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  يسبح هللا ما في السموات و ما في االرض الملك القدوس العزيز الحكيم
  )سوره جمعه آيه يك(

  پيشگفتار
بر همگان مبرهن است كه بسياري از تهديدهاي زيست محيطي، تخريب 

از . ستندهاي غيرمنطبق با محيط زيست ه ها نتيجه فعاليت منابع و آلودگي
ريزان، مديران و  سازي و آموزش آحاد جامعه به خصوص برنامه اين رو آگاه

سياستگزاران در جهت آشنايي با ارزش و اهميت حفظ محيط زيست براي 
از آنجا كه آموزش مديران كشور خود به . ادامه حيات بشري امري مهم است

سازي  ت زمينهتنهايي هدف نبوده بلكه ابزاري كليدي و راهبردي مناسب جه
تغيير در دانش و نگرش آنها نسبت به آثار و پيامدهاي تصميمات آنها بر روي 

باشد، دفتر مشاركت و آموزش همگاني  محيط زيست و تحقق توسعه پايدار مي
سازمان حفاظت محيط زيست اين دسته از مخاطبين اثرگذار را در رديف 

طرح « تاكنون 1384هاي آموزشي خود قرار داده است و از سال  اولويت
در اين طرح با توليد و . نمايد ريزي و اجرا مي را برنامه» مديران سبزانديش

انتشار متون علمي مديران كشور با وضعيت شكننده محيط زيست كشور آشنا 
و با ايجاد حساسيت در اذهان آنها مشاركت آنان را جهت مقابله با تهديدهاي 

  .سازد زيست محيطي محقق مي
ن محترم كشور درخواست تعامل و همكاري بيشتر داشته و از مديرا

كنند پرسشنامه مربوطه  رود كليه مديراني كه نشريات را دريافت مي انتظار مي
  .هاي آتي عودت نمايند ريزي را تكميل و جهت برنامه

توفيق روزافزون مديران محترم را جهت خدمتگزاري به ميهن اسالمي از 
  .خداوند منان خواستاريم

  
  زاده محمدعلي رجب

  معاون آموزش و پژوهش
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  مقدمه
گستردگي نياز انسان به منابع انرژي همواره از مسائل اساسي مهـم در             

 زا  زندگي بشر بوده و تالش براي دستيابي به يك منبـع تمـام نـشدني انـرژي                
به دليل افزايش روز افزون نياز بـه انـرژي و           . آرزوهاي ديرينه انسان بوده است    

افزايش آلودگي محـيط زيـست ناشـي از         و  ابع فسيلي از يك سو      محدوديت من 
پـذير را روز بـه    هاي تجديـد  سوزاندن اين منابع از سوي ديگر استفاده از انرژي     

  .تر نموده است تر و گسترده روز با اهميت
  
  پذير هاي تجديد  تعريف انرژي-1

پـــذير،  هـــاي تجديـــد مفهـــوم انـــرژي
ده از آنهـا را     اي از جريان انرژي و استفا       مجموعه

شود كه بـه اسـتثناي مـوارد انـدكي،            شامل مي 
قابـل ذكـر    . گردنـد   گرمايي، از تابش نور خورشيد ناشي مـي         مانند انرژي زمين  

پذير آثار مخرب زيست محيطي نداشـته و در راسـتاي            هاي تجديد   است، انرژي 
  .باشند توسعه پايدار مي

  
  پذير هاي تجديد  انواع انرژي-2

  :باشد پذير شامل موارد ذيل مي هاي تجديد ژيبه طور كلي، انر
  )نيروگاه آبي( استفاده از پتانسيل آبي  -1
 انرژي باد  -2
 انرژي خورشيدي -3
 گرمايي انرژي زمين -4
 انرژي بيوماس -5
 انرژي امواج  -6
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  پذير هاي تجديد  مزاياي استفاده از انرژي-3
  زيست محيطيهاي  آلودگيتوليدعدم  •
 رايگان و نامحدود بودن منبع انرژي •
 عمر مفيد بسيار طوالني •
 دسترسي آسان  •
 پذير بودن منابع  تجديد •

