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 چکیذُ

بشسسی ّبی کبسشٌبسی دس سغح هلی ٍ بیي الوللی ًشبًگش ایي حمیمت است کِ کشُ صهیي دس سبل ّبی ًِ چٌذاى دٍس بب بحشاى جذی دس 

لزا اتخبر سٍش ّبی اصَلی ٍ عولی دس صهیٌِ تَسعِ، حفبظت، بْشُ بشداسی . آة هغوئي ٍ لببل هصشف سٍبِ سٍ خَاّذ شذ سابغِ بب تأهیي

بشایي اسبس الصم است هتذّبی عولی استحصبل آة کِ کوتشیي اثشات هخشة صیست . ٍ هذیشیت هٌببع آة، اهشی اجتٌبة ًبپزیش است

ساستب بب استفبدُ اص هٌببع هَجَد، ّوچٌیي ضشٍست استفبدُ اص اًشطی ّبی ًَ ٍ تلفیك سیستن ّبی دس ایي . هحیغی داشتِ ببشذ، تَسعِ یببٌذ

دس ایي عشح بب استفبدُ . هختلف، عشحی سا ابذاع ًوَدین کِ هی تَاًذ تب حذٍدی کوبَد آة دس هٌبعك هشکضی ٍ جٌَبی ایشاى سا بْبَد بخشذ

بشق ٍاسد ببعشی ّبی رخیشُ ای شذُ، بِ کوپشسَس هتصل هی گشدد، کوپشسَس فمظ دس صهبى ایي . اص اًشطی الیضال ببد، بشق تَلیذ هی کٌین

اصت هبیع بب دٍ عشح پیشٌْبدی، . ّبی ًیبص کِ فشبس اصت هبیع پبییي تش اص حذ ًشهبل ببشذ فعبل هی شَد ٍ گبص اصت سا بِ هبیع تبذیل هی کٌذ

 4ی لَلِ ّبی هشبک سا کِ بِ حبلت هبسپیچ سِ بعذی دس فضبی ببص لشاس داسًذ، تب بب سیستوی کبهالً هتفبٍت بب یکذیگش، دهبی جذاسُ خبسج

ایي سشهب فبصلِ بیي هَلکَل ّبی آة دس َّا سا کن کشدُ، ببعث تشکیل لغشات آة بش سٍی سغح لَلِ هی . دسجِ سبًتیگشاد پبییي هی آٍسد

ّب تعبیِ شذُ سمَط هی کٌٌذ ٍ اص آًجب بِ هخضى اصلی هٌتمل شذُ، آهبدُ  گشدد، کِ بش اثش جبربِ صهیي بِ هخضى لیف هبًٌذ کِ دس پبییي لَلِ

 .هصشف هی گشدًذ

 .اًشطی ببد، کوپشسَس، اصت هبیع، لَلِ ّبی هشبک، هَلکَل ّبی آة، هخضى لیف هبًٌذ: کلوبت کلیذی 

 

 همذهِ

عَل سٍص ٍ فػَل هختلف سبل ٍ َّای اعشاف هب داسای دسغذی اص سعَثت هی ثبضذ وِ ایي هیضاى سعَثت ثِ دسخِ ضشاست، 

ایي سعَثت وِ دس ثؼضی اص هٌبعك ٍالؼبً زطوگیش است هی تَاًذ ثِ ًَػی زبسُ سبص . ّوسٌیي هَلؼیت خغشافیبیی هٌغمِ ثستگی داسد

ضبل اگش ثتَاًین ایي سعَثت غیشلبثل دستشس سا ثِ آة تجذیل وٌین، ضوي  هضیت تَلیذ آة، داسای هضایبی . هطىل ون آثی ثبضذ

ایي عشش ثب استفبدُ اص اًشطی ثبد، سعَثت هَخَد دس َّا سا ثِ آة تجذیل . یگشی ًیض خَاّین ثَد وِ دس اداهِ تَضیص دادُ خَاّذ ضذد

 .وشدُ ٍ دس دستشس لشاس هی دّذ ٍ داسای زٌذیي هشضلِ است وِ ّش هشضلِ دس ریل ثِ تفىیه ضشش دادُ خَاّذ ضذ

