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چكیده
، بحران هاي سیاسي، امروزه. ديگر نمي توان به منابع موجود انرژي متکي بود،با توجه به ذخاير محدود انرژي فسیلي و افزايش سطح مصرف انرژي در جهان فعلي
 همگي مباحث جهان، رشد اقتصادي و ضريب مصرف، ازدحام جمعیت، نگراني هاي زيست محیطي،اقتصادي و مسائلي نظیر محدوديت دوام ذخاير فسیلي
 به خصوص بحران هاي زيست، فکر انديشمندان را در يافتن راهکار هاي مناسب در حل مناسب معضالت انرژي در جهان،مشمولي هستند كه با گستردگي تمام
 مستلزم بهره وري كمتر فردا و، صاحبان منابع فسیلي بايست ي واقع نگرانه بدانند كه برداشت امروز ايشان از ذخاير فسیلي. به خود مشغول داشته است،محیطي
 مزيت هاي انرژيهاي تجديدپذير و همچنین جهتگیري نظام جمهوري اسالمي ايران در حركت به.نهايتاً تهي شدن منابع شان در مدت زماني كمتر خواهد بود
 در اين مقاله ضمن بررسي وضعیت انرژي هاي تجديدپذير در ايران. اولويت بخشي به توسعه انرژيهاي تجديد پذير را ضروري ميسازد،سمت اقتصاد بدون نفت
.به بررسي موانع توسعه اين منابع در ايران پرداخته شده است
 ترازنامه انرژي، توسعه پايدار، انرژي هاي تجديدپذير:كلیدواژگان
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Abstract
It could not be depended on the existing resources of energy any more, since the resources of fossilized energy are
limited and the level of consumed energy is increased in modern world. Today, political and economic crises, problems
such as limited durability of fossilized resources, environmental concerns, increased population, economic growth and
consumption coefficient; all of these are universal discussions that have overall extensity and have engaged thoughtful
personalities in finding appropriate approaches for proper solutions of energy difficulties in the world; especially
environmental crises. The owners of fossilized resources should realistically recognize that their today understanding of
fossilized resources requires less tomorrow productivity and eventually emptiness of their resources in less time period.
The advantages of renewable energies and tendency of the government of the Islamic Republic of Iran in its motion
toward "economy without crude oil", necessitates prioritizing development of renewable energies. This article, while
investigating the situation of renewable energies, would be engaged in investigating the obstacles of the development of
these resources in Iran.
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متنوع تر انرژي بر ،بیشتر مي باشد .درعین حال در اين كشورها افزايش
بهره وري ري كند دهه اخیر منجربه تعديل مصرف انرژي شده است .در
كشورهايي كه از ذخاير انرژي قابل توجهي برخورداند ،سرانه مصرف نهايي
انرژي در مقايسه با بسیاري منارو و كشورها و نیز متوسط جهان ،به
وضوح بیشتر است .اين امر از بهرهوري پايین در بهره برداري ،مصرف با ي
انرژي و همچنین استفاده از كا ها و خدمات انرژي بر ناشي مي شود.
مصرف سرانه انرژي در ايران بیش از  5برابر كشورهايي مانند هند و
پاكستان و كمي كمتر از  2برابر كین است .همچنین كشورهايي همچون
كره و ژاپن كه تولید ناخالص داخلي عنها كندين برابر ايران ميباشد
مصرف سرانه اي تنها بین  16تا  26درصد بیشتر از ايران دارند .به رور
كلي هر فرد ايراني  68درصد بیش از متوسط جهان انرژي مصرف مي كند.
سرانه مصرف نهايي انرژي ايران در سال هاي  89 ،88 ،87و  90به
تزتیب  13/96 ،14/15 ،13/69و  14/22بشکه معادل نفت خام بوده است.
در سال  ،1389با اجراي ررح هدفمندسازي يارانهها و افزايش يکباره
قیمت حامل هاي انرژي ،مصرف سرانه به مقدار جزيي كاهش يافت اما در
سال  1390مجددا رو به افزايش گذشته است[1].
شدت انرژي :شدت انرژي شاخصي براي تعیدین كدارايي اندرژي در سدطح
ملي هر كشور مي باشد كه از تقسیم مصرف نهايي انرژي و يا عرضه اندرژي
اولیه بر تولید ناخالص داخلي محاسبه مي گردد و نشان مي دهد كده بدراي
تولید مقدار معیني از كا وخدمات (برحسب واحد پول) كه مقددار اندرژي
به كار رفته است .عوامل بسیاري مانند سطح استانداردهاي زندگي ،عوامدل
عب و هوايي و ساختار اقتصادي و صنعتي كشدور در تعیدین شددت اندرژي
يك كشور موثر مي باشد .شدکل  1شددت اندرژي در ايدران را بدا برخدي از
كشورها در سال  2010با هم مقايسه ميكنند.

