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چکيده
زمينه و هدف :امنیت زیست محیطی به عنوان یکی از ابعاد هفتگانه امنیت انسانی با چگونگی استفاده از منابع انرژی رابطۀ تنگاتنگی دارد .مدیریت بخش انرژی با
کاهش آلودگیهای زیست محیطی نقش کلیدی در دستیابی به توسعه پایدار ایفا میکند و توسعه پایدار بدون تامین امنیت زیست محیطی امری غیر ممکن است .به
عبارت بهتر انرژی با امنیت و توسعه ارتباط مستقیمی دارد .متخصصین و برنامهریزان انرژی در دنیا اتفاق نظر دارندکه انرژیهای تجدیدپذیر باید نقشی بیشتر از این
برای تامین انرژی مورد نیاز جوامع بشری و کاهش آلودگیهای زیست محیطی ایفا کنند .بررسی مشکالت پیش رو و تدوین یک راهبرد و سیاستگزاری مناسب میتواند
نقشی کلیدی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در تامین بخشی از تقاضای انرژی مورد نیاز کشورها داشته باشد.
روش بررسی :این مقاله با بررسی اهمیت و جایگاه توسعه منابع انرژیهای تجدیدپذبر در ایران و جهان به مزایا و فرصتهای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایرا ن با
بررسی میدانی عوامل درگیر در سازمانهای متولی می پردازد .با عنایت به مزایای قابل توجه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از جملهی آنها میتوان به منبع انرژی قابل
اطمینان و پاک ،تولید برق با قیمت پایدار ،تنوع بخشی به سبد انرژی کشور در راستای صادرات بیشتر ،منبع تولید برق پاک با کمترین هزینه جانبی ،رسیدن به اهداف
برنامه چهارم و پنجم توسعه ،پتانسیل توسعه اقتصادی با تاکید بر توسعه تکنولوژی و ایجاد مشاغل جدید اشاره کرد .همچنین در این مقاله به با بررسی سیاسیتها و
قوانین موجود در زمینه توسعه انرژیهای نو لزوم سیاستگزاری مناسب برای توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در برنامهریزی ملی انرژی در راستای تامین امنیت
انسانی و امنیت زیست محیطی با تاکید بر چالشهای فراروی توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در کشور پرداخته شده است.
نتيجه گيری :نتایج تحقیق نشان میدهد توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در دنیا با چالشها و موانع اقتصادی ،فنی ،مدیریتی و قانونی زیادی مواجه است که تاخیر
در توسعه و استفاده از این منابع انرژی ها نو را در پی داشته است .اما توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در ایران ،عالوه بر موانع بینالمللی ذکر شده با مشکالت ملی،
بومی و محلی دیگری نیز مواجه است که برخی از مهمترین موانع توسعه پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر در ایران شامل نبود سیاستها و برنامه های مدون برای توسعه،
عدم وجود قوانین ملی و محلی در خصوص انرژی های تجدیدپذیر ،آشنا نبودن برنامهریزان و مدیران ملی با کارکرد این نوع از منابع انرژی ،ضعف در مدیریت منابع
انسانی و موانع انتقال تکنولوژی شناسایی و بررسی شده است.
واژههای کليدی :امنیت انسانی ،امنیت زیست محیطی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،توسعه پایدار ،چالشها و فرصتها.

 -1استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(- *2مسوول مکاتبات) :استادیار گروه انرژیهای تجدیدپذیر و محیط زیست ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -4استادیار گروه انرژیهای تجدیدپذیر و محیط زیست ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -5استادیار گروه مهندسی علوم زیستی ،دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: Environmental security, as one of the seven dimensions of human security, has a close
connection with the way of using energy resources. Energy management has an important role in achieving the sustainable
development by reducing environmental pollution. Sustainable development would be impossible without environmental
security. In other words, energy has a direct connection with security and development. Energy specialists and planners in the
world believe that renewable energies should play a much prominent role in providing human energy requirement and
reducing environmental pollution. Discussing future problems and developing appropriate strategies and policies can have a
key role in developing renewable energies to supply some parts of energy requirement in the country.
Method: The aim of this study is to discuss the benefits and opportunities for developing renewable energies in Iran based on
assessment of the factors involved in related organizations, through studying the importance and developed position of
renewable energy resources in Iran and the world. Some benefits of developing renewable energies include: reliable and
clean energy resource, power generation with a stable price, diversification of power resources in the country to be able to do
more export, power supply of electricity generation with the less ancillary costs, reaching the aims of the 4th and the 5th
National Development Plan and also the potential for economic development, with emphasis on technology development and
new jobs creation.
in this paper, by reviewing the existing laws and policies on new energies, the necessity of sound policies for development of
renewable energies in national energy plans in line with ensuring human and environmental security, with emphasis on
challenges to development of renewable energies in Iran have been investigated.
Results: The results show that developing renewable energies in the world faces economical, technical, administrative and
legal challenges which cause delay in development of these energies. Besides all these international barriers, development of
renewable energies in Iran faces other national and local problems. Some of the major obstacles to the development of
renewable energy resources in Iran includes: lack of plans and documented policies for development, lack of national and
local laws concerning renewable energies, lack of knowledge about the function of these sources of energy among national
planners and managers, weaknesses in human resources management as well as technology transfer barriers.
Keywords: Renewable energy, national policies, environmental impacts, energy resources.
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مقدمه
بر اساس گزارشسازمان بهداشت

جهانی،1

میزان مرگ و میر ناشی از آلوودگی

تجدیدپذیر در کشور میتوان متصور بود که عموماٌ وابسته بوه شورایط محلوی،

هوا ،بیش از سایر مرگ و میرها است به طوری که در سوال  2111بویش از 2

ویژگی منابع جایگزین و نگرانیهای اجتماعی است .در یک نگاه کلوی مزایوای

میلیون نفر در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادهاند ایون آموار

انرژیهای تجدیدپذیر را به چهار دسته میتوان تقسیم کرد .دسته اول شوامل

برای ایران بر اساس گزارش سازمانهای رسمی داخلی(سازمان بهشت زهورا و

مزیت زیست محیطی و کاهش آالیندههای زیست محیطی اسوت .دسوته دوم

ستاد حفاظوت از محویط زیسوت و توسوعه پایودار شوهرداری تهوران) ،بویش

شامل استقالل در تامین انرژی و تقویت امنیت ملی است .دسته سوم بوه نفوع

از 45111نفر در سال است( 2گفت و گووی ریویس سوتاد بوا خبرنگواران31 ،

اقتصادی آن در کاهش هزینه ها به طوور عوام مربووط موی شوود و در نهایوت

خرداد  .) 1331به عبارتی بهتر ،ایران با دارا بودن یک صودم جمعیوت جهوان،

مزایای مربوط به دسته چهارم شامل :منافع اقتصادی در معنای خواص اسوت

تقریبا یک بیستم کل تلفات ناشی از آلودگی هووا را بوه خوود اختصواص داده

( .)3همچنووین در یووک دسووتهبندی گسووترده توور میتوووان از مزایووای کوواربرد

است .در واقع آلودگی هوا به سالحی مرگبار ،بیبدیل و خاموش(بیسرو صودا)

انرژیهای تجدیدپذیر به موارد ذیل اشاره کرد (.)4

برای نابودی انسانها تبدیل شده است ،از این روی امروزه بوه جورات میتووان
تخریب محیط زیست را _که بیشتر به صورت انواع آلودگیها ظهور میکنود_
مهمترین تهدید کننده امنیت انسوانهوا بوه خصووص در کشوورهای در حوال
توسعه در نظر گرفت .امروزه از یک سو جوامع صنعتی(توسعه یافته و در حوال
توسعه) و شهرهای بزرگ با مشکل آلودگی محیط زیست مواجه اند و از سووی
دیگر ،مواد اولیه و سوخت مورد نیاز جوامع بشری با شتاب روز افزونی در حال
اتمام است .اثرات زیانبار مصرف باالی انرژیهای فسیلی ،در آب و خاک و هووا
نمایان شده و تالش برای کاهش مصرف این انرژیها تاکنون نتوانسته راه حلی
برای خروج از این مشکل باشد .تالش بورای حول ایون مسو له ،دانشومندان و
محققان را به فکر جایگزینی انرژیهای تجدید پذیر و پاک ،با انرژیهای رو به
پایان و آلوده کننده فسیلی ،انداخته است (.)1
بنابراین استفاده از انرژیهای نو جایگزین منابع انرژی متداول (سووخت هوای
فسیلی) در آینده خواهد شد ( .)2از ایون روی توسوعه و گسوترش انرژیهوای
تجدیدپذیر به تحقق اهداف توسعه اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی کشور
کمک می کند و از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هور کشووری
است .استفاده از انرژیهای نو میتواند باعث کاهش وابستگی به منابع فسیلی،
کاهش انتشار گازهای آالینده از بخشهوای تولیود و مصورف منوابع انورژی و
همچنین باعث کاهش انتشار گازهای گلخانهای  -که تاثیر اساسی بر گرمایش
جهانی دارند و به تبع آن ،حفظ امنیوت و سوالمت انسوانها و محویط زیسوت
شود.
انرژیهای تجدیدپذیر ساختار متفاوتی نسبت به تکنولوژیهوای تولیود انورژی
متعارف دارند .زیرا فرایند توسعه در انرژیهای تجدیدپوذیر دارای هزینوههای
سرمایه گذاری اولیه باال و در مقابل هزینه تعمیر و نگهوداری پوایین اسوت .در
روشهای تولید انرژی از منابع متعوارف ،هزینوههای سورمایهگذاری اولیوه بوه
نسبت پایین اسوت .مزایوای متفواوتی بورای توسوعه کواربرد انوواع انرژیهوای



