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  فلت از انرژي خورشيدي در سالهاي بي آبي خوزستانغ
  

  1امير هاشم پوريان
  سازمان آب و برق خوزستان

Hashempourian.amir@gmail.com  
  
  
  
  

  چكيده  
ست و غفلت از آن غيرقابل جبران امروزه انرژي هاي نو به رغم ناشناخته ماندن، به سرعت در حال گسترش و نفوذ ا 

كنيم بهترين راهكار براي خروج از شرايط بحراني توجه به  آبي دست و پنجه نرم مي ي كه با بييدرسالهاخواهد بود. 
هايي كه كشور ما در چند سال اخير به شدت با آن مواجه است كه يكي از  با وجود خشكسالي .انرژي خورشيدي است

جوي و كمبود هميشگي آب به خصوص در پشت سدهاي خوزستان به منظور توليد برق است، نتايج آن كاهش نزوالت 
لزوم استفاده از انرژي جايگزين به شدت در استان احساس مي شود. از سوي ديگر، استان خوزستان از شرايط مناسبي 

اين استان مي تابد و استفاده  براي استفاده از انرژي خورشيدي برخوردار است چون اغلب روزهاي سال، آفتاب مناسب در
همچنين استان خوزستان نيز با دارا بودن پتانسيل به طور  .از انرژي خورشيدي را با وجود هزينه باال، به صرفه كرده است

هاي غير قابل كشت توانايي قابل روز خورشيدي با تابش روزانه تقريبي پنج كيلو وات ساعت و بيابان 300متوسط ساليانه، 
از سوي يونسكو به نام سال جهاني نور، نشان از اهميت اين موضوع  2015نامگذاري سال  .را در توليد برق داردقبولي 

ميالدي انرژي خورشيدي به بزرگترين منبع توليد  2050دارد و پيش بيني آژانس بين المللي انرژي اين است كه تا سال 
ه، معرفي و باال بردن جايگاه پروژه هاي توليد انرژي خورشيدي، هدف از انتشار اين مقالبرق در جهان تبديل خواهد شد. 

  .در استان خوزستان و همچنين نشان دادن موانع و مشكالتي است كه بايد اين قبيل پروژه ها بر آنها فائق آيند

   ، توسعه پايدار، زيست محيطيانرژي خورشيدي، انرژي تجديد پذير هاي كليدي:واژه

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   سازمان آب و برق خوزستان -معاونت طرح و توسعه   - كارشناس برق دفتر فني و مهندسي -  1
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   همقدم - 1

رار گرفتن استان خوزستان در منطقه گرم و خشك كره زمين و تابش مستقيم نور خورشيد در بيشتر ق 
از سوي ديگر فقر منابع . فصل هاي سال ظرفيت مناسبي براي استفاده از اين انرژي خداداي فراهم كرده است

چيده تبديل سوخت فسيلي به انرژي الكتريكي كه در نيروگاه هاي فسيلي و وجود فناوري هاي گران و پي
افزايش جمعيت ، نياز  .چندان كرده است دوحرارتي قابل استفاده است ، توجه به استفاده از اين انرژي پاك را 

به انرژي ، محدود بودن منابع سوخت هاي فسيلي و از همه مهمتر تغييرات آب و هواي كره زمين به علت 
آلودگي هاي ناشي از اين منابع انرژي ، دانشمندان را به فكر بهره مندي از انرژي هاي پاك تر و و  CO2 شافزاي

انرژي هاي جايگزين باعنوان انرژي هاي نو معرفي مي شوند اما انرژي هاي تجديد پذير . پايدارتر واداشته است
ظرفيت انرژي  . ست محيطي بسيار كمي دارندشاخه اي از اين منابع هستند كه پايان ناپذير بوده و آلودگي زي

خورشيدي در خوزستان به ويژه در قسمت هاي شمالي استان بسيار بيشتر است زيرا انرژي خورشيدي تابعي از 
صافي آسمان است كه در اين زمينه چون بيشتر فناوري هاي انرژي هاي خورشيدي براي استحصال برق هنوز 

سرپرست اداره . در آينده نزديك شاهد كاربرد وسيع اين انرژي ها باشيمگران است لذا پيش بيني نمي شود 
كل هواشناسي استان خوزستان ميزان تابش خورشيد را به صورت متوسط در يكي از ماه هاي گرم سال در 

از سوي ديگر، استان خوزستان كه يكي از كم بارش ترين استان هاي كشور . هزار وات اعالم مي كند 29استان 
از شرايط مناسبي براي استفاده از انرژي خورشيدي برخوردار است چون اغلب روزهاي سال، آفتاب  است،

مناسب در اين استان مي تابد و استفاده از انرژي خورشيدي را با وجود هزينه باال، به صرفه كرده است كه در 
از خود نشان دهند زيرا در  پايداري توسعهو استفاده از انرژي اين ميان بايد مسئوالن همت بيشتري به منظور 

