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 حلی مطلوب جهت تحقق اقتصاد مقاومتیتجدیدپذیر راه هایبرداری از انرژیو بهره مدیریت

 علیرضا ادهمی

 های نفتی ایرانش فرآوردهشرکت ملی پخ ،کنترل و سیستم-دانشجوی دکتری مهندسی برق

alirezaadhami3@gmail.com 
 چکیده 

جهت  حلی مناسباهرر بعنوان گیرد و استفاده از انرژی تجدیدپذیآور اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار میبرانگیز و حیرت، تئوری تحسیندر این پژوهش

 جانشین یا نو هایانرژی اما ستند،ه تجدیدناپذیر و پذیرپایان سنگزغال و نفت مانند فسیلی هایانرژید. گیرنبرانگیز انرژی مورد تحلیل قرار میمسایل چالش

 شناخته صنعتی جوامع ویژهب جوامع، پیشرفت و گیریشکل برای عوامل تریناصلی از یکی عنوانبه انرژی امروزه نیستند. چنین خورشید و آب باد، جمله از

 به منجر اقتصادی بر رشد یتأثیرگذار با رو این از و اقتصاد کل وریبهره میزان افزایش به منجر انرژی وریبهره میزان مستمر ایشافز بطوریکه شده است

 زندگی سطح ارتقای به جرمن نهایت در و تولیدی و خدمات کاالها کیفیت افزایش ضایعات، کاهش و افزودهارزش و سود افزایش تورم، کاهش اشتغال، افزایش

 مثبت اقدامات. باشدمی کشوری هر کالن مدیریت اولویتهای جزو انرژی مصرف سازیبهینه و زیستمحیط طبیعی، منابع حفظ امروزه شود.می جامعه آن

 شمار به یستز محیط خریبت از جلوگیری و پایدار توسعه به نیل جهت در ثرؤم گامی تجدیدپذیر انرژی منابع از استفادهدر خصوص  ایران اسالمی جمهوری

  .رودمی

  انرژی. مصرف سازیبهینهی پایدار، و توسعه ، اقتصادسنجی، انرژیانرژی بحران تجدیدپذیر، انرژی های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 میزان مستمر یشافزا یکهبطور شده است شناخته صنعتی جوامع بویژه جوامع، پیشرفت و گیریشکل برای عوامل تریناصلی از یکی عنوان به انرژی امروزه

 و سود افزایش تورم، کاهش شتغال،ا افزایش به منجر اقتصادی بر رشد تأثیرگذاری با رو این از و اقتصاد کل وریبهره میزان افزایش به منجر انرژی وریبهره

 .دشومی جامعه آن زندگی سطح ارتقای به منجر نهایت در و تولیدی و خدمات کاالها کیفیت افزایش ضایعات، کاهش و افزودهارزش

 تحوالت سیر .است مطرح شورک ناپذیر هراجتناب ضرورتهای از یکی عنوان به امروزه آن، ارتقای و بهبود انرژی و وریبهره خصوص به وری،بهره بحث لذا

 کشورهای اقتصادی رکود با هک میالدی تمبیس قرن هفتاد در دهه انرژی بحرانهای اما است، بوده ارتباط در انرژی متنوع کاربرد با اخیر قرون در اقتصادی

-بهره عموماً  بلکه اند،دهدا اختصاص خود به را از مصرف انرژی عمدهای سهم تنها نه صنعتی کشورهای توسعه بود. امروزه و اقتصادی همکاری سازمان عضو

تأثیر  تحت تنها نه کشور یک یاقتصاد وضعیت که دارند اعتقاد عموضو این به اقتصادی اندیشمندان از بسیاری باشد. امروزهمی باال درآنها نیز انرژی وری

 در که باورند این بر قتصادیاندیشمندان ا باشد. بنابراین،می نیز خود مجاور کشورهای عملکرد تأثیر تحت بلکه است کشور آن اقتصادی رفتارهای عملکرد

 پی در پژوهش که واملیع تأثیر و نبوده ایراد از عاری تخمین عادی، روشهای رات،اث این نمودن لحاظ عدم و مشاهدات میان فضایی وابستگی وجود صورت

