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 پيشگفتار 
 

در آستانة هزاره سوم ميالدي، با توجه به تحوالت بنياديني كه بخصوص طي يك دهة گذشته در بسياري از 
روي   انداز پيش  وسعه و توسعه يافته به لحاظ صنعتي و اقتصادي به وقوع پيوسته و با توجه به چشمكشورهاي رو به ت

ترين مسائلي كه ذهن عمدة مسئوالن و كارشناسان را در كشورهاي   جهان از ديدگاه فني و مهندسي، يكي از مبرم
خورشيد، آب، باد (هاي نو   برد انواع انرژيهاي آتي و كار  مختلف به خود مشغول داشته، مسئلة تامين انرژي طي سال

هاي فسيلي در   بيني اتمام سوخت  به عنوان جايگزيني گريز ناپذير براي نفت است كه به ويـژه با پيش) و زمين
سنجي   به منظور وارد شدن به بحث انرژي در ايران و امكان. يابد  اي نه چندان دور، اهميتي دو چندان مي  آينده

هاي فسيلي، بد نيست در ابتدا از زاوية آمار و ارقام، نگاهي به جايگاه كمي و   هاي نو به جاي انرژي  نرژيجايگريني ا
 : كيفي مصرف انرژي در ايران بيفكنيم

 
 .  درصد از ذخائر گاز طبيعي را دارا است١٥ درصد از ذخائر نفت و ٧/٨ درصد از جمعيت جهان، ١ ايران با داشتن -١
 
 درصد آن به گاز ٢/٥٢گردد كه    ميليارد بشكه بالغ مي٣/٢٥٣بل استحصال انرژي اوليه كشور به  كل ذخائر قا-٢

.  درصد آن به اورانيوم اختصاص دارد١/٠ درصد به ذغال سنگ و حدود ٦/١٢ درصد به نفت خام، ١/٣٥طبيعي، 
 بخش كوچكي از آن  هزار مگاوات است كه تاكنون٢٠همچنين كل پتانسيل تئوريك برق آبي كشور بالغ بر 

 . برداري قرار گرفته است  مورد بهره
 
 درصد از ٦٤ درصد از صادرات كل كشور را به خود اختصاص داده و ٨٤ صادرات نفت در سال گذشته حدود -٣

اين ارقام شدت وابستگي اقتصاد كشور به . درآمدهاي عمومي دولت از محل فروش نفت تأمين شده است
 . كند  يدرآمدهاي نفت را روشن م

 
 ساالنه ٦٧ تا ٥٦بطوريكه مصرف انرژي بين سالهاي .  روند افزايش مصرف انرژي در كشور بسيار سريع است-٤

طي دو دهة گذشته مصرف .  درصد افزايش داشته است٤/٨ ساالنه ٧٤ تا ٦٧ درصد و بين سالهاي ٤/٤
 :  حداقل اين اثرات را خواهد داشتادامه اين روند.  برابر شده است٢هاي نفتي در كشور بيش از   فرآورده

 
 به دليل محدوديت ظرفيت توليد نفت خام و همچنين محدوديت سهم توليد در اوپك، درست به مقدار -الف 

ادامه روند موجود بدين معني است كه در . افزايش مصرف داخلي از ظرفيت صادرات كشور كاسته خواهد شد
مسلماً كاهش درآمدهاي ارزي تأثير . ندة نفت خارج خواهد شد ايران از گروه كشورهاي صادر كن١٣٩٠دهة 

 . منفي واضحي در توسعة اقتصادي كشور خواهد داشت
 

هاي سنگين   هاي نفتي جهت پاسخگوئي به مصارف داخلي مستلزم هزينه   تبديل نفت خام به فرآورده-ب 
 . گذاري در احداث پااليشگاهها خواهد بود  سرمايه
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شهر سالم

 
 درصدي توليد ناخالص داخلي ٦ و ٣رشد   نرخ    برآورد مصرف انرژي در سالهاي آينده، با فرض  براساس يكي از مدلهاي

 : باشد   به شرح جدول زير مي١٤٠٠و درنظر گرفتن سه حالت براي شدت انرژي، ميزان انرژي موردنياز در سال 
 

               ١٤٠٠ي كشور تا سال برآورد تقاضاي انرژ
  ميليون بشكه معادل نفت خام: واحد

 ١٤٠٠ ١٣٧٨ 
   كاهش شدت انرژي به ميزان يك درصد در سال : حالت اول

 ١٢٦٢ ٨٢١  درصد در سال ٣ رشد معادل -١
 ٢٦٦٣ ٩٢٢  درصد در سال٦ رشد معادل -٢

   ثابت ماندن شدت انرژي: حالت دوم
 ١٦٣٩ ٨٥٥ رصد در سال  د٣ رشد معادل -١
 ٣٤٥٩ ٩٦٠  درصد در سال٦ رشد معادل -٢

   افزايش شدت انرژي با روند كنوني: حالت سوم
 ٦٤١٠ ١٠٦٨  درصد در سال ٣ رشد معادل -١
 ١٤٥٧٦ ١١٩٧  درصد در سال٦ رشد معادل -٢

 
ص ملي، انرژي موردنياز  درصدي توليد ناخال٦براساس جدول فوق حتي در صورت ثابت ماندن شدت انرژي و رشد 

 برابر ميزان انرژي موردنياز در ٤ ميليون بشكه معادل نفت خام خواهد شد كه حدود ٣٤٥٠ بالغ بر ١٤٠٠در سال 
 .  است١٣٧٨سال 

 
 درصدي براي اقتصاد و عدم ٩/٢گذاري، با فرض نرخ رشد   هاي سرمايه  اي ديگر با توجه به محدوديت  در مطالعه

 برابر ١٤٠٠سازي مصرف انرژي، ميزان مصرف انرژي نهايي با توجه به جدول زير در سال   بهينهاقدامات اساسي در 
 : شود   برآورد مي١٣٧٨ برابر سال ٥/١ ميليون بشكه يعني بيش از ١٣٢٩

 
 برآورد تقاضاي نهايي انرژي

  ميليون بشكه معادل نفت خام: واحد
 ١٤٠٠ ١٣٧٨ 

 ١٣٢٩ ٥٨٤ ها  مصرف نهايي انرژي به تفكيك بخش
 ٣٩٤ ٢١٢  خانگي و تجاري -
 ٥٢١ ١٥٧  صنعت- 
 ٣٤٧ ١٣٧  حمل و نقل-
 ٦٧ ٣١  كشاورزي-

   مصرف نهايي انرژي به تفكيك سوختها
 ٧٠٨ ٣٥٤ هاي نفتي   فرآورده-
 ٤١٩ ١٧٥  گاز طبيعي-

ايم بطوريكه سهم   اند، شاهد بهبود قابل توجهي بوده  ژيهائي كه در داخل كشور مصرف شده در تركيب انر-٥
 ١٣٧٤ درصد در سال ٦١ به ١٣٦٨ درصد در سال ٨٠ و حدود ١٣٥٦ درصد در سال ٨١هاي نفتي از   فرآورده

 افزايش يافته ١٣٧٤ درصد در سال ٣٠ درصد به ترتيب در دو مقطع فوق به ١٠ و ٨رسيده و سهم گاز طبيعي از 
در آينده شاهد روند مناسبتري در تركيب انرژيهاي اوليه نيز خواهيم بود چرا كه عالوه بر افزايش سهم گاز . است

 .  افزايش خواهد يافت١٠٥٠٠ MW به ٢٠٠٠ MWطبيعي، ظرفيت نيروگاههاي برق آبي كشور از 
 
دهد   در كشور تركيب نامتوازني را نشان مي سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي از كل انرژي نهائي مصرف شده -٦

 درصد افزايش يافته و سهم ٣٦ درصد به ٣٠ از حدود ٧٤ تا ٥٦بطوريكه سهم بخش خانگي طي سالهاي 
 . بخشهاي مولد همچون صنعت و كشاورزي كاهش يافته است

 
 دالر توليد رسيده و ١٠٠٠ تن معادل نفت خام به ازاي ٦/٠ به ٢/٠ شدت انرژي در كشور طي دو دهه گذشته از -٧

 برابر ٢ برابر متوسط كشورهاي جهان و ٥/١شدت انرژي در ايران . اين روند افزايشي هنوز هم ادامه دارد
توان يك سوم مصرف   طبق مطالعات انجام شده در مراكز تحقيقاتي كشور، مي. كشورهاي اروپاي غربي است

عالوه بر صيانت ذخائر ملي و كمك به كاهش آلودگيهاي جوئي   اين صرفه. جوئي كرد  ساالنه انرژي را صرفه
دهد كه   محاسبات نشان مي. هاي توسعه ملي باشد  تواند يكي از بزرگترين منابع و پشتوانه  زيست محيطي مي

 .  ميليارد دالر است٤جوئي در سال برابر   ارزش انرژي قابل صرفه
 
هاي نفتي، گاز    طول سالهاي برنامه دوم، قيمت واقعي فرآوردهبيني افزايش تدريجي بهاي انرژي در   عليرغم پيش-٨

طبيعي و برق همواره روندي نزولي داشته، به اين معنا كه ميزان افزايش بهاي انرژي به مراتب كمتر از نرخ تورم 
ق براساس هاي نفتي، گاز طبيعي و بر  هاي فرآورده   مجموع يارانه١٣٧٤به عنوان نمونه در سال . ساالنه بوده است

 ميليارد ريال و با درنظر گرفتن ارزش ١٠٠٠٠قيمت تمام شده و بدون احتساب ارزش ذاتي نفت و گاز نزديك به 
 برابر كل بودجه عمراني كشور در ٥/٢قابل توجه است كه اين مبلغ بيش از .  ميليارد ريال بوده است٣١١٠٠ذاتي 

 . باشد  همان سال مي
 
 بين متخصصين و كارشناسان انرژي رايج شده، ايران داراي ذخائر غني ذغال  عليرغم تصور عمومي كه حتي-٩

اين رقم بيش از يك سوم ذخائر عظيم . شود   ميليارد بشكه نفت برآورد مي٣١سنگ است و ميزان آن معادل 
 . باشد  چيز مياي در اين رشته بسيار نا  گذاري انساني، پژوهشي و سرمايه  نفتي ايران است، در حاليكه ميزان سرمايه

 
 ميليارد كيلووات ساعت ١٥ از حدود ١٣٧٤ تا ١٣٥٦ توليد برق از رشد بسيار زيادي برخوردار بوده و طي سالهاي -١٠

ظرفيت اسمي نيروگاههاي نصب شده .  ميليارد كيلووات ساعت در سال بالغ گرديده است٨٠در سال، به 
 .  مگاوات گذشته است٢٦٠٠٠اكنون از مرز   هم

 
كشور ما با عبور از . بيني روندهاي آتي انرژي در ايران با پيچيدگيهاي بسيار روبرو است  شود پبش  كه مالحظه ميچنان

بيني شاخصهائي همچون نرخ رشد   فراز و نشيبهاي فراوان طي دو دهه گذشته، داراي مشخصاتي است كه پيش
 . باشد  پذير مي   دقت كم امكانجمعيت و رشد ناخالص داخلي در آن فقط با تقريبهاي فراوان و با
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 ٣٩٤ ٢١٢  خانگي و تجاري -
 ٥٢١ ١٥٧  صنعت- 
 ٣٤٧ ١٣٧  حمل و نقل-
 ٦٧ ٣١  كشاورزي-

   مصرف نهايي انرژي به تفكيك سوختها
 ٧٠٨ ٣٥٤ هاي نفتي   فرآورده-
 ٤١٩ ١٧٥  گاز طبيعي-

ايم بطوريكه سهم   اند، شاهد بهبود قابل توجهي بوده  ژيهائي كه در داخل كشور مصرف شده در تركيب انر-٥
 ١٣٧٤ درصد در سال ٦١ به ١٣٦٨ درصد در سال ٨٠ و حدود ١٣٥٦ درصد در سال ٨١هاي نفتي از   فرآورده

 افزايش يافته ١٣٧٤ درصد در سال ٣٠ درصد به ترتيب در دو مقطع فوق به ١٠ و ٨رسيده و سهم گاز طبيعي از 
در آينده شاهد روند مناسبتري در تركيب انرژيهاي اوليه نيز خواهيم بود چرا كه عالوه بر افزايش سهم گاز . است

 .  افزايش خواهد يافت١٠٥٠٠ MW به ٢٠٠٠ MWطبيعي، ظرفيت نيروگاههاي برق آبي كشور از 
 
دهد   در كشور تركيب نامتوازني را نشان مي سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي از كل انرژي نهائي مصرف شده -٦

 درصد افزايش يافته و سهم ٣٦ درصد به ٣٠ از حدود ٧٤ تا ٥٦بطوريكه سهم بخش خانگي طي سالهاي 
 . بخشهاي مولد همچون صنعت و كشاورزي كاهش يافته است

 
 دالر توليد رسيده و ١٠٠٠ تن معادل نفت خام به ازاي ٦/٠ به ٢/٠ شدت انرژي در كشور طي دو دهه گذشته از -٧

 برابر ٢ برابر متوسط كشورهاي جهان و ٥/١شدت انرژي در ايران . اين روند افزايشي هنوز هم ادامه دارد
توان يك سوم مصرف   طبق مطالعات انجام شده در مراكز تحقيقاتي كشور، مي. كشورهاي اروپاي غربي است

عالوه بر صيانت ذخائر ملي و كمك به كاهش آلودگيهاي جوئي   اين صرفه. جوئي كرد  ساالنه انرژي را صرفه
دهد كه   محاسبات نشان مي. هاي توسعه ملي باشد  تواند يكي از بزرگترين منابع و پشتوانه  زيست محيطي مي

