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  چکيده
سیاست  و اقتصاد در نقش تعیین کننده ای حال حاضر در بحساب آمده و دنیای امروزی انرژی مهم ترین چالش بشر در

مدن عوارض آاست که باعث پدید محدودیت هایی برخوردار امکان استفاده ازانرژی های فسیلی از جهانی ایفامی کند.

محدود  باران های اسیدی.و  کاهش تنوع زیستی الیه ازون، جمله تخریب از می شود، زندگی بشر منفی گوناگونی در

انرژی  امروزی به بشر باتوجه به نیاز و باشد واند درکاهش این معضالت مؤثرمی ت این سوخت ها کردن بهره بردن از

جزء انرژی  مطرح و برای تأمین نیاز بشر درحال حاضر مواردی که از اندیشید. این زمینه در را تمهیداتی باید نامحدود،

زیست توده ازجمله انرژی  وزمین گرمایی  بادی، انرژی های خورشیدی، منابع تجدیدپذیر می باشند. هستند، های نو

 دراین مطالعه سعی شده با بررسی معیارهای طراحی معماری روستایی اقلیم کوهستانی ایران و پاک هستند. های نو و

  روشهای دریافت انرژی تجدیدپذیر به مدلی ازطراحی دست یافت که در نهایت می تواند به معماری پایدار کمك کند.

 

 اقلیم کوهستانی ایران معماری پایدار، روستا، ،جدید پذیرتانرژی  کليدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
با گذشت زمان و تکامل تفکربشری، مصرف انرژی به صورت تصاعدی افزایش یافته و در جهت جانشینی انرژی مصرفی، 

ر، به دنبال خود مدیریت و تفکرانسانی به جای تکنولوژی و تکنولوژی به جای نیروی فیزیکی انسانی گام برمی دارد. این ام

سبب تنوع مصرف وبهره برداری از منابع انرژی وتغییرات دریافت تقاضای انرژی میشود. گرچه هنوز نفت در تأمین انرژی مورد 

نیاز جهان نقش مسلطی ایفا میکند، بااین حال وابستگی شدید و نیاز فزاینده ی جهان به منابع انرژی و محدود بودن ذخایر 

ای فسیلی و همچنین آلودگی های ایجاد شده توسط آن ها موجب شده است تا بکارگیری انرژی های نفتی وسایر سوخت ه

 پاک و تجدیدپذیر به عنوان یك اولویت، به ویژه در بخش معماری و ساختمان مورد توجه قرار گیرد.  

 

 اهميت انرژی -2
گون ظاهر میشود، مایۀ بقا و تداوم جهان امروزی انرژی که در اصطالح فیزیك به قابلیت انجام کار تعبیر و به صور گونا

ماست. این وابستگی با توجه به سیر تاریخی مصرف آن، در ابتدا به سوخت چوب و پس از آن به زغال سنگ و سپس از اواسط 

سایر  درصد از انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی و بخش وسیعی از مصارف19به نفت کامال مشهود بوده است. امروزه  11قرن 

کشورهای جهان از انرژی های فسیلی تأمین می شود. طبق پیش بینی های انجام شده در صورت عدم تغییر میزان مصرف 
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میلیون سال را پشت سر گذارده است،  099تا  099انرژی، همه ی منابع سوخت های فسیلی که طبیعت برای ایجاد آن 

 [1] حداکثر طی همین قرن به پایان خواهد رسید.

آشکار شد، ناشی از رشد سریع مصرف انرژی و محدود بودن منابع سنتی آن بود.  1109ل انرژی که اوایل سال های مشک

 خوشبختانهعیب کار در اینجاست که منابع اصلی انرژی متکی به نفت است و آن هم در مناطق محدودی از جهان وجود دارد. 

و هنگامی که نخستین  آیدمی حساب به جهان کشورهای ثروتمندترین از انرژی متنوع ذخایر و منابع بودن دارا نظر از ایران

 [2]درصد نیاز جهانی انرژی را تولید میکرد.  09بحران جهانی نفت ظاهر شد، منطقه خلیج فارس 

ان نگرانی فعلی درباره انرژی ناشی از این واقعیت است که منابع نفت وگاز که مهم ترین انواع انرژی هستند محدود و پای

مدیریت مصرف انرژی ابزاری توانمند برای بهینه سازی مصرف انرژی،صیانت از ذخایرملی وجلوگیری از آلودگی محیط پذیرند. 

درواقع ماهیت مدیریت انرژی به معنای انجام دادن بدون دستیابی به آنچه که موجود است نمی باشد بلکه . زیست می باشد

درصد، ضایعه ای بزرگ  09دردسترس است. مصرف انرژی در ایران با تلفاتی در حدود گویای انجام دادن با آن چیزی است که 

دست یافتن به راه حلهایی برای مشکالت زیست محیطی که امروزه با آنها  برای اقتصاد و توسعه آتی کشور محسوب میشود.

