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 پاك  انرژي

بعضي اوقات  .الزم استپختن غذا، باال کشيدن و انتقال آب و برای اجرای تمام کار های روزانه انرژی   برای روشني خانه،
انرژی بشكل نيروی این اغلبا . قدم زدن، شكستن چوب یا بلند نمودن سبدانرژی انساني است مانند نيروی انرژی بشكل این 
 . ماشين های دیگر روشن نمودن چراغ، پمپ نمودن آب، چرخش پكه و برای  ستا برقي

مطالعه نموده بتوانيم، یخچال  با موجودیت آن آسانتر کار وود تا باعث ميشود چراغ روشن ش. يسازدزندگي و کار ما را مبرق 
، ماشين لباس شوئي فعال شود و غيره تا را بچرخاند  خراب نگردند، ماشين هادوا ها را سرد نگهداشته و  ها سرد شوند تا غذا و

را  همه این چيزها زندگي ما. به ما برساندمعلومات را و تفریحات را  تلویزیون روشن شود تا مارا ویا رادیو و گرددآسانتر  کار 
 . صحتمند تر ميكنند راحت و

ر جهان در بيشتر برق توليد شده د. از آرزوی های خيالي بسياری از مردم روی زمين است يمتأسفانه، دسترسي به برق یك
 . ز نعمت برق محروم اندليارد آن ايم 2ليارد نفوس روی زمين، يم 2از . به مصرف ميرسدثروتمند کشور های  وها شهر 

از انرژی فسيلي مثل پترول و دیزل  استفاده مينمایيم که درینمورد بيشتر (ترانسپورتيشن)انتقاالت انرژی برای  ازما همچنان 
همانند  ک .کار گرفته ميشودطيارات ، قطار های ریل و ها، موتر های باریبس ها،  موتروسایل نقليه مانند ن به دبرای نيرو دا

 . باز هم ممالک ثروتمند شمالي بيشتر از سهم واقعي شان از سوخت انتقاالت استفاده مينمایند برق
نفت، ذغال کمتر و کمتر ، جهان باید مقدار (ببينيد 33 ۀبه صفح)روند گرم شدن زمين آلوده گي و کاهش برای جلوگيری از 

. کم کنندتمند زندگي ميكنند، باید از مقدار مصارف خود یكه در کشور های ثروا خصوصا مردمان. مصرف نماید راو گاز طبيعي 
  ل قابل تجدیداشكابدون افزایش حرارت زمين، الزم است تا منابع انرژی از نوع فسيلي به انتقاالت  برای تأمين همگاني برق و

نيروی باد، نيروی : شامل پاک انرژی این منابع (. تجدید نيز گفته ميشودقابل که بنام انرژی  انرژي پاك) شود  معاوضه آن 

 . بيوگاز است آب ونيروی آفتاب، 
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 برق چگونه توليد ميشود
 

 و بندمقداری انرژی نيز از کوره های اتمي (. نفت، ذغال سنگ وگاز طبيعي) امروزه بيشترین مقدار برق از منابع فسيلي بدست ميآید 
 یاینكه بدانيد چرا ما نياز مندیم تا انرژی بدست آمده از سوخت هابرای (. نگاه کنيد 274به صفحه . )های بزرگ آب بدست مي آید

 افگنيم نظر مي ميایدانرژی بدست نوع های آب را به نوع پاک تر تعویض کنيم، اوال به راه های مختلفي که این  و بندفسيلي، اتمي ، 
 .بوجود مي آورندتابدانيم چگونه آلوده گي هایي را هرکدام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و بندرف نظر ازینكه انرژی از طریق مصرف ذغال سنگ، گاز طبي، کوره های اتمي ص
آب به  اوال منبع انرژی آب را بجوش ميآورد، و. های آب توليد شود، شكل توليد یكي است

بخار بدست آمده دستگاهي را که بنام توربين یاد ميشود . جوش آمده بخار توليد ميكند
های آبي از فشار آب  نيروگاه. برق ميگرددجریان  چرخش توربين باعث توليد .ميچرخاند

اما همه انواع توليد انرژی برقي سبب ایجاد آلوده گي . برای چرخش توربين استفاده ميكنند
هيچكدام از . مشكالت جدی صحي ميگردد آبي وحوزه های های توکسيک، تخریب جوامع و 

 . بزرگي باشندبسيار دار، خصوصا اگر در مقياس روش های فوق نه صحي اند نه پای
 ترقيمت  استفاده از آنها گران سوخت های فسيلي بطور فزاینده کمياب ميگردند و

این سوخت ها قابل بازیافت نيستند، یعني همينكه یكبار استفاده شدند، دستگاهي . ميشود
درعين حال خطر ایجاد . که با این سوخت ها کار ميكند دیگر قادر به انجام وظيفه نيست

تمام  بسيار جدی برای، تبدیل به یک مشكل (33صفحه )مصرف این سوخت ها که منجر به گرم شدن زمين ميگردند  ۀشده بواسط
 . است گردیده زمينافراد و تمام مناطق روی 

 

ذغال سنگ اززمين 

 .راج مي ردداستخ

  

  

زمين استخراج  ذغال سنگ از

 .مي ردد

بعدا وارد يك جنراتور توليد 

 .برق ميشود

 آب ذغال در داخل كوره ها سوخته و

دود  و)را به بخار تبديل ميكند 

توكسيك نيز درين جريان توليد 

 .(ميشود

 بخار توليد شده توربين را بحركت آورده و

  مي رددبرق باعث توليد جريان 

 .(توكسيك به هوا آزاد ميشوددود ) 
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 سوخت هاي غير قابل تجديد مصرف مشكالت صحي ناشي از
 

روی زمين را توليد  ست که بيشترین مقدار برق دریا روشهای بزرگ،  انرژی در نيروگاه استفاده از سوخت های فسيلي برای توليد
همچنان . بوجود مياوردجلدی  و مشكالت تنفسي و گردیده آب  هوا، خاک وسبب آلوده گي استخراج و سوختاندن مواد فسيلي . ميكند

ما از  ۀاستفاد(. نگاه شود 542و صفحه  22به فصل . )جامدنقایص والدی مي ان کيمياوی ميشود که به سرطان و زهریات سبب توليد
گرم شدن  ما را بطرفسوخت های فسيلي 

آینده  یجنگ هاو همچنان جو زمين 
 .ميكشاندبرای کنترول منابع 

 

)  آبي انرژي بزرگ منابع

های بزرگ برای بنداستفاده از آب 
مردم را مجبور به مهاجرت ( توليد برق

ه باعث بي از دهات اطراف نموده ک
دست رفتن  خانماني، گرسنگي و از

. زمين های ارزشمند ایشان ميگردد
به امراضي مانند  ابتالهمچنان خطر 

شيستوزوميازیس، بلند ميرود  مالریا و
کوچكتر  یبند ها(. فصل نهم) 

