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:مقدمه
پیش بینی میزان تقاضاي انرژي موضوعی بسیار پیچیده و دشوار است، لـذا بایسـتی در ایـن خصـوص     

در ایـن مقالـه نیـز بررسـی     . سناریوهاي مختلفی با توجه به شرایط و فرضیات متفاوت در نظر گرفتـه شـود  
جهان در بلند مدت با توجه به سه سناریو به شرح ذیل مورد د پذیرانرژي هاي تجدیچگونگی روند تقاضاي 
.بررسی قرار گرفته است

ــد موجــود -ســناریوي اول  ــدون هــا و برنامــهبرمبنــاي سیاســت: ســناریوي ادامــه رون هــاي جــاري، ب
.باشدمصوب شده، می2012ها که در سال ها و معیارهاي دولتمشهیچ گونه تغییر در خط

هـا  هـا و برنامـه  هـا، سیاسـت  مـش در ایـن سـناریو خـط   : هـاي جدیـد  سناریوي سیاست-دوم سناریوي
هــا انــرژي و معیارهــا و مطالعــات جدیــد هــاي موجــود، بــا در نظــر گــرفتن چــالشوراي تعهــدات و برنامــه

ها و تعهدات جاري نیـز بـه صـورت کـامالً محتاطانـه و دقیـق بـا توجـه بـه معیارهـا و          اجرا برنامه. باشدمی
در تعهــدات و الزامــات جدیــد منــابع انــرژي تجدیدپــذیر و بــا رانــدمان بــاال،  . باشــدمطالعــات جدیــد مــی

اي و در اي، اهــداف ملــی جهــت کــاهش نشــر گازهــاي گلخانــه هــاي تولیــد بیشــتر انــرژي هســته برنامــه
.نتیجه کاهش و یا قطع سوبسید سوختهاي فسیلی در نظر گرفته شده است

ــه: 450ســناریوي-ســناریوي ســوم  ــرژي را براســاس  برنام ــزي ان ــه  50ری درصــد شــانس رســیدن ب
هـا شـدیدتر و   برنامـه 2020تـا سـال   . باشـد درجـه سـانتیگراد مـی   2هدف کاهش افزایش جهانی دمـا تـا   

ــختگیرانه ــوند  س ــق ش ــه محق ــده ک ــرض ش ــر ف ــال . ت ــد از س ــورهاي 2020بع ــز کش ــر OECDنی و دیگ
450اکسـیدکربن بـه   اي را تـا رسـیدن نشـر گـاز دي    خانـه اقتصادهاي بزرگ دنیا اهـداف نشـر گازهـاي گل   

.کنندتر دنبال کرده و اجرا میذره در میلیون به طور جدي

در ســه ســناریوي ادامــه رونــد انــرژي هــاي تجدیــد پــذیر، رونــد تقاضــاي ایــن مقالــهدر 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه 450هــاي جدیــد و ســناریوي مــشموجــود، سیاســتها و خــط

، نگـاه بـه آینـده    پـذیر تجدیدهـاي  انـرژي ریـزي در حـوزه   با توجه به اهمیـت برنامـه  . است
ــد و مصــرف  ــد تولی ــرات رون ــرژيو چگــونگی تغیی ــذیر هــاي تجدیدان ــدپ ــدت در در بلن م

.هاي بلند مدت مدنظر قرار گیردبرنامهبایست در تدوین جهان می
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چگونگی روند تحوالت تقاضاي انرژیهاي تجدیدپذیر
میلیــون تــن معــادل نفتخــام در ســال 1684مصــرف انرژیهــاي تجدیدپــذیر، شــامل بیومــاس ســنتی، 

ــرژي اولیــه جهــاندرصــد 13معــادل (بــوده اســت2010 تقریبــاً 2000ایــن مقــدار از ســال ). تقاضــاي ان
ــواع منــابع انرژیهــاي تجدیدپــذیر وجــود داشــته اســت   ــیکن تغییراتــی در ســهم ان ــوده، ول ســهم . ثابــت ب

ــذیر، از    ــاي تجدیدپ ــل انرژیه ــنتی از ک ــاس س ــال  50بیوم ــد در س ــه 2000درص ــال  45ب ــد در س درص
حمـل و نقـل کـه از مـواد خـام و بیومـاس تولیـد مـی         سـوخت (رسیده است درحالیکه بیوسـوخت  2010

