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 مقدمه -1

متفاوتی نسبت به انرژی های تجدیدپذیر ساختار انرژی 

تکنولوژی های تولید انرژی متعارف دارند،چراکه فرایند توسعه در 

انرژی های تجدید پذیر دارای هزینه های سرمایه گذاری اولیه 

ها پائین است. باالئی بوده ودر مقابل هزینه تعمیرو نگهداری در آن

مزایای متفاوتی برای کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در کشور 

میتوان متصور بود که عموماً وابسته به شرایط محلی و ویژگی 

کاربرد انرژی خورشیدی به قرن هفتم  [1]منابع جایگزین است.

قبل از میالد مسیح باز می گردد. از انرژی خورشیدی برای 

ئی و روشن نمودن آتش استفاده می گرمایش، پخت و پز، روشنا

کردند. یونانیان و رومیان باستان معماری هایی را برای استفاده از 

نور و گرمایش انرژی خورشیدی در داخل ساختمان خود داشته 

میالدی رابرت استرلینگ وزیر اسکاتلندی  1111در سال اند.

اختراع خود را برای پیش گرمکن موتور حرارتی به ثبت رساند. 

بعدها از این اختراع او در تولید الکتریسیته بوسیله حرارت انرژی 

میالدی ادموند بکرل  1181خورشیدی بهره گرفتند.در سال 

کشف نمود. او هنگام کار با  دانشمند فرانسوی اثر فتوولتائیک را

پیل الکترولیز که با دو الکترود فلزی در محلول الکترولیت خود 

بود به این نتیجه رسید که وقتی در معرض نور خورشید قرار می 

میالدی  1111گیرد میزان تولید برق افزایش می یابد. در سال 

کار بر روی موتور بخار  August Mouchetریاضیدان فرانسوی 

 Abelسال او و دستیارش  01شیدی را آغاز کرد. بعد از خور

Pifre  موتورهایی را ساختند که نمونه های مدرن آن در حال

سال  درحاضر در کلکتورهای سهموی خطی استفاده می گردد.

میالدی اولین آب گرمکن خورشیدی توسط کالرنس  1111

میالدی آلبرت  1111سال ودرآمریکایی ثبت اختراع گردید. 

یشتین همراه با تئوری نسبیت خود اثر فوتوالکتریک را مطرح ان

میالدی اولین ساختمان اداری تجاری  1111نمود.دراواسط دهه 

در جهان که با آبگرمکن خورشیدی کار می کرد طراحی شد. در 

میالدی دولت آمریکا موسسه تحقیقات انرژی  1111سال 

بزرگترین  میالدی 1111سال ودرخورشیدی را راه اندازی کرد.

