
انرژی، حرکت، زندگی
میالد رحیمی



پیامدنمونه

  co2میزان 2000الی 1700سال از

 ppmبه  ppm 280جو از 
سال هرگز 650.000که در >400

نبودهppm300باالتر از 

در2003سال )گرمایش زمین 
(نفر کشته26.000اروپا 

برف های کوه های % 16کاهش 
راکی  

برف های %  80کاهش
کلیمانجارو

توفان کاترینا 
.
.
.

500سال آینده به 100الی 50در 
می رسدppm600الی 

وز تولید هفتاد میلیون تن در هر ر
ناشی  CO2تن در هر ثانیه،800یا 

از سوخت های فسیلی



پیامدمکانسالنمونه

وارونگی هوا باعث شد هوای 
5آلوده کارخانه ذوب آهن را 

نگه داردروز باالی شهر
1948

از شهرهای یکی
کوچک 

پنسیلوانیا

نفر 14000نفر از 6000
بیمار شدند

الگوی غیرعادی هوا باعث
زغال ناشی از غبارشد

مصرف انرژی صنعتی و 
خانگی در باالی شهر حبس

شود

لندن1952
مرگ سه تا چهار هزار نفر 

ی در اثر عفونت های تنفس
و خفگی

نشت گاز سمی متیل 
هند1984ایزوسیانات

20000نفر کشته و 4000
300تا 200معلول، نفر

هزار نفر آسیب دیده



هزینهپیامدمشکل

قرار گرفتن نوزادان پیش از تولد در معرض
جیوه

های مغزی و مشکالتکاسته شدن فعالیت
کودک 630.000مربوط به رشد را هر سال در 

دهد افزایش می
میلیارد دالر8/7



هزینهپیامدمشکل

3.000.000مورد سرطان پوست و 150.000.000تقلیل الیه ازن
تریلیون دالر 216مرگ در طول قرن 