 .] 1[گردید خواهد تخمین خطای دچار است برآمده آنها شناسایی

 شود. گرفته کار به جهان نقاط بیشتر در انرژی کنندهتأمین و مفید منبع یک عنوان به تواند می که است انرژی تجدیدناپذیر مهم منابع از یکی باد و خورشید

-صرفه تواندمی کشور، نقاط بیشتر در خورشید تابش شدت دلیل به است، طبیعی گاز عظیم دارای منابع و جهان خیز نفت کشورهای از یکی که آن با ایران

 دارای بسیار نقل و حمل سیستم در یا حتی و اداری مکانهای سازی،ساختمان در الهی مواهب این از باشد. استفاده داشته سوخت مصرف در جویی مهمی

 در که این منابع شده، سبب آنها رویه بی مصرف و کارگیری به و نفتی هایسوخت ویژه به انرژی، منابع به صنعتی جوامع شدید وابستگیباشد.  می اهمیت

 اما هستند، تجدیدناپذیر و پذیرپایان سنگزغال و نفت مانند فسیلی هایانرژی شود. تخلیه شده، تشکیل زمین زیرین های الیه زیر در متمادی های قرن

 است موجود هم توزیع شبکه که محلهایی در امروزه انرژی نوع این از استفاده این بر عالوه نیستند. چنین خورشید و آب باد، جمله از جانشین یا نو های انرژی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 بحران این گذردمی هرچه زمان و است انرژی بحران است گریبان به دست آن با بشر که بحرانی مهمترین گفت توانمی جرأت به امروزه است.شده مرسوم

 ضمن بردارد در سنگینی اولیه هزینه نیز ای انرژی هسته توسط برق تولید است، اتمام به رو کم کم فسیلی های سوخت منابع دهد. می نشان بیشتر را خود

 مصرف سازیبهینه شرکت توسط حرارتی کلکتورخورشیدی مترمربع یکصدهزار از بیش تاکنون کند.می تولید محیطی های آالینده گسترده مقیاس در آنکه

 .دارند عهده بر را خورشید انرژی جذب وظیفه کلکتورها .است شده نصب کشور سراسر در طبیعی گاز مترمکعب ساالنه میلیون جوییصرفه با سوخت

 گرمایش جهت خورشیدی انرژی از حرارتی انرژی لیدتو :داشت اظهار و کرد اشاره خورشیدی انرژی کاربردهای

 تولید و خورشیدی قحرارتی خورشیدی، اجا نیروگاه خورشیدی، کنشیرین آب فصلی، آب ذخیره مخازن و استخرها آب فضا، گرمایش گرمایش مصرفی، آب

 از خورشیدی سلولهای وسیلهب خورشید نور از الکتریکی انرژی تامین مستقیم ،)فتوولتائیک( خورشیدی انرژی از الکتریکی انرژی تولید و خورشیدی سرمایش

 .] ۲[است خورشیدی انرژی کاربردهای جمله

 تجدیدپذیر انرژیهای

 بوده ویژهای اهمیت دارای هحال توسع در و یافته توسعه کشورهای از بسیاری برای اخیر یدهه سه مباحث برانگیزترینچالش از یکی عنوان به انرژی مبحث

 توجه آن تبع به و است گرفته ارقر سازمانها و دولتها برنامههای در صدر موضوع این با چگونگی مواجهه اخیر، سالهای در اقتصادی تحوالت به توجه با و است

 مستلزم بنگاه، هر استیهایک و دیهاتوانمن و گوناگون بازارهای با علمی و سنجیده آشنایی دارد. را خاص خود اهمیت نیز حوزه این در بازار مدیریت و بازار به

 این فرآیند سازیپیاده ابزار ت.داش نخواهد وجود بنگاه یک عملکرد در بهبود امکان هابررسی این بدون است. بنگاه آن عملکرد از و مداوم دورهای بررسیهای

 .بنگاه است لیتهایفعا و ارکان یکلیه وضعیت در جانبههمه و گسترده پژوهشی که است بازاریابی ممیزی حساس، و مهم

 یاری عملکردشان روزافزون در بهبود را آنها بتوانند که هستند اتخاذ استراتژیهایی و طراحی نیازمند شرکتها امروزی، متغیر بسیار و پویا پیچیده، محیط در

 همگام رقابتی بازار پویای و متغیر شرایط با را خود و نمانند رقابت جا یگردونه از که هستند بقا به قادر شرکتهایی رقابتی، محیطی چنین در زیرا رسانند،

 ۳[نمود خواهند مشاهده عملکردی معیارهای یآیینه در استراتژی، انتخاب قالب در را خود حاصل تصمیمگیریهای شرکتها، مدیران دیگر، عبارت به نمایند.
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 همراه به نیز را محیطی زیست مشکالت مسائل اقتصادی، بر عالوه لهمسئ این که است جهان در طبیعی گاز کنندگان مصرف بزرگترین از یکی ایران .]

