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  چكيده

 حترم عامـل ) و راهاني ( مديريت مطرشت با ابتكار جناب آقاي دكتر ف خروجي جلسات فرهنگ سازماني كه در نيروگاه بخشي از   مطالب حاضر در مقاله
برگزار گرديده است ، مي باشد . هدف از اين مقالـه فرهنـگ سـازي در خصـوص حـذف       95حضور فعاالنه مديران و كارشناسان نيروگاه طرشت در سال 

اس توم  - ( بـا نگـاهي بـر كتـاب زنـدگي خـوب بـدون سـوخت هـاي فسـيلي           سوخت هاي فسيلي ، استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و زندگي پسيو
مي باشد .در ابتدا نمونه هايي از تجارب پروژه هاي  ناموفق در حوزه انرژي اياالت متحده بررسي شـده و نمونـه    ) آربليکزلی ، ترجمه سعيد مھدی زاده

توضـيحاتي در خصـوص    هايي از راهكارهاي درست در جهت استفاده از طرح ها و راهكارهاي استفاده از انرژي هاي تجديد پذير ارائه مي گردد . در ادامه 
  موارد در اين زمينه مطرح مي گردند .زندگي پسيو  و نمونه هايي از 

  
  
  

    
  مقدمه -1

استفاده زياد از سوخت هاي فسيلي زندگي ما را نابود 
خواهد كرد . آلودگي محيط زيست ، وابستگي به منابع غير 
پايدار ، افزايش بدهي و هزينه ها مارا وادار مي سازد تا 

شديد به استفاده از سوخت هاي فسيلي را متوقف وابستگي 
نمائيم . بايد به دنبال منابع انرژي پاك باشيم . احداث يك 
نيروگاه بادي ، خورشيدي و يا زمين گرمايي ممكن است در 
حال حاضر از احداث يك نيروگاه حرارتي با سوخت فسيلي 
گرانتر باشد اما هزينه سوخت در آنها صفر مي باشد . هزينه 

سال آينده  30سوخت در نيروگاه هاي با سوخت فسيلي در 
نجومي خواهد شد . همانطور كه جمعيت جهان افزايش مي 
يابد اثرات آلودگي كه اين جمعيت ايجاد مي كنند نيز 

هزينه مهار و كنترل  بيشتر و بيشتر مخرب  خواهد شد .
اين آلودگي ها هر روز در حال افزايش است . جيوه باعث 

دن ماهيها شده و باران هاي اسيدي حاصل از مسموم ش
گوگرد ، جنگل ها و درياچه ها را از بين برده است . فناوري 

استفاده از انرژي هاي تجديد پذير روزي ارزانتر از هاي 
استفاده از سوخت هاي فسيلي خواهد شد در صورتيكه 
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سياستمداران حفاظت از سوخت هاي فسيلي را با يارانه 
  قف نمايند .هاي سنگين متو

انرژي بزرگترين چالش بشر امروزي و عامل بسياري از 
درگيري هاي جهاني و منطقه اي مي باشد . زندگي و رفاه 

ژي است . اما منشاء انرژي رامروز مردم جهان وابسته به ان
مصرفي چيست ؟ در يكصد سال گذشته بخش اعظمي 
انرژي مصرفي مردم جهان از طريق سوخت هاي فسيلي به 

ت آمده است . در گذشته اين منبع انرژي فراوان و ارزان دس
بود لكن با مصرف بي رويه آن توسط انسان منابع آن روز به 
روز كاهش و قيمت آن افزايش يافت . از طرفي عدم توجه 
به چگونگي مصرف سوخت هاي فسيلي باعث تخريب كره 
زمين از طريق آلودگي هاي محيط زيستي گرديده است . 

كه از طريق سوختن سوخت هاي از انيدريك كربن ميزان گ
 10فسيلي وارد جو كره زمين مي شود ساليانه بالغ بر 

ميليارد تن مي باشد كه اين ميزان بعالوه گازهاي مضر و 
سمي ديگر باعث گرم شدن زمين گرديده  و اكو سيستم 
كره زمين را تغيير داده  بطوريكه بسياري از گونه هاي 

كه الزمه حيات كره زمين بوده اند از بين گياهي و جانوري 
رفته است . زمان ، زمان تغيير در تفكر و برنامه ها مي باشد 
. بايد طرحي نو در انداخت و از سوخت هاي جايگزين ، 
پاك و همچنين فناوري ها و روش هايي استفاده نمود كه 

  بقاءكره زمين و انسان هاي آينده را تضمين نمايد . 

  موفق و مردود در حوزه انرژيپروژه هاي نا -2
فكر گروهي پديده عجيبي است كه از برنامه ريزي ژنتيكي  

همانند يك گله منتج شده است . اگر پيشاهنگ گروه چراغ 
بزرگي كه در اتاق وجود دارد را انكار نمايد ، ما به طور طبيعي 
رفتار اورا تقليد كرده و پيرامون فيلي كه زير قاليچه در اتاق 

 ده است حركت مي نمائيم . پنهان ش

خط مشي انرژي اياالت متحده نيز اينگونه پندارهاي بيهوده را 
توسعه داده است . بيشتر از نيمي از چهار ميليارد دالر بودجه 
علمي وزارت انرژي آمريكا صرف برپانگاهداشتن پروژه هاي 
ناموفق مي گردد .نگاهي دقيقتر به سه برنامه بيهوده وزارت 

  يكا مي اندازيم .انرژي آمر
  

  ابتکار ھيدروژن  ١ – ٢
  

ميليون دالري براي اين ابتكار در نظر گرفته شد .  246بودجه 
گازوئيل را  Fill Ups  (300تانكرهاي گازوئيل قادرند تا حدود (

حمل نمايند در حاليكه هيدروژن فضاي بيشتري را اشغال مي 
تبه سنگين مر 65كند و به سيلندرهاي فشار قوي نياز دارد كه 

تر از هيدروژني كه حمل مي كنند هستند . بنابر اين يك 
تني حمل كننده سيلندرهاي هيدروژن  10كاميون غول پيكر 

با توجه  هيدروژن را حمل نمايد . Fill Ups 10د توان فقط مي
به اين واقعيت ، خودروهاي هيدروژني در مقايسه با خودرو هاي 

رابر خودروهاي بوهاي برقي سه برقي ناكارآمد خواهند بود . خودر
هيدروژني كارآيي بيشتر داشته و يك سوم آنها نيز گاز 

  انيدريدكربنيك توليد مي كنند .

  

  برق هسته اي 2 – 2

حوادث هسته اي حوادث غير قابل جبراني براي زمين و انسانها 
مي باشند . اين حوادث نشان مي دهد كه ذات راديواكتيو مورد 

هاي هسته اي آنقدر خطرناك هستند كه مي استفاده در راكتور
توانند كل كره زمين را آلوده كنند . پيش بيني شده است كه در 

 600صورت بروز حوادث هسته اي در آمريكا زياني به ميزان 
ميليارد دالر متوجه اين كشور خواهد شد ......سوال اينجاست كه 

چيست اين همه اصرار براي وجود نيروگاه هاي هسته اي براي 
براي اين ميليارد دالري  4/1بودجه در امريكا  2009در سال ؟

  پيشنهاد در نظر گرفته شد .

يك راه حل ايمن جهت مهار نيروگاه هاي هسته  1 – 2 – 2
  اي

عناصر هسته اي موجود در درون زمين به صورت دائم دچار فعل 
و انفعاالت شيميايي مي باشند . از اين فعل و انفعاالت حرارتي 

درجه سانتيگراد به وجود مي آيد كه بسيار داغ تر  6000الغ بر ب
درصد كره زمين به قدري  9/99از خورشيد مي باشد. در واقع 

داغ است كه مي تواند دماي آب را به نقطه جوش  برساند . ما 
قادر هستيم كه تمام انرژي الكتريكي مورد نياز زمين را از طريق 

يم . منبع حرارت در انرژي حرارت درون كره زمين تامين كن
زمين در اثر زوال اورانيوم و توريم موجود در سنگهاست  كه در 

 زير زمين به صورت ايمن از آنها جدا مي شوند .
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اما هزينه هاي حفاري در حال حاضر اين روش را در بسياري از 
 70درصد از بودجه  5اگر فقط  ه است ونقاط جهان گران كرد
كه مربوط به برق هسته ايست در فناوري ميليارد دالري فدرال 

حفاري  هزينه شود ما نيروگاه هاي زمين گرمايي را در هر كجاي 
 جهان خواهيم داشت .

