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 های سبز و فواید استفاده ازآنانرژی

 

ها اهمیت اساسی دارد و دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آن

های جدید نشان داده که بین سطح توسعه یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار پژوهش

توان به منابع هان فعلی، دیگر نمیبه ذخایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جاست. با توجه 

 .موجود انرژی متکی بود

افزون به منابع انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه داشتن شور ما نیز، با توجه به نیاز روزدرک

 …رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده ورقهای بزیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت محیط

ای تواند جایگاه ویژههای داخل زمین میاد، انرژی خورشید هیدروژن، انرژیهای نو مانند: انرژی باستفاده از انرژی

های زیست حدودیت دوام ذخایر فسیلی، نگرانیهای سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر مامروزه، بحران. داشته باشد

شمولی هستند که با گستردگی محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی مباحث جهان 

ت انرژی در جهان، به خصوص های مناسب در حل مناسب معضالرکاتمام، فکر اندیشمندان را در یافتن راه

وانه اقتصادی و سیاسی کشورها، های زیست محیطی، به خود مشغول داشته است. بدیهی است امروزی، پشتبحران

 ها از منابع فسیلی دارد و تهی گشتن منابع فسیلی، نه تنها تهدیدی است برای بستگی به میزان بهره وری آن
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است.  ای را برای نظام اقتصادی ملل وارد کننده به وجود آوردههای صادرکننده، بلکه نگرانی عمدهاقتصاد کشور

تر وری کمتلزم بهرهاقع نگرانه بدانند که برداشت امروز ایشان از ذخایر فسیلی، مسمنابع فسیلی بایستی و صاحبان

خوشبختانه، بیشتر ممالک جهان به اهمیت . تر خواهد بودفردا و نهایتاً، تهی شدن منابع شان در مدت زمانی کم

ل وآینده پی برده و به طور در تأمین نیازهای حا( نو)های تجدیدپذیر نابع مختلف انرژی، به ویژه انرژیو نقش م

کنند. با توجه های اصولی میال، تحقیقات وسیع و سرمایه گذاریگسترده، در توسعه بهره برداری از این منابع الیز

های مربوط در های تجدیدپذیر و فناوریاینده در زمینه استفاده از انرژیهای اساسی و فزبه این گونه گرایش

 .های زیر بنای و اصولی تدوین شودبردها و برنامهسعه در ایران نیز الزم است راهکشورهای صنعتی و در حال تو

زیست محیطی ایجاب کرده که پذیر و پیامدهای های تجدیدگرایش جهانی در توجه به بهره برداری از انرژی

ها هایی در این زمینه باشند، هر چند این گونه فعالیتهها و مراکز متعددی در ایران، عالقمند به اجرای پروژسازمان

ن را آگیرند یا قیقات اصولی در سطح ملی انجام میریزی و تحطبق برنامهالزم و مؤثر است، ولی آیا این اقدامات 

ا در هالوها و سرتیب است که هنوز بسیاری از چالشکنند. بدین تای اجرا میسیلقه و رت پراکندهبه صو انفعالی و

گونه اینبدیهی است . اندجواب مانده های تجدیدپذیر در ایران، بدونبرداری از انرژیتوجیه و دفاع از توسعه بهره

وری بهتر از بردی جامع جهت بهرهروند توسعه، بدون برنامه جامع و مدرن، صحیح و پایدار نخواهد بود. تدوین راه

خت کامل وضعیت کنونی و تعیین دقیق وضعیت مطلوب آن در جمیع جهات انرژی در کشور، مستلزم شنا

های پاک در ایران، طبق نتایج ارائه شده دراین رساله و بر مبنای برداری از انرژیبهرهرود با توسعه انتظار می.است

خاب و تبیین نمود. امید کارهای مناسب را انتها را شناسایی و راهای مدون بتوان بسیاری از چالشو برنامه بردراه

 : های مهمی چونالواست روند کاری ارائه شده بتواند به ابهامات و س

 (سایت یابی)شناسایی وانتخاب مناطق مناسب 

 در ایران (به ویژه انرژی پاک هیدروژن)های تجدیدپذیر شم اندازی مدون برای آینده انرژیچ 

