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   نگرانی درباره تغییرات زیست محیطی در کنار افزایش قیمت روزافزان نفت و اوج تولید نفت و حمایت دولت ها، باعث رشد روزافزون وضع 
قوانینی می شود که بهره برداری و تجاری سازی این منابع سرشار تجدیدپذیر را تشویق می کنند.

انواع انرژی های تجدید پذیر عبارتند از:
1-انرژی آبی )نیروی برق آبی(

2-انرژی بادی
3-انرژی خورشیدی

4-انرژی زمین گرمایی
5-انرژی زیست توده )زیست سوخت(

6-انرژی هیدروژن

 براساس گزارش های 2۰16، 2/1۹ درصد از مصرف انرژی جهانی
و ۷/23 درصد از تولید برق در سال 2۰14 و 2۰15 از انرژی های

تجدیدپذیر تامین شده است. از این میزان مصرف انرژی، ۹/۹ درصد
از زیست توده سنتی، 2/4 درصد از انرژی گرمایی )زیست توده مدرن، 

گرمایش خورشیدی و حرارتی زمین(، ۹/3 درصد از هیدروالکتریسیته و 
2/2 از درصد برق از باد، انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی و زیست توده تامین شده است.

در سال 2۰15 مبلغسرمایه گذاری روی انرژی های تجدیدپذیر در سراسر جهان به 2۸6 میلیارد دالر
 رسید و کشورهای همچون چین و آمریکا به شدت روی سوخت های زیستی، انرژی بادی، خورشیدی و آبی سرمایه گذاری کردند.

باالترین نرخ  انرژی تجدیدپذیر وجود دارد که صنعت فتوولتائیک خورشیدی  با صنایع     در سراسر جهان، ۷/۷ میلیون شغل مرتبط 
استخدام را دارد. در سال 2۰15، بیش از نیمی از ظرفیت های برقی جدید به صورت تجدیدپذیر نصب شده اند.

    برخالف منابع انرژی های دیگر، منابع انرژی خورشیدی در سراسر جهان وجود دارد. گسترش سریع انرژی تجدیدپذیر و بهره وری از آن 
منجر به امنیت تامین انرژی، کاهش تغییرات آب و هوایی و منافع اقتصادی شده است.

    نتایج بررسی های اخیر نشان می دهد که انتشار گازهای گلخانه ای منجر به تغییرات آب و هوایی شد که این امر زمینه طراحی و ساخت 
فناوری های انرژی تجدیدپذیر جدید را فراهم کرد. در یک نظرسنجی بین المللی مشخص شد که مردم از گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر 
مانند انرژی خورشیدی و بادی حمایت می کنند.حداقل 3۰ کشور جهان در حال استفاده از انرژی تجدیدپذیر هستند که بیش از 2۰ 
درصد از انرژی مصرفی را تامین می کند. گزارش هاحاکی از آن است که بازارهای انرژی  تجدیدپذیر طی دهه آینده گسترش خواهند یافت.

در حال حاضر کشور ایسلند و نروژ تمام برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین می کنند و کشورهای بسیاری نیز برنامه دارند تا 
در آینده نزدیک به این هدف برسند و تنها از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده کنند. دولت دانمارک تصمیم گرفته است که تا سال 2۰5۰ 

تمام انرژی های مصرفی)برق، حرکتی و سیستم گرمایشی/سرمایشی( را از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین کند.
   بسیاری از پروژه های انرژی تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ انجام می شوند و تکنولوژی های متکی بر انرژی های تجدیدپذیر جدید نیز 

مناسب استفاده در مناطق روستایی، دورافتاده و کشورهای در حال توسعه هستند.
   انرژی های تجدیدپذیر قابلیت این را دارند که فقیرترین کشورها را به سطح باالیی از رفاه برساند. خروجی اکثر منابع تجدیدپذیر برق 
است که مزایای متعددی دارد: می توان برق را به گرما تبدیل کرد)که نسبت به سوخت فسیلی قادر به تولید گرمایی بیشتری است(. 

همچنین می توان برق را به انرژی مکانیکی تبدیل کرد که بازدهی باالیی دارد و در حین مصرف آلودگی تولید نمی کند.
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انرژی های تجدیدپذیر:
   انرژی تجدیدپذیر)Renewable energy( که انرژی برگشت پذیر 
نیز نامیده می شود به انواعی از انرژی گفته می شود که منبع تولید 
آن نوع انرژی، بر خالف انرژی های تجدیدناپذیر )فسیلی(، قابلیت 
به  آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه مجدداً 
وجود آمده یا به عبارتی منابعی هستند که پس از مصرف به راحتی 

جایگزین می شوند.
    در سال های اخیر با توجه به این که منابع انرژی تجدید ناپذیر رو 
به اتمام هستند این منابع مورد توجه قرار گرفته اند. در سال 2۰۰6 
حدود 1۸درصد از انرژی مصرفی جهانی از راه انرژی های تجدید 
پذیر بدست آمد. سهم زیست توده به طور سنتی حدود 13درصد، 
که بیشتر جهت حرارت دهی و 3درصد انرژی آبی بود. 4/2درصد 
باقی مانده شامل نیروگاهای آبی کوچک، زیست توده مدرن، انرژی 
بادی، انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی و سوختهای زیستی 

می باشد که به سرعت درحال گسترش هستند.

    استفاده از انرژی بادی با رشدی ساالنه حدود 3۰درصد با ظرفیت 
نصب شده 15۷۹۰۰ مگاوات در سال 2۰۰۹، به صورت وسیعی در 
اروپا، آسیا و ایاالت متحده به چشم می خورد. در پایان سال 2۰۰۹ 
از  بیش  به  فتوولتاییک  وسیله  به  تولیدی  انرژی  میالدی مجموع 
در  گرما-خورشیدی  انرژی  ایستگاه های  رسید.  مگاوات   21۰۰۰
با  آن ها  بزرگترین  که  می باشند  کار  به  مشغول  اسپانیا  و  آمریکا 

ظرفیت 354 مگاوات در بیابان موهاوی در حال کار است.
   بزرگترین نیروگاه زمین گرمایی دنیا در کالیفرنیا با نام نیروگاه 
برزیل  می باشد.  فعالیت  حال  در  مگاوات   ۷5۰ ظرفیت  با  گیسرز 
از  استفاده  برای  بزرگی  پروژه های  که  است  کشورهایی  از  یکی 
از  انجام می دهد. 1۸درصد  )انرژی های تجدیدپذیر(  نو  انرژی های 
اتانولی  سوخت  طریق  از  برزیل  اتومبیل های  سوخت  مصرف  کل 
که از ساقه نیشکر به دست می آید تأمین می شود. سوخت اتانولی 