مقدمه

رشد اقتصادي و افزايش تقاضاي انرژي جهان موجب شدده اسدت كده قیمدت
منابع فسیلي نفت و گاز افزايش يافته و اتکا به اين منابع بدراي تدامین اندرژي
كاهش يابد .در اين میدان اندرژي هداي تجديدپدذير جدايگزيني بدراي مندابع
فسیلي و موجب تنوع بخشي به سبد منابع اولیه انرژي مي شوند .انرژيهداي
تجديدپذير ساختار انرژي متفاوتي نسدبت بده تکنولدوژي هداي تولیدد اندرژي
متعددارف دارنددد ،كددرا كدده فرعينددد توسددعه در انددرژيهدداي تجديدپدذير داراي
هزينههداي سدرمايه گدذاري اولیده بدا يي بدوده و در مقابدل هزينده تعمیدر و
نگهداري در عنها پايین است ،ولي در روشهاي تولید انرژي از منابع متعدارف،
هزينههاي سرمايه گذاري اولیه پدايین اسدت .مزايداي متفداوتي بدراي توسدعه
كاربرد انواع انرژيهاي تجديدپذير در ايران ميتدوان متصدور بدود كده عمومدا
وابسته به شرايط محلي ،ويژگي منابع جايگزين و نگرانيهاي اجتماعي اسدت.
از مزاياي كاربرد انرژي تجديدپذير ميتوان به افدزايش امنیدت عرضده اندرژي،
كاهش میزان گرمايش جهاني ،تحريك رشد اقتصادي ،ايجاد اشتغال ،افدزايش
میزان درعمد سرانه ،افزايش عدالت اجتماعي و حفاظت محیط زيست در تمام
زمینهها اشاره كرد .بهرهبدرداري از اندرژيهداي تجديدپدذير همچندین باعدث
افزايش دسترسي به منابع انرژي پايدار و مطمدنن بدراي مندارو روسدتايي و
كمتر توسعه يافته ميشوند .لذا در توسعه انرژي هاي تجديدپدذير ،زم اسدت
بیشتر به ديدگاه توسدعهاي ايدن اندرژيهدا توجده كدرد و صدرفا ديددگاههداي
اقتصادي محض را در نظر نگرفت.
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ضرورت توسعه انرژي هاي تجديدپذير

 2-1شاخص هاي كالن اقتصاد انرژي

مصرف سرانه انرژي :معمو سرانه مصرف انرژي در جوامع پیشرفته و توسعه
يافته ،به دلیل درعمد سرانه با و امکان برخورداري از دستگاه ها و تجهیزات