زمان در کالیفرنیا راه اندازی نیروگاه حرارتی خورشیدی آن 

 [0].شد

گانه پایداری محیطی )انرژی ،اکولوژی  ز میان ارکان سها

ومحیط زیست( انرژی در راس این مثلث قرار دارد و به عنوان 

مهمترین مساله محیطی در زمان حاضر مطرح میباشد. بنا به 

منابع مختلف  %81در ایران، بیش از  گزارش سازمان انرژیهای نو

انرژی کشور در ساختمانها مصرف می شود. با توجه به اینکه نه 

های ارزشمند و حیاتی کشور میباشند  تنها منابع نفتی از سرمایه

 ناپذیری را ایجاد می که مصرف غیربهینه آنها زیانهای جبران

حیط کنند، بلکه استفاده بیش از حد از آنها باعث آلودگی م

زیست نیز می شود، صاحب نظران وکارشناسان به دنبال منابعی 

هستند که به تدریج جایگزین سوخت های فسیلی شوند. یکی از 

این منابع انرژی پاك والیزال خورشیدی است، که در بخش 

 می تواند باعث صرفهو در صنعت  گرمایش و سرمایش ساختمان

رژی خورشیدی از .علت متمایز بودن انجویی قابل توجهی گردد

دیگر صورت های انرژی های پاك و مطالعه این انرژی به شرح 

 :زیر است

 از دو منبع مهم انرژی در جهان است. یکی دیخورش -1  

 ر،یدپذیدر تمام انرژیهای تجد دییانرژی خورش  -0  

 منبع انرژی در جهان است. نیدارتریپا

انرژی  لیدارای پتانس رانیچهار پنجم مساحت کشور ا -8   

 ست. یخوب اریبس دییخورش

 نهیو پرهز شرفتهیبه فن آوری پ دییانرژی خورش -4   

 ندارد. ازیجهت استفاده در مسکن ن

رشد اقتصاد کشور ضامن استفاده از انرژی خورشیدی به -1

 .جای سوخت های فسیلی در بخش صنعت و ساختمان است

باعث کمک به  انرژی های تجدیدپذیرتوسعه و گسترش 

حقق اهداف توسعه اقتصادی، زیست محیطی وحفظ انرژی های ت

رو به پایان است. استفاده از انرژی های نو و از این  تجدیدناپذیر

میان انرژی خورشیدی که مورد بحث در این مقاله می باشد، می 

 میزان  بهره گیری از این انرژی در ایرانو  یدیخورش یبه انرژ یگاهن

  0 محمدرضا نصیرسالمی، 1 زهراملکشاهی

 Malekshahi_7@yahoo.com، کارشناس ارشد معماری،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال1

 Rezanasiri2005@yahoo.com،  ن مرکزواحدتهرا یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده معمار یمعمار رگروهیمددکترای معماری،0
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تواند باعث کاهش وابستگی به منابع فسیلی، کاهش انتشار 

رف منابع انرژی گازهای آالینده،از بخش های تولید ومص

ر گازهای گلخانه ای که تاثیر  وهمچنین باعث کاهش انتشا

  اساسی بر باال رفتن دمای کره زمین دارد شود.

بر  دارییآن است که با توجه  به مسآله پا یرساله در پ نیا

متمرکز شود و در ایران  رشد اقتصاددر  دیروی انرژی خورش

 بپردازد: ریبرای سواالت ز یبه  ارائه پاسخ تینها

در کشور ما انرژی خورشیدی با چنین پتانسیل باالیی در  -

 کشور،در چه جایگاهی قرار دارد؟

،با مدنظر قرار دادن  رانیا ساختمان و صنعتانرژی چرا  -

،همچنان از سوخت های فسیلی استفاده و انرژی دارییمسآله پا

 دست اندرکارانتوسط میکند وبحث بهره برداری از انری های نو

وچه چالش هایی پیش روی  توسعه مورد توجه قرار نمیگیرد

 ؟ پیشرفت استفاده از انرژی های پاك در کشور وجود دارد 

علت عدم تحقق سیاست های اعمالی دولت در در نهایت  -

 استفاده از انرژی های تجدیدپذیر چیست؟

درایران به دلیل ارزانی و فراوانی منابع سوخت های فسیلی 

یت و ابعاد انرژیهای تجدیدپذیر بخصوص انرژی کمتر به اهم

خورشیدی توجه شده است. اما خوشبختانه در دو دهه اخیر در 

ایران بیشتر به نقش انرژی خورشیدی به عنوان انرژی پاك و 

قابل تجدید پرداخته شده است و با راه اندازی آزمایشگاه های 

این انرژی  تحقیقاتی وتجهیز روستاهای دور افتاده و آفتابگیر به

در پژوهش صورت گرفته [8]قدمهای اساسی برداشته شده است.

توصیفی و با کمک جمع آوری داده  -با استفاده از روش تحلیلی

های اسنادی و تالش های محققان صاحب نظر در این مورد، 

سایت وزارت نیرو و سایت انرژی های نو، یک سری داده های 

ن انرژی های نو)سانا(، کمی اسمی متعلق به آمار رسمی سازما

همچنین وزارت نیرو، به مطالعه در مورد وضعیت منابع تجدید 

پذیر انرژی که در این میان انرژی خورشیدی بیشتر مورد توجه 

 قرار گرفته پرداخته شده است.

