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<ایران> از وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر کشورگزارش میدهد

به نظر ميرس��د كه با توجه به نرخ
فعل��ي رش��د جمعيت جهان در س��ال
 2100مي�لادي ( 85س��ال ديگ��ر) از
7ميليارد كنوني به بيش از  12ميليارد
نفر برسد كه اين جمعيت تقاضا را براي
انرژي به پنج برابر ميزان كنوني خواهد
رس��اند .حال اگ��ر اولويت و سياس��ت
تأمي��ن اين انرژي همچن��ان مبتني بر
استفاده از سوختهاي فسيلي باشد بر
س��ر زمين چه خواهد آمد؟اين درحالي
اس��ت كه مصرف س��وختهاي فسيلي
به طور ميانگين درجه حرارت زمين را
دو درجه سانتيگراد افزايش ميدهد كه
ع��وارض جانبي آن افزايش خطر جاري
شدن س��يل در دش��تها ،فرآيندهاي
بيابانزايي و تغيير آب و هوا در سراس��ر
جهان خواهد بود.
مخاطرات محيط زيستي و آلودگي
ه��وا كه خ��ود بيماريه��اي گوناگوني
نظير س��رطان به دنبال خواهد داش��ت
م��ورد ديگ��ري اس��ت ك��ه درصورت
مصرف بيرويه س��وختهاي فس��يلي
در آينده انكارناپذير اس��ت .البته اينها
در صورت��ي اس��ت كه تا س��ال 2100
مي�لادي س��وختهاي فس��يلي تمام
نشده باش��د .در حال حاضر محدوديت
منابع فس��يلي به تنهايي تهديدي براي
حيات بشر محسوب ميشود كه در كنار
معايب فوق ،نياز جه��ان به جايگزيني
سوختهاي فسيلي با سوختهاي پاك
و تجديدپذير را به ما گوشزد ميكند.
درح��ال حاضر ح��دود  19درصد از
مصرف نهايي انرژي جهان از انرژيهاي
تجديدپذير تأمين ميش��ود اما اگر قرار
است كاري براي حفاظت از آيندگان و
ايجاد يك محيط س��الم براي نسلهاي
بعدي كنيم بايد اين س��هم را با سرعت
بيشتري افزايش دهيم.
در اين خصوص بسياري از كشورهاي
توسعه يافته جهان برنامهريزي كردهاند
ك��ه در س��ال  2020حداق��ل ح��دود
30درصد از انرژي مصرفي كشورش��ان
را از انرژيه��اي تجديدپذي��ر تأمي��ن
كنند و هر س��ال اين س��هم را در سبد
ان��رژي مصرفي خ��ود افزاي��ش دهند.
ب��ا برآوردهاي��ي كه س��ازمان جهاني از
انرژيه��اي تجديدپذير كرده اس��ت بر
اساس اين اس��تراتژي انتظار ميرود تا
سال  2070بيش از 60درصد انرژيهای
جه��ان از انرژيهاي تجديدپذير تأمين
شود و تا سال  2100اين رقم به بيش از
 80درصد برس��د .از اين رو در آيندهاي
نه چن��دان دور انرژيهاي تجديدپذير
جاي س��وختهاي فس��يلي را خواهد
گرف��ت .اما در اين مي��ان جايگاه ايران
كجاس��ت؟ آي��ا اي��ران نيز ب��ا توجه به
مناب��ع عظيم نفت و گاز انگيزهاي براي
استفاده از انرژيهاي تجديدپذير دارد؟
آي��ا از نظر فني و اقتصادي روي آوردن
به اين نوع انرژيها در كشور نفتخيزي
چون ايران توجيهپذير است؟ پتانسيل
اين نوع انرژيها در ايران چقدر اس��ت
و تاكنون به چ��ه ميزان از اين ظرفيت
استفاده شده است؟
كش�ورهاي اروپايي پيش�رو در
انرژيهاي نو
اهمي��ت انرژيه��اي تجديدپذير به
عنوان منبع جديد ق��درت به اندازهاي
اس��ت ك��ه كش��ورهاي توس��عه يافته
بخصوص كشورهاي اروپايي مدام براي
توس��عه آن س��رمايهگذاري ميكنند و
درصدد ايجاد زيرساختهاي آن هستند.
در اين ميان حتي برخي كشورها جلوتر
از برنامهه��ا پيش ميرون��د .به طوري
كه هماكنون س��وئد به عن��وان يكي از
پيش��تازان عرصه انرژيه��اي نو حدود
 50درص��د از ان��رژي مصرفي خود را از
انرژيه��اي تجديدپذير تأمين ميكند.
دانم��ارك و آلم��ان ني��ز از هماكن��ون
ب��ه برنام��ه س��ال  2020كش��ورهاي
توس��عهيافته جهان دس��ت يافتهاند به
طوري كه آلمان بي��ش از  31درصد از
ان��رژي مورد نياز خ��ود را از انرژيهاي
تجديدپذير تأمين ميكند .اين كشورها
با وج��ود آنكه در برخي از ش��اخههاي
انرژي تجديدپذير ظرفيتهاي چنداني
ندارن��د اما از آنچه هس��ت بخوبي بهره
ميبرند ،به عن��وان مثال آلمان بيش از
 30ه��زار مگاوات نيروگاه خورش��يدي
دارد در حال��ي كه روزه��اي آفتابي اين
كش��ور بس��يار مح��دود اس��ت .اكنون
شرايط امريكا ،چين و ژاپن و بسياري از
كشورهاي ديگر جهان بويژه كشورهاي
توسعه يافته نيز اينگونه است.
در ايران خوش��بختانه پتانسيلهاي
وي��ژهاي ب��راي توس��عه نيروگاهه��اي
تجديدپذير و توليد انرژيهاي نو وجود
دارد و تولي��د اين نوع انرژي از دهه 70
مورد توجه ق��رار گرفته اما با وجود اين
پتانس��يلها همچنان در ابتداي مسير
قرار داريم و ظرفيت توليدي نصب شده
كشور بسيار اندك اس��ت كه البته اين
موضوعي قابل تأمل است.