صورت تداوم روند خشكسالي در كشور و استان خوزستان، به نظر مي رسد در سال هاي آينده شاهد جيره 
 .بندي آب در استان و كشور باشيم

  
  انرژي هاي پاك و ضرورت توسعه آن - 2

صادي آنها اهميت اساسي دسترسي كشورهاي درحال توسعه به انواع منابع جديد انرژي، براي توسعه اقت
دارد و پژوهش هاي جديد نشان داده كه بين سطح توسعه يك كشور و ميزان مصرف انرژي آن، رابطه 
مستقيمي برقرار است. با توجه به ذخاير محدود انرژي فسيلي و افزايش سطح مصرف انرژي در جهان فعلي، 

يز، با توجه به نياز روز افزون به منابع انرژي و كم دركشورما ن .ديگر نمي توان به منابع موجود انرژي متكي بود
دگي هوا، محدوديت هاي برق آلو شدن منابع انرژي فسيلي، ضرورت سالم نگه داشتن محيط زيست، كاهش

استفاده از انرژي هاي نو مانند: انرژي باد، انرژي  …تاهاي دورافتاده ورساني و تأمين سوخت براي نقاط و روس
  .خورشيد هيدروژن، انرژي هاي داخل زمين مي تواند جايگاه ويژه اي داشته باشد

امروزه، بحران هاي سياسي، اقتصادي و مسائلي نظير محدوديت دوام ذخاير فسيلي، نگراني هاي زيست 
صادي و ضريب مصرف، همگي مباحث جهان مشمولي هستند كه با محيطي، ازدحام جمعيت، رشد اقت

گستردگي تمام، فكر انديشمندان را در يافتن راهكاهاي مناسب در حل مناسب معضالت انرژي در جهان، به 
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خصوص بحران هاي زيست محيطي، به خود مشغول داشته است. بديهي است امروزي، پشتوانه اقتصادي و 
ميزان بهره وري آنها از منابع فسيلي دارد و تهي گشتن منابع فسيلي، نه تنها سياسي كشورها، بستگي به 

تهديدي است براي اقتصاد كشورهاي صادركننده، بلكه نگراني عمده اي را براي نظام اقتصادي ملل وارد كننده 
از ذخاير فسيلي، به وجود آورده است. صاحبان منابع فسيلي بايستي واقع نگرانه بدانند كه برداشت امروز ايشان 

 .، تهي شدن منابع شان در مدت زماني كمتر خواهد بودلزم بهره وري كمتر فردا و نهايتامست

در  خوشبختانه، بيشترممالك جهان به اهميت و نقش منابع مختلف انرژي، به ويژه انرژي هاي تجديدپذير
داري از اين منابع اليزال، تحقيقات تأمين نيازهاي حال وآينده پي برده وبه طور گسترده، در توسعه بهره بر

وسيع و سرمايه گذاري هاي اصولي مي كنند. با توجه به اين گونه گرايش هاي اساسي و فزاينده در زمينه 
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و فناوري هاي مربوط در كشورهاي صنعتي و درحال توسعه در ايران نيز الزم 

  .بناي و اصولي تدوين شوداست راهبردها و برنامه هاي زير
  

  
  كل انرژي استفاده شده در حوزه ها و بخشهاي مختلف آمريكا –) 1شكل (

    
درصد از كل انرژي استفاده شده در  9بالغ بر  2011مشاهده مي شود در سال  1همانطور كه در شكل 

درصد  13درصد حدود  9 كل حوزه ها و بخشهاي مختلف آمريكا را انرژي تجديد پذير تشكيل مي دهد. از اين
درصد را زيست توده و  48درصد را زمين گرمايي، نزديك به  2درصد را انرژي آبي، بالغ بر  35را باد، ميزان 

اين در حالي است كه توليد انرژي در ايران به طور . درصد را انرژي خورشيدي تشكيل مي دهد 2بيش از 
ن مي چرخد و انرژيهاي نو و تجديد پذير از رشد و توسعه مرسوم حول محور استفاده از سوختهاي فسيلي ارزا

  .قابل دفاعي برخوردار نيستند
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  كل مصرف انرژي در ايران –) 2شكل (

استفاده از مجموعه انرژي تجديد پذير در ايران هنوز كمتر از مشاهده مي شود  2همانطور كه در شكل 
استفاده از انرژي تجديد پذير بايد تا   ه پنجم توسعهيك درصد از كل مصرف انرژي در كشور است. مطابق برنام

درصد افزايش پيدا كند. با اين وجود تحريمهاي خارجي سرعت سرمايه گذاري خارجي و  5/1به  2015مارس 
  .توسعه انرژي تجديد پذير را در ايران كاهش داده است

