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هاي تجديدپذير و اثرات زيست محیطی آنها در ايران بررسی انرژي    

 احمد سلیمانی

 )دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد عجبشیر(

 پريسا آبرومندآذر

(دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب)هیت علمی 

كیدهچ  

 است. شده پرداخته ايران در موجود پتانسیل و تجديدپذير هایانرژی غنی منابع از استفاده هایفرصت بررسی به مقاله اين در

 الزمة اقتصادی و پايدار مستمر، انرژی وجود و است زندگی کیفیت ارتقای و اجتماعی اقتصادی، توسعة برای ضروری موارد از انرژی

 سیستم يك به انتقال و عرضه انرژی کردن مدرنیزه برای طبیعی توجه قابل منابع از ايران. باشدمی اقتصادی رشد و توسعه هرگونه

 برای مناسب شرايط نظیر های تجديدپذيرانرژی غنی منابع از استفاده با رابطه در شمار بی هایفرصت. است برخوردار انرژی پايدار

 وجود خورشیدی حرارتی انرژی از برای استفاده آلايده زمینه و آبی برق نیروی توسعه گرمايی، زمین انرژی باد، انرژی بكارگیری

 کاهدمی نیز ایگلخانه گازهای بار اثرات زيان از بلكه بردارد در را فسیلی انرژی محدود منابع از استفاده کاهش تنها نه که دارد

 فسیلی هایانرژی از استفاده کاهش منظور به مطبوع تهويه در آن کاربرد و تجديدپذير هایانرژی کاربرد تحقیق اين در همچنین.

 اقتصادی توسعه با نو هایانرژی منابع توسعه همسويی به توانمی تحقیق اين نتايج از. است گرفته قرار مورد توجه ایگلخانه اثر و

 رسیدن هایراه و اجتماعی و اقتصادی توسعة .نمود اشاره جديد شغلی هایفرصت ايجاد و هاهزينه در صرفه جويی طريق از ايران

 توسعة برای ضروری موارد از انرژی. باشدمی شناسانجامعه و سیاستمداران اقتصاددانان از بسیاری فكری مشغلة امروزه آن به

می اقتصادی رشد و توسعه هرگونه الزمة اقتصادی و پايدار مستمر، انرژی وجود و است زندگی کیفیت ارتقای و اجتماعی اقتصادی

 فسیلی انرژی منابع بودن نامحدود دلیل به و است گاز و نفت زوال به رو منابع از استفاده به سیستم اصلی تكیة ما، کشور در. باشد

 به مقاله اين در. بود آتی هایدهه طول در جهانی انرژی کلیة مصرف در نوين پذير تجديد انرژی برای جايگاهی دنبال به بايد

 هاانرژی کاربری و آبی انرژی-بیوماس-گرمايی زمین انرژی-باد انرژی-خورشیدی انرژی: نوين تجديدپذير هایانرژی معرفی

 استفاده برای ايران مناطق بعضی پتانسیل و ايران استعداد و آنها محیطی زيست تأثیرات و انرژی مهار برای استفاده مورد تكنولوژی

 پذيرتجديد هایانرژی توسعة برای مستعد ايران از اطینق که دهدمی نشان مباحث بررسی .است شده پرداخته منابع اين از

 کمك زيست محیط بهبود زمینة در آنها انكار غیرقابل مزايای از آنها از گیریبهره و تردقیق شناسايی با توانمی که باشندمی

 .گرفت

 گازهای ،هاهزينه در نو، صرفه جويی هایحرارتی، خورشیدی، انرژی تجديدپذير، انرژی، تكنولوژی، انرژی هایانرژی :واژگان کلیدی

  .فسیلی انرژی، ایگلخانه
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 مقدمه

سوخت منابع کشف با ولی نمود،می استفاده خود زندگی در خورشید و باد نظیر پذير تجديد هایانرژی از ديرباز از بشر چند هر

 اين تا. شد سپرده فراموشی به بتدريج پذير تجديد هایانرژی از استفاده آن، هایجذابیت و نفت و سنگ زغال فسیلی نظیر های

 نظیر انرژی، ديگر منابع از مكمل استفاده به جهان صنعتی کشورهای شد باعث میالدی 70 دهه در نفت جهانی بحران که

 گذاری سرمايه هزينه نظیر موانعی با پذير تجديد هایانرژی از استفاده در آغاز،. بیاورند روی ایهسته و پذير تجديد هایانرژی

 همچون جانبی مزايای کردن لحاظ نیز و صنعتی پیشرفت تكنولوژی زمان، مرور به اما. بود روبرو اقتصادی نبودن صرفه به و باال

. گیرند قرار استقبال مورد و برسند بودن مرحله اقتصادی به پذير تجديد هایانرژی تا گرديد باعث زيست، محیط آلودگی کاهش