بار  مشكالت خيلي کمتری را
 .ميآورند
 

 خيلي خطرناک است زیرا مواد بسيار انرژي اتمي

 تصادفات، و خطر(. 412صفحه )اده ميكنند سمي را استف
ماندن ضایعات مضر هميشه وجود دارد که چندین نسل  بجا

پاک  یک انرژی ویانرژی هست. را تهدید خواهد کرد
 .ميباشدن

 

که برق را از ) هاي ولتاژ بلند لين

مصرف آن انتقال  ۀمنبع توليد به ساح
: مشكالت وخيم صحي مانند( ميدهند

ها را با  یر انواع سرطانسا سرطان خون و
نكته مهم اینست که خانه . آورده ميتوانند

 با ولتاژ بلندهای  لينرا نزدیک  های خود
زیر در مستقيم ، خصوصا اعمار نكنيد برق 

 .این لين ها نباید باشد
ولتاژ بلند فرق نمي کند که  یکيبل ها

برق منبع فسيلي یا غير فسيلي را انتقال 
توليد . خطرناک اندحالت  دو دهند، در هر

انرژی برقي بصورت محلي، نياز به ایجاد 
  .بلند را کاهش ميدهدولتاژ کيبل های 
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 هاي پاك مخارج انرژي فوايد و
 

تأثيرات منفي اجتماعي، فرهنگي، صحي  یست که ميتوان آنرا باا های پاک عبارت از انرژی ها انرژی
ان به نام انرژی قابل تجدید و یا انرژی پایدار یاد همچناین انرژی ها . محيطي خيلي کمي توليد نمود و

 :مثال. بدست مي آیند که بزودی ختم نميگردند ياز منابع ميشوند، زیرا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و استكشافمحيط زیست را کاهش ميدهيم، همان ضرر هایيكه در وقت  به صحت خود و واردههای  ، ما ضررانرژی پاکبا استفاده از 
 انرژی پاک قابليت تهيه نيرو را برای دهات، شهر های بزرگ و. محيط ميگردد قابل تجدید متوجه ما و غير استفاده از سوخت های فسيلي و

 . کارخانجات بدون ایجاد ضرر دارد
آفتاب  شعاعمقدار باد،  وجودیت وبسته به شرایط محل ميباشد، مانند مواهرکدام  دارد وواقصي ن ها و زیتتوليد انرژی پاک م طریقۀهر 
بيشتر و بيشتری دم مراما اگر . تمام شود قيمت قابل تجدید، ممكن است خيلي گران توليد برق، حتي از منابع پاک و. در هر ساحه یا آبشار

 .آن ارزانتر و آسانتر گردد از انرژی پاک استفاده نمایند و طرق توليد انرژی پاک بهبود یابد، بسيار امكان دارد که توليد و استفاده از
 
 

 
 

 

 

  
 

 انرژي بادي

 (336ۀ صفح)

سقوط آب از بند هاي 

 (334 ۀصفح)كوچك 

 انرژي آفتابي

 (337 ۀصفح)

انرژي توليد شده از پايدل زدن 

 بايسكل

 (343 ۀصفح)
 بيوگاز

 (340ۀ صفح)
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 انرژي پاك قيمت برايپرداخت 
 

اما وقتي این دستگاه . برميگيرد انرژی خانگي که از منابع آفتابي، بادی ویا آبي بدست مي آیند، مصارف ابتدایي زیادی را در
استفاده از ماشين  بعد ازكه یا مخارج. ن خيلي ارزان استحفظ و مراقبت و کاربرد آهای توليد انرژی نصب گردیدند، مصارف 

اغلب ميتواند کار درشب، توانائي یا  پمپ آب و  آرد کردن غله، مثال صرفه جویي ميگردد،با کاهش نياز به کارگر های برقي 
 .جبران کند بتدایي رامصارف ا

ني به انرژی های همگا که دسترسي ارزان و یرا انكشاف دهندا تالش دارند تا روش ها جهانکشورهای بسيار از مردم در
راه حل دیگر آن . استهای حل راه ي از برای پرداخت دسته جمعي مصارف انرژی، یك کوپراتيف قریهایجاد . پاک را ميسر نماید

مقدار خانواده ها برنامه قرضه های کوچک کمک مينماید تا (. 531 ۀصفح)عبارت از ایجاد پروگرام قرضه های کوچک است 
ایجاد با . ا بشكل یكجایي پرداخت کنندرپول آنكه یكمقدار زیاد بجای ، بپردازنداقساط طوالني مدت  های کمتری از پول را به

برای کمک به مردم زیاد تری که بتوانند سيستم برقي را در خانه  ،"قرضه های دوراني " سيستم قرضه های کوچک بشكل
 .های خود ایجاد نمایند، پول موجود خواهد بود

دالیل  .برق داشته باشندساحات روستایي نتوانند  های فقير و وجود ندارد که مردم درکشوردليل تخنيكي بيش از این کدام  
 .جستجو گرددفقدان موجودیت عدالت اجتماعي نداشتن برق برای این مردم باید در 

 
 

 انرژي ۀذخير
 

برای وسایل . خيره گردیده بتواندذدر زمان و مكان مورد ضرورت مفيد باشد، باید تمامي اشكال انرژی، برای اینكه 
مواد سوخت در  ۀذخير بمعنياین موضوع  ميكنند، که با تيل کارترانسپورتي 
 مسافرت با وسایل مذکور که بتدریج در هنگاماست  های این وسایلداخل تانكر

است که انرژی برقي را ذخيره  باطری استفاده ازبرای برق، . مصرف ميگردد
 .مينماید

شعاع آفتاب تهيه گردیده  ژی از منابع پاک همچون باد، آب وحتي اگر انر
باطری ها ممكن است  ۀتهي. باطری ها ذخيره سازی شوند باشد، بازهم باید در

دارای ها  این باطری. های پاک باشد تهيه انرژی در سيستمگرانترین قسمت 
، تاکنون. باید هرچند سال یكبار تعویض گردند مواد توکسيک است و محتوای

 .نيستموجود راه بدیلي برای ذخيره نمودن انرژی، بهتر از باطری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 انرژي پاك   530
 

 

 

 انرژي توزيع
 

های بزرگ انرژی که بوسيله سكتور خصوصي یا دولت اداره ميشوند، برق  نيروگاه
. ولتاژ بلند به مناطق مختلف توزیع ميكنند ا لين هایی توليد شده را بوسيله کيبل ها