 عوامل سایر و ایران در طبیعی گاز قیمت سنتی، بادی هایتوربین برداریبهره و نصب هزینه باد، توزیع اطلس ایران، اقلیمی شرایط به توجه است با داشته

 قرار گیرد. توجه مورد گاز سوخت با نیروگاههایی با رقابت قابل گزینه عنوان به تواندمی کانال در محصور توربینهای بادی به مربوط های فناوری گذار، تاثیر

 موجب سو یک از که بکاهد نیروگاهی مصارف در تولید انرژی مصارف در طبیعی گاز مکعب متر میلیونها مصرف از تواندمی تحقیق این نتایج از گیریبهره

 مشکل طرح با پژوهش این در .نمود کشور نصیب را عظیمی سود جهانی بازارهای به گاز حجم این با ارایه دیگر ویس از و شده کشور در آلودگی کاهش

 این نتایج .گرفت قرار بررسی مورد فعلی های سیست با انرژی باد از برق هایتولیدکننده جایگزینی امکان انرژی، تولید حوزه در کشور گاز عظیم مصرف

 مرتفع بادی هایتوربین مانند هایی طرح بلکه نیست گازی سوخت های سامانه رقابت با قابل بادی های توربین فعلی فناوری تنها نه داد نشان تحقیق

 قابل گزینه تنها عنوان به توانند می کانال در محصور بادی های توربین میان این هستند. در زیست محیط آسیب زننده بودن، دسترسی قابل غیر از گذشته

 .] ۴[باشند گازی های برای نیروگاه مناسبی جایگزین توانندمی متعدد مزایای به توجه با هاسیستم این. گیرند قرار توجه مورد دسترس در و م، اقتصادیانجا

 انرژی از تفادهاس رود.می شمار به زیست محیط تخریب از جلوگیری و پایدار توسعه به نیل جهت در موثر گامی تجدیدپذیر انرژی منابع از استفاده

 و توربین هزینه نظیر موارد اقتصادی بررسی به بادی، مزرعه سازیشبیه از حاصل سالیانه تولیدی انرژی برآورد از پس و شده بررسی باد صورت به تجدیدپذیر

 میزان محاسبات ،)بهره و پرداخت سود نمیزا برآورد( وام اخذ طریق از بودجه تأمین محاسبات تورم، نرخ و تنزیل نرخ برآورد نگهداری، و تعمیر هزینه

 تجدیدپذیر انرژی برای پروژههای اینکه به توجه با این بر عالوه گیرد.می قرار تحلیل مورد پروژه نقدی جریان بر آن تاثیر و بیمه نرخ و سرمایه برگشت

 بردن باال جهت پروژه اقتصادی بر روند آن تأثیر و مشوقها و ایتهاحم برخی از استفاده به میباشد، کارشناسان نظر مورد مسئله اقتصادی پارامترهای همواره

 گسترده منابع دارای سو یک از که چرا گردد، می محسوب جهان کشورهای ترینغنی از یکی انرژی مختلف منابع لحاظ از ایران کشور .میپردازیم وریبهره

 نگرشهای توسعه با باشد. می باد جمله از تجدیدپذیر انرژیهای فراوان پتانسیل دارای گردی سوی از و است گاز و نفت نظیر تجدیدناپذیر و سوختهای فسیلی

با  مقایسه در باد انرژی از استفاده جهان کشورهای از بسیاری در تجدیدناپذیر، انرژیهای منابع از برداری بهره در جویانه صرفه راهبردهای و زیست محیطی
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بر  عالوه بودن، تجدیدناپذیر و محدودیت لحاظ به معدنی و فسیلی انرژیهای که نکته این به توجه با .است گذاشته فزونی به رو مطرح انرژی منابع سایر

