پیشبرد گذار جهانی انرژی تجدیدپذیر

نکات کلیدی
گزارش وضعیت جهانی
تجدیدپذیرهای 2017
رن 21در یک نگاه

۲۰۱۷
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شبکۀ سیاستی انرژی تجدیدپذیر
برای قرن بیستویکم
رِ ن )REN21( 21یــک شــبکۀ سیاســتی چندذینفعــی و جهانــی بــرای انــرژی تجدیدپذیــر اســت کــه طیــف وســیعی از بازیگــران
کلیــدی را بــه یکدیگــر پیونــد میدهــد .هــدف رن 21آن اســت کــه تبــادل دانش ،توســعۀ سیاســت ها و نیز اقدام مشــترک در

راستای گذار سریع جهانی به انرژی تجدیدپذیر را تسهیل کند.

رن 21دولتهــا ،ســازمان های غیردولتــی ،مؤسســه های تحقیقاتــی و دانشــگاهی ،ســازمان های بین المللــی و صنعــت را

بــرای آموختــن از یکدیگــر و پــی نهــادن موفقیت هایــی کــه انــرژی تجدیدپذیــر را ترقــی میبخشــند ،گــرد هــم مــی آورد .رن21

بــرای کمــک بــه تصمیمگیــری در سیاســت ها ،اطالعــات بــا کیفیــت را فراهــم ،بحث هــا و مناظره هــا را تســریع ،و از توســعۀ

شبکه های مرتبط با موضوع حمایت میکند.

رن 21گــردآوری اطالعــات جامــع و به هنــگام در زمینــۀ انــرژی تجدیدپذیــر را تســهیل میکنــد .ایــن اطالعــات دیدگاه هــای

گوناگــون بازیگــران هــر دو بخــش خصوصــی و دولتــی را بازتــاب میدهــد؛ کــه بــه رفــع باورهــای غلــط در مــورد انــرژی

تجدیدپذیر کمک کرده و تغییر سیاستها را سرعت میبخشد .رن 21این مهم را از طریق شش محصول محقق میکند:
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محصوالت رن21
گزارش وضعیت جهانی تجدیدپذیرها (جیاسآر )GSR /

گزارش های آیندۀ جهانی (جیافآر )GFR /

گــزارش «وضعیــت جهانــی تجدیدپذیرهــا»ی رن 21بــرای اولیــن بــار در ۲۰۰۵

رن 21بــه تهیــۀ گزارش هایــی می پــردازد کــه ضمــن آن ،احتمــاالت باورپذیــر

بــدل گشــت؛ تــا آنجــا کــه امــروز شــبکه ای بین المللــی بــا بیــش از  800نفــر

میشــود.

در مــورد آینــدۀ تجدیدپذیرهــا در موضوعــات مشــخص ،بــه تصویــر کشــیده

منتشــر شــد .ســپس ایــن گــزارش توســعه یافــت و بــه تالشــی مشــترک و واقعــی
دســت اندرکار ،مؤلــف و ویراســتار را بــه یکدیگــر نزدیــک کــرده اســت .در
حــال حاضــر ،گــزارش وضعیــت جهانــی تجدیدپذیرهــا ،پرمراجعه تریــن گــزارش

فرهنگستان تجدیدپذیرها

در زمینۀ روندهای بازار ،صنعت ،و سیاستهای انرژی تجدیدپذیر است.

فرهنگســتان تجدیدپذیرهــای رن 21امــکان تبــادالت فعــال در میــان مجموعــۀ

در حــال رشــد دســت اندرکاران رن 21را فراهــم مــی آورد .ایــن فرهنگســتان ،در

گزارش های منطقه ای

واقــع اتــاق فکــری اســت بــرای دســتیابی بــه راه حلهــای سیاســتی آینده نگرانــه
در ایــن زمینــه ،کــه بــه شــرکت کننــدگان اجــازه میدهــد تــا فعاالنــه در مــورد

ایــن گزارشهــا ،جزئیــات توســعۀ انــرژی تجدیدپذیــر در یــک منطقــۀ خــاص را
شــرح میدهنــد .همچنیــن ،انتشــار آنهــا از فرآیندهــای جمــع آوری اطالعــات

مســائلی بــا محوریــت گــذار بــه انــرژی تجدیدپذیــر همــکاری کننــد.

منطقــه ای و تصمیمگیــری آگاهانــه حمایــت میکنــد.

کنفرانس های بین المللی انرژی تجدیدپذیر

نقشۀ تعاملی تجدیدپذیرها

()IRECS

کنفرانس هــای بین المللــی انــرژی تجدیدپذیــر ،مجموعــه ای از کنفرانس هــای

نقشــۀ تعاملــی تجدیدپذیرهــا ابــزاری اســت تحقیقاتــی بــرای رصــد کــردن توســعۀ

سیاســی با درجۀ عالی به شــمار میروند .دوســاالنۀ بینالمللی انرژی تجدیدپذیر،

گزارشها و همچنین تهیۀ بســتههای اطالعاتی مبســوط و قابل ارائه از کشــورها،

رن 21برگزار می شود.

کــه منحصــر ًا بــه تجدیدپذیرهــا اختصــاص دارد ،بــه میزبانــی دولت هــا و توســط

انــرژی تجدیدپذیــر در سرتاســر دنیــا .ایــن نقشــه بــا تهیــۀ اینفوگرافیهایــی از
چشــم انداز و یافته هــای گزارش هــای جهانــی و منطقــه ای رن 21را کامل میکند.

نقشه تعاملی

گزارشهای منطقه ای

www.ren21.net/map

گـزارش آیندۀ جهانی

گزارش وضعیت جهانی
با موضوع سیاست های
محلـی انرژی تجدیدپذیر

2011

2012

گــــــزارش وضعیت
انـرژی تجـدیـدپذیـر
خـاورمیانه و شمال
آفریقا (منا )MENA

2013

کنفرانس بینالمللی
انـرژی تجـدیـدپذیـر
ابوظبی ()ADIREC

گزارش آیندۀ جهانی

گــــــــــــزارش وضعیت
انـــــــرژی تجـدیـدپذیـر
و کارایی انرژی جامعۀ
اقتصـــــادی کشورهای
غــــــــــــرب آفــــــــریقا

(اکوواس )ECOWAS

2014

نخستین جلسۀ
فرهنگــــــستان
تجدیدپذیرهای
رن ،21بن

آکادمی تجدیدپذیرهای
رن21

گــــــــزارشوضــــــعیتانـــــــرژی
تجدیدپذیر و کارایی انرژی جامعۀ
توسعۀ جنـــــوبآفــــریقا ( )SADCو
کمیسیـون اقتصادی سازمان ملل
متحد برای اروپا ()UNECE

کنفرانس های بین المللی
انرژی تجدیدپذیر

گـزارش وضعیت
انرژی تجدیدپذیر و
کارایی انرژی
جــــامعۀ شرق آفریقا

گزارش آیندۀ جهانی
 %100تجدیدپذیر

گزارش وضعیت انـرژی
تجدیدپذیر UNECE

توانمندسازی جوامع و
مناقصات انرژی تجدیدپذیر

نوسازی نقشۀ تعاملی تجدیدپذیرها

()EAC

2016

۲۰۱۷

کنفرانس بینالمللی
انـرژی تجـدیـدپذیـر
آفــــریقای جنـــوبی

نخستین مایکروسایت
جیاسآر

کنفرانس بینالمللی
انـرژی تجـدیـدپذیـر
مکزیک ()MEXIREC
 11-13سپتامبر 2017

2015

()SAIREC
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اعضای رن21
انجمن های صنعتی

ائتالف برقرسانی روستایی ()ARE

شورای آمریکایی انرژی تجدیدپذیر
()ACORE

انجمن انرژی تجدیدپذیر کشورهای
لوسوفون ()ALER

انجمن صنایع انرژی تجدیدپذیر چین
()CREIA
شورای انرژی پاک ()CEC

فدراسیون انرژی های تجدیدپذیر اروپا
()EREF

انجمن جهانی روشنایی جدا از شبکه
()GOGLA
شورای جهانی خورشیدی ()GSC

شورای جهانی انرژی بادی ()GWEC

فدراسیون انرژی تجدیدپذیر هند ()IREF
انجمن بین المللی زمین گرمایی ()IGA
انجمن بین المللی برقآبی ()IHA

انجمن انرژی تجدیدپذیر پرتغال ()APREN
راهحلهای انرژی تجدیدپذیر برای منطقه
مدیترانه ()RES4MED

انجمن جهانی زیستانرژی ()WBA

سازمانهای بینالمللی

سازمانهای مردمنهاد

مرکز تحقیقات انرژی آسیا اقیانوسیه
()APERC

شورای انرژی ،محیطزیست و آب

بانک توسعۀ آسیایی ()ADB

شبکه اقدام آب و هوایی ()CAN
()CEEW

بنیاد انرژیهای تجدیدپذیر ()FER

مرکز انرژی تجدیدپذیر و کارایی انرژی
اکوواس ()ECREEE

ائتالف جهانی خوراکپزهای پاک ()GACC

تسهیالت محیطزیست جهانی ()GEF

صلح سبز بین الملل

کمیسیون اروپا ()EC

آژانس بین المللی انرژی ()IEA

آژانس بین المللی انرژی تجدیدپذیر
()IRENA

مرکز منطقه ای انرژی تجدیدپذیر و کارایی
انرژی ()RCREEE
برنامۀ توسعۀ ملل متحد ()UNDP

برنامۀ محیطزیست ملل متحد ()UNEP
سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحد
()UNIDO

بانک جهانی ()WB

انجمن جهانی انرژی پایدار ()GFSE

دولت های محلی برای توسعۀ پایدار
( ،)ICLEIآسیای جنوبی

مؤسسۀ سیاستهای انرژی پایدار ()ISEP

مرکز مردمی مالی ()MFC

مشارکت برای حملونقل کمکربن و

پایدار ()SLoCaT

مؤسسۀ انرژی تجدیدپذیر ()REI

شورای جهانی انرژی تجدیدپذیر ()WCRE
شورای آیندۀ جهانی ()WFC

مؤسسۀ منابع جهانی ()WRI

صندوق حیات وحش جهانی ()WWF

انجمن جهانی انرژی بادی ()WWEA

نمایندگان
مایکل اکارت

کریستی همیلتون

افغانستان
برزیل
دانمارک
آلمان
هند
نروژ
آفریقای جنوبی
اسپانیا
امارات متحده عربی
بریتانیا
ایاالت متحده آمریکا

مدیر

دبیر اجرایی

محمد اِلعشری
دیوید هیلز

پیتر ری

آرتوروس ِزرووس

دانشگاه صنعتی ملی آتن ()NTUA
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دولتهای ملی

کریستین لینز
رن21

نهادهای علمی و دانشگاهی
بنیاد باریلوچه ()FB

مؤسسۀ بین المللی تحلیل کاربردی

سیستم ها ()IIASA

جامعۀ بین المللی انرژی خورشیدی ()ISES

آزمایشگاه ملی انرژی تجدیدپذیر ()NREL

مؤسسۀ ملی توسعۀ انرژی آفریقای جنوبی

()SANEDI

مؤسسۀ انرژی و منابع ()TERI

جامعۀ رن21

رن 21یــک شــبکۀ چندذینفعــی اســت کــه بخشهــای دولتــی و خصوصی

را بــه یکدیگــر پیونــد میدهــد .ایــن شــبکه کــه از متخصصــان انــرژی
تجدیدپذیــر ،دسترســی بــه انــرژی و کارایــی انرژی تشــکیل شــده اســت،

دانــش و بینــش خــود را بــه اشــتراک میگــذارد و بــه دبیرخانــۀ رن21
کمــک میکنــد تــا گــزارش ســاالنۀ وضعیــت جهانــی تجدیدپذیرهــا و

همچنیــن گزارشهــای منطقــهای را تهیــه نمایــد .ایــن شــبکه ،امــروز

بیــش از  800همــکار و مرورگــر فعــال دارد.