رام کردن باد و خورشید
در نیروگاهها

با مطالعات انجام ش�ده
توس�ط  DLRآلمان ،در
مس�احتي بي�ش از 2000
كيلومترمربع ،امكان نصب بيش
از  60ه�زار م�گاوات ني�روگاه
حرارتي خورش�يدي وج�ود دارد.
اكنون فقط اگر مس�احتي معادل
 100×100كيلومترمربع زمين را
به س�اخت نيروگاه خورش�يدي
فتوولتائيك اختصاص دهيم ،برق
تولي�دي آن معادل كل توليد برق
كش�ور در يك س�ال خواهد بود
يعني رقمي در ح�دود  300هزار
مگاوات

عطیه لباف

تولي�د  230م�گاوات ان�رژي
تجديدپذير در كشور
ايران به س��بب موقعيت جغرافيايي
مس��اعدش پتانس��يل تولي��د بيش از
100هزار مگاوات انرژي تجديد پذير را
دارد اما هماكنون ظرفيت قابل استحصال
آن از رقم��ي در ح��دود 230م��گاوات
تج��اوز نميكند و بر همين اس��اس در
ردهبن��دي اس��تفاده از انرژيهاي نو در
ميان كشورهاي جهان رتبه نودوهشتم
را به خود اختصاص داده است.
شايد مهمترين علت كند بودن روند
توس��عه اين ان��رژي را در اي��ران بتوان
قيم��ت ناچي��ز ان��رژي و در عوض كم
بازدهي نيروگاههاي تجديدپذير نسبت
به س��رمايهگذاري اوليه آن دانست .در
كش��ور ما هزينه س��رمايهگذاري براي
توليد انرژي از منابع تجديدپذير بسيار
باالست .يك نيروگاه  30تا  40مگاواتي
ب��ادي ،حداق��ل 100ميلي��ارد توم��ان
س��رمايهگذاري الزم دارد و بازگش��ت
س��رمايه آن در ش��رايط عادي و فروش
ان��رژي تجديدپذير به ن��رخ فروش برق
شبكه ،امكانپذير نخواهد بود.
البته دولت براي حمايت از توس��عه
اي��ن انرژيهاي نو چند س��الي اس��ت
كه هر كيلووات س��اعت ب��رق از منابع
تجديدپذير را طي يك قرارداد 5س��اله
به نرخ 465تومان از توليدكننده بخش
خصوصي ميخرد ياران��ه دولت به اين
بخش در ازاي هر كيلووات س��اعت در
مقايس��ه با تعرفه برق شبكه نزديك به
 400تومان است اما با وجود اين خريد
تضميني ،همچنان سرعت رشد ساخت
اين نيروگاهها اندك اس��ت .حتي اخيراً
دولت در اين باره مصوبه خريد تضميني
ب��رق را به گونهاي تنظي��م كرده كه بر
اساس آن مقرر ش��ده است وزارت نيرو
برق حاص��ل از منابع انرژي تجديدپذير
را كه توسط مش��تركان برق به صورت
پراكنده توليد ميش��ود با قيمتي بيش
از يك پنجم قيم��ت فوب خليج فارس
س��وختهاي ماي��ع ب��دون محدوديت
زماني خريداري كنند.
همچني��ن دولت با ه��دف افزايش
تولي��د ان��رژي تجديدپذي��ر در م��وارد
جزئيتر نظير نصب پنلهاي خورشيدي
بر بام خانهها و ادارات نيز يارانه ويژهاي
به ميزان  50درص��د قيمت هر پنل به
متقاضي��ان اختصاص داده اس��ت اما با
