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 مقدمه

شود که برای تولیدشان از منابع بدون کربن استفاده ها گفته میانرژی نو یا انرژی جایگزین به آن دسته از انرژی

های آبی و کربن خنثی مانند زیست توده. خورشیدی، انرژی بادی، انرژی دریایی، زمین گرمایی، نیروگاهگردد؛ مانند انرژی می

ها معایب این نوع انرژی.شودهای هیدروژنی قادر به ذخیره انرژی است، به عنوان انرژی نو نام برده میاز هیدروژن نیز که در پیل

بن و در نتیجه افزایش دمای کره زمین و تغییرات آب و هوایی و آلودگی اکسیدکرهای فسیلی مانند افزایش غلظت دیسوخت

ما در اینجا سه انرژی خورشیدی، .ها تمام ناشدنی و بدون محدودیت استزیست محیطی را ندارد عالوه بر این منابع تولید آن

 بادی و زمین گرمایی را مورد بررسی قرارمی دهیم.

 

 انرژی خورشیدی

های موجود در در جهان است و منبع اصلی تمامی انرژی انرژی تجدیدپذیر فردترین منبعمنحصربهانرژی خورشیدی 

ور کلی انرژی طتواند به اشکال دیگر انرژی تبدیل گردد. بهژی خورشیدی به صورت مستقیم و غیرمستقیم میباشد. انرزمین می

 .باشدکیلووات در ثانیه می ۳۲۰۳در  ۳٫۸متصاعد شده از خورشیدی در حدود 

شیدی در روز آفتابی در سال جزو بهترین کشورهای دنیا در زمینه پتانسیل انرژی خور ۳۲۲ایران با داشتن حدود 

از مهمترین  و پراکندگی روستای در کشور، استفاده از انرژی خورشیدی یکی جغرافیای ایران باشد. با توجه به موقعیتجهان می

های برق رسانی و تولید انرژی در عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده از انرژی خورشیدی یکی از بهترین راه

نقل، نگهداری و عوامل مشابه های انتقال انرژی به روستاها و نقاط دور افتاده در کشور از نظر هزینه، حملمقایسه با دیگر مدل

 .باشدمی

در مترمربع  کیلووات ساعت ۳٫۵انرژی تابشی خورشید در روز باالتر از اگر میانگین  المللیاستانداردهای بین توجه بهبا 

یار های فتوولتائیک بسکتورهای خورشیدی یا سیستموات/ساعت( باشد استفاده از مدلهای انرژی خورشیدی نظیر کل ۳۵۲۲)

 .اقتصادی و مقرون به صرفه است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA


رخی از نقاط باشد و در بالمللی میدر بسیاری از قسمتهای ایران انرژی تابشی خورشید بسیار باالتر از این میانگین بین

شده است ولی بطور متوسط انرژی تابشی خورشید بر سطح  گیریاندازه بر مترمربع کیلو وات ساعت ۸تا  ۷حتی باالتر از 

 .ساعت بر مترمربع است کیلو وات ۴٫۵سرزمین ایران حدود 

 

 جهانی انرژی خورشیدی آمار

 های فتوولتائیک سیستم

 ۷۴عملیاتی شده است و با افزایش  ۰۲۳۳گیگاوات از ظرفیت فتوولتائیک جدید در سراسر جهان در سال  ۳۲حدود 

گیگاوات  ۰۵نزدیک به  ۰۲۳۳گیگاوات رسیده است. نصب و راه اندازی واقعی در طول سال  ۷۲درصدی در کل دنیا به میزان 

 نصب شده بوده اند. ۰۲۳۲چراکه بعضی از ظرفیتهای متصل شده به شبکه در سال بوده است 

 

 ۰۲۳۳-۳99۵ظرفیت استفاده از انرژی خورشیدی در سال های _۳شکل

 

در حدود  ۰۲۳۳ظرفیت عملیاتی سیستمهای فتوولتائیک در آخر سال نشان داده شده است،  ۳همانطور که در شکل 

درصدی را  ۵۸سال قبل بوده است و بدین وسیله به طور متوسط نرخ رشد ساالنه  ۵جهانی در برابر میزان کل نصب شده  ۳۲

افت  ۰۲۳۳در سال  ۳۵۱به  ۰۲۳۲در سال  ۳۲۱به ارمغان آورده است. سهم بازار تین فیلم از  ۰۲۳۳تا  ۰۲۲۲در بازه زمانی 

 داشته است.

 آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا و آمریکا بوده اند. ۰۲۳۳کشورهای پیشرو در بیشترین ظرفیت نصب شده تا انتهای سال 

بار دیگر اتحادیه اروپا به خاطر وجود کشورهای آلمان و ایتالیا بازار سیستمهای فتوولتائیک را در دست خود گرفت. 

گیگاوات  ۳۷با به خود اختصاص دادند. اتحادیه اروپا تقری ۰۲۳۳از ظرفیت عملیاتی جدید را در سال  ۵۷۱این دو کشور با هم 

گیگاوات ظرفیت را متصل به شبکه نموده است. مجموع ظرفیت نصب شده سیستمهای  ۰۰ظرفیت نصب شده داشته و نزدیک به 

گیگاوات بوده که این میزان در حدود سه چهارم از کل ظرفیت نصب  ۵۳در اتحادیه اروپا  ۰۲۳۳فتوولتائیک تا انتهای سال 

 میلیون خانوار اروپائی را پاسخ گو خواهد بود. ۳۵تقاضای برق بیش از شده جهانی می باشد. این میزان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88_%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88_%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88_%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88_%D9%88%D8%A7%D8%AA


از برق تولیدی کشور آلمان را  ۳۱۳۱گیگاوات رسیده که میزان  ۰۴،۸در کشور آلمان کل ظرفیت نصب شده به میزان 

 بوده است(. ۳۱9۱این میزان  ۰۲۳۲به خود اختصاص می دهد)در سال 

گیگاوات سیستم فتوولتائیک وارد شبکه نمود که تا آخر سال به میزان  9،۳ه است، ایتالیا رکورد جدیدی را ثبت نمود

 گیگاوات رسید. ۳۰۱۸

گیگاوات(،  ۳از دیگر بازارهای برتر در اروپا می توان به بلژیک)نزدیک مشاهده می شود، ۰همانطور که در شکل 

گیگاوات که از مقام دوم جهانی به مقام چهارمی  ۲۱۴یک به گیگاوات(، اسپانیا)نزد ۲۱۴گیگاوات(، یونان)بیشتر از  ۲،9انگلستان)

 گیگاوات( اشاره نمود. ۲۱۳نزول کرد(، اسلوواکی)

 

 کشور برتر جهان۳۲استفاده از پنل های فتوولتائیک در _۰شکل

 

ظرفیت  ۰۲۳۲گیگاوات در طول سال  ۳،۰جذابیتها رو به افزایش می باشد. در حدود  BIPV در زمینه سیستمهای

 درصدی می باشد. ۵۲اضافه شده است به گونه ای که بازار جهانی در حال تجربه یک رشد متوسط ساالنه 

امروزه اکثریت قریب به اتفاق ظرفیت نصب شده سیستمهای فتوولتائیک، متصل به شبکه می باشند به طوری که 

. با این وجود جذابیتها در سیستمها مستقل از ظرفیت جهانی را به خود اختصاص داده است ۰۱بخش مستقل از شبکه در حدود 

 از شبکه و سیستمهای مقیاس کوچک در کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد)در بخش برقرسانی روستائی(.

در  CPV سیستمهای فتوولتائیک متمرکز هنوز بازار بسیار کوچکی را به خود اختصاص داده است. بیشتر پروژه های

 ۳۳نصب شده است و در حدود  ۰۲۳۳مرحله پایلوت یا نمونه اولیه می باشند. اما اولین پروژه جهانی چند مگاواتی در سال 

پروژه جدید به ظرفیت  ۳۲تخمین زده شده که به بهره برداری برسد. اسپانیا و آمریکا )که در آنها  ۰۲۳۰مگاوات در اوایل سال 

شبکه شده اند( بزرگترین بازارهای بروز شده را به خود اختصاص داده اند. هر چند پروژه  وارد ۰۲۳۳مگاوات در سال  ۳۰کل 

 کشور از استرالیا گرفته تا عربستان صعودی، عملیاتی شده اند. ۰۲در حداقل  CPV های

 

 CSP سیستمهای

مگاوات از  ۴۵۲مانند چند ساله گذشته، همچنان ادامه داشته است. بیش از  ۰۲۳۳در سال  CSP رشد سیستمهای

مگاوات  ۳۷۲۲افزایش داده و میزان آن را به  ۳۵۱در این سال نصب شده که ظرفیت کل جهانی را نزدیک به  CSP ظرفیت



داشته  ۳۷۱کل ظرفیت جهانی ساالنه به طور متوسط نرخ رشدی معادل  ۰۲۲۲-۰۲۳۳رسانده است. در بازه زمانی سالهای 

 است.

از نیروگاههای جدید و عملیاتی  9۲۱بازار را در دست داشته و در حدود  سیستمهای سهموی خطی همچنان تسلط

شده از این نوع می باشند ولی رشد سرمایه گذاری بیشتر بر روی انواع دیگری از تکنولوژیهای حرارتی خورشیدی بوده است. 

اع دیگر نیروگاههای حرارتی خورشیدی در آمریکا و اسپانیا نیروگاههای دریافت کننده مرکزی و فرنل جدیدی دایر گردیده و انو

 نیز در دست ساخت می باشند.

را در دست خود  ۰۲۳۳در کشور اسپانیا می باشد که این کشور بازار جهانی سال  CSP بیشتر ظرفیت سیستمهای

عملیاتی مگاوات به ظرفیت خود افزوده و تا انتهای این سال کل ظرفیت  ۴۰۲در حدود  ۰۲۳۳داشته است. این کشور در سال 

 مگاوات رسانیده است. ۳۳۵۲خود را به میزان 

طبق آمارهای جهانی، کشور اسپانیا نقش حاکمیت سیستمهای سهموی خطی را در جهان بر عهده داشته است. در 

ی تحال حاضر تا به امروز کشور اسپانیا تنها کشوری است که بازار تکنولوژی دریافت کننده مرکزی در مقیاس نیروگاهی را عملیا

به بهره برداری رسید که آخرین نیروگاه از مجموع  ۰۲۳۳مگاوات در سال  ۳9،9به ظرفیت  Gemasolar نموده است. نیروگاه

 سه نیروگاه دریافت کننده مرکزی به شبکه وارد شده می باشد.

