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 شگفتاریپ
 

 
و  افتیس است. دردر دس تر  و(، پاک گانیرا باًیتقر) ارزان اریبس   ،(انتهایب باًیتقر) فراوان اریبس   یمنبع انرژ دیخورش  
 دیولت بدون ،یانرژ نیا از یبرداربهرهاس  ت و   یاقتص  اد اریبس    یآن به انرژ لیو تبد دیخورش   نورو  گرماجذب 
. ابدییمکاهش  ش  دتبه هم جو دکربنیاکس  ید زانیم ،یانرژ نیا از اس  تفاده با و اس  ت یس  تیزطیمح یهایآلودگ
ندارند.  ،است بودن ینشدنرا که شامل در دسترس بودن و تمام یدیخورش   یانرژ یاص ل  تیمز دو یانرژ منابع ریس ا 
 ند،دار که یس  تیزطیمش  کالت مح برعالوه س  ن ،غالمانند نفت، گاز، ز یلیفس   یهاس  وختحاص  ل از  یانرژ
 خواهد یجارا به یبزرگ 1کربن یردپا معموالً ،یلیمنابع فس    نیاز ا یانرژ دیس   وختن و تول .هس   تند یش   دنتم ام 

اصل ح خطرناکِ یهایآلودگاما  ؛است یلیفس یهاسوخت یبرا یبهتر نیگزیجا یانرژ ،2یاهسته یانرژ .گذاش ت 
در انحصار چند  و تمیقگران ده،یچیپ اریبس که یاسیس مسائل با مرتبط یتاحدّ یِورافن و یانرژ عنو نیاز اس تفاده از ا 

 .گرددیممحسوب  یانرژ نیگسترش ا یبرا یبزرگ تیمحدود ،کشور خاص است
 یاست. انرژ دسترسقابل یادیز مقداربه رانیا یاز نواح یاریبس در باًیتقر یدیخورش تابش ،یلیفس   منابعبرابر  در
 به ،یدیخورش   برق وواتلیک هر دیتول یازابهاس  ت.  یو بدون آلودگ پاک یکربن ندارد و انرژ یردپا یدیخورش  
 گیردار میمورد اس   تفاده قر برق ۀش   بکمنابعی که برای تولید و تزریق برق به  ژهیوبه یانرژ من ابع  در زان،یم هم ان 
 و کوچک یهاس  امانه دیو تول هاروگاهین جادیو ا یدیخورش   یانرژ افتیجذب و در فناوری. دیکنیم ییجوص  رفه
انبوه  دیولت و اجرا تیقابل ،فناوریوارد کردن  برعالوه و ستین دهیچیو پ یانحص ار  ،یدیخورش   یانرژ جذب بزرگ
 یبرا یانهیهز باًیتقر ،یدیخورش   یهاس  امانه یاندازراه از پس و دارد وجودکش  ور  در یانرژ نیمرتبط با ا زاتیتجه
 .شودینمپرداخت  هاآنتوسط  یانرژ دیتول

 دربارۀ یاهیپا دانش ،یدیخورش یانرژ تیاهم درمورد حیتوض   اس ت،  گرفته قرار موردتوجه کتاب نیا در آنچه
 یدیخورش یانرژ و استفاده از جذب یهاوهیشاز  یمتعدد موارد و یانرژ نیا خاص یهاویژگی ،یدیخورش   یانرژ
 ،یدیخورش   زاتیتجه یباال متیبا توجه به ق لبتهااس  ت.  (یو تجار ی)خانگ یروگاهیرنیو غ یروگاهین ص  ورتبه

 ارانه،یاختص  اص  ازجمله یمال یقیتش  و یهاتیحما ۀو ادام دیجد یهاقمش  وّ جادیهنوز الزم اس  ت که دولت با ا
سازد.  مهیّاپاک  یانرژ نیمردم از ا ش تر یب ۀاس تفاد  گس ترش  یبرا را نهیزم یاتیمال یبخش ودگ و  یاقتص اد  یهاپاداش
 بر دیکأت و توسعه و یانرژ مص رف  در ییجوص رفه  درزمینۀ یس از فرهن  منظوربه یارس انه  غاتیتبل گر،یدطرفاز
فاده است و یگذارهیسرما سمتبهاز کشورمان را  یشتریمردم ب دتوانیم دکربنیاکسید کاهش و س ت یزطیمح حفظ
 کند. تیهدا دیمف یمنبع انرژ نیاز ا

 یانرژ منابع نیب در یدیخورش یانرژ تیاهم درمورد ل،اوّ فصل رد. است ش ده  میتنظ فص ل  نهحاض ر در   کتاب
 ،یانرژپر ۀستار نیا ،دیخورش دربارۀ. در فص ل دوم،  ش ده اس ت   ص حبت  ریدپذیتجد یانرژ منابع نیهمچن و یلیفس  

                                                           
1. Carbon footprint 

 یگازها روگاه،ین نی( است. در اnon-renewable resource) ریدپذیتجدریمنبع غ کی ،شودیاستفاده م یاتم روگاهیکه در ن ومیاوران .2
منبع  نیاستفاده از ا یهایاز جمله نگران یطیمحستیو مسائل ز یاتم روگاهیحاصل از ن عاتیمسائل دفن ضا یول ،شودینم دیتول یاگلخانه