 نشان هاپژوهش و ددار اساسی آنها اهمیت اقتصادی توسعه برای انرژی، جديد منابع انواع به توسعه حال در کشورهای دسترسی

 انرژی محدود ذخاير به توجه با .است برقرار مستقیمی رابطه آن، انرژی مصرف میزان و کشور يك توسعه سطح بین که است داده

  .بود متكی انرژی فعلی منابع به تواننمی ديگر فعلی، جهان در انرژی مصرف سطح افزايش و فسیلی

 آن درصد 12 مقدار اين از که است بوده پذير تجديد هایانرژی آن درصد OECD، 5/7عضو  کشورهای در مصرفی انرژی کل

 سال تا نو هایانرژی طريق از الكتريكی انرژی درصد 1/22 تولید بدنبال اروپا در .است شده تولید باد و خورشیدی انرژی توسط

 در درصد 7تا  1990سال  به نسبت فسیلی هایانرژی از استفاده کاهش بدنبال نیز آمريكا در (Newell, 2003)باشند می  2010

 تولید برای فسیلی هایسوخت احتراق ایگلخانه گازهای بزرگ تولید منابع از يكی اينكه به توجه با که باشندمی 2010سال 

 ساله پنج برنامه مطابق. (Loiter،1999) شد محیطی خواهد زيست آلودگی درصد 40از  بیش کاهش باعث خود است الكترسیته

   .(1932شیرزاد،)شريفی، شود تولید پذير تجديد هایانرژی از بايد کشور مصرفی برق از مگاوات 500کشور،  توسعه چهارم
 

 

  انرژي پايدار گذاري سیاست

 گذاری سیاست هایپايه عنوان به را استراتژيك هدف چهار پايدار، انرژی گذاری سیاست زمینه در المللی بین تحقیقات به توجه با

 باشدمی اقتصادی کارآيی و محیطی زيست بخشی اثر منابع، کارآيی اجتماعی، مقبولیت شامل که برد نام توانمی ايران انرژی آتی

 فرآيند مانع که است ساختاری کمبودهای دارای ايران در انرژی سیستم پايدار، انرژی هایسیستم کلیدی اهداف با مقايسه در.

 اين. گرددمی آتی و کنونی نسل برای محیطی زيست و اجتماعی اقتصادی، توجه قابل هایهزينه موجب و گشته شدن مدرنیزه

 نقل و حمل برای مصرفی انرژی در را زيادی سهم که جمعیت پر شهرهای در نقل و حمل بخش سريع توسعه شامل کمبودها

 به رو تقاضای سهم گرمايی، و الكتريكی انرژی مصرف کل در خانگی بخش نامناسب و باال سهم دارند، شهری محیط در فردی

 کاهش و ایيارانه سیستم دارند، کشور ارزی درآمد و صادرات ظرفیت برروی توجهی قابل اثرات که گاز و نفت داخلی افزايش

 و باشدمی مذکور کمبودهای از ناشی که انرژی باالی شدت گردد،می کنندگان مصرف تشويق موجب که انرژی قیمت مصنوعی

 (.1931)عباسپور، غیره و است توسعه حال در و صنعتی کشورهای در آن متوسط میزان از باالتر بسیار آن مقدار
 

 خورشید و باد انرژي منابع

 استفاده قابل آمده بدست نتايج اينكه برای .اندشده استفاده مطالعه اين برای که هستند تجديدپذيری انرژی منابعی خورشید و باد

 هایداده مجموعه از مطالعه اين در .گیرد صورت مناسبی حساسیت آنالیز است الزم باشد، سايت اطراف مناطق ساير برای

 هواشناسی سازمان سینوپتیك ايستگاه توسط (º15' N-48º17'E 38) کشور شمالغرب برای باد سرعت یماهانه میانگین

 در (2002  تا 1391) سال از ی بادسرعت ساله میانگین که هاداده اين اساس بر .است گرديده استفاده شده، جمعآوری منطقه

 که شودمی مشخص باشد،می سال مختلف سرعت ساالنه میانگین که شودمی مشخص باشد،می سال مختلف هایماه طی
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 داده HOMER3910 باد  سرعت ماهانه میانگین اعمال باشد، بامی m/s 1/1 مزبور یمنطقه در باد سرعت ساالنه میانگین

 باد اعوجاج )اندازه Weibullضريب اعوجاج  محاسبات اين در .کندمی محاسبه کامل سال يك ساعتی برای بصورت را باد سرعت

 برای .است شده داده نشان 1 شكل در باد سرعت تجمعی توزيع تابع .باشدمی 31/0همبستگی  ضريب خود و 3/1سال(  طول در

 .است شده گرفته نظر در m/s 2و  91/1 ،9باد  مقدار سرعت سه حساسیت آنالیز

 
 باد سرعت تجمعی توزيع تابع 1شكل

 