 .  ميليارد دالر است٤جوئي در سال برابر   ارزش انرژي قابل صرفه
 
هاي نفتي، گاز    طول سالهاي برنامه دوم، قيمت واقعي فرآوردهبيني افزايش تدريجي بهاي انرژي در   عليرغم پيش-٨

طبيعي و برق همواره روندي نزولي داشته، به اين معنا كه ميزان افزايش بهاي انرژي به مراتب كمتر از نرخ تورم 
ق براساس هاي نفتي، گاز طبيعي و بر  هاي فرآورده   مجموع يارانه١٣٧٤به عنوان نمونه در سال . ساالنه بوده است

 ميليارد ريال و با درنظر گرفتن ارزش ١٠٠٠٠قيمت تمام شده و بدون احتساب ارزش ذاتي نفت و گاز نزديك به 
 برابر كل بودجه عمراني كشور در ٥/٢قابل توجه است كه اين مبلغ بيش از .  ميليارد ريال بوده است٣١١٠٠ذاتي 

 . باشد  همان سال مي
 
 بين متخصصين و كارشناسان انرژي رايج شده، ايران داراي ذخائر غني ذغال  عليرغم تصور عمومي كه حتي-٩

اين رقم بيش از يك سوم ذخائر عظيم . شود   ميليارد بشكه نفت برآورد مي٣١سنگ است و ميزان آن معادل 
 . باشد  چيز مياي در اين رشته بسيار نا  گذاري انساني، پژوهشي و سرمايه  نفتي ايران است، در حاليكه ميزان سرمايه

 
 ميليارد كيلووات ساعت ١٥ از حدود ١٣٧٤ تا ١٣٥٦ توليد برق از رشد بسيار زيادي برخوردار بوده و طي سالهاي -١٠

ظرفيت اسمي نيروگاههاي نصب شده .  ميليارد كيلووات ساعت در سال بالغ گرديده است٨٠در سال، به 
 .  مگاوات گذشته است٢٦٠٠٠اكنون از مرز   هم

 
كشور ما با عبور از . بيني روندهاي آتي انرژي در ايران با پيچيدگيهاي بسيار روبرو است  شود پبش  كه مالحظه ميچنان

بيني شاخصهائي همچون نرخ رشد   فراز و نشيبهاي فراوان طي دو دهه گذشته، داراي مشخصاتي است كه پيش
 . باشد  پذير مي   دقت كم امكانجمعيت و رشد ناخالص داخلي در آن فقط با تقريبهاي فراوان و با
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شهر سالم

 مقدمه
 
هاي   ترين يافته  اي يكي از ديرينه در واقع، عبارتي مصطلح و قراردادي بر(Renewable Energies)» انرژيهاي نو«

در ) آب، باد، آتش و خاك(دانشمندان و فالسفة ايران و اسالم از ديرباز به اهميت بنيادين عناصر اربعه . علمي است
موسوم شده » انرژيهاي نو«بينيم جوهرة آنچه به   نگريم، مي  اند و امروز چون نيك مي  هستي و عالم وجود اشاره كرده

رسد كه بشر قرنها از آن غافل بوده و اينك در حال   در اصل به همان عناصر اربعه مي) باد، خورشيد و زمينامواج، (
 . بازگشتن به آن است

 
در واقع، فزوني و ارزاني انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي، طي ساليان سال، بشر را از توجه به انواع ديگر انرژي 

از سوي ديگر، رشد روزافزون جمعيت . مام اين سوختها به صدا درآمده استتا امروز كه زنگ خطر ات... بازداشت 
جهان بدون توجه به خوانايي با منابع انرژي، مسئوليت زيستن سالم نسل آينده را نيز بر دوش ما نهاده و بر ماست 

 توسعة علمي و كه ضمن حراست از اين منابع، راههاي استفاده از ديگر انواع انرژي را كشف كنيم و براي رشد و
 . عملي اين روشها بكوشيم

 
گذاري آن، همواره بخش   قابل توجه است كه مسئلة انرژي و بحرانهاي اقتصادي ناشي از تامين، توزيع و قيمت

 ميليارد ١١هر سال در حدود . دهد  مهمي از سياستهاي توسعه اقتصادي دولت جمهوري اسالمي ايران را تشكيل مي
شود   به بازار سرازير مي) كه واقعاً فقط بهاي پااليش و توزيع آنهاست(فتي با قيمتهاي بسيار نازل هاي ن  دالر فرآورده

 . شود  ها، سال به سال بيشتر نيز مي  كه با توجه به رشد جمعيت و افزايش نياز به اين فرآورده
 

اي را در محافل    پردامنهتاثير اين افزايش بر گردش اقتصاد داخلي و بخشهاي مختلف آن، اين روزها بحثهاي
شود، كارشناسان معتقدند تنها راه چاره،   و تا جايي كه به جهان علم و تكنولوژي مربوط مي... مختلف رقم زده است

توليد بيشتر انرژي از منابع ديگر است، راهي كه بسياري از كشورهاي صنعتي، نيمه صنعتي و حتي رو به توسعة 
 . جمهوري اسالمي ايران است كه گامهايي استوار در اين زمينه بردارداند و اينك بر   جهان پيموده

 
شود،   هاي توليد و توزيع انرژي سخن گفته مي  به عبارت ديگر، همواره از تعديل سوبسيد و الگوهاي اقتصادي هزينه

اشته شدن سوبسيد بويـژه با برد. و تامين انرژي نهفته است» الگوي مصرف«در حالي كه راه چارة مهمتر در تعديل 
هاي پژوهشي و اجرايي   هاي نفتي، شايسته است درصدي از آن به نحو جدي مصروف برنامه  توليد و توزيع فرآورده

گذاري از آن گونه آينده نگريهايي است كه   برداري از انرژيهاي نو شود و اطمينان داشته باشيم اين سرمايه  بهره
 .  اقتصادي ساليان سال را به دنبال خواهد داشتوري دراز مدت و پشتوانة تامين  بهره

 
قابل توجه است كه فقط انرژي خورشيدي در حال تابش بر سطح ايران، بيش از دو برابر انرژي مصرفي كل جهان 

خوشبختانه بسياري از بخشهاي دولتي و خصوصي به طور مستقل، . خواهد كه آن را مهار كند  است و فقط همتي مي
گيري از ادوات كسب انرژيهاي نو را آغاز   اند و نخستين گامهاي جدي در توليد و بهره  ه را دريافتهاهميت اين مقول

رسد تا عامة مردم با اين مقوله به طور كامل آشنا نشوند و اهميت و ضرورت آن را در نيابند و   اما به نظر مي. اند  كرده
 . ينه تدوين نشود، هيچ چيز جدي تلقي نخواهد شدهايي اساسي و فراگير در اين زم  از سوي دولت، برنامه

 ١٣٣ ٤٣  برق-
 

هاي فسيلي به    مبناي نگاه به ذخيره سوختهاي آتي بر  گردد كه به منظور توسعة پايدار كشور در سال  مالحظه مي
هاي   ها، استفاده از انرژي  عنوان ميراثي براي نسل آينده و به ويـژه با توجه به معضالت زيست محيطي اين سوخت

هاي اقليمي خود بسيار   نمايد؛ به خصوص انرژي خورشيدي كه ايران با توجه به زمينه  نو امري گريزناپذير و جدي مي
 . دريافت آن استمستعد 

 
هاي نو  عليرغم قدمت آنها هنوز در جهان بسيار جوان   البته كاربرد اقتصادي انرژي خورشيدي و به طور كلي انرژي

هاي فسيلي را ندارد، اما چنان كه گفته شد با   هاي سنتي و سوخت  است و به لحاظ هزينه نيز توان رقابت با سيستم
هاي كاربرد و استفاده از آن را پديد   اكنون، زمينه  بايست از هم  توان و مي  ز مدت مينگاهي آينده نگرانه و تفكري درا

 . آورد و به ويـژه مباني نظري و عملي آن را به نسل جوان و نوجوان آموزش داد
 

ياري آموزشي كه اخيراً در كشورهاي مختلف متداول شده و طرفداران بس/ هاي فرهنگي  در اين راستا، يكي از كاربري
هاي نو است كه با توجه به مباني گفته شده و نياز نسل آيندة جامعة ما به آگاهي هر چه بيشتر   نيز يافته، پارك انرژي

هايي از اين دست در كشور ما نيز دير يا زود جايگاه خود را بيابد   رسد تاسيس پارك يا پارك  از اين مقوله، به نظر مي
 . و اساساً امري ضروري تلقي شود

 
در اين دفتر با هدف ارزيابي مقدماتي، بررسي كالبدي و پيشنهادهاي اوليه براي احداث چنين پاركي، ابتدا به ذكر 

پردازيم، سپس پارك انرژيهاي   هاي نو در آنها مي  هاي استفاده از انرژي  هاي علمي و روش  مقدماتي دربارة انواع پارك
تواند نوعي الگو در   دهيم كه مي  شهور و موفق مورد ارزيابي قرار مي در ژاپن را به عنوان يك نمونة مTEPCOنو 

هايي نيز قلمداد شود و باالخره در پايان براساس شرايط و امكانات موجود و   سازماندهي كالبدي چنين پارك
هم به صورت (هاي نو در ايران   هاي انجام شده، چند پيشنهاد اجرايي و عملي براي استفاده از انواع انرژي  تجربه

 . دهيم كه اميد است مورد توجه مسئوالن و كارشناسان محترم قرار گيرد  ارائه مي) نمادين و هم به شكل واقعي
 
 

            سعيد شهيدي          
 مدير بخش تحقيق و توسعه 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 درصدي توليد ناخالص داخلي ٦ و ٣رشد   نرخ    برآورد مصرف انرژي در سالهاي آينده، با فرض  براساس يكي از مدلهاي

 : باشد   به شرح جدول زير مي١٤٠٠و درنظر گرفتن سه حالت براي شدت انرژي، ميزان انرژي موردنياز در سال 
 

               ١٤٠٠ي كشور تا سال برآورد تقاضاي انرژ
  ميليون بشكه معادل نفت خام: واحد

 ١٤٠٠ ١٣٧٨ 
   كاهش شدت انرژي به ميزان يك درصد در سال : حالت اول

 ١٢٦٢ ٨٢١  درصد در سال ٣ رشد معادل -١
 ٢٦٦٣ ٩٢٢  درصد در سال٦ رشد معادل -٢

   ثابت ماندن شدت انرژي: حالت دوم
 ١٦٣٩ ٨٥٥ رصد در سال  د٣ رشد معادل -١
 ٣٤٥٩ ٩٦٠  درصد در سال٦ رشد معادل -٢

   افزايش شدت انرژي با روند كنوني: حالت سوم
 ٦٤١٠ ١٠٦٨  درصد در سال ٣ رشد معادل -١
 ١٤٥٧٦ ١١٩٧  درصد در سال٦ رشد معادل -٢

 
ص ملي، انرژي موردنياز  درصدي توليد ناخال٦براساس جدول فوق حتي در صورت ثابت ماندن شدت انرژي و رشد 

 برابر ميزان انرژي موردنياز در ٤ ميليون بشكه معادل نفت خام خواهد شد كه حدود ٣٤٥٠ بالغ بر ١٤٠٠در سال 
 .  است١٣٧٨سال 

 
 درصدي براي اقتصاد و عدم ٩/٢گذاري، با فرض نرخ رشد   هاي سرمايه  اي ديگر با توجه به محدوديت  در مطالعه

 برابر ١٤٠٠سازي مصرف انرژي، ميزان مصرف انرژي نهايي با توجه به جدول زير در سال   بهينهاقدامات اساسي در 
 : شود   برآورد مي١٣٧٨ برابر سال ٥/١ ميليون بشكه يعني بيش از ١٣٢٩

 
 برآورد تقاضاي نهايي انرژي

  ميليون بشكه معادل نفت خام: واحد
 ١٤٠٠ ١٣٧٨ 

 ١٣٢٩ ٥٨٤ ها  مصرف نهايي انرژي به تفكيك بخش
 ٣٩٤ ٢١٢  خانگي و تجاري -
 ٥٢١ ١٥٧  صنعت- 
 ٣٤٧ ١٣٧  حمل و نقل-
 ٦٧ ٣١  كشاورزي-

   مصرف نهايي انرژي به تفكيك سوختها
 ٧٠٨ ٣٥٤ هاي نفتي   فرآورده-
 ٤١٩ ١٧٥  گاز طبيعي-
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شهر سالم

 مقدمه
 
هاي   ترين يافته  اي يكي از ديرينه در واقع، عبارتي مصطلح و قراردادي بر(Renewable Energies)» انرژيهاي نو«

در ) آب، باد، آتش و خاك(دانشمندان و فالسفة ايران و اسالم از ديرباز به اهميت بنيادين عناصر اربعه . علمي است
موسوم شده » انرژيهاي نو«بينيم جوهرة آنچه به   نگريم، مي  اند و امروز چون نيك مي  هستي و عالم وجود اشاره كرده

رسد كه بشر قرنها از آن غافل بوده و اينك در حال   در اصل به همان عناصر اربعه مي) باد، خورشيد و زمينامواج، (
 . بازگشتن به آن است

 
در واقع، فزوني و ارزاني انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي، طي ساليان سال، بشر را از توجه به انواع ديگر انرژي 

از سوي ديگر، رشد روزافزون جمعيت . مام اين سوختها به صدا درآمده استتا امروز كه زنگ خطر ات... بازداشت 
جهان بدون توجه به خوانايي با منابع انرژي، مسئوليت زيستن سالم نسل آينده را نيز بر دوش ما نهاده و بر ماست 

 توسعة علمي و كه ضمن حراست از اين منابع، راههاي استفاده از ديگر انواع انرژي را كشف كنيم و براي رشد و
 . عملي اين روشها بكوشيم

