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 چکیده 

اکنون زمان آن رسیده است که از انرژی های تجدید پذیر به لحاظ عاری بودن از اثرات مخرب زیست 

محیطی، پایان ناپذیربودن آنها و اینکه رایگان و به وفور در دسترس قرار می گیرد به عنوان یکی از 

حاملهای فسیلی می تواند جوابگوی روند مصرف انرژی باشد. با توجه به الگوی مصرف  منابعی که در کنار

انرژی و افزایش جمعیت و نیز پایان پذیر بودن منابع فسیلی همچون نفت در این مقاله سعی بر آن است 

اخته تا به شناختی از انرژی های نوین و پاک برسیم و به بررسی بیشتر انرژی باد و انرژی خورشید پرد

ایم. لذا انتظار می رود با شناخت بیشتر و بهره گیری از تکنولوژی های نوین در جهت استفاده از این 

 انرژی های پاک بتوانیم جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی در ساختمان سازی و صنعت بیابیم.

 

 انرژی خورشید، انرژی باد. نفت، انرژی های نوین،واژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

در طی گذشت زمان همیشه مقوله ی رشد جمعیت و توسعه ی صنعتی رابطه ی مستقیمی با افزایش مصرف انرژی داشته 

است با باال رفتن استانداردهای زندگی بشر، رشد مصرف انرژی ادامه خواهد یافت. استفاده ی بی رویه از منابع انرژی تک بعدی 

در آینده ی نه چندان دور باعث صدمات جبران ناپذیری به نسل های آتی می گردد. هدف اصلی مثل نفت در کشورمان قطعاً 

 از ارزیابی و بررسی منابع تجدیدپذیر، یافتن جایگاهی مناسب و ارزان قیمت تر برای منابع مصرفی می باشد. 

ولی ریشه های آن را می توان در ساختار اگر چه انرژی های نو یا انرژی های پاک؛ دستاورد دانش نوین بشر، برای فردا است 

تمدن های کهن، از جمله در ایران یافت که با قدرت علمی و ژرف اندیشی خود، راه را برای آیندگان هموار نمودند. با توجه به 

صرف این که سوخت های فسیلی مانند: نفت، گاز و ذغال سنگ، عالوه بر این که از سرمایه های ارزشمند ملی می باشند و م

بی رویه ی آنها به علت پایان پذیر بودن، گاهی زیان های جبران ناپذیری را ایجاد می نماید و نیز در نتیجه ی سوختن مواد 

فسیلی گازهای سمی وارد محیط زیست شده که از یک سو تنفس انسان را دچار مشکل و محیط زیست را آلوده می کند و از 

که موجب افزایش  زمین شده گازهای گلخانه ای( در جو زمین مانع خروج گرما از اطرافطرفی دیگر تراکم این گازها )انتشار 

 دمای هوا، تغییرات گسترده آب و هوایی می شوند.

مسائل زیست محیطی ناشی از -2محدودیت ذخایر و فناپذیر بودن.   -1منابع انرژی فسیلی به سه دلیل در محدودیت هستند : 

کاربرد ارزشمند منابع فسیلی در صنایع از جمله پتروشیمی به جای استفاده از آن به عنوان -3ع.    استخراج و احتراق این مناب

سوخت. از این رو استفاده از انرژی های جایگزین که تجدید پذیر بوده، پاک و پایان ناپذیرند همچنین سهل الوصول می باشند 

لذا شناختن ماهیت و فرآیند تشکیل و فعل و انفعاالت الزم جهت بهره اجتناب ناپذیر است و باید مورد توجه بسیاری واقع شود. 

برداری از منابع انرژی تجدید پذیر می بایست در اولویت قرار گیرد. در این مقاله سعد در معرفی و شناخت انرژی های پاک به 

ستفاده در ساختمان و صنعت خواهیم ویژه انرژی خورشید و انرژی باد داریم و به بررسی آنها و برخی تکنولوژیهای آن جهت ا

 پرداخت.