وج��ود اين ارزان بودن ان��رژي در ايران
صرفه اقتصادي انرژيهاي تجديد پذير
را به حداقل رس��انده اس��ت .اينك اين
موضوع يكي از بزرگترين سرعت گيرها
در مسير توسعه انرژيهاي نو محسوب
ميشود اما رويكرد دولت حمايت بخش
خصوصي ب��ه منظ��ور توس��عه هرچه
سريعتر برای استفاده از اين انرژيهاست
و به نظر ميرسد در آينده نه چندان دور
اين امر محقق شود.
هزين�ه ني�روگاه فتوولتايي�ك
باالست اما...
برآورده��ا حاك��ي از آن اس��ت كه
هزينه سرمايهگذاري اوليه نيروگاههاي
فتوولتاييك بي��ش از  2يا حتي  3برابر
هزينه اوليه انرژي بادي است؛ در حالي
ك��ه راندم��ان توربينهاي ب��ادي بين
 90تا  95درصد و راندمان س��لولهاي
خورش��يدي در حدود  17درصد است.
ب��ا وجود اين دولت به دنبال گس��ترش
اين نوع نيروگاهها است و به اين منظور
برنامهري��زي كرده اس��ت تا بخش��ي از
درآم��د حاص��ل از عوارض ب��رق ،براي
نص��ب سيس��تمهاي فتوولتايي��ك در
مناطق شهري هزينهشود .البته اولويت
س��رمايهگذاري در بخ��ش انرژيه��اي
تجديد پذير با نيروگاههاي بادي اس��ت
اما چ��ون ايران در زمين��ه نيروگاههاي
خورش��يدي تجربه علمي موفقي دارد
سياس��تگذاريها را در بخش خانگي به
سمت توس��عه اين نوع نيروگاه در كنار
نيروگاههاي بادي سوق داده است.
در اين خصوص ناگفته نماند كه ايران
از نظر بهرهگيري از انرژي خورش��يدي
و ظرفي��ت نيروگاه خورش��يدي در رده
5كشور اول جهان قرار دارد.

اي�ران كش�وري ب�ا كمربن�د
آتشفشانی
انرژي زمي��ن گرمايي نوع ديگري از
انرژيهاي پاك محس��وب ميشود كه
در اين زمينه ايران به سبب قرار گرفتن
در كمربند آتشفشانی از پتانسيل بااليي
بهرهمند اس��ت .گس��تره ايران از لحاظ
زمين ساختاری ،بسيار فعال است .وجود
فعاليتهای آتشفشانی و چشمههای آب
گ��رم فراوان ،گواه بر اين مدعی اس��ت.
براس��اس مطالعات انجام شده پتانسيل
انرژی زمين گرمايی در ايران در بيش از
 10منطقه شناسايی شده است.
گفتني اس��ت ك��ه اي��ن مناطق بر
اس��اس ميزان فعاليته��اي تكتونيكي
(زمين س��اختاري) ،ميزان چشمههاي
آب گ��رم و ظهورهاي س��طحاالرضي و
س��اير شواهد زمينشناس��ي شناسايي
ش��دهاند و عبارتند از :منطقه س��بالن،
مشكين شهر ،سرعين و بوشلی -منطقه
دماوند ،ناحي��ه ناندل -منطق��ه ماكو،
ناحيه س��ياه چش��مه -منطق��ه خوی،
ناحي��ه قطور -منطقه س��هند -منطقه
تفتان ،بزم��ان -منطقه نايبند -منطقه
بيرجن��د ،ف��ردوس -منطق��ه ت��كاب،
هشترود -منطقه خور ،بيابانك -منطقه