کلیه دست اندرکاران بزرگ  یدار است.نیازمند اقدامات طوالنی مدت وبرنامه ریزی شده ای در جهت توسعه پا، روبرو هستیم

ترین و  یکی از باکفایتجهانی معتقدند که باید پایه انرژی را از نفت خارج ساخت و آن رابر دوش انرژی های قابل تجدید که 

 .قرار داد کارآمدترین راه حلها به نظر می رسند

 

 انرژی های تجدید پذیر  -3

 .باشد موجود آن تجدید پذیر در های انرژی از بزرگی منبع بسیار که ستا شده موجب ایران کشور جغرافیایی موقعیت

از اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیر باز به روش های  رایگان، پاک و عاری بودن بر تجدیدپذیر عالوه منابع این

انرژی پاک با استقبال فراوانی میان جایگزینی انرژی های فسیلی با  گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. که در این

را نام برد که همگی  زمین گرماییانرژی های خورشیدی، بادی و  روبرو شده است. از جمله انرژی های جایگزین می توان

 را دارند.روستاهای مناطق کوهستانی ایران  رقابلیت استفاده د

 

 انرژی خورشيدی -3-1
 بوسیله که مد و جذر انرژی از آن قسمتی و زمین داخل انرژی ژی اتمی،تقریبا تمام شکل های زمینی انرژی )غیر از انر

 999سرچشمه می گیرند. خورشید شیء هیدرودینامیکی شگفت انگیزی است به قطر  از خورشید می باشد( ماه جاذبه نیروی

ندگی را در کره زمین کیلومتر که از یك توده گاز، عمدتا هیدروژن تشکیل شده که با پرتو افشانی همیشگی خود، ز 1 019

امکان پذیر ساخته است. هسته خورشید به شدت گرم است، به طوری که همجوشی اتم های هیدروژن و تشکیل هلیوم را 

امکان پذیر می سازد. بر اثر این همجوشی، انرژی به صورت تشعشعات الکترومغناطیسی با فرکانس زیاد آزاد می شود. و این 

آیندهای تشعشعی پی در پی به سطح خورشید منتقل می شود. تشعشعات الکترومغناطیسی که به انرژی به وسیله یك رشته فر

کیلومتر در ثانیه در فضا منتشر شده و زمین که در فاصله  099 999صورت اشعه واگرا از خورشید ساطع می گردند، با سرعت 

 [2[]4[]0] رژی منتشر شده از خورشید را می گیرد.میلیاردیم ان 2میلیون کیلومتری خورشید قرار دارد، تنها در حدود  109

کیلو وات بر هر متر مربع است. مقدار انرژی که  000/1مقدار انرژی متوسط خورشیدی که به جو زمین میرسد، در حدود  

به سطح زمین می رسد، بسیار کمتر و مقداری که قابل بهره بر داری است، از آن هم کمتر است. چنانکه مجموع انرژی 

خورشیدی را در زمین هایی که نه در تصرف کسی و نه در زیر کشت است حساب کنیم، در آن صورت به بهترین وجه ظرفیت 

 TW999 19 بالقوه بهره برداری از انرژی خورشیدی به دست می آید. طبق برآوردها این رقم به طور متوسط در سال  

 [2تراوات( است. ])
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 انرژی بادی -3-2

د در عرض های مختلف کره زمین موجب تغییراتی در فشار و دمای هواشده و باد به وجود می آید. در تابش نور خورشی

مناطق گرمسیر، تابش نور خورشید سبب افزایش حرارت محیط می گردد و در مناطق قطبی افت درجه حرارت به وجود می 

عبور می کند، گرما را از مناطق گرمسیر به آید. اتمسفر کره به وسیله چرخش زمین حول محور خود که از قطبین زمین 

 مناطق قطبی انتقال می دهد. در مقیاس جهانی، این جریانات اتمسفری به صورت یك عامل مهم انتقال گرما عمل می نماید.

عالوه بر عوامل فوق، عوامل دیگری مانند مشخصات توپوگرافی محل و تغییرات فصلی دما، توزیع انرژی باد را تغییر می 

هند. برای مثال اختالف ظرفیت گرمایی بین زمین و آب دریا در ساحل، ایجاد نسیم دریایی می کند و در دره ها و کوهستان د

 [2[]0جر به ایجاد بادهای محلی می شود. ]ها فرایند مشابهی من

حدود یك چهارم  انرژی در خود نهفته دارند که از این مقدار انرژی موجود در باد TW2099بادهای جهان جمعا حدود 

 [2متری زمین قرار دارد. ] 199آن در 

 

 انرژی زمين گرمایی )ژئوترمال( -3-3

 انرژی به معنی گرما و گرمایی گرفته شده است. بنابراین،« ترمال»به معنی زمین، و « ژئو»ژئوترمال از کلمه ی یونانی 

در  که خورشیدی انرژی از گرمایی زمین است. انرژی مینز منشا درونی با انرژی گرمایی( یا زمین )انرژی معنای به ژئوترمال

 این.گرفته است نشات زمین عمق در اکتیو رادیو عناصر همچنین فروپاشی و شده ذخیره زمین داخل در سال هزاران طول

 رقاد تنهایی استخراج آن،به آوری فن توسعه صورت در میشود هدایت به سطح زمین اعماق از حرارت صورت به که انرژی

 است زمین عمق در موجود واقع گرمای در گرمایی زمین انرژی.کند تامین را بشر امروز وآینده انرژی نیازهای کلیه بود خواهد

 رابطه ، زمین عمق افزایش و حرارت افزایش درجه میان البته . یابد می افزایش آن عمق به رفتن زمین با حرارت درجه و

درون  گرمای و میکند،حرارت پیدا انتقال سردتر ناحیه تر به گرم ناحیه سمت از همیشه حرارت اینکه به نظر.وجود ندارد خطی

 کل سطح از پیوسته طور به حرارتی مگاوات میلیون 42 با توانی معادل تقریبا.میکند حرکت سطح به نزدیك نواحی به زمین