تولیـد بـرق آبـی، بزرگتـرین منبـع      . در تأمین سوخت حمـل و نقـل رشـد چشـمگیري داشـته اسـت      ) شود
27بـرق تولیـدي از انـرژي بـاد بـه میـزان       . بر پایه انرژي تجدیدپـذیر، ثابـت بـاقی مانـده اسـت     برقتولید 

درصــد در ســال در طــول دوره 42بــه طــور میــانگین درصــد و ســهم ســلولهاي فتوولتائیــک خورشــیدي  
ضـعیف آن  رانـدمان انرژیهـاي تجدیدپـذیر از بحرانهـاي اقتصـادي اخیـر مصـون نمانـده ولـیکن         . می باشد

در بعضی نواحی، براي مثـال در قسـمتی از اروپـا وایـاالت متحـده و بـه طـور چشـمگیري در بـاقی جهـان           
. بویژه آسیا بهبود یافته است

ــذیر نقــش اساســی داشــته اســت،   سیاســتها و ا ــر انرژیهــاي تجدیدپ ــت در رشــد اخی ســتراتژیهاي دول
CO2دغدغـه هـا و نگرانیهـاي زیسـت محیطـی، بـا هدفگـذاري بـراي کـاهش تولیـد           . بویژه در بخش نیـرو 

ــت    ــوده اس ــوبی ب ــزه خ ــی، انگی ــاي محل ــد    . و آلودگیه ــت رش ــذیر در جه ــاي تجدیدپ ــین، انرژیه همچن
بیشـترین و اصـلی   . انـد انـرژي و تنـوع عرضـه انـرژي نقـش مهمـی داشـته       اقتصادي، افزایش امنیت عرضه

بـا توجـه بـه اینکـه     . بـویژه بـا اسـتفاده از بیوسـوختها بـوده اسـت      بـرق ترین توجـه و تمرکـز روي بخـش    
تــر هســتند، در بیشــتر حالتهــا بــرانرژیهــاي تجدیدپــذیر هنــوز نســبت بــه منــابع متــداول انــرژي هزینــه 

ـ . سوبسید نیاز بـوده اسـت   کشـور، گسـترش تکنولوژیهـاي انرژیهـاي     70ا توجـه بـه سیاسـتهاي بـیش از     ب
اخیـراً ایـاالت متحـده برنامـه هـاي جدیـدي بـا        . انتظـار مـی رود  2017تجدیدپذیر در بخش نیرو تا سـال  

از میـان اهـداف آن   (در نظـر گرفتـه اسـت   2030هدف دو برابر کـردن سـهم انرژیهـاي تجدپـذیر تـا سـال       
IEA). انرژیهــاي نــو و افــزایش و بهبــود رانــدمان آنهــا مــی تــوان اشــاره نمــود بــه دسترســی فراگیــر بــه 

وظیفه تعریف اصول و مبناها بـراي ایـن هـدف و رصـد کـردن میـزان پیشـرفت ایـن طرحهـا را بـه عهـده            
ــاق       . دارد ــن اتف ــر در ژاپ ــالهاي اخی ــذیر در س ــاي تجدیدپ ــتهاي انرژیه ــش در سیاس ــمگیرترین جه چش

ــت ــاده اس ــه حمای،افت ــت ان   بطوریک ــریع ظرفی ــزایش س ــت اف ــتر در جه ــده بیش ــام ش ــاي انج ــاي ته رژیه
، اتحادیــه اروپــا در 2009در ســال . باشــداي مــیپــایین نیروگاههــاي هســتهتجدیدپــذیر و جبــران تــوان

ــذیر  RED1بخــش  ــراي ســهم انرژیهــاي تجدیدپ ــاري ب ــوانین اجب ــا اعمــال ق ــا و (کــه ب ــرق، گرم تولیــد ب
در مجمـوع  2020هـاي نهـایی بـراي تمـامی اعضـاي آن تـا سـال        در مصرف ناخـالص انـرژي  ) بیوسوختها
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هـر کشـور، بـراي اطمینـان بـه حصـول اهـداف نیـاز هسـت تـا یـک برنامـه             . انـد درصد درنظـر گرفتـه  20
انتظـار مـی رود کـه بـا توجـه بـه سیاسـتها        . کاربردي آماده کند و گزارش پیشـرفت منظمـی تهیـه نمایـد    