اصفه��ان ،مح�لات -منطقه رامس��ر-
منطق��ه بندرعباس ،مين��اب -منطقه
بوش��هر ،كازرون و منطقه الر بس��تك.
براساس طبقهبندیهای صورت گرفته
جهانی نيز ،ايران در گروه كش��ورهايی
كه دارای ذخاي��ر احتمالی برای توليد
برق از انرژی زمين گرمايی با اس��تفاده
از سيكل های تبخير لحظهای و باينری
(برای دوره 30س��اله) هستند قرار دارد
و قابلي��ت توليد برق زمي��ن گرمايی با
ظرفيت بيش از  200مگاوات دارد.
با وجود اين اكن��ون مطالعات براي
نص��ب ني��روگاه در اي��ن  10منطق��ه
شناسايي شده به سرانجام رسيده است
و احتمال ميرود كه بزودي نخس��تين
ني��روگاه زمي��ن گرماي��ي در ناحي��ه
مشكينشهر با پتانس��يل 250مگاوات
ب��ه بهرهب��رداري برس��د .در ناحي��ه
مشكينشهر تاكنون 15حلقه چاه حفر
شده كه  7حلقه آن به مخزن رسيده و
با دماي  240درجه سانتيگراد بازدهي
بسيار باال دارد.
شهرهاي بزرگ منتظر نيروگاههاي
زيست توده باشند
بي��وگاز حاصل از زيس��ت توده نيز

پتانس��يل توليد ان��رژي و ب��رق دارد.
ب��ه عبارت ديگر از منابع زيس��ت توده
يعن��ي زبالهها ،فاضالبه��اي صنعتي،
زاي��دات جنگلي  -كش��اورزي و دامي
ميت��وان انرژي توليد كرد .بر اس��اس
نتاي��ج مطالعات انجام ش��ده در س��ال
 86پتانس��يل حداكث��ر تولي��د برق از
انواع نيروگاههاي زيست توده در ايران
ب��راي ش��هرهاي باالت��ر از  250هزار
نف��ر بالغ بر  800مگاوات اس��ت كه به
تفكيك 311مگاوات نيروگاه زبالهسوز،
217مگاوات ني��روگاه پيروليز  -گازي
س��ازي 159 ،مگاوات ني��روگاه هضم
بيه��وازي و  112م��گاوات ني��روگاه
لندفيل (مبتني ب��ر دفن زباله) خواهد
شد .بيشك بهكارگيري پتانسيلهاي
برآورد شده نه تنها به استحصال انرژي
بلكه به رفع بخش عظيمي از مشكالت
مربوط به آلودگي و مسائل زيستمحيطي
ناشي از مديريت پس��ماندها نيز كمك
شاياني خواهد كرد.
البته در ايران اي��ن توليد انرژي از
زباله از گذش��تهها رواج داش��ته است.
از قدي��م خانوادهها به منظور گرمايش
و روش��نايي و پخت و پز زبالههايشان
را ميس��وزاندند و از ان��رژي حاص��ل