 منتقل گرفته است بر در را زمین که ردیس فضای به پیوسته طور انرژی، به مقدار این که است استحصال قابل زمین کره

 معادل پنجاه زمین پوسته فوقانی کیلومتر 11 در شده حرارتی ذخیره انرژی که است شده محاسبات،مشخص طبق .میشود

 [2[]8] .است جهان امروز شده وگاز شناخته نفت منابع از آمده دست به انرژی کل برابر هزار

 

 کاربرد انرژی های تجدید پذیر-4

 تأمین همچنین و صنعتی، کشاورزى تولیدى، هاى جهت فعالیت در روستایى جوامع درآوردن حرکت به براى اقدام لیناو

 که معنا باشد. بدین مى امروزى قبول قابل مبناى معیارهاى بر ها آن انرژى نیاز کردن برآورده روستائیان، براى الزم حداقل رفاه

  .است مناطق نیاز این مورد انرژى تأمین به منوط وستاهار در اجتماعى و برنامۀ اقتصادى هرگونه

توزیع  عدم دلیل به ایران روستایى بخش در انرژى مصرف است و  طرح ایران کشور مشکالت از یکى روستاها انرژى تأمین

درکشور را  ستایىرو انرژى تأمین نو در هاى انرژى باالى پتانسیل نیست. از این رو برخوردار الزم تجانس از جمعیت یکنواخت

 بر مبتنى کار این و داد توجه قرار مورد را اى منطقه هاى ویژگى باید روستایى رسانى انرژى نمی توان نادیده گرفت؛ اما در

 توان نمى کشور تمام روستاهاى براى کالن سطح در و باشند مى محلى شرایط تابع نو هاى انرژى نیست. زیرا کلى الگوهاى

 برخوردار بیشترى اولویت اقلیمى از و طبیعى شرایط برحسب که انرژى نوع از منطقه هر در کرد. باید ئهارا اى یکپارچه مدل

 .نمود استفاده است

در این راستا در این قسمت امکان سنجی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای تأمین انرژی روستایی مناطق کوهستانی 

 ی قرار می گیرد: ایران با توجه به شرایط محلی مورد بررس
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 کاربرد انرژی خورشيدی -4-1

به  انرژی این از که بود فردی اولین سلیمان حضرت شاید .قدیمی است و طوالنی بسیار خورشیدی انرژی از استفاده سابقۀ

 اندشمن های کشتی آن، انعکاس با و نموده متمرکز خورشید را نور آینه، با ارشمیدس بعدها، .کرد استفاده سالح عنوان

  ... و را سوزاند کشورش

قول  به که است خورشید انرژی از استفاده برای جدید فنون دانش و از استفاده باشد، می اهمیت حائز اکنون که آنچه ولی

 در که است همین دلیل به شاید کار برد. به الکتریکی به انرژی تبدیل برای که این یا و کرد ذخیره را آن توان می (1180مول)

 هم که طوری به داشته است. بیشتری پیشرفت دیگر، های طبیعی انرژی به نسبت خورشید انرژی استفاده از اخیر، ۀده چند

 [1. ]دهند می ادامه خود کار به این انرژی با استفاده مورد امکانات و از تجهیزات بسیاری اکنون

 ف استفاده می شود که عبارتند از:در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستم های مختلف برای مقاصد مختل

 استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی  -

 «فتو ولتائیك»تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته به وسیله تجهیزاتی به نام -

 

 انرژی حرارتی خورشيدی -4-1-1

 در برق به مستقیم تبدیل و ىحرارت کاربردهاى به صورت خورشیدى انرژى از استفاده خورشید، تابش میزان به توجه با

 نیازهاى عمدة بخش تواند می انرژى این .است برخوردار مالحظه اى قابل اهمیت از تجدیدپذیر انرژی های انواع دیگر با مقایسه

 لحاظ به چه گرمایش، گرم و آب خورشیدى، سیستم های انرژى از حرارتى کاربردهاى میان از .نماید تأمین را انرژى به بشر

 مورد بیشتر جهان خورشیدى در انرژى از حرارتى کاربردهاى سایر با مقایسه در برآوردهاى اقتصادى لحاظ به چه و لوژیکىتکنو

 نیاز دماهاى متوسط به خورشیدى گرمایش و گرم سیستم های آب که است دراین ارجحیت این است. دلیل گرفته قرار توجه

 جغرافیایى، در شرایط به توجه با ساختمان ها، گرمایش و گرم آب براى تأمین ازنی مورد انرژى از مالحظه اى قابل سهم دارند،

 خورشیدى انرژى کاربرد جایگزینى میزان هر لحاظ این به گردد و تأمین خورشیدى انرژى توسط می تواند سال ماه های بیشتر

 [12[]19] .است برخوردار خاصى اهمیت از فسیلى جاى انرژی های به

 خورشيدی، که قابليت استفاده در مناطق روستایی دارد را می توان حرارتی های سيستم نيروگاهیغير کاربردهای

 :کرد بندی تقسيم زیر های زمينه در

 منازل و حمام  خورشیدی خورشیدی( برای گرمکنهای )آب آب مصرفی گرمایش -

 ساختمان های خورشیدی)گرمایش و سرمایش فضای داخلی ساختمان( -

 خورشیدی های نک شیرین آب -

 خشك کن های خورشیدی)برای خشك کردن مواد غذایی و محصوالت کشاورزی( -

 اجاق های خورشیدی -

 استخرهای خورشیدی -

 [19[]4] پمپ های حرارتی خورشیدی -

 