 توجیه اقتصادی با توجه با عوامل گوناگون مطروحه 

 تجدیدپذیر هایگذاری، با تشخیص ارجحیت برای هریک از انرژیریزی، نحوه و ظرفیت سرمایهبرنامه 

 های مربوط در ایرانبرنامه ای مدون جهت توسعه فناوری 

 ظرفیت و قابلیت جانشین 

 های انرژی تجدیدپذیر در ایرانمیزان پتانسیل هریک از حامل 

 مناسب دهد.پاسخ 
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 موضوع تیاهم

حفاظت  تیشده است. مفهوم توسعه با رعا یمتجل یاز هر زمان شیب ستیز طیتبعات مداخله انسان در مح امروزه

نا خالص  دیچون تولهم ،یمل یهاحساب یاقتصاد یهامترادف است و در شاخص طیمح ستیو ز یعیطب طیاز مح

  .مطرح است زین یطیمح ستیو ز یعیملحوظ نمودن منابع طب ،یداخل

است. بالطبع،  یبشر یزندگ شیرفاه و آسا نیتدارک و تأم ،یاستمرار توسعه اقتصاد یبرا یاساس ازین کی ،یانرژ

بقا،  یجهان برا یانرژ ازین یگوجواب ندهیدر قرن آ یلیفس یهایمنابع انرژ ایال مهم مطرح است که آوس نیا

 تکامل و توسعه خواهند بود؟ 

 نیکرد. ا میمنابع قد نیرا جانش یانرژ دیمنابع جد دیاست و با یال منفوس نیعمده، جواب ا لیحداقل به سه دل

بهتر از احتراق  یکاربردها یکه ازنظر منطق یلیفس یهایانرژ تیحال مرغوب نیو در ع تیمحدود: عبارتند از لیدال

 شیپ نیترامروزه حفظ سالمت اتمسفر، از مهمکه  یبه طور ،یطیمح ستیمسائل و مشکالت ز نیچندارند و هم

غلظت  شیاز احتراق و افزا یناش یهاندهیآال .دیآیبه شمار م یجهان داریپا یتوسعه اقتصاد یهاشرط

مواجه ساخته است.  یزیآم دیو تهد ریبرگشت ناپذ راتییآن، جهان را باتغ یامدهایکربن در اتمسفر و پدیاکسید

از  ،یالمللنیمنازعات ب دیتشد ت،یو در نها اهایباال آمدن سطح در ،ییآب و هوا راتییتغ ن،یکره زم یدما شیافزا

 مت،یق شیافزا ینیبشیو پ یلیالوقوع منابع فس بیاتمام قر گر،ید یشوند. از سویامدها محسوب میپ نیجمله ا

و پژوهشگران را به توسعه منابع با  ستیزطیکنترل مح یبرا ییهااستیو س نیمواز شنهادیگذاران را به پاستیس

 .کندیم بیدارند، ترغ یکنون ینرژا ستمیبا س ینیجانش یبرا یاکه توان بالقوه یریپذدیتجد تر وکم یآلودگ

منابع،  نی. ارندیگیجهان به عهده م یانرژ نیتأم ستمیدر س یشتریروز به روز سهم ب ر،یپذدیتجد یهایانرژ هیکل

اساساً با  ر،یپذدیتجد یهایدهند. انرژیم دیرا نو یلیمنابع فس یزمان به هر دو شکل اساسهم ییگوامکان پاسخ

 نیا گرید یهایژگیها وجود ندارد. وآن یبرا یانیرند پایپذدیندارند و چون تجد یسازگاز بوده و آلودگ عتیطب

 یبرا ژهوی بهرا  ریپذدیتجد یهایتر، انرژنییپا یورآبه فن ازیها در تمام جهان، نآن یو گستردگ یمنابع، پراکندگ

 ،یالملل نیب یهااستیها و سرو، در برنامه نیاز ا. استبرخوردار کرده  یشتربی جاذبه ازدر حال توسعه  یکشورها