ــف شــده مــشو خــط ــاي تعری ــاي تجد،ه ــژه انرژیه ــذیر ســهم وی ــا ســال یدپ . داشــته باشــند2020اي ت
درصـد  55-75کنـد کـه سـهم انرژیهـاي تجدیدپـذیر بـه       اي در اروپا پـیش بینـی مـی   گزارش اخیر کمیته

2010درصـد در سـال   10در مقایسـه بـا رقـم کمتـر از     (مـی رسـد  2050مصرف انرژیهاي نهایی تـا سـال   
سیاســتهاي بکــارگیري انرژیهـاي تجدیدپــذیر ادامــه  در ایــاالت متحــده امریکـا ). بسـیار قابــل توجــه اسـت  

بـرق بـراي مثـال تعیـین سـهم فـروش      -هـاي تجدیدپـذیر  سازي سـبد بهینـه انـرژي   جهت استاندارد. دارد
ــاز اســت   ــوانینی نی ــذیر ق ــابع تجدیدپ ــه در حــال حاضــر در  -از من ــت متحــده وجــود دارد 29ک در . ایال

ــی 2012در ســال Clean Energy Standard Actحــال حاضــر در کنگــره امریکــا   ــه مل اهــداف اولی
اي و نیروگاههـاي گـازي در نظـر    براي تولیـد بـرق تمیـز، بـا اسـتفاده از منـابع تجدیدپـذیر، انـرژي هسـته         

ــال      ــه در س ــذیر ک ــوختهاي  تجدیدپ ــازي س ــت، استانداردس ــده اس ــه ش ــد و در  2005گرفت ــه ش پذیرفت
از بیوسـوخت بـه سیسـتم    ) میلیـارد لیتـر  136معـادل  (میلیـارد گـالن  36توسعه یافـت تزریـق   2007سال 

Environmental Protection.را اجبــاري نمــود 2022حمــل و نقــل تــا ســال     Agency(EPA) در
ــال  ــانول     2012س ــه ات ــوخت ک ــروختن س ــراي ف ــروش ب ــع و ف ــز توزی ــه مراک ــد15ب را در ) E15(درص

ه ایـن خـود ایجـاد یـک     که امروزه به طـور معمـول فروختـه مـی شـود، مصـوب کـرد کـ        ) E10(مقایسه با 
ــد      ــی باش ــوختها م ــتر بیوس ــرف بیش ــراي مص ــت ب ــاداش     . فرص ــتم پ ــده سیس ــت متح ــین ایال همچن

امتیــازات و وام هــایی بــراي حمایــت از رشــد  ) اعتبــارات، تخفیــف هــا و معافیــت هــاي مالیــاتی (مالیــاتی
بیـودیزل و  اعتبـارات مالیـاتی بـراي نیروگاههـاي بـادي،     . سهم انرژیهاي تجدیدپـذیر در نظـر گرفتـه اسـت    

پایـان پـذیرد، اگرچـه توسـعه و پیشـرفت هـا       2012بیوسوختهاي پیشرفته مقرر شده کـه تـا پایـان سـال     
تخفیــف مالیــات انــرژي خورشــیدي مقــرر شــده کــه تــا پایــان ســال  . تحــت منــاظره و بحــث مــی باشــد

نول در تعرفـه واردات اتــا . آینـده پــاداش مالیـاتی قطعـی و قابـل پــیش بینـی نیسـت      . پایـان پـذیرد  2016
. با افزایش رقابت با بیوسوختهاي خانگی تغییر کرد2011اواخر سال 

ــذیر در ســال    ــن در خصــوص انرژیهــاي تجدیدپ ــق 2009خــط مــش و سیاســتهاي کشــور ژاپ از طری
همچنـین،  . تـدوین شـد  2010قانونگذاري مـرور و سـپس توسـعه یافتنـد و برنامـه اصـالح شـده در سـال         