 

 انرژی و محیط زیست

انسان ابتدا انرژی خورشید را جهت تولید آتش، پختن غذا و گرم کردن خود در اختیار گرفت و پس از آن با رشد کشاورزی، از 

فاده کرده و آن ها را جهت توسعه نیروی حیوانات بهره مند گردید و توانست در پی آن از نیروی آب و باد که ارزان تر بود، است

جهش بلندی در توسعه ی « جیمز وات»ی تجارت، کشاورزی و حمل و نقل به کار برد. پس از آن با اختراع موتور بخار توسط 

، بزرگترین منبع تولید انرژی زغال سنگ بود، 1131انرژی برداشته شد و سوخت های فسیلی به شدت رواج یافت، تا سال 

کشف شد و توانست به سرعت مراحل پیشرفت و تکامل را طی کند و با فرآورده هایی نظیر  1181در سال سپس نفت خام 

بنزین، گازوئیل، نفت سفید و ... جایگاه خود را در چرخه ی انرژی تثبیت کند. در نهایت با توجه به اینکه انرژی سوخت های 

ته دست به کار شدند و توانستند انرژی هسته ای را با استفاده از فسیلی دارای منابع محدود و پایان پذیرند، کشورهای پیشرف

فرضیه ی جرم و انرژی انیشتین به دست آورند و آن را جایگزین سوخت های فسیلی کنند و در حال حاضر نیز به دنبال منابع 

 (1313 ،) ترکجزیبا صرفه تر و بهتری هستند.
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 که است ای گونه به جهانی پتانسیل و ای منطقه محلی سطح در زیست محیط آلودگی به توجه جهان، مناطق از بعضی در

 کم دست نباید وجه هیچ به را زیست محیط های جنبه اهمیت. دارد وجود محیطی زیست مسائل شدن گرفته نادیده خطر

 تقاضای بر محیطی زیست های سیاست و مسائل تأثیر میزان. داد قرار نظر مد تر وسیع ای زمینه در را آنها باید بلکه گرفت

 آب ی بالقوه تغییرات مورد در عملی درک ارتقاء: آن مهم موارد جمله از است بسیاری مختلف نیروهای تابع انرژی مختلف انواع

 های تکنولوژی به دسترسی سرعت و دسترس در های تکنولوژی انواع بهترین انتشار سرعت آن، اثرات و زمین کره هوای و

 .زمان باالخره و سوختها و انرژی دیگر شقوق به دسترسی جدید،

 آن در. باشد هزینه به تبدیل قابل کامل بطور محیطی زیست سوء اثرات آن، چارچوب در که نمود تعریف ای محدوده بتوان اگر

 به زیان و ضرر موجب نیز جدید پذیر تجدید انرژی منابع مختلف انواع متفاوت، درجات با و ای هسته نیروگاههای صورت،

 ( 1312هاشمی، .)شوند می زیست محیط

 

 لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی 

ایران یکی از پانزده کشور جهان، از لحاظ مصرف باالی مواد نفتی است و در بین کشورهای اوپک کشورهای صادرکننده نفت 

می توان گفت در زمانی که  بیشترین مصرف کننده ی این گونه مواد می باشد. با توجه به آمار مربوط به میزان مصرف کشور

دنیای غرب با اعمال سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی، مصرف خود را پایین آورده است؛ ایران در کمتر از دو دهه، 

مصرف فرآورده های نفتی خود را حدوداً سه برابر کرده است. با عنایت به رشد مصرف باالی پنج درصدی در ایران، به راحتی 

 کرد؛ هر ده سال مصرف انرژی ما دو برابر می شود. می توان مشاهده

امروزه در تمام جهان ، به دلیل وجود مشکالتی اساسی چون گرم شدن زمین، آلودگی هوا و آب، مصرف بی رویه ی انرژی و 

میت زیادی هزینه های اقتصادی باالی آن، بهره گیری از تکنولوژی های معماری پایدار و به ویژه ایجاد ساختمان های سبز اه

 (1313ترکجزی، پیدا کرده است. )

 

 انرژی های تجدید پذیر 

منابع انرژی تجدید پذیر معموالً به آن نوع از منابع انرژی گفته می شود، که قابل بازتولید هستند، مانند انرژی توده های 

، انرژی زمین گرمایی و انرژی حاصل ( ، انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی پتانسیل های آبی، انرژی بیوگازBiomassگیاهی )

 (1313، اژئیان از جزر و مد را در زمره انرژی های تجدیدپذیر نام می برند.)