 انرژی خورشیدی -2

کره زمین انرژی خورشیدی را به صورت تابش خورشیدی 

ه مراتب بیش از نیاز بشر است. دریافت میکند و مقدار این تابش ب

شدت تابش خورشیدی خورشیدی نسبتاً کم و فراز آن در حدود 

  [4] کیلووات بر متر مربع در سطح دریاست.11

خورشید جدا از کاربردهای فراوان آن در روشنائی و گرمای 

و محیط زیست پیرامون ما دارد از انرژی روزانه که در زندگی ما

د نیروی برق از طریق سلول های آن نیز میتوان در تولی

خورشیدی)سیستم فوتوولتائیک( مورد توجه مصارف خانگی و 

 صنعتی است.

از جمله کاربردهای دیگر انرژی خورشیدی خارج از شیوه 

نیروگاهی، تامین آب گرم بهداشتی توسط آبگرمکن های 

خورشیدی و حمام خورشیدی و تهویه مطبوع خورشیدی، کوره 

ی خورشیدی و آب شیرین کن های خورشیدی، اجاق ها

 [0].خورشیدی است

ضرورت و چرائی استفاده از   -3

 ژی خورشیدیانر

 یدرجه عرض شمال 41تا  01 یکشور ایران در بین مدارها

واقع شده که به لحاظ دریافت  یاقرار گرفته است و در منطقه

ها قرار دارد. در بین نقاط جهان در باالترین رده یخورشید یانرژ

کیلووات  0011تا  1111در ایران بین  یزان تابش خورشیدمی

ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است که البته باالتر 

  است. یاز میزان متوسط جهان

 یانرژ نیتوان جهت تام یم دیخورش یاز انرژ یبطورکل

 شیو سرما شیگرما استفاده نمود. یکیالکتر یو انرژ یحرارت

 یطرحها در ساختها نیترعال از مرسومساختمانها به صورت ف

 است. یدیخورش

در فصول سرد و گرم  دیخورش یحرارت یبا استفاده از انرژ 

  .ابدییکاهش م هایانرژ ریساختمانها به سا ازین

ستفاده از انرژی خورشید برای گرم کردن آب )آبگرمن ا

ستفاده از انرژی خورشید در تولید ( و همچنین اخورشیدی

ی روگاهین یکاربردها به وسیله سیستم فوتوولتائیک و هالکتریسیت

جذب  یحرارت یکه با استفاده از آنها انرژ یساتیتأسکه درآن 

 یحرارت روگاهین شودیم لیتبد تهیسیبه الکتر دیشده خورش

 . شوندیم دهینام یدیخورش

همگی اهمیت و چرایی استفاده از انرژی خورشیدی را در 

ضوح بیان میکند. چراکه انرژی شرایط بحران انرژی به و

خورشیدی قادر است در تمام بخش های صنعتی و خانگی ایفای 

عالوه [1] نقش نماید و خال کمبود انرژی را در آینده جبران نماید.

بر این رشد انرژی های پاك بخصوص انرژی خورشیدی رشد 

اقتصاد کشور و همچنین عدم وابستگی سوخت مصرفی داخل 

انرژی های تجدیدپذیر ی فسیلی می گردد.کشور به سوخت ها

قادر هستند عالوه بر برطرف نمودن نیازهای جهان در تقاضای 

انرژی، در حفظ اقلیم و وضعیت آب و هوائی جهان موثر می 
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باشد.این انرژی ها در طی یک دوره زمانی کوتاه و مشخص 

سال خواهد بود، در صورتیکه در  11تجدید میشوند.که ماکزیمم 

نرژی های فسیلی که تجدیدناپذیر در نظر گرفته میشود مورد ا

   [1] این زمان در حدود چندین میلیون سال طول خواهد کشید.

سهم انرژی خورشیدی در سبد   -4

 انرژی جهانی

بااینکه انرژی خورشید گسترده است دشواری هایی در 

بکارگیری انرژی خورشیدی وجود دارد. این انرژی بسیار رقیق 

ع آوری آن به ساز و برگ های گسترده ای نیاز دارد.از است و جم

به دیگر این رو انرژی خورشیدی در تامین انرژی جهانی نسبت  

 منابع سهم اندکی دارد. 

اما در آینده به دلیل کمبود منابع فسیلی و آالینده بودن آن 

خورشید بیشترین  0111بر اساس براورد دانشمندان در سال 

رژی جهان در مقایسه با دیگر انرژی ها ایفا نقش را در تولید ان

 [1] میکند.