و قابلیت ساعته را در شرایط خاص داشته  ۰۴است که قابلیت تولید  CSP همچنین این نیروگاه، اولین نیروگاه

 ساعت را دارا می باشد. ۳۵ذخیره سازی تا 

تا آخر سال در مرحله ساخت بوده که پیش بینی می گردد که  CSP گیگاوات از ظرفیت اضافه شده ۳،۳در اسپانیا 

 وارد شبکه گردد. ۰۲۳۰بیشتر آن در سال 

ظرفیت نصب شده قرار گرفته است.  در مقام دوم بیشترین ۰۲۳۳مگاوات ظرفیت عملیاتی تا پایان سال  ۵۲۷آمریکا با 

گیگاوات تا انتهای سال در دست ساخت  ۳،۳با وجود اینکه ظرفیت نصب شده جدیدی در این سال نداشته ولی در حدود 

 داشته است.

به بهره برداری رسیدند. مصر مانند کشور مراکش در حدود  ۰۲۳۳مگاوات تا انتهای سال  ۳۲۲در سراسر دنیا حداقل 

مگاوات  ۰۱۵مگاوات و هند  9،۸مگاوات، تایلند  ۰۵وارد شبکه نموده است. الجزایر در حدود  ۰۲۳۲تا انتهای سال مگاوات  ۰۲

 راه اندازی کرده اند. ۰۲۳۳را در سال  CSP که همه آنها برای اولین بار نیروگاه

با  ( روی سیستمهای سیکل ترکیبیMENAتمامی برنامه ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا)

 ( و یا ادغام شده خورشیدی با نیروگاههای فسیلی می باشد.ISCCخورشیدی)

مگاوات در دستور ساخت دارد  ۳۲کشور هند اولین نیروگاه دریافت کننده مرکزی را در راجستان به ظرفیت نهایت 

در  CSP یران و استرالیا در زمینهبه بهره برداری برسد. بقیه کشورها از جمله ایتالیا، ا ۰۲۳۳که انتظار می رود تا اوایل سال 

 ظرفیتی اضافه ننموده اند. ۰۲۳۳طول سال 

 

 



 ۰۵۲با پروژه های در دست ساخت یا توسعه پروژه ها در چندین کشور از جمله استرالیا) CSP انتظار می رود رشد

، MENA ساخت در منطقهمگاوات ظرفیت در دست  ۳۲۲مگاوات( و ترکیه و حداقل  ۴۷۲مگاوات(، هند) ۵۲مگاوات(، چین)

 سرعت بخشی زیادی در سطح بین المللی داشته باشد.

 

 دسته تقسیم بندی می گردند: ۵نیروگاههای حرارتی خورشیدی به 

 نیروگاههای سهموی خطی (Parabolic Trough) 

 نیروگاههای دریافت کننده مرکزی (CRS) 

 نیروگاههای بشقابک سهموی (Parabolic Dish) 

  دودکش خورشیدینیروگاههای(Solar Chimney) 

 نیروگاه کلکتورهای فرنل Fresnel Collector)) 

 نیروگاههای سهموی خطی (Parabolic Trough) 

 

 مصارف غیر نیروگاهی انرژی خورشیدی

 (Solar Water Heater)آب گرمکن خورشیدی      .۱

آبگرمکن ها اصلی ترین سیستم مورد استفاده در کاربردهای غیرنیروگاهی خورشیدی می باشند. همانطور که از نام 

 از آبگرمکنها:  ۳طبق شکل خورشیدی آبگرمکن یک کار طرز آن پیداست برای گرم کردن آب مورد استفاده قرار می گیرد. 

 کنهایآبگرم اغلب در. باشند می حرارتی ذخیره مخزن کشی، لوله مدار کلکتور،: شامل که شوند می تشکیل اصلی بخش سه

سیال عامل که محلول آب و ضد یخ است در یک سیکل بسته بین مخزن و کلکتور توسط مدار لوله کشی در جریان  امروزی

ره ع ذخیاست. کلکتور انرژی حرارتی خورشید را جذب کرده و به سیال عامل منتقل می کند. سیال گرم شده به سمت منب

حرکت کرده و در آنجا پس از عبور از یک مبدل حرارتی، گرمای خود را به آب داخل مخزن منتقل می کند و پس از سرد 

شدن به کلکتور باز می گردد و بدین ترتیب بدون اینکه با آب مصرفی مخلوط شود، دائماً در یک سیکل بسته در حال حرکت 

آبگرمکنهای مدار باز و مدار بسته طبقه بندی می شوند که هر یک به دو صورت است. آبگرمکنهای خورشیدی به دو دسته، 

ترموسیفونی)جریان طبیعی( یا پمپی)اجباری( می توانند کار نمایند. بخش اصلی یک آبگرمکن خورشیدی کلکتور آن است که 

سیال جذب کننده که داخل لوله وسیله تابش کلی خورشید حرارت یافته و حرارت خود را به یک خود شامل ورقی است که به

شود و دارای پوشش خاصی است که بتواند ضریب کند. رنگ این ورق همیشه تیره انتخاب میدر حال جریان است، منتقل می

ها را در داخل یک جذب انرژی را به حداکثر و ضریب پخش را به حداقل برساند. برای رسیدن به دمای باال مجموعه ورق و لوله

 .ای بتوان استفاده کرددهند تا از اثر گلخانهبا روکش شیشه قرار می جعبه عایق

 



 

 نمایی از یک آبگرمکن خورشیدی_۳شکل

 

 (Solar Heating & Cooling) گرمایش و سرمایش ساختمان      . ۲

از آنجا که روزانه انرژی بسیاری صرف گرمایش و سرمایش ساختمان ها می شود، طراحی و اجرای ساختمانهایی که 

بتواند از انرژی خورشیدی حداکثر استفاده را ببرد بسیار حائز اهمیت و مفید است. تامین نیاز حرارتی ساختمانها با استفاده از 

قابل دسترسی است. کیفیت و چگونگی معماری ساختمان به  (Active) و فعال (Passive)طریق پسیو ۰خورشید به 

دریافت و ذخیره انرژی خورشیدی در حالت پسیو بستگی کامل دارد در صورتیکه گرمایش خورشید بصورت فعال، مستلزم 

 باشد استفاده از گردآورنده های خورشیدی و یک منبع انرژی دیگر جهت انتقال سیال گرم شده به داخل ساختمان می

. 

 سیستم گرمایش خورشیدی پسیو3

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

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

 :کند. در مورد سیستم های گرمایش پسیو ساختمان ها روشهای مختلفی وجود دارد ارک کمی بسیار

 (Direct Gain Method)ورود مستقیم نور خورشید به داخل اطاق از طریق پنجره ها.      ۳

 (Drum Wall)استفاده از دیوار ذخیره کننده انرژی خورشیدی)دیوار ترومب( و دیوار آبی      .۰

 (Solar Chimney Design)از گیرنده مسطح قائم با جریان طبیعی هوااستفاده       .۳



 (Attached Green House)استفاده از گلخانه مجاور      .۴

 استخر یا حوضچه روی بام      .۵

 
 

 (Active Solar Heating)سیستم گرمایش خورشیدی فعال

برای گرمایش ساختمان استفاده می شود.  در سیستم های فعال بر خالف سیستم های پسیو از المانهای متفاوتی

 عبور ایکاناله گرمائی، انرژی ذخیره سیستم اجزائی که در این سیستم ها به کار می روند عبارتند از: گردآورنده ها)کلکتورها(،

 ت کمکی و مبدل هایسوخ سیستم اتوماتیک، یا دستی کنترل های سیستم دمپرها، شیرآالت، کشی، لوله پمپها، سیال،

 .رارتیح

 سیستم سرمایش خورشیدی(Solar Cooling System) 

برخالف گرمایش خورشیدی که عملی نسبتا آسان و ارزان است، تولید سرما با استفاده از انرژی خورشیدی کاری 

 .نسبتا مشکل و گران می باشد

 :بطور کلی دو راه حل برای سرمایش خورشیدی وجود دارد

انرژی مکانیکی و یا الکتریکی و استفاده از آنها در بکار انداختن دستگاههای تبرید تبدیل انرژی خورشیدی به الف ( 

 تراکمی

 ب(.تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی و استفاده از آن در بکار انداختن دستگاههای تبرید جذبی

 
 

 (Solar desalinization)آب شیرین کن خورشیدی       .۳
 

سرپوش پالستیکی یا شیشه ای در سطح فوقانی  ۴طبق شکل خورشیدی ساده بوده و اصول کار دستگاه تصفیه آب 

دستگاه نقش عمده و کلیدی را در عملکرد سیستم ایفا می کند. با عبور اشعه خورشید کف حوضچه آب شور که معموال برای 

حرارت باال می رود، سپس بخار آب ایجاد جذب باالتر گرما سیاه رنگ می باشد، آب دریا یا آب شور داخل خود را گرم و درجه 

شده و پس از برخورد به سطح داخلی سرپوش شیشه ای که دمای آن پائین تر از دمای داخل آب شیرین کن است، شروع به 

تقطیر می کند که با جمع آوری این آب مقطر، آب شیرین به دست می آید. سیستم آب شیرین کن از نظر نحوه عملکرد به 

قیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. در روش مستقیم فقط از انرژی حرارتی خورشیدی استفاده می شود در حالی دو روش مست

که در روش غیر مستقیم از انرژی برق به عنوان انرژی کمکی استفاده می شود. طراحی آب شیرین کن های خورشیدی با توجه 

 .پذیردبه شرایط اقلیمی و جوی در منطقه مورد نظر بایستی صورت 



 

 آب شیرین کن خورشیدی_۴شکل

 
 

 (Solar dryer)خشک کن خورشیدی       .۴

بدین ترتیب است که مواد خشک شدنی بطور مستقیم و یا غیر  ۵طبق شکل عملکرد خشک کن های خورشیدی 

ل باعث خشک شدن محصومستقیم از انرژی حرارتی خورشید استفاده کرده و هوا نیز بطور طبیعی و یا اجباری جریان یافته و 

می گردد. خشک کن مستقیم: کاربرد آن آسان و ارزان است ولی در این سیستم راهی برای کنترل درجه حرارت وجود ندارد، 

در این روش اگر سبزی ها و میوه ها زیاد در معرض تابش خورشید باشند تغییر رنگ داده و مقدار زیادی از ویتامین های خود 

خشک کن غیر مستقیم: در این روش درجه حرارت قابل کنترل است و مواد غذایی به طور مستقیم با  را از دست می دهند.