 است. یانرژ دیتول یبرا
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 صاًمخصو یدیخورش یانرژ یهاویژگیو  یانرژ میداده ش ده اس ت. در فص ل سوم، به روابط و مفاه    ارائه یاطالعات
 و جذب یبرا حیص  ح ماتیتص  م خاذاتّ در دتوانیمروابط  نیانتقال حرارت پرداخته ش  ده اس  ت. درک ا دگاهیاز د
و  یدیخورش   یاز انرژ اس  تفاده بش  ر مختص  ری از  ۀخچیتاردر فص  ل چهارم به  باش  د. کنندهکمک یانرژ افتیدر

 یروگاهین یکاربردها ،ششم و پنجمفصل  در های انس ان استحصال و استفاده از این انرژی مرور شده است. پیش رفت 
به  هفتم و هشتمفص ل  در اس ت.   ش ده داده  حیتوض   هاآن یها فناوریو  یدیخورش   یانرژ گرمایی یروگاهیرنیو غ

که در آن ها تبدیل مس  تقیم نور خورش  ید به انرژی   کیفتوولتائ یهاپنلدر  هاآنو کاربرد  رس  اناهامهین یهاویژگی
 یرژان یتیریمد و یمحاسبات یهاافزارنرمابزارها و  از یبرخ ،نهم فصل درش ده است.  پرداختهافتد الکتریس یته اتفاق می 

تمام  حیتوض وامکان پوشش  ،یدیخورش   یانرژ یکاربردهابا توجه به گس ترده بودن   د. ش ون یم یمعرف یدیخورش  
 یست که برخشده ا یسع کتاب نیا در ،نیبنابرا .ستیکتاب فراهم ن کیدر  یدیخورش یاس تحصال انرژ  زاتیتجه
. شود داده حیتوض و آوردههستند،  یش تر یکاربرد ب یکه دارا یدیخورش   یمرتبط با انرژ یاس اس   مطالب  و موارد از

 یهایانرژ شیاگر س  تمیوس  یب یمهندس   یلیتکم التیو تحص   یکارش  ناس   اطعمق انیکتاب، دانش  جو نیا نامخاطب
 است یاگونهمطالب کتاب به ،حالنی. درعهستند یانرژ لیتبد شیگرا ک،یمکان یمهندس انیو دانش جو  ریدپذیتجد
 باشد. دیمف یدیخورش یبه مبحث انرژ مندانهعالق ریسا یبرا دتوانیمکه 
نو،  یهایانرژ ازجمله یدیخورش    یمرتبط با انرژ یهادرس سیتدر س   ال نیچندحاص   ل تالش  کتاب نیا
ح در س  طو یدیخورش   یپژوهش   یهاپروژه ۀمش  اور و اجرا و کیفتوولتائ ۀس  امان و یدیخورش   یحرارت یهاس  امانه
 ۀمطالع طالب،م بودن روزضمن به امدهیکوشکتاب  نیا نینگارش و تدو دراست.  یلیتکم التیو تحص یکارش ناس   
 االتاش  ک ،مطالب کتاب ۀچندبار مرورتالش ش  ده اس  ت که با  چندهر خوانندگان روان و آس ان باش  د.  یبرا زیآن ن
 ،اش  دب ش  ده خارج ما چش  م ریز از ییانش  ا و ییامال اش  کاالت نکهیا امکان حالبااین ،گردد برطرف ممکنتاحدّ آن

گزار س  ساس   یگرام دیاس  ات و نیز زیعز انیدانش  جو و آموزاندانش اعم از ،محترم خوانندگان از نیبنابرا .وجود دارد
 ای m.golzarian@um.ac.irبه  یلیمیا صورتبه جانباینخود را به  یاصالح هایدیدگاه و هاانتقاد اگر خواهم ش د 

mahmood.golzarian@gmail.com یدیآبه  یتلگرام صورتبه ای @Mahmood.Golzarian ندیارسال فرما. 
نویس پیش  نهاد موارد اص  الحی که روی پیش بابت یعیرف مهتا مهندس خانم که از دانمیم الزم خود بر انیپا در 
 لتقبّ را کتاب نیا علمی یراس  تاریو زحمت که پورخجس  ته یدکتر مهد یر کنم. از آقاتش  کّ ،دادندکتاب  اوّلیۀ
 اریکتاب بس    نیا قیدق اریبس    و نانهیزبیت قابل تقدیر، ادبی یراس   تاریبابت و آق ای قندهاری  از. متش   کرم ،کردن د 

 ر وشکّت اند،کرده قیو تشو تیرا حما منکتاب  نیا و چاپ یسازکه در آماده یکسان ۀهم از نیمچنهس ساس گزارم.   
 ،ک  ار را انج  ام دادن  د نیدر اس   رع وق ت ا  و کردن د ل را تقب  ّ یاورک  ه زحم  ت د وران محترمااز د. مکن یق دردان 

طور ویژه از آقای دکتر ص  ابری مدیر محترم نش  ر آثار علمی دانش  گاه فردوس  ی  و همچنین به کنمیم یس  ساس  گزار
 امکانات فراهم کردندلیل به...(  ،)آقایان قندهاری، نخعی، محمدزادهکش این مدیریت مش   ه د و کارکنان زحمت 

 .دارم را یقدردانر و کتاب کمال تشکّ نیاچاپ 
 .دیباش حق یاله الطاف تابش پناه در

 انیگلزار محمودرضا
 1399 تابستان