سال در نظر بگیریم1میلیون سال را 100اگر هر 
سال است46سن زمین 

سالگی جنگل ها و گیاهان ساخته شدند42از 
سال پیش دایناسورها بودند1

یک هفته پیش عصر یخبندان 
ساعت روی زمین بوده است4انسان جدید حدود 

........  و بیش از یک دقیقه از انقالب صنعتی نمی گذرد

کتاب جهان پایدار نوشته دکتر حسام زند حسامی



کشورهای توسعه یافته کشورهای درحال توسعه

افزززایش جمعیززت بززه علززت •
افزایش سطح بهداشت

کاهش منابع بزه علزت مصزرف •
بدون توجزه توسزک کشزورهای 

توسعه یافته

ایجاد بحران زیست محیطزی •
ند به علت توسعه تک بعدی چ

کشور

هتمایل سایر کشورها به توسع•
از به افزایش سطح توقع بشر و نی•

تجهیزات بهتر



دو راه برای حفظ 
حیات در کره زمین

توقف مسیر 
توسعه

تغییر مسیر 
توسعه



اقتصادی

به گونه ای توسعه یابیم که آیندگان نیز بدون دغدغه زندگی کنند

توسعه پایدار



انرژی چیست؟

.استکارمایهانرژیفارسیمعادل•

.استکارانجامتواناییانرژی•

.شودمیمنتقلدیگرشکلبهشکلیکازفقطبردبینازنهوکردایجادراآنتوانمینه•



:انواع مختلفی از انرژی وجود دارد

حرارتی•

نورانی•

صدا•

کشسان•

گرانشی•

جنبشی•

الکتریکی•

شیمیایی•

ایهسته•



استفاده از انرژی

ینابا.کندمیاستفادهعملکردوزندگیبرای(غذااز)شیمیاییانرژیازانسان

دهاستفادیگرمنابعازانرژیزیادیمقادیرازهمچنینمامدرن،جامعهیکدرحال،

.کنیممی

طوالنی؛هایمسافتدرارتباطبرقراریوسفر•

؛گرمایش/هواتهویهمثالعنوانبهخود،محیطکنترل•

ها،ماشینها،جاده.مثالعنوانبهمحصوالت،وموادازبسیاریساختوتولید•

.آمادهغذایها،ساختمان



منابع انرژی

:کردتقسیمنوعدوبهتوانمیراانرژیمنابع

؛(آبیبرقمثالعنوانبه)پذیرتجدید•

.(طبیعیگازوایهستهنفت،سنگ،زغالمثالعنوانبه)تجدیدقابلغیر•



انرژی برگشت ناپذیر

خایرذازآنها.هستندفسیلیهایسوختازهایینمونهطبیعیگازوسنگزغالنفت،•

.اندشدهتشکیلسالهامیلیونطولدربیولوژیکی

تمامنهایتدرآنهاوداردوجودزمیندرفسیلیهایسوختازمحدودیمقدار•

.شدخواهند

کرد،استفادهدوبارهوکرداحیاراآنهاتواننمیفسیلی،هایسوختازاستفادهازپس•

.نامندمیناپذیرتجدیدراآنهابنابراین

اروپااتحادیهوچینمتحده،ایاالتتوسطجهاندرفسیلیهایسوختازنیمیازبیش•

.شوندمیگرفتهنظردر"پیشرفته"کهکشورهایی...شودمیمصرف



اناتمیعوخامنفتانواعشاملجهان شدهاثباتنفتیذخایرازنیمیبهنزدیککنونتا•

،استشدهبرداشت

تاشورکتثبیت شده،ذخایرحجمبودنثابتوفعلیسطحدرنفتتولیدتداومصورتدر•

.داشتخواهدتولیدبراینفتآینده،سال108

.بودخواهدکافیآیندهسال50ازبیشتاکشورنیازتامینبرایموجودگازیذخایر•



زندگیادریدرریزحیواناتپیشسالهامیلیون.دارندبیولوژیکیمنشانیزگازونفت•نفت و گاز

گیاهانتوسطفتوسنتزوخورشیدنوروگرمابهآنهااکوسیستمامروز،مانند.کردندمی

.نشدندپوسیدهاماافتادندالیوگلدردریاتهدرمردندوقتی.بودوابسته

وزنازناشی)فشارودما.شدندمدفونماسهوگلاعماقدرآنهاسال،میلیون هاطیدر•

گازوخامنفتبهرامردهحیواناتوسنگبهراماسهوگل(عمیقدفنورسوبات

.کردتبدیلطبیعی



نفت و گاز

هاوگاهنیردررانفتکاراینبرایسوزاند،برقتولیدبرایتوانمیراگازونفت•

بشیجنانرژیدارایکه)بخاراین.شودتولیدبخاروشودگرمآبتاسوزانندمی

آورد،میدرحرکتبهرا(مکانیکیانرژی)توربینیکهایپرهسپس(است

(ریکیالکتانرژی)برقچرخدمیکههنگامیواستمتصلژنراتوریکبهتوربین

.کندمیتولید



وساتوبهواپیما،اتومبیل،درسوختعنوانبههمچنیننفت•