  زغال سنگ پاك 3 – 2

با افت شديدي مواجه  1983توليد برق از زغال سنگ در سال 
شد . هنگاميكه مسئله آلودگي هاي ترسناك حاصل از احتراق 

بل چشم پوشي نبود .  چيزي به نام زغال زغال سنگ ، ديگر قا
سنگ پاك وجود ندارد . اين بازي با كلمات است . چرا كه وقتي 
زغال سنگ را مي سوزانيم هر اتم كربن با دو اتم اكسيژن پيوند 

تن  7/3مي  يابد . بنابر اين هر تن زغال سنگ كه مي سوزانيم 
ال حاضر گاز انيدريدكربنيك توليد مي شود كه مقدار آن در ح

 ميليارد تن در سال مي باشد !!!! 10

اگر ما تنها بخشي از پولي را كه صرف نيروگاه هاي ذغال سنگي 
كرده ايم را صرف توسعه فناوري هاي حفاري مي كرديم مساله 
انرژي را به سادگي حل مي كرديم . در حال حاضر وزارت انرژي 

هاي زمين  ميليون دالر در رابطه با نيروگاه 338آمريكا مبلغ 
گرمايي اختصاص داده كه هر چند كافي نيست اما مي تواند 

 شروع  خوبي باشد .

انكار گروهي باعث مي شود ناكارامدي روش هاي ذكر شده را 
 ناديده و از آنها چشم پوشي كنيم .

براي اين ميليون دالري  754بودجه در آمريكا  2009در سال 
 پروژه در نظر گرفته شد . 

  سته اي : راه ايمن و آسانانرژي ه - 3

انرژي حاصل از ذرات هديه اي از زمين است . اين انرژي مي 
پلوتونيوم  50تواند به صورت پاك و ايمن مهار شود . در دهه 

ايجاد شده يك مزيت محسوب مي شد لكن امروز يك كابوس 
غير قابل كنترل است . حفاري چاه ها و شكستن سنگ ها و 

ستخراج اورانيوم ، فقط به خاطر تبخير آب تصفيه آنها به منظور ا
و وارد نمودن آن در توربين هاي بخار است . چرا كليه اين تالش 
هاي خطرناك را كنار نگذاريم و فقط از سنگ هاي داغ بطور 
مستقيم براي تبخير آّب استفاده ننمائيم ؟.....بله اين روش 

ينه اصلي كارآمد است و انرژي زمين گرمايي ناميده مي شود.  هز

اين نيروگاه ها هزينه هاي اوليه حفاري چاهها مي باشد .تا كنون 
گيگاوات احداث شده و  10نيرو گاه هاي زمين گرمايي بيش از 

گيگا وات از اين نوع  4در حال توليد انرژي پاك هستند . حدود 
در حال  . گرديده استايالت آمريكا احداث  13نيروگاه ها در 

كيلومتر براي احداث يك نيروگاه در  5حاضر حفاري تا عمق 
استراليا كه ارزش اقتصادي داشته باشد ، تكميل شده است كه 

سنت به ازاء هر  6مگاوات برق توليد مي نمايد و قيمت آن  500
كيلووات ساعت است . اگر ما بتوانيم مسئله سياسي را حل كنيم 
 حل مسائل فني بسيار ساده خواهد بود . نيروگاه هاي اتمي

تن پلوتونيم توليد مي كنند . طرح اياالت متحده  75ساالنه 
سال از برنامه زمان  10جهت دفن زباله هاي اتمي در كوه يوكا 

 .ميليارد دالر هزينه در بر داشت .  96و  ماندبندي شده عقب 
نيم قرن پيش زماني كه تجهيزاتي براي توليد انرژي با استفاده از 

بزرگي را مرتكب شديم . ما براي دهه پلوتونيم ساخته شد اشتباه 
ها با انتقاد مواجه بوديم و اكنون زمان بيدار شدن و استفاده 
ايمن و ساده با مهار انرژي هسته ايست .بايد منابع مالي خود را 
تغيير جهت داده  و آنها را صرف پروژه هاي  توسعه اي براي 

وگاه ايجاد فناوري هاي پيشرفته حفاري به منظور احداث نير
  هاي زمين گرمايي نمائيم.

بحران هاي مربوط به توليد انرژي پايه مورد نياز در  - 4
  آينده 

هزينه هاي سوخت به صورت نمايي در حال افزايش است و منابع 
موجود در سياره محدود مي باشند . فرض بر اين بود كه ذغال 
سنگ پاك جهان را از فاجعه جمع آوري و ذخيره سازي گاز 

د كربنيك در زير زمين نجات خواهد داد !!!!حتي اگر انيدري
مسئله گاز انيدريدكربنيك را فراموش كنيم  ، زغال سنگ از نظر 
محيط زيست يك كابوس است . جيوه خروجي كه وارد چرخه 
خورا ماهيها مي شود ممكن است باعث ايجاد بيماري اوتيسم 

مرجان  شود . باران اسيدي جنگل ها را تخريب و باعث نابودي
هاي دريايي مي شود . ذرات موجود در دود باعث ناراحتي 
تنفسي و آسم مي شود . اما چه جايگزيني براي سوخت هاي 

نيروگاه هاي خورشيدي بيشتر در اواسط روز  فسيلي وجود دارد ؟
قابل استفاده بوده و نيروگا ه هاي بادي تقريبا از انتهاي شب تا 

و هوايي نيز در بهره برداري  صبح متوقف مي گردند . شرايط آب
نيروگاه هاي خورشيدي و بادي تاثير گذارند . نيروگاه هاي زمين 
گرمايي سوخت نياز ندارند ، آلودگي ايجاد نمي كنند و با قابليت 
اطمينان پايدار در كل روز و تمام روزها قابل استفاده هستند . 
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 20ي وزارت انرژي آمريكا قبال ميزان ناكافي بودجه تحقيقات
ميليون دالري اختصاص داده شده به انرژي زمين گرمايي را به 
صفر رسانده بود . پس از منازعات زياد كنگره نهايتا به برنامه 

ميليون دالر به  90در آن  كهتن در داد  2007نجات مالي 
اص توسعه تحقيقات نيروگاه هاي زمين گرمايي پيشرفته اختص

ميليون دالر نيز  900رقم تا ن يافت . با تغيير سياستمداران آ
.استراليا منابع عظيم زغال سنگ در اختيار دارد  پيشنهاد گرديد

ولي دولت اين كشور تالش قابل توجهي جهت احداث نيروگاه 
هاي زمين گرمايي مبذول داشته است . حفاري جهت احداث 

مگاواتي از نوع زمين گرمايي انجام شده است .  500يك نيروگاه 
گروه حفاري در سراسر اين كشور در حال كار  277 شركت با 33

مي باشند . آلمان نيز فعاليت هايي در اين زمينه انجام داده است 
چاه نفت در خليج ها وجود دارد كه مخلوط  50000. بيش از 

آب و نفت جهت ادامه حيات اين چاهها از آنها فوران مي نمايد . 
در يك  كتريكي نمايد .اين آب داغ نيز مي تواند توليد انرژي ال

سال معمولي و نرمال يك مگاوات ظرفيت زمين گرمايي انرژي بر 
مگاوات ظرفيت يك نيروگاه  6حسب كيلووات ساعت معادل 

  مگاوات انرژي نيروگاه بادي  توليد مي كند  . 3خورشيدي و 

انرژي زمين گرمايي : توليد انرژي پاك پايه از زمين  - 5  

در ايتاليا احداث  1911رمايي در سال نخستين نيروگاه زمين گ
شد . اين نيروگاه ها مي توانند بار پايه را به طور مداوم و پايدار 

ساعت شبانه روز توليد كنند .  شركت فناوري اورمت با  24در 
ميليارد دالر مشغول به امور نيروگاه هاي زمين  2بازار كنوني 

سوخت ندارد گرمايي مي باشد .از آنجاييكه اين شركت هزينه 
اغلب قراردادهاي فروش انرژي آنها با قيمت ثابت و بر حسب 

طرح جديد ديگري كه در اين  كيلووات ساعت منعقد مي گردد . 
زمينه ابداع شده است عبارتست از توليد برق از منابع زمين 

در آالسكا يك نيروگاه ساخته  گرمايي با درجه حرارت پايين .
درجه سانتيگراد  74درجه حرارت شده است كه از آب چشمه با 

استفاده مي كند . ژنراتور  قابل حمل توسط كاميون كه در اين 
نيروگاه مورد استفاده قرار مي گيرد با مراتب ارزانتر از ژنراتورهاي 
معمولي كه در نيروگاه هاي ي با سيكل  رانكين مورد استفاده 

وان چيلر قرار مي گيرد مي باشد . چرا كه اين ژنراتورها به عن
تهويه مطبوع مورد استفاده قرار گرفته و طوري طراحي شده كه 

سيستم هاي توليد  مي تواند در جهت عكس نيز كار كنند .
) بطور شگفت انگيزي از راندمان  CHPهمزمان برق و حرارت (