ایــن متخصصــان در فرآینــد تهیــۀ ج ـیاسآر شــرکت میجوینــد؛ آنــان
وقــت خــود را در اختیــار میگذارنــد ،دادههــای مــورد نیــاز را تهیــه

میکننــد و در فراینــد بازخوانــی گــزارش بــه تصحیــح و تنقیــح آن

میپردازنــد .حاصــل ایــن همــکاری ،نشــریۀ ســاالنهای اســت کــه جایــگاه
خــود را بــه عنــوان پرمراجعهتریــن گــزارش دنیــا در زمینــۀ بــازار،

صنعت و دورنمای سیاستی انرژی تجدیدپذیر تثبیت کرده است.

دنبال کردن 155

کشور

پوشش 96%
نمایش 96%

از جیدیپی جهان

از جمعیت جهان

گذاری جٌاهی در عرغث اهریی در حا رهیدادن اشج
پَضبرد گذار جًاهی اهرژی تجدٍدپذٍر:
هکات کلُدی گزارش هؽعُج جٌاهی
حجدَدپذَرًای ۲۰۱۴
رن ۲۱در َک هگاى
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هَراَض  ۲۰۱۴گزارش هؽعُج جٌاهی حجدَدپذَرًای رن( ۲۱جیاسآر)
هظان میدًد کي گذاری جٌاهی در عرغث اهرریی در حرا رهی دادن
اشج 0ذتج رکٍردًای جدَد در اؾزاَض ظرؾُجًای هػبطدة اهرریی
حجدَدپذَرً ،زَويًای ةي شرعج ره ةي کاًض ةريخػرٍص در مرٍرد
خٍرطُدی ؾخٍهلخاَُک ه ةرق ةرادی ،ه جردا ةرٍدن رطرد افخػرادی از
اهخظار دیاکصُدکرةن مرحتؿ ةا حاملًای اهریی ةررای شرٍمُن شرا
مخٍالیً ،مگی حکاَج از اَن رهَداد مٌر دارد .رهشًرای خالفاهري ه
پاَدارحر حأمُن هُازًای اهریی ةظرر  -از ـرَرـ ةرهامريرَرزی ةخظری
َکپارچيحر ،احخاذ مد ًای کصبهکار جدَد ه اهگُزىةخرض ،ه اشرخؿادة
خالفاهيحر از ؾواهریًای کلُدی  -در حا طخاب ةخظرُدن ةري حؼُُرر
الگٍی هاةصخگی دهُا ةي شٍخجًای ؾصُلی اشج.
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 در  2016رکٌردهای تااهىای در ظرفَا هبا صاد جدٍاد قار
تجدٍدپذٍر قي دس آمد .در اَن شرا ةرا اؽراؾيطردن  ۱6۱گُگراهات،
مجمٍع ظرؾُج ةرق حجدَدپرذَر در جٌران  ۶درغرد هصرتج ةري ۲۰۱5
اؾزاَض َاؾج .خٍرطُدی ؾخٍهلخاَُک ةا در ةر گرؾخن حردهد  ۴۴درغرد از
کل اَن اؾزاَض خرٍش درخظرُد ه پرس از آن ةررق ةرادی  ۳۴درغرد ه
ةرقآةی  ۱5/5درغد از اَن اؾزاَض را در شا  ۲۰۱6ةي خرٍد اخخػراص
دادهد .ةرای پوجمُن شا مخٍالی ،شرماَيگرذاری در ظرؾُرج جدَرد ةررق
حجدَدپذَر (طامل ًمث ةرقآةیًا) حقرَتاً ده ةراةر شرماَيگذاری در ظرؾُج
جدَد شٍخجًای ؾصرُلی ةرٍد ه ةري  ۲۴۶/۵مُلُرارد دالر رشرُد .اکورٍن
ظرؾُج ةرق حجدَدپذَری کي ًر شا ةي جٌان اؽراؾي مریطرٍد ةرُض از
ظرؾُج خالع جدَد ًمث شٍخجًای ؾصُلی اشج.
 هزٍويی تٌلَد قر اه خٌرصَدی فتٌهلتاٍَک ه قادی قي سرع ره
قي کاهش اس  .موافػات ةیشاةقيای در زمُوث خٍرطُدی ؾخٍهلخاَُک
در آریاهخُن ،طُلیً ،ورد ،اردن ،عرةصرخان شرعٍدی ه امرارات مخ ردة
عرةی ةرگزار طد کي فُمج ًای پُظوٌادی در ةرخری ةازارًرا کمخرر از
 ۰/۰۳دالر ةي ازای ًر کُلٍهاتشاعج ةرٍد .پُظررؾجًرای مظراةي در
ةخض ةرق ةادی مٍجب ذتج فُمجًای پُظوٌادی پاَُن در کظٍرًاَی
چٍن طُلیً ،ود ،مکزَک ه مراکض طد .ذتج کمخرَن فُمرج پُظروٌاد
طدى حا ةي امرهز در موافػات ةرق ةادی ؾراشاحلی در داهمارک ه ًلود،
غوعج ارهپا را ةي ًدف خٍد ةرای حٍلُد ةرق ةادی ؾراشاحلی ارزانحرر
از زػا شوگ در  ۲۰۲5هزدَکحر کرد.
 در  2016قرای سٌمَن سال پَاپی  -قاي رمار رصاد  3درصادی
اقتباد جًاهی ه تقاضای فزاٍودى قرای اهرژی  -اهتضار  CO2مرتبط قا
سٌخ های فسَلی ه صوع ثاق ماهد .اَن امر میحٍاهد ةي ـٍر عمدى
ةي علج کاًض مػرف زػا شوگ ه ةيعرالهى ،رطرد ظرؾُرج اهرریی
حجدَدپذَر ه پُظررؾج در کراراَی اهرریی ةاطرد .جردا کرردن رطرد
افخػادی ه مُزان اهخظار  CO2از َکدَگر ،فدم اهلُرث ةصرُار مٌمری در
جٌج کاًض چظمگُر اهخظار گازًا ةي موظٍر م ردهد کرردن اؾرزاَض
دمای جٌاهی حا کمخر از  ۲درجث شلُصٍُس اشج.