اینکهازقبل.شودمیاستفاده(شیمیاییانرژی)قطارو

خامنفتداد،قراربنزینپمپدرخودروهادرراآنبتوان

 هایسوختبهتاشودتصفیهنفتپاالیشگاهیکدرباید

دیلتبجتموتورسوختوگازوئیلبنزین،مانندمختلفی

.شود

تیکیپالسمحصوالتمختلفانواعبهتواندمیهمچنیننفت•

سیاربطبیعیمنبعیکبنابراینشود،تبدیلشیمیاییو

.استارزشمند

بهارکربناکسیددیگازسوزند،میگازونفتکههنگامی•

واستایگلخانهگازیکCO2.کنندمیآزاداتمسفر

.شودمیجهانیگرمایشموجب



رشیدخوانرژیوکردندفتوسنتزدیگرگیاهانودرختانپیش،سالمیلیون300حدود•زغال سنگ

.کردندذخیرهرا

.کردجلوگیریآنهاپوسیدگیازالیوگلوافتادندباتالقآبدرمردهگیاهان•

.کردفشردهراگیاهبقایایوشدانباشتههمرویالیوگلسالها،گذشتبا•

سنگزغالبهمردهگیاهانوسنگبهتبدیلگلفشار،اینتحتسالهامیلیونازپس•

.شدتبدیل

تا360کربنیفردورهنامبهزمانیدرداریم،زمینرویامروزهکهسنگیزغالبیشتر•

زمینربیشتکهزمانیاست،شدهتشکیل!(دایناسورهاازقبل)پیشسالمیلیون299

.بودشدهپوشیدهاستواییهایباتالقدربریتانیاجملهاز





ونفتکهروشیهمانبهبرقبراییاکردنگرمبرایتوانمیراسنگزغال•زغال سنگ

.سوزاندگاز

:مزایا•

استارزانیانرژیمنبعواستفراوانبسیارسنگزغال•

:معایب•

ازتربیشحتیکربناکسیددیزیادیمقدارسوزد،میسنگزغالکههنگامی•

.ستاجهانیگرمایشعواملبدترینازیکیبنابراینکند،میآزادگازونفت

رانیتروژناکسیددیوگوگرداکسیددیسوزد،میسنگزغالکههنگامی

.کندمیکمکاسیدیبارانبهکهکندمیآزادجودرنیز

استمضرزیستمحیطبرایسنگزغالاستخراج•



ییشیمیاعناصرپلوتونیومواورانیوماصلیهسته ایسوخت هایانرژی هسته ای

انرژیکردنآزادبرایهسته ایسوخت های.هستندرادیواکتیو

ندمی کنشرکتهسته ایواکنش هایدربلکهنمی شوند،سوزانده

اگرمعنوانبهانرژیزیادیمقادیرکردنآزادبرایاتم هاآندرکه

زغالگازونفتمانندبرقتولیدفرآیندبقیه.می شوندتقسیم

کهشودمیاستفادهآبجوشاندنبرایگرماییانرژیاست،سنگ

هکچرخاندمیراهاتوربینسپسبخاراین.کندمیتولیدبخار

.دهدمیسوقبرقتولیدسمتبهراژنراتورها



:مزایا

کنندنمیآزادمضرایگلخانهگازهایایهستههایسوخت•

یدتولزیادیانرژیایهستهسوختازکمیمقدارهستند،کارآمدبسیارآنها•

کندمی

:معایب

.استخطرناکبسیارکهکندمیتولیدرادیواکتیوهایزبالهایهستهانرژی•

زیادیمقادیرمعرضدرگیاهانو(انسانجملهاز)حیواناتکههنگامی

زباله های.باشدمضربسیارآنهابقایبرایتواندمیهستند،تشعشع

ووندشبستهظروفدربایدوشونددفعوحذفنیروگاه هاازبایدرادیواکتیو

.نباشندرادیواکتیودیگرکهزمانیتاشونددفنسالهزاران

شود،ایمنیصرفبایدزیادیپولامااست،اعتمادقابلایهستهانرژی•

.استگرانبنابراین



خورشید



انرژی تجدید پذیر

راخوداورانیوموسنگزغالگاز،نفت،کهزمانی.آورندنمیدوامهمیشهبرایناپذیرتجدیدانرژیمنابع•

خواهانبیشتریمردم)جهاندرانرژیتقاضایافزایشدلیلبه!بودنخواهدآنازخبریدیگرکنیم،تمام

دنبالهببایدماهستند،(غیرهودورکشورهایبهپروازبهتر،هوشمندهایتلفنبزرگتر،هایتلویزیون

شیدی،خورانرژیباد،مانندپذیرتجدیدانرژیمنابع.باشیمپایدارانرژیتولیدبرایمختلفیهایراه

ارهابوبارهاتوانندمیوشوندنمیتمامزیراهستندپایدار(زمینگرمای)گرماییزمینوامواجنیروی

.گیرندقرارمجدداستفادهمورد

ستداردوبسیارآنهابنابراینکنند،نمیآزادجودررامضرایگلخانهگازهایتجدیدپذیرانرژیمنابع•

.هستندزیستمحیط

جدیدناوری هایفبهبنابرایناست،فسیلیسوخت هایازپیچیده تربسیارتجدیدپذیرمنابعازبرقتولید•