به صورت گسترده در ایاالت متحده مورد استفاده قرار می گیرد

   بیشترین پروژه ها و محصوالت انرژی های نو در مقیاس بزرگ موجود می باشند، ولی انرژی های نو را می توان در مقیاس های کوچک 
)نیروگاه کوچک خارج مدار یا نیروگاه کوچک مدار بسته( هم استفاده کرد. به این دلیل که منابع انرژی های تجدیدپذیر در تمام نقاط کره 
زمین در دسترس می باشند، در حواشی و در جاهای دور افتاده، نقش انرژی های نو به خوبی نمایان می شود، در حالی که منابع سوخت های 
باالترین نرخ ساالنه فروش سیستم های کوچک  فسیلی )نفت، گاز، و زغال سنگ( فقط در کشورهای خاصی یافت می شود. کنیا دارای 

خورشیدی )2۰-1۰۰ وات( به میزان 3۰۰۰۰ سیستم در سال می باشد
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در ایران:
  مقایسه سهم انرژی های نوین از کل انرژی مصرفی بر حسب درصد - نمودار نشان می دهد در ایران کار چندانی برای استفاده از انرژی 

های نو انجام نشده است.
  قانون عضویت دولت ایران در آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان در 14 خرداد 13۹1 
از سوی رئیس جمهور ابالغ شد. بر اساس این قانون، دولت اجازه خواهد داشت در آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر عضویت یابد و 
نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام کند.انرژی های تجدید پذیر شامل منابع متنوع و مختلفی بوده که از انرژی های طبیعی و قابل 
دسترس به وجود می آیند با توجه به اینکه این انرژی ها صورتی آرمانی ندارند اما استفاده از آن ها موجب کاهش مصرف فرآورده های نفتی 
و اشتغال زایی شده و میزان آالیندگی محیط زیست را نیز کاهش می دهد. چشم انداز استفاده از این انرژی در کشور ما نیز همانند سایر 
کشورهای توسعه یافته از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده به گونه ای که دولت در برنامه پنجم توسعه برنامه ریزی الزم را صورت داده لذا 
با توجه به سیاست های جهانی توسعه این انرژی ها در کشور ما به منظور حل مشکالت و ایجاد اشتغال اجتناب ناپذیر خواهد بود بررسی های 
صورت گرفته در این رابطه حاکی از این بوده که توسعه استفاده از انرژی های نو می تواند نقش بسزایی در افزایش درجه امنیت سیستم انرژی 

کشور ایفا نماید
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   عالوه بر این، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر کارآمدتر است و منجر به کاهش قابل توجهی در نیازهای اولیه انرژی می شود چراکه انرژی های 
تجدیدپذیر چرخه فشرده با تلفات زیاد ندارند)نیروگاه های فسیلی معموال 4۰ تا 65 درصد تلفات دارند(.

  سیستم های انرژی تجدیدپذیر روزبه روز کارآمدتر و ارزان تر می شوند. سهم آنها در مصرفی کلی انرژی به سرعت در حال افزایش است. باتوجه 
به استفاده روزافزون از انرژی های تجدیدپذیر و گازهای پاک، پیش بینی می شود که مصرف زغال سنگ و بنزین تا سال 2۰2۰ پایان یابد.به 
گفته آژانس انرژی بین المللی، جریان های انرژی تجدیدپذیر شامل پدیده های طبیعی مانند نور خورشید، باد، جزر و مد، رشد گیاه و انرژی 

زمین گرمایی می شود. انرژی تجدیدپذیر حاصل فرآیندهای طبیعی و قابل بازگشت هستند.

  انرژی تجدیدپذیر باید به طور مستقیم از منبع خود تامین شود 
برای مثال منشا  آن خورشید یا گرمای تولید شده از هسته زمین 
حرارتی  گرمای  توده،  زیست  آب،  اقیانوس،  باد،  خورشید،  باشد. 
تجدیدپذیر  منابع  از  همگی  هیدروژن  و  زیستی  سوخت  زمین، 

محسوب می شوند.
همه  در  انرژی ها  این  از  بهره وری  و  تجدیدپذیر  انرژی  منابع    
تجدیدپذیر  انرژی های  از  استفاده  دارد.  وجود  جغرافیایی  مناطق 
باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. از طرفی با کاهش 
آلودگی هوا سالمت مردم جامعه بهبود می  یابد و این امر هزینه های 

بهداشتی را نیز کاهش می دهد.
یا  مستقیم  طور  به  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  که  می رود  انتظار    
غیرمستقیم از خورشید تامین می شوند، بتوانند تا یک میلیارد سال 

دیگر انرژی مورد نیاز انسان را تامین کنند.
  تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین در کنار قیمت های باالی 
قوانین،  که  است  شده  باعث  دولتمردان  حمایت  افزایش  و  نفت 
انگیزه ها و سرمایه گذاری های روی انرژی تجدیدپذیر بیشتر شود. 
هزینه ها، قوانین و سیاست های جدید به این صنعت کمک کرده 

است که به خوبی از پس بحران های مالی جهان بربیاید.

آینده  سال   5۰ طی  بین المللی  انرژی  آژانس  گزارش های  براساس    
ژنراتورهای انرژی خورشیدی بخش اعظمی از برق مصرفی جهان را تامین 

خواهند کرد و انتشار گازهای گلخانه ای را به شدت کاهش خواهد.
  از سال 2۰11، سیستم های خورشیدی کوچک برق چندین میلیون خانه 
را تامین می کنند. بیش از 44 میلیون خانوار از بیوگاز )گاز زیستی( برای 
پخت و پز یا روشنایی استفاده می کنند و بیش از 166 میلیون خانوار از 

اجاق گازهای زیست توده استفاده می کنند که بازدهی بیشتری دارند.
  بیش از 12۰ کشور سیاست های مختلفی را در رابطه با انرژی تجدیدپذیر 
اروپا قصد دارد تا سال 2۰2۰ حداقل  اتحادیه  اتخاذ کرده اند برای مثال 
2۰ درصد از انرژی الکتریسیته آنها از طریق انرژی های تجدیدپذیر تامین 

شود.
  برخی از کشورها برنامه دارند که تمام انرژی های مصرفی خود را از طریق 
منابع انرژی تجدیدپذیر تامین کند. بیش از 2۰ کشور غیراروپایی برنامه 
دارند تا سال 2۰2۰ الی 2۰3۰ سهم انرژی تجدیدپذیر مصرفی کشور خود 

را از 1۰ تا 5۰ درصد افزایش دهند.
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مکانیزم:
این نیروگاه ها از انرژی نهفته شده در جزر و مد استفاده می کنند این انرژی عبارت است از انرژی پتانسیل )انرژی نهان یا ساکن( حاصل از 
جابجایی عمودی توده آب ساکن یا انرژی جنبشی وابسته به شدت جریان )انرژی جریان جزر و مدی( که به هر دلیل پدیده جزر و مد که 
خود ناشی از نیروهای گرانشی )جاذبه( ماه و خورشید می باشند، به وجود می آید. در بعضی از انواع این نیروگاه ها از جریان آب هم در جزر و 