      توانمندي خوزستان براي بهره گيري از انرژي خورشيدي - 3
ميليون نفر در جنوب  4,5بر بالغ جمعيتي و مربع كيلومتر 64282 حدود وسعتي با زستانخو منطقه

 58درجه و  32دقيقه تا  58درجه و  29جغرافيايي  عرضهاي بين در منطقه غربي كشور واقع شده است. اين
 ته است. آبدقيقه شرقي قرار گرف 39درجه و  50دقيقه تا  42درجه و  47دقيقه شمالي و طولهاي جغرافيايي 

 نواحي در مرتفع، با تابستانهاي معتدل و زمستانهاي سرد و و كوهستاني مناطق در خوزستان استان هواي و

 و جنوب سمت به چه هر اي هو جلگ پست نواحي در و ميباشد بياباني نيمه هواي و آب داراي اي كوهپايه
 عمدتاً .شود مي اي تبديل كناره يابانيب به بياباني نيمه از هوايي و آب خصوصيات رويم پيش شرقي جنوب

  . است گرم و طوالني تابستانها و معتدل و كوتاه ناحيه، اين زمستانهاي

روز آفتابي و طوالني ترين زمان تابش از مستعد ترين استان هاي كشور  300استان خوزستان با بيش از 
ي توسعه انرژي خورشيدي در استان خوشبختانه اين انگيزه برا. در در بهره گيري از انرژي خورشيد است

خوزستان رو به افزايش است به طوري كه شركت برق منطقه اي خوزستان هم براي روشنايي برق از انرژي 
در استان خوزستان سرمايه گذاري خوبي در احداث و راه اندازي نيروگاه هاي  .خورشيدي استفاده مي كند

وستايي كه فاصله زيادي از شبكه دارند و روستاهايي كه خورشيدي صورت گرفته است به ويژه در مناطق ر
دليل تداوم مصرف برق در نقاط شهري، اكنون بهت و سخت گذر هستند و جاده دسترسي به آنها مشكل اس

  استفاده از اين انرژي مقرون به صرفه است. 
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  انرژي خورشيدي در خوزستانميزان تابش  – 1 -3

اط مختلف جهان متغير بوده و در كمربند خورشيدي زمين بيشترين ي خورشيدي در نقژميزان تابش انر
نيز در نواحي پرتابش واقع است و مطالعات نشان مي دهد كه استفاده از تجهيزات  خوزستانمقدار را داراست. 

  مناسب بوده و ميتواند بخشي از انرژي مورد نياز كشور را تأمين نمايد.  اين استانخورشيدي در 
روز آفتابي در بيش از دو سوم آن و  300است كه به گفته متخصصان اين فن با وجود  نيخوزستان استا

با پتانسيل باال در زمينه انرژي  استانهاييكيلووات ساعت بر متر مربع در روز يكي از  4,5 – 5,5متوسط تابش 
ر حالتي آرماني ادعا خورشيدي معرفي شده است. برخي از كارشناسان انرژي خورشيدي گام را فراتر نهاده و د

تواند انرژي هاي دريافت انرژي تابشي ميدر صورت تجهيز مساحت بياباني خود به سامانه خوزستانكنند كه مي
   .صدور انرژي برق فعال شود اي از منطقه را نيز تأمين و در زمينههاي گستردهمورد نياز بخش

  كيلومترمربع، امكان نصب بيش از 2000ش از آلمان، در مساحتي بي DLR با مطالعات انجام شده توسط

كيلومترمربع زمين را  100×100اگر مساحتي معادل  . نيروگاه حرارتي خورشيدي وجود دارد مگاوات 60000
به ساخت نيروگاه خورشيدي فتوولتائيك اختصاص دهيم، برق توليدي آن معادل كل توليد برق كشور در سال 

  . خواهد بود 1393
  ت آفتابي ساعا  – 2 -3

 خورشيد از مناطق دريافتي انرژي ميزان نشاندهنده كه است اقليمي پارامتر مهمترين آفتابي ساعات

 چند تأثير تحت خود پارامتر اين .است منطقه يك ساالنه يا ماهانه ساعات مجموع آفتابي ساعات .ميباشد

 در كه است، جغرافيايي عرض معلول دخو كه تابش زمان مدت عوامل، اين از يكي .تابش ميباشد بر مؤثر عامل

 دو هر كه هوا شديد آلودگي غبار و ابرناكي ميزان ديگري و است گذار اثر مستقيم به طور آفتابي ساعات پارامتر

 آفتابي ساعات مجموع از آفتابي ساعات اليه تهيه براي .دارند عكس رابطه ساعات آفتابي پارامتر با عوامل اين

 در ساعت 3036،645حدود  منطقه آفتابي ساعات واقعي متوسط .شد اشناسي استفادههو ايستگاههاي ساالنه

 ساعات اليه پهنه بندي به مربوط وزن .ميباشد خورشيد انرژي از برداري براي بهره خوبي عدد كه ميباشد سال