شكل  1مقايسه شدت انرژي در برخي از كشورها و منارو در سال  2010براساس برابر قدرت خريد (منبع :ترازنامه انرژي سال )1390
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همانطور كه در شکل  2مشاهد مي شود روند مصرف سوخت هاي
فسیلي در كشورهاي مختلف يك روند صعودي را ري مي كند .اين خطر
كمبود منابع را در جهان در پي خواهد داشت.
اتحاديه اروپا در كاركوب ررح  2020قصد دارد سهم انرژي بادي و
خورشید را در سبد انرژي اتحاديه اروپا افزايش دهد .همچنین علمان در
كاركوب "سیاست گذار انرژي" قصد دارد تا سال  2050سهم انرژي
تجديدپذير در سبد انرژي اين كشور به  60درصد برساند .سهم انرژيهاي
تجديدپذير در تولید برق را نیز تا سال  2050به 80درصد برساند .با توجه
به اين سیاست ،احداث نیروگاههاي خورشیدي و بادي در علمان روندي
فزاينده دارد.
براساس ترازنامه انرژي سال 1390میزان مصرف نهايي انرژي به میزان
 1068/4میلیون بشکه معادل نفت خام با رشد  2/4درصدي نسبت به سال
گذشته و افزايش مصرف انرژي در بخش هاي صنعت ،خانگي و عمومي و
تجاري ،حمل و نقل و كشاورزي به ترتیب معادل  1/5 ،1/9 ،4/3و 0/8
درصد نسبت به سال گذشته محاسبه شد .همچنین میزان مصرف
فراوردههاي عمده نفتي (گازمايع ،بنزين ،نفت سفید ،نفت گاز و نفت كوره)
ري سال هاي مورد بررسي ( )1390-1384به رور متوسط داراي رشدي
معادل  0/8درصد در سال بوده است (جدول  .)1اين در حالي است كه
عمر ذخاير هیدروكربوري مايع كشور در سال  1390حدود  96سال برعورد
شده است و اين روند رشد مصرف انرژي در ايران به منزله زنگ خطري
براي كشور است .از اين رو ضروري و قابل اهمیت است كه دولت مردان و
سیاست مداران حوزه انرژي فکري در جهت كاهش مصرف اين منابع و
توسعه انرژي هاي جايگزين تجديدپذير در پي بگیرند.
باتوجه به مطالعات انجام شده تا سال  1400سهم انرژي هاي
تجديدپذير در ايران ،به كندي افزايش مي يابد ولي از سال  1400تا 1420
سهم انرژي هاي تجديدپذير از كل انرژي مصرفي در تولید برق با سرعت
بیشتري نسبت به قبل افزايش مي يابد .دلیل اين افزايش در سهم
انرژي هاي تجديدپذير كاهش سطح انباشت منابع فسیلي مي باشد].[2

باتوجه به شکل  1مشاهده مي شود كه در محاسبات شدت مصرف
نهايي انرژي بر مبناي برابري قدرت خريد ،ايران از لحاظ مصرف انرژي به
منظور تولید كا ها و خدمات وضعیت مطلوبي نداشته و جزو كشورهايي با
شدت انرژي بسیار با محسوب مي شود .براساس شدت مصرف نهايي انرژي
در كشور نه تنها در مقايسه با كشورهاي نفت خیز بسیار با مي باشد ،بلکه
از برخي منارو نظیر عفريقا و خاورمیانه نیز بیشتر است .در سال  2010در
سطح جهاني به رور متوسط براي تولید يك میلیون د ر ارزش افزوده
حدود  115/14تن معادل نفت خام انرژي مصرف شده است ،در حالیکه اين
رقم در ايران از  1/6برابر متوسط جهاني بوده و از تمامي كشورهاي نشان
داده شده در نمودار شدت انرژي با تري دارد].[1
ضريب انرژي :ضريب انرژي از تقسیم نرخ رشد مصرف نهايي انرژي به نرخ
رشد تولید ناخالص داخلي به دست مي عيد .در دوره  1380-90با وجود
رشد كم تولید ناخالص داخلي در كشور ،مصرف انرژي به شدت افزايش
يافته است .لذا ضريب انرژي با  ،بیانگر برقراري رابطه ضعیف مصرف انرژي
و تولید ناخالص داخلي در اين دوره مي باشد .در سال هاي 1990-2000
بانرخ رشد مصرف انرژي كمتر از دوره قبل ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلي
با تري حاصل شده و با خره در دوره  2000-2010شاخص ضريب انرژي
باز هم كاهش يافته و به عدد  1/09رسیده است .با اين وجود هنوز كه باعث
كاهش شديد و نصف شدن ضريب انرژي شده است ،ضريب انرژي كشورهاي
 ، OECDعمريکاي شمالي و ژاپن به رور قابل مالحظه اي نسبت به ايران
پايین تر است كه د لت بر بهره برداري مناسب انرژي در كشورهاي صنعتي
دارد و تغییرات عن در هر دوره مي تواند ناشي از شرايط اقتصادي حاكم بر
اين كشورها باشد].[1
 2-2محدوديت منابع فسیلي

از مشاهده ر وند مصرف كشورهاي جهان ،متوجه مي شويم كه دنیا در حال
مصرف بي رويه و بیش از حد از سوخت هاي فسیلي براي تامین انرژي مورد
نیاز خود هستند.