بنابراین در آینده بیشترین افزایش در استفاده از انرژی   

های پاك از خورشید خواهد بود. خورشید منبع ریشه ای تامین 

سال دیگر خواهد شد. با پیشرفت های  11انرژی انسان در حدود 

رای مصارف گوناگون فناوری های نوین از گرما و نور خورشید ب

استفاده خواهد شد و این قدمی اساسی برای نیل به پیشرفت در 

 سایه انرژی های پاك خواهد بود. 

سال اخیر نرخ رشد تقاضا برای انرژی  01خوشبختانه در 

درصد در سال بوده و در طول  01الی  01خورشیدی بطور ثابت 

خود این سالها قیمت تمام شده برای برق تولیدی و قیمت 

تجهیزات بکار رفته نیز کاهش یافته است.که برای این امر می 

 توان دالیل زیر را بیان نمود:

 افزایش کارایی سلول های خورشیدی-1

 بهبود تکنولوژی های موجود -0

 توجیه اقتصادی. -8

کشور آلمان با برخورداری از ذخایر منابع غنی و فراوان 

ومنابع پایدار و ی های پاك ذغال سنگ، انرژی خود را بر پایه انرژ

 امنیت در عرضه انرژی بنا نهاده است. 

در نخستین سال اولین دهه قرن بیستم آلمان بر اساس سه 

محور عرضه انرژی پایدار، قیمت مناسب حامل های انرژی در 

زیست، قوانین و نتیجه رقابت آزاد و احترام به محیط 

 دستورالعمل های انرژی خود را تامین کرد. 

ر این قانون اولویت با حفظ و احترام به محیط زیست و د

پرهیز از آلوده کردن آن است. به موجب این قانون، آلمان باید تا 

درصد از برق مورد نیاز خود را از  01خورشیدی  1811سال

 طریق انرژی های پاك و تجدیدپذیر تولید کند. 

دولتمردان آلمانی برای سیاست اجرائی توسعه و گسترش 

که به معنی  Feed in Tariffرژی های تجدیدپذیر از سیستم ان

تعیین قیمت ثابت خرید اجباری برق تولید شده از انرژی 

خورشیدی، باد وسایر انرژی های تجدیدپذیر توسط دولت است، 

  [0] استفاده کردند.

 ارزش اقتصادی انرژی خورشیدی  -5

یک مگا وات بار پ 1111مقایسه هزینه های پاسخگویی به 

مگا وات سلول  1111روز در محل مصرف، با دو گزینه )نصب 

مگا وات ظرفیت  1111خورشیدی در محل مصرف( و )نصب 

 آمده است. 1شماره سیکل ترکیبی متمرکز( در جدول 

قیمت هر کیلو وات مبدل خورشیدی به همراه هزینه نصب 

میلیون تومان درنظر گرفته شده 1و سایر تجهیزات  مورد نیاز،

مگاوات پنل خورشیدی  1111.با این رقم کل هزینه نصب  است

هزار میلیارد تومان خواهد شد. الزم به یاد آوری است که  1

سلول های خورشیدی هزینه نگهداری و تعمیرات ندارند و بعالوه 

 برای انرژی خورشیدی بهایی نمی پردازیم.

همانگونه که از جدول زیر بر می آید، گزینه دیگر احداث 

مگاوات به همراه شبکه  1111گاه سیکل ترکیبی به ظرفیت نیرو

به همراه انتقال و توزیع است. هزینه نصب چنین نیروگاهی 

 میلیاردتومان خواهد شد. 1111شبکه مورد نیازش بیش از 

 0)هزینه نصب هر هزار مگا وات نیروگاه سیکل ترکیبی  

لحاظ  میلیارد تومان 1111هزار میلیارد تومان و شبکه برق آن 

گاز سوزانده -شده است(. و اما هزینه سوخت آن  که هر لیتر نفت
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 4/11می توان  %41شده در نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان 

 کیلو وات ساعت برق تولید کند. 
مقایسه هزینه های برق خورشیدی و تولید برق حرارتی )تمام  : 1جدول 

