
www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

در طراحی سازه هاي سازگار با محیط زیستانرژي هاي پاك و نگاهی به 
هاو ساختمانشهرها

و علی اکبر مطیع بیرجنديجالل ولی الهی
گروه محیط زیست دانشگاه شهید رجاییدکتراي محیط زیست آبزیان، 

jvaliallahi@srttu.edu
رجاییبرق قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید، گروه قدرت–رق بدکتراي 

motiebirjandi @srttu.edu

خالصه 
فزاینده زیست محیطی،  کشورهاي توسعه یافته محیط زیست را اولویت اول خود قرار داده اندامروزه با توجه به مشکالت 

و میزان مصرف مواد اولیه آن ها مانند میزان مصرف اسید امروزه دیگر پیشرفت هاي صنعتی و تولیدات صنعتی
عنوان شاخص رشد و پیشرفت یک کشور تلقی می  گذشته به و میزان مصرف گاز و انرژي که در ده هاي سولفوریک

سبز، ساختمان ها ویا شهرهايشهرامروزه استفاده کالن و خرد از انرژي هاي پاك، ایجاد  .شدند دیگر کاربرد ندارند
و جلب حمایت هاي جهانی زیست محیطی، رفاه اجتماعی بر مبناي معیارهاي زیست محیطی جهانی و بز سازه هاي س

طبیعت گردان جهانی از شاخص هاي توسعه محسوب می شوند.جلب جهانگرد ایجاد .بویژه بسیاري از کشورها در راه
رده اند در آینده موفقیت با کشوري است که بتواند در شهرها و سازه هاي سازگار با محیط زیست رقابتی جهانی را آغاز ک

در این مقاله .استفاده از انرژي حداکثر صرفه جویی را با حداکثر رفاه اجتماعی و آسایش زیست محیطی تلفیق نماید
طح خرد یکی از این سازه ها پیل سوختی که هم در س.نمونه هایی از این شهرها و سازه ها و ساختمان ها ارائه شده است

کار می رود سازه سازگار با محیط زیست به در این مقاله اقدامات .و هم در سطح کالن در شهرهاي سبز به عنوان یک
.ایران در این زمینه ها اشاره شده و نقاط قوت و ضعف بیان شده است

سبز، محیط زیست:کلیديکلمات .طراحی شهري.شهرهاي سبز، ساختمان ها و سازه هاي

دمه مق
را در معرض خطر یافته اند محیط زیست  خود قرن بیست و یکم قرن محیط زیست است و بسیاري از کشورهاي پیشرفته چون

اول جهان می دانند در عوض متاسفانه کشورهاي در حال توسعه، آگاهانه یا ناآگاهانه آغوش طبیعت خود و بستر .را اولویت
که سالهاي سال است کاربرد آن ها در کشورهاي تولید کننده.هایی گشوده اندصنایع خود را به روي محصوالت و فرآورده

تکنولوژي هاي منسوخ خود را به کشورهاي در حال  اولیه ممنوع شده است در حالی که این کشورها در کمال بی مسئولیتی
اند و پر سرو صدا ممنوع است و تولید این براي مثال در خیابان هاي ژاپن عبور موتور سیکلت هاي دو زمانه.توسعه غالب کرده
در حالی که همین چند سال گذشته سرمایه گزاران ایرانی ده ها نوع کارخانه منسوخ موتورسیکلت سازي.موتورها ممنوع است

را از ژاپن و دیگر کشورها خریداري کردند و امروزه آلودگی هاي صوتی و آلودگی هوا و ترافیک شهري حاصل از این 
ویژه موتور سیکلت هوندا به یک معضل اصلی اجتماعی زیست محیطی تبدیل شده استموتورسی و هیچ ایرانی .کلت ها به
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حالی که خود کشورهاي سازنده از .خراش این موتورسیکلت ها را در گوش خود احساس نکرده باشدنیست که غرش اعصاب در
چرا کشور ما باید زباله دان فناوري هاي .برقی استفاده می کنندموتورهاي بی صداي برقی یا کم صداي چهار زمانه با استارت 

فناوري هاي روز دنیا استفاده نکنیم؟ چرا نباید طبیعت خود، محیط زیست  منسوخ کشورهاي دیگر باشد چرا نباید از آخرین
شهرها و ساختمان هاي مدرن ؟ چرا ما نباید در دنیا در سرمایه گذاري براي.خود، وجود خود و فرزندان خود را گرامی نداریم

اولین محور توسعه است پیشگام نیاشیم در این مقاله به نمونه هایی از سازه ها ، ساختمان ها و .که آسایش بشر در آنها
.شهرهایی اشاره شده است که در دنیا در حال افزایش و گسترش هستند

و فناوري در جهان موجب آسایش و رفاه زندگی با آغاز انقالب صنعتی با .بشر بوده ، هست و خواهد بودتوسعه پایدار علم
طلبی منفعت و سرمایه کشی بهره نظام گسترش آن با همراه و طبیعی ازمنابع برداري بهره و یابی دست براي بشر توان افزایش

بهره برداري به توسعه لجام گسیخته منجر.بشر، نوع دیگري از توسعه شکل گرفت که توسعه لجام گسیخه صنعتی نام دارد
صید بیش از حد از دریا ها سبب آنها در مقیاس جهانی نابودي و پاك تراشی بخش گسترده اي از ،بیش از حد از جنگل ها شد

شکار و بهره برداري از تمام انواع گیاهی و جانوري باعث نابودي بخشی از .نابودي ذخایر و کاهش اسف بار اقیانوس ها گردید
آلودگی آب ها و نواحی به طور کلی از بین بردن جنگل ها و مراتع، بیابان زایی، خشکاندن تاالب ها، .شدتنوع زیستی زمین

شدن آفت کش ها به سوي آبساحلی، آلودگی اقیانوس ها  به انواع مواد سمی ناشی از ورود فاضالب ها به رودخانه ها و جاري
سوخت هاي فسیلی و پاكاحیآلودگی نوودگی اقیانوس ها به رادیو اکتیو ها شد آل هوا و مصرف بی رویه آلودگی قطبی،

و ده ها و صدها نوع دیگر از آلودگی ها  امروزه بشر را به مخرب ترین موجود زمین بدل همگام با آن انتشار گازهاي گلخانه ایی
منجر به بروز فجایع زیست محیطی مانه ادامنه گسترش این وقایع به طور زنجیر.کرده است ند تخریب الیه ازن ، تغییرات ي

و غبار ،گسترش بیماري جدید و به طور کلی به  آب و هوایی ،گسترش سیل هاي بنیان کن، پراکنش توده هاي عظیم گرد
قانع نشده با انجام آزمایشات هسته اي در .خطر افتادن حیات نوع بشر در زمین شده است بشر به این حد نیز به طوري که

سال تکامل یافته اندزمین و اطراف فضا زمین که در بستر طبیعی خود طی میلیون ها در موجودات با ایجاد تغییرات ژنتیکی ،.
و دانشمندان را نِیقکه هشدار محق.سبب گسترش و تولید مواد و موجودات خطرناکی در مقیاس زمین شده است آگاه

کنوانسیون امینی زیستی گردید .برانگیخت که منجر به بنیان
است کنوانسیون هواي پاك، ده ها کنوانسیون مانند کنوانسیون رامسر که کنوانسیون حفاظت از تاالب هاي بین المللی

گذشته کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حقوق دریاها و غیره شکل گرفت و بشر هوشمندانه در صدد جبران حماقت هاي
سازي و باز خود در باره طبیعت است بسیاري از کشورهاي پیش رفته جهان در پی بازگرداندن حیات طبیعی به زیستگاه ها و باز

کنار در گرچه هنوز برخی از این کشورها مانند کشور آمریکا از آلوده کننده ترین .برنامه هاي حفاظت از زمین هستندیابی
ی به نقاط مختلف دنیا و ایجاد کشورهاي جهان است که با مصرف سوخت هاي فسیلی، انجام آزمایشات هسته ایی، لشکرکش

تجاوز از مقصرترین کشورهاي جهان است که زیر بار تعهدات این کنوانسیون ها نمی رود اما در عین حال بسیاري از  جنگ و
شمار کشورهاي آلوده کننده جهان پیوسته اند یکی از راهکارهاي کاهش آلودگی ها و دست .کشور هاي در حال توسعه نیز به

).1388ولی الهی (هاي پاك است نرژي هاي پاك و سازگار با محیط زیست استفاده از انرژيیابی به ا

تحقیقشناسیروش
صورت گرفت نیاز از طریق بررسی هاي کتابخانه اي و .در این مقاله تحقیق به روش توصیفی از نوع اسنادي اطالعات مورد

در روزنامه ها بویژه روزنامه اینترنتی همشهري آنالین و خذ شدهجستجوي اینترنتی و مطالعه و مرور بسیاري از مطالب ا
و سازماندهیپیگیري مطالب آن در مورد پیشرفت هاي جهانی و آخرین اخبار و اطالعات در باره ساختمان ها و سازه هاي سبز
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توسط محقق.همگی این اطالعات صورت گرفت و اندر عین حال این نظرات و اسناد با نظرات محقق تلفیقدسته بندي شده
.و کلیه مطالب بر مبناي دیدگاه مولفان ویرایش شده است.شد

انرژي و محیط زیست با استفاده از انرژي ها نو و سازهاي سبزبهشت زمینی در قرن
ترکیبات مضر به حال محیط زیست در آنها به آیا فر، ساختارهاسازه ها را برسدحداقل یا صفر ورده هایی که تولید عناصر و

