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  تارشیپ  
 و اختراعات و شفيات كاساس بر بشر تمدن مختلف هاي دوره .ستانسان ها زندگي اساس و اصلي منشاء انرژي  
 عنوان به را انرژي بحث توان مي بنابراين و است گرفته شكل موجود گوناگون هاي انرژي منابع از گيري بهره چگونگي

  .ردك بررسي بشر امروز اجتماعي زندگي اساس و بنياد
      ه كهستند ييگام ها ينمهم تر و ترين اساسي از مختلف، هاي انرژي از گيري بهره و اختراعات و تحقيقات

 هك ديد خواهيم انسان ها زندگي تاريخ در مطالعه با. اند برداشته خويش جوامع پيشرفت راه در تاريخ طول در انسان ها
 و حيوانات ردنك رام با توانست او تا گذشت مدت ها و بوده او بدني رتقد تنها نخستين، انسان براي استفاده قابل انرژي

 به دستيابي با انسان اين كه تا سازد، طرف بر را خود احتياجات درختان، سوزاندن نيز و انسان ها ساير گرفتن خدمت به

 اي سابقه بي صورت به را خويش مادي و فني قدرت توانست گاز و نفت و سنگ زغال مانند فسيلي يسوخت ها منابع

  .دهد افزايش
 عرضه سيستم چگونگي بر عمالً اي هسته شكاف از حاصل برق و فسيلي هاي سوخت سنتي، هاي انرژي منابع

 به و گاز و نفت خصوص به فسيلي انرژي منابع به صنعتي جوامع شديد وابستگي ولي دارند تسلط امروز جهان در انرژي

 شده تشكيل زمين زيرين هاي اليه در متمادي قرون طي هك را عظيمي منابع است نممك آن ها رويه بي مصرف و ارگيريك

 نه اي آينده در و شوند مي مصرف اي العاده فوق سرعت با زيرزميني انرژي منابع اين كه به توجه با .دنماي تخليه است،

 پتانسيل و عمر داراي هك انرژي منابع از دسته آن به دارد وظيفه فعلي نسل ماند، نخواهد باقي آن ها از چيزي دور چندان

   .دهد گسترش آن ها از برداري بهره براي را خود دانش و آورده روي هستند زيادي
 تغييرات .رود مي شمار به كشورها اجتماعي و اقتصادي توسعه نيازهاي پيش ترين اساسي از انرژي تأمين امروزه

 منابع به الزم وابستگي عدم و مصرف توزيع، انتقال، توليد، ريانج كارآيي در ضعف بر عالوه شهرنشيني رشد و جمعيتي



 تأمين يروش ها كه حالي در. است گرديده آن منابع سريع مصرف و انرژي تقاضاي افزايش موجب پاك، و مطمئن انرژي

 جديدناپذيرت منابع شدن تهي سرعت باشند، مي زيست محيط نمودن آلوده در كننده تعيين عوامل از خود انرژي توليد و

  .اند شده مبدل سوم هزاره در زيست محيط و انرژي يبحرآن ها به آلودگي ها افزايش و انرژي
 پاك هاي سوخت عبارتي به يا )پذير تجديد( نو هاي انرژي به را زامرو بشر توجه هك ديگري مهم يويژگي ها از

 هاي آسيب و خطرات و فسيلي ي هاسوخت رويه بي مصرف از ناشي محيطي زيست هاي آلودگي بحث داشته معطوف

 بشر بزرگ مشكالت از ديگر يكي اتمي ه هاينيروگا از ناشي اتمي هاي زباله .است بشري جوامع بر آن ناپذير جبران بعضاً

   اين سنگين هزينه نيز و اي هسته انرژي از استفاده جهت پيشرفته بسيار تكنولوژي و آوري فن عالوه به است امروز
 و هوا آلودگي از جلوگيري ساده فناوري بنابراين. استاي  هسته انرژي اربردك موانع ديگر از مضاعف شكلي به ها سيستم
   مصنوعات و مواد به آن ها تبديل يا و آيندگان براي فسيلي يسوخت ها شدن ذخيره تر مهم همه از و زيست محيط حفظ

 را پذير تجديد و نو هاي انرژي از استفاده لزوم هك هستند يداليل عمده از پتروشيمي، هاي تكنيك از استفاده با ارزش پر

  .سازد مي شورآشكارك براي
 و است قرارگرفته اهميت مورد آينده در و حاضر حال در انرژي اقتصاد و زيست محيط بين تعديل هي كيآن جا از

 مباحث بر را ليديك نقش داشت ندخواه جهان انرژي تأمين در پذير تجديد منابع هك سهمي و بالقوه امكانات سو ديگر از

 زمين توده، زيست باد، خورشيد، شامل متنوعي ه هايگرو به بررسي براي منابع اين .ردك خواهد بازي انرژي در آتي

