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را  ی از اختراعات مهم بشر بود که زندگ  ی ک یبرق  دیتول یها  ستمیساخت س
  کی  ی که امروزه تصور زندگ یحد تا .راحت تر کرد اریانسان ها بس یبرا

 .همه سخت و طاقت فرساست یساعت بدون برق برا 

که تا به  یی منبع هابرق و  دیتول ندی فرآ ی به بررس میدار ی مقاله سع  نیا در
 .میامروز مورد استفاده قرار گرفته است بپرداز

 .دیما باش  همراه

 

 ست؟یبرق چ دیتول  ندی فرآ 1#

 نیا در .برق نام دارد دیتول هیاول یانرژ  منابع  از ی ک یالکتر توان دیتول ندیفرآ
 لیتبد  ی کیالکتر یاستفاده شده و آن را به انرژ  یمنبع انرژ  کیاز  ندیفرآ

 .کنند ی م

کار   حاصل از زغال سنگ  یگرما و آب  یدر ابتدا با انرژ   ی ک یالکتر  یمولدها
است، بخش عمده   شیامروز که مصرف برق رو به افزا  ی ایدن  در  .کردند  ی م

وس به  ا  یانرژ  سنگ،  زغال لهیبرق    گاز  ،یهسته 
تجد   البته  .شود  ی م   دیولت نفت و کی دروالکتریه ،ی عیطب   ر یدپذ یمنابع 

در  یانرژ  ،یدی خورش  یانرژ  مانند مد  و    ن یزم  یانرژ  و باد   یانرژ  ا،یجزر 
 .روند ی به کار م ی ک یالکتر  یانرژ   دیدر تول زین یی گرما 
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برق   دیتول  یبرا  ینینو  یشود تا راهکارها  ی انجام م  یار یبس  قات ی تحق  امروزه
 .حاصل شوند

  یبه انرژ  یانواع انرژ  لیبرق، تبد روگاه ین کی ی اصل فهیبرق، وظ دیتول در
  یانرژ  ،یهسته ا یانرژ  ،ییایمیش یتوان از انرژ  ی م  است که ی ک یالکتر

برق   دیواقع تول در .مولد نام برد ی به عنوان انرژ  رهیغ و ی گرانش  لیپتانس
 یبه انرژ  را الیجسم س یانرژ  هک است ژنراتور ای مولد  ی اصل  فهیوظ

 .کند یم  لیتبد ی ک یالکتر

  ی مختلف یراه ها از ژنراتور کیبه حرکت درآوردن  یبرا ازیمورد ن یانرژ 
در منطقه   یبه منابع مختلف انرژ  ی دسترس  زانیم اغلب شود که ی م  نی تأم

 .گروه سازنده در آن موثر است ی و دانش فن روگاهیساخت ن

 ی به اختصار آشنا م ی ک یلکترا یانرژ  دیتول یادامه با انواع روش ها در
 .میشو
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 برق دی تول یمنبع ها  2#

 ی ل یمنابع فس  ای ریدپذی تجد   ی عیبرق به واسطه منابع طب دیتول
است که با چرخش آن برق  یا لهیوس نیتورب .شود ی انجام م ری دناپذیتجد 

 .شود ی م  دیتول

حاصل از  یاز گرما نیباد و همچن ا ی آب  یها از انرژ  نیچرخش تورب یبرا
استفاده   یو شکافت هسته ا ی لیفس یهمچون سوخت ها یمنابع انرژ 

 .میپرداز ی م  دیتول یروش ها نی ادامه به مهم تر در شود که ی م
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 ی برق آب ای  یکیالکتر  درویه  یانرژ  1-2#

 

 ی م  نی سدها و رودخانه ها تام قی از دو طر ی آب ای ی کی والکتر دریه یانرژ 
برق به کار  دیشود، در تول ی رودخانه بسته م  انیجر یکه رو یی سدها .شود

  ی م  نیحاصل از حرکت آب باعث چرخش تورب ی کیمکان  یانرژ  .دیآ ی م
  یشود برا ی م  ریسراز ادیکه در پشت سدها معموال از ارتفاع ز ی آب .شود

 .شود ی م  دیاست و با چرخش آن برق تول نیچرخش تورب
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 برق  دیتول یاستفاده از زغال سنگ برا 2-2#

 

برق   دیهمواره در تول ریدناپذیو تجد  ی لیفس ی سنگ به عنوان سوخت زغال
بخار قرار   گیکوره متصل به د کیسنگ در  زغال .نقش موثر داشته است

بخار به جوش  گ یاز وارد کردن گرما و اشتعال، آب درون د پس و ردیگ ی م
برق  دیتول   جهیها و درنت نی بخار آن جهت چرخاندن دورب از آمده و

 .شود ی استفاده م 
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 ییگرما نیزم  یانرژ  3-2#

 

  یمرکز و قسمت ها  از داده است که یرا در خود جا ی م یعظ یگرما نیزم
 .ابد ی ی مختلف به سمت پوسته انتقال م 

 ی منابع  ی ن یزم ریآب ز یآب گرم، آبفشان ها و سفره ها یها چشمه
برق  دیها و تول  نیچرخاندن تورب یکنترل بخار آن برا با هستند که
 .شود ی استفاده م 

 ی م  دیروش تول نیحدود پانزده درصد از کل برق خود را از ا سلندیا کشور
 .کند
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 وَمس یب  4-2#

 

