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 «تواند به نجات کره زمین کمک کند یآوری که منو 10» 

 

رسد کاری از دست ما ، به نظر میبالیای طبیعی رو به افزایش استساله تغیرات آب و هوایی و هرکه جهانی در 

 توانیم انجام دهیم؟چه کارهایی می اهیم بدانیم برای کمک به این اوضاعبخوساخته نیست. اما شاید 

های فسیلی ه محیط زیست وارد کرده است. سوختهای جدی بهای انسانی آسیباز زمان انقالب صنعتی، فعالیت

ین و تغییر کند که عامل اصلی گرم شدن کره زممنتشر می را ایخانهگازهای گل ،مورد استفاده در تولید انرژی

جدیدی که  هایوریآها در سراسر جهان میلیاردها دالر برای تحقیق درمورد فندولتالگوهای آب و هوایی است. 

 اند.سرمایه گذاری کردهدهند ارائه میرا  منابع انرژی جایگزین

فظ آن برای حبه  زمین، حفاظت از سیارهدرجهت  هایی نوخت در تالشند تا با ایدهشمندان و مخترعین سندا

 توانید مطالعه کنید:هایی از آن را میهای بعدی کمک کنند. در زیر نمونهنسل
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 LEDالمپ .1

LED جدیدی است آوری نسبتا است. این فن "دیود تابش نور"فمخف

های المپگیرد. های حبابی مورد استفاده قرار میکه در ساخت المپ

LED 10کنند تنها تولید میترین انرژی ممکن را که بیشاین با 

را (  ایهای رشتهالمپ )بابی قدیمی های حدرصد از مصرف المپ

هزار ساعت است که  30بیش از  LEDهای طول عمر المپدارند. 

ای های رشتهی المپهزار ساعته 8مقایسه با طول عمر  این رقم در

 است. و قابل توجه  گیرچشمبسیار 

 

 

 هاچال گاز خاک. 2

های شوند. با توجه به واکنشی موارد بازیافت میخردر ب وهای عمومی دفن که زباله ها مناطقی هستندچالخاک 

ها، مقادیر زیادی زباله داخلمختلف شیمیایی 

متان و  ترین آنای که بیشخانهگازهای گل

. کارشناسان دنشوتولید میاست ن بکراکسیددی

گازها و های استفاده از این هاست روشمدت

تولید انرژی  چنینهم ها وآن هارهایی برای مراه

مورد بررسی و احتراق، در جهت را  از این گازها

گذاری ایاالت متحده سرمایهاند . مطالعه قرار داده

کرده است و  هاآوریفناین نوع  روی فراوانی بر

ی مهار و استفاده از این خاک پروژه برا 399

 ها دارد.چال
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 انرژی باد. 3

عنوان پذیر بودن به دیود است. انرژی باد به دلیل تجدمهم دیگر انرژی سبز است و دارای پتانسیل نامحدد منبع با

های فسیلی شناخته جایگزینی پایدار برای سوخت

انرژی  ادی که برای مهارهای بشود. توربینمی

شوند، فضای نسبتا کمی را باد استفاده می جنبشی 

ثرات محیطی و دارای حداقل اکنند اشغال می

ی باد انرژاز بیشتر کشورها در سراسرجهان هستند. 

درصد از کل تولید جهانی برق  4که در حال حاضر

درصد از 44. انداستقبال کردهدهد را تشکیل می

سال  اتحادیه اروپا درشده در های تولیدیکل انرژ

 از نیروی باد بوده است. 2015

 انرژی حرارتی اقیانوس. 4

تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس فرآیندی است که در 

هنوز در مراحل  ی حرارتی اقیانوس،رژشود. تبدیل انمورد نیاز از تغییر دمای آب اقیانوس تولید می ژیآن انر

گذاری سرمایهدالر  هااما با میلیون ،ابتدایی خود است

های بزرگی در این جهت برداشته امگ برای تحقیقات،

وری با دردست داشتن آشمندان این فندانشده است. 

کشورهای گوناگون پتانسیل زمایشی درچندین پروژه آ

دانند. تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس آن را بسیار زیاد می

های وردهو دارای فرآشود باعث تولید انرژی سبز می

آب شیرین به منظور  جانبی بسیار مهم از جمله تامین

در حال حاضر کشور باشد. یماستفاده خانگی و  بیاریآ

مربوط به کشور جهان است که تاسیسات  ژاپن تنها

 کوما واقع را که در جزیره تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس

  دارد.را  شده است
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  ایی هستهانرژ .5

ای را ت هستهته چندین تاسیسایافتوسعهترین منابع انرژی در جهان است. کشورهای ای یکی از مهمهستهانرژی 

این درحالی . کنندی تولید میانرژ که  عنصر اصلی آن اورانیوم است ایاند و از طریق شکافت هستهاندازی کردهراه

ای در چرنوبیل هستهشود رو به کاهش است.  فجایع م از آن استخراج میویمقدار سنگ معدنی که اوراناست که 

مندان به دنبال اپن باعث شده است که دانشو ژ

ای فرآیند شکاف هستهر جایگزین برای عناص

توریوم به دلیل فروانی در پوسته زمین به باشند. 