 ببدیتَلیذ بشق بِ ٍسیلِ تَسبیي : هشحلِ یک 

ضسي اًشطی ثبدی، سایگبى ثَدى . دس سبل  ّبی اخیش ثب ثبال سفتي لیوت اًشطی ّبی فسیلی، دٍثبسُ ارّبى هتَخِ ًیشٍی ثبدی ضذُ است

دس سٍی صهیي خبیی یبفت . ٍ پبیبى ًبپزیشی آى است ٍ اص عشف دیگش داسای ایي هضیت هی ثبضذ وِ هطیظ صیست سا آلَدُ ًوی وٌذ

دس ثسیبسی اص ًمبط سٍی صهیي، ضذت ٍ هذت ٍصش . ًَصد ٍ ًیض خبیی یبفت ًوی ضَد وِ ّوِ اٍلبت ثبد ثَصد ًوی ضَد وِ گبّی ثبد

اًشطی ثبد دس ضمیمت لسوتی اص اًشطی خَسضیذی است وِ ثِ صهیي هی . ثبد ثِ ضذی است وِ یه هٌجغ ًیشٍی ثبلمَُ ایدبد هی وٌذ

ختالف دسخِ ضشاست ثیي دٍ ًمغِ ثبػث خشیبى َّا ٍ ثِ ٍخَد آهذى ثبد هی اًشطی خَسضیذ ثبػث گشم ضذى وشُ صهیي ضذُ ٍ  ا. سسذ
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ثب ایي اغل عجیؼتبً دس هٌبعك وَیشی ٍ هشوضی ایشاى ثِ ػلت تبثص هستمین ًَس خَسضیذ وِ ضذت گشهبی صیبدی سا دسثش داسد، . ضَد

لسوتی اص اًشطی هَسد ًیبص هشدم خْبى هَسد ایي ًیشٍی سایگبى هی تَاًذ ثشای سفغ . ٍصش ثبد لبثل هالضظِ ای سا خَاّین داضت

لجل اص ًػت دستگبُ تَسثیي ثبدی، الصم است ًمبط ثبدخیض هٌغمِ تؼییي ضذُ ٍ هغبلؼبتی دس خػَظ ضذت ٍ دٍام . استفبدُ لشاس گیشد

 .ثبد دس عَل سبل ثِ ػول آیذ

 ببعشی ّبی رخیشُ ای: هشحلِ دٍ 

ًوی ضَد وِ ّوِ اٍلبت ثبد ثَصد، دس ًتیدِ ثب ًػت تَسثیي فمظ صهبًی وِ ثبد ٍصش   ّوبًغَس وِ لجالً روش ضذ، خبیی دس صهیي یبفت

ثٌبثشایي ثبیذ ثِ ًطَی ایي خشیبى الىتشیىی همغؼی سا . هٌبست داسد تَلیذ ثشق خَاّین داضت ٍ دس ثمیِ فَاغل صهبًی، تَلیذی ًذاسین

ثشای ایي وبس اص ثبعشی ّبی . ص اًشطی  هَسد ًیبص سا دس اختیبس داضتِ ثبضینثِ ًیشٍی پبیذاس ٍ دائن تجذیل وشد تب دس ولیِ سبػبت ضجبًِ سٍ

ثذیي غَست وِ دس صهبى ّبیی وِ تَسثیي فؼبل است ثبعشی ضبسط ضذُ تب دس فَاغل تَلف تَسثیي ًیشٍی . رخیشُ ای استفبدُ هی ضَد

شطی اص ثبعشی استفبدُ هی ضَد،  یىی اسصاى ثَدى لیوت ػلت ایٌىِ دس سیستن تَسثیي ثبدی ثشای رخیشُ وشدى اً. وبفی دس اختیبس ثبضذ

ضبل هی تَاى دس غَست اهىبى دس هٌبعمی وِ  ًیشٍی ثبد ثشای تَلیذ ثشق هَسد . ثبعشی ٍ دیگشی ثبالثَدى رخیشُ ٍ اًجبس وشدى آى است