از آن اس��تفاده ميكردن��د .مطاب��ق
سرشماري س��ال  ،1375در اين سال
ني��ز  10درصد خانوارهاي روس��تايي
ب��راي گرمايش منازل خود و  5درصد
خانواره��اي روس��تايي ب��راي پخت و
پ��ز عمدت��اً از چوب و فض��والت دامي
استفاده ميكردهاند.
اكن��ون نيز براي بهرهگي��ري از اين
انرژي در برخي شهرهاي بزرگ اقداماتي
بويژه به مديريت ش��هرداريها صورت
گرفته اس��ت .به عنوان مثال س��ازمان
بازيافت ش��هرداري ش��يراز و س��ازمان
بازيافت مش��هد كه نيروگاههاي حدوداً
يك مگاواتي ايجاد كردهاند و شهرداري
ته��ران نيروگاهي را از نوع زباله س��وز
در جنوب ش��رق تهران راهاندازي كرده
اس��ت كه روزانه  3مگاوات برق از زباله
توليد ميكند.
ناگفت��ه نماند ك��ه اين ن��وع انرژي
تجديدپذي��ر نس��بت به ديگ��ر انواع به
س��رمايهگذاري كمت��ري ني��از دارد .با
وج��ود اين اخيراً تعدادي ش��ركتهاي
اروپاي��ي و امريكايي براي توس��عه اين
نوع در نيروگاهها در اي��ران ابراز تمايل
كردهان��د .از اين رو به نظر ميرس��د در
آيندهاي نزديك شاهد توسعه توليد برق

كويرهاي ايران
پنلهاي خورشيدي ميخواهد

انرژي بادي
مناسبترين گزينه براي ايران

اي��ران از  365روز س��ال  300روز آفتاب��ي دارد و  90درصد خاك آن از نور
خورش��يد بهرهمند ميشود .متوسط تابش در كش��ور ما  4/5-5/5كيلووات
س��اعت برهر متر مربع در روز است و از اينرو يكي از كشورهاي با پتانسيل
باال در زمينه انرژي خورشيدي هستيم .برخي كارشناسان انرژي خورشيدي
معتقدند در حالت آرماني ايران با تجهيز مساحت بياباني خود به سامانههاي
دريافت انرژي تابشي ميتواند انرژي مورد نياز بخشهاي گستردهاي از منطقه
خاورميانه را نيز تأمين و در زمين ه صدور انرژي برق فعال ش��ود .با مطالعات
انجام ش��ده توسط  DLRآلمان ،در مساحتي بيش از  2000كيلومترمربع،
امكان نصب بيش از  60هزار مگاوات نيروگاه حرارتي خورشيدي وجود دارد.
اكنون فقط اگر مساحتي معادل  100×100كيلومترمربع زمين را به ساخت
نيروگاه خورشيدي فتوولتایيك اختصاص دهيم ،برق توليدي آن معادل كل
توليد برق كش��ور در يك س��ال خواهد بود يعني رقمي در حدود  300هزار
مگاوات .به طور كلي اس��تفاده از انرژي خورشيدي به دو صورت امكان پذير
است :سيستمهاي فتوولتاييك و حرارتي خورشيدي .از نوع اول ،در مقياس
كاربردهاي خانگي ،اقداماتي توسط س��ازمان انرژيهاي نو ايران انجام شده
اس��ت .از جمله براي بيش از هزار خانوار روس��تايي در مناطق دورافتاده هر
كدام معادل يك و نيم كيلووات پنل خورش��يدي به رايگان نصب شده و باز
هم نصب خواهد شد .اما نوع دوم يعني حرارتي خورشيدي كه با استفاده از
آيينه ،نور خورشيد متمركز و حرارت بااليي ايجاد ميشود ،تنها يك نيروگاه
خطي  250كيلوواتي در ش��يراز داريم كه با هدف بوميسازي و در واقع اين
يك نيروگاه تحقيقاتي است.