هم در مد استفاده می نمایند.
   در این نیرگاه ها، آب از باال وارد شده و باعث جدایی دو صفحه گشته و نیروی حاصل از آن فنر پیچشی را تحت فشار قرار می دهد و با 
فروکش کردن آب و خالی شدن محفظه و برگشتن فنر به حالت اولیه باعث چرخش توربین می شود. نیروگاه های موجی می توانند در دو حالت 
تک منظوره و دو منظوره طراحی و ساخته شوند. دو منظوره بدان معناست که توربین در هر دو حالتی که آب جریان دارد کار کند. زمانی که 
آب باال می آید و همچنین طی زمانی که آب فروکش کرده و به اقیانوس بازمی گردد؛ ولی در سیستم تک منظوره توربین فقط در زمان سیکل 

فروکش کار می کند.
   این نوع دریچه های آب در زمان موج بازمی مانند و اجازه می دهند که آب فضای آبگیر را پر نماید. سپس دریچه ها بسته می شوند. ارتفاع و 
هد آب افزایش می یابد و توربین ها روشن می شوند و آب در دوره فروکش از آبگیر به درون اقیانوس بازمی گردد. مزایای روش توربین دومنظوره 
این است که به طور دقیق مدلی از پدیده طبیعی موج است و کمترین میزان تأثیر در محیط را دارد و از قضا در بعضی از انواع خود بازده بسیار 

باالیی هم دارد. اما این روش به لوازم پیچیده و توربین های دوجهته بازگردنده گران قیمت و تجهیزات الکتریکی نیاز دارد.
   از سوی دیگر روش تک منظوره بسیار ساده تر است و به توربین های چندان گران قیمتی نیاز ندارد. از جمله جنبه های منفی روش تک 
منظوره می توان به زیان بیشتر آن برای محیط اشاره نمود. از آنجایی که ارتفاع هد بیشتری برای آب ایجاد می نماید که سبب انباشته شدن 
رسوبات و ته نشینی ها در آبگیر می شود. سوای این ها هر دو روش در عمل به کار گرفته می شود. برای مثال نیروگاه های موجی الرانس و کیسالیا 
گوبا از نوع توربین های دو منظوره هستند درحالی که نیروگاه موجی آناپولیس از نوع تک منظوره است. یکی از پارامترهای اصولی و مرسوم 

نیروگاه های آبی توان خروجی آن می باشد
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1-انرژی آبی:
نیرویی است  یا  انرژی  انرژی هیدرولیک،   ،)Hydropower(انرژی آبی
که از حرکت آبی بدست می آیدکه ممکن است برای اهداف مفید مهار 
شود. انرژی آب مانند انرژی خورشید از منابع طبیعی انرژی می باشد 
این انرژی به دلیل حرکت و سرعت آن می باشد که با ایجاد سد در 
پتانسیل  انرژی  بصورت  را  جنبشی  انرژی  می توان  رودخانه ها  مقابل 
ذخیره کرد حتی آبشارها نیز به خاطر ارتفاع زیادی که از سطح زمین 
دارند و به خاطر وزش باد دارای منبع عظیمی از انرژی آبی می باشند.

نیروهای گرانشی مابین ماه و خورشید و زمین سبب باال و پایین رفتن 
منظم آب اقیانوس ها در سراسرجهان گردیده که نتیجه آن امواج

جزر و مدی می باشد. ماه نیرویی بیش از دو برابر نیرویی که خورشید بر امواج جزر و مد وارد می نماید اعمال می کند در نتیجه جزر و مد به 
وضوح تابعی است از گردش ماه به دور زمین ایجاد موج در روز و سیکل جزر در سطح هر جزئی از اقیانوس وجود دارد با وجود کم بودن دامنه 

ارتفاع موج جزر و مد در اقیانوس های آزاد به علت آشفتگی باال دارای جابه جایی نسبتاً قابل توجهی می باشند.
پیش از در دسترس بودن توان الکتریکی تجاری انرژی آبی بیشتر برای آبیاری و بکار انداختن دستگاه های مختلف مانند آسیاب ها دستگاه های 
پارچه دستگاه های اره کشی گنتری کرین های اسکله و آسانسورهای خانگی مورد استفاده قرار می گرفت. دیگر کاربری این انرژی در دستگاه 
استفاده در  برای  به مسافت های دورتر  را  انرژی آب  کار می شود  این  با  است، که  ریختن آب  از  استفاده  با  برای فشرده کردن هوا  ترومپ 
دستگاه های دیگر انتقال داد. در گذشته برای خرد کردن گندم و ذرت در آسیاب ها از آب جاری برای چرخاندن چرخهای چوبی آسیاب استفاده

می کردند این نوع آسیاب را آسیاب آبی یا آسیاب غالت می گفتند. در 
سال 1۰۸6 کتاب چند جلدی Domesday نوشته شد در این کتاب 
فهرست کلیه امالک خانه ها فروشگاه ها و سایر موارد در انگلستان ارائه 
جنوب  در  واقع  آبی  آسیاب   5624 فهرست  کتاب  این  در  شده است. 
رودخانه ترنت )Trent( در انگلستان درج شده است. به عبارت دیگر به 

ازای هر 4۰۰ نفر یک آسیاب وجود داشت.
گردش چرخ های آسیاب آبی یا از طریق آب های ریزشی )ریزش آب از 
باال بر روی چرخ( یا آب های جاری )رودخانه( صورت می گیرد. امروزه از 
آب جاری نیز می توان برای تولید برق استفاده نمود. هیدرو به معنی آب 
است. بدین ترتیب هیدروالکتریک یعنی تولید برق از طریق انرژی آب.

نیروی  را  برق  تولید  جهت  جاری  آب  جنبشی  انرژی  از  استفاده   
هیدروالکتریک گویند. با ایجاد سد می توان جریان رودخانه را متوقف 

نمود با ایجاد سد مخزنی از آب تشکیل می شود. اما سدهای احداثی بر روی رودخانه های بزرگتر باعث تشکیل مخزن نمی شود. جهت تولید 
برق در یک نیروگاه هیدروالکتریکی آب رودخانه به داخل آن هدایت می شود.

  نیروگاه های آبی بزرگترین تولیدکنندگان برق نیروگاه برق آبی میکرو در ایاالت متحده هستند این نیروگاه ها 1۰ درصد از کل برق مصرفی 
این کشور را تأمین می کنند. ساخت نیروگاه های از این نوع در ایالت های که دارای کوهستان های مرتفع و رودخانه های زیادی هستند می تواند 
منجر به افزایش تولید برق شود. به عنوان مثال در حدود 15 درصد از کل برق تولیدی ایالت کالیفرنیا از نیروگاه های هیدروالکتریک تأمین 

می شود. اما بیشترین تولید برق آبی مربوط به ایالت واشینگتن است.
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2-انرژی بادی:
انرژی بادی)wind power(تبدیل انرژی باد به نوع مفیدی از انرژی مانند انرژی الکتریکی )با استفاده از توربین های بادی(، انرژی مکانیکی 
)مثاًل در آسیاب های بادی یا پمپ های بادی( یا پیش رانش قایق ها و کشتی ها )مثاًل در قایق های بادبانی( است. در آسیاب های بادی از انرژی 