شكل  2روند مصرف انرژي كشورهاي جهان (منبع :ترازنامه انرژي سال )1390
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جدول  .1ذخايركیدروكربوري مايع قابل استحصال در پايان سال هاي ( 1384-1390منبع :ترازنامه انرژي سال )1390
نفت خام ،مايعات و مايعات گازي (میلیارد بشکه)
عمر ذخاير (سال)

1390

1389

1388

1387

1386

1385

1384

156/53

154/58

151/17

137/01

137/62

138/22

136/16

96

95

94

84

84

85

85

سهم بهینه برق تولیدي از منبع انرژي هاي فسیلي در اقتصاد ايران در
سال  1420بايد  51درصد و سهم انرژي هاي تجديدپذير  49درصد از كل
برق تولیدي باشد .اين در حالي است كه با توجه به داده هاي سال 1387
تنها  2درصد از برق تولیدي توسط منابع انرژي تجديدپذير تولید شود و 98
درصد از برق توسط انرژي هاي فسیلي تولید مي شود .به منظور رسیدن به
درصد بهینه انرژي هاي تجديدپذير بايد سا نه رشدي معادل با 3/3
درصدي را داشته باشد] .[2در حال حاضر  93درصد از نیروگاههاي برق
ايران با سوختهاي فسیلي فعالیت ميكنند 75 .درصد برق تولیدي
نیروگاهها در ايران با سوخت گاز تولید ميشود و حدود  18درصد برق ايران
با استفاده از منابع نفتي تولید ميشود .نیروگاههاي برق-عبي حدود  7درصد
برق كشور را تولید ميكنند و سهم ساير منابع انرژي مانند انرژي باد ،انرژي
خورشیدي ،انرژي اتمي در تولید برق كشور تقريبا نزديك به صفر است.
 2-3عوامل زيست محیطي

در حال حاضر بیش از  81درصد كل انرژي مصرفي جهان و بیش از 95
درصد انرژي مصرفي در ايران را سوخت هاي فسیلي تامین مي كند .مصرف
اين نوع سوخت ها باعث تولید تولید گازهاي سمي و علوده كننده هوا ،بارش
هاي اسیدي و در نتیجه علودگي رودخانه ها ،درياكه ها و عب هاي زيرزمیني
و با خره با رفتن میزان گاز كربنیك موجود در اتمسفر زمین شده است.
درصورت عدم توجه به مصرف بیش از حد سوخت هاي فسیلي ،پیش بني
مي شود در  30سال عينده میزان انتشار دي اكسید كربن در اثر تولید و
مصرف انرژي ،با عهنگي سريع تر از رشد مصرف انرژي پايه ،افزايش خواهد
يافت .میزان انتشار عن بین سال هاي  2000تا  2030با رشد يکنواخت 1/8
درصد در سال ،در نهايت به  38میلیارد تن در سال خواهد رسید كه به
منزله  70درصد افزايش نسبت به میزان انتشار سا نه كنوني است .دو سوم