افزایش امنیت عرضه انرژی



کاهش میزان گرمایش جهانی



تحریک رشد اقتصادی



ایجاد اشتغال



افزایش میزان درآمد سرانه



افزایش عدالت اجتماعی



حفاظت از محیط زیست در تمام زمینهها

بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر همچنوین باعوث افوزایش دسترسوی بوه
منابع انرژی پایدار و مطمو ن بورای منواطق روسوتایی و کمتور توسوعه یافتوه
میشود (صدیقی .)115-55 :1333،لذا در توسعه انرژیهای تجدیدپوذیر الزم
است بیشتر به دیدگاه توسعهای این انرژیها توجه کرد تا صرفاً بعد اقتصادی و
رشد محورانه آن .انرژیهای تجدیدپذیر ،پواک ،فوراوان و قابول اعتمادنود و در
صورتی که به درستی از آنها بهره برداری شود به عنوان منوابع انورژی پایودار
نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار کشورها بازی می کنند.
در بخش اول این مقاله ابتدا به تعریف امنیوت انسوانی و ابعواد مختلوف آن بوا
تاکید بر بعد زیست محیطی امنیت انسانی و مخاطرات انسانی ناشی از تخریب
محیط زیست در پی مصورف بوی رویوۀ سووختهای فسویلی بوا توالش بورای
جایگزینی آنها پرداختوه میشوود در بخوش دوم ضومن اشوارهای اجموالی بوه
وضعیت انرژی (فسیلی و تجدیدپذیر) در ایران و جهوان بوه اهمیوت و مزایوای
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر با توجه به پتانسیلهای کشور در جهت نیول
به اهداف توسعهای با تاکید بر توسعه پایدار پرداخته میشوود .بخوش دوم بوه
چالشها و موانع مدیریتی ،فنی ،برنامهای و قانونی مترتب که باعث عدم توفیق
کافی و درخور توجه ،توسعه کاربرد این منوابع عظویم انورژی در کشوور بووده
است ،می پردازد و در نهایت راهکارهای مناسوب جهوت فوایق آمودن بوه ایون
مشکالت ارایه خواهد شد.

1-World Health Organization
 -2آمارهای مختلف در این زمینه ناشی از نوع نگاه متفاوتی است که در برقراری میزان
همبستگی بین انواع مرگ و میرها و آلودگی هوا وجود دارد؛ در واقع متناسب با اینکه
چه میزان همبستگی میان آلودگی ( به عنوان متغیر تاثیرگذار در تسریع مرگ افراد) با
مرگ و میرهای مختلف وجود دارد آمارها نیز گاهی اختالفاتی فاحش در این زمینه پیدا
می کنند ،برای مثال وزارت بهداشت ایران برای سال  2111آمار  4441نفر را تایید کرد
و این درحالی است که رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران بر
آمار  45111نفر در سال تاکید دارد.

حفاظت از محيط زيست الزمه تامين امنيت انسانی
مفهوم امنیت انسانی ،غالباً با گوزارش توسوعه انسوانی سوازمان ملول در سوال
 31334که توسط «محبوب الحق» تدوین گردیده  ،عجوین اسوت .البتوه ایون
مفهوم قبل از این تاریخ نیز از سوی برخی از پژوهشگران حوزه امنیت منتشور

3 - United Nations Human Development Report 1994
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شده بود .لکن از این تاریخ به بعد ،مفهوم امنیت انسوانی رواج بیشوتری یافوت.

پیامدهای مخرب و جبرانناپذیر ناشی از مصرف انرژیهای فسیلی ،در مقایسه

هدف امنیت انسانی مرتبط کردن دو مقولوه «رهوایی از نیواز» 1بوا «رهوایی از

با دهه 1351هنوز هم بیش از  31درصد انرژی موورد نیواز جهوان از سووختن

ترس »2میباشد که بخش عمدهای از اهداف سوازمان ملول متحود را تشوکیل

زغال سن  ،نفت و گاز تامین میشود .البته این به معنای بیتوجهی به توسعه

می دهد .منظور از عبارت رهایی از ترس ،رهایی از خشوونت و بالیوای زیسوت

انرژیهای تجدید پذیر و پاک نیست شکل ( )1به روشنی گویای تاریخچه 41

محیطی همچون گرمایش کره زمین یا سوراخ شدن الیه اوزون است و عبوارت

ساله مصرف انواع انرژیها در جهان و پیامدهای مثبت (رشد  )GDP3و منفی

رهایی از نیاز به رهایی از فقر اشاره دارد .برقراری ارتبواط مورثر میوان ایون دو

(تولید  ) CO2ناشی از این امر میباشد.

عبارت از این جهت مهم اسوت کوه خوود انسوان هوم از فقور بویم دارد و هوم

در طی سالیان اخیر مسایل متعددی نظیور صورفه جوویی در بهوره بورداری از

خواستار صلح و حفاظت فیزیکی اسوت.گزارش توسوعه انسوانی سوازمان ملول،

منابع فسیلی ،نگرش های زیست محیطی ،افزایش بی رویوه رشود جمعیوت و

همچنین پیشزمینهای برای اجالس شورای اقتصادی و اجتماعی در کپنهواگ

تهی شدن منابع طبیعی موجب گردیده است تا کواربرد منوابع جدیود توامین

گردید .در این اجالس بحثهای مفصلی راجع به صلح انجام شد که بر نگرانی-

انرژی همچون انرژی های تجدیدپذیر در سطح جهان مورد توجه واقع شود .در

های اصلی نوع بشر متمرکز بود ( .)5با بهرهگیری از یک نگرش نظام مند ،این

نتیجه کم و کیف بهره برداری از ایون منوابع بوه عنووان یکوی از شواخ های

گزارش چهار ویژگی اصلی امنیت انسانی را شناسایی کرده است.

توسعه یافتگی کشورها مطرح میگردد.
انرژی های تجدیدپذیر روز به روز سهم بیشتری در سیستم تامین انرژی جهان

 امنیت انسانی ،موضوعی جهانی است که همه مردم جهان اعم از فقیورو غنی را شامل میشود.

به خصوص در زمینه تولید برق به عهده میگیرنود .بوه طووری کوه در سوال
 2113بوویش از  121میلیووارد دالر در بخووش افووزایش ظرفیتهووا ،سوواخت

 -اجزای امنیت انسانی به هم مرتبطاند.

نیروگاهها و تحقیق و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در دنیا سرمایهگذاری شده

 -امنیت انسانی از طریق پیشگیری به موقع بهتور تمومین مویشوود توا

است .تا انتهای سال  2111ظرفیتهوای موجوود انرژیهوای تجدیدپوذیر 3/4

مداخله بعدی.

