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ANNOTATSIYA 

Ushbu maqolada asosiy masala bugungi kundagi energetika sohasidagi  

energiya inqiroziga, ekologik va ijtimoiy muammolar atroflicha oʻrganilib, kelgusida 

ekologik chiqindilarni kamaytirish atmosferani ifloslantirmaydigan yashil energetika 

deb nom olgan energetika turlari haqida toʻxtalib oʻtamiz.Shuningdek maqolada 

Oʻzbekiston geografik iqlim sharoitidan kelib chiqib muqobil yashil energetika 

manbalari haqida ham toʻxtalib oʻtilgan.Muallif asosiy eʼtiborni hozirda koʻplab 

davlatlar tomonidan qoʻllab quvvatlanayotgan vodorod energetikasi uni saqlash 

ishlab chiqarish foydalanish borasidagi fikr mulohazalarga qaratgan.Maqolada 

Jahon energetika tashkilotining kelgusi 30 yillikdagi kutilayotgan energetika kelajagi 

haqida ham soʻz boradi. 

Kalit soʻzlar: yashil energetika, kelajak energetikasi, vodorod energetikasi, 

shamol energiyasi, quyosh energiyasi,gidroenergetika,geotermal energetika, toʻlqin 

energiyasi, poligon gaz, bioyoqilgʻi. 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье основным вопросом является энергетический кризис в 

сфере энергетики на сегодняшний день, тщательно изучены экологические и 

социальные проблемы, а в дальнейшем речь пойдет о видах энергии называемых 

зеленой энергией, которая не загрязняет атмосферу за счет снижения отходы 

окружающей среды.Автор акцентировал внимание на взглядах на водородную 

энергетику, его хранение, производство и использование, которые в настоящее 

время поддерживаются многими странами.Также в статье говорится об 

ожидаемом энергетическом будущем Всемирной энергетической организации в 

ближайшие 30 лет. 

Ключевые слова: зеленая энергия, энергия будущего, водородная энергия, 

энергия ветра, солнечная энергия, гидроэнергетика, геотермальная энергия, 

энергия волн, свалочный газ, биотопливо. 
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ABSTRACT 

In this article, the main issue is the energy crisis in the field of energy today, 

environmental and social problems are thoroughly studied, and in the future, we will 

focus on the types of energy called green energy that does not pollute the atmosphere 

by reducing environmental waste.  The author focused on the opinions on hydrogen 

energy, its storage, production and use, which is currently supported by many 

countries. The article also talks about the expected energy future of the World Energy 

Organization in the next 30 years. 

Keywords: green energy, future energy, hydrogen energy, wind energy, solar 

energy, hydropower, geothermal energy, wave energy, landfill gas, biofuel. 

 

KIRISH  

“Insoniyat sivilizatsiyasining kelajagi yashil boʻladi yoki umuman boʻlmaydi.” 

Bob Braun tomonidan yozilgan bu satrlarda iqlim oʻzgarishidan azob 

chekayotgan er yuzidagi har bir jonzotning taqdiri juda nozik tasvirlangan. Har bir 

davlat oʻsib borayotgan aholining energiya ehtiyojlarini qondirish uchun uglerod 

yoqilgʻilariga qaramlik va ulardan hosil boʻladigan issiqxona gazlari ekologik inqiroz 

uchun javobgardir . Texnologik rivojlanish va ortib borayotgan elektrlashtirish tufayli 

Oʻzbekistonda energiya talabi tez surʼatlar bilan oʻsib bormoqda va bu talab turli xil 

yashil energiya variantlari orqali qondirilishi mumkin. Shuning uchun Oʻzbekiston 

fuqarolari salomatligini yaxshilash, xom neft importi narxini oshirish, kislotali 

yomgʻir va uglerod chiqindilarini kamaytirish orqali atrof-muhitni muhofaza qilish 

uchun yashil energiya imkoniyatlarini oʻrganishi kerak. 