، وِ هَتَسّبی دیضلی ٍ ثٌضیٌی ثشای ًیبص وبفی ًجَدُ ٍ یب دس هٌبعمی وِ ًَسبًبت ٍصش ثبد صیبد است اص یه هَلذ ووىی استفبدُ وشد

 .پس دس ایي هشضلِ، ثشق ثِ ضبلت پبیذاس ٍ دائوی دسآهذُ ٍ آهبدُ هػشف دس هشضلِ سَم هی ثبضذ. ایي وبس هٌبست تشًذ

 تبذیل گبص اصت بِ اصت هبیع: هشحلِ سِ 

اًشطی ثشق ضبغلِ اص هشضلِ لجل ثِ یه  ًطَُ ایي وبس ثذیي غَست است وِ. دس ایي هشضلِ هب یه سیىل تجذیل گبص ثِ هبیغ داسین

هخضى اٍلیِ یب ٍسٍدی . هالضظِ هی ضَد، دٍ هخضى دس دٍ عشف ووپشسَس لشاس داسد 1ّوبًغَس وِ دس ضىل. ووپشسَس هتػل هی ضَد

بیغ ثِ ایي گبص ٍاسد ووپشسَس ضذُ ٍ پس اص تجذیل ثِ اصت ه. ووپشسَس، ضبٍی گبص اصت است وِ اص هشضلِ زْبسم ٍاسد آى  هی ضَد

ثِ ػلت فبغلِ ووتش )هخضى دٍم وِ وَزىتش اص هخضى اٍلی است 

ٍاسد هی ضَد ٍ آهبدُ ٍسٍد هدذد ( هَلىَل ّبی هبیغ ًسجت ثِ گبص

فؼبلیت ایي ووپشسَس ثِ ٍسیلِ فطبسسٌح ٍ . ثِ هشضلِ زْبسم

ًطَُ وٌتشل اص ایي لشاس . اتَهبتیه ّبی هتػلِ ثِ آى وٌتشل هی ضَد

س هخضى هبیغ اص ضذ ًشهبل تٌظین ضذُ پبییي است وِ ّشگبُ فطبس د

تش ثبضذ، اتَهبتیه ّب، ووپشسَس سا فؼبل وشدُ ٍ ثب ثبال آهذى فطبس 

الصم ثِ روش . تب سمف هدبص هطبسجِ ضذُ، آى سا هتَلف هی وٌٌذ

است وِ ثشای ساُ اًذاصی، ثبیذ همذاسی گبص اصت سا ثشای ضشٍع 

، (بهل سیستن هی ثبضذایي وبس هستلضم َّاگیشی و)ٍاسد سیىل وشد 

الجتِ اهىبى فشاس گبص اص . وِ ایي همذاس تبپبى ػوش دستگبُ ثبثت است

هٌبفز ٍ یب ضىبف ّبی اضتوبلی لَلِ ّب ٍ اتػبل ّب ٍخَد داسد وِ 

 . ثبیذ ّشسبل هیضاى گبص هَخَد سا وٌتشل وشد

     

 
 ـ  سیستن تبذیل گبص اصت بِ اصت هبیع1شکل شوبسُ 
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ایي فؼبلیت گشهبصاست، وِ ثب هغبلؼِ ٍ آصهبیطبت هىشس . شطی ثشق ثشای تجذیل گبص اصت ثِ اصت هبیغ استفبدُ ًوَدیندس ایي هشضلِ اص اً

  .ضتی هی تَاى اص ایي اًشطی گشهبیی ًیض استفبدُ وشدُ، آى سا ثِ غَست ّبی دیگش اًشطی وِ لبثل استفبدُ ثبضذ، تجذیل ًوَد

 

 تَلیذ آة: هشحلِ چْبس 

 . ایي ثخص سا تَضیص دادُ، سپس ػولىشد ایي هشضلِ سا ثیبى هی وٌیناثتذا سبختوبى 

 .ایي لسوت اص دستگبُ، ضبهل دٍ ثخص لَلِ ّبی هطجه ٍ هخضى  هی ثبضذ

 لَلِ ّبی  هشبک

سیستن وبس پیطٌْبدی دس لَلِ ّبی هطجه دٍ ًَع هی ثبضذ، وِ ًیبصهٌذ آصهبیص ٍ هغبلؼِ است تب ثب هطخع ضذى تَاى ثبصدّی 