بااليي برخوردارند . اين سيستم ها ابتدا از آب داغ جهت توليد 

ژي باقيمانده با درجه حرارت برق استفاده نموده و سپس انر
پايين تر ، براي كاربردهاي ديگر از قبيل خشك كردن ، حرارت 
دادن به گلخانه ها و گرم كردن استخرها و ماهيها استفاده مي 
شود .ابداع ديگر سيكل كالينا است كه مي تواند راندمان توليد 

سيكل  درصد افزايش دهد . 30برق با درجه حرارت پايين را تا 
لينا چيست و چه فرقي با سيكل رانكين دارد؟ اولين مشخصه كا

ي سيكل كالينا اين است كه سيال در آن به جاي آب مخلوط 
اين سيكل بازدهي به مراتب باالتر از   .آب و آمونياك است

سيكل رانكين دارد و در آن با تغيير درصد اختالط دو ماده با 
ردو ماده استفاده جدا كردن مسير و ... مي توان از پتانسيل ه

همچنين در سيكل كالينا چون  .كنيم به ويژه در دماي پايين
خروجي توربينش بر خالف رانكين كه دوفازي بود بخار اشباع 

  . است لذا مشكالتي مانند خوردگي ايجاد نمي شود

  

 Drill(نفت  شعار تالش براي افزايش توليد داخلي - 6

Baby Drill ( 

مزدهاي انتخاباتي حزب جمهوري شعاري كه توسط يكي از نا
جهت افزايش توليد داخلي نفت  2008خواه در انتخابات سال 

مطرح گرديد . بي شك اين شعار در جهت حفظ منافع بي شمار 
اين حزب بوده است . حال آنكه اين نگاه وضعيت آشفته 
اقتصادي و محيط زيستي امروز جهان را به وجود آورده است . ما 

اي جديد انرژي در ه متفاوت فكر بكنيم . برنامه هبايد بياموزيم ك
راستاي سرمايه گذاري در انرژي هاي تميز و پايدار در آينده مي 
باشد . نيروگاه هايي كه به سوخت نيازي نداشته باشند براي ما 
انرژي الكتريكي ارزان توليد نموده و هزينه هاي سالمتي و بالياي 

ي از ايالت هاي اياالت متحده بسيارآينده را كاهش خواهند داد . 
كار حفاري براي احداث نيروگاه هاي زمين گرمايي را در برنامه 
هاي خود گنجانده اند . اما فناوري هاي حفاري فناوري هاي 

ميليون دالر در  10گران و پيشرفته ايست . شركت گوگل حدود 
زمينه فناوري هاي پيشرفته احداث نيروگاه هاي زمين گرمايي 

ميليون دالر آن در زمينه حفاري  4گذاري كرده است .  سرمايه
برابر  5پوتر مي باشد كه قادر است سنگهاي سخت را با سرعت 

سرعت هاي معمولي حفاري نمايد .تا كنون توسعه فناوري 
حفاري به منظور احداث چاه هاي نفت صورت پذيرفته كه اين 

ه اند . تزريق چاه ها با قطر كمتر و با سنگ هاي نرم تر مواجه بود
آب در بسياري از چاه هاي نفت سبب ايجاد شكاف در سنگ ها و 
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استخراج نفت مي گردد . در حال حاضر اين آب داغ يك مصيبت 
است چرا كه بايد از نفت جدا شود و دور ريخته يا دوباره تزريق 

  گردد . 

اين آب به اندازه كافي حرارت دارد كه بتوان از آن جهت توليد 
كتريكي استفاده كرد ، درست همانند آبي كه براي انرژي ال

استحصال انرژي زمين گرمايي مورد نياز است . در واقع با تزريق 
آب مشابه مي توان انرژي زمين گرمايي را در هر نقطه عملي 
ساخت . چرا كه سنگ هاي گداخته در همه جاي زمين در 

بزرگتر  سياره ما موجود است .اگر بياموزيم تا چاه هاي با قطر
حفر كنيم و همچنين حفاري افقي را جهت شكستن انجام دهيم 
قادر خواهيم بود تا حرارت را از مناطق وسيعي از سنگ هاي 

 گداخته با تعداد كمتري از چاه هاي حفر شده بدست آوريم .

 

فوايد توليد انرژي با استفاده از جريان مستقيم ولتاژ  – 7
  )HVDCباال (

تجديد پذير ، با مسائل انتقال مواجه مي انرژي الكتريكي پاك 
باشد . جهت انتقال انرژي الكتريكي تجديد پذير از مناطق 
دوردست تا مكان هايي كه در دسترس مردم قرار مي گيرند ، 
نيازمند توسعه بسيار زياد شبكه انتقال قدرت مي باشيم . اگر به 

ل تجارب سنتي خود در اين رابطه يعني احداث برج هاي انتقا
قدرت زشت ادامه دهيم و سيم هاي برق را به آنها آويزان نمائيم 
، بايد بدليل ضايع نمودن زميني كه آن را دوست داريم سالها با 

  مدعيان محيط زيست منازعه كنيم .

سوئد استفاده از برق جريان مستقيم ولتاژ زياد را  1954در سال 
 1885ل به جاي سيستم انتقال قدرت جريان متناوب كه در سا

توسط نيكال تسال ابداع گرديده بود آغاز كرد . هزينه احداث 
سيستم هاي جريان مستقيم در ايتدا به لحاظ استفاده از مبدل 
هاي گرانقيمت ولتاژ الكترونيكي بجاي ترانسفورماتورها زياد بود . 
از آنجائيكه قيمت نيمه هادي ها در حال كاهش است ، در عين 

به ترانسفورماتورها ، زمين و فوالد مورد حال هزينه هاي مربوط 
استفاده در دكل هاي انتقال قدرت در حال افزايش است . در 
نتيجه سيستم هاي انتقال قدرت زيرزميني جريان مستقيم ولتاژ 
زياد به سرعت ارزان تر از احداث دكل هاي زشت جريان متناوب 

موجود  خواهند گرديد . با دنبال كردن جاده و مسيرهاي راه آهن
، زمان برگشت سريع از سيستم جريان متناوب به جريان 

ممكن شده و از منازعات دادگاهي براي احداث دكل مستقيم 
  هاي فشاد قوي جلوگيري مي شود .

انتقال قدرت از طريق جريان متناوب به سه سيم بجاي دو سيم 
 Skin Effectنياز دارد و با افت هاي اضافي بدليل اثر سطحي (

صال زمين مواجه است . راندمان مبدل هاي ولتاژ جريان ) و ات
شركت درصد است . 1مستقيم باال بوده و افت هاي آنها كمتر از 

آب و برق لس آنجلس يكي از شبكه هاي انتقال قدرت طويل 
احداث نموده است .  1986جريان مستقيم ولتاژ زياد را در سال 

آنجلس منتقل مي  مگاوات برق را از يوتا تا لس 1600اين شبكه 
مگاوات قابليت ارتقاء داشته و به مزرعه بادي  2400كند و تا 

وايومينگ متصل گرديده است . مزرعه بادي در وايومينگ بسيار 
حائز اهميت است چرا كه باد در غروب افزايش مي يابد و اين 

بعد از حداكثر نياز برق كه در ساعات بعد از ظهر مي ساعت ها 
 فتد .باشد اتفاق مي ا

دوساعت اختالف ساعت موجود بين وايومينگ و لس آنجلس 
باعث مي شود كه خروجي باد بطور كامل با نياز مصرف تطبيق 

جريان متناوب ولتاژ باال بطور يابد . پول برق به شبكه هاي 
جداگانه پرداخت مي شود چرا كه قيمت محلي برق در اياالت 

متغير مي  1به  3متحده متفاوت است و در طول روز به نسبت 
باشد و اين قيمت در مناطقي كه به يكديگر متصل نمي باشند تا 

مي تواند تغيير نمايد . شبكه جريان مستقيم ولتاژ زياد  1به  33
بايد جهت اتصال منابع تجديد پذير غني به مراكز پر جمعيت 

هاي خورشيدي در صحرا و منابع احداث شود . نيروگاه 
مي تواند كل اروپا را از نظر انرژي از اوي هيدروالكتريك اسكاندين

طريق قطار و كشتي هاي سوخت ، بايد با يك سيستم پاك 
انتقال قدرت الكتريكي جريان مستقيم ولتاژ باال جايگزين شود . 
بنابراين بايد گفت كه در حقيقت بحران انرژي وجود ندارد بلكه 

ي ، شركت هاي سوئدي ، آلمانبحران عدم توجه وجود دارد . 
فرانسوي و ژاپني شبكه هاي جريان مستقيم ولتاژ باال را احداث 

   نموده و همگي قابل توسعه مي باشند .