اشعه خورشید در تماس نیستند در نتیجه رنگ آنها ثابت می ماند. این وسیله متناسب با نیاز روستاها در امر خشک کردن میوه 

 .است شده طراحی خورشیدی انرژی ک بوسیلهو سبزیجات و همچنین در صنعت خشک کردن برنج و تولید سبزی خش

 

 
 

 



 خشک کن خورشیدی_۵شکل

 

 (Solar cooker)اجاق خورشیدی       .۵

نوع رایج شلجمی، لوله های حرارتی و جعبه ای ساخته شده است. نوع شلجمی آن به صورت  ۳اجاقهای خورشیدی در 

یک بشقاب سهموی می باشد که برای پختن غذا بوسیله آن باید ماده غذایی مورد نظر را در کانون این بشقاب قرار داده و با 

در این نوع متمرکز کننده ها می توان دماهای سهموی می توان غذا را پخت. چون  (focusing)تنظیم و متوجه نگاه داشتن

درجه سانتیگراد بدست آورد بنابراین سرخ کردن سبزی و گوشت و... در آنها کامال امکان پذیر است. در پخت غذا  ۳۲۲باالتر از 

سم تفاده از مکانیبا استفاده از لوله های حرارتی می توان در گیرنده های مسطح مخصوص تولید بخار نموده و این بخار را با اس

لوله های حرارتی با برگشت طبیعی به داخل آشپزخانه) که باالتر از گیرنده قرار دارد( منتقل نمود. بخار به محفظه ای که در 

آن ظرف حاوی غذا قرار دارد وارد شده و دور ظرف غذا تقطیر شده و حرارت تبخیر خود را به مواد غذایی جهت پخت غذا می 

شده با استفاده از نیروی ثقل به گیرنده خورشیدی بر می گردد. از این نوع سیستم نمی توان جهت سرخ  دهد. بخار تقطیر

کردن سبزی و گوشت استفاده نمود. در اجاق خورشیدی از نوع جعبه ای) آرام پز خورشیدی ( که اولین بار توسط شخصی به 

با صفحه ای سیاه رنگ و در پوش شیشه ای بود. اشعه نام نیکالس ساخته شد. اجاق او شامل یک جعبه عایق بندی شده 

خورشید با عبور از میان در پوش شیشه ای وارد جعبه شده و بوسیله سطح سیاه جذب می شد سپس درجه حرارت داخل 

 پرتوهای آوری جمع خورشیدی اجاق کار اصولمشاهده می شود، ۲همانطور که در شکل . داد درجه افزایش می ۸۸جعبه را به 

 .خورشید در یک نقطه کانونی و افزایش دما در آن نقطه می باشد مستقیم

 

 اجاق خورشیدی_۲شکل

 

 

 (Solar Furnace)کوره خورشیدی       .۶

های دیگر ، نوعی سوخت را با استفاده از انرژی خورشید گرم می شود )در کوره ۷مانند شکلکوره خورشیدی 

سوزانند تا گرمایش به کوره منتقل شود.( معموال با استفاده از تعداد زیادی آینه ، پرتوهای نور خورشید را جمع آوری و می

ای است که همین کار را ال رود . ذره بین وسیلهتابانند تا دمایش خیلی باکنند و مجموعه آنها را بر روی کوره میپرقدرت می

گیریم و مجموعه پرتوهای آنرا به صورت یک نقطه مثال دهد. شاید دیده باشید که وقتی ذره بین را مقابل خورشید میانجام می



تم اولترین سیسگیرد. متدسوزد و یا کاغذ آتش میشود که پوست میتابانیم، آن قدر حرارت ایجاد میروی پوست یا کاغذ می

آئینه یکی تخت و دیگری کروی می باشد. نور خورشید به آینه تخت رسیده و توسط این  ۰یک کوره خورشیدی متشکل از 

آئینه به آئینه کروی بازتابیده می شود. طبق قوانین اپتیک هرگاه دسته پرتوی موازی با محور آئینه برخورد نماید در محل 

 .ترتیب انرژی حرارتی خورشید در این نقطه جمع شده و این نقطه به دمای باالئی می رسد کانون متمرکز می شود، به این

 

 کوره خورشیدی_۷شکل

 

 

 برخی از پروژه های انجام شده و در دست انجام

 : فعالیتها در حوزه انرژی خورشیدی

 

کیلووات تا مرحله تولید بخار و انجام تحقیقات  ۰۵۲احداث نیروگاه حرارتی خورشیدی سهموی خطی شیراز به ظرفیت - ۳

در زمینه فناوری ساخت و تست قالب مربوط به آینه کلکتور نیروگاه شیراز، خمکاری شیشه و تولید آینه های سهمی، ایجاد 

و  دهپتانسیل علمی، فنی و تربیت کارشناسان ماهر برای طراحی و ساخت و راه اندازی نیروگاههای بزرگ خورشیدی در آین

ساخت سیستم های کنترلی و نرم افزارهای کنترل کلکتورهای خورشیدی در نیروگاههای حرارتی خورشیدی در خصوص 

  نیروگاه های حرارتی خورشیدی

 

  کیلووات ۳۸۲خانوار روستایی( جمعاً به ظرفیت ۳۵۸برقرسانی فتوولتائیک به روستاها )برقرسانی به - ۰

 

ابتدا از استان قزوین آغاز و سپس دراستانهای گیالن ، زنجان ، بوشهر ، یزد و  ۳۳۸۵طرح برقرسانی روستایی در سال 

سیستم فتوولتائیک جهت برق رسانی به روستاهای فاقد برق و به  ۵۸کردستان اجراءگردید .در این پروژه مجموعاً نصب 

به جهت تست شرایط مختلف در سیستم کیلووات  ۵/۳وات و  ۷۲۲صورت پایلوت با موفقیت انجام شده است . تنوع توانهای 

های پایلوت ، تجربه های مفیدی را برای سازمان در بر داشته است که از جمله مهمترین آنها استفاده بهینه از این سیستمها 

میباشد بطوریکه مشاهده میگردد این سیستمها قابلیت استفاده در سراسر ایران را دارد ، چنانچه فرهنگ مدیریت بر مصرف و 

تعریف  ۳۳۸۷خانوار روستایی نیز در سال  ۲۳۴نگهداری این سیستمها وجود داشته باشد. در همین راستا پروژه برقرسانی به 



 . گردیده و تاکنون در دست اجرا می باشد

 
 

 

  کیلووات در منطقه سرکویر سمنان 9۷طراحی ،نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت اسمی - ۳

 

بعد از  ۳۳۸۳توسط سازمان انرژی اتمی ایران به پایان رسید . و در سال  ۳۳۷۴آغاز و در سال  ۳۳۷۳این پروژه در سال 

متر مربع  9۲باب ساختمان ) هر کدام حدود  ۰مصوبه تجمیع به وزارت نیرو منتقل گردید. نیروگاه فتوولتائیک سمنان شامل: 

دیگر سالن تولید نیروگاه می باشد(، یک ساختمان منبع آب به همراه چاه آبیاری  زیر بنا که یک دستگاه آن اداری و دستگاه

 ۲آمپر ساعت ،  ۴9۲ولت  ۰عدد باطری  ۰۰۲وات،  ۴۵پانل ایرانی ۳۵۵۲وات ژاپنی و  ۵۳پانل  ۴۵۲کشاورزی، حدود 

آلمان. این نیروگاه از طریق تابلوی تولید اصلی   SMAدستگاه اینورتر خارجی ساخت شرکت ۲دستگاه اینورتر ایرانی و 

کیلوولت متصل شده است. دستاورد اصلی این پروژه تأمین  ۰۲نیروگاه و خط زمینی به یک دستگاه ترانس و خط هوایی 

 . و تزریق برق تولیدی این سیستم ها به شبکه می باشد  PVبخشی از نیاز انرژی الکتریکی کشور از طریق سیستم های

 
 
 

  کیلووات متصل به شبکه در طالقان ۳۲طراحی، نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت اسمی - ۴

 

کیلووات متصل به شبکه در سایت طالقان در دامنه البرز جنوبی واقع می باشد. طول جغرافیایی محل  ۳۲سیستم فتولتائیک 

کیلووات و قابلیت  ۴۲دقیقه می باشد، ظرفیت نصب شده  ۳۳درجه و  ۳۲دقیقه و عرض جغرافیایی  ۳۴درجه و  ۵۲نیروگاه 

سال تخمین  ۰۵به بهره برداری رسیده و عمر مفید آن  ۳۳۸۳کیلووات را دارا می باشد این نیروگاه در سال  ۳۲۲افزایش تا 

ر می از نیاز کشو زده می شود. هدف از اجرای این پروژه تولید انرژی الکتریکی و تزریق آن به شبکه سراسری و تأمین بخشی

  باشد

 
 
 

  کیلووات در منطقه دربید یزد ۵طراحی ، نصب و راه اندازی نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت اسمی - ۵

 

به وزارت نیرومنتقل گردیده است. این نیروگاه  ۳۳۸۳این پروژه توسط سازمان انرژی اتمی ایران اجراء گردیده و در سال 

متر مربع که یک دستگاه آن اداری و دستگاه دیگر سالن تولید نیروگاه می  9۲حدود باب ساختمان) هر کدام  ۰شامل: 

وات،  ۴۵پانل ایرانی ۳۵۵۲وات ژاپنی و  ۵۳پانل  ۴۵۲باشد(، یک ساختمان منبع آب به همراه چاه آبیاری کشاورزی، حدود 

  SMAدستگاه اینورتر خارجی ساخت شرکت ۲دستگاه اینورتر ایرانی و  ۲آمپر ساعت ،  ۴9۲ولت  ۰عدد باطری  ۰۰۲

کیلوولت متصل  ۰۲آلمان. این نیروگاه از طریق تابلوی تولید اصلی نیروگاه و خط زمینی به یک دستگاه ترانس و خط هوایی 