یكه برق ولتاژ ا دستگاه ها)گاه های ترانسفورمر انتقال داده ميشوند بعدا این برق به دست
این برق (. و کارخانجات قابل استفاده باشدمنازل بلند را به ولتاژ پایين تبدیل ميكند تا برای 

را  ها های دیگری رسانده ميشود، تا چراغ لينتوسط  هاه ولتاژ پایين به خانه ها و فابریك
 .را بچرخاند ماشين ها روشن کرده و

تنها مربوط به کثيف بودن آن نيست، بلكه  برق  انرژی  طریقۀ توليد امروزۀمشكالت 
توليد مقدار بسيار زیاد آن و همچنان انتقال آن به فواصل بسيار دور نيز در این مشكالت 

چون این سيستم توزیع بسيار قيمت است  . قيمت است این روش خيلي گران. شامل اند
سيستم ملي  دهاتي یا دور افتاده تر باید سالهای زیادی انتظار بكشند تامردم مناطق 

داشته  برق به آنها برسد، آنهم اگر چانس مستفيد شدن از نعمت برق را اصوالانتقال 
: کنندۀ بزرگ ميرسداستفاده  بهمين خاطر بيشترین مقدار برق توليد شده به دو. باشند

 .ها شهر صنعتي و کارخانجات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بناءً آسانتر است د، وتوليد شو به قيمت ارزانتر درمقياس های کوچكتر ميتوانند آبي  های بادی، آفتابي و پاک مانند انرژی یها انرژی
انرژی  منبع برميتوانند ، استفاده های پاک را یكه انرژیا جوامع. که انرژی پاک در محالت نزدیک به محل توليد مورد استفاده قرار گيرد

فسيلي و سيستم ، وابستگي را به سوخت های توليد شودیوگاز ، باد ویا آفتاب، آبشعاع از در محل وقتي برق  .خودشان کنترول داشته باشند
نتوانند برای مردم قيمت لت وشرکت های بزرگ دويكند تا استفاده از این نوع منابع کمک مهمچنان . ولتاژ بلند، کاهش ميدهد -برقتوزیع 

 .يين کنند و یا بر این کنترول داشته باشند که کجا برق داشته باشد و کجا نداشته باشدتع

 

هاي ولتاژ  لينانتقال برق توسط 

خيلي به يك فاصلۀ طوالني  بلند، 

 .استقيمت گران 

 ترانسفارمر
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درین صورت اگر یكي از منابع . شده بتوانداز چندین منبع بصورت همزمان استفاده استفاده از انرژی پاک زماني بهتر کار ميدهد که 
منابع دیگری وجود دارد که ، و یا عدم موجودیت آب در فصل های خشکروز های ابری در نبود شعاع آفتاب مثال قابل دسترس نباشد 

 . بتوان انرژی توليد کرد
 . وابستگي و آلوده گي محيط را توزیع مينماید  برق، -مواد سوخت فسيلي

 . عدم وابستگي، اتكاء به نفس و پایائي را توزیع مينماید  برق، -انرژی پاک
 
 

 دهاتي نيرو داده است آفتاب به کلينيک
 

یک جدال دوامدار با  زندگي ميكنند که در "كارن"مربوط به قومنزدیک به مرز تایلند، مردم  کشور برمااز در قسمت دور افتاده ای 

را نتوانند خدمات صحي ( انجوها)های دولتي وغير دولتي  سازمانوجود این جنگ ها باعث شده است که . نيروی نظامي برما قرار دارند

را یاۀ طبي که در سمت دیگر مرز زندگي ميكنند، برای کمک به مردم یک شبك قوم كارناما مردم . برای مردم این منطقه تهيه نمایند

کارکنان صحي موجود . يرسانندممسكونين همان حوزه  244444برای حدود  کلينيک تأسيس کردند که خدمات صحي را 28متشكل از 
 . به بسياری از مشكالت صحي رسيده گي مي نمایند دیگر مجروحين کمک رساني نموده و های زميني ودر آنجا به قربانيان ماین 

 Border Green) سرحدتيم انرژي سبز و ( Green Empowerment) سبز توانمنديدو مؤسسه، بنام های 

Energy Team ) صفحات انرژی آفتابي ميباشدکه دومي یک گروپ محلي ،(Solar Panels) مرزی وارد نموده و ۀمنطق را در 

 ۀساح کلينيک موجود در 28حاال تمام . مورد استفاده از آنها تعليم دادند را در كارن،اهالي دهات  کارمندان محلي کلينيک ها، مهاجرین و

برعالوه دهاتيان مي . را فعال نگهدارند روشن، لپ تاپ ها و وسایل حفظ حيات خود را ها ميتوانند چراغ به انرژی برق مجهز بوده و يجنگ
 .نمایند ترميم و حفظ و مراقبت دانند که چگونه وسایل توليد برق را 
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 استفاده از برقبهترين 
 

اگر . از برق بسيار با دقت استفاده نمایيماین است که محيط کاهش آلوده گي  راه مهم دیگر  پاک،انرژی و استفاده از برعالوه از توليد 
ی برق ما مجبور نخواهد بود تا برق بسيار زیادی توليد کرده و در نتيجه سبب آلوده گي  بسيار ها ، نيروگاهنمایيمضایع ما برق کمتری را 

 روش جمله مقيد کردن صنایع به استفاده از مناز انرژی را رواج دهند،  بهترميتوانند استفاده  ها راه های زیادی وجود دارد که دولت .زیاد شود
 .ها و طرق انتقالي موجوده ، و بهبود نيرو گاه(458 ۀصفح)ژی های پاکتر توليد انر

 

 تقاضا، كاهش ضايعاتكاهش 
 

 فابریكات صنعتي که بيش از حد مصرف دارند،  کاهش تقاضا برای برق بيشتر توسط مردم و
د مقدار تقاضا را برای برق نمي توان هادولت . سوخت های فسيلي است کاهش استفاده ازبهترین راه 

مراکز تجارتي و مردم ایكه در شهر ها زندگي   تشویق صرفه جوئي در فابریكه ها،له بوسي
زمانيكه انرژی کمتر مصرف شود از یكطرف قيمت توليد انرژی کاهش مي . کاهش دهند مينمایند،

 . یابد و از طرف دیگر ضرر کمتری متوجه صحت مردم و محيط زیست ميگردد
پول بيشتر گرفته ع ایكه بيشترین مقدار برق را مصرف ميكنند، از مالكان صناید نميتوانها دولت 

برق بصورت نوبتي در ساحات مصرف ميتواند همچنان دولت   .و تكس زیادتری بر آنها وضع کند
  .معيني از شبانروز تشویق نماید، تا تقاضای مصرف برق همه در یک وقت نباشد