 هَاااه قااي قاار فسااَلی ه هسااتيای قاارای تاا مَن قااار پاٍااي در
هوگام هتاقَدن خٌرصَد ه ٍاا هٌهٍادن قااد افسااهيای قاَش هَسا .
در  ۲۰۱6داهمررارک ه آلمرران ،در ةرراالحرَن مُررزان ،مٍؾررـ ةرري حٍلُررد
ةرريحرحُررب  ۱۴۰درغررد ه  86/3درغررد از حٍلُررد ةرررق از مورراة
حجدَدپذَر طردهد .در چورد کظرٍر (ةررای همٍهري ،پرحؼرا  ،اَرلورد ه
فترس) رشُدن ةي شرٌ شراالهث حرأمُن  ۲۰حرا  ۳۰درغردی ةررق از
حجدَدپررذَرًای مخخلررؽ ةرردهن ذخُرررىشررازی اؽرراؾی در حررا
عملیطدن اشرج .مٌر حررَن درشری کري ةررای ادػرام کرردن شرٌ
ةاالی حٍلُرد از حجدَدپرذَرًای مخؼُرر ةاَرد آمٍخرج ،اـمُوران پُردا
کردن از حداکرر اهعفافپذَری در شُصخ ةرق اشج.
 تعااداد صااًرهاا اٍالا هاااا کضااٌرها ه صاارک هااای قاازر کااي
متعًاااد قاااي تااا مَن  100درصااادی اهااارژی اه تجدٍدپاااذٍرها
صدى اهدا افزاٍش ٍافتي اسا زَررا ةررآهردن اَرن ًردف ،عرالهى ةرر
داطررخن مورراؾ افلُمرری ،م ررُؿزَصررخی ه شررالمج عمررٍمی ،حٍجُرري
افخػررادی ه حجرراری دارد ۳4 .ةوگرراى حجرراری دَگررر در  2016ةرري
آرای ،)RE100( ۱۰۰کرري جوتظرری جٌرراهی ةرررای کصرربهکارًررا ةرري
موظررٍر حررأمُن  ۱۰۰درغرردی عملُاحظرران از ةرررق حجدَدپررذَر اشررج،
پٍُشخود .حا پاَران  ۲۰۱6در جٌران ،حعرداد طرٌرًای مخعٌرد ةري گرذار
ةي  ۱۰۰درغد اهرریی حجدَدپرذَر در مجمرٍع مػررف اهرریی َرا در
ةخض ةرق ،ةري رطرد خرٍد ادامري داد .ةرخری طرٌرًا ه جٍامر (ةررای
همٍهي ،ةُض از  ۱۰۰طرٌر ه رهشرخا در یاپرن) پرُضحرر ةري اَرن ًردف
دشج َاؾخي ةٍدهد .ةرر اشراس پُمران طرٌرداران ةررای افلرُ ه اهرریی،
ةُض از  ۴۲۰۰طرٌر ه رهشرخا ،ةرا مجمرٍع جمعُرج  ۲۲5مُلُرٍن هؿرر،
مخعٌررد ةرري کرراًض  ۴۰درغرردی اهخظررار  CO2از ـرَررـ اؾررزاَض
کرراراَی اهررریی ه گصررخرش اهررریی حجدَدپررذَر حررا  ۲۰۳۰طرردىاهررد.
عرالهى ةرر طررکجًررا ه کوظرگران ؾرهملری کرري ةري دهترا گررذار ۱۰۰
درغرردی ةرري حجدَدپررذَرًا ًصررخود ،در کوؿررراهس افلررُ در مررراکض
در هررٍامتر  ،۲۰۱6رًتررران  ۴۵کظررٍر در حررا حٍشررعي مخعٌررد ةرري
حرررالش در راشرررخای رشرررُدن ةررري حرررأمُن  ۱۰۰درغررردی اهرررریی
حجدَدپذَر در کظٍرًای خٍد طدهد.
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 الگٌی ت مَن دسترسی قي قر در جًانِ درحالتٌسعي در حال تغََار
اس  .در اَن کظٍرًا کي مُلُاردًا اهصان ةي ةرق (حدهد  ۱/۲مُلُارد هؿر)
هَ /ا حصٌُالت پخجهپز (حدهد  ۲/۴مُلُارد هؿر) دشخرشی هدارهد ،ؾراَورد
پرمظقج حأمُن دشخرشی ةي ةرق از ـرَـ حٍشعث طتکي ،در حرا موصرٍ
طدن اشج .چرا کي ؾواهریًرا ه مرد ًرای کصربهکرار جدَرد ،حٍشرعث
ةازارًای جدا از طتکي را امکانپذَر شاخخي اشج .ةازار طتکيًای کٍچک ه
شُصخ ًای خٍداحکا ،ةي شرعج در حا رطد اشج .ةوگالدش ةا  ۴مُلُرٍن
هاحد هػبطدى ه عمدحاً ةا اشخؿادى از ـرر ًرای اعختراردًی خررد ،دارای
ةزرگحرَن ةازار شُصخ ًای خٍرطُدی خاهگی اشج .مد ًای کصبهکار
«پرداخج در حُن اشخؿادى» کي ةا ؾواهری حلؿن ًمراى پظرخُتاهی مریطرٍهد
(ةرای همٍهي اشخؿادى از حلؿنًرای ًمرراى ةررای پرداخرج فرتؼ) در حرا
گصخرش ًصخود .در  ،۲۰۱۲شرماَيگذاری در طرکجًرای «پرداخرج در
حُن اشخؿادى»ی خٍرطُدی حوٌا  ۳مُلٍُن دالر ةٍد .اَن مقدار حا  ۲۰۱6ةي
 ۲۲۳مُلٍُن دالر اؾزاَض َاؾخي اشج (اؾزاَض از  ۱5۵مُلٍُن دالر در شا
 .)۲۰۱5اَن رههد در طرق آؾرَقا آػاز طد ه ةيشرعج در حا گصرخرش
ةي ػرب آؾرَقا ه ًمچوُن جوٍب آشُا اشج .ةازار شاالهث طتکيًای کٍچک
اکوٍن ةالغ ةر  ۲۰۰مُلُارد دالر اشج .در  ،۲۰۱6ةُض از  ۲۳مگاهات پرهیة
طتکيًای کٍچک متخوی ةر خٍرطُدی ؾخٍهلخاَُک ه ةرق ةادی اعالم طد.
 اٍن تبٌر کي توًا کضٌرهای ثرهتمود اه عًاد تا مَن هزٍوايهاای
اهرژی تجدٍدپذٍر قرمیآٍودا صایَ هَسا  .ةُظرخر ظرؾُرج جدَرد
اهریی حجدَدپذَر ،در کظٍرًای در حرا حٍشرعي ه عمردحاً در چرُن در
حا هػرب اشرج .چرُن در ًظرج شرا گذطرخي مو ػررًا ةزرگخررَن
حٍشعيدًودة ةرق ه گرماَض حجدَدپذَر جدَد ةٍدى اشرج .ةرا مٍؾقُرج
ح ٍالت غوعج خٍرطُدی در ًود ه ةا مخعٌد طدن  ۴۵کظرٍر در حرا
حٍشعي ةري اَرن ًردف کري  ۱۰۰درغرد اهرریی مرٍرد اشرخؿادة آنًرا
حجدَدپذَر ةاطد ،شٌ کظرٍرًای در حرا حٍشرعي از مجمرٍع ظرؾُرج
اهریی حجدَدپذَر در جٌان احخماالً ةُض از اَن اؾرزاَض خٍاًرد َاؾرج.
ةيعالهى در  ،۲۰۱5افخػادًای در حا حٍشعي ه هٍظٌٍر ةرای اهلرُن ةرار
کظٍرًای غوعخی را در زمُوث شرماَيگذاری در حجدَدپذَرًا پظج شر
گذاطخود ( ًرچود علُرػ اَنکي چُن مو ػراً ةزرگحرَن شررماَيگرذار
ةٍدى اشج ،کظٍرًای غوعخی در  ،۲۰۱6مجدداً در جاَگاى اهلُث خٍد فرار
گرؾخود) .اَن اؾصاهي کي اهریی حجدَدپذَر ةُض از حد گرانفُمرج اشرج
َا اَوکي حوٌا حعداد اهگظجطرماری از کظرٍرًای مخمرٍ در اَرن زمُوري
پُظخازی می کوود ،دَگر اعختاری هدارد .درةصرُاری مرٍارد ،اکورٍن ةررق
حجدَدپذَر ،ک ًزَويحرَن گزَوي اشج.
 حتی در قخش حملههقل کي مسلّماو در مسَر گذار قي سٌی آٍودىای قاا
اهرژی تجدٍدپذٍرا قا قَضترٍن چالشها مٌاجي اس ا تغََرات عمدىای در
حال اهجام اس ً .رچورد حماَرجًرای شُاشرخی ةررای اشرخؿادى از اهرریی
حجدَدپذَر در ةخرض حمرلههقرلً ،مچوران ةري ـرٍر عمردى ةرر حرکُرب
زَصجشٍخجًا حمرکز دارد ،شُاشجًای حظٍَـ ةي خرَد هشاَل هقلُث ةرفی
در حا طکلگُری اشج .اَن آػاز راى مٍؾقُج اشج .اشخؿادى از هشاَل هقلُرث
ةرفی ةرای حملههقل جادىای ه ةيخػٍص هشاَل هقلُث مصاؾری در شا ًای
اخُر ةيشرعج رطد َاؾخي اشج .در  ،۲۰۱6ؾرهش جٌاهی هشاَل هقلُث ةرفری
مصاؾری  ۴۴5,۰۰۰دشخگاى حخمُن زدى طد ه حا پاَان اَرن شرا  ،ةرُض از ۲
مُلٍُن هشُلث هقلُي در شرحاشر دهُا در جادىًا ةٍدهد.
ةا اَن حا  ،ارحتاط مصخقُ ةُن اهریی حجدَدپذَر ه هشاَل هقلُث الکخرَکی
م دهد اشج .ةي ػُر از هرهی کي در آن ةررق هشراَل هقلُرث الکخرَکری از
ةرقآةی حأمُن میطٍد ،ةرق ةصُاری از هشراَل هقلُرث الکخرَکری ًورٍز از
شٍخجًای ًصخيای َا ؾصُلی حأمُن میطٍد .ةا هجرٍد اَرن ،هظراهيًرای
هٍَدةخظی دَدى میطٍد .مرالً در ةرَخاهُا ه ًود ،طرکجًای اجارىدًوردة
احٍمتُل ةرای شٍخجگُری هشاَل هقلُي ةا ةرق حجدَدپذَر ،امخُرازاحی در
هظر میگُرهدً .رچي شٌ حجدَدپذَرًا در طتکث ةرق ةُظخر طٍد ،شرٌ
حجدَدپذَرًا در حملههقل ةرفی ةُظخر خٍاًد طد .اَن امر هظان میدًد
ارحتاط مُان ةخضًای ةرق ه حملههقل ةري ةرهامريرَرزی فاعردىمورد ه
ـر رَزی شُاشخی هُاز دارد.
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در مٍرد حملههقل رَلی کي حدهد  ۲درغد از کل اهریی مػررؾی در
ةخض حملههقل را ةي خٍد اخخػاص میدًد هُز حجدَدپذَرًا در حا
هرهد ةي عرغي ًصخود .در  ،۲۰۱6حعدادی از خفٍط رَلی  -ةيهَژى در
ًود ه مراکض  -پرهیىًای جدَدی ةرای حأمُن ةرق مٍرد هُاز خرٍد از
حجدَدپذَرًا اجرا کردهد (ةرای همٍهي ،میحٍان ةي حٍرةُنًای ةرادی در
اراؽی م دهدة خفٍط آًن ه غؿ ات خٍرطُدی در اَصخگاى راىآًرن
اطارى کرد).
 گرچي در قخش گرمااٍشهسارماٍشا رصاد قاي کوادی صاٌرت
گرفتيا اما در عَن حالا پَضارف هاای مببتای حاصال صادى اسا .
اشرخؿادى از ؾراَوررد گرمراَض خٍرطررُدی ًمچوران در غرروعج ػررذا ه
هٍطُدهی ه هُز در غواَ معدهی ةُظخر طد ه ةي غواَ دَگر هُز حعمُ
َاؾج .گرماَض خٍرطُدی ةا چودَن پرهیة ةزرگ در ةعؾی کظٍرًای
ارهپاَی  -کري در حرا حاؽرر داهمرارک در رنس آنًرا اشرج  -در
مقُاس چظمگُری در حا حتردَل طردن ةري ةخظری از شُصرخ ًرای
گرماَض م ليای اشج .ةرخی کظٍرًای ارهپاَی اشخؿادى از ـرر ًرای
گرماَض م ليای زمُنگرماَی را هُز گصخرش دادىاهد .ةيعالهى ،حماَرل
ةي اشخؿادى از گرماَض م ليای ةرای حأمُن اهعفافپذَری طتکث ةرق از
ـرَـ حتدَل ةرق حجدَدپذَر ةي گرما در حا اؾزاَض اشج.
 در هًاٍ ا فواهریهای کلَدی در حال تسًَل ه پَضبرد گساتر
اهرژی تجدٍدپذٍر هستود (ه ةري دلُرل هقرض ةصرُار مٌر آنًرا ،در
گزارش هؽعُج حجدَدپذَرًای  ۲۰۱۴ةرای اهلُن ةار در مٍرد آنًرا
ة د طدى اشج) .ؾاها (ؾوراهری اـالعرات ه ارحتاـرات) ،شُصرخ ًرای
ذخُرى شازی ،هشاَل هقلُث الکخرَکی ه پمپًای حرارحی ،حوٌا ةخظری از
ؾواهریًاَی ًصخود کي گصخرش اهریی حجدَدپذَر را حصٌُل کردىاهرد
ه آن را پُض میةرهد .اَن ؾواهریًا حٍاهاَی ؾرٍقالعرادىای در حصرٌُل
َکپارچيشازی ةُظخر شُصخ ًا ه پاشخ مؤذرحر ةي حقاؽا از خرٍد هظران
میدًود ،اگرچي در اغل ،از حٍشعث آنًا چوُن ًدؾی دهتا همریطردى
اشج.
ذخُرىشازی ،ةي دلُل فاةلُخی کي در اَجراد اهعفرافپرذَری ةُظرخر در
شُصخ ةرق دارد ،حٍجي زَادی را ةي خٍد جلب کردى اشج .اَن ؾواهری
در معدهدی از ةازارًا ةي مٍؾقُج رشُدى اشج ،اما مُزان آن ًوٍز کر
اشررررج .در  ،۲۰۱6حقرَتررررا ۰/۵گُگرررراهات از ظرؾُررررج جدَررررد
ػُرحلمتيذخُرىای  -کي عمدحاً طامل ذخُررى شرازی اهرریی ةرا ةراحری
(الکخرهطررُمُاَی) ه ًمچوررُن مقرردار کمخررری ذخُرررة اهررریی حرارحرری
شیاسپی ةٍد  -ةي ةٌرى ةرداری رشُد کي مجمٍع ظرؾُج را حرا پاَران
شا  ،حخمُواً ةي  6/۴گُگاهات رشاهد .اَن مُزان ،ظرؾُج  ۱5۰گُگاهاحی
حلمتي ذخُرىایِ در حا ةٌرىةرداری در دهُا را حکمُل خٍاًد کررد .ةري
لفؽ هٍآهریًاَی کي راًتری آن معمٍالً ةا غوعج هشاَلهقلُرث ةرفری
ةرٍد ،ةرراالحرَن مُرزان پُظرررؾج در ذخُررىشررازی اهرریی ةررا ةرراحری
(الکخرهطُمُاَی) غٍرت پذَرؾج .شُصخ ًای ذخُررى شرازی ةري ـرٍر
ؾزاَودىای در حا ادػام طدن در پررهیىًرای هُرهگراًی ًصرخوده ةري
عالهى ،مػرفکوودگان خاهگی ةي موظٍر ذخُرىشازی ةرق حٍلُدطردى از
شُصخ ًای ؾخٍهلخاَُک خٍرطُدی پظجةامی ،از آنًا اشخؿادى میکوود.