  .شود مي تقسيم هيدروژن و يآب و ييدريا ي،يگرما
 از دربسياري ضرحا قرن در رايج اقتصادي اصطالحات نيز و نشيني شهر زندگي آن تبع به و رشد نتيجة در

              ،انرژي براي تقاضاها نوع بنابراين .بود خواهد نياز مورد آتي يسال ها در انرژي از بيشتري مقادير جهان شورهايك
 از بسياري براي حداقل اين و شود تأمين فسيلي هاي سوخت يا و سنگ زغال آبي، ه هاينيروگا توسط بايست مي

    دسترس در يا شورهاك اين در توده زيست منابع هك حالي در باشد نمي پذير امكان حتيرا به توسعه حال در شورهايك
  .دارد وجود سادگي به آن ها بهره برداري از امكان يا و باشد مي

     شود كه  بيني مي پيش. گذاري در اين راه بوده است  موجب تشويق بشر در سرمايهانرژي هامزاياي بارز اين 
 دهه كشورهاي پيشرفته چهارالبته حدود .  كسب كنندحاضر انرژي قرن تأميناي را در  پذير جايگاه ويژه ي تجديدانرژي ها



ي مورد نظر انرژي هااند تا جايي كه در برنامه ساالنه انرژي خود درصدي از   به اين مهم پرداختهفناوريو صاحب 
  . كنند  ميتأمينزمين گرمايي ي خورشيدي، انرژي پيل هاي بادي، توربين هاكشورشان را از طريق 

پذير گرانتر از نوع فسيلي به   هاي تجديد  انرژي دهد حتي در حال حاضر كه هزينه استحصال بررسي دقيق نشان مي
 و باال بودن هزينه آن، مقرون به انرژي هادست روستايي و كشاورزي به دليل مشكل انتقال ساير  آيد، در مناطق دور نظر مي

يي از اين نوع شده روز به روز از انرژي هااي كه در رابطه با استحصال  ست و با توجه به تالش گستردهصرفه اقتصادي ا
  . شود توجيه اقتصادي باالتري برخوردار مي

 اوليه انرژي عرضه جمع كه دهد مي نشان 1365 سال در مشابه ارقام با 1385 سال در ايران انرژي وضعيت مقايسه

. است رسيده 1385 سال در خام نفت معادل بشكه ميليون 1356 به 1365 سال در خام نفت دلمعا بشكه ميليون 392 از
 رشد. ( ميليون بشكه نفت خام افزايش يافته است6/931 به 6/286 از انرژي نهايي مصرف كل و)  درصد4/6 ساليانه رشد(

 در سازي بهينه اقدامات در شتاب و تداوم ضرورت انرژي، نهايي مصرف در چشمگير افزايش اين ) درصد1/6 ساليانه
 كاهش بر عالوه كه شد خواهد باعث جاري روند ادامه كه چرا سازد مي ضروري پيش از بيش را انرژي تقاضاي و عرضه
  .شود تبديل نيز انرژي كننده وارد به مدت ميان در كشور انرژي، صادرات توانايي ساالنه

      محيط زيست و چرخه طوالني برگشت پذيري طبيعي ي فسيلي درسوخت هااثرات نامطلوب استفاده از 
 از جمله مواردي است كه در مصرف منابع ،داشت محيط زيست ي فسيلي همراه با ضرورت حفاظت و نگهسوخت ها

 با توجه به رويكردهاي نوين در معماري و شهرسازي مبتني بر ،از يك سو. انرژي در شهر بايستي مورد التفات قرار گيرد
 محيط هاي طبيعي و زيست بوم شهري دارد و نگه داشتپايدار كه نگاهي ويژه به حفظ حقوق و مواريث آيندگان و توسعه 

 مي توان در ، نوين در عرصه توليد و عرضه انرژي هاي نو در شهرهاي جهانفناوري هاي گسترش و توسعه ،از سويي ديگر
وانند انرژي خود را به صورتي خودبسنده از مواهب طبيعي صدد ترسيم زيربناي فكري و خردگراي شهرهايي بود كه مي ت

  .  فراهم آورند،ي فسيليسوخت هاكره زمين و البته غير از 
ي فسيلي اگرچه رشد سريع اقتصادي جوامع پيشرفته صنعتي سوخت هامصرف گسترده و كالن انرژي حاصل از 

ز احتراق و افزايش دي اكسيد كربن در جو و پيامدهاي آن، را به همراه داشته است اما بواسطه انتشار مواد آالينده حاصل ا
جهان را با تغييرات روز افزوني آماده ساخته است كه افزايش دماي زمين، تغييرات آب و هوايي، باال آمدن سطح آب درياها 