 [1] هزینه ها به میلیارد تومان است(

 

اگر نیروگاه حرارتی گزینه دوم خواهد به اندازه سلول هاینه 

نه اول برق تولید کند، یعنی اول برق تولید کند  خورشیدی گزی

درصدی  11تراوات ساعت در سال با احتساب تلفات 0/8حدود 

هزار لیتر نفت گاز مصرف شود که با در  111شبکه، باید ساالنه 

سنتی  11ر و قیمت تومانی دال 0111نظر گرفتن نرخ تسعیر

برای هر لیتر نفت گاز به قیمت فوب خلیج فارس، هزینه سوخت 

 میلیارد تومان خواهد شد.  111نیروگاه ها 

مگا وات نیروگاه سیکل 1111در مجموع هزینه های احداث 

میلیارد 111مورد نیاز با در نظر گرفتن ساالنه  ترکیبی و شبکه

 1411ری بالغ بر هزینه سوخت و بدون احتساب هزینه راهب

 1411و  1111مقایسه دو عدد   میلیارد تومان خواهد شد.

میلیارد تومانی ، حاکی از آن است که از نظر اقتصاد ملی، 

خورشید در همان سال نخست ارزان تر از نیروگاه حرارتی 

 [1] متمرکز است.

انتخاب انرژی خورشیدی تنها به مقایسه دو اما مزیت نسبی 

موشکافانه تر به محدود نمیشود. اگر اندکی  1411و 1111عدد 

موضوع نگاه کنیم. نخستین پیامد این انتخاب ، عدم مصرف 

 سوخت فسیلی و عدم انتشار گاز های گلخانه ای است.

مگا وات  1111همانطور که پیش تر گفته شد با نصب  

میلیون لیتر نفت گاز  111سلول خورشیدی ساالنه از مصرف 

ین موضوع می تواند میزان انتشار گاز های جلوگیری میشود که ا

 میلیون تن کاهش دهد. 1/1گلخانه ای را در کشور تا بیش از 

به عالوه نصب پنل یک کیلو واتی برای هر مشترك می تواند 

کیلو وات ساعت مصرف برق مشترك را در سال تامین  0111تا

کیلو واتی هر مشترك  0111کند با توجه به الگوی مصرف 

درصد برق مشترکان  11ر سال در کشور می توان گفت خانگی د

خانگی دارای پنل خانگی با این روش پاسخ داده می شود. در 

پایان نیز مشابه هر صنعت نوپا ی دیگر، با توسعه صنعت ساخت 

مگاوات ،  1111و نصب سلول های خورشیدی به ازای هر 

 [1] شغل پایدار در این حوزه ایجاد میشود. 11111

در  انرژی خورشیدی یگاهجا  -6

 ایران

 8111/ 11کل تولید انرژی اولیه در کشور 1811در سال

میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است. که از این مقدار انرژی 

درصدگاز طبیعی غنی  11/10درصد نفت خام و  88/41اولیه 

برق آبی بوده  %04ذغال سنگ و %11سوخت های سنتی و %41و

درصد انرژی نو %111تنها در حدود  است. که از این مقدار

 خورشیدی را شامل شده است.

انرژی خورشیدی و بادی و آبی و هسته ای  1810در سال  

تولید انرژی را به خود اختصاص داده اند و این نشان  %1حدود

میدهد که علیرغم برخوردار بودن کشور ایران از پتانسیل باالی 

ه تولید کشور از سوخت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، عمد

های فسیلی و درصد بسیار کمی از تولید انرژی از انرژی های 

پاك را تشکیل میدهد.انرزی خورشیدی یکی از منابع انرژی های 

 پاك و از مهمترین آنها می باشد.

مطالعات نشان میدهد که استفاده از تجهیزات خورشیدی در 

مورد نیاز کشور را ایران مناسب بوده و میتواند بخشی از انرژی 

روز آفتابی جزو بهترین  811تامین کند.ایران با داشتن 

کشورهای دنیا در زمینه پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان 

ی خورشیدی باید در اولویت ژاست.با این شرایط استفاده از انر

قرار گیرد که در سال های اخیر تحقیق و توسعه در زمینه کاربرد 

و نیروگاه های حرارتی  فزایش یافته سیستم های خورشیدی ا

 خورشیدی از اصلی ترین کاربردهای انرزی های نو می باشند.