، کـه شـامل هـدف کـاهش نقـش      2012ژي و محـیط زیسـت در سـپتامبر    ژاپن استراتژي نوینی بـراي انـر  
اي مــی باشــد، در نظــر گرفــت، کــه بــا افــزایش بکــارگیري انرژیهــاي تجدیدپــذیر جبــران  نیروگــاه هســته

2010، اسـتراتژي تولیــد نیـرو از انرژیهـاي تجدیدپـذیر در مقایسـه بـا ســال       2030تـا سـال   . خواهـد شـد  
، شـروع  2012در سـال  . رو مـی رسـد  درصـد کـل تولیـد نیـ    30داقل سه برابر خواهد شد، بطوریکه بـه حـ  

تعرفه هاي جدید بـا هـدف ایجـاد انگیـزه در کـل جهـان بـراي گسـترش اسـتفاده از نیروگاههـاي بـادي و            
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ــرار داد   ــذیر ق ــاي تجدیدپ ــر انرژیه ــیدي و دیگ ــامل  . خورش ــیدها ش ــایر سوبس ــرمایه  س ــاي س ــک ه کم
.گذاري، وام و کاهش مالیاتها می باشد

ــر روي    در ــذیر ب ــاي تجدیدپ ــرژي ه ــتهاي ان ــاً سیاس ــترالیا، اساس ــرقاس ــز دارد ب ــرارت تمرک در . و ح
را 2020و حــرارت از انرژیهــاي تجدیدپــذیر تــا ســال بــرقTWh45دولــت اســترالیا تولیــد 2010ســال 

ــرده اســت  ــذاري ک ــک خورشــیدي    . هدفگ ــاي فتوولتائی ــه سیســتم ه ــراي تعرف ــین، وضــعیتهایی ب همچن
.حال حاضر استفاده از بیوسوختها در بعضی مناطق اجباري استدر. پیشنهاد شد

در ســال ) Renewable Energy law(مــش انرژیهــاي تجدیدپــذیر در کشــور چــینسیاســت و خــط
ــد از آن اصــالحاتی انجــام شــد  2005 ــال . وضــع شــد و بع ــزایش  2009در س ــت اف ــدافی جه ــین اه ، چ

2020درصــد در ســال 15کـه در بخــش نیــرو بـه   دارد ) اي و تجدیدپــذیرهســته(سـهم انــرژي غیرفسـیلی  
، افــزایش ظرفیــت نیروگاههــاي بــادي بــه میــزان 2011-2015در برنامــه پنجســاله دوازدهــم دوره . برســد
GW70  ــی ــاي آب ــال     GW5و GW120، نیروگاهه ــا س ــیدي ت ــاي خورش ــت نیروگاهه ــزایش ظرفی اف

ــت 2015 ــده اس ــرار داده ش ــ  . ق ــاله دوازده ــده پنجس ــالح ش ــه اص ــوالي  در برنام ــاریخ ج ، 2012م، در ت
تــا GW50و GW200پــیش بینــی شــده کــه ظرفیــت نیروگاههــاي بــادي و خورشــیدي بــه ترتیــب بــه 

بـراي اولـین بـار اهـدافی بـراي ایجـاد نیروگاههـاي زمـین گرمـایی و دریـایی در نظـر            . برسـد 2020سال 
طریــق پــاداش هــاي  درصــد بــا حمایــت از10ایالــت تعهــد اســتفاده از اتــانول 9در . گرفتــه شــده اســت

سـوخت دیزلـی مخلـوط اسـتاندارد تعهـد بکـارگیري بیـودیزل        . مالیاتی تولید در نظـر گرفتـه شـده اسـت    
وضــع شــده اســت ولــیکن بصــورت داوطلبانــه کــه فقــط در یکــی از 2011درصــد را دارد کــه در ســال 5

. ایالتهاي چین بکار گرفته شد
تأســیس شــد کــه 2010در ســال Jawaharlal Nehru National Solarدر هنــد کمیتــه اي بــا نــام 

از نیروگاههـاي خورشـیدي تـا سـال     GW20سیاست اصلی آن رسیدن بـه هـدف تولیـد بـرق بـه مقـدار       
بـرق  اي نیروگـاه خورشـیدي بـا بیشـترین تمرکـز بـر روي       همچنـین برنامـه سیسـتم شـبکه    . است2022