 خورشیدي انرژي

 از زمین کره میانگین مدار در تابشی باشد. توانمی خورشید سطح در ایهسته همجوشی پیوسته فرآيند نتیجه خورشیدی انرژی

 TW  با برابر به زمین مدار به رسیده توان نتیجه در و کیلومتر 1000 زمین محیط. باشدمی برخوردار 91/1KW/mبا  برابرشدتی 

 2KW/m1 حدود زمین سطح در ساعته 21 میانگین در و است 2KW/m 1دريا  سطح در انرژی شدت حداکثر .رسدمی 19100

 .(1930پناه،  معین) است جهان فعلی انرژی مصرف برابر 10000 حدود و انرژی 102000TWبا  است برابر مقدار اين که باشدمی

 ساعت 9/9 از بیش به مقدار اين ايران مرکزی مناطق در که است MJ/m2/day 29/13 حدود ايران برای جهانی تابش متوسط

 تابش میزان آلمان در مثال طور به است. جهان در مقادير بزرگترين از يكی ايران در خورشیدی تابش شود. میزانمی روز در

 حدود که ايران مساحت به توجه با .است ايران کشور در آن متوسط نصف از کمتر yr2kWh/m (300-1000)/خورشیدی 

 کل برابر سیزده که باشدمی سال در ساعت تراوات میلیون 9/9حدود  ايران در مقدار تابش کل باشدمی مربع کیلومتر 00/113/1

 برای. است ناچیز بسیار ايران در خورشیدی انرژی بكارگیری تابش، طبیعیمناسب  شرايط رغم علی. است ايران در مصرفی انرژی

 منبع حرارتی، مبدل سیال گرما، حامل سیال کلكتور، شامل اندکی تجهیزات و اجزاء خورشیدی، حرارتی انرژی سیستم يك ايجاد

  .باشدنمی کنترل سیستم و ذخیره منبع مبدل، به نیازی تر ساده هایسیستم برای. باشدمی نیاز مورد کنترل سیستم و ذخیره

 

 خورشیدي مطبوع تهويه

 دی از آمريكا در 1320 سال در همچنین. نمود مشاهد نقره کلريد در آمونیاك جذب از ناشی را سرما اثر فارادی 1313 سال در

 تهويه از استفاده آن از بعد. گرديد استفاده ريلی نقل و حمل سیستم هایشواکن مطبوع تهويه برای سیلیكانژل و سولفید اکسید

 داشته انرژی به نیاز تكنولوژی اين. يافت شدت مسكونی هایساختمان و صنعت در روز به روز و آسايش راحتی ايجاد برای مطبوع

 ديسیكنت هایسیستم زمینه در تحقیقات تازگی به. دارد دنبال به را ایگلخانه گازهای ايجاد آن تبع به و انرژی مصرف و
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 و رطوبت جذب نرخ سطحی، جذب توانندمی که رطوبت جاذب مواد روی بر بیشتر تحقیقات اين. است يافته توسعه خورشیدی

 (.Wange،2001) است شده متمرکز دهند بهبود را گرما

 ولی. باشندمی زيست محیط حفظ و سوخت مصرف جويی صرفه در بسیاری مزايای دارای خورشیدی مطبوع تهويه هایسیستم

 بررسی با .است کرده روبرو مشكالتی با را آنها گسترش که بوده خود خاص اقتصادی و فنی هایويژگی دارای هاسیستم اين

 سیستم و خورشیدی جذبی چیلر سیستم دو که رسید نتیجه اين به توانمی خورشیدی مطبوع تهويه مختلف هایسیستم

 چیلرهای گیری بكار حاضر حال در و باشندمی ديگر هایسیستم به نسبت بیشتری تجاری هایقابلیت دارای جامد دسیكنت

 (.1932مهری،  بزرگ) است میسر فنی نظر از کشور داخل ساخت امكانات به توجه با خورشیدی جذبی

 
 مطبوع تهويه در خورشید سهم

 مسكونی هایخانه و تجاری اماکن به قاره اين در مصرفی انرژی کل از درصد 10 تقريبی بطور اروپا در آمده بعمل هایبررسی طی

 حال در همواره گذشته سال 20 طی باشندمی kW 12 باالی که گرديده نصب مطبوع تهويه هایسیستم تعداد. دارد اختصاص

 میلیون 120 به 1330 سال در مربع متر میلیون 90 از مطبوع تهويه دارای طبقاتی فضاهای تعداد که بطوری است بوده افزايش

 سال در و TJ 1 ،1330 سال در خانه هر در مطبوع تهويه جهت مصرفی سالیانه انرژی و است رسیده 2000 سال در مربع متر

 در رقم که اين گرددمی بینی پیش و باشدمی TJ 10 سال در خانه هر در مطبوع تهويه جهت مصرفی سالیانه انرژی و است 1331