این مفهوم با الهام از کاملترین و سازگارترین سازه سبز طبیعی، .سازه ها و ساختارهاي سبز یا سازگار با محیط زیست می دانیم
می آلی هاي فرآورده و کربن اکسید دي و اکسیژن تولید به خورشیدي انرژي گرفتن با که است شده گرفته کلروفیل یعنی

در کره زمین اند و خود وارد چرخه هاي زیستی می گردند و دوباره به مصرف می رسند و یا به فرمپردازد که گرداننده حیات 
تاکنون .انسان می تواند با الهام از طبیعت به تولید سازه هاي سازگار با محیط زیست نائل شود.حیاتی دیگر تبدیل می شوند

آن ها صفر  و یا بسیار ناچیز استبسیاري از وسایل و تجهیزات و لوازم و سازها ساخته شده اس اگر قرن .ت که تولید آلودگی در
ارتباطات و فناروري اطالعات و بهشت آن در  دره  نوزدهم، قرن اتم و فضا بود و قرن بیستم قرن کامپیوتر و اینترنت و عصر

هاي بهشتی این قرن شهرها و شهرها و خانه .سیلکون بود قرن هاي آینده و قرن بیست و یکم قرن انرژي و محیط زیست است
انرژي هاي تجدید ناپذیر در آن ها حداقل  یا صفر بوده کارآیی مصرف انرژي حداکثر،  مراکزي است که مصرف ها و ساختمان

در این شهرها و ساختمان هاي .تولید آلودگی ها در آن ها حداقل یاصفر بوده و حداکثر سازگار با طبیعت را داشته باشد
که تا حداکثر میزان ممکن در زمین تامین شده باشدبهشتی است امروزه برنامه هاي توسعه.آسایش جسمی و روانی انسان

انسان را محور قرار داده اند و انسانی می تواند ایمن و سالمت باشد که خود پاك باشد از فرآورده هاي پاك استفاده کند و از 
ود استفاده کرده باشد و از انرژي هاي پاك براي اداره امور زندگی خود سازه هاي پاك براي ساختن شهرها و ساختمان هاي خ

و انرژي .بهره گیرد هاي سازگار با محیط زیست شده اند انرژي باد و آب و خورشید انرژي هاي پاك خود منجر به تولید سازه
ه ساخته شده است و ساخت و هاي شیمیایی پاك که متناسب با آن ها پره هاي توربین بادي، سلول هاي خورشیدي و غیر

پیل سوختی است که در آن از سازه ها و وسایلی که تولید آلودگی به میزان صفر، یکی .کارآیی آن ها در حال تکامل است
معموالً ماده خروجی بخار آب .مواد و ترکیبات وارده هر چه باشد مواد خروجی حاصل از آن ها فاقد مواد و ترکیبات مضر است

وسایل و تجهیزات بلکه مجموعه هاي زیستی که مجموع به کارگیري آن ها تجهیزات و تاسیسات در آن ها منجرنه ت.است نها
شاهکارهاي بشر محسوب می شود زه یکی از پیشرفته ترین معیارهاي توسعه ایجاد و بهوامر.به خروجی صفر می شود یکی از

.منجر شوندآلودگیصفرگیري مجموعه هاي زیستی و رفاهی است که به تولیدکار

آبادترین شهرهاي دنیا، ساختمان ها و سازه هاي سبز
سر این موضوع که چه کسی سبزتر است طلبد که اکثر کشورها بهدر حقیقت شرایط فعلی جهان می.رقابتی است در دنیا بر

تبدیل شده است، باید هم شهرهاي جهان وقتی تغییرات آب و هوایی به چالشی.شندفکر سبز شدن با –ترین مسئله امروز دنیا
باشندبه فکر انطباق هرچه بیشتر خودشان با مسائل زیست–ویژه شهرهاي پیشرفته به .محیطی

این رقابت، ونکوور؛ شهر دنیا را یدك میشهري که عنوان قابل سکونتدر ، تمام تمرکز خود را روي این موضوعکشدترین
هدف10مسئوالن این شهر براي رسیدن به این مهم، .میالدي به سبزترین شهر دنیا تبدیل شود2020گذاشته است تا سال 

در بخش اقتصاد سبز، در پی این.مشاغل سبز، اجتماعی سبزتر و سالمت انسانی/بخش اقتصاد سبز3در اندرا انتخاب کرده
، 2007درصد نسبت به سال 2020،30خواهند تا سال آنها همچنین می.هزار شغل سبز جدید ایجاد کنند20که هستند

انرژي مصرفی در ساختمانايانتشار گازهاي گلخانه .درصد کاهش دهند20ها را تا شان را کاهش دهند و اینکه قصد دارند
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درصد 50تبدیل شوند، تصمیم دارند امکانی فراهم آورند که بیش از اي سبزترمسئوالن شهر ونکوور براي اینکه به جامعه
40روي صورت گیرد و همچنین میانگین امحاي زباله براي هر نفر، ها توسط وسایل نقلیه عمومی، دوچرخه یا پیادهوآمدرفت

؛اندمورد دیگر هم براي داشتن اجتماعی سبزتر در نظر گرفته2ها کانادایی.درصد کاهش یابد
هزار اصله به درختان150دقیقه به فضاهاي طبیعی برسد و در این راستا 5روي تا حدود اول اینکه هر شهروند با یک پیاده

یابد33ازاي هر فرد، تا طور میانگین بهمورد دوم هم این است که به.شهر افزوده خواهد شد .درصد ردپاهاي اکولوژیکی کاهش
.ه آب و هواي تمیز توجه شده استدر زمینه سالمت انسانی هم ب

تا20بخش ذکر شده دارند که به گفته خودشان براي رسیدن به آنها، نشینان کانادا، اهداف بلندمدتی هم در همان سهپایتخت
:این اهداف شامل موارد زیر است.سال زمان الزم است30
زیستالمللی در زمینه محیطاي بینبه دست آوردن چهره)1
سوختدمع)2 به فسیلیوابستگی هاي
هاي سبزرهبري جهان در طراحی ساختمان)3
پیاده)4 حملروي، دوچرخهتبدیل و نقل عمومی به یک گزینه ارجحسواري و
رسیدن به تولید زباله در حد صفر)5
ترین جنگل شهري در جهاننظیرتبدیل شدن به بی)6
محیطیرسیدن به یک سیاره زیست)7
تن بهترین آب آشامیدنی در جهانداش)8
داشتن تمیزترین هوا در جهان)9

هاي غذاي شهريتبدیل شدن به یک رهبر جهانی در زمینه سیستم)10
رسد مسئوالن ونکوور بیشتر در نظر دارند که تبدیل به سلطانی از نوع سبز در جهان شوند و رهبري نظر میبا این اوصاف به

:کد مطلب.روزنامه همشهري، بخش محیط زیست، آذر ماه 1388،عابدي گیتی.عهده گیرندا بهمحیطی دیگر کشورها رزیست
11:07:56-1388آذر 1یکشنبه :زمان انتشار، 95834

اروپا در مسیر سازه هاي سبز
سازان اروپایی و موضوع انرژيساختمان

این.اروپا توافق حاصل شده استدر اتحادیه.مصرف انرژي باید به میزان تولید خانگی آن باشدمبنی بر این که بر سر قانونی
بهره می سوخت فسیلیایی که ازوسایل نقلیه.اندخانه و اتومبیل هر دو بالي جان جـو شده.تواند سرمشق شودقانون، می

انرژيگیرند که دربرپایه.اي بیشترین نقش را دارندشود، در تولید گازهاي گلخانهها مصرف مینهاي که در خاو قانون جدیدي
ها آن گونه ساخته ها، دفترها و غذاخورياي نه چندان دور خانهاروپا بر سر آن توافق اصولی به دست آمده، در آیندهاتحادیه

به همان میزندساننرخواهند شد که به جو آسیب تواند در این قانون می.کنند، آن را تولید کنندان که انرژي مصرف میو
.کشورهاي دیگر سرمشق شود

قانون .اندوگو بودهگفتمشغولها اروپا ماهبراي رسیدن به توافق، نمایندگانی از پارلمان اروپا، شوراي اروپا و کمیسیون اتحادیه
آیدبه نظر نمی.استههنوز به تأیید پارلمان و شوراي وزیران نرسید .اجرا خواهد شد2021قانون از سال .رسد که مشکلی پدید

.قانون عطف به ماسبق نخواهد شد.را به عنوان موعد در نظر گرفته بودند2018پیشتر سال
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تحول بزرگ
Claude(کلود تورمس  Turmes(در اروپاتاندارد ساختماناسگوید، توافقی که دربارهسبزها در پارلمان اروپا مینماینده سازي

موازین جدید، در آینده بر پایه.اي وجود نداردنامهدر هیچ جاي جهان چنین آیین.حاصل شده، یک تحول بسیار مهم است
اندوخته شود، عمدتا از انرژي.شوند که انرژي هدر ندهندبندي میهاي جدید چنان عایقساختمانهمه اي که باید براي مصرف
دست میخو .آیدرشید به

ها و اماکن اداري و تجاري در شود که توجه کنیم سهم خانه، اهمیت قانون جدید آنگاه روشن میرادیو صداي آلمانبه گزارش 
.کننددرصد گازهاي مضر براي جو را آنها تولید می39.درصد است40کل مصرف انرژي 

Andris(اندریس پیبالگس  Piebalgs(گوید که قانون جدید پیامی است به کنفرانس میاروپااتحادیهر ، کمیسر انرژي د
اي براي رود در آن قرارداد تازهشود و امید میکشور برگزار می162دیگر با حضور نمایندگان این کنفرانس دو هفته.کپنهاگ

