
 

 

 
 

 
ن

جمن بهينه سازي مصرف ا
 اريان  ارنژي

Iran Energy Conservation Society 

 Iran Energy Conservation Society 

نجمن بهينه سازي مصرف 
 اريان ارنژيا

  88430412نمابر  88439192تلفن:          1567616833کد پستي   9واحد  - 3پالک  -انتهاي خيابان استاد مطهري   -آدرس: تهران 

Info@iranecs.com www.iranecs.com     

 

 

 انرژي ناشي از بخار آب مي تواند با انرژي باد و خورشيد رقابت كند

 

 نمونه موتورهاي بخار كه مانند عضالت انسان منبسط و منقبض مي شوند

گ شممناويادمم نيني نرييگممدي  مم ي آزي امما ي  ي ييحجممزيادممانريي ممديريپجيدمميي ممدددي بممقي بمميكياي مما   كين ي  مما ي

يمها ي  آز،ييدنيم بعيي ديريمييپ ي ييحجزيعظآنيي دقي اكيپ  آيي  ير

پباآديفد د ميرييتمكي مرين يآميي ويماددمااين ييامديحمدي اي مريگماايپبميد يممييشم  يريدنمري ااكيم ماندديادمانري

شمم نريمآممايوييدممنيي ممديريها مم يپ دممرييتممكريي  ين يياممديگدممماريي  شممآييياي انيا ممريدمماياين دارممريدممايپباآممديمممي

آبممگيگه ممريياگمم  يشممادآنيايپممآزيپ  آ مماپييارييايني بممياكي انبآمما،ي  مميي ممريياين دارممريدممايايتمميداريم دمم ني

مآاآمما نيميممااياي ممدقيي2.85مممييپ ي ممييپممايتمما آا ريي– ممياوين ي ظممديگممدف نين دارممريدمماري مما  يي– امما يمممييشمم ني

ي47يدا ممكييايي15 مم نكييتممكرين يي2015 ممدقيپ  آمميري مددرمماين يتمما يحجممزيي%70پ  آمميي  مميرييدممني هممزيمدممان ي

ييدا كيم  نيمطا دريهدي يگدف رين ي مددرا،يحجزي دقي ا   كيم د نييايمآايويپ اضاي آب دي  نكييتكر

 ممريگه ممرييدممنيپممآزيپ  آ مماپي،ي  شممهينينوي ه ممريدمماري  مميي ممايم پ  دمماديي ممريمممييپ ي  مميي امما ي  ي ييمهمما ي   مميي

يدا ممك،يفممدفريدمم ديي  ي اشممييياييدممني ا يياي مم يي7يويمآممايويدممي ي فممكي  يي يدممييشمميرين ي اعممني  ممقيشمم

م ممدآي  ي آبمم دييتممكرييمممايم اتممبااي ممدي ادممرييدممنيفممدمي  ممايشمميكيي مميي ممريپنمما ي  ي امما يشمميكي ييمهمما ي  ممآز،ي

 يمدري ريماد ي ري وي آس آزري
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ي

گآد ممي،ي ممريآمم  يم مما ين يامممآنيدمماري  آمما ريم پ  دمماريمد  آممريمممييپ ي  مميين يم مماآگينديممدري آممايهممدي ي

گااا ريدممايايدمماي ه ممريدمماري  ممييم افظممكيشمميكرييممماي ممآهييايدممديرآممار،ير ممآنيم پمم  يمهمما ي امما ري ادممييشمميك،

يتاي ريش نريپآزيشادآنير يدني آهيي ي ريمآ آاپ  ريتاي رييتكر

يي  ي دمماديي مري مايدمما ييدمني مآهيي ي دماييايممم ينريپهآمريشميكيي مميي مري ماييبمم يشميوي  رم يمممييشم  ييما  م

 مما  دري  شمما يكيشمميكيي مميرييدممني مما  دريدممايد يمماميي ممرييبمم يمممييشمم  ييحا ممريحا ممريشمميكياين ي  آجممري مم ي ي يي

   يريشادآنيمييگ دميي مرييدمني  ي دمايما  مييدم يعسماريي سماوي ما يمميي   مييايممييپ ي  ميي ماي آمداري  پاد ديمي