  انرژي خورشيدي ، هديه اي از فضا – 8

در ظهر روي خط استوا خورشيد به ازاء هر متر مربع 
يك كيلووات انرژي رايگان مي دهد . اين هديه از فضا در 

نرژي به جز انرژي اتمي و زمين حقيقت مبناي كليه منابع ا
گرمايي است . انرژي باد ، آب  ، زيست توده و كليه سوخت 

مرور  " هاي فسيلي از انرژي خورشيد مشتق مي شوند .
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عنوان گزارشي است كه به  " 2015آمار انرژي جهان 
تازگي توسط ششمين شركت بزرگ نفت و گاز جهان ، 

اين گزارش  شركت بريتيش پتروليوم منتشر شده است .
 2014پذير در سال  هاي تجديد كه انرژينشان مي دهد 

باالترين سرعت رشد را در ميان همه انواع انرژي جهان، به 
خود اختصاص دادند. اين در شرايطي است كه در اين سال 
رشد مصرف انرژي جهان به شدت كند شد. در اين سال 

زهاي درصد از نيا 3هاي تجديدپذير توانستند حدود  انرژي
مسئله مهم اين است كه انرژي جهان را تامين كنند. 

خورشيد فقط در بعضي از اوقات مي تابد . متاسفانه طراحي 
نيروگاه هاي خورشيدي بر اساس حداكثر خروجي در يك 
روز تابستاني روشن و در هنگاه ظهر مي باشد . راه حل 
هاي مختلفي جهت كارايي نيروگاه هاي خورشيدي حتي 

هايي كه خورشيد نمي تابد موجود مي باشد .  در زمان 
نيروگاه هاي جديد خورشيدي با منابع ذخيره حرارت مي 
توانند انرژي را در هنگاه غروب و هنگامي كه ابر در آسمان 
باشد توليد كنند . پس بايد بر روي قابليت ذخيره سازي 
تمركز كرد . به طور مثال نيروگاه خورشيدي ساگوآرو 

)Saguaroدر صد مي باشد و  23راي ضريب ظرفيت ) دا
ساعته اين ضريب ظرفيت به  6اما با قابليت ذخيره سازي 

درصد افزايش مي يابد . پس هنگامي كه قابليت ذخيره  40
سازي افزايش مي يابد ، ضريب ظرفيت كه نمايانگر زماني 
است كه انرژي خورشيدي قابل دسترس است نيز افزايش 

وگاه هاي خورشيدي در مكان هايي مي يابد . با احداث نير
كه حرارت مورد استفاده قرار مي گيرد ، آنها نيز مي توانند 
با راندمان باال كار كنند . حرارت اضافي اين نيروگاه ها 
بسادگي قابل استفاده در شهرك هاي صنعتي ، پارك ها  و 
هتل ها مي باشد . همچنين آپارتمانها مي توانند واحد هاي 

ان برق و حرارت خورشيدي براي توليد آب توليدي همزم
ما گرم ، تهويه مطبوع و گرمايش استخرها داشته باشند . 

  بايد احداث نيروگاه هاي بزرگ را فراموش كنيم .
در شب بااستفاده از گاز  نيروگاه هاي خورشيدي اغلب

ديگ بخار به سادگي و در صورت طبيعي تكميل مي شوند .
ري قرار مي گيرد . از آنجائيكه نياز با گاز تحت بهره بردا

مصرف حرارتي اغلب متغير است واحد هاي توليد همزمان 
برق وحرارت در صورتيكه حرارت اضافي مورد استفاده قرار 
نگيرد راندمان خود را از دست مي دهند . يك روش خوب 
عبارتست از اينكه اندازه جمع كننده هاي خورشيدي براي 

گرفته شود تا بازده آنها همواره حداقل نياز حرارتي در نظر 
حداكثر باشد و سپس از گاز طبيعي براي جبران نياز هاي 
اضافي استفاده شود . اين اقدام باعث حداقل شدن سرمايه 
گذاري و حداكثر شدن بازده مي گردد . در واقع استفاده از 
يك جمع كننده به منظور پيش گرم كن آب ديگ بخار ، 

مصرفي و كاهش خروجي گاز  مي تواند باعث قطع گاز
  انيدريك كربن به ميزان قابل توجهي شود .

در مكان هايي كه اغلي ابريست نيروگاه هاي 
فتوولتائيك با ورقه هاي باريك بهتر از پلي كريستال ها كار 
مي كنند چرا كه ابرها نور را در كليه جهات پراكنده مي 

ي با كنند تا آنكه آن را متوقف سازند . صفحات خورشيد
ورقه هاي نازك اغلب داراي سه اليه بوده كه سبب پوشش 

پس در بلند مدت روي  وسيع تري از طيف نور مي شوند .
انرژي خورشيدي بعنوان يك برنده در رقابت با انواع ديگر 

  انرژي ها شك نكنيد .
  روز آفتابي در ايران 300  -  1 – 8

د از به گفته كارشناسان ايران يكي از كشورهاي بهره من
منابع انرژي پاك به شمار مي آيد و در نواحي پرتابش 
جهان، واقع شده است. مطالعات نشان مي دهد كه با 
استفاده از تجهيزات خورشيدي مي توان بخش عمده اي از 
انرژي مورد نياز كشور را تأمين كرد. به گونه اي كه 

روز آفتابي در بيش از دو  300كشورمان با برخورداري از 
كيلووات ساعت بر متر  4,5ـ  5,5ن و متوسط تابش سوم آ

مربع در روز، يكي از كشورهاي با ظرفيت باال در زمينه 
برخي از كارشناسان انرژي  .انرژي خورشيدي است

خورشيدي گام را ازاين هم فراتر نهاده اند و در وضعيتي 
آرماني ادعا مي كنند كه ايران در صورت تجهيز مساحت 

امانه هاي دريافت انرژي تابشي، مي تواند بياباني خود به س
انرژي مورد نياز بخش هاي گسترده اي از منطقه را نيز 
  تامين كند و در زمينه صدور انرژي برق، فعال شود.

 
به عنوان نمونه اي از اين ظرفيت كشورمان، مي توان به 
سيستان و بلوچستان اشاره كرد كه با برخورداري از انواع 

تجديدپذير مانند انرژي خورشيدي، بادي،  انرژي هاي نو و
امواج دريا و اقيانوس و زمين گرمايي، به گنجينه اي با 
ارزش تبديل شده است كه با سرمايه گذاري روي آنها، مي 
توان به مقادير قابل توجهي از انرژي هاي پاك و سبز، 
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در حال حاضر انرژي خورشيدي متاسفانه  .دست يافت
ور ندارد، حال آنكه سهم اين انرژي سهمي در توليد برق كش

درصد است. آلمان، ايتاليا، ژاپن،  30در جهان بيش از 
اسپانيا و آمريكا به عنوان كشورهاي پيشرو در ظرفيت نصب 

   شده انرژي خورشيدي در جهان، محسوب مي شوند.
در كشورمان با توجه به منابع سرشار نفت و گاز و ارزان 

ن، هزينه كردن براي انرژي بودن برق توليدي حاصل از آ
سال  4هاي نو شايد خيلي منطقي نباشد، اما ايران بايد تا 

را كاهش   Co2  درصد از توليد  12ميالدي)  2020ديگر ( 
هزار مگاوات توليد برق است، وگرنه  10دهد كه معادل 

در حال حاضر به دليل متفاوت شدن  .جريمه خواهد شد
، مي توان گفت كه قيمت انرژي هاي بادي و خورشيدي

جذب سرمايه گذاري به سمت نيروگاه هاي خورشيدي 
   افزايش پيدا كرده است.

  راه اندازي  ظرفيت  نام  رديف

نيروگاه خورشيدي   1
  اراك

1 
  مگاوات

2016  

نيروگاه خورشيدي   2
  يزد

17 
  مگاوات

2009  

نيروگاه خورشيدي   3
  شيراز

500 
  كيلووات

2009  

نيروگاه خورشيدي   4
  بيرجند

24 
  كيلووات

2012  

  

  آزاد همانند باد  – 9
 انرژي حاصل از باد ، راه غير مستقيمي براي استفاده از
انرژي خورشيدي مي باشد . اجرام زميني انرژي خورشيد را 
جذب ، آن را آرام نموده و بر اساس عوارض زمين متمركز 
مي كنند . گذر گاههاي كوهستاني و آب خنك قادرند 

ادايجاد كنند كه اين بادها را مي توان ميزان قابل توجهي ب
باد  توسط توربين هاي بادي با طراحي استاندارد مهار نمود .