ای تبدیل ژی هستهجایگزین جدیدی برای انر

ای های هستهکه زبالهبه دلیل آن شده است و

به  تبدیل کند این عنصر راتری تولید میبسیار کم

به نظر کند. می بهترین گزینه برای جایگزینی

ی یندهای مبتنی بر توریوم آی هستهانرژ رسدمی

 شد.با درجهان ایهسته انرژی

  تکنولوژی سوخت سلولی. 6

های استفاده از سلول مبنی سوخت سلولی برتکنولوژی 

 هایسلولسوختی برای تولید انرژی پایدار است. 

اند از دو الکترود و یک الکترولیت تشکیل شدهسوختی 

های شیمیایی استفاده واکنشو برای تولید برق از 

ای های سوختی حوزهوری سلولآاز فناستفاده  .دنکنمی

ای جایگزین زینهبه عنوان گ را آن است که دانشمندان

دهند. این های فسیلی مورد بررسی قرار میبرای سوخت

های قدیمی مورد های اتومبیلوری معموال در باتریآفن

هایی ال راهدان به دنبو دانشمن ه قرار گرفته استاستفاد

 ن هستند.کاربرد آ ش دامنهبرای افزای
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 های خورشیدی سازگارترپنل. 7

ترین منابع انرژی پایدار انرژی خورشیدی یکی از مهم

نوع  حالاین  است و دارای پتانسیل نامحدود است. با

های خورشیدی میزان وری مورد استفاده در پنلآفن

. اگرچه این نوع کندتولید شده را محدود میانرژی 

التزام پیشرفت و یا به دلیل های اخیر فناوری طی سال

 سراسر جهان پذیرفته شده است، یدر بسیاری از کشورها

در مقایسه با سایر منابع انرژی بسیار گران ین حال ا اما با

هایی برای اهرن سخت در تالشند است. بنابراین محققا

های مدتر شدن پنلنین کارآچها و همهزینهکاهش 

ها شامل استفاده وریبرخی از این نوآند. یابخورشیدی ب

 .باشدی میهای خورشیدهن در ساخت پنلاز سولفید آ

  وسایل نقلیه بهینه سوز .8

های توسعه یافته، وسایل نقلیه یکی ری از اقتصادایبسدر 

ای خانهکننده گازهای گلتولیدمل ترین عواز بزرگا

در  کنون کارشناسان محیط زیستته تاذشگاز هستند. 

و، خواستار نندگان خودرکدهای خود علیه تولیانتقاد

 نیااند. نقلیه سازگار با محیط زیست بوده تولید وسایل

با  هینقل لیوساتولید در  یصعود یروند بااخیرا  اتانتقاد

برای بسیاری از است. موثر بوده  بهینه سوخت

تولیدکنندگان خودرو در اروپا، ایاالت متحده و ژاپن 

ردی است که قبل ترین مواراندمان سوخت یکی از مهم

کنند. به منظور بازار به آن توجه می از ورود خودرو به

این  ای،خانهگازهای گل سازی میزان انتشارمحدود

 . باید در دسترس عموم باشندخودروها با سوخت بهینه، 
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 و گرمایشی بهتر سرمایشی هایسیستم. 9

ها دیمی تنظیم درجه حرارت در ساختمانق روش

های تهویه مطبوع است که بسیاری از استفاده از سیستم

یادی انرژی را از منابع تجدید ناپذیر ر بسیار زها مقادیآن

های تهویه مطبوع از از سیستمبرخی کنند. مصرف می

کنند که باعث انتشار استفاده میهای فسیلی سوخت

 گزینهشود. بهترین ای به جو میخانهگلهای گاز

امروزه  .ی خورشیدی استاستفاده از انرژ ،جایگزین

 کارها بههای مختلفی در طراحی ساختمانسیستم

 تبدیل کنند.  مصرفی اند تا نور خورشید را به انرژیرفته

  هابندی بهتر ساختمانعایق. 10

هایی ارد. خانهتر از صفر است شهرت دهای سخت که درجه هوا اغلب کمعلت داشتن زمستان شمالی بهیکای مرآ

های عایقاند، از ب وهوایی ساخته شدهآکه در چنین شرایط سخت 

بین بسیاری از . از کنندای جلوگیری از سرما استفاده میگوناگونی بر

های بسیار اسپری یکی از گزینه ، عایق کفهای عایق مورد استفادهسیستم

 از استفادههای اخیر کارشناسان مناسب است. این درحالی است که در سال

کنند و به کاری سنتی خودداری میهای عایقوع عایق و سایرروشاین ن

ترین از سادهیکی های عایق سازگار با محیط زیست هستند. دنبال سیستم

ضایعات صنعتی از ستفاده از عایق کتان های سازگار با محیط زیست، اروش

های سلولزی که معموال از کاغذهای بازیافتی عایقچنین قابل بازیافت و هم

 بندی،های جدید عایقوریآاز این فناستفاده  . با، استشوندساخته می

ها کمک چالهای دفع شده در خاکصاحبان خانه به کاهش میزان زباله

 کنند. می
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