 یانرژ ریپذدیبه منابع تجد یاژهینقش و ،یجهان داریتوسعه پا یسازمان ملل متحد، در راستا یهااز جمله در برنامه

 یجهان، هنوز با مشکالت یمصرف انرژ یکنون ستمیبا س ر؛یپذ دیمحول شده است. اما سازگار کردن منابع تجد

به خود اختصاص داده  ریاخ یهاجهان را در دهه یعلم قاتیاز تحق یها، حجم مهمحل آن یراه است که براهم

  .است
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 یلیسوخت فس یبرا نیجانش یدو نوع انرژ ،یبرق آب یو انرژ یاهسته یبشر، انرژ یکنون یتوجه به فناور با

 یهاروگاهیساخت ن) یاتم یانرژ گریدر جهان محدود بوده و از طرف د یبرق آب لیاست که پتانس یباشند. گفتنیم

 متوقف شده است. اروپا،  یدر تمام باًیتقر ز،ین (یاتم

 یسو دارا کیشود و از یجهان محسوب م یکشورها نیتریاز غن یکی ،یلحاظ منابع مختلف انرژ از رانیکشور ا

چون باد، هم ر،یپذ دیتجد یهایفراوان انرژ لیپتانس یدارا گر،ید یو گاز است و از سونفت  یلیمنابع گسترده فس

 یمحدود لیپتانس یبزرگ، دارا یآب یهاروگاهیاست و ن یآبکشور کم ران،یباشد. اما امی …و یدیژئو ترمال، خورش

  .شودینم دهید یبه عنوان منبع انرژ یریپذدیاز تجد ریغ یگرید نیجانش ،هستند. لذا در چشم انداز دراز مدت

امکان  ،یفن یهایژگیو ،یطیمح ستیمسائل ز ،یساخت و بهره بردار یبه لحاظ فناور یهر انرژ گر،ید یمنظر از

تنوع استفاده از  ن،یخاص خود است. بنابرا یهامشخصه یها، دارایژگیو ریو سا ییایجغراف عیتوز ،یابیدست

 یورآقرار خواهد داد و الزم است فن یرتمطمئن تیدر وضع یانرژ نیمختلف، کشور را به لحاظ تأم یهایانرژ

است خود  یمنابع داخل هیبه صنعت، مواد اول یمتک یادیز زانیکه به م یورآشود. البته، فن جادیها در کشور اآن

را هموار  یداخل دیتول شیاشتغال و افزا یهافرصت گر،ید یاست و از سو یترکم یخود، محتاج ارز خارجه ب

 یواقع نهیبا توجه به هز ،یانرژ یهاانواع حامل یگذار متیها، الزم است نظام قهدف نیبه ا دنیرس یسازد. برایم

 .ردیصورت گ یبخش خصوص یگذارهیسرما قیجهت تشو یها اصالح شده و اقدامات اساسآن

 ژهیانسان، به و یهاتیفعال جهیدر نت ۲۰۳۰تا سال (  نیزم یآب و هوا) جهان ستیز طیو مح یانداز انرژچشم

 یهادر جهان در سال یطیمح ستیو ز ییآب و هوا راتییاست، عمده تغ افتهی یاریبس راتییتغ ،یدر بخش انرژ

 :خالصه کرد ریتوان به شرح زیرا م ریاخ

 انتشار زانیم CO2  ،است افتهی شیدرصد افزا ۳۱سال گذشته  ۲۰۰در. 

 انتشار زانیم CH4  است افتهی شیبه دو برابر افزا ۱۸۰۰از سال. 

 ۸/۰تا  ۴/۰گراد معمول، از  یدرجه سانت ۱۴در قرن گذشته نسبت به متوسط،  نیکره زم یسطح یدما 

 .است افتهی شیدرجه افزا

 سال گذشته بوده است ۱۰۰دهه در  نیگرم تر ادیبه احتمال ز ۱۹۹۰ دهه. 