 
گذاري آن، همواره بخش   قابل توجه است كه مسئلة انرژي و بحرانهاي اقتصادي ناشي از تامين، توزيع و قيمت

 ميليارد ١١هر سال در حدود . دهد  مهمي از سياستهاي توسعه اقتصادي دولت جمهوري اسالمي ايران را تشكيل مي
شود   به بازار سرازير مي) كه واقعاً فقط بهاي پااليش و توزيع آنهاست(فتي با قيمتهاي بسيار نازل هاي ن  دالر فرآورده

 . شود  ها، سال به سال بيشتر نيز مي  كه با توجه به رشد جمعيت و افزايش نياز به اين فرآورده
 

اي را در محافل    پردامنهتاثير اين افزايش بر گردش اقتصاد داخلي و بخشهاي مختلف آن، اين روزها بحثهاي
شود، كارشناسان معتقدند تنها راه چاره،   و تا جايي كه به جهان علم و تكنولوژي مربوط مي... مختلف رقم زده است

توليد بيشتر انرژي از منابع ديگر است، راهي كه بسياري از كشورهاي صنعتي، نيمه صنعتي و حتي رو به توسعة 
 . جمهوري اسالمي ايران است كه گامهايي استوار در اين زمينه بردارداند و اينك بر   جهان پيموده

 
شود،   هاي توليد و توزيع انرژي سخن گفته مي  به عبارت ديگر، همواره از تعديل سوبسيد و الگوهاي اقتصادي هزينه

اشته شدن سوبسيد بويـژه با برد. و تامين انرژي نهفته است» الگوي مصرف«در حالي كه راه چارة مهمتر در تعديل 
هاي پژوهشي و اجرايي   هاي نفتي، شايسته است درصدي از آن به نحو جدي مصروف برنامه  توليد و توزيع فرآورده

گذاري از آن گونه آينده نگريهايي است كه   برداري از انرژيهاي نو شود و اطمينان داشته باشيم اين سرمايه  بهره
 .  اقتصادي ساليان سال را به دنبال خواهد داشتوري دراز مدت و پشتوانة تامين  بهره

 
قابل توجه است كه فقط انرژي خورشيدي در حال تابش بر سطح ايران، بيش از دو برابر انرژي مصرفي كل جهان 

خوشبختانه بسياري از بخشهاي دولتي و خصوصي به طور مستقل، . خواهد كه آن را مهار كند  است و فقط همتي مي
گيري از ادوات كسب انرژيهاي نو را آغاز   اند و نخستين گامهاي جدي در توليد و بهره  ه را دريافتهاهميت اين مقول

رسد تا عامة مردم با اين مقوله به طور كامل آشنا نشوند و اهميت و ضرورت آن را در نيابند و   اما به نظر مي. اند  كرده
 . ينه تدوين نشود، هيچ چيز جدي تلقي نخواهد شدهايي اساسي و فراگير در اين زم  از سوي دولت، برنامه

 ١٣٣ ٤٣  برق-
 

هاي فسيلي به    مبناي نگاه به ذخيره سوختهاي آتي بر  گردد كه به منظور توسعة پايدار كشور در سال  مالحظه مي
هاي   ها، استفاده از انرژي  عنوان ميراثي براي نسل آينده و به ويـژه با توجه به معضالت زيست محيطي اين سوخت

هاي اقليمي خود بسيار   نمايد؛ به خصوص انرژي خورشيدي كه ايران با توجه به زمينه  نو امري گريزناپذير و جدي مي
 . دريافت آن استمستعد 

 
هاي نو  عليرغم قدمت آنها هنوز در جهان بسيار جوان   البته كاربرد اقتصادي انرژي خورشيدي و به طور كلي انرژي

هاي فسيلي را ندارد، اما چنان كه گفته شد با   هاي سنتي و سوخت  است و به لحاظ هزينه نيز توان رقابت با سيستم
هاي كاربرد و استفاده از آن را پديد   اكنون، زمينه  بايست از هم  توان و مي  ز مدت مينگاهي آينده نگرانه و تفكري درا

 . آورد و به ويـژه مباني نظري و عملي آن را به نسل جوان و نوجوان آموزش داد
 

ياري آموزشي كه اخيراً در كشورهاي مختلف متداول شده و طرفداران بس/ هاي فرهنگي  در اين راستا، يكي از كاربري
هاي نو است كه با توجه به مباني گفته شده و نياز نسل آيندة جامعة ما به آگاهي هر چه بيشتر   نيز يافته، پارك انرژي

هايي از اين دست در كشور ما نيز دير يا زود جايگاه خود را بيابد   رسد تاسيس پارك يا پارك  از اين مقوله، به نظر مي
 . و اساساً امري ضروري تلقي شود

 
در اين دفتر با هدف ارزيابي مقدماتي، بررسي كالبدي و پيشنهادهاي اوليه براي احداث چنين پاركي، ابتدا به ذكر 

پردازيم، سپس پارك انرژيهاي   هاي نو در آنها مي  هاي استفاده از انرژي  هاي علمي و روش  مقدماتي دربارة انواع پارك
تواند نوعي الگو در   دهيم كه مي  شهور و موفق مورد ارزيابي قرار مي در ژاپن را به عنوان يك نمونة مTEPCOنو 

هايي نيز قلمداد شود و باالخره در پايان براساس شرايط و امكانات موجود و   سازماندهي كالبدي چنين پارك
هم به صورت (هاي نو در ايران   هاي انجام شده، چند پيشنهاد اجرايي و عملي براي استفاده از انواع انرژي  تجربه

 . دهيم كه اميد است مورد توجه مسئوالن و كارشناسان محترم قرار گيرد  ارائه مي) نمادين و هم به شكل واقعي
 
 

            سعيد شهيدي          
 مدير بخش تحقيق و توسعه 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 درصدي توليد ناخالص داخلي ٦ و ٣رشد   نرخ    برآورد مصرف انرژي در سالهاي آينده، با فرض  براساس يكي از مدلهاي

 : باشد   به شرح جدول زير مي١٤٠٠و درنظر گرفتن سه حالت براي شدت انرژي، ميزان انرژي موردنياز در سال 
 

               ١٤٠٠ي كشور تا سال برآورد تقاضاي انرژ
  ميليون بشكه معادل نفت خام: واحد

 ١٤٠٠ ١٣٧٨ 
   كاهش شدت انرژي به ميزان يك درصد در سال : حالت اول

 ١٢٦٢ ٨٢١  درصد در سال ٣ رشد معادل -١
 ٢٦٦٣ ٩٢٢  درصد در سال٦ رشد معادل -٢

   ثابت ماندن شدت انرژي: حالت دوم
 ١٦٣٩ ٨٥٥ رصد در سال  د٣ رشد معادل -١
 ٣٤٥٩ ٩٦٠  درصد در سال٦ رشد معادل -٢

   افزايش شدت انرژي با روند كنوني: حالت سوم
 ٦٤١٠ ١٠٦٨  درصد در سال ٣ رشد معادل -١
 ١٤٥٧٦ ١١٩٧  درصد در سال٦ رشد معادل -٢

 
ص ملي، انرژي موردنياز  درصدي توليد ناخال٦براساس جدول فوق حتي در صورت ثابت ماندن شدت انرژي و رشد 

 برابر ميزان انرژي موردنياز در ٤ ميليون بشكه معادل نفت خام خواهد شد كه حدود ٣٤٥٠ بالغ بر ١٤٠٠در سال 
 .  است١٣٧٨سال 

 
 درصدي براي اقتصاد و عدم ٩/٢گذاري، با فرض نرخ رشد   هاي سرمايه  اي ديگر با توجه به محدوديت  در مطالعه

 برابر ١٤٠٠سازي مصرف انرژي، ميزان مصرف انرژي نهايي با توجه به جدول زير در سال   بهينهاقدامات اساسي در 
 : شود   برآورد مي١٣٧٨ برابر سال ٥/١ ميليون بشكه يعني بيش از ١٣٢٩

 
 برآورد تقاضاي نهايي انرژي

  ميليون بشكه معادل نفت خام: واحد
 ١٤٠٠ ١٣٧٨ 

 ١٣٢٩ ٥٨٤ ها  مصرف نهايي انرژي به تفكيك بخش
 ٣٩٤ ٢١٢  خانگي و تجاري -
 ٥٢١ ١٥٧  صنعت- 
 ٣٤٧ ١٣٧  حمل و نقل-
 ٦٧ ٣١  كشاورزي-

   مصرف نهايي انرژي به تفكيك سوختها
 ٧٠٨ ٣٥٤ هاي نفتي   فرآورده-
 ٤١٩ ١٧٥  گاز طبيعي-
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 هاي نو  يژهاي انر  پارك
 

ي و ايجاد شرايط مناسب براي انواع نوآوريها و ژپاركهاي علمي، تفكر جديدي هستند كه با هدف توسعة تكنولو
ارزيابي توانهاي علمي و عملي جامعه، با مشاركت دانشگاهها، شهرداريها، موسسات دولتي ذيربط و حتي شركتهاي 

ور   شوند و ضمن ترويج علم وآموزش در ميان مردم، اوقات فراغت آنها را به نحوي شايسته بهره  احداث ميخصوصي 
 . سازند  مي
 

گيري و هدف موردنظر و همچنين شرايط و امكانات هر   مضمون و محتواي هر پارك علمي، بسته به نوع شكل
/ سرانة مالي متناسب و فضاهاي كافي فرهنگيطبعاً در كشورهايي با سطح علمي باال، . جامعه متفاوت است

ي هستند و در ژاي غني در انواع علوم و تكنولو  تفريحي، اين پاركها بسيار مستقل و داراي پشتوانه/ آموزشي
تر، به منظور جذب بيشتر مردم و خودگردان شدن، مجبورند به نحوي با انواع تفريحات و   هاي پايين  كشورهايي با رده

يهاي نو از قابليتهاي بسيار بااليي ژخوشبختانه انر. ركيب شوند تا امكان ادامة حيات فعال آنها فراهم باشدسرگرميها ت
براي تلفيق با انواع تفريحات و سرگرميها برخوردار است كه پيشنهادهاي اجرايي مربوط به آنها در صفحات بعد ارائه 

 : در اختيار ماستي ژهايي از انر  اما نخست ببينيم چه زمينه. خواهد شد
 

 ي خورشيديژانر
 
آيد كه داخل خورشيد، حرارتي در   اي درون آن به وجود مي  ي حاصل از خورشيد، بر اثر فعل و انفعاالت هستهژانر

ي ژدر واقع، بخش بسيار ناچيزي از انر. كند   درجه كلوين ايجاد مي٥٨٠٠ درجه كلوين و روي سطح آن ١٠٧حدود 
 وات بر مترمربع و مقدار متوسط آن بر سطح ١٣٠٠شود كه مقدار آن در بيرون جو، برابر   خورشيد، نصيب زمين مي

 ساعت تابش ٣٠٠٠دهند كه در ايران، ساليانه حدود   آمار و نمودارها نشان مي. زمين، يك كيلووات بر مترمربع است
كالري بر سانتيمتر مربع  ٧٠٠خورشيد داريم كه ميزان متوسط آن بر يك سطح افقي در گرمترين روز سال به 

 : ي خورشيدي، از اين قرارندژبه طور كلي، روشهاي مختلف استفاده از انر. رسد  مي
 

 :Passive سيستمهاي خورشيدي -الف 
هاي دو جداره يا   كنند و با استفاده از شيشه  ي خورشيدي را به داخل ساختمان، هدايت ميژ اين سيستمها، انر

اين سيستمها به علت هزينة اندك نصب در برخي شرايط و اين كه . شوند   آن ميمواد جاذب، مانع از خروج
ي حرارتي ساختمانها را تامين كنند، در مجموع، سيستمهايي كارآمد ژ درصد از انر٣٠توانند تا   دربعضي موارد مي

 . روند  و عملي به شمار مي
 

 :Active سيستمهاي خورشيدي -ب 
ي خورشيدي هستند كه در دو نوع گرمكن هوا و ژانر) هاي  كننده  جمع(تورهاي اين سيستمها شامل انواع كلك

توان هوا را گرم كرد و با استفاده از   به وسيلة كلكتورهاي گرم كنندة هوا، فقط مي. گرمكن آب وجود دارند
توان براي   مي) يا مايع ديگر(ي آن استفاده كرد، ولي از كلكتورهاي گرم كنندة آب ژانتقال هواي گرم، از انر

اين سيستمها در . نيز بهره برد) يخچالها(كردن هواي محدود   گرم كردن آب مصرفي استخرها و حتي خنك
 اند، ولي سيستمهــاي خنك كننده   كشورهايي كه داراي تابش زياد هستند، با سيستمهاي سنتــي قابل مقايسه

ها، اجاقهاي خورشيدي و   كن  كتورها، انواع آب شيرينعالوه بر كل. شوند  معموالً در هر شرايطي گران تمام مي
 . گيرند  هاي صنعتي و روستايي نيز در اين سيستم جاي مي  كننده  خشك

 
 : سيستمهاي حرارت خورشيدي-ج 

ي خورشيدي هستند كه حرارت ژهاي انر  كننده  ها و ديگر دريافت  ها، حوضچه  اين سيستمها شامل انواع كوره
. توان مورد استفاده قرار داد  ستگاهها را به همان صورت حرارتي و يا با تبديل به الكتريسته ميحاصله از اين د

 ٢ تا ١ درصد و براي توليد الكتريسته، بين ١٥هاي آفتابي براي توليد حرارت،   به طور مثال، بازدة حوضچه
منابع فسيلي به طور متوسط بين براساس مطالعات انجام شده، اين سيستمها با توجه به نرخ فعلي . درصد است