 

 انرژی های تجدید ناپذیر

انرژی های تجدید ناپذیر آنهایی هستند که در اثر مصرف ماهیت خود را تغییر داده، هدر می روند و یا به عبارتی قابل تولید 

 (1313، یا روش بازیابی آنها مقرون به صرفه نیست.) اژئیانمجدد نیستند و 
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 عوامل تأثیر گذار بر امر توسعه ی انرژیهای تجدید پذیر

 پاره ای از عوامل تأثیر گذار که می توانند باعث ارتقاء بازار قابل رقابت انرژیهای تجدیدپذیر شوند عبارتند از :

 ناخواه به اتمام خواهند رسید.محدود بودن منابع انرژی فسیلی که خواه  -

کشورهای صنعتی را ملزوم نموده است که تولید گازهای گلخانه  1111آلودگی محیط زیست ) پیمان کیوتو در سال  -

 ای را تا حد زیادی کاهش دهند. بنابراین منابع تجدید پذیر یک جایگزین مناسب برای سوختهای فسیلی می باشند.(

 افزایش قیمت نفت -

 سرمایه گذاری برای تکنولوژیهای انرژیهای تجدید پذیر کاهش هزینه -

 کاهش هزینه تعمیر و نگهداری تکنولوژیهای وابسته به انرژیهای تجدیدپذیر -

 اعمال یارانه از طرف دولتها برای کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر -

 ارتقاء سطح آگاهی مردم -

 روند رو به توسعه تجدیدپذیر در آینده -

تجدیدپذیر هنگامی که به طور موازی با مولدهای الکتریسیته فسیلی )به عنوان مثال دیزل ژنراتور(به بعضی از صور انرژیهای 

 (1312هاشمی، کارگرفته شوند، از دیدگاه اقتصادی بسیار توجیه پذیر خواهند بود.)

 

 یت های استفاده از انرژی های نو محدود

ی باال، عدم سرمایه گذاری کافی برای بومی نمودن و بهبود کارآیی عوامل متعددی به ویژه هزینه ی اولیه و قیمت تمام شده 

تکنولوژی های مربوطه، به حساب نیامدن هزینه های خارجی در معادالت اقتصادی و نبود سیاست های حمایتی، توسعه ی 

 (1313، انرژی های نو را بسیار کند و محدود ساخته است. )جبل عاملی

 

 ده های تجدید شون مهمترین انرژی

 انرژی های خورشیدی  -الف

انرژی خورشیدی به طور رایگان و بدون هیچ گونه محدودیتی در همه ی نقاط جهان دریافت می شود. واضح ترین و ساده 

ترین روش استفاده از انرژی خورشیدی و تبدیل آن به انرژی حرارتی از طریق گردآورنده های حرارتی خورشیدی است. 

که بسط و توسعه ی اولیه ی سیستم های انرژی خورشیدی بر روی تأمین انرژی الزم برای گرم کردن  بنابراین قابل درک است

فضای ساختمان ها و تأمین آب گرم مورد نیاز، متمرکز شده بود. با این حال، تبدیل مستقیم نور خورشید به الکتریسیته نظر 

 این فن آوری می توانست به طور مؤثر از تمرکز سیستم های تولید بسیاری از دانشمندان را برانگیخت. نه تنها به این خاطر که 
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برق بکاهد، بلکه همچنین تولید برق از انرژی خورشیدی با هزینه ی اندک و با راندمان باال همواره از خواست های بشر بوده 

 (1311و زارع،  است.  )اسکندری

 

 مزایای انرژی خورشیدی : 

 صرفه اقتصادی -1

 پس از سرمایه گذاری اولیه، انرژی دریافتی از خورشید کامالً رایگان می باشد. -

 دوره ی برگشت این سرمایه گذاری می تواند کوتاه باشد که بستگی به میزان برق مصرفی دارد.-

 مشوق های مالی دولت می تواند هزینه ها را کاهش دهد. -

 های انتقال نیست.در محل مصرف، تولید می شود و نیازی به سیستم -

 سازگار با محیط زیست  -2

 انرژی خورشیدی انرژی پاک و پایدار است. -

مصرف این انرژی هوای آزاد را با دی اکسید کربن، اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و یا جیوه، مانند بسیاری از اشکال -

 سنتی نسل های الکتریکی آلوده نمی کند. 

 خانه ای است.موجب کاهش انتشار گازهای گل-

با استفاده از انرژی خورشیدی، دیگر نیازی به هزینه و مشکالت مربوط به حمل و نقل سوخت و یا بازیافت مواد به جای مانده -

 و یا نگهداری زباله های رادیو اکتیو نمی باشد.