 غذایی، کاهش مواد و کشاورزی محصوالت نابودی خشکسالیها، بروز به منجر مساله این میشوند، نیز زمین کره دمای افزایش باعث محیطیزیست آلودگیهای

 وقایع این وقوع شاهد حال حاضر در که شد خواهد بیماریها بروز و جنگلها آتشسوزی جانوری، و گیاهی هایگونه از بسیاری انقراض سا،سیآل بارانهای قحطی،

 حل بر عالوه که آورد روی تولید انرژی برای دیگری روشهای به مذکور مشکالت از رهایی برای است مجبور انسان بنابراین هستیم. جهان نقاط اکثر در

 توده، زیست خورشیدی، کیهانی، ای،انرژی هسته مانند انرژیهایی به میتوان منظور این به که نماید فراهم نیز را پایدار توسعه امکان محیطی،زیست مسائل

 .نمود اقیانوسی اشاره و دریایی بستری انرژی مد، و جذر انرژی دریا، امواج انرژی گرمایی، زمین انرژی باد، انرژی بیوگاز،

 برق تولیدی، قیمت شدن تمام رزانا باد، انرژی از بهرهبرداری برای استفاده مورد فناوری شدن نهادینه باال، بازدهی دلیل به بادی نیروگاههای میان، این رد

 انرژی منابع برداری ازبهره یابر موجود فناوریهای از یک هر از بیش بودن، باصرفه و بزرگ مقیاس در توان تولید قابلیت همچنین و اوقات اکثر در باد وزش

 و طراحی هایینهکاهش هز شامل که بادی های توربین ساخت آوریفن فزاینده پیشرفت طرفی از .است یافته گسترش قدرت های سیستم در تجدیدپذیر

 در تجدیدپذیر انرژیهای جایگاه و سهم است واداشته انرژی این از بیشتر هرچه استفاده به را جهان کشورهای است، شده بادی های توربین برداری بهره

 از استفاده از ناشی محیطیستزی آلودگی و نیز فسیلی منابع پذیربودنپایان در مسأله این ضرورت است. افزایش به رو بسیار جهان نیاز مورد انرژی تأمین

  .] 5[است کاهش به رو ای تجدیدپذیرانرژیه بخش در گذاریسرمایه هزینه جهان در حاضر حال در .میشود نمایان فسیلی سوختهای

صنعت انرژی تجدیدپذیر در جهان در حال رشد است. لذا برخی از  های فسیلی و تغییرات آب و هوا،ها درخصوص کاهش ذخایر سوختبا افزایش نگرانی

 مشغله کشوری، هر اجتماعی و اقتصادی اند. توسعهدههای انرژی پایدار در دستور کار قرار داهایی را جهت حمایت از توسعه گسترده سیستمها برنامهدولت

از جمله کشورهایی که  .باشدمی ایجامعه هر پایدار اقتصادی توسعه پایدار، الزمه و ارزان مستمر، انرژی وجود کشور و آن اقتصاددانان و سیاستگذاران فکری

باشد. کشور ما، ایران، نیز پتانسیل های تجدیدپذیر پرداخته است، ترکیه میمینه انرژیبه دلیل افزایش جمعیّت و اقتصاد رو به رشد، به فعّالیّت گسترده در ز

های تجدیدپذیر نیازمند سیاستگذاری صحیح، استراتژی مناسب و در نهایت های تجدیدپذیر دارد. توسعه انرژیمناسبی برای گسترش تولید و مصرف انرژی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ها با یکدیگر پرداخته است. خروجی این آن های تجدیدپذیر در ایران و ترکیه و مقایسههای انرژیسیاست به بررسی مقاله ریزی منسجم است. اینبرنامه

ریزی و در نهایت گذاری، برنامهکشورمان در سیاست فعلی وضعیّت بهبود جهت کشور ترکیه و ارائه رهنمودهایی تجربیات از مؤثّر استفاده سازپژوهش، زمینه

 باشد.های تجدیدپذیر میتر از انرژیردهاستفاده بهتر و گست

 هایسوخت گسترده ابعمن دارای سو یک از که چرا شود،می محسوب جهان کشورهای ترینغنی از یکی انرژی مختلف منابع برخورداری لحاظ از ایران کشور