 برابر، گرانتر از سيستمهاي فعلي هستند و در شرايط يكسان، قابليت رقابت با آنها را ندارند، با اين وجود ٦ تا ٢
 . گيري از اين سيستمها به لحاظ علمي و آموزشي، قطعاً راهگشاي مسائل بسياري خواهد بود  هر نوع بهره

 
  :  سيستمهاي فتوولتائيك-د 

در اين روش از خواص . ي الكتريكي هستندژي خورشيدي به انرژاين سيستمها مبتني بر تبديل مستقيم انر
 و جريان موردنظر به ژشود و با سري و موازي كردن تعداد زيادي از اين سلولها، ولتا  نيمه هاديها استفاده مي

ه موارد استفاده ژكنند و بويـ  استفاده مي كشور جهان از اين سيستم ١٠٠در حال حاضر، بيش از . آيد  دست مي
توان به نسل   از جمله مي. بسيار مورد توجه قرار گرفته است...) در منازل، تفريحگاهها و (آن در ابعاد كوچك 

ها، بام   جديدي از سلولهاي فتوولتائيك به نام آمورتون اشاره كرد كه به سبب نازكي و انعطاف بسيار، در پنجره
در اين سيستمها، بيشترين مخارج، . شود  اري از عناصر كاربردي شهري مورد استفاده واقع ميمنازل و بسي

برداري معموالً هزينة چنداني صرف آنها نخواهد شد، اما با   هاي اولية توليد است و پس از بهره  مربوط به هزينه
بنابراين كاربرد اين سيستم را در اين حال، همان هزينة اوليه  هنوز با سيستمهاي سنتي قابل رقابت نيست و 

 . واحدهاي مستقل، مجزا و كوچك، محدود نگاه داشته است
 

يهاي سنتي و نو، صرفاً هزينة تاسيسات مربوط به ژالبته بايد توجه داشت كه معموالً در مقايسة اقتصادي انر
اي   تر آن است كه كل زنجيره  شود، در حالي كه ديدگاه صحيح  ي يا احداث نيروگاه درنظر گرفته ميژتبديل انر

شود، به طور يكپارچه مورد ارزيابي اقتصادي واقع شود كه در   كننده ختم مي  ي، آغاز و به مصرفژكه از منبع انر
هاي جاري پرسنلي،   گذاري اوليه، عمرمفيد تجهيزات، هزينه  اين صورت با درنظر داشتن ميزان سرمايه

وريهاي علمي و   مات زيست محيطي، ارزش منابع فسيلي و باالخره بهرههاي تعميرات و نگهداري، صد  هزينه
 . يها غيراقتصادي نخواهد بودژيهاي نو، قطعاً استفاده از اين انرژآموزشي انر

 
 ي بادژانر
 
توان به كشتيهاي بادباني، آسيابهاي   ي باد از ديرباز مورد توجه و استفادة بشر قرار داشته كه از آن جمله ميژانر

ي باد براي ژ، معموالً از انر»يهاي نوژانر«اما در عصر حاضر و تحت مبحث . اشاره كرد... ادي، بادگيرهاي منازل و ب
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ي و ايجاد شرايط مناسب براي انواع نوآوريها و ژپاركهاي علمي، تفكر جديدي هستند كه با هدف توسعة تكنولو
ارزيابي توانهاي علمي و عملي جامعه، با مشاركت دانشگاهها، شهرداريها، موسسات دولتي ذيربط و حتي شركتهاي 

ور   شوند و ضمن ترويج علم وآموزش در ميان مردم، اوقات فراغت آنها را به نحوي شايسته بهره  احداث ميخصوصي 
 . سازند  مي
 

گيري و هدف موردنظر و همچنين شرايط و امكانات هر   مضمون و محتواي هر پارك علمي، بسته به نوع شكل
/ سرانة مالي متناسب و فضاهاي كافي فرهنگيطبعاً در كشورهايي با سطح علمي باال، . جامعه متفاوت است

ي هستند و در ژاي غني در انواع علوم و تكنولو  تفريحي، اين پاركها بسيار مستقل و داراي پشتوانه/ آموزشي
تر، به منظور جذب بيشتر مردم و خودگردان شدن، مجبورند به نحوي با انواع تفريحات و   هاي پايين  كشورهايي با رده

يهاي نو از قابليتهاي بسيار بااليي ژخوشبختانه انر. ركيب شوند تا امكان ادامة حيات فعال آنها فراهم باشدسرگرميها ت
براي تلفيق با انواع تفريحات و سرگرميها برخوردار است كه پيشنهادهاي اجرايي مربوط به آنها در صفحات بعد ارائه 

 : در اختيار ماستي ژهايي از انر  اما نخست ببينيم چه زمينه. خواهد شد
 

 ي خورشيديژانر
 
آيد كه داخل خورشيد، حرارتي در   اي درون آن به وجود مي  ي حاصل از خورشيد، بر اثر فعل و انفعاالت هستهژانر

ي ژدر واقع، بخش بسيار ناچيزي از انر. كند   درجه كلوين ايجاد مي٥٨٠٠ درجه كلوين و روي سطح آن ١٠٧حدود 
 وات بر مترمربع و مقدار متوسط آن بر سطح ١٣٠٠شود كه مقدار آن در بيرون جو، برابر   خورشيد، نصيب زمين مي

 ساعت تابش ٣٠٠٠دهند كه در ايران، ساليانه حدود   آمار و نمودارها نشان مي. زمين، يك كيلووات بر مترمربع است
كالري بر سانتيمتر مربع  ٧٠٠خورشيد داريم كه ميزان متوسط آن بر يك سطح افقي در گرمترين روز سال به 

 : ي خورشيدي، از اين قرارندژبه طور كلي، روشهاي مختلف استفاده از انر. رسد  مي
 

 :Passive سيستمهاي خورشيدي -الف 
هاي دو جداره يا   كنند و با استفاده از شيشه  ي خورشيدي را به داخل ساختمان، هدايت ميژ اين سيستمها، انر

اين سيستمها به علت هزينة اندك نصب در برخي شرايط و اين كه . شوند   آن ميمواد جاذب، مانع از خروج
ي حرارتي ساختمانها را تامين كنند، در مجموع، سيستمهايي كارآمد ژ درصد از انر٣٠توانند تا   دربعضي موارد مي
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 :Active سيستمهاي خورشيدي -ب 
ي خورشيدي هستند كه در دو نوع گرمكن هوا و ژانر) هاي  كننده  جمع(تورهاي اين سيستمها شامل انواع كلك

توان هوا را گرم كرد و با استفاده از   به وسيلة كلكتورهاي گرم كنندة هوا، فقط مي. گرمكن آب وجود دارند
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 ي بادژانر
 
توان به كشتيهاي بادباني، آسيابهاي   ي باد از ديرباز مورد توجه و استفادة بشر قرار داشته كه از آن جمله ميژانر

ي باد براي ژ، معموالً از انر»يهاي نوژانر«اما در عصر حاضر و تحت مبحث . اشاره كرد... ادي، بادگيرهاي منازل و ب
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توان   كاربرد اين سيستمها را مي. ها ابداع شده است  شود كه به اين منظور، انواع توربين  توليد الكتريسته استفاده مي
 : براساس توان خروجي به سه گروه تقسيم كرد

 
كه اغلب در مكانهاي كوچك و دور افتاده مورد استفاده قرار ) كمتر از يك تا دو كيلووات( سيستمهاي كوچك -الف 

هاي باتري، سيستمهاي مخابراتي كوچك، تجهيزات نظامي و    كنندهژاين سيستمها معموالً در شار. گيرند  مي
 . شوند   واقع ميدريايي و كاربردهاي محدود خانگي يا آموزشي مورد استفاده

 
 آب را ژي الزم براي ساختمانها، خشك كردن حبوبات و پمپاژكه انر)  كيلووات٤٠ تا ٣( سيستمهاي متوسط -ب 

نراتور يا سيستم فتوولتائيك نيز ژتوانند جزئي از يك سيستم كوچك ديزل   اين سيستمها مي. كنند  تامين مي
 . باشند

 
روند و به صورت   كه توليد كنندة كالن الكتريسته به شمار مي)  كيلووات١٠٠٠ تا بيش از ١٥( سيستمهاي بزرگ -ج 

 . شوند  منفرد يا گروهي مورد استفاده واقع مي
 

دهد كه كاربرد سيستمهاي بزرگ هنوز نيازمند تحقيق و مطالعة بيشتري   ارزيابي اقتصادي سيستمهاي فوق نشان مي
اند و كامالً با   ر بسياري نقاط به صورت تجارتي در آمدهاست، ولي سيستمهاي متوسط و كوچك هم اكنون د

ي به ميزان زيادي به مكان ژگيري از اين انر  ضمناً بايد توجه داشت كه بهره. سيستمهاي سنتي قابل رقابت هستند
 . استفاده، ميزان بادخيز بودن آن و همچنين سرعت بادهاي مربوطه بستگي دارد

 
 ي آب ژانر
 

اند، اما   بوده) عمدتاً به صورت آسيابهاي آبي(ي، مورد توجه و استفادة انسان ژاز ديرباز براي توليد انرها نيز   رودخانه
ي آب، يكي از سه صورت زير مدنظر است و قابل توجه است ژ، معموالً از انر»يهاي نوژانر«امروزه و تحت مبحث 

 : دهند  كه هريك نيز در تركيب با عاملي ديگر رخ مي
 ) تحت تاثير باد(ي امواج ژ انر-الف 
 )تحت تاثير جاذبه ماه(ي جزر و مد درياها ژ انر-ب 
 ) تحت تاثير خورشيد(ي حرارتي اقيانوسها ژ انر-ج 

شود و   گيري مي  بهره) ها و مبدلهاي ديگر  با استفاده از شناورها، توربين(ي نيز به صورتهاي گوناگون ژاز اين انر
 . و، هنوز آنقدر صرفة اقتصادي ندارد كه جنبة عمومي پيدا كنديهاي نژهمچون ديگر انواع انر

 
 ي زمينژانر
 

به طور عمده، مبتني بر انتقال گرماي اعماق زمين به سطح و ) ئوترمالژ(ي حرارتي زمين ژروشهاي استفاده از انر
 ٣٠٠ تا ٢٠٠در حدود   تيبا حرار(گرم   در مناطق مناسب و مستعد، تخته سنگهاي. ي استژتبديل آن به ديگر انواع انر

 كيلومتري سطح زمين به بعد وجود دارند كه با حفر چاهي به اين عمق و ٦معموالً از عمق حداقل ) درجه سانتيگراد

تركيب بخار و آب داغ را دريافت كرد كه هم به صورت ) خروجي(توان از چاه ديگري   فرستادن آب به پايين، مي
اين روش بسيار وابسته به نوع زمين هر منطقه است، . ي الكتريكي، قابل استفاده استژحرارتي و هم با تبديل به انر

در . چنان كه در برخي مناطق شايد به عمق بيشتري نياز باشد يا در مناطقي اصوالً امكان اين امر وجود نداشته باشد
 . ري تجاري را از اين روش دارندبردا  حاضر، در غرب، آمريكا و در شرق، فيليپين و اندونزي، بيشترين بهره  حال

 
 اپنژ در TEPCOيهاي نو ژمعرفي پارك انر

 
 و در جوار نيروگاه بزرگ سيكل تركيبي شركت برق Futtsu مترمربع در ناحية ١٥٠٠٠اين پارك با مساحت تقريبي 

موزشي و تفريحي قرار دارد، چنان كه عالوه بر كاركردهاي علمي، آ) بزرگترين نيروگاه سيكل تركيبي جهان(توكيو 
اين پارك از . گيرد  ي آن بهره ميژفروشد و گاه نيز از انر  فراوان، گاه ميزان توليد بار اضافي خود را به اين نيروگاه مي

تمامي سطح خود به بهترين شكل استفاده كرده و شامل تجهيزات بسياري در فضاهاي باز و بسته است كه از 
. دهند  ترين فرد تا كارشناسان عالي نمايش مي  االترين موارد آن را، براي مبتديي تا سطح بژترين مفاهيم انر  ساده

ي خورشيدي، باد و مولدهاي سلول ژگيرند، عبارتند از انر  يهايي كه در اين پارك مورد آزمايش قرار ميژانواع انر
يزات اين پارك با توجه به قابل ذكر است كه اگر چه فضاها و تجه. سوختي به شكلهاي گوناگون و در ابعاد مختلف

اند، اساس   طراحي شده) و تفكر طراح در سامان بخشيدن به آنها(گيهاي اقليمي و امكانات فني منطقة خود ژوي
نيز ) طبعاً با افزودن و كاستن مواردي ديگر(تواند پايه و الگوي پاركهاي ديگر   سازماندهي و نوع كاركرد آنها مي

هاي تفريحي    گفته شد، مثالً براي چنين پاركي در ايران، احتماالً ملزم به رعايت جنبهقلمداد شود، اگر چه چنان كه
 : پردازيم  اينك به معرفي فضاهاي اين پارك مي. بيشتري هستيم

 
 سالن ورودي

 
 در اين سالن، يك ساعت نوري قرار گرفته است كه زمان. گيرد  يهاي نو از اين سالن انجام ميژورود به پاويون انر

همچنين اطالعات گوناگون زيست محيطي در اين سالن . كند  دقيق را بر يك مدل كوچك از پارك مشخص مي
 . دهد  اي اين سالن، تجسم دقيقي از ماهيت آن به دست مي  انعكاس خورشيد و آسمان بر ديوارة شيشه. شوند  ارائه مي

 
 سالن معرفي 

 
يهاي نو، به طريق ويدئو ژاپن و ديگر كشورها در زمينة مهار انرژدر اين سالن، فيلم كوتاهي از سير پيشرفتهاي 