.یب برسدمحافظت از جو به تصو
بخش ها باشندجویی در مصرف انرژي در خانهسازان در اروپا باید به فکر صرفهساختمانآذرماه،  1388،همشهري آنالین

16:31:52-1388آذر 1یکشنبه :زمان انتشار، 95691:کد مطلب، مسکن ، ساخت و ساز

شهرساخت چینبوم در
آب ازتوانندگوید که ساکنان آن میسخن می"زیستشهري قابل"از بوردي در یک محل ساخت و ساز در شمال چین،بیل

.هایی وسیع لذت ببرندشیر بنوشند، با وسائل نقلیه عمومی پاك سفر کنند و از پارك
فرانسه در حال حاضر طرح بلندپرو کشت و کیلومتر مربع از نمکزارهاي غیرقابل30که "شهر-بوم"ازانه به گزارش خبرگزاري

دهه دیگر به پوشاند، با انبوه جرثقیلهاي پیشین ماهیگیري را میدهکده است، و تکمیل آن دست کم تا یک ها پوشانده شده
.طول خواهید انجامید

اي ابرکارآمد براي کالنشهرهاي به شدت به عنوان گزینهسازندگان این شهر امیدوارند این آبادي نزدیک شهر بندري تیانجین 
نه تنها در  .بلکه در سراسر دنیا مطرح شودچینآلوده و با طراحی نامناسب

ما امیدواریم بر ":گفت"جینر تیانسنگاپو-شهر سینو-گذاري و توسعه بومشرکت سرمایه"گو چاي بون، مدیر اجرایی 
بگذاریمهمسایه تاثیر ".مان

توانیم به همراه هم محیط زیست شناختی، میبه نظر من با استفاده از اجزاي مناسب، و با داشتن چارچوب ذهنی درست بوم"
".را تغییر دهیم

آینده را بسازندشان را همراه کردهتوانایی کارشناسی و منابع مالیسنگاپورهاي چین و دولت جمعیت .اند تا این شهر
شهر .شودشهر شامل مدارس، تسهیالت پزشکی و مراکز تجاري مینفر است و350000درنظرگرفته براي این

خارجی مانند شرکت ژاپنی هیتاچی و شرکت بزرگ هلندي شرکت فیلیپس تکنولوژي سبز براي توسعه این شهر را فراهم هاي
رود تا از هدر رفتن انرژي هاي آن به کار میهاي دوالیه در ساختمانشوند و پنجرهسازي میهاي شهر عایقساختمان.آورندمی

رژي تجدیدپذیر مانند باد درصد انرژي شهر از منابع ان20هاي خانگی بازیافت خواهند شد و تقریبا دو سوم زباله.جلوگیري شود
شده به یک دریاچه هدایت خواهد شد تا به عنوان منبع فاضالب فراوري.یا خورشید و بقیه آن از منابع دیگر تامین خواهد شد

سوزوکی، متخصص ارشد در دپارتمان پول، اقتصاد و شهر در.مکمل آب براي جوامع محلی به کار رود بانک جهانیهیروآکی
به انجام این طرح کمک می اما "".رو استشهرها مورد نیاز هستند زیرا چین با چالش عظیم آلودگی روبه-بوم":کند، گفتکه

".شهر بسازد-تواند یک بومجدي آلودگی در چین به معناي آن نیست که این کشور نمیمشکالت 
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الگویی براي حل درازمدت مشکل افزایش جمعیت شهري در این کشور عمل رهبرا ن ارشد در پکن امیدوارند این طرح به عنوان
سال گذشته از هنگامی که اقتصاد این کشور مسیر30چین در .کند که از قبل فشار شدید بر منابع آب و انرژي کرده است

را در پیش گرفته است، شهريبیبا یک فرآیند رشدي سریع میلیونشدن روبهسابقه ها نفر به مناطق کالنشهري رو بوده است و
:کد مطلب، شهر است-چین به دنبال بومدوازدهم مهرماه،  1389، همشهري آنالین.اندهبه سرعت در حال رشد هجوم آورد

ساخت برج هاي بلند مرتبه طرح هاي .23:30:18-1389مهر12دوشنبه :نتشارزمان ا، 117549 چین در عین حال در
.جالبی را به اجراء گذاشته است

يبرج شانگها

که امروزه بیشتر براي کسب سود بیشتر و یا نشان دادن توانایی .ایجاد ساختمان هاي بلند یکی از اقدامات جسورانه بشر است
و بیش از آنکه یک نیاز اجتماعی باشد متناسب با مقتضیات اجتماعی،  ایجاد می گردند هاي اقتصادي و علمی و فنی یک کشور

گرچه نمی توان این اقدام را نادیده گرفت اما اگر در ساخت ساختمان هاي جدید و .ه استبیشتر جنبه سیاسی و رقابتی یافت
بلند و شگفت مسائل انرژي و ایمنی و زیبایی و مسائل زیست محیطی در نظر گرفته شوند این ساختمان ها منحصر به فرد 

در واقع براي نشان برج هاي شانگ هاي و برج هاي مالزي در کواالالمپور از این نم.خواهند بود ونه ساختمان ها هستند که
.اقتدار ملی و جلب توریسم ساخته شده انددادن

هاي تبخیري خورشیدي قارچ مانندطرح دستگاه
تعدادي "چتر"اجراي پروژه در، هاي باز شهري در لس آنجلس آمریکادر رقابت معماري، طراحی، مهندسی و نقشه کشی فضا

ه منظور تصفیه آب ناپاك فاضالب شهري براي تامین آب مورد نیاز گیاهان و درختان کاشته شده در ساختار چتر مانند ب
.فضاهاي شهري، ساخته خواهند شد

آب تصفیه شده.هاي شهري را طی فرایند تبخیر خورشیدي تصفیه کنندتوانند آب آلوده فاضالبهاي قارچی میاین ساختمان
همشهري.ها توزیع خواهد شدشهري طی فرایند تبخیر و متراکم سازي در میان خیابانبا هدف سبزتر کردن اماکن عمومی
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:زمان انتشار، 118283:کد مطلب، هاي تبخیري خورشیدي قارچ مانندطرح دستگاه، ، بیست و دوم مهرماه، 1389،آنالین
17:32:34-1389مهر 22پنجشنبه 

داشته د ساختمانکننحاال خیلی از هنرمندان معمار سعی می« هایی را طراحی کنند که ساکنانشان ارتباط بیشتري با طبیعت
نمونه معروف آن .هاي طبیعی استفاده کنند تا محیط زیست کمتر آلوده شودضمن بتوانند در آنها بیشتر از انرژيباشند و در

شد و حاال یکی از مهمهاي المپیکبراي بازي2008است که سال »آشیانه پرنده«ورزشگاه همین ساختمان  ترین پکن افتتاح
قرن بیست و یکم به حساب میساختمان معروف سوئیسی آن را طوري هرتزوگ و دمرون.آیدهاي دهه اول ، دو هنرمند معمار

که تهویه هواي ورزشگاه به شود کامالً به صورت طبیعی اتفاق هزار تماشاچی در آن جا می80این بزرگی که طراحی کردند
انرژي و منابع از هم نیازش مورد گرماي و سرما آب، ضمن در و باشد نداشته سوخت از استفاده به نیازي و موجودبیفتد هاي

هدف از طرح النه پرنده.در طبیعت تأمین شود .ها الهام گرفتنداین دو هنرمند معمار براي رسیدن به این
را به حفظ محیط زیست از زاویهساخته شده و توجه آدمهایی که در این دههترین ساختمانیکی دیگر از مهم اي متفاوت ها

آنها یک .اندطراحی کردههرتزوگ و دمرونلندن است این ساختمان را هم »تیت مدرن«هد، بخش جدید موزه دنشان می
ده نشده بود، به بخشی از اینهاي سال از آن استفاکارخانه قدیمی برق را که در کنار رودخانه تایمز لندن قرار داشت و سال

نظیر، با صرف انرژي و هزینه کمتر، ساختمان قدیمی خوب، اما بالاستفاده اي را به آنها با این ابتکار بی.موزه تبدیل کردند
تازه راهايها و دیدگاهتواند خیلی از اندیشهها بازدید کننده دارد و میمرکزي فرهنگی تبدیل کردند؛ مرکزي که ساالنه میلیون

دانند که با تجربه میدهند و بههاي فرهنگی اهمیت بیشتري میها به فعالیتدهد؛ این که آدمنشان میاین اقدام ....شکل بدهد
.حل کنندترايطور ریشهتوانند خیلی از مسائل را بهتر میایجاد فرهنگی غنی

»مدرنتیت«بخشی از موزه 

افتاده ساخت یکی از همین ساختمانترین اتفاقترین و بزرگیکی از مهمشاید  در تاریخ معماري ها در همین دهههایی که
، معمار مشهور کانادایی»فرانک گهري«این ساختمان که .»هالدیزنی«یا همان »دیزنیتاالر کنسرت والت«ساختمان :است

هاي جهان است و تأثیر زیادي روي انگیزترین و زیباترین ساختمانآن را براي اجراهاي زنده موسیقی طراحی کرده، از شگفت
کل موسیقی طراحی کردهگهري طرح بیرونی این ساختمان را به ش.نگاه و دید معماران دیگر و حتی عموم مردم گذاشته است