در واقع يك داستان موفقي است كه هنوز به اندازه كافي 
مورد توجه قرار نگرفته است . آسياب هاي بادي اوليه كه در 

ساخته شدند يك احساس آشفتگي را به لحاظ  1970دهه 
پره ها در مخاطب بوجود مي آورد . توربين سرعت زياد 

هاي بادي امروزي از قابليت اطمينان بااليي برخوردارند . 
توربين هاي مدرن كنوني داراي سيستم الكترونيكي پايش 
شرايط پره ها بوده كه قبل از اينكه اشكالي در پره ها به 
وجود بيايد سيگنالي جهت كمك رساني به پره ها و 

تن آنها توليد مي كند . مطابق مطالعات جلوگيري از شكس
هزينه ايجاد شركت توليد كننده توربين هاي بادي وستاس 

ماه پس از بهره برداري باز  9الي  7يك توربين بادي ظرف 
مي گردد كه بسيار بهتر از زمان برگشت سرمايه پانل هاي 
فتوولتائيك براي توليد مشابه است . زمان برگشت سرمايه 

سال مي باشد . انرژي  3الي  2نل ها بين براي اين پا
توليدي توسط توربين هاي بادي نسبت مستقيمي با توان 

بنابراين با دو برابر كردن سرعت  سوم سرعت پره ها دارد .
پره ها ، انرژي توليدي هشت برابر مي شود . همچنين 
انرژي خروجي اين توربين ها با مربع قطر محور افزايش 

احداث توربين هاي بادي بزرگ در مكان يافته و بنابراين 
هاي مناسب بسيار سودآور مي باشد . روند تعميرات جعبه 

سال يكبار مي باشد ، گرچه  5دنده در اين واحدها هر 
طراحي جديد در بعضي از واحدها بدون جعبه دنده مي 
باشد . با بزرگتر شدن ژنراتورها مي توان به سرعت هاي 

  جعبه دنده دست يافت . بسيار باال و بدون حضور 
طبق آمارهاي موجود توليد هر كيلو وات ساعت انرژي 

 CO2گرم  700 حدود انتشار از تواند مي الكتريكي از باد
در مقايسه با نيروگاه هاي سوخت فسيلي جلوگيري نمايد و 

ازانرژي برق بادي با انرژي  %1بطوركلي با جايگزيني هر 
از  %3فسيلي ميتوان برق توليدي از نيروگاه هاي سوخت 

  .ت انتشار گازهاي گلخانه اي كاس

  انرژي باد در ايران – 1 – 9
كشور ما ايران با توجه به گستردگي زياد، وجود آب و هواي 
متنوع ، كوه هاي مرتفع ، دشتهاي پهناور و سواحل 
طوالني، مناطق باد خيز فراواني دارد و از اين منظر رتبه 

كل ظرفيت قه داراست. اول را در بين كشورهاي منط
 10نيروگاههاي بادي نصب شده در ايران در طول بيش از 

مگاوات آن  83رسد كه  مگاوات مي 95سال گذشته به 
  . توسط شركت صبانيرو توليد و نصب شده است

برآورد  1404انداز صنعت برق ايران، در افق  در چشم
مگاوات  2000ظرفيت قابل احداث نيروگاههاي انرژيهاي نو 

 1690باشد كه سهم نيروگاههاي بادي در اين ميان  مي
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درصد ظرفيت كل نيروگاههاي كشور) 24/1مگاوات (معادل
شود، كه اين رقم در مقايسه با درصد جهاني  برآورد مي

درصد) و پنانسيل باالي انرژي باد در ايران (كه بيش از 6/8(
   . مگاوات فقط در خشكي) رقم كوچكي است 30000

  

 راه اندازي  رفيتظ  نام  رديف

توربين ٣۴ مزرعه بادي بينالود  1
كيلوواتي ۶۶٠

2008  

نيروگاه بادي   2
  منجيل

60,28 
 مگاوات

1994  

نيروگاه بادي عون   3
  بن علي

  2009  كيلووات 660

دردست   مگاوات 60 مزرعه بادي جرندق  4
 اجرا

 2013 مگاوات 20 مزرعه بادي كهك  5
  
زينه تر از ايجاد صرفه جويي انرژي بسيار كم ه – 10

  نيروگاه

در يك شبكه الكتريكي تامين برق همواره بايد به ميزان 
نياز باشد در غير اين صورت ولتاژ به سمت ناپايداري ميل 
مي كند . نيروگاه هاي برق سود خود را به واسطه صرف 
منابع مالي عظيم در توسعه تامين برق حداكثر مي سازند 

ژي مصرفي نيز مي تواند در صورتيكه صرفه جويي در انر
 2,5همين نتيجه را داشته باشد . احداث نيروگاه جديد 

هر وات توليدي هزينه دارد اما جايگزيني المپ  دالر به ازاء
دالر به ازاء  0,025ها را جهت كاهش مصرف مي توان با 

 13هر وات انجام داد ! ( جايگزيني يك المپ كم مصرف 
وات مصرف را به ميزان  60وات به جاي يك المپ معمولي 

دالر كاهش مي دهد . ) در يك  1,19وات با هزينه  47
صنعت برق پيشرفته ، قوانين موجود در آن ، توسعه را به 
جاي احداث نيروگاه هاي جديد با كاهش مصرف تشويق 

ما بايد به طور مداوم فرضيات سنتي خود را مورد مي كند . 
كار بگيريم كه باعث تجديد نظر قرار دهيم و روش هايي را ب

صرفه جويي در مصرف آب ، برق و سوخت گردد . در اوايل 
فرن جاري زندگي زيبايي بر اساس مصرف كم انرژي 

تا سبك زندگي  ارزان باعث شدداشتيم . متاسفانه انرژي 
كه امروز مجبور به تجديد نظر در آن خودرا به راهي ببريم 

، سيستم حرارت مركزي و  هستيم . سيستم روشنايي مدرن
تهويه مطبوع از پوشش غير يكنواخت به سمت يكنواختي 
رفت ، چرا كه انرژي ارزان آن را ممكن مي ساخت . اكنون 
زمان مناسبي است كه اين سوال مطرح شود كه آيا درجه 
حرارت و نور يكنواخت به واقع بهترين حالت است ؟ 

ا و مفيدي سيستم روشنائي متمركز كه بطور بسيار زيب
مكان مورد استفاده را روشن ساخته و بقيه فضاها در 

و يا سيستم گرمايش كه افراد خانواده در تاريكي مي باشند 
اطراف محل توليد گرما جمع شده و مي پذيرند كه اين 
حرارت يك حرارت طبيعي است در حاليكه بقيه اتاق سرد 

ته است ، نمونه هايي هستند كه مورد استفاده قرار گرف
بنابر اين با آموزش و قبول سيستم هاي غير  است .

يكنواخت حرارت و روشنايي ، مي توانيم مقادير بسيار قابل 
توجهي از انرِ را صرفه جويي كنيم . خانه هاي قديمي 
سنگي هرگز نمي توانند خيلي سرد و يا خيلي گرم شوند ، 
چراكه ديواره هاي سنگي سنگين هنگاه روز آنها را خنك 

ه و در شب با حرارت ذخيره شده از روز آنها را گرم مي كرد
كند . ساختمان هاي مدرن سبك فعلي اين اينرسي حرارتي 
را از دست داده و گرمايش و سرمايش بيشتري را نياز دارند 
. با كمي تحمل در مقابل سرما و گرما ، ما متجه مي شويم 
كه نيازي به تامين يك درجه حرارت يكنواخت در محل 

ندگي نمي باشد . انسان هايي كه در مناطق سرد آب و ز
هوايي زندگي مي كنند نسبت به آمهايي كه در مناطق 
استوايي زندگي مي كنند ايده هاي متفاوتي نسبت به سرما 

  دارند . 

اگر شما در مناطقي با درجه حرارت هاي بسيار گرم يا سرد 
 زندگي مي كنيد يك منبع پمپ حرارتي زميني مي تواند
مقادير قابل توجهي انرژي را براي شما ذخيره نمايد . اعماق 
زمين داراي درجه حرارت معتدل و پايداري است . يك 
مبدل حرارتي دفن شده در اعماق زمين مي تواند همانند 
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يك پمپ حرارتي حرارت را از خانه به زمين ويا از زمين به 
هاي خانه تبادل نمايد . اين سيستم در مقايسه با گرمكن 

  برابر بازده دارد . 5الكتريكي 

عايقكاري يكي ديگر از اقداماتي است كه مي توان در خانه 
ها جهت كاهش انرژي هاي مصرفي انجام داد . عايقكاري 
بام منزل بسيار مهم است . جابه جايي پنجره ها و دو 
جداره كردن آنها بسيار موثر است  . مشاوره هاي حرفه اي 

رفي خانه ها باعث مي شود تا بين جهت مميزي انرژي مص
درصد صرفه جويي در مصرف انرژي خانه ها  40الي  20

  صورت پذيرد . 