اي   مكعبهاي نمادين شيشه. دهد  اي و مفيدي به بازديد كنندگان مي  شود كه اطالعات پايه  پروجكشن نمايش داده مي
ن و گذر از جوار يك پس از اين سال. اند، در واقع بر بام اين سالن قرار دارند  كه بر فراز ورودي، روي يكديگر چرخيده

ايم كه به پاويون   ، آماده)كه طرز كار آن در اتاق فسيل توضيح داده خواهد شد( كيلوواتي ٥٠مولد سلول سوختي 
 . يهاي نو قدم بگذاريمژانر
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 اتاق مطالعات و تحقيقات 
 

پيوترهاي كوچكي همواره كام. شوند  ي پارك آگاه ميژدر اين اتاق، بازديدكنندگان از كم و كيف كلي مولدهاي انر
يهاي نو ژي بين پارك انرژآمادة پاسخگويي به عالقمندان هستند و بازديدكنندگان را از چگونگي انتقال انر

TEPCO٥٠مولد سلول سوختي (هاي گوناگون بين سه مولد عمدة پارك   مقايسه. كنند   و نيروگاه جوارش آگاه مي 
گيرد و افراد را با مزايا و نقاط ضعف هر   انجام مي)  كيلوواتي٣٠٠لد بادي  كيلوواتي و مو٩كيلوواتي، مولد خورشيدي 

 . كند  يك آشنا مي
 

 اتاق خورشيد
 

شوند و ضمناً با   هاي توليد شده توسط خورشيد آگاه مي  يژگيهاي انواع انرژدر اين اتاق، بازديدكنندگان از وي
 . كنند  ود، تفريح ميش  نمايشهاي سمعي و بصري كه براي آنها ترتيب داده مي

 
 اتاق نور

 
. شوند  ه سلولهاي فتوولتائيك آشنا ميژي از نور و بويـژدر اين قسمت، بازديدكنندگان با روشهاي مختلف كسب انر

 Q&Aدهند و كامپيوترهايي با نام   تابلوهاي گرافيكي تقريباً تمامي تاريخچه و انواع اين سلولها را توضيح مي
 .  پاسخگويي به پرسشهاي ديگر عالقمندان هستندآمادة) پرسش و پاسخ(
 

 اتاق باد 
 

با بادي (ي توليد شده توسط آن را ژدهد كه از نزديك، قدرت باد و انر  اين اتاق به بازديد كنندگان، امكان مي
. وندها آشنا ش  ي توسط انواع توربينژحس كنند و با مكانيزم توليد انر)  متر بر ثانيه١٣ تا ٥مصنوعي به سرعت 

 . ها هستند  پانلهاي گرافيكي نيز حاوي اطالعات مختصر و مفيدي دربارة انواع بادها و طرز كار انواع توربين
 

 اتاق فسيل
 

هايي ديگر، مكانيزم كار مولدهاي   و نمونه) به روش الكتروشيميايي(اين اتاق با آزمايش عملي فرآيند توليد الكتريسته 
ن آنها و ژن و ئيدروژكه بجاي سوزاندن سوختهاي فسيلي، مبتني بر تركيب اكسيدهد   نوين فسيلي را توضيح مي

 مبتني بر TEPCO كيلوواتي پارك ٥٠مولد (ي الكتريكي از جريان حاصل شده بين اين دو عنصر است ژكسب انر
 . هستنداي و مفيد در اين زمينه   و به روال معمول، پانلها نيز سرشار از اطالعات تاريخچه) همين روش است

 
 
 
 
 

 اتاق اطالعات
 

ي كسب ژدر اين اتاق، بازديدكنندگان از طريق آزمايشها و بازيهاي مختلف، اطالعات سودمندي دربارة انواع انر
 . اند  كنند و ضمناً مروري خواهند داشت بر آنچه تاكنون از اتاقهاي ديگر آموخته  مي
 

 كابين خورشيدي
 

وهشهاي گفته شده را ژهايي عملي از پـ  يابيم تا در فضاي باز، نمونه  نو، فرصت مييهاي ژبا بيرون رفتن از پاويون انر
ي موردنياز خود اعم از روشنايي، ژ كيلووات است كه تمامي انر٩نخستين نمونه، يك كابين خورشيدي با توان . ببينيم

 محدود از سلولهاي فتوولتائيك ارائه هاي خانگي و  اندازي از استفاده  كند و چشم  گرمايش و سرمايش را خود تامين مي
 . دهد  مي
 

 اتومبيلهاي خورشيدي 
 

به دو صورت واقعي و اسباب بازي با (بخشي از پارك به آموزش و تفريح از طريق راندمان اتومبيلهاي خورشيدي 
)  منبع تغذيهژايستگاه شار(اتومبيلها با كاهش بار ذخيرة خود، در محلي مانند پمپ بنزين . اختصاص دارد) كنترل

 : برخي از مشخصات مفيد اين اتومبيلها و ايستگاه موردنظر از اين قرار است. دهند  شوند و به حركت ادامه مي   ميژشار
 

 اتومبيلها
 
 دو چرخ در جلو و يك چرخ در عقب:  تعداد چرخها-
 )ارتفاع( متر ٨/٠× )عرض( متر ٢/١× )طول( متر ٥/٢:  ابعاد-
  كيلوگرم٢٠٠ ):بدون سرنشين( وزن -
  كيلوگرم ٧٥يك نفر به وزن تقريبي :  سرنشين-
  كيلومتر بر ساعت١٠:  سرعت حداكثر-
  متر٥/٤:  حداقل شعاع گردش-
 ) ساعت٥/٣( كيلومتر ٣٥:  كاملژ مسافت قابل پيمودن پس از شار-
  وات٧٥٠:  توان موتور-
  وات ٤٨:  موتورژ ولتا-
 Polycrystalline Sillicon:  نوع سلول خورشيدي-
 ) سلول٨(تقريباً يك مترمربع : هاي هر اتومبيل   سطح سلول-
  وات ٩٣:  توان خروجي هر سلول-
 

 ژايستگاه شار
 
 )ارتفاع( متر ١٧/٦× ) عرض( متر ١٧/٣× ) طول( متر ٣:  ابعاد-
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  كيلوگرم٣٠٠٠:  وزن تقريبي-
 فوالد ضدزنگ:  مصالح سازه-
Polycrystalline:  نوع سلول خورشيد- Sillicon  
 ) سلول٢٤( مترمربع ١٢تقريباً :  سطح سلولها-
 )وات (١١٥٢) = آمپر (٦/٨× ) ولت (١٣٤:  توان خروجي كل-
 ). از منبع ذخيرة اتومبيل، خالي شده باشد% ٦٠براي هنگامي كه حدود (يك ساعت : ژ سرعت شار-
 

 آبنماي بادي 
 
 ٣با توان (ها و فيلتر تصفيه، توسط يك توربين بادي كوچك   هي موردنياز اين آبنما براي گردش آب و كار فوارژانر

 .  متر بر ثانيه است٣حداقل سرعت باد موردنياز براي كار اين توربين، . شود  تامين مي) كيلووات
 

 توربين بزرگ بادي
 

پن است كه اژهاي بادي    متر، يكي از بزرگترين توربين١٥ متر و شعاع گردش تقريبي ٣٠اين توربين با ارتفاع 
 . ي الكتريكي توليد كندژ كيلووات انر٣٠٠تواند   مي
 

 قلعة بادي 
 

گيري و   كنند و جهت  اين قلعه در واقع، تجهيزاتي ورزشي است كه كودكان در البالي عناصر مختلف آن بازي مي
 . توان حس كرد  اي است كه جريان باد را در ميانة آن به خوبي مي  طراحي آن به گونه

 
 هاي پيشنهادي براي ايران الگو

 
هاي تفريحي بسياري هستيم تا   رسد براي چنين پاركي در ايران ملزم به رعايت جنبه  چنان كه گفته شد، به نظر مي

ي را براي ژترين مفاهيم انر  قابليت جذب اقشار مختلف مردم را دارا باشد و بتواند با روشهايي عملي و بصري، ساده
تواند بتدريج و   اين پارك مي.  به لحاظ اقتصادي، اگر نه سودآور، كه الاقل خود گردان باشدآنها نمايش دهد و نيز

ايران » يژآكادمي علوم انر«تا روزي كه اميدوار باشيم ... برداري واقع شود   طي مراحل مختلف، ساخته و مورد بهره
 . هاي ديگر سر برآورد  از دل آن و نمونه

 
پرهيزيم، طبعاً چنين پاركي عمالً حكم يك تفريگاه عمومي را خواهد يافت و در   ديهي مياز ذكر بسياري از موارد ب

آن را بارور ... هاي علمي و آموزشي، موارد متناسبي از انواع سرگرميها، بازيها، فروشگاهها، رستوران و   كنار جنبه
ي الهام ژين و خورشيد و ديگر منابع انرهاي زم  خواهند ساخت، طبعاً در ساخت و ساز تمامي اين موارد از نقشمايه

گيري از مصالح بومي، تركيبي و پرداخت شده، بهترين و دلپذيرترين سيما براي آنها فراهم   گرفته خواهد شد و با بهره
 . خواهد شد

 

اپن كه در اين پارك نيز قابل ژ TEPCOيهاي نو ژهمچنين بسياري از موارد برشمرده شده در معرفي پارك انر
كنيم و تنها به معرفي چند   را مجدداً تشريح نمي... ) آبنماي بادي، اتومبيلهاي خورشيدي و(فاده خواهند بود است

 . گيهاي اقليمي و فرهنگي خود خواهيم پرداختژالگوي نوو و ملهم از وي
 

) يهاستژير انري فتوسنتز كه در واقع، تركيبي از ساژبه عالوة انر(پيشنهادها را براساس همان منابع چهارگانه 
خورشيد تقريباً (ي ژوري از انواع انر  ايم كه بديهي است به تناسب ظرفيتهاي متفاوت قابل بهره  بندي كرده  تقسيم

، ميزان متفاوتي در هر شاخه خواهند داشت و طبعاً فضاي آيندة اين %)٥و ساير انواع تقريباً % ١٥، باد تقريباً %٨٠
 . سبت اشغال خواهند كردپارك را نيز تقريباً به همين ن

 
 راهيابي 

 
شود در مدخل ورودي اين پارك، پنج نوار رنگي بزرگ بر سطح زمين نقش شود كه هر نوار، عالقمندان   پيشنهاد مي

، )آبي(، آب )سفيد(، باد )زرد(خورشيد : ي راهنمايي خواهد كردژرا به آزمايشها و تفريحات مربوط به يك از انواع انر
اي از اين پارك به يك درياچة مصنوعي در   چنان كه مالحظه خواهد شد، بخش عمده). سبز( فتوسنتر و) قرمز(زمين 

. وسط و تفريحات پيرامون آن اختصاص يافته است و طبعاً از يك مسير، امكان دستيابي به نقاط ديگر نيز وجود دارد
، كنجكاوي و ) پيگيري مسيرها هستندبخصوص براي كودكان كه مايل به(اما اين تمهيد مناسب و روانشناسانه 

هايي خواهد رسيد، ضمن اين   جذابيت مناسبي را در بدو امر بوجود خواهد آورد كه با پيگيري مسير خود، به چه مقوله
 . كند  تر، تفكيك و شناسايي مي  كه فعاليتهاي ناشناختة پارك را نيز براي بازديد كنندگان عام

 
 تلمبة ذخيره خورشيدي

 
يهاي متفاوتي بهره بگيرند و چند ژاالمكان از انر   كلي درنظر است روشهاي مورد استفاده در اين پارك، حتيبه طور

يهاي ژتوان به سيستم تلمبة ذخيره خورشيدي اشاره كرد كه همزمان از انر  براي مثال مي. منظور را همزمان ايفا كنند
استخر يا درياچة مصنوعي در دو ارتفاع متفاوت از پارك و طبق شكل با احداث دو . كند  خورشيدي و آب استفاده مي

در روز، اين چرخ توسط الكتريسيتة : تعبية چرخ يا آسيابي در راه ارتباطي آن دو، سيستمي به اين شرح خواهيم داشت
كند   قل ميچرخد و بخشي از آب استخر پايين را به استخر باال منت  حاصل از سلولهاي فتوولتائيك از پايين به باال مي

تواند براي   كند كه مي  گرداند و توليد الكتريسيته مي  و در شب، آب برگشتي از استخر باال به استخر پايين، چرخ را مي
 . روشنايي چراغها و مصارف ديگر به كار رود

 
 كمپ خورشيدي 

 
كه افراد در آن، اغذية خود را شود   بيني مي  نيك عالقمندان، كمپي پيش  در كنار درياچة گفته شده، به منظور پيك

كلكتورهايي به قطر تقريبي يك متر، در كانون خود تقريباً يك . توسط كلكتورهاي خورشيدي گرم خواهند كرد
اي را گرم كنند و يا آب را به جوش   توانند قابلمه   دقيقه براحتي مي١٥ تا ١٠كيلووات حرارت خواهند داشت كه در 

 . آورند
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  كيلوگرم٣٠٠٠:  وزن تقريبي-
 فوالد ضدزنگ:  مصالح سازه-
Polycrystalline:  نوع سلول خورشيد- Sillicon  
 ) سلول٢٤( مترمربع ١٢تقريباً :  سطح سلولها-
 )وات (١١٥٢) = آمپر (٦/٨× ) ولت (١٣٤:  توان خروجي كل-
 ). از منبع ذخيرة اتومبيل، خالي شده باشد% ٦٠براي هنگامي كه حدود (يك ساعت : ژ سرعت شار-
 

 آبنماي بادي 
 
 ٣با توان (ها و فيلتر تصفيه، توسط يك توربين بادي كوچك   هي موردنياز اين آبنما براي گردش آب و كار فوارژانر