   .است شده داده نشان 5 شكل در آن به مربوط نقشه و 1 جداول در آفتابي
  ابرناكي  – 3 -3

 درصد 21متوسط  طور به ابرها .است آسمان ابرناكي خورشيد تابشي انرژي نظر كنترل از عامل رينمهمت
 ندارد، وجود آسمان در ابري هيچ و بوده آفتابي هوا كه مواقعي گردانند. درانرژي موج كوتاه انرژي را بر مي

 ايستگاه و كمترين سال در ابري روز 27 با ملك باغ زمين مي رسد. ايستگاه به خورشيد انرژي اعظم قسمت

 روزهاي پهنه بندي به مربوط وزن .ميباشند دارا منطقه در را ابري روز بيشترين درسال ابري روز 50با مازو

  نشان داده شده است. 6و نقشه مربوط به آن در شكل  2جدول  در ابري
  
  تعداد روزهاي ابري و وزن اعمال شده به آن )2جدول (             آفتابي و وزن اعمال شده به آن ) ميزان ساعات1جدول (

 
  وزن اعمال شده  روزهاي ابري (در سال )   وزن اعمال شده ساعت آفتابي ( ساعت درسال )

 2814 – ٠  1  32- 0  9  
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2863 - 2814  2  34- 32  8  
2911 - 2863  3  36 - 34  7  
٢٩١١ -  ٢٩٥٩  4  39 - 36  6  
3005 - 2959  5  42 - 39  5  
3045 - 3005  6  44 - 42  4  
3088- 3045  7  47- 44  3  
3139 - 3088  8  55 - 47  2  
3228 - 3139  9  63 - 55  1  

  در خوزستان روزهاي ابري توزيع نقشه) 6شكل (                    در خوزستان ساعت آفتابي توزيع نقشه) 5شكل (  
                                       در سال ) روز(                                                      در سال )                      ساعت(                      

  حوزه انرژي در ايرانهاي اساسي چالش -4
انرژي همواره به عنوان يكي از مهمترين نيازهاي امروز بشر مطرح بوده و بسياري از روابط و سياست  

تاثير آن و يا براي تنظيم عرضه و تقاضاي انرژي صورت مي پذيرد. لذا دولت ها  اري هاي يك كشور تحتذگ
تالش مي كنند تا در قالب برنامه ريزي هاي مدون، ضمن بر آورد عرضه و تقاضاي انرژي كشور خود در آينده، 

  زير ساخت هاي الزم جهت تنظيم اين دو را فراهم آورند.
ه توليد، مصرف و برنامه ريزي انرژي وجود دارد، تنظيم عرضه و در كشور ما به علت مشكالتي كه در حوز

تقاضاي انرژي به خوبي صورت نمي پذيرد كه اين امر سبب بروز مشكالت فراواني مانند اتالف عظيم انرژي در 
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بخش هاي مختلف مصرف، فقدان استراتژي جامع در تنظيم سياست هاي انرژي رساني به نقاط مختلف كشور 
  يت و برنامه ريزي در كشور شده است.د مديرو نبو

ر نگاهي به مهمترين شاخص هاي انرژي ايران و جهان نشان مي دهد اگر چه مصرف انرژي اوليه در كشو
ايران نسبت به اين كشورها باالتر است.  "شدت انرژي  "ست اما شاخص نسبت به كشورهاي صنعتي كمتر ا

حال كاهش شدت انرژي خود هستند، اين شاخص در كشور ما  عالوه بر آن بر خالف بسياري از كشورها كه در
شت زمان، شكل ذساليانه افزايش مي يابد. بنابر آنچه گفته شد مي توان دريافت كه وضعيت انرژي در كشور با گ

ر زمستان و وقوع خاموشي دپيچيده تري به خود مي گيرد كه نمونه آن را مي توان در بروز بحران كمبود گاز 
بسامان در مقوله انرژي شته تشديد مي شود. ادامه روند نان مالحظه كرد، كه هر سال نسبت به گذدر تابستا

  است.و فقدان برنامه ريزي مناسب در اين حوزه، مشكالت بسياري را پديد آورده  كشور

 

  مشكالت خاص پروژه هاي تجديد پذير در خوزستان - 4-1
هاي تجديدپذير ل گذشته مشكالت خاصي نيز در پروژهسا 10عالوه بر موارد عمومي قيد شده، در طول 

توان به موارد زير ترين آنها ميبروز كرده كه رشد و توسعه آن با كندي مواجه شده كه از جمله مهم خوزستان
 :اشاره كرد

  .براي توسعه منابع تجديدپذيرنبود قوانين مصوب ملي و محلي 
  .هاي متولي امرديده در سازمان زشنبود مديريت منسجم نيروي انساني متخصص آمو