اهگُزىًای گصخرش اهریی حجدَدپذَر
کاهش صدت تغََر اقلَر ،موفـ اغلی دعٍت ةي آَودىای ةرا ۱۰۰
درغد اهریی حجدَدپذَر ةٍدى اشج .امرا مزَترج حجدَدپرذَرًا در
کاًض  ،CO2ةي ًُچ هجي حوٌا اهگُزة مٍجٍد ةرای گصرخرش آنًرا
هُصج.
در ةصُاری از کظٍرًا ،حل مظکالت شالمخی کري از آلرٍدگی ًرٍا
هاطی میطٍد ه کاهش آلٌدگی هٌای میلیَ ،رک اهگُرزة کلُردی
اشج .ةرای همٍهي ،چُن در اةخدای  ۲۰۱۴اعالم کرد کي ةا حٍجي ةري
مظررکالت کررالن آلررٍدگی ًررٍا در کررالنطررٌرًا  -کرري هاطرری از
هُرهگاىًای زػا شوگی اشج  -حا شا  ۲/5 ،۲۰۲۰حرَلُرٍن َرٍان
( ۳6۰مُلُارد دالر) در حجدَدپذَرًا شرماَيگذاری خٍاًد کرد.
اهگُزة مٌ دَگر ،اموَ اهرژی اشج .ةرای همٍهري ،مقامرات ارطرد
هظامی اَاالت مخ دى ،ةي عوٍان َک مصئلث اموُج ملی ه ةرای اموُج
عملُررات هظررامی ،دعررٍت ةرري اشررخؿادة ةررُض از پررُض از ةرررق ه
شٍخجًای حجدَدپذَر کردىاهدً .مچوُن ،اموُج اهریی در زمُورث
اؾزاَض حابآهری شُصخ اهریی در مٍاجٌي ةا آذار پُضةُوریطردة
حؼُُر افلُ  ،گصخردىحر از فتل مٍرد حٍجي فرار گرؾخي اشج.

«در شا  ،۲۰۱6شرماَيگذاران حٍاهصخود
ةا غرف ًزَوث کمخر
ظرؾُج ةُظخری از
اهریی حجدَدپذَر ةي دشج آهرهد».

هزٍويهای ةعؾی از ؾواهریًای حجدَدپذَر ةيهَژى در ةخرض ةررق
ةيشرعج ره ةي کاًض اشج .ةرای همٍهري ،هرٍآهریًرا در حٍلُرد ه
هػب خٍرطُدی ؾخٍهلخاَُک ،ةٌتٍد در جوس ه ـراحی حٍرةُنًرا ه
پُظرؾج در ذخُرىشازی اهریی گرماَی در شیاسپری ،در کراًض
کلی ًزَويًرا هقرض داطرخياهرد .امررهزى ،در ةصرُاری از کظرٍرًا،
حجدَدپذَرًا از هظر ًزَوي ةا شٍخجًای ؾصُلی ه موراة ًصرخيای
جدَد رفاةجپذَرهد ه ةا ل اظ همٍدن َاراهيًای ؾرَبدًودة آنًرا
(حجدَدپذَرًا حوٌا َکچٌارم َاراهيای را درَاؾج میکوورد کري ةري
شٍخجًای ؾصُلی دادى میطٍد) اَرن رفاةرجپرذَری ةُظرخر ًر
میطٍد.
دشجآخر ،گصخرش حجدَدپذَرًا ةاعد اَجاد مضامل ه اره های
میلی میطٍد .ةا رطد پاَُوی کي افخػادًا در شراشرر دهُرا ةرا آن
مٍاجياهد ،ةخض اهریی حجدَدپذَر راًی اشج ةرای اؾزاَض درآمد،
ةٌتٍد حراز حجراری ،مظرارکج در حٍشرعث غروعخی ه اَجراد طرؼل.
ح لُلًا هظان میدًد کظٍرًاَی کي چارچٍب شُاشخی پاَداری در
اهریی حجدَدپذَر داطخياهد از ارزش م لی حٍلُدطردة اَرن ةخرض
ةُظخرَن ةٌرى را میةرهد.

۶

اما گذار اهریی ةا شرعج کاؾی غٍرت همیپذَرد

جوتض اهریی پاَدار ةرای ًمي (ً )SEforALLدف خٍد را حأمُن دشخرشی
ةي اهریی پاَدار ةرای ًمث مردم ،ده ةراةر کردن شرٌ حجدَدپرذَرًا ( از
 ۱۵درغد در  ۲۰۱۰ةي  ۳6درغرد در  )۲۰۳۰ه ده ةراةرر کرردن هرر
جٌاهی ةٌتٍد کاراَی اهریی حا ( ۲۰۳۰هصتج ةي  )۲۰۱۰فرار دادى اشج .ةي
ةُان شادى ،اگر پُظررؾجًرای چظرمگُری در کراراَی اهرریی ر هدًرد،
رشُدن ةي آَودىای ةا اهریی حجدَدپذَر ممکن هخٍاًرد ةرٍد .خٍطرتخخاهي،
حداةُر اعما طدى در خػٍص کاراَی اهرریی در  ۲5شرا گذطرخي ةاعرد
غرؾي جٍَی مُزان اهریی معاد مجمٍع حقاؽای کوٍهی کظرٍرًای چرُن،
ًود ه ارهپا طدى اشج .از  ۱۶۶۰حا  ،۲۰۱۴طدت اهریی اهلُث جٌاهی ةا هر
مخٍشؿ شاالهي  ۱/5درغد کاًض َاؾرج ه حرا  ،۲۰۱5طردت اهرریی ۳۰
درغد کمخر از مقدار مظاةي آن در  ۱۶۶۰ةٍد.

ةي رػ اَن رههدًای مرتج ،شرعج گذار ةرای رشُدن ةي اًداف مقرر
در دشامتر  ۲۰۱5در حٍاؾـ پُظگاماهث پارَس ،مواشرب هُصرج .حٍاؾرـ
پارَس ،دهلجًا را ةي غٍرت دشخيجمعی مخعٌد ةي م دهدکردن گررم
طدن کرة زمُن حا کمخر از  ۲درجث شلصرٍُس (هصرتج ةري شرف آن
پُض از غوعخی طدن) میکود ه ًردؾض هگريداطرخن آن در م ردهدة
اَمنحر  ۱/5درجث شلصٍُس اشج .ةرای دشجَاةی ةي اَن مقػرٍد ،در
شا  ۱۱۴ ،۲۰۱6کظٍر ةرهامي ًای مظارکج ملی ( )NDCsرا ةي کرار
گرؾخود کي از مُان آنًا  55کظٍر رهی اًداف اهرریی حجدَدپرذَر ه
 ۱۰۴کظٍر رهی اًداف کاراَی اهریی حمرکرز داطرخود .ةرا اَرن حرا ،
مجمٍع حعٌدات ملی ًوٍز ما را هرای آشخاهث  ۲درجث شلصرٍُس فررار
میدًد کي ةٌخرَن حخمُنًا در اَن خػٍص ،ةُن  ۲/۳حرا  ۳/5درجرث
شلصٍُس اشج.

در  - ۲۰۱5کي در زمان اهخظار گزارش حاؽرر ،آخررَن شرالی اشرج کري
دادىًای آن مٍجٍد اشج  -طدت اهریی اهلُث جٌاهی هصتج ةي شا فتل از
آن ۲/6 ،درغد ةٌتٍد َاؾج ه ةي اَن حرحُب ،هرر ةٌترٍد مخٍشرؿ شراالهث
 ۲۰۱۰حا  ۲۰۱5ةي  ۲/۱درغد رشُد .اَن َک دشخاهرد مٌ ةٍد ،اما ةررای
رشُدن ةي اًداف کاراَی اهریی حعُُن طدى از شٍی جورتض اهرریی پاَردار
ةرای ًمي ،ؽرهری اشج کي از  ،۲۰۱۴طدت اهریی شاالهي ةي مُرزان ۲/6
درغد (ةي ـٍر مُاهگُن) ةٌتٍد َاةدً .رگاى از اَن هر مخٍشؿ پاَُنحر ةاطُ ،
الزم اشج در شا ًای ةعد ،ةا هر ًای ةاالحر جتران کوُ .