کیلوومتری جنوب دامغان مجاور دو روستای حسینان و معلمان واقع شده است. ظرفیت  ۳۰۲شده است. این نیروگاه در 

کیلووات می باشد و به منظور تزریق برق تولیدی به شبکه فشار ضعیف روستا برای جبران کاهش ولتاژ و  9۷آن نصب شده 

تزریق برق تولیدی این سیستم ها به   . PVتوان شبکه و تأمین بخشی از نیاز انرژی الکتریکی کشور از طریق سیستم های



 . شبکه احداث گردیده است

 

 

 انرژی بادی

های زیادی در مورد استفاده از انرژی باد حاصل شده است. انرژی باد اغلب در دسترس بوده و هیچ اخیراً پیشرفت 

 .تواند از نظر اقتصادی نیز در دراز مدت قابل مقایسه با سایر منابع انرژی باشدگذارد و مینوع آلودگی بر جای نمی

 

 انرژی باد چیست ؟ 

شد. هنگامی که تابش خورشید بطور نامساوی به سطوح ناهموار زمین می انرژی باد، انرژی حاصل از هوای متحرک می با

رسد سبب ایجاد تغییرات دما و فشار می گردد و در اثر این تغییرات باد بوجود می آید. همچنین اتمسفر کره زمین به دلیل 

ز باعث به وجود آمدن باد می حرکت وضعی زمین، گرما را از مناطق گرمسیری به مناطق قطبی انتقال می دهد که این امر نی

انتقال حرارت کل در جهان می باشد. در مقیاس جهانی  ۳۲۱گردد. جریان اقیانوسی نیز به صورت مشابه عمل نموده و عامل 

این جریانات اتمسفری بصورت یک عامل قوی جهت انتقال حرارت و گرما عمل می نمایند. دوران کره زمین نیز می تواند در 

 .ای نیمه دائم جریانات سیاره ای در اتمسفر، انرژی مضاعف ایجاد نمایدبرقراری الگوه

 

 مزایای استفاده از انرژی باد 

 .عدم نیاز توربین های بادی به سوخت که در نتیجه از میزان مصرف سوخت های فسیلی می کاهد ▪

 رایگان بودن انرژی باد ▪

  توانایی تأمین بخشی از تقاضای انرژی برق ▪

 دن نسبی قیمت انرژی حاصل از باد در بلندمدتکمتر بو ▪

  تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی ▪

  عدم نیاز به آب ▪

  عدم نیاز به زمین زیاد برای نصب ▪

 ایجاد اشتغال ▪

 نداشتن آلودگی زیست محیطی ▪

 

 ناکارآمدیهای استفاده از انرژی باد 

  :اثر منظره ای ▪

های گویند مولدیکی از بزرگترین موانع بهره برداری از نیروی باد مسأله تأثیر زیست محیطی آن است. بسیاری از مردم می

باشند؛ بخصوص چون در نواحی زیبای خارج از مناطق شهری قرار بادی از نظر ظاهری ناخوشایند بوده و پر سر و صدا می

ل سنگ است، مسلماً پر سر و صداتر و زشت تر از دکلهای آسیاب بادی خواهد دارند. اما باید گفت مولدی که سوخت آن زغا

باشند، یک موضوع مهم به شمار بود. صدای متوالی توربین های دکلهای آسیاب بادی برای کسانی که در نزدیکی آنها می



  .باشدبل کنترل میای قاها و توربین های سه تیغهرود. اکنون صدای این مولدها به کمک فناوری چرخ دندهمی

 : پرندگان ▪

فعالیت توربین های بادی ممکن است به پرندگان صدمه بزند .این صدمه می تواند به صورت کشته شدن پرندگان در نتیجه 

  . برخورد با برج یا پره های روتو و یا از طریق بهم خوردگی تولید مثل یا استراحتگاه پرندگان در مجاورت توربین ظاهر شود

 : اصد ▪

مزاحمتی که صدای تولیدی توسط توربین های بادی ایجاد می نماید شاید مهمترین عامل محدود کننده نصب توربین های 

بادی در مجاورت نواحی مسکونی است. انتشار صوت توربین های بادی از اجزاء مکانیکی و آیرودینامیکی حاصل می شود . 

 .رعت باد می باشدسهم آیرودینامیکی صدای تولید شده تابعی از س

 : تداخل مخابراتی ▪

توربین های بادی برای امواج الکتریستی در محیط ایجاد مزاحمت می نمایند. این امواج ممکن است که تحت تأثیر توربین 

 .های بادی منعکس ،پخش و یا شکسته شده برای ارتباطات مخابراتی راه دور ایجاد تداخل نمایند

 : ایمنی ▪

وربین های بادی نادر بوده اما مانند سایر فعالیت های صنعتی پیش می آیند.در اکثر موارد این حوادث حوادث مرتبط با ت

 .زمانی پیش آمده اند که تکنسین ها سعی کرده اند که توربین های بادی را متوقف کنند

 

 : انواع توربین های بادی

به طور مشاهده می شود، ۸همانطور که در شکل  ولی باشد می موجود بادی توربین برای مختلفی های طراحی اگرچه

 عمده به دو دسته کلی بر اساس جهت محور چرخش تقسیم بندی می شوند:

 که نوع رایج آن می باشد. Horizontal Axis Wind Turbines(HAWTS) محور افقی: 

 Vertical Axis Wind Turbines(VAWTS) محور عمودی:

 

 انواع توربین بادی_۸شکل

هوا بر روی هر سطحی دو نوع نیروی ایرودینامیکی با نام های درگ و لیفت به وجود می آورد که نیروی درگ جریان 

در جهت جریان باد است و نیروی لیفت عمود بر جریان باد می باشد. یکی از این نیروها یا هر دو می توانند نیروی مورد نیاز 

 ند.برای چرخش پره های توربینهای بادی را تامین نمای



 

 توربین بادی خانگی

ها، توربین های بادی خانگی تشکیل شده است از یک موتور، یک ژنراتور، و معموال یک دنباله. در اثر عبور باد از روی پره

 تواند دوآورد. روتور میکند و ژنراتور را به چرخش در میروتور، انرژی جنبشی باد را گرفته و به حرکت چرخشی تبدیل می

پره داشته باشد. روتور سه پره متداول تر است. مقدار انرژی، که توربین می تواند تولید کند در درجه اول بستگی به  پره یا سه

قطر روتور دارد .اسکلت توربین متشکل از یک میله محوری محکم است که روتور، ژنراتور و دنباله روی آن نصب شده است. 

خانه  تواند نیازهای یکیشه سمت باد نگه دارد. توربین بادی یک کیلوواتی میوظیفه دنباله این است که جهت توربین را هم

  .کیلومتر بر ساعت است، تأمین کند۵/۰۰ای که سرعت متوسط سالیانه بادکیلو وات ساعت در ماه را در منطقه ۳۲۲با مصرف

وصل  “شبکه قدرت تسهیالتی ” ا را به یک توان آنهتوان از توربین های بادی با کارکردهای مستقل استفاده نمود، و یا میمی

توان با یک سیستم سلول خورشیدی ترکیب کرد. عموماً از توربین های مستقل برای پمپاژ آب یا ارتباطات کرد یا حتی می

ستفاده ا توانند از توربین ها برای تولید برقها و کشاورزان نیز میکنند ، هرچند که در مناطق بادخیز مالکین خانهاستفاده می

 .نمایند

 

 سازند و بدین ترتیب یک مزرعه بادگیر راتعداد زیادی توربین را نزدیک به یکدیگر میدر مقیاس کاربردی انرژی باد، معموال ً

 .دهندتشکیل می

 

 انواع کاربرد توربین های بادی

  :الف( کاربردهای غیرنیروگاهی شامل

 : پمپ های بادی آبکش جهت ▪

  آشامیدنی حیوانات در مناطق دور افتادهـ تأمین آب 

 ـ آبیاری در مقیاس کم

 ـ آبکشی از عمق کم جهت پرورش آبزیان

  ـ تأمین آب مصرفی خانگی

  ـ کاربرد توربینهای بادی کوچک بعنوان تولید کننده برق

  ـ تأمین برق جزیره های مصرف

 ـ شارژ باتری

  ریکی واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و یا کشاورزینیروگاههای بادی منفرد جهت تأمین انرژی الکت ▪

 . مزارع برق بادی جهت تأمین بخشی از تقاضای انرژی برق شبکه ▪

 

 بررسی اقتصادی استفاده از انرژی باد 

تقات شامروزه تکنولوژی استفاده از انرژی باد در بسیاری از کشورها در دسترس بوده و ارزانترین راه برای تهیه الکتریسیته از م

انرژی خورشیدی تشخیص داده شده است. بهای انرژی تولید شده به عوامل محیطی و عملی و نیز نوع ماشین بکار گرفته 

گر چه  دهد کهشده بستگی دارد. با بررسی های مختلفی که در زمینه قیمت استفاده از انرژی باد انجام گرفته است، نشان می



ازدیاد توان تخمینی آنها افزایش می یابد، ولی بهای هر کیلو وات انرژی آنها کاهش پیدا  هزینه ماشینهای بادی با بزرگی و نیز

کند .الزم به یاد آوری است که در انتخاب دستگاه های بزرگ محدودیت هایی وجود دارد. مثال اگر سرعت انتهایی پره می

عالوه بر شود.از کار افتادن سریع ماشین می ماشین بادی به حد سرعت صوت و یا بیشتر برسد سبب گرم شدن و فرسودگی و

اینکه باید سعی شود تا ماشین های بادی هزینه اصلی )هزینه ساخت روتور ، دکل و ..( کمتری داشته باشند و بایستی در 

 های دارند نصب شوند و ماشین برای سرعت باد عملی تنظیم شده باشد. تهیه ماشینی کمحل هایی نیز که باد قابل مالحظه

شود. ماشین های معمولی بادی اصوالً برای جلوگیری از مصرف سوخت برای تمام سرعت های باد کار کند، گرانتر تمام می

شود. اگر از ماشین روند و همراه با سایر دستگاه های تولید انرژی نیز ار آنها استفاده میهای دیگر در ایام وزش باد بکار می

تفاده شود، باید دستگاه های ذخیره انرژی در کنار ماشین های بادی بکار گرفته شوند. با بادی بصورت تنها منبع انرژی اس

  .اضافه کردن دستگاه های دخیره ، بهای برق تولیدی ممکن است به مراتب افزایش یابد

تولیدی و نرخ در ارزیابی نیروگاههای بادی، هزینه ها و درآمدهای طرح، مدت زمان برگشت سرمایه، قیمت انرژی الکتریکی 

بازده داخلی سرمایه، شاخص های نهایی برای مقایسه کامل مؤلفه های مختلف می باشند. از آنجا که برای گسترش سیتسم 

عرضه انرژی الکتریکی توسعه پایدار را تعقیب می کنیم باید تمام هزینه ها و منافع اجتماعی هر مولد را مدنظر قرار دهیم. 

