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  . مقدمه1
آيد، ذهن بهمي ميانهاي تجديدپذير به سخن از انرژي يوقت

متمايل هاي عظيم بادي هاي خورشيدي و توربينسمت سلول
در كنار سوخت ،يعني خورشيد و باد ؛ين دو منبع انرژي. ادهديم

ترين منابع انرژي تجديدپذير هاي زيستي و انرژي آبي، پرمصرف
درصد از كل انرژي  16در جهان حدود  امروزه،. انددر جهان

انرژي خورشيدي،  نظير پذير انرژيدتجديمنابع مصرفي توسط 
شود. با توجه ن ميميأگرمايي و انرژي آبي تبادي، بيومس، زمين

گذاري جهاني در شده توسط سازمان سرمايهبه آمارهاي ارائه
هاي اخير، هاي تجديدپذير و سازمان ملل، در سالانرژي

ترتيب در انرژي خورشيدي و انرژي گذاري بهبيشترين سرمايه
  بادي صورت گرفته است.

م، در  2014شده در حالي كه در سال هئطبق آمارهاي ارا
درصد از كل  30و  13ترتيب چين و آلمان به نظيرايي كشوره

انرژي مصرفي از منابع تجديدپذير توليد شده است، در ايران در 
مدت مشابه حدود يك درصد از كل انرژي مصرفي كشور توسط 

شود در بيني ميمنابع تجديدپذير توليد شده است. همچنين پيش
نياز جهان از  درصد از كل انرژي مورد 29، حدود م 2040سال 
  هاي تجديدپذير تامين شود.انرژي

 ةانرژي در حوز ةدر حال حاضر بزرگترين منابع توليدكنند
گرمايي و آبي هاي تجديدپذير، بيومس، خورشيد، باد، زمينانرژي
  ةباشد. ايران با وجود كمبود شديد منابع آب، داراي سرانمي

  
در صورتي كه  است؛باالي تابش خورشيد و مناطق بادخيز متعدد 

ها در كشور در حال حاضر سهم توليدي الكتريسيته از اين انرژي
 ؛ناچيز است. در انرژي بيومس، كشور سوئد سرآمد كشورهاست

درصد از كل انرژي  54، حدود م 2015كه در سال طوريبه
مين أتوليدي از منابع تجديدپذير اين كشور، از طريق بيومس ت

 يهاپيشرفت ،ي ساليان گذشتهشده است. در ايران هم در ط
راه شاهد كهطوريبه ؛خوبي در اين زمينه حاصل شده است

  .ايمبودهبزرگترين نيروگاه بيوگاز خاورميانه در شيراز اندازي 
درصد از انرژي الكتريكي جهان در پايان سال  19حدود 

كه در مدت مين شده است. در حاليأتوسط منابع آبي تم  2014
درصد كل الكتريسيته توليدي  8/13 آبي حدودمنابع  ،مشابه

اين  ،هاي اخيركند. البته با توجه به خشكساليكشور را توليد مي
هاي جدي روبرو منبع توليد الكتريسيته در كشور با محدوديت

المللي شده توسط سازمان بينشده است. طبق آمارهاي ارائه
نتهاي سال هاي فتوولتائيك در اانرژي، ظرفيت عملياتي سيستم

 58كه نرخ رشد طوريبه ؛گيگاوات بوده است 70، حدود م 2011
وجود آورده است. به 2011تا  2006هاي درصدي را در بين سال

 227نيز ظرفيت توليد برق خورشيدي در جهان م  2015در سال 
كشورهاي چين، آلمان و ژاپن بزرگترين  و گاوات بوده استگي

توان ئيك خورشيدي هستند. لذا ميهاي برق فتوولتا	توليدكننده
  هاي خورشيدي ، سيستمآيندههاي سال يطانتظار داشت كه 
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هاي تجديدپذير داشته  فتوولتائيک بيشترين رشد را در بين انرژي
 ۲۵۰با ظرفيت  در ايران نيز يک نيروگاه تحقيقاتي باشند.

کيلووات ساعت در شيراز اجرا شده است. در تبريز هم نيروگاهي 
طور متوسط  تواند روزانه به برداري رسيده است که مي به بهره
کيلووات برق توليدي از تابش خورشيد را به شبکه  ۷۵حدود 

تزريق کند. با توجه به اينکه ايران از پتانسيل تابشي خوبي 
زيادي با  ةکنوني توليد اين انرژي فاصل برخوردار است، ميزان

آن دارد. همچنين توليد برق از منبع انرژي بادي  ةميزان شايست
درصد  ۱۷نسبت به سال قبل حدود م  ۲۰۱۵در جهان در سال 

اهميت اين منبع عظيم انرژي  ةدهند رشد داشته است که نشان
  است.

مگاوات انرژي بادي  ۱۳۰در ايران حدود  ،در حال حاضر
خصوص بزرگترين نيروگاه بادي خاورميانه  شود. در اين وليد ميت

شده تا  هاي انجام ريزي در تاکستان افتتاح شد که طبق برنامه
درصد ظرفيت خود خواهد رسيد. با  ۱۰۰پايان سال جاري به 
گذاري مناسبي در اين  سرمايه چنانچه ،ها توجه به اين ظرفيت

نزديک  ةشت که درآيندتوان انتظار دا زمينه صورت گيرد، مي
قابل توجهي از انرژي مصرفي کشور از محل توليد انرژي  بخش

هاي آن نيز در  ساخترخورشيدي و بادي، که در حال حاضر زي
دهد که نرخ  مين شود. برآوردها نشان ميتأ کشور موجود است،

برداري از منابع  رشد تقاضا براي انرژي بسيار بيشتر از رشد بهره
نزديک، پاسخ به اين نرخ رشد و  ةدر آيند طعاًو ق استفسيلي 

مين انرژي مورد نياز بزرگترين چالش بشر خواهد بود. همچنين أت
که حيات  است شده سبببيش از اندازه از منابع فسيلي  ةاستفاد

ناپذيري  مخاطرات جبران تأثيربشر و محيط زيست نيز تحت 
زوده شود. در بر ميزان اين خطرات اف زمانبا گذشت  وقرار گيرد 

 ةاين شرايط است که اهميت تحقيق و پژوهش در زمين
عت آنها طبي که منشأ انرژي از منابعي استحصالهاي نو  روش

مخرب  آثاراست اين منابع  يگفتن. شود يباشد دوچندان م
هاي فسيلي را بر سالمت انسان و محيط زيست نخواهند  سوخت

رفتن به سوي  اکنون وجود دارد که با داشت. اين بينش هم
هاي پاک و جايگزيني منابع  برداري هرچه بيشتر از انرژي بهره

فسيلي با اين منابع سرشار، همچنين بهبود الگوي مصرف، بتوان 
 از چالش انرژي به سالمت عبور کرد.
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