ع هستند، هرچه بيشتر برق را توليد برق نيز مانند سایر صنای ۀکمپني های توليد کنند
محيط زیست ما  بخاطریكه صحت و. منفعت کسب ميكنند بفروشند، بيشتر سود و نمایند و

استفاده از سوخت های فسيلي صدمه ميبيند، کمپني های توليد  توليد زیاد برق و ۀبواسط
 . محافظه کنند باشند، نه توسعه دهندهبرق باید مجبور شوند تا بيشتر  ۀکنند

 

 لين هاي برق موجودها و  بهبود نيروگاه
 

  . ها برق را از نيروگاه ها به محالت مصرفي آن انتقال ميدهندلين 
 .طرز انتقال برق در لين مانند طرز انتقال آب در یک پایپ ميباشد

همانطوریكه یک پایپ سوراخ شده آب راضایع ميكند، لين های 
ضایع یادی برق را نيز مقدار زو حفظ و مراقبت نشده کهنه 
مقدار یكه از کيفيت خوبي برخوردار نباشند ا لين ها. ميسازد

 . زیادی برق را ضایع ميسازند
توليد برق را نيز ميتوان بهبود بخشيد تا  ۀهای موجود نيروگاه

بهبود . توليد نمایندرا و محفوظ تری  پاکتر، برق بيشتر، 
ضر  ته، وهای موجوده مخارج کمتری  داش نيروگاهبخشيدن 

اینكه  نسبت صحت ومحيط زیست دارند، کمتری به 
 .ساخته شوندهای جدید  نيروگاه
 
 
 
 
 

، خيلي (نيوني) فلورسنتي ۀچراغ فشرد

د، برق بيشتر از نوع معمولي دوام ميكن

  .كمتر مصرف نموده و اقتصادي ميباشد

ترميم كيبل هاي برق، ازضياع 

انرژي بمقدارزياد جلوگيري 

 . ميكند
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 انتقاالت 
 

قطارها، طيارات، موتر های باری، انتقاالت با جهان بشكل مواد سوختي است که برای  برق، بيشترین استفاده از انرژی در در پهلوی
مردم ممالک ثروتمند مواد سوخت بيشتری را نسبت به مردم ممالک فقير برای نند برق، هما. موتر های سواری، بمصرف مي رسد بس ها و

: بوجود آمدن امراضي مانند ۀعمدیک سبب  برای انتقاالت آلوده گي های ایجاد شده از مصرف مواد سوخت. انتقاالت مصرف مينمایند
 .ميشودگرم شدن زمين همچنان سبب  سرطانها است، و آستما، بروشيت و

از  ایاالت متحده، باید بيشتر بخصوص، مردم کشور های ثروتمند تر انتقاالت عادالنه تر رای کم کردن مصرف مواد سوخت وب
انتقاالت باید  یسيستم ها شهرها و. کار بگيرندموتر های سواری شخصي کمتر از  استفاده کنند و( قطار مثل بس و)عامه ترانسپورتيشن 

 .نمایند به عوض استفاده از موتر استفاده از بایسكل را تشویق
 

 مشكل موجوده با سوخت هاي نباتي
 

وقتيكه انجين موتر اختراع شد، طوری طراحي گردیده بود که با سوخت های نباتي 
اما بتدریج که توليد پتروليوم ارزانتر . الكل ي مانند روغن نباتي وئکار نماید، سوخت ها

بعنوان اصلي ترین منبع ( تروليوم اندکه هردو محصول پ)دیزل  شد، از پترول و
: تمام وسایل موتوری موجوده، مثل سوختي در انجن ها استفاده شد و

با این فقط طياره ، طوری تنظيم شده اند که  ، موتر وریل هاموترسایكل، 
 . کار نمایند ها  سوخت

 ها است، تعدادی از کشور افزایش یافتهتيل دوباره قيمت اکنون که 
. سوخت های نباتي ، بعنوان جایگزین پتروليوم روی آورده انددوباره به 

روغنياتيكه از درخت سدر، لوبيای سویا، شرشم، مندو وغيره بدست مي 
. یاد ميشوند( Bio fuel or Agro-fuel) "سوخت حياتي"آیند بنام 

چون نباتات قابليت توليد دوباره را دارند، جایگزیني مذکور راه حل خوبي 
مواد که نشان ميدهد این  دارد اما دالیل متعددی وجود. دبه نظر ميرس

ممكن است نسبت به ایجاد راه حل ، مشكالت بيشتری را  سوخت
 . بوجود آورد

 یكه بعنوان غذا استفاده ا توليد مواد سوخت از نباتات
مواد سوخت برای موترها از  ۀميشوند، سبب ایجاد رقابت بين تهي

با افزایش . دیگر ميگردد یكطرف و غذا برای مردم از سمت
 یكه از گرسنگي رنج ميبرند، نمي توان تالش خودا تعداد مردم

 . سوخت از نباتات کردمواد  ۀرا صرف تهي

 اما برای توليد . كي از دالیل کاهش وابستگي به انرژی های فسيلي آنست که باید از روند گرم شدن زمين جلوگيری گرددی
زیادی کشت نباتات افزایش یابد که برای زراعت آن کود پتروليمي بيشتر، وسایل ماشيني زراعتي زیاد تر  باید به مقدار بسيارسوخت حياتي 

-Bio)در اخير تهيه سوخت حياتي . و وسایل انتقاالتي بيشتر برای حمل و نقل این مواد از محل توليد تا پروسس و مصرف ضرورت است

Fuel) ر مصرف خواهد کرد و نسبت به پتروليوم بيشتر سبب گرم شدن زمين خواهد شداز مقدار انرژی ایكه توليد مينماید بيشت. 