 (. Balaras ،2007) برسد TJ 110به  2010سال 

 هایراه از يكی. است گرديده ایگلخانه گازهای افزيش و نشین شهر مناطق در بخصوص زندگی هایهزينه افزايش باعث خود اين 

 يك دارای معموال سرمايش خورشیدی سیتم. باشدمی مطبوع تهويه سیستم در خورشیدی انرژی از مناسب استفاده هزينه، کاهش

 (.2شكل) باشدمی سرمايش تجهیزات و خورشیدی کلكتور

 
 خورشیدي مطبوع تهويه سیستم تجهیزات از شماتیكی .2 شكل

 

  خورشیدي انرژي از استفاده محدوديت و موانع و محیطی زيست اثرات

. بنددمی پیوند بخوبی متفاوت فرهنگی شرايط با خورشیدی انرژی همچنین و است خطربی زيست محیط نظر از خورشیدی انرژی

 : جمله از شوند رفع بايدمی انرژی اين از وسیع استفاده برای که دارند وجود اساسی و اقتصادی هایمحدوديت شمار

 نامنظم هوای و ابرها - باشدمی دسترس در روز در تنها منبع - کم انرژی شدت  :شامل که فنی هایمحدوديت . 

 دولت تشويقی هایبرنامه تغییرپذيری : شامل بنیادی محدوديت . 
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 خورشیدی هایسیستم برای زياد ایسرمايه هزينة - معمولی سوخت برای ارزان هایقیمت: شامل اقتصادی محدوديت 

 محل مناسب ساختمان آنالیز هزينة - خورشیدی انرژی از حاصل حرارتی يا برقی انرژی نقل و حمل برای باال هزينة -

 . انرژی ارزش با مقايسه در

 سنتی انرژی منابع از تغییر - استفاده حداکثر برای زندگی روش در تغییرات شامل : اجتماعی فرهنگی محدوديت . 

 دارند محدودی تجربیات و معلومات محل متخصصین که : آموزشی محدوديت . 

 

 : آنها كاربري و خورشیدي انرژي مهار هايتكنولوژي

 ١ شماره جدول

 
 

 از بیش و اندشده نصب پايین دمای حرارتی گردآورندة هامیلیون حاضر حال در Mwe 920 کار حال در حرارتی توان 

 .(1992 انرژی جهانی شورای (است رسیده سال در Mwe 20 بهPV  هایمدول ساخت ظرفیت و است

 

 خورشیدي گرمايش و ايران

 انرژی دريافت لحاظ به که شده واقع ایمنطقه در است گرفته قرار شمالی عرض درجة 10 تا 22 مدارهای بین در که ما کشور

 1300 بین ايران در خورشیدی انرژی تابش میزان. است گرفته قرار هارده باالترين در جهان مختلف بین مناطق در خورشیدی

 2 از کمتر کشور سراسر در هم سر پشت ابری روزهای تعداد. است شده زده تخمین سال در مربع متر بر ساعت کیلووات 2200تا

 به توجه با اين بر عالوه و شودمی گرفته نظر در % 10 از بیش ايران نقاط اکثر در هوا شفافیت همچنین و باشدمی سال در روز

 1000 از بیش ارتفاعی آن نقاط اکثر و است کوهستانی نیز ما سرزمین و بوده بیشتر خورشید تابش میزان مرتفع نقاط در آنكه

 خورشیدی انرژی بكارگیری اگر است طبیعی و بوده خورشیدی انرژی از گیریبهره در ويژگی يك نیز اين دارد دريا سطح از متر

 به مقرون قطعا ما کشور در باشد صرفه به مقرون فوق امتیاز از تربهره کم مراتب به کشورهای در مصرفی گرم آب تأمین برای

 (.1930ساتكین،( بود خواهد صرفه

 

  ايران در شده انجام اقدامات

 خطی سهموی خورشیدی نیروگاه KW 220 شیراز، 

 خورشیدی نیروگاهMW 1 طالقان در مرکزی کننده/دريافت نوع از، 

 پمپ از استفاده کشاورزی آب تأمین برای کشور نقاط از بسیاری در : کشاورزی فتوولتائیك پمپ 

روش از استفاده با پمپ درآوردن بحرکت برای نیاز مورد انرژی تأمین موارد برخی در و است الزامی
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 نقش و مشكالت اين به توجه با. است همراه بسیاری مشكالت با گازوئیل، يا شبكه برق متداول های

 ،است شده تعريف پروژه اين کشور اجتماعی اقتصادی توسعه هایبرنامه در کشاورزی بخش حیاتی

 و ساخته داخلی کامال تكنولوژی با 91 سال در هاچراغ اين اول نمونة : فتوولتائیك خیابانی هایچراغ 