 است. …مین گرمایی و ز و توده زیست خورشید، باد، جمله تجدیدپذیر از هایانرژی فراوان پتانسیل دیگر دارای سوی از و است گاز و نفت نظیر فسیلی

 از استفاده و فسیلی سوخت دودمح منابع حفظ هاآن ترینمهم جمله از که دارد، همراه به را مختلفی اجتماعی و اقتصادی تجدیدپذیر، منافع هایانرژی توسعه

گشا جهت اصولی و راه هایبا توجّه به لزوم اتّخاذ سیاست .دارد دنبال به را زیست محیط آلودگی کاهش دیگر طرف و از است مفیدتر کارکردهای در آن

 گردد:های تجدیدپذیر در کشور، موارد زیر به عنوان نتایج و پیشنهاد جهت این امر توصیه میبرداری از انرژیتوسعه بهره

 از حمایت قانون دوینتآوری در بازار. جدیدپذیر، جهت پیشبرد فنهای تهای حمایت از انرژیهای پولی مناسب نظیر تاًسیس صندوق. تدوین سیاست1

 قرار دولت هایبرنامه رد نفت درآمدهای از درصدی تخصیص طریق از تواندتجدیدپذیر می هایانرژی از حمایت صندوق تشکیل نیز و تجدیدپذیر هایانرژی

 گیرد.

 منجر انرژی مصرف زیساو بهینه های تجدیدپذیرانرژی معاونت خانه و نهاد مسئول. تاًسیسزارتریزی یکپارچه انرژی و توسعه با مشارکت چندین و. برنامه۲

 شد. خواهد مختلف هایحوزه در انرژی( اثربخشی و کارایی) وریبهره افزایش منظور به نگریآینده و زمینه این در کشور تحوّالت هوشمندانه رصد و پایش به

ای ه به انرژی هاص یارانشود.( و وضع مالیات بر آن و در مقابل، اختصهای فسیلی )که درحال حاضر در کشور اجرا می. کاهش و یا حذف یارانه سوخت۳

 تجدیدپذیر.

 های انرژی تجدیدپذیر.آوریهای مختلف جهت خرید فنها و سازمان. ارائه وام و امتیازات ویژه به شرکت۴
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 عدادهایاست شکوفایی جهت سازیبستر و المللیبین ارتباطات افزایش با های تجدیدپذیرهای انرژیفناوری سعهتو و برای انتقال مناسب هایزمینه . ایجاد5

 لذا شود،می محسوب دنیا در نو آوریفن یک عنوان به تجدیدپذیر هایانرژی فناوری .پیشرو کشورهای سطح تا علمی نوآوری سطح ارتقای منظور به خلّاق

 هایبرنامه وسیلهبه تواندیم آوریفن انتقال این. است ضروری توسعه حال در کشورهای به آوریفن این نام صاحب کشورهای از اوریفن و دانش این انتقال

. رسدب جامان به ایران در تجدیدپذیر هاییانرژ توسعه در درگیر خارجی مشاوران با دوجانبه هایهمکاری واسطهبه مدّت کوتاه هایدوره دانشگاهی، آموزشی

 و هادانشگاه و رانای در تجدیدپذیر هایانرژی متولّی ازمانس بین تجدیدپذیر هایانرژی کاربرد با ارتباط در توسعه و تحقیق المللیبین هاینامهموافقت مبادله

 . باشد آوریفن قالانت در مؤثّر روشی تواندمی تجدیدپذیر هایانرژی صنعت و علم در پیشرو کشورهای تحقیقاتی و پژوهشی علمی، مراکز

 کلّیه از باید اساسگرمایی. بر این و زمین توده باد، خورشید، زیست هایانرژی اولویّت با تجدیدپذیر منابع برای کشور کامل اطلس و تهیّه ظرفیّت . سنجش۸

 انرژی، منابع در تنوّع ایجاد با و کنیم تأمین را خود کشور نیاز مورد مصرفی انرژی تجدیدپذیر، هایانرژی جمله از حصول، قابل و دسترس در انرژی منابع

 محسوب هستند، ایگلخانه و آالینده گازهای انتشار کاهش به متعهّد که کشورهایی زمره در ایران اگرچه ببخشیم. کشور انرژی سیستم به بیشتری پایداری

