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  واقعيتي كه راجع به انرژي برقآبي نمي دانستيد ۱۰

  

انرژي برقآبي يكي از كهن ترين منابع انرژي است كه از طريق عبور آب از داخل توربين و در نتيجه به حركت در آمدن آن  .۱

آن براي انجام كارهاي توليد برق مي كند. استفاده از انرژي آب قدمتي بسيار طوالني دارد تا جايي كه در يونان باستان از 

 مكانيكي نظير آسياب كردن جو استفاده مي شده است. همچنين، انرژي برقآبي يك منبع انرژي تجديد پذير و پاك است و در

  نتيجه آلودگي هوا توليد نمي كند.

ساتي عظيم كه انرژي آمريكا، تاسي -. بسياري از مردم هنگامي كه نام انرژي برقآبي را مي شنوند، سد هوور (روي رود كلرادو۲

يك رود بزرگ كلرادو را پشت ديوارهايش ذخيره كرده است) را تصور مي كنند در حالي كه تاسيسات انرژي برقآبي مي 

   توانند بسيار كوچك باشند تا بتوانند از جريان آب موجود در فواره ها و آب نماهاي شهري استفاده كنند.

يك ژنراتور را  ۱۸۸۱ليد انرژي برقابي در آمريكا بود، هنگامي كه چارلز براش در سال . آبشار نياگارا محل اولين تاسيسات تو۳

نيرو مي گرفتند متصل كرد و انرژي حاصل را براي ايجاد روشنايي شبانه براي توريست هاي بازديد  به توربين هايي كه از آبشار

در ويسكانسين ساخته شد كه برق مورد نياز براي چند  ۱۸۸۱استفاده كرد. اولين تاسيسات تجاري برقآبي آمريكا در سال  كننده 

  خانه و يك كارخانه كاغذ سازي توليد مي كرد.

برق  %۷۰ميزان مصرف در برخي ايالت ها بيشتر است. بيش از . تمام ايالت هاي آمريكا از انرژي برقآبي استفاده مي كنند اما ۴

  از برق مورد نياز خود را از انرژي برقآبي تامين مي كنند. %۱۰ايالت بيش از  ۱۱ايالت واشنگتن از انرژي برقآبي تامين مي شود و 
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. انرژي برقآبي از بيشتر منابع انرژي ارزانتر است. ايالت هايي مانند ايداهو و واشنگتن كه بيشتر برق مورد نياز خود را از انرژي ۵

  هاي آمريكا دارند. برقآبي تامين مي كنند هزينه هاي انرژي كمتري نسبت به ساير بخش 

از كل انرژي هاي  %۵۰از كل انرژي توليدي آمريكا و حدود  %۷. طبق اعالم اداره اطالعات انرژي آمريكا انرژي برقآبي حدود ۶

  توليدي از منابع تجديد پذير را به خود اختصاص داده است.

اندمان خروجي خود برسند كه باعث مي شود . برخي از تاسيسات انرژي برقآبي مي توانند به سرعت از صفر به ماكزيمم ر۷

آل براي برآورده كردن تغييرات ناگهاني در تقاضاي انرژي باشند. از آنجايي كه نيروگاه هاي برقآبي مي توانند گزينه اي ايده

كه ايالت  ۲۰۰۳ مانند خاموشي گسترده سال -سريعا برق را به شبكه تزريق كنند مي توانند برق ثانويه ضروري را در مواقع بحران 

  تامين كنند.  -هاي شمال شرق و كانادا را تحت تاثير قرار داده بود 

برق توليد شده توسط  كرده وتلمبه اي وجود دارد كه مانند باتري عمل -. نوع ديگري از استفاده از انرژي برقآبي به نام مخزن۸

در اين روش انرژي از طريق پمپاژ  هاي آينده ذخيره مي كند. ساير منابع انرژي مانند باد، خورشيد يا هسته اي را براي استفاده

شدن آب از مخزني در ارتفاع پايين تر به مخزني در ارتفاع باالتر ذخيره مي شود. هنگامي كه به اين انرژي مازاد نياز باشد، آب 

  .ذخيره شده را آزاد مي كنند تا توربيني در ارتفاع پايين تر را بچرخاند و توليد برق كند

. تجهيزات استفاده شده در سدها مي توانند به ماهي ها و ساير آبزيان كمك كنند كه به راحتي در طول سد و يا بخش هاي ۹

برخي از تكنيك هايي هستند  Fish ladders and Elevatorsمختلف رودخانه حركت كنند. نردبان ها و باالبرهاي ماهي 

  د.كه به ماهي ها براي جا به جايي كمك مي كنن

. سدها براي اهداف ديگري به جز توليد برق ساخته مي شوند، مانند آبياري، كشتي راني، كنترل سيل و يا ساخت آب انبار ۱۰

سد موجود در آمريكا براي توليد برق استفاده مي شوند. طبق مطالعه اي  ۸۰۰۰۰از  %۳در حقيقت تنها براي فعاليت هاي تفريحي. 

گيگاوات ظرفيت توليد برق مي تواند به سدهاي موجود  ۱۲صورت گرفت مشخص شد كه حدود كه با هزينه اداره كل انرژي 

  در سرتاسر آمريكا افزوده شود. 

  مترجم : فرزام ابريشمي
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