 پسيوسيستم گرمایش خورشيدی 

دسترسی  قابل  (Passive)پسیو طریق به خورشیدی به صورت مستقیم از حرارت با استفاده ساختمانها حرارتی نیاز تامین

 گیرد. بدین معنی می انجام خورشید مثل طبیعی عوامل از با استفاده و بطور طبیعی کردن ساختمان گرم در این سیستم .است

 بسیار مصرف انرژی با نهایت در و فسیلی انرژی به نیاز بدون که ساختمان سازد می فراهم را امکان سیستمی این چنین که

 [4] د.کن کار کمی

 :دارد وجود مختلفی روشهای ها ساختمان گرمایش پسیو های سیستم مورد در 
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 [1]شکل  (direct gain method)اهو پنجره طریق از اطاق داخل به خورشید نور ورود مستقیم -

 

 [4] مستقيم : ورود1شکل 

 

 [2]شکل  Drum wall) ( یآب دیوار و خورشیدی دیوار ترومب انرژی کننده ذخیره دیوار استفاده از -

 

    
 [4] آبی دیوار از : استفاده2شکل                                                
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 [4] : دیوار ترومپ2شکل

 

 (solar chimney design)استفاده از گیرنده مسطح قائم با جریان طبیعی هوا -

 

 [0]شکل  (attached green house )استفاده از گلخانه مجاور -

                           
 [4] آبی دیوار با همراه مجاور گلخانه از : استفاده3شکل         [4] ترومب  دیوار با همراه مجاور گلخانه از : استفاده3شکل 

 

 

 [4استخر یا حوضچه روی بام ]شکل  -
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 [4] بام روی حوضچه یا استخر از : استفاده4شکل                                                                 

 

 

 خورشيد فتوولتائيك انرژى -4-1-2

 تبدیل الکتریکى انرژى به و شیمیائى، متحرک مکانیزم هاى از بهره گیرى خورشیدى بدون انرژى آن در که سیستمى

 درصد 29تا  0معادل  بازدهى با را خورشیدى تابشى قادرند انرژى یمی نامند. سلول های خورشید فتوولتائیك را اثر آن شود،

صرفه  به مقرون اقتصادى لحاظ از کافى به میزان هنوز تابشى الکتریکى انرژى اگرچه کنند. تبدیل الکتریسیته مستقیما به

 و گردیده مشاهده یستم هاس این بهره برداری از به مربوط هزینه های در چشمگیرى کاهش اخیر لهاى در سا نمی باشد. ولى

 جاهایى در و دور مناطق که در کرد فراموش نباید یابد. ولى ادامه قیمت کاهش الزم با تحقیقات نیز آینده در می رود انتظار

 برق را این سیستم ها می گردد. استفاده فتوولتائیك سیستم های از نباشد مقدور الکتریسیته ارزان و سوخت دسترسی به که

 [2[]11] .می نامند نیز خورشیدى

دارد.  روستا آن در ساکن خانوارهاى تعداد عبارتى به یا روستا و مصرف کل به بستگى روستا یك در انرژى واحد هزینه

 سرمایه بهرة نرخ انرژى واحد هزینۀ در مهم دیگر است. عامل خورشید تابش میزان دیگر عامل فتوولتائیك مورد سیستم در

  .شد بیشتر خواهد انرژى واحد هزینۀ باشد بیشتر بهره نرخ هرچه که باشد روستا می انرژى تأمین

پست  یا انتقال خط نزدیکترین تا روستا فاصلۀ به بستگى زیادى انرژى واحد هزینۀ روستا به برق شبکه گسترش مورد در

 هرچه روستا می باشد، صرفم دیگر یافت. پارامتر مهم خواهد افزایش انرژى واحد هزینۀ باشد بیشتر هرچه فاصله دارد.

  .می یابد کاهش برق شبکه گسترش انرژى واحد هزینۀ بیشتر باشد روستا انرژى مصرف

 مصرف هرچه روستا می باشد، کل مصرف سطح دیگر خورشید، عامل تابش میزان بر عالوه فتوولتائیك سیستم مورد در

  .شد خواهد کمتر انرژى واحد هزینۀ باشد کمتر کل روستا

 بوده اقتصادى صرفۀ داراى سراسرى شبکۀ کیلومتر، 12الی  19از  کمتر فواصل در و خانوار بیست شامل روستاى یك در

 انرژى ساعت کیلووات هر هزینۀ .است به صرفه تر مقرون وات 099 فتوولتاییك سیستم کیلومترى 10الی  12حد فاصل  در و

 دلیل به شبکه از الکتریکى حاصل انرژى ساعت کیلووات هر هزینۀ و است ثابت سیستم فتوولتائیك از حاصل الکتریکى

می  نزولى کاهش شیب با مصرف( میزان )افزیش روستا در ساکن خانوار افزایش تعداد با مصرف میزان بر انرژى بهاى تقسیم

 فتوولتائیك هایسیستم  از استفاده خانوار 19 و شبکۀ سراسرى از کیلومتر 19 فاصلۀ با روستایى براى مثال طور به .یابد

 صرفه به مقرون شبکه از استفاده خانوار 10 و تعداد مذکور فاصله با روستایى براى که صورتى در می باشد مقرون صرفه