ــد   ــی باش ــنایی و حــرارت خورشــیدي م ــاي  بیشــترین س. رســانی روســتایی، روش ــراي نیروگاهه وبســید ب
ــا توجــه بــه قــوانین بــراي نیروگاههــاي آبــی  . خورشــیدي و بــادي در تعرفــه هــا قــرار داده شــده اســت  ب

عـدم  . دنایـن نیروگاههـا نقـش مهمـی در افـزایش سـهم خـود داشـته باشـ         گردد، کوچک، پیش بینی می 
ــال    ــوختها در س ــب بیوس ــدودیت در ترکی ــروع   2009مح ــا ش ــد، ب ــال ش ــانول و  5اعم ــراي ات ــد ب درص

درصــد بــه 5رســیدن بــه هــدف ترکیــب . 2017درصــد اتــانول و بیــودیزل تــا ســال 20رســاندن آن بــه 
. قیمت هاي اتانول ناشی از رقابت تولید شیمیایی و کارخانه تقطیر محقق نشدافزایشدلیل 

بـر مبنـاي تجدیدپـذیر بـودن تمرکــز     بـرق یـل بـا پشـنهادات مناقصـه بـراي افــزایش تولیـد       کشـور برز 
درصــد کــل 80بــر طبــق برنامــه ده ســاله توســعه انــرژي ســهم انرژیهــاي تجدیدپــذیر  بــه  . کــرده اســت
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دستیابی به ایـن هـدف بـا توجـه بـه نیروگاههـاي آبـی و بلکـه حتـی بـا           . می رسد2020ظرفیت در سال 
توسـعه پـروژه هـاي نیروگاههـاي آبـی در      . ي و بیومـاس امکـان پـذیر بـه نظـر مـی رسـد       نیروگاههاي بـاد 

بیوســوختها دیگــر تمرکــز ویــژه آنهــا در سیاســتهاي . کنــار ســایر  برنامــه هــاي متفــاوت ادامــه مــی یابــد
2011تعهـد سـطح حـداقل ترکیـب بـراي اتـانول در گازوئیـل در سـال         . انرژیهاي تجدیدپـذیر مـی باشـد   

ــه 25از  ــال     20درصــد ب ــاي شــکر در آن س ــکر و قیمــت ه ــاهش محصــوالت نیش ــل ک ــه دلی درصــد، ب
. اصالح شد

چشم انداز انرژیهاي تجدیدپذیر براساس سناریوها
ــال         ــدار آن در س ــه اي از مق ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــذیر ب ــاي تجدیدپ ــرف انرژیه 1684(2010مص

بـه مقـدار   2035کـه تـا سـال    در تمـامی سـناریوها افـزایش مـی یابـد، بطوری     ) میلیون تن معـادل نفتخـام  
ــت  3079 ــناریوي سیاس ــام در س ــادل نفتخ ــن مع ــون ت ــاي میلی ــده ــادل  2702، جدی ــن مع ــون ت میلی

ــه سیاســتهاي جــاري و   ــادل نفتخــام در ســناریوي  3925نفتخــام در ســناریو ادام ــن مع ــون ت 450میلی
تمـامی  (دیـد  ایـن رشـد بطـور کلـی بـدلیل تولیـد بیشـتر از انرژیهـاي تجدیدپـذیر ج         ). 1جدول (می رسد

.می باشد) انواع انرژیهاي تجدیدپذیر شامل آب، به جز بیوماس سنتی
میلیـون تـن   687بـه مقـدار   2010میلیـون تـن معـادل نفتخـام در سـال      751بیوماس سـنتی از مقـدار   

ــادل نفتخــام در ســناریوي سیاســت  ــاي مع ــده ــادل نفتخــام در ســناریوي  650و جدی ــن مع ــون ت میلی
تــن معــادل نفتخــام در ســناریوي ادامــه سیاســتهاي کنــونی در طــول دوره  میلیــون700و حــدود 450

علـی رغـم دسترسـی بیشـتر بـه سـوختهاي مـدرن، خیلـی از مـردم در کشـورهاي           . مورد نظـر مـی رسـد   
، بـویژه در بعضـی نـواحی افریقـا، هنـوز تکیـه زیـادي بـر روي بیومـاس سـنتی دارنـد، بـویژه             OECDغیر 