 .، ثْتشیي اًتخبة ضَدّشوذام

 ًَع اٍل، لَلِ ّبی هشبک سِ جذاسُ

ایي لَلِ ّب سِ خذاسُ ثَدُ ٍ ثِ غَست ضجىِ سِ ثؼذی ٍسیغ ثِ ضىل هىؼت هستغیل دس فضبی ثبص لشاس داسد وِ فؼبلیت اغلی 

ًطَُ لشاس گشفتي هطتَی ایي خذاسُ ّب ثِ ایي غَست است وِ داخلی تشیي لَلِ، ضبلت . ِ ّب اًدبم هی ضَددستگبُ تَسظ ایي لَل

. تخلخل خیلی ووی داضتِ ٍ ضبٍی اصت هبیغ هی ثبضذ

لَلِ ضذ ٍاسظ، وِ لَلِ ضبٍی اصت هبیغ سا دسثش گشفتِ، 

ضبٍی گبص اصت ثَدُ ٍ خبسخی تشیي لَلِ وِ دٍ لَلِ لجلی 

ٍسٍدی . ی دادُ است، ضبٍی آة هی ثبضذسا دس خَد خب

ٍ خشٍخی لَلِ خبسخی ضبٍی آة، ثِ غَست ثستِ هی 

ٍسٍدی لَلِ ضذ ٍاسظ، . ثبضذ، یؼٌی فبلذ گشدش است

هٌبفز هَخَد دس عَل لَلِ داخلی ضبٍی اصت هبیغ است 

ٍ خشٍخی ایي لَلِ هتػل ثِ هٌجغ گبص  هَخَد دس هشضلِ 

ٍسٍدی داخلی . بضذهی ث( وِ لجالً تَضیص دادُ ضذ)سَم 

تشیي لَلِ، ثِ هٌجغ اصت هبیغ تَلیذ ضذُ دس هشضلِ سَم 

هتػل است ٍ خشٍخی آى هٌبفز ٍسٍدی ثِ لَلِ گبص هی 

  ( . 1ضىل )ثبضذ 

 

   
 ـ سیستن شبکِ ای بب لَلِ ّبی سِ جذاسُ 2شکل شوبسُ        

 عولکشد لَلِ ّبی هشبک سِ جذاسُ

گبص تطىیل ضذُ دس لَلِ دٍم، ثِ . خلخل خبسج ضذُ، ثش اثش وبّص فطبس، ثِ گبص تجذیل هی ضَداصت هبیغ اص هٌبفز هَخَد دس لَلِ هت

ثش اثش توبس هستمین خذاسُ لَلِ گبص ثب آة هَخَد دس لَلِ آخش، دهبی آة . هخضى گبص، خْت فطشدُ ضذى هدذد هٌتمل هی ضَد

توبس آة ثب خذاسُ لَلِ خبسخی ًیض سجت یىٌَاختی دسخِ ضشاست هَخَد سا تب ضذ دلخَاُ ثب استفبدُ اص ساثغِ صیش پبییي هی آٍسد ٍ 

 .ثیي خذاسُ خبسخی لَلِ ثب آة هَخَد دس آى هی ضَد
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T1  =دسخِ ثشٍدت         T1V1 = T2V2 

V1  =ُضدن لَلِ سشد وٌٌذ 

T2  =ُدهبی دلخَاُ دس لَلِ سشد ضًَذ 

V2  =ُضدن لَلِ سشد ضًَذ 

 

 ًَع دٍم، لَلِ ّبی هشبک تک جذاسُ

ٍسٍدی ٍ خشٍخی ایي . دس ایي ًَع، ضىل ٍ فشم فضبیی لَلِ ّب یىسبى است ٍلی لَلِ ّب تٌْب داسای یه خذاسُ ضبٍی آة هی ثبضٌذ

