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.بندی می شود طبقهدودسته انرژی به 

انرژی (  Energy(

:فسیلیانرژی های 

...ايشامل انرژی خورشید ، باد ، هیدروژن ،اتم ، انرژی هسته

:انرژی های نو

.....شامل چوب ، زغال سنگ ، نفت ،



انرژیمنابع

موادسوختی سنگواره  ای ، از قبیل زغال سنگ ، نفت و گاز

نیز عناصري چون اورانیوم و پلوتونیم هستند كه انرژي بسیار                             

. عظیمي را فراهم مي كنند

:اول گروه

:گروه دوم 

:گروه سوم 

ومد، مانند خورشید ، باد ، جزر. منابع انرژی تجدید شدنی است

ود نیروی آب و گرمای محیط ، که بدون دخالت انسان خود به خ

.محیط زیست نیز صدمه نمی زنندبهتجدید می شوند و

.داریماختیاردرراانرژیگروهسهخودنیازموردانرژیتأمینبرایما



برکهگویندمیانرژیازانواعیبه(Renewable energy)پذیرتجدیدانرِژی

در. دارندطبیعتبهرامجددبازگشتقابلیتتجدیدناپذیرهایانرژیخالف

اینندهستاتمامبهروناپذیرتجدیدانرژیمنابعکهاینبهتوجهبااخیرهایسال

.  اندگرفتهقرارتوجهموردمنابع

پذیرتجدیدهایانرژیراهازجهانیمصرفیانرژیاز٪۱۸حدود۲۰۰۶سالدر

.  آمددستبه

٪۳ودهیحرارتجهتبیشترکه، ٪۱۳حدودسنتیطوربهتودهزیستسهم

.   بودآبیانرژی

،  بادیانرژی، مدرنتودهزیست، کوچکآبیهاینیروگاهشاملماندهباقی٪ 2/4

عتسربهکهباشدمیزیستیهایسوختوگرماییزمینانرژی، خورشیدیانرژی

.  هستندگسترشحالدر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D9%87%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


هازوال ناپذیر بودن و تجدید پذیری این نوع انرژی

(بر خالف انرژیهای حاصل از سوختهای فسیلی)

 كاهش آلودگی های زیست محیطی

ا در هامكان دسترسی به فن آوری تولید این قبیل انرژی

.كشور كه باعث عدم اتكاء به سایر كشورها خواهد شد

:ت انواع انرژی های نو که به عنوان انرژی های جایگزین معرفی شده اند به صورت زیر اس

انرژی خورشیدی -

انرژی باد -

امواج دریا انرژی-

انرژی زمین گرمایی-
انرژی هیدروژن و پیل سوختی 

انرژی زیست توده -

انرژي جزرومد دریا -

انرژی های نو و ضرورت استفاده از آنها

http://www.suna.org.ir/hydintro.asp
http://www.suna.org.ir/hydintro.asp


ربمخاثراتازعاريوپاك، رایگانانرژيتامینمنابعازیکيخورشیدانرژي

رارقبشراستفادهموردگوناگونهايروشبهبازدیرازکهاستمحیطيزیست

باهکداشتهآنبرراجهانکشورهاي، اخیرهايسالدرانرژيبحران. استگرفته

يگزینجايمیانایندرکهنمایندمتفاوتبرخوردي، انرژيبهمربوطمسائل

ظورمنبهخورشیديانرژيجملهازوتجدیدپذیرهايانرژيبافسیليهايانرژي

،  انرژيمصرفدرجویيصرفهوکاهش

انرژيتقاضايوعرضهکنترل

.استشدهروبروفراوانياستقبالباآالیندهگازهايانتشارکاهشو



انرژي خورشیديكاربرد هاي

كاربردهاي نیروگاهي

(ي بازجمشل. )نیروگاههایي كه گیرنده آنها آئینه هاي سهوي ناوداني هستند . الف 

كلكتور سهوي خطي– ینه نیروگاههایي كه گیرنده آنها در یك برج قرار دارد و نور خورشید توسط آئ.ب