درصد از تولید الکتریسیته جهان بووده اسوت کوه ایون آموار بورق تولیودی از

 امنیت انسانی مردم محور(انسان محور) است .این مفهوم بوه چگوونگیزندگی مردم در جامعه با محدودیتها و فرصتهای آنان در شرایط صلح
یا درگیری  ،ارتباط مییابد (.)5

نیروگاههای برق آبی را در بر نمی گیرد .انرژی برق آبی به تنهایی  %15تولیود
برق جهان را شامل میشود که خود نووعی انورژی تجدیدپوذیر محسووب موی
شود .در بیش از  44کشور جهان اهداف راهبردی در جهت توسعه انرژیهوای

نهایتاً ،گزارش توسعه انسانی  ،1334امنیت انسانی را از یوک سوو مصوونیت از
تهدیدات مزمنی نظیر ،گرسنگی ،بیماری ،گرمایش کره زموین و آلودگیهوای
شدید زیست محیطی میداند ،و از سوی دیگور حفاظوت از بالیوای ناگهوانی و
ممر در زندگی روزمره مردم تعریف میکند .این گزارش در تعریف خود هفوت
جنبه مهم از امنیت انسانی را در ابعواد شخصوی ،زیسوت محیطوی ،اقتصوادی،

تجدیدپذیر تدوین و سیاستگذاریهای الزم برای سوالهای  2111توا 2121
انجام شده است .کشورهای پیشورو اروپوا نیوز در کمیسویونی در سوال 2115
اعالم کردند تا سال  2121تالش خواهند کرد تا  21درصد از تقاضوای انورژی
خود را از منابع تجدیدپذیر انرژی تامین کنند .هم اکنون سهم این انرژیها در
تامین انرژی کشورهای اروپایی  3/5درصد است (4و.)5

سیاسی ،اجتماعی ،بهداشت و امنیت غذایی خالصه میکنود کوه از ایون بوین
تاکید ما بر بعد زیست محیطوی امنیوت انسوانی و راههوای حمایوت از امنیوت
زیست محیطی با بیان لزوم جایگزین کردن سوختهای فسیلی با سوختهای
تجدید پذیر خواهد بود.
وضعيت انرژیهای فسيلی و تجديدپذير در ايران و جهان
طی  41سال گذشته بیش از  31درصد انرژی مورد نیاز جهان از سووختهای
فسیلی تامین شده است در سال  1351بیش از  55درصود انورژی موورد نیواز
کشورهای جهان ،از سوزاندن زغوال سون  31،درصود نفوت و  5درصود گواز
طبیعی و بقیه  4درصد نیز مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر و انرژی هستهای و
به نسبت کمی نیز از منابع آبی حاصل شده است .در سال  2111این ارقام بوا
جابجایی در اهمیت این انرژیها و بدون تغییر مطلوبی در کاهش وابستگی بوه
انرژیهای فسیلی همراه بوده است بعبارتی بعد از گذشت  41سوال و علیورغم
1 - Freedom From Want
2 - Freedom From Fear

 -3تولید ناخال

داخلی ()Gross Domestic Product
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شکل -9تاريخچه  67ساله مصرف انواع انرژی در جهان ()8
)Figure 1- World historical energy consumption (8

حل مشکالت زیست محیطی ،محدودیت انرژیهای فسیلی و ضرورت تنوع در

بودن ذخایر عظیم فسیلی ،به ترتیب جایگاه دوم و چهارم بزرگترین دارنودگان

سبد انرژی موجب گردیده است تا فعالیتهای گستردهای در سطح جهوان بوه

گاز و نفت جهان را با 23/41تریلیون متر مکعب ( گاز) و  141میلیوارد بشوکه

ویژه در کشورهای صنعتی در جهوت کواربرد انرژیهوای تجدیدپوذیر صوورت

(نفت) به خود اختصاص داده است (.)11

گیرد .همان طوری که گفته شد حداقل در  44کشور جهان اهوداف راهبوردی

بر اساس گزارشهای مربوط به کمپانی انرژی بریتیش پترلیوم و ترازناموه سوال

برای توسوعه انرژیهوای تجدیدپوذیر تودوین و سیاسوتگذاریهای الزم بورای

1331انرژی کشور ( ایران) ،در حال حاضر  55درصد تقاضای انورژی کشوور را

سالهای  2111توا  2121انجوام شوده اسوت .هوم اکنوون سوهم انرژیهوای

گاز طبیعی 43 ،درصد را نفت خام و  2درصد باقی مانده را به نسبت مسواوی،

تجدیدپذیر در تامین انرژی مورد نیاز قاره اروپوا در حودود  3/5درصود اسوت.

زغال سن

و برق آبی تامین میکننود ( .)3،11بور اسواس ایون گزارشهوا در

برای مثال در کشور آلمان سهم برق تولیدی تجدیدپذیر از میوزان  4/3درصود

ایران ،سالیانه نزدیک به  521میلیون بشکه نفت و  115میلیوارد متور مکعوب

در سال  2111به  12درصد در سال  2114رسیده و هدف این کشور افوزایش

گاز مصرف میشود .ایوران بوا تولیود سوالیانه  114میلیوارد متور مکعوب گواز،

این مقدار به  25درصد در سوال  2121و حوداقل  45درصود توا سوال 2131

چهارمین تولید کننده گاز در جهان است .همچنین با تولیود نزدیوک بوه 1/5

است .در کشور امریکا نیز تا پایان سال  2115انرژی های تجدیدپذیر سوهم 5

میلیارد بشکه در سال تا قبل از سال  2111و اعمال تحریمها از سووی برخوی

درصد در تامین انرژی مصرفی داشته اند و ظرفیت نصب شوده نیروگواه هوای

کشورها -یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان بوه شومار میرفوت.

تجدیدپذیر از میزان  34هزار مگاوات در سوال  2113بوه بویش از  114هوزار

همچنین همان طور که در مقدمه نیز بیان شد وجود چنین وابستگی شدیدی

مگاوات در پایان سال  2115رسیده و پیش بینی شده است منابع تجدیدپذیر

برخالف ظرفیتها و پتانسویلهای موجوود بورای تولیود و توسوعه انرژیهوای

تا سال  2131بیش از  12/5درصد از برق این کشور را تامین کنند (.)3

تجدیدپذیر ،باعث تولید بسیار بواالی آلوودگی و گرموا و بوه تبوع آن ،تخریوب

همان طور که درشکلهای ( )2و ( )3مشواهده میشوود توالش بورای افوزایش

محیط زیست و تهدید امنیت انسانها شده است .شکل  3نشان دهنده افزایش

سهم انرژی های تجدیدپذیر در تأمین تقاضای انرژی جهان به یک دهوۀ اخیور

میزان تولید مهمترین آالینده یعنی کربن دی اکسید در ایران طی یوک دهوه

برمی گردد و طی آن به خصوص در تامین انرژی مورد نیاز برای تولید بورق ،از

اخیر است .به طوری که ایران در حال حاضر رتبه چهارم آسیا و دهوم دنیوا را

سوختهای زیستی و انرژیهای تجدیدپذیر بهره گرفته شده اسوت؛ بوه ویوژه

در تولید آالینده های هوا دارد که نسبت تولید ناخال

ملی رقم بسیار بزرگی

نشان می دهد که سوختهای زیستی نقش پررن توری دارنود .ایوران بوا دارا

است.

امنيت انسانی و چالشهای توسعه انرژیهای تجديدپذير ....

900

شکل -0رشد انرژیهای تجديدپذير در سبد تقاضای انرژی جهان از سال )8( 0799-0777
)Figure 2- Growth of renewable energy share in world energy for years 2000-2011 (8

شکل  -9ميزان برق توليد شده به صورت ساليانه از انرژیهای تجديدپذير در جهان ()8
)Figure 3- World renewable power production (8

شکل  -4ميزان انتشار کربن دی اکسيد (هزار تن در سال) از  0777تا )97( 0797
)Figure 4- CO2 emission (1000 tonnes) 2000-2010 (10

با اینکوه منوابع عظیموی از انرژیهوای فسویلی در کشوور وجوود دارد منوابع

حاضر ظرفیت کل نیروگاههای کشور در تولید برق مورد نیاز  45هزار مگواوات

تجدیدپذیر هم دارای ظرفیتهای بسیار فراوانی موی باشوند .جودول  1نشوان

است که بر اساس جدول  1امکان تولید  2213مگاوات بوه کموک انرژیهوای

دهنده ظرفیت های بالقوه ایران در زمینه تامین بخش چشومگیری از تقاضوای

تجدیدپذیر وجود دارد .حتی با یک نگاه خوشوبینانه ایون رقوم را میتووان توا

انرژی خود با تاکید بر تولید برق از منوابع تجدیدپوذیر انورژی اسوت .در حوال

سقف 11هزار مگاوات نیز ارتقا بخشید.
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جدول -9ظرفيت توليد برق در نيروگاههای تجديدپذير انرژی در ايران (عملياتهای در دست اجرا) ()90
)Table 1- Capacity of renewable energy power plants(also under costruction)(12