يادانري ريدا يدايع بيحد كي   ير

يايغ آممريا يشمميوي بممكيتممديدممزين ي  ياين ي  آجممري  مم نكيشمميوي ممايممم ينيشممآنآاديياي  د مميگيي ممديريدامم گآدري

م پمم  ينهآ مماييدمماري  ،ييدممني ممآهيي ي دمماييايپوآآممديايم دمم نين ي آ  ممكييتمم هانكيممميي   مميرين يدرمميييايمممي يدمما،

دممانيشمميكياي مما ريتممط ي  يهممدي يمممييگآممدنريد يمماميي ممريندممافديگزيدمماري مما ري وي سمم ريمممييشمم  ي،ي آ  ممكيا

م يني ري ا ي ف ريم بسطيمييشم  يرييدمنيمسم اري اعمنيممييشم ني مريندمافديگزيدماي ماايشميك،يمم ينييبم يشميكياين ي

ي  آجري  ر يش  يياييدنيرديريينيمري آيييميي  ير

ر ممآنيم پ  دمماري امما ريمممييپ ي  مميين يشممبي آممايما  مميي ااي ممريفدا آممكي  دنيا مميريمدنمم  يشممبيدمماي امما ي ن ممدري

يممايمسميانيشميوي اما ين يآم  ي اايي مديري يي مريشمر ي  يگمد يحهمشيمميي  ميريشمادآنيممييگ دمييياد نيني ن،

يپ يويشبهايياي وي هدكي دنرمي ريمادكييدني ا ي وييتكي ري

 مشكالت مربوط به موتور

ينديديويم يفگيدس  يي ري  ا سآ ييدنيي ديري سآا ي ا تكرييمايمس اريمها ي دنوي وييتكري

تمم ي ييدممنييتممكي ممري دمماي يدممييعنامميي ممديريمهمما ييدممني" ممني ا مميدديييايم تسممري مما  ييييتمم  ه  نيمممييگ دممي ي

ري ا مميددييمطنمم ني آسممكي ممري  مم يوي ممريشممر ي ا  ممميريي ممديري امما ي يي ممريي ممديريي ر ددرمميي"ي ممديريادمم نيني ن 

 يي مريپ  آمييي بم كي تما يييممدريپبيد ي مدنريعمهاكي مدييدمن،يپ تمدريم پ  دماري اما يپمايمدحامرييري مري  م يوي ويدماي

ينش ي ييتكي ريپ هايگداكيدادييم ياني دي اري وي ا يميي   ير
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ادممدييييآممديي ممريييدممنيپر   مم يريدن  ممآني ادممييها اآممكي ها ممكيمسمم  آزي مماي  مم يدمماريي  شممآيري يي آمماينيشمم ري اشممي،

يتممكرييمممايم پ  دمماري امما يمممييآمم  يفايد مميكييرييتمم هانكيياييدممني  مم يدمماي ممدي اريتممط ي  يي با دممايفديگآممديشمميكي

يپ ي  يييايم يني آ   يد يي ايويپدريتاي ريش  ير

يگممدييدممنيپر   مم يرين يحجممزي مما  ي ممري مما يگدف ممريشمم نيمممييپ ي مميي  يايدمم يريم امميي يي ممريايتممطري ممادهي

يمآممايويپباآممديپوآآممديندمميرا ييآبممگيم اتممباايپممآز،ييدممنيپر   مم يريپ همماياممما ييپممااآدييمم ني يي بمماويي يدمميينيني ممر

پنمما يمممي يدمماريي آامم م ديمد ممعي ممريآمم  ي اممم ي  شممآيكيشمم نرين يم آمما ياتممآع،ي250،000م ط ممرييري ممريمسمماحكي

پ  آييي دير،يياي مانيگدف مريپماييپنمي،يممييپ ي  ميي مدي اري  يايدم ييپمااآدي يدي  ميريعمهاكي مدييدمن،ين ين آماريفداميي

يآايويپباآديمييپ ي ييمهآييدزي اشير ري  اآييياي دكيامآني اي ا  يشيديي ا يويم يدريدس  ي،ي ادهيم

 مترجم: مهندس فرزام ابريشمي

-https://www.newscientist.com/article/2148623-energy-from-evaporating-waterمنبع: 

could-rival-wind-and-solar/ 
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