 اقتصادى کامال برق خورشیدى)فتوولتائیك( سیستم های دارد، قرار شبکه از دور ویا بوده جمعیت کم که روستا است. هنگامى

دهند که در نقاط کوهستانی و دور افتاده، استفاده از مولدهای برق دیزلی پر خرج تر از مولدهای بررسی ها نشان می  .هستند

 [19]. بادی و خورشیدی است
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 ای منطقه در و تهران غرب کيلومتری 121 در واقع طالقان در شبکه به متصل فتوولتائيك : نيروگاه 5شکل 

 کيلووات 31توان با کوهستانی

 [4]  1331 سال :برداری بهره تاریخ                                                                

 

 

  :فتوولتائيك های سيستم از استفاده مزایای

 .است الوصول سهل ساده و بسیار فتوولتائیك نیروگاه اندازی راه و نصب امکان -

 بدون واسطه و مستقیما را تابش از حاصل انرژی یكفتوولتائ سیستم های خورشیدی، نیروگاههای دیگر صور برخالف -

 نماید. می الکتریکی انرژی به تبدیل مکانیکی های

 وات تا میلی حدود باشد. )از می پذیر امکان بزرگ و مقیاسهای کوچك در خورشیدی انرژی نوع این از استفاده امکان -

 مگاوات( چندین

 .باشد دارا می ار روستایی و شهری مکانهای در استفاده قابلیت -

 .است راه اندازی و نصب قابل باشد داشته وجود سیستم این از بهره برداری امکان که نقطه هر در مصرفی نیاز به توجه با -

 خطی، دریافت سهموی ژئوترمال، باد، مانند پاک های انرژی صور دیگر به توجه با فتوولتائیك های پروژه اجرای زمان -

 سازد. می هویدا پیش از بیش را سیستم انعطاف خود قابلیت این که بوده کوتاه اربسی ... و مرکزی کننده

 در شبکه توان افت از جلوگیری و سایی پیك همچنین و شبکه سراسری دسترس از دور نقاط به خط انتقال های هزینه -

 [12[]0] گردد. می باعث را انتقال

 

 روستاها در خورشيدی برق
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 است که داده نشان نتایج امروز که متمرکز می شدند کشاورزی توسعه بر صرفا توسعه روستایی  امر سیاستگذاران گذشته در

 همه توسعه نیازمند مختلف که اجتماعی ابعاد دارای است جامعه ای روستا نمی شود. محقق طریق این از صرفاً روستایی توسعه

 روستایی توسعه الزاما کشاورزی موفق نیز توسعه طریق ی، ازکشاورز نام به نظامی و کار و کسب توسعه صرفاً نه جانبه است

 کاهش باعث کشاورزی بهره وری افزایش ثانیا و نشده روستاییان همه عاید کشاورزی توسعه فواید اوال چون نمی شود. محقق

 شهرها سمت به بیشتر تمهاجر و آنان روزافزون و فقر روستاییان اشتغال کاهش باعث خود این و می شود انسانی نیروی به نیاز

 روز طول در کوچك واحد یك اگر که است رسانی می باشد. طبیعی برق روستایی، توسعه و تحول مهم عوامل جمله می شود. از

 فشار می شود موجب انرژی تبادل این کند، استفاده شبکه برق شب از زمان در و دهد انتقال شبکه به و کند تولید برق بتواند

 می دهد نشان جهانی شد. آمارهای داده توضیح پیشتر که می باشد فتوولتائیك سیستم همان آید. این وارد شبکه به کمتری

 از نیز ایران و می شود پذیر امکان2920 تا  2929 لهای سا فاصله کالن در سطح و در شکل این به خورشید انرژی از استفاده

 دالیلی به گرفت که خواهد قرار خانوارهایی اختیار در خورشیدی برق که است درحالی بود. این نخواهد مستثنی قاعده این

 از شده استحصال بنابراین برق ندارد. را آنها به رسانی برق امکان دولت مناطق، بودن العبور صعب و روستاها پراکندگی مانند

 [4[]3] است. مناطق این کردن دار برق برای گزینه بهترین خورشید انرژی

 

 ژی بادیکاربرد انر -4-2

 .گردد می تبدیل الکتریکی انرژی به سپس و مکانیکی انرژی به باد جنبشی انرژی بادی، های توربین در عملکرد نظر از 

 باستان چین در باد انرژی اولیه های سیستم است. مثال قدیمی تفکری بسیار بادی های توربین توسط باد انرژی از برداری بهره

 وسیعی طیف های بادی توربین کاربردهای و ها فعالیت گستره شدند. امروزه می گرفته کار به یطوالن های زمان نزدیك خاور و

 های سلول با قدرت بیشتر تولید و بهینه استفاده جهت را ها توربین این توان دهد. می می قرار پوشش تحت را صنایع از

 [2] .ترکیب نمود نیز )فتوولتائیك( خورشیدی

که در هستند از مناطق کوهستانی بادخیز  سردشت، اهر، زنجان، سقز، جلفا، کرمانشاه، سنندج و...شهرهای اردبیل، تبریز، 

 [10].بسیاری از زمان های سال دارای توان تولید برق بادی هستند

 

  بادی های توربين انواع -4-2-1

  عمودی چرخش محور با بادی های توربین-1

 عمودی های میله و گیرد می قرار باد به رو که اصلی میله اند یك شده یلتشک اصلی بخش دو از محور عمود های توربین

 نوع این دارد. در پایینی بازده ولی است ساده بسیار توربین نوع این ساخت .شوند می گذاشته کار باد جهت بر عمود که دیگر