در قرن جدیدشاید به..است و متفاوت جهانی تازه هال تبدیل به نمادي شده از نوآوري و تولد دیزنی هست که .همین دلیل هم
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شکل و نوع ساختمانزیستی تنها عواملی نبودهتوجه به مسائل فرهنگی و محیط اند هایی که در این دهه ساخته شدهاند که در
هاي شهري مطرح بوده تعیین حدي مشخص براي هایی که همیشه در طراحی ساختمانیکی از موضوع.اندتأثیر گذاشته

ها یاارتفاع زیاد ساختمان.هاي بلند یک شهربوده، حدي براي بلندي آنها و حدي براي تعداد ساختمانهاي بلند ساختمان
راحتی آسمان را نبینند و این اتفاق در روحیه آنها و عملکردشان شوند ساکنان شهر بههاي بلند باعث میتعداد زیاد ساختمان

شهرهاي بزرگ ساختمانبا وجود این، همچنان در هم.گذاردتأثیر زیادي می حتی تب آن به هاي بلند ساخته میه شوند و
این اتفاق به عنوان نشانه.تر هم کشیده شده استشهرهاي کوچک خبر از کنند، بیاي از امروزي شدن استقبال میمردم از

د بیشتر براي سازندگان اینگذارد و از این که دلیل اصلی این اتفاق مسائل اقتصادي و تولید درآمتأثیري که روي آنها می
عوامل دیگر را ترین عوامل تعییندر حقیقت اقتصاد یکی از مهم.هاستساختمان کننده در معماري است که همیشه خیلی از

استتحت داده قرار دست.الشعاع که افتاد اتفاقی گذشته دهه در تصمیماما و بهاندرکاران دیگر بار یک کرد وادار را گیرندگان
..هاي بلند فکر کنندضوع تعیین حد براي ساختمانمو .

آدمتک ما داریمتک سهم تغییرها این به دادن شکل در به.ها توجه خودبا وجود از بخشی عنوان به زیست ایجادمحیط ما،
گذارند و تأثیر میماتر عواملی که در محیط زندگیهاي تازه، یا شناخت عمیقهاي فرهنگی براي آشنایی بیشتر با دیدگاهامکان

دیگرشان؛ درست همان بعضی دادن به بعضی از آنها و حذف هایمان نقش داشته توانیم در شکل دادن به خانهطور که میمیدان
آن آنها را داریم بسازیم یا با بیباشیم و زندگی کنیم که دوستش نداریم و برايتفاوتی یک عمر در خانهطور که دوست بهتر اي

.هم هیچ کاري نکنیمشدنش 
دي 25جمعه :زمان انتشار، 98750:کد مطلب.خانه هاي خود را چگونه بسازیمروزنامه همشهري، بخش محیط زیست،

1388-11:23:36

تپه سعدین در کشور مغرب پره هاي بادي در بلنداي
اش به واردات تولید کند و وابستگی"سبز"برق ، دآب، خورشید و بااي را آغاز کرده است تا با مهار مغرب برنامه بلندپروازانه

.و نهایتا حتی امیدوار است که انرژي تولیدشده را صادر کند.را کاهش دهدانرژي
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شهر طنجه را پوشانده"ظهر سعدین"هاي توربین بادي که تپه125 اند، به گفته مدیر این تاسیسات، لوبنا فارابی،مشرف بر
.ي در آفریقا استبزرگترین نیروگاه باد

که اولین گام مراکش به سوي هدف-، شخصا این مکان را مغرببه گزارش خبرگزاري فرانسه شاه محمد ششم، پادشاه 
.مگاوات برق را دارد140این نیروگاه ظرفیت تولید.افتتاح کرد-استفاده از منابع انرژي تجدیدپذیر است

کشوري 45تنها بخشی از یک طرح بزرگتر است که بوسیله یک اتحادیه رسد،این طرح مغرب، گرچه بلندپروازانه به نظر می
آب، خورشید همشري آنالین .اي استکشور مدیترانه16و پااتحادیه اروکشور27براي توسعه منطقه مدیترانه است، که شامل 

00:15:44-1389مهر 17شنبه :زمان انتشار، 117853:و باد کد مطلب

،"ظهر سعدین"نیروگاه بادي در :

اقدام شایسته دولت امارت گیردهاي تجدیدپذیر نیرو میاولین شهري که از انرژير مصدر در ابوظبی شه
رار ق.اکسیدکربن آغاز کرده استاي ديگلخانههاي جامعی را براي کاهش تولید گازهاي اخیر برنامهدولت امارات طی ساله

.ها ابالغ کندبراي سبز شدن ساختمانراها و قوانین است امروز دولت امارات مجموعه دستورالعمل

شهر مصدر با همکاري مشترك دولت امارات .عاري از کربن را آغاز کرده استشهر-همچنین ابوظبی اخیرا ساخت شهر مصدر
نیز دیگرمیلیارد دالر18میلیارد دالر آغاز شده است و قرار است 5با بودجه اولیه )اي تیام(و موسسه تکنولوژي ماساچوست

مصدر،.به امضاي دو طرف رسید2008در فوریه )تیايام(توافقنامه همکاري میان دولت ابوظبی و.به این پروژه اختصاص یابد
درصد از انرژي این 82.نفر، خدمات تجاري و شرکتی خواهد بودهزار50اکسیدکربن صفر پذیراي اولین شهر دنیا با انتشار دي

میهاي خورشیديشهر از پانل که با هاییمانده نیز با سوختدرصد باقی17هاي بادي و شود، یک درصد با توربینتامین
اکنون در حال تدویندولت دبی نیز هم.آیداند به دست میهاي پیشرفته از پسماندهاي غذایی تولید شدهکمک روش

با قوانین وهايهاي سبز است و اعالم شده که بناسازهها و قوانین مربوط بهسیاست هايهاي سازهاستانداردجدید باید مطابق
1388بهبوديالدن.سبز ساخته شوند
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، که قرار است اولین شهري در جهان باشد که صرفا از انرژي" گیردهاي تجدیدپذیر نیرو میشهر مصدر
شهر طراحی" علوم شده ابوظبی شهر مصدر انستیتو ساکنانش،دانشجویان به گزارش .شودمیو تکنوژي مصدر،، میزبان اولین

:محیطی گفتهاي زیستزاده، رئیس این انستیتوي متمرکز بر پژوهش درباره تکنولوژيخبرگزاري فرانسه دکتر فرد معاون
نفر آنها در این شهر در پردیس دانشگاه زندگی 100که از این تعداد .نفر است175تا 170شمار کلی دانشجویان حدود 

سایت این شهر وب.ینها اولین ساکنان شهر مصدر هستند که انستیتو هنوز در حال گسترش، اولین بخش آن استا".کنندمی
کیلومتر6میلیارد دالر خرج برخواهد داشت و 22گوید این شهر است، می"منشا"شده، که نامش در عربی به معناي طراحی

پوشاند و نهایتا  خو40000مربع را خواهد کیلومتري از مرکز شهر ابوظبی قرار خواهد 17این شهر در .اهند شدنفر ساکن آن
حال حاضر ساختمان.گرفت اند، و ساختن چند بناي دیگر هاي انستیتوي مصدر تنها بخشی از شهر هستند که کامل شدهاما در

است شده آغاز .هم

نماي جلویی "مرکز دانش" انستیتو، که کتابخانه انستیتو هم در آن قرار دارد، یک سقف قوسی با صفحات خورشیدي دارد، و
.آن تقریبا به طور کامل از پنجره ساخته شده است
گیر دارند تا مانع رسیدن نور مستقیم خورشید به درون آفتابها همه پنجره":حمزه کاظم، معاون اجرایی و مالی انستیتو گفت

ها با نور غیرمستقیم شدن طبیعی درون اتاقشوند و به سرد شدن درون ساختمان کمک شود، در عین حال امکان روشن
".خورشید فراهم شود

یک استوانه شیشهماند؛ پلکانساختمان از جلو مانند یک ماسک غواصی می اي قرار دارند که از ساختمان هاي اصلی درون
از ماسک غواصی است که بینی را می و شبیه بخشی .پوشاندبیرون زده است،

.آجري رنگی مسکن دارند که مانند یک حلقه بیرونی در اطراف پردیس دانشگاه قرار گرفته استهاي دانشجویان در ساختمان
.دهدتقریبا ارگانیک میها به آنها نمایی هاي گرد ساختمانها و لبهاین قوس

صفحات خورشیدي هستند تا انرژي را جمع آوري کنند و بالکنهايها روي سقفاین ساختمان هاي آنها با شان داراي
.اند که بیانگر خصوصیات سنتی معماري اسالمی استهاي با طراحی هندسی پوشانده شدهکاريمشبک
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یک ساختمان فلز و شیشهها و آزمایشگاهکالس گراي بزرگ و مکعبی شکل در مرکز پردیس قرار اي آیندههاي انستیتو در
نیز با صفحات خورشیدي پوشیده شده است .دارند، و نیمی از سقف این ساختمان

بالشتکاختمان با تکهدو پهلوي س دهنده در پشتنزن بازتابهاي هوایی دراز و مستطیلی شکلی به همراه فوالد زنگهایی از
استآنها پوشیده شده است؛ این طراحی نور مستقیم خورشید را از .طراحی که به مقصود کاهش مصرف انرژي صورت گرفته
کاهش ها راکند، و همچنین میزان نور بازتابیده به خیابانمیدارد، به سرد کردن ساختمان کمکساختمان دور نگه می

.دهدمی
.دهندهاي باریک میزان درخشندگی و جذب نور خورشید را کاهش میدار و خیابانرویهاي سایبانپیاده":گویدکاظم می