نوع نيروگاه

ظرفيت دردست اقدام ()MW
2124

نیروگاههای بادی
نیروگاههای زمین گرمایی

42

نیروگاههای حرارتی خورشیدی

1/5

فوتوولتاییک

2/5

پیل سوختی

2/14

نیروگاههای زیست توده

31/4

مجموع

2213

جدول ( )1در واقع تنها پروژه های در دست اقدام انرژیهای تجدیدپوذیر نشوان

سیاستگذاری بخش انورژی کشوور نقوش مهموی ایفوا موی کننود .انرژیهوای

داده شده است که بخشی از ظرفیت باالی انرژیهوای تجدیدپوذیر در توامین

تجدیدپذیر داری قابلیتها و مزایای زیرند (.)14

تقاضای انرژی کشور را دربر می گیرند .مطالعات و تحقیقات گسترده در ایون
زمینه نشان دهنده موقعیت ممتاز کشور در زمینه انرژی زمین گرمایی و بواد
است ( .)13همچنین با توجه به وجود مناطق کویری و چهار فصل بودن اغلب
نقاط کشور ،خورشید میتواند منبع بسیار خوبی برای تامین قسمتی از انورژی
مورد نیاز صنعت و شهروندان باشد.
مطالب بیان شده در واقع تاکید بر این امر است که با توجه به مزایا و ضورورت
کاربرد منابع انرژی تجدیدپذیر در کنار سایر منابع موجوود در توامین انورژی،
متاسفانه کشور ما ،با وجود پتانسیل بسیار باال در کاربرد منابع تجدیدپذیر ،در
این زمینه رشود چشومگیری نداشوته اسوت .میوزان موفقیتهوای حاصول در
مقایسه با موانع موجود در توسعه کاربرد این منابع بسیار اندک بووده و فاصوله
میان نقطه تعالی در نظور گرفتوه شوده در برناموههای توسوعهای کشوور طوی
سال های اخیر برای رشد و توسعه کاربرد این منابع نسبت به وضوعیت کنوونی
بسیار زیاد است .به منظور کاهش این فاصله شناسایی دقیوق و درسوت نقواط
قوت و ضعف کاربرد این منابع در کشوور و ارایوه راه حلوی منطقوی و مناسوب
جهت توسعه آتی آنها اهمیت دارد .توجه به مزایای توسعه کواربرد انرژیهوای
تجدیدپذیر در کشور ،به شناخت اهمیت چنین توسعهای در کنار تالش برای
رفع موانع و چالشهای موجود کمک خواهد کرد.
مزايا و فرصتهای توسعه انرژیهای تجديدپذير
حفظ و ادامه شرایط فعلی زندگی در جامعه بشری در آینده ،بودون توجوه بوه
عرضه انرژی پاک و با قیمت مناسب بسیار سخت خواهود بوود .اثورات زیسوت
محیطی وابسته به تولید انرژی در نرخ فعلی به سمت شرایط غیرقابول قبوولی
پیش میرود و اثرات زیست محیطی زیانبار به شکل وسیعی در حال گسترش
است .استفاده از سوختهای فسیلی به صورت های گونواگونی همچوون زغوال

 امکان تولید انرژی الکتریکی قابل اطمینان با قیمت پایدار کمک به تامین کنندگان برق برای متنوع سازی منابع مورد نیاز درتولید برق
 تولید برق با حداقل آلودگیهای زیست محیطی کمک به کشور ها برای رسیدن به اهداف توسعه کاربرد انرژی هوایتجدیدپذیر
 ایجاد فرصتهای توسعه اقتصادی بوه خصووص در منواطق توسوعهنیافته و دوردست روستایی
منبع انرژی قابل اطمينان و پاک
همگام با گسترش صنعتی شدن و فرایند شهرنشینی ،میزان مصرف انرژی نیوز
افزایش یافت .به طوری که رفته رفته تامین انرژی برای بقوا و حیوات جواموع
جدید به امری مسلم تبودیل گردیود .افوزایش میوزان وابسوتگی کشوورها بوه
انرژی های فسیلی باعث حساسیت باالی آنها به کم و کیف توامین ایون عنصور
مهم حیاتی شد .از این روی ،تامین جریان مداوم و قیمت معقول انرژی جایگاه
راهبردی باالیی در اسناد ملی و منطقهای یافت؛ به طوری که آنها این امور را (
جریان مداوم و قیمت مناسب انرژی) به مس له ای امنیتی ( با درجوه اهمیوت
فراسیاسی) تبدیل کردند ( .)15در بحث امنیت انرژی سه مفهووم اساسوی بوه
صورت زنجیره وار تحوالت انورژی را متواثر میسوازند :قیموت ،تداوم(پایوداری
عرضه) و محیط زیست.
از این روی تحریم نفتی دهه  1353غرب از طرف کشوورهای مسولمان صوادر
کننده نفت ،حمله عراق به کویت و همچنین تحریمهوای نفتوی اعموال شوده
علیه ایران و لیبی تحت عنوان قانون داماتو 1و تحریمهای نفتی عراق در جن

سن  ،نفت و گاز حجم قابل مالحظهای از اکسیدهای کربن و گازهای آالینده
دیگر را وارد محیط زیست میکند که باعوث ایجواد اثورات زیانبواری هماننود
بارانهای اسیدی ،گرمایش جهانی و  . . .میشود.
انرژی های تجدیدپذیر به عنوان منبع انرژی پاک و عاری از آلودگیهای زیست
محیطی می توانند نقش مهمی در کاهش انتشار گازهای آالینده همچون کربن
دی اکسید و دیگور گازهوای گلخانوهای بوازی کننود کوه از ایون نظور نیوز در

 -4بر اساس این قانون که مصوب سنای آمریکا در اواخر دهه  1331میالدی بود
سرمایهگذاری در میادین نفت و گاز ایران و لیبی تنها تا سقف  21میلیون دالر مجاز بود
و متخلفین از این امر از سوی خزانه داری آمریکا تحریمهای مشابهی را متحمل
میش دند این قانون با سقوط حکومت معمر قذافی از لیبی برداشته شد اما در خصوص
ایران هنوز به قوت خود باقی است عالوه بر این تحریم ها ،اخیرا از سوی اتحادیه اروپا و
برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز تحریمهای یکجانبه با فشار ایاالت متحده
آمریکا اعمال شده است تا از این طریق سیستم اقتصادی رانتی ایران فلج و از هم بپاشد.
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سال  2113و در نهایت تحریمهای نفتی اعمال شده

گرفت که این مس له خود در نیل به اهداف توسعه پایدار کشورها بسویار مووثر

علیه ایران از طرف خریداران عمده نفتی ،همگی نشوانگر متواثر بوودن امنیوت

خواهد بود .در خصوص ایران نیز بنظر میرسد بهترین راهبرد فعلی استفاده از

ملی کشورها از شرایط و تحوالت بین المللی است .با توجه به اینکه خریوداران

درآمدهای رانتی نفت و گاز در توسوعه و گسوترش نیروگاههوا و منوابع تولیود

و فروشندگان هر دو اقتصاد وابسوته بوه درآمود حاصول از فوروش انرژیهوای

کننده انرژیهای تجدید پذیر است.

فسیلی دارند الزام به جایگزینی و کاهش وابستگی امری معقول و منطقوی بوه

توليد برق با قيمت پايدار

نظر میرسد.

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر باعث میشود ،بورق بوا قیموت پایودار تولیود

منابع انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان منابع بوومی -محلوی ،در توامین انورژی

شود .زیرا در نیروگاههای متعارف سوخت فسیلی قیمت تمام شده برق تولیدی

مورد نیاز جوامع ،کمتر تحوت تواثیر شورایط سیاسوی ،اجتمواعی و اقتصوادی

متاثر از قیمت سوخت فسیلی مورد استفاده در نیروگاه است که قیمت نوسانی

منطقهای و بین المللی قرار میگیرند .لذا توجه به تامین انرژی از ایون منوابع،

در سطح جهان دارد .با توجه به اینکه قیمت جهانی سوختهای فسیلی پویش

میتواند به افزایش امنیت ملی کشور کمک شایانی کند .در شرایط بحرانوی در

بینی ناپذیر است ،قیمت تمام شده برق تولیدی آنها نیز در نوسان بوده و قابل

و درگیریهای سیاسی ،حاملهوای عموده انورژی فعلوی

پیش بینی نیست .اما در طراحوی و احودان نیروگاههوای تجدیدپوذیر قبول از

مانند سوختهای فسیلی شدیداً تحت تاثیر قرار میگیرند که افزایش و کاهش

احدان نیروگاه در مورد منبع تامین انرژی نیروگواه مطالعوات مورتبط صوورت

تولید و به تبع آن افزایش و کاهش قیمت آنها جوامع مختلفی را در دنیا متاثر

میگیرد و از وجود ،میزان و کفایت منبع تامین انرژی اطمینان حاصل میشود

می سازد .در صورتی که اگور کشوورها بخوش اعظوم انورژی خوود را از منوابع

و سپس نیروگاه طراحی ،نصب و راه اندازی می شوود .جودول  2هزینوه تموام

تجدیدپذیر تامین کنند ،در چنوین شورایطی کمتور تحوت تواثیر قرارخواهنود

شده برق تولیدی از منابع مختلف انرژی را نشان میدهد.