هٌجغ، ضبٍی دٍخذاسُ، وِ خذاسُ . ػول ٍسٍد ٍ خشٍج تَسظ یه پوپ اًدبم هی ضَد. لَلِ ّب ثِ دٍعشف یه هٌجغ ثضسي هتػل است

ٍ لسوتی ٍ ثِ غَست دٍ لَلِ فشٍ سفتِ دس ّن هی ثبضذ، وِ ٍسٍدی ایي لَلِ، هٌطأ گشفتِ اص هٌجغ ثیشًٍی ضبٍی آة ٍ خذاسُ داخلی، د

 (.3ضىل ) اصت هبیغ است ٍ خشٍخی آى وِ لغش ثیطتشی داسد ثِ هخضى گبص هٌتْی هی ضَد 

 

 عولکشد لَلِ ّبی هشبک تک جذاسُ

س آًدب اص سَساظ ّبی سیضی ػجَس هی وٌذ، ٍاسد فضبی ثبصتشی هی اصت هبیغ تَسظ لَلِ ساثظ، اص هشضلِ سَم، ٍاسد هٌجغ هی ضَد، د

ایي ػول سجت . ایي تغییش فطبس سجت فشٍپبضی پیًَذ ثیي هَلىَل ّبی هبیغ ضذُ ٍ آى ّب سا اص ضبلت هبیغ ثِ گبص تجذیل هی وٌذ. ضَد

گبص تَلیذ ضذُ . ا دسثش خَاّذ داضتـ دسخِ سبًتیگشاد س12تجذیل ضذى اصت هبیغ ثِ گبص، ثشٍدتی دس ضذٍد . خزة گشهب هی ضَد

الصم ثِ روش است وِ ضشوت گبص دس ایي سیىل اضتیبج ثِ . هدذداً تَسظ لَلِ ّبی ساثظ ثِ هخضى گبص دس هشضلِ سَم ّذایت هی ضَد

ثشٍدت آصاد ضذُ . ّیر گشداًٌذُ خبسخی ًذاسد

ثش اثش توبس هستمین، ثِ خذاسُ دٍم، یؼٌی آة 

ثشای . د هی وٌذاًتمبل هی یبثذ ٍ آى سا سش

تؼییي ضدن ٍ لغش لَلِ ّب ثبیذ اص ساثغِ ای 

استفبدُ ( T1V1 = T2V2)وِ لجالً روش ضذ 

آة سشد تَسظ فطبس یه پوپ ثِ لَلِ . وشد

ایي آة دهبی . ّبی هطجه هٌتمل هی ضَد

خذاسُ لَلِ ّب سا وِ دس توبس هستمین ثب َّا 

ّستٌذ، پبییي آٍسدُ، هدذداً ثِ داخل هٌجغ ثبص 

 .شددهی گ

 

 
ش

ک

 ـ سیستن شبکِ ای بب لَلِ ّبی تک جذاسُ 3 شکل



 مایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی ششمین ه 

 

 

 هخضى

خشٍخی ایي . هخضى ضبٍی غفطبت ضیت داس ٍ ثِ ضىل لیف ًسجتبً ثضسگی است وِ صیش لَلِ ّبی هطجه ٍ دس ساستبی افك لشاس داسد

 .ثبضذ. . . لیف هتػل ثِ یه هٌجغ آة است وِ ایي هٌجغ آة هی تَاًذ استخش، تبًىش ٍ 

ثب آصهبیطبت هىشس زٌیي هی . دٍ ضبلت فَق، سغص لَلِ ّبی خبسخی هب ثِ دهبی ًضدیه ثِ غفش دسخِ سبًتیگشاد هی سسذپس دس ّش 

ًمغِ ) دسخِ سبًتیگشاد  4آیذ وِ اگش ثتَاى ثب هطبسجِ لغش لَلِ ّب ٍ ّوسٌیي هیضاى اصت دس سیستن، دهبی خذاسُ لَلِ ثیشًٍی سا ثِ 

الجتِ دس هَسد ًَع ٍ خٌس لَلِ ّب ثبیستی هغبلؼِ ٍ . ثشسبًین، ثیطتشیي ثبصدُ سا خَاّین داضت( دضجٌن هطلی وِ دستگبُ لشاس هی گیش