 استقالل نسبی )مستقل و نیمه مستقل(-3

 مستقل مورد استفاده قرار گیرد. در صورت قطع برق، انرژی خورشیدی می تواند به طور -

 سیستم انرژی خورشیدی بدون نیاز به اتصال به شبکه گاز یا برق می تواند کامالً به طور مستقل عمل کند.-

برخوردار شدن مناطق دور از دسترس مانند روستاهای دور افتاده، چاههای کشاورزی دوردست و چراغ ها و تابلوهایی که در -

 لکتریسیته نیاز دارند.جاد های کشور، به ا

 بهره گیری از انرژی خورشیدی یک کار محلی و عامل پشتیبانی از ایجاد ثروت در اقتصاد های محلی است. -

 در سطح ملی -4

 حفظ منابع تجدید ناپذیر و ثروت ملی  -

 کاهش قابل توجه مصرف انرژی های فسیلی  -
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روز  3/2خورشیدی در دنیا قرار دارد. در کشور ما به طور متوسط بیش از ایران در منطقه ی کمربند ماکزیمم تابش انرژی های 

کیلو وات ساعت بر متر مربع وجود دارد. حداقل تابش انرژی خورشیدی در شمال  8/4-8/8آفتاب با میزان تابش متوسط روزانه 

ان جزو کشور های پیشرو در صنعت ایران قرار دارد که از ماکزیمم تابش در کشور آلمان بیشتر است. در حالی که کشور آلم

 انرژی خورشیدی و حتی استفاده از آن به شمار می آید.

نیز متأثر از انرژی خورشیدی می باشد. گیاهان سبز به سمت نور خورشید رشد می کنند « سوخت گیاهی»انرژی تجدید پذیر 

میلیارد تن کربن دی  11/2طی فرآیند فتوسنتز تا برگهایشان حداکثر انرژی خورشید را جذب کنند. گیاهان در روی کره زمین 

اکسید هوا را جذب و انرژی نوری را به انرژی شیمیایی تبدیل می نمایند. سوخت های فسیلی را می توان به صورت مایع و 

، )جبل عاملید و فضای کمتری اشغال می کنند.الکل و گازهایی مانند متان درآورد. این سوخت ها کارآمد تر از چوب هستن

1311) 

 

 مصارف انرژی خورشیدی 

.گرم کننده ها مثل آبگرمکن خورشیدی، که برای گرمای خانه ها و کوره های خورشیدی که برای ذوب فلزات حتی با دمای 1

 درجه ی سانتیگراد تولید می کنند.  0666باال نظیر آهن استفاده می شود و دمایی تا حدود 

ه هایی نور خورشید را روی مخازن آب متمرکز می کنند تا کار تبخیر را انجام .دستگاههای آب شیرین کن، که توسط آین2

 دهد.

.الکتریسیته ی خورشیدی، که این روش نسبت به سایر روش ها ارجحیت دارد. انرژی الکتریکی به سادگی قابل تبدیل به 3

 سایر انرژی ها بوده و می توان آن را دخیره کرد.

تحرکی ندارند، در موقع کار هیچ صدایی تولید نمی کنند و از هر دو جنبه ی زیبایی و علمی سلولهای فتوولتاییک هیچ بخش م

جذاب به نظر می رسند، نیروی تولید شده از طریق دسترسی به نور تابیده شده به سلول در آن ذخیره می شود و این روند 

 حتی در مواقعی که آسمان ابری و تیره است نیز صورت می گیرد. 

 مزیت ساختمانهایی که به این نوع سیستم مجهز شده اند شامل این موارد می باشند: 

 تولید پاک الکتریسیته -

 تولید در محل خود در داخل محیط شهری -

 (1311اسکندری و زارع، و عدم نیاز به استفاده از محیط دیگر.) -

 

 فتوولتاییک

د. اساس پدیده ی فتوولتایی بر جذب فوتون نور است. تولید جفت فتوولتاییک ها نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می کنن

 حفره ای و جداسازی الکترون ها و حفره های تولید شده به وسیله ی میدان الکتریکی در داخل ماد نیمه هادی  -الکترون
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ودگی و قابلیت گسترش و نصب استوار است. به سبب نیاز به حداقل نگهداری، توانایی به باال، عدم نیاز به سوخت، عدم ایجاد آل