(دریافت كننده مركزي . )هاي بزرگي به نام هلیوستات به آن منعكس مي شود 

زينيروگاه دریافت كننده مرك–

(شلجمي بشقابي )مي باشد ( دیش)نیروگاههایي كه گیرنده آنها بشقابي سهوي شكل . پ

كاربردهاي غیر نیروگاهي از انرژي حرارتي خورشید شامل موارد

:متعددي است كه اهم آنها عبارتند از 

آبگرمكن و حمام خورشیدي -1

گرمایش و سرمایش ساختمان وتهویه مطبوع خورشیدي -2

آب شیرین كن خورشیدي -3

كاربرد هاي غیر نیروگاهي



استان های دارای حمام خورشیدی



خراسان-حمام روستایي خورشیدي نصب شده در روستاي فهندر



نامیدهگرمایيزمینانرژي،داردوجودزمینجامدپوستهدركهحرارتيانرژي

.شودمي

سانتیگراددرجه4000حدوددرکه(کیلومتر6400تقریبیعمقبه)زمینمرکز

.نمایدميعملحرارتیمنبعیکعنوانبهدارد،حرارت

ملهجازگوناگونهايشكلبهكهاستحرارتيانرژيازعظیميمنبعزمینمركز

نآسطحبهرسانایيیتصخابواسطهیاوگرمهايآب،آتشفشانيهايفوران

.شوندميهدایت

وگاه استخراج كننده انرژي زمین گرمایيرنی–7تصویر شماره

انرژي زمین گرمایي



باگیسرزهنیروگانامباکالیفرنیادردنیاگرماییزمیننیروگاهترینبزرگ

.  باشدمیفعالیتحالدرمگاوات۷۵۰ظرفیت

ازاستفادهبرایبزرگیهایپروژهکهاستکشورهاییازیکیبرزیل

مصرفکلاز٪۱۸. دهدمیانجام( تجدیدپذیرهایانرژی)نوهایانرژی

بدستنیشکرساقهازکهاتانولیسوختطریقازبرزیلهایاتوموبیلسوخت

موردهمتحدایاالتدرگستردهصورتبهاتانولیسوخت.شودمیتامینآیدمی

.گیردمیقراراستفاده

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%B3%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


مانندانرژیازمفیدنوعیبهبادانرژیتبدیلبادیتوانازمنظور

صورتبادیهایتوربینوسیلهبهکاراینکهاستالکتریکیانرژی

کردنخردبرایمستقیما ًبادانرژیازبادیهایآسیابدر. گیردمی

.شودمیاستفادهآبکردنپمپیاوهادانه

انرژي باد



نیروگاه زمین گرمایي مشكین شهر

انرژي باد نظیر سایر منابع انرژي 

ترده و تجدید پذیر از نظر جغرافیایي گس

در عین حال به صورت پراكنده و غیر

مي متمركز و تقریبا همیشه در دسترس

و اما در مورد منشا باد مي توان . باشد

د به چنین گفت كه در اثر تابش خورشی

ناهموار صورت نامساوي به سطوح

.زمین و ایجاد تغییرات دما مي شود



۱۵۷۹۰۰شدهنصبظرفیتبا٪۳۰حدودساالنهرشدیبابادیانرژیازاستفاده

چشمبهمتحدهایاالتوآسیا، اروپادروسیعیصورتبه، ۲۰۰۹سالدرمگاوات

کفتوولتاییوسیلهبهتولیدیانرژیمجموعمیالدی۲۰۰۹سالدرپایان. خوردمی

وآمریکادرخورشیدی-گرماانرژیهایایستگاه. رسیدمگاوات۲۱۰۰۰ازبیشبه

درواتمگا۳۵۴ظرفیتباآنهاترینبزرگباشندکهمیکاربهمشغولاسپانیا

.  استکارحالدرموهاویبيابان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Windenergy.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Windenergy.jpg


كاربرد هاي انرژي باد 

كاربردهاي غیر نیروگاهي –الف 

توربین بادي–11تصویر شماره
كاربرد توربین هاي كوچك به عنوان تولید كننده برق -1

شارژ باتري-2

كاربردهاي نیروگاهي -ب

توربین هاي بادي منفرد -1

مزارع بادي -2



انرژي زیست توده

برداشت گیاهان سبز–12تصویر شماره 

صورتبهوكندميجذبراخورشیدانرژيكهايزندهارگانیسمهر

.داردنامبیومسكندميذخیرهخوددركلروفیل

ازايرشتهتوصیفجهتبهنرژيازمینهدراستاصطالحيبیومس

ریقطازسالههر.رودميكاربههستندفتوسنتزعملحاصلكهمحصوالتي

یديخورشانرژي،جهانانرژيساالنهمصرفبرابرچندینمعادلفتوسنتز

انرژيمنابعمیاندرلذا.میشودذخیرهدرختانهايشاخهوتنهوبرگهادر

فردهبمنحصرخورشیديانرژيكردنذخیرهلحاظازبیومسپذیرتجدیدهاي

هايختسوبهتواندميوبودهكربنپذیرتجدیدمنبعبیومسعالوهبه.است

.شودتبدیليگازومایع،جامد



هیدروژن و پیل سوختي

هيدروژن و پيل سوختي-13تصویر شماره

ر هیدروژن یكي از عناصري است كه در سطح زمین به وفور یافت مي شود این عنص

ست در طبیعت به صورت خالص یافت نمي شود و مي توان آن را از سایر عناصر به د

.آورد

تهای عنوان یک سوخت پاک می تواند جایگزین مناسبی برای سایر سوخه هیدروژن ب

. متداول گردد و در آینده بعنوان یک حامل انرژی مطرح گردد

، فراوانی

سهولت تولید از آب، 

مصرف تقریباً منحصر به فرد 

ذاتی هیدروژن و سودمندی زیست محیطی

مایز متجمله ویژگیهایی است که آنرا در مقایسه با سایر گزینه های مطرح سوختیاز

در تمام هیدروژن را می توان با استفاده از انواع منابع انرژی اولیه تولید کرد و. می کند