  گاز های گرم کنندۀ زمين را وقتيكه مراتع وجنگالت برای پرورش نباتات روغني تخریب ميگردند، درخت کمتری وجود دارد که
 .دیزل سبب گرمي کرۀ زمين ميشود برابر بيشتر نسبت به 24برای مثال روغني که از درخت سدر توليد ميشود،  .جذب نماید
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 كوچكهاي بند 
 

بند های کوچک ميتواند برای توليد برق از جریان 
و یا آبشار استفاده گردد که به آن 

ميكروهایدروپاور و یا نيروگاه آبي کوچک 
هرجایيكه جریان کافي . توليد برق گفته ميشود

برق از  ۀآب یا رود خانه وجود داشته باشد، تهي
ق سد های کوچک بهترین راه رساندن طری
این . به جوامع روستایي نزدیک است ی برقنيرو

پروژه های خورد را خود روستایيان ميتوانند 
در کشورهای هند، . مدیریت کنند ایجاد و
کوچک آبي پال، هزاران نيروگاه ين چين و

شهر های اطراف  دهات وه موجود است که ب
 .برق رساني ميكنند
( پاورهایدرو ميكرو )آبي کوچک  نيرو گاه در پروژه های

و یا جوی های کالن به یک مسير دیگری  دریاآب از جریان 
هدایت شده و از یک بلندی به بوسيلۀ یک پيپ یا 

این آبشار در پائين . ناوه با فشار به پائين ميریزد
ب از یک آیک توربين را ميچرخاند و بعداٌ دوباره 

جا مردمان اطراف آنرا بينشده و آب برعكس بند های بزرگ، باعث تغيير مسير سد های کوچک . ميروداصلي  یا جوی مسير دیگر به دریا و
دارند، برای هدایت آب به سمت توربين استفاده  محدود ارتفاعیكه فقط چند متر ا هابند از  پاورپروژه های مایكرو هایدرودر .  نمي کند

 .گرددمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفحات را نصب ميكنند،  هایيكه این دستگاه ها و سازمان (پاورمایكروهایدرو)بند های کوچک برق آبي ر در مورد بيشت آموزشبرای )

 .(در اخير کتاب مراجعه شود Resourcesمنابع یا 
 

 
 
 
 

 

س از دور دادن آب از جريان رود خانه بطرف توربين گشتانده ميشود، وپ

 .آن دوباره به جريان اصلي ملحق مي ردد

درنتيجه  آب سبب چرخش توربين گرديده و

 .برق توليد ميشود



 انرژي پاك   535
 

 

 بند های کوچک برق آبي جوامع را متحد ميسازد
 

را وقف بازسازی  ایي یافت، مردم سراسر کشور خودینكه کشور نيكاراگوا از سالهای متمادی جنگ های داخلي رها بعد از
دولت توانایي تهيه  اما این مملكت بسيار فقير شده بود و. مكاتب، مزارع، سيستم های آبرساني وکلينيک های صحي کردند

 .انرژی برق را برای بسياری از جوامع دهاتي نداشت
. کيلومتری آنها موقعيت داشت 74برق درحدود  لين عمومينزدیكترین  به برق دسترسي نداشت و( La Pita)الپيتا  ۀقری
پيشبرد پروژه های عام  همين نيز کارشان را در داشت، و طول سالهای جنگ قرار الپيتا در سمت مخالف دولت در ۀمردم قری

بر آن شد که مكتب محلي بودند، تصميم جمعي  که آنها باهم مشغول ساخت کلينيک و اما وقتي. تر کرده بود المنفعه مشكل
 . بياورندخود  ۀبرق را نيز به قری

 Association of Rural)بنيامين ليندر  -دهاتيان از یک گروپ محلي بنام انجمن کارگران برای انكشاف دهات

Development Workers-Benjamin Linder)چون . همكاری نمودند درخواسترساني به قریه خود  ، برای برق
طول سال آب در آن جریان داشت، الپيتا جایي بود که ميشد یک نيروگاه مایكرو  داشت که در قرار ایدریاچه نزدیكي  قریه در

از یک  مسؤولين انجمن به مردم قریه کمک کردند تا پروژه را شروع نموده و. گرددراه اندازی  هایدرو پاور در آنجا نصب و

ي دریافت کنند، که شامل وجوه ئها کمک( Green Empowerment) توانمندي سبزمؤسسه خورد بين المللي بنام 

 .مهارت های تخنيكي بود مالي و
اکنون . داخل آن نصب نمایند توربين را در مردم قریه با یكدیگر برای ساعات طوالني کار نمودند تا سد را ایجاد نموده و

نجاری و مزارع  ۀا، مكتب ده ، دو کارخانبرق توليد شده  در خانه ه. است از نعمت برق برخوردار قریهحدود چهار صد خانه در 
 مراقبت نماید، تارا حفظ و شان  سيستمشروع استفاده از توربين، مردم انجمني را تشكيل دادند تا  بعد از نصب و. بمصرف ميرسد

ایجاد شده ه مردم قریه درگذشتتفاوت هایيكه بين با وجود  .ه مسكونين الپيتا از آن مستفيد ميشوندهم اطمينان حاصل گردد که
وجود دور بودن از  کوچک الپيتا، با ۀقری. توليد برق همه متحدا اشتراک داشتندنگهداری  وليت حفظ وومسدر ملكيت برق و ، بود

 . آبي توليد برق خود است بندسيستم ملي برق، صاحب 
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 انرژي بادي
 

برای صدها سال برای چرخاندن پمپ  باداز انرژی 
اما . ياب ها استفاده شده استهای آبي و پره های آس

های اخير، ازین نيرو برای توليد برق در ممالک  درسال
 امریكای شمالي، چين، هند، افریقای جنوبي و اروپائي، 

دستگاه های بزرگ و کوچک با  .نيز استفاده ميشود برازیل
 . چرخاندن پره ها توسط انرژی باد توليد برق مينمایند

باد ممكن است  انرژیبا استفاده از توليد برق 
طریق عوض کردن توليد برق با بهترین ارزانترین و 

 . استفاده از مقادیر زیاد مود سوخت فسيلي باشد
عظيم  انرژی بادی عموما به شبكه ملي  یپروژه ها

برای اینكه برق بادی به بهترین . برق وصل ميباشند
 بيشترین مقدار توليد گردد، به باد های قوی و شكل و

 مناطق ساحلي، ساحات هموار، و. ضرورت است مداوم
. معبر های کوهي، بهترین خصوصيات را ازین لحاظ دارند

یک سيستم توليد  هم های ذخيره ساز برق دارند، یا به باطری بيشتر جاها بصورت مداوم جریان ندارد، توربين های بادی نياز چون باد در
 (.های گازی مانند صفحات خورشيدی یا جنراتور)برق پشتيبان 

 

 انرژي بادي به مقياس هاي كوچكتر
چون انرژی حاصله از  اما. بعضي قسمت ها از انرژی بادی برای چارج نمودن باطری ها، غرض مصارف خانگي استفاده ميشود در

ممكن  نياز دارد، لذانگهداری توربين ها و شاید مصارف گزاف  ینطریق به جریان مداوم باد، اندازه گيری های دقيق برای نصب مناسب وا
 . روستا ها نباشد برق خانه ها و ۀخوبي برای تهي ۀاست اینطریق

 حفظ و مراقبتصفحات آفتابي باشد، اما مصارف طوالني مدت  ۀنظر اول ارزانتر از تهي استفاده از باد بعنوان منبع انرژی ممكن است در
 .ترميمات توربين های بادی بيشتراست و