.باشدپرهزینهمی تواندآنتوسعهکهداردنیاززیادی



.استیافتهافزایش90ppmگذشتهسال70درکهاست(2018اکتبر)CO2407ppmغلظت•

گذشتهسال200درسانتیگراددرجه1.1جهانیگرمایش•

اقیانوسشدناسیدی•

سالهردرمترمیلی3.2~دریاسطحافزایش•

یخورقهجرمکاهش•

طبیعیهاییخچالرفتنازبین•

دهههردردرصد13میزانبهشمالقطبیخکاهش•



پمپاژهااقیانوسوجوبهکهراCO2مقداربتوانیماینکهبرایتجدیدپذیرهایانرژی•

،دهیمکاهشراهواییوآبتغییراتخطرناکسطوحبتوانیمتادهیمکاهشکنیممی

رسراسدردولت هابرایبزرگنگرانییکهواییوآبتغییراتکاهش.استمهمبسیار

بهدبایماشده،صنعتیتازهکشورهایدربه ویژهانرژی،روزافزونتقاضایباواستجهان

.باشدپایدارآیندهنسل هایبرایکهباشیمانرژیتولیدمختلفراه هایدنبال

افزایشسانتیگراددرجه1.1نوزدهمقرناواخراززمیندمایمیانگینجهانی،گرمایش•

درشدهثبتسرعتسریعترینباگذشتهسال35درگرمایشاینبیشتر-استیافته

دیگروکربناکسیددیکهافتدمیاتفاقزمانیزمینکرهشدنگرم.استدادهرختاریخ

ازکهراخورشیدیتشعشعاتوخورشیدنوروشوندمیجمعجودرایگلخانهگازهای

رارففضابهتشعشعاتاینمعمول،طوربه.کنندمیجذباندشدهمنعکسزمینسطح

راماگربیاورند،دوامجودرقرن هاتاسال هابرایمی توانندکهآالینده هاایناما-می کنند

.گلخانه ایاثر-می شوندسیارهشدنداغ ترباعثومی اندازنددامبه



H2O)اسیدودهدمیواکنشاقیانوسآبباکربناکسیددی:اقیانوسشدناسیدی• + CO2

H2CO3کهکندمیتولید((کربنیکاسیدpHمیتراسیدیراآن)دهدمیکاهشرااقیانوس

ظحفبرایکهراکلسیمکربناتنمی توانندمرجان هااست،اسیدیخیلیشرایطوقتی.(کند

یهازیستگاهرفتنبینازبهمنجرکه.می شوندحلوکنندجذبدارندنیازخوداسکلت های

توسطشدهجذبکربن.استدریاییحیاتازگونههزارانخانهکهشودمیهاصخرهحیاتی

.می یابدافزایشتنمیلیارد2سالهراقیانوس هاسطحیالیه های

آبحرارتیانبساطویخصفحاتشدنذوبدلیلبه،سالدرمترمیلی3.2:دریاسطحافزایش•

یخ.یابدمیکاهشگیگتن413سالهرجنوبقطبوگرینلندیخیهایورقه،یخیصفحاتتوده•

یابدمیکاهشدرصد13دهههر-شمالقطب

آلپ،کوه هایدربه ویژهجهانسرتاسردرطبیعییخچال های:طبیعییخچال هایرفتنبیناز•

.هستندتقلیلحالدرآفریقاوآالسکاراکی،کوه هایآند،هیمالیا،



انرژی باد
پروانه

ژنراتور

برج

مزرعه انرژی باد

توربین باد

بادهای قوی•

باالی تپه صاف•

توربین ها در جهت باد غالب•



زیادیحدتادکنتولیدتواندمیبادیتوربینیککهایالکتریسیتهنتیجهدروتوانمقدار•

:استمعادلهاینازاستفادهبابادسرعتاساسبر

Power = ½ ρAV3

ρ = 1~ ;چگالی هوا kg m3

A = مساحت چرخش(π r2 )
V = سرعت باد (m s-1)