 منابع از انرژی تولید و داندمی زیست و محیط اتمسفر زمین، کره از فاظتح به متعهّد را خود مصوّب، هایسیاست بر اساس اکنونهم از ولی شودنمی

ضمن ها است دولت ضروریهای اخیر، با توجه به بحران انرژی در سال. ] ۶[دهدمی قرار تأکید مورد و خورشیدی را بادی انرژی جمله از تجدیدپذیر

های تجدیدپذیر از جمله انرژی های فسیلی با انرژیجایگزینی انرژی، از طریق ضهکنترل عر و جویی در مصرف انرژیصرفه گذاری در راستایسیاست

انرژی هنوز در حال حاضر،  زیست باشند.عنوان منابع انرژی رو به کاهش و آالینده محیطهای فسیلی به، به دنبال کاهش مصرف سوختخورشیدی

-تقاضای سرمایهمطلوب برایافزایش های ذ سیاستاختا برخی کشورها بامانندباید دولت ،بنابراین ،سودآورو مستعد ایجاد رقابت نیستخورشیدی در کشور 

، با ارائه در این مقالههای تجدیدناپذیر ملی کمک کند. جویی بلندمدت در سرمایهمحیطی و صرفهدر این انرژی پاک، به دستیابی به پایداری زیست گذاری

انرژی خورشیدی  شود.گذاری در انرژی خورشیدی در کشور ارزیابی و تحلیل میزایش تقاضای سرمایههای مختلف برای افیک مدل دینامیکی سیاست

عالوه، استفاده از این انرژی پاک، اثرات شود. بههای فسیلی تخمین زده میدریافتی زمین طی یکسال، حدود هزار بار بیشتر از انرژی تولیدی از سوخت
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فتوولتاییک  ترین راه دسترسی به انرژی برای رشد و توسعه اقتصادی است.دو برای کشورهای فاقد منابع زیرزمینی، مناسبگذارنامطلوبی از خود به جای نمی

تواند های فتوولتاییک میسیستمی است که قادر به تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریسیته با یک ابزار الکتریکی به نام سلول خورشیدی است. سیستم

شود تغذیه آنها از العبور بودن بیشتر این مناطق باعث میها برایتأمین برق موردنیاز روستاها و مناطق دورافتاده کشور باشد زیرا صعبترین روشیکی از به

ولتاییک است. های مؤثر بر افزایش تقاضای انرژی فتوهای سراسری برق، بسیار پرهزینه و گاه غیرممکن باشد. هدف این پژوهش، یافتن سیاستطریق شبکه

ها، افزایش یارانه و کمک دولت به تولیدکنندگان، دستیابی به تجهیزات فتوولتاییک با هزینه کمتر و ها به سمت پایین آمدن قیمترود این سیاستانتظار می

باعث رکود برق ش تعرفه باشد که کاهای گونهبه بعد یهااتفاقات سال شود نحوه واکنش بازار بهبینی میواقعی شدن قیمت برق فسیلی پیش رود. پیش

ی واقتصاد یمل یهااستیس ریثأتحت تی فتوولتاییک رفتار بازار انرژفتوولتاییک شود.  داتیتول تیهمراه با افزایش ظرف زات،یو تجه ساتیسأساالنه تعداد ت

آید، انرژی  دستهب یتیغلبه بر موانع تکنولوژیک موفق یبراه اگر چون بازار انرژی فتوولتاییک برای سودآوری هنوز وابسته به یارانه است. البتاست هر کشور 

 د. داشته باشتوجهی قابلنقش  دیخورشی دارای منابع باالی انرژی کشورها برقدر بازار  فتوولتاییک این شانس را خواهد داشت که 

رای بزار مناسب بانوان یک عهای دینامیکی بهآوریک است. سیستمرفتار بازار انرژی فتوولتاییک تحت تأثیر سیاست ملی و سایر متغیرهای اقتصادی و فن

غیرهای اصلی تر رفتار متهای آن به فهم بهسازیگیرندگان است. مدل پیشنهادی و شبیهسازی این نوع از مسائل برای کمک به تصمیمسازی و شبیهمدل

مترین کند. مهن مییران ممکاسازی در هایی را برای پیادهورهای دیگر یادگیری درسکند. همینطور تجربیات کشبازار انرژی فتوولتاییک در ایران کمک می