صرفه های اقتصادی و غیر اقتصادی تنها هزینه دفع آالینده های زیست محیطی و تصفیه گازهای باید در نظر داشت از بین 

مضر متصاعد از نیروگاههای فسیلی می تواند بصورت کمی در محاسبات وارد شود. این هزینه ها در واقع در برگیرنده تمام 

د هیدروکربورها و سایر گازهای سمی، آلودگی آب و اثرات زیست محیطی آالینده ها در کوتاه مدت و بلندمدت از قبیل تولی

 .خاک و ایجاد باران های اسیدی و تولید گازهای گلخانه ای می باشند

در ضمن هزینه تولید برق از انرژی باد در دو دهه گذشته بطور قابل مالحظه ای کاهش یافته است. برق تولید شده توسط 

سنت رسیده است. توسعه توربین  ۵لووات ساعت بوده اما اکنون به کمتر از سنت برای هر کی ۳۲، ۳9۷۵انرژی باد در سال 

های جدید قیمت را نیز کمتر خواهند کرد. همچنین در دنیا پنج کشور آلمان، آمریکا، اسپانیا، دانمارک و هند پیشتاز دیگران 

  .گیگاوات می باشد ۲۳۲/۴۷ابر میالدی بر ۰۲۲۴می باشند و کل ظرفیت نصب توربین های بادی در دنیا تا پایان سال 

میلیارد یورو  ۷خورشیدی برابر  ۳۳۸۳میالدی برابر با  ۰۲۲۰در ضمن کل سرمایه در گردش صنعت انرژی باد جهان در سال 

دالر آن به  ۷۵۲دالر بر کیلووات برآورد می شود که در حدود  ۳۲۲۲بوده است. قیمت سرمایه گذاری انرژی باد در حدود 

و مابقی به هزینه های آماده کردن سایت و نصب و راه اندازی مرتبط می شود. در چند سال اخیر با بزرگتر  هزینه تجهیزات

شدن سایز توربین های تجاری، قیمت سرمایه گذاری آنها کاهش یافته است. صنعت انرژی باد منافع اقتصادی و اجتماعی 

 :دمختلفی را به همراه دارد که از جمله مهمترین آنها عبارتن

  نداشتن هزینه های اجتماعی ▪

این هزینه ها در تمام گزینه های متعارف انرژی )فسیلی( وجود دارند، لیکن علیرغم مبالغ قابل توجه آنها معموالً در بررسی 

این هزینه ها را به کوه یخی تشبیه کرده است که  (WWEA) های اقتصادی لحاظ نمی شوند. انجمن انرژی باد جهان

  .ناپیدای آن در زیر آب قرار می گیردحجم عظیم و 

 کاهش اتکاء به منابع انرژی وارداتی ▪

این مسأله یکی از مهمترین دالیل رویکرد کشورهای صنعتی به انرژی های تجدیدپذیر و انرژی باد است، لیکن در کشورهای 

  .ش فرصت صادرات استتولید کننده نفت نظیر ایران نیز از جنبه دیگری می توان به آن نگریست و آن افزای

 تقویت ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی ▪

بدلیل ماهیت انرژی باد که به تولید غیرمتمرکز و اغلب به نقاط دور افتاده و روستایی می پردازد، توسعه این صنعت چه در 



ی آشکاری را در مناطق کشورهای سرمایه داری و پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه تحوالت و پیشرفت ها

  .روستایی بدنبال خواهد داشت

  اشتغال زایی ▪

 ۳9الی  ۳۵ایجاد شغل این صنعت در میان دیگر صنایع انرژی از همه بیشتر است. در اروپا نصب یک مگاوات برق بادی برای 

که ظرفیت  ۰۲۲۲شود. در سال نفر شغل ایجاد می کند که این رقم در کشورهای در حال توسعه به راحتی می تواند دو برابر 

 .مگاوات بود، بیش از نیم میلیون نفر در این صنعت به کار اشتغال داشتند ۸۲۲۲نصب شده برق بادی در اروپا در حدود 

جوانب اقتصادی انرژی باد برای کاربردهای مختلف کامالً متفاوت هستند .باالترین سهم در انرژی جهانی متعلق به توربین 

  . به شبکه خواهد بود های بادی متصل

در بحث جنبه های اقتصادی انرژی باد، به وضوح هزینه های تولید انرژی و ارزش انرژی تولید شده می باید به طور کامالً 

  . جداگانه بررسی شوند

 هزینه های تولید انرژی باد ●

 : ن می شودهزینه های تولید انرژی به وسیله یک سیستم توربین بادی از طریق موارد زیر تعیی

  کل هزینه سرمایه گذاری ▪

  عمر مفید سیستم ▪

  هزینه های بهره برداری و نگهداری ▪

  رژیم باد ▪

  راندمان انرژی توربین بادی ▪

  دسترسی فنی به سیستم مورد نظر ▪

  هزینه های سرمایه گذاری ●

تلف مانند هزینه ساخت )تحویل در کارخانه (، کل هزینه های سرمایه گذاری توربین های بادی را می توان به هزینه های مخ

هزینه های زیر بنایی نصب مانند فونداسیون ، کارهای ساختمانی ،مهندسی و هزینه های اتصال به شبکه تقسیم نمود .ارتباط 

بین این هزینه ها در کشورهای مختلف به وضوح متفاوت است و به عوامل مختلفی مانند شرایط خاک و فاصله تا شبکه 

  .بستگی دارد

  عمر مفید سیستم ●

ساله ای در نظر گرفته می شود .که با عمر مفید  ۰۲جهت بررسی های اقتصادی توربین ها اغلب یک عمر مفید اقتصادی 

تا  ۳۲با این وجود بایستی توجه کرد که عمر مفید تثبیت شده بهترین توربین ها در حال حاضر .طراحی سیستم برابر است 

 . دسال می باش ۳۵

 ( O& M) هزینه های بهره برداری و نگهداری ●

سالیانه اغلب به صورت درصدی از کل هزینه های سرمایه گذاری یا هزینه های تولید برق در هر کیلو  O& M هزینه های

  . وات ساعت در نظر گرفته می شوند

  رژیم باد ●

ن زیاد بوده و وزش باد مداوم در ساعات مصرف پیک برق انتخاب مکان های که در آنها سرعت متوسط سالیانه باد تا حد امکا

به کرات صورت می گیرد ، خیلی مهم است. برای اینکه بتوان ارزش بکار گیری باد در سیستم مصرف انرژی را محاسبه کرد 

ان تواند از هم می بایستی وابستگی زمانی رژیم باد را هم بدانیم .وزش ثابت و مداوم ،تغییرات روزانه و تالطم منبع باد می



  .اهمیت میانگین سالیانه سرعت باد برخوردار باشد

  کارایی انرژی یک سیستم ●

  .عموماً برای سهولت در مقایسه انرژی خروجی سیستم های توربین بادی بر مبنای سالیانه بیان می شوند.

  در دسترس بودن فنی سیستم ●

ی باشد که توربین بطور بالقوه می تواند انرژی تولید نماید. یک در دسترس بودن سیستم )فنی( کسری از زمان در سال م

توربین بادی ممکن است که به دلیل فعالیت های مربوط به تعمیر یا خرابی های غیر قابل پیش بینی یا حادثه، در دسترس 

قابل ارائه است که این ارقام نباشد. ارقام قابل اعتماد در مورد در دسترس بودن انواع گوناگون توربین های بادی تنها موقعی 

برمبناء تجربیات متعدد توربین بادی و در طول فعالیت چندین ساله تهیه شده باشند.درحال حاضر تنها آمریکا و دانمارک 

  .دارای تجربه کافی هستند که بتوانند چنین اطالعاتی را تهیه و در اختیار بگذارند

زمانی که در دسترس بودن یک توربین بادی مورد ارزیابی قرار می گیرد ،باید پیشرفتی که در بهبود توربین حاصل شده را 

  .نیز به طور همزمان بررسی کرد

 ارزش انرژی باد ●

 ت هایارزش انرژی باد به کاربرد انرژی و هزینه گزینه های دیگر برای پوشش همان کاربرد ،وابسته است.طبق بیان شرک

تولید برق ،این ارزش را می توان به صورت هزینه های سوخت ،ظرفیت و انتشاراتی که در صورت کاربرد انرژی باد از آنها 

پیشگیری خواهد شد ،تعریف کرد. به طور کل میزان درک و دریافت اجتماعی از این ارزش ،معادل صرفه جویی خالص در 

 . کل هزینه های اجتماعی است

  در سوخت صرفه جویی ▪

زمانی که انرژی باد به یک سیستم تولید برق متصل می شود ، برق تولیدی به وسیله انواع دیگر واحدهای مولد برق را کاهش 

می دهد. بنابراین در مصرف سوخت صرفه جوئی حاصل می شود .مقدار و نوع سوخت فسیلی که صرفه جویی می شود ، به 

ینده بستگی دارد. از طرف دیگر ،صرفه جویی در سوخت بستگی به مشخصات ترکیب تولید کنندگان برق در حال و آ

  .واحدهای تولیدی و به میزان نفوذ انرژی باد در کل سیستم تولید برق دارد

 صرفه جویی در ظرفیت ▪

ود ی شبه دلیل متغیر بون سرعت باد ،انرژی باد اغلب به عنوان یک منبع انرژی که دارای ارزش ظرفیتی نیست، قلمداد م

لیکن در واقع ،سهم انرژی بادی در قابلیت اعتماد کل سیستم تولید برق ،صفر نیست .این احتمال وجود دارد زمانی که 

  . نیروگاههای برق متعارف در دسترس نیستند،نیروگاههای بادی در دسترس باشد

هنده این است که انرژی بادی دارای یک البته این احتمال برای یک نیروگاه بادی کمتر از واحد متعارف است ،اما نشان د

