه به  های موجود

انرژی خورشیدی مناسب ترین گزینه در تامین انرژی می باشد که نیاز به سیاست گذاری های کالن  ،روزهای آفتابی ایران زیاد

 دراین بخش می باشد.

 
 منابع:

 ۱8 قرن انرژیدر” افق، نشر ، 1835 عمیق، مجید ترجمه کریس، اکسالد، -

 90 19بهمن 03 لغایت 82 -ایران اسالمی جمهوری دریایی اقتدار و مکُران لسواح توسعه ملی یشاهم اولین    حیدرزاده مرتضی -

 88۹8وزارت، نیرو ترازنامه انرژی  -

 88۹۱ تابستان ،۱ شماره ، 8۱ دریایی دوره فنون و علوم نسب مجله صدری مسعود -

 ، دانشگاهی نشر مرکز: رهب ناشر منیژه کترد ، ابوکاظمی ابراهیم محمد دکتر: ترجمه کرین کنت: ای نویسندههسته فیزیک یا آشنایی -

 8258: اول چاپ – تهران

برداری از انرژی خورشیدی( / تألیف ایرج موحدی. آستان قدس رضوی، مؤسسه چاپ و خورشید در خدمت خانواده )بهره -

 8265انتشارات،

 8811، تهران دانشگاه ، تهران ، تجدید قابل های انرژی ؛ محمود ، ثقفی -

 اولین دریا،/ اقیانوس مد و جزر و امواج از انرژی استحصال های تکنولوژی انواع بررسی ،88۹۱ زاده، حسین حامد و محمدعلی, بارت راعی -

/:CCE01-/www.civilica.com/Paperhttp- فردا، زیست محیط اندیشان هم شرکت همدان، پاک، و نو های انرژی ملی همایش

CCE01_095.html 

 پلیمرشدنی، طبیعی ترکیبات ها، پاالیشگاه زیست توده، زیست سبز، های پالستیک پلیمرها، زیست: طبیعی پلیمرهای جامع کتاب -

 22/21/08ران ای پتروشیمی و پلیمر پژوهشگاه مهر ظهوریان الدین محمدجالل:  نویسنده معدنی پلیمرهای کربن، دگروارهای

 8252سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، راهنمای طرحهای انرژی خورشیدی در ایران / پژوهشگر اصغر حاجی سقطی - 

 8222:  تیراژ یریقطع : وز ناشر : راهیان قهرمان یاآر ،زاده یلطف ینحس، یالپرخ یل: سه یسندهنویی گرما ینزم یبر انرژ یمقدمه ا  -

  28/82/81نشر :  تاریخ
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ای بر انرژی خورشیدی برای محققان و مهندسان / شل وایدر؛ ترجمه احمد سیدی نوقابی. آستان قدس رضوی، معاونت مقدمه -

 8261فرهنگی،

-John Tabak, Solar and Geothermal Energy Facts on File | 209 | ISBN: 0816070865 | 206 pages 

Wind Energy Explained: Theory, Design and Application James F. Manwell- 

Wiley   

- Vale, Robert & Breanda 1991, Green architecture, Thamees and Hudson, London 
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