MAVZU YUZASIDAN ADABIYOTLAR TAHLILI  

Yashil energiya juda kam ifloslanish bilan ishlatilishi mumkin boʻlgan tabiiy 

energiya jarayonlarini oʻz ichiga oladi. Anaerob hazm qilish, geotermal energiya , 

shamol energiyasi, kichik gidroenergetika, quyosh energiyasi , biomassa energiyasi, 

toʻlqinlar energiyasi , toʻlqinlar energiyasi, bu toifaga kiradi. Baʼzi taʼriflarda , 

yondirilishi mumkin boʻlgan chiqindilardan olingan quvvatni ham oʻz ichiga oladi. 

Quyosh energiyasi, geotermal energiya, okean energiyasi va shamol energiyasi 

energiya ehtiyojlarini qondirish va iqlim oʻzgarishining oldini olishda yordam 

beradigan yashil energiyaning muhim manbalaridan biridir. Keling, yashil energiya 

manbalari va kelgusida undan foydalanish istiqbollari haqida toʻxtalib oʻtsak 

Quyosh energiyasi – Oʻzbekiston quyosh sevar mamlakat boʻlib, uning 

geografik joylashuvini hisobga olgan holda, quyosh energiyasidan foydalanish 

imkoniyatlari juda katta. Quyosh energiyasi yashil energiyaga eng mashhur alternativ 

hisoblanadi. Shu bilan birga, mamlakatimizning aksariyat hududlarida 300 ga yaqin 
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quyoshli kunlar mavjud boʻlib, ulardan 3000 soat quyosh nuri olinadi va bu quyosh 

nuri elektr energiyasiga aylantirilsa, u bir necha ming trillion kilovattga teng. Shu 

tufayli Oʻzbekistonda ortib borayotgan energiya muammosini hal qilish mumkin. 

Shamol energiyasi – Yerning ochiq joylarida shamol tegirmonlari tomonidan 

ishlab chiqarilgan shamol energiyasi ham yashil energiyaga yaxshi alternativ 

hisoblanadi. Shamol energiyasi Oʻzbekistonda qayta tiklanadigan energiyaning  

muvaffaqiyatli boʻlmagan varianti sifatida paydo boʻldi.  

Gidroenergetika – Suv muhim tabiiy resurs boʻlib, shuningdek, yashil 

energiyaning asosiy manbai boʻlib, suv oqimi, toʻlqin energiyasi va gidroenergetikani 

oʻz ichiga oladi. Oʻzbekistonda suv energiyasi gidroenergetika sifatida tanilgan. 

Xalqaro energetika agentligi (IA) oʻz hisobotida gidroenergetikani “toza 

energiyaning unutilgan xudosi” deb atadi va davlatlarni uni nol emissiyaga erishish 

uchun energiya manbai sifatida qoʻshishga chaqirdi. Toʻgʻonlarning koʻchishi va 

atrof-muhitga yetkazilgan zararni hisobga olgan holda, agar gidroenergetikadan 

toʻgʻri foydalanilsa, Oʻzbekiston 2070 yilgacha uglerod chiqindilarini nolga 

tenglashtirish maqsadiga erisha oladi. 

Geotermal energiya -Yerning ichki qismidagi issiqlik yordamida ishlab 

chiqarilgan elektr energiyasi geotermal energiya deb ataladi.  

Toʻlqin energiyasi – Elektr energiyasi okeanlarga keladigan toʻlqinlardan ishlab 

chiqariladi. U cheksizdir, chunki u ifloslanishdan xoli.  

Bioyoqilgʻi – organik moddalardan qisqa vaqt ichida (kunlar, haftalar yoki oylar) 

ishlab chiqariladigan har qanday uglevodorod yoqilgʻisi bioyoqilgʻi hisoblanadi. 

Masalan, etanol, biodizel, yashil dizel va biogaz va boshqalar. Anʼanaviy fotoalbom 

yoqilgʻilarga qaraganda, bioyoqilgʻi tarkibida oltingugurt yoʻq, shuningdek, kamroq 

uglerod oksidi va zaharli chiqindilar mavjud.  Oʻzbekistonda qishloq xoʻjaligi 

qoldiqlari katta miqdorda mavjud, shuning uchun mamlakatda bioyoqilgʻi ishlab 

chiqarish uchun kuchli salohiyat mavjud. Bioyoqilgʻi qishloq va qishloq xoʻjaligini 

rivojlantirishga yangi ekinlar sifatida yordam beradi va ifloslanishni kamaytirishga 

yordam beradi. 