جهان به دلیل جن

جدول  -0مقايسه هزينههای توليد برق در نيروگاههای تجديدپذير با نيروگاهها سوخت فسيلی ()96
)Table 2- Compareing power price from different sources (16

قيمت تمام شده

نوع نيروگاه

درصد توليد برق در دنيا

زمین گرمایی

23/1

ساعت)4
/5 – 15

باد

1/4

4–4

بیوماس
خورشیدی

1/3

12
15 – 31

برق آبی

13/2

5/1 – 1113

گاز طبیعی و نفت
زغال سن
هسته ای

(سنت دالر) برکيلووات

15

3/3 –4/4

33

4/3 – 5/5

24

11/1 – 1415

جدول  -9اين ارقام برای سال  0797با اختالف معناداری تکرار شده است ()96
)Table 3- The same numers with valube difference for year 2010 (16

منابع انرژی

هزينه های توليد برق(يورو برمگاوات ساعت)

انرژی هسته ای

115-124

زغال قهوه ای

33 -35

زغال سیاه

114 – 115

گاز طبیعی

114 -113

انرژی باد توربین های ساحلی
انرژی باد توربین های داخل دریا

43/5 – 34/1
35 – 151

برق آبی

34/5 – 124/5

زیست توده

55/1 – 115/5

انرژی خورشیدی

234/3 – 331/4

901

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 9921

موسوی شفائی و همکاران

تنوع بخشی به سبد انرژی کشور در راستای صادرات بيشتر

است و محیط زیست را به شدت تحوت تواثیر قورار میدهود .اموروزه یکوی از

در برنامه چهارم و پنجم توسوعه ،دولوت بور اسواس موواد  25و  123و 133

موضوعاتی که به طور گسترده بررسی میشود هزینههای خارجی است که بوه

بخش محیط زیست و انرژیهای پاک ،به منظور تنوع بخشی بوه سوبد انورژی

همراه تولید یک کاالی خوب ،یک هزینوه جوانبی منفوی بوه جامعوه تحمیول

کشور موظف شده است تا بسترهای الزم برای تولید بخش عمود انورژی الزم

میشود در این صورت اصطالحاً گفته میشود که پیامد یا اثرات جانبی منفوی

برای تولید برق را ( 5هزار مگواوات بورق) از نیروگاههوای بوادی و خورشویدی

اتفاق افتاده است (.)21

فراهم کند :در ماده  133برنامه پنجم توسعه آموده اسوت "بوه منظوور ایجواد

بر اساس نظریوه دکتور اسوتیل و

زیرساخت های تولید تجهیوزات نیروگواه هوای بوادی و خورشویدی و توسوعه

میشوند که محاسبه هزینه  -فایده خصوصی ،کامالً متفاوت از هزینه – فایوده

کاربرد انرژیهای پاک و افزایش سهم تولید این نوع انورژی هوا در سوبد تولیود

اجتماعی باشد .آلودگی های مختلف که در نتیجه تولید برق ایجاد میشوود، ،

انرژی کشور ،دولت مجاز است با حمایت از بخش های خصوصوی و تعواونی از

به دلیل صدماتی که برای افراد جامعه ایجواد میکنود شوامل هزینوه خوارجی

طریق وجوه ادارهشده و یارانه سود تسهیالت ،زمینه تولید تا پنج هزار مگواوات

است ،در حالی که در داد و ستدهای بازاری منعکس نمیشود ( .)21از منوابع

انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد

تجدیدپذیر انرژی فقط مقدار بسیار کمی آلودگی زیست محیطوی ایجواد موی

(.)15

شود (در قالب صدا و تصادفات) .البته هزینههای خارجی یوا جوانبی جودای از

از جمله وظایف وزارت نیرو و سازمان های مربوطه در برناموههای توسوعه (بوه

هزینههای قیمت تمام شده یوا هزینوههای اصولی اسوت کوه بوه ازای مقودار

خصوص برنامه چهارم و پنجم توسعه) و سند باال دستی انرژی ،تنووع بخشوی

مشخصی برق تولیدی از نیروگاهها وجود دارد .مطالعات و بررسیهای نشان می

به سبد انرژی کشور است ( .)13زیرا با تنوع بخشی سبد انرژی ،امنیت توامین

دهد که در اکثر کشور های دنیا هزینه های خوارجی حودوداً برابور بوا هزینوه

انرژی کشور افزایش پیودا میکنود کوه خوود متمومن افوزایش امنیوت ملوی

تولید نیروست .در جدول  3هزینه های داخلی و خارجی تولیود بورق از منوابع

میباشد .لذا در کنار سایر منابع انرژی مثل انورژی هسوتهای ،توسوعه کواربرد

زغال سن

و گاز طبیعی برای سه کشور اروپوایی نشوان داده شوده اسوت .در

انرژی های تجدیدپذیر نیوز از اهمیوت بواالیی برخووردار میباشود .اسوتفاده از

حالی که هم اکنون در ایران هیچ گونه هزینه خارجی توسط تولیود کننودگان

انرژی های تجدیدپذیر نه تنها باعث تنوع بخشی در سبد انرژی کشور میشوود

برق پرداخت نمی شود و این هزینه ها را جامعه به طور عوام موی پوردازد .بور

بلکه با استفاده از این انرژی و با حداقلسازی مصرف داخلی سووخت هوای بوا

اساس ترازنامههای مختلف انرژی در کشور ،نتیجوهای کوه از محاسوبه میوزان

ارزش فسیلی می توان آنها را صادر کرد که ارزآوری فراوانوی بورای کشوور بوه

مصرف سوخت در نیروگاههای کشور ،به هموراه هزینوههای خوارجی گازهوای

ارمغان خواهد آورد.

آالینده و همچنین هزینه های اجتماعی تمام شده به ازای تولید یک کیلو وات

منبع توليد برق پاک با کمترين هزينه جانبی

ساعت برق مورد نیاز ،به دست میآید حاکی از آن است که هزینههای خارجی

بسیاری از گزارشهای ارایه شده در طول  21سوال اخیور نشوان میدهنود کوه

نیروگاههای با سوختهای فسیلی به مراتب بسیار بیشتر از نیروگاههای مربوط

آلودگی هوا صدمات جبران ناپذیری به سالمت و محیط زیست وارد می کنود.

به انرژیهای تجدیدپذیر است.

گوریفن1

هزینوههای خوارجی زموانی ایجواد

تولید برق از نیروگاه های فسویلی بخوش عموده ای از ایون صودمات را ایجواد
میکند ( .)13تولید برق یکی از مهمترین منابع ثابوت تولیود کننوده آلوودگی

1- Steel & Griffin
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جدول  -4هزينه های داخلی و خارجی توليد برق از منابع زغالسنگ و گاز طبيعی برای سه کشور اروپايی ()00
)Table 4- Internal and external cost of power production from coal and natural gas in some European countries (22

هزينه

زغالسنگ

گاز

(سنت يورو برکيلووات ساعت)

(سنت يورو برکيلووات ساعت)

کشور

اسپانیا

دانمارک

آلمان

اسپانیا

دانمارک

آلمان

هزینه های داخلی

3/33

3/44

3/14

5/2

5/23

2/35

هزینه های خارجی

4/3 - 5/5

3/5 – 4/5

3- 5/5

1/1- 2/2

1/5 - 3

1/1 - 2/3

رسيدن به اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه
با توجه به اهداف برنامه پونجم توسوعه کشوور ،دولوت در قالوب وزارت نیورو و

می گیرد که تامین آن از منابع تجدیدپذیر بر عهده دولت گذاشته شده اسوت.

سازمان انرژیهای نو ،موظف شده است تا پایان برناموه 511 ،مگواوات از بورق

وضعیت کنونی تولید برق کشور به واسطه انواع نیروگاههای موجود در جودول

مورد نیاز کشور را با استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر توامین کنود .ایون

( )4نمایش داده شده است.