(وات)

0.5((π × 0.52)(53)) = 49.1 Watts

0.5((π × 0.52)(103)) = 392.7 Watts



انرژی خورشیدی

ادهاستفگرماییانرژیتولیدبرایحرارتیخورشیدیهایپنلاز•

.شودمی

نورسیلیکون،ازشدهساخته(PV)فتوولتائیکهایسلول•

کنندمیتبدیلبرقبهمستقیماًراخورشید

یدتولایگلخانهگازهایندارد،سوختهزینهخورشیدیانرژی
ایناب.کندتامینرادورافتادهمناطقبرقتواندمیوکندنمی

مانندکمیابفلزاتبهPVهایسلولکهآنجاییازحال،
.هستندگرانبسیاردارند،نیازایندیموکادمیوم





انرژی زمین گرمایی

Cold 
water

Hot 
water

Steam

Generator
Electricity pylon

Cooling tower Turbine

Water is heated

Homes and 
buildings

Injection 
well

زاگرماییانرژیگرماییزمینانرژی
رعناصفروپاشیاثردرکهاستزمین

ازباقیماندهگرمایورادیواکتیو
سالمیلیارد4.5درزمینشکل گیری

آبهایچشمه.می شودتولیدپیش
امحمبرایسنگیپارینهزمانازگرم

رومیواستشدهمیاستفادهکردن
برایگرماییزمینانرژیازها

حمامکردنگرموکفازگرمایش
کردند،میاستفادهخودعمومیهای

گرماییزمینانرژیامروزهحالاینبا
شدهشناختهبرقتولیدبرایبیشتر
.است



انرژی برق آبی
میاستفادهجاریآبجنبشیانرژیازهیدروالکتریکنیروی•

نمخازدرآبزیادیمقادیرذخیرهبرایآبیبرقسدهای.کند

صورتدر.اندشدهساختههارودخانههایدرهازشدهساخته

آب.شودمیخارجسدهایلولهطریقازآببرق،بهنیاز

ربینتوویابدمیجریانپایینسمتبهگرانشتأثیرتحت

.چرخاندمیبرقتولیدبرایراژنراتورهابهمتصلهای

رهدمناسبمکانیافتنبهوهستندگرانآبیبرقسدهای•

ورادافبرخودنوبهبهاین.دارندبستگیسیلوساختبرای

وهایالگبرهمچنینوگذاردمیتأثیرآنجادرساکنحیوانات

.گذاردمیتأثیرهاماهیمهاجرت

مخزن سد

سد

توربین

ژنراتور



سوخت های زیستی
ازمستقیمطوربهتودهزیستازکههستندهاییسوختزیستیهایسوخت•

عتیصنیا/وخانگیتجاری،کشاورزی،هایزبالهازمستقیمغیرطوربهیاگیاهان

وزهامرکهگیاهانیازاماهستندفسیلیهایسوختشبیهآنها.شوندمیتولید

شدهساختهاندکردهرشدپیشسالهامیلیونکهگیاهانیجایبهکنندمیرشد

لیاصنوعدو.باشندتجدیدقابلتاشوندساختهسرعتبهتوانندمیآنها.اند

.هستندبیودیزلوبیواتانولزیستیسوخت

ستدبه...ونیشکرذرت،مانندمحصوالتیتخمیرازکهاستالکلیبیواتانول•

شارانتکاهشواکتانافزایشبرایبنزینافزودنییکعنوانبهمادهاین.می آید

.شوداستفادهسوختعنوانبهمستقیماًتواندمییاشودمیاستفادهکربن

دانهندمانگیاهیچربی هایازکهاستروغنبرمبتنیزیستیسوختیکبیودیزل•

یدمونوکسذرات،کاهشبرای.می شودتولیدنخلروغنوسویادانهآفتابگردان،

سوختنقلیهوسایلبهمستقیماًیادیزلینقلیهوسایلازهاهیدروکربنوکربن

.شودمیاستفاده



سوخت های زیستی