در س��الهاي اخير بامطالعات اولويتسنجي انواع انرژيهاي تجديدپذير در
ايران كه به كمك دانش��گاه صنعتي شريف انجام ش��ده پس از بررسيهاي
همه جانبه ،انرژي بادي براي ايران مناس��بترين گزينه معرفي ش��ده است.
اساس��اً ايران كش��وري اس��ت با تنوع زياد آب و هوايي كه بيش از نيمي از
مس��احت آن را نواحي كوهستاني پوشانده اس��ت .براي توسعه انرژي بادي
وجود تفاوت سطح و بخصوص كوهستان يك امر ضروري است و خوشبختانه
اين پتانس��يل در ايران وجود دارد و به س��بب وجود مناطق بادخيز ،بس��تر
مناس��بي براي گس��ترش بهرهبرداري از توربينهاي بادي فراهم است .طبق
اطلس بادي ايران و بر اس��اس اطالعات دريافتي از  60ايس��تگاه در مناطق
مختلف كش��ور ،ميزان ظرفيت اس��مي س��ايتهاي بادي در حدود  60هزار
مگاوات اس��ت .اين مقدار حدود دوس��وم كل توليد نيروگاههاي حرارتي در
كشور است (كل ظرفيت نيروگاهي كشور در حدود  70هزار مگاوات است).
بر پايه پيشبينيهاي صورت گرفته ،ميزان انرژي قابل استحصال بادي كشور
از لحاظ اقتصادي بالغ بر  18هزار مگاوات تخمين زده ميش��ود (يعني 18
هزار مگاوات آن صددرصد اقتصادي اس��ت) .اين موضوع مؤيد پتانسيل قابل
توجه كش��ور در زمينه ساخت نيروگاههاي بادي و همچنين اقتصادي بودن
سرمايهگذاري در صنعت انرژي بادي است .ناگفته نماند بر اساس مطالعات
ش��ركت الماير آلمان ميزان پتانسيل بادي قابل استحصال كشور بيشتر نيز
برآورد ميشود؛ بر اين اساس در حدود  100هزار مگاوات پتانسيل بادي قابل
اس��تحصال در كش��ور وجود دارد .با وجود اين پتانسيل ،ظرفيت نصب شده
براي استفاده از انرژي بادي در ايران رقمي در حدود  125مگاوات است.

ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير
نوع نيروگاه
بادي
خورشيدي
زيست توده
برق آبي
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ظرفيت نصب شده
به كيلووات
23500
2240
1565
3800
976
2315

34396

ظرفيت (مگاوات)
125/12
34/396
8/8
59

توضيحات
14سایت نیروگاهی
در قالب  6پروژه
تهران( 2نیروگاه)  ،شیراز و مشهد
نیروگاههای نصب شده بر روی سدها
جمع كل ظرفيت به مگاوات

ظرفیت نصب شده نيروگاههاي خورشيدي
شرح

چراغهاي روشنايي پاركها ،معابر و جاده ها
چراغهاي ترافيك و ايستگاههاي اتوبوس
دانشگاهها ،شركتهاي توزيع و برق منطقهاي و ساير ارگانها
سيستمهاي مخابراتي
برق روستايي
مساجد ،مدارس و ادارات برق سراسر كشور (محل بند
«ز» تبصره  2قانون بودجه سال )93
جمع كل ظرفيت به كيلووات

نیروگاههای بادی ایران
نام سايت

سايت نيروگاهي منجيل (منجيل)
سايت نيروگاهي منجيل (پسكوالن)
سايت نيروگاهي منجيل (رودبار)
سايت نيروگاهي منجيل (هرزويل)

سايت نيروگاهي منجيل (سياهپوش)
سايت نيروگاهي بينالود
زابل سيستان
باباكوهي شيراز
عون ابن علي تبريز
سرعين(اردبيل)
صفه اصفهان
ماهشهر
خواف (خراسان رضوي)
تاكستان
جمع کل

ظرفيت(كيلووات)
13250
14520
2150
13500
29040
28380
660
660
1,980

660
660
660
1500
17500
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ايران به س�بب موقعيت
جغرافياي�ي مس�اعدش
پتانسيل توليد بيش از 100هزار
م�گاوات انرژي تجدي�د پذير را
دارد ام�ا هماكن�ون ظرفيت قابل
اس�تحصال آن از رقمي در حدود
 230مگاوات تجاوز نميكند