میزان تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر  1درصد از تولید برق کشور را در بر
جدول -1توليد و مصرف برق در ايران در سال )97( 0790
)Table 5- Power production and consumption in Iran for year 2012 (10

منبع

توليد برق (گيگاوات

نوع مصرف

مقدار مصرف

نفت

23441

صنعت

43435

گاز

125333

حمل و نقل

برق آبی

11425

منازل

41544

زیست توده

1

خدمات تجاری و عمومی

23125

زغال سن

1

کشاورزی و جنگلداری

15514

هستهای

1

ماهیگیری

زمین گرمایی

1

سایر

خورشیدی

1

کل

ساعت)

964469

کل

5133

906706

بر اساس جودول  4بوا وجوود خوط ومشوی پویش بینوی شوده در برناموههای

ناکامی مواجه شده اند وابستگی بیش از حد اقتصاد آنها به نفت و رانوت ناشوی

توسعهای کشور ،میزان وابستگی بوه سووختهای فسویلی در توامین تقاضوای

از آن فرایند توسعه اقتصادی را دچار اخالل کرده است از این روی آنها توالش

انرژی کشور بسیار باال است .بنابرین برای رسیدن به اهوداف برناموه چهوارم و

میکنند تا به شیوههای مختلف از شدت وابستگی به این مس له بکاهند (.)23

پنجم ،توسعه کاربرد انرژیهای نو از جمله زمین گرمایی ،باد ،خورشوید ،بورق

ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه در اغلوب برناموهها و اسوناد بواال

آبی و زیست توده اهمیت بسیار باالیی دارد ،اما توجه جودی بوه ایون موضووع

دستی خود به این مهم توجه داشته است از آن جمله در برنامه پونجم توسوعه

صورت نمی پذیرد.

طبق ماده115داریم "به منظور قطع کامول وابسوتگی اعتبوارات هزینوهای بوه

پتانسيل توسعه اقتصادی با تاکيد بر توسعه تکنولوژی و ايجاد مشاغل

عواید نفوت و گواز از طریوق افووزایش سوهم درآمودهای عوومومی در توأمین

کشورهای دارای منابع عظیم فسیلی اغلب مبتال به نوعی بیماری اقتصوادی (

اعتبارات هزینهای دولت ،به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه نسبت مالیات

وابستگی به رانت حاصل از فروش مواد خام فسیلی) هستند ،بجوز نوروژ – کوه

به تولید ناخال

داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات های مستقیم و بوا

به صورت موفقیوت آمیز توانسوت از درآمودهای حاصول از فوروش نفوت بورای

گسترش پایههای مالیاتی حداقل به ده درصد ( )%11برسد".

سرمایهگذاری و تحریک و تحرک اقتصادی بهره ببرد – بقیه صوادر کننودگان

از سال 1331انقالب تکنولوژیکی مهمی به وقوع پیوسته اسوت کوه مهمتورین

نفتی در برنامهریزی های خود در جهت کواهش وابسوتگی بوه نفوت اغلوب بوا

تاثیر آن را میتوان بر افزایش خروجی توربینهای بوادی از  51کیلوو وات در
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اوایل دهه  31به  5مگاوات کنونی دانسوت .در سوالهای اخیور ایجواد صونعتی

تجدیدپذیر در مناطق دورافتاده قرار دارند ،لذا در اکثر نیروگاههای تجدیدپذیر

پایدار در حوزه انرژیهای نو باعث اشتغال  121هزار نفر در جهان شوده اسوت

احدان خطوط انتقال نیرو ضروری است کوه خوود باعوث افوزایش هزینوههای

که  51هزار نفر در بخش انرژی بیوماس 41 ،هزار نفر در بخوش انورژی بواد و

تولید نیرو از این منابع انرژی میشود .عالوه بر مووارد عموومی قیود شوده ،در

 21هزار نفر نیز در حوزه انرژی خورشیدی مشغول به کارنود .اسوتفاده از ایون

طول  15سال گذشته مشکالت خاصی نیوز در پروژههوای توسوعه انرژیهوای

انرژیها از طریق کواهش تولیود کوربن دی اکسوید نیوز باعوث صورفه جوویی

تجدیدپذیر ایران بروز کرده که رشد و توسعه آن را با کندی مواجه کرده است

اقتصادی شده است به طوری که تنها در سال  2112در مجموع در سه حووزه

که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

الکتریسیته ،گرمایش زمین و سوخت  51میلیون تن کربن دی اکسوید صورفه
جویی شده است (.)24
بهره برداری از منابع انرژیهای تجدیدپذیر باعث توسعه مناطق کمتور توسوعه
یافته می شود و ضومن ایجواد اشوتغال توسوعه جادههوای جدیود در منواطق
دورافتاده ،توسعه کاربری زمین و اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دنبال
دارد .منابع انرژی های تجدیدپذیر معموالً در مناطق دور دست و کمتر توسوعه
یافته قرار دارند که به طور عمومی درگیر نرخ بواالی بیکواری هسوتند .لوذا بوا
استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر میتووان فرصوتهای شوغلی مناسوبی
ایجاد کرد .همچنین تعداد شغل ایجاد شده به ازای یک مگاوات بورق تولیودی
از منایع تجدیدپذیر تقریبواً دو برابور تعوداد شوغلهای ایجواد شوده از طریوق
نیروگاههای متعارف است ،لذا با توسعه نیروگاههای تجدیدپوذیر میوزان شوغل
بیشتری میتوان در قبال سرمایهگذاری معین ایجاد کرد (.)24
چالشهای اساسی در توسعه انرژیهای تجديدپذير در ايران

 باال بودن هزینه های تولید برق نسبت به منابع متعارف
 نبود قوانین مصوب ملوی و محلوی بورای حمایوت و توسوعه منوابع
تجدیدپذیر
 نبود مدیریت منسجم نیوروی انسوانی متخصو

آمووزش دیوده در

سازمانهای متولی امر
 ضعف در انتقال تکنولوژی حتی در قراردادهای منعقده با کشورهای
خارجی
 ضعف در توسعه آموزش عالی و رشتههای دانشگاهی بین رشوتهای
مرتبط با انرژیهای نو
 نب وود برنامووههای آموزشووی و دورههووای فنووی حرفووهای در زمینووه
انرژیهای تجدیدپذیر
 ضعف آشنایی مدیران و برنامه ریزان توسعه بخش انرژی نسبت بوه
انرژیهای نو

سیاست گذاریهای توسعهای به خصوص در بخش فناوریهوا و علووم جدیود،

 نبود قوانین اخذ مالیوات از آالینوده هوای زیسوت محیطوی منوابع

معموال در اکثر کشورها به وسیله سازمانهای حامی دولتی بوه بوازار دانوش و

متعارف انرژی

فناوری ارایه و تحت حمایت قرار میگیرند .چنین سیاستهای حمایتی بورای

نبود قوانين ملی و محلی

و محدودی به جامعه ارایه میشوود توا قابلیوت رقابوت بوا

بحث مربوط بوه تودوین قووانین و مقرراتوی کوه نواظر بور توسوعه انرژیهوای

مدت زمان مشخ

تکنولوژیهای قبلوی را پیودا کننود .سیاسوتهای توسوعه کواربرد انرژیهوای

تجدیدپذیر در کشور باشد طی دو دهه گذشته در محافل سیاسی و تخصصوی

تجدیدپذیر باید در صدد رسیدن به اهداف زیر باشد:

رایج شده است .برای نخسوتین بوار و بوه تبعیوت از موواد  155و  154برناموه

 حرکت به سمت توسعه پایدار سیستمهای تولید انرژی
 رسیدن به سطح توسعه پایدار تولید و بازار انرژی
 ارتقووا آگوواهی عمووومی و پووذیرش اجتموواعی کوواربرد انرژیهووای
تجدیدپذیر
 افزایش عملکرد تکنولوژی و تمایز تولیدات و خدمات
 ارتقا قابلیت رقابتپذیری از نظر قیمت تمام شده
چالش های مدیریتی ،تکنولوژیکی ،زیست محیطوی و قوانونی زیوادی در دنیوا
برای توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر با توجه به شرایط خاص هر کودام از
کشورها وجود دارد .عالوه بر مشکالت عمومی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در
دنیا ،توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران با مشکالت و موانوع خاصوی مواجوه
است (.)25
به طور کلی ،در دنیا فرایند تملک زمین و گرفتن مجوزها ،مدت زموان زیوادی
طول میکشد و با عدم قطعیتهای زیادی مواجه است .با اینکه هزینوه تولیود
برق از منابع تجدیدپذیر در طول دهه گذشته کاهش زیادی داشته است ولوی
هنوز هم هزینه سرمایهگذاری اولیه باالست .با توجه بوه اینکوه معمووالً منوابع