باد مستقیماً برای خرد کردن دانه ها یا پمپ کردن آب استفاده می شود.
   در پایان سال 2۰1۰، میزان ظرفیت نامی تولید برق بادی در سراسر جهان برابر 1۹۷ گیگاوات بود.امروزه توان بادی در دنیا ظرفیت تولید 
ساالنه 43۰ تراوات ساعت انرژی الکتریکی را دارد که این میزان، 2/5% مصرف برق دنیاست.در 5 سال گذشته، رشد متوسط ساالنه در توان 

بادی دنیا 6/2۷% بوده و انتظار می رود که سهم باد در تولید انرژی الکتریکی دنیا تا سال 2۰13 به 3/35% و تا سال 2۰1۸ به ۸% برسد.
از توان باد برای به حرکت درآوردن چرخ هایی استفاده  ایرانیان باستان برای آبیاری مزارع بود. آن ها  انرژی باد توسط  از  نخستین استفاده 

می کردند تا آب را به سطح زمین و مزارعشان بیاورند.
از آنجایی که منابع فسیلی مانند نفت و گاز تجدید ناپذیر بوده و روزی به پایان می رسند، باد به عنوان یک منبع انرژی پاک محسوب شده 
و هزینه تولید برق به وسیله آن کمتر از تولید برق با استفاده از سوخت های فسیلی است و همچنین آلودگی و گاز گلخانه ای کمتری تولید 

می کند.
معایبی هم برای این نوع انرژی ذکر شده است. جلوه بد و همچنین صدای بلند که برای حیوانات و بخصوص پرندگان آزار دهنده است، از معایب 

انرژی بادی می باشد.نیروگاه های بادی به دلیل متغیر بودن وزش باد به صورت مداوم قادر به تولید برق نیستند.
برای استفاده از انرژی بادی و تولید برق، از توربین استفاده می شود. توربین سه پره ای مرسوم ترین توربین بادی می باشد. بسیار از کشورها به 

این انرژی روی آورده اند. کشور آمریکا رتبه نخست استفاده از انرژی باد و تبدیل آن به برق را در اختیار دارد

8



مکانیزم انرژی جزرومد و موج:
انرژی جزر و مد شکلی از انرژی آبی است که از تبدیل انرژی جزر 
می آید.  دست  به  برق  نیروی  عمدتاً  انرژی  مفید  اشکال  به  مد  و 
گرچه هنوز استفاده فراگیر نیافته اما انرژی جزر و مد می تواند منبع 
انرژی  از  بهتر  مد  و  باشد. جزر  آینده  در  برق  تولید  برای  مناسبی 
باد و انرژی خورشیدی قابل پیش بینی است. در میان منابع انرژی 
با مشکل هزینه  انرژی جزر و مد همیشه  از  استفاده  تجدید پذیر، 
باال و محدودیت در مکانهای با کشند شدید یا سرعت باالی جریان 
آب روبرو بوده است. با وجود این، بسیاری از پیشرفتهای اخیر هم 
در طراحی )مانند نیروگاه کشند دینامیکی، تاالبهای کشندی( و هم 
در تکنولوژی توربین )مانند توربین های جدید محوری و کراس فلو( 
نشان می دهد که کل برق کشندی موجود ممکن است از آنچه تا 
پیش از این فرض می شد بسیار بیشتر باشد و ممکن است هزینه های 

اقتصادی و زیست محیطی به سطح قابل رقابتی کاهش یابد.

   اولین نمونه تجاری ساخته شده از آن در ایرلند است. از نظر تاریخی 
آسیاب هایی که ازانرژی کشندی بهره می گرفتند هم در اروپا وجود داشته اند 
و هم در سواحل شرقی آمریکای شمالی. آب ورودی در استخرهای بزرگی 
ذخیره می شدند و در هنگام فروکش کردن مد چرخ های آبی را به چرخش 
استفاده  غالت  کردن  آرد  برای  مکانیکی  نیروی  این  از  که  می آوردند  در 
بر  باستان  روم  به  حتی  و  وسطی  قرون  به  آنها  اولین  تاریخ  می کردند. 
می گردد. تنها در قرن نوزدهم بود که فرایند استفاده از آب های ریزان و 
توربین های چرخان برای تولید الکتریسیته در آمریکا و اروپا معرفی شد. 
نیروگاه کشندی رانس اولین نیروگاه کشندی در مقیاس بزرگ است که 
در سال 1۹66 مورد بهره برداری قرار گرفت. انرژی موجی یک انرژی پاک 
آینده ای  در  را  موجی  انرژی  برجسته  ویژگی های  این  است.  ناپذیر  پایان 
تبدیل  انرژی  تولید  به منبعی مهم و در عین حال جهانی جهت  نزدیک 
خواهد نمود. برای دستیابی به این هدف صنعت تولید انرژی موجی جزر و 
مدی باید در جهت بازدهی باالتر و هزینه های کمتر و اجماع جهانی برای 

گسترش آن گام بردارد.

7



منشأ باد یک موضوع پیچیده است. از آنجاییکه زمین به طور نامساوی به وسیله نور خورشید گرم می شود بنابراین در قطب ها انرژی گرمایی 
کمتری نسبت به مناطق استوایی وجود دارد همچنین در خشکی ها تغییرات دما با سرعت بیشتری انجام می پذیرد و بنابراین خشکی ها زمین 
نسبت به دریاها زودتر گرم و زودتر سرد می شوند. این تفاوت دمای جهانی موجب به وجود آمدن یک سیستم جهانی تبادل حرارتی خواهد شد 
که از سطح زمین تا هوا کره، که مانند یک سقف مصنوعی عمل می کند، ادامه دارد. بیشتر انرژی که در حرکت باد وجود دارد را می توان در 
سطوح باالی جو پیدا کرد جایی که سرعت مداوم باد به بیش از 16۰ کیلومتر در ساعت می رسد و سرانجام باد انرژی خود را در اثر اصطکاک 

با سطح زمین و جو از دست می دهد.
یک برآورد کلی این گونه می گوید که ۷2 تراوات )TW( انرژی باد بر روی زمین وجود دارد که پتانسیل تبدیل به انرژی الکتریکی را دارد و این 

مقدار قابل افزایش نیز هست.

مزایای انرژی بادی:
بسیاری از کشورها به دلیل بیشتر بودن بادها در دریا و اقیانوس، 

مزارع بادی خود را در میان آب ها ایجاد کرده اند.
از آنجایی که انرژی باد در زمستان )که در این فصل بهره وری 
انرژی خورشیدی کمتر است( با توجه به وزش باد بیشتر می باشد 
و همین وزش شدید باعث می شود که الکتریسیته بیشتری تولید 
گردد، بنابراین استفاده از انرژی باد در زمستان بسیار به صرفه 

است.
انرژی باد آلودگی ایجاد نمی کند و جزوء انرژی های تجدید پذیر 
می باشد و هزینه این انرژی به مراتب کمتر از هزینه الکتریسیته 

تولید شده توسط زغال سنگ و شکافت هسته ای می باشد.