 و ساخته نیاز، مورد سازی بهینه از پس هاچراغ اين از دستگاه 11 نهايتا و گرفت قرار تست مورد

 ،گرديد نسب کرج مهرشهر در واقع مديريت آموزش و تحقیقات مرکز محوطة در

 فتوولتائیك سیستم با مرزی پاسگاه برق تأمین، 

 پروژة KW 12 8 حاضر حال در : شبكه به متصل فتوولتائیك برق KW در مذکور سیستم از 

 دريافت خورشیدی نیروگاه سايت محل در ديگر کیلووات 10نصب و ساخت عملیات و شده اجرا تهران

 ،است شده شروع طالقان مرکزی کننده

 مهرشهرکرج آموزش مديريت مرکز در که کلكتور اين حاضر حال در : نمونه خطی سهموی کلكتور 

 .(1993 ،انرژی امور کارنامه) است برداری بهره و تست حال در شده نصب
 

 باد انرژي

 فرض با .دارند وجود هادشت در توجهی قابل منابع اما .است شده واقع کوهستانی و ساحلی نواحی در باد انرژی منابع بیشتر 

 تخمین آنگاه باشد 2m/sec از بیش متوسط سرعت با و 2Mwe/km 99/0 زمین روی زمین روی در باد انرژی میانگین اينكه

 انرژی از برداشت قابل فنی استعداد حداکثر که دهدمی نشان باشد  برداری بهره و دستیابی قابل که صورتی به انرژی اين جهانی

  .است دنیا در برق فعلی تولید برابر 2 حدود در باد
 

  باد انرژي از استفاده محیطی زيست اثرات

 : از عبارتند که دارد وجود باد انرژی از گسترده کاربرد در محدوديت چند البته

 پرندگان، تلفات صدا، زيبايی، و انداز چشم در تداخل مانند محیط بر آن اثرات و منطقه در باد منابع از دقیق اطالعات وجود عدم

 . دسترس در گذاری سرمايه منابع و مخابراتی سیستم در پارازيت

 ! فسیلی نیروگاه با مقايسه در بادی برق مولدهای مزيای

 زمان مرور بر گذاری سرمايه هزينة نزولی سیر و جاری هزينة بودن ناچیز، 

 جانبی تأسیسات و آب به احتیاج عدم، 

 ظرفیت هر در برداری بهره قابلیت، 

 بادی توربین قطعات از بعضی تولید در کار بازار ايجاد و داخلی موجود صنايع در تحرك ايجاد. 

 

  بادي توربین كاربردهاي

 بادی پمپ : 

 برای کم عمق از آبكشی و کم مقیاس در آبیاری دورافتاده، مناطق در چهارپايان آشامیدنی آب تأمین جهت

 . آبزيان پرورش

 شبكه از منفصل کاربردهای : 

 ،باطری شارژ -1
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 انرژی تأمین شامل هايیتوربین چنین کاربرد نمونة : باال اعتماد قابلیت با افتاده دور نواحی در قدرت تولید -2

 ،شودمی مخابرات و دريايی ناوبری کمك هایدستگاه

 ،آب گرمايش -9

 در کوچك توزيع شبكة هایسیستم قدرت تولید شامل کاربرد اين : افتاده دور نواحی در مصارف ساير -1

 . شودمی تجاری هایسردخانه و هاکن شیرين آب روستاها،

 رسانی برق شبكة به متصل کاربردهای : 

 تولید تجارتی يا صنعتی تجاری، مسكونی، نوع از الكتريكی بارهای تأمین برای  : منفرد بادی هایتوربین -1

 . نمايدمی انرژی

 (.1992 انرژی، جهانی شورای) بادی مزارع -2

 

  باد انرژي از استفاده براي ايران امكانات

 کلی طور به غرب شمال و شمال پرفشار مناطق به فشار کم منطقة يك در گرفتن قرار و جغرافیايی خاص موقعیت دلیل به ايران

 : دارد قرار زير عمدة بادهای مسیر در تابستان و زمستان در

 وزدمی مرکزی آسیای نیز و مديترانه دريای و اطلس اقیانوس از زمستان در که بادهايی .1

 . وزدمی ايران سمت به غرب شمال همچنین و هند اقیانوس طرف از تابستان در که بادهايی .2

 شمال مناطق در گرفته انجام نیرو وزارت انرژی مطالعات مرکز برای شريف صنعتی دانشگاه محققین توسط که ایمطالعه در

 ساعت وات گیگا 13300 توانمی ظرفیتی چنین با که شده شناسايی باد انرژی پتانسیل MW 1200 شرق، شمال شمال، غرب،

 .)1993 فر، کیانی (نمود تولید برق
 

  ايران در شده انجام اقدامات

 بادي توربين ساخت و طراحيKWسهند منطقه در شبكه از مستقل ٠١ 

 ،تبريز

 بادي توربين ساخت و طراحيKW 600 منطقة در شبكه به متصل 

 ،منجيل باباييان
 ظرفيت به بادي توربين نصب MW ) 60٠٧٣١ – انرژي امور ارنامةک(. 