اكنون كه انرژي ارزان وجود ندارد ما بايد عادات مصرفي فعلي 
خود را كنار گذاشته و به بازدهي انرژي احترام بگذاريم . ما بايد 

ي كنيم به منابع مالي را كه صرف احداث نيروگاه هاي جديد م
صرفه جويي اختصاص دهيم . اگر ما قوانين شركت هاي برق را 

و مهندسي بسيار ساده تر مي  تغيير دهيم راه حل هاي فني
  .باشد

  امكان شرايط طبيعي تا حد   بازگشت به( زندگي پسيو  -  11
  ) هزينه با اقدامات ساده، سالم و كم

. با ؟ صنعت يا طبيعت  كدام يك را بيشتر دوست داريد
دستكاري طبيعت به وسيله ساخته هاي دست بشر صنعتي 

ابودي بيشتر خواهيم داشت . قويتر و طبيعتي در معرض ن
. وابستگي  را حفظ كرد هميشه و در هر كاري تعادل بايد 

اقتصاد مدرن به توليد ، مصرف و افزايش مصرف روابطي 
ز است كه همواره بايد مورد توجه قرار گيرد . همين حاال ني

بيش از ظرفيت و قانون طبيعت مصرف كرده ايم . بايد تا 
اگر زندگي  حد امكان به فكر بازگشت به طبيعت باشيم .

خود را با قوانين طبيعت همسو كنيم داراي سالمتي 
خواهيم بود . مهارتهاي پسيو بايد سرلوحه آموزش هاي 

  زندگي در زمينه مديريت مصرف انرژي باشد . 

  اين است كه بدون صرف انرژي  تعريف تقريبي پسيو
بتوان با ساده  نياز از اجزاي مكانيكي و الكتريكي مستمرو بي

  . ترين امكانات كاردرست را انجام دهيم

طبيعت و    نزديكي رفتار و نگرش پسيو به  - 1 – 11
  سالمت

كاهش احتمال بيماري با   پذيرش شرايط و دماي طبيعي :
 گرما در تابستان  ر زمستان و كميتحمل كمي سرما د

اكثريت، حتي در   Dكمبود ويتامين آشتي با نور طبيعي:
 يزد آفتابي

 مدت كمتر نگهداري در يخچال خواري: خواري/خام تازه

سه شرط مذكور باعث نزديك تر شدن به نگرش پسيو مي 
آب كافي ، زود نوشيدن باشد . همچنين پوشش مناسب ، 

شكر، چربي و خوابيدن، نور كم شبانه ، كمترخوردن 
رايحه كننده مانند  بوهاي خنك قرمز و استفاده از  گوشت

چند رويكرد پسيو   ليموو  خيار، هندوانه، مليساي هندي
  براي تعديل احساس گرمايش و سرمايش مي باشند . 

    كم انرژي مصنوعي  رابطه سالمتي و مصرف  -11-2

شرايط   قاعده كليِ در اين رابطه سالمتي و بازگشت به
با كم كردن نور اتاق نشيمن باعث  طبيعي مي باشد .

تن، رف عملكرد صحيح ساعت خواب طبيعي بدن، زودخواب
  خواهيم شد .  در روز بعد شادابي، آرامش و تمركز

مدت كوتاه در يخچال و   نگهداري مقدار كم غذا و بهبا 
تازه خواري باعث استفاده انرژي كمتر و همچنين  فريزر

هندوانه پس از بريدن  Cويتامين ور مثال بط (  خواهيم شد
در  3امگا  همچنين ،  از بين مي رود و گذاردن در يخچال

 )باقي مي ماند  در پوسته هست  گردو تا زماني كه

درجه)  28تا  17حفظ قدرت بدن در تحمل گرما و سرما ( 
جاي تغيير مصنوعي  با پوشيدن لباس متناسب فصل به

از مصرف بيش از حد انرژي باعث جلوگيري  دماي محيط
  خواهد بود .

در مواد ها و مواد مغذي  ويتاميندر صورت خام خواري 
  غذايي حفظ مي گردند .
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سازه هاي پسيو ( گلخانه و خانه هاي زمين  – 3 –11
 پناه )

روشي معمارانه براي استفاده از زمين در  زمين پناه
توده حرارتي  پيرامون ديوارهاي ساختمان به عنوان

خارجي است اين روش به منظور كاهش افت حرارت  
و ثابت نگه داشتن دماي هواي داخلي به روشي ساده 
است. زمين پناه در عصر مدرن نسبتاً محبوب تر شده 
است. هر چند اين روش در تمام زمانهايي كه انسانها 

در  .اند، مرسوم بوده است ساخته براي خود پناهگاه مي
سطح   هاي نزديك به پله درگلخانه هاي زمين پناه 

هاي پايين،  در پلههاي نيازمند گرما و  زمين: گل
 هاي نيازمند رطوبت و سرما قرار مي گيرند . گل

 هاي گلخانه در تابستان اندودكردن شيشه گچهمچنين 
دانش پسيو  .به كنترل دماي گلخانه كمك مي كند 

در ساختن ساختمان هاي مختلف داراي قدمت بسيار 
سال پيش در اين  2400سقراط  ي باشد . بااليي م

در جهت جنوب، اشعه   با خانه"باره مي گويد : 
كند، اما  ها به داخل ايوان نفوذ مي خورشيد در زمستان

در تابستان، مسير حركت خورشيد درست در سمت 
باالي سرمان يا باالي پشت بام است، طوري كه سايه 

ا براي كند؛ بنابراين بايد سمت جنوب ر ايجاد مي
تر وكشيده تر و سمت  گرفتن افتاب زمستان بزرگ

شمال را براي دوري از بادهاي زمستان كوتاه تر 
  .“ساخت

 

  

 پلكاني كردن زمين - 1 – 3 – 11

شود و  خاك در پشت ديوارهاي خارجي انباشته و فشرده مي
گردد. بام ممكن است  به سمت اطراف خانه شيب بندي مي

ها و  زمين پوشانده شوند و پنجره به طور كامل يا ناقص با
بازشوها ممكن است در يك يا چند سمت ساختمان در نظر 

شوند. از آنجا كه ساختمان باالي سطح زمين واقع  گرفته مي
شده است، در معرض مشكالت كمتري از نظر رطوبت 

 .باشند مي پناهگاههاي زيرزميني نسبت به

 اي ساخت درون تپه -  2 – 3 – 11

رد. معمول ترين كار خانه در يك شيب يا دامنه تپه قرار دا
قرار دارد  استوا استفاده از سمتي از تپه است كه به سمت

در ) . نيمكره جنوبي و شمال در نيمكره شمالي (جنوب در
مايان وجود دارد، اين نوع از زمين پناهي تنها يك ديوار ن

ديواري كه به سمت بيرون تپه واقع است، تمامي ديگر 
  .ديوارها درون زمين يا تپه مدفون هستند

 ساخت زيرزميني يا كامالً فرورفته 3 – 3 – 11

زمين گودبرداري شده است و خانه در زير سطح زمين واقع 
شده است. همچنين با عنوان الگوي اتريوم نيز شناخته 

كه در وسط پناهگاه يك دهليز يا حياط به  شود چرا مي
منظور تأمين نور و تهويه كافي تعبيه شده است. 

محيط  پايدارترين مصالح از نظر بتن مسلح متأسفانه
كند تا در پاسخ به  باشد. صنعت بتن تالش مي نمي زيست

نيازهاي مشتري محصوالتي را توسعه دهند كه بيشتر با 
 و " گرانكريت " زمين سازگار باشند. محصوالتي نظير

باشند. اين  بيشتر از قبل در دسترس مي " هايكريت "
باشند ضمن  محصوالت مدعي سازگاري با محيط زيست مي

اينكه نياز به آب بندي بيشتر را نيز كاهش داده يا از بين 
برند. هرچند اين محصوالت جديد هستند و تاكنون  مي

اند.  پناه مورد استفاده قرار نگرفته چندان در ساخت زمين
اند. يكي از  برخي روشهاي غير معمول نيز پيشنهاد شده

است كه توسط  استيشن همراه پلي چنين روشهايي، روش
پيشنهاد گرديده است.  «مايك اوهلر» آقاي
هاي  هاي چوبي، صفحه از پست استيشن همراه پلي روش

برد كه امكان  هاي غير مرسومي بهره مي پالستيكي و ايده
سازد.  ها و تهويه بيشتري را فراهم مي ر نظر گرفتن پنجرهد

هاي  اين طرح همچنين مشكالت رواناب رايج در طرح
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هاي چوبي،  دهد. اين روش از پست مرسوم را نيز كاهش مي
اي جهت توزيع نيروهاي استقرار عمل  قابي كه مانند دنده

هاي ساخت خاص مبتني بر تعداد كمتري از  كند، روش مي
پالستيكي و كف خاكي  صفحه بندي ات سنگين،تجهيز

 .برد پوشيده شده توسط پالستيك و فرش بندي، بهره مي

 

  پناه الگوي خانه زمين يمزايا - 4 –11

دد است. اين مزايا عبارتند از: استفاده مزاياي زمين پناه متع
از زمين به عنوان جرم حرارتي، محافظت بيشتر در برابر 
عوامل طبيعي، صزفه جويي در مصرف انرژي، تاء مين 
فضاي خصوصي قابل توجه، استفاده بهينه از زمين در 
مناطق شهري، نياز كم به نگهداري، بهره بردن از 