 .  متر بر ثانيه است٣حداقل سرعت باد موردنياز براي كار اين توربين، . شود  تامين مي) كيلووات
 

 توربين بزرگ بادي
 

پن است كه اژهاي بادي    متر، يكي از بزرگترين توربين١٥ متر و شعاع گردش تقريبي ٣٠اين توربين با ارتفاع 
 . ي الكتريكي توليد كندژ كيلووات انر٣٠٠تواند   مي
 

 قلعة بادي 
 

گيري و   كنند و جهت  اين قلعه در واقع، تجهيزاتي ورزشي است كه كودكان در البالي عناصر مختلف آن بازي مي
 . توان حس كرد  اي است كه جريان باد را در ميانة آن به خوبي مي  طراحي آن به گونه

 
 هاي پيشنهادي براي ايران الگو

 
هاي تفريحي بسياري هستيم تا   رسد براي چنين پاركي در ايران ملزم به رعايت جنبه  چنان كه گفته شد، به نظر مي

ي را براي ژترين مفاهيم انر  قابليت جذب اقشار مختلف مردم را دارا باشد و بتواند با روشهايي عملي و بصري، ساده
تواند بتدريج و   اين پارك مي.  به لحاظ اقتصادي، اگر نه سودآور، كه الاقل خود گردان باشدآنها نمايش دهد و نيز

ايران » يژآكادمي علوم انر«تا روزي كه اميدوار باشيم ... برداري واقع شود   طي مراحل مختلف، ساخته و مورد بهره
 . هاي ديگر سر برآورد  از دل آن و نمونه

 
پرهيزيم، طبعاً چنين پاركي عمالً حكم يك تفريگاه عمومي را خواهد يافت و در   ديهي مياز ذكر بسياري از موارد ب

آن را بارور ... هاي علمي و آموزشي، موارد متناسبي از انواع سرگرميها، بازيها، فروشگاهها، رستوران و   كنار جنبه
ي الهام ژين و خورشيد و ديگر منابع انرهاي زم  خواهند ساخت، طبعاً در ساخت و ساز تمامي اين موارد از نقشمايه

گيري از مصالح بومي، تركيبي و پرداخت شده، بهترين و دلپذيرترين سيما براي آنها فراهم   گرفته خواهد شد و با بهره
 . خواهد شد

 

اپن كه در اين پارك نيز قابل ژ TEPCOيهاي نو ژهمچنين بسياري از موارد برشمرده شده در معرفي پارك انر
كنيم و تنها به معرفي چند   را مجدداً تشريح نمي... ) آبنماي بادي، اتومبيلهاي خورشيدي و(فاده خواهند بود است

 . گيهاي اقليمي و فرهنگي خود خواهيم پرداختژالگوي نوو و ملهم از وي
 

) يهاستژير انري فتوسنتز كه در واقع، تركيبي از ساژبه عالوة انر(پيشنهادها را براساس همان منابع چهارگانه 
خورشيد تقريباً (ي ژوري از انواع انر  ايم كه بديهي است به تناسب ظرفيتهاي متفاوت قابل بهره  بندي كرده  تقسيم

، ميزان متفاوتي در هر شاخه خواهند داشت و طبعاً فضاي آيندة اين %)٥و ساير انواع تقريباً % ١٥، باد تقريباً %٨٠
 . سبت اشغال خواهند كردپارك را نيز تقريباً به همين ن

 
 راهيابي 

 
شود در مدخل ورودي اين پارك، پنج نوار رنگي بزرگ بر سطح زمين نقش شود كه هر نوار، عالقمندان   پيشنهاد مي

، )آبي(، آب )سفيد(، باد )زرد(خورشيد : ي راهنمايي خواهد كردژرا به آزمايشها و تفريحات مربوط به يك از انواع انر
اي از اين پارك به يك درياچة مصنوعي در   چنان كه مالحظه خواهد شد، بخش عمده). سبز( فتوسنتر و) قرمز(زمين 

. وسط و تفريحات پيرامون آن اختصاص يافته است و طبعاً از يك مسير، امكان دستيابي به نقاط ديگر نيز وجود دارد
، كنجكاوي و ) پيگيري مسيرها هستندبخصوص براي كودكان كه مايل به(اما اين تمهيد مناسب و روانشناسانه 

هايي خواهد رسيد، ضمن اين   جذابيت مناسبي را در بدو امر بوجود خواهد آورد كه با پيگيري مسير خود، به چه مقوله
 . كند  تر، تفكيك و شناسايي مي  كه فعاليتهاي ناشناختة پارك را نيز براي بازديد كنندگان عام

 
 تلمبة ذخيره خورشيدي

 
يهاي متفاوتي بهره بگيرند و چند ژاالمكان از انر   كلي درنظر است روشهاي مورد استفاده در اين پارك، حتيبه طور

يهاي ژتوان به سيستم تلمبة ذخيره خورشيدي اشاره كرد كه همزمان از انر  براي مثال مي. منظور را همزمان ايفا كنند
استخر يا درياچة مصنوعي در دو ارتفاع متفاوت از پارك و طبق شكل با احداث دو . كند  خورشيدي و آب استفاده مي

در روز، اين چرخ توسط الكتريسيتة : تعبية چرخ يا آسيابي در راه ارتباطي آن دو، سيستمي به اين شرح خواهيم داشت
كند   قل ميچرخد و بخشي از آب استخر پايين را به استخر باال منت  حاصل از سلولهاي فتوولتائيك از پايين به باال مي

تواند براي   كند كه مي  گرداند و توليد الكتريسيته مي  و در شب، آب برگشتي از استخر باال به استخر پايين، چرخ را مي
 . روشنايي چراغها و مصارف ديگر به كار رود

 
 كمپ خورشيدي 

 
كه افراد در آن، اغذية خود را شود   بيني مي  نيك عالقمندان، كمپي پيش  در كنار درياچة گفته شده، به منظور پيك

كلكتورهايي به قطر تقريبي يك متر، در كانون خود تقريباً يك . توسط كلكتورهاي خورشيدي گرم خواهند كرد
اي را گرم كنند و يا آب را به جوش   توانند قابلمه   دقيقه براحتي مي١٥ تا ١٠كيلووات حرارت خواهند داشت كه در 
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 شيديكن خور  آب شيرين
 

اي از شيشه يا پالستيك شفاف و هدايت بخشي از آب درياچه يا هر آب شور   طبق شكل با احداث شيرواني ساده
اساس كار اين سيستم، همان . آوري كنيم  توانيم آب شيرين جمع  هاي شيرواني بتدريج مي  ديگري به زير آن، از كناره

دهند كه هر مترمربع شيشه در سقف    برآوردها نشان مي.عمل سادة تقطير آب شور براساس حرارت خورشيد است
 . كند   ليتر آب را طي يك روز شيرين مي٤اين سيستم، تقريباً 

 
 خانة خورشيدي 

 
سلولهاي فتوولتائيك بر . ي خورشيدي را در منازل نشان دهدژتواند انواع استفاده از انر  مدلي از يك خانة كوچك مي

به ( خورشيدي Active و Passiveلكتريكي آن را تامين خواهند كرد و انواع سيستمهاي بام آن، الكتريسيتة وسايل ا
دار   ، گرمايش و سرمايش آب و هواي داخل آن را عهده)صورت كلكتورهايي تلفيق شده با سقف و ديوارهاي خانه

 . خواهند بود
 

 خشك كن محصوالت 
 

تر و بهتر   گيرد كه نوع علمي  تاهاي ما مورد استفاده قرار ميها سالهاست در برخي روس  كن  انواعي سنتي از اين خشك
طبق شكل، هواي گرم شده توسط خورشيد با عبور از روي محصوالت و . توان در ا ين پارك به كار گرفت  آن را مي

  اين سيستمبا بكارگيري قلوه سنــگ يا منابع آب در. شــود  كند و از سوي ديگر خارج مي  ها، آنها را خشك مي  ميوه
ي حرارتي را نيز انجام داد و حتي شبها از اين دستگاه بهره ژسازي انر  توان عمل ذخيره  ، مي)اي  مانند سيستم گلخانه(

 . برد
 

 هاي خورشيدي   گلخانه
 

تر   بازدهتر و پر  ي خورشيدي هستند كه انواع علميژترين روشهاي استفاده از انر  ترين و ديرينه  ها يكي از مرسوم  گلخانه
هاي سنگ يا منابع آب، حرارت خورشيد را در خود   طبق شكل، قلوه. توان در اين پارك نيز به كار گرفت  آنها را مي
ه در زمستانها و در ژاين امر، بوي. شوند  كنند و به هنگام شب، سبب گرم شدن فضاي داخل گلخانه مي  ذخيره مي

 .مناطق كويري، حائز اهميت بسيار است
 

 ر خورشيدي استخ
 

هدف از اين استخرها در بدو امر، به دست آوردن آب . اين استخر با استخرهاي آب گرم خورشيدي تفاوت دارد
كف استخرها را به اين منظور از مواد تيره و جاذب حرارت (شيرين از باالترين الية آب تحت حرارت خورشيد بود 

، اما در عمل ديده شد كه از اختالف درجه )سازند  نها را مقعر ميپوشانند و يا براي متمركز كردن نور خورشيد، آ  مي
طبعاً . توان الكتريسيته نيز توليد كرد  مي) با استفاده از يك سيكل بستة آمونياكي(حرارت سطح و عمق اين استخرها 

 . تواند در پارك موردنظر ساخته شود  مدلي واقعي يا نمادين از اين استخرها نيز مي

 
 آبي و باديآسيابهاي 

 
تواند   هايي از آنها در اين پارك، هم مي  ي آب و باد هستند كه نمونهژهايي كهن از استفاده از انر  اين آسيابها نيز نمونه

توان بهره برد و دادن   هاي مدرن نيز در اين زمينه مي  طبعاً از انواع توربين. آموزنده باشد و هم خاطره برانگيز
نيز بسيار ) با شكلها و اهداف متفاوت(ها   ي كمتر شناخته شده و انواع توربينژدربارة اين انراطالعات كافي و مناسب 

ي الكتريكي پارك را نيز تامين ژبه شرط مناسب بودن باد منطقه، يك يا دو توربين قوي، بخشي از انر. موثر است
 . خواهند كرد

 
 ئوترمال ژآزمايش 

 
اي نمادين از سيستم گفته شده در مورد   طبعاً نمونه.  گفتار پيشين بررسي كرديمي و راه استفاده از آن را درژاين انر

) به طور مصنوعي(توان ساخت و از بخار و آب داغ حاصل شده   ي حرارتي زمين را در اين پارك ميژگيري از انر  بهره
 . به صورتهاي مختلف حرارتي و الكتريكي استفاده كرد

 
 آزمايش پيروليز

 
طبق . است) بر اثر فتوسنتز(ي ذخيره شدة خورشيد در گياهان ژ از انر(Biofuel) متكي بر كسب سوخت اين آزمايش

  با گذرانـدن گاز. شوند   ها در مخزني سوزانده ميBiomassهاي گندم و ديگر   شكل، انواع چوب درختان، ساقه
 گاز قابل سوختن و با گذراندن آن از يك از يك فيلتر،) اكسيد كربن و تركيبات هيدروكربوري  تركيبي از دي(حاصل 

 . سرد كننده، مايع قابل سوختن خواهيم داشت، ضمن اين كه ذغال حاصله نيز قابل استفاده است
 

 آزمايش بيوگاز
 

توان انجام داد و به بيوگاز   ي فتوسنتز را با تركيب كردن آب و فضوالت حيواني نيز ميژوري گفته شده از انر  بهره
هايي كوچك از چگونگي تشكيل شدن سوختهاي فسيلي را    اين آزمايش و آزمايش قبل در واقع نمونه.متان رسيد
توان اين آزمايش را انجام   بيني يك مزرعة دامپروري كوچك در اين پارك، به طور مداوم مي  با پيش. دهند  نشان مي

 . و نمايش داد
 

 ي خورشيديژكاربردهاي ديگر انر
 

طبعاً اين موارد را . ي خورشيدي در تامين آب گرم، هواي گرم و الكتريسته آشنا شديمژاي انربا برخي از كاربرده
تامين آب گرم استخرهاي سرپوشيده و دوشهاي كنار ورزشگاه، . توان با بسياري از پيشنهادات ديگر ادامه داد  مي

ي و ديگر فضاهاي كوچك تامين تامين آب گرم يا هواي گرم رستوران، كتابخانه، نمازخانه، سرويسهاي بهداشت
 وات ١٠٠به ازاي هر (ها، تامين روشنايي محوطه   الكتريسيتة موردنياز براي انواع وسايل بازي مانند چرخ و فلك

 ... .هاي تزئيني درياچه و  ، فانوس)تقريباً يك مترمربع سلول
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شهر سالم

 شيديكن خور  آب شيرين
 

اي از شيشه يا پالستيك شفاف و هدايت بخشي از آب درياچه يا هر آب شور   طبق شكل با احداث شيرواني ساده
اساس كار اين سيستم، همان . آوري كنيم  توانيم آب شيرين جمع  هاي شيرواني بتدريج مي  ديگري به زير آن، از كناره

دهند كه هر مترمربع شيشه در سقف    برآوردها نشان مي.عمل سادة تقطير آب شور براساس حرارت خورشيد است
 . كند   ليتر آب را طي يك روز شيرين مي٤اين سيستم، تقريباً 

 
 خانة خورشيدي 

 
سلولهاي فتوولتائيك بر . ي خورشيدي را در منازل نشان دهدژتواند انواع استفاده از انر  مدلي از يك خانة كوچك مي