از نيروگاههاي زيست توده در شهرهاي
بزرگ كشور باشيم.
انرژي برقابي ناجي تابستانهاي
ايران
در ح��ال حاض��ر بزرگتري��ن منبع
الكتريس��يته تجديدپذير و پاك ايران،
صنعت برقابي محس��وب ميش��ود كه
تعدد س��دهاي كش��ور امكان توليد آن
را ب��ه بيش از  98درص��د از توليد ملي
برق تجديد پذير و نزديك به  14درصد
ازمجموع الكتريسيته توليدي در كشور
رس��انده است .سالهاس��ت كه اين نوع
از ان��رژي تجديدپذي��ر به س��بب تعدد
سدهاي كشور و همينطور نياز مبرم به
انرژي مورد توجه بوده اس��ت اما اكنون
خشكسالي يكي ازموانع بزرگ بر سر راه
توسعه اين انرژي شده است.
با اين حال وجود بيش از  80نيروگاه
برقاب��ي متوس��ط و ميكرو (ب��ا ظرفيت
ان��دك) ،پ��اك و بومي و پاي��دار بودن
اين انرژي س��بب شده توليد اين انرژي
مورد توجه قرار گيرد .بخش عمدهاي از
توسعه آينده اين صنعت نيز برامكانات
و زيرس��اختهاي موج��ود و در ح��ال
استفاده متمركز است كه فرصتهايي به
منظور افزايش توليد انرژي تجديدپذير
بدون س��اخت س��دهاي بزرگ و جديد
فراهم ميكند.
در كشور ما اين انرژي در تابستانها
در س��اعات اوج مصرف ب��رق (پيك) به
كم��ك نيروگاههاي حرارتي و س��يكل
تركيبي ميآيد و موجب ميشود با قطع
برق روبه رو نشويم .گفتني است توليد
ني��رو در اين صنعت با بهرهگيري از آب
ذخيره ش��ده در پشت سدها امكانپذير
است.
فرص�ت اس�تفاده از ان�رژي
هيدروژن و پيلهاي سوختي
انرژي هيدروژن و پيلهاي سوختي
نيز نوع ديگري از انرژيهاي نو هستند
ك��ه برخ�لاف آنچه تاكنون گفته ش��د
اس��تفاده از آن يك فرصت محس��وب
ميش��ود نه ظرفي��ت .اس��تفاده از اين
فرصت ني��ز نيازمند تحقيق و توس��عه
تكنولوژي است .در اين راستا هيدروژن
را ميتوان از سوختهايي همچون زغال
س��نگ ،نفت يا گاز طبيعي به دس��ت
آورد.
با وج��ود وفور هي��دروژن در جهان
امروزه تنها س��هم كوچكي از هيدروژن
توليدي به عنوان يك حامل انرژي مورد
اس��تفاده قرار ميگيرد ام��ا پيشبيني
ميشود كه در آينده نزديك از سوخت
هيدروژن ب��راي به حرك��ت در آوردن
وس��ايل نقليه ،گرم ك��ردن و غذاپختن
در خانهها ،اس��تفادهشود .پيل سوختي
نيز يك سيس��تم الكتروشيميايي است
كه انرژي شيميايي سوخت را مستقيماً
ب��ه ان��رژي الكتريكي تبدي��ل ميكند
و اي��ن ان��رژي ني��ز نيازمند فن��اوري و
تكنولوژي است .ايران تاكنون نزديك به
45كيلووات ظرفيت نصب ش��ده انرژي
هيدروژن و پيلهاي سوختي دارد و براي
توسعه اين انرژي برنامههاي متعددي را
در دستور كار قرار داده است.
كش�ورهاي نفتخي�ز ب�ه دنبال
انرژيهاي نو
ش��ايد تصور ش��ود كه كش��ورهاي
نفتخي��ز انگي��زهاي ب��راي توس��عه
انرژيهاي نو و تجديد پذير ندارند اما در
عمل اينگونه نيست به طوري كه روسيه
يكي از بزرگترين دارندگان ذخاير نفت