اين افزايش ناشي از مصرف در كشورهاي در حال توسعه خواهد بود و
بخش تولید نیرو و حمل ونقل ،بیش از  75درصد افزايش انتشار دي
اكسیدكربن را موجب خواهد شد و مکان جغرافیايي رشد انتشار دي
اكسیدكربن از كشورهاي صنعت ي به كشورهاي در حال توسعه منتقل
خواهد شد] .[3اين در حالي است كه میزان انتشار گازهاي گلخانه اي
ناشي از تولید و مصرف انرژي در سال  1390معادل  631×106تن براورد
شده است و هزينه اجتماعي بخش هاي مصرف كننده انرژي در ايران در
همان سال معادل  99090میلیارد ريال محاسبه شده است].[1
براساس ترازنامه سال  1390سرانه نشر  NOXاز  18/7كلیوگرم به
ازاي هر نفر در سال  1386به  24/5كیلوگرم در سال  ،1390سرانه  CO2از
 6683/8كیلوگرم به  7279كیلوگرم و سرانه نشر  COاز  114/8كیلوگرم به
 106/9كیلوگرم در محدوه زماني فوق رسیده است .سرانه انتشار گازهاي
گلخانه اي  CH4و  N2Oنیز در سال  1390به ترتیبب برابر  0/7و 0/2
كیلوگرم به ازاي هر نفر برعورد گرديده است.
بر اساس گزارش بانك جهاني بیماري هاي ناشي از علودگي هواي
شهري سا نه  260میلیون د ر معادل  2100میلیارد ريال و 0/023
درصد از تولید ناخالص ملي به اقتصاد ايران خسارت وارد مي كند.
گسترش روزافزون نیاز به انرژي و محدوديت منابع فسیلي ،افزايش
علودگي محیط زيست ناشي از سوزاندن اين منابع ،بحث گرم شدن هوا و
اثرات پديده گلخانه اي ،ريزش باران هاي اسدي و ضرورت متعادل نمودن
نشر  CO2همگي لزوم صرفه جويي در مصرف سوخت هاي فسیلي و توجه
مضاعف به استفاده از منابع انرژي تجديدپذير را ايجاب مي كند.
نگاهي به مصرف سوخت هاي فسیلي در كشور ري سال هاي 1383
تا  ،1390به استثناي سال  1389كه كاهش مقطعي عن ناشي از اجراي
قانون هدفمندسازي يارانه ها بوده است ،روندي صعودي را نشان مي دهد
كه به دنبال عن شاهد همین سیر در مورد میزان انتشار گازهاي گلخانه اي
در كشور هستیم به گونه اي كه اين رقم در سال  1390تقريبا به 559
میلیون تن رسیده است (شکل .)3

شكل  3میزان مصرف سوخت هاي فسیلي و انتشار گارهاي ع ينده ري سال هاي ( 1383-1390منبع :ترازنامه انرژي سال )1390
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احداث شده است ،كه از اين میزان  146/700مگاوات عن بادي37/92 ،
مگاوات خورشیدي 7/5 ،مگاوات زيست توده و در نهايت  62/4مگاوات عن
برق عبي بوده است.
علیرغم امتیازات و پتانسیل هاي زياد انرژي هاي تجديدپذير به عنوان
ايفاگر يك نقش عمده در تامین انرژي عينده جهان ،در حال حاضر موانع
قابل توجهي در مقابل پذيرش همگاني اين انرژي ها وجود دارد .براساس
گزارش عژانس بین المللي انرژي سه مانع عمده افزايش استفاده از انرژي
هاي تجديدپذير عبارتند از موانع فني ،اقتصادي و نهادي].[5
در اين راستا ميتوان مساله هزينه هاي تولید برق از منابع انرژي
تجديپذير را از دو ديدگاه مورد توجه قرار داد ،اول عنکه انرژي هاي
تجديدپذير نیازمند هزينه سرمايه هاي بیشتري در مقايسه با سوخت هاي
فسیلي مي باشند كه اين مساله تامین مالي اين پروژه ها را دشوارتر ساخته
و به تبع عن ريسك سرمايه گذاري در عن ها را افزايش مي دهد .دوم عنکه
در تحلیل بازار انرژي ،عثار خارجي زيانبار زيست محیطي و اجتماعي
سوخت هاي فسیلي در نظر گرفته نمي شود كه از جمله مهم ترين عنها
ميتوان به علودگي ،انتشار گازهاي گاخانه اي و حتي هزينه هاي نظامي
مربوط به حفاظت از منابع نفتي اشاره نمود.
موانع نهادي نیز به نوبه خود تقويت كننده موانع اقتصادي و فني
هستند .زيرساخت هاي ايجاد شده و نظام هاي كنوني استفاده از
سوخت هاي فسیلي ري سالیان دراز به خوبي توسعه يافته اند .باتوجه به
مباخث عنوان شده ،اهمیت توجه به سه مولفه اقتصادي ،زيست محیطي و
اجتماعي در بررسي صنعت انرژي هاي نو مشخص مي گردد].[9
از ديگر عوامل عدم توسعه انرژي هاي تجديدپذير در كشور مي توان به
موارد زير اشاره نمود]:[4