مضرات انرژی بادی:
یکی از مسائل مهم در ناکارآمدی انرژی باد مسئله زیست محیطی 
ظاهر  دارای  برق  مولدهای  این  اینکه  به  توجه  با  می باشد، 
ناخوشایند و نسبت به دیگر انرژی های پاک دارای سر و صدای 
و  می دهند  قرار  تأثیر  تحت  را  حیوانات  زندگی  هستند  باالی 

ظاهر محیط زیست را خراب می کنند

10



کشورهای دانمارک با21%، پرتغال با 1۸%، اسپانیا با 16%، ایرلند با 14% و 
آلمان با ۹%از نظر درصد تولید برق بادی از کل تولید انرژی الکتریکی در 
جایگاه های نخست قرار دارند. در سال 2۰11، ۸3 کشور در دنیا از توان 

بادی برای تولید برق استفاده کرده اند.
الکتریکی  به شبکه  و  تولید  بادی  مزارع  در  زیاد  مقادیر  در  بادی  انرژی 
متصل می شود. از توربین ها در تعداد کم معموالً فقط برای تأمین برق در 

مناطق دور افتاده استفاده می شود
است  متحرک  هوای  و  انرژی خورشیدی  اصلی  از شاخصه های  یکی  باد 
و جزء کوچکی از خورشید که از تابش خورشید که از خارج به اتمسفر 

می رسد به انرژی بادتبدیل می شود.
اما از جمله دالیل تمایل کشورها برای افزایش ظرفیت تولید برق بادی 
مزایا بسیار زیاد این روش تولید انرژی الکتریکی است چراکه انرژی بادی 
فراوان، تجدیدپذیر و پاک است، در همه جای دنیا وجود دارد و همچنین 
گاز  کمتری  میزان  فسیلی  سوخت های  انرژی  از  استفاده  با  مقایسه  در 

گلخانه ای منتشر می کند
قدیمی ترین روش استفاده از انرژی باد، به ایران باستان بازمی گردد. برای 
نخستین بار، ایرانیان موفق شدند با استفاده از نیروی باد، دلو یا چرخ چاه 
را به گردش درآورده و از چاه های آب خود، آب را به سطح مزارع برسانند.

احتماالً نخستین ماشین بادی توسط ایرانیان باستان ساخته شده است 
و یونانیان برای خرد کردن دانه ها و مصریها، رومی ها و چینی ها برای 

قایقرانی و آبیاری از انرژی باد استفاده کرده اند.
شد  برده  اروپا  به  صلیبی  سربازان  توسط  فناوری  این   13 قرن  در 
داشتند،  بادی  دستگاه های  توسعه  در  زیادی  فعالیت  هلندی ها  و 
به طوری که در اواسط قرن نوزدهم در حدوود ۹ هزاز ماشین بادی به 
منظورهای گوناگون مورد استفاده قرار می گرفته است. در زمان انقالب 
به کاهش گذاشت.  رو  بادی  از ماشین های  استفاده  اروپا  صنعتی در 
استفاده از انرژی باد در ایاالت متحده از سال 1۸54 شروع شد. از این 
برای  بعدها  از چاه های آب و  باال کشیدن آب  برای  بیشتر  ماشین ها 
تولید الکتریسیته استفاده شد. بزرگترین ماشین بادی در زمان جنگ 

جهانی دوم توسط آمریکائی ها ساخته شد.
بکار  افقی  محور  با  بادی  ماشینی   1۹31 سال  در  سابق  شوروی  در 
انداختند که انتظار می رفت 1۰۰ کیلو وات برق به شبکه بدهد. ارتفاع 

برج 23 متر و قطر پره ها 3۰/5 متر بود
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)Solar Cell( سلول خورشیدی

 )Photovoltaic(سلولهای خورشیدی یا همان سلولهای فتوولتاییک 
که به اختصار سلول هایPV گفته می شود مقداری از انرژی تابشی 
می نماید.  تبدیل  الکتریسیته  انرژی  به  و  کرده  جذب  را  خورشید 
که  مانند سیلیکون  جامد،  حالت  نیمه رسانای  مواد  از  این سلول ها 
معمول ترین نوع ماده نیمه رسانا است تشکیل و ساخته می شوند. به 
فرآیندی که بدون استفاده از مکانیزم های محرک در اثر تابش نور، 
الکتریسیته تولید می کند پدیده فتوولتائیک و به هر سیستمی که از 
این پدیده  استفاده کند سیستم فتوولتائیک گویند. امروزه استفاده 
از سیستم هاي فتوولتائیک باعث داشتن محیط زیستی پاکیزه  برای 
اثرات  فتوولتائیک  الکتریسیته  تولید  سیستم  چراکه  می شود،  بشر 
که  فسیلي  و  برخالف سوخت هاي  دارد  بر طبیعت  ناچیزي  جانبي 
روزي پایان مي یابد و تجدید ناپذیر هستند،انرژي خورشیدي منبعي 
دارد  زمانی که حیات در کره خاکي وجود  تا  و  است  پذیر  تجدید 

قابل استفاده و بهره برداری است.

کاربردهای سیستم فتوولتاییک:
* درزمینه فضانوردی و تأمین انرژی موردنیاز ماهواره ها جهت ارسال 

پیام
* روشنایی خورشیدی

* سیستم تغذیه کننده یک واحد مسکونی
* سیستم پمپاژ خورشیدی

* سیستم تغذیه کننده ایستگاه های مخابراتی و زلزله نگاری
* ماشین حساب، ساعت، رادیو، ضبط صوت و وسایل بازی کودکانه 

* نیروگاه های فتوولتائیک
* یخچال های خورشیدی

* سیستم تغذیه کننده پرتابل یا قابل حمل 

12



3-انرژی خورشیدی:
انرژی خورشیدی منحصربه فردترین منبع انرژی تجدیدپذیر در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژی های موجود در زمین است. 
انرژی خورشیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند به اشکال دیگر انرژی تبدیل گردد. به طور کلی انرژی متصاعد شده از 

خورشید در حدود 1/3 ضربدر 1۰ بتوان 1۸ ژول در ثانیه است.
انرژی خورشید همانند سایر انرژی ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم می تواند به دیگر اشکال انرژی همانند گرما و الکتریسیته  تبدیل 
شود. اما موانعی شامل )ضعف علمی و تکنیکی در تبدیل بعلت کمبود دانش و تجربه میدانی - متغیر و متناوب بودن مقدار انرژی 
به دلیل تغییرات جوی و فصول سال و جهت تابش - محدوده توزیع بسیار وسیع( موجب شده تا استفاده کمی از این انرژی صورت 
گیرد.استفاده ازمنابع عظیم انرژی خورشید برای تولید انرژی الکتریسته، استفاده دینامیکی، ایجاد گرمایش محوطه ها و ساختمان ها، 

خشک کردن تولیدات کشاورزی و تغییرات شیمیایی اخیراً شروع گردیده است. 