و گاز جهان اكنون پنجمين توليدكننده
برق از انرژيهاي تجديدپذير در جهان
نيز به ش��مار ميرود .اغلب كش��ورهاي
نفتخي��ز حاش��يه خلي��ج ف��ارس نيز
اخي��راً با درك اهميت موضوع به دنبال
گسترش اين انرژيهاي نو هستند و در
اي��ن ميان ايران در زمينه تنوع انرژي با
معرفي انرژيهاي تجديدپذير در رأس
قرار دارد.
هر چند كه به نظر ميرس��د توسعه
انرژيهاي نو به لح��اظ هزينه بر بودن
در ش��رايط كنوني براي اي��ران توجيه
فن��ي و اقتصادي ندارد اما حقيقت چيز
ديگري است و اساس��اً كشور مطابق با
سياس��تهاي جهاني خود را متعهد به
حفاظت از كره زمين و كاهش گازهاي
گلخانهاي ميداند و توليد انرژي از منابع
تجديدپذي��ر (مانند باد و خورش��يد) را
در برنامهريزيه��اي بلندم��دت و ميان
مدت لح��اظ ميكند؛ زيرا ب��ه ازاي هر
يك درصد انرژي بادي يا خورشيدي به
جاي انرژي حاصل از س��وخت فسيلي،
ح��دود  3درص��د از انتش��ار گازه��اي
گلخانهاي كاس��ته ميشود .ضمن آنكه
اين روزها با حاد شدن مشكالت محيط
زيستي موجه بودن اين برنامهريزيها و
ت گسترش نيروگاههاي توليد برق
ضرور 
از منابع تجديدپذير بيش از پيش آشكار
ميشود.
بر اساس آمار از نظر توجيه اقتصادي
ني��ز روي آوردن ب��ه انرژيه��اي نو در
درازمدت بس��يار توجيهپذير اس��ت به
ط��وري كه تولي��د  300م��گاوات برق
تجديدپذي��ر ،موج��ب صرفهجويي در
مصرف ساالنه  100ميليون متر مكعب
گاز ميشود.
ام��ا جايگزي��ن ك��ردن انرژيه��اي
تجديدپذي��ر ب��ا انرژيه��اي س��وخت
فس��يلي عالوه بر توجيه محيط زيستي
و اقتصادي ،مزيت ديگري هم دارد و آن
تأمين پايداري و امنيت انرژي و پدافند
غيرعامل است .بيش��ك نفت هميشه
جايگاه كنون��ي را نخواهد داش��ت و با
توجه به سياستهاي جهاني دستخوش
نوس��انات و مشكالت گوناگون ميشود.
با توجه به اين مسائل رويكرد ايران نيز
به عنوان يك كش��ور نفتخيز به سوي
اس��تفاده از انرژيه��اي تجديدپذي��ر،
بسيار منطقي ،ضروري و جدي است و
پيش��رفت در اين زمينه از اولويتها به
شمار ميرود.
فرصته�اي ش�غلي خفت�ه در
انرژيهاي نو
يكي ديگ��ر از دس��تاوردهاي توليد
انرژي از منابع تجديدپذير اش��تغالزايي
بواس��طه آن اس��ت ك��ه خوش��بختانه
براي س��اخت اين نيروگاهها و س��اخت
تجهيزات م��ورد نياز اين نوع نيروگاهها
اكنون ت��وان داخلي نيز وج��ود دارد و
اي��ن ظرفيت كمك ميكن��د تا بتوانيم
از س��اخت داخل با قيمت تمام شده به
نس��بت پايينتر بهره ببريم ضمن آنكه
بخش خصوصي داخلي توان نگهداري
از اي��ن نيروگاهها را ني��ز دارند و بدين
سبب نگراني از بابت نگهداري تجهيزات
آن نيز وجود ندارد.
از اي��ن نظ��ر مطابق ب��ا برآوردهاي
صورت گرفته به ازاي هر مگاوات قدرت
نص��ب ش��ده  15فرصت ش��غلي ايجاد
ميش��ود .حال اگ��ر بخواهي��م از تمام
ظرفيته��اي توليد انرژي پاك كش��ور
بهره ببريم حدود ي��ك ميليون و 500
ه��زار فرصت ش��غلي در كش��ور فراهم
خواهد شد كه رقم قابل توجهي است.
در اي��ن زمينه دولت دريافته اس��ت
ك��ه بوميس��ازي تكنول��وژي ن��ه تنها
به اش��تغالزايي و رش��د ش��اخصهاي
اقتص��ادي بلكه ب��ه پيش��رفت طرحها
مطاب��ق برنامهها نيز كمك خواهد كرد.
هرچند كه اكن��ون در اين زمينه ايران
از برنامه پنجم توسعه عقب مانده است
اما با توجه به برنامههاي در دست اقدام
و مطالعه و همين طور توانمند ش��دن
صنعتگران داخل و احتمال لغو تحريمها
ميتوان گفت كه بزودي پيشرفت قابل
مالحظهاي خواهد داشت.