2035درصـد کـل تقاضـاي انـرژي اولیـه را در ایـن ناحیـه تـا سـال          42بیومـاس سـنتی   . براي پخت و پز
ــه رویکــرد اســتفاده از ســوختهاي   . تــأمین مــی کنــد ــا توجــه ب مصــرف آن در کشــورهاي چــین وهنــد ب

.مدرن در حال کاهش می باشد
ــرژي  جدیــدهــاي در ســناریوي سیاســت ، ســناریوي اصــلی مــورد بحــث در ایــن نوشــتار، تقاضــاي ان

بــه 2010میلیــون تــن معــادل نفتخــام در ســال 933تجدیدپــذیر مــدرن از مقــدار اولیــه بــراي انرژیهــاي
ــال    1459 ــام در س ــادل نفتخ ــن مع ــون ت ــال    2392و 2020میلی ــام در س ــادل نفتخ ــن مع ــون ت میلی
تقاضـا اساسـاً در اتحادیـه اروپـا     . ، با افزایش قابل مالحظه در تمـامی نـواحی و بخـش هـا مـی رسـد      2035

درصـد مصـرف انرژیهـاي تجدیدپـذیر مـدرن      16یش مـی یابـد، بطوریکـه بـه     افـزا 2035و چین تـا سـال   
، بـا نگـه داشـتن تولیـد     2035درصـد کـل جهـان در سـال     14ایاالت متحـده امریکـا بـه    . جهان می رسند

در . در ســطح فعلــی و سیاســتهاي وســیع ملــی بــا تعهــد اســتفاده بیشــتر از بیوســوختها، مــی رســد بــرق
.بیش از سه برابر می شود2035تا 2010دورهطیر مدرن انرژیهاي تجدیدپذیيهند، تقاضا
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)میلیون تن معادل نفتخام(تقاضاي انرژیهاي تجدیدپذیر براساس نواحی و سناریوهاي مختلف: 1جدول

جهــانی از منــابع انــرژي تجدیدپــذیر بــین ســالهاي  بــرق، تولیــد جدیــدهــاي در ســناریوي سیاســت
مصــرف بیوســوختها بــیش از ســه برابــر در طــول ). 2ل شــمارهجــدو(برابــر مــی شــود7/2، 2035و 2010

بشـکه  هـزار 3/1روز در مقایسـه بـا مقـدار    /بشـکه معـادل نفـت خـام    هـزار 5/4دوره مشابه تا رسـیدن بـه   
اي تقریبــاً همــه بیوســوختها در حمــل و نقــل جــاده . مــی باشــد2010روز در ســال  /معــادل نفــت خــام

اسـتفاده  . چشـمگیر خواهـد بـود   2035ي هـوایی تـا سـال    استفاده می شـوند ولـیکن مصـرف بیوسـوختها    
337از انرژیهــاي تجدیدپــذیر مــدرن بــراي تولیــد حــرارت تقریبــاً دو برابــر مــی شــود بطوریکــه از مقــدار  

ــال    ــام در س ــادل نفتخ ــن مع ــون ت ــه 2010میلی ــال   604ب ــام در س ــادل نفتخ ــن مع ــون ت 2025میلی
یومــاس بــراي تولیــد بخــار در مولــدهاي تولیــد بخــار و ب(ایــن حــرارت اصــوالً بوســیله صــنعت . مــی رســد

ــوالد   ــد ف ــرق و تولی ــی رودب ــار م ــانگی   ) بک ــش خ ــیله بخ ــین بوس ــود و همچن ــی ش ــتفاده م ــاري /اس تج
مصـرف  ) انرژیهاي بیوماس، خورشـیدي و زمـین گرمـایی بـراي گرمـایش فضـا و آب اسـتفاده مـی شـوند         (

تولیـد شـده برپایـه انرژیهـاي     بـرق : اسـت خیلـی بیشـتر  450این رونـدهاي کلـی در سـناریوي    . می شود
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هــزار2/8جهـان مــی باشــد، درحالیکــه مصـرف بیوســوختها بــه مقــدار   بــرقتجدیدپـذیر تقریبــاً نیمــی از  
. درصد تقاضاي سوخت حمل ونقل می رسد14روز ، معادل /بشکه معادل نفت خام