پدیده فتوولتاییک  از دو کلمهphoto وvolt تشکیل می شود که اولی به معنی نور و دومی به معنی ولت که در کل به معنای تولید 
الکتریسیته از نور می باشد.کشف این پدیده در سال 1۸3۹ میالدی توسط دانشمندی بنام الکساندر ادمون بکرل بدین صورت آغاز 
گردید که وی مشاهده کرد هنگامی که صفحات باتری که نقره ای بودند در برابر تابش نور خورشید قرار داده می شوند، باعث افزایش 
ولتاژ در آن ها می گردد. این پدیده در سال 1۸۷۰ میالدی به وسیله هنریچ هرتز، برای اولین بار، بر روی مواد جامد آزمایش گردید. 
دو دانشمند از کمبریج، تغییراتی که بر اثر تابش نور بر خواص الکتریکی سلنیوم وارد می شد را در مقاله ای در سال 1۸۷۷ به انجمن 

سلطنتی گزارش دادند که اولین گزارش از این پدیده در یک ماده جامد بود.
سلول های  شبیه  جهات  برخی  از  که  شد  ساخته   1۸۸3 سال  در  ادگارفریتس  چارلز  بنام  فردی  توسط  خورشیدی  سلول  اولین 
سیلیکونی حال بود. سلول او از یک ویفر نازک سلنیوم ساخته شده بود که به وسیله یک توری از سیم های بسیار نازک طال و ورقه ای 
حفاظتی از جنس شیشه پوشیده شده بود. بازده در سلول های خورشیدی به این صورت تعریف می شود که نسبت انرژی الکتریکی به 
انرژی که از انرژی تابشی خورشید به دست می آید را به صورت درصدی بیان می کنند، اما مشکل این سلول اولیه بازده بسیار پایین 

آن بود و این بازده برای سلول ساخته شده او کمتر از یک درصد بود.
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4-انرژی زمین گرمایی:
انرژی زمین گرمایی)Geothermal energy( به انرژی حرارتی که در پوسته 
جامد زمین وجود دارد، گفته می شود. این گونه انرژی اغلب در جهت تولید 
تولید  چرخه  به  که  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  زمین گرمایی  الکتریسیته 
انرژی الکتریکی از انرژی زمین گرمایی اطالق می گردد. فناوری مورد استفاده 
در طرح های تولید برق از انرژی زمین گرمایی شامل نیروگاه های بخار خشک، 

نیروگاه های تبدیل بخار سیال و نیروگاه چرخه دوگانه است.
انرژیهای تجدید پذیر محدود به فصل،  انرژی زمین گرمایی بر خالف سایر 
زمان وشرایط خاصی نبوده بدون وقفه قابل بهره برداری می باشد. همچنین 
با برق تولیدی از سایر  قیمت تمام شده برق در نیروگاه های زمین گرمایی 
نیروگاه های متعارف)فسیلی( قابل رقابت بوده و حتی از انواع دیگر انرژیهای 

نو به مراتب ارزانتر است.
در حدود 4۰۰۰ درجه  که  کیلومتر(  تقریبی 64۰۰  )به عمق  زمین  مرکز   
موجب  و  نموده  عمل  حرارتی  منبع  یک  به عنوان  دارد،  حرارت  سانتیگراد 
تشکیل و پیدایش مواد مذاب با درجه حرارت 65۰ تا 12۰۰ درجه سانتیگراد 

در اعماق ۸۰ تا 1۰۰ کیلومتری از سطح زمین می گردد. به طور میانگین، 
میزان انتشار این حرارت از سطح زمین، که فرایندی مستمر است، معادل ۸2 میلی وات در واحد سطح است که با درنظرگرفتن مساحت 
کل سطح زمین، مجموع کل اتالف حرارت از سطح آن برابر با 42 میلیون مگاوات است. در واقع این میزان حرارت غیرعادی، عامل اصلی 
پدیده های زمین شناسی ازجمله فعالیت های آتشفشانی، ایجاد زمین لرزه ها، پیدایش رشته کوه ها )فعالیتهای کوه زایی( و همچنین جابجایی 

صفحات تکتونیکی می باشد که کره زمین 
را به یک سیستم دینامیک تبدیل نموده و 
پیوسته آن را تحت تغییرات گوناگون قرار 
می دهد. به وسیله یک سیال مانند بخار یا 
آب داغ یا هر دو می توان این حرارت را به 
سطح زمین انتقال داد. از این انرژی گرمایی 
کاربردهای  در  می توان  زمین  سطح  در 
کرد.  استفاده  برق  تولید  ازجمله  متفاوت 
امروزه ۸5 تا ۹۰ درصد منازِل ایسلند برای 
از  نیاز خود،  تأمین گرما و آب گرم مورد 

انرژی زمین گرمایی استفاده می کنند..
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مزایا و معایب سیستم های فتوولتاییک:
سیستم های فتوولتاییک در کنار مزیت های زیادی که دارد، دارای معایبی نیز می باشند که در اینجا برخی از این مزایا و معایب به اختصار بیان 

می شود.
مزایا:

* سیستم های فتوولتاییک مستقل در هر نقطه از زمین قابل استفاده هستند.
* کاهش میزان گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن

* حفاظت از منابع کمیاب مانند سوخت های فسیلی که تجدیدناپذیر هستند.
* این سیستم ها می توانند در سایزهای مختلف نصب و راه اندازی شوند.

* عدم نیاز به تأمین سوخت
* طول عمر نسبتاً باالی این سیستم ها

* قابلیت تحمل دمای باال و همچنین مقاومت در آب وهواهای مختلف
معایب:

* باال بودن هزینه اولیه راه اندازی و نصب این سیستم ها
* برای تولید توان زیاد، مساحت زیادی برای نصب این سیستم ها موردنیاز است

* به علت وابستگی شدید این سیستم ها به شرایط جوی و آب و هوایی و همچنین وضعیت وضعی خورشید این سیستم ها همیشه در دسترس 
نبوده و قابل اعتماد نیستند.

* ازنظر هزینه تولید توان،هزینه تولید به وسیله این سیستم ها از هزینه تولید به وسیله سوخت های فسیلی بیشتر است.
* برای تأمین توان بارهای محلی در طی شب باید از ذخیره سازی انرژی در باتری ها استفاده نمود.
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5-زیست توده:
زیست توده )Biomass( یا بیومس یک منبع تجدیدپذیر انرژی است که از مواد زیستی به دست می آید. به طورکلی زباله هایی که منشأ 

زیستی داشته باشند و از تکثیر سلولی پدید آمده باشند زیست توده نامیده می شوند.
مثال هایی از منابع بیومسی:

    *جنگل ها و ضایعات جنگلی
    *محصوالت و ضایعات کشاورزی، باغداری و صنایع غذایی

    *فضوالت دامی
    *فاضالب های شهری و صنعتی

    *فاضالب ها، پسماندهای آلی صنعتی
    *ضایعات جامد زباله های شهری

زیست توده شامل زباله های زیستی قابل سوزاندن هم می شود، اما شامل مواد زیستی مانند سوخت فسیلی )نفت، گاز و...( که طی فرایندهای 
زمین شناسی تغییر شکل یافته اند، مانند زغال سنگ یا نفت نمی شود. اگرچه سوخت های فسیلی ریشه در زیست توده در زمان بسیار قدیم 
دارند، به دلیل اینکه کربن موجود در آن ها از چرخه زیستی طبیعت خارج شده است و سوزاندن آن ها تعادل دی اکسید کربن موجود در جو 

را برهم می زند، عنوان زیست توده به آن ها اطالق نمی شود.
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انرژی زمین گرمایی در جهان:
وجود کوه های آتشفشان باید نیاکان ما را از این حقیقت آگاه ساخته باشد که برخی نقاط درونی زمین داغ هستند. اوج این آگاهی بین قرن های 
16 و 1۷ بود، یعنی زمانی که اولین معادن تا عمق چند صد متری سطح زمین حفر گردیدند و بشر بر اساس ادراکات فیزیکی ساده ای استنباط 
نمود که دمای زمین با افزایش عمق آن زیاد می شود. احتماالً نخستین اندازه گیری های دمای زمین به وسیله دماسنج در سال 1۷4۰ در معدنی 
نزدیک به ناحیه بلفورت در کشور فرانسه انجام شد. در سال 1۸۷۰ با روش های پیشرفته علمی نوع رفتار حرارتی زمین مورد مطالعه قرارگرفت.