  .ردادهاي منعقده با كشورهاي خارجيضعف در انتقال تكنولوژي حتي در قرا
  .هاي نواي مرتبط با انرژيرشته هاي دانشگاهي بينضعف در توسعه آموزش عالي و رشته

  .هاي تجديدپذيراي در زمينه انرژيهاي فني حرفههاي آموزشي و دورهنبود برنامه
  

  براي توسعه منابع تجديد پذير نبود قوانين ملي و محلي -  1- 4-1
هاي ملي و محلي در زمينه هاي تجديدپذير، توسعه سياستبراي تهييج توسعه فناوري و بازار انرژي

  هاي تجديدپذير ضروري است. برداري از انرژيسنجي و شناسايي منابع، ساخت، نصب و بهرهپتانسيل
هاي تجديدپذير جهت توليد برق و كاربردهاي حرارتي و گرمايشي، سياستگذاري انرژيبراي توسعه كاربرد 

   هاي تجديدپذير ضروري است.ريزي، مديريت و اجراي پروژهو تصويب قوانين مناسب براي برنامه
شروع  1374هاي نو ايران در سال هاي تجديدپذير در ايران با تاسيس سازمان انرژيتوسعه كاربرد انرژي

گونه شد و از هيچطور پراكنده انجام ميهاي نو در چند سازمان و بههاي انرژيد. قبل از آن فعاليتش
هاي نو ايران به كرد. با تغيير ماهيت سازمان انرژيسياستگذاري كوتاه مدت يا بلند مدت خاصي هم تبعيت نمي

هاي تجديدپذير بر عهده هاي انرژيليتصورت يك شركت كامال دولتي و زير نظر وزارت نيرو مقرر شد تمام فعا
هاي نو در هاي نو گذاشته شود كه شايد بتوان گفت اولين قانوني بود كه براي توسعه كاربرد انرژيسازمان انرژي

ريزي، مديريت، هاي نو از جمله برنامههاي انرژيكشور تصويب شد. پس از تصويب اين قانون تمام فعاليت
هاي نو ايران منتقل شد، اما هاي ديگر به سازمان انرژيها و وزارتخانهتخصص از سازمانبودجه و منابع انساني م
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در حال حاضر غير از قانون خريد تضميني برق از منابع تجديدپذير هيچ قانون حمايتي و هدايتي براي توسعه 
هاي تجديدپذير، ت انرژيگذاري قيمهاي نو وجود ندارد. در اكثر كشورهاي دنيا عالوه بر تعرفهكاربرد انرژي

هاي تجديدپذير از پتانسيل سنجي قوانين حمايتي و تشويقي زيادي در خصوص مراحل مختلف اجرايي پروژه
  برداري وجود دارد. تا بهره

هاي نو ايران به عنوان متولي توسعه اين بخش از انرژي كشور نسبت به تدوين ضروري است سازمان انرژي
برداري در راستاي برداري از منابع، چگونگي و اصول بهرهخصوص مالكيت و حقوق بهرهقوانين ملي و محلي در 

  .توسعه پايدار منابع و توسعه دانش فني اقدام كند
  :توان به صورت ذيل خالصه كردها و قوانين را مياهداف اين سياست

دپذير و مسووليت تصويب قوانين و مقررات الزم براي واگذاري حقوق و مالكيت منابع انرژي تجدي -1
هاي دولتي شود تعارض بين سازمانتوسعه كاربرد اين انرژي در يك سازمان دولتي. اين امر باعث مي

داراي حقوق مالكيت و مسووليت توسعه از بين برود كه اين خود عاملي است تا بخش خصوصي 
توسعه اين منابع  مند به فعاليت در اين زمينه را از سردرگمي خارج كند به طوري كه جهتعالقه

  .انرژي فقط با يك سازمان متولي تخصصي درگير باشند
  هاي دولتي در تحقيق و توسعه منابع انرژي تجديدپذيرتصويب قوانين براي ايجاد حمايت -2
هاي تجديدپذير براي تصويب و اجراي مقررات حمايتي دولتي در خريد تضميني برق توليدي از انرژي -3

  .به اين صنعت تشويق بخش خصوصي جهت ورود
هاي تجديدپذير براي حفظ و توسعه آتي اين انرژي پذيرش اجتماعي براي رشد و توسعه كاربرد انرژي -4

هاي بسيار مهم است. دولت بايد تالش فراواني انجام دهد تا با افزايش آگاهي عمومي از مزايا و برتري
   اين منبع انرژي به توسعه آينده و مقبوليت اجتماعي آن كمك كند.