 است افتهی شیحداقل در روز افزا یحداقل در شب به دو برابر دما یدما، ۱۹۵۰دهه  از. 

 است افتهیدر قرن گذشته کاهش  نیزم یتمام نواح یبرا باًیسرد سال، تقر یروزها تعداد. 
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 به خصوص )خشک  یاست، هرچند در نواح افتهی شیدرصد افزا ۱۰تا  ۵ ،یشمال کرهمیدر ن یجو زوالتن

 .روند معکوس بوده است نی، ا(یوغرب یشمال یقایآفر

 و افزون  میعظ یهاو طوفان لیو باال شاهد س یانیم ییایجغراف یهادر عرصه ینزوالت جو شیاثر افزا در               

 .میابوده

 افتهی شیمتر افزا یلیم ۲ یال ۱در جهان به طور متوسط ساالنه  اهایآزاد در یهاقرن گذشته، سطح آب در 

 .است

 درصد کم  ۱۵تا  ۱۰درصد نازک تر و  ۴۰شمال تا  یایدر یهاخیتاکنون، در تابستان  ۱۹۵۰دهه  زا  

 .اندتر شدهعرض

 اتفاق افتاده است یدارتریو پا دتری، به کرات و به طور شدنینو ال دهیپد. 

 اهان،گی پرندگان،اند. تر شدهیسال گذشته طوالن ۴۰روز در هر دهه، در عرض  ۴تا  ۱تا حدود  شیرو فصل 

 ۶۰از  شیشود بیم ینیب شیاند. پمکان داده رییباالتر تغ یهاها وعرضبه طرف قطب انیحشرات و ماه

در  یانرژ یاز رشد تقاضا یناش ۲۰۳۰تا  ۲۰۰۰ یدر جهان در دوره زمان هیپا یمصرف انرژ شیدرصد افزا

 یالمللنیانجام شده توسط آژانس ب یهاینیب شیخواهد بود. طبق پ ایآس ژهیدر حال توسعه، به و یکشورها

 ۲۰۳۰تا  ۲۰۰۰ یهاسال نیب ه،یپا یانرژ یبرا یجهان یادامه روند موجود، تقاضا یویبراساس سنار ،یانرژ

 یامر، به معن نیا د،یتن معادل نفت خواهد رس اردیلیم ۳/۱۵درصد درسال به  ۷/۱نرخ رشد  نیانگیبا م

 یتن معادل نفت نسبت به سطح مصرف کنون اردیلیم ۱/۶معدل  ه،یپا یمصرف انرژ یدرصد ۶۷ شیافزا

 .است ندهیسال آ ۳۰ظرف 

از رشد مصرف  ترعیسر یبا آهنگ ،یو مصرف انرژ دیکربن در اثر تولدیاکسیانتشار د زانیم ندهیسال آ ۳۰ در

درصد در  ۸/۱ کنواختیبا رشد  ۲۰۳۰تا  ۲۰۰۰ یهاسال نیانتشار آن ب زانی. مافتیخواهد  شیافزا ه،یپا یانرژ

انتشار  زانینسبت به م شیدرصد افزا ۷۰ هکه به منزل دیتن در سال خواهد رس اردیلیم ۳۸به  تیسال، در نها

 است.  یساالنه کنون

و حمل و نقل،  روین دیدرحال توسعه خواهد بود و بخش تول یاز مصرف در کشورها یناش شیافزا نیدو سوم ا

 یرشد انتشار د ییایرا موجب خواهند شد و مکان جغراف دکربنیاکسیانتشار د شیدرصد افزا ۷۵از  شیب

 درحال توسعه منتقل خواهد شد. یبه کشورها یصنعت یشورهاکربن از کدیاکس
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 تقسیم بندی انواع انرژی

 :های مختلفی دارد که عبارتند ازکند، انرژی شکلو توانایی انجام کار را بیان می انرژی، استعداد

توانند به انرژی مکانیکی، انرژی زمین گرمایی، شیمیایی، الکتریکی، تابشی و انرژی اتمی، که همه انواع انرژی می

اشد، بونگی استفاده از انواع انرژی میدیگر تبدیل شوند. به طور کلی و به لحاظ اقتصادی که موضوع اصلی چگهم

 :شودمده زیر تقسیم میانرژی در جهان به چهار گروه ع

 تجدید ناپذیر؛ های آلوده کننده وانرژی 

 پذیر؛ تجدید های آلوده کننده وانرژی 

 ناپذیر؛ تجدید های بدون آلودگی وانرژی 

 امحدودن تجدید ناپذیر و های بدون آلودگی وانرژی. 