 این بچرخد. نتیجه و پیدا کرده لنگر سیستم شود می باعث و کند می جذب دیگر طرف از بیشتر را باد توربین طرف یك توربین

 کار چندان است کم باد سرعت که مناطقی در و بوده برابر باد سرعت با دقیقا سیستم چرخش سرعت که است این طراحی نوع

 .باشد می باد وزش جهت به سیستم نبودن وابسته مزایای آن از نیست. آمد

 افقی چرخش محور با بادی های توربین-2

 مشکل نیز آنها ساختن و هستند تر گران و تر پیچیده باشند اما می تر رایج محور عمود مدل به نسبت ها ینتورب نوع این

 تر پیشرفته انواع در و کنند می کار هم باد پایین های سرعت حتی ها سرعت همه در .دارند باالیی بسیار راندمان ولی است تر

 پایه یك روی که است پره 2 مواردی در یا0 ها این توربین ظاهری نمای کرد. تنظیم باد وزش جهت با را آنها جهت توان می

 [2] .گیرند می قرار باد وزش جهت در همواره ها پره این اند شده نصب بلند

 

 ساختمان با بادی توربين سازی یکپارچه شرایط-4-2-2
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 نباید متوسط طور به باد سرعت اشند،ب موفق برق نیروی تولید در ساختمان در شده نصب بادی های توربین اینکه برای -

 .باشد ثانیه بر متر 0/0از کمتر

 هستند دارا بادی های توربین ادغام جهت ارتفاع کم های ساختمان به نسب بیشتری پتانسیل مرتبه بلند های ساختمان -

 .باشد بلندتر آن اطراف از  %00 حدود باید ساختمان سقف بادی، توربین ساختمان محل در -

 .شود واقع سقف مرکز نزدیکی در ربینتو -

 .گیرد قرار محل باد ترین شایع جهت در توربین -

 باالتر شده تولید قدرت و باد سرعت میانگین گرفتن در مهمی اثر توربین قرارگیری ارتفاع امده، عمل به تحقیقات براساس

 [11] .دارد

 

  آبکش بادی پمپ های -4-2-3

 قرن در بادی پمپهای از وسیع استفاده دوران از می باشد. پس آب پمپاژ باد، انرژی گاهیغیرنیرو مهم کاربردهای از یکی 

 افزون روز جایگزینی و 1169 و 1109 دهه های طی در برتر انرژی عنوان به برق کاربرد افزایش با قرن، این اول نیمه و گذشته

 متحده ایاالت و آرژانتین جنوبی، آفریقای چین، در دتاًعم بادی پمپ های هنوز بادی، پمپهای جای به الکتروموتوری پمپ های

 که میباشند کالسیك پَره پُر بادی توربینهای نوع از عمدتاً شده، برداری بهره بادی پمپ های میرسند. فروش به آمریکا

 توربینهای از استفاده موارد کلی طور به است. امروزه یافته بهبود مداوم طور به گذشته سال 10 طی زمینه در این در تکنولوژی

 :از عبارتند آب پمپاژ جهت بادی

 افتاده دور مناطق در حیوانات آشامیدنی آب تأمین  -

 کم مقیاس در آبیاری  -

 آبزیان پرورش جهت کم عمق از آبکشی - 

 [0خانگی ] مصرفی آب تأمین - 

 

 شدن  کم با طرف دیگر از یابد. می کاهش یزن آنها شده تمام قیمت بادی توربینهای سایز افزایش با که است ذکر به الزم

 می طی را صعودی روندی و حرارتی گازی نیروگاههای سوخت هزینه نفتی های فرآورده سوبسید حذف و گاز و نفت ذخائر

 .نماید می بیان را حرارتی و گازی به نیروگاههای نسبت بادی برق نیروگاههای پذیری توجیه آینده در امر این که کنند

 یك حدود تنها دهند قرار می استفاده مورد بادی برق مزارع احداث برای که را زمینی سطح از بادی برق نیروگاههای نهمچنی

 می دامپروری و کشاورزی استفاده آن قابل %11 و گردند می اشغال توربینها این خود توسط بادی مزارع سطح کل از درصد

 مزایای از دیگر یکی گیرند می قرار نیز افراد دید در معرض که بادی انرژی های سیستم انداز چشم و بصری های جاذبه باشد.

 [6] گردند. می مردم تلقی برای پاک انرژی از نمادی که بوده باید انرژی

 

 

 کاربرد انرژی زمين گرمایی )ژئوترمال(-4-3

 به تبدیل حال در که کره مذاب تۀهس زمین، کرة در رادیواکتیو موجود مواد تجزیۀ از حاصل حرارت از گرمایى زمین انرژى

می  سرچشمه زمین درون شیمیایى واکنش هاى رسوبى و حوضه هاى در ضخیم طبقات فشار کوه زایى، است، هستۀ جامد

می  منتقل زمین کرة جامد پوستۀ به و آتشفشانى ماگمایى نیز پدیده هاى و همرفتى جریان و رسانایى طریق انرژى از گیرد. این

 با نشانه های نیز دیگرى مناطق مناطق )سبالن،سهند، تکاب، ماکو خوی، دماوند و  در حرارتى انرژى پتانسیل کلى طور به .شود

 مطالع گونه هیچ تاکنون اما هستند، برخوردار توجهى قابل از اهمیت نها آ از پاره اى که دارند وجود پراکنده طور به ژئوترمال