چهارم توسعه ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور سندی را تحوت عنووان "
سند توسعه بخشی" مدون کرد .با اینکه سوند موذبور بور اهمیوت حفاظوت از
محیط زیست تاکید دارد اما در راستای کواهش آسویبهای وارده بور محویط
زیست نه تنها بحثی را مطرح نمیکند بلکوه بور توسوعه میوادین سووختهای
فسیلی نیز تاکید میکنود (سوند توسوعه بخشوی انورژی ،سوازمان مودیریت و
برنامهریزی) (.)24
برای تهییج توسعه فناوری و بازار انرژیهای تجدیدپذیر ،توسعه سیاسوتهای
ملی و محلی در زمینه پتانسویلسونجی و شناسوایی منوابع ،سواخت ،نصوب و
بهرهبورداری از انرژی هوای تجدیدپوذیر ضوروری اسوت .بورای توسوعه کواربرد
انرژی های تجدیدپذیر ،جهت تولید بورق و کاربردهوای حرارتوی و گرمایشوی،
سیاستگذاری و تصویب قوانین مناسب بورای برناموهریزی ،مودیریت و اجورای
پروژه های تجدیدپذیر الزم می نماید .توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپوذیر در
ایران با تاسیس سازمان انرژیهای نو ایران در سال  1354شروع گردید .قبول
از آن فعالیتهای انرژیهای نو در چند سازمان و به طور پراکنده انجام میشد
و از هیچ گونه سیاستگذاری کوتاه مودت یوا بلنود مودت خاصوی هوم پیوروی
نمیکرد .با تغییر ماهیت ،مقرر شد سازمان انرژیهوای نوو ایوران ،بوه صوورت

امنيت انسانی و چالشهای توسعه انرژیهای ....
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شرکتی کامالً دولتوی و زیور نظور وزارت نیورو ،تموام فعالیتهوای انرژیهوای

علوم و تکنولوژیهای انرژی های تجدیدپذیر عمدتاً جدیدند و با سرعت بسویار

تجدیدپذیر را بر عهده گیرد که شاید بتوان گفت اولین قانونی بوود کوه بورای

باالیی در حال رشد و ارتقا میباشند .لذا متخصصوین و کارشناسوان مربوطوه

توسعه کاربرد انرژی ها نو در کشور تصویب شد .پس از تصویب این قانون تمام

باید به طور منظم تحت آموزشهای تخصصی مورد نیاز قرار بگیرند تا با دانش

فعالیتهای انرژیهای تجدیدپوذیر از جملوه برناموهریزی ،مودیریت ،بودجوه و

روز آشنا شده و امکان پیش بردن پروژههای مورتبط را داشوته باشوند .منوابع

از سووازمانها و وزارت خانوههای دیگور بوه سووازمان

نقش حساسی در توسوعه سوازمانی دارنود و موفقیوت تغییور

منوابع انسوانی متخصو

انسانی متخص

انرژیهای نو ایران منتقل شود .اموا در حوال حاضور بوه غیور از قوانون خریود

ساختارهای سازمانی را تممین می کنند .استفاده از روشهای توسعه سازمانی

تممینی برق از منابع تجدیدپذیر هیچ قانون حمایتی و هدایتی بورای توسوعه

باعث میشود تا نیروی انسانی متخص

در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و بوا

کاربرد انرژیهای نو وجود ندارد.

برنامه ای از پیش برنامه ریزی شده و با شبیه سازی الگوی جریوانی سوازمان و

در اکثر کشورهای دنیا عالوه بر تعرفهگذاری قیموت انرژیهوای تجدیدپوذیر،

نیروی انسانی شرایط بهینه مورد نظر را ایجاد کند.

قوانین حمایتی و تشویقی زیادی در خصوص مراحل مختلف اجرایی پروژههای

سازمان دولتی متولی امور انرژیهای تجدیدپذیر در کشور باید از متخصصوین و

تجدیدپذیر از پتانسیل سونجی توا بهوره بورداری وجوود دارد .ضوروری اسوت

مهندسین با تجربه در زمینههای کاری مختلف استفاده کند .یوک سوازمان بوا

سازمان انرژی های نو ایران به عنوان متولی توسعه این بخش از انرژی کشوور،

مس ولیتهای برنامهریزی ،مدیریتی و نظارتی باید بوه شوکل کوامالً تخصصوی

نسبت به تدوین قوانین ملی و محلی در خصوص مالکیت و حقوق بهره برداری

پروژه های اجرایی را به انجوام برسواند .بورای رسویدن بوه ایون هودف واال ،بوه

از منابع ،چگونگی و اصول بهره برداری در راستای توسعه پایدار منابع و توسعه

کارگیری کارشناسان و مهندسین با تحصویالت بواال و در جایگواهی شایسوته

دانش فنی اقدام کند .اهداف این سیاستها و قوانین را میتوان به صورت ذیل

ضرورتی اجتناب ناپذیر است که به نظر میرسد در این حوزه هوم دقوت نظور

خالصه کرد:

الزم صورت نمیگیرد.



ضروری اسوت قووانین و مقوررات الزم بورای واگوذاری حقووق و

همان گونه که اشاره شد ،برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ،سوازمان متوولی

مالکیت منابع انرژی تجدیدپذیر و مس ولیت توسعه کاربرد این انرژی در

آن به افرادی متخص

در زمینه برنامه ریوزی ،مودیریت و نظوارت بور پوروژه

یک سازمان دولتی مستقل تصویب گوردد .ایون امور باعوث میشوود توا

تجدیدپذیر و دیگر پروژه های کاربردی مرتبط نیاز دارد .بنابراین برای رسویدن

تعارض بین سازمانهای دولتی دارای حقوق مالکیت و مس ولیت توسوعه

به اهداف سازمانی مرتبط با انرژ ی های تجدیدپذیر در این سازمان الزم اسوت

از بین برود که این خود عاملی است توا بخوش خصوصوی عالقمنود بوه

که تغییر ساختار اساسی در چارت سازمانی بخش تجدیدپذیر ایجاد گردد.

فعالیت در این زمینه را از سردرگمی خارج کند ،بوه طووری کوه جهوت

ضرورت انتقال تکنولوژی

توسعه این منابع انرژی ،فقط با یوک سوازمان متوولی تخصصوی درگیور

انتقال تکنولوژی به فرایند انتقال دانش و مهارت از گروهی از متخصصوین یوا

باشند.


سازمانهای متخص
تصویب قوانین برای ایجاد حمایتهای دولتی از تحقیق و توسعه

منابع انرژی های تجدیدپذیر


به سازمان یا گروهی اطالق می شود که توانایی یا دانوش

مربوط به آن و یا امکان ایجاد فناوری و ابزارهای الزم را ندارند .با توجه بوه نوو
بودن فناوری انرژی های تجدیدپذیر  ،انتقال آن از کشورهای صاحب نوام ایون

تصویب و اجرای مقررات حمایتی دولتی در خرید تممینی بورق

فناوری به کشورهای در حال توسعه ضروری اسوت .ایون انتقوال تکنولووژی از

تولیدی از انرژیهای تجدیدپذیر برای تشویق بخش خصوصی جهت ورود

طریق برناموههوای آموزشوی دانشوگاهی ،دورههوای کوتواه مودت بوه واسوطه

به این صنعت.

همکاری های فیمابین و یوا مشواورین خوارجی درگیور در توسوعه انرژیهوای



پووذیرش اجتموواعی بوورای رشوود و توسووعه کوواربرد انرژیهووای

تجدیدپذیر در ایران تحقق می پذیرد.

تجدیدپذیر برای حفظ و توسعه آتی ایون انورژی بسویار مهوم میباشود.



دولت باید تالش فراوانی انجام دهد تا با افزایش آگاهی عمومی از مزایوا

کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر بین سازمان متولی انرژیهای تجدیدپذیر

و برتری های این منبع انرژی به توسعه آینده و مقبولیوت اجتمواعی آن

در ایران و دانشگاهها و مراکز علمی ،پژوهشوی و تحقیقواتی کشوورهای

کمک کند.