نقلوحملهایسوختکلازدرصد4زیستیهایسوخت،2015سالدر•

زیستیهایسوختجهانیتولید.دادندمیتشکیلراجهانسراسردر

زیستیهایسوختاز٪72تولیدبااستبرزیلومتحدهایاالتسلطهتحت

.کردتولید٪12کهاروپاآنازپس-2015سالدر

ینحدرزیراباشند،خنثیکربنبایدایده آلحالتدرزیستیسوخت های•

ازرانکرباکسیددیمی کنند،تولیدسوختنهنگامکهاندازههمانبهرشد،

درفسیلیسوخت هایاینکهدلیلبهحاضرحالدراما.می کنندجذبجو

ودهاکساختدرمثالعنوانبهمی شوند،استفادهزیستیسوخت هایتولید

،نیستندخنثیکربنحاضرحالدرمزرعه،تجهیزاتبهسوخت رسانیو

یفسیلسوخت هایمستقیمسوزاندنبهنسبتکمتریCO2هنوزاگرچه

.می کنندآزاد



کاستاریکا
وسدهارودخانه ها،سرانهباالیمقداردارایکاستاریکا•

2926میانگین:استسرانهبارندگیچهارمینوآتشفشان ها

خوبتجدیدپذیرانرژی هایتولیدبرای-سالدرمیلی متر

.است

2017سالدرراکاستاریکابرقدرصد99تجدیدپذیرهایانرژی•

درروز300مدتبه.بودHEPآندرصد78کهکردندتامین

ازراخودبرقتمامکاستاریکا2018سالدردوبارهو2017سال

.کردتولیدپذیرتجدیدانرژیمنابع

صرفاً کهسدیاولینعنوانبه1979سالدرآرنالدریاچهسد•

برق.دشساختهبودشدهگرفتهنظردرآبیبرقازاستفادهبرای

.کندمیفراهمراکاستاریکاازدرصد12انرژیتامینبرایکافی 2017تولید برق در کاستاریکا 



کهاستپذیرتجدیدهایانرژیازکاستاریکادربرق٪99کهحالیدر•

یمکارنفتباکهاستنقلوحملازکاستاریکادرانرژیمصرف70٪

.کند

میانگینازبیشترکهداردنفر1000هردراتومبیل287تقریباًکاستاریکا•

.استالتینآمریکایوجهانی

ینترشلوغبهراکاستاریکاپایتختخوزه،سنخودرومالکیترشد•

.استکردهتبدیلالتینآمریکایدرشهر

است،جهانهایگونهزیستیتنوعازدرصد5ازبیشمیزبانکاستاریکا•

.گیردمیبردررازمینسیارهازدرصد0.03کهایخشکیوجودبا

دمی تواننمی کنند،تامینراکشوربرقاعظمبخشسدهاکهحالیدر•

بریرتأثمانندباشند،داشتهاجتماعیوزیست محیطیمخربپیامدهای

.بومیجوامعجابجاییووحشحیاتدراختاللسالم،رودخانه های



برزیل
شودمیکشتبرزیلدرنیشکرکهاستسالصدها•

.استمتحدهایاالتازپسزیستیاتانولکنندهتولیددومینبرزیل•

کهکردتولیدنیشکرازاتانولگالنمیلیارد7.295برزیل2016سالدر•

.استجهاناتانولتولیدکلازدرصد27.4معادل

.ستاکردهجایگزینبیواتانولباراخودنیازموردبنزینازدرصد42برزیل•

سوختمی شوند،فروختهبرزیلدرامروزهکهجدیدیخودروهایدرصد90•

تقاضایلدلیبه(کنندکارخالصاتانولیابنزینبامی توانند)انعطاف پذیر

.هستندمصرف کننده

ذیرپانعطافسوختبانقلیهوسایلونیشکراتانولترکیب،2003سالاز•

شدهتنمیلیون350ازبیشبرزیلکربناکسیددیانتشارکاهشباعث

.است



شدهاییزدجنگلبرایبیشترتقاضایبهمنجراتانولبراینیشکررشد•