اعتبار ظرفیتی محدودی است.اعتبار ظرفیتی را می توان با بررسی قابلیت اعتماد کل سیستم محاسبه کرد و برای تعیین 

قابلیت اعتماد کل سیستم می توان از روشهای آماری و با محاسبه حداقل ظرفیت مورد نیاز با، یا بدون احتساب توربین های 

  .ی در سیستم تولید انرژی استفاده کرد.اعتبار ظرفیتی انرژی بادی برای سیستم های تولید انرژی متفاوت تعیین شده اندباد

  صرفه جویی در انتشارات ▪

به هنگام عملکرد عادی توربین های بادی ، هیچگونه انتشار در هوا ،آب و خاک به وجود نمی آید .تقریباً در تمام سیستم 

 رق ، این انتشارات به دلیل سوزاندن سوخت های فسیلی به وجود می آید.این بدان معنی است که به ازاء هرهای تولید ب

Gwh  انرژی که به وسیله توربین های بادی تولید می شود ،قدری صرفه جویی در مصرف سوخت فسیلی حاصل شده و در

تشار پیشگیری شده به ترکیب واحدهای مولد برق در ضمن از انتشار مقدار معین آلودگی نیز جلوگیری می شود .میزان ان



  .منطقه مربوطه و نیز اقداماتی که در جهت کاهش انتشارات انجام می گردد،وابسته است

  هزینه های صرفه جویی شده سوخت، ظرفیت و انتشارات ●

رفه جویی شده را که با بهره برپایه هزینه های صرفه جویی شده در سوخت،ظرفیت و انتشارات می توان میزان هزینه های ص

برداری از انرژی باد حاصل می شود، محاسبه کرد.بر طبق نظر سازمان تأمین انرژی این محاسبات بیانگر ارزش انرژی بادی 

  .هستند

معموالً فقط صرفه جویی در انتشارات را نیز می توان به هزینه های صرفه جویی شده تبدیل نمود. در برخی از مطالعات ،این 

هزینه های صرفه جویی شده را با تحقیق در مورد هزینه زیان های وارده به گیاهان ،جانوران ،مصالح ساختمانی و انسانها در 

اثر بارش بارانهای اسیدی ،افزایش اثرات گلخانه ای و غیره تخمین می زنند. در بعضی مطالعات دیگر،صرفه جویی در هزینه 

ای اضافی کاهش انتشارات در نیروگاههای متعارف ،برای تحقق همان مقدار کاهش ها را با ارزیابی هزینه اعمال روشه

 انتشارات که از بهره برداری انرژی بادی حاصل می شود،محاسبه می کنند

ی زمین که حاصل عملکرد ی جذب گرمای نیم یکنواخت سطح کرهباد هوای در حال حرکت است. باد به وسیله

 .آیدخورشید است به وجود می

ی خورشید را به طور یکنواخت اند، اشعههای خشکی و آبی متنوع تشکیل شدهاز آنجاییکه سطح زمین از سازنده

های آبی های خشکی سریعتر از هوای روی سرزمینتابد، هوای روی سرزمینکنند. وقتی خورشید در طول روز میجذب می

 .شودگرم می

گیرد که این تر روی آب جای آن را میتر و سنگینهوای خنک رود وهوای گرم روی خشکی سبک شده و باال می

 .سازدفرآیند بادهای محلی را می

 آنجا از شود.شود، جهت باد برعکس میدر شب از آنجا که هوای روی خشکی سریعتر از هوای روی آب خنک می

 .مندنامی شونده تجدید انرژی منبع را آن شد، خواهد تولید پیوسته طور به تابد،می زمین به خورشید که زمانی تا باد که

 هب مختلف هایشیوه به را باد هاانسان تاریخ، طول در شود.برای تولید برق به کار برده می "امروزه انرژی باد عمدتا

 استفاده نیل رود روی خود هایکشتی راندن برای باد نیروی از باستان مصریان پیش سال هزار پنج از بیش. اندبرده کار

کنند، ا کم میر باد سرعت چون بادی هایآسیاب .ساخت غالت کردن آسیاب برای را بادی آسیاب انسان، آن از بعد. کردند

مانند شود )کند و باعث چرخش آنها میهای ورقه مانند نازکی جریان یافته و آنها را بلند میتوانند کار کنند. باد روی تیغهمی

ی هدایت متصل است و آن فیزیک مولد برق را چرخانده و الکتریسیته تولید ها به میلههواپیما( تیغه تاثیر باد روی بال های

 .کندمی

کیلومتر بر ساعت باشد.  ۰۳بهترین محل برای نصب یا ساخت دستگاه بادی محلی است که سرعت باد حدود 

حالی که یک دستگاه مولد زغال سوز، حدود کند، دردرصد انرژی متحرک باد را به برق تبدیل می ۴۲تا  ۳۲های بادی ماشین

 کنددرصد انرژی شیمیایی زغال را به الکتریسیته قابل استفاده تبدیل می ۳۵تا  ۳۲

 

 پتانسیل انرژی بادی در ایران



 ۳۲۴۸۳9۵جمهوری اسالمی ایران در بخش غربی فالت و در جنوب غرب آسیا واقع شده است. ایران با مساحت 

 نیمی از بیش و گرفته قرار درجه 99/۳9تا  ۰۵درجه و عرض شمالی  99/۲۳تا  ۴۴بین طول جغرافیایی شرقی  کیلومتر مربع

 مساحت آن را نواحی کوهستانی پوشانده است. از

 همالحظ قابل بارندگی و معتدل هوای و آب دارای ایران شمالی نواحی. روبروست زیادی هوایی و آب تنوع با کشور این

 گرم، فصول در و مرطوب و سرد سرد، فصول در ایران غربی نواحی هوای و آب. است گیالن استان غربی نواحی در ویژه به

و معتدل است. در نواحی جنوبی، دمای هوا و رطوبت بیشتر است، تابستانهای بسیار گرم و زمستانهای معتدل از  خشک

محسوس می باشد. نواحی شرقی و جنوب شرقی دارای آب مشخصات آب و هوایی این ناحیه است و تغییرات روزانة دما کمتر 

و هوای بیابانی با تغییرات قابل مالحظة دما در طول روز است. برای اینکه بتوان از منابع باد موجود جهت تولید برق استفاده 

 ضروری است.نمود، وجود اطالعات باد قابل اعتماد در خصوص پتانسیل باد منطقة مورد نظر جهت احداث نیروگاه بادی 

بادی فراهم می  های توربین از برداری بهره گسترش جهت مناسبی بستر بادخیز، مناطق وجود به توجه با ایران در

باشد. یکی از مهمترین پروژه های انجام شده در زمینه انرژی بادی تهیه اطلس بادی کشور بوده است که پروژه مذکور در 

 سازمان انرژیهای نو ایران صورت گرفته و به عنوان یکی از پروژه های ملی در صنعت انرژی باد محسوب می گردد.

ایستگاه و در  ۲۲اطالعات دریافتی از  اساس بر و نشان داده شده است 9 که در شکل شده تهیه بادی اطلس طبق

مگاوات می باشد. بر پایه پیش بینی های صورت گرفته،  ۲۲۲۲۲مناطق مختلف کشور، میزان ظرفیت اسمی سایتها در حدود 

شود که موید پتانسیل قابل مگاوات تخمین زده می  ۳۸۲۲۲میزان انرژی قابل استحصال بادی کشور از لحاظ اقتصادی بالغ بر 

 .باشد می بادی انرژی صنعت در گذاری توجه کشور در زمینه احداث نیروگاههای بادی و همچنین اقتصادی بودن سرمایه

 رب و و است داشته همکاری مشاور عنوان به نیز آلمان المایر شرکت ایران در بادی سنجی پتانسیل پروژه انجام در

 هزار مگاوات برآورد گردیده است. ۳۲۲کشور در حدود  در استحصال قابل بادی پتانسیل مذکور شرکت مطالعات اساس

 

 پتانسیل انرزی بادی در ایران_9شکل

 

 چشم انداز انرژی بادی در ایران



 از هک است شده هدفگذاری توسعه پنجم برنامه قانون در تجدیدپذیر نیروگاه مگاوات هزار پنج نصب نیرو، وزارت در

توان گفت در پنج سال آینده قریب به چهار هزار می است، شده گرفته نظر در باد توسعه برای آن مگاوات ۴۵۲۲ میزان این

 مگاوات بازار برای توسعه بخش خصوصی وجود خواهد داشت

 زا که است شده استوار دولتی غیر هایبخش نقش افزایش در آتی هایبرنامه انداز چشم در ما کشور کالن سیاست

ری دولت است. با فعال شدن بخش خصوصی در عرصه احداث گ تصدی هایفعالیت و حجم از کاستن آن مزایای و وایدف جمله

با  یابد وهای فراوانی برای بخش خصوصی دارد، توان مالی، فنی و مدیریتی کشور افزایش میهای بادی که جذابیتنیروگاه

به کمک بخش دولتی آمده و کل کشور از این مشارکت سود خواهد های جدید عمال بخش خصوصی ها و فعالیتشروع پروژه

ها های بادی به سرمایه اولیه باالیی نیاز دارند بنابراین تامین سرمایه اولیه در این طرحبرد. همچنین باید توجه داشت که نیروگاه

 هاست.از مشکالت اجرایی آن

 هایژیانر توسعه که چرا کرد، خواهد دولت به شایانی کمک هاطرح اجرای در دولتی غیر هایگذاریسرمایه از استفاده

ابالغی  هایهاست به صراحت در اسناد و قوانین ملی باالدستی و سیاستترین نوع از انواع آننو و به ویژه انرژی بادی که تجاری

ده است، بنابراین بدون مقام معظم رهبری تدوین شده است که البته دالیل مهمی باعث این جهت گیری کالن در کشور ش

های امنیتی تمام کشورها دسترسی به انرژی مورد نیاز است. البته به وجود آمدن هر اشکالی ترین مولفهتردیدی یکی از اصلی

های اقتصادی و اجتماعی بر جای خواهد گذاشت. به ای را در تمام بخشهای پر دامنهدر سیستم عرضه انرژی، اختالل و آسیب

دهند تا از وابستگی به یک یا دو ترین راهبردهای خود قرار میکشورها تنوع بخشی به منابع انرژی را جزء اصلیهمین دلیل 