در كنار با بودن شدت مصرف انرژي در كشور و متعاقب عن با بودن
مصرف سوخت هاي فسیلي و هزينه هاي اقتصادي ،در نظر گرفتن
هزينه هاي اجتماعي بخش هاي مصرف كننده انرژي نیز مي تواند باعث
تجديد نظر در مورد نحوه مصرف انواع انرژي و يا ضرورت توسعه انرژي هاي
تجديدپذير شود .باتوجه به پیش بیني عمر ذخاير فسیلي ،شاخص هاي
اقتصاد انرژي و عوامل زيست محیطي انرژي هاي فسیلي در ايران ،ضرورت
مديريت انرژي و توسعه انرژي هاي جايگزين در جهت تحقو توسعه پايدار
ايران امري اجتناب ناپذير مي باشد.
 -3بررسي علل عدم توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در
كشور
با توجه به عمار موجود ،تنها  38%از برنامه هاي كهارم توسعه در بخش
ساخت ،تولید و احداث نیروگاه هاي تجديدپذير محقو شده است .در كشور
سیاستگذاري منسجمي در سطح با ي دولت و در سطح ملي در ارتباط با
گسترش و توسعه استفاده از انرژي هاي نو كه مورد تصويب ،توافو و
پشتیباني ساير نهادها مانند مجلس نیز قرار گرفته باشد وجود ندارد] .[4زير
ساختهاي توسعه انرژي هاي نو كه زير ساخت هاي فیزيکي مانند
تجهیزات تولید و انتقال نیرو و كه زير ساخت هاي سازماني و سازماندهي و
نیز زير ساخت هاي قانوني و حقوقي از جمله استانداردها و معیارهاي مرتبط
با انرژي هاي نو و نیز قوانین و سیاست هاي مرتبط كه در دراز مدت بتوانند
تولید و مصرف انرژي هاي نو را در كشور پشتیباني كنند وجود ندارد].[5
اين درحالي است كه پتانسیل و ظرفیت موجود تولید انرژي هاي تجديدپذير
در ايران به شرح ذيل برعورد شده است:





توان تولید بیش از  7000مگاوات ظرفیت برق عبي و افزايش عن
تا  25000مگاوات].[6
پتانسیل برق بادي كشور در حدود  40هزار مگاوات و در حالت
اقتصادي حدود  10هزار مگاوات ] .[7
قرار گرفتن در يکي از منارو پر عفتاب دنیا با متوسط شدت
انرژي خورشیدي .[8]2000 Kwh/m2 year
پتانسیل استفاده از منابع زمین گرمايي در مشکین شهر و
اردبیل با قابلیت هاي تولید  370میلیون كیلووات ساعت].[1






عدم وجود برنامه ريزي كافي و كارعمد در زمینه اجرايي انرژي
هاي تجديدپذير
عدم بهره گیري مطلوب از منابع انساني
مشکالت در ساختار اجرايي و نظارتي
عدم تناسب اهداف تعیین شده با توان مديريتي موجود