 

 پاک یهایتوجه به انرژ تیاهم

نو به رغم ناشناخته ماندن، به سرعت درحال گسترش  یهایانرژ امروزه

 ،یدیخورش یجبران خواهد بود، انرژ رقابلیو نفوذ است و غفلت از آن، غ

منابع  نیتراز عمده ییگرما نیزم یوانرژ وگازیب وماس،یب ،یآب ،یباد

سبب  ،یالدیم ۱۹۹۵باشند. وقوع سه عامل در سال یپاک م یهایانرژ

باد  یبه خصوص انرژ ر،یپذدیتجد یهایانرژ یبرا ینقطه عطف جادیا

 شده است.

 ای در جوخانهتغییرات آب و هوایی بر اثر انباشت گازهای گل 

 افزایش تقاضای مصرف انرژی برق در سراسر جهان 

         کارشناسان پذیر بود که با صراحت از سوی های تجدیدانرژیشدن چشم انداز نوید بخشی در مورد گشوده

 .اعالم شد
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ساعت برق  لوواتیهر ک یدر ازادر نظر گرفت  دیبا

زغال سنگ از  یبه جا ریپذدیتجد یهایاز انرژ یدیتول

خواهد شد.  یریجلوگ CO2 لوگرمیک کیانتشار حدود 

 یدرصد انرژ کیهر  یبه عنوان نمونه، برا نیبنابرا

 ۱۳ شود، حدود نیباد جانش یمتداول که توسط انرژ

 ن،یچن. همابدییکاهش م CO2 گازدرصد انتشار 

 (یدیعوامل باران اس) تراتین دیکاهش سولفور و اکس

  .باد است یانرژ یستیز طیاز منابع مح گرید یکی

 یوجود پست نیچنمناطق و در اکثر فصول سال، هم شتریو تابش آفتاب در ب یمیمناسب اقل نهیوجود زم ران،یا در

 ،ییگرما نیزم یانرژ دیتول یهاتیباد و قابل یباال لیآب، داشتن مناطق واجد پتانس ینهرها ریها در مسیو بلند

راستا، با توجه به  نیو پاک فراهم آورده است. در ا نو یهایاستفاده و گسترش انرژ یرا برا یالزم و مناسب نهیزم

 یهالیاست استفاده از پتانس دیام ر،یاخ یهادر سال ،یبرق آب یهاروگاهیکشور در ساخت ن یتوان مهندس شیافزا

کشور  یآب یاهروگاهین تی، ظرف۱۳۸۱شود در سال  لیتبد دیجد یهاروگاهیدر ساخت ن تیاولو کیبه  یبرق آب

 .دیبرق کشور رس دینصب شده، تول تیکل ظرف رصدد ۱۰به 

 (یدیخورش یهاکنآبگرم) یدیخورش یاز انرژ یاستفاده حرارتو  ییگرما نیو زم یباد یهایاستفاده از انرژ

 یاقتصاد نده،یتا افق دو دهه آ کیو فتوولتائ یدیخورش یحرارت یهاروگاهیشدن است. اگر چه، ن یبه اقتصاد کینزد

 یدیخورش یانرژ میعظ لیها، با توجه به پتانسساخت آن یاهیآورو کسب فن قاتیتوسعه تحق کنینخواهد بود، ل

نو با موانع عمده و  یهایانرژ یریکارگه در راه ب رانیوجود، ا نیا با .برخوردار است ییباال تیاز اهم رانیدر ا