ریوهاي مختلفمصرف جهانی انرژیهاي تجدیدپذیر براساس انواع انرژیها و سنا: 2جدول 

ــهم   ــناریوها، س ــام س ــرقدر تم ــل   ب ــی در ک ــاي حرارت ــذیر از نیروگاهه ــاي تجدیدپ ــدي از انرژیه تولی
ــداز بیشــتر اســت  ــودار(چشــم ان ــناریو سیاســت). 1نم ــاي در س ــده ــاً  جدی ــذیر جمع ــاي تجدیدپ ، انرژیه

2035و در ســال ) تقریبــاً نصــف زغــال ســنگ(2015تــا ســال بــرقدومــین منبــع بــزرگ جهــانی تولیــد 
ــد    ــه تولی ــع اولی ــرقمنب ــد ب ــد ش ــالهاي  . خواه ــین س ــذیر  2020و 2010ب ــابع تجدیدپ ــد از من تولی

ــا   2/5 ــه ب ــال، در مقایس ــد در س ــالهاي   9/3درص ــین س ــال ب ــد در س ــد 2010و 2000درص ــی باش . م
ــذیر از مقــدار    ــابع انرژیهــاي تجدیدپ در ســال GW1465ظرفیــت هــاي نصــب شــده جهــت تولیــد از من

ــه 2011 ــیش از . مــی رســد2035در ســال GW3770ب از ظرفیــت ســازیهاي GW3000در مجمــوع ب
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ــدیمی  ــذیر، شــامل تعــویض تأسیســات ق ــر از ســال انرژیهــاي تجدیدپ ــا ســال 2012ت ــیش از (، 2035ت ب
.انجام می شود) نیمی از ظرفیتهاي اضافی در بخش نیرو می باشد

رف و سناریوهاي مختلفسهم انرژیهاي تجدیدپذیر براساس انواع مص: 1نمودار 

از کـــل ظرفیـــت در طـــول دوره GW700تعـــویض قطعـــات از رده خـــارج شـــده بـــراي ظرفیـــت 
در آخـر دوره  . درصـد آبـی مـی باشـد    15درصـد سـلولهاي فتوولتائیـک و    18درصـد بـاد،   55انـداز،   چشم

.)2نمودار (در سال اضافه می شودGW170چشم انداز، ظرفیت انرژیهاي تجدیدپذیر بیش از 

افزایش ظرفیت انرژیهاي تجدیدپذیر ساالنه در جهان براساس انواع انرژي در سناریوي سیاستهاي جدید: 2نمودار

ــر   2010در ســال  ــد الکتریســیته در کشــورهاي غی ــراي تولی ــذیر ب ــاي تجدیدپ ــل انرژیه از OECD، ک
ــورهاي  ــت OECDکش ــوده اس ــتر ب ــدول (بیش ــایج خرو ). 3ج ــد، نت ــتهاي جدی ــناریو سیاس ــی در در س ج

رشــد بیشــتري را نشــان مــی دهــد، اگرچــه ســهم انرژیهــاي تجدیدپــذیر در کــل OECDکشــورهاي غیــر 
ــاالتري در کشــورهاي   ــه ســهم ب ــداز مــی رســد OECDتولیــد ب ، 2035در ســال . در آخــر دوره چشــم ان
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از نیروگاههـاي آبـی، تقریبـاً یـک چهـارم از نیروگاههـاي      بـرق نیمی از انرژیهـاي تجدیدپـذیر بـراي تولیـد     
ســهم انرژیهــاي  . مــی باشــد انــرژي خورشــیدي  درصــد آن 5/7درصــد از بیــوانرژي و  13بــادي و 

ــالهاي      ــین س ــد در ب ــزایش تولی ــل اف ــذیر از ک ــدار 2035و 2010تجدیدپ ــین زده  47مق ــد تخم درص
ــادي حــدود نیمــی از افــزایش تولیــد  OECDدر کشــورهاي . شــودمــی ، تــوان تولیــدي از نیروگاههــاي ب