به ( خورشيدي Active و Passiveلكتريكي آن را تامين خواهند كرد و انواع سيستمهاي بام آن، الكتريسيتة وسايل ا
دار   ، گرمايش و سرمايش آب و هواي داخل آن را عهده)صورت كلكتورهايي تلفيق شده با سقف و ديوارهاي خانه

 . خواهند بود
 

 خشك كن محصوالت 
 

تر و بهتر   گيرد كه نوع علمي  تاهاي ما مورد استفاده قرار ميها سالهاست در برخي روس  كن  انواعي سنتي از اين خشك
طبق شكل، هواي گرم شده توسط خورشيد با عبور از روي محصوالت و . توان در ا ين پارك به كار گرفت  آن را مي

  اين سيستمبا بكارگيري قلوه سنــگ يا منابع آب در. شــود  كند و از سوي ديگر خارج مي  ها، آنها را خشك مي  ميوه
ي حرارتي را نيز انجام داد و حتي شبها از اين دستگاه بهره ژسازي انر  توان عمل ذخيره  ، مي)اي  مانند سيستم گلخانه(

 . برد
 

 هاي خورشيدي   گلخانه
 

تر   بازدهتر و پر  ي خورشيدي هستند كه انواع علميژترين روشهاي استفاده از انر  ترين و ديرينه  ها يكي از مرسوم  گلخانه
هاي سنگ يا منابع آب، حرارت خورشيد را در خود   طبق شكل، قلوه. توان در اين پارك نيز به كار گرفت  آنها را مي
ه در زمستانها و در ژاين امر، بوي. شوند  كنند و به هنگام شب، سبب گرم شدن فضاي داخل گلخانه مي  ذخيره مي

 .مناطق كويري، حائز اهميت بسيار است
 

 ر خورشيدي استخ
 

هدف از اين استخرها در بدو امر، به دست آوردن آب . اين استخر با استخرهاي آب گرم خورشيدي تفاوت دارد
كف استخرها را به اين منظور از مواد تيره و جاذب حرارت (شيرين از باالترين الية آب تحت حرارت خورشيد بود 

، اما در عمل ديده شد كه از اختالف درجه )سازند  نها را مقعر ميپوشانند و يا براي متمركز كردن نور خورشيد، آ  مي
طبعاً . توان الكتريسيته نيز توليد كرد  مي) با استفاده از يك سيكل بستة آمونياكي(حرارت سطح و عمق اين استخرها 

 . تواند در پارك موردنظر ساخته شود  مدلي واقعي يا نمادين از اين استخرها نيز مي

 
 آبي و باديآسيابهاي 

 
تواند   هايي از آنها در اين پارك، هم مي  ي آب و باد هستند كه نمونهژهايي كهن از استفاده از انر  اين آسيابها نيز نمونه

توان بهره برد و دادن   هاي مدرن نيز در اين زمينه مي  طبعاً از انواع توربين. آموزنده باشد و هم خاطره برانگيز
نيز بسيار ) با شكلها و اهداف متفاوت(ها   ي كمتر شناخته شده و انواع توربينژدربارة اين انراطالعات كافي و مناسب 

ي الكتريكي پارك را نيز تامين ژبه شرط مناسب بودن باد منطقه، يك يا دو توربين قوي، بخشي از انر. موثر است
 . خواهند كرد

 
 ئوترمال ژآزمايش 

 
اي نمادين از سيستم گفته شده در مورد   طبعاً نمونه.  گفتار پيشين بررسي كرديمي و راه استفاده از آن را درژاين انر

) به طور مصنوعي(توان ساخت و از بخار و آب داغ حاصل شده   ي حرارتي زمين را در اين پارك ميژگيري از انر  بهره
 . به صورتهاي مختلف حرارتي و الكتريكي استفاده كرد

 
 آزمايش پيروليز

 
طبق . است) بر اثر فتوسنتز(ي ذخيره شدة خورشيد در گياهان ژ از انر(Biofuel) متكي بر كسب سوخت اين آزمايش

  با گذرانـدن گاز. شوند   ها در مخزني سوزانده ميBiomassهاي گندم و ديگر   شكل، انواع چوب درختان، ساقه
 گاز قابل سوختن و با گذراندن آن از يك از يك فيلتر،) اكسيد كربن و تركيبات هيدروكربوري  تركيبي از دي(حاصل 

 . سرد كننده، مايع قابل سوختن خواهيم داشت، ضمن اين كه ذغال حاصله نيز قابل استفاده است
 

 آزمايش بيوگاز
 

توان انجام داد و به بيوگاز   ي فتوسنتز را با تركيب كردن آب و فضوالت حيواني نيز ميژوري گفته شده از انر  بهره
هايي كوچك از چگونگي تشكيل شدن سوختهاي فسيلي را    اين آزمايش و آزمايش قبل در واقع نمونه.متان رسيد
توان اين آزمايش را انجام   بيني يك مزرعة دامپروري كوچك در اين پارك، به طور مداوم مي  با پيش. دهند  نشان مي

 . و نمايش داد
 

 ي خورشيديژكاربردهاي ديگر انر
 

طبعاً اين موارد را . ي خورشيدي در تامين آب گرم، هواي گرم و الكتريسته آشنا شديمژاي انربا برخي از كاربرده
تامين آب گرم استخرهاي سرپوشيده و دوشهاي كنار ورزشگاه، . توان با بسياري از پيشنهادات ديگر ادامه داد  مي

ي و ديگر فضاهاي كوچك تامين تامين آب گرم يا هواي گرم رستوران، كتابخانه، نمازخانه، سرويسهاي بهداشت
 وات ١٠٠به ازاي هر (ها، تامين روشنايي محوطه   الكتريسيتة موردنياز براي انواع وسايل بازي مانند چرخ و فلك

 ... .هاي تزئيني درياچه و  ، فانوس)تقريباً يك مترمربع سلول
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نمايشگاه علوم و : وريهاي اين پارك افزود  بايست بر بهره  بيني تجهيزات و فضاهاي ديگري مي  همچنين طبعاً با پيش

يها، پايگاه ژگيري انر  ي نو، تجهيزات مختلف اندازهژي، ماكتهايي از انواع ادوات صنعتي كسب انرژي انرژتكنولو
كه ... ي و غيره ژي، فروش ماكتهاي توليد انرژ، كتابخانه علوم انر)كامپيوترهاي پرسش و پاسخ(ي ژدانستنيهاي انر

ام از منابع و آزمايشهاي گفته شده در ساخت و ساز هر يك، در جذابيت سيماي نهايي پارك بسيار موثر طبعاً اله
 . خواهد بود

 
 تركيب پيشنهادي كلي

 
گيهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعة ژبا توجه به پيشنهادهاي گفته شده و در نظرگيري شرايط، امكانات و وي

به انواع ) در سطوح مختلف(كيب براي پاركي كه ضمن آموزش و آگاه ساختن افراد خود، به منظور يافتن بهترين تر
يها، از جذابيت و تفريحات كافي نيز برخوردار باشد، به نحوي كه نه ژيهاي نو و كاركردهاي گوناگون اين انرژانر

ناخت سه عامل عمده شخصيت علمي آن زير سوال برود و نه جذابيت و قابليت خودگراني آن كاهش يابد، ملزم به ش
 : هستيم

 
 مخاطب عمده

 
 : به طور كلي براي چنين پاركي، سه گروه مخاطب خواهيم داشت

 
وري از نكات علمي و آموزشي چنين پاركي، بسيار بيشتر   ها و كودكان كه در كنار مختصري بهره   عوام، خانواده-

 . تمايل به تفريح و سرگرمي دارند
 
تر كه كم و بيش به نسبت مساوي خواهان استفاده از كاربردهاي   وهشگران جديژ و پآموزان، نوجوانان   دانش-

يهاي نو هستند، با توجه به اين كه معموالً تفريحات موردنظر اين گروه، متفاوت از گروه ژعلمي و تفريحي انواع انر
 . قبل است

 
وهشي و كارشناسي به ژا اهداف علمي، پـها كه اساساً ب  يژ كارشناسان، محققان و متخصصان انواع علوم و انر-

 . بايست به نحو مقتضي، پاسخگوي آنان نيز باشد  كنند و اين مكان مي  پارك مراجعه مي
 

گيهاي آنان را بررسي كنيم، درخواهيم يافت كه بخشهاي ژهر گاه اين سه گروه را به دقت از نظر بگذرانيم و وي
گروه اول بيشترين رضايت را از يك پارك تفريحي .  با يكديگر دارندموردنظر آنها چه نقاط اشتراك و تفاوتهايي

در فضاي باز خواهد داشت، گروه دوم بيشتر متمايل به كندو كاو در فضاي باز و آزمايش ) مثالً شهربازي خورشيدي(
) در فضاي بستهترجيحاً (هاي نو خواهد بود و گروه سوم اساساً نيازمند خدماتي مستقل   يژعملي كاركردهايي از انر

هاي هر سه گروه جامة عمل بپوشاند، به نحوي كه   است و بديهي است پاركي كه بتواند به طور مقتضي به خواسته

، به استقالل )وري فرد يا افرادي از هر سه بخش  و امكان بهره(فعاليتهاي مختلف، ضمن كامل كردن يكديگر 
 . ودترين جواب خواهد ب  يكديگر آسيبي نرسانند، موفق

 
 سطوح عمده 

 
يهاي نو، چنان كه قبالً نيز گفته شد، سطح ژبا توجه به الگوهاي پيشنهادي و براساس كاركردهاي اصولي انواع انر

رسد   به طور كلي به نظر مي. يها تقسيم شودژبايست به نسبت مساوي بين انواع انر  تواند و نمي  اين پارك نمي
استخرها و تلمبة ذخيره خورشيدي، كمپ و اجاقهاي خورشيدي، (ورشيدي ي خژاز سطح پارك به انر% ٨٠اختصاص 

 كن محصوالت، خانة   ها، اتومبيلراني و ديگر انواع بازيهاي خورشيدي، خشك  آب شيرين كن، خانة خورشيدي، گلخانه
ر انواع از قبيل به ديگ% ٥و ) توربين، آبنما و آسياب بادي(ي باد ژبه انر% ١٥، ...)خورشيدي، رستوران خورشيدي و 

همچنين با توجه به فضا و . مناسب باشد...) ئوترمال، پيروليز، بيوگاز و ژمانند آزمايشهاي ... (آب، زمين، فتوسنتز و 
آن % ٩٠سطح آن به فضاهاي بسته و % ١٠رسد در حدود   ه، به نظر ميژشرايط مورد نياز بخشها و تجهيزات اين پرو

وهشي، اطالعاتي و خدماتي خواهد ژاي بسته به طور عمده، پذيراي بخشهاي پـبه فضاي باز اختصاص يابد كه فض
 . بود و فضاي باز اختصاص به انواع آزمايشهاي عملي و اجراي الگوهاي گفته شده خواهد داشت

 
 ديدگاههاي عمده 

 
 شديم و اي كه براي آنها متصور  با درنظر داشت سه طيف مخاطف عمدة اين پارك، سه بخش فعاليتهاي عمده

رسد فضاي وسيعي از پارك   به نظر مي. شويم  چگونگي تخصيص سطوح بين آنها، بتدريج به پاسخ بهينه نزديك مي
، پاسخگوي مخاطبان »آموزي  اردوگاه دانش«و » مركز تفريحات«بايست با تبديل به دو قطب   موردنظر مي

ن پايگاه اطالعاتي مجموعه، مخاطبان گروه سوم را گروههاي اول و دوم باشد و فضاي بسته و متناسبي نيز به عنوا
آورد و   مند سازد، گرچه چنان كه گفته شد، اين تمركز و استقالل، تفكيكي بنيادين بين اين بخشها پديد نمي  بهره

 . تمامي گروههاي عالقمند، مجاز به استفاده از تمامي بخشها خواهند بود
 

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز، اين سه بخش را مكمل يكديگر قابل توجه است كه از ديدگاههاي گوناگون
به نظر . وري علمي، آموزشي و تفريحي خواهند داشت  ضمن اين كه هر سه بخش به ميزاني متناسب، بهره. يابيم  مي
ن و بيشتري» آموزي  اردوگاه دانش«، بيشترين ديدگاههاي اقتصادي را معطوف خود سازد، »شهربازي«رسد بخش   مي

به لحاظ فرهنگي، ملي و عمراني » يژنمايشگاه علوم انر«بهترين پيامدهاي اجتماعي را به همراه خواهد داشت و 
 . بسيار حائز اهميت خواهد بود

 
اي از اين سه بخش، مهمترين و كاملترين پاسخ را در برابر انواع   شود با تركيب شايسته  بنابراين پيشنهاد مي

البته بديهي است كه الگوي ارائه شده، صرفاً نموداري شماتيك از . انات داشته باشيممخاطبان، شرايط و امك
. رود و طرح نهايي بسيار وابسته به مكان و شرايط زمين خواهد بود  ه به شمار ميژچگونگي تخصيص فضاي اين پرو

هر مورد، ديدگاه حاكم بر آن ه به طور كلي در زمينهاي گوناگون و با ابعاد مختلف قابل اجرا است كه در ژاين پرو
به طور مثال، طبعاً اختصاص زميني در جوار يكي از نيروگاههاي فسيلي، از ديدگاه ملي و . بسيار تعيين كننده است

وري اجتماعي و   توسعة اقتصادي بسيار مهم خواهد بود؛ اختصاص زميني در يكي از پاركهاي جنگلي و امثالهم، بهره
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نمايشگاه علوم و : وريهاي اين پارك افزود  بايست بر بهره  بيني تجهيزات و فضاهاي ديگري مي  همچنين طبعاً با پيش