.  موارد و کاربردهای سوختهای فسیلی مورد استفاده قرار داد



هیدروژن و پیل سوختيكاربردهاي

كاربرد هیدروژن به عنوان سوخت موجب كاهش آالینده هاي 

زیست محیطي و حذف اكسیدهاي كربن ناشي از احتراق سوخت 

عوامل فوق سبب شده است تا خودرو هاي پیل . مي گرددهاي فسیلي

این فناوري از جهت عدم تولید آالینده . سوختي مورد توجه قرار گیرند

ها 

طبقه بندي رایج پیل هاي سوختي بر اساس نوع . بي همتاست

:الكترولیت آنها به صورت زیر است 

پیل سوختي پلیمري 

پیل سوختي قلیایي 

پیل سوختي اسید فسفریك 

پیل سوختي كربنات مذاب 

پیل سوختي اكسید جامد 

سوختي متانولي پیل سوختي

كامپیوترهاي قابل حمل، تلفنهاي همراهامروزه از این پیل ها در 

. استفاده مي شود.....وكاربریهاي خانگي، اتوبوس هاي پیل سوختي،



طرق مختلف ایجاد آسایش برای انسان

)Extra_  Active( مکانیکی یا فوق پویا-1

. استفاده می کنند ... ونفت ، گاز ( تجدید ناپذیر) از سوخت های فسیلی %100  

( Active ) فعال یا پویا-2
. استفاده می کنند از انرژی های تجدید پذیر و طبیعی 

...(و باد ، امواج دریا ، گرمایش زمین )انرژی های نو 

پذیرنااز انرژی های تجدید25–%30  
فوتو ولتائیک•

کلکتور خورشیدی آب گرم •

کلکتور خورشیدی هوای گرم•

کلکتورهای خطی •

مسطح ، موضعی •



آبگرم کن خورشیدی 

کروشنایی فوتو ولتائی







( Passive ) غیر فعال یا ایستا- 3
انرژی این سیستم ها به طور کل از انرژی های تجدید پذیر تامین می شود ؛ گاهی 

استفاده ( تجدید ناپذیر ) از انرژی های فسیلی 5% جهت بهبود در راندمان حدود

. می کنند 
آتریوم•

گلخانه•

ترموسیفون•

(دیوار خورشیدی ) دیوار ترومب •

ترموسایفونینگ خصوصا آبگرمکن•

( Extra – Passive ) فوق ایستا-4
انرژی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از انرژی های %100  

. تجدید پذیر هستند و این سیستم ها در معماری بنا نهفته اند 

حجم بنا•

رنگ بنا•

سایه بان•

جهت گیری •



گرمایشی و سرمایشی ایستاسامانه های 

دسته کلی 6
( Direct Gain / Loss ) D.G. جذب و دفع مستقیم

پنجره آفتابی  S.W. ( Solar Window ) 1-

جذب و دفع غیر مستقیم (Indirect Gain / Loss )

( Mass Wall ) or (Trombe Wall ) T.W دیوار ترومب.

( Water Wall ) W.W. دیوار آبی

( Roof Pond ) R . P . بام آبی

( Isolated Gain / Loss ) جذب و دفع مجزا

( Sun Space )  S.S.  گلخانه

( Thermosiphon) T.S. ترموسیفون



منابع و ماخذ 

مجالت

از .انرژي خورشیدي ( 1380. )وزارت نیرو.سازمان انرژیهاي نو ایران-
16، 5،6،7،14،15صفحات . گزارش اول انرژیهاي نو چه مي دانید؟ 

.انرژي زمین گرمایي ( 1380.)وزارت نیرو. سازمان انرژیهاي نو ایران -

3،4،9،10،11،12، 1،2صفحات. گزارش دوم از انرژیهاي نو چه مي دانید ؟

. انرژي بادي (1380. )وزارت نیرو.سازمان انرژیهاي نو ایران-

. گزارش سوماز انرژیهاي نو چه مي دانید؟ 

7،10،11،12،18،35،36،37،38،39،40صفحات 

.انرژي زیست توده( 1380.)وزارت نیرو. سازمان انرژیهاي نو ایران -

.گزارش چهارماز انرژیهاي نو چه مي دانید ؟

،5،6،10،11،16،17،18،19،20صفحات 

انرژي هیدروژن و پیل ( 1380. )وزارت نیرو.سازمان انرژیهاي نو ایران

. گزارش پنجماز انرژیهاي نو چه مي دانید؟ .سوختي 

3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15صفحات 
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