 .لساختمان خورشيدي غير فعا طرح

كند. با گذشت زمان،  جرم زمين انرژي را جذب و ذخيره مي
اين گرما به سمت مناطق اطراف آن مانند زمين پناه آزاد 

زمين باالست، تغيير حرارت در  چگالي گردد. از آنجا كه مي
تاخير  " پذيرد. اين پديده با نام آرامي صورت ميآن به 
ه دليل اين قانون، زمين دماي شود. ب شناخته مي " حرارتي

نسبتاً ثابتي را براي پناه گاهاي زير زميني، حتي در 
شرايطي كه دماي بيرون تحت نوسانات شديد قرار دارد، 

، دماي اياالت متحده كند. در بسياري از نواحي فراهم مي
 57تا  55ميانگين زمين زير مرز يخ بندان بين 

باشد.  مي) سانتي گراد درجه 14تا  13( فارنهايت درجه
اي به منطقه ديگر متفاوت  عمق مرز يخ بندان از منطقه

تواند در  است. در اياالت متحده مرز يخ بندان مي
اينچي  40اي درست از زير سطح زمين تا عمق  محدوده

خانه  باشد. بنابر اين، در عمق يك سكوي عميق زميني
شود  درجه گرم مي 15تا  10براي گراديان حرارتي بيروني 

به جاي آنكه براي گراديان حرارتي شديدتر در حالتي كه 
هوا به جاي زمين پيرامون ديوارها را فراگرفته است، گرم 

حرارتي به خنك كردن  گراديان گردد. در طول تابستان
كند. كاهش نفوذ هوا به درون يك زمين پناه  خانه كمك مي

تواند بسيار سودمند باشد. از آنجا كه معموالً سه ديوار  مي
سيار ساختمان عمدتاً با زمين پوشيده شده استف سطح ب

كوچكي در معرض هواي بيرون قرار دارد. اين واقعيت 
ها را كاهش  مشكل فرار هواي گرم از درزهاي درها و پنجره

هاي زمين، ساختمان را در برابر  دهد. به عالوه، ديواره مي
، دتوانند از اين درزها نفوذ كنن بادهاي سرد زمستان كه مي

بروز  تواند موجب كنند. هر چند، اين مي محافظت مي
مشكل كيفيت هوا ي داخلي گردد. كليد آن گردش هواي 

باشد. در نتيجه افزايش جرم حرارتي  سالم هوا مي
زمين، محافظت در برابر نفوذ  تاخير حرارتي ساختمان،

هاي حورشيدي  هواي ناخواسته و با استفاده تركيبي از روش
غير فعال، نياز به گرمايش و سرمايش اضافي حد اقل 

باشد. بنابر اين، كاهش قابل توجهي در انرژي مصرفي  مي
اختارهاي معمولي وجود هايي با س مورد نياز چنين خانه

 .دارد

ها  نسبت به همسايه حريم خصوصي ها همچنين زمين پناه
كنند. زمين همچنين عايق  را نيز تĤمين مي عايق صوتي و

صوتي نسبت به سر و صداي بيرون مي باشدف كه مزيت 
باشد. مزيت  ها مي بزرگي در مناطق شهري و نزديك بزرگراه

ديگر پناهگاه زير زميني در مناطق شهري استفاده موءثر از 
توانند در زير سطح  هاي زيادي مي باشد. خانه ن ميزمي

روي زمين را اشغال  زيستگاه زمين واقع شوند، بدون آنكه
و  خانه تواند هم شامل يك كنند. هر سايت مي

 .باشد باغچه و چمنزار يك

 پناه الگوي خانه زمينمعايب و مشكالت  – 5 –11

پايين  آكوستيك مشكالت نشت آب، ميعان داخلي، كيفيت
و كيفيت ضعيف هواي داخلي، در صورت عدم طراحي 

تواند در يك زمين پناه ايجاد گردد. مسائلي نيز  ناسب ميم
در مورد دوام مصالح ساختماني وجود دارد. زمين پناه اغلب 

ساختمانهاي  سنگين تري نسبت به ساخت و ساز نياز به
معمول دارد و بسياري از شركتهاي ساختماني در اين مورد 

تواند  يا بي تجربه هستند و يا تجارب محدودي دارند كه مي
ها  تواند حتي ساخت فيزيكي بهترين طرح به طور بالقوه مي

تواند در نواحي  را به خطر بيندازد. تهديد نفوذ آب مي
اند،  آب نفوذ كرده هاي ضد هاي عايق اطراف جايي كه اليه

ها كه از سقف خارج  هاي تهويه و داكت دهد. دريچه رخ مي
تغيير  ها و توانند در اثر جابجايي شوند مي مي

هاي بتني پيش  دال مشكالت خاصي ايجاد كنند. ها شكل
يا بيشتر  اينچ 0٫5توانند تغيير شكلي به اندازه  ساخته مي

هايي از خاك روي آن انباشته  داشته باشند، زماني كه اليه
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ها در حين اين تغيير  و داكت هاي تهويه دريچه شود. اگر
شده شكل به طور كامالً صلب در جاي خود نگه داشته 

هاي ضد آب  باشند، نتيجه آن معموالً گسيختگي در اليه
هاي  باشد. براي جلوگيري از بروز چنين مشكلي، دريچه مي

توانند به جاي سقف در وجوه ديگر ساختمان واقع  تهويه مي
شوند، يا از قطعات مجزاي لوله مورد استفاده قرار گيرند. 

يك يك لوله باريك تر درون سقف، كه به خوبي درون 
فطعه بزرگتر از لوله كه درون ساختمان واقع شده است، به 

تواند مورد استفاده قرار گيرد.  خوبي گنجانده شده باشد مي
توان بر خطر نفوذ آب، ميعان و كيفيت پايين هواي  مي

داخلي با عايق بندي مناسب در برابر نفوذ آب و تهويه 
ها معموالً  زمين پناه مصالح ساختماني .مناسب، غلبه كرد

اند. از  از مواد به صورت طبيعي تجزيه ناپذير تشكيل شده
 آنجا كه اين مصالح بايد آب را دور نگه دارند اغلب از

مصالح ديگري است كه در  بتن .اند پالستيك ساخته شده
گيرد. مواد پايدارتري مورد  حجم باال مورد استفاده قرار مي

 اند تا جايگزين سيمان در بتن شوند آزمايش قرار گرفته
، همچنين موادي نيز به (FLY ASH )نظير خاكستر بادي

 .اند منظور جايگزين كردن بتن مسلح آزمايش شده

باشد. به  سايت نيز به شدت زمان بر و كاربر مي كبرداريخا
طور كلي ساخت و ساز قابل مقايسه با ساخت و سازهاي 

و  كارينازك  باشد، چرا كه ساختمان به حد اقل مرسوم مي
حداقل نگهداري نياز دارد. مشكالت مربوط به ميعان و 

هاي زميني،  تواند با استفاده از لوله كيفيت هواي پايين مي
 EARTH) هاي حرارتي ژئوترمال يا آنچه با نام پمپ

TUBES) شد، حل گردند (مفهومي متفاوت از  شناخته مي
هاي زير  زمين پناه). با انجام برخي از اصالحات، ايده لوله

گذارند تا با  زميني، يك انتهاي پايين شيب را باز مي
هاي تهويه  استفاده از اثر دودكشي با استفاده از دريچه

هاي زير زميني تعبيه  انهخروجي كه در باالي خ
 .بكشند درون خانه را به فضاي هواي تازه اند، شده

برنامه ريزي سايت براي يك ساختمان زمين پناه بخشي 
يك  چشم انداز جدايي ناپذير از طرح كلي است؛ بررسي

نقشه  ي بالقوه بسيار مهم است. در زمانسايت ساختمان
يك سايت براي ساخت زيرزميني، فاكتورهاي  برداري

  . زيادي جهت ارزيابي بايد مد نظر قرار گيرد

  

  اي مختلف خانه هاي زمين پناه :طرح ه

 

  

همانطور كه در اشكال باال مالحظه مي فرماييد طرح هاي 
مختلفي براي خانه هاي زمين پناه وجود دارد كه هر كدام از 
آنها مزايا و معايبي دارند كه مي توانند موضوعات جالبي براي 

  ارائه در مقاالت علمي باشند .