در کشور است. نبود شناخت از  یدروکربنیه یموانع، وجود نفت ارزان و منابع غن نیاز ا یکیمواجه است.  یاساس

نبود  نو، یها یبه انرژ یابیموانع دست گریوالن از دوآن توسط مردم و مس یاینو و مجهول ماندن مزا یهایانرژ

  .است یبرهه زمان نیالخصوص در ا یعل ،یاقتصاد هیتوج

که در حال  ،یاهسته یسنگ و انرژزغال ،یعیطبنفت، گاز از جمله ستیز طیمح ندهیو آال ریپذانیپا یهایانرژ

 ریو جبران ناپذ یطیمح ستیز یهاندهیآال یدر جهان هستند، همه دارا یکننده انرژ نیحاضر، عمده منابع تأم

 …ازن و هیبردن ال نیها، از بقطب یهاخیذوب شدن  ن،یزم یدما شی، افزاCO2 شیافزا لیو فضا، از قب نیدر زم

 یهایجهان از انرژ یانرژ نیتأم یبه سو دیبا ندهیجهان در آ یانرژ نیتأم یبرا بشری دانش حرکت که هستند

 باشد. ندهیآال یهایآن با انرژ ینیپاک و جانش
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 نتیجه گیری

ترین عامل انهدام و آلودگی محیط زیست در میان عوامل انسان ساخت، عبارت آمارها، گویای آن است که بزرگ

است از تولید، تبدیل و مصرف انواع انرژی، این درحالی است که نه تنها مصرف انرژی در جهان در سطح ثابتی 

معیت، میل های آتی ناشی از افزایش ج، حاکی از افزایش مصرف آن در سالهاباقی نخواهد ماند، بلکه پیش بینی

درصد بیش از  ۷۵دالر یعنی، تقریباً  ۷۰۰۰به حدود متوسط لید ناخالص سرانه در جهان که به رفاه و افزایش تو

گیگا تن کربن در  ۹/۵اکسید کربن از ن انرژی، افزایش میزان انتشار دیپیامد مصرف این میزا .باشد ۱۸۹۰سال 

را باید به این میزان اضافه کرد.  NOX و SOX خواهد بود. انتشار گازهای آالینده ۲۰۲۰در  ۴/۸به  ۱۹۹۰سال 

 :دهد که دو راه حل اصلی برای تعدیل این مشکل وجود داردان میمطالعات و تجربیات نش

 افزایش بازده مصرف انرژی. 

 پذیر در ترکیب انرژی جهانهای تجدیدافزایش سهم انرژی. 

های فسیلی، هر چند های تجدیدپذیر در مقایسه با سوختیار مهم است که استفاده از انرژیبس یادآوری این نکته

گذاری بسیار باالتر و حتی چندین برابر های سرمایهار اندک برخوردار است، لکن هزینهبرداری بسیاز هزینه بهره

های حرارتی حداقل سه برابر، نیروگاهای بادی هگذاری توربینهای سرمایهاهد داشت. به عنوان نمونه، هزینهخو

های گاز است. در گذاری توربینرمایهبرابر هزینه س ۱۰های فتوولتائیک حدود برابر و سیستم ۸ خورشیدی بیش از

درصد از کل  ۴ مروزادرصد و  ۲تر از های نو در حال حاضر کمهمین موانع سبب شده که سهم انرژیحقیقت، 

شود. استفاده از منابع انرژی جدید، بجای منابع فسیلی الزامی است. سیستم جدید انرژی انرژی مصرفی جهان 

کربن، نظیر انرژی خورشیدی آینده، باید متکی به تغییرات ساختاری و بنیادی باشد که در آن، منابع انرژی بدون 

دالیل متعدد، نفوذ و گیرند. که در حال حاضر به ورد استفاده قرار مینند بیوماس مای و کربن خنثی ماو هسته

 fiammco.irایت سمنبع: وب .های نو را بسیار کند و محدود ساخته استتوسعه انرژی

 99راز/ بهار کوکارانین هیریموسسه خ یکننده: روابط عموم هیته