 
در  ((Resourcesصفحات منابع یا در باره نيروی باد و تماس با کمپني های نصب کننده سيستم بادی، به  برای معلومات بيشتر

 .اخير کتاب مراجعه شود
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 نيروي آفتابي
 

تان احساس  ۀآفتاب در فضا یا داخل خان ۀوقتي شما با تابيدن اشع
تعددی راه های م. گرمي ميكنيد، این گرمي ناشي از انرژی آفتاب است

گرم : ي مثلئانرژی بدست آمده از شعاع آفتاب در کارهااز وجود دارد تا 
و پخته نمودن ( 18صفحه ) ، تعقيم آب ( 538صفحه )نمودن آب 

استفاده  خوب و اقتصادی، بشكل ( 378صفحه ) غذا و تسخين خانه 
 .فتاب برای توليد برق نيز کارگرفته ميشودآاز انرژی همچنان . نمود

و آنرا به انرژی برقي تبدیل  صفحات یا حجرات آفتابي که نور خورشيد را بگيرند: فاده از انرژی آفتاب، نياز به وسایل ذیل استبرای است
ذخيره گردد و از آنطریق  های باطربرق توليد شده باید قبل از مورد استفاده قرار گرفتن در ، چون شعاع آفتاب هميشه موجود نيست. نمایند

 . اغ، چاالني موتور ها و سایر ماشين ها از آن کار گرفته شودبرای روشني چر
. باطری و بعضي اجزای دیگر ضرورت دارد، نصب کردن یک سيستم برق آفتابي ممكن قيمت تمام شود زیرا به صفحات یا حجرات آفتابي

 . اما شعاع آفتاب رایگان است و بصورت نا تمام قابل تجدید ميباشد
بزرگترین خرج این شكل توليد انرژی، عبارت از . تداوم  و حفظ مراقبت آن بسيار ارزان استتابي نصب گردید، یكبار که سيستم برق آف

 .تعویض صفحات در صورت شكستن یا همسال است،  5تا  3تعویض باطری ها در ظرف هر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در اخير  Resourcesصفحات منابع یا ات نصب کننده انرژی آفتابي، با مؤسس سبرای معلومات بيشتر در مورد نيروی آفتابي وتما) 
 (.کتاب مراجعه شود

 

 سيستم برق آفتابي اياجز

 

 كنترولر چارج

 فيوز بكس

 صفحات آفتابي

 سويچ ها

 ساكت
 باطريها

سيم مرتبطه به 

 (لين آرت)زمين 

نيون هاي فلورستنت 

 كم مصرف یا
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 كن آفتابيآب گرم 
 

آب حرارت دادن آفتاب عبارت از شعاع ترین اشكال استفاده از  فراوان وجود دارد، یكي از معمولبه اندازۀ یكه نور آفتاب مناطق ا در
آفتاب به صفحات مخصوص خورشيدی استفاده از شعاع گرم نمودن آب با . استفاده قرار ميگيردمورد نمودن است که برای نوشيدن یا حمام 

پایپ که رنگ آن سياه یک یكه آب را ذخيره نماید و آبدان ایک : تجهيزاتي که نياز دارید، عبارت از تنها. ندارد یا وسایل گرانقيمت احتياج
 . باشد تا نور آفتاب را جذب نماید

آب  حرارت دادنبرای  Solar Collectorجمع کنندۀ شعاع آفتاب یا  دارند، باید از دستگاه  عتدلم یهوا آب و یكها مناطق در
که برای توليد برق آفتابي   (سولر پنل)اینها نسبت به آب گرم کن ساده بسيار قيمت تر هستند، مگر از صفحات آفتابي  . استفاده نمود

 . خيلي ارزان تر ميباشد  غير قابل تجدید که برای گرم نمودن آب استفاده ميشود، استفاده ميشود ویا از سایر مواد سوخت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آب گرم كن ساده

 .آفتاب گير، روي سطح زمين يا بام خانه گذاشته ميشود ۀدر منطق آفتابيكن  گرم آب

 

 

گذاشتن يك شيشه يا صفحه 

شفاف سبب جلوگيري از ضياع 

 .حرارت توليد شده ميشود

 مجراي ورودي

. رنگ سياه نور را جذب ميكند

هر دو سمت ذا رنگ سياۀ ل

آبدان حرارت را خارجي  داخلي و

 .از آفتاب مي يرد

 خروجي پايپ

 آبدان

 دهنده انعكاس ۀصفح

 (ورق وغيره صفحه فلزي، زر) 
شده به خانه يا به  وصل پايپ

 خارج از خانهشاور 

يا  پايپ هاي سياه رنگ فلزي

 پالستيكي



 انرژي پاك   539
 

 

 آفتابي کمک ميكند برق مویلکوچک در تقرضه های 
 

 ۀگر کشورهای منطقاما همانند دی. رساني ملي وصل نيست مناطق روستایي در کشور سریالنكا به سيستم برقخانه ها در  بيشتر
 . آفتاب زیادی دارد شعاعحاره، این مملكت 

به سریالنكا آمد تا ( Solar Electric Light Fund) یا تمویل روشني برق آفتابي ، مؤسسه ای بنام سلف2112درسال 
بمردم در مورد استفاده از انرژی 

 . آفتابي کمک نماید
چون آنها نمي توانستند صفحات 

ایگان در اختيار آفتابي را بصورت ر
مردم قرار دهند، طرحي را روی 

ه ب دست گرفتند تا مردم را قادر
پرداخت مصارف نصب سيستم برق 

بهمراه یک مؤسسه . آفتابي کنند
غير انتفاعي یک گروپي را بنام 

. ایجاد کردند "آفتابي کوپراتيف"
یک صندوق وجهي  کوپراتيفاین 

رای قرضه های کوچک تاسيس برا 
ر کمي مقدا کوپراتيفاعضای . کرد

پول را در شروع برای نصب سيستم 
بعدا  وبرق آفتابي ميپرداختند 

یكمقدار پول را هر ماه به صندوق 
با افزابش امكانات مالي صندوق وجهي کوپراتيف، خانواده های بيشتری . سال پرداخت مينمودند 8وجهي کوپراتيف برای مدت زمان 

 48سال  5بعد از مدت . ه گرفته و سيستم برق آفتابي را برای خود خریداری و نصب نمایندميتوانستند به مرور زمان از آن قرض
خانواده دیگر  25خانواده ایكه در اول قرضه گرفته بودند، آنقدر قرض های خود را پرداخت نموده بودند که کوپراتيف قادر شد برای 