زیستیتنوعوزداییجنگلمورددرنگرانی-است

دیزلسوختیاگازوئیلازکمتر٪90تازیستیاتانولمستقیمانتشار•

کشترایبزمینپاکسازیوتولیدبامرتبطغیرمستقیمانتشارامااست،

.باشدتوجهقابلتواندمیواستمتفاوتبسیارنیشکر

اتانوللیتر1تولیدبرای-کندمیاستفادهزیادیآبازنیشکرتولید•

.استنیازآبلیتر4بهتولیدی



:شودمیمصرفدستگاهتوسطانرژیچقدرثانیههردر•

(وات)توان=(ژول)انرژی/(ثانیه)زمان•

تریبیشانرژیبهثانیههردرباشد،قدرتمندتردستگاهچههر•

ردژولبابرابرکهشودمیگیریاندازهواتباتوان.داردنیاز

50ثانیههردرواتی50المپیک.مثالعنوانبهاست،ثانیه

.کندمیمصرفانرژیژول

مدتبرایفقطاماکنندمیمصرفزیادیانرژیتوستروکتری•

رژیانهاتاپلپوهاتلویزیون.شوندمیاستفادهکوتاهیزمان

ازمتوالیهاساعتبرایتوانمیاماکنندمیمصرفکمتری

ست،امعمولیالمپازگرانترمصرفکمالمپ.کرداستفادهآنها

.کندمیمصرفکمتریانرژیزمانگذشتبااما

2400 w

50 w

10 w

150 w

100w
800w 700 w

4w



بازیافت و انرژی
ادیزیانرژیتولیدبرایکنیممیاستفادهروزهرماکهمحصوالتی•

هبشدنشارژبرایهوشمندگوشی هایمثال،برای.کنندمیمصرف

اجاستخرویافتنبرایاولوهلهدرامادارند،نیازالکتریکیانرژی

کون،سیلیمانندشده اند،ساختهآنهاازکهمعدنیموادسایروفلزات

نیازادیزیانرژیبهدیگر،مواردبسیاریوکبالتآلومینیوم،طال،قلع،

..دارند

رفهصانرژیدرتاکندمیکمکمابهزیرااست،مهمبسیاربازیافت•

شود،ادهاستفابتداازجدیدمحصوالتتولیدبرایبایدکهکنیمجویی

موادهبآنهاتبدیلبرایمعموالًشوندمیبازیافتکهمحصوالتیزیرا

چقدرقادقیاینکه.دارندنیازکمتریبسیارپردازشبهاستفادهقابل

.داردبستگینظرموردمادهبهشودمیجوییصرفهانرژی



میدتولیآلومینیوممعدنسنگازآلومینیوم-آلومینیوم•

.ارددپردازشبهنیازآلومینیومفلزجداسازیبرایکهشود

ازیکهیچ.داردنیازبرقوگرمازیادیمقداربهپردازشاین

بهثال،معنوانبه)بازیافتیآلومینیومفلزبرایپردازشاین

ذوبدوبارهوتمیزسادگیبهتواندمیکه،(قوطیشکل

ازدرصد94جوییصرفهباعثاین.نیستنیازموردشود،

میمعدنسنگازآلومینیومتولیدبراینیازموردانرژی

!شود

Energy 
saved = 

94%

Recycled 
aluminium 

can



دماهایدرمعدنیموادسایروماسهذوبازشیشه-شیشه•

میسردمذابمخلوطسپس.شودمیساختهباالبسیار

طمخلوذوببرایالزمگرمای.شودتشکیلشیشهتاشود

یشهشکهآنجاییاز.استفرآیندبخشبرترینانرژیمعدنی

بهیازنجدیدایشیشهمحصوالتتولیدبرایهنوزبازیافتی

بازیافتازحاصلانرژیدرجوییصرفهدارد،مجددذوب

دنبایماکهنیستمعنابداناین.است٪15-10تقریباًشیشه

میبازیافتراشیشهکهبارهر-کنیمبازیافتراشیشه

!کنیدمیجوییصرفهانرژیمصرفدرکنید

Energy 
saved = 10-

15%
Recycled 
glass jar