ةا ةي کار ةصخن شُاشجًای غ ُ  ،ةخض ةرق میحٍاهد حا اهاشؿ شردة
حاؽر ،ةي ةخظی ةدهن آلٍدگی حتدَل طرٍد .امرا در گؿخمران عمرٍمی،
اػلب «ةرق» ةا «اهریی» اطختاى گرؾخي میطٍده در هاف ةرازار اهرریی از
شرري ةخررض اغررلی حظررکُل طرردى اشررج 0ةرررق ،حمررلههقررل ه
گرمررراَضهشررررماَض .پُظررررؾج در ةخرررضًرررای حمرررلههقرررل ه
گرماَضه شرماَض در مقاَصي ةا رطد چظمگُر حجدَدپذَرًا در ةخض
ةرق ،عقبحر اشج.

سًر اهرژی تجدٍدپذٍر اه مجمٌع مبرف اهرژی هًاٍی ( 2004 )TFECتا 2014
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طاخعًای اهریی حجدَدپذَر ۲۰۱6
2012

2016

سرماٍيگذاری
شرماَيگذاری جدَد (شاالهي) در ةرق ه شٍخجًای حجدَدپذَر

۱

مُلُارد دالر

۳۱۲/۲

241/6

قر
ظرؾُج ةرق حجدَدپذَر (در مجمٍع ،ػُر از ةرقآةی)
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۴۵5
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ظرؾُج ةرق حجدَدپذَر (در مجمٍع ،طامل ةرقآةی)
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۱,۵56
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گُگاهات

۲۲۵

303

ظرؾُج ةرق حرارحی خٍرطُدی مخمرکز

گُگاهات

۴/۴

4/8

ظرؾُج ةرق ةادی

گُگاهات

۴۳۳

480

۲

ظرؾُج ةرقآةی

ظرؾُج زَصجةرق

گرما
۳

گُگاهات -حرارحی

ظرؾُج آبگرم خٍرطُدی

۴۳5

426

حملههقل
حٍلُد احاهٍ (شاالهي)

مُلُارد لُخر

۶۵/۳

18/6

حٍلُد زَصجدَز (شاالهي)

مُلُارد لُخر

۳۰/۱

30/8
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کظٍرًای دارای اًداف شُاشخی

#

۱۴۳
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اَالجًا/اشخانًا/کظٍرًای دارای شُاشجًای خرَد حؾمُوی (افآیحی)

#

۱۱۰

110

اَالجًا/اشخانًا/کظٍرًای دارای شُاشجًای شٌمُيای/شتد حجدَدپذَر اشخاهدارد (آرپیاس)

#

۱۰۰

100

#

۱6
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#

۲۱

21

#
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۴

کظٍرًای دارای شُاشجًای ةرگزاری موافػي /موافػث رفاةخی عمٍمی
کظٍرًای دارای ؽٍاةؿ اجتاری/الزامی ةرای گرماَض
اَالجًا/اشخانًا/کظٍرًای دارای ؽٍاةؿ الزامی ةرای زَصجشٍخجًا

5

 ۱دادىًاَی کي شرماَيگذاری را گزارش میکوود ،از حأمُن مالی اهرییًای هٍ ةلٍمترگ ةٍدى ه پرهیىًاَی را کي طامل میطٍد عتارحود از 0حمامی پرهیىًای ةرق ةادی ،زمُنگرماَی ه زَصجحٍدة
ةزرگخر از  ۱مگاهاته حمامی پرهیًای ةرقآةی ةُن  ۱حا  5۰مگاهاته حمامی پرهیىًای ةرق خٍرطُدی ،کي پرهیىًای کٍچکخر از  ۱مگاهات ةي غٍرت جداگاهي ةرآهرد طدىاهده حمامی پرهیىًرای
اهریی افُاهٍشیه ه حمامی پرهیىًای زَصجشٍخج ةا ظرؾُج حٍلُد شاالهي  ۱مُلٍُن لُخر َا ةُظخر.
 ۲جیاسآر  ،۲۰۱6مجمٍع ظرؾُج جٌاهی ةرق آةی در پاَان  ۲۰۱5را  ۱,۰6۴گُگاهات گزارش کردى ةٍد .مقدار  ۱,۰۴۱گُگاهات هظان دادى طدى در اَرن جرده  ،ةُراهگر حؿراهت ةرُن
ظرؾُج در پاَان  ۱,۰۶6( ۲۰۱6گُگاهات) ه ظرؾُج جدَدی کي در ـٍ  ۲۰۱6هػب طد ( ۲5گُگاهات) میةاطدةخظی از حؿاهتًا ةي دلُل مُزان هامعُن هُرهگاىًاَی اشج کري ًرر
شالي از مدار خارج میطٍهد َا ةازحٍاهی میطٍهد .ةي عالهى ،جیاسآر حالش میکود حا ظرؾُج خالع حلمتيذخُرىای را از دادىًای ظرؾُج ةرقآةی حذف هماَد.
 ۳دادىًای مرةٍط ةي ظرؾُج آبگرم خٍرطُدی ؾقؿ کلکخٍرًای آةی را درةرمیگُرد .عدد مرةٍط ةي َ ۲۰۱6ک حخمُن اهلُي اشج.

 ۴دادىًای مرةٍط ةي ةرگزاری موافػي /موافػي رفاةخی عمٍمی ،حعداد کظٍرًاَی را هظان میدًد کي در ًر زمان حا شا مٍرد هظر موافػيًاَی را ةرگزار کردىاهد.

 5شُاشجًای مرةٍط ةي زَصجشٍخجًا ً ،شُاشجًاَی کي در شخٍن ؽٍاةؿ اجتاری/الزامی زَصجشٍخجًا در جده ( ۳شُاشرجًرای حمراَخی اهرریی حجدَدپرذَر) آمردى ،ه ًر
آنًاَی کي در جده مرج آر( )R25( ۲5ؽٍاةؿ الزامی ملی ه اَالخی/اشخاهی حرکُب زَصجشٍخجًا) آمدى ،را طامل میطٍد.
تٌجي :حمامی مقادَر ةي شمج اعداد غ ُ گرد طدىاهد ةي ػُر از اعداد کٍچکخر از  ،۱5زَصجشٍخجًا ه شرماَيگذاری ،کي ةا َک رف اعظار گرد طدىاهد.
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ه ىٌ در شرِعحرِو خالج نهکو
سرناىهگذاریها پاىيو بودىد

در ژاپو ةٌ دىتال فاجػث ٍصخٌای فُکُطّها در  ،2۰11اىگّزة نضداغفی
ةرای حُشػث ةرو حجدِدپذِر ةدٌ هجدُد آندد .در غهدل اندا ،نخُلّدان
صيػج ةرو ىصتج ةٌ اِو گذار نلاهنج ىظان دادىد ه در ندُرد ةدرو
ةادی ،نُاىػی در رهٌٍِا هجُد داطج کٌ از حُشػث ةازار جلُگّری کرد.
رهی آهردن از شّاشددج رِددد حضددهّيی شددخاهحهيداىٌ ةددٌ شّاشددج
ةرگزاری نياكصٌ ،نيجر ةٌ کاٍض حلرِتاً  4۰درصدی شدرناٌِ گدذاری
در پرهژًٍای کُچکنلّاس ةرو حجدِدپذِر در  2۰1۶طد.

اگرچٌ شرناٌِ گذاری جَاىی در ظرفّج ٍای جدِدد ةدرو ه شدُ ج
حجدِدپذِر حلرِتاً ده ةراةر شُ ج ٍای فصّلی ةُد ،انا شرناٌِ گذاری
در اخداث شّصخم ٍای حجدِدپذِر جدِد  23درصد ىصتج ةٌ 2۰1۵
کهخر ةُد .در نّان کظُرٍای دارای ةازار ىُظَُر ه در خال حُشدػٌ،
شرناٌِ گذاری در اىرژی حجدِدپذِر ةا  3۰درصدد کداٍض ةدٌ 12۵
نّلّارد دالر رشّد .شعح پاِّو شرناٌِ گذاری ٍدا در  2۰1۶حدا خدد
زِادی ةٌ دلّل کاٍض خجم شرناٌِ گذاری در ةازارٍای چّو ه ژاپو
ه دِگر اكخصادٍای ىُظَُر ةٌ هِژً ٍيد ه آفرِلای جيُةی ةُد (ندُرد
ا ّر ةٌ ظُر غهدً ةٌ غلج ةدٌ حدی ّر افخدادن نزاِددً ٍدای اىدرژی
حجدِدپذِر ةُد).

پيشرفت کم در گرناىشوسرناىش
ٍهاىعُر کٌ پّض حر اطارً طد ،در گذار ةٌ اىرژی حجدِدپذِر ،ةخدض
گرناِض هشرناِض ةصّار غلب حدر از ةخدض ةدرو اشدج .در ،2۰1۶
اىرژی نصرف طدً ةرای گرناِض (گرناِض آب ه فضا ،پخدج هپدز ه
فراِيدٍای صيػخی) ةّض از ىصف کل نصرف ىَاِی اىرژی در دىّا را
ةٌ ُد ا خصاص داد کٌ  2۵درصد آن از حجدِدپذِرٍا حینّو طدد.
ةّض از ده شُمِ شَم حجدِدپذِرٍا نرةُط ةٌ زِصج حُدً اشدج کدٌ
التاً در کظُرٍای در خال حُشػٌ ةٌ نيظدُر پخدج هپدز ه گرنداِض
اشخفادً نی طُد .انا اِو شُ ج حجدِدپذِر ا لب ةٌ ظُر ىاپاِدار ةٌ
دشج ندی آِدد ه در صدُرت شدُ خو ىاکارآندد ،ةصدّار آالِيددً ه
آشّب رشان اشج .ةٌ ظُری کٌ شاالىٌ ةّض از  ۴نّلُّن ىفر ةٌ دلّدل
ةّهاری ٍای ىاطی از آلُدگی ٍُای اِجاد طدً ةدر اثدر پخدج هپدز ةدا
شُ ج ٍای جاند جان ُد را از دشج نی دٍيد .گرنای حینّو طددً
از راً نياةع ىُِو اىرژی حجدِدپذِر غهدحاً ( ۵۶درصد) ةرای نلاصدد
صيػخی اشخفادً نیطُد.

چّو ٍهچيان ةّظخرِو شعح شرناٌِگذاری را دارا اشج ( 32درصد از
کل حینّو نالی اىرژی حجدِدپدذِر در جَدان ،ةدٌ ّدر از پدرهژًٍدای
ةروآةی ةزرگحر از  ۵۰نگاهات) .انا پس از اِيکدٌ در  2۰1۵ةداالحرِو
رکُرد در نّزان شرناٌِ گذاری در حجدِدپذِرٍا ةٌ ثتج رشّد ،ةخظی
از شرناٌِگذاریٍا در  2۰1۶ةٌ ةَتُد طتکٌ ه اصدح ةدازار ةدرو ةدٌ
نيظُر اشخفادة ةَخر از نياةع نُجُد اىرژی حجدِدپذِر نػعُف طد .در
ژاىُِث  ،2۰14دهلج چّو اغحم کرد کٌ حدا شدال  ،2۰2۰نلددار 3۶۰
نّلّارد دالر جَج حلُِج جاِگداً دُد ةدٌ غيدُان پّظدخاز در زنّيدث
شرناٌِگذاری اىرژی حجدِدپذِر صرف ُاٍد کرد.