Poligon gazi – chiqindi gazi (LFG) poligon hududida toʻldirilgan 

chiqindilarning organik moddalarining parchalanishidan hosil boʻlgan tabiiy 

qoʻshimcha mahsulotdir. Shaharlarda oʻsib borayotgan poligon chiqindilaridan 

atmosferaga chiqarish oʻrniga uni yigʻish va aylantirish va energiya manbai sifatida 

ishlatish mumkin. Shahar chiqindixonalardan chiqadigan hid va boshqa xavfli 

chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi va metanning atmosferaga chiqishini 

oldini oladi. 
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NATIJA VA MUHOKAMA 

Qayta tiklanadigan energiya resurslari bugungi kunda dunyodagi elektr 

energiyasining 26% ni tashkil qiladi, biroq IEA maʼlumotlariga koʻra, uning ulushi 

2024-yilga borib 30% ga yetishi kutilmoqda. Tiklanish 2019-yilda texnologik 

xarajatlarning pasayishi va atrof-muhit muammolari tufayli global sekinlashuvdan 

keyin sodir boʻldi. 

Kelajakda qayta tiklanadigan energiya manbalari 2024 yilga kelib dunyoda 

quyosh quvvati 600 gigavattga (GVt) oʻsishi, yaʼni Yaponiyaning oʻrnatilgan 

umumiy elektr quvvatidan deyarli ikki baravar koʻp boʻlishi bashorat qilinmoqda. 

Umuman olganda, qayta tiklanadigan elektr energiyasi 2024 yilga kelib 1200 GVt ga 

oʻsishi prognoz qilinmoqda, bu AQShning umumiy elektr quvvatiga teng.  

Vodorod Toza yoqilgʻi boʻlib, yoqilgʻi hujayrasida isteʼmol qilinganda faqat suv 

hosil qiladi. Vodorod tabiiy gaz, yadroviy energiya, biomassa va quyosh va shamol 

kabi qayta tiklanadigan energiya kabi turli xil mahalliy resurslardan ishlab 

chiqarilishi mumkin. Ushbu fazilatlar uni transport va elektr energiyasini ishlab 

chiqarish uchun jozibador yoqilgʻi variantiga aylantiradi. U avtomobillarda, uylarda, 

portativ quvvat uchun va boshqa koʻplab ilovalarda ishlatilishi mumkin. 

Keling hozirda koʻplab muhokamalarga sabab boʻlayotgan kelajak energetikasi 

vodorod energetikasi haqida toʻxtalib oʻtsak: 

Vodorod boshqa manbalardan ishlab chiqarilgan energiyani saqlash, koʻchirish 

va yetkazib berish uchun ishlatilishi mumkin boʻlgan energiya 

tashuvchisidir.Bugungi kunda vodorod yoqilgʻisi bir necha usullar bilan ishlab 

chiqarilishi mumkin. Bugungi kunda eng keng tarqalgan usullar tabiiy gazni isloh 

qilish (termik jarayon) va elektrolizdir. Boshqa usullarga quyosh energiyasi va 

biologik jarayonlar kiradi. 

Vodorod energiyasi har qanday amaliy maqsadda yetkazib beriladigan energiya 

ishlab chiqarish uchun vodorod yoki vodorod oʻz ichiga olgan birikmalardan 

foydalanishni oʻz ichiga oladi . 

Vodorod energiyasining afzalliklari: 

• Yuqori energiya samaradorligi,  

• Katta ekologik va ijtimoiy imtiyozlar,  

• Iqtisodiy raqobatbardoshlik.  