 .ثشسسی وبهلتشی اًدبم ضَد تب ووتشیي تلفبت ٍ ثیطتشیي ثبصدُ سا داضتِ ثبضین

 

 ًحَُ عولکشد دس هشحلِ چْبسم

ل ّبی آة ضذُ ٍ ثبػث تطىیل لغشات آة ثش سٍی دسخِ سبًتیگشاد دس سٍی سغص لَلِ ّبی هدبٍس َّا، سجت خزة هَلىَ 4دهبی 

لغشات تطىیل ضذُ ثب پیَست ثِ یىذیگش ثضسگتش ضذُ تب اًذاصُ ای وِ ًیشٍی ٍصى آى ّب اص ًیشٍی (. ػول هیؼبى)سغص لَلِ هی ضَد 

آٍسی، وِ دس صیش  وطص سغطی ثیطتش ضذُ، دس ایي لطظِ لغشُ اص لَلِ خذا ضذُ، دس خْت ًیشٍی ثمل ثِ دّبًِ لیف هبًٌذ هخضى خوغ

 .لَلِ ّبی هطجه لشاس داسد سمَط هی وٌٌذ ٍ اص آًدب ثِ هخضى اغلی ّذایت ضذُ ٍ آهبدُ هػشف هی گشدًذ

 

 ًتیجِ گیشی

ضبل دستبى پشتَاى ضوب سا ثِ . ضمیش دس ضشایظ ٍ اهىبًبت هَخَد، هغبلت فَق سا خوغ آٍسی ًوَدُ، ّوشاُ ثب ًظشیبت خَد اسائِ ًوَدم

سا ثِ وبس ثجشیذ، . . . ضوبیی وِ اگش ثخَاّیذ، ٍاطگبى ػولی ًیست، غیش هوىي است، همشٍى ثِ غشفِ ًیست ٍ یبسی هی علجن، 

ّوِ زیض دس ایي دًیبی ثی وشاى ػلن غیش هوىي . ضخػیتی هثجت تش اص ًضدیىبى ادیسَى ّب، گشاّبم ثل ّب ٍ پبستَسّب ًخَاّیذ داضت

یٌتشًت ٍ دیگش اختشاػبت خذیذ وِ دس دِّ ّبی گزضتِ ضتی دس تػَس اًسبى ًوی ووبوبى هی ثیٌین خشاضی ّب، اهىبًبت ا. ًیست

لجَل داسین وِ دس ایي . گٌدیذ، ضبل ّوبى غیشهوىي ّبی گزضتِ دس ضبل ضبضش سبصُ ّبیی ثشای سفبُ اًسبى دس وشُ صهیي گطتِ است

ستین، ٍلی اگش هطبسجبت دلیمی ثش سٍی ٍسٍدی ّب ٍ ضشایظ اهىبى ػولی ًجَدى آى صیبد است ٍ ضتی دس هَسد ثبصدُ ون آى ًیض هغلغ ّ

خشٍخی ّبی آى اًدبم ضَد ٍ تلفبت اًشطی سا ثِ ضذالل سسبًذُ، ثبصدُ سا صیبد وٌین، دیگش ضشایظ ٍ هغبلت فَق ثش آى ضىوفشهب 

ت خبهغ دسآٍسدُ ٍ ثِ پس ثیبیین ایي تئَسی سا ثِ ضبل. ًیست، آى ٍلت تجذیل ضذى ایي عشش ثِ یه پشٍطُ هلی ثِ ضمیمت هی پیًَذد

 .آى خبهِ ػول ثپَضبًین تب ثشي صسیي دیگشی ثش دفتش اختشاػبت ٍ اوتطبفبت ایشاًیبى اضبفِ گشدد
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Abstract 

take a principled and practical approach in the development, conservation, utilization and management of water 

resources, is inevitable. It thus has the practical methods of water extraction that have minimal environmental impact, 

are developed. The undying energy projects using wind power to produce and are ready to use. 

 

Keywords: wind power, compressor, liquid nitrogen, pipe lattice, water molecules,  
funnel-like reservoir. 
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