سرناىهگذاری جدىد جهاىی در برق و سوختهای تجدىدپذىر ،کشورهای توسعهىافته ،ىوظهور و در حال توسعه،
 2006تا 2016
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حُجٌ :ىهُدار طانل شرناٌِگذاری در پرهژًٍای ةروآةی ةزرگخر از  ۵۰نگاهات ىهیطُد.
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در خال حُشدػٌ

-23%

نّلّارد دالر

نيتع :حینّو نالی اىرژیٍای ىُ ةلُنترگ ()BNEF

شرناِض فضا کٌ كصهج غهدة آن از ظرِق هشداِل الکخرِکدی حدینّو
نیطُد ،حيَا خدهد  2درصد از کل نصرف ىَاِی اىرژی در دىّدا را در
ةر نیگّرد .حلاضدا ةدرای فيداهریٍدای شرناِظدی نتخيدی ةدر اىدرژی
حجدِدپذِر ةا حلاضا ةرای شرناِض ٍهاٍيگ ىتُدً اشج.
گصخرش فياهری ٍای حجدِدپذِر در ةخض گرناِضهشرناِض ،ةا حُجٌ
ةٌ ناٍّج نيدصرةٌفرد ه پراکيدة اِو ةازارٍ ،هچيان ِکی از چالضٍای
نُجُد ةاكی ناىدً اشج .پّضٍزِيٌٍای ةاالی شرناٌِگذاری ه ركاةدج
ةا شُ جٍای فصّلیِ کمٍزِيٌ (ِاراىدٌدار) ٍيدُز ٍدم نداىع گصدخرش
گرناِض حجدِدپذِر اشج .فلدان شّاشجٍای نؤثر نُجب کيد طددن
رهىد اشخفادً از اىرژی حجدِدپذِر ُاٍد طد.
غُانل دِگری ٍهچُن آگاٍی نددهد از فياهریٍا ه هجُد ِاراىدٌٍدای
شُ ج فصّلی  -کٌ كّهج شُ ج فصّلی را ةٌ ظُر کاذب پاِّو ىگدٌ
نیدارد  -ىّز پّضرهی را ةا نظکل نُاجٌ کردً اشج ،انا نیحدُان ةدا
خهاِج ٍای شّاشخی ه ىّز ارادة شّاشی ةر آنٍا فداِق آندد .ةدٌ ظدُر
اص ،در کظُرٍای در خال حُشػٌ ،ةٌ ر م ظرفّج ةاال ةرای اشدخفادً
از حجدِدپذِرٍا در گرناِض ،ىداطخو داىدض فيدی در زنّيدث اخدداث،
ةٌ صُص ةرای گرناِض در نلّاس صيػخیٍ ،هچيدان نداىػی ةدزرگ
اشج.

حهلوىقل ،بهخصوص در بخشش هشواىی و درىشاىی ،در گشذار بشه
اىرژی تجدىدپذىر نورد غفلت واقع شده است.
گصخرش حجدِدپذِرٍا در ةخض خهل هىلل آٍصخٌ ةدُدً اشدج .ةدٌ
ر م ةر ی پّظرفج ٍا  -ةٌ صُص حُشػث شرِع ةازار هشاِل ىللّدث
ةركی  -هشاِل ىللّث ةيزِيی ٍهچيان خددهد  ۹3درصدد از نصدرف
ىَاِی اىرژی در ةخض خهل هىلل را ةٌ ُد ا خصاص نی دٍيد .پس
از حُافق پارِس ،جانػث ةّو الهللی حُجٌ فزاِيدً ای ةٌ کرةو زداِی از
ةخض خهل ه ىلل نػعُف کرد ،انا حيَدا  22ةرىاندث نظدارکج نلدی
ةٌ ظُر هِژً ةٌ اىرژی حجدِدپذِر در ةخض خهل ه ىلل اطارً دارىد ه
فلط  2ةرىانٌ (ىُّهی ه ىُّزِليد) ةٌ لدزهم حدینّو شدُ ج هشداِل
ىللّث ةركی از اىرژی حجدِدپذِر اطارً نی کييد.

کاراِی ،ةَّيٌشازی ه رهشٍای خهلهىلل جاِگزِو  -ناىيد اشدخفادً از
خهلهىلل غهُنی ةٌ جای ُدرهٍای طخصی  -اٍرمٍای اصلی جَدج
کرةو زداِی از ةخض خهل هىلل ٍصخيد .ةٌ ٍر رهی ،کرةوزداِی نتخيدی
ةر حجدِدپذِرٍا در ةخض خهلهىللٍ ،يُز جدی گرفخٌ ىظدً اشج ِدا
ةٌ غيُان اهلُِج در ىظر گرفخٌ ىهیطُد.

نُاىع ةركی کردن ةخض خهلهىلل جادً ای کهاکان طانل ٍزِيدٌٍدای
ىصتخاً ةاالی هشاِل ىللّث ةركی ،نددهدِجٍای اخخهدالی در ظدُل غهدر
ةاحری ه ىتُدن زِرشدا جٍدای طدارژ هشداِل ىللّدث ةركدی اشدج .در
کظُرٍای در خال حُشػٌ ،نُاىع دِگری ىّز در صُص ىتُدن شّصخم
كاةل احکای حینّو ةرو هجدُد دارد .ةدٌغدحهً ،در کظدُرٍای در خدال
حُشػٌ ،ا لب حهرکز ةر رهی شا ج زِرشا جٍای اشاشی خهدلهىلدل
اشج .اگرچٌ اِو ةٌ هضُ ِ ،ک ىّاز درشج اشدج ،اندا ٍهزندان ةاِدد
راًخل ٍای نتخيی ةر اىرژی حجدِدپذِر ىّز در فراِيد ةرىانٌرِزی دِدً
طُد (کٌ در خال خاضر ا لب اِوگُىٌ ىّصج).
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در نُرد ذهل وىلل رِلی ،از کل ترکّب اىرژی خعوُ هٍوو در دىّو ،
شَم برق تخدِدپذِر از  ۳/4درغد در  ۱۹۹۰بٌ ذدود  ۹درغود در
 ۲۰۱۳رشّد کٌ بؿضی کظُرٍ بٌ نل دِر بصّ ر ب التر از اِو ىّز دشت
ِ فتيد .اگرچٌ زِرش خت ٍ و خدن ت رِلی طَری ؾهدتً بركی طدًاىد،
بركی کردن خعُ رِلی راً دور ىّ زنيد تغّّر کونن در زِرشو خت و
تأنّو ن لی اشت.
زِصتشُختٍ ىٌ فلط برای ذهلوىلل ح دًای ،بلکٌ برای ذهلوىلول
ٍُاِی و درِ ِی ىّز بٌ ظُر فزاِيدًای نُرد ىّ ز خُاٍيد بُد؛ زِرا بركی
کردن اِو بخضٍ دطُار اشت .شوُختٍو ب ِود بو ٍور ِوا از اِوو
ک ربردٍ و ب اىُاع نختلف نُتُرٍ شو زگ ر گردىود .بو وحوُد ؾنكو
بصّ ری کٌ از گذطتٌ بٌ تُشؿ زِصتشُختٍ ی ٍُاِی وحُد داطوتٌ
اشت ،نلدار تُلّدطدً در ش ل ٍ ۲۰۱۶هچي ن کم و ؾهودتً بورای بوٌ
ىه ِض گذاطتو نرػُالت بُد .بٌ ٍهّو ترتّب ،تُلّد زِصوتشوُخت
برای ذهلوىلل درِ ِی ىّز در نراذل ابتداِی خُد اشت.
در شعد بّوالهللی ،ش زن ن بّوالهللی ٍُاىُردی غّرىؼ نی (اِک ئُ) در
ش ل  ۲۰۱۶ب تدوِو ظرذی نبتيی بر ب زار حَ ىی برای ک ٍض اىتظو ر
 CO2در ذهل وىلل ٍُاِی نُافلت کرد کٌ ط نل نظخػٌٍو ِی بورای
پّظرفت در تُلّد و بٌ ک رگّری شُخت ٍ ی پ ِدار اشت .بٌ ٍور روی،
کربوزداِی در بخض ٍُاِی بٌ هٍصتگی در حرِ ن اشت .بخض درِ ِی
ٍيُز بٌ نّزان اىتظ ر گ زٍ تُحَی ىکردً اشت .ب رطد نب دالت حَ ىی
و خدن ت ذهلوىلل ،نّزان اىتظ ر حَو ىی گ زٍو  -ذتوی اگور طودت
کربو کظتیٍ پ ِّو تر از نلدار فؿلی بّ ِد  -ب ز ٍوم افوزاِض خُاٍود
ِ فت.

۱4

ب اِو ذ ل ،پّظورفتٍو ی چظوهگّری در  ۲۰۱۶رخ داد .تؿودادی از
دولت ٍ  ،بّظتر در اروپ  ،راٍبردٍ ی نّ ن نودت و بليدنودت را بورای
کربوزداِی از بخض ذهلوىلل در ىؼر گرفتيد کٌ اغلب در بر گّرىودة
تغّّوورات شو خت ری بليدنوودت بووُد .بووٌؾوونوً ،بصووّ ری از کظووُرٍ ،
راٍبردٍ ِی حَت پُّىد بّظتر نّ ن بخضٍ ی نختلف ذهولوىلول در
پّض رو كرار دادىد ِ راٍبردٍ ی كبلی را تُشؿٌ دادىود .برى نو اكودا
اكلّهی هله ن ب ٍدف ک ٍض  4۰ت  4۲درغدی اىتظ ر گ زٍ در بخض
ذهلوىلل ت  ۲۰۳۰و ىّز ِا ٍدف بليدندتتورِ ،ؿيوی کوربوزداِوی
ک نل از اِو بخض ،در  ۲۰۱۶تدوِو طد.