  یو زباله ها وانات یح نیدرختان، سرگ یتراشه ها ده،ی پوس وانات یح توده
 با است که  ومسیهمان ب ای ی ست یز یاز توده ها  یینمونه ها کیارگان

 .برق استفاده کرد دیتول یآن برا یی گرما یتوان از انرژ  ی سوزاندن م 

 یاز آن برا استفاده است و ریپذ د یتجد یاز منابع مهم انرژ  ی ک ی ومسیب
 .است شی در حال افزا ی ک یالکتر  یانرژ  دیتول
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 یباد  ابیآس 5-2#

 

  لیتبد ی ک یالکتر یباد را به انرژ  ی جنبش یانرژ  ،یباد یها  ابیآس ای نیتورب
کابل به ژنراتورها متصل   قیها از طر نیتورب نیچرخان ا یها پره .کند ی م

 .کند ی باد را به آن منتقل م ی جنبش  یانرژ  است و

 کی از آن توسط  یدیتول یانرژ  نی اکند، بنابر ی م  رییباد همواره تغ سرعت
 .است ریمتغ زین نیتورب
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  اتصال شوند و ی متصل م  گریکدی به  نیتورب یادیتعداد ز یمزارع باد در
منبع   کیدهد،  ی م  لیرا تشک  یشبکه انرژ  کیکه   یمزرعه باد نیچند

 .کند ی م  جادیرا ا یو قابل اعتماد انرژ  دارتریپا

 

 جزر و مد 6-2#

 

 ایحاصل از جزر و مد در یانرژ  ر،یناپذ انیبا ارزش و پا  یاز منابع انرژ  ی کی
که امواج با   ی ها در مکان نیروش تورب نیا در .است یکشند یروین ای

 .رندیگ ی کند قرار م ی ساحل برخورد م
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دارد،  یار یامواج و برخورد آن ها با ساحل که شدت بس  ع ی سر حرکت
از  استفاده .شود ی برق م دیتول جهیها و در نت نیموجب چرخش تورب 

 .کرده است شرفتیبه سرعت پ یکشند  یروین

 

 ن یبرق نو دیروش تول یدیصفحات خورش  7-2#

 

تواند    ی رسد م ی م  نیساعت به زم کی ی ط دیکه از خورش یی ها  فوتون
است که بشر   نیا مهم .کند نیرا تام نیسال همه ساکنان زم کیبرق 

 .استفاده کند میعظ یانرژ   نیبداند چگونه از ا

 یدیاز صفحات خورش دیخورش ی نوران یاستفاده از انرژ  یحال حاضر برا در
 .کند ی م لیبه برق تبد میرا به طور مستق دیخورش نور شود که  ی استفاده م 
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 کند و ی م دیتول یمحدود ی ک یالکتر یانرژ  یی به تنها یدیصفحه خورش کی
 ی استفاده م  یدیصفحه خورش  نیاز چند  سات یدر تاس لیدل نیهم به

 ،یبرق ساختمان ها، حمل و نقل عموم  دیتول یصفحات برا نیا از .شود
 .شود ی استفاده م  رهیو غ ماهایفضاپ

 

 ی شکافت هسته ا 8-2#

 

به نام  ی واکنش ،یهسته ا یدر راکتورها  ی هسته اتم  کیشکستن  با
 ومیاز اوران یهسته ا یانرژ  دی تول در .دهد ی رخ م یشکافت هسته ا

 .شود ی استفاده م 

  یشود، گرما  ی که در راکتور انجام م یی و واکنش ها  ندهایفرآ جهینت در
گرما توسط سردکننده ها جذب و با عبور از   نیا .دکن  ی م  دیتول ی فراوان 

 .جوشاند ی مجاور را م  ی عیآب موجود در منابع طب ، یلوله ا یها وارهید
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 .شود ی برق م دیو تول نیحاصل موجب چرخش تورب بخار

 

 برق  د یتول نی نو یروش ها  3#

  یو سوخت ها شیبرق در حال افزا یانرژ  یکه هر روز تقاضا یی ایدن در
برق   دیتول یرا برا یگر ید یرو به اتمام است، الزم است روش ها ی لیفس

 .میبشر بکار بر ازیمورد ن

برق از زباله،  نیهمچون تام نینو یدانشمندان از روش ها امروزه
 گرید یها دهیو ا  یی ایدر  یها کروبیم ابان،یخ یدوچرخه، دست اندازها

کدام ساز و کار مخصوص  هر کنند که ی استفاده م  ی کی الکتر ازیرفع ن یبرا
 .به خود را دارد

 یان یپا سخن

اقدامات و   تمام  امروز عنوان کرد که یایدن ازین نی بتوان برق را مهمتر دیشا
 .بشر به آن گره خورده است  یها یفناور 

  ی لیفس یاز جمله استفاده از سوخت ها ی مختلف یبرق از روش ها دیتول
درباره اتمام سوخت   ی نگران با .شود ی ها انجام م  نی چرخاندن تورب یبرا

امواج  ،یدیخورش یمانند انرژ  ریدپذ یتجد یها یاستفاده از انرژ  ،ی لیفس
 .و باد به کمک انسان آمده است ایدر
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  رهیو غ ی حرکت  ،یی گرما یدانشمندان در تالش هستند تا انواع انرژ  امروزه
  نیدر تام ی کار نقش مهم نیا .کنند لیتبد ی ک یالکتر یبه انرژ  ی را به نوع

 زین ی لیفس یواسطه آن استفاده از سوخت ها به دارد که  داریپا یانرژ 
 . ابدی ی کاهش م 