 .] 7[ودگذاری انرژی فتوولتاییک است و بدون حمایت دولت از آن،  آینده خوبی موردانتظار نخواهد بهای باالی سرمایهضعف، هزینه
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 گیرینتیجه

 اقتصادی رکود با که میالدی ستمبی قرن هفتاد در دهه انرژی بحرانهای اما است، بوده ارتباط در انرژی وعمتن کاربرد با اخیر قرون در اقتصادی تحوالت سیر

 بلکه اند،داده ختصاصا خود به را از مصرف انرژی عمدهای سهم تنها نه صنعتی کشورهای توسعه بود. امروزه و اقتصادی همکاری سازمان عضو کشورهای

 تنها نه کشور یک اقتصادی ضعیتو که دارند اعتقاد موضوع این به اقتصادی اندیشمندان از بسیاری باشد. امروزهمی باال درآنها نیز انرژی وریبهره عموماً

 مهم منابع از کیی باد و باشد. خورشیدمی نیز خود مجاور کشورهای عملکرد تأثیر تحت بلکه است کشور آن اقتصادی رفتارهای تأثیر عملکرد تحت

 کشورهای از یکی هک آن با ایران شود. گرفته کار به جهان نقاط بیشتر در انرژی کنندهتأمین و مفید منبع یک عنوان به تواند می که است انرژی تجدیدناپذیر

 وختس مصرف در میجویی مهصرفه تواندمی کشور، نقاط بیشتر در خورشید تابش شدت دلیل به است، طبیعی گاز عظیم دارای منابع و جهان خیز نفت

 اهمیت دارای حال توسعه رد و یافته توسعه کشورهای از بسیاری برای اخیر دههی سه مباحث برانگیزترینچالش از یکی عنوان به انرژی باشد. مبحث داشته

 به و است گرفته قرار ازمانهاس و دولتها هایبرنامه در صدر موضوع این با چگونگی مواجهه اخیر، سالهای در اقتصادی تحوالت به توجه با و است بوده ویژهای

 دارد. را خاص خود اهمیت نیز حوزه این در بازار مدیریت و بازار به توجه آن تبع
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 راجعم

 موردی( ، چهارمین عه)مطال انرژی نگهداشت ضروری در راهکاری برق نیروی توزیع شبکه در انرژی تلفات ورده،کاهشعباسی علی محمد آزاد، فرزان .1

 انرژی نگهداشت در نوین المللی رویکردهای بین کنفرانس

 بین کنفرانس هارمینساختمان، چ معماری در پذیر تجدید طبیعی های انرژی از کوشکی، استفاده علی  مظفری، تکتم  نیا، به بهنام جاجرمی، حسن .۲

 انرژی نگهداشت نوین در رویکردهای المللی

 لیالمل بین کنفرانس ینحوزه، چهارم این در بازاریابی ممیزی نوین رویکرد با انرژی اشتمدنی، نگهد سیدمحمدجواد ابوالحسنی، طیبی سیدامیرحسین .۳

 انرژی نوین در نگهداشت رویکردهای

 بین کنفرانس ینانرژی، چهارم تولید جهت طبیعی گاز مصرف کاهش برای نوین راهکارهای محمدی، ارایه محمدرضا غالمی، یعقوب رحمانی، مسلم .۴

 نگهداشت انرژی در یننو رویکردهای المللی

 نسکنفرا جدیدپذیر، چهارمینت انرژیهای وریبهره در مالی مشوقهای تأثیر و اقتصادی فومنی، ارزیابی بشارتی حسین نیا، بهشتی علی محمد گزانه، امید .5

 نگهداشت انرژی در نوین رویکردهای المللی بین

 ترکیه، چهارمین و یرانا در تجدیدپذیر هایانرژی هایسیاست تطبیقی وی، مقایسهمرتض الساداتمهدیه امینه، فرهادی نسیم موگویی، رحیمی فرزاد .۶

 در نگهداشت انرژی نوین رویکردهای المللی بین کنفرانس

 در خورشیدی رژیان گذاریسرمایه تقاضای بررسی برای دینامیکی مدل اسدی، یک ابوالفضل اولیاء، محمدصالح لطفی، محمدمهدی سعیدی، مرضیه .7

 انرژی نگهداشت نوین در رویکردهای المللی بین کنفرانس چهارمینایران، 
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