 . کمک کند تا مصارف سيستم برق آفتابي خود را پرداخت نمایند
، بزرگترین ( Sarvodaya)ساروودایا موسسۀ سلف شروع به ایجاد همكاری با موسسۀ برای انكشاف موفقيت بدست آمده، 

وودایا ، پروگرامي را انكشاف دادند رساموسسۀ سلف با موسسۀ . مؤسسه غير دولتي در سریالنكا نمود، که حدود سه مليون عضو داشت
پروگرام برای تشویق مردم شروع .  وارد کرد قریهپروگرام سيستم برق آفتابي را به حدود صد  این. یاد ميشد "تخم آفتابي "که بنام 

قرضه کوچک را سلف پروگرام موسسۀ همچنان . و معبد های بودایي کرد جامعهآفتابي در مكاتب، مراکز  نمایش دادن سيستم برقبه 
آفتابي با  برقپروگرام . کنندو در خانه های خود نصب ا خریداری ساروودایا کمک نمود تا سيستم ر موسسۀ اعضایشروع نموده و به 

را  "یک مليون خانه " ۀ برق آفتابيساروودایا برنامموسسۀ موفقيت رسيد که از بعد از چند سال به درجه ای  .شروع شد خانواده 344
 .روی دست گرفت

یا قرضه های با استفاده از سيستم اعتبارات . ده ميكنندمناطق دهاتي سریالنكا از انرژی آفتابي استفا اکنون هزاران خانه در
بصورت موفقانه ای ادامه داده شود، ممكن است سریالنكا  برنامهاگر . دیگر نيز به برنامه ملحق گردند نفر کوچک، قرار است تا هزاران

 .را از آفتاب استحصال ميكند که تمام برق خود گردد یتبدیل به اولين کشور
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 (Biomass) حيه محصوالت صله از بقايايانرژي حا
 

. برای توليد انرژی در خانه ها استفاده بعمل مي آید( تنباتا ایجاد شده توسط حيوانات و بقایای) حيهها از بقایای  در تعدادی از کشور
که نوع )  فاسد و گندیده شود گذاشتن آنها کهسوختاندن ویا : را ميتوان به دوشكل ذیل استحصال نمود حيهانرژی ذخيره شده در بقایای 

 (.ميشود Biogasیا  حيهدومي منجر به توليد گاز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اشتراک جو زمين زمانيكه منحيث مواد سوخت آتش زده ميشوند به گرم شدن بقایای حاصله از نباتات قابليت تجدید را دارند، اما 
ي به مقياس کوچكمواد حيه بقایای انرژی ، در حقيقت از زنيدي را آتش ميوقتي شما یک چوب حاصله از درخت یا سرگين حيوان. مينمایند

 . استفاده کرده اید
مثال در کيوبا، انرژی خيلي زیادی از سوختاندن . کالنتر، بقایای محصوالت زراعتي برای توليد برق استفاده شده ميتوانند سدر مقيا

همچنان ميتوان از سبوس برنج، ضایعات چوبها، و اشكال دیگر (.  ن گرفته ميشودآاین نيشكر ها قبال شكر از )نيشكر ها استحصال ميگردد 
 . بقایای حياتي بهمين طریق استفاده نمود

محيطي شما مي  گرچه ممكن است این منابع تجدید پذیر باشند، اما آلوده گي حاصله از سوختاندن این مواد به مشكالت صحي و
 .افزاید
 

 بيوگاز
 

اگر این گاز در داخل یک ظرف گرفته شود، از آن ميتوان . ترکيبات عضوی بميان ميآید و فاسد شدنگندیده شدن نتيجه  این گاز در
، پمپ آب و بكار خانه هااستفاده در امور آشپزی، برای تسخين خانه ها، روشن نمودن : مثل کپسول های عادی گاز استفاده نمود، مثال

 . انداختن وسایل موتوری و زراعتي
مواد فاضله و ضایعات به یک منبعي تبدیل ميگردد که برای بيوگاز، منبع انرژی ضالت حيواني، انساني ونباتي به ادیل نمودن فبا تب

 :مثل. عضوی استحصال شده ميتواند ۀمواد مختلف بيوگاز از مرکبات و. محيط زیست و صحت جامعه خوب و مفيد است

 ضالت وادرار حيواناتاف 

 نسانادرار ا مواد غایطه و 

 زباله های سبزیجات باز مانده های غذایي مانند گوشت، خون، استخوانها و 

 برگ ، شاخه ، علف های مختلف النوع وغيره: اجزای نباتي مثل محصوالت و. 

 
 
 

 

از بقاياي حيه معمولمنابع انرژي   
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ی سوخت استفاده از بيوگاز بجا. را توليد ميكند پاکآبي  ۀوقتيكه سوختانده شود، یک شعل. بدون بوی است بيوگاز به چشم دیده نشده و
فشار قطع درختان برای  ، و(27فصل ) پز، مشكالت صحي مربوط تنفس دود در آشپز خانه را حل مي کند  های جامد در پخت و

. در زراعت استفاده کرددارای کيفيت بسيار خوب  (شوره)کود مواد باقي مانده بيوگاز را ميتوان بعنوان . را کاهش ميدهد سوختاندن
 .هوا و گرم شدن زمين نمي انجامد يرات آب وسوختاندن بيوگاز به تغي

 

 بيوگاز كوچك دستگاهساختن يك 
 

. مواد ساختماني وسایل و ومواد یكه در اختيار دارید، نوع آن فاضله ا کوچک بيوگاز مربوط است به مقدار مواد دستگاهدیزاین یک 
لذا مشكل است بتوان گفت که چه مقدار حيوانات یا نباتات الزم . دبيوگاز را توليد ميكنن متفاوتانواع  نباتات مختلف، مقادیر و حيوانات و

 . است تا یک دستگاه بيوگاز را براه انداخت
اما گاو بيشترین مقدار فضالت را . حتي انسان مي تواند به عنوان منبع بيوگاز مورد استفاده قرار گيرد مانده از گاو، مرغ و فضالت بجا

پخت ) پز روزانه  هت پخت وجبرای داشتن مقدار کافي بيوگاز . آن نيز بهترین کيفيت را دارد ل شده ازتوليد ميكند، که بيوگاز استحصا
 .دی، به چهار یا پنج رأس گاو نياز دار(روزانه پنج ساعت در اجاق گاز دوشعله ای

مورد  د، تا مقداریي را در اختيار داربقایای حيواني یا نبات ن شوید که مقدار کافي فضالت وئقبل از ایجاد تأسيسات بيوگاز، باید مطم
 .گاز را استحصال نموده بتوانيد ضرورت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در اخير  Resourcesصفحات منابع یا نيروگاه های آن،  ۀبرای آموختن مطالب بيشتر راجع به بيوگاز وکمپني های تأسيس کنند)