استفاده از این انرژی یکی از بهترین راههای برق رسانی 

وتولید برق در مقایسه بادیگر مدل های انتقال برق به وسیله 

  [1] کابل به روستاهای دور افتاده و صعب العبور است.

 [0]لس میزان تابش خورشید در ایران:اط1شکل 
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چالش های اساسی در توسعه   -7

 منابع انرژی های خورشیدی

سیاست گذاری توسعه بخصوص در بخش فن آوری ها و 

علوم جدید معموالً در اکثر کشورها به وسیله سازمان های 

دولتی به بازار دانش و فن آوری های ارائه و مورد حمایت کننده 

 رد.حمایت قرار میگی

چنین سیاست های حمایتی برای مدت زمانی مشخص و 

محدودی به جامعه ارائه میشود تا قابلیت رقابت با تکنولوژی های 

قبلی را پیدا کند. سیاست های توسعه کاربرد انرژی های 

 تجدیدپذیر باید به دنبال رسیدن به این اهداف باشد:

 حرکت به سمت توسعه پایدار سیستم های تولید انرژی -1

 سیدن به سطح توسعه پایدار تولید و بازار انرژیر -0

ارتقای آگاهی عمومی و پذیرش اجتماعی  کاربرد انرژی  -8

 های تجدید پذیر 

 افزایش عملکرد تکنولوژی  وتمایز تولیدات و سرویس ها  -4

 ارتقای قابلیت رقابت پذیری از نظر قیمت تمام شده  

ونی چالش های مدیریتی، تکنولوژیکی، زیست محیطی و قان

زیادی در دنیا برای توسعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر با توجه 

 به شرایط خاص هر کدام از کشورها وجود دارد .

نیز سردمدار بخش انرژی تجدیدپذیر سازمان سانا  در ایران 

) سازمان انرژی های نو ایران( می باشد که این خود حاکی و 

 از انرژی می باشد.نشانگر دیدگاه مثبت دولتمردان به این بخش 

[11].   

چالش های موجود در پیشرفت   -8

 انرژی های پاک در ایران

نبود قوانین مصوب ملی و محلی برای توسعه منابع  -1

 تجدیدپذیر

نبود مدیریت منسجم نیروی انسانی متخصص آموزش  -0

 دیده در سازمان های متولی امر

حتی در قرارداد های منعقده  ضعف در انتقال تکنولوژی -8

 کشور های خارجی با

ضعف در توسعه آموزش عالی و رشته های دانشگاهی  -4

 بین رشته ای مرتبط با انرژی های نو

نامه های آموزشی  و دوره های فنی و حرفه ای  نبود بر -1

 در زمینه انرژی های تجدید پذیر

نبود قوانین ملی و محلی برای تهییج توسعه فن آوری و  -1

 بازار انرژی های تجدیدپذیر

سیاست ملی و محلی در زمینه های پتانسیل توسعه  -1

 سنجی وشناسایی منابع

برای توسعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر برای تولید برق و 

کاربرد حرارتی و گرمایشی سیاست گذاری و تصویب قوانین 

مناسب برای برنامه ریزی، مدیریت و اجرای پروژه های 

 انرژی های تجدید پذیر ضروری است.

پاك در ایران با تاسیس سازمان انرژی د انرژی توسعه کاربر

 شروع شد.  1814های نو در ایران در سال 

قبل از آن فعالیت های انرژی های نو در چند سازمان به 

صورت پراکنده  انجام میشد و از هیچگونه سیاست گذاری کوتاه 

 . [0]مدت یا بلند مدت خاصی هم تبعیت نمیکرد

الی عدم تحقق سیاست های اعم  -9

تاکنون برای انرژی های پاک از 

 جمله انرژی خورشیدی در ایران

 نبود راهبرد های استراتژیک-

باید توجه داشت که در زمان تدوین برنامه توسعه از ابتدای 

دوره،  بودجه مورد نظر در اختیار سازمان مربوطه برای انجام 

 طرح ها و پروژه های برنامه ریزی قرار بگیرد و در بین اهداف

 بلند مدت و کوتاه مدت باید توسط سازمان مشخص شود.