کند و اثر بادهاي داغ روز را م میها و فضاهاي عموي امکان بهترین استفاده را از نسیم سرد شب فراهگیري قطري خیابانجهت
".دهدکاهش می

که جزو معماري سنتی منطقه است این بادگیر فوالدي با .این پردیس همچنین داراي یک گونه مدرن بادگیر است، ساختمانی
.شودشدن آنها میرساند و باعث خنکها به سطح خیابان میگیرد و آنها را میهاي بزرگ که در مرکز آن قرار دارد نسیملوله

رئیس 39زاده کهمعاون ماساچوست بوده است در ماه ژوئیه به عنوان سال رئیس برنامه توسعه و تکنولوژي انستیتو تکنولوژي
گوید درزاده میمعاون.انستیتو تکنولوژي ماساچوست داراي قرارداد همکاري با انستیتو مصدر است.به انستیتو مصدر پیوست

کشاورزي و در قرن بیستم تمرکز اصلی بر صنعت و توسعه بود، حالی که در قر قرن بیست و یکم "ن نوزدهم تمرکز عمده بر
".قرنی خواهد بود که به محیط زیست توجه خواهد داشت

تمرکز پژوهش هاي ما عمدتا بر موضوعاتی خواهد بود که با تغییرات آب وهوایی، محیط زیست، "بنابراین به گفته او 
".پذیر مربوط هستندهاي تداومهاي پاك و تکنولوژيتکنولوژي

درصد منابع 95-شده میلیون بشکه ذخیره نفتی ثابت82گوید این امیرنشین می"ابوظبی2010گزارش نفت و گاز سال "
.آیدخیز جهان به حساب میکشور نفتدارد و هفتمین-امارات متحده عربینفتی 

خواهد با زاده این امیرنشین میبه گفته معاون.هاي تجدیدپذیر هم بدل شوداما ابوظبی قصد دارد عالوه بر نفت به مرکز انرژي
آنها ":گویداو می.تخصص دارد، حفظ کندهاي تجدیدپذیر موقعیت خود را در تجارت انرژي که در آن گذاري در انرژيسرمایه

همشهري ".توانند با سرعت بیشتري به نتیجه برسندشناسند،و بنابراین با تنوع بخشیدن به بخش انرژي میتجارت انرژي را می
-1389مهر 15پنجشنبه :زمان انتشار، 117787:کد مطلبآنالین، 
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هاي آینده گذار معماري خانهده خورشیدي؛ پایهدهک
به منظور ساخت خانهرقابت دهکده خورشیدي که در ایالت واشنگتن در حال برگزاري است با جذب ایده هاي ایمن، هاي سبز

مبنی خانهراحت و خورشیدي می هاي آن هاي مسکونی آینده جهان را که کمبود انرژي یکی از کوچکترین بحرانتواند اساس و
هاي مختلف جهان براي طراحی، ساخت و فعالبه گزارش خبرگزاري مهر، دانشجویان دانشگاه.رود تشکیل دهدبه شمار می

به رقابت پرداخته هاي طراحی شده در رقابت خانه.اندسازي جذابترین، تاثیرگذارترین و تواناترین خانه خورشیدي با یکدیگر
ویژهرا جذب و ذخیره میخورشید و نور دهکده خورشیدي نه تنها حرارت  اي برخوردار هستند تا بتوانند از کنند بلکه از طراحی

کنندهاي خنک و سایهنسیم استفاده هايريها و فناوترین تکنولوژيهاي شرکت کننده با ترکیب جدیدتیم.ها براي تهویه هوا
ایی را با تمامی امکانات یک خانه راحت و ایمن ارائه کنند که بتواند انرژي مورد نیاز خود را تامین انرژي سبز قصد دارند خانه

.کرده و از هزینه مصرف انرژي بکاهد
تیم دانشگاه آریزونا بسیار جلب توجه میدر میان طرح ارهاي آبی برخوردار این خانه از دیو.کندهاي ابداعی دانشجویان طرح

اي و آب تشکیل شدههاي شیشهاین دیوارها از الیه.گیرندهاي حرارت خورشید مورد استفاده قرار میاست که به عنوان گیرنده
دو الیه شیشه اي را گرم می .کنداند به این شکل حرارت از شیشه به آب رسیده و هواي میان

درجه حرارت هوا کاهش پید تواند از شیشه خارج شده و در مجراي میان این دو کند این هواي گرم نمیا میدر شب هنگام که
هواي گرم را در روزهاي سرد به داخل خانه هدایت کردبه این شکل می.شودالیه متراکم می .توان

خانه خورشیدي با سقف متحرك

از صفحات پالستیکی که از بازیافت بطري هایی است که از آب اند، ساخته شده و داراي حفرههاي آب به دست آمدهاین دیوارها
رها نسبت به دیوارهاي بتنی سه این دیوا.گالن آب را در خود جا دهد215تواند این سیستم به طور کلی می.اندانباشته شده

سبک و کارآمدتر میبرابر زیرا بود خواهد آسانتر آنها نقل و حمل و بوده آنتر به دیوارها حمل از پس را نیاز مورد آب توان
.افزود

از سه هاي سیلویی طراحی کرده اند که هاي سنتی ارائه شده در این رقابت تیم دانشگاه کرنل خانهبرخالف بسیاري از طرح
فضاي4.9قطر هر یک از سیلوها .استوانه زنگ زده بزرگ بر زیر صفحه اي وسیع و خورشیدي تشکیل شده است متر بوده و

برابر  باز باقی.گیري شده استمتر مربع اندازه12آن این سیلوها در بخش جنوبی به یکدیگرمتصل شده اند و بخش شمالی آن
.مانده است

هاي مسی ساخته شده است که حرارت خورشیدي را جذب کرده و آن را در کابلCor-tenالدي به نام بدنه این سیلوها از فو
جاري می چنین .هاي آب توسط این حرارت گرم شده و مورد استفاده قرار خواهند گرفتسازد، سپس تانکزیرزمینی با کمک
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در کل می کرده و مورد استف15توان روزانه سیستمی در صورتی که این سیستم نتواند آب گرم .اده قرار دادگالن آب را گرم
.خانه را تامین کند، سیستم گرم کننده الکتریکی وظیفه آن را به عهده خواهد گرفت

براي افزایش میزان هاي ارائه شده نقشی بسیار مهم را به عهده دارند و برخی از تیمصفحات خورشیدي در طرح ها روشی را
انرژي این صفحات  تیم دانشگاه تکنولوژي ویرجینیا صفحات دوروي خورشیدي را ابداع کرده اند که.اندارائه کردهجذب

جذب انرژي را می با استفاده از یک محرك الکتریکی می توان زاویه این صفحات را نسبت .درصد افزایش دهد15تواند میزان
از صفر تا منفی  .رجه در زمستان تغییر دادد35درجه در تابستان و تا منفی 17به هر فصل

خانه خورشیدي با سقف متحرك

طرحاز دیگر قابلیت تاثیرگذار شده توانایی تعقیب نور خورشید است که دهاي تکنیک ر طرح تیمی از دانشگاه پلیهاي ارائه
سقف خورشیدي این خانه متحرك بوده با استفاده از همین توانایی می تواند میزان جذب نور خورشید .شودمادرید مشاهده می

دهد افزایش روز طول در خورشید نور مسیر تعقیب با .را
مکان تاگزار شده و خانهبر اساس گزارش سی نت رقابت دهکده خورشیدي در پارك ملی واشنگتن بر هاي ساخته شده در این

09:56:13-1388مهر 23پنجشنبه دهکده خورشیدي؛ همشهري آنالین، .اکتبر براي بازبینی در اختیار عموم قرار دارند13

خانه هایی با انرژي صفر 
سبز در نظر گرفته شده است به علت این که تمام خانه هاي انرژي صفر اصطالحی است که براي نسل جدید ساختمان هاي

که انرژي سبز  انرژي هاي مورد نیاز ساختمان در خود ساختمان تولید می شود که از طریق سیستم هاي تعبیه شده در آن
تولید صفر نیز در این مجتمع هاي ساختمانی نیز مصداق دارد زیرا در این مجتمع ها از سوخت .تولید می کنند تامین می شود

ها به صفر می رسدهاي فسیلی  این مجتمع ها داراي سیستم جامعی.استفاده نمی شود بنابر این تولید گاز کربنیک در آن
چون .براي به حداقل رساندن ضایعات، کاهش مصرف آب ، افزایش راندمان مصرف انرژي و نیاز صفر به انرژي وارداتی است

انرژي مورد نیاز در داخل مجتمع تولید می شود .1388المرضایی عبدالحسن غ.تمام
در جریان است و ساخت این خانه الگویی خواهد بود هایی براي ساخت نخستین خانهطرح شهر سانفرانسیسکو صفر در انرژي

شود از چون این ساختمان در یک شهر باستانی ساخته می.هاي مشابه در جهاناز یک طرح مؤثر سبز براي ساخت خانه
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بیهامعماري کهن منحصربهبهرهي و جدید کامالً سبکی ولی بودنبوده خواهد است.فرد بیشتري باز فضاي داراي ساختمان این
در قسمت جلو ساختمان و نزدیک به کوچه و خوابها و اتاقاتاق.و راحتی و آسایش بیشتري را براي زندگی به همراه دارد ها

هاي دیگر زندگیفضا.شودجنوب در آنها باعث جذب بیشتر گرما و نور طبیعی میهاي رو بهخیابان قرار دارند و نصب پنجره
نظیر آشپزخانه و اتاق پذیرایی در قسمت عقب و سمت شمال قرار دارند و طراحی فضاهاي عمومی به شکل باز باعث جذب 