 (.کتاب مراجعه شود
 

 

 

گاز توليد شده براي 

مصارف تسخين و 

 .روشنايي استفاده ميشود

باقي مانده زباله هاي 

بحيث كود در مزارع 

 .استفاده ميشود

پايپ گاز توليد شده را به 

 .خانه انتقال ميدهد

 .گاز به باال صعود ميكند

مواد تخمير شده، بيوگاز را 

 .توليد ميكند

بقاياي حيه وآب درين جا 

 ريخته ميشود

 ساده بيوگاز دست اۀساخت يك 

1 

2 

3 

4 

3 

6 
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 از به زندگي دهاتي انرژی ميدهدبيوگ 
 

پال بيشتر يدر مملكت ن
مردم درقریه های بسيار دور 
افتاده، واقع در کوه های 
صعب العبور، دامنه ها و دره 
های عميق، آنهم بصورت 
. پراکنده زندگي ميكنند

ترکيبي از فقر ملي و سختي 
طبيعت باعث شده که برق 

نا  منطقهرساني به همه 
 . ممكن باشد

ن اینكشور عمدتا چو
زراعتي است، تقریبا اکثر 

ها صاحب حيوانات  دهخانوا
در . خانگي مانند گاو اند

گاو با آب، بيوگاز را  ۀکشور کشف نمود که ميشود با ترکيب فضل ميالدی، دولت این 2114سالهای ابتدایي دهه 
صرف مآشپزخانه های مردم است، و با گاز مذکور قادر به تأمين حرارت ، روشني و سوخت الزم برای . استحصال نمود

هالند، دولت دست به ایجاد پروگرام حمایه از بيوگاز  های جرمني و مالي کشور ۀبا حمای. بسيارکم بدست مي آید
(Biogas Support Program BSP )زد . 

طوری  این سيستم. هدف پروگرام آن بود که بيوگاز را برای بيشترین خانه های ممكن در کشور مهيا نماید
کارمندان پروگرام به اطراف واکناف مملكت . از آن آسان باشد ۀاستفاد نگهداری و دیزاین شده بود که ارزان، مؤثر و

کوچک آغاز  قرضه های ۀهمچنان برنام. فواید این سيستم معلومات دادند به مردم راجع به استفاده و سفر نموده و
 .د سيستم های بيوگاز گردندگردید تا مردم با استفاده از آن قادر به خری

پروگرام چنان موفق ثابت شد که درظرف ده سال بعدی، . سيستم بيوگاز نصب گردید 2444دردوسال اول، 
سيستم های ، دولت اميدوار است تا 2424در اخير سال . افزایش یافت 244444تعداد سيستم های نصب شده به 

 . برسد 244444به تعداد نصب شدۀ بيوگاز 
روشن کردن منازل خود  پز، تسخين و پال از سيستم بيوگاز برای پخت ويدر سرتاسر کشور ن خانواده هااکنون 

در سال  تيل خاکليتر   32 تن چوب و 4حفظ پس انداز و استفاده از بيوگاز توسط هر خانواده سبب . استفاده مينمایند
زراعتي استفاده  توليد مينماید که بعدا در امور يکود طبيعبيوگاز ساالنه پنج تن  دستگاه کوچک همچنان هر. ميگردد
وابسته به سوخت  ترپالي گرمتر، صحتمندتر، وکمينهای لطف بيوگاز، اکنون تعداد زیادی از فاميل  تشكر از. ميگردد

 .هایي اند که باعث تخریب محيط زیست ميگردند
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 نيروي بايسكل
 

بایسكل . ات بشری استبهترین اختراع بایسكل شاید یكي از بزرگترین و
منبع مصرف  و. وسيله ایست که ميتوان با آن به جا های مختلف مسافرت کرد

استفاده از آن فواید زیادی هم برای  انرژی آن فقط نيروی بدني انسان است، و
 با استفاده از بایسكل اما بيشتر ازین،. محيط زیست داردبرای هم  صحت انسان، و

برای راه انداختن ماشين های  آناز مهار نموده و را ميتوان نيروی بدني انسان 
 . مختلفي استفاده نمود

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (Maya Pedal Bicycle Power) مایا انرژی بایسكل
، گروهي در چيمالتينانگو ، واقع در مملكت گواتيماال 2117در سال 

که بنام این گروه . گردهم آمدند تا راه های انكشاف پایدار را بررسي کنند
 بهبودیاد ميگردد، مؤسسه ایست برای ( Maya Pedal)مایا پيدال 

انكشاف پایدار اقتصادی در محيط  صحت، حفاظت محيط زیست و
 .روستایي با استفاده از نيروی بایسكل

آنها شروع به جمع آوری بایسكل های کهنه نمودند تا از اجزای آن 
یسكل کار ميكنند، استفاده یكه توسط پایدل زدن باا برای ساخت ماشين ها

را به هرکسي که طالب  خود ۀاین مؤسسه بایسكل های ساخته شد. کنند
یكه ميخواستند کدام فعاليت یا ا اما برای دسته ها. خریداری آن بود، ميداد

 .را شروع نمایند، قيمت ها را خيلي پایين ميآوردندپایدار  انكشاف ۀپروژ
از گياه  سكل ایرا نمودند که با نيروی آن یک مخلوط کن کار کند تا ایشان درخواست یک بایاز زنان  یک مجموعۀ

Aloe Vera با پول ایكه از فروش شامپو بدست . نمایندشامپو استحصال  که در باغچه های خودشان کشت مينمودند
. خود را کمک مالي ميكردندمياوردند، آنها هم به اقتصاد خانواده خود حمایت مينمودند و هم پروژۀ احيای مجدد جنگالت شهر 

جواری را برای این آسياب آنها با . نيروی آسياب کردن غله ها را داشته باشدیک گروپ دیگر درخواست بایسكل ایرا نمودند که 
مردم در همه جا راه های ابتكاری را برای استفاده . تهيه غذای حيوانات آسياب نموده و به قيمت ارزان به مردم محل ميفروختند

دندان  برمۀ، تصویری وجود دارد از ماشين 252، صفحه "که داکتر دندان نيست آنجا"کتاب ببينيد به ). ز بایسكل پيدا کردندا
 .(که با برق توليدی بایسكل کار ميكند

 

 

با استفاده از نيروي انساني  بعضي ماشين ها

 .توسط بايسكل كار ميكنند

 

انرژي توليد شده از پايدل زدن بايسكل ها، ميتواند در روشن 

 .نمودن تلويزيون، راديو وغيره وسايل استفاده شود