بنابراین چنانچه با کمبود بودجه مواجه شدیم  اولویت 

تخصیص بودجه در دسترس با پروژه هایی باشد که سازمان را 

 .[11] بیشتر با اهداف مشخص شده سوق میدهد.

 عدم بهره گیری مطلوب از منابع انسانی -

سیل  انجمن های علمی در صورت بهره گیری از پتان

سطح کشور به ویژه در حوزه های انرژی های تجدید گوناگون 

پذیر و حمایت از طرح های پژوهشی مطرح شده در دانشگاه ها و 

پژوهشکده ها و همایش هاو کنفرانس ها، بخش اعظم مشکالت 

 پیمانکاران اعم از پتانسیل سنجی و غیره می تواند حل شود.

 ارتی و اجرائیمشکالت در ساختار نظ-

در ساختارهای پیچیده سازمان های دولتی، عدم شفاف 

سازی و تفکیک وظایف و وجود موازی کاری در بسیاری از امور 

باعث کندی پیشرفت کار و دلسردی پیمانکاران  و دانشگاهیان 

 در این حوزه میشود.

 عدم تناسب اهداف تعیین شده با توان دولتی-

ید متناسب با توان مدیریتی و بابرای پیشرفت در یک حوزه 

اختیارات و بودجه بندی انتظار داشت مثالً با بودجه کم نمیتوان 

برای رسیدن به درصد قابل توجهی از تولید انرژی را از انرژی 

  [10] تجدید پذیر در نظر گرفت.
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 نتیجه گیری و پیشنهادات  -01

ی در این مقاله به دنبال مروری کوتاه بر اهمیت و نقش انرژ

های پاك با رویکرد انرژی خورشیدی و برنامه های در حال اجرا 

جهت پیشرفت توسعه این مهم و چالش های موجود در سر راه 

 پرداختیم.آن  

با توجه به رشد روز افزون به منابع انرژی و محدود بودن 

انرژی های فسیلی و ضرورت سالم نگه داشتن محیط زیست و 

ین سوخت برای مناطق دور محدودیت های برق رسانی و تام

افتاده ، استفاده از انرژی های نو من الجمله انرژی خورشیدی از 

 جایگاه ویژه ای می تواند برخوردار باشد.

رشد روز افزون تقاضای انرژی، باال رفتن استانداردهای 

در اثر افزایش زندگی و خطر گرم شدن بیش از حد زمین 

ن ها و کمبود منابع انرژی گازهای گلخانه ای، تهدید سالمت انسا

فسیلی  از جمله مسایل پیش روی همه کشور های جهان است و 

دولتمردان در همه کشور های با برنامه  هضرورت مینماید ک

ریزی های خود تامین درصدی از انرژی های مورد نیاز کشورشان 

 را از طریق انرژی های پاك تامین کنند.

طرح های خورشیدی به درکشور پهناور ما ایران،با ایجاد 

هزار روستا که دسترسی کمتری  11ویژه در شهرها و در حدود 

به سوخت های فسیلی دارند و به لحاظ جغرافیایی از شدت تابش 

برق  مناسب خورشید بهره مند هستند، عالوه بر تامین نمودن 

الزم، در مسیر صرفه جوئی مصرف سوخت های فسیلی نیز گام 

 موثری برداریم.

ده از انرژی های پاك در مقایسه با منابع فسیلی استفا

اندك برخوردار است اما هرچند از هزینه بهره برداری بسیار 

 هزینه سرمایه گذاری باالتر و حتی چندین برابر خواهد داشت.

نیز به راهبردهای نفت، گاز و انرژی در برنامه چهارم توسعه 

یدار داخلی بنا با رویکرد انرژی های بومی که بر پایه منابع پا

نهاده میشوند، توجه شده و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر 

در سبد انرژی هرچند با حرکتی آهسته دنبال میشود. در سال 

تولید  %1انرژی باد و آب و خورشید و هسته ای حدود  1810

 انرژی را اختصاص داده اند .