در سال 1۹۰4، نخستین بار در شهر الردرلوی ایتالیا از انرژی زمین گرمایی برای تولید برق استفاده شد. تا سال 1۹5۰ بهره گیری از انرژی 
زمین گرمایی رشد چندانی نداشت، اما حد فاصل سال های 1۹5۰ تا 1۹۷3 به دلیل گران شدن بی سابقه و ناگهانی نفت، همه کشورها به فکر 

استفاده از انرژی های جایگزین افتادند. 
منابع انرژی زمین گرمایی برای تولید بار پایه استفاده می شوند و تنها د ر شرایطی خاص برای تولید بار پیک مورد استفاده قرار می گیرند. بزرگترین 

تولیدکنندگان برق از انرژی زمین گرمایی در حال حاضر در سطح جهان آمریکا، فیلیپین، مکزیک، ایتالیا و ژاپن هستند.

نیروگاه زمین گرمایی در فیلیپین

مزایا:
انرژی حاصل از گرمای زمین برای تولید برق، حرارت منزل و مصارف 
صنعتی قابل استفاده است. اگر چه هزینه ساخت نیروگاه با حرارت 
زمین زیاد است ولی هزینه انرژی آن خیلی کم است و در حقیقت 
را  کمی  مساحت  و  کم تر  آلودگی  نیروگاه هایی  چنین  است.  مجانی 
اشغال می کنند. در ضمن هزینه انرژی مورد نیاز آن ها مجانی است. 
کاربردهای  الکتریکی،  انرژی  تولید  بر  افزون  گرمایی  زمین  انرژی 
دیگری از قبیل گرمایش ساختمان ها، فعالیت های صنعتی و ایجاد 
مراکز گردشگری برای بهره مندی از خواص درمانی آب های گرم درون 

زمین است 

معایب:
 مناطق مناسب برای استفاده از انرژی حرارتی بسیار محدود است. اگر 
انرژی حرارتی زمین در یک منطقه به مقدار زیادی مصرف شود، این 
منبع انرژی دیگر تجدیدپذیر نخواهد بود و به عبارتی دمای زمین در 

آن ناحیه کاهش می یابد.
 حفاری های به عمل آمده برای بیرون کشیدن حرارت زمین عمدتاً با 
خارج شدن گازهای سمی آمونیوم، بخار جیوه، ارستیک و ایزوتوپ های 
رادیو اکتیو همراه است. ساخت چنین نیروگاه هایی گران بوده و در 

مواردی خاص مقرون به ساخت هستند.
  بخار آب در این منابع بسیار پر سر و صدا و خطرناک است. در ضمن 
حفاری  قابل  سختی  به  و  بوده  گرانیت  از  زمین  الیه های  از  بعضی 

هستند، بنابراین هزینه تولید انرژی را باال خواهند برد.
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فواید:
امروزه مشخص شده است که سوخت های زیستی بدست آمده از پسماندهای جنگل ها و محصول های کشاورزی جهان می تواند ساالنه به اندازه 
۷۰ میلیارد تن نفت خام انرژی در دسترس بشر قرار دهد که این میزان 1۰ برابر مصرف ساالنه انرژی در جهان است. همچنین می توان از این 
سوخت ها بیشتر در تولید گرما بهره برد زیرا می توانند باعث صرفه جویی اقتصادی چشمگیری شوند. زیست توده شامل زباله های زیستی قابل 

سوزاندن هم می شود.
زیست توده قابلیت تولید برق، حرارت، سوخت های مایع، سوخت های گازی و انواع کاربردهای مفید شیمیایی را دارا است. زیست توده سهم 
بزرگی در میان دیگر انواع منابع انرژی های نو دارا است به طوری که پس از زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی، چهارمین منبع بزرگ انرژی در 
دنیا است. این منبع حدود 14 درصد از انرژی اولیه جهان را تأمین می نماید و در حال حاضر بیش از5/11% از انرژی اولیه جهان توسط منابع 
زیست توده تأمین می گردد؛ و این در حالی است که در ایاالت متحده آمریکا 3-4 درصد از انرژی اولیه مورد نیاز فقط از منابع زیست توده 
تأمین می شود. قابلیت های زیست توده تنها در تولید حرارت نیست، بلکه در تولید سرما، سوخت های مورد نیاز برای حمل و نقل و تولید انرژی 
الکتریکی نیز استفاده دارد. در سال 2۰۰5حدود 44 گیگا وات نیروگاه تولید برق )با انواع فناوری ها( و 225گیگا وات حرارتی نیروگاه مدرن 
تولید حرارت با منبع زیست توده احداث شده است که فقط حدود 1۰گیگا وات آن در ایاالت متحده بوده است )حدود 5۸ درصد از بازار تولید 

انرژی از منابع تجدید پذیر در آمریکا(. همچنین بیش از 5۰ میلیارد لیتر سوخت تجدیدپذیر از منابع زیست توده تولید و مصرف می گردد. 
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راه های تأمین منابع انرژی زیست توده:
       منابع بیوماسی که برای تولید انرژی مناسب هستند، طیف وسیعی از مواد را شامل می شوند که بطور عمده به6گروه تقسیم بندی 

می گردند: -1جنگل ها و ضایعات جنگلی,-2 محصوالت و ضایعات کشاورزی، باغداری و صنایع غذایی -3 فضوالت دامی -4 فاضالبهای شهری 
-5 فاضالبها، پسماندها و زائدات آلی صنعتی -6 ضایعات جامد