  
  پذير در جهان  هاي تجديد  ظرفيت انرژي-4

پذير در جهان پرداخته شده       هاي تجديد   به ظرفيت انرژي  در اين بخش    
  :باشند  ذيل مي جداولاست كه به شرح

  
  هاي برق آبي  نيروگاه 
  

 
  2003هاي برق آبي جهان در سال  كل ظرفيت نصب شده نيروگاه): 1(جدول 

  ]1383 ترازنامه انرژي، [ 

  نيروگاه آبي  منطقه
  )گيگاوات(

  2/158  آمريكاي شمالي
  6/119  آمريكاي مركزي و  جنوبي

  233  اروپا و اورآسيا
  1/5  خاورميانه

  1/21  آفريقا
  9/182  آسيا و اقيانوسيه

  9/719  كل جهان
  30  ايران
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  هاي بادي نيروگاه 
  

 
 
 
 

 2005هاي مختلف جهان در سال  هاي بادي در كشور ظرفيت نصب شده نيروگاه): 2(جدول 
[BP website, 2006]  

  )مگاوات(باد   ها نام كشور
  17500  آلمان
  9209  اسپانيا

  3129  دانمارك
  3595  هند

  7200  اياالت متحده آمريكا
  48  ايران

  47912  كل جهان
  

  هاي فتوولتائيك  نيروگاه 
   
 2004هاي مختلف جهان در سال  هاي فتوولتائيك در كشور ظرفيت نصب شده نيروگاه): 3(دول ج

[EIA, 2005]   
  )مگاوات(خورشيدي   ها  نام كشور

  3/52  استراليا 
  1132  ژاپن 

  2/365  اياالت متحده آمريكا 
  1/49  هلند 

  2596  كل جهان 
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  گرمايي هاي زمين نيروگاه 
  

ب شده، ميزان توليد برق و استفاده مستقيم از انرژي زمين گرمايي در ظرفيت نص): 4(جدول 
  ]1383ترازنامه انرژي، [ GIA)1(كشورهاي عضو 

  ظرفيت نصب شده  نام كشور
  )مگاوات الكتريكي(

  3353  اياالت متحده آمريكا
  23/1064  اروپا

  37/987  اقيانوسيه
  6/5404  كل جهان

 با هدف فراهم آوردن     1997 در سال    GIAگرمايي    رژي زمين برداري از ان    نامه بهره   موافقت) 1(
المللي در امـر تحقيـق و توسـعه انـرژي             هاي همه جانبه بين     چارچوبي مناسب جهت همكاري   

وري آژانـس     آ  برداري از اين انرژي توسط كميته تحقيـق و فـن            زمين گرمايي و دفع موانع بهره     
  كـشورهاي اسـتراليا،   . ين آژانس تـصويب شـد     پذير ا   هاي تجديد   المللي انرژي واحد انرژي       بين

متحده آمريكا اعضاء اوليه ايـن       ايتاليا، ژاپن، مكزيك، زالندنو، سوئيس و اياالت          آلمان، ايسلند، 
ه يـ در حال حاضر كشورهاي چين، فرانسه، فيليپين، كره جنوبي، سوئد و ترك           . توافقنامه بودند 

  .نيز به دنبال عضويت در اين موافقتنامه هستند
  

  انرژي بيوماس 
  

در سال OECD 1هاي بيوماس در كل كشورهاي   ميزان توليد برق از انرژي:)5(جدول 
2004  

  2004سال   شرح
  21019  پذير ضايعات جامد شهري تجديد

  96895  بيوماس جامد
  18698  گاز حاصل از بيوماس

 
                                                 

1 - Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
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  پذير در كشور هاي تجديد انداز انرژي  وضع موجود و چشم-5

هاي نو در كشور به شـرح         انداز انرژي    طور كلي، وضعيت موجود و چشم      به
  :باشد ذيل مي

  
  پذير در ايران  هاي تجديد انداز انرژي وضعيت موجود و چشم): 6(جدول 

  پتانسيل ظرفيت   وضع موجود  پذير هاي تجديد انواع انرژي
  قابل توسعه

  MW 100  MW 15000 باد
 بسيار باال  kW 176  فتوولتائيك

  بسيار باال  m28164   هاي خورشيدي آبگرمكن) سطح كلكتور(
 -  kWh 410  زمين گرمايي

  MW 1   kW 400كمتر از   بيوماس
  MW 5012  MW 33395  آبي

  
  انرژي خورشيدي  •

ــاالنه  ــشي  J  1034 × 7/2س ــرژي تاب   ان
در ايـران   . رسـد   خورشيد به سطح زمـين مـي      

 kWh/m2 5تابش متوسط خورشيد بالغ بـر       
در روز است كه اين ميزان تابش       ) فقيسطح ا (
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نظر به اينكـه    . رسد   مي kWh/m2 1600دريافتي در سال به طور متوسط به        
شدت تابش ياد شده از متوسط شدت تابش بسياري از كـشورهاي اروپـايي از               

گيري از انرژي خورشيدي در ايران به لحـاظ            بهره ،جمله انگلستان، باالتر است   
هـاي انـرژي خورشـيدي        تـرين كـاربرد     از متداول  .فني و اقتصادي عملي است    

  .هاي خورشيدي است آبگرمكن
  
  انرژي باد  •

در كشور با توجه به وجود مناطق       
، بستر مناسبي جهت گـسترش      زبادخي
هاي بادي فـراهم      برداري از توربين    بهره
توانـد    هاي بـرق بـادي مـي        مولد. است

هـاي    جايگزين مناسبي بـراي نيروگـاه     
ــ  ــاري باش ــازي و بخ ــات و . ندگ مطالع

ــه   بررســي ــاي انجــام شــده در زمين ه
شـامل  ( منطقه كشور    26ر بيانگر آن است كه در       وتخمين پتانسيل باد در كش    

هـا بـا در نظـر گـرفتن          ميزان ظرفيت اسمي سايت   )  سايت مناسب  45بيش از   
 مگاوات است و ايـن در شـرايطي       6500 درصد در حدود     33 ييك راندمان كل  

 34000هاي برق كـشور، در حـال حاضـر            نيروگاهاست كه ظرفيت اسمي كل      
  .مگاوات است

  
  گرمايي انرژي زمين •

مراحل احداث اولين پروژه توليد برق از انرژي زمين گرمايي در كشور، در             
 مگاوات الكتريكي   50 با ظرفيت    1374هاي سبالن و كسري از سال         دامنه كوه 

يل سـنجي انـرژي      پـروژه پتانـس    1375ماه    همچنين، در آبان  . انجام شده است  
 منطقـه   10هاي نو شروع گرديد كـه         گرمايي كشور توسط سازمان انرژي      زمين
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تـر بـر روي ايـن         ت دقيـق  اميد است كه بـا مطالعـا      . سنجي شده است    پتانسيل
 پتانسيل دقيـق ايـن منـاطق مـشخص          ،شناسي  مناطق و انجام مطالعات زمين    

  .ار گيردبرداري قر گردد و انرژي موجود در اين مناطق مورد بهره
  
  انرژي بيوماس •

هاي بـه عمـل آمـده و بـا در نظـر گـرفتن تمـام ضـرايب                     با انجام بررسي  
تواند تاثير بسزايي در تامين انـرژي         اطمينان، تبديل زيست توده به انرژي، مي      

هـاي شـهري در         به طور مثال، مجموع انـرژي مفيـد زبالـه         . داشته باشد كشور  
توان بـه     آوري موجود، همچنين، مي      فن  پتاژول بوده كه با    745/89كشور برابر   

انرژي گاز متان و الكـل قابـل توليـد از زائـدات كـشاورزي، جنگلـي و دامـي،                    
هاي شهري كشور و بيوگـاز حاصـل از تـصفيه             پتانسيل برق قابل توليد از زباله     

  .هوازي فاضالب شهري نيز اشاره نمود بي
  
  هاي برق آبي نيروگاه •

هاي سازگار با محيط زيست هستند كه به          اه آبي از نيروگ    برق هاي  نيروگاه
برداري و هزينه برداري مناسب در كنترل سـيالب و تـامين              علت سهولت بهره  

تواننـد بـه    آب و توليد انرژي الكتريكي، كمك به پايـداري شـبكه و غيـره مـي              
هـاي    يكي از مهمترين دستاورد   . صورت چند منظوره مورد استفاده قرار گيرند      

  .هاي مخزني است ر، كنترل منابع آب از طريق احداث سدمديريت آب در كشو
ها بـه خودكفـايي    كشور نه تنها در مطالعه، طراحي و اجراي اين نوع سازه        

 سـد مخزنـي بـزرگ در دسـت          85رسيده است بلكه در حال حاضر با داشتن         
آمار منتشر شده، سومين كشور دنيـا در سـاخت سـد و كنتـرل                 ساخت، طبق   

  .گردد منابع آب محسوب مي
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  پذير در كشور هاي تجديد هاي بخش انرژي ساخت  زير-6
  هاي مرتبط   سازمان-1-6

هـاي تجديدپـذير فعاليـت        هـاي ذيـل در زمينـه انـرژي          در كشور سازمان  
  :نمايند مي

  )سانا(هاي نو ايران  سازمان انرژي -
 )سابا(هاي نو ايران  وري انرژي سازمان بهره -
 رسازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشو -
  المللي انرژي موسسه مطالعات بين -
  

   قوانين و مقررات -2-6
پذير در كشور بدون ورود مؤثر        هاي تجديد   توسعه مطلوب و منطقي انرژي    

پـذير نخواهـد      گذاران غيردولتي به اين حيطه امكـان        بخش خصوصي و سرمايه   
لذا فعال سازي بيـشتر بخـش خـصوصي در عرصـه توليـد بـرق از منـابع                   . بود

هاي اصـلي سياسـت كـالن دولـت قـرار             از محور اره بايد يكي    ر همو پذي  تجديد
  .گيرد

 تنظيم بخـشي از مقـررات مـالي دولـت كـه در      ، قانون 62در اجراي ماده    
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران             

گذاري بخش غيردولتـي       به منظور جلب و حمايت از سرمايه       ،تنفيذ شده است  
 جهـت   62العمل اجرايي مـاده       هاي نو به پيوست دستور      توليد برق از انرژي   در  

  .اجرا ابالغ شده است
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  گيري  نتيجه-7

 
از منابع انرژي يك بعدي مانند نفـت در كـشور قطعـاً در              رويه    استفاده بي 

هاي آتي خواهـد      آينده نه چندان دور باعث صدمات جبران ناپذير ملي به نسل          
پذير يافتن جايگاهي مناسب      از ارزيابي و بررسي منابع تجديد      هدف اصلي    .بود

كانون اصلي توجه به اين مهم در . باشد تر براي منابع مصرفي مي        و ارزان قيمت  
از اينـرو توجـه بـه اثـرات         . باشـد    ميالدي مـي   2020 الي 2000فواصل زماني   

يـاتي  پذير امري بديهي و ح      هاي تجديد   زيست محيطي ناشي از استفاده انرژي     
پـذير در مجمـوع عـوارض          خوشبختانه استفاده از منـابع انـرژي تجديـد         .است

لـذا  . زيست محيطي بسيار كمتري نـسبت بـه منـابع سـوخت فـسيلي دارنـد               
بـرداري از     و فعل و انفعاالت الزم جهت بهره      ماهيت و فرآيند تشكيل     شناختن  

كـدام از منـابع     هر  . بايست در الويت اول قرار گيرد       پذير مي   منابع انرژي تجديد  
از اينرو توجه بـه     . متفاوت است نامبرده متناسب با نوع انرژي و شرايط اقليمي         

برداري در كدام يـك از زمينـه هـاي            اين نكته مهم كه در كشور ما زمينه بهره        
تـرين    تـر اسـت، يكـي از مهـم          تر و از نظر اقتصادي بـه صـرفه          منابع فوق سهل  

دهي به گزينش نوع  ع و لزوم مؤكد الويتنياز ها جهت استفاده از اين مناب پيش
  .باشد پذير مي منابع تجديد
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  منابع و ماخذ
، معاونت امـور    1383 ترازنامه انرژي سال      ،1383ريزي انرژي،     دفتر برنامه  -1
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 دانشگاه صنعتي شريف
3- Lins, Ch., Laguna, M., 2004;"Development of Small 

Hydro Power", Renewable Energy  
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