 در هر نقطه ی کارایی بسیار باالیی دارند این سیستم از قسمت های مختلف تشکیل می شود که عبارتند از: 

افزایش کارایی سیستم هایی فتوولتایی سبب شده است که برای مناطقی که از شبکه های برق سراسری دور هستند، به 

مدول فتوولتایی  2تفاده از این سیستم ها در ارجحیت قرار می گیرد به عنوان مثال خصوص در روستاها و مناطق کویری اس

المپ کافی به نظر می رسد. سیستم های فتوولتایی به سبب سادگی نصب  0ساعت و تعداد  24برای شش ساعت برق در طول 

که از آن جمله در مخابرات، کشاورزی ،  در هر نقطه به هر مقدار توان به سادگی قابل گسترش است کاربرد فراوانی یافته است

 (1313، صنعت، ساختمان، ترافیک و حمل و نقل می باشد.)ترکجزی

 

 انرژی باد -ب

باد در اثر گرم شدن حرارتی زمین به وسیله ی خورشید به وجود می آید و دارای یک الگوی جهانی نیمه پیوسته است. 

طور قابل مالحظه ای متأثر از هوا و توپوگرافی سطح زمین است. بیشترین تغییرات باد ساعتی، روزانه و فصلی هستند و به 

هاشمی، منایع انرژی باد در نواحی ساحلی و کوهستانی واقع شده است اما منابع قابل توجهی نیز در دشتها وجود دارند. )

1312) 

هد شد، چون دائماً تجدید می شود و در باد یک منبع سوخت پاک، پایدار و مفید است که مواد دفعی ندارد و هرگز تمام نخوا

نقاطی به صورت شبانه روزی، در اختیار قرار دارد. توربین های بادی، با استفاده از نیروی طبیعی باد، با به حرکت درآوردن 

د، ژنراتور، الکتریسیته تولید می کنند. از بسیاری جهات، توربین های بادی تکامل طبیعی آسیاب های بادی سنتی می باشن

باشد. معموالً برای  25m/sالی  5m/sاستفاده ی فنی از انرژی باد وقتی ممکن است که متوسط سرعت باد در محدوده ی 

نصب این توربین ها نیازی به پاکسازی درختان منطقه نیست. کشاورزان می توانند برای ساخت این توربین ها زمین های خود 

 را به شرکت های سازنده اجاره دهند. 

هزار دالر به ازای هر توربین دریافت می کنند. زمین های مورد استفاده  8تا  2ایاالت متحده، کشاورزان سالیانه در حدود در 

از  1قرار گرفته برای توربین ها بادی، همچنان می توانند برای چرای دام و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند چرا که تنها %

 زمین هنوز قابل استفاده است.  %11ه دسترسی مورد استفاده قرار می گیرد و به عبارت دیگر زمین برای ساخت پی توربین و را

زمانی که توربین انرژی باد را می گیرد سرعت باد کم خواهد شد که این خود باعث جدا شدن باد می شود. بدین معنی که از 

 ماند. شدت باد کاسته و منطقه ی پیش رو، از خسارات احتمالی باد مصون می 

 قابل توجه است که ظرفیت جهانی تولید انرژی پاک از باد؛ در هر سه سال، دو برابر می شود.

 مهمترین مزایای استفاده از انرژی باد عبارتند از :

 استفاده از انرژی تجدید پذیر موجود در طبیعت و صرفه جویی در هزینه های سوخت فسیلی  .1

 محیط نشاط آور برای زیستن کمک به کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد .2
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 ایجاد جاذبه های گردشگری در جوار مزرعه های بادی  .3

 قطع وابستگی تولید برق به مسائل سیاسی دنیا از بابت تغییر قیمت نفت. .4

 پایین بودن هزینه های جاری نیروگاههای بادی در مقایسه با بقیه ی نیروگاههای فسیلی  .8

 اد و بهره برداری در زمان بسیار کوتاه امکان نصب سریع هر دستگاه توربین ب .0

 کمک به اشتغال بیشتر در داخل کشور و راهگشایی برای فرصت های مطالعاتی و پژوهشی .1

 امکان استفاده از زمین های اطراف توربین های بادی برای مصارف کشاورزی و دامداری  .1

فسیلی، کاهش نیاز به واردات انرژی، هزینه سوخت  بنابراین انرژی باد به معنای کاهش خطرات ناشی از بکارگیری سوخت های

 (1313، عاملیجبل و همچنین کاهش خطرات ناشی از تصاعد گازها می تواند مورد توجه قرار گیرد. )

 

 انرژی هیدروژن و متانول-ج

ول را می توان از عامل اصلی که برای انتخاب هیدروژن یا متانول در بخش حمل و نقل مؤثر است فراوانی بیومس می باشد. متان

ضایعات بیولوژیکی به دست آورد و چنانچه منبع سوخت بدون دی اکسید کربن باشد در طوالنی مدت فقط به بیومس بستگی 

 خواهد داشت. 