 
 

   هاي توسعه منابع انسانيسياست -  2- 4-1
ها جهت توسعه منابع انساني فرآيند ارتقاي مهارت، دانش و بازده افراد براي قدرتمند كردن فعاليت

توسعه  .هاي انگيزشي و آموزشي سازمان يافته و سيستماتيك استرسيدن به اهداف مشخص به وسيله برنامه
هاي كاركنان آن وري و بازدهي يك سازمان با استفاده از ارتقاي مهارتنيروي انساني باعث افزايش بهره

 .شودمي

هاي تجديدپذير عمدتاً جديد بوده و با سرعت بسيار بااليي در حال رشد و ارتقا هاي انرژيعلوم و تكنولوژي
قرار بگيرند هاي تخصصي مورد نياز هستند. لذا متخصصان و كارشناسان مربوط بايد به طور منظم تحت آموزش

 .هاي مربوط را داشته باشندتا با دانش روز آشنا شده و امكان پيش بردن پروژه

منابع انساني متخصص نقش حساسي در توسعه سازماني داشته و باعث اطمينان در موفقيت تغيير 
صص در شود نيروي انساني متخهاي توسعه سازماني باعث ميشوند. استفاده از روشساختارهاي سازماني مي

سازي الگوي جرياني سازمان و ريزي شده و با شبيهاي از پيش برنامهجايگاه واقعي خود قرار بگيرد و با برنامه
 .نيروي انساني شرايط بهينه مورد نظر را ايجاد كند
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هاي تجديدپذير در كشور بايد از متخصصان و مهندسان با تجربه در سازمان دولتي متولي امور انرژي
ريزي، مديريتي و نظارتي بايد به هاي برنامهكاري مختلف استفاده كند. يك سازمان با مسووليت هايزمينه

كارگيري هاي اجرايي را به انجام برساند. براي رسيدن به اين هدف واال، بهشكل كامال تخصصي پروژه
ناپذير است كه به نظر كارشناسان و مهندسان با تحصيالت باال و در جايگاه شايسته خودشان ضرورتي اجتناب 

 .گيردرسد در اين حوزه هم دقت نظر الزم صورت نميمي

هاي تجديدپذير، سازمان متولي مربوط احتياج به افرادي گونه كه اشاره شد براي توسعه انرژيهمان
ر هاي كاربردي تجديدپذيريزي، مديريت و نظارت بر پروژه تجديدپذير و ديگر پروژهمتخصص در زمينه برنامه

عنوان متولي دارد؛ بنابراين براي رسيدن به اهداف سازماني مرتبط با انرژي تجديدپذير در اين سازمان به
  هاي تجديدپذير الزم است يك تغيير ساختار اساسي در چارت سازماني بخش تجديدپذير ايجاد شود.انرژي

  
   ضرورت انتقال تكنولوژي -  3- 4-1

هاي متخصص به دانش و مهارت از گروهي از متخصصان يا سازمانانتقال تكنولوژي به فرآيند انتقال 
 .شودسازمان يا گروهي كه توانايي يا دانش مربوط يا امكان ايجاد فناوري و ابزار الزم را ندارند گفته مي

شود، لذا انتقال اين دانش و هاي تجديدپذير به عنوان يك تكنولوژي نو در دنيا محسوب ميفناوري انرژي
از كشورهاي صاحب نام اين تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه ضروري است. اين انتقال تكنولوژي  فناوري

هاي فيمابين يا واسطه همكاريهاي كوتاه مدت بههاي آموزشي دانشگاهي، دورهوسيله برنامهتواند بهمي
هاي نامهمبادله موافقت .هاي تجديدپذير در ايران به انجام برسدمشاوران خارجي درگير در توسعه انرژي

هاي تجديدپذير هاي تجديدپذير بين سازمان متولي انرژيالمللي تحقيق و توسعه در ارتباط با كاربرد انرژيبين
هاي ها و مراكز علمي، پژوهشي و تحقيقاتي كشورهاي پيشرو در علم و صنعت انرژيدر ايران و دانشگاه

ها به عنوان يك مكانيسم انتقال نامهل تكنولوژي باشد. اين موافقتتواند روشي موثر در انتقاتجديدپذير مي
  .تواند فناوري و دانش روز جهاني را به كارشناسان و مهندسان داخلي منتقل كندتكنولوژي مي

  
 و برنامه هاي آموزشي توسعه آموزش عالي و رشته دانشگاهي – 4- 4-1

هاي ش مهمي در انتقال تكنولوژي مدرن انرژيتوانند نقها و مراكز تحقيقاتي داخلي ميدانشگاه
اي، يكي از هاي تحصيلي جديد و ميان رشتهتجديدپذير به كشور داشته باشند. متمركز شدن بر دوره

هاي جديد در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري الزم است ها و مراكز تحقيقاتي است. دورههاي دانشگاهچالش
هاي تجديدپذير هدايت و متخصص را براي طراحي، ساخت و اجراي سيستم طراحي شده تا نيروي انساني ماهر