.دهدتر جلوه میگرما و نور بیشتر شده و فضا را بزرگ
هاي متراکم و به هم فشرده به این علت است که ی و قدیمی سانفرانسیسکو با ساختماناي در شهر سنتساخت چنین خانه

.خودکفایی آن نسبت به انرژي و عاري از کربن بودن آن را به مردم نشان دهد
در این مورد می25مدت به)خورشیدي(صاحب این خانه که در صنایع سوالر گوید که تمام نیرویش را به سال کار کرده است

از شر لولهک و کنتورار برده تا گاز و برق وها رها شود؛ خانهها تالش شده تا از راندمان باالیی برخوردار ...اي بدون کنتور که
.باشد

تحمل و باوروجود آمدن خانهسیستم اصلی است که عملکرد آنها باعث به3این ساختمان داراي  .نکردنی استاي راحت، قابل
.سیستم چرخشی آب، سیستم رادیاتوري گرما و سیستم تولید برق مصرفی:د ازاین سه سیستم عبارتن

سیستم چرخشی آب
سینکهاي مصرفآب.شوداین نوع ساختمان کمترین مصرف آب را داراست چون آب در آن بهینه مصرف می هاي شده در

در ها که معموالً به فاضالب ختم میدستشویی و ظرفشویی، حمام و لوله گالونی که کف طبقه 1500اینجا در منبعی شوند،
کوچه و خیابان به مصرف میاین آب جهت آبیاري باغچه.شوندآوري میتحتانی نصب شده جمع .رسدهاي حیاط و فضاي سبز

انبارهايرود بلکه در آبشود، در کوچه و خیابان هدر نمیبام سرازیر میها از پشتهمچنین آب بارانی که از طریق ناودان
ذخیره شده و جهت آبیاري باغچه در این .رسدهاي پشت حیاط که معموالً با همسایگان مشترك است به مصرف میزیرزمینی

.ها دارندشوند که نقش مهمی در تغذیه خانوادهها انواع سبزیجات و مواد خوراکی کشت میباغچه

سیستم تهویه 
تقریباً شبیه شوسیستم گرمایش در این ساختمان کف تمام ساختمانهاي آب گرم به شکل مارپیچ،لوله.هاي فعلی استفاژها

پشت بام نصب یک دستگاه کلکتور خورشیدي که روي.ها منتقل کنندوجود دارند تا گرماي مناسب و الزم را به تمام مکان
تگاه، عمل چرخش آب را در هاي برقی نصب شده در کنار دسعهده دارد و پمپشده وظیفه گرم کردن آب مورد نیاز را به

.پمپ دیگري نیز در زیرزمین نصب شده که وظیفه آن تامین آب گرم مورد مصرف خانوار است.دهندها انجام میلوله
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تولید برق
فتوولتائیک دستگاه وسیله به نیاز مورد برق که معنی بدین خودکفاست نیز برق تولید نظر از ساختمان زايانرژي(این

ر)خورشیدي میکه تولید شده نصب بام پشت دستگاه.شودوي را8این ساختمان نیاز مورد الکتریسته است قادر کیلوواتی
.دهدمصرف، برق مورد نیاز را به حداقل کاهش میهاي کموسایل برقی خانگی کارآمد و المپ.تامین کند

بتوانند از دار ساخته شدههاي خورشیدي، زاویهجنوب است و پنل-جهت ساختمان شمال  اند تا در مواقع صبح و عصر نیز
.حداکثر اشعه خورشید جهت تولید انرژي پاك و عاري از کربن استفاده کنند

، 1388شهریور 17، روزنامه همشهري، بخش هفت اقلیم، سه شنبه ترجمه عبدالحسین غالمرضایی-یه تقل از نشریه ساینس
4930شماره 

ها؛ صفحات خورشیدي شدندپنجره، سایر سازه هاي سبز
به گزارش.ها را به صفحات خورشیدي تبدیل کننددر یک طرح ابداعی و خالقانه توانستند پنجرهMITدانشمندان دانشگاه 

توان ازي مصرف سوخت خواهد داشت به زودي میهاآوري جدید که تاثیر به سزایی در کاهش هزینهایسنا، با کمک یک فن
.ها به عنوان صفحات خورشیدي استفاده کردپنجره

پژوهشگران دانشگاه  متمرکز کردن و جهت هاي شفاف براي به دام انداختن، اند که از رنگهایی را ساختهپنجرهMITگروهی از
استفاده می در امتداد شیشه .کننددهی دوباره به نور

میراح این پنجرهتیم ط ظرفها و کم هزینه است و سال آینده در سطح تجاري در3گویند که دستاورد آنها مقرون به صرفه
.دسترس مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت

منظور به کار میفن که براي این یک جایگزین گرانآوري فتوولتائیک فعلی هاي استاندارد است اما این قیمت براي انرژيرود
.آوري فتوولتائیک رقابت کنندها آنقدر ارزان هستند که با فننجرهپ

، 22:47:3-1387تیر 24دوشنبه :زمان انتشار، 58031:کد مطلب، ها؛ صفحات خورشیدي شدندپنجرههمشهري آنالین، 
با تولید صفر می  بیوگاز یا گاز زیستی می تواند در پیل.تواند  یکی از تجهیزات بنیادي این نوع از شهرها باشدپیل سوختی

.هاي سوختی مورد استفاده قرار گیرد

بحت ونتیجه گیري
توان جلوي تولید میکارشناسان معتقدند با اقدامات موثردر باره انتشار گازهاي گلخانه ایی هشدار دهنده هايبا وجود  آمار

در حد خرد مانند .اکسیدکربن را گرفتگاز ديعظیمجمح باشد کهساختمانیهايعایق کاري در سازهاین اقدامات می تواند
هاي ساخت را شامل درصد از هزینه8تا 5هاي موثر در ذخیره کردن انرژي است و یک عایق کاري خوب تنها یکی از روش

ها نیست و در فضايتهویه عظیم در سازههايعایت شود نیازي به سیستمهاي عایق کاري رهمچنین اگر شیوه.شودمی
ولی اقدامات کالن شامل ساختن شهرهایی بزرگ و باعظمت و مدرن است که سازه .شودجویی زیادي میساختمان نیز صرفه

است که می تواند ختیسازه ها و تجهیزات سازگار با محیط زیست پیل سویکی از .هاي آن ها سازگار با محیط زیست است
پیل سوختی یکی از داوطلبان کاربرد در این مجتمع هاي .هم در سطح خرد و هم در سطح کالن مورد استفاده قرار گیرد

گاز هستند و تنها به انرژي تولیدي خود متکی می باشند ایرانیان در معماري .ساختمانی خواهد بود که فاقد کنتر آب و برق و
هایی استفاده از نیروهاي طبیعی در جهان پیشتاز بوده اند معماري بادگیرهاي شهر یزد و ساختن خانه طبیعت و الهام گرفته از
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، مسجد شیخ بهایی در اصفهان و اصالً معماري گنبدها و حوض ها و آبشارهاي ایرانی مانند آبشارهایی مجتمع فین کاشان که 
سقلی آب در آن استفاده شده نمونه ه و سایر انرژي هاي طبیعت مانند انرژي باد، انرژي .اي کوچکی از آن استتنها از انرژي

و ساختمان هاي نمونهآب ، انرژي خورشیدي، ان امروزه به صورت سازمان یافته در شهرها رژي بیوگاز و انرژي جزر و مد است
ه همزمان نیروي خورشید و باد را به کشور ما با داشتن کویرهاي وسیع ک.به کار می روند که الگویی براي سازهاي فردا است

با داشتن کوه هاي بلند و با داشتن حدود  داشتن نیرو کار و 2رایگان در اختیار ما قرار داده اند هزار کیلومتر ساحل دریا و با
رانیان ابداع اولین پیل الکتریکی را در جهان ای.جوانان مخترع و مبتکر نباید در این زمینه ها از کشور هاي دیگر عقب بماند

.1389ولی الهی .کرده اند و امروزه نیز کوچکترین پیل سوختی را نیز یک ایرانی طراحی کرده است

ابداع کوچکترین پیل سوختی جهان به سرپرستی یک ایرانی 
به.رستی یک محقق ایرانی موفق به ساخت کوچکترین پیل سوختی جهان شدندتیمی از مهندسان شیمی در آمریکا به سرپ

بهره ابعاد حدود سه میلی متر که باگیري از این پیل سوختی بسیار ظریف و کاربرديگزارش ایسنا، به گفته دانشمندان با به
هاي بسیاري این پیل در قالب بستههاي بعدهمکاري مهندس سعید مقدم، محقق ایرانی دانشگاه ایلینویز ساخته شده، نسخه

هاي سوختی به گفته محققان پیل.ها در وسایل برقی پرتابل شوندتوانند جایگزین باتريریز تولید انرژي سوخت هیدروژنی می
پیش از دستاورد اخیر ساخت باتريمی ي هاي در مقیاسهاتوانند انرژي بیشتري را در فضاي مشابه ذخیره و نگهداري کنند اما

تواند بیش اند و به عالوه یک پمپ کوچک میتر از پمپها و کنترل لوازم الکترونیکی با یک پیل سوختی بودهکوچک بسیار ساده
.از تولید خود، انرژي مصرف کند