  

  

  روش هاي ساخت  – 6 – 11

هاي  هاي زمين پناه اغلب حفاري خت خانهدر سا
پذيرد. گودبرداري با ابعادي  اي در سايت انجام مي گسترده

گردد تا امكان  چند فوت بزرگتر از پالن ساختمان انجام مي
دسترسي به بيرون ديوارها براي عايق بندي رطوبتي و 
حرارتي فراهم گردد. زماني كه سايت آماده شد و خطوط 

رديدند، فونداسيوني از بتن مسلح اجرا تاسيساتي نصب گ
شوند. معموالً ديوارها در  گردد. سپس ديوارها اجرا مي مي

شوند و يا در جاي ديگر ساخته شده و  محل ريخته مي
شوند. بتن مسلح معمول  جهت نصب به سايت منتقل مي

شود.  ترين انتخاب است. اين فرايند براي سقف تكرار مي
توان  در محل ساخته شوند مياگر ديوارها، كف و سقف 

تواند  تمام آنها را در يك مرحله بتن ريزي كرد، كه مي
منجر به كاهش احتمال بروز ترك يا نشت در محل 

اند،  هاي مختلف عمل آوري شده درزهاي بتن كه در زمان
شود.  گردد. در سطح بيروني بتن يك اليه آب بند اجرا مي

ده يك اليه قير معمول ترين سيستم آب بند مورد استفا
مذاب است، كه يك عايق رطوبتي بسيار قدرتمند محسوب 

شود، و روي آن يك اليه آب بند مايع توسط اسپري  مي
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شود. بسيار مهم است كه از پوشيده شدن تمام  پاشيده مي
درزها اطمينان كامل حاصل شود، چراكه تعيين محل 
نشت و تعمير آن پس از اتمام عمليات اجراي ساختمان 

فوم عايق  باشد. يك يا دو اليه از تخته يا سيار مشكل ميب
گردد. اگر عايق مورد  ب بند اجرا مي، روي اليه آبندي

استفاده متخلخل باشد يك اليه آب بند ديگر روي آن اجرا 
گردد. پس از اتمام تمام كارها خاك در محل اطراف  مي

بام  ديوارها و گاهي روي سقف به منظور اجراي
گردد. تمام سطوح نمايان ديوارها  ريخته و متراكم مي سبز

 .گردد طبق نظر كارفرما نازك كاري مي و فضاي داخلي
اي جهت ساخت زمين  بتن مسلح رايج ترين مصالح سازه

باشد كه مصالحي بسيار مقاوم و در دسترس  پناه مي
ج ساله، باشد. چوب فرآوري نشده در يك بازه زماني پن مي

پوسد. فوالد  در صورت استفاده در سازه زمين پناه مي
تواند مورد استفاده قرار گيرد مشروط بر آنكه با بتن  مي

پوشانده شود تا از تماس مستقيم با خاك كه موجب 
هاي  گردد اجتناب شود. آجر و بلوك خوردگي فوالد مي

توانند انتخاب شوند ولي بايد به  مي  (CMU)بنايي بتني
ظور جلوگيري از تغيير مكانشان تحت فشار قائم مسلح من

ها و گنبدها  گردند مگر اينكه ساختمان با استفاده از قوس
عالوه بر اين موارد نياز به آّ بندي و  .ساخته شده باشد

عايق كاري نيز مي باشد كه هر كدام از اين موارد هم به 
 صورت گسترده اي نياز به بحث و بررسي دارند .

  انقالب انرژي  - 12

به سرعت در حال  FREE ENERGYانقالب انرژي با شعار 
آن بي اعتنا باشند نابود  ق افتادن است و ملت هايي را كه بهاتفا

  با اين انقالب همراه شد.خواهد ساخت . پس بايد هر چه سريعتر 

  :   نمودارانقالب انرژي

با  خورشيديد تاريخي كاهش قيمت لگاريتمي برق رون
  هاي اخير  ارزاني بيشتر در سال ظرفيت كل افزايش

 

نمودار فوق نشان مي دهند كه قيمت برق خورشيدي با افزايش 
تمام ظرفيت كل به صورت لگاريتمي كاهش پيدا مي كند . 

تكنولوژِ هاي جديد در ابتدا داراي قيمت بااليي مي باشند . ولي 
ي مي توانداز با گذشت زمان ارزان تر و ارزانتر مي شوند . اما انرژ

اين قاعده مستثنا باشد چرا كه تكنولوژي هاي ديگر نياز به 
ملزومات ويژه اي دارند اما در خصوص انرژي مي توان از ظرفيت 
موجود در زمين و آسمان به صورت مجاني استفاده كرد . به 
همين خاطر شعار اين انقالب دور از ذهن نبوده و تحقق يافتني 

 است . 
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  : شديد قيمت در حوزه انرژي  اهشنمودار ك

 

همانطور كه در نمودار فوق مشاهده مي كنيد در اثر مرور زمان 
  شاهد كاهش بسيار زياد قيمت در حوزه انرژي خواهيم بود .

 نسبت به  فرصت ويژه انقالب انرژي - 1 – 12

  انقالب موبايل و انقالب اينترنت 

ديد بود و براي صنعت تلفن ثابت، انقالب موبايل يك ته
ساله آن (تست عملي  موضوع در تاخير ده  احتماال اين

ها  و نصب اولين دكل 1980كاخ سفيد   ، ورود به1974
 است.  ) تاثير داشته1984

در زمينه  1994براي اينترنت نيز مجوز كنگره امريكا در 
 تبادل مالي ازطريق اينترنت، نقطه عطفي بوده است.

كم در اوايل  داران، دست ها و سرمايه در مجموع دولت
را   سرعت دو انقالب گذشته  انقالب، ابزار واسط كنترل

اندازه   خورشيدي به  افزار برق سخت  اند اما زماني كه داشته
نياز از مجوز و  كافي ارزان شود، از فراز هر بام و بي

مراتب بيشتر از دو انقالب قبلي رواج   هماهنگي با سرعتي به
 يابد. مي

 مي باشد . free energy داراي مزيت   نرژيانقالب ا

 مي باشد  وابستگي به دكل داراي محدوديت  انقالب موبايل

مي  وابستگي به سرور داراي محدوديت  انقالب اينترنت
 باشد .

 

  

  نتيجه گيري :

انرژي بزرگترين چالش بشر امروزي و عامل بسياري از 
اي درگيري هاي جهاني و منطقه اي مي باشد . سوخت ه

فسيلي به عنوان منشاء انرژي در عصر حاضر شناخته مي 
شوند . ( اين سوخت ها باعث تخريب كره زمين از طريق 
آلودگي هاي محيط زيستي گرديده است ) . استفاده از 

روش ها و فناوري هايي كه  –سوخت هاي جايگزين و پاك 
در نهايت منجر به حفظ محيط زيست مي گردند تنها راه 

ه جهاني و كره زمين مي باشد . انرژي هاي نجات جامع
تجديد پذير مانند خورشيد ، باد و زمين گرمايي ، نيروگاه 
هاي توليد همزمان برق و حرارت ، شبكه هاي انتقال قدرت 
جريان مستقيم ولتاژ باال ، خودروهاي برقي ، زيست توده ، 
سلول هاي سوختي گاز طبيعي و روش هاي صرفه جويي 

ي پسيو اقداماتي در زمينه بقاي انسانها و كره انرژي و زندگ
زمين مي باشند . برنامه ريزي ، پيگيري و اجراي سياست 
هاي درست در جهت آينده روشن انرژي وظيفه دانشمندان 
و دست اندر كاران صنعت انرژي بوده و تمام اين كارها 

نيز به اين زماني نتيجه بخش خواهد بود كه سياستمداران 
معتقد باشند . همانطور كه در ابتداي مقاله اشاره برنامه ها 

شد گروهي از سياستمداران اياالت متحده در جهت منافع 
شخصي خود گام برداشته و شعار تالش براي افزايش توليد 

را سر دادند و عده اي از  ) Drill Baby Drillداخلي نفت (
 مردم ناآگاه نيز از اين گروه پيروي كوركورانه كردند . در

حالي كه سياست هاي مربوط به انرژي بايد با در نظر 
گرفتن منافع عموم مردم و همچنين منافع محيط زيستي 
تصويب گردند . فكر گروهي پديده عجيبي است كه از 
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برنامه ريزي ژنتيكي همانند يك گله منتج شده است . اگر 
پيشاهنگ گروه چراغ بزرگي كه در اتاق وجود دارد را انكار 

ما به طور طبيعي رفتار اورا تقليد كرده و پيرامون  نمايد ،
فيلي كه زير قاليچه در اتاق پنهان شده است حركت مي 
نمائيم .  خط مشي انرژي اياالت متحده نيز اينگونه 
پندارهاي بيهوده را توسعه داده است . بيشتر از نيمي از 
چهار ميليارد دالر بودجه علمي وزارت انرژي آمريكا صرف 

گاهداشتن پروژه هاي ناموفق مي گردد . انكار گروهي برپان
باعث مي شود ناكارامدي روش هاي ناموفق را ناديده و از 

بايد از تجربه ملتهاي ديگر درس آنها چشم پوشي كنيم . 
  بگيريم .

فرصت كمي مانده است . بايد اتكا زمان زمان تغيير است . 
، از به سوخت هاي فسيلي را به صورت كامل حذف كرده 

انرژي هاي تجديد پذير نهايت استفاده را نموده و قواعد 
  ي پسيو را در زندگي رعايت كنيم .زندگ
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