نوع انرژی به شدت احتراز کرده و آسیب پذیری خود را به حداقل ممکن کاهش دهند. بر این اساس باید از کلیه منابع انرژی 

یدپذیر، انرژی مصرفی مورد نیاز کشور خود را تامین کنیم و با ایجاد تنوع های تجددر دسترس و قابل حصول، از جمله انرژی

در منابع انرژی، پایداری بیشتری به سیستم انرژی کشور ببخشیم اگرچه ایران در زمره کشورهایی که متعهد به کاهش انتشار 

های مصوب، خود را متعهد به حفاظت شود ولی از هم اکنون براساس سیاستای هستند، محسوب نمیگازهای آالینده و گلخانه

دهد. از کره زمین، اتمسفر ومحیط زیست می داند و تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی را مورد تاکید قرار می

حدود  انتوهای سوخت فسیلی میبه طور کلی با جایگزینی هر یک درصد از انرژی برق بادی با انرژی برق تولیدی از نیروگاه

 ای کاست.سه درصد از انتشار گازهای گلخانه

های نو در ساله دیگر اینکه، اشتغالزایی و تحول اجتماعی در مناطق محروم از مباحث مورد توجه برای توسعه انرژیم

راین وند بنابرکشور است. از آنجا که غالبا نقاط بادخیز ایران در مناطقی واقعند که از نظر توسعه اجتماعی محروم به شمار می

دهد تنها در سال های بادی مستقیما در شرایط اجتماعی این مناطق تحول ایجاد خواهد کرد. آمارها نشان میتوسعه نیروگاه

گیگاوات ظرفیت نصب شده جدید بادی، در کشورهای پیشرو و در  ۳9هزار شغل در حوزه باد به ازای  ۲۳۲میالدی  ۰۲۳۲

، به های گستردهمهم دیگر اینکه، باتوجه به مشکالت بهره برداری و حفظ پایداری شبکه حال توسعه ایجاد شده است. نکته

های طوالنی کاسته شده و این یکی از راهکارهای صورت گرفته در صنعت برق وسیله تولید پراکنده برق از میزان اتکا به شبکه

 طه تقلیل تلفات شبکه انتقال و توزیع و همچنین کاهشبر نیست بلکه به واساست. این کار نه تنها به لحاظ اقتصادی هزینه 

 ای کاهش خواهدنیاز به ظرفیت ذخیره شده تولید وافزایش پایداری در شبکه، هزینه تمام شده برق به صورت قابل مالحظه

ها به نه تنهای بادی، آبی کوچک، زیست توده، زمین گرمایی و خورشیدی است که داد. بهترین نوع تولید پراکنده، نیروگاه

ال نفت نیستند. های انتقاند و نیازمند استفاده از شبکه گاز و یا شبکهلحاظ مکان تولید برق بلکه به لحاظ منابع اولیه هم پراکنده

شود. تحقق هدف مذکور بدین معناست که کشور این فعالیت به عنوان یکی از مهمترین تدابیر پدافند غیر عامل محسوب می



ف های مختلترین نیازهای برق بخشتواند ضروریوردار خواهد شد که در صورت بروز حوادث و سوانح مختلف میاز امکاناتی برخ

 را صرفا با اتکا به منابع و امکانات محلی تامین کند.

 برای مدت دراز در را خوبی آینده تواندمی بازار این به ورود و است شکوفایی به رو ایران در بادی هاینیروگاه بازار

ایران به صورت پایگاهی برای تولید تجهیزات و تامین نیروی انسانی متخصص  به اگر بنابراین. کند تضمین گذاران سرمایه

 توانند مورد توجه قرار گیرند.نگریسته شود بازارهای کشورهای منطقه می

 

 

 انرژی زمین گرمایی

به معنای زمین  Geo یونانی داشته و از کلماتاست که ریشه  Geothermal اصطالح زمین گرمایی ترجمه واژه

به معنی حرارت تشکیل شده است. در حقیقت انرژی زمین گرمایی، انرژی ای است که از سیال آب داغ یا  Therme      و

این انرژی در مخزن زمین گرمایی متمرکز شده است که برای دسترسی به  بخار داغ موجود در اعماق زمین به دست می آید.

در محل مخزن، چاهی عمیق حفر می کنند. سیال خروجی از چاه، عامل انتقال انرژی از مخزن به سطح زمین است. البته  آن

عمق مخزن زمین گرمایی نباید بیش از سه هزار متر باشد؛ زیرا بهره برداری از انرژی آن با فناوری کنونی بشر توجیه اقتصادی 

افزایش می یابد. این افزایش حرارت را شیب حرارتی می نامند. تمام منابع انرژی  ندارد. با افزایش عمق زمین درجه حرارت

 .زمین گرمایی در نقاطی واقع شده اند که از شیب حرارتی باالیی برخوردارند

 

 تاریخچه استفاده از انرژی زمین گرمایی

 برای شست وشو، پخت وپز، استحمام، این انرژی از ابتدای خلقت مورد استفاده انسان بوده است. بدین ترتیب که از آن

کشاورزی و درمان بیماری ها استفاده می شد. اسناد و مدارک موجود ثابت می کند که ساکنان کشورهایی نظیر چین، ژاپن، 

 ایسلند و نیوزیلند در گذشته های دور از این انرژی استفاده می کردند.

 

 نشانه های انرژی زمین گرمایی

 :ابع زمین گرمایی موارد زیر استمهمترین نشانه های من

 سنگ های آتشفشانی جوان  .۳

 چشمه های آب گرم .۰

 بخارفشان یا گازفشان .۳

 آب فشان .۴

 نواحی دگرسان شده .۵



 گل فشان .۲

 کوه های آتشفشانی فعال .۷

 باید در منطقه وجود داشته باشد. بیش از یک نشانهبرای آغاز بررسی های اکتشافی در یک منطقه زمین گرمایی، 

 

 

 

 مصرف انرژی زمین گرمایی در کشور های مختلف_۳۲شکل

 

 

 موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی

پس از انجام بررسی های اکتشافی و حفر چاه های اکتشافی و تولیدی در میدان زمین گرمایی، مسئله کاربرد انرژی زمین 

، درجه حرارت آن است. امروزه منابع زمین گرمایی مطرح می شود. مهمترین عامل در تعیین نوع کاربرد مخزن زمین گرمایی

تقسیم می کنند. مبنای سه دسته کلی حرارت باال، حرارت متوسط و حرارت پایین گرمایی را بر اساس درجه حرارت به 

این تقسیم بندی، درجه حرارت مخزن در عمق یک کیلومتری زمین است. به این ترتیب که اگر درجه حرارت مخزن در عمق 

باشد آن را حرارت باال می نامند. درجه حرارت مخازن حرارت متوسط و پایین به  درجه سانتی گراد ۲22ازبیش مذکور 

است. امروزه از مخزن های زمین گرمایی به دو صورت غیر  درجه ۳۵۲و کمتر از درجه سانتی گراد  ۰۲۲تا  ۳۵۲ترتیب بین 

 .ه می شودمستقیم )تولید برق( و مستقیم )تولید انرژی حرارتی( استفاد

 

 تولید برق

به منظور تولید برق از انرژی زمین گرمایی، سیال مخزن آب داغ یا بخار از طریق چاه های حفر شده به سطح زمین 

هدایت شده و پس از به چرخش درآوردن توربین در نیروگاه، برق تولید می کند. بدیهی است که از مخازن حرارت باال بیشتر 

برق  MW ۸۰۲۲ کشور جهان به کمک منابع زمین گرمایی خود بیش از ۰۰برای تولید برق استفاده می شود. در حال حاضر 

تولید می کنند. در نیروگاه های زمین گرمایی، انرژی الکتریکی به کمک چرخه های مخصوصی تولید می شود. مهمترین و 

 :رایج ترین این چرخه ها عبارتند از



 چرخه تبخیر آنی

کننده شده و بخار حاصل به  ین گرمایی پس از خروج از چاه، وارد یک جدادر این دسته از چرخه های تولید برق، سیال زم

سمت توربین و آب داغ به سمت چاه های تزریقی و برج خنک کننده روانه می شود. حال، برحسب اینکه عمل جدایش یا 

خه تبخیر آنی وجود تبخیر آنی در یک مرحله یا دو مرحله انجام شود و برحسب وجود یا عدم وجود کندانسور، سه نوع چر

دارد: چرخه تبخیر آنی یک مرحله ای بدون کندانسور، چرخه تبخیر آنی یک مرحله ای با کندانسور، چرخه تبخیر آنی 

 .دومرحله ای

 

 چرخه دومداره

درصد مخازن زمین  50از این چرخه برای تولید برق از مخزن های زمین گرمایی حرارت پایین استفاده می شود. حدود 

دارند، که اگر از چرخه تبخیر آنی برای تولید درجه سانتی گراد  ۰۲۲تا  150 شناخته شده جهان درجه حرارتی بین گرمایی

برق از آنها استفاده شود، چرخه مزبور بازده بسیار پایینی خواهد داشت. در این چرخه از سیال عامل برای تولید برق استفاده 

ل را در یک مبدل حرارتی، گرم و به بخار تبدیل می کند. بخار حاصل، توربین را می شود. بدین ترتیب که آب داغ، سیال عام

به حرکت در آورده، برق تولید می کند. از جمله مزیت های مهم این چرخه، عدم وجود خوردگی یا رسوب گذاری توسط 

ین گرمایی، کشورهای آمریکا سیال عامل است. در حال حاضر مهمترین کشورهای جهان از نقطه نظر تولید برق از منابع زم

 .مگاوات هستند ۵۰۲مگاوات و اندونزی  ۷۵۵مگاوات، مکزیک  ۷۲9مگاوات، ایتالیا  ۳9۲9مگاوات، فیلیپین  ۰۰۰۸

 کاربرد مستقیم

کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی، بهره برداری بدون واسطه از انرژی زمین گرمایی است. در این حالت، انرژی زمین 

گرمایی به انرژی الکتریکی تبدیل نمی شود، بلکه فقط از انرژی حرارتی آن استفاده می شود. مخزن های زمین گرمایی که 

ت برای تولید برق، توجیه اقتصادی ندارد، لذا این گونه مخزن ها برای اسدرجه سانتی گراد  ۳۵۲تا  ۲۵دمای آنها بین 

استفاده مستقیم از انرژی حرارتی، مناسب هستند. مخزن های زمین گرمایی حرارت پایین، نسبت به مخزن های حرارت باال 

های آب استخراج کرد.  گستردگی بیشتری دارند. آب داغ مخزن های حرارت پایین را می توان با دستگاه های حفاری چاه

 موارد استفاده ی مستقیم از انرژی زمین گرمایی به شرح زیر هستند.