 
 

 : گرمايی زمین انرژي

 انرژی اين مقدار. شودمی اطالق است شده انبار زمین کرة سطح زير در که حرارتی به گرمايی زمین انرژی

 از بیش معادل توانمی يكسال طول در که است شده برآورد. است جهان در انرژی مصرف از بیش مراتب به

PWh 100 صفحات تالقی محل در بجز آن شدت لیكن. کرد استخراج زمین اعماق از حرارتی انرژی 

 در انرژی اين. است کم بسیار شودمی شناخته زلزله يا آتشفشان محل بعنوان که نواحی در و تكتونیك

 جايگزين زمین مرکز طريق از که انرژی از بیش شده برداشت انرژی که شودمی محسوب تجديدپذير که صورتی

 .شود تزريق دوباره گیردمی قرار استفاده مورد زمین سطح به انرژی حمل برای که آبی و نباشد شودمی
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 محیطی زيست اثرات

 فسیلی هایسوخت سوختن اثر در  CO2شده متساعد گازهای کاهش جهت در گرمايی زمین انرژی از استفاده

 جاری و اتمسفر و بخار مستقیم شدن آزاد خاطر به انرژی نوع از اين برداری بهره هایسال اولین. است مؤثر

 ظهور با حاضر حال در اما گذاشت جای به زيادی محیطی زيست مشكالت هارودخانه داخل به داغ آب شدن

 از. رفته بین از بكلی موارد بسیاری در و برطرف زيادی حد تا مسئله اين مجدد تزريق جديد هایتكنیك

 لذا دارند وجود دوردست نقاط در يا زيبا طبیعت دل در اغلب گرمايی زمین انرژی منابع اينكه دلیل به طرفی

 انرژی، جهانی شورای) داشت مبذول زيادی توجه بايد هانیروگاه اندازة و طرح نوع و مكان انتخاب لحاظ از

1992.) 
 

 انرژي هايكاربري و انرژي مهار تكنولوژي

 رد هاتكنولوژی اين .باشدمی نفت صنعت تكنولوژی همان گرمايی زمین انرژی برداریبهره و اکتشاف تكنولوژی 

 در کشورهای به موفقیت با UNDP,UNITAR ملل سازمان در مربوطه مستقر هایسازمان مشترك مساعی اثر

 و هاحمام برای قديم زمان از (سانتیگراد درجه 100 از کمتر) دما کم منابع. است يافته انتقال توسعه حال

 برخی نیاز مورد گرمای و هاگلخانه برای منابع اين از اخیرا و اندبوده استفاده مورد زيستی اماکن گرمايش

  .شوندمی استفاده نیز فرايندها

 تولید برای (سانتیگراد درجه 920 تا 30) گرم خیلی آب و (سانتیگراد درجه 210 حدود در) خشك بخار

 زمین انرژی از استفاده با جهان در شده تولید حداقل الكتريسیته که طوری به است اقتصادی برق نیروی

 کل از %0/27 با برابر سهمی میزان اين که است بوده KWh/y 38*109 با برابر 1332 سال تا گرمايی

 توجهی قابل هایپیشرفت گذشته دهة طول در. است داده اختصاص خود به را سال آن در دنیا برق تولید

 دوگانه هایسیكل طريق از) سانتیگراد درجه 100 از تر پائین دمای با( متوسط گرم آب از استفاده زمینه در

 (.199 8مشفقیان، و آذين) است گرفته انجام انرژی تولید جهت
 

 : بیوماس انرژي

 است، خورشیدی انرژی شیمیايی ذخیره اصوال و آيندمی بدست فتوسنتز از که شودمی محصوالتی شامل بیوماس

 توزيع جهان سرتاسر در انرژی اين. باشدمی زيست محیط در کربن از تجديدپذيری انبار نمايشگر ضمن در

 هكتار هر در آن ظرفیت که چه اگر است دسترس در بصورتی زمین کره در کشوری هر در و است شده

 از خارج افرادی بوسیله اغلب که است گرمايی انرژی منبع يك بیوماس. باشدمی متغیر توجهی قابل بطور

 و نپال در مصرفی انرژی کل 90% از بیش نمونه برای و) سنتی بیوماس (شودمی آوریجمع انرژی بازارهای

 محصوالت مانند متفاوت کربنی هایسوخت به توانمی همچنین را بیوماس. شودمی تأمین طريق بدين ماالوی

 کل در) سنتی نوع از بیشتر (بیوماس سهم 1330 سال در) نوين بیوماس (نمود تبديل نفت از مشتق