یارانههایسوختهایفسیلی هچنایامنیانیرلتیرفتفرا لیر
هستاد.
در ىَ ِت ب وحُد تؿَدات فوراوان بوّوالهللوی بورای نتُكوف کوردن
تدرِخی ِ راىٌٍ ی نصتهر شُختٍ ی فصّلی (و بورق ٍصوتٌای) ،اِوو
ِ راىٌٍ ٍيُز ن ىؿی بزرگ در بوٌ کو رگّری شورِؽ تخدِدپوذِرٍ بوٌ
غُرت ؾهُنی ٍصتيد .ت پ ِ ن  ،۲۰۱۶بّض از  ۵۰کظوُر نتؿَود بوٌ
تُكف تدرِخی ِ راىٌٍ ی شُختٍ ی فصوّلی طودىد و گرچوٌ در اِوو
زنّيٌ پ رً ای اغنذ ت غُرت گرفتٌ اشت ،ان ٍيُز ک فی ىّصوت .در
 ،۲۰۱4ىصبت ِ راىٌٍ ی شُخت فصّلی بٌ ِ راىٌٍ ی اىرژی تخدِدپوذِر
 4بووٌ  ۱بووُد .بووٌ بّوو ن دِگوور ،در ازای ٍوور  ۱دالر ٍزِيووٌ بوورای
تخدِدپذِرٍ  ،دولت ٍ  4دالر برای ذفغ وابصتگی ن بٌ شوُختٍو ی
فصّلی ٍزِيٌ کردًاىد .اِو انر نُحب هطفتگی ب زار و رفتو بوٌ شوهت
نصّرٍ ی بیىتّخٌ خُاٍد طد.

پيج کظُر ىخصت
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سرنایه

شرن ٌِگذاری در برق و شُختٍ ی تخدِدپذِر
(بدون لر ظ برقهبی بزرگتر از  ۵۰نگ وات)
شرن ٌِگذاری در برق و شُختٍو ی تخدِدپوذِر بوٌ
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۱کظُرٍ ی در ىؼر گرفتٌ طدً تيَ ط نل هنٍ ِی اشت کٌ تُشط تأنّو ن لی اىرژیٍ ی ىُ بلُنبرگ ( ) BNEFپُطض دادً طدًاىد ،دادًٍ ی تُلّد ى خ لع داخلی (بٌ كّهت خرِدار) نربُ بٌ  ۲۰۱۵و نرحوؽ
هن ب ىا حَ ىی اشت .دادًٍ ی تأنّو ن لی اىرژیٍ ی ىُ بلُنبرگ اِو نُارد را ط نل نیطُد 0ته نی پروژًٍ ی برق ب دی ،زنّوگرن ِی و زِصتتُدة بزرگتر از  ۱نگ وات؛ ته نی پروژٍ ی برقهبوی بوّو  ۱تو
 ۵۰نگ وات؛ ته نی پروژًٍ ی برق خُرطّدی ،کٌ پروژًٍ ی کُچکتر از  ۱نگ وات (کُچا نلّ س) بٌ غُرت حداگ ىٌ برهورد طدًاىد؛ ته نی پروژًٍ ی اىرژی اكّ ىُشوی؛ و تهو نی پوروژًٍو ی زِصوتشوُخت بو
ػرفّت تُلّد ش الىٌ  ۱نّلُّن لّتر ِ بّظتر .دادًٍ ی نربُ بٌ ػرفّتٍ ی کُچانلّ س کٌ برای کها بٌ نر شب شرن ٌِگذاری بٌ ازای ٍر واذد حیدیپی اشتف دً نیطُىد ،تيَو کظوُرٍ ِی را کوٌ ۲۰۰
نّلُّن دالر ِ بّظتر شرن ٌِگذاری نیکييد پُطض نیدٍيد.
 ۲تيَ دو کظُر ىّروگ ًٍ ی برق ذرارتی خُرطّدی نتهرکز (شیاسپی) را در  ۲۰۱۶بٌ طبک خُد افزودىد؛ بٌ ٍهّو ؾلت ى ٍّچ کظُری در ح ِگ ًٍ ی شُ  ،چَ ر و پيخم فَرشت ىّ ندً اشت.
 ۳رتبٌبيدی کظُرٍ از ىؼر شراى ػرفّت برق تخدِدپذِر (غّر از برقهبی) بر اش س دادًٍ ِی اشت کٌ از ني بؽ گُى گُن برای بّض از  ۴۰کظُر حهؽهوری طدً اشت و دادًٍ ی حهؿّت نربوُ بوٌ  ۲۰۱۵و نرحوؽ هن
ب ىا حَ ىی اشت.
 4رتبٌبيدی کظُرٍ از ىؼر ػرفّت و تُلّد برقهبی ب ِکدِگر نتف وت اشت ،زِرا در برخی از کظُرٍ تأنّو ب ر پ ٌِ بٌ برقهبی نتکی اشت ،در ذ لی کٌ در برخی دِگر بّظتر برای تأنّو اوج ب ر از برقهبی اشتف دً نیطُد.
 ۵رتبٌبيدی کلکتُرٍ ی هبگر خُرطّدی بر اش س نخهُع ػرفّت و شراىٌ ،نربُ بٌ پ ِ ن  ۲۰۱۵و تيَ بر نبي ی ػرفّت کلکتُرٍ ی هبی (طّظٌدار ِ بدون طّظٌ) اشت .نرحؽ دادًٍ  ،برى نو گرنو ِض و
شرن ِض هزاىس بّوالهللی اىرژی ( )IEA SHCاشت .تخهّو زدً نیطُد اِو رتبٌبيدی ت پ ِ ن  ۲۰۱۶بدون تغّّر ب كی به ىد.
 ۶ط نل پهپٍ ی گرن ِی ىهیطُد.
توجه :اکثر رتبٌبيدیٍ بر اش س نل دِر نعلق شرن ٌِگذاری ،ػرفّت ِ نّزان تُلّد برق ِ ،تُلّد زِصتشُختٍ ٍصتيد؛ اگر رتبٌبيدیٍ بر اش س شراىٌ ،تُلّد ى خ لع نلی ِ ،نؿّ رٍ ی دِگر اىخو طوُد ،اِوو ترتّوب در
بصّ ری از نُارد نتف وت خُاٍد بُد (ٍه ىيد هنچٌ در نُرد رتبٌبيدی شراى ػرفّت برق تخدِدپذِر (غّر از برقهبی) ،خُرطّدی فتُولت ِّا ،ب دی ،کلکتُرٍ ی هبگر خُرطّدی و گرن ِض زنّوگرن ِی نظ ٍدً نیطُد).

۱۵

چیُىٌ گذار را شرغج ةخظّم
 )1اگررد یهَر یی ن ٍ وررتع درري ب ًررتای
ع فسَل د ٍت یی ن زمَن د ق دم هوت.
ٌ،خ

ررٌاٍ جررتع ا،ر

چّو در ژاىُِث  ۲۰۱۴اغالم کرد ةّض از  ۱۰۰ىّرهگاً زغالشػيی در
حال حُشػٌ را نخُقف خُاٍد کرد ه در ناً ن ٍهان شال اغػالم کػرد
کٌ در حال حػلّق شاخج ىّرهگاًٍای زغالشيی در  ۲۶اشػخان از ۳۲
اشخان اشج .اِو حداةّر ىظان ن دٍد در غُرت هجػُد ارادة شّاشػ
حغّّر چقدر شرِع ن حُاىػد احاػاؽ ةّاخػد .حُقػف حػدرِت اشػخاادً از
زغال شيگ ةٌ نيظُر جاِیزِو طدن ةا حتدِدپذِرٍا (ٍهراً ةا افػزاِض
کاراِ اىرژی) نقرهن ةٌ غرفٌحػرِو راً ةػرای کػاٍض اىخظػار  CO2ه
اِتاد ارزش افزهدً در حُزة شالنج اشج.
ٍهچيان کٌ دهلجٍا در زنّيث حُجٌ ةٌ حغّّرات آبهٍػُاِ جػدیحػر
ن طُىد خعر حتدِل شرناٌِگذاریٍا در زغالشػيگ ه شػُخجٍػای
فصّل ةٌ داراِ ٍای نحتُس در حال افزاِض اشج.

 )2دي ج ع ،دم ٍي گراایع یی در ی ن ٍرر دردی فسرَل ٍر سر ياع
بالش د ٍت دد بٌ ،ر اهدژع بجتٍتناٍد کو دلناٍد ديکر یگَدع
گزٍوي ع اه ط فناٍد جًر ی،ر ٍر د دري ،رً ر ع در ربد از
بجتٍتناٍد ع م غَد یی بدکَب اهدژع م طٌف گدیی.
چیُىی اىتام اِو انر ةا حُجٌ ةٌ طراِط نحل نخغّر اشج .اِو طػراِط
غتارتاىد از 0اِيکٌ حقاضا ةرای ةرؽ پاِدار ةاطد ه طػتکث ةػرؽ ةػٌخػُة
حُشػٌِافخٌ (ه ةٌٍمپُّشخٌ) ةاطد؛ اِيکٌ حقاضا در حػال افػزاِض ةاطػد ه
غرضٌ ةا شَمٍای ةّظخر ةرؽ ةػادی ه خُرطػّدی حقُِػج طػُد؛ اِيکػٌ
پّظاپّض نازاد غرضٌ هجُد داطخٌ ةاطد کٌ در ىخّتػث آن در رهزٍػای
اةری ه ةدهن ةاد شّصخم ةٌ ظُر نػهُل ةٌ کار خػُد ادانػٌ دٍػد؛ اِيکػٌ
حقاضا ةٌشرغج در حال افزاِض ةاطد (ناىيػد ةصػّاری از کظػُرٍای در
حال حُشػٌ) انا شّصخم پاٌِ ٍيُز حُشػٌ ىّافخٌ ةاطد؛ ه . ...
در آغاز ن حُان در کظُرٍای در حال حُشػٌ ةا ةرىانٌرِزی نؤثر حداةّری
حکهّل ةا حداکثر اىػعاؼپذِری ظراح کرد .ةػرای شّصػخمٍػای نُجػُد
حداةّر نرةُط ةٌ اىػعاؼپذِری ن حُاىد طانل اِو نُارد ةاطد 0دشجِاة ةٌ
نتادالت شرِعحر؛ حعتّق دقّقحر حقاضا ةا غرضػٌ؛ ةرقػرار کػردن پُّشػخی
داخل طتکٌ؛ شرناٌِگذاری در راٍکارٍای ذخّرًشػازی اىػرژی؛ اشػخاادً از
فياهریٍای خُدکارشازی؛ ه ةرىانٌرِزی ةرای ِکپارچٌشازی ةخظ (نػثال،
از ظرِق طارژ کردن هشاِل ىقلّث ةرق ةا اشخاادً از نازاد ةرؽ ىّرهگاًٍػای
خُرطّدی فخُهلخاِّک ه ةادی در ظُل رهز).
ةٌ ظُر کل شّاشجٍاِ ةاِد حيظّم طُد کٌ پُّىد نّػان ةخػضٍػای
ةرؽ حهلهىقل ه گرناِضهشرناِض را ةرقرار ه از آن حهاِػج کيػد.
اِو انر ىّازنيد شازناىدٍ فراِيد ةرىانٌرِػزی ةػّو ةخػضٍػا ه ةػّو
گرهًٍا ه هزارتخاىٌٍای دهلخػ اشػج .ظراحػ شّاشػجٍػا ةاِػد ةػا
نظُرت ةا ةخضٍای دهلخ ه خػُغ غُرت پذِرد ه شّاشجٍػا در
شعُح نخخلف دهلج ن ةاِصج ٍمافزا ه نکهل ِکدِیر ةاطيد.