و بقیـه از دیگـر منـابع انرژیهـاي تجدیدپـذیر و تولیـد از منـابع سـوختهاي فسـیلی          تخمین زده مـی شـود  
تـا  : مـی شـود  OECDدر کشـورهاي  بـرق این امـر منجـر بـه تغییـرات اساسـی در تولیـد       . کاهش می یابد

ــال  ــد    2035س ــی کنن ــد م ــرژي را تولی ــل ان ــوم ک ــک س ــذیر ی ــاي تجدیدپ ــر  . ، انرژیه ــورهاي غی در کش
OECDاز منــابع تجدیدپــذیر خواهــد بــود، بــا توجــه بــه بــرقافــزایش تولیــد ، فقــط بــیش از یــک ســوم

در ایــن کشــورها، نیروگــاه آبــی جایگــاه  . درصــد مــی باشــد30اینکــه کــل ســهم انرژیهــاي تجدیدپــذیر  
درصــد 17بــه 2010درصــد در ســال 20خــاص خــود را حفــظ مــی کنــد اگرچــه ســهم آن در تولیــد از 

و نیروگاههــاي بــادي رشــد   انــرژي خورشــیدي درحالیکــهکــاهش خواهــد یافــت  2035در ســال 
.سریعتري خواهند داشت

)TWh(هاي جدیدتولیدي با استفاده از انرژیهاي تجدیدپذیر در سناریوي سیاستبرق: 3جدول 
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ــول دوره        ــوانرژي در ط ــأثر از بی ــتر مت ــدرن بیش ــذیر م ــاي تجدیدپ ــرارت از انرژیه ــد ح ــل، تولی در ک
مصـرف بیـوانرژي   بـرق ه و الـزام بـراي انرژیهـاي تجدیدپـذیر در تولیـد      انگیـز ایجـاد  . چشم انداز می باشـد 

ــویژه در کشــورهاي    ــرده اســت، ب ــاال ب مصــرف بیــوانرژي جهــانی، . OECDرا در تولیــد نیــرو و حــرارت ب
480بـه  2010میلیـون تـن معـادل نفتخـام در سـال      294بجز بیومـاس سـنتی، بـراي تولیـد حـرارت از      

حـرارت خورشـیدي بـویژه در سـاختمانها اسـتفاده      . مـی رسـد  2035ال میلیون تن معـادل نفتخـام در سـ   
میلیـون  73بـه  2010میلیـون تـن معـادل نفتخـام در سـال      19درصـد در سـال از   5/5می شود با رشـد  

ــادل نفتخــام در ســال   ــن مع ــی رســد2035ت ــه چــین و ســپس   . م ــق ب بیشــترین ســهم در رشــد متعل
ــی    ــا م ــاالت متحــده امریک ــایی و ای ــین بیشــتر در   . باشــدکشــورهاي اروپ ــایی، همچن ــین گرم ــرژي زم ان

میلیـون تـن معـادل نفتخـام در سـال      3درصـد در سـال از   8/7ساختمانها استفاده می شود کـه بـا رشـد    
.می رسد2035میلیون تن معادل نفتخام در سال 19به 2010

:نتیجه گیري
ــه    ــل مالحظ ــهم قاب ــدت س ــد م ــذیر، در بلن ــاي تجدیدپ ــ انرژیه ــأمین ان ــامی  اي در ت ــه در تم رژي اولی

در بلنــد مــدت . در تمــامی ســناریوها خواهنــد داشــت) تجــاري، صــنعت و حمــل ونقــل/خــانگی(هــا بخــش
ــزایش قیمــت ســوختهاي فســیلی   ــت، اف ــاي دول ــاي حمایته ــاز  فاکتوره ــه نشــر گ ــزایش هزین و CO2، اف

ي بیشــتر انرژیهــاي تجدیدپــذیر نقــش بســزایی در بکــارگیرکـاهش هزینــه هــاي مربــوط بــه تکنولوژیهــاي 
.انرژیهاي تجدیدپذیر خواهند داشت

هـاي جدیـد توسـعه و گســترش انرژیهـاي تجدیدپـذیر باعـث کـاهش نشـر گــاز         در سـناریوي سیاسـت  
CO2 ترکیبی از انواع انرژیها بـا سـهم کمتـر نفـت و گـاز مـی باشـد کـه باعـث کـاهش           و شاملخواهد شد

.آلودگی آب و هوا می شوند
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