ساخت یک پمپ و یک حسگر فشار و لوازم :گویدباره میدر اینآمریکامحقق دانشگاه ایلینویز در اورباماي سعید مقدم
الکترونیکی براي کنترل سیستمی به این کوچکی در واقع عملی نیست، حتی اگر این کار امکان پذیر شود، اغلب مقدار مصرف

.آنها بیشتر از تولیدشان خواهد بود
توانداند که میق به طراحی یک پیل سوختی بسیار ظریف شدهبا این تفاصیل، مقدم و دستیارانش در دانشگاه ایلینویز موف

.کندانرژي تولید کند در حالی که خودش به هیچ عنوان از این انرژي تولید شده استفاده نمی
حاوي هیدرید فلزي در زیر جدا می کنداین وسیله جدید فقط چهار قطعه دارد، یک غشا نازك که مخزن آب را در باال از اتاقک

مجموعه از الکترودها وجود دارددر  هیدرید فلزي یک .زیر اتاقک
کوچک در غشا به مولکولهاي آب امکان میوجود روزنه دهد عبور کرده و به صورت بخار به اتاقک برسند، وقتی بخار باهاي

غشا به جلو راننده می انجام دهد، شود، سپس سدود میشود و مسیر جریان آب مهیدرید فلزي براي تشکیل هیدروژن واکنش
کند، وقتی هیدروژن تحت فشار قرار گرفت، آب بیشتري شروع به با الکترودهاي زیر اتاقک واکنش کرده و جریان برق تولید می

.یابدواکنش کرده و فرایند ادامه می
72642:کد مطلب،ترین پیل سوختی جهان به سرپرستی یک ایرانیابداع کوچک، 1387همشهري آنالین 

22:29:35-1387دي21شنبه :زمان انتشار
صحیح انرژي و به حداقل رساندن تلفات آن  محور اساسی رشد و پیشرفت مطرح بوده و میزان مصرف انرژي در جهان بعنوان

استفاده و تأمین انرژي، اهمیت اساسی براي یک جامعه دارد و .باشدبعنوان شاخصی براي سنجش میزان توسعه هر کشور می
و طبیعت نافذ انرژي در فعالیت تولید، انتقال، .ترین تأثیر را بر محیط زیست داردهاي مختلف، بزرگبه دلیل مقیاس بزرگ

از استخراج منابع اولیه تا ارائه خدمتوزیع و مصرف انرژي، محیط  ات و مصرف نهایی تحت زیست را در حین مراحل مختلف
.ي پایدار، یک ضرورت استموضوع انرژي و محیط زیست براي توسعه.دهدتأثیر قرار می

www.sid.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

مناسب فناوري در صنایع  دیگر سوي با عدم توسعه یافتگی کشور ایران از یک سو با باال بودن مصرف سالیانه سوخت و از
از آلودگی هاي زیست محیطی نیز موجب مشکالت جدي زیست خودرو و نیروگاهی روبروست و عدم توجه به مشکالت ناشی

سوختی می تواند یک راه حل مناسب براي توسعه پایدار و بلند .محیطی در کالن شهرها شده است پیل هاي توسعه فناوري
.مدت باشد

عدم توجه به تحقیقات کافی در زمینه به -به استفاده بیشتر از سوختآوردنها و در مقابل، رويکارگیري این قبیل فناوريلذا
ما و صاحبان تکنولوژي گشته و به عقب فاصلۀ بیشتر میان دیگري از دانش و افتادن در حوزة هاي فسیلی، باعث ایجاد

اي از عوامل مختلف از جمله محدودیت منابع فسیلی، تأثیرات منفی زیست مجموعه.هاي نوین منجر خواهد شدتکنولوژي
بهره ازمحیطی، سوختگیري قیمت افزایش هیدروکربنی، انرژيمنابع ارائه روي بر آن تأثیرات و سیاسی منازعات فسیلی، هاي

مباحث انرژي و محیط زیست را در حرکت به سوي  پایدار از جمله دالیلی هستند که بسیاري از سیاستمداران و متخصصین
بر این .ت، ارتقاء کارایی سیستم انرژي وادار نموده استایجاد ساختاري نوین مبتنی بر امنیت ارائه انرژي، حفظ محیط زیس

جدید ارائه انرژي میاساس هیدروژن یکی از بهترین گزینه .باشدها براي ایفاي نقش حامل انرژي در این سیستم

ایران در مصرف انرژي یک تاز است امروزه
هاي فسیلی هستندن منبع اصلی تامین انرژي، انرژيدر ایرا.ترین عوامل ضروري براي توسعه کشور استانرژي یکی از مهم«

آنها منجر می ترینهاي فسیلی مهمخصوص سوختمصرف انرژي به.شودکه مصرف آنها به کاهش ذخایر و در نهایت اتمام
ي همواره به همین دلیل استفاده بهینه از انرژي در فرایند توسعه اقتصاد.عامل آلودگی هوا و تغییرات آب و هوایی نیز هست

اکسید کربن ایاالت متحده براساس آمار مرکز تحلیل اطالعات دي.عنوان یک هدف مهم در توسعه پایدار مدنظر بوده استبه
.رودبه شمار میCO2اکنون ایران یازدهمین کشور آالینده دنیا از جنبه تولید گاز آمریکا، هم

طور متوسط در طول هر ایرانی به.درصد بیشتر است60در جهان حدود مصرف سرانه انرژي در ایران از متوسط مصرف سرانه
سوي دیگر طی .تن معادل نفت خام است1/1کند اما متوسط جهانی آن تن معادل نفت خام، انرژي مصرف می8/1سال  از
شده استسال .هاي اخیر مصرف سرانه انرژي در کشورمان هر سال نسبت به سال قبل بیشتر

هاي تجدیدناپذیررژيوابستگی به ان
هاي تجدیدناپذیر نفت و گاز طبیعیدرصد انرژي مصرفی کشورمان از سوخت98شدت باالي مصرف انرژي در ایران در حالی است که 

اي، سوخت سبز، انرژي بادي و انرژي خورشیدي تقریبا سهمی از سبد انرژي هاي تجدیدپذیر همچون انرژي هستهشود و انرژيحاصل می
هایی به غیراز یعنی انرژي(هاي تجدیدپذیر درصد انرژي مصرفی از انرژي25طور متوسط این در حالی است که در جهان به.ندارندکشورمان

تر است، چرا که ذخایر نفت و گازطبیعی، میرااز این جنبه، آینده ایران نسبت به دنیا، نامطلوب.شودحاصل می)نفت و گاز و زغال سنگ
.1388لطفی حسین.گیهستند و نه همیش

در ایران تاکنون اقدامات کالن و خرد در سطح صرفه جوي انرژي و تولید آن صورت گرفته که قابل تقدبر است اما با توجه به 
طور خاص دریغ وزارت نیرو و بهگذاري و تالش بیبا سرمایه«وضعیت پیشتازي کشور ما این اقدامات کافی نیست براي مثال 

توسعه انرژيازمانی بهمعاونت انرژي، س این سازمان هر سال گزارش عملکرد.تاسیس شد)تجدید پذیر(هاي نو عنوان متولی
.کندخود را منتشر می

سازمان عبارتند ازترین طرحها مهمبراساس این گزارش :هاي انجام شده توسط این
تاسیس نیروگاه خورشیدي در شیراز و یزد-
)ل و بینالودمنجی(تاسیس نیروگاه بادي -
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)طالقان(گرمایی تاسیس نیروگاه زمین-
و هیدروژنتوسعه فناوري- هاي نوین از قبیل پیل سوختی
چندین طرح دیگر-

هایی که توسط سازمان انرژي اتمی تاسیس شده بودند اعم ازخورشیدي و اي مالکیت تمامی نیروگاههمچنین با اجراي مصوبه
ایبادي به سازمان انرژي در فهرست طرحران منتقل شد که هم اکنون این سازمان، این نیروگاههاي نو هاي اجرا شدهها را نیز

.خود گنجانده است
و چرا این اقدامات کافی نیست؟ مشکل کجاست؟اما 

انرژي سازمان سوي از شده انجام کارهاي فهرست به اندازهنگاهی تا را مسئله مشابه، سازمانی با آن مقایسه و نو روشنهاي اي
این دو سازمان تقریباً .انتخاب شده است)DEWI(آلمان براي این مقایسه سازمانی مشابه حتی کوچکتر در کشور .کندمی

سن دارند تاسیس شده و هم اکنون نه ساله است اما 1378هاي نو درایران یا سانا در سال سازمان انرژي.هشت سال اختالف
براین اساس، اگر این دو .گذردتاسیس شده و هفده سال از زمان شکل گیري آن می)1990(1370در سال DEWIسازمان

آلمانی فعالیتصورت خطی مقایسه کنیم، شایسته است سازمان ایرانی به قدر نصف فعالیتسازمان را به هاي سازمان مشابه
است .کرده باشد؛ اما واقعیت چیز دیگري

وهاي اجرا شده، گزارشتوانید آخرین طرحدر آن شما میداراي وب سایتی است که DEWIسازمان  را تا یک...ها، مقاالت
مراجعه به این وب.هفته پیش بیابید دهدنشان می)مرداد ماه گذشته(سایت سانا هم داراي وب سایتی اختصاصی است، اما

ناقصی از همچنین تعدادي مقاالت تر.گذشته استآخرین اطالعات آن مربوط به زمستان سال جمه شده و نیز فهرست
اندازي نشدهتر آنکه بخش مربوط به آخرین اخبار در این سایت هنوز راهاسفبار.شودهاي اجرا شده سازمان در آن یافت میطرح
به جز پرسنل سایت و (نفر است 50تعداد پرسنل متخصص در سانا حدود .نفر است70حدود DEWIتعداد پرسنل .است