 در کشور ما انرژی های نو با موانعی همچون نفت ارزان و

و  منابع غنی هیدرو کربنی و عدم شناخت کافی این انرژی ها

مجهول ماندن مزایای آن توسط مردم و مسئوالن و عدم توجه 

 توجیه اقتصادی در سرمایه گذاری های اولیه رو برو است.

چون میزان سرمایه گذاری اولیه این نوع انرژی ها بسیار 

 باالتر از انرژی های تجدیدپذیر است.

تا وقتی نفت و انرژی های فسیلی در کشور به طور بنابراین 

ارزان و به صورت یارانه ای در اختیار نیروگاه ها و صنایع تولیدی 

و خدماتی قرار میگیرد اهتمام و توجه جدی به این انرژی ها 

  نمیشود.

در نهایت پیشنهاد هایی جهت اصالح و تکمیل برنامه ها ارائه 

 میگردد که به شرح زیر است:

رائه تسهیالت بلندمدت و تشویق سرمایه گذاری بخش ا-1

 خصوصی جهت مشارکت در زمینه استفاده از انرژی خورشیدی

لزوم توجه به مطالعات و طرح هایی که د رابطه با انرژی -0

 خورشیدی و بهره گیری آن انجام میشود.

توسعه آموزش عالی و رشته های دانشگاهی بین رشته ای -8

نو و برگذاری برنامه های آموزشی و دوره  مرتبط با انرژی های

 های فنی و حرفه ای در زمینه انرژی های تجدیدپذیر

ساخت نیروگاه های خورشیدی که توان استفاده از انرژی -4

خورشیدی رادر ماه هایی که بیشتر روزهای آفتابی دارد عالوه بر 

 سوخت موجب پاك ماندن هوا میشود.کاهش هزینه 

ملی و محلی برای توسعه منابع  وضع قوانین مصوب-1

تجدیدپذیر و مدیریت منسجم نیروی انسانی متخصص آموزش 

 دیده در سازمان های متولی امر

تغییر ساختار متولی امورانرژی های تجدیدپذیر کشور و -1

 گروه های تخصصی مورد نیاز موظف کردن آن به تشکیل

 عمراج

های تجدید ناپذیر تدوین استراتژی توسعه انرژی "امیر حسین قرشی  [1]

سمینار توسعه و کاربرد انرژی های نو ،  "در جمهوری اسالمی ایران

 111-111، صفحات1811بهمن 

 www.Suna.orgتارنمای سازمان انرژی های نو ایران)سانا(  [0]

 "نگاهی به انرژی های نو با رویکرد انرژی تجدید پذیر"مصلح داوودی   [8]

، 1818نفرانس سراسری محیط زیست و انرژی ایران ،مرداد ک

 .041-081تصفحا

کتاب سازمان انرژی های نو، چاپ اول، نشر سازمان انرژی های نو،  [4]

 1811زمستان 

 .01،سال ششم،شماره 1811نشریه سازمان انرژی های نو، آذر  [1]

   WWW.Moe.Gov.ir سایت وزارت نیرو [1]

 ،1811خرداد ، نشا علمنشریه "انرژیهای تجدیدپذیر "نقویامیر آزاد [1]

 .40-01صفحات

تحلیل اقتصادی تولید برق از پنل های "آشتیانیحمید رضا حسینی  [1]

-11، صفحات 1810تیر " خورشیدی در مقایسه با نیروگاه های حرارتی

18. 

 .0، سال اول، شماره 11نشریه سازمان انرژی های نو،مهر [1]
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نقش دولت در توسعه بهره  "عالئی، اسکندر جمالی، مهدی جاویدرضا  [11]

کنفرانس سراسری محیط زیست و  "گیری از انرژی های تجدیدپذیر

 .040-084صفحات ،1818انرژی ایران،مرداد 

بررسی علل عدم تحقق اهداف کشور در  "امیر داوود فدایی و همکاران  [11]

نشریه انرزی  " هبخش انرژی های تجدیدپذیر در برنامه چهارم توسع

 .14-18، صفحات1811ایران، تابستان 

انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، مهر  " مدرن انرژیهای "مصطفی حق جو [10]

 .08-01، صفحات1811
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