یکی از راه های تأمین منابع انرژی زیست توده، کاشت درختان یا درختچه های مناسب )با دوره رشد کوتاه و سریع( در زمین های نامرغوب و 
نیمه بایر است. گر چه سوزاندن این منابع، گاز دی اکسید کربن را در جو منتشر می کند، اما چون دوره کاشت و رشد و نمو آن ها دائمی است، 
به همان اندازه دی اکسیدکربن از جو زمین جذب می کنند و با استفاده از انرژی خورشیدی، از طریق فتوسنتز، اکسیژن تولید می کنند. بدین 
ترتیب، یک »چرخه کربن خنثی« در طبیعت پدید می آید. همچنین چوب ها یا بعضی از زباله ها می توانند سوزانده شوند تا بخار ّآب تولید شود 
و از آن برای تولید برق استفاده می شود. البته سوزاندن بیومس تنها راه آزادسازی آن ها نیست. بیومس ها می توانند به اشکال دیگری انرژی 
قابل استفاده در اختیار ما قرار دهند. مثل گاز متان، اتانول و بیودیزل. گاز متان جزء اصلی گاز طبیعی است. مواد بدبو مثل آشغال های گندیده 
و ضایعات کشاورزی و فضوالت انسانی گاز متان آزاد می کنند که زیست گاز نامیده می شود. یکی دیگر از از منابع بیومس زباله ها هستند که 
ضایعات جامد شهری )MSW(نام دارند. زباله هایی که از محصوالت گیاهی یا جانوری به دست می آیند بیومس هستند. غذاهای دورریز و 

چمن های کنده شده نمونه هایی از زباله های بیومس هستند. 
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کاربردهای پیل سوختی:
پیل های سوختی یک فن آوری امیدوارکننده هستند که می توانند به عنوان منبع گرما و الکتریسیته در ساختمان ها، و به عنوان یک منبع توان 
الکتریکی در وسایل نقلیه مورد استفاده قرار گیرد. شرکت های خودروسازی در حال حاضر بر روی ساخت ماشین ها و کامیون هایی کار می کنند 
که مجهز به پیل های سوختی باشند. در پیل سوختی خودروها، یک ابزار الکتروشیمیایی وجود دارد که هیدروژن )ذخیره شده در برد سیستم( 
و اکسیژن هوا را به الکتریسیته تبدیل کرده، موتور الکتریکی اتومبیل را به حرکت درآورده و توان آن را تأمین می کند. گرچه استفاده از این 
کاربردهای ایدئال برای هیدروژن خالص، اندکی دور از انتظار به نظر می رسد، اما در مقیاس واقعی و نزدیک به آن می توان به سوخت هایی مانند 
گاز طبیعی، متانول یا حتی بنزین اشاره کرد. اصالح این نوع سوخت ها برای تولید هیدروژن، امکان استفاده در بسیاری از زیرساخت های فعلی 
انرژی، مانند پمپ بنزین ها، لوله کشی های گاز طبیعی و غیره، را برای ما فراهم می کند. این در حالی است که استفاده از سلول های سوختی 
در مرحله بهره برداری است. در آینده، هیدروژن نیز می تواند مانند برق به عنوان یک حامل مهم انرژی محسوب شود. حامل انرژی، انرژی را 
ذخیره و منتقل کرده و آن را به صورت قابل استفاده ای در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. برخی از کارشناسان بر این گمان هستند که 
هیدروژن، در آینده زیرساخت های اصلی انرژی را تشکیل داده و جایگزین گاز طبیعی، نفت، زغال سنگ و نیروگاه های کنونی برق خواهد شد. 
آن ها بر این باورند که »اقتصاد نوین هیدروژن« می تواند جایگزین جریان »اقتصاد مبتنی بر سوخت های فسیلی« شود، هر چند که این طرح 

احتماالً در آینده ای دور عملی خواهد شد.
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6-انرژی هیدروژن:
انرژی هیدروژن ترکیب تکنولوژیکی )فنی( انرژی های تجدید پذیر و هیدروژن به عنوان مکانیزم ذخیره یک منبع انرژی پاک و پایدار به حساب 

می آید. پیش بینی می شود سلول سوختی در قرن 21 برای نقل و انتقال انرژی مورد استفاده قرار گیرد.
تصور کنید که یک سوخت حرارتی آنقدر پاکیزه باشد که وقتی در اجاق خانه شما می سوزد نیازی به دودکش نداشته باشد. سوخت موتور یک 
وسیله نقلیه را در نظر بگیرید که آنقدر تمیز می سوزد که آب خارج شده از موتور آن قابل مصرف است. یک دستگاه ذخیره انرژی را در نظر 
بگیرید که آلودگی ایجاد نمی کند و گاز گلخانه ای، باران اسیدی و اثرات خورندگی شیمیایی ایجاد نکرده و هیچ دودی به صورت رد پا بر جای 

نمی گذارد، هیچگونه پسماند رادیواکتیوی ندارد و در عمل از هیچ منبع سوخت طبیعی استفاده نمی کند. 

از گاز طبیعی گرفته می شود. با استفاده از جریان الکتریکی نیز می توان آب را در فرآیندی به نام الکترولیز به اجزای سازنده خود یعنی اکسیژن 
و هیدروژن جداسازی نمود. برخی از جلبک ها و باکتری ها، از نور خورشید به عنوان منبع انرژی استفاده کرده و تحت شرایط خاصی هیدروژن 

آزاد می کنند.
هیدروژن به عنوان سوخت، انرژی زیادی دارد، در عین حال ماشینی که سوخت آن هیدروژن خالص باشد هیچ آلودگی تولید نمی کند. ناسا 
از دهه 1۹۷۰، برای به حرکت درآوردن راکت ها، و در حال حاضر برای فرستادن سفینه های فضایی به مدار زمین، از هیدروژن مایع استفاده 
می کند. پیل های دارای سوخت هیدروژن، نیروی الزم سیستم های الکتریکی سفینه های فضایی را تأمین کرده و محصول جانبی این فرایند، 
آب خالصی است که توسط سرنشینان خدمه به عنوان آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید پیل سوختی را مانند باتری در 
نظر بگیرید که می توان به طور مداوم با اضافه کردن سوخت، آن را شارژ کرد به نحوی که هرگز شارژ آن تمام نشود. هیدروژن یکی از عناصری 
است که در سطح زمین به وفور یافت می شود. این عنصر در طبیعت به صورت خالص وجود ندارد ولی آن را می توان به روش های مختلف از 
سایر عناصر بدست آورد. هیدروژن عمده ترین گزینه مطرح به عنوان حامل جدید انرژی است. این ماده در مقایسه با سایر سوخت ها می تواند 

با راندمانی باالتر و احتراق بسیار پاک به سایر اشکال انرژی تبدیل شود.

هیدروژن و منابع انرژی آینده:
امروزه، هیدروژن عمدتاً در تولید آمونیاک، پاالیش نفت و ساخت 
برنامه فضایی  از هیدروژن در  قرار می گیرد.  استفاده  متانول مورد 
ناسا، به عنوان سوخت در سفینه های فضایی و در پیل های سوختی 
که گرما، برق و آبآشامیدنی برای فضانورد تولید می کنند نیز استفاده 
می شود. پیل هایسوختی ابزارهایی هستند که هیدروژن را مستقیماً 
عنوان  به  از هیدروژن  آینده، می توان  در  تبدیل می کنند.  برق  به 
سوخت خودروها و هواپیماها استفاده نموده و نیز با به کارگیری از 
این عنصر، برق مصرفی خانه ها و ادارات را تأمین کرد.هیدروژن را 
می توان با حرارت دادن مولکول های هیدرو کربن، در فرآیندی تحت 

عنوان »تبدیل« هیدروژن به دست آورد. در این فرایند هیدروژن
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