انتظار ميرود دولت و سازمان ها و نهادهاي مرتبط با بکارگیري
سیاست هاي مرتبط توسعه انرژي هاي تجديدپذير گامي در جهت توسعه
اين منابع در ايران برداشته شود .برخي از سیاست هاي مرتبط توسعه
انرژي هاي تجديدپذير به شرح ذيل مي باشد]:[10
 .1سیاست هاي تنظیم گري ( سیاست هاي اجباري ،سیاست
هاي قیمت گذاري ،مجوزهاي مبادله)
 .2سیاست قیمت گذاري (قیمت گذاري پروژه اي ،اجراي مناقصه،
تعرفه گذاري)
 .3تعیین سبد انرژي تجديدپذير و اجبار براي خريد انرژي
تجديدپذير
 .4سیاست هاي تسهیل گري ( سیاست هاي مشروعیت بخشي،
ايجاد نهادها و سازمان هاي مورد نیاز ،تدوين برنامه هاي ملي
بر مبناي اهداف بین المللي ،سیاست هايي در جهت تامین
مالي دولت ،مشوق ها ،توسعه دانش و تکنولوژي)

باتوجه به پتانسیل با ي ايران در زمینه انرژي هاي تجديدپذير ،عوامل
عدم توسعه در حوزه اين انرژي ها را مي توان به شرح ذيل بررسي كرد.
اقتصادي بودن يا نبودن انرژيهاي جايگزين براي نفت و گاز براي مصرف
نیروگاههاي برق را بايد در كاركوب سیاست "سبد انرژي" مورد سنجش
قرار داد .هر تحلیلي براي مقرون به صرفه بودن يا نبودن انرژيهاي نو براي
تولید برق ،خارج از اين كاركوب ناقص و نادرست است .اكنون در دنیا
برخالف گذشته به انرژيهاي نو به كشم انرژي جايگزين كامل انرژي فسیلي
نگاه نميشود ،بلکه صرفا هدف از توجه به انرژيهاي نو و تجديدپذير،
كاستن از سهم انرژيهاي فسیلي و ارتقا امنیت انرژي است.
در سال  93مجموع ظرفیت انرژيهاي تجديدپذير نصب شده در سراسر
كشور  254/52مگاوات بوده است كه توسط بخش دولتي و غیر دولتي
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پس از عشنايي سیاست هاي توسعه انرژي هاي تجديدپذير به منظور
توسعه كاربرد و افزايش سهم تولید برق از نیروگاههاي تجديدپذير ،تنوع
بخشي به سبد عرضه انرژي كشور ،كاهش ع ينده هاي زيست محیطي و
تقويت دانش بومي مرتبط با اين نوع نیروگاهها ،بايد نکات زير به عنوان
راهکارهايي براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير در ايران درنظر گرفته شود:


تدوين نقشه راه توسعه انرژي هاي تجديدپذير و رراحي يك
برنامه جامع و پیگیري جهت تحقو عن



فراهم عوردن زيرساخت هاي قانوني و حقوقي جهت تشويو
سرمايه گذار غیردولتي جهت ورود به اين صنعت



تدوين و اجراي سیاست هاي تنظیم گري



تدوين و اجراي سیاست هاي قیمت گذاري



تدوين و اجراي سیاست هاي تسهیل گري



تدوين و اجراي سیاست هاي رقابت پذيري و شفافیت



برررف كردن مشکالت ورود بخش غیر دولتي



ايجاد معافیت هاي گمركي جهت ورود تجهیزات نیروگاه هاي
تولید برق از رريو انرژي هاي تجديدپذير



فراهم عوردن انتقال تکنولوژي انرژي هاي تجديدپذير



دريافت عوارض براي توسعه برق تجديدپذير



اعمال تعرفه تشويقي



دريافت مالیات هزينه هاي اجتماعي از نیروگاه هاي تولید برق
فسیلي



حمايت از توسعه انرژي هاي تجديدپذير از رريو صندوق توسعه
ملي و يا تشکیل صندوق توسعه انرژي هاي تجديدپذير



تضمین خريد تولیدات كارخانجات سازنده داخلي تجهیزات
نیروگاه هاي انرژي هاي تجديدپذير



معافیت تولیدكنندگان انرژي الکتريکي از رريو انرژي هاي
تجديدپذير از پرداخت اجاره بهاي زمین هاي متعلو به دولت در
دوره احداث



اولويت ترانزيت انرژي الکتريکي تولیدي از انرژي هاي
تجديدپذير در سطح شبکه برق سراسري



اعطاي مجوز صادرات برق به دارنده گان پروانه احداث تولید برق
از رريو انرژي هاي تجديدپذير