 [19] .دارداست( وجود  نگرفته انجام نها آ هاى روى
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 گرمایی زمين منابع انواع-4-3-1

 :است زیر موارد شامل که کرد بندی عمده تقسیم گروه پنج در را گرمایی زمین منابع توان می کلی طور به 

 )هیدروترمال های سیستم(داغ آب . منابع1

زمین  منابع انواع میان در که کنند می پیدا انتقال زمین به سطح وسپس می شوند داغ زمین زیر در که هستند آبی منابع

 مشابه اساس کار هیدروترمال گرمائی زمین سیستم در .استفاده هستند بیشترین دارای تکنولوژی، امروزه به توجه با گرمایی

 گردد استخراج و اکتشاف بایست می که دارد وجود آب داغی مخازن زمین از مناطقی در که معنی بدین .باشد می صنعت نفت

گرمایشی  یا کاربردهای برق تولید جهت می تواند مخزن و فشار آب دمای و منبع کیفیت به بسته شده تخراجاس داغ آب.

 .شود استفاده

 خشك .منابع بخار2

باال  و آب با درجه حرارت بسیار از بخار ای که از آنها بخار خشك و یا آمیزه با درجه حرارت بسیار باال هستند منابعی 

 .در دنیا نادرند دارای آرمانی ترین شرایط هستند، امامتاسفانه این منابع جهت تولید برق این منابع به که استحصال می شود

 با نام  که از منابع بخار خشك بهره می گیرد، نیروگاه زمین گرمایی زمین گرمایی فعال در دنیا بزرگترین سیستم

Geysersو تا  گردید حفر 1124 در سال در این نیروگاه ن چاه تولیدو در کالیفرنیا، شمال سانفرانسیسکو واقع است. اولی است

دارای ظرفیتی  مگاوات ساخته شد. و در حال حاضر این نیروگاه عظیم 2999نیروگاه برای ظرفیت بیش از  26،  1119سال 

خنك کننده  سیستم یك از این نیروگاه. را تامین میکند از برق کالیفرنیای شمالی درصد 09 و حدود مگاوات بوده 809 بالغ بر

امااین  .در تولید برق باالتر برد را سیستم تا راندمان میکند سمت توربین استفاده به کشیدن بخار جهت آب برای ایجاد وکیومی

حل این  تالش هایی برای. زمین تزریق نماید و نمی تواند آن را دوباره به داده از بخار را به محیط درصد 89 تا 69 فرایند حدود

مگاوات افزایش  80 به منابع، خروجی سیستم رفته و تزریق بخار هدر درصورت اصالح این مشکل .انجام است درحال مشکل

 .راتامین کرد منزل مسکونی  8099 با این مقدار الکتریسیته می توان برق و یافته

مشکل  .است آن از یدروژنخارج شدن گاز سمی سولفیده geysers عمده ترین نگرانی در مورد این سیستم های باز مانند

  به زمین تزریق گردد. بسته شدن آنها می شود و باید دوباره توسط چاههای دیگری که باعث نمك در لوله هاست دیگر تجمع

 :تحت فشار . منابع0

ن درالیه های میا و ازنظر شرایط کلی به درجه اشباع رسیده اند و اند یافته تشکیل که ازآب شور هستند عظیمی منابع 

 6تا  0 درعمق و این منابع عمدتا حاوی گاز متان محلول هستند .وجوددارند محبوس صخره های اعماق زمین به صورت

 تخمین زده میشوند، اما غالبا درجه سانتیگراد 299تا  19 و درجه حرارت آنها بین کیلومتری از سطح زمین یافت می شوند

از این ذخایر  هستند زیرا به طور بالقوه بسیار خوش آتیه این نوع منابع د.درجه هستن 109 از دارای درجه حرارتی پایین تر

و  ازفضای باالی حبس شده ناشی از سیال گرم شده، انرژی هیدرولیك شامل انرژی حرارتی امکان استخراج سه نوع انرژی که

 .سوخت گاز متان محلول وجود دارد از انرژی شیمیایی ناشی

 :. تخته سنگهای خشك داغ4

و فیزیك  در اعماق زمین وجود داشته و درجه حرارت بسیار باال هستند که منبع آتشفشانی با عظیم سنگهای بسیار تخته 

 Enhanced Geothermal) سیستم های زمین گرمایی توسعه یافته سیستم های بهره برداری از این منابع به سخت دارند.

Systems)  که به اختصار EGS.گفته می شود 

موجود عدم وجود  و تنها محدودیت وجود دارد در اعماق، گرما باشدت های مختلف زمین کره که در همه جای از آنجا

سیستم  .زمین گرمایی برقرار کرد در توسعه انرژی را  می توان رشد قابل توجهی کمك این سیستم با آب می باشد لذا منابع

زمین دسترسی  داغ الیه های هزار متر( به 6تا  4 عمق سیار عمیق )باحفر چاه های ب با که می باشد صورت این به برداری بهره

همین کار . ایجاد می شود در سنگ شکافت هیدرولیکی این فشار در اثر که پیدا کرده، سپس آب با فشار باال به چاه تزریق شده
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 درحین عبور آب بدین صورت ی گردد.دو چاه ارتباط برقرار م و بین انجام می شود نیز ( Production Well ) برای چاه تولید

 درجه حرارت. نیروگاه می شود سیکل و وارد خارج از چاه تولید و دریافت داغ از سنگ های را ایجاد شده حرارت از شکاف های