۱6

ةازِیران کلّدیای کٌ گذار ةٌ
اىرژی حتدِدپذِر را ةٌ پّض ن راىيد
ٍهزنان ةا حداهم حضُر نَم ةصّاری از پّظخازان اىرژی حتدِدپػذِر
 از جهلٌ اِاالت نخحدً ه ةرخ کظُرٍای ارهپػاِ  -در گػذار ةػٌاىرژی حتدِدپذِر ةازِیران کلّدی جدِدی ىّز تَُر کردًاىد.

 )3مزم ن د صتی گدف ن بالش جً بأمَن ختم ی اهردژع
هٌٍن دداع مَلَ یی هفد کي دي ن ی ،د،ر هتایهرت رزا ا،ر
اهدژع بجتٍتناٍد ن ی ،ي از فو یع ع کلَرتع کري رتف
ن دَضَوي ،زع اه ط ف َ،س ا ،یی ا لٌٍ قدای گَدهرت
اهدژع-ک یا بدٍن فو یع دي ک ی گدف ي صٌی.

حهاِج از فياهری ٍای اىرژی حتدِدپذِر پراکيدً ه ٍهچيػّو حُجػٌ
ةٌ حدهِو شّاشج ٍای نلػ کػٌ ةػٌ حقُِػج ترفّػج ةػُن کهػک
ن کيد ةاِد ةّظخر طُد؛ ةٌخػُص در ةخض گرناِضهشػرناِض ه
ةا حُجٌ ةٌ هاةصخی زِاد آن ةٌ نياةع نحل  .در  ۲۰۱۵حأنّو نػال
در زنّيث دشخرش ةٌ اىرژی ه ةرىانٌٍای اىرژی حتدِدپذِر پراکيدً
کهخر از  ۱6درغد کل شرناٌِگذاری اىرژی را ةػٌ خػُد اخخػػاص
داد ( ۳/۱نّلّارد دالر از نتهُع  ۱۴/4نّلّارد دالر شرناٌِگذاری).
ةا حُجػٌ ةػٌ اِيکػٌ دشخرشػ ٍهیػاى ةػٌ اىػرژی ضػرهری اشػج
شرناٌِگذاری در اِو زنّيٌٍا ةاِد ةٌ ظُر چظهیّری افزاِض ِاةد.
ةٌغالهً دهلػج ٍػا ةاِػد طػراِط نصػاغدی فػراٍم آهرىػد کػٌ ةػٌ
کصبهکارٍا اجازة اشخاادً از فرغجٍا را ةدٍد ةػٌخػػُص ةػرای
خدنج رشاى ةٌ نردنػ کػٌ در غّػر اِػو غػُرت نهکػو اشػج
دشخرش ةٌ اىرژی ىداطخٌ ةاطيد .ضرهری اشج دهلجٍا ٍهث نُاىػع
حُشػٌ را از نّان ةردارىد .ةرخ  -ه ىٌ ٍهث  -اِو نُاىع غتارتاىػد
از 0غدم قعػّج در شّاشجٍا ه ةرىانٌرِزی اىرژی؛ ىتػُد دشخرشػ
ةٌ نياةع نال ٍم ةرای طػرکجٍػا ه ٍػم ةػرای نػػرؼکييػدًٍػا؛
ِاراىٌ ٍای ىاػج شػاّد ه دِػزل کػٌ حتدِدپػذِرٍای جػاِیزِو را
حضػّف ن کيد؛ نُاىع نال ه هارداح کٌ نُجب افزاِض قّهػجٍػا
ن طُد (نثال ،حػرفٌ ٍای هاردات ه نالّات ةر ارزش افزهدً)؛ کهتػُد
اظالغات ه حضانّو ةرای شػرناٌِ گػذاران؛ ه ىتػُدن اشػخاىداردٍای
حُلّد جَج حضهّو کّاّج ه اغختار نحػُالت.

اق ص ی ع هٌظًٌی :چّو ةزرگخػرِو حُشػػٌدٍيػدة ةػرؽ ه گرنػای
حتدِدپذِر در ٍظج شال گذطخٌ ه قَرنان ة ةدِل حتدِدپػذِرٍا
در دىّاشج .در  ۲۰۱6حػداد ره ةٌ رطػدی از کظػُرٍای در حػال
حُشػٌ ةاز ٍم ترفّج اىرژی حتدِدپذِر خػُد را افػزاِض دادىػد ه
ةرخ از آنٍا در حال حتػدِل طػدن ةػٌ ةازارٍػای نَهػ ٍصػخيد.
اقخػػػادٍای ىُتَػػُر ةػػا ةَػػرًگّػػری از فيػػاهریٍػػای حتدِدپػػذِر
کمٍزِيٌحػر ه کارآنػدحر ه پػّضةّيػ نعهػ وحػر نيػاةع در حػال
دگرگػػُن کػػردن غػػياِع اىػػرژی خػػُد ٍصػػخيد کػػٌ اِػػو نُضػػُع
کظُرٍاِ چُن آرژاىخّو طّل چّو ٍيد ه نکزِک را ةٌ ةازارٍای
جذاة ةرای شرناٌِگذاران حتدِل کردً اشج.

 :طهار طرکجٍای در حال نخػَد طػدن ةػٌ حػأنّو ۱۰۰
صدک
درغدی ةرؽ غهلّات خُد از حتدِدپػذِرٍا ره ةػٌ افػزاِض اشػج.
اٍهّج حػَد طرکجٍاِ چُن گُگل ه فّسةُک کٌ نقادِر کالىػ
از ةرؽ را ةرای نراکزطان نػرؼ ن کييد را ىتاِد دشجکم گرفػج.
حػَػػدات اِػػو طػػرکجٍػػا  -در قالػػب حُافقػػات پػػّضخرِػػد ه
شرناٌِگذاری نصخقّم  -نّلّاردٍا دالر را رهاىث شػرناٌِگػذاری در
پرهژًٍای جدِد ةرؽ حتدِدپذِر کردً اشج.
صًد  :طَرٍا ىقض ةصّار نَه در گػذار ةػٌ اىػرژی حتدِدپػذِر
دارىد خُاً ةرای ىّل ةٌ اٍداؼ کاٍض حغّّرات آب ه ٍُاِ خػُاً
ةرای کاٍض نياةع نحل آلُدگ ٍُا ه خُاً ةرای اِتاد اطػخغال .در
 ۲۰۱4طَرٍا  6۵درغد حقاضای اىرژی جَاى را ةٌ خُد اخخػاص
دادىد ه ٍر طَر ةا چالضٍا ه فرغجٍای نيحػػرةٌفػردی رهةػٌره
ةُدً اشج .ةرخ طَرٍا ةّظخر اىرژی را در ةخضٍػای شػاخخهان ه
حهل هىقل نػرؼ کردًاىد در حال کٌ در ةرخ دِیر ةخػضٍػای
ةػػزرص غػػيػخ ةّظػػخر نػػػرؼ را ةػػٌ خػػُد اخخػػػاص دادًاىػػد.
شّاشج گذاران حُزة طَری ن حُاىيد از اخخّارات خرِد ه اخخّارات
قاىُنگذاری خُد ةٌ غيُان ىهُىٌ ةرای اِو نُارد اشخاادً کييد 0گذار
ىاهگان حهل هىقل غهُن ةٌ شهج شُخجٍای حتدِدپذِر ِا هشاِل
ىقلّث ةرق کٌ ةا حتدِدپػذِرٍا حغذِػٌ نػ طػُىد ىػػب غػاحات
خُرطّدی ةر شاخخهانٍای طَری حيظّم آِّوىانٌٍػای شػاخخهاى
نحل ضُاةط اجتاری اشخاادً از آةیرنکوٍای خُرطّدی ه حػُِب
اشخاىداردٍای کاراِ اىرژی.

۱۴
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پّظرفجٍای غيػج ه ةازار
اهدژع زٍس بٌیى
حُلّد جَاى زِصجدِزل پس از ِک دهرً افج در  ۲۰۱۵نتػددا ،ةػٌ
رهال شاةق خُد ةازگظج .در حُلّد زِصجةرؽ ةٌهِژً در ارهپا ه آشّا ه
ةٌ ظُر خاص در کرة جيُة رطد نصخهری هجُد داطخٌ اشػج .ظػ
شال  ۲۰۱6اشخاادً از رهغو گّاٍ حػاٌّطدً ةا ٍّػدرهژن ( )HVOه
زِصجنخان در ةخض حهلهىقل افزاِض ِافج .در ٍ ۲۰۱6م ترفّػج
حُلّد ه ٍم حُلّد جَاى زِصجةرؽ حقرِتا 6 ،درغد افزاِض ِافػج؛ در
حال کٌ ىرخ رطد اشخاادً از زِصجاىرژی ىػُِو ةػرای گرنػاِض در
شالٍای اخّر ةٌ حدهد  ۱درغد کاٍض ِافخٌ اشج.
زمَنگدم ٍ

در شعح جَاى در  ۴۵ ۲۰۱6حراهاتشاغج ةػرؽ زنػّوگرنػاِ
حُلّد طد .ةٌ ٍر رهی رِصک ذاحا ،ةاالی اکخظاؼ ه حُشػث پرهژًٍػا
ه ىّز کاٍض ىّافخو آن ٍهچيان ةاری اضافٌ ةر دهش غيػج اشج.
در پاِان شال ترفّػج ةػرؽ زنػّوگرنػاِ در اىػدهىزی ه حرکّػٌ
افزاِض چظهیّری داطج ه ةرخ کظُرٍای ارهپاِ شّصػخمٍػای
گرناِض زنّوگرناِ نحلٌای جدِػدی شػاخخيد ِػا شّصػخمٍػای
نُجُد خُد را گصخرش دادىد.
ددی د

ةَتُد طػراِط آبطػياخخ در قػارًٍػای آنرِکػا ه آشػّا نُجػب
پّظرفج در حُلّد ةرؽآة طػد .در حػػدادی از کظػُرٍا از جهلػٌ
چّو ةرزِل اکُادهر احُّپ ه هِخيام ترفّجٍای جدِػدی افػزهدً
طد .اگرچٌ اىقتاض ةازار داخل چّو ٍهچيان ادانٌ ