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  مقدمه :

ش ذيل مروري جامع تجديدپذير مي باشيم گزارامروزه شاهد رشد چشمگيري در بازار و صنايع مربوط به انرژي هاي 
 بر مبتني گزارشاين  .2012توده و زمين گرمايي در سال  عيت بازار و صنعت انرژي هاي زيستدارد در خصوص وض

  .است شده گردآوري جهان سراسر از منبع 500 با كمك بيش از كه است هايي داده جديدترين
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  : تجديدپذير هاي انرژي رشد

 و تجاري هاي پيشرفت همراه به تجديدپذير هاي انرژي هاي مربوط به هزينه كاهش و فنĤوري در توجه قابل نوآوري
 در جوامع و افراد براي صرفه به مقرون و تجديدپذير هاي انرژي بكارگيري گسترش باعث مالي، تامين جديد روشهاي

 سرمايش، جمله از ها بخش تمامي در اي فزاينده رشد شاهد دنيا 2012 سال دربه نحوي كه  است شده توسعه حال
 ،با سالهاي قبل 2012در سال  تكنولوژيرشد اين و تفاوت عمده پيشرفت  .است بوده نقل و حمل و نيروگاهي گرمايش،

شمال آفريقا ، ي برخي از مناطق مانند خاورميانهكشور ها، شد اين صنايع در تمام مناطق جهاندر آن است كه عالوه بر ر
اقدام به تصويب اهداف بااليي براي سرمايه  ،زيادي نداشته اند كه پيش از اين در اين زمينه فعاليت و آفريقاي جنوبي

گذاري در منابع تجديدپذير نموده اند به نحوي كه مي توان گفت سرمايه گذاري در انرژي هاي تجديدپذير در سال 
است كه عمده سرمايه گذاري  هاي در حال توسعه منتقل شده و اين در حاليبه صورت فزاينده اي به سمت كشور 2012
  . ر كشور هاي توسعه يافته بوده استها د

ع انرژي هاي از مناب 2012صد از تقاضاي بازار انرژي در سال در 19ين آمار منتشر شده در حدود بر اساس آخر
ديگر درصد مربوط به  9/1، هاي برقĤبي مربوط به نيروگاهرقم اين درصد از  7/3كه در حدود  ،تجديدپذير تامين شده

همچنين در حدود نيمي از اين رقم مربوط به استفاده از منابع بايومس به صورت  .تجديدپذير مي باشدنيروگاههاي 
 مجموع نيروگاه .گرمايش روستايي استفاده مي گردد درصد) كه عمدتا براي پخت و پز و تامين 3/9( سنتي مي باشد

آن  گيگاوات 990مي باشد كه  گيگاوات 1470در حدود  2012اي انرژي هاي تجديدپذير نصب شده تا پايان سال ه
از ساير حاصل برق مربوط به گيگاوات  480و  2011نسبت به سال  درصدي 3با رشد برقĤبي  مربوط به نيروگاه هاي

  مي باشد.  2011درصدي نسبت به سال  5/8با رشد  منابع تجديدپذير

كدام  درصد افزايش و برقĤبي و فتوولتائيك هر 39انرژي بادي با  مربوط به 2012افزايش ظرفيت در سال  بيشترين ميزان
 7/21در صد از ظرفيت توليد جهان و  26منابع تجديدپذير در حدود  2012تا پايان سال  .درصد افزايش مي باشد 26با 

مطابق . است) را به خود اختصاص داده اند ربوط به نيروگاههاي برقĤبيصد مدر 5/16درصد از ميزان توليد برق در جهان (
هاي جهان در حال افزايش مي كشور بيشتردر  اين منابع مسكوني و مصرف كنندگان صنعتي، تجاري روال سالهاي قبل

منابع زيست  به 2012در خصوص استفاده از منابع انرژي هاي نو جهت تامين انرژي حرارتي مورد نياز در سال . باشند
حمايتي خاصي نيز در اين  هاي ت. همچنين سياسجه ويژه اي شده است، زمين گرمايي و خورشيدي توتوده مدرن

 نظر در هاي استراتژي مهمترين از .رسيده و يا در دست اجراء ميباشد خصوص در بسياري از كشور هاي دنيا به تصويب
 تركيب ها، سيستم سايز افزايش مانند مواردي به توان مي شده ذكر منابع از حرارتي استفاده تكامل براي شده گرفته

 طرحهاي اجراي و صنايع در تجديدپذير منابع حرارتي انرژي از استفاده ،CHP صورت به برق و حرارتي سيستمهاي
  .نمود اشاره اي منطقه گرمايش و گرمايش
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 مدت به نسبت ولي داشته ادامه قبل سالهاي همانند بيوديزل سوخت توليد ميزان نيز زيستي سوختهاي رشد خصوص در
 سوخت رشد -ليتر رسيده است  ميليارد 5/22ميليارد ليتر به 4/22از  - است داشته كمتري سرعت قبل سال در مشابه

 و شده كاسته آن رشد سرعت از 2012 سال پايان تا و زمان آن از پس ولي بود بااليي نرخ شاهد 2010 سال تا اتانول بيو
 5/83به  ميليارد ليتر 2/84از  - است كاهش يافته 2011نسبت به سال  كم بسيار سرعت با تقريبا نيز  2012 سال در

  ميليارد ليتر رسيده است.

  

  2012سال   2011سال   2010سال  واحد 

  244  279  227 يارد دالرميل سرمايه گذاري در ظرفيتهاي تجديدپذير(ساالنه)
  480  395  315 گيگاوات (بدون احتساب برقĤبي) كل ظرفيت تجديدپذيرها
  1470  1355  1250 گيگاوات (با احتساب برقĤبي) كل ظرفيت تجديدپذيرها

  990  960  935  گيگاوات  كل ظرفيت برقĤبي
  350  335  313 گيگاوات كل ظرفيت نيروگاههاي بايومس

  100  71  40 گيگاوات  كل ظرفيت فتوولتائيك
  5/2  1,6  1/1 گيگاوات خورشيديكل نيروگاههاي حرارتي 
  283  238  198 گيگاوات  كل ظرفيت انرژي بادي

  255  223  195  گيگاوات حرارتي  كل ظرفيت آبگرمكن خورشيدي و گرمايش
  5/83  2/84  85 ميليارد ليتر  توليد اتانول(ساالنه)

  5/22  22,4  18,5 ميليارد ليتر  توليد بيوديزل(ساالنه)
  138  118  109 - سياسيتعداد كشورها با اهداف 

  99  94  88 - ايالت/استان/كشور با خريد تضميني برق
  76  74  72  -  ايالت/استان/كشور با تعيين سهم تجديدپذيرها

  76  72  71 - ايالت/استان/كشور با تعهد توليد سوختهاي زيستي
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  : اشتغالزايي

 نفر ميليون 7/5 شده اعالم آمار اساس بر اشتغالزايي بحث در
 اين در مستقيم غير و مستقيم صورت به جهان سراسر در

   .باشند مي شاغل صنعت

  

  

  

  
  

همانطور . دهد مي نشان كشورها از برخي در را 2012 تا 2009 سالهاي طي در شده ايجاد مشاغل متوسط فوق جدول
 انرژيهاي تجهيزات مربوط بهكننده  هايي مي باشند كه يا توليدشده عمدتا كشور هاي مطرحكشور كه مشاهده مي شود
و اين در  .باشند ه مانند مواد خام اوليه بايومس مييا مانند برزيل توليد كننده مواد خام اولي و تجديدپذير مي باشند
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در ها كارشناسان و كاركنان بسياري در بخش بازرگاني و فروش اين محصوالت و يا از كشور حالي است كه در بسياري
 صنعتت انجام فرايند هاي تعمير و نگهداري مشغول به كار مي باشند مانند مشاغل موجود در جهبخشهاي پشتيباني 

هزار نفر در  80هزار نفر و به صورت غير مستقيم  70. به عنوان مثال در كشور بنگالدش به صورت مستقيم فتوولتائيك
  . در صنعت فتوولتائيك رسيده است هزار نفر 150هاي ايجاد شده در سال به  اين بخش فعال مي باشند كه كل شغل

از لحاظ فن آوري با بررسي هاي صورت گرفته سوختهاي زيستي داراي بيشترين آمار اشتغالزايي مي باشند به نحوي كه 
. ل از سال اين رقم متغيير مي باشدهر فصبه ميليون نفر دراين بخش مشغول به كار مي باشند كه البته بسته  38/1

يين تعداد زايي در تعهمچنين پيشرفت تكنولوژي مي تواند سهم بس) صول عموما افزايش مي يابداشت مح(درفصول برد
شغل در  597000 برداشت نيشكر موجب كاهشباشد به عنوان مثال مكانيزه شدن  مشاغل سوختهاي زيستي داشته

  . شده است 2011سال 

به دليل  2012فتوولتائيك مثبت بوده ولي درسال طي سالهاي گذشته رشد اشتغالزايي دربخش باد منفي و در بخش 
ر بخش فتوولتائيك اعالم ورشكستگي برخي از شركتهاي توليد كننده پنل هاي فتوولتائيك ميزان شغلهاي ايجاد شده د

  . كاهش يافته است

نحوي كه در همچنين بحران اقتصادي در كاهش مشاغل در بخش انرژي هاي نو در طي سالهاي اخير بسيار موثر بوده به 
رسيده است. در بخش انرژي هاي نو  2011هزار شغل در سال  122به  2008هزار شغل در سال  133 از كشور اسپانيا

هاي فتوولتائيك و پمپ  درصد از مشاغل خود را در بخش 17در حدود  2012تا  2010 همچنين فرانسه نيز طي سالهاي
نيز شاهد  2012در سال  CSPعداد مشاغل ايجاد شده در بخش . همچنين تداده است حرارتي زمين گرمايي از دست

هزار شغل در بخش فتوولتائيك  23در حدود  2012آلمان نيز در سال  .نفر نسبت به سال قبل مي باشد هزار 18كاهش 
 در اياالت متحده آمريكا در بخش خورشيدي شاهد رشد .شغل جديد در بخش باد ايجاد نمود هزار 17از دست داد ولي 

شاهد كاهش  در برخي از فناوري هاشده ته فبوده ايم ولي در برخي از بخشهاي ديگر با توجه به سياستهاي در پيش گر
 به  2011در سال  181300 از متحده اياالت زيستي هاي سوخت اشتغال مثال، عنوان به بوده ايم. 2012مشاغل در سال 

 كاهش و خشكسالي، از ناشي توليد كاهش اوليه، مواد قيمت افزايشكاهش يافته كه علت آن  2012 سال در 173600
  . است بوده تقاضا

مد نظر داشته باشيم با يك روند  را در جهان شده در اين بخش در مجموع كل ظرفيت ايجادبا وجود اين موارد چنانچه 
  .مواجه هستيم مشابه سالهاي قبل رو به رشد
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  پذير:  تجديد هاي انرژي هاي آوريفن وضعيت هزينه هاي 
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   : 2012پيشرفت سياست هاي اجرايي در سال  روند

  

 هاي انرژي مزاياي به نسبت اي فزاينده بصورت سياستگذارانامروزه 
 شغل، ايجاد انرژي، امنيت عواملي چون شدند آگاه تجديدپذير

 بهبود واردات، به وابستگي كاهش اي، گلخانه گازهاي انتشار كاهش
 بيشتر همكاري باعث انرژي، به دسترسي و روستائي توسعه سالمت،

   .است گرديده مختلف كشورهاي در اقتصادي بخشهايميان 

  

 انتهاي در كشور 118 با مقايسه در 2013 سال ابتداي در هستند يافته توسعه كشورهاي عمدتا كه كشور 138 حداقل
همچنين سياست هاي حمايتي از انرژي هاي  .اند داشته خود كار دستور در را تجديدپذير هاي انرژي اهداف 2011 سال

كه بيش از دو سوم آنها مربوط به كشور تدوين و مشخص شده است  127در  2013تجديدپذير در ابتداي سال 
قطعيت در  و ثبات عدم از حاصل مشكالت از برخي وجود لذا با .ظهور مي باشد كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نو

 حمايتي سياستهاي و تجديدپذير انرژيهاي اهداف همچنان كشورها، از برخي در بحران اقتصاديو  مدت بلند سياستهاي
بيشتر سياستهاي اجرا شده در دنيا  .نمايند مي عمل تجديدپذيرها بازار افزايش براي اي محركه نيروي عنوان به دائم،
RPS  وFIT .باشد  

RPSسهم ميشود، وضع دولت توسط كه سياست برق (اين توليد در كشور انرژي سبد از نو انرژيهاي سهم : تعيين 
 شركتهاي و كند مي تعيين تجديدپذير انرژيهاي توليد افزايش منظور به را، كشور انرژي سبد از برق توليد در نو  انرژيهاي

  نمايد) مي ملزم تجديدپذير منابع از خود برق از خارجي درصد تأمين به را برق كننده تأمين

FIT :in Tariff‐Feed – برقي ساعت كيلووات هر ازاي به كه است پرداختهايي شامل سياست خريد تضميني برق (اين 
  ميشود)  داده توليدكنندگان به ميشود توليد تجديدپذيرها توسط كه

 هاي انرژي منابع از نيروگاهي بخش از كمتر گرمايش و سرمايش بخش در حمايتي سياستهاي تدوين كلي صورت به 
كشور سياست هاي حمايتي در تامين انرژي  20تنها  2013به نحوي كه در اوايل سال  .باشد مي جهان در تجديدپذير

   .را دستور كار خود قرار داده اند مورد نياز براي سرمايش و گرمايش



 

12 

ستم حمل و نقل در حال حاضر قوانين مربوط به لزوم تركيب سوختهاي زيستي با سوختهاي فسيلي جهت استفاده در سي
يكا جزء كشور هاي پيشرو اياالت متحده آمر كشور جهان موجود مي باشد و در اين زمينه كشور هاي اروپايي و 27در 

ر كشور د 49. همچنين سياستهاي ترويجي و تشويقي براي افزايش استفاده از اين منابع جديد سوخت در مي باشند
  .استوجود داشته  2013اوايل سال 

 استفاده اهداف و ها برنامه فعال، سياستهاي هوايي، و آب نامساعد تغييرات كاهش راستاي در محلي دولت و شهر هزاران
 هاي برنامه 2012 سال پايان تا جهان بزرگ شهرهاي از سوم دو تقريبا. دارند خود كار دستور در را تجديدپذيرها از

 در را تجديدپذيرها جذب افزايش براي ريزي برنامه آنها از نيمي از بيش اند، كرده اتخاذ را هوايي و آب تغييرات كنترل
  قرار داده اند. خود كار دستور

متعهد به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در شهر و يا شهرك  1116حدود   2013در ابتداي سال  بر اساس آمار اعالم شده
آب و  اثرات مخرب سوختهاي فسيلي بر كاهش مرتبط جهتهاي برنامه ساير و  CO2 توليد ٪20كاهش اجراي برنامه 

  .پذير بوده اندانرژي هاي تجديد هوا، بهره وري انرژي و 
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  : 2012در سال  گذاري روند سرمايه

 انرژي هاي گرفته در بخش كل سرمايه گذاري صورت
دالر بوده  ميليارد 244در حدود  2012ر در سال تجديدپذي

درصد  12دود در ح 2011كه نسبت به مدت مشابه در سال 
 2012ولي ميزان سرمايه گذاري سال . كاهش را نشان مي دهد

  .درصد افزايش را نشان مي دهد 8ود در حد 2010نسبت به سال 

نيز  و آب گرم خورشيدي را مگاوات 50زرگتر از هاي آبي ب چنانچه سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در زمينه نيروگاه
اين كاهش در ميزان . ميليارد دالر مي رسد 285به رقم  2012حساب كنيم كل سرمايه گذاري انجام شده در سال 

 بزرگ اقتصادهاي در حمايتي سياستهاي مورد در اطمينان عدمعمدتا ناشي از  2012سرمايه گذاري انجام شده در سال 
درصد كاهش در حجم سرمايه  36ل اتحاديه اروپا در اين سال نسبت به سال قبل است به عنوان مثا يافته توسعه و

با وجود اين كاهش هنوز . است داشته گذاري سرمايه حجم در كاهش درصد 35گذاري داشته و اياالت متحده آمريكا نيز 
، اين فسيلي مقايسه كنيما با سوخت هاي هم چنانچه كل سرمايه گذاري انجام شده در منابع انرژي هاي تجديدپذير ر

 .مي باشداز سرمايه گذاري در سوختهاي فسيلي  براي سومين سال متوالي بيشتر) (سهم انرژي هاي تجديدپذيررقم 
ميليارد دالر  112در حدود  2012ميزان سرمايه گذاري انجام شده در اين بخش در كشورهاي در حال توسعه در سال 

 2011سال  و نسبت به مدت مشابه در انجام شده در سال را شامل مي شود درصد كل سرمايه گذاري 46بوده كه 
سال متوالي است  8 . اين روند رشد سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه) از رشد خوبي برخوردار بوده است34%(

هش در درصد كا 29شاهد  2012تناسب ارقام ذكر شده در سال  . سرمايه گذاري كشورهاي توسعه يافته بهكه ادامه دارد
طي ميليارد دالر پايين ترين حجم سرمايه گذاري اين كشور ها  132. اين رقم يعني حجم سرمايه گذاري بوده است

ي پرداختي جهت . عمده ترين دليل اين كاهش مربوط به حذف يا كاهش يارانه هابوده است 2012تا  2009سالهاي 
از طرف ديگر كاهش  اتحاديه اروپا و اياالت متحده آمريكا مي باشد.هاي بادي و خورشيدي در  توسعه و احداث پروژه

كشور  ظهور كلي در هزينه هاي انرژي باد و خورشيد موجب افزايش سهم سرمايه گذاري روي اين منابع در بازارهاي نو
ه گذاري درصد كل سرماي 60. در مجموع كشور چين و كشور هاي عضو اتحاديه اروپا هاي در حال توسعه بوده است

 50ي آبي كوچكتر از همچنين بر اساس آمار اعالم شده پروژه ها. را به خود اختصاص داده اند 2012 انجام شده در سال
از كل ميليارد دالر  3/80انرژي بادي نيز . را به خود اختصاص داده اند 2012صد كل سرمايه گذاري سال در 33مگاوات 

اختصاص  ميليارد دالر به خود 4/140. انرژي خورشيدي نيز صاص داده استاخت به خودسرمايه گذاري انجام شده را 
در اسپانيا  CSPركود در تامين مالي پروژه هاي است و دليل آن  درصد كاهش يافته 11داده است كه نسبت به سال قبل 

  . بوده است و اياالت متحده،
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  2012-2004 پذير در خالل سالهاي  تجديد هاي انرژي زمينه در جهاني گذاري سرمايه

  
  ( كشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه )به تفكيك منابع و توسعه يافتگي كشور ها  2012سرمايه گذاري انجام شده در سال 
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  :  روستائي تجديدپذير انرژيهاي

 انتقال از تر صرفه به مقرون بسيار شبكه از مستقل تجديدپذيرهاي از استفاده شبكه از دور و پراكنده كاربران اكثر براي
 هاي انرژي شبكه به متصل ظرفيت گسترش بيشتر هرچه توسعه حال در كشورهاي زمان همين در. باشد مي برق شبكه

 بالقوه بصورت و شد خواهد قيمت كاهش و بازار اين بسط باعث درآينده خود نوبه به كه اند نموده آغاز را تجديدپذير
 در روستائي تجديدپذير هاي انرژي بازار . بخشد خواهد بهبود را روستائي تجديدپذير هاي انرژي گسترش انداز چشم

 و پويا بسيار روستائي تجديدپذير هاي انرژي بازار. باشد مي متفاوت بسيار مختلف مناطق در توسعه حال در كشورهاي
 مي شده تثبيت هاي داده نيز و شده ساخته چارچوبهاي كمبود با مبارزه حال در همچنين و بوده تحول حال در دائما
 براي سياستهايي گسترش و بسط حال در توسعه حال در كشورهاي ها، سامانه و فنĤوريها بر تمركز با عالوه به .باشد

 شبكه از مستقل رساني برق گسترش براي اهدافي كشورها بيشتر. باشند مي روستائي تجديدپذيرهاي حوزه بازار پرورش
 به متصل برقرساني هاي شبكه از برخي شامل اين كه دارند خود كار دستور در را تجديدپذير كوچك هاي شبكه يا و

 انرژي بوسيله كه جديد اجاقهاي روستائي، گرمايش بازار و پز و پخت مقوله در. باشد مي نيز تجديدپذيرها حوزه در شبكه
. باشند مي سنتي توده زيست اجاقهاي با جايگزيني حال در پايدار حلي راه عنوان به گردند مي تغذيه تجديدپذير هاي

 تا شده موجب روستايي، و افتاده دور مناطق در تجديدپذير منابع كارگيري به در خصوصي بخش مشاركت افزايش
 انرژي بازار جذابيت افزايش باعث پيشرفتهايي چنين و آيد وجود به مناطق اين در كار و كسب براي جديدي مدلهاي

   .است بوده گذاران سرمايه براي اقتصادي رشد و روستائي تجديدپذير هاي

برزيل و آفريقاي جنوبي با توجه به برنامه هاي كاهش توليد سرب و آلودگي كه در دست اجراء دارند و نيز با توجه ، چين 
و اند برنامه ريزي نموده كه  تجديدپذير در مناطق روستايي به هدف دستيابي به انرژي پايدار جهت استفاده از انرژي هاي

اين بخش تا سال  در تخمين زده شده كه جهت دسترسي به انرژي مدرنپروژه هاي متعددي را در دست اجرا دارند. 
تخمين زده كه سرمايه گذاري نيز  IEAميليارد دالر ميباشد و همچنين   41تا  36نياز به سرمايه گذاري ساالنه  2030

برابر افزايش يابد تا دسترسي جهاني به انرژي هاي نو تا سال  5تائي الزم است كه بيش از ساالنه در بخش انرژي روس
  محقق گردد. 2030
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  رو به رشد آن : و برخي نكات برجسته صنعت و روند  2012بازار سال 

  

  2012نه/ توليد در سالپنج كشور برتر در افزايش ساال 

  

  2012بيشترين ظرفيت در انتهاي سال 

ظرفيت
  تجديدپذيرها(با برقĤبي)

ظرفيت تجديدپذيرها(بدون
  برقĤبي)

ظرفيت سرانه
تجديدپذيرها(بدون 

  برقĤبي)

  برقĤبيظزفيت   ظرفيت زمين گرمائي  ظرفيت زيست توده

  چين  آمريكا آمريكا آلمان  چين چبن
  برزيل  فيليپين برزيل سوئد  آمريكا آمريكا
  آمريكا  اندونزي چين اسپانيا  آلمان برزيل
  كانادا  مكزيك آلمان ايتاليا  اسپانيا كانادا
  روسيه  ايتاليا سوئد كانادا  ايتاليا آلمان

  

ظرفيت سرانه  ظرفيت فتوولتائيك
  فتوولتائيك

انرژيظرفيت
  بادي

ظرفيت آبگرمكن
  خورشيدي/گرمايش

ظرفيت سرانه
آبگرمكن 

  خورشيدي/گرمايش

ظرفيت نصب 
شده گرمايش 

  زمين گرمائي

استفاده گرمايش 
مستقيم از زمين 

  گرمائي
  چين  آمريكا  قبرس چين چين  آلمان آلمان
  آمريكا  چين  اسرائيل آلمان آمريكا  ايتاليا ايتاليا
  سوئد  سوئد  استراليا تركيه آلمان  بلژيك آمريكا
  تركيه  آلمان  باربيدور برزيل اسپانيا  چك جمهوري چين
  /ايسلندژاپن  ژاپن  يونان هند هند  يونان ژاپن

سرمايه گذاري 
  ظرفيت جديد

ظرفيت آبگرمكن ظرفيت انرژي بادي ظرفيت فتوولتائيك  ظرفيت برقĤبي
  گرمايش خورشيدي و

  توليد بيو اتانول  توليد بيوديزل

  آمريكا  آمريكا  چين آمريكا آلمان  چين چين
  برزيل  آرژانتين  تركيه چين ايتاليا  تركيه  آمريكا
  چين  آلمان /برزيل  /برزيلآلمان آلمان چين  / ويتنامبرزيل آلمان
  كانادا  فرانسه  فرانسه هند آمريكا  روسيه ژاپن
  فرانسه  اندونزي  اندونزي انگلستان ژاپن  كانادا ايتاليا
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  نگاه اجمالي به روند رو به رشد انرژي هاي زمين گرمايي و بايومس در جهان :

  گرمايش و توليد برق از انرژي زمين گرمائي

تراوات ساعت انرژي دريافت شده است. يك سوم براي توليد برق و  223از انرژي زمين گرمائي در حدود  2012در سال 
بسيار باال بوده و ظرفيت  2012رشد پمپ هاي حرارتي زمين گرمايي در سال  دو سوم براي توليد گرمايش بوده است.

 انرژي مستقيم كاربرد از 2012 سال در شورك 78 حداقل .گيگاوات ساعت رسيده است 50برابر شده آنها  جهاني نصب
 چين، متحده، اياالت دو سوم ظرفيت كل دنيا در بخش زمين گرمايي مربوط به كشور هاي .اند گرفته بهره گرمائي زمين
 كل برآورد كرد، رشد 2012 سال در مگاوات 300 حدود گرمايي زمين برق توليد ظرفيت. مي باشد ژاپن و آلمان سوئد،
11,7 GW استبوده  ساعت تراوات 72 حداقل توليد و.  

  نقل و حمل و برق توليد گرمايش، براي توده زيست

 همچنان سالها اين در زيستي سوختهاي از نقل و حمل و برق توليد گرمايش، براي توده زيست از رشد به رو استفاده
 صورت به هم سوختها. آيند مي حساب به زيستي سوختهاي ترين مهم از اتانول و بيوديزل چوبي، پلتهاي. دارد ادامه
 اروپا در آن بازار. شوند مي قلمداد حرارت توليد براي تجديدپذير منبع ترين اصلي عنوان به جامد صورت به هم و گازي

 از. گيرد مي قرار استفاده مورد اي منطقه حرارتي هاي سامانه براي توده زيست كه جايي است اي فزاينده رشد حال در
 كه بوده توده زيست از) بيوگاز شده خالص(بيومتان توليد باشد، مي رشد حال در اروپا در زيادي حد تا كه ها زمينه ديگر

. ، مي باشدرود مي كار به تقليه وسايل سوخت همچنين و برق حرارت، توليد براي گاز سراسري شبكه در تزريق منظور به
به  .باشد مي رشد حال درنيز  روشنائي و پز و پخت گرما، توليد براي ديگر جاهاي و چين هند، در بيوگاز محلي توليد

همچنين  بوده است. EJ 55درصد و در حدود  3تا  2صورت كلي رشد كاربرد زيست توده در تمامي بخشها حدود 
 پيدا افزايش 2012 سال آخر تا گيگاوات 83 نزديك به 2011 سال در گيگاوات 72 از توده زيست نصب شده ظرفيت
 انبارداري و نقل و حمل آوري، جمع در فرايندهاي پشتيباني در بهبود .درصد است 12كه داراي رشدي برابر با  كرده

 مورد تسهيالت ميزان نيز و نيروگاهي ابعاد در موانع حذف باعث آن جهاني تجارت رشد و اخير دهه طي در توده زيست
گيگاوات رسيده است  293گيگاوات افزايش به  3استفاده حرارتي(سنتي و مدرن) نيز با  .است شده كشورها برخي در نياز
توليد سوختهاي زيستي و پلتها نيز روند روبه رشدي  . ميزانمربوط به زيست توده مدرن مي باشدافزايش ظرفيت  اين كه

 2012المللي پلت در جهان در سال نيز ميزان تجارت بين  2/8ميليون تن توليد كل پلت در جهان بوده و  22دارد و 
درصد از كل  4/3 كه آيند مي حساب به نقل و حمل بخش در تجديدپذير اوليه سوختهاي بيوديزل و اتانول بوده است.

با كمك سوختهاي  2012سوخت حمل ونقل جاده اي جهان و بخش كوچكي از سوخت حمل ونقل دريايي درسال 
 بيوديزل توليد كه صورتي در هكرد كاهش به شروع كمي سرعت با اتانول وليدت 2012 سال در زيستي تامين شده است.

  . است بوده شاهد را ماليمي رشد
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  2012گزارش مربوط به آخرين پيشرفتها در زمينه انرژي زيست توده در جهان تا پايان سال 

   REN21منبع: 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه: 

 انرژي .شود مي استفاده)  مايع زيستي سوختهاي كمك به( نقل و حمل و گرمايش برق، توليد براي توده زيست منابع از
 توده زيست انرژي منابع باشد مي زنده موجودات از حاصل زايدات و ضايعات كليه از توليدي انرژي شامل توده زيست

 مختلف بخشهاي نيازهاي مايع، و گازي هاي سوخت چون انرژي حاملهاي يا و برق مانند انرژي اصلي شكل به تواند مي
 از مثال عنوان به است گسترده بسيار توده زيست كنندگان مصرف دامنة همچنين كند تأمين را بشري جامعه در

 و صنعتي بزرگ و متوسط كوچك، واحدهاي تا شده شروع رستورانها و روستايي نواحي در خصوص به كوچك خانوارهاي
 زايدات و فاضالبها محصوالت، از زيستي تجزيه قابل اجزاء كليه شامل توده زيست منابع. كند مي پيدا ادامه تجاري

 مي صنعتي و شهري هاي زباله و فاضالبها مرتبط، صنايع ساير و جنگلي صنايع ،)حيواني و گياهي مواد شامل( كشاورزي

  .باشد
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، زغال خام را تامين مي نمايد و پس از نفت عرضه جهاني انرژي اوليه و مواددرصد كل  10زيست توده به تنهايي بيش از 
به دليل گستردگي منابع و عوامل تاثير  .زرگ انرژي در جهان محسوب مي گرددسنگ و گاز طبيعي چهارمين منبع ب

اين منبع شاهد تغييرات بااليي مي باشد به عنوان مثال قيمت اتانول ناشي از نيشكر به قيمت  ،گذار هزينه و آمار توليد
 بر بازار جهاني مواد غذايي تاثيرات منفي داشته باشد.ا توليد اتانول از ذرت مي تواند شكر در بازار جهاني وابسته است و ي

طيف بزرگي را شامل مي شوند براي بررسي كلي بازار و  ، فناوري ها و محصوالت حاصل كهدليل گستردگي مواد اوليه به
تجارت در اين مقوله نياز به اطالعات و داده هاي بيشتري مي باشد كه عمال امكان پذير نيست همچنين حيطه 

  .نيز بسيار گسترده است مورد بررسي در اين منبعجغرافيايي 

  

  

  :انرژي بايو جهاني ازارب

 بايومس ويژه به و پاك سوختهاي مصرف به جهاني بازار توجه اي گلخانه گازهاي توليد كاهش به نياز دليل به امروزه
 برق نقل، و حمل چون مصارفي براي انرژي منبع اين المللي بين تقاضاي افزايش موجب امر اين كه است گرديده معطوف

 EJ 55 حدود در و درصد 3 تا 2 حدود بخشها تمامي در 2012در سال  توده زيست كاربرد رشد. است گرديده حرارت و
 كل از درصد 8 تا 7 حدود درهمچنين  .ميباشد توده زيست منابع از برق توليد به مربوط EJ 5/4 حدود در كه است بوده
 مدرن توده زيست كل حجم. است گرديده تامين 2012 سال در توده زيست سنتي گرمايش كمك با جهان انرژي نياز
 2011 سال با مقايسه در كلي طور به. است بوده EJ 5/18 با برابر و جهان در انرژي نياز كل از درصد 4-3 حدود در نيز

 نيروگاههاي خصوص به بايومس نيروگاههاي يافته، افزايش درصد 2 تا 1 صنعت و ساختمان بخش در حرارت توليد
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 كاهش درصد 1/11 مجموع در زيستي سوختهاي توليد و يافته افزايش درصد 4 حدود در CHP برق و حرارت تركيبي
  .است يافته

  

دسترسي مناطق مختلف جهان به منابع خام اوليه زيست توده متفاوت است در برخي نقاط اين منابع در دسترس قرار 
. اين امر موجب رشد جهاني تجارت منابع مربوط به سوختهاي زيستي رخي ازنقاط دور از دسترس ميباشنددارند و در ب

 Bio‐methane, fuel wood,charcoal. تجارتده استاشكال (جامد مايع و گاز ) در سطح بين المللي شدر همه 

briquettes  و پسماندهاي كشاورزي عمدتا به صورت محلي ميباشد در حالي كه تجارتwood pellets, wood 

chips, توده تقريبا دو  تزيس ختهاي جامددر مجموع تجارت سو .انول به صورت بين المللي مي باشدبايوديزل و بايوات
 درصد از كل تقاضاي 2تا  1پلتها در كاربرد هاي كوچك و خانگي تقريبا  استفاده از .مي باشد مايعوختهاي برابر ساير س

 22در حدود  2012، دريايي و راه آهن ) در سال توليد و حمل نقل پلتها (جاده اي. زيست توده جامد را تشكيل مي دهد
. مهم ترين دليل اين رشد مربوط به چگالي بوده است جهان در پلت المللي بين تجارت ميزان نيز 2/8 وبوده  ميليون تن

بيشتر اين سوخت و نيز رطوبت پايين تر و سهولت حمل و نقل آن نسبت به ساير گزينه هاي سوخت جامد بايومس و 
 حدود .گ سوز و حرارتي كوچك در جهان استسندر نيروگاههاي زغال  همچنين امكان استفاده از آن به عنوان سوخت

 هاي نيروگاه در سوم يكو  كوچك حرارتي هاي نيروگاه در، هاي مصرف شده در بخش نيروگاهي پلت توليد سوم دو
  .شود مي استفاده بزرگتر
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  يك مناطق مختلفكبه تف 2012تا  2000سالهاي  لدر خالتوليد جهاني پلت 

. حجم بسيار بااليي شمالي به مقصد اروپا بوده استميليون تن) از آمريكاي  2/3درصداز كل تجارت پلتها ( 40در حدود 
از اين پلتها به كشور انگلستان ارسال گرديده و در دو پروژه استفاده شده است يكي براي تامين انرژي مورد نياز 

مگاوات با سوخت اوليه زغال  4ايستگاههاي دوچرخه سواري و ديگري جهت استفاده به عنوان سوخت در يك نيروگاه 
. كشور انگلستان در راستاي اين نياز خود توليد برق دارد ) و تن پلت جهت احتراق 5/7( اين نيروگاه نياز به ساالنه سنگ

احداث نمايد همچنين تجهيزات  Tyneدر نظر دارد تا تجهيزات الزم جهت دريافت و انبار پلت مورد نياز خود را در بندر 
گفتني است انگلستان در حال حاضر بزرگترين  .را به نقاط ديگر احداث نمايدانتقال پالتها  الزم براي ريلي الزم و خطوط

زغال  . استفاده از پلتها به عنوان سوخت در نيروگاههاي احتراقي زيست توده و يامصرف كننده پلت در اروپا مي باشد
 هشت نيروگاه احتراقي با 2013به عنوان مثال كشور كره تا سال  سنگ سوز در سرار جهان رو به گسترش مي باشد

. اين تن پلت خواهد داشت 5ز به ساالنه پلت احداث خواهد نمود كه براي تامين سوخت اين نيروگاههاي نياسوخت اوليه 
انجام داده  2020پذير تا سال توليدبرق از منابع تجديد %2اي را بر اساس هدف دستيابي به ه كشور احداث اين نيروگاه

لمللي تجارت بين ا 2012هايي بوده اند كه در سال  از سوختعالوه بر پلتها سوختهاي بايوديزل و بايواتانول نيز . است
بايومس عموما براي تامين گرمايش و استفاده در نيروگاهها و توليد برق كاربرد دارند و . سوختهاي جامد داشته اند

وقوع خشكسالي شديد در آمريكا و كاهش  2012. در سال يع در حمل و نقل استفاده مي شوندسوختهاي زيستي ما
اهش قيمت شكر در برزيل اشت ذرت دراين كشور موجب كاهش چشمگيري در توليد سوختهاي زيستي گرديد ليكن كك

ش توليد اتانول از نيشكر شد. بنابر اين كشور اياالت متحده آمريكا مجبور به وارد نمودن اتانول مورد نياز خود موجب افزاي
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سوختهاي زيستي مايع در مقايسه با بازار پلتها از تنوع بااليي  نكته حائز اهميت آن است كه بازار هاي از برزيل شد.
و روسيه محدود مي باشد. در شمالي  ، آمريكايلت عمدتا به كشور هاي قاره اروپابرخوردار مي باشد چرا كه بازار پ

. در باشدي شمالي و آمريكاي جنوبي مي مربوط به كشور هاي آمريكا 2012ل در اسل مجموع بيشترين مصرف اتانو
در حال رشد در اين زمينه سالهاي اخير به توليد سوختهاي زيستي در قاره آسيا نيز توجه ويژه اي شده و اين منطقه نيز 

  .مي باشد

  

  :بازار گرمايش (سرمايش )بايومس

ز به انرژي توده و توليد گرما و حرارت از آن مي تواند طيف گسترده اي از نيا مايع و گاز زيست، احتراق سوختهاي جامد
اگرچه آمار و اطالعات كاملي در اين زمينه در دسترس  .ي و مسكوني را مرتفع سازد، كشاورزهاي مختف صنايع در بخش

شاهد رشد خوبي بوده است به عنوان مثال مي توان  2012يست توده در سال ولي فروش تجهيزات توليد گرما از زنيست 
كيلوات )  500كيلوات ) مشعلهاي پلت سوز (كمتر از  100( كمتر از  سوزبيوگاز به مشعلها و اجاقهاي چوب سوز يا 

با ظرفيت هاي بيشتر ( تامين گرمايش منطقه اي  يو ديگهاي بزرگ و صنعتي برا )كمتر از يك مگاوات( ديگهاي كوچك
 .مس مي باشدبايو ژيانرا بيشترين مصرف كننده گرمايشي از منابع اروپ .اشاره نمودبيشتر)  و مگاوات 50مگاوات تا  1از 

. پس از ترين مصرف كنندگان مي باشندبزرگ سوئد، فنالند، اتريش، دانمارك و آلماندر ميان كشور هاي اين قاره 
در سال  EJ 9/2كه موجب كاهش هشت درصدي مصرف بايومس در اروپا و مصرف تنها  2011زمستان معتدل و ماليم 

در سوئد  2012بوده است به عنوان مثال كل تقاضاي زيست توده در سال  در مصرف بايومس اين قاره شاهد رشد 2012
. رف گرما و حرارت و برق رسيده استتراوات ساعت مصرف براي مصا 140درصد افزايش را نشان مي دهد و به  10

ال اين درصد نياز گرمايشي اين كشور را تامين نموده است به عنوان مث 70زيست توده  2013همچنين در اوايل سال 
. كشور آلمان عمدتا از بقاي جنگلها به عنوان سوخت اوليه بايومس استفاده هزار مشعل پلت سوز دارد 100ش از كشور بي

مگاوات  650ود را به ظرفيت تاسيسات حرارتي خ ،ت افزايشمگاوات ساع 50توانسته با  2012ل مي نمايد و در سا
بايومس خود توليد  CHPتراوات ساعت برق در نيروگاههاي  5/4حرارت و  GJ 300. همچنين در حدود ساعت برساند
تامين گرمايش محلي  جهتتوليد حرارت براي مگاوات  12فيليپين يك پروژه با توان  Bataan در منطقه . نموده است
بايوديزل مانند  كه از سوخت. اين منطقه همچنين يكي از مناطقي ميباشد به پايان رسيده است 2012در سال  مورد نياز
. از طرف ديگر مي نمايدبه عنوان سوخت براي توليد گرما و حرارت استفاده  ييايي و آمريكااروپ از كشور هاي بسياري

تعدادي از كشور ها برنامه هايي را جهت جايگزين نمودن سوخت اتانول به عنوان سوختي براي كاربرد پخت و پز به جاي 
. استفاده از بيوگاز براي مصارف برق و گرما نيز به سرعت مس و چوب در دست اجرا دارندبايواستفاده از سوختهاي جامد 

و براي توليد برق و  CHPدر حال رشد مي باشد كه البته در كشور هاي توسعه يافته بيشتر از بيوگاز در نيروگاههاي 
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 حرارتي هاضم ها بيشتر براي مصارف در كشور هاي در حال توسعه از بيوگاز حاصل از .حرارت همزمان استفاده مي شود
ميليون هاضم  3/4 . چين بيش ازچين، هند و نپال پخت و پز و مصارف مستقيم استفاده مي گردد مانند كشورهاي

در اين  متر مكعب) 50( ظرفيت توليد باالتراز  . همچنين تعداد سايت هاي توليد بيوگاز در مقياس متوسطخانگي دارد
تعدادي از كشور ها نيز از بيوگاز . افزايش يافته است 2011عدد در سالهزار  80به  2006هزار عدد در سال 10كشور از 

عنوان مثال كشور رواندا براي تامين گرمايش مورد نياز شش  به .گرماي مورد نياز استفاده مي كنندصرفا براي تامين 
ساكن دارد از هاضم و بيوگاز حاصل از آن استفاده مي كند و براي تامين اين  نفر 5000زندان خود كه هر زندان حدود 

مترمكعب در روز بيوگاز توليد مي نمايد و براي توليد اين ميزان بيوگاز نياز به روزانه   900000ميزان انرژي در حدود 
تبريد براي مصارف سرمايشي نيز تن مواد اوليه دارد. از سيستمهاي گرمايشي بايومس مي توان با تركيب يك سيكل  10

  استفاده نمود كه اين گونه سيستم ها در دست مطالعه بوده و هنوز در آغاز راه قرار دارند. 

  

  بازار نيروگاههاي بايومس : 

  
  )2012تا  2000كشور برتر (متوسط ساالنه  20ظرفيت نيروگاههاي بايومس در 
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 12با  2012ظرفيت نيروگاههاي زيست توده در پايان سال 
مي  مگاوات 83در حدود  2011ت به سال يش نسبدرصد افزا

تراوات ساعت برق از اين  350بيش از  2012و در سال باشد 
منبع در جهان توليد شده است كه نسبت به مدت مشابه در 

ق اين ميزان بر .درصد افزايش بوده است 5شته شاهد سال گذ
 نياز جهاني برق را تامين نموده است  4/1توليد شده در حدود 

، انواع تكنولوژي ها ازجمله احتراق، پيروليز( اين رقم شامل 
از كوچك تا  گازي سازي و ... مي باشد و نيز شامل تمام ابعاد

را  2012تا  2010چنانچه يك دوره دو ساله  ).بزرگ مي باشد
برزيل و چين بيشترين  ،آلمان درنظر بگيريم كشور هاي آمريكا،

كمك سوختهاي زيستي  با توده درصد نيروگاههاي زيست 90تقريبا  .داشته اند ها اين زمينه را در طول اين سال رشد در
ل و ... ) در ، بيواتانو(بيوديزل جامد ،برق توليد مي كنند و سوختهاي زيستي گاز ( بايوگاز ) و سوختهاي زيستي مايع

  .گاه هاي بايومس را تشكيل مي دهندواد اوليه نيرودرصد م 10حدود 

اين كشور با بيش از . باشد هاي زيست توده مربوط به كشور آمريكا مي كل برق توليد شده توسط نيروگاه از درصد 18 
 543برابر 2012ل گيگاوات ظرفيت نصب شده دارد و افزايش ظرفيت آنها در سا 15نيروگاه زيست توده در مجموع  100

 65به  2011تراوات ساعت در سال  5/60هاي زيست توده اين كشور از  همچنين توليد نيروگاه .مگاوات بوده است
هاي  توده بيشتر از نيروگاه تدر آمريكا براي توليد برق از انرژي زيس .افزايش يافته است 2012عت در سال تراوات سا

   .احتراقي استفاده مي شود

گيگاوات رسانده است و ميزان  6/9به  2012، ظرفيت نصب شده خود را تا پايان سال رصديبرزيل نيز با افزايش هشت د
   .تراوات ساعت مي باشد 40برابر  2012توليد انرژي نيروگاه هاي زيست توده در برزيل درسال 

ت رسيده و مگاوا 4/31درصد بوده و به مجموع ظرفيت  2در حدود  2012رشد نيروگاههاي زيست توده در اروپا درسال 
 تراوات ساعت توسط نيروگاه 5/39تراوات ساعت برق توليد نموده است كه از اين مقدار  136در حدود  2012در سال 

هاي زيست توده با سوخت زباله جامد شهري ه تراوات ساعت توسط نيروگا 2/18توليد شده و  CHPبيوگاز سوز  هاي
  توليد شده است. 

باالترين مقام  2012توده در سال  تراوات ساعت برق زيست 41درصدي و توليد  11رشد در ميان كشورهاي اروپا آلمان 
نيروگاه هاي بيوگاز  را دارا مي باشد گفتني است كه نيمي از توليد نيروگاه هاي زيست توده در كشور آلمان مربوط به

به سالهاي قبل كاهش يافته  ت توده در كشور آلمان در مجموع نسبتسهاي زي احداث نيروگاهسرعت  .سوز مي باشد
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گيگاوات بوده كه عمدتا مربوط به نيروگاه هاي  3/0برابر با  2012رشد ظرفيت نصب شده در اين كشور در سال . است
. نيروگاههاي گيگاوات مي باشد 6/7شور در حدود . ظرفيت كل نيروگاههاي نصب شده در اين كمي باشد CHPبيوگاز 
CHP 36تا  31حدود  در 2012ور در سال اين كش PJ  ات ساعت برق توليد كرده اندتراو 5/20حرارت و در حدود .

. ميزان توليد برق نيروگاه تراوات ساعت بوده است 5/17بر با برا 2011ميزان توليد برق نيروگاه هاي اين كشور در سال 
  . برق از بايوگاز در اروپا مي باشدهاي بيوگاز آلمان برابر با نصف كل توليد 

گيگاوات برساند و با  8توانسته ظرفيت نصب شده خود را به  2012درصدي در اين بخش در سال  14فزايش ابا  چين
درصدي در توليدات اين نوع از نيروگاه هاي خود  21تراوات ساعت برق از نيروگاه هاي زيست توده شاهد رشد  36توليد 
  باشد. 

اوات مي باشد ولي توليد نيروگاه هاي يگگ 3/3ان رقم نداشته و همتغيير  2012ن در سال ظرفيت نصب شده كشور ژاپ
  .تراوات ساعت رسيده است 2/17يزان درصد كاهش به م 8اين كشور با 

مگاوات بوده است.  155فايرهاي مقياس كوچك با ظرفيت مجموع داراي باالترين تعداد گازي 2012 هند در سال
گيگاوات ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي زيست توده با سوخت  3/1 داراي 2012همچنين اين كشور در پايان سال 

گيگاوات مي  7/2نصب شده دراين كشور بيش از  CHPنيروگاه هاي كل ظرفيت  .بوده است MSWزيست توده جامد 
  باشد.

جامد  هاي تركيبي با سوخت هاي زغال سنگ سوز به نيروگاه تبديل نيروگاه سالهاي قبل روند نيز مانند 2012در سال 
محاسبه  .ا سوخت بايو گاز ادامه داشته استتبديل نيروگاه هاي گاز سوز به نيروگاه هاي تركيبي ب زيست توده و نيز

زمينه نمي توان يك رقم بيان ميزان مواد اوليه زيست توده و خوراك يك نيروگاه بستگي به عوامل زيادي دارد و دراين 
  . نمود

شمال اروپا، اياالت متحده آمريكا، در حال كار يا در دست احداث تاپايان سال در مناطق  co‐firing سايت 230بيش از 
  .وجود دارند آسيا، و استراليا

تي از توليد برق وحرار اكثر كشورهايي كه توليدات باالي نيشكر و شكر دارند مانند برزيل نيشكر به عنوان مواد اوليه براي
با سوخت نيشكر به متصل به شبكه در كشورهاي مانند  CHPهاي  ن نيروگاههمچني .زيست توده استفاده مي كنند

. همچنين تعدادي از كشور هاي ائدات به برق و حرارت وجود دارندبراي تبديل ز زيمبابوهموريس، تانزانيا، اوگاندا و 
  .روگاه هايي را در دست اجرا دارندآفريقايي مانند كنيا نيز برنامه نصب چنين ني
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  :بازار حمل و نقل سوختهاي زيستي 

م كوچكي درتامين نياز انرژي اگرچه سه سوختهاي زيستي
 2012خود در سال  رشد لي همچنان به روند رو بهدارند و

 3مشابه سالهاي گذشته ادامه داده اند و در حال حاضر 
 .سازند مرتفع مي قل جاده اي ران درصداز كل نياز حمل و

تقاضاي بازار اين سوختها نيز در مجموع عليرغم مشكالت 
 قطعيت عدم كاالها، قيمت افزايشبه وجود آمده مانند 

 با رقابت مورد در ها نگراني ،ت غذاييمحصوال وري بهره بر خشكسالي اثرات خام، مواد براي رقابت افزايش ،هاسياست
استفاده از اين سوختها در حمل ونقل دريايي  . روند رشدباشد ري محصول هنوز رو به رشد ميو پايدا غذايي مواد توليد

  .نند سالهاي قبل رو به رشد ميباشدنيز اگرچه سهم كوچكي دراين سيستم داردولي همچنان ما

  

  2012تا  2000توليد جهاني اتانول و بايو ديزل در خالل سالهاي 
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درصد  3/1در حدود  2011ميليارد ليتر بوده كه نسبت به سال  1/83برابر با  2012توليد اتانول در جهان در سال 
روند رو به رشدي  2012نظر بگيريم توليد بيوديزل در سال  . اگر مجموع سوختهاي زيستي مايع رادراستكاهش يافته 

محصول روند رو  ر بيشتر كشور هاي توليد كننده اتانول توليد ايند .اهش توليد در اتانول جبران نمايدداشته و توانسته ك
درصد نسبت به سالهاي قبل كاهش  50 داشته است ولي در كشور اياالت متحده آمريكا درصد 4در حدود  يدرش به

بوده  كشور اين در و افزايش قيمت اين محصول ذرت كاشت كاهش و آمريكا در شديد خشكسالي وقوعيافته كه علت آن 
توانسته اتانول بيشتري را نسبت به سال  2012. اين در حالي است كه برزيل به دليل كاهش قيمت شكر در سال است

 متحده اياالت كلي، طور به .ميليارد ليتر رسيده است 6/21به  درصد افزايش يافته و 3. توليد برزيل يدتوليد نما 2011
 .اند داده اختصاص خود بهرا ) 2011 سال در ٪24( ٪26 برزيل و جهان در اتانول توليد) 2011 سال در 63٪( 61٪

  ، كانادا و فرانسه.د كنندگان اتانول عبارتند از چينديگر تولي

خودرو در 200000بيش از  2012تقاضا اين سوخت در بازار هاي جهاني نيز مانند قبل مي باشد به عنوان مثال در سال 
  . با اتانول استفاده كرده انددرصد  85سوئد از سوخت تركيبي تا 

قيمت اين سوخت در  .)بنزين  1,20(معادل  دالر بر ليتر بوده است 0,85در حدود  2012متوسط قيمت اتانول در سال 
دالر  6/0برابر  2011و در سال  دالر بر ليتر 4/0برابر  2006سال 

. افزايش قيمت اين سوخت بيشتر مربوط به بر ليتر بوده است
كسالي هاي به بعد مي باشد كه علت آن خش 2012سال اواسط 

  .به وجود آمده بوده است

دالر بر  50/1تا  5/0سال گذشته از  5قيمت بيوديزل نيز طي 
دالر  55/1به  2012ليتر افزايش يافته است و قيمت آن در سال 

  . بر ليتر رسيده است

 4/22ديزل نسبت به سالهاي قبل رشد كمي داشته و از وتوليد بي
 2012ميليارد ليتر در سال  5/22به  2011ميليارد ليتر در سال 

تند بزرگترين توليد كنندگان بيوديزل در جهان عبار رسيده است.
كه  و فرانسه آرژانتين، آلمان، برزيل، از اياالت متحده آمريكا

سايتهاي بيوديزل در . آلمان و برزيل تقريبا برابر است ميزان توليد
ميليارد ليتر توليد داشته اند  6/3در حدود  2012آمريكا در سال 
ولي با توجه . ر از مدت مشابه در سال گذشته استكه كمي بيشت

 زيست محيط از حفاظت آژانسبه هدف تايين شده توسط 
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)EPA(  ميليارد ليتر برسد  8/4بايد به رقم  2013اين مقدار در سال)در آمريكاي التين نيز از . )گالن ميليارد 1,28 
  .اده مي گردد مانند كوبافبراي توليد بيوديزل است jatrophaروغن محصول مزارع 

ميليارد ليتر مي باشد  2/2درصد از كل توليد جهاني بوده و بيش از  41توليد بيوديزل در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
اين محصول در برخي كشورهاي  را نشان مي دهد ولي توليد 2011سال  درصد رشد نسبت به 14ميزان در مجموع  اين
 برخي ديگر از ولي در) -٪44( ايتاليا و) -٪14( پرتغال ،)-٪32( اسپانيا. مانند منفي بوده است 2012وپايي در سال ار

  ).٪53( انگلستان و) ٪ بود 63( لهستان ،)درصد 18( فرانسه كشور ها مثبت بوده است مانند  در

توليد  )٪2( دانه پنبه روغنو )٪17-13( گاو گوشت ،)٪82-77( سويا روغنل از ميليارد ليتر بيوديز 2/2برزيل ساالنه 
  .مي كند

. تايلند در بيو ديزل مي باشد ليتر ميليارد 0,2 و اتانول ليتر ميليارد 2,1 حدود در چين در زيستي هاي سوخت توليد
 درصد 40حدود  2011ت به سال بنس توليد نموده كه 2012در سال ع ليتر سوختهاي زيستي مايميليارد  6/1مجموع 
افزايش  از لحاظ توليد سوختهاي زيستي از ايتاليا پيشي بگيرد و با 2012هند نيز توانست در سال  .يافته است افزايش

  .نمايد ميليارد ليتر سوخت توليد 5/0اين زمينه در مجموع  درصدي خود در 25

 سوخت توليد نمايد كه با توجه به پيشرفت ميليون ليتر 2از كشور آمريكا توانسته از مواد سلولزي بيش  2012در سال 
سوخت زيستي توليد  ،ميليون ليتر از اين مواد 25بيش از  2013ها در اين زمينه پيش بيني مي شود اين كشور در سال 

  .نمايد

تم حمل ن در سيسو با تركيب با بنزي هذرت توليد نمودميليون ليتر اتانول از  3در حدود  2013سال  تا ابتدايچين 
  . ونقل جاده اي استفاده كرده است

 سوخت عنوان به اي گسترده طور به حاضر حال در، هيدروژن سولفيد و كربن اكسيد دي حذف از پس بيوگازاز سوخت 
  . رشد خود ادامه داده است به 2012در سال اين صنعت نيز كه  شود مي استفاده اروپا در خودرو

 15به  2011درصد در سال  6بيواتانول همراه گاز طبيعي از در آلمان استفاده از 
گيري با اين سوخت  رسيده است و تعداد ايستگاههاي سوخت 2012درصد درسال 

 119يستگاه به ا 35درصد افزايش يافته است و از  100نسبت به سال قبل بيش از 
خت درصد از وسايل نقليه اين كشور از سو 10. همچنين ايستگاه رسيده است

  .متان گاز طبيعي استفاده مي كنند بايومتان به جاي
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خودرو مي باشد از سوخت  800 كه در حدود استكهلماتومبيلهاي مربوط به شوراي شهر  درصد از 50در سوئد نيز  
  .كنند مي استفاده طبيعي گاز متان جايمتان بايو

  

  صنعت بايومس :

كاربردهاي توده و امروزه براي منابع مختلف زيست
هاي زيادي توسعه يافته و يا گوناگون آن، تكنولوژي

ها و باشند. روند توسعه تكنولوژيدر حال توسعه مي
محصوالت نيز در طي ساليان طوالني جالب توجه 

است و از  كربنبوده است. زيست توده بر پايه 
از جمله هيدروژن، معموالً هاي آلي،  مخلوط مولكول

ها  ، اغلب نيتروژن و مقدار كمي از ديگر اتماكسيژن
فلزات و  فلزات قليايي خاكي، اييفلزات قليمانند، 
. منابع زيست توده شامل شكيل شده استت سنگين

تركيبات آلي با زنجيره بلند مي باشند كه در فرايند 
        تر تبديل مي توانند به مولكولهاي ساده  هضم

، گاز مرداب نيز گفته مي شود اين گاز نام بيو گاز مي باشد به بيو گاز مي گردد. حاصل اين فرايند گازي قابل اشتعال به
. اين مخلوط گازي با ارزش ار جزئي از گاز هاي ديگر مي باشدعمده متان و دي اكسيد كربن به همراه مقد ءشامل دو جز

توده شامل انرژي توليدي از كليه ضايعات و زايدات زيستانرژي . مگاژول به ازاي هر متر مكعب است 5/1 – 2/2حرارتي 
هاي انرژي  و يا حامل برقتواند به شكل اصلي انرژي مانند  زيست توده مي منابع انرژي باشدحاصل از موجودات زنده مي

دامنة مصرف همچنين  هاي مختلف در جامعه بشري را تأمين كند هاي گازي و مايع، نيازهاي بخشچون سوخت
كنندگان زيست توده بسيار گسترده است به عنوان مثال از خانوارهاي كوچك به خصوص در نواحي روستايي و رستورانها 

. منابع زيست توده شامل كليه اجزاء كند شده تا واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ صنعتي و تجاري ادامه پيدا مي شروع
دات كشاورزي (شامل مواد گياهي و حيواني)، صنايع جنگلي و ساير ، فاضالبها و زائقابل تجزيه زيستي از محصوالت

  .باشدهاي شهري و صنعتي ميصنايع مرتبط، فاضالبها و زباله

هايي كه در  شركت و ها، پردازنده توده، زيست كنندگان تامينشامل گروههاي مختلفي از جمله  نيز صنعت زيست توده
  مي باشد. متخصصو  كنندگان توزيع و كنندگان توليد ،مي پردازندنهايي  كاربران برايبه ارائه خدمات  اين زمينه
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، روند روبه رشدي تا با هدف كاهش گازهاي گلخانه ايهم راس 2012در مجموع صنعت پااليشگاهي زيست توده در سال 
. به عنوان مثال قتصادي و خشكسالي كاهش يافته استداشته است ولي در برخي مناطق و كشور ها  به دليل بحرانهاي ا

و به  كاهش يافته 2011نسبت به سال  2012تعداد كل سايتهاي عملياتي پااليشگاهي در اياالت متحده آمريكا در سال 
، وراك داماين سايتها موادي مانند خ گفتني است محصوالت .سايت كاهش يافته است ) 4ده است (سايت رسي 210رقم 

  .و فروكتوز و ... مي باشد اسيد سيتريك، اسيد الكتيك، ليزين

  

  

  صنعت زيست توده جامد : 

عالقه بيشتري براي احداث  2012فعاالن اين بخش در سال 
وليد همزمان برق و حرارت زيست توده كه براي ت CHPنيروگاههاي 

  .مي باشد، داشته اند

جهت مگاوات  8توان مجموع نيروگاه با  چند 2012در سال  الندنف  Metsoبه عنوان مثال در اتحاديه اروپا شركت 
 Värnamoدر شهر . همچنين احداث نموده است ،تامين نياز گرمايش منطقه اي مورد نياز جهتحرارت  وتامين برق 

 Etsover. در انگلستان نيز شركت انرژي مگاوات احداث گرديده است 4/13ان با تو CHPكشور سوئد نيز يك نيروگاه 
. همچنين مگاوات احداث نمايد 52موع ظرفيت با مج CHPسه نيروگاه  2013تا سال  2012در نظر دارد تا از سال 

انرژي حرارتي موردنياز براي  ،هزار تن زائدات جنگلي 270فاده از با است  Pyrogrotكشور سوئد توانسته با كمك پروژه 
  . )PJ 59/2هزار نفر در سال را تامين نمايد.( 160

نيروگاههاي  اندازي راه و ساخت طراحي،شات مربوط به رسفابراي  را )FIT ( تعرفهعالم نموه كه ميزان ا JFEدر ژاپن نيز 
را  2012در سال  MSWچوب، لجن فاضالب خشك، و مواد خام توليد برق و حرارت از منابع  جهت CHP زيست توده

  دو برابر نموده است. 

 900ساالنه  Louisianaدر Morehouseدر ايالت مي سي سي پي آمريكا و شركت بيوانرژي  Amiteشركت انرژي 
را با توان  Nacogdochesدر تگزاس نيروگاه  Southernهمچنين  .براي مصارف مختلف توليد مي كنند هزار تن پلت

  .در دست بهره برداري داردمگاوات با هدف تبديل به بزرگترين تاسيسات بيو انرژي در آمريكا را  100

(اين سوخت مشابه پلت است كه با است  Torre factionيكي از تكنولوژي هاي جديد در سوختهاي جامد زيستي 
 ،)اتريش( ANDRITZاز جمله شركتهاي فعال در اين زمينه مي توان به   شود )كمك حرارت رطوبت آن گرفته مي 
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Thermya  /فرانسه( آروا(، Rotawave  (انگلستان)، SunCoal )آلمان(، AVA‐CO2 )توده زيست انرژي و ،)سوئيس 
خود قرار دارد در حدود  اين صنعت با توجه به اين موضوع كه در مراحل ابتدايي. اشاره نمود )آمريكا متحده اياالت( جديد

 از اين براي حمايت Torre faction. گفتني است شوراي بين المللي دارا مي باشد هزار تن توليد در سطح دنيا را 20
 سوخت در نيروگاههاي احتراقي زيست نيتشكيل شده است و اميد آن مي رود كه بتوان از ا 2012محصول در دسامبر 

  .استفاده نمودو حرارت د برق توده براي تولي

  

   صنايع بايومس گازي :

  (سمت راست)نمايي از برج خاص سازي بيوگاز –  (سمت چپ)نمايي از تجهيزات سايت بيوگاز

در به رشد خود ادامه داده اند .مشابه سالهاي گذشته  2012نيروگاه هاي بيوگازي در جهان در سال  ي مربوط بهايت هاس
سايت استحصال  2250. عالوه بر آن كشور مشغول به كار بوده است 12ر بايوگاز دهزار سايت  12در حدود  2011سال 

بيوگاز از لجن فاضالب در كشور هاي اروپايي در حال كار مي باشد كه از بيوگاز حاصله جهت تزريق به شبكه گاز و حمل 
   .نقل استفاده مي گردد و

اي براي استفاده از بيوگاز حاصل از لجن فاضالب در در بندر آمستردام تجهيزات ويژه  2012همچنين در دسامبر 
  . ونقل و خودرو افتتاح گرديده است سيستم حمل
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حصال انرژي از زباله هاي جديد است بر روي روش همچنين اكثر شركتهاي اروپايي فعال در زمين زيست توده در حال كار
كه سوخت مورد نياز  نداعالم نمود 2012در سال  به عنوان مثال خرده فروش هاي چند مليتي در فرانسه .ها مي باشند

گفتني است اولين سايت توليد بيو متان از مواد زائد (زباله) محلي  .از بايو متان تامين خواهند نمود كاميون هاي خود را
  .نگين در سوئد راه اندازي شده استبراي تامين سوخت مورد نياز وسايل نقليه س

  

  :  مايع صنعت سوختهاي زيستي

 سايت توليد اتانول با ظرفيت 650در مجموع در دنيا بيش از 
اين  ميليارد ليتر در سال وجود دارند كه 100مجموع 

ر خصوص پايداري به دليل وجود نگرانيهايي دتاسيسات 
مشغول به كار نمي  توان همه با، زيست محيطي محصول

ميليارد ليتر مربوط به كشور  52از ظرفيت اعالم شده  .باشند
. ولي رشد و ه بسياري از آنها تعطيل مي باشندمريكا است كآ

پيشرفت تاسيسات و كارخانه هاي توليد اتانول در جهان مثبت 
مي باشد به عنوان مثال پروژه ساخت كارخانه اي با ظرفيت 

  . در دست اجراء دارد 2013ا در سال باال براي توليد اتانول ر

اين بخش به صورت  تاسيسات در كه بسياري از است چرا بيوديزل بسيار دشوارداشتن اطالعاتي مشابه باال براي سوخت 
ولي با توجه به افزايش جهاني تقاضا براي اين سوخت روند رو به رشدي براي  .دكوچك و با كاربردهاي محلي مي باش

در اين بخش سرمايه ت قرار اس Cargillگردد به عنوان مثال شركت آمريكايي  احداث كارخانه هاي بزرگ پيش بيني مي
ميليارد دالر و توسط  2/1. همچنين قرار است كه كارخانه ساخت بيوديزل از روغن سويا با سرمايه اي برابر گذاري نمايد

  . ميليون ليتر راه انداري گردد 150استراليا با ظرفيت توليد ساالنه  Darwinدر  Lignolكانادايي   انرژي شركت

تا از آنها در كاليفرنيا  30كارخانه كوچك توليد سوختهاي زيستي وجود دارد كه  80حدود در اياالت متحده آمريكا در 
  .به توليد انبوه دست خواهند يافت . تعدادي از اين شركتها نيز ادعا مي كنند كه به زوديمي باشند

(اين ماده يكي   bio‐oilتي جديد يسليتر از سوخت ز 3800در حدود  KiORشركت آمريكايي  2012در دسامبر سال 
 به) توان از آن استفاده نمود مي زيستي پيشرفته از محصوالت جانبي پيروليز مي باشد كه در نيروگاه ها به عنوان سوخت

تن از اين سوخت در روز در مي سي  500اين زمينه يك كارخانه بزرگ با توان توليد  بازار عرضه نمود گفتني است در
اولويت  اين قارهرهبران سوخت هاي زيستي نيز  در اروپا .ه سلولزي در حال احداث مي باشدليسي پي آمريكا و از مواد او
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همچنين در استراليا نيز دو  .تخصيص داده اندرا به حمايت از توسعه تجاري از سوخت هاي زيستي پيشرفته  خود
  .احداث مي باشدلزي و جلبك در حال كارخانه بزرگ براي توليد سوختهاي زيستي پيشرفته از مواد سلو

درنظر دارد تا يك  ليز آنزيمي پيشرفت خوبي داشتهدر زمينه فرايند هيدروكه  IOGENاز طرف ديگر شركت انرژي 
  .تاسيس نمايد Manitobaاز مواد سلولزي در  هاي زيستي پيشرفته و سوخت سايت توليد اتانول

كشور مبني از ميزان عالقه مندي به توليد اتانول از مواد سلولزي پس اليحه محيط زيست اين  2012در آمريكا در سال 
  .اين مواد اندكي كاسته شده است ل ازاتانول حاص بر خارج استاندارد بودن

عت ابراز عالقه هاي زيستي در اين صن سالهاي اخير در خصوص استفاده از سوخت هاي حمل ونقل هوايي در شركت
همكاري خود را براي تامين سوخت مورد نياز از منابع  Embraer و بوئينگ، ايرباسشركتهاي  .بسياري نموده اند
  . نموده انداعالم  2013در سال  سوختهاي زيستي

  

  
  ذرت در آمريكا يك نمونه از سايت توليد اتانول از
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  2012خالصه گزارش مربوط به آخرين پيشرفتها در زمينه انرژي زمين گرمايي در جهان تا پايان سال 

   REN21منبع: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : مقدمه

 حدود در گرمائي زمين انرژي از 2012 سال در. شود مي استفاده حرارت و برق توليد براي گرمائي زمين انرژي منابع از
 توليد براي مانده باقي سوم دو و برق توليد براي سوم يك. است شده دريافت انرژي )PJ 805( ساعت تراوات 223

كاربردهاي مستقيم نيز بيشتر مربوط به پمپ هاي حرارتي زمين گرمايي با منبع زميني و نيز  .است بوده گرمايش
 زمين حرارتي هاي پمپ از استفاده در مستقيم كاربرد در رشد بيشترين .و گرمايشي فضا مي باشد كاربردهاي سرمايشي

را براي دو  ساالنه% 20 معادل متوسطي رشد نرخ و نمايند توليد سرمايش و گرمايش توانند مي كه است بوده گرمائي
در  2010ا ت 2005همچنين متوسط نرخ رشد استفاده مستقيم زمين گرمايي در خالل سالهاي  .است داشتهسال پياپي 

. بر اساس آمار اعالم شده ظرفيت جهاني پمپ حرارتي زمين گرمايي نصب شده در ابتداي درصد بوده است 10حدود 
  . حرارت بوده است PJ 548ساعت و توليد  گيگاوات 66برابر  2013سال 
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  بازار انرژي زمين گرمايي :

رين رشد طي به طور كلي پمپ هاي حرارتي با منبع زميني در ميان انواع تكنولوژي هاي زمين گرمايي شاهد بيشت
 50در حدود  2012. به طور كلي ظرفيت نصب شده كاربردهاي مستقيم زمين گرمايي در سال سالهاي اخير بوده است

ه ساير ) و مابقي مربوط ب PJ 300گيگاوات ساعت بوده كه در حدود نيمي از اين رقم با مصرف توليد گرما بوده ( بيش از 
برد هاي مستقيم ركا جهان كشور 78 در ،2013 سال آغاز در شده اعالم رهايآما اساس بر. كابرد هاي مستقيم مي باشد

 ژاپن و آلمان سوئد، چين، ،آمريكا متحدهاياالت وجود داشته كه بيشترين آنها مربوط به كشورهاي  گرمائي زمين از انرژي
تراوات ساعت در سال  21. چين (ب شده را به خود اختصاص داده اندمي باشد كه در مجموع دو سوم كل ظرفيت نص

، تركيه )2010تراوات ساعت در سال  8/13) سوئد (2012تراوات ساعت در سال  8/18اياالت متحده آمريكا (  )2010
تراوات ساعت در سال  1/7) ، ژاپن (2012تراوات ساعت در سال  2/7، ايسلند ()2010تراوات ساعت در سال  2/10(

مستقيم از انرژي زمين  بيشترين سرانه استفاده دانماركو  ، نروژ، نيوزيلندايسلند، سوئد. همچنين كشور هاي )2010
درصد نياز گرمايشي كشور ايسلند  90به نحوي كه به عنوان مثال بيش از  .ازاي جمعيت خود را دارا مي باشندگرمايي به 

ي تامين سرمايش و گرمايش اپمپ هاي حرارتي زمين گرمايي هم مي توانند بر از منابع زمين گرمايي تامين مي گردد.
. بر اساس گرمايي مورد استفاده قرار گيرند زمين CHPصورت تركيبي در نيروگاههاي  شوند و هم مي توانند به استفاده

در حدود دو برابر  2010ا ت 2005اعالم شده ظرفيت نصب شده پمپ هاي حرارتي زمين گرمايي در خالل سالهاي  آمار
. در اتحاديه اروپا ظرفيت نصب هاي آتي همچنان ادامه داشته باشدرسد اين رشد طي سال . همچنين به نظرميشده است

  .افزايش يافته است 2010بت به سال درصد نس 10در حدود  2011شده پمپ حرارتي زمين گرمايي در سال 
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 .گيگاوات ساعت بوده است 14ر حدود د 2011كل ظرفيت پمپ حرارتي زمين گرمايي نصب شده در اروپا در سال 
مي  هزار سيستم نصب شده در كشور 100 گيگاوات ساعت و بيش از 3/4رهبري اين صنعت در اروپا با سوئد و با ظرفيت 

ساعت بوده است كانادا در اوايل گيگاوات  4/1الند ف ساعت گيگاوات 8/1، فرانسه ساعت گيگاوات 3باشد پس از آن آلمان 
ده آمريكا نيز به طور متوسط حهزار سيستم پمپ حرارتي زمين گرمايي نصب نموده و اياالت مت 100بيش از  2013ال س

در  2012به عنوان مثال اين كشور در سال  .اضافه مي نمايد هزار سيستم به ظرفيت نصب شده خود 50در هر سال 
از نوع سيكل بسته جهت تامين بزرگترين سيستم پمپ حرارتي زمين گرمايي  Indianaدر ايالت  Ball Stateدانشگاه 

 72 حدود در 2012 سال در كه شده زده تخمين .ساختمان احداث گرديده است 47ياز سرمايش و گرمايش مورد ن
هاي زمين گرمايي در سال  افزايش ظرفيت نيروگاه .است شده توليد گرمايي زمين هاي نيروگاه از برق ساعت تراوات
 ،)مگاوات 110( اندونزي ،)مگاوات 147( متحده اياالتمگاوات بوده و به ترتيب مربوط به كشورهاي  300برابر با  2012

  .گيگاوات رسيده است 7/11ب شده به مي باشد و ظرفيت جهاني نص )MW 7,5( كنيا و ،)مگاوات 36( نيكاراگوئه

)، GW 3,4اياالت متحده آمريكا (: عبارتند ازنصب شده در دنيا را دارند  رفيتهمچنين كشور هايي كه بيشترين ظ
 0,7)، ايسلند (GW 0,8( )، نيوزيلندGW 0,9)، ايتاليا (GW 1,0)، مكزيك (GW 1,3)، اندونزي (GW 1,9فيليپين (

GW) 0,5) و ژاپن GW.(  

را  ساليك طي در  بيشترين افزايش ظرفيت در جهانن معموال تاكنو 2005كشور آمريكا در طي سالهاي اخير از سال 
گيگاوات ظرفيت  4/3درصد افزايش نسبت به سالهاي قبل در مجموع  5نيز با  2012سال  در ،به خود اختصاص داده

اعتبار مالياتي    PCTتوليدكننده ( مالياتي اعتبارعلت اساسي اين افزايش ظرفيت مربوط به سياست  نصب شده دارد.
خش از انرژي است كه در سالهاي اخير به اين ب برق از منابع تجديدپذير است) ق، سياستي جهت توسعه توليدتوليد بر

  .اختصاص داده شده است

 Stillwaterهمچنين اين كشور اولين نيروگاه تركيبي انرژي زمين گرمايي با سلولهاي فتولتائيك در جهان را در منطقه 
و ريسك خطر و كاهش  توليد پايداريبراي باال بردن راندمان حرارتي، بهبود اين طرح جهت  .رآورده استبه اجرا د

   .به اجراء درآمده است سرمايه گذاري

پروژه زمين گرمايي دراين كشور در حال توسعه بوده كه بسياري از آنها در سالهاي  175از  بيش 2013همچنين در سال 
بيني مي گردد ظرفيت نصب شده نيروگاهي اين كشور طي دهه آتي به بيش از  . لذا پيشي رسدآتي به بهره برداري م

  گيگاوات برسد. 5/5

 55كشور اندونزي ظرفيت نيروگاه هاي زمين گرمايي خود را در طي سالهاي اخير خيلي افزايش نداده و تنها دو واحد 
  .ه استگاهي اضافه نمودبه ظرفيت نيرو 2012در سال   ulubeluمگاواتي در ايستگاه
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مگاوات برق زمين گرمايي در طي سال هاي آتي و با كمك و حمايت و  1000اين كشور همچنين برنامه ريزي نموده تا 
در كه  jump start. اندونزي همچنين در نظر دارد تا در جهت اجراي برنامه يه گذاري بين المللي احداث نمايدسرما
اي ، به توسعه دهندگان نيروگاه هريسك پروژه هاي زمين گرماييطر و ، توسط صندوق كاهش ختدوين شده 2011سال 

گيگاوات برق حاصل از نيروگاه هاي زمين گرمايي تا سال  6/12هدف اندونزي توليد . زمين گرمايي وام اعطاء نمايند
ذكر راستاي اجراي هدف  . دروات ظرفيت نصب شده نيروگاهي داردگيگا 3/1در حال حاضر اندونزي  .باشدمي  2025

مگاواتي در جزيره بالي اندونزي احداث گردد ليكن به دليل مخالفت هاي محلي  165شده قرار بود يك پروژه نيروگاهي 
كه مربوط به ديدگاه هاي مذهبي و سنتي و نيز به داليل مخاطرات احتمالي زيست محيطي اجراي پروژه بوده عمليات 

دراين مگاوات  36با توان  Tiza Jaeinto، فاز دوم پروژه  2012ال در اواخر سولي گرديده است  لغواجراي اين پروژه 
. در صورت مگاوات احداث گرديده است 72توان به اتمام رسيد گفتني است فاز اول اين نيروگاه در سال قبل و با كشور 

  . ددرصد از نياز برق اين كشور را تامين نماي 17اتمام اين پروژه مي تواند 

راه  2012وايل سال در محل چاه زمين گرمايي مربوطه در ا Eburu پروژه  نام مگاواتي به 5/2 جدر كنيا نيز يك پكي
 .بهره برداري رسيده استبه  Ken Gen. همچنين يك واحد پكيج يك مگاواتي از همين نوع نيز در مركز اندازي گرديده

گفتني است كنيا در ميان كشور هاي قاره آفريقا بيشترين ظرفيت نصب شده را دارا مي باشد و ظرفيت نصب شده اين 
شركت فن آوري  2013همچنين در ماه مي سال  .رسيده است 2012وات تا پايان سال مگا 200كشور به بيش از 

Ormat  مگاواتي در پروژه  36آغاز به كار يك واحدOlkaria نظر دارد تا با كنيا در . اعالم نموده است راكشور  دراين
 140و افزايش  Olkaria پروژه  مگاوات در 560توسعه عمليات مربوط به  ،دولتي و خصوصيكمك مشاركت شركتهاي 

  .آغاز نمايدديگر را در يك پروژه مگاوات 
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 منطقه را در Rancia2مگاواتي  17عمليات مرمت و افزايش ظرفيت نيروگاه   Enelشركت انرژيدرايتاليا نيز 
Tuscany  120ميليون دالر آمريكا(  160سرمايه گذاري در اين زمينه در حدود  آغاز نموده است. 2012در اواسط سال 

ي هر مگاوات ظرفيت اميليون يورو ) به از 3( ي ميليون دالر 4سرمايه گذاري  ميليون يورو ) مي باشد كه به معني
  .را آغازنموده است Bagnoreمگاوات ظرفيت در  40مجموع  نيروگاه با 4. به عالوه اين شركت عمليات نيروگاهي است

ايي كشور خود را مگاوات پتانسيل زمين گرم 700بودجه كالني را جهت آغاز حفاري و استفاده از   رواندا نيز اخيراً
  .تصويب نموده است

  
  نيوزيلند در Wairakei  نيروگاه مجاورت در ميگو پرورش هاي حوضچه

 مانع بزرگترين گرمايي زمين هاي چاه به مربوط هاي حفاري باالي هزينه هم هنوز شده ذكر موارد و ها پيشرفت باوجود
 بيشتر در مشكل اين اينكه به باتوجه است گفتني. باشد مي آفريقا قاره در منبع اين از استفاده گسترش و پيشرفت

 گرمايي زمينانرژي  توسعه طرح تاسيس به اقدام مشكل اين حل جهت جهاني بانك دارد وجود توسعه حال در كشورهاي
همچنين بانك جهاني با  .است نموده توسعه حال در هاي كشور در اكتشافي حفاري ريسك مديريت و كاهش براي
جهت حمايت از مطالعات مربوط به اكتشاف زمين   Geothermal compactاري ايسلند اقدام به تشكيل موسسههمك

  .جهت كشورهاي آفريقايي نموده است گرمايي و نيز ارائه كمك هاي فني

و صندوق اتحاديه  )BMZتوسعه آلمان ( اقتصادي و ، وزارت همكاري هايميسيوني متشكل از اتحاديه آفريقاهمچنين ك
آفريقا جهت حمايت از پروژه هاي مربوط به زمين گرمايي و كاهش خطر ريسك سرمايه گذاري در اين پروژه ها  اروپا و
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براي كشور هاي منطقه شرق آفريقا (اتيوپي ، كنيا ، رواندا ، تانزانيا و اوگاندا) تشكيل گرديده كه سرمايه گذاري اوليه آن 
. همچنين مقرر گرديده براي شروع اين كميسيون در پايان سال ه استميليون يورو) بود 50دالر ( ميليون  66برابر با 
  .هاي نام برده سرمايه گذاري نمايدپروژه اكتشافي زمين گرمايي در كشور  8بر روي  2013

پروژه زمين گرمايي در حال توسعه مي باشد ولي اخيراً مخالفت هاي محلي در اين  30ژاپن در حال حاضر داراي بيش از 
و هوكايد به دليل احساس خطر مربوط به   FukuShimaاي اجراء پروژه هاي زمين گرمايي درپارك ملي كشور بر

ژاپن پس از حادثه  گفتني است. اي آب گرم محلي به وجود آمده استتغييرات زيست محيطي در چشمه ه ياتخريب و 
تصميم گرفت تا  2011سال  سونامي

از منابع زمين گرمايي براي تامين 
رژي مورد نياز خود ز انبخشي ا

. در همين راستا استفاده نمايد
مجوز اجراي حفاري هاي مربوط 
 به پروژه هاي زمين گرمايي در
پارك ملي ژاپن را صادر نموده 

هاي  يكي از سياست .است
ژاپن تصويب نرخ مناسب 

) براي FITخريد تضميني (
ن گرمايي است منابع زمي

با  كه پيش بيني مي شود
  . شتر اين گونه از پروژه ها پرداختكمك اين سياست بتوان به ارائه خدمات و پشتيباني بي

 90جهت احداث نيروگاه با ظرفيت  يدر آمريكاي التين نيز عالوه بر ظرفيت اضافه شده در نيكاراگوئه ، برنامه بلند مدت
  . ر السالوادور به تصويب رسيده استمگاوات د

  .ر در كشور خود برگزار نموده استميليون دال250حفاري هاي اكتشافي به مبلغ شيلي نيز مناقصه اي جهت انجام 

، نيز برنامه اي را جهت شروع حفاري هاي اكتشافي درياي كارائيب، دومينيكا و مونتسرات از مجموعه جزاير نويس جزايز
، قراردادي 2014مگاواتي تا پايان سال  15تا  10اجراي يكنيروگاه  . دومينيكا با هدفبه اجراء درآورده اند 2013ر سال د

  جهت انجام حفاري ها امضاء نموده است.
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  :گرمايي صنعت انرژي زمين

در اياالت متحده آمريكا و كشور  در بازار هاي اصلي جهاني بيشترين توليد كنندگان پمپ هاي حرارتي زمين گرمايي
متخصصان و توليد كنندگان پمپ حرارتي زمين گرمايي به دو گروه كار مي باشند.  ل بههاي عضو اتحاديه اروپا مشغو

  .سيستم هاي گرمايشي تقسيم مي شوندعمده متخصصان برق و متخصصان مكانيك براي توليد 

: هاي فعال عبارتند هستند از شركت گرماييدر بخش توليدكنندگان توربين هاي مخصوص نيروگاه هاي زمين 
 80در مجموع  (اسرائيل)، كه Ormat(ايتاليا)، و  Ansaldo/Tosiميتسوبيشي (ژاپن)، توشيبا (ژاپن)، فوجي (ژاپن)، 

شركت هاي خرد نيز وجود  عالوه بر شركتهاي فوق تعدادي از درصد كل توربين هاي زمين گرمايي را توليد مي كنند.
سايت توليد كرده و سپس  تجهيزات خود را به صورت خارج د ودارند كه در مقياس كوچك در اين صنعت فعال مي باشن

  . گاه به صورت يكپارچه در مي آورندو در محل نيرو

نيز به پيشرفت خود ادامه داده  2012روند رو به رشد تكنولوژي هاي نوين زمين گرمايي مشابه سال هاي قبل در سال 
با استفاده از   ،و با حمايت جدي دولتكشور آمريكا  در EGSبه نحوي كه اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در زمينه است. 
 5به عنوان مثال مي توان به پروژه . ه داردادام همچنانداغ و تزريق آب به اين نوع از مخازن  خشك سنگهاي تخته

ر اساس ب همچنين .به بهره برداري برسد 2013يل سال اشاره نمود كه قرار است در آور آبفشانهاي كاليفرنيامگاواتي در 
 نيز وجود دارد. Newberryمناطق  در برخي از EGSچند منطقه داراي پتانسيل فناوري  Alta Rockاعالم شركت 

توسط وزارت انرژي اياالت متحده آمريكا مي باشد كه  مگاواتي در منطقه نوادا نيز در حال اجرا 7/1وژه همچنين يك پر
  .به بهره برداري مي رسد 2012سال  اولين سيستم متصل به شبكه در اين نوع مي باشد و تا پايان
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ي در آمريكا به اجراء پروژه اي جهت استخراج فلز ليتيوم از آب مخازن زمين گرماي 2012عالوه بر موارد فوق در سال 
  .هاي ليتيومي كاربرد فراوان دارد گفتني است اين فلز يكي از فلزات حياتي است كه در ساخت باتري .ه استدرآمد

در ايسلند نيز يك پروژه براي ساخت اتانول با كمك منابع آب زمين گرمايي و تركيب با هيدروژن حاصل از الكتروليز 
بنزين در خودرو ها  ن سوخت نيز مي توان در تركيب با. از ايبه اجراء درآمده است 2012در سال براي نخستين بار 

  .استفاده نمود

سال زمان نياز است تا  7تا  5در مجموع و بر اساس اطالعات موجود براي اجراي يك پروژه زمين گرمايي عموماً بين 
براي اجراي موفق . بنابراين مواردي چون كمبود بودجه و عدم قطعيت نجام پذيردمطالعات اكتشافي به صورت كامل ا

جراي پروژه و نيز تنوع و منحصر به فرد بودن مخازن زمين گرمايي باعث مي گردد تا شركتها با ريسك بااليي براي ا
  .پروژه هاي مذكور مواجه شوند

درصد مي  80پروژه ها بيش از در مجموع پس انجام مطالعات امكان سنجي احتمال حصول نتايج مناسب از اين گونه 
  .باشد
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  2012در جهان تا پايان سال  باديخالصه گزارش مربوط به آخرين پيشرفتها در زمينه انرژي 

   REN21منبع: 
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  بازار انرژي بادي

گيگاوات به ظرفيت عملياتي انرژي بادي افزوده شده است به گونه اي كه ظرفيت انرژي  45تقريبا  2012در طول سال 
  گيگاوات رسيده است. 283% افزايش يافته و به حدود 19نسبت به سال گذشته بادي جهاني 
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ركورد ديگري براي انرژي بادي محسوب گرديد به گونه اي كه ظرفيت اضافه شده اين انرژي نسبت يه انرژي  2012سال 
از ظرفيت اضافه شده تا انتهاي سال را % 85كشور برتر در اين زمينه بيش از  10هاي تجديدپذير ديگر بيشتر بوده است. 

كشور  64افزايش داده اند و حداقل  2012كشور ظرفيت خود را در طول سال  44به خود اختصاص داده اند. در حدود 
گيگاوات را عملياتي كرده اند. از  1كشور بيش از  24مگاوات تا انتهاي سال به ظرفيت خود افزوده اند و  10بيش از 

 % بوده است.25نرخ رشد ساالنه ظرفيت تجمعي انرژي بادي به طور متوسط  2012تا  2007انتهاي سال 

به خود اختصاص دادند و به  2012% بازار جهاني را در سال 60اياالت متحده آمريكا و چين روي هم رفته نزديك به 
در ظرفيت اضافه شده مي توان به  كشور برتر ديگر 10دنبال آنها كشورهاي آلمان، هند و انگلستان قرار گرفته اند. از 

% از بازار جهاني را به خود اختصاص داده كه در 27ايتاليا، اسپانيا، برزيل، كانادا و روماني اشاره نمود. اتحاديه اروپا نيز 
  % بوده كاهش يافته است.40كه اين ميزان  2011% از كل ظرفيت جهاني مي باشد كه نسبت به سال 37حدود 

دوبرابر  2011داشته است كه نسبت به سال  2012مريكا بيشترين ظرفيت نصب شده جديد را در سال اياالت متحده آ
گيگاوات اضافه شده، در سه ماهه آخر سال وارد شبكه شده است. اين بازار قوي مديون  13,1% از 64شده است و حدود 

شرفت فنĤوري كه باعث افزايش راندمان و عوامل مختلفي مي باشد از جمله: افزايش توليد داخلي قطعات توربين و پي
  كاهش هزينه ها شده است.

  
  

% از ظرفيت جديد توليدي برق را در اين كشور به خود اختصاص داده است به گونه اي كه براي اولين بار 45انرژي بادي 
 15,2تامين برق  گيگاواتي كه تا پايان سال عملياتي شده براي 60رقيب خود گاز طبيعي را شكست داده است. در كل

گيگاوات) بوده و بعد از آن  1,8ميليون خانوار آمريكايي كافي بوده است. اولين ايالت پيشرو در اين زمينه تگزاس(
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گيگاوات تا پايان سال عملياتي نموده  1ايالت بيش از  15گيگاوات) مي باشند و  1,4گيگاوات)، كانزاس( 1,7كاليفرنيا(
  اند.

% از بازار جهاني مي باشد، اما كاهش قابل توجهي را 27اوات به ظرفيت خود افزوده كه معادل گيگ 13كشور چين تقريبا 
داشته است. دليل حركت كند بازار شايد در پاسخ به  2011تا  2009در بازار و ظرفيت نصب شده نسبت به سالهاي 

  نگراني هاي دسترسي به شبكه باشد.روش تائيد سختگيرانه براي پروژه هاي جديد در راستاي بررسي كيفيت، ايمني و 

گيگاوات ظرفيت نصب شده داشته است. برق توليدي از  75,3كشور چين نزديك به  2012با اين حال در پايان سال 
بوده و براي اولين بار  2011% بيش از سال 37بوده است كه  2012ميليارد كيلووات ساعت در سال  100,4انرژي بادي 

  انرژي هسته اي نيز بيشتر شده است. از ميزان توليد برق از

رقم زد و ركورد اضافه  2012گيگاواتي نقطه عطفي را براي خود در سال  100اتحاديه اروپا با عبور از مجموع ظرفيت 
% 26,5گيگاوات رسانيد. انرژي بادي با  106گيگاوات ظرفيت جديد را ثبت نموده و ظرفيت كل خود را به  11,9نمودن 

% و گاز طبيعي با 37رفيت توليد برق اضافه شده قرار گرفت كه در مقام اول سيستمهاي فتوولتائيك با در مقام دوم ظ
% از كل ظرفيت توليد برق اتحاديه اروپا را به خود اختصاص 11,4% در مقام سوم قرار دارند. تا پايان سال انرژي بادي 23

  داده است.

باالترين ظرفيت نصب شده را در طي دهه  2012ا داراست و در سال آلمان همچنان بزرگترين بازار اتحاديه اروپا ر
گيگاوات رسانيده است. انگلستان با  31,3گيگاوات) و كل ظرفيت نصب شده خود را به  2,4گذشته خود داشته است(

و مجموع  مي باشد offshore% از اين ظرفيت 45گيگاوات در مقام دوم اتحاديه اروپا قرار گرفته كه  1,9اضافه نمودن 
گيگاوات بوده است كه براي مجموع ظرفيت نصب شده در اتحاديه اروپا  8,4ظرفيت نصب شده آن تا پايان سال بيش از 

گيگاوات)،  1,3در مقام سوم و بعد از اسپانيا قرار گرفته است و در رنكيك جهاني در مقام ششم جاي گرفته است. ايتاليا(
گيگاوات) ساير بازارهاي پيشرو در اروپا مي باشند.  0,9يگاوات) و لهستان(تقريبا گ 0,9گيگاوات)، روماني( 1,1اسپانيا(

% اضافه نموده 55روماني و لهستان هر دو سالي ركورد دار داشته اند به گونه اي كه لهستان ظرفيت كل خود را تا حدود 
  است و روماني ظرفيت خود را تقريبا دو برابر كرده است.

 18,4در مقام پنجم جهاني جاي گرفته است و ظرفيت كل خود را به  2012گيگاوات در سال  2,3هند با اضافه نمودن 
به حالت تعليق  2012گيگاوات تا انتهاي سال رسانيد. مهم ترين انگيزه هاي انرژي بادي فدرال هند در اوايل سال 

اطمينان در سرمايه گذاري در سطح ملي و درآمده و يا كاهش يافتند. با وجود سياستهاي قوي در بسياري از اياالت، عدم 
ركود بازار، آسيب هاي جدي به اين حوزه وارد نموده است. اگرچه ركود در چين و هند وجود داشته ولي همچنان قاره 

اضافه نموده  2012گيگاوات ظرفيت جديد در سال  15,5آسيا بزرگترين بازار را براي چهارمين سال پياپي داشته است و 
  گيگاوات مي باشد. 12,2گيگاوات و اروپا  14,1قايسه با آمريكاي شمالي با كه قابل م
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گيگاوات درمقام  1,1در مناطق ديگر جهان بيشترين رشد در آمريكاي التين ديده شده است. برزيل با اضافه نمودن 
ه مجموع ظرفيت آن را در حالي به پايان رسانيد ك 2012هشتم جهاني براي ظرفيت جديد نصب شده قرار گرفته و سال 

ميليون خانوار را تامين نموده است. گسترش شبكه برق در برزيل به ميزان سرعت  4گيگاوات بوده كه برق مورد نياز  2,5
اضافه شدن ظرفيت بادي آن نمي باشد كه همين امر باعث كندي در روند اضافه شدن انرژي بادي جديد در شبكه برق 

 1,4گيگاوات، سال قوي را پشت سر گذاشت و مجموع ظرفيت خود را به  0,8نمودن  آن شده است. مكزيك نيز با اضافه
مگاوات وارد شبكه نمود. آرژانتين، كاستاريكا، نيكاراگوئه و  306گيگاوات رسانيد و بزرگترين پروژه منطقه را با ظرفيتي 

مگاوات  30ادي تجاري شده را به ظرفيت ونزوئال از ديگر مناطقي هستند كه به ظرفيت بادي خود افزوده و اولين مزرعه ب
  راه اندازي نموده اند.

گيگاوات  6,2گيگاوات دومين سال خوب خود را سپري نمود و كل ظرفيت خود را به  0,9كانادا با اضافه نمودن بيش از 
  رسانيد.

مگاوات به  50ابر شده و آفريقا و خاورميانه شاهد توسعه اندكي در اين زمينه بوده اند ولي تونس تقريبا ظرفيتش دوبر
مگاوات به ليست كشورهايي كه مزرعه بادي در مقياس تجاري دارند  52ظرفيت خود افزوده است، اتيوپي نيز با نصب 

  گيگاوات آغاز گرديده است.  0,5پيوسته است. ساخت و ساز نيز در چندين پروژه آفريقاي جنوبي با ظرفيت 

گيگاوات و استراليا تنها كشور در  2,3گيگاوات از مجموع  0,5با اضافه نمودن در مناطق ديگر جهان مي توان به تركيه 
  گيگاوات رسانيده، اشاره نمود.  2,6گيگاوات كه ظرفيتش را در كل به  0,4اقيانوس آرام با اضافه كردن 

زوده و مجموع گيگاوات اف offshore ،1,3كشور به ظرفيت توربينهاي بادي  13در سرتاسر جهان  2012تا پايان سال 
% از اين ظرفيت در شمال اروپا واقع شده اند كه به پيشروئي خود در زمينه 90گيگاوات رسانيدند. بيش از  5,4آن را به 
بوده است، ادامه داده اند. در  2011% بيشتر از سال 35گيگاوات كه  1,2ها با ركورد اضافه نمودن  offshoreتوسعه 

% از اين افزايش را 73گيگاوات ظرفيت نصب شده دارند. انگلستان در حدود  5تقريبا كشور  10مجموع مي توان گفت در 
مگاوات را تكميل  630به ظرفيت  offshoreبه خود اختصاص داده است به گونه اي كه فاز اوليه بزرگترين مزرعه بادي 

شته كه به دنبال آن در اروپا دا offshoreگيگاوات ظرفيت  2,9انگلستان بيش از  2012نموده است. در انتهاي سال 
 offshoreگيگاوات قرار دارند. ظرفيت باقي مانده  0,3گيگاوات و آلمان با  0,4گيگاوات، بلژيك با  0,9دانمارك با 

مگاوات،  127مگاوات مي باشد كه هر كدام به ترتيب  5مگاوات و كره جنوبي  25,3گيگاوات، ژاپن  0,4مربوط به چين با 
  مگاوات به ظرفيت خود افزوده اند. 3مگاوات و  0,1

مگاوات مي باشد و بزرگترين مزرعه بادي  600بزرگترين مزرعه بادي خشكي در اروپا مربوط به كشور روماني به ظرفيت 
هزار خانوار آمريكايي را فراهم مي  235مگاوات در اورگان وارد شبكه شده كه برق مورد نياز  845در آمريكا با ظرفيت 

  نمايد.



 

48 

اده از توربينهاي بادي مستقل و متصل به شبكه در مقياس كوچك نيز در حال افزايش مي باشد و توسعه آنها شايد استف
به علت پايين ترآمدن هزينه هاي اينوترهاي متصل به شبكه، افزايش قيمت سوختهاي فسيلي و مشوقهاي دولتي باشد. 

بيشتر در چين و كشورهاي در حال توسعه رونق پيدا كرده  استفاده از توربينهاي مستقل از شبكه و يا شبكه هاي كوچك
است. موارد استفاده آنها بيشتر براي برق رساني روستائي، پمپاژ آب، ارتباطات از راه دور، پدافند و ديگر كاربردهاي از راه 

  دور باشد.

 10-500ووات و در محدوده كيل 10براي توربنيهاي بادي در مقياس كوچك دو بازار مجزا وجود دارد: با ظرفيت زير 
كيلووات و بزرگتر مي باشد چرا كه تامين منابع مالي آنها  50كيلووات. به طور كلي بازار در حال تكامل براي توربنيهاي 

  راحت تر مي باشد.

عملياتي شده اند كه مجموع  2011هزار توربين بادي در مقياس كوچك تا انتهاي سال  730در سراسر جهان حداقل 
%، 35%، آمريكا 40افزايش داشته است. كشور چين  2010% نسبت به سال 27مگاوات مي باشد كه  576آنها  ظرفيت

% از ظرفيت جهاني را به خود اختصاص داده اند كه به دنبال آنها كشورهاي اوكراين، كانادا، 2,6%، آلمان 11انگلستان 
 18,4ظرفيت توربينهاي مقياس كوچك اياالت متحده آمريكا  مجموع 2012ايتاليا، لهستان و اسپانيا قرار دارند. در سال 

مگاوات بوده است. باستثناي چين بيشترين عالقه در استفاده از اين توربينها در بازارهاي نوظهور آمريكاي شمالي و اروپا 
  به آهستگي ديده مي شود.

مصرف برق جهاني كافي بوده است. در % از 2,6-3براي حداقل  2012كل ظرفيت انرژي بادي نصب شده تا انتهاي سال 
% از مصرف برق در اين منطقه با احتساب يك سال 7اتحاديه اروپا، ظرفيت عملياتي شده تا انتهاي سال براي پوشش 

% بوده است. چندين كشور ديگر سهم بيشتري از 6,3در حدود  2011بادي نرمال كافي بوده است كه اين ميزان در سال 
نزديك  2011كه در سال  2012% در سال 30ريق انرژي بادي تامين نموده اند كه شامل دانمارك با تقاضاي برق را از ط

% رسيده و 12,7% به 12% رسيده، ايرلند از 16,3% به 15,9% رسيده است، اسپانيا از 20% به 18% بوده، پرتغال از 26به 
  % كاهش يافته است.7,7% به 8,1آلمان از 

% برق مورد نياز خود را از انرژي بادي داشته اند. و 49ان تا انتهاي سال ظرفيت كافي براي تامين چهار ايالت از كشور آلم
% از برق خود را از انرژي بادي تامين نموده است. در اياالت متحده 26همچنين دولت استراليا جنوبي در طول ماه ژوئيه 

كه  2011تامين نموده است كه نسبت به سال  2012سال  % از كل برق مورد نياز خود را از انرژي بادي در3,5آمريكا، 
) از اين طريق تامين 2011ايالت در سال  5ايالت آن(  9% از تقاضاي برق در 10% بوده افزايش داشته است. بيش از 2,9

  % رسيده است.24% به 22% و ايالت داكوتاي جنوبي از 25% به 19شده است، ايالت آيووا كه از 
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  باديصنعت انرژي 

قيمت توربينهاي بادي در پاسخ به تقاضاي رو به رشد جهاني به دليل افزايش هزينه هاي  2005-2009در طول سالهاي 
مواد اوليه و عوامل ديگر، افزايش يافت. از آن زمان به بعد ظرفيت توربينها افزايش يافته و راندمانها نيز بهينه تر شده تا 

ين ها نيز به خوبي تعمير و نگهداري آنها پيشرفت نمايد. عرضه بيش از حد در ضريب ظرفيت و كاهش هزينه هاي تورب
بازار هاي توربينهاي جهاني باعث كاهش قيمتها مي شود تا توسعه دهندگان اين صنعت هزينه هايشان نسبت به 

افزايش رقابت ميان  سوختهاي فسيلي قابل رقابت باشد. با اين حال اين صنعت با فشار اندك بر كاهش قيمتها، همراه با
توليد كنندگان توربينهاي بادي و رقابت با برخي بازارهاي گاز كم هزينه و كاهش حمايت از سياستهاي رياضتي 

  اقتصادي، كماكان چالش دارد.

% و 20-25كه سال اوج توربينهاي بادي بود، قيمت توربينهاي بادي در بازارهاي غربي به ميزان       2008نسبت به سال 
كاهش يافت. هزينه هاي عملياتي نمودن و تعمير و نگهداري  2012% بيش از تثبيت قيمتها در سال 35چين بيش از در 

مزارع بادي نيز براي افزايش رقابت در ميان پيمانكاران و بهبود عملكرد توربينها، به طور قابل توجهي كاهش يافت. در 
و يا ارزان تر از برخي منابع توليد برق متعارف در برخي از بازارها بر  نتيجه هزينه برق توليدي از انرژي بادي قابل رقابت

اساس هر كيلووات ساعت مي باشد( برخي مناطق در استراليا، هند و اياالت متحده آمريكا)، اگرچه وجود گاز طبيعي( 
shale gas رقابت با خود دچار مشكل ) در برخي كشورها بازار انرژي بادي( و حتي ديگر انرژي هاي تجديدپذير) را براي

  حداقل به ميزان دو برابر گران تر انرژي بادي خشكي باقي مانده است. offshoreنموده است. قيمت انرژي بادي 

توليد كننده  4% از نياز بازار جهاني را تامين مي نمايند كه عبارتند از 77توليد كننده برتر توربينهاي بادي جهان  10
توليد كننده آمريكايي. كارخانه وستاس دانمارك كه از سال  1توليد كننده هندي و  1وپايي، توليد كننده ار 4چيني، 
برتري خود را به جنرال الكتريك واگذار نمود.  2011به عنوان برترين توليد كننده محسوب مي شده در سال  2000

  اني و گروه سوزلون هندي قرار دارند. آلم Enerconشركت زيمنس از مقام نهم به سومي ارتقاء يافت و بعد از آن شركت 
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و  Goldwind ،United Power ،Sinovelاسپانيايي و  Gamesaساير شركتهاي برتر در اين زمينه عبارتند از 
Mingyang .چيني  

توليد كننده قطعات توربين بادي در مناطق مختلف اياالت متحده آمريكا فعاليت داشته اند  550بيش از  2012در سال 
كه با وجود عدم قطعيت در سياستهاي جاري، سهم توليد تجهيزات در داخل كشور به طور قابل توجهي در طول دهه 

ايجاد شغل را به همراه آورده است. در اروپا، فنĤوري  گذشته افزايش يافته است كه كاهش هزينه هاي حمل و نقل و
offshore  2012به طور قابل توجهي متمركز در بازارهاي شرق اروپا و در ديگر بازارهاي نوظهور، بوده است. اواخر سال 

رفيت كارخانه توليد گرديد و جنرال الكتريك نيز در دست ساخت بوده است و كشور هند با تثبيت ظ 11برزيل ماواي 
  توليد كننده داشته است. 19گيگاوات  9,5توليد ساالنه بيش از 

به طور كلي صنعت ساخت و ساز توربين بادي به علل مختلف از جمله افزايش هزينه ها، كاهش حمايتهاي دولتي، 
وي كار و يا ظرفيت توليد اضافي توسط توليد كنندگان مختلف، به تاخير انداختن و يا لغو يك سري پروژه ها، كاهش نير

  به علت ورشكستگي، ضربه محكمي خورده است.

در اياالت متحده آمريكا شركتهاي زنجيره اي نيروي كار خود را كاهش داده و امكانات خود را محدود كردند تا تكليف 
 حمايتهاي سياسي معلوم شود. شركت وستاس دانمارك تصميم به بازسازي گرفته تا هزاران نفر از كاركنان خود را

چيني به كارگران خود مرخصي  Sinovelمرخص نمايد و به توليد محصوالت كيلوواتي خود خاتمه داده است. شركت 
داده و بسياري از تامين كنندگان منابع در مرز سقوط و ورشكستگي مي باشند. شركت سوزلون هندي نيز درگير 

  ي خود را از دست داده است. پرداخت بدهي هاي عظيم خود مي باشد و پول براي سه سال كار اجراي

طراحي توربينهاي بادي از نقطه نظر كاهش هزينه ها و يا بهبود عملكرد آنها همچنان به سمت تكامل پيش مي روند و 
 carbon fibreاين امر با افزايش بلندي تيغه ها، كاهش سرعت باد و استفاده از مواد جديد براي برجها از جمله بتن و 

حداقل دو شركت براي ساخت توربينهاي بادي براي سايتهايي با سرعت باد كم راه  2012اشد. در سال براي تيغه ها مي ب
اندازي شده اند و شركت جنرال الكتريك توسعه تيغه هاي خود را با استفاده از پارچه انعطاف پذير و محكم آغاز نمود كه 

  درصدي هزينه را به همراه داشت. 25-40اين امر كاهش 

مگاوات  1,8نيز كماكان ادامه يافت به طوري كه ميانگين ظرفيت آن به  2012ايش ظرفيت توربين ها در سال روند افز
مگاوات، در  2,4مگاوات، در آلمان  3,1). ميانگين ظرفيت توربين در دانمارك 2011گيگاوات در سال  1,7رسيد( از 

 2012مگاوات گزارش شده است. در خالل سال  1,2د مگاوات و در هن 1,6مگاوات، در چين  1,9اياالت متحده آمريكا 
مگاوات  4بوده كه به  2011% بيش از سال 14نصب شده در اروپا گزارش شده كه  offshoreميانگين ظرفيت توربين 

توليد نمايند كه سه چهارم آنها  offshoreمدل جديد توربين  38شركت اعالم كردند كه قصد دارند  31رسيده است و 
مگاوات توسعه داده اند و توربين  4,5-7,5ي و باالتر بوده اند. بيشتر توليد كنندگان توربينهاي خود را در رنج مگاوات 5
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مگاواتي بزرگترين توربين بادي تجاري شده مي باشد ولي چندين شركت برنامه توسعه خود را براي توربنيهايي با  7,5
ي كماكان به بلندتر شدن ارتفاع برج و تيغه هاي خود براي جذب ظرفيت باالتر نيز منتشر ساخته اند. توربينهاي باد

متر و شركت زيمنس نيز  143بلندترين توربين را به ارتفاع  Repower. شركت انرژي بيشتر نياز دارند
  متر، تا به امروز ساخته اند. 75بلندترين تيغه توربين بادي را در جهان به طول 

حركت خود را به سوي قسمتهاي عميق و دورتر از ساحل دنبال مي كنند و  offshoreاز سوي ديگر صنعت توربنيهاي 
ترجيح مي دهند تا هر پروژه با ظرفيت بيشتري به بهره برداري برسد. چندين كشور برنامه هاي پايلوت براي توربينهاي 

كيلووات راه اندازي نمود. در  100 اولين پايلوت خود را به ظرفيت 2012شناور در دستور كار خود دارند و ژاپن در سال 
  مگاوات رسيد.   271افزايش يافت و به  2011% نسبت به سال offshore 36اروپا ميانگين ظرفيت مزارع بادي 

به بلوغ  2012كيلوات با صدها توليد كننده در سرتاسر جهان در سال  100صنعت توربينهاي بادي مقياس كوچك زير 
  توليد كنندگان در چين، آمريكاي شمالي و اروپا متمركز شده اند.  خود ادامه دادند و بيشترين
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  2012در جهان تا پايان سال  )CSPخورشيدي(خالصه گزارش مربوط به آخرين پيشرفتها در زمينه انرژي 

   REN21منبع: 
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  CSPبازار سيستمهاي 

% افزايش داد و به مجموع 60به پيشرفت خود ادامه داد و ظرفيت خود را بيش از  2012در سال  CSPبازار سيستمهاي 
در حدود دو  2011مگاوات توسط كشور اسپانيا، نسبت به سال  970مگاوات رسانيد. بازار آن با اضافه نمودن  2,550

% 43ل جهاني به طور متوسط نزديك به نرخ رشد ساالنه ظرفيت ك 2012تا سال  2007برابر شده است. از انتهاي سال 
  بوده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تكنولوژي سيستمهاي سهموي خطي بالغ ترين تكنولوژي حال حاضر جهان مي باشد. اين تكنولوژي تسلط بر بازار خود 
 % از75عملياتي نموده است و  2011% از امكانات و تسهيالت خود را در پايان سال 95را همچنان ادامه مي دهد و 

  در دست ساخت بوده اند. 2012نيروگاهها تا اواسط سال 

در  2012% از اين نوع نيروگاهها تا اواسط سال 18نيروگاههاي دريافت كننده مركزي در حال تجاري تر شدن هستند و 
مي  % و ديشهاي سهموي قرار دارند كه هنوز هم در حال توسعه6دست ساخت بودند. بعد از اين، تكنولوژي هاي فرنل با 

  باشند.

مگاوات  950با افزايش  CSPاسپانيا همچنان در زمينه توسعه و همچنين در ظرفيت كل نصب شده جهاني سيستمهاي 
مگاوات، پيشرو مي باشد. فنĤوري سهموي  1950% رشد) و مجموع كل ظرفيت 95( با 2012ظرفيت عملياتي در سال 

نيروگاه فرنل در اين كشور تجاري گرديد و اولين نيروگاه هيبريد  اولين 2012خطي در اسپانيا غالب مي باشد اما در سال 
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CSP  تغييراتي  2013و اوايل سال  2012و بايومس در جهان در اسپانيا وارد شبكه گرديد. با اين حال سياستها در سال
ماسبق شدن تعرفه  را به خود ديد از جمله اينكه مهلت قانوني به ساخت و سازهاي جديد داده شد، تغييراتي در عطف به

صورت گرفت و همچنين ماليات بر تمام توليد كننده هاي برق بسته شد. كه اين سياستها چالشهاي جديدي را  FITهاي 
  براي صنعت اسپانيا به ارمغان آورد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رد و سال خود را با اياالت متحده آمريكا همچنان در مقام دومي بزرگترين بازار جهاني از لحاظ ظرفيت نصب شده قرار دا
هيچ ظرفيت جديدي عملياتي نگرديد ولي در حدود  2011مگاوات ظرفيت عملياتي به پايان رسانيد. در سال  507

در دست ساخت داشته است كه قرار است تا دو سال آينده عملياتي گردند. تا پايان  2012مگاوات تا پايان سال  1300
مگاواتي  392% كامل شده است اين نيروگاه 75موهاوي كاليفرنيا تا  در صحراي Ivanpahسال تسهيالت نيروگاه 

هزار خانوار آمريكايي را تامين  140در جهان خواهد بود كه برق مورد نياز  CSPدريافت كننده مركزي بزرگترين نيروگاه 
ود را به پايان رسانيد % از مراحل ساخت و ساز خ80مگاوات تا پايان سال  280با ظرفيت  Solanaخواهد نمود. نيروگاه 

  و با اتمام ساخت آن بزرگترين نيروگاه سهموي خطي خواهد بود.
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به ظرفيت عملياتي افزوده شده است كه سهم بيشتر  2012مگاوات تا پايان سال  100در اقصا نقاط ديگر جهان بيش از 
وارد شبكه شدند به طور مثال:  2012آن مربوط به آفريقاي شمالي مي باشد. بسياري پروژه هاي كوچك نيز در سال 

اضافه نمود كه انرژي حرارتي خورشيدي تغذيه كننده يك نيروگاه زغال  Liddellمگاوات ظرفيت به نيروگاه  9استراليا 
مگاوات براي توليد حرارت مورد نياز يك شركت  10خود را به ظرفيت  CSPسنگي شده است. شيلي اولين نيروگاه 

اضافه  2012خود در سال  CSPاه اندازي نمود. بقيه كشورها ظرفيتي به نيروگاههاي معدني در آمريكاي جنوبي ر
 5مگاوات و تايلند  20مگاوات، مراكش  20مگاوات، مصر  25ننمودند و ظرفيتها همان ميزان قبل مي باشد: الجزاير 
  مگاوات كه همه اينها با نيروگاهها گازي هيبريد شده اند. 

چين، فرانسه، آلمان، هند، اسرائيل، ايتاليا و كره جنوبي نيروگاههاي پايلوت كوچكي را  چندين كشور ديگر از جمله
پيوست،  CSPبه ليست كشورهاي دارنده تكنولوژي  2013عملياتي نموده اند. امارات متحده عربي در ماه مارس سال 

ورميانه و آفريقاي محض در منطقه خا CSP( اولين نيروگاه  -مگاواتي Shams1 ،100زماني كه نيروگاه 
  عملياتي گرديد. -) )MENAشمالي(

به خصوص در كشورهاي در حال توسعه با سرمايه گذاري گسترده در سراسر آفريقا، خاورميانه،  CSPعالقه به استفاده از 
آفريقاي جنوبي بود كه ساخت  2012آسيا و آمريكاي التين، در حال افزايش مي باشد. يكي از فعال ترين بازارها در سال 

اتي سهموي خطي آغاز نمود. ناميبيا برنامه خود را مگاو 100مگاواتي دريافت كننده مركزي و  50و ساز خود را با نيروگاه 
 MENAاعالم نموده است. چندين بانك توسعه براي پروژه هاي برنامه ريزي شده در منطقه  CSPبراي  2015براي سال 

گيگاوات ظرفيت نصب شده جديد در شمال آفريقا  1وجوهاتي را در نظر گرفته اند كه در آن اهداف بلندپروازانه بيش از 
طي چند سال آينده براي استفاده داخلي و صادرات در نظر گرفته شده است. عربستان صعودي و امارات متحده عربي 

براي تامين رشد تقاضاي انرژي خود دارند تا بتوانند نفت بيشتري را براي صادرات  CSPبرنامه اي براي نصب سيستمهاي 
بوده است و عربستان صعودي  2013هاي قابل اجرا در اوايل سال ذخيره نمايند. كشور اردن نيز در حال برآورد پروژه 

  مي باشد، راه اندازي نموده است. CSPفرآيند مناقصه رقابتي را كه شامل ظرفيتهاي قابل توجه 

برنامه ريزي نموده است اما تنها يك سوم آن تا  2013تا پايان سال  CSPمگاوات نيروگاه  500كشور هند براي تكميل 
نيز به  National Solar Missioر تكميل خواهد شد و برخي پروژه هاي آن نيز لغو شده اند و فاز دوم پروژهزمان مقر

  تعويق افتاده است.

مگاواتي براي تغذيه بخار مورد نياز يك نيروگاه زغالسنگي، در دست ساخت مي باشد. بسياري  44در استراليا يك نيروگاه 
، شيلي و مكزيك در آمريكاي التين و چندين كشور در اروپا، اسرائيل و چين پروژه از كشورهاي ديگر از جمله آرژانتين

  نشان دهند. CSPهايي را در دست ساخت دارند تا تمايل خود را براي نصب نيروگاههاي 
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  CSPصنعت 

فنĤوري بيشتر بيشتر در اسپانيا و اياالت متحده آمريكا متمركز بودند ولي صنعت اين  CSPاگرچه فعاليتهاي سيستمهاي 
در استراليا، شيلي، چين، هند، منطقه منا و آفريقاي جنوبي متمركز شده بودند. روند كلي تنوع مشاغل اين فنĤوري در 

كمي افزايش يافته است. سقوط  2012اسپانيا، اياالت متحده آمريكا و فراتر از آن بوده و ظرفيت توليد جهاني نيز در سال 
طبيعي، ركود اقتصاد جهاني و تغييرات سياسي در اسپانيا همگي دست به دست هم دادند تا قيمتهاي فتوولتائيك و گاز 

  براي توليد كنندگان و توسعه دهندگان اين صنعت عدم قطعيتي ايجاد گردد. 

اسپانيايي( توليد كننده و توسعه دهنده)،  Abengoaعبارتند از: شركت  2012شركتهاي برتر اين صنعت در سال 
اسپانيايي و همچنين  Torresol و Acconia ،ACS Cobraآلماني، شركتهاي توسعه دهنده  Schott Solarشركت 
عربستان سعودي به عنوان يكي از  ACWA. شركت ACWAآمريكايي و  BrightSourceسوئيسي،  ABBشركت 

 TSKو  Accionaشناخته شد با رهĤورد دو پروژه مشترك با شركتهاي  2012بازيگران كليدي اين صنعت در سال 
  پاكستاني در آفريقاي جنوبي و مراكش. 

  شركتهاي چيني به عنوان يكي از تامين كنندگان عمده اين صنعت چشم انداز خوبي را براي خود رقم زده اند.

شركتهاي اسپانيايي همچنان به عنوان پيشرو در اين صنعت محسوب مي گردند به طوري كه مالكيت سه چهارم از 
به  2013% از ظرفيت جهاني در دست ساخت يا در حال توسعه را در اوايل سال 60ب شده و بيش از ظرفيت جهاني نص

  خود اختصاص داده اند.

از آنجايي كه اين صنعت نياز به سرمايه گذاري در حجم باال دارد، لذا شركتهاي خصوصي نيز در زنجيره ارزش اين صنعت 
براي بهره برداري و مالكيت پروژه ها، نقش ايفا نموده اند. زنجيره هاي  R&Dدر قسمتهاي مختلف از جمله تكنولوژي 

تامين گسترده در كسب و كار اين صنعت در اسپانيا و اياالت متحده آمريكا با افزايش تعداد شركتهاي درگير در حال 
  ظهور مي باشد.

گسترده آغاز نموده كه شامل انواع  براي افزايش ارزش محصول و كاهش هزينه ها، شركتها تالش خود را براي توسعه
مگاوات را ارائه  1-20يك طراحي جديد براي نيروگاههاي  German Protargetمي باشد. شركت  CSPفنĤوريهاي 

نموده است كه فرآيندهاي توليد استاندارد و ساخت و سازهاي مدوالر را كه قابليت نصب سريعتر و مقرون به صرفه تر 
  دارد را عرضه مي نمايد.

در حال افزايش مي باشد. در حالي كه ظرفيت نيروگاههاي كشور اسپانيا به  CSPبراي كاهش هزينه ها، سايز پروژه هاي 
مگاوات باقي مانده است، پروژه هاي جديد در امريكا و مناطق ديگر  50دليل محدوديتهاي نظارتي همچنان در محدوده 
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اند. با اين كه افزايش ظرفيت به كاهش هزينه ها كمك مي كند، مگاوات و يا حتي بزرگتر شده  150-500در محدوده 
  اما انتخاب ظرفيت مناسب به نوع تكنولوژي هم بستگي دارد. 

براي سيستمهاي بدون ذخيره حرارتي و همراه با ذخيره حرارتي به طور قابل توجهي مطابق با جدول زير،  CSPقيمتهاي 
  در سالهاي اخير كاهش يافته است. 
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در جهان تا  گرمايش و سرمايش)'خورشيدي(خالصه گزارش مربوط به آخرين پيشرفتها در زمينه انرژي 
  2012پايان سال 

   REN21منبع: 
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  بازار گرمايش و سرمايش انرژي حرارتي خورشيدي

ظرفيت گرمائي انرژي خورشيدي اضافه ميليون مترمربع) به  72گيگاوات حرارتي (بيش از  51نزديك به  2011در سال 
گيگاوات  49گيگاوات حرارتي رسيده است. در حدود  247گرديده است و ظرفيت كل آن در مجموع تا پايان سال به 

% مي باشد با كلكتورهاي با پوشش شيشه بوده و مابقي آن بدون روكش شيشه و براي 96حرارتي آن كه بيش از 
  .گرمايش استخرها بكار رفته است

اكثريت قريب به اتفاق ظرفيت حرارتي خورشيدي (همه نوع آن) در چين و اروپا نصب شده كه روي هم رفته بيش از 
را به خود اختصاص داده اند. كشورهاي برتر در زمينه ظرفيت  2011% از كل ظرفيت در سال 81% از بازار جهاني و 90

ا، آلمان، تركيه و برزيل. كشور چين تمركز خود را بر روي كل عملياتي شده عبارتند از: چين، اياالت متحده آمريك
كلكتورهاي تحت خالء قرار داده در حالي كه آمريكا متمركز بر روي كلكتورهاي بدون پوشش براي گرمايش استخرها 

است و  بوده است. تنها بازارهاي موجود ديگر براي كلكتورهاي بدون پوشش كشور استراليا و به ميزان اندكي برزيل بوده
  بازارهاي كليدي ديگر در فنĤوري كلكتورهاي تخت با پوشش فعاليت دارند.

% رشد داشته و كل ظرفيت جهاني آن تا انتهاي سال 15با احتساب فقط كلكتورهاي پوشش دار ميتوان گفت كه بازار 
پتاژول بوده،  696معادل تراوات ساعت حرارتي كه  193گيگاوات حرارتي رسيده است كه در كل ساالنه  223به  2011

حرارت توليد نموده اند. پيشروان بازار جديد ظرفيت نصب شده كلكتورهاي پوشش دار عبارتند از چين، تركيه، آلمان، 
  هند و برزيل.
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ه است گيگاوات حرارتي بود 282ظرفيت حرارتي خورشيدي به بهره برداري رسيده تقريبا نزديك به  2012با پايان سال 
گيگاوات حرارتي رسيده است. كشور چين مجددا  255در حالي كه ظرفيت كل جهاني كلكتورهاي پوشش دار به 

گيگاوات حرارتي ظرفيت اضافه نموده است و  44,7بيشترين تقاضا را براي اين گونه سيستمها داشته است كه در حدود 
گيگاوات  28,3% رشد داشته(18,6ظرفيت كل آن نيز % افزايش داشته و 11در حدود  2011ظرفيت آن نسبت به سال 
  گيگاوات حرارتي رسيده است. كه در حدود دو سوم ظرفيت كل جهاني است.  180,4حرارتي) كه به مجموع كل 

بيشترين تقاضا در كشور چين مربوط به بخش مسكوني مي باشد. اين سيستمها با سهم رو به رشدي بيشتر بر روي پشت 
بزرگ در پاسخ به فرمان و حكم دولت محلي آنها نصب شده است. سيستمهاي حرراتي خورشيدي تركيب  بام آپارتمانهاي

  شده با ديوارها و تراسها نيز در بازار چين رو به رشد مي باشند.
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طوالني به اتحاديه اروپا بيشتر ظرفيت نصب شده باقي مانده را به خود اختصاص داده است و آلمان و اتريش كه مدتهاي 
عنوان پيشرو در اين زمينه بوده اند هر دو شاهد كاهش قابل مالحظه اي در بازار بوده اند كه دليل آن شايد به خاطر 

  بحرانهاي اقتصادي و كاهش سياستهاي حمايتي از گرمايش خورشيدي باشد.

مگاوات حرارتي به ظرفيت كل  805همچنان به عنوان بزرگترين نصاب با اضافه نمودن  2012آلمان در حالي در سال 
مگاوات حرارتي نصب داشته كمتر شده است و  889كه  2011گيگاوات حرارتي شناخته شده كه نسبت به سال  11,4

  دانست. 2012دليل آن را شايد بتوان به خاطر كاهش مشوقها در ژانويه سال 

، شايد بتوان دليل 2011درصدي در سال  17,8% كاهش يافت كه به دنبال كاهش 10,3به  2012بازار اتريش در سال 
  آن را به خاطر درخواست بيش از حد براي سرمايه گذاري در سيستمهاي فتوولتائيك دانست. 

روبرو  2012درصدي در سال  5,7و  2011درصدي در سال  7,5بازار كشور يونان با وجود بحران اقتصادي با افزايش 
  فزايش قيمت برق و نفت براي گرمايش باشد.بوده است كه شايد دليل اين رشد به خاطر ا
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در حالي كه بازار اروپا بسيار نوسان داشته ولي رشد بازارهاي كشورهاي در حال توسعه مانند دانمارك و لهستان نيز 
  جبران نمايد. 2012نتوانسته اين كاهش را براي بازارهاي بزرگتر اين منطقه در سال 

  

گيگاوات حرارتي رسانيد. بازار اين  10,2ظرفيت كل كلكتورهاي پوشش دار خود را به  2011اي سال تركيه تقريبا تا انته
كشور همچنان بدون مشوقهاي دولت و با وجود شبكه گاز طبيعي گسترده قوي باقي مانده است، چراكه آگاهسازي در 

تانها بازارهاي مهمي از اين تكنولوژي در اين زمينه اين تكنولوژي بسيار در حد بااليي صورت گرفته است. هتلها و بيمارس
  كشور به حساب مي آيند.

گيگاوات حرارتي در طول سال مالي  0,6ژاپن و هند به عنوان بزرگترين بازارهاي آسيا بعد از چين هستند. هند بيش از 
رسانيده است. بازار  2013گيگاوات حرارتي در اوايل سال  4,8به ظرفيت خود افزوده و ظرفيت كل خود را به  12-2011

خود مي  2008بوده است ولي همچنان كمتر از سطح سال  2012و  2011ژاپن شاهد تجربه رشد محدودي در سالهاي 
درصدي  13شاهد رشدي  2012باشد و كره جنوبي نيز نصب كندي در سالهاي اخير داشته است. اما بازار تايلند در سال 

  ي(خورشيدي و بايومس) به خاطر يارانه هاي تعلق گرفته، بوده است.در ظرفيت براي سيستمهاي جديد هيبريد

به ظرفيت خود افزود كه با احتساب كلكتورهاي بدون پوشش كل  2012گيگاوات حرارتي تا پايان سال  0,6برزيل تقريبا 
 Minha Casaگيگاوات حرارتي رسيده است. بازار اين كشور به خاطر برنامه هاي مختلف از جمله  5,7ظرفيت آن به 

Minha Vida  (خانه من، زندگي من) كه قانون و حكمي براي استفاده از انرژي حرارتي خورشيدي براي خانوار هاي كم
  درآمد بوده، به سرعت در حال گسترش مي باشد.

انتين، مكزيك نيز هرچند بسيار اندك شروع به ايفاي نقش در اين زمينه كرده است كه همين امر باعث رشد بازارهاي آرژ
  شيلي و اروگوئه نيز شده است. 

اياالت متحده آمريكا تقريبا دو سوم از كل ظرفيت عملياتي كلكتورهاي بدون پوشش را به خود اختصاص داده است. بازار 
 2010نسبت به سال  2011كلكتورهاي پوشش دار در آمريكا بسيار اندك است و ظرفيت نصب شده جديد در سال 

و عدم آگاهسازي، فروش اين سيستمها براي مصارف  كاهش داشته است. در كاليفرنيا به علت پايين بودن قيمت گاز
  مسكوني بسيار دشوار مي باشد. 

چندين كشور در آفريقا از جمله مصر، موزامبيك، تونس و زيمباوه و آفريقاي جنوبي از انرژي حرارتي خورشيدي استفاده 
كشور تونس نصب ساالنه  PROSOL مي كند و بالغ ترين بازار مربوط به كشورهاي جنوب صحراي آفريقا مي باشد. برنامه

مگاوات حرارتي رسانيده است.  64برابر نموده و ظرفيت آن را به بيش از  13سال است كه  5اين سيستمها را بيشتر از 
% در 13در خاورميانه، اسرائيل به عنوان پيشرو در نصب مي باشد كه بعد از آن اردن و لبنان قرار دارند كه در حدود 
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ذ كرده و بازار آن توسط يارانه هاي ملي، وامهاي بدون بهره و تعهدات و اختيارات شهرداري ها هدايت بخش مسكوني نفو
  مي شود. 

% مي باشد كه با نصب و راه اندازي بازارهايي در آمريكاي 4سهم بازار جهاني براي سيستمهاي گرمايش آب و فضا حدود 
 به افزايش مي باشد.جنوبي(برزيل و مكزيك) و آسيا(چين، هند و ژاپن) رو 

% بوده است و در پايان 40بيش از  2012تا  2004نرخ رشد ساالنه جهاني بازار سرمايش خورشيدي در خالل سالهاي 
  سيستم سرمايش خورشيدي، كه بيشتر آن در اروپا مي باشد نصب و راه اندازي شده است. 1000اين دوره در حدود 

رآيند گرمايش و سرمايش در صنعت نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. در گرمايش خورشيدي و بخار حاصل از آن در ف
مگاوات حرارتي  42سيستم توليد حرارت در جهان راه اندازي شده اند كه ظرفيت كل آن به  200در حدود  2010سال 

%) بعد از آن 6%) و اسرائيل(7%) و كشورهاي برزيل(10رسيده است. كشور هند به عنوان پيشرو در اين زمينه مي باشد(
  قرار دارند.

چين برتري چند ساله خود را در صنعت گرمايش خورشيدي در جهان به اثبات رسانيده است. بزرگترين شركتهاي توليد 
. بيشتر توليد كنندگان Sangle Solarو Sunrain Group ،Linuo Group، Himin Solarكننده آن عبارتند از 

آبگرمكن خورشيدي در اين كشور از نوع كلكتورهاي لوله خالء مي باشند كه براي مصارف داخلي مورد استفاده قرار مي 
گيرند. با اين حال به تعداد شركتهاي توليد كننده كلكتورهاي صفحه تخت و لوله خالء نيز اضافه گرديد و در اين راستا 

  ور فزاينده اي در سالهاي اخير افزايش يافته است. صادرات آنها نيز به ط

(اتريشي)، GreenOneTecبزرگترين توليد كنندگان كلكتورهاي صفحه تخت شامل 
BoschThermotechnik ،(آلماني)Ezinc  ،(تركيه اي) Soletrol (برزيلي) وViessmann Werke (آلماني) مي

به خود اختصاص  2007ننده برتر كلكتورهاي صفحه تخت را در سال توليد ك 19باشند. شركتهاي آلماني تقريبا نيمي از 
  ميزان آنها به يك سوم تقليل يافت.  2011داده بودند ولي در سال 

در ميان بازيگران بزرگ اين صنعت، بازار رو به رشد برزيل بسيار جذاب شده است. آفريقاي جنوبي افزايش قابل توجهي 
ته است ولي توليد كنندگان داخلي آن به خاطر افزايش واردات محصوالت چيني در ميزان نصب در سالهاي اخير داش

در سال  130به  2008در سال  25توليداتشان بسيار كاهش يافته است. در لبنان نيز تعدا شركتهاي توليد كننده از 
  رسيده است كه حاكي از رشد سريع اين صنعت مي باشد. 2011

گر بسيار متفاوت مي باشد به طوري كه قيمت نصب سيستمها به طور عمده اي با تحوالت قيمت از كشوري به كشور دي
  هزينه هاي نيروي كار و مكاني كه سيستم نصب مي شود، ارتباط دارد.
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افزايش عالقه به استفاده از سرمايش خورشيدي باعث گرديد تا شركتهاي بخش حرارتي خورشيدي از جمله هيتاچي و 
رد اين عرصه شوند. اين صنعت در طول تاريخ به علت هزينه سرمايه گذاري باال همچنان با ميتسوبيشي در ژاپن نيز وا

% كاهش يافت. در اين راستا 50هزينه ها حدود  2012تا  2007مشكالتي روبرو بوده است ولي در طول سالهاي 
تانداردهايي در صنعت تالشهايي براي افزايش كيفيت سيستمها صورت گرفته كه از آن جمله مي توان به تصويب اس

  سرمايش خورشيدي در استراليا اشاره نمود.
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در جهان تا  (سيستمهاي فتوولتائيك)خورشيديخالصه گزارش مربوط به آخرين پيشرفتها در زمينه انرژي 
  2012پايان سال 

   REN21منبع: 
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  بازار فتوولتائيك

، شاهد سال قدرتمند 2012گيگاوات تا انتهاي سال  100با مجموع ظرفيت نصب شده بازار سيستمهاي فتوولتائيك 
ظرفيت كمتري را نصب نموده ولي در مقايسه با  2011ديگري بوده است. بازار اين سيستمها هر چند نسبت به سال 

وارد  2012ر طول سال گيگاوات ظرفيت نصب شده د 29,4سال قبل شاهد بازار نسبتا پايداري بوده است به گونه اي كه 
اضافه  2012شبكه شده است. به بيان ديگر مي توان اينگونه گفت كه نزديك به يك سوم از كل ظرفيت جهاني در سال 

  كاهش يافته است. 2012% در سال 13% بوده به 15در حدود  2011شده است. سهم بازار تين فيلم كه در سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گيگاوات به ظرفيت شبكه خود اضافه نمودند. بازارهاي برتر عبارتند از آلمان،  1بيش از  2012هشت كشور در سال 
ايتاليا، چين، اياالت متحده آمريكا و ژاپن كه اين كشورها به عنوان پيشروان ظرفيت نصب شده نيز به حساب آمدند. تا 

ستراليا مجموع ظرفيت خود را به ، هشت كشور در اروپا، سه كشور در آسيا، اياالت متحده آمريكا و ا2012پايان سال 
  گيگاوات رسانيدند. 1حداقل 

% ظرفيت نصب شده جديد مي باشد، 57گيگاوات كه در حدود  16,9اروپا دوباره بازار اين سيستمها را با اضافه نمودن 
ظرفيت گيگاوات رسانيد. ولي  70ظرفيت كل خود را به  2012تحت سلطه خود درآورد. به گونه اي كه تا پايان سال 

  بود، كمتر شده است. 2011% بازار جهاني در سال 70گيگاوات كه بيش از  22اضافه شده از 
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با اين وجود براي دومين بار اتحاديه اروپا ظرفيت نصب شده اين گونه سيستمهايش از مابقي تكنولوژي ها بيشتر بوده 
خود اختصاص داده است. اتحاديه اروپا به  2012% از كل ظرفيت جديد را در سال 37است، به طوري كه در حدود 

همانطور كه سهم توليد برق خود را با اين سيستمها افزايش داده است، شروع به تاثير گذاري بر ساختار و مديريت 
سيستمهاي برقي اروپا را نيز آغاز نموده و در حال رويارويي و برخورد با موانع متعددي از جمله رقابت مستقيم با توليد 

  برق مرسوم و اشباع شبكه هاي محلي مي باشد. كنندگان

را در حالي به پايان رساندند كه ظرفيت فتوولتائيك نصب شده آنها نسبت به  2012كشورهاي ايتاليا و آلمان سال 
  ظرفيت بادي بيشتر بوده است. به طوري كه روي هم رفته نزديك به نيمي از كل ظرفيت جهاني مي باشد.

  

  

  

  

  

  

  

گيگاواتي از خود بر جاي نهاد كه كمي بيش از دو سال گذشته خود بوده است و مجموع  7,6كشور آلمان ركوردي 
تراواتساعت برق در اين  28در حدود  2012گيگاوات رسانيد. سيستمهاي فتوولتائيك در سال  32,4ظرفيت خود را به 

  مي باشد.  2011% بيش از سال 45كشور توليد نمودند كه 

گيگاوات ظرفيتي كه در اين سال وارد  3,6گيگاوات رسانيد در حالي كه  16,4ايتاليا مجموع ظرفيت خود را به كشور 
  اضافه نموده بود. 2011شبكه نموده به مراتب كمتر از ظرفيتي است كه در سال 

گيگاوات)،  0,9ن(گيگاوات)، يونا 0,9گيگاوات)، انگلستان( 1,1ساير بازارهاي برتر اتحاديه اروپا شامل فرانسه(
% يا بيشتر رشد داشته، به 30گيگاوات) مي باشد. در كل ظرفيت اضافه شده  0,6گيگاوات) و بلژيك( 0,8بلغارستان(

  كاهش يافته است.  2011برابر شده اگر چه بازار فرانسه نسبت به سال  6طوري كه بلغارستان ظرفيتش 
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گيگاوات ظرفيت نصب شده از سيستمهاي فتوولتائيك در  12,5فراتر از مرزهاي كشورهاي اتحاديه اروپا، در حدود 
گيگاوات)، اياالت متحده  3,5اضافه گرديده است. بزرگترين بازار مربوط به كشور چين( 2012سرتاسر جهان در سال 

 7آسيا با گيگاوات) بوده است. قاره  1گيگاوات) و هند(نزديك به  1گيگاوات)، استراليا( 1,7گيگاوات)، ژاپن( 3,3آمريكا(
قرار گرفتند. قاره آسيا خود را به سرعت  2012گيگاوات بعد از قاره اروپا تا انتهاي سال  3,6گيگاوات و آمريكا شمالي با 

  به اروپا رسانيد و در مقام دومي براي كل ظرفيت عملياتي قرار گرفت.

رسانيد. ايالت كاليفرنيا با افزايشي  2012گيگاوات تا انتهاي سال  7,2اياالت متحده آمريكا مجموع ظرفيت خود را به 
  درصدي از كل ظرفيت آمريكا را به خود اختصاص داد. 35گيگاوات، ظرفيت  1بيش از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گيگاوات رسانيد كه البته اين ميزان كمتر از انتظاراتي بود كه براي  4برابر كرده و به  2چين ظرفيت خود را تا پايان سال 
  ه بودند. خود در نظر گرفت
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 feed‐in tariff (FIT)گيگاوات رسيد كه عامل محرك آن به خاطر  6,6% افزايش به بيش از 35ظرفيت كل در ژاپن با 
  جديد مي باشد. 

گيگاوات ظرفيت نصب شده داشت كه نسبت به سال  2,4استراليا در حالي سال خود را به پايان رسانيد كه نزديك به 
 5در جنوب استراليا از هر  2012است. طبق برآوردهاي انجام شده در ابتداي سال  % رشد داشته70در حدود  2011
خانه به سيستمهاي فتوولتائيك پشت بامي مجهز شده اند. كشور هند نيز شاهد رشد چشمگيري بوده كه ظرفيت  1خانه 

  گيگاوات رسانيده است. 1,2برابر نموده و در كل به  5خود را بيش از 

از بازارهاي سنتي اتحاديه اروپا سرعت رشدشان شروع به كاهش نمود، پايين آمدن قيمتها راه را براي همانطور كه برخي 
رقابت بازار فتوولتائيك در سرتاسر جهان آسان تر نمود.  نامبيا و آفريقاي جنوبي پاركهاي خورشيدي بزرگي را در سال 

ريقايي ساخت پروژه هايي را براي كمك به تقاضاي كشور آف 20وارد شبكه نمودند و شركتهاي چيني در حداقل  2012
  بخش صادرات چين آغاز نمودند.

يكي  2012رشد سيستمهاي مستقل از شبكه، به خصوص در كشورهاي در حال توسعه در حال رشد مي باشد. در سال 
% برق مورد نياز 100 از بزرگترين سيستمهاي مستقل از شبكه در جهان در جنوب اقيانوس آرام و در توكالئو براي تامين

  به بهره برداري رسيد. 

امروزه هر چند اكثريت ظرفيت نصب شده سيستمهاي فتوولتائيك متصل به شبكه مي باشند ولي پروژه هاي مستقل از 
شبكه در كشورهاي توسعه يافته اي همچون استراليا، اسرائيل، نروژ، سوئد و اياالت متحده آمريكا، نيز سهم قابل توجهي 

  فيت نصب شده را به خود اختصاص داده اند. از ظر

در حدود  2012% ظرفيت نصب شده را در سرتاسر جهان نشان مي دهد به گونه اي كه در سال 1كمتر از  BIPVبازار 
مگاوات تخمين زده شده است. ركود اقتصادي باعث كاهش رشد در اين زمينه بوده است. اروپا بزرگترين بازار را در  100

  شركت فعال به خود اختصاص داده است.  50ا بيش از اين بخش ب

نيروگاه با ظرفيتي  90در حدود  2013تعداد پروژه هاي مقياس بزرگ در كشورها رو به افزايش مي باشد. در اوايل سال 
عدد از  50مگاوات به بهره برداري رسيدند. ظرفيت تجمعي 10نيروگاه با ظرفيت حداقل  400مگاوات و  30بزرگتر از 

كشور در سراسر اروپا، آمريكاي  12گيگاوات رسيده است و حداقل  4به بيش از  2012بزگترين نيروگاهها تا انتهاي سال 
وارد شبكه  2012نيروگاهي كه در سال  20مگاوات دارند. از بيش از  30شمالي و آسيا نيروگاههايي با ظرفيت بيش از 

مگاواتي در  214مگاواتي در ايالت آريزونا و يك نيروگاه  250تين فيلم  شدند مي توان به دو تا از بزرگترين نيروگاههاي
  گجرات هند اشاره نمود. 
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همچنان كوچك مي باشد، اما عالقه به استفاده از آن به دليل راندمان باالتر در مناطقي كه تابش باالتر و  CPVبازار 
وارد شبكه شد و در اواسط سال  2011رطوبت پايين تر دارند رو به افزايش مي باشد. اولين پروژه چندمگاواتي در سال 

كشور در سرتاسر جهان به بهره برداري رسيد.  20در حداقل  مگاوات 100نيروگاه با ظرفيتي بيش از  100بيش از  2012
به بهره برداري رسانيد و به دنبال آن كشورهاي  2012اياالت متحده آمريكا بزرگترين ظرفيت را در ايالت كلرادو در سال 

دي چون آفريقاي به بازارهاي جدي CPVاسپانيا، چين، چين تايپه/تايوان، ايتاليا و استراليا مي باشند. گسترش بازار 
  شمالي، خاورميانه و آمريكاي جنوبي نيز رسيده است. 

در برخي از كشورها، سيستمهاي فتوولتائيك نقش اساسي را در توليد الكتريسيته ايفا نمودند به طوري  2012در سال 
ا تامين نموده اند. البته % از تقاضاي برق كشور خود را با اين سيستمه5% و در آلمان در حدود 5,6كه در ايتاليا در حدود 

  الزم به ذكر است كه در ماههاي آفتابي، سهم بيشتري را به خود اختصاص دادند. 

% از كل برق مورد نياز 2,6ظرفيت فتوولتائيك نصب شده در كشورهاي اتحاديه اروپا براي در حدود  2012تا پايان سال 
  رق ساالنه توليد نموده اند.تراواتساعت ب 110اين كشورها كافي بوده است به طوري كه 

  

  صنعت فتوولتائيك

نيز سال خوبي براي توزيع كنندگان سيستمهاي فتوولتائيك، نصابها و مصرف  2012، سال 2011به همان ميزانِ سال 
كننده ها بوده است. در حالي كه توليد كنندگان سلولها و ماژولها براي سودآوري خود دست و پا مي زدند. ظرفيت انبارها 

اضافه گرديد و اين عمل باعث گرديد تا ظرفيت  2011و  2010به صورت سرسام آوري به خصوص در چين در سال هاي 
مجددا كاهش يابد. قيمتهاي پايين باعث  2012توليد و عرضه بيش از حد انتظار رقابت پذير گردد و قيمتها در سال 

  براي رقابت به چالش كشيده شوند. CPVگرديد تا شركتهاي تين فيلم و صنايع 

كاهش يافت، در حالي كه قيمتهاي تين  2012% يا بيشتر در سال 30سيليكوني  ميانگين قيمت ماژولهاي كريستالي
% كاهش يافت. هزينه هاي نصب نيز كاهش يافت البته نه به اندازه كاهش قيمتها. از سه ماهه دوم سال 20فيلم در حدود 

دالر بر وات  7ان از هزينه هاي سيستمهاي فتوولتائيك مسكوني كشور آلم 2012نسبت يه مدت مشابه در سال  2008
دالر بر وات كاهش يافته است و اين در حالي است كه قيمتهاي سيستمهاي فتوولتائيك مسكوني در آمريكا تنها  2,2به 
  دالر بر وات كاهش يافته است.  5,5تا 

ندكي توليد شده اند كه ا 2012گيگاوات ماژول در سال  35,5گيگاوات سلولهاي كريستالي سيليكوني و  31,9حدود 
ظرفيت توليد ماژول افزايش يافت.  2012مي باشد. با وجود تعطيلي برخي كارخانه ها، در پايان سال  2011كمتر از سال 
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% كاهش 15نزديك به  2012ظرفيت توليد كشور چين به تنهايي بيش از بازار جهاني است. توليد تين فيلم در سال 
  هم خود از كل توليد جهاني سيستمهاي فتوولتائيك ادامه داد. گيگاوات رسيد و به سقوط س 4,1يافت و به ميزان 

در طول دهه گذشته، رهبري در توليد ماژول از اياالت متحده آمريكا به ژاپن، اروپا و آسيا منتقل شده است. در سال 
ين در حالي بوده است) و ا 2011% در سال 82% از توليد جهاني را در دست داشته است(اين ميزان 86قاره آسيا  2012

% در 11به  2011% در سال 14است كه كشور چين تقريبا دو سوم توليد كل جهان را داشته است. سهم قاره اروپا نيز از 
% باقي مانده 3% رسيده است. سهم اياالت متحده آمريكا همان 5% به 6كاهش يافته و ژاپن نيز سهمش از  2012سال 

كه سهم  2011اياالت متحده را به خود اختصاص داده اند و نسبت به سال  درصدي از توليد 29است. تين فيلمها سهم 
  درصدي داشته كاهش يافته است.  41

توليد  11گيگاوات را در سطح جهاني توليد نموده اند كه تعداد  35,5توليد كننده برتر ماژولهاي فتوولتائيك نيمي از  15
 كننده در قاره آسيا واقع هستند.

 2012كننده آمريكايي سيستمهاي فتوولتائيك در سالهاي اخير از گردونه صنعت خارج شدند. در سال توليد  24بيش از 
% از توليدات داخلي 90توليد كننده چيني از صنعت خارج شدند. در كشور هند نيز  50توليد كننده اروپايي و  10نيز 

  تعطيل گرديدند.

 Hanwha Groupد اياالت متحده امريكا هستند و شركت ساير شركتهاي آسيايي مشغول خريد فنĤوريهاي نسل جدي
  بوده را خريداري كرده است.  2008آلماني كه برترين توليد كننده در سال  Q‐Cellsكره جنوبي شركت ورشكسته 
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ژاپني خط توليد خود را تعطيل نمودند و يا به حالت تعليق براي  Panasonicآمريكايي و  First Solarشركتهاي 
آمريكايي ساخت و ساز تين فيلم هايش را در كارخانه كلرادو متوقف كرد  GEبرنامه كارخانه هاي جديد درآمدند. شركت 
آلماني نيز اعالم كرد كه توليد سلول و پانل را در  Boschدارد. شركت  R&Dو اعالم نمود كه برنامه اي براي بازگشت به 

  ز خروج خود را از صنعت فتوولتائيك اعالم نمود. متوقف خواهد نمود. شركت زيمنس ني 2014سال 

سرمايه گذاري كرده اند تا هزينه هاي خود  R&Dشركتهاي باقي مانده در اين صنعت براي بهبود فرآيند توليد بيشتر در 
  را كاهش دهند. 

تند، از سويي ديگر در حالي كه برخي از توليدكنندگان ظرفيت توليد خود را اندك نمودند و يا فروشگاههاي خود را بس
توليد كنندگان ديگري كه بيشتر در كشورهاي در حال توسعه واقع هستند، وارد بازار جديد اين صنعت شدند. كارخانه 

افتتاح گرديدند، از اروپا به تركيه، از قزاقستان به ژاپن و از مالزي به آمريكا.  2012هاي جديد در سراسر جهان در سال 
براي تامين عرضه داخلي كشورش  2013مگاوات در اوايل سال  20براي توليد ماژول به ظرفيت اتيوپي نيز كارخانه اي 

  راه اندازي نمود.

 Skylineنيز بسيار آشفته بوده است. بسياري از شركتها از جمله  CPVبراي صنعت  2012سال  Solar و 
GreenVolts  آمريكايي هر دو تعطيل كردند وSolFocus كرده كه تصميم به فروش گرفته است.  امريكايي نيز اعالم

اما شركتهايي كه هنوز فعال مانده اند، زمان و پول خود را در ساخت و ساز بازارهاي نوظهور افزايش داده اند. اين صنعت 
در حال حاضر در مرحله تجاري سازي است ولي كماكان چندين چالش پيش رو دارد از جمله تامين منابع مالي مورد 

  روژه هاي مقياس باال.نياز براي پ
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  "2012انرژيهاي تجديد پذير روستايي در سال "

  
  : مقدمه

 اكثر . برايبه توسعه اقتصادي امري ضروري استامروزه دسترسي به خدمات مدرن و پايدار انرژي جهت دستيابي 
 برق شبكه انتقال از تر صرفه به مقرون بسيار شبكه از مستقل تجديدپذيرهاي از استفاده شبكه از دور و پراكنده كاربران

 تجديدپذير هاي انرژي شبكه به متصل ظرفيت گسترش بيشتر هرچه توسعه حال در كشورهاي زمان همين در. باشد مي
 انداز چشم بالقوه بصورت و شد خواهد قيمت كاهش و بازار اين بسط باعث درآينده خود نوبه به كه اند نموده آغاز را

  .بخشيد خواهد بهبود را روستائي تجديدپذير هاي انرژي گسترش

ميليارد   6/2ميليارد نفر از مردم به شبكه سراسري برق دسترسي ندارند و همچنين   3/1در سراسر جهان در حدود 
درصد افرادي كه به برق  99تقريبا  .خت و پز در سراسر جهان وجود دارداجاق سنتي براي تامين نياز گرمايش و پ

مناطق روستايي نفر رقم مذكور در  5نفر از هر  4د در كشور هاي در حال توسعه زندگي مي كنند و دسترسي ندارن
 توسعه، حال در كشورهاي روستايي مناطق از بسياري . همچنين درزندگي مي كنند جنوب آسيا و جنوب صحراي آفريقا

 روستائي، گرمايش بازار و پز و پخت مقوله بنابراين در. گران و زمانبر مي باشد اقتصادي لحاظ از برق هاي شبكه به اتصال
 جايگزيني مي توانند پايدار حلي راه عنوان به گردند، مي تغذيه تجديدپذير هاي انرژي بوسيله كه جديد اجاق هاي

 .باشند سنتي توده زيست اجاقهاي مناسب براي

 انرژي بازار. باشد مي متفاوت بسيار مختلف مناطق در توسعه حال در كشورهاي در روستائي تجديدپذير هاي انرژي بازار 
 ساخته چارچوبهاي كمبود با مبارزه حال در همچنين و بوده تحول حال در دائما و پويا بسيار روستائي تجديدپذير هاي
      گسترش و بسط حال در توسعه حال در كشورهاي ها، سامانه و فنĤوري ها بر تمركز با عالوه به .باشد مي شده

 برق گسترش براي اهدافي كشورها بيشتر. باشند مي روستائي تجديدپذيرهاي حوزه بازار پرورش براي سياست هايي
 هاي شبكه از برخي شامل اين كه دارند خود كار دستور در را تجديدپذير كوچك هاي شبكه يا و شبكه از مستقل رساني

 منابع بكارگيري در خصوصي بخش مشاركت افزايش. باشد مي نيز تجديدپذيرها حوزه در شبكه به متصل برقرساني
 وجود به مناطق اين در كار و كسب براي جديدي مدلهاي تا شده موجب روستايي، و افتاده دور مناطق در تجديدپذير
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 گذاران سرمايه براي اقتصادي رشد و روستائي تجديدپذير هاي انرژي بازار جذابيت افزايش باعث پيشرفتهايي چنين و آيد
   .گردد

بازار  قرار داد به عنوان مثال مي توان به  مصرف كنندگان را مي توان در اين در مجموع طيف وسيعي از توليد كنندگان و
سازمان  ،توليدكنندگان بخش دولتي در تمام صنايع مرتبط با انرژي هاي تجديدپذير،توزيع كنندگان كوچك خصوصي 

ژانس هاي برق روستايي منطقه اي و آ -، دولت هاي محلي بانك هاي توسعه ،ها) NGOهاي بين المللي غير دولتي (
  . اشاره نمود

امروزه كشور هاي در حال توسعه با توجه به برنامه هاي كاهش توليد سرب و آلودگي كه در دست اجراء دارند و نيز با 
پذير در مناطق روستايي برنامه ريزي نموده و توجه به هدف دستيابي به انرژي پايدار جهت استفاده از انرژي هاي تجديد

. تخمين زده شده كه جهت دسترسي به انرژي مدرن در اين بخش تا سال هاي متعددي را در دست اجرا دارندپروژه 
نيز تخمين زده سرمايه  IEA ارد دالر مي باشد و همچنين آژانسميلي 41تا  36نياز به سرمايه گذاري ساالنه  2030

برابر افزايش يابد تا دسترسي جهاني به انرژي هاي نو تا  5در بخش انرژي روستائي الزم است كه بيش از  گذاري ساالنه
  محقق گردد. 2030سال 

، تنوع گزارشات و عدم رگترين مشكل، در گردآوري اطالعاتدر مجموع در بحث انرژي هاي تجديدپذير روستايي بز
فيايي كاربردهاي روستايي مي باشد كه عمال دستيابي به اطالعات دسترسي به همه اطالعات به دليل گستردگي جغرا

 سال در حوزه اين در مهم تحوالت بر اجمالي نگاه ادامه در وجود اين با آماري كامل در اين زمينه را غير ممكن مي سازد.
  .داشت خواهيم 2012
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  :ذير ها براي تامين انرژي روستاييروند پيشرفت تكنولوژي تجديدپ

پيشرفت هاي خوبي بوده ايم مانند: افزايش  در زمينه تامين نياز انرژي روستايي از منابع تجديدپذير شاهد 2012 در سال
ن برنامه هاي كاربردي در اين ، بهبود دانش در خصوص كابردهاي محلي انرژي هاي تجديدپذير، تدويسرمايه گذاري

، خورشيد و بايوگاز (كه در اين زمينه شاهد از منابع بادكه هاي كوچك و محلي ، توجه به تامين انرژي با كمك شببخش
  .اهش قيمت تمام شده نيز بوده ايم)ك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

همچنين در زمينه آموزشي ، برنامه هاي زيادي براي آموزش جوامع روستايي براي استفاده از انرژي هاي تجديد پذير 
. همچنين برنامه هايي براي آموزش اجراء درآمده است مناطق مختلف بهجهت تامين نياز هاي گرمايشي و پخت وپز در 

تعمير و نگهداري از اين سيستم ها در حال تدوين واجراء مي باشد كه در صورت اجراء باعث كاهش هزينه هاي مربوط به 
  .جزاير و مناطق دورافتاده مي شود تعمير و نگهداري در

، هزينه سيستم هاي كوچك نيز كاهش يافته است ولتائيكش كلي قيمت سيستم هاي فتوبا توجه به روند رو به كاه 
با بهره وري باالتر و افزايش قابليت اعتماد اين  LED، توليد المپ هاي اين موضوع بهبود كيفيت باتري ها عالوه بر

. افزايش دامنه توان امين نياز انرژي روستايي شده استسيستم ها موجب افزايش استقبال از اين سيستم ها براي ت
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. مانند تامين نياز هاي كلينيكي وارد بتوان از آنها استفاده نمودوات باعث شده در تمام م 10حتي تا  SPSسيستم هاي 
  . كشورهاي جنوب صحراي آفريقادر برخي از مناطق 

به عنوان مثال  د طق روستايي در حال نصب مي باشنوات در منا 200تا  10در محدوده  SHSسيستمهاي فتوولتائيك 
  .يتم ها نصب و راه اندازي شده استميليون نوع از اين س 1/2در كشور بنگالدش بيش از  2013در ماه مارس سال 

كيلووات توسعه يافته است و عملكرد اين سيتم ها به دليل بهبود كيفيت  50ظرفيت توربين هاي بادي كوچك نيز تا 
مصر، اتيوپي، كنيا، لسوتو، . كشور هاي ي بي سيم آنها افزايش يافته استژمواد اوليه مورد استفاده و نيز تكنولو

استفاده از توربين هاي . ز اين توربين ها تدوين نموده اندبرنامه هايي را جهت نصب و تامين انرژي ا ماداگاسكار، و مراكش
  . سايز متوسط نيز رو به افزايش استبادي 

افتاده در حال  كيلوات به طور گسترده در مناطق روستايي ودور 1ختلف از جمله توربينهاي ميكرو آبي نيز در توان هاي م
  .استفاده مي باشند

ي قبل به رشد خود استفاده مستقيم و حرارتي از منابع زمين گرمايي با دماي پايين در مناطق روستايي نيز مانند سالها
كنيا  و فه نيست ولي برخي كشور هاي مانند اكوادور. تاسيسات برق در مقياس كوچك هنوز مقرون به صرادامه داده است

  .نه ها به اين بخش تخصيص داده اندبودجه هاي تحقيقاتي خوبي را جهت كاهش هزي

استفاده از انرژي حرارتي خورشيدي به صورت كامال تجاري درآمده و در طيف بزرگي از كاربردها از تامين سرمايش و 
حرارتي صنعتي قابل استفاده مي باشد و امروز سيستم هاي زيادي از اين نوع در گرمايش خانگي تا تامين نيازهاي 

مناطق مختلف نصب شده اند به عنوان مثال مي توان به استفاده از اين سيستم ها براي تامين گرمايش وسرمايش خانگي 
  شهري و روستايي در چين و  ديگر كشورهاي در حال توسعه اشاره نمود.
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مانند سالهاي قبل به رشد  2012براي خشك نمودن و فرآوري مواد خام اوليه زيست توده جامد در سال  برنامه كشور ها
. رمايش و پخت و پز استفاده مي شودخود ادامه داده و از اين مواد عمدتا براي توليد بيوگاز روستايي جهت مصارف گ

وري به نسبت ساده اي است و امروزه تعداد اين سيستم ، فناايي توسط انواع هاضم هاي روستاييفرايند توليد بيوگاز روست
  . د مي كنند روبه افزايش استها كه در مقياس تجاري ازكود حيواني و زائدات دامپروري روستايي بيوگاز تولي

احداث تاسيسات روشنايي براي توليد بيوگاز و نيز تعمير و نگهداري اين سيستمها هزينه هاي بااليي هم دارد كه اين 
د مانعي براي گسترش بيشتر اين صنعت مي باشد ولي با وجود اين مشكل هرساله شاهد رشد ظرفيت نصب شده اين خو

ي تامين برق ميليون سيستم هاضم بيوگاز برا 48حدود  2011سيستم ها مي باشيم به عنوان مثال تا پايان سال 
دركامبوج و  ميليون ) و مابقي 4/4) و هند ( ميليون  8/42. بيشتر اين سيستم ها در چين ( روستايي نصب شده است
  . ميانمار نصب شده است

انول نيز مي توان به جاي منابع چوب و زغال سنگ در كاربرد سنتي زيست توده و براي مصارف پخت وپز استفاده از ات
در كشور  2012ميليون ليتر در سال در اوايل سال  2. به اين منظور يك سايت توليد اتانول با ظرفيت حدود ودنم

شاورز ك 3000زائدات كاساو را از  ي تامين منبع اوليه توليد اتانول، پسمانداين سايت برا .موزامبيك افتتاح شده است
  . گفتني است اين سوخت از لحاظ قيمت قابل رقابت با قيمت زغال سنگ در منطقه مي باشد.منطقه خريداري مي نمايد
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  : سياستها و چارچوب هاي قانوني

سياستهايي كه در زمينه ترويج و ترغيب سرمايه گذاري در بخش انرژي هاي تجديدپذير در كشور ها وضع مي گردد 
  .يشترسرمايه در اين مقوله مي گرددنقش مهمي در سرعت بخشيدن به رشد و استقرار اين منابع و نيز جذب ب

هاي تجديدپذير و حل چالش هاي دسترسي به آنها امروزه كشورها از طيف وسيعي از استراتژي ها براي ترويج انرژي 
، تمركز بر سياست هاي حمايت از فقرا در مناطق روستايي و تهيه نند. اهداف اصلي اين استراتژي هااستفاده مي ك

يريت سيستم چارچوب هايي براي جذب سرمايه گذاري دراين حوزه و نيز حمايت از مشاركتهاي محلي براي توسعه و مد
. برنامه ريزي كشور ها براي اجراي اين استراتژي و برخورداري از روند رو به رشد در زمينه انرژي استوار استهاي انرژي 

. امروزه سياستگذاران در اين بخش با بهره طح بلند مدت و ميان مدت بوده استهاي تجديدپذير روستايي در هردو س
ي اجتماعي و ي را تدوين مي كنند كه به واقعيت ها، برنامه هايارب تلخ و شيرين چندين دهه گذشتهگيري از تج

  .اقتصادي نزديكتر است

رويكردهاي از باال به پايين و رويكردهاي از پايين به باال (درون زا) عمده ترين رويكردهاي موجود در اين بخش مي باشد 
آژانس هاي برق رساني روستايي در كشور هاي صحراي آفريقا از  توان به رويكرد در حال اجراء در به عنوان مثال مي

، ن رويكرد مي توان چين، برزيل. از جمله ديگر كشور هاي فعال در ايميالدي تا به امروز دنبال مي شود 1990اواخر سال 
انرژي پايدار مي دسترسي به هند و آفريقاي جنوبي را نام برد كه در حال توسعه برنامه هاي خود در مقياس بزرگ جهت 

(رويكرد از باال به پايين). همچنين تعاوني هاي روستايي نيز با هدف اجراي طرح هاي برق خارج از شبكه در باشند
  ).درون زا  –باال  به پايين از رويكرد(كاستاريكا و فيليپين در بخش روستايي مشغول به كار شده اند

  
، كنيا، مكزيك و سريالنكا نيز برنامه هايي را جهت تشويق بخش دولتي مالي ،بنگالدش ،برخي از كشور ها مانند آرژانتين

و خصوصي در راه اندازي سيستم هاي خارج شبكه انرژي هاي تجديدپذير در كشور هاي خود به اجراء درآورده اند در 
. از آن اده مي كنندهاي بين المللي استف حالي كه برخي ديگر از كشور ها براي ساخت اين سيستم ها همچنان از كمك
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راه  ئيس و انگلستان براي، سوكه با حمايت كشور هاي استراليا، آلمان، هلند، نروژ EnDevجمله مي توان به برنامه 
در كشور هايي مانند بنين، بوليوي، بوركينافاسو، اندازي سيستم هاي انرژي هاي تجديدپذير روستايي خارج از شبكه 

  . ه و پرو اجراء مي شود اشاره نموداگوئ، نيكاربروندي، اندونزي، نپال

برخي از كشور ها براي تامين نياز هاي برق و انرژي روستايي خود از منابع تجديدپذير اهدافي را براي خود تعيين نموده 
اشاره قاي جنوبي و زيمباوه ، آفريه از آن جمله مي توان به بنگالدش، بوستوانا، اتيوپي، ماالوي، جزاير مارشال، نپالاند ك
   نمود.

با توجه به روند  2012برخي ديگر از كشورها اهداف خود را در زمينه راه اندازي سيستم هاي خارج از شبكه در سال 
  . روز كرده اند مانند چين و برزيل تكنولوژي و نياز خود به

  
از طريق  2013را تا سال ميليون خانوار خود  78) در نظر دارند تا برق مورد نياز Eco wasكشورهاي غرب آفريقا (

 2012. همچنين اين كشورها در اكتبر سال بكه هاي سراسري برق تامين نمايندشبكه هاي كوچك و منفصل از ش
انرژي هاي  % از نياز انرژي جمعيت كشور هاي خود را با سيستم هاي غير متمركز 25تصويب نمودند كه حداقل 

به شبكه ذكر شده مقابله با چالش هاي اصلي منطقه كه عدم دسترسي  . هدف اصلي برنامه هايتجديدپذير تامين كنند
ه ميليون نفر از ساكنين كشور هاي غرب آفريقا ب 170. گفتني است در حال حاضر بيش از سراسري برق است، مي باشد

نگي هاي خادر بخش انرژي روستايي بسياري از برنامه ها بر اجراء سيستم  .شبكه سراسري برق دسترسي ندارند
. از جمله مي توان به كشور هند اشاره نمود كه جهت تامين نياز انرژي مناطق روستايي از خورشيدي متمركز مي شود
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. همچنين در بنگالدش پروژه برقرساني روستايي و رت مستقل از شبكه استفاده مي كندسيستم هاي فتوولتائيك به صو
سيستم خانگي  1000دود در حال حاضر در اين پروژه روزانه ح .تجديدپذير در حال اجراء مي باشد توسعه انرژي هاي

غير دولتي مديريت و سازمان  40) و حدود DCOL. اين پروژه توسط شركت توسعه زير ساخت بنگالدش (نصب مي شود
  .اجراء مي شود

يي است كه سياست براي اجراي چنين پروژه هايي در سطح وسيعي از كشور ها نياز به برنامه ريزي و سرمايه گذاري باال
هاي تشويقي دراين بخش مي تواند نقش مهمي را ايفا نمايد به عنوان مثال پرداخت يارانه هاي تشويقي به سازندگان 

، يكي از سياست هاي تشويقي موثر بوده و باعث شده تا هزينه اوليه اين هاي انرژي هاي تجديدپذير روستاييسيستم 
  آنها در طول دهه گذشته آسانتر گردد. سيستم ها كاهش يابد و خريد و نصب 

مالي اغلب شامل وام هاي دراز سياستهاي تشويقي بسيار متنوع و مختلف هستند به عنوان مثال در بنگالدش مشوق هاي 
  . ساله مي باشد 5وام هاي كم بهره  ، كمك هاي مالي براي پوشش تا يك سوم كل هزينه اوليه ومدت

درصد از هزينه هاي سرمايه اي را به شركت هاي  80يارانه اي برق روستايي تا سقف  در سنگال و اوگاندا صندوق هاي
  .هاي تجديدپذير ، پرداخت مي كنند ارائه دهنده خدمات جهت برقرساني روستايي با استفاده از فناوري هاي انرژي

ن گونه پروژه ها دت مالي در ايبرخي از مناطق از بودجه هاي محلي به عنوان يك ابزار براي رسيدن به پايداري بلند م
نمودن استفاده  . برخي كشور ها مانند اوگاندا و ماالوي نيز سياستهاي حمايتي خاصي را جهت تسهيلاستفاده مي كنند

  . تصويب نموده اند 2012ذير در سال از منابع بودجه محلي براي سيستم هاي تجديدپ

، ترويج استفاده از انرژي هاي اد ظرفيت هاي محليبودجه جهت ايج هدف اصلي اجراي اين سياست ها تخصيص
تجديدپذير و مشاركت موثر مردم محلي در فرايند تصميم گيري و برنامه ريزي انرژي بوده و اجراي اين سياست ها نيز 

  .ل مناسب در بخشهاي مختلف مي باشدنتيجه شكست هاي دهه هاي قبل به دليل نبودن تعام

   

  روند صنعت و مدلهاي كسب وكار: 

. همچنين رويكرد كه به صورت متمركز صورت مي گيرد ارائه خدمات به بازار هاي روستايي طي دو دهه اخير است
دولتها به سرمايه گذاري در اين بخش و كمك گرفتن از سرمايه گذاران بخش خصوصي در حال حاضر نقش كليدي در 

. اين امر توانسته به جذب مشتريان كم درآمد نيز كمك كرده و باعث رشد ايي داردنرژي هاي تجديدپذير روستتوسعه ا
  در بازار انرژي روستايي و خدمات مربوطه شده است.  فزاينده اي
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شده و در حال  امروزه بيشتر منابع مورد نياز براي اجراي برنامه هاي برق رساني به صورت انحصاري توسط دولتها تامين
مات انرژي خارج . پس ازدو دهه مدلهاي كسب و كار تجاري و شبه تجاري در حال ورد به بخش خدشدتوسعه نيز مي با

. از طرف ديگر تعدادي از طرح هاي نويد بخش و اميد وار كننده طي سالهاي اخير توسط تعدادي از از شبكه مي باشند
نرژي هاي تجديدپذير براي تامين طيف وسيعي ذينفعان در حال ظهور بوده كه جهت ارائه خدمات مالي پايدار مبتني بر ا

  .يي مي توان از آنها استفاده نموداز نيازهاي انرژي روستا

در الئوس و ولسوتو و نپال چنين طرح هايي با مشاركت بخش خصوصي و دولتي جهت تامين انرژي براي قشر فقير 
ي براي تمام اقشار بود دسترسي به خدمات انرژ. هدف اين مدل بهدر حاالجراء مي باشد جامعه روستايي به نام مدل 

انرژي و ، توسعه يكپارچه سازي جامعه روستايي، افزايش آگاهي از سياست ها، ايجاد ظرفيت در سطح ملي و محلي
بيشتر در سرمايه  ايجاد محيط مناسب براي بخش خصوصي، كار آفريني و ارزش آفريني، سياست هاي توسعه روستايي

  . موجب افزايش پايداري انرژي گردد تواند گذاري بوده كه مي

توليد برق در مقياس كوچك و  ، كاهش قيمت در تجهيزاتكار عبارتند از نوآوري تكنولوژي خدمات مدلهاي كسب و
الي سوختهاي فسيلي براي ، آگاهي رو به رشد براي دسترسي به انرژي و فرار از قيمت بابزرگ، گسترش فناوري مدرن

  .پخت و پز

، مدلهاي ذكور باعث كمك به شكل دادن ساختار سرمايه گذاري ني اجتماعي و تاثير سرمايه گذارير كار آفريبا ظهو
، شوند و فرايند خدمات پس از فروش نوآورانه در بازارهاي روستايي و يكپارچه سازي تجارب گذشته در همين بحث مي

  .تر مي سازند كسب وكار را توانمنددسترسي به منابع مالي خرد و محيط مناسب 

در فرايند تجاري سازي استفاده از سلولهاي free‐ for‐ service و   so‐ called‐dealerطي دو دهه گذشته مدلهاي
. هر دو مدل بر امتيازات منحصر بفرد به ي كسب وكار كوچك استفاده شده استخورشيدي فتوولتائيك براي دفع نيازها

. (به عنوان مثال بخش از هزينه اوليه هدفمند نمودن يارانه ها استوارندبر پايه يك منطقه و يا مناطق خاص تكيه دارند و 
  سرمايه ياتمام هزينه)

محيط  با گذشت زمان اين طرح ها توسعه يافته و شامل انواع مختلف مشاركت هاي دولتي و خصوصي با نگرش توسعه
  . هاي كسب و كار خاص شده است

با  dealer، از مدلهاي  aidارداد هاي خدماتي ميان مدت خود با خروجي بر اساس به عنوان مثال برنامه بوليوي در قر
سال به صورت منحصر به فرد و همراه با گزينه  5تا  2كمك طرح تامين امتياز سنتي استفاده كرده و آن را براي مدت 

  )  ساله 5تا  2هاي متعدد براي مالكيت ارائه مي دهد . (اجاره به شرط تمليك براي دوره 
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را به هندوراس و  SHSكه سيستم هاي كيت  soluzباقي مدلها به صورت ترتيبات اجاره اي هستند مانند شركت 
  . اجاره به شرط تمليك ارائه مي دهدجمهوري دومينيكن به صورت اجاره اي يا 

براي ارئه خدمات قابل توجه ترين پروژه در اين مدل كسب وكار انرژي هاي تجديدپذير با كمك بخش خصوصي و دولتي 
. اين پروژه با يتنام فعال است، مغولستان و وخورشيدي در آرژانتين، بنگالدش، چين، هند، اندونزي SHSسيستم هاي 

همكاري مشترك دولت و برخي نهادهاي بزرگ جهاني مانند بانك جهاني انجام شده و بر جايگزيني سوخت هاي سازگار 
  . خت هاي ديزلي و فسيلي استوار استسو با محيط زيست و مقرون به صرفه به جاي

) به برنامه MINI UTILITIES BUSINESS MODELSدر مجموع مدلهاي كسب و كار كوچك صنعت آب و برق (
، ارائه قيمت مناسب به مشتريان و مديريتي باال و وابسته به بازار، دسترسي به منابع قابل اعتماد ريزي پيچيده و مهارت

. با وجود موارد فوق تعداد زيادي از شركتهاي خصوصي در حال اجراء موق مدل ي نياز دارندارچوب هاي نظارتي قوچ
  .مك انرژي هاي تجديدپذير مي باشندمذكور با ك

در ادامه به بررسي جزء به جزء در قاره ها پرداخته مي شود در يك نگاه اجمالي متوجه خواهيم شد كه دركشور هاي 
، در حالي فاوت زيادي بين كشورها وجود داردخدمات انرژي مدرن باال است و در آسيا تجنوب آفريقا ميزان دسترسي به 

. ميزان دسترسي به اين منابع در كشور هاي ديگر آسيا صفر مي باشد كه نرخ اين خدمات در برخي كشورها باال است در
  آمريكاي التين نسبتا باال مي باشد. 

جهت تامين انرژي مورد نياز براي پخت و پز و گرمايش روستايي سعي در امروزه تعداد كشور هاي در حال توسعه كه 
، در حال افزايش است و اين در حالي است كه متاسفانه ن پاك و دوستدار محيط زيست دارنداستفاده از منابع انرژي مدر

ن منطقه مي باشد درصد از ساكنين اي 76ميليون نفر كه  65هنوز بيشتر ساكنين كشورهاي جنوب آفريقا يعني حدود 
. وضعيت نرخ جمعيتي كه استفاده مي كنند براي تامين نيازهاي انرژي در پخت و پز و گرمايش از منابع سنتي و بومي

 . التين كمتر از آفريقاي جنوبي استبراي تامين انرژي بر منابع بومي تكيه دارند در آسيا و آمريكاي 

  

  وضعيت منطقه اي آفريقا :

انجام شده در سال هاي  ش هايبا وجود تال
، هنوز هم كشور هاي جنوب صحراي آفريقا اخير

داراي پايين ترين نرخ دسترسي به برق در جهان 
درصد ساكنين اين كشور ها  70هستند و حدود 
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) نيز برنامه هاي مشاركتي خود رادر زمينه انرژي هاي ECO WASكشورهاي غرب آفريقا ( .به برق دسترسي ندارند
 . اين مركز از فعال ترين مراكز در بحث انرژيمديريت مي كنند ECREEEبهره وري انرژي از طريق مركز  تجديدپذير و

، مركزي جهت توسعه و تعيين دستورالعمل و در قاره آفريقا مي باشد. مركز ياد شده انرژي وري بهره و تجديدپذير هاي
 ECO WASيي مي باشد كه در كشور هاي عضو سياست هاي بهره گيري از انرژي هاي تجديدپذير در جوامع روستا

. همچنين اين مركز داراي توافقنامه هاي استراتژيك با سازمان هاي بين المللي فعال در اين حوزه مانند اجراء مي گردد
IRENA، UNIDO و FAOكشور هاي عضو  2012. در اكتبر سال نيز مي باشدECO WAS  تصويب نمودند تا سال

درصد از نياز برق منطقه غرب آفريقا را از  19بيش از  2030درصد نياز برق منطقه خود و تا سال  10بيش از  2020
درصد نياز  25بيش از  2020. همچنين اين كشور ها متعهد شده اند تا سال انرژي هاي تجديدپذير تامين كنند منابع

منابع انرژي هاي تجديدپذير تامين كنند. طي سال هاي اخير راه اندازي شبكه هاي  انرژي جمعيت روستايي خود را از
نگاه هاي كوچك فعال در اين كوچك و محلي انرژي هاي تجديدپذير جهت ارائه خدمات به خانه ها در روستاها و رشد ب

به تعداد زياد مشاهده   ECO WAS ، به عنوان گزينه مناسب در مناطق روستايي و دور از شبكه در كشور هاي زمينه
  . ميشود

تعدادي از سازمان هاي منطقه اي و بين المللي اقدام به برگزاري كارگاههاي آموزشي شبكه هاي كوچك  2012در سال 
  .IRENA   ، LIGHTING AFRICA ، ECREEEير در روستا ها كرده اند از جملهانرژي هاي تجديدپذ

موجب تشويق ساير منطقه هاي  ECO WASي هاي انجام شده در منطقه تحوالت صورت گرفته به واسطه برنامه ريز
و  SADCراي توسعه جامعه جنوب آفريقا وز 2012ه عنوان مثال در سال قاره آفريقا به فعاليت در اين زمينه شده است. ب

برنامه ريزي به صورت رسمي موافقت خود را مبني بر ايجاد مراكز منطقه اي مشابه براي  EACجامعه آفريقاي شرقي 
اعالم نموده  ECREEEجهت ارتقاء بهره وري و توسعه انرژي هاي تجديدپذير در مناطق جنوب و شرق آفريقا مانند مركز 

. با مناطق قاره آفريقا دارا مي باشندكشور هاي شمال آفريقا بيشترين نرخ دسترسي به شبكه برق را در ميان ساير  .اند
تمام كشور  ECREEE انرژي هاي تجديدپذير غرب آفريقا ط مركز بهره وري و توسعهبرنامه ريزي هاي صورت گرفته توس

 LASTسال هاي اخير و تحت عنوان برنامههاي اين منطقه به استثناء سودان ظرفيت هايي را به برق روستايي خود در 

MAIL انرژي هاي تجديدپذير افزوده اند به كمك.  

نيروگاه با كمك منابع  7نقشه راه خود را جهت احداث  ECREEEحمايت مركز اعالم نموده با  2012سودان نيز در سال 
. همچنين اين كشور در حال حاضر در حال طراحي و پياده سازي يك برنامه موده استخورشيد، باد و زيست توده تهيه ن

ني و اداري الزم يكپارچه در خصوص بكار گيري انرژي هاي تجديدپذير در كشور خود و نيز ايجاد چارچوب هاي قانو
  .وصي و دولتي در اين حوزه مي باشدجهت تشويق سرمايه گذاري خص
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خانوار جمعيت از طريق  51559روستاي خود را با  3663كشور مراكش تحت حمايت برنامه جهاني برق روستايي تعداد 
هاي فتوولتائيك م سيستم هاي خارج از شبكه و شبكه هاي كوچك محلي با انرژي هاي تجديدپذير و به خصوص سيست

  . برقدار نموده است

غنا برنامه آزمايشي رابه اجراء درآورد كه طي آن قرار شد چراغ هاي نفتي را با روشنايي فتوولتائيك براي  2012در سال 
دراين  اين برنامه در پي كاهش يارانه پرداختي به نفت سفيد .ور افتاده و خارج شبكه تعويض كندتامين روشنايي نواحي د

روشنايي خورشيدي در سال  400000 غنا معادل هزينه مورد نياز براي . شايان ذكراست كهكشور به اجراء درآمده است
  . ه جديدا اين مبلغ كاهش يافته استيارانه به بخش روستايي براي نفت سفيد پرداخت مي كند ك

 ACCRA  ، GREATERمع روستايي در مطالعات الزم براي اجراي يك شبكه كوچك محلي براي جزيره ها و جوا

VOLTA  ، BRANG AHAFA  تكميل شده است 2012در سال .  

درصد  98هزار نفر در مالي طي شش سال گذشته اجراء شده كه حدود  740عمليات نصب و تامين برق روستايي براي 
درصد شده است.  17درصد به  1اين سيستم ها خارج از شبكه است و باعث افزايش نرخ روستاهاي برقدار اين كشور از 

 10قرار است به  2015ل درصد است و اين رقم تا سا 3در حال حاضر سهم تامين انرژي از منابع زيست توده در مالي 
  .درصد برسد

افزايش يافته و توان كل اين سيستم  2012احداث تاسيسات برق فتوولتائيك خارج از شبكه در موزامبيك در طي سال 
 5/0حدود  2010، ظرفيت نصب شده اين سيستم ها در موزامبيك در سال مگاوات رسيده 3/1به در كل كشور  ها

  .ستمگاوات بوده ا

ي در مالي سرمايه گذاري ميليون دالر در تامين سيستم هاي خورشيد 13بيش از  2012در سال  FUNAEصندوق 
ژه برق آبي پرو 8كوچك آبي (شامل  ميليون دالر براي احداث شبكه هاي 8. اين صندوق همچنين رقم كرده است

  .كوچك) تخصيص داده است

، حمايت مالي دولت رواندا و اتحاديه واندا با كمك و مشاركت بخش خصوصيبرنامه افزايش دسترسي روستاها به برق در ر
، جام شدهرژي آبي و انرژي زمين گرمايي است. هدف گذاري اناروپا در حال اجراء مي باشد اولويت هاي اين برنامه ان
مي باشد.  2017درصد در سال  50به  2009درصد در سال  6افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير در اين كشور از 

شد كه قرار است  2010اسپانيا جهت تحقق اهداف اين برنامه برنده يك منافصه پروژه اي در سال  LSOFOTONشركت 
  .ولتائيك تامين كندسيستم هاي فتو مدرسه در اين كشور را از طريق 300برق 

 SPPتانزانيا نيز در حال ساخت تعدادي تاسيسات نيروگاه هاي تجديدپذير در مقياس كوچك است مانند تاسيسات 
)small power producer در (Framework  اين كشور همچنين در نظر دارد تا با اجراي  2012در پايان سال .
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ستا را در سال هاي آتي انجام رو 12مگاوات عمليات برقرساني به  130پروژه در اين بخش با ظرفيت بيش از  60بيش از 
  .دهد

مدارس اين كشور اختصاص  ميليون دالر را به تهيه و نصب روشنايي خورشيدي براي 5/1مبلغ  2012زيمباوه در سال 
ستفاده از روشنايي ) همكاري با صنايع محلي را براي توسعه اREA. همچنين سازمان برق روستايي اين كشور (داده است

  . وده استخورشيدي و افزايش اشتغالزايي حاصل از اين توليد در صنايع را آغاز نم

توسط بانك جهاني به اجراء درآيد . همچنين قرار است اجراي اين  UAREPدر اوگاندا قرار است طرح برقرساني روستايي 
چند شبكه كوچك و  2012دولت اوگاندا در پايان سال  برنامه در پايان سال به تصويب دولت اين كشور برسد. به عالوه

. ير را به بخش روستايي اهداء نمودبيش از هزاران سيستم تامين انرژي جدا از شبكه با كمك انرژي هاي تجديدپذ
همچنين صندوقي متشكل از تامين كنندگان مالي براي اجراي پروژه هاي برق روستايي جهت سرعت بخشيدن به توسعه 

  ايجاد شده است.  2012ه را در اوگاندا در سال اين شبك

  

  

  :آسيا اي منطقه وضعيت

در قاره آسيا هند و چين دو كشوري بوده 
رمايه گذاري در اند كه بيشترين حجم س

ر در سال تجديدپذيمباحث انرژي هاي 
اين زمينه  . كه درهاي گذشته را داشته اند
غير متمركز به  جهت دستيابي به انرژي

. يشرفتهاي خوبي نيز دست يافته اندپ
به عنوان مثال كشورهاي  پيشرفت ظرفيت نصب شده كشور ها در قاره آسيا در مجموع بسيار متفاوت مي باشد

، نپال و ويتنام در سالهاي اخير پيشرفتهاي خوبي را در بخش انرژي هاي تجديدپذير داشته اند ولي برخي از مغولستان
و پاكستان هنوز هم خيلي به فعاليت در اين بخش نپرداخته اند و منابع بومي آنها براي گرمايش كشورها مانند افغانستان 

  . خت و پز همان منابع سنتي مي باشدو پ

رژي بسيار متفاوت است. نو ظهور در منطقه هستند ولي سطح و ميزان دسترسي جمعيت آنها به ان چين و هند دو اقتصاد
فر است و سرمايه گذاري كالني جهت دسترسي تمام نقاط كشور چين به شبكه برق ميليارد ن 3/1حدود  جمعيت چين

ميليون نفر چيني در مناطق روستايي اين كشور هنوز به شبكه سراسري برق دسترسي 4صورت گرفته است و تنها  
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اين كشور به  درصد از كل جمعيت 25ميليون نفر از جمعيت هند يعني چيزي حدود  290. اين در حالي است كه ندارند
منابع سنتي  درصد از بوميان اين كشور هنوز هم انرژي مورد نياز خود را از 66شبكه سراسري برق دسترسي ندارند و 

. هند اعالم نموده است كه درنظر دارد جهت دسترسي تمام نقاط كشور خود به برق و براساس انرژي بدست مي آورند
روستا را  500بيش از  2012روستاي را برقدار كند و تا پايان فوريه  90يش از ب 2017برنامه برق رساني روستايي تا سال 

. در سطح ايالتي نيز اين كشور برنامه استفاده از روشنايي فتوولتائيك به جاي المپ هاي نفتي موسوم ار نموده استبرقد
  را به اجراء درآورده است.

كشور چين دومين سند خود را در خصوص سياست هاي بخش با حمايت شوراي دولتي  2012چين نيز در اكتبر سال 
. گفتني است ه روستايي را تصويب و منتشر نمودانرژي با هدف افزايش اهميت انرژي هاي تجديدپذير در زمينه توسع

خود را تا روستا و منطقه دورافتاده  100. چين در نظر دارد تا منتشر شده بود 1991كشور در سال  نخستين سند اين
. همچنين جهت رفع كمبود عرضه انرژي در مناطق روستايي و جلوگيري از سوزاندن چوب و برقرساني كند 2015ل سا

استفاده سنتي از منابع زيست توده در مناطق روستايي، اين كشور در حال مرمت ايستگاه هاي قديمي برق آبي وتوسعه 
  آب گرمكن هاي خورشيدي است. 

مود كه به هدف ارائه برق براي عموم مردم در استان شرقي خود با احداث شش سايت اعالم ن 2012سريالنكا در سال 
دست يافته است. SREPURA و  KANTALE  ،SERUWILA  ،PADHAVINGAخارج از شبكه برق رساني در مناطق

خارج از  اهداف اين كشور دستيابي كامل به برق در مناطق روستايي و دور افتاده توسط نيروگاه هاي كوچك برق آبي
  .ت حمايت سازمان ملل متحد مي باشدشبكه تح

اگرچه در آسيا دسترسي به برق هدف اصلي برنامه ها در اين حوزه بوده ولي برنامه هايي نيز در برخي از مناطق جهت 
راي جايگزين نمودن منابع مدرن انرژي مانند بايوگاز به جاي سوخت هاي سنتي رايج براي رفع نياز انرژي مورد نياز ب

  .ز و گرمايش در حال اجراء مي باشدپخت و پ

درصد مرگ و مير زودرس و نارسايي  17كه جهت جلوگيري از  COOKSTOVEبه عنوان مثال مي توان به برنامه ملي 
به تصويب  2012در هند و در سال  2020ناشي از توليد گازهاي گلخانه اي حاصل از سوختن منابع سنتي تا سال 

  . نمودرسيده است اشاره 

، بيش از يك ميليون اجاق ازمانهاي غير دولتيهمچنين بانك جهاني قصد دارد تا با كمك دولت بنگالدش و تعدادي از س
  . ر كشور بنگالدش راه اندازي نمايدواحد بيوگاز براي تامين نياز پخت و پز د 20000آشپزي مدرن و 

  

  



 

87

  :آمريكاي التين اي منطقه وضعيت

نقاط جهان آمريكاي التين از در مقايسه با ساير 
برق كامل به  رخ بااليي در بخش انرژي و دسترسين

درصد از  6. در حال حاضر تنها برخوردار است
ميليون نفر ) به برق  29جمعيت اين قاره (معادل 
در صد از جمعيت قاره  14دسترسي ندارند و حدود 

ميليون نفر) براي تامين نياز گرمايش و  65(معادل 
ز از منابع بومي و سنتي استفاده مي كنند پخت و پ

وستايي در صد جمعيت ر 28دسته بندي كلي تنها كمتر از يك درصد از جمعيت شهري اين قاره بدون برق هستند و  در
. با توجه به محدوديت هاي جغرافيايي در اين قاره نصب راه اندازي فناوري هاي تجديدپذير نيز به برق دسترسي ندارند

اي استفاده بهتر از اين . همچنين در راستي رفع كمبود هاي ذكر شده مي باشدبكه تنها راه حل مناسب براخارج از ش
اين سيستم ها امري ، اجراي برنامه هاي آموزشي محلي و نيز آموزش تكنسين ويژه جهت حفظ و نگهداري از سيستم ها

  .در جنوب هائيتي اجراء نموده استرنامه را نمونه اي از اين ب ITCS. به عنوان مثال انستيتو ضروري مي باشد

مكزيك برنامه هاي مختلفي را جهت افزايش دسترسي بخش روستايي به انرژي با كمك منابع تجديدپذير به اجراء 
درصد مي باشد.  98درآورده و در اين زمينه بسيار موفق بوده به نحوي كه نرخ دسترسي به برق در اين كشور نزديك به 

. جمعيت رق دسترسي نداشته اندجامعه كوچك روستايي به ب 130000تنها در حدود 2012تا پايان سال  در اين كشور
ميليون نفر است كه علت عدم دسترسي اين گروه عمدتا به دليل محدوديت منابع مالي 5/3اين جوامع كوچك در حدود 

  و مشكالت اقتصادي بوده است . 

دولتي برق مكزيك اولين شبكه نيروگاهي خورشيدي فتوولتائيك را در ، شركت جهت افزايش سهم دسترسي به انرژي
به اجراء درآورده كه در نوع خود نخستين طرح در اين كشور  GUAYCORA از توابع SOORANو در شهر  2012سال 

  .خانه استفاده خواهد شد 50بيش از بوده است و براي تامين برق 

. در رسيده است 2010درصد در سال  55ه ب 2007درصد درسال  30در پرو نيز پوشش برق مناطق روستايي از 
خانوار  57000ين برق ميكرو تورب 20نيروگاه آبي كوچك و  5با كمك  2011تا  2007نيكاراگوئه در خالل سالهاي 

  . تامين گرديد

ش هنوز هم در حالي كه پيشرفت هاي خوبي در بخش تامين برق در منطقه ديده مي شود در بخش پخت و پز و گرماي
پيشرفت ها محدود مي باشد به عنوان مثال هنوز حدود يك چهارم جمعيت كشور مكزيك براي پخت و پز از اجاق هاي 
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. براي حل اين مشكل و توسعه بيشتر در بخش گرمايش و پخت و پز در پز قديمي يا چوب استفاده مي كنندخوراك 
  . و منطقه اي در حال اجراء مي باشدملي  در دو سطح هاي منطقه برنامه هاييمكزيك و تعدادي از ديگر كشور

ليون مكزيك و پرو در حال اجراي برنامه هاي جايگزيني اجاق هاي آشپزي مدرن به جاي منابع سنتي به تعداد يك مي
  .واحد در سطح وسيعي مي باشند

  . ده از اين نوع ازاجاق ها مي باشدبوليوي نيز در حال ترويج استفا

 2020تعدادي از كشور هاي آمريكاي مركزي متعهد شده اند يك ميليون اجاق مدرن آشپزي در كشورهاي خود تا سال 
  ، منابع مالي كوچك و تالش براي افزايش سطح آگاهي عمومي نصب كنند. با كمك فرايند بازاريابي اجتماعي

گواتماال، هندوراس و نيكاراگوئه نيز اقدام به  تعدادي از كشور هاي آمريكاي مركزي و حوزه درياي كارائيب از جمله
  .ي اجاق هاي آشپزي مدرن نموده اندفعاليت هاي مشابه جهت تامين مالي پروژ ه ها

  مسير رو به رشد :

دي و اجتماعي امري ضروري امروزه تامين انرژي روستايي براي ميليارد ها نفر از ساكنين جهان با توجه به توسعه اقتصا
، ثابت نموده اند ها يا مناطق خاصوي هاي انرژي هاي تجديدپذير همراه با مدل هاي كسب و كار به كشور. فنامي باشد

  .ه صرفه و هم قابل اعتماد مي باشد، هم مقرون بجهت دسترسي به خدمات انرژي مدرن كه تكيه بر اين منابع

سلولهاي خورشيدي و توربين هاي بادي از طرف ديگر تكنولوژي در حال رشد اين منابع و كاهش قيمت آنها به خصوص 
  .در اين بخش شده است باعث گسترش بازارهاي جديد

از طرف ديگر بسياري از كشور هاي در حال توسعه برنامه هايي را جهت شناسايي و بهبود ساختار هاي عملياتي در بازار 
انرژي روستايي براي سرمايه گذاران  هاي روستايي به اجراء در آورده اند . اين موضوع موجب افزايش جذابيت بازار

  .اقتصادي در جوامع روستايي مي شودخصوصي و نيز كمك به فقر زدايي و توسعه 

را دارا مي باشند مي توانند  2030انرژي هاي تجديدپذير عالوه بر آنكه پتانسيل تامين انرژي مناطق روستايي تا سال 
  .ناطق شوندي فراوان محلي در اين مموجب ايجاد فرصت هاي شغل

، توسعه مكانيسم اهي در خصوص اين فناوري نوين، توانايي بالقوه ساكنين، ايجاد آگابراين چنانچه توسعه زير ساخت هابن
در سالهاي آتي مي توانيم شاهد رشد در بازار انرژي هاي  وبي در اين مناطق به اجراء درآيد،هاي مالي و حقوقي به خ

  .ار بااليي باشيميي به ميزان بسيتجديدپذير روستا
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