هاي نو هاي تحصيلي بايد شامل فناوري، تجارت و سياستگذاري در زمينه انرژيها و دورهكنند. اين رشته
زي ساهاي دانشجويي در بومينامههاي تحقيقاتي و پايانهاي نو و حمايت از طرحتقويت تحقيقات انرژي .باشند

دقت در تنظيم قراردادهاي خارجي براي آموزش  .هاي نو از اهميت بسيار زيادي برخوردار استتكنولوژي انرژي
نيروي انساني داخلي در قالب قراردادهاي توسعه نيروگاه تجديدپذير، تغيير ساختار متولي امور تجديدپذير 
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ذ و كسب دانش الزم طي اجراي پروژه هاي تخصصي مورد نياز و اخكشور و موظف كردن آن به تشكيل گروه
  .ضروري است
  

  بررسي امكان استفاده از انرژي خورشيدي از ديدگاه اقتصادي -5
هر چند هزينه استفاده از انرژي خورشيدي بسيار باالست، ولي امروزه در سياست گذاري ها فقط هزينه 

رگيري آنها، مانند كاهش آلودگي سيستم هاي خورشيدي در نظر گرفته نمي شود، بلكه فوايد حاصل از بكا
محيط زيست نيز مدنظر قرار مي گيرد، با وجود تمام مسائلي كه مطرح مي شود، مي توان مناطقي از كشور را 
يافت كه استفاده از انرژي خورشيدي در آنها توجيه اقتصادي دارد. به عنوان نمونه، استفاده ازسلول هاي 

در عرض چند سال به قيمت روز رساند. با توجه به فناوري هاي  خورشيدي در مناطق دور دست رامي توان
موجود و وسعت استفاده از انرژي خورشيدي در دنيا، به نظر مي آيد در بخش هايي مانند گرمايش ساختمان 
ها، توليد آب گرم، طبخ غذا، خشك كن ها وآب شيرين كن ها، اين انرژي مي تواند با انرژي هاي رايج رقابت 

يقات انجام شده نشان مي دهد كه درحال حاضر، ساخت نيروگاه هاي مستقل خورشيدي به صرفه كند. تحق
بخاري بسيار اقتصادي  -گازي يا خورشيدي -نيست بلكه نيروگاه هاي چرخه تركيبي، همچون خورشيدي

  .خواهند بود
دي است كه بايد دن صنايع خورشيويكي از موانع مهم در استفاده از انرژي هاي خورشيدي، سرمايه بر ب

راهكارهاي اساسي آن انديشيده شوند. انواع مختلف انرژي هاي تجديدپذير بر اثر وجود آفتاب توليد شده اند. 
سلول هاي فتوولتائيكي كه توليد برق مي كنند، سيستم هاي سهموي و برج هاي متمركز كننده خورشيدي، 

ورشيد مي گيرند، هم اكنون در كشورهاي اروپايي به انرژي باد وانرژي زمين گرمايي همگي انرژي خود را از خ
 .شدت روي انرژي خورشيدي كار مي شود و استفاده از اين انرژي، حرف اول زندگي بشر را در آينده خواهد زد

با نگاهي به جدول زير كه هزينه توليد، سرمايه گذاري و هزينه هاي جانبي تكنولوژي هاي مختلف توليد انرژي 
حرارتي را در مقياس زياد در آمريكا بر حسب دالر نشان مي دهد، متوجه مي شويم كه در حال  الكتريكي و يا

   .حاضر استفاده از انرژي خورشيدي يكي از پرهزينه ترين روش هاي توليد انرژي الكتريكي و يا حرارتي است
  

رارتيليد انرژي الكتريكي و حهزينه توليد،سرمايه گذاري و هزينه هاي جانبي تكنولوژيهاي مختلف تو - ) 3جدول (  
 

هزينه جانبی 
(cents/kwh) 

هزينه توليد       
(cents/kwh) 

اریهزينه سرمايه گذ  
($/W) 

 تکنولوژی

۱۵- ۰/۲  ۵/۱-۰/۱  ۵-۳  Cool,thermal 

۶/۰- ۲/۰  ۰/۲-۲/۱  ۸-۳  Nuclear 

۴- ۰/۱  ۷/۰- ۵/۰  ۵-۳  Gas combined 
cycle 

- ۲/۱- ۸/۰  ۱۰-۵  Small hydro 

- ۵/۲-۵/۱  ۱۰-۴  Biomass, thermal 
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۲۵/۰- ۰۵/۰  ۵/۱- ۸/۰  ۵-۳  Wind 

۲۵/۰- ۰۵/۰  ۸/۰- ۶/۰  ۳۵-۲۰  Solar,PV 

- ۶/۰- ۴/۰  ۳۰-۱۵  Solar,thermal 

 

تغييرات وسيع قيمت ها در بازار سوخت و روند رو به رشد قيمت سوخت هاي فسيلي در سال هاي اخير، 
ي فسيلي، آلودگي محيط زيست در اثر استفاده از سوخت هاي در اثر استفاده از سوخت ها CO2 انتشار گاز