در حال حاضر بیوانرژی منبع اصلی انرژی کشورهای در حال توسعه است. این منبع انرژی نقش مهمی را در بسیاری از 

 توسعه یافته بازی می کند. کشورهای پیشرفته یا

 

 انرژی هسته ای:-د

تجزیه و تحلیل مبسوط انرژی هسته ای فراتر از بحث این مقاله است. اهمیت، مزایا و کاربردهای انرژی هسته ای بسیار 

خاک و گسترده است. این انرژی عالوه بر تولید برق، مصارف پزشکی و ... در اکثر رشته های کشاورزی از جمله مدیریت آب و 

 تغذیه گیاهی، اصالح نباتات و ژنتیک، دامپروری، کنترل آفات، صنایع غذایی و محیط زیست مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 «طرح تولید برق از زباله»زیست توده یا -ه

تجدید پذیر و  ماه تولید گاز می کنند و بخصوص در اثر مواد آلی 0تا  2تحقیقات نشان می دهد که زباله ها پس از دفن، بین 

فعل و انفعاالت بی هوازی آن ها، گازهایی متصاعد می شوند که ضمن آلوده کردن آب های زیرزمینی، آثار فوق العاده زیانباری 

 برای محیط زیست داشته و همچنین عامل افزایش گازهای گلخانه ای و ایجاد اشتعال ناخواسته می باشد.
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ی ناشی از حرارت دادن آن، عالوه بر حفظ پاکی محیط زیست، موجب احداث مجتمع جمع آوری زباله و تولید برق از گازها

های صنعتی بازیافت و مکانیزاسیون کامل سیستم های جمع آوری زباله و نیز ایجاد مشاغل مرتبط می گردد. همچنین زمین 

و صنعت قابل بهره برداری می های وسیعی که به سایت دفن زباله اختصاص یافته، آزاد گردیده و در بخش های کشاورزی 

 باشند. ضمن آنکه از مشکل بزرگ تجمیع شیرابه های ناشی از دفن زباله های مربوط، دیگر اثری نخواهد بود.

با وجود امکان ظرفیت تولید برق از زباله ها، ضایعات دامی و کشاورزی و همینطور استفاده از گازهای حاصل از فاضالب انسانی 

ناسبی برای آماده سازی هر چه بیشتر بسترهای سرمایه گذاری در دسترس قرار گرفته است. اجرای این و صنعتی، موقعیت م

طرح به عنوان مکملی در جوار بهره گیری از انرژی های پاک، نقش مضاعفی را همزمان در از بین بردن زباله ها و حفظ محیط 

 (1313، زیست، در ضمن تولید برق ایفا می کند.)جبل عاملی

 

 نتیجه گیری

بحث گرم شدن زمین منجر به افزایش فشار در خصوص طراحی ساختمانهایی است که بیشترین استفاده را از انرژی خورشیدی 

به منظور سیستم های نوردهی، سرما و گرمای خانه داشته باشند. بنابراین استفاده ی بهینه انرژی های تجدید پذیر موجب 

به عنوان سوخت می شود، صرفه جویی حاصله در درجه ی اول موجب حفظ فرآورده های نفتی صرفه جویی در فرآورده های 

نفتی گشته که امکان صادرات و یا تبدیل آن فرآورده ها به مشتقات بسیار زیاد پتروشیمی با ارزش افزوده ی باال را میسر می 

یطی است، کمک شایانی به حفظ طبیعت سالم سازد، در درجه ی دوم، تولید انرژی های نو که فاقد هرگونه آلودگی زیست مح

از تکنولوژی انرژی های نوین جهت زیست افراد جامعه می نماید. لذا بر همگان الزم است که در جهت شناخت و بهره گیری 

 گام برداریم.

 

 منابع
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