 صورت برزيل و چین هندوستان، مانند کشورهائی در آن عمده مصرف که است بوده % 12 جهان انرژی

 . است انرژی جهانی مصرف از بیش توجهی قابل بطور بیوماس پتانسیل. است گرفته

 شوند،می تولید سوخت برای مشخص بطور که ای کشاورزی محصوالت سوخت، شامل بیوماس گوناگون انواع

 و فاضالب شهری، جامد فضوالت چوبی، و غذايی صنايع فراوری پسماندهای داری،جنگل و کشاورزی پسماندهای

 از هاگونه بیشتر و هستند خود به مخصوص تكنولوژی دارای بیوماس انواع از يك هر. شودمی آبی گیاهان
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 پرهزينه آنها نقل و حمل و آوری جمع است، زياد آنها مقدارآب و اندك ارزش دارای انرژی تمرکز نظر

 .شوندمی برده بكار کودها مانند ديگر اهداف برای و باشدمی

 

  بیوانرژي از استفاده محیطی زيست تأثیرات

 تولید موجب است ممكن که است پیچیده آلی ترکیبات با فرايندهايی اعمال مستلزم بیوماس از سوخت تولید

 زيادی هایآلودگی ايجاد باعث است ممكن بیوانرژی فرايندهای. شوند گازی يا و مايع جامد، ضايعات مقداری

 . شوند ديگر متفاوت کامال آلودگی مسئله يك به آلودگی از نوعی تبديل باعث يا و گردند

 هایطرح با تر،معتدل مناطق هایجنگل يا و حاره مناطق هایجنگل از اعم طبیعی، هایجنگل کردن جايگزين

 و هامرداب. دهد قرار خطر معرض در را بیولوژيكی تنوع است ممكن که باشدمی محصولی تك کاری جنگل

 با مناطقی رفتن بین از و گیرند قرار تهديد مورد است ممكن نیز وحش حیات زندگی مناطق و هاباتالق

 (199 5جهانی، شورای) .اکولوژيكی نظر از حساس مهم مناطق و کننده خیره طبیعی هایزيبايی
 

 آنها كاربردي و بیوماس انرژي تبديل فرآيندهاي از ايخالصه

 مصرف فضا گرمايش يا الكتريسیته تولید برای شده تولید بخار يا حرارت  :مستقیم احتراق فرآيندهای 

 ؛شودمی

 ؛ترموشیمیايی فرآيندهای 

 مانند نفت مايع يك – گازی مخلوط) شده ايجاد محصوالت : ((گرما کمك به تجزيه) پیرولیز 

 (.شود می مصرف سوخت عنوان به ( خالص کربنی زغال –

 کاتالیتیكی سازی مايع 

 (گاز به تبديل) کردن گازی 

 استفاده مورد خانگی مصارف در آن دود بودن کم به توجه با (:چوب زغال تولید( کردن کربنیزه 

 . است

 ضايعات از کربن اکسید و متان نظیر گازی محصوالت تولید (غیرهوازی تخمیر-بیوشیمیايی فرآيندهای 

 ؛)بیوگاز به موسوم مختلف ارگانیكی

 جانشین تولیدی محصول): اینشاسته مواد ساير و گندم شكر، از الكل تولید( اتانول تخمیر 

 .)1992 انرژی، جهانی شورای( شودمی نقل و حمل بخش در مايع هایسوخت

 

  ايران در بیوگاز از استفاده هاياولويت

 . زيست محیط تخريب از جلوگیری و هاآلودگی کنترل -١

 و تخم از عاری و بوده غنی هوموس و ازت و پتاسیم و فسفر نظر از که داشتی به و خوب کود تهیه -2

 . باشدمی هرز علفی بذرهای و هاپارازيت ها،انگل

 : زير مصارف جهت حاصله گاز تولید -9

 ؛حرارتی ( الف

 ؛روشنايی ( ب
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 ؛مكانیكی انرژی (ج

 است طبیعی گاز حرارتی ارزش 0.8 آن حرارتی ارزش و بوده سبكتر هوا از جزئی خیلی مقدار به بیوگاز

 (.199 8دهدشتیان، و مرندی)

 

 ايران در بیوگاز تولید پتانسیل

 : آورد بدست توده زيست گونه سه تخمیر از توانمی را بیوگاز

 ؛کشاورزی زائدات و دامی فضوالتی (الف

 ؛صنعتی و شهری هایفاضالب (ب

 .شهری هایزباله (پ

 از تولید قابل بیوگاز که بوده سال در تن هزار 91311 ايران در دسترس قابل دامی فضوالت مقدار .1

 ،باشدمی مكعب متر میلیون 3113 آن

 از تولید قابل بیوگاز که بوده سال در تن هزار 29119 5/ايران در جنگلی و کشاورزی زائدات جرم .2