پیشرو در علم و صنعت انرژیهای تجدیدپذیر روشوی مووثر در انتقوال

مبادله موافقت نامههای بین المللی تحقیوق و توسوعه در زمینوۀ

سياستهای توسعه منابع انسانی

تکنولوژی است .این موافقتنامهها به عنوان سازوکار انتقوال تکنولووژی

توس عه منابع انسانی فرآیند ارتقا مهارت ،دانش و بازدهی افراد برای قدرتمنود

میتواند فنواوری و دانوش روز جهوانی را بوه کارشناسوان و مهندسوین

کردن فعالیتهوا جهوت رسویدن بوه اهوداف مشوخ

بوه وسویله برناموههای

داخلی منتقل کند.

انگیزشی و آموزشی سازمان یافته و نظام مند است .توسعه نیروی انسانی باعث



افزایش بهره وری و بوازدهی یوک سوازمان بوا اسوتفاده از ارتقوا مهارتهوای

انتقال تکنولوژی مدرن انرژیهای تجدیدپذیر به کشوور داشوته باشوند.

کارکنان آن میشود.

متمرکز شدن بر دورههوای تحصویلی جدیود و میوان رشوتهای یکوی از

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخلوی میتواننود نقوش مهموی در

چالشهای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی میباشد .الزم اسوت دورههوای
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جدید در مقاطع کارشناسی ارشود و دکتوری طراحوی شوود توا نیوروی
انسانی ماهر و متخص

را برای طراحی ،ساخت و اجورای سیسوتمهای

تجدیدپذیر هدایت کنند .این رشتهها و دورههای تحصیلی باید شوامل
فناوری ،تجارت و سیاستگذاری در زمینه انرژی های نو باشند.


تقویت تحقیقات انرژیهای نو و حمایت از طرحهای تحقیقاتی و

پایان نامههای دانشجویی در بوومیسوازی تکنولووژی انرژیهوای نوو از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد.


دقت در تنظیم قراردادهای خارجی برای آموزش نیوروی انسوانی

داخلی در قالب قراردادهای توسعه نیروگاه تجدیدپوذیر ،تغییور سواختار
متولی امور تجدیدپذیر کشور و موظف کردن آن بوه تشوکیل گروههوای
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ایران کشوری در حال توسعه است که تالش برای صنعتی شودن در کنوار
گسترش شهرنشینی باعث مصرف بیش از حود سووختهای فسویلی و در
نتیجه تولید آالیندههای خطرناکی همچون کربن دی اکسید و انواع دیگور
گازهای گلخانهای شده است .تالش ایران برای پیمودن مسیر توسعه بوا دو
مشکل عمده روبه رو است .نخست وابسوتگی شودید اقتصوادی کشوور بوه
درآمدهای حاصل از فروش انرژی فسویلی_کوه امنیوت ملوی کشوور را در
مواقع بحرانی همچون تحریم و اتمام این منابع به شدت تهدید میکند_ و
دوم ناپایداری زیست محیطی به دلیل عواقب و پیامدهای خطرناک زیستی
و انسانی_که باعث دور شدن کشور از شاخ های توسعه پایدار در بخوش
امنیت زیسوت محیطوی و انسوانی شوده اسوت .از ایون روی توالش بورای
بهرهبرداری مناسب و هوشمند از منابع فسیلی در کنار انجوام اقوداماتی در
جایگزینی این منابع با انرژیهوای تجدیدپوذیر (پایودار) ،نیازمنود آسویب
شناسی توسعهنیافتگی این منابع ،به همراه شناخت پتانسیلهای موجوود و
ایجاد سواختارهای مقتموی ( متوولی و قووانین) و حمایوت قواطع از ایون
ساختارها است .در واقع این مهمترین رمز موفقیوت ایوران در طوی کوردن
موفقیتآمیز مسیر توسعه خواهد بود.

http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do
?categoryId=9037130&contentId=7068669.
-3

نوراللهی یونس ،نوروزی مهدی« ،توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایوران،
کنفرانس چشم انداز انرژی در سال » ،1414دانشگاه آزاد اسالمی اهواز،
اردیبهشت ماه  .1333اهواز  -ایران

10- Mahdavinejad M., Rafsanjani L., Hashemi K.,
2013,
Challenges and opportunities regarding
adoption of clean, energy technology in developing
countries” , in case of Iran, International Journal of
Smart Grid and Clean Energy, Vol. 2, NO. 2.
 -11واعظی ،محمود« ،نفت و سیاست خارجی» ،چاد اول ،تهران :انتشوارات
پژوهشکده تحقیقات راهبردی.1333 ،
 -12آرمووودلی یوسووف« ،تشووریح وضووعیت ایووران در بخووش انرژیهووای
تجدیدپذیر ،توسعه انرژیهای تجدیدپذیر» ،چاد اول ،کمیته مطالعوات
توسعه پایدار و محیط زیست ،پژوهشکده تحقیقات راهبردی.1333 ،
Ehara

R.,

Itoi

H.,

Youseﬁ

Y.,

13- Noorollahi.

S.,2009.“Geothermal
energy
resources
and
development in Iran, Renewable and Sustainable
Energy Reviews”,Vol. 13, pp.1127–113.

منابع
Anastassia M., Makariena V., GorhkovG., Bai-Lian
LI., 2004,“Energy budget of the biosphere and
civilization: Rethinking environmental security of
global renewable and non-renewable”. Resources
Ecological Complexity, 5(4), 281-288.

1-

Jefferson
M.,
“2006.
Sustainable
energy
development:
Performance
and
prospects,

2-

14- National Geothermal Collaborative, Benefits of
2004,

development,

energy

geothermal

http://www.geocollaborative.org.pdf
15- Asia Pacific Energy Research Center (APERC),
2007 “A Quest for energy security in the 21th
century, Institute of Energy Economics”, ,

http://www.ieej.or.jp/aperc2007.pdf.

Renewable Energy”, 31(5), 571-582.
Birgisson G., Petersen E., 2006, Renewable energy
development in centives strengths, weaknesses and
the interplay”, The article originally appeared in the
Electricity Journal1 Vol. 19, Issue 3.

BP Statistical Review of World Energy, 2012,
Accessed date, Sep 2012, Refer information in:

8-

16- Badr M., Benjamin R., 2003."Comparative cost of
3-

California central station electricity generation
technologies", California Energy Commission, Gray
Davis, Governor, 100-03-001F, Refer information
in: www.energy.ca.gov/reports/2003-06-06_100-03001F.PDF.

امنيت انسانی و چالشهای توسعه انرژیهای ....
 -15قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهووری اسوالمی ایوران ،مصووب
 ،1333/11/15انتشووارات مجلووس شووورای اسووالمی ایووران-1333( ،
.)1334
 -13قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه جمهوری اسوالمی ایوران ،مصووب
 ،1333/4/11انتشارات مجلس شورای اسالمی ایران.)1333 -1334( ،
19- Dalians D., Petassis D., Santamouris M., Argirou A.,
Cartalis C., 2002, Social cost of electricity
generation in Greece”, Journal Renewable Energy,
85 (3), 409–434.
 -21ترکی ،معصومه« ،مقایسه هزینههای خارجی تولید بورق از نیروگاههوای
تولید کننده برق» ،چواد اول ،پوژوهش ناموه توسوعه پایودار و محویط
زیست ،انتشارات ،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ،تهران.1334 ،
21- Grassi G., 1996, “Potential employment impacts of
bioenergy activity on employment. Proceedings of
the 9thEuropean Bioenergy conference” Vol. I, pp.
419-423

967
22- Mirasgedis S., Diakouiaki L., Papagianakis A.,
2000, Impact of social costing on the
competitiveness of renewable energies”: the case of
Crete, energy policy, vol. 28, pp. 67-73.
 -23میر ترابی ،سعید« ،سیاست ،نفت و دموکراسی» ،چاد پنجم ،انتشوارات
قومس ،تهران.1334 ،
 -24صدیقی ،امیر عباس ،عباسی ،ابراهیم ،و سجادیان فایزه سادات« ،توسعه
انرژیهووای تجدیدپووذیر» ،چوواد اول ،انتشووارات پژوهشووکده تحقیقووات
راهبردی مجمع تشخی

مصلحت نظام ،تهران.1333،

25- Noorollahi.Y., and Yousefi. H., 2003, Preliminary
Environmental Impact Assessment of Meshkinshahr
Geothermal
Project,
NW-Iran,
Proceeding
International Geothermal Conference, Reykjavik,
Sept. 2003, Session #12, Paper # 004, pp. 1-11
 -24دفتر برنامه ریزی کالن برق و انرژی" ،آمار و نمودارهای انرژی در ایران
و جهان " ،انتشارات وزارت نیرو.1334 ،