يب الوقوع منابع  اتمام قر،از سوي ديگر. و در نهايت تشديد منازعات بين المللي از جمله اين پيامدها محسوب مي شوند
 . بيش از پيش بر اهميت و لزوم جايگزيني سيستم انرژي فعلي اهميت داردقيمت هافسيلي و پيش بيني افزايش 

 ميالدي كنوانسيون تغييرات آب و هوايي با هدف تثبيت غلظت گازهاي گلخانه اي در اتمسفر، 1997در سال 
شورهاي صنعتي ملزم به كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي شده اند پروتكل كيوتو را مطرح نمود كه به موجب اين پروتكل ك

و هدف اصلي از اين كنوانسيون دستيابي به تثبيت غلظت گازهاي گلخانه اي در اتمسفر تا سطحي است كه مانع تداخل 
اهد ي مناسب قابل اجرا خوزمان بشري با سيستم آب و هوايي گردد و چنين سطحي در چهارچوب ت هايخطرناك فعالي

 طبيعي خود را با تغييير آب و هوايي تطبيق دهند و اطمينان حاصل شود كه امنيت غذايي تهديد به طور سيستم هابود تا اكو
هاي تجديد پذير روز به روز سهم  از سوي ديگر مجموعه انرژي.  پايدار ايجاد مي گرددبه طورنمي شود و توسعه اقتصادي 

ي بين المللي، نقش مهمي به منابع سياست هاعهده مي گيرد؛ لذا در برنامه ها و ه ان ب انرژي جهتأمينبيشتري را در سيستم 
اما سازگار نمودن اين منابع با سيستم فعلي مصرف انرژي جهاني هنوز با مشكالتي . تجديد پذير انرژي محول گرديده است

ه هاي اخير به خود اختصاص داده  حجم وسيعي از تحقيقات علمي جهان را در دهآن هاهمراه است كه بررسي و حل 
  .است

ين و مهم تر از ، شهرهاي بهره گير از انرژي خورشيدي كه با نام شهر خورشيدي تسميه يافته اند،در اين ميان
 در آن ها نسبت به استقرار و نهادينه سازي ،شاخص ترين مواردي به حساب مي روند كه مي توان در چشم اندازي جامع

  .  در ايران همت گماشت،ستي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي هاي زيمؤلفهتمامي 
تالش اندك اين نوشتار را نيز بايستي تنها در راستاي ترسيم چنين بازنمايي از شهرهاي خورشيدي كه نسل آينده 

ر و  كاري فراگي، چرا كه پرداختن به تمامي زواياي پنهان چنين شهرهايي،شهرهاي جهان را تشكيل مي دهند متصور شد
   نه مي تواند و نه ، است كه اين اثرمسألهي مجزا در كليه ابعاد معطوف به ت هايسترگ و به فراخور موضوع متضمن پرداخ

كه طيف مخاطبان اثر حاضر كه دانشجويان و وابستگان عرصه مديريت شهري و چنان  داعيه آن را داشته باشد ،مي خواهد
  . ند منسجم و آسان را طلب مي كرده ا، نيز ضرورت نگارشيشهرداري ها مي باشند
مل بر شش فصل به معرفي، تاريخچه، بيان مطالبي درباره ت بخش نخستين كتاب مش، در اثر حاضر،در هر حال

بخش دومين .  ها، كاربرد و جايگاه انرژي هاي نو در جهان و در عين حال در ايران به اجمال مي پردازدفناوريمنابع، 



يدي و انرژي خورشيدي و نحوه كاربست آن در شهر اشاره دارد و به تفصيل به مواردي چند در  به شهرهاي خورش،كتاب
  . اين رابطه در جهان و ايران اشاره مي كند

 طرفي پيروز خواهد بود كه جاي ندانسته ها را با دانسته هايي كه از ، از ديدگاه نگارندگان در هر گفتمان علمي
كند و بر اساس همين رويكرد بوده است كه نگارندگان برخود مي دانند كه ضمن رجاء  عوض ،طرف مقابل دريافت مي كند

  .  نظرات تكميلي مخاطبان باشند، خواهان و كمبودهاي محتمل اثركاستي هاواثق از فرهيختگان و مخاطبان اثر حاضر در 
 بتوان با تبديل شهرهاي 1404ان مندتر در چشم انداز اير اميد است كه در راستاي دستيابي به ايراني بهتر و شكوه

     هاي نو را در كشور   مطلوب از مواهب طبيعي و انرژي بهره برداريِ فرهنگِة توسعمكان ا،ايران به شهرهاي خورشيدي
  . اخص فراهم كردبه طورهاي طبيعي  شهرهاي داراي پتانسيلدر  اعم و به طور

  

یان                   ما   مدرضا 

د(               یار و  درساد ه   ماری د ر و  ه  ماری د وه  ا  عا   )ع
اد                     ودی    دی 
درس(               ه   ماری د ر و  ه  درس د ر و  اژپو دوره د ا   )عی
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