).نیروگاهی
شده توسط سانا که در هاي انجامطرح است در حالی که کل طرح14821انجام شده DEWIهایی که تا کنون توسط اما طرح

فقره اعالم شده 1821انجام داده DEWIکه )غیر اجرایی(هاي مطالعاتی طرح.طرح است46سایت این سازمان نیز ذکر شده 
.طرح اعالم شده است5توسط سانا انجام شده)یغیر اجرای(هاي مطالعاتی است حال آنکه طرح

جامع تحقیقاتی را منتشر کرده3نشریه آماري و 3شماره مجله تخصصی، 32پژوهش علمی، 37تاکنون DEWIسازمان  طرح
فقط  شامل مقاالت و(پژوهش علمی 74لوح فشرده آموزشی و 13نشریه آموزشی، 9است، در حالی که تا مرداد ماه گذشته،

.منتشر شده است)سانا(هاي نو از سوي سازمان انرژي)هاي دانشگاهیپایان نامه
از 160تا کنون DEWIسازمان  نفر گواهینامه این جلسات را 2900سمینار و کنفرانس تخصصی و آموزشی برگزارکرده و بیش

.انددریافت کرده
.ود ارائه نداده استهاي آموزشی خسازمان سانا تاکنون گزارشی از جلسات و برنامه

باید چیزي هاي بازگشتسال تالش سانا براي معرفی و توسعه انرژي10با در نظر گرفتن  پذیر، حداقل موفقیت مورد انتظار،
:شبیه این باشد

داشته باشد در زمینه هر یک از محصوالت مرتبط، حداقل یک تولید-1 شرکت بزرگ100در آلمان تنها (کننده داخلی وجود
زمینه تولید و تاسیس نیروگاهف میان حدودقط در DEWIشرکت با مشارکت و همیاري 27هاي بادي تاسیس شده که در این

هستند ، اما در کشور ما تعداد تولید)اندتاسیس شده مجتمع شهید قندي (کنندگان محصوالت مرتبط کمتر از انگشتان دست
سلولتولید ).کننده آبگرمکن خورشیديصوصی تولیدهاي فتوولتائیک و یک شرکت خکننده

www.sid.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

سال در زمینه10با توجه به خلق و خوي ایرانی که عالقه مفرط به تولید و ابداع دارد، حداقل -2 در ابداع یا اختراع جدید
.متأسفانه در این زمینه هیچ آماري وجود ندارد.هاي نو ثبت شودانرژي

ها، حضور شرکت)ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان(کشور و نیز کشورهاي همسایه با توجه به بازار فعال انرژي در داخل -3
به.هاي ایرانی در این بازار باید بسیار چشمگیر باشدو سازمان عنوان نماد ایرانی این درحالی است که فقط پیمانکاران خصوصی

دارند .در این بازار حرفی براي گفتن
تجدیدنا در زمینه انرژيشاید مشهورترین طرح اجرایی سا ساخت این .کیلوواتی باشد600پذیر، طرح ساخت نیروگاه هاي

خلق شد، ایران را در مقام چهارمین کشور سازنده نیروگاه اما.هاي بادي در زمان خود قرار دادنیروگاه که فناوري آن در ایران
اطال آمده دست به فناوري و نیروگاه سازندگان سرنوشت از کسی دارد؟آیا ع

تجدید نظر در راهبرد اجرایی سازمان را هاي فعلی آن سازمان نیز سؤاالتی را بر میاز زاویه دیگر، انجام طرح انگیزد؛ سؤاالتی که
:ازجمله نکات سؤال برانگیز عبارتند از.سازدضروري می

تاسیس نزدیک به .قیمت و کم بازده هستندهاي فتوولتائیک خورشیدي بسیار گرانسیستم:هاي فتوولتائیکاجراي نیروگاه-الف
هزار 200گذاري نتیجه این سرمایه.هزار دالر بوده است200گذاري بیش از کیلووات پایلوت نیروگاه به معنی سرمایه300

بازده، وضعیت سرمایه هاروگاههاي نگهداري این نیگذاري، شرایط و هزینهدالري تاکنون چه بوده است؟ آیا گزارشی از عملکرد،
خصوصی سازمان نگهداري میوجود دارد یا صرفا این اطالعات به شود؟عنوان اطالعات داخلی و

با قیمت بیش از )و نه فناوري ایرانی(کیلوواتی با فناوري وارداتی 660هاي هم اکنون نیروگاه:هاي بادياجراي نیروگاه-ب
گذاران انرژي باد، به جز مصوبه دولتی خرید تضمینی برق انا براي سرمایهاما عمالً س.شوندهزار یورو در کشور تولید می900

دهد؟گذاران قرار میچه امکانات و تسهیالتی در اختیار سرمایه)که ربطی به سانا ندارد و از خدمات توانیر است(
روشنایی روستایی فتوولتائیک، آبگرمکن(هاي خورشیدي کوچک طرح-ج که عمالً در سطح بسیار..).هاي خورشیدي واز قبیل

قرار داشته و از آن سازمان »مصرف سوختسازيسازمان بهینه«شود و بخش بزرگی از آنها تحت پوشش کوچکی انجام می
را انتخاب کند؟هایی با چه راهبردي انجام شده؟ آیا سانا باید مشترياجراي چنین طرح.گیردمییارانه هاي چنین محصوالتی

فعالیتبا توجه-د گرمایی وجودهاي زمینهاي زیرزمینی فالت ایران، عمالً مکان مناسبی براي تاسیس نیروگاهبه شکل و نوع
هاهدف آن سازمان براي تاسیس پایلوت این نیروگاه.هاي بزرگ کافی نیستگذاريندارد و یا ظرفیت این نقاط براي سرمایه

چیست؟
در این این انرژيسازمان براي توسعهتولید انرژي خورشیديحت کشوربرايدرصد مسا70با توجه به مناسب بودن -ه

چه کرده است؟مناطق
هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در کشور، چرا ظرفیت تولید همزمان هنوز پاسخگوي مصرف 50هم اکنون، با وجود بیش از -و

هزار مگاواتی شبکه نیست؟32
اي کرده است؟خش خصوصی به جز خرید تضمینی برق چه همکاري و بسترسازيگذاري بسانا براي سرمایه-ز
زمینه ارائه عنوان یک سازمان متولی توسعه انرژيبه-ح چه خدماتی براي محققان و نوآوران در این نو، این سازمان هاي

دهد؟می
توانند مشتریان خوبی براي محصوالت میکشورهایی که از نعمت نفت و گاز محرومند، مانند افغانستان و پاکستان، مسلماً-ط

.هاي نو ایران باشندانرژي
کنندگان کوچک آمریکایی هم در این بازار داغ مشغول فروش محصوالتی مثل آبگرمکن این در حالی است که بسیاري از تولید

داخلی به این بازار چه اقدا.پزي خورشیدي هستندو اجاق خوراك می کرده است؟سانا براي تشویق سازندگان
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:کد مطلب، همشهري آنالینهاي نو، آشتی با طبیعتانرژي،1387، زاده سید علیوکیلنقطه نظرات و سواالت مشترك 
محیط زیست دانشگاه شهید گروه1389و ولی الهی جالل ، 09:29:08-1387شهریور 16شنبه :زمان انتشار، 62571

.رجایی دانشکده عمران
در آینده براي این که کشور ما بتواند به سطح کشور هاي پیشرفته برسد ملزم است که در هر زمینه ایی استانداردهاي زیست

صفر را فراهم محیطی را رعایت کند ، سازه هاي سازگار با محیط زیست را تولید کند ، ساختمان ها و مجتمع هاي تولید انرژي
صفر دست یابد الگوهایی.درزمینه انرژي هاي پاك سرمایه گذاري کندو.سازد و به وسایل و تجهیزات و زیر ساخت هاي تولید

و داراي تولید آلودگی حداقل و بر مبناي معماري سنتی و  ولی سازگار با محیط زیست از شهرها و ساختمان هاي مدرن
بسازد ما .اسالمی

منابع
همشهري امارات.1386/07/09ایسنا، بومزیستسایت کنندهایی که محیط زیست را آلوده میسازه، 1388،الدنبهبودي

.بومزیستاز سایت 
زمان .، اولین شهري که از انرژي تجدید پذیر نیرو می گیرد117787:کد مطلبهمشهري آنالین، 1389،الدنبهبودي

1389مهر 15پنجشنبه :انتشار
و پیل سوختیا–680:کد اخبار1382علیرضامان پاكیپ .سایت انرژي هیدروژن16/4/1382:تاریخنرژي هیدروژن

اتمیانرژيسازمانومدرستربیتدانشگاه، زیستمحیطوسوختیهايپیلهیدروژن،، 1387زاد اسماعیل ، ایرانیورساعی
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11:07:56-1388آذر 1یکشنبه 
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09:29:08-1387شهریور 16شنبه :نتشارزمان ا

صفر استانداردهاي زیست، 1388ولی الهی جالل ،  ، محیطی و نقش پیل سوختی در توسعه پایدارتولید
ایران–تهران –دانشگاه شهید رجایی لویزان سومین همایش پیل سوختی ،

:به نقل از کتاب هايهاي سوختی در ایران باستانپیل، ویکی پدیا 
Hiddenکتاب  History
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chemicalکتاب  and electrochemical energy systems برگرفته از»http://fa.wikipedia.org«
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www.methanex.com/fuelcells Methanol fuel cell alliance presentation, 2002 fuel cell seminar,palm spring
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