 ،باشدمی مكعب متر میلیون  2192 8/آنها

 را فاضالب هوازیبی فرايند از استفاده با و هیمد قرار مالك را نفر هزار 100باالی شهرهای اگر .9

 خواهد مكعب متر میلیون 107/8~ 212  حدود هوازیبی تصفیه از حاصل بیوگاز نمايیم تصفیه

 .بود

 فرايند نوع صنعت، نوع به بستگی مقدار اين .باشدمی متغیر بسیار صنعتی هایفاضالب از حاصل بیوگاز .1

 الكل-نباتی روغن) غذايی بزرگ صنايع از تولید قابل بیوگاز مثال برای دارد، فاضالب مقدار و تصفیه

 سال در مكعب متر میلیون 81/5~ 279/4حدود کشور در ( …و شیالت-کمپوت-کنسرو-سازی

 .شودمی زده تخمین

 تن هر از مكعب متر 9 حدود زباله دفن هایمحل از گاز استخراج ساالنه میانگین موجود، فناوری با .2

 اين در گاز استخراج .است پايین بسیار بیوگاز تولید. نظری بازده با مقايسه در که باشدمی زباله

 هضم فرايند از برداری بهره با اما. بود خواهد صرفه به مقرون بزرگ بسیار شهرهای برای شرايط

 در گاز بیو مكعب متر میلیون1645/35 کشور در تولید قابل بیوگاز مجموع فسادپذير هایزباله هوازیبی

 .آيدمی بدست سال

 بیوگاز مكعب متر میلیون  16146/35سالیانه میانگین، طور به فوق منابع از تنها که شودمی ديده .1

  36/7متان حرارتی ارزش فرض با .باشدمی استحصال قابل (متان مكعب متر میلیون 3192

 3MJ/m1930،عدل و قارداشی) بود خواهد انرژی ژول 1017*3/367معادل متان حجم اين(. 
 

 گیري نتیجه

 بسیار منابع دارای ما کشور در خورشیدی انرژی و بیوماس انرژی و آبی انرژی و گرمايی زمین انرژی-باد انرژی

 در مثال. نمايد ما نصیب انرژی زيادی بسیار مقادير تواندمی آنها از کدام هر که است ایکننده غیرآلوده و خوب

 دقیق بررسی به نیاز که سیستان و يزد و منجیل جمله آن از که وزدمی دائمی تقريبا باد کشور نقاط بعضی

 اطالعات و تجربیات کمك به است ضروری دارد سوددهی میزان و قطعی نتايج آوردن بدست برای آماری

 انرژی .پذيرد صورت کشور بادی مزارع احداث جهت تریوسیع ريزیبرنامه پايلوت هایپروژه اجرای از حاصل
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 گیردمی قرار استفاده مورد مختلف هایکاربری در پذيرتجديد و پاك انرژی يك عنوان به نیز گرمايی زمین

 مثل مناطقی در و دماوند-سهند-سبالن مثل هايی کوه در .دارد قرار زمین فعال کمربند روی نیز ما کشور.

 و العبورصعب کوچك شهرهای و روستا در باشندمی آبگرم هایچشمه دارای که ديگر جاهای و ماکو و خوی

 جنوبی مناطق مثال. است تر ارجح بیوگاز دستگاه احداث نیست صرفه به مقرون انرژی رساندن که افتاده دور

 میسر بادی انرژی توسعه باشدمی روزه 120 تنها منطقه بادهای اينكه علت به بلوچستان و سیستان خراسان

 است صالحیت فاقد شده ذکر مورد .شوندمی خورشیدی کلكتورهای خراشیدگی باعث شن طوفان چون و نیست

 از و باشدمی عقالنی بیوگاز دستگاه احداث تنها منطقه شرايط و هامون تاالب وحشی، گاومیش وجود با حال

 شرايط و دارند را سردی هایزمستان که کشور شمال روستاهای و کشور غرب مناطق انبوه روستاهای طرفی

 در خورشیدی انرژی بكارگیری .باشدمی درست و مفید بسیار بیوگاز انرژی از استفاده گذرانندمی را سختی

 از استفاده هایروش ترين صرفه به مقرون و ترينکاربردی از يكی صنعتی مراکز و منازل مصرفی آبگرم تأمین

 جويی صرفه کردن گرم برای مصرفی نفت مقدار در هم که چرا .است امروزی جهان در شونده تجديد انرژی

 حذف صرف بايستی که هزينه آن و شودمی جلوگیری نفت سوختن از ناشی آلودگی از طرفی از و شودمی

 نشده استفاده انرژی توانمی که چرا شودمی کشور ملی درآمد افزايش باعث و شودمی جلوگیری شود آلودگی

 . کرد صادر را مصرفی گرم آب تأمین برای
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