د درصد وجو 10 حالت امکان افزایش بازده نیروگاه تا این درجه سانتیگراد بوده و در 189تا  100  بین این منابع از آب حاصل

 .دارد

 . موادمذاب0

 حرارت حالت ممکن برای منابع زمین گرمایی بوده که درجه آل ترین در واقع ایده این منابع که به نام گدازه ها میشناسیم

 فنی موجود، امروزه و محدودیت های به درجه حرارت باالی این مخازن توجه درجه سانتی گراد است. با 2999تا  099آن بین

 [8] م استفاده نمی شود.از این منابع عظی

 

 کاربرد انرژی زمين گرمایی در کشاورزی-4-3-2

 رایج حال این ها. با گلخانه و گرمایش روباز های زمین در کشاورزی از عبارتند کشاورزی در گرمایی زمین سیاالت کاربرد 

 بسیار رشد از که دارد ها اختصاص نهخا گل گرمایش تامین به فعالیت های کشاورزی در زمینه گرمایی زمین انرژی کاربرد ترین

 خا کردن گرم برای گرمایی زمین داغ مخازن آب سردسیر مناطق از برخی است. در بوده جهان برخوردار سرتاسر در خوبی

 دارد. رواج بسیار سردسیر، کشورهای در کاربرد این نوع استفاده می شود. طبیعی فصل از خارج گیاهان رشد کهای کشاورزی و

نهال  خانگی، گیاهان گل ها، انواع فرنگی، گوجه خیار، توان به می می شود کشت انرژی کمك این  به ه محصوالتی کهجمل از

 آنها تمامی که وجود دارد رشد گیاهان بهینه به شرایط رسیدن برای اشاره کرد. راههای  مختلفی کاکتوس ها انواع و درختان

 هوا جابه جایی هوا و سرعت خاک و محیط گلخانه، رطوبت در CO2 ور، غلظتن گیاه و میزان  هر بهینه رشد دمای براساس

 از تواند می گلخانه ها شیشه ای یا پالستیکی ساخته شود.گرمایش صفحات از می تواند ها خانه گل پایه ریزی شده اند. جداره

کویل  توسط و یا کف گلخانه یا روی زیر بستر داغ آب سیرکالسیون و یا حرارتی های مبدل هوا در اجباری یی جا طریق جابه

 عواملی نظیر به ترمال ژئو ای گرمایش گلخانه اقتصادی توجیه پذیرد. انجام فوق های از روش یا نهایتا ترکیبی دار و پره های

ه هزینه های سرمایه گذاری اولیه، هزینه های جاری، هزینه انرژی در مقایسه با ارزش محصول تولیدی در گلخانه، دسترسی ب

 [8] بازار مصرف و... بستگی دارد.

 

 معابر در یخبندان از پيشگيری و برف ذوب-4-3-3

و  خیابانها آسفالت به را گرم آبهای حرارت سرما فصول در توان می شود می تعبیه معابر زیر در که هایی لوله از استفاده با 

 زمین گرم معابر؛ آب در برف ذوب برای نمود. ذوب را طوحس این روی برف وسیله بدین و منتقل روها پیاده سطوح به یا ها جاده

                              [0][ 6]شکل.داشته باشد سانتیگراد درجه 09 الی 29 حدود در حرارتی بایست می گرمایی

 

 [0] 6شکل    
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 منازل گرمایش-4-3-4

داخل  به را گرمایی زمین گرم آب موجود، شوفاژ های سیستم مانند توان می ویژه ی رادیاتورها یا و کشی لوله کمك با

 برای .نمود استفاده محیط گرمایش تامین جهت گرم آبهای این حرارت از و منتقل … و ادارات بیمارستانها، منازل، های محیط

 [0] .باشند داشته سانتیگراد درجه 199 الی 09 حدود در حرارتی بایست می گرمایی زمین منازل؛ آبهای گرمایش

 

 
 

 گيرینتيجه -5 
 فرصت هاو ایجاد و محیط زیست با سازگارى و آسان دسترسى به لحاظ تجدیدپذیر انرژى منابع از استفاده مقاله این در

 در امکانات گسترده اى بررسى شد که گونه همان راستا همین مورد بحث قرار گرفت. در روستاها براى توسعه رشد و امکانات

 مناطق انرژى براى تأمین باالیى پتانسیل که همگی داراى دارد وجود کشور گرمایى در زمین د وبا انرژى خورشیدى، زمینۀ

 می باشد. کشور در روستایى کوهستانی

نتیجه مطالعات نشان می دهد که کمك به اقتصاد روستایی، بهبودشرایط زیستی، زیباسازی محیط و وجودپتانسیل 

 انرژی رسانی روستایى پاک به سوخت های فسیلی را توجیه می کند. البته در مناسب از عواملی هستندکه جایگزینی انرژی

می  محلى شرایط تابع انرژی های نو زیرا نباشد کلى بر الگوهاى مبتنى و داد قرار توجه مورد منطقه ای را ویژگی هاى باید

 بر که انرژى نوع از منطقه هر در باید ردک یکپارچه اى ارائه مدل نمی توان کشور روستاهاى تمام براى کالن سطح و در باشند

 .نمود استفاده است برخوردار بیشترى اولویت از اقلیمى و طبیعى شرایط حسب

 

 قدردانی -6
 با تشکر از کمك استاد تورج روشنایی بدر در نگارش و بازبینی متن مقاله.
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