يها، پايگاه ژگيري انر  ي نو، تجهيزات مختلف اندازهژي، ماكتهايي از انواع ادوات صنعتي كسب انرژي انرژتكنولو
كه ... ي و غيره ژي، فروش ماكتهاي توليد انرژ، كتابخانه علوم انر)كامپيوترهاي پرسش و پاسخ(ي ژدانستنيهاي انر

ام از منابع و آزمايشهاي گفته شده در ساخت و ساز هر يك، در جذابيت سيماي نهايي پارك بسيار موثر طبعاً اله
 . خواهد بود

 
 تركيب پيشنهادي كلي

 
گيهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعة ژبا توجه به پيشنهادهاي گفته شده و در نظرگيري شرايط، امكانات و وي

به انواع ) در سطوح مختلف(كيب براي پاركي كه ضمن آموزش و آگاه ساختن افراد خود، به منظور يافتن بهترين تر
يها، از جذابيت و تفريحات كافي نيز برخوردار باشد، به نحوي كه نه ژيهاي نو و كاركردهاي گوناگون اين انرژانر

ناخت سه عامل عمده شخصيت علمي آن زير سوال برود و نه جذابيت و قابليت خودگراني آن كاهش يابد، ملزم به ش
 : هستيم

 
 مخاطب عمده

 
 : به طور كلي براي چنين پاركي، سه گروه مخاطب خواهيم داشت

 
وري از نكات علمي و آموزشي چنين پاركي، بسيار بيشتر   ها و كودكان كه در كنار مختصري بهره   عوام، خانواده-

 . تمايل به تفريح و سرگرمي دارند
 
تر كه كم و بيش به نسبت مساوي خواهان استفاده از كاربردهاي   وهشگران جديژ و پآموزان، نوجوانان   دانش-

يهاي نو هستند، با توجه به اين كه معموالً تفريحات موردنظر اين گروه، متفاوت از گروه ژعلمي و تفريحي انواع انر
 . قبل است

 
وهشي و كارشناسي به ژا اهداف علمي، پـها كه اساساً ب  يژ كارشناسان، محققان و متخصصان انواع علوم و انر-

 . بايست به نحو مقتضي، پاسخگوي آنان نيز باشد  كنند و اين مكان مي  پارك مراجعه مي
 

گيهاي آنان را بررسي كنيم، درخواهيم يافت كه بخشهاي ژهر گاه اين سه گروه را به دقت از نظر بگذرانيم و وي
گروه اول بيشترين رضايت را از يك پارك تفريحي .  با يكديگر دارندموردنظر آنها چه نقاط اشتراك و تفاوتهايي

در فضاي باز خواهد داشت، گروه دوم بيشتر متمايل به كندو كاو در فضاي باز و آزمايش ) مثالً شهربازي خورشيدي(
) در فضاي بستهترجيحاً (هاي نو خواهد بود و گروه سوم اساساً نيازمند خدماتي مستقل   يژعملي كاركردهايي از انر

هاي هر سه گروه جامة عمل بپوشاند، به نحوي كه   است و بديهي است پاركي كه بتواند به طور مقتضي به خواسته

، به استقالل )وري فرد يا افرادي از هر سه بخش  و امكان بهره(فعاليتهاي مختلف، ضمن كامل كردن يكديگر 
 . ودترين جواب خواهد ب  يكديگر آسيبي نرسانند، موفق

 
 سطوح عمده 

 
يهاي نو، چنان كه قبالً نيز گفته شد، سطح ژبا توجه به الگوهاي پيشنهادي و براساس كاركردهاي اصولي انواع انر

رسد   به طور كلي به نظر مي. يها تقسيم شودژبايست به نسبت مساوي بين انواع انر  تواند و نمي  اين پارك نمي
استخرها و تلمبة ذخيره خورشيدي، كمپ و اجاقهاي خورشيدي، (ورشيدي ي خژاز سطح پارك به انر% ٨٠اختصاص 

 كن محصوالت، خانة   ها، اتومبيلراني و ديگر انواع بازيهاي خورشيدي، خشك  آب شيرين كن، خانة خورشيدي، گلخانه
ر انواع از قبيل به ديگ% ٥و ) توربين، آبنما و آسياب بادي(ي باد ژبه انر% ١٥، ...)خورشيدي، رستوران خورشيدي و 

همچنين با توجه به فضا و . مناسب باشد...) ئوترمال، پيروليز، بيوگاز و ژمانند آزمايشهاي ... (آب، زمين، فتوسنتز و 
آن % ٩٠سطح آن به فضاهاي بسته و % ١٠رسد در حدود   ه، به نظر ميژشرايط مورد نياز بخشها و تجهيزات اين پرو

وهشي، اطالعاتي و خدماتي خواهد ژاي بسته به طور عمده، پذيراي بخشهاي پـبه فضاي باز اختصاص يابد كه فض
 . بود و فضاي باز اختصاص به انواع آزمايشهاي عملي و اجراي الگوهاي گفته شده خواهد داشت

 
 ديدگاههاي عمده 

 
 شديم و اي كه براي آنها متصور  با درنظر داشت سه طيف مخاطف عمدة اين پارك، سه بخش فعاليتهاي عمده

رسد فضاي وسيعي از پارك   به نظر مي. شويم  چگونگي تخصيص سطوح بين آنها، بتدريج به پاسخ بهينه نزديك مي
، پاسخگوي مخاطبان »آموزي  اردوگاه دانش«و » مركز تفريحات«بايست با تبديل به دو قطب   موردنظر مي

ن پايگاه اطالعاتي مجموعه، مخاطبان گروه سوم را گروههاي اول و دوم باشد و فضاي بسته و متناسبي نيز به عنوا
آورد و   مند سازد، گرچه چنان كه گفته شد، اين تمركز و استقالل، تفكيكي بنيادين بين اين بخشها پديد نمي  بهره

 . تمامي گروههاي عالقمند، مجاز به استفاده از تمامي بخشها خواهند بود
 

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز، اين سه بخش را مكمل يكديگر قابل توجه است كه از ديدگاههاي گوناگون
به نظر . وري علمي، آموزشي و تفريحي خواهند داشت  ضمن اين كه هر سه بخش به ميزاني متناسب، بهره. يابيم  مي
ن و بيشتري» آموزي  اردوگاه دانش«، بيشترين ديدگاههاي اقتصادي را معطوف خود سازد، »شهربازي«رسد بخش   مي

به لحاظ فرهنگي، ملي و عمراني » يژنمايشگاه علوم انر«بهترين پيامدهاي اجتماعي را به همراه خواهد داشت و 
 . بسيار حائز اهميت خواهد بود

 
اي از اين سه بخش، مهمترين و كاملترين پاسخ را در برابر انواع   شود با تركيب شايسته  بنابراين پيشنهاد مي

البته بديهي است كه الگوي ارائه شده، صرفاً نموداري شماتيك از . انات داشته باشيممخاطبان، شرايط و امك
. رود و طرح نهايي بسيار وابسته به مكان و شرايط زمين خواهد بود  ه به شمار ميژچگونگي تخصيص فضاي اين پرو

هر مورد، ديدگاه حاكم بر آن ه به طور كلي در زمينهاي گوناگون و با ابعاد مختلف قابل اجرا است كه در ژاين پرو
به طور مثال، طبعاً اختصاص زميني در جوار يكي از نيروگاههاي فسيلي، از ديدگاه ملي و . بسيار تعيين كننده است

وري اجتماعي و   توسعة اقتصادي بسيار مهم خواهد بود؛ اختصاص زميني در يكي از پاركهاي جنگلي و امثالهم، بهره
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خواهد برد؛ اختصاص زميني در دل شهر، در باال رفتن ميزان مخاطبان آن نقش بسزايي دارد و بار تفريحي آن را باال 
بايست از سوي مسئوالن و ارگانهاي ذيربط با همكاري مشاوران ذيصالح،   غيره كه مجموعاً به شكلي دقيق مي

 . تبيين شود
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فهرستنشریاتوكتابها

منتشر  زیر  عناوین  با  نشریه   46 کنون  تا  ره شهر  بین المللی  گروه 

کرده است:

1- کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان )تابستان 1371(

2- پارکینگ مراکز تجاری )پائیز 1371(

3- محافظت در مقابل زلزله )زمستان 1371(

4- جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن )زمستان 1371(

5- طرح اسکان و سریع )زمستان 1371(

6- مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز )بهار 1372(

7- مهار آب با آب )بهار 1372(

8- تحول سبز در معماری )بهار 1372(

9- روندیابی و مدیریت سیالب )بهار 1372(

10- مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید )تابستان 1379(

11- نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز - "تجربیات کشورهای مختلف" )تابستان 

)1372

12- بازیافت آب در صنایع شن و ماسه شوئی )پائیز1372(

13- بناهای چوبی )کنده ای( در ایران و تجربیات کشورهای دیگر )پائیز 1372(

14- نکاتی در مورد طراحی ساختمان های بتنی پیش ساخته پیش تنیده در مناطق 

زلزله خیز )پائیز 1372(

15- اتوماسیون و بهینه سازی در سیستم های توزیع الکتریکی )زمستان 1372(

16- انرژی دریاها )زمستان 1372(

17- پارکینگ های مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک )بهار 1373(

18- انرژی باد )بهار 1373(

19- اصول طراحی ساختمان های اداری و بانک ها )بهار 1373(

20- انرژی خورشیدی )بهار 1373(

21- طراحی مرکز خرید- جلد اول: مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید 

)تابستان 1373(

22- شهر سالم با آمورتون )تابستان 1373(

23- شهر سالم - کاربرد سیستم های فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات )تابستان 

)1373

24- شهر سالم- اصول طراحی برای افراد دارای کهولت، ناتوانی، اختالل و معلولیت 

)تابستان 1373(

25- نسل چهارم نیروگاه ها )پائیز 1373(

26-  بازیافت آب در صنایع نساجی )پائیز 1373(

27- مراکز درمانی و بیمارستان های آینده )پائیز 1373(

28- شهر سالم- انبوه سازی )انبوه سازان اسکان( )زمستان 1373(

الکتریکی  انرژی  شبکه های  در  انرژی  مدیریت  و  بار  مدیریت  سیستم های   -29

)زمستان 1373(

30- بازیافت آب - "تصفیه پساب صنایع لبنی" )بهار 1374(

31- شهر سالم - صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سیاست 

)بهار 1374(

32- صرفه جوئی انرژی در ساختمان های مسکونی )بهار 1374(

33- شهر سالم- معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان )تابستان 1374(

و  در حفظ خاک  آن  نقش  و  مصالح ساختمانی  و  زباله  بازیافت  سالم-  34- شهر 

پاکسازی محیط )پائیز 1374(

35- شهر ما کجاست )زمستان 1374(

پیشرفته  و  سنتی  روش های  معرفی  رودخانه ها-  و  دریا  سواحل  حفاظت   -36

)زمستان 1375(

37- بهینه سازی آموزش عالی - نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان 

)زمستان 1375(

38- استفاده از ژئوگرید در راه ها و باند فرودگاه ها )بهار 1376(

39- اقتصاد گردشگری )جلد اول( )زمستان 1376(

40- نگرش هایی نوین به طراحی فضای باز اداری )تابستان 1377(

41- اقتصاد گردشگری جلد دوم )فصول سوم و چهارم()زمستان 1377(

42- فهرست مطابقه ای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت )پائیز 1378(

43- دانسته هایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان )پائیز 1378(

44- هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرح های عمرانی )زمستان 

)1378

45- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ 

ایران و اسالم )زمستان 1378(

46- پارک انرژی های نو )تابستان 1379(

نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

تیر  سالم(  شهر  )بخش  تهران  شمال  کوهپایه  های  در  دستی  صنایع  بازارچه   -1

خواهد برد؛ اختصاص زميني در دل شهر، در باال رفتن ميزان مخاطبان آن نقش بسزايي دارد و بار تفريحي آن را باال 
بايست از سوي مسئوالن و ارگانهاي ذيربط با همكاري مشاوران ذيصالح،   غيره كه مجموعاً به شكلي دقيق مي

 . تبيين شود
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ماه1374

2- بهینه  سازی خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دی ماه 1373(

3- بهینه  سازی بار ترافیکی بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دی ماه 1373(

4- پارک انرژی  های نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهریور ماه 1373(

5- استفاده از مولتی ویژن در مراکز پرتردد شهری )بخش شهر سالم( 

)اردیبهشت ماه 1373(

6- سازماندهی کارکردهای بهینه ی نمایشگرهای دیجیتالی )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

7- شهرک ترافیکی کودکان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارک پویش: اندیشه سالم / بدن سالم در شهرک فاطمیه منطقة 20 شهرداری 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاریخچه، مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم" 

در فرهنگ ایران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحی مراکز دیسپاچینگ )بخش انرژی( زمستان 1372

11- تحلیل منطقه  ای سیالب در  حوضه  های شمالی تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقایقی در مورد شرکت های بزرگ )بخش تحقیق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا کتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1- بازنگری استانداردهای صنعت آب کشور با همکاری وزارت نیرو و سازمان برنامه 

و بودجه )25 جلد(

2- صرفه جویی در انرژی )20 جلد(

3- ترجمه کتاب "سازه پارکینگ  های طبقاتی" )1372(

4- ترجمه کتاب "سازه  های آبی" )1373(

5- تدوین کتاب "خودآموز اتوکد 12" )1373(

6- ترجمه کتاب "برنامه  ریزی و طراحی هتل" در سال 76 توسط سازمان برنامه و 

بودجه چاپ و توزیع شد.

چاپ  دست  در  ره شهر  بین المللی  گروه  توسط  نیز  زیر  کتاب های 

است: 

1- پروژه هاي مشارکت عمومي-خصوصي در زیرساخت: یک راهنماي ضروري براي 

سیاست گذاران