Hozirgi vaqtda dunyo iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida vodorod energiyasi 

bilan tajriba oʻtkazmoqda: 

• Energiya ishlab chiqarish, saqlash va taqsimlash;  

• Binolar va uy xoʻjaliklari uchun elektr, issiqlik va sovitish;  

• Sanoat tarmoqlari;  
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• Transport;  

• Xom ashyoni qazib olish va ishlab chiqarish 

Isitish jarayoni 

Vodorod ishlab chiqarish uchun issiqlik jarayonlari odatda bugʻ 

ʼreformatsiyasini oʻz ichiga oladi, bugʻ vodorod ishlab chiqarish uchun uglevodorod 

yoqilgʻisi bilan reaksiyaga kirishadigan yuqori haroratli jarayon. Koʻpgina 

uglevodorod yoqilgʻilarini vodorod ishlab chiqarish uchun isloh qilish mumkin, 

jumladan, tabiiy gaz, dizel, qayta tiklanadigan suyuq yoqilgʻi, gazlangan koʻmir yoki 

gazlangan biomassa. Bugungi kunda barcha vodorodning 95% ga yaqini tabiiy 

gazning bugʻ ʼreformatsiyasi natijasida ishlab chiqariladi. 

Elektrolitik jarayonlar 

Suvni elektroliz deb ataladigan jarayon orqali kislorod va vodorodga ajratish 

mumkin. Yoqilgʻi hujayrasi kabi teskari yoʻnalishda ishlaydigan elektrolizatorda 

elektrolitik jarayonlar sodir boʻladi   - yonilgʻi hujayrasi kabi vodorod molekulasining 

energiyasidan foydalanish oʻrniga, elektrolizator suv molekulalaridan vodorod hosil 

qiladi. 

Quyosh energiyasi bilan ishlash jarayoni 

Quyoshdan boshqariladigan jarayonlar vodorod ishlab chiqarish uchun vosita 

sifatida yorugʻlikdan foydalanadi. Fotobiologik, fotoelektrokimyoviy va quyosh 

termokimyosini oʻz ichiga olgan bir nechta quyosh energiyasi jarayonlari mavjud. 

Fotobiologik jarayonlar vodorod hosil qilish uchun bakteriyalar va yashil suv 

oʻtlarining tabiiy fotosintetik faolligidan foydalanadi. Fotoelektrokimyoviy jarayonlar 

suvni vodorod va kislorodga ajratish uchun maxsus yarim oʻtkazgichlardan 

foydalanadi. Quyosh termokimyoviy vodorod ishlab chiqarish koʻpincha metall 

oksidi kabi boshqa turlar bilan birga suvning boʻlinish reaktsiyalarini qoʻzgʻatish 

uchun konsentrlangan quyosh energiyasidan foydalanadi. 

Biologik jarayonlar  

Biologik jarayonlar bakteriyalar va mikrofaglar kabi mikroblardan foydalanadi 

va biologik reaktsiyalar orqali vodorod ishlab chiqarishi mumkin. Mikrob 

biomassasini konvertatsiya qilishda mikroblar vodorod ishlab chiqarish uchun 

biomassa yoki oqava suv kabi organik moddalarni parchalaydi, fotobiologik 

jarayonlarda esa mikroblar energiya manbai sifatida quyosh nuridan foydalanadilar. 

XULOSA 

Yuqoridagi asosda aytishimiz mumkinki, anʼanaviy energiya resurslari qayta 

tiklanmaydigan va cheklangan boʻlish bilan birga iqlim oʻzgarishiga ham javobgardir. 

Shuning uchun Oʻzbekiston oʻsib borayotgan aholining energiya ehtiyojlarini faqat 

yashil energiya orqali qondirishi mumkin. Ammo yashil energiya texnologiyasi va 
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uning mahsulotlari juda qimmat, shuning uchun odamlarning ularga qiziqishi kamroq. 

Ular texnologiyaga sarmoya kiritish orqali hamma uchun ochiq boʻlishi mumkin. 

Geografik xilma-xillik va texnologik jasoratning toʻgʻri kombinatsiyasi bilan 

Oʻzbekiston yashil energiya salohiyatini oshirishi mumkin, shu bilan qazilma yoqilgʻi 

energiyasiga qaramligini kamaytiradi va kelajak avlodlarga yanada yashil 

Oʻzbekistonni topshiradi. 
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