رفع موانع و فراهم سازي شرايط براي سرمايه گذاري خارجي



پرداخت يارانه و همچنین ارائه تسهیالت بانکي بلند مدت با بهره
پايین به شركت ها و كارخانه جات براي ترغیب و تشويو عنها
در استفاده از انرژي هاي تجديدپذير

FIT



حمايت از تحقیقات دانشگاهي مرتبط با توسعه انرژي هاي
تجديدپذير



فراهم نمودن عموزش و فرهنگ سازي استفاده از انرژي هاي
تجديدپذير در مدارس و ارالع رساني و عموزش همگاني از
رريو رسانه ها

 -4جمع بندي
با عنايت به اهمیت و ضرورت توسعه و گسترش انرژيهاي تجديدپذير در
تحقو اهداف توسعه اقتصادي ،اجتماعي و زيست محیطي كشور كه از
عوامل اساسي در رسیدن به توسعه پايدار در هر كشوري هستند ،اذعان
ميدارد تا سیاست ملي كشور در خصوص انرژي هاي تجديدپذير مشخص
نشود ،نمي توان انتظار حمايت قانوني و حقوقي كافي براي پشتیباني از اين
منابع داشت .در كشور سیاست گذاري منسجم در سطح با ي دولت و در
سطح ملي در ارتباط با گسترش و توسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
كه مورد تصويب ،توافو و پشتیباني ساير نهادها مانند مجلس نیز قرار
گرفته باشد ،وجود ندارد .زيرساخت هاي توسعه انرژي هاي تجديدپذير اعم
از زيرساختهاي فیزيکي (مانند تجهیزات تولید و انتقال نیرو) ،زيرساخت-
هاي سازماني و سازماندهي و نیز زيرساخت هاي قانوني و حقوقي (از جمله
استانداردها و معیارهاي مرتبط با انرژي هاي تجديدپذير و نیز قوانین و
سیاست هاي مرتبط كه در دراز مدت بتواند تولید و مصرف انرژي هاي نو
را در كشور پشتیباني كند) ،در كشور وجود ندارد .بنابراين ،ايجاد تحول در
ساختار نظام سیاست گذاري و اجرايي در بخش انرژي هاي تجديدپذير به
منظور دستیابي به اهداف معین شده ،امري ضروري است .عنچه نیازمند
توجه ويژه دارد بحث برنامه ريزي در زمینه حركت به سوي كاربرد هركه
بیشتر انرژي هاي تجديدپذير و جايگزيني عن به جاي سوخت فسیلي است.
لذا ضروري است با برنامه ريزي مناسب ،كه نیازمند در نظر گرفتن كلیه
جوانب در ابعاد اقتصادي ،سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي و  ...است،
بودجهبندي مناسب در اين خصوص تدوين و اجرا شود .عالوه بر عن به نظر
ميرسد عدم ارالع كافي سیاستگذاران ،دولتمردان و قانون گذاران كشور از
مزايا و موانع استفاده اين منابع و اثرات جانبي استفاده از هريك از انرژي
هاي فسیلي و تج ديدپذير ،و عدم ارالع رساني مناسب در سطح
سیاستگذاران و نیز در سطح ملي مهمترين تهديد در اين زمینه به شمار
مي عيد.
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دولت در توسعه اين انرژي ها ،ششمین همايش علمي تخصصي انرژيهاي
تجديد پذير ،پاك و كارعمد ،تهران1393 ،

كاربرد انرژي هاي تجديدپذير در ايران و كشورهاي منتخب ،كنفرانس بین
المللي برق ،تهران ،سال 1392
] [4عملکرد برنامه كهارم در زيرساخت هاي كشور ،هفته نامه برنامه ،معاونت
راهبردي و نظارت رياست جمهوري ،شماره  ،352سال 1388

] [5مطالعات تطبیقي وضعیت انرژي در كشور و راه هاي برون رفت از مشکالت عن،
دفتر مطالعات انرژي ،صنعت و معدن ،مركز پژوهش هاي مجلس شوراي
اسالمي ،مهر ماه 1387
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