فسيلي و هسته اي و فشار دنيا براي توجه دولت ها به مسائل محيط زيست، دولت ها را وادار به سرمايه گذاري 
  :در بخش انرژي هاي نو به خصوص باد و خورشيد كرده است. مزاياي استفاده از آن ها عبارتند از

   .توان به تدريج و با افزايش بار افزايش دادورشيدي ماژوالر هستند و ظرفيت آنها را ميو خ نيروگاه هاي بادي
مدت زمان ساخت نيروگاه هاي بادي و خورشيدي در مقايسه با ساير تكنولوژي ها كوتاه است و اين مساله 

شكل زير روند   .دسوخت آن ها مجاني است و آلودگي ايجاد نمي كن  .ريسك سرمايه گذاري را كاهش مي دهد
را در آمريكا نشان مي دهد. انرژي خورشيدي در  2003تا  1993رشد ظرفيت نيروگاه هاي مختلف از سال 

   .رتبه دوم قرار گرفته است

  
در آمريكا 2003تا  1993روند رشد ظرفيت نيروگاه هاي مختلف از سال  - ) 7شكل (  

و پيشرفت تكنولوژي در زمينه ساخت سلول هاي  افزايش سرمايه گذاري در استفاده از انرژي خورشيدي
   .خورشيدي باعث كاهش قيمت ماژول هاي خورشيدي مطابق نمودار زير شده است
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اي افزايش سرمايه گذاري در استفاده از انرژي خورشيدي و پيشرفت تكنولوژي در زمينه ساخت سلول ه - ) 8شكل (

 خورشيدي

يته توليدي توسط صفحات خورشيدي مطابق منحني زير كاهش و با توجه به اين مساله، هزينه الكتريس
   .پيدا كرده است

 

  
هزينه الكتريسيته توليدي توسط صفحات خورشيدي - ) 9شكل (  

 1975كاهش هزينه احداث نيروگاههاي خورشيدي در طول زمان قابل توجه است، به طوري كه در سال 
به حدود يك دالر رسيده است كه  2010پايان سال  دالر به ازاي هر وات بوده است كه در 100هزينه آن 

 .معادل هزينه هاي نيروگاه برق آبي است
 

  نتيجه گيري -6
آنچه مسلم است اينكه استفاده از انرژي هاي نو به عنوان يك ضرورت در كشور احساس و اقداماتي 

ه داشت كه فرهنگ سازي و هرچند اندك نيز در اين زمينه انجام شده است، ولي بايد به اين موضوع نيز توج
مشاركت مردمي و همچنين حمايت دولت از مشتركان خانگي در اين زمينه مي تواند بسيار تاثيرگذار باشد. 
همچنين سياست گذاري هاي كالن در اين بخش بايد متناسب با اقليم هر منطقه از كشور باشد و استان 
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ن بهره مند از انرژي خورشيدي، بايد در اين سياست خوزستان به عنوان استاني با مصرف برق بسيار و همچني
مناسب در جهت تابش خورشيد، روزهاي آفتابي، درجه  استانهاييكي از زيرا خوزستان  ،گذاري ها ديده شود

حرارت مناسب در نقاط مختلف با تابش خوب و شبكه هاي گسترده برق براي جابجايي توليد انرژي الكتريكي 
درجه عرض شمالي قرار گرفته و ميزان تابش خورشيدي آن  40تا  25ر بين مدارهاي از خورشيد است، زيرا د

كيلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمين زده شده است كه باالتر از ميزان متوسط  2200تا  1800بين 
   .جهاني است
ار و مطمئن هاي تجديدپذير همچنين باعث افزايش دسترسي به منابع انرژي پايدبرداري از انرژيبهره

هاي تجديدپذير، الزم است بيشتر به شوند. لذا در توسعه انرژيبراي مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته مي
هاي تجديدپذير، تميز (پاك)، هاي اقتصادي محض. انرژيها توجه كرد نه با ديدگاهاي اين انرژيديدگاه توسعه

توانند به عنوان منابع انرژي پايدار ر صحيح توسعه پيدا كنند ميطوفراوان و قابل اعتماد بوده و در صورتي كه به
   .نقش مهمي در رسيدن به اهداف توسعه پايدار كشورها بازي كنند

  
  تشكر و قدرداني

بدينوسيله از پرسنل سازمان هواشناسي استان خوزستان و مهندس آرش محجوبي مدير محترم دفتر فني 
و آقاي ي معاونت محترم طرح و توسعه سازمان آب و برق خوزستان و مهندسي و مهندس حميد رضا خدابخش

دكتر كيامنش و دفتر تحقيقات و استاندارد سازمان آب و برق خوزستان كه نقش موثري در تهيه اين مقاله 
  داشته اند تشكر و قدرداني مي گردد.
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