 گرمایش ساختمان ها .۳

 کشاورزی .۰

 دامپروری .۳

 کاربردهای صنعتی .۴

 درمان بیماری ها .۵

 سایر .۲

 

 گرمایش ساختمان ها



درصد کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی  ۳۷این مورد متداول ترین کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی است. حدود 

در سراسر جهان را گرمایش فضاهای مختلف مسکونی، تجاری، اداری و غیره به خود اختصاص می دهد. البته در صورت نامناسب 

بودن کیفیت آب از نظر شیمیایی، از مبدل حرارتی برای گرمایش استفاده می شود. یکی از مزیت های مهم سیستم های 

 و شود می تزریق گرمایی زمین مخزن درون به مجددا مختلف، فضاهای حرارت مینٲی این است که آب داغ پس از تگرمایش

 .است پایین بسیار آن محیطی زیست آلودگی میزان نتیجه در

را  امروزه انواع خاصی از مبدل های حرارتی وجود دارند که درون چاه های زمین گرمایی تعبیه شده و حرارت آب داغ مخزن

یا  درجه  ۲۲ به آب شیرین درون مبدل منتقل می کنند. درجه حرارت آب گرم مورد نیاز برای سیستم های گرمایشی حدود

 از خود مرکزی گرمایش های سیستم حرارت مینٲباالتر است. امروزه کشورهای ایسلند، فرانسه، مجارستان و ژاپن برای ت

هزار نفری ریکیاویک مرکز ایسلند تماما به وسیله آب داغ  ۳۵۲ان مثال شهر عنو به. کنند می استفاده گرمایی زمین انرژی

 .تولیدی از مخزن های زمین گرمایی مجاور شهر تامین می شود

 کشاورزی

عمده ترین کاربرد انرژی زمین گرمایی در زمینه فعالیت های کشاورزی، تامین گرمایش گلخانه ها است. البته در 

ز حرارت آب داغ مخزن های زمین گرمایی برای گرم کردن خاک های کشاورزی نیز استفاده می برخی از مناطق سردسیر، ا

شود. این نوع کاربرد در کشورهای سردسیر بسیار گسترش دارد. از جمله محصوالتی که به کمک این انرژی کشت می شوند 

انواع کاکتوس ها اشاره کرد. در بین کشورهای می توان به خیار، گوجه فرنگی، انواع گل ها، گیاهان خانگی، نهال درختان و 

جهان مجارستان از نظر استفاده از گلخانه های زمین گرمایی مقام نخست را دارد. برای گرم کردن گلخانه ها معموال یا آب داغ 

اده می کنند، یا را از لوله های فلزی عبور می دهند یا اینکه همانند سیستم های گرمایشی خانه ها از پره های رادیاتور استف

آب داغ را از درون شبکه متراکمی از لوله ها که در پشت آنها یک فن قوی وجود دارد، عبور می دهند. عالوه بر مجارستان 

 .کشورهایی نظیر ایسلند، چین، یونان، نیوزیلند و روسیه نیز در زمینه گلخانه های زمین گرمایی فعال هستند

 دامپروری

یی می توان انواع مختلف آبزیان را نیز پرورش داد. امروزه در سطح جهان از انرژی زمین به کمک انرژی زمین گرما

گرمایی برای پرورش و رشد آبزیانی نظیر میگو، قزل آال، صدف و همچنین آبزیان آکواریومی استفاده می شود. نظر به اینکه 

ا میزان مشخصی است، با استفاده از انرژی زمین درجه حرارت بهینه برای پرورش انواع مختلف آبزیان برای هر یک از آنه

گرمایی می توان درجه حرارت حوضچه های پرورش را در حد مطلوب تامین کرد و آن را در تمام طول سال ثابت نگه داشت. 

گرجستان،  ،بدین ترتیب می توان مقدار تولید انواع مختلف آبزیان را به میزان قابل توجهی افزایش داد. کشورهایی مانند ایسلند

ترکیه، نیوزیلند، ژاپن و چین از جمله کشورهای پیشرو در زمینه استفاده از انرژی زمین گرمایی برای پرورش آبزیان هستند. 

 .کشور از چنین تاسیساتی بهره می گیرند ۳۲در حال حاضر 

 کاربردهای صنعتی

رژی زمین گرمایی در سطح جهان این دسته از کاربردهای انرژی زمین گرمایی هنوز مانند سایر مصارف ان

کشور جهان از این انرژی در فرآیندهای مختلف صنعتی  ۳9گستردگی چشمگیری ندارد. با این وجود، در حال حاضر حدود 

 :استفاده می کنند. به عنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد

 ( تولید برات و اسید بوریک از سیال های زمین گرمایی در ایتالیا۳



 ( استحصال نفت در روسیه۰

 ( پاستوریزه کردن شیر در رومانی۳

 ( تولید چرم در اسلوونی و صربستان۴

 ( تولید گاز دی اکسید کربن در ایسلند و ترکیه۵

 ( تولید کاغذ و قطعات خودرو در مقدونیه۲

 ( تولید خمیر کاغذ، کاغذ و چوب در نیوزیلند۷

 درمان بیماری ها

قدیمی بوده و از روزگاران دور اقوامی چون رومی ها، چینی ها، ژاپنی ها، عثمانی ها و ساکنان این کاربرد نیز بسیار 

 .سایر نواحی کره زمین به منظور استحمام و درمان بیماری های گوناگون از آب های گرم طبیعی زمین استفاده می کردند

منظور استفاده می کنند. به عنوان مثال، ژاپنی ها کشور جهان از چشمه های آب گرم خود برای این  ۴۵در حال حاضر حدود 

کانون تفریحی مرتبط با چشمه های آبگرم، ساالنه قریب به صد میلیون مهمان و گردشگر را  ۰۰۲۲با بهره گیری از بیش از 

 .پذیرا هستند

شار خون باال، روماتیسم، درجه سانتیگراد برای درمان بیماری هایی نظیر ف ۵۲امروزه از آب های گرم دارای حرارت بیش از 

 .بیماری های پوستی و بیماری های دستگاه عصبی استفاده می شود

 ذوب برف جاده ها

به کمک انرژی زمین گرمایی می توان برف یا یخ جاده ها و پیاده روها را نیز ذوب کرد. گسترش این نوع کاربرد نسبت 

هزار متر  ۵۲۲در سراسر جهان به کمک انرژی زمین گرمایی حدود به سایر موارد انرژی زمین گرمایی محدودتر است. امروزه 

مربع از مسیر پیاده روها و جاده ها گرم می شوند که بخش اعظم آنها نیز در کشور ایسلند وجود دارند. در حال حاضر به جز 

ی زمین گرمایی بهره می کشور ایسلند، کشورهایی چون آرژانتین، آمریکا و ژاپن نیز برای ذوب برف جاده های خود از انرژ

گیرند. جنبه های گوناگون کاربرد انرژی زمین گرمایی به سرعت در حال افزایش است و مرتبا به کشورهای بهره مند از این 

 انرژی افزوده می شود.

 

 مزیت های کاربرد انرژی زمین گرمایی

ی با آلودگی قابل مالحظه محیط زیست امروزه تولید انرژی به کمک منابع سوخت های فسیلی یا نیروگاه های هسته ا

پذیر بودن در مقایسه با سایر منابع تولید انرژی، آالیندگی کمتری دارد  همراه است، ولی انرژی زمین گرمایی عالوه بر تجدید

تقیمی مسو جزء منابع پاک انرژی به شمار می رود. میزان آلودگی نیروگاه ها یا طرح های کاربرد مستقیم زمین گرمایی، ارتباط 

با درجه حرارت منبع زمین گرمایی دارد. به این ترتیب که منابع حرارت باال نسبت به انواع حرارت پایین، آلودگی بیشتری 

تولید می کنند و همچنین طرح های کاربرد مستقیم نیز کمتر از نیروگاه های زمین گرمایی، محیط زیست را آلوده می کنند. 

 .مین گرمایی را می توان به دو دسته کلی مزایای زیست محیطی و کاربردی تقسیم بندی کردبه طور کلی مزیت های انرژی ز

 :کاربرد انرژی زمین گرمایی شامل موارد زیر است زیست محیطیمزیت های 



 عدم آلودگی هوا .۳

 NOX  پایین و عدم تولید H2S کم، تولید CO2 تولید .۰

 عدم آلودگی منابع آب های زیرزمینی .۳

 زمین وسیععدم نیاز به  .۴

 مزایای کاربردی

 صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی .۳

 طوالنی بودن زمان دسترسی .۰

 گستردگی موارد کاربرد .۳

 مستقل بودن از شرایط جوی .۴

 امکان تولید برق به وسیله واحدهای قابل حمل .۵

درصد مقدار تولید شده در نیروگاه های  ۸میزان دی اکسید گوگرد تولید شده در نیروگاه های زمین گرمایی حدود 

فسیلی است. در خصوص دی اکسید کربن نیز نیروگاه های زمین گرمایی در وضعیت بسیار مناسب تری نسبت به نیروگاه های 

درصد نیروگاه  ۳۵تولید شده در نیروگاه های زمین گرمایی به ترتیب معادل  CO2 فسیلی قرار دارند. بدین معنی که مقدار گاز

 .درصد نیروگاه های زغال سنگ سوز است ۸درصد نیروگاه های نفت سوز و  ۳۲های گاز سوز، 

 

 مراجع 

 [1]- Xiaodong Cao, Xilei Dai, Junjie Liu, "Building energy-consumption status worldwide and the status-of-
the-art technologies for zero energy building during the past decade" Energy and Building, Volume 128, 15 
September 2016, Pages 198-213 

  [2]- Danny H.W. Li, Liu Yang, Joseph C. Lam" Zero energy buildings and sustainable development 
implication-A review" Volume 54, 1 June 2013, Pages 1-10 

 [3]-  Attia et al., ―Architect Friendly‖: "A Comparison of Ten Different Building Performance Simulation 
Tools", Eleventh International IBPSA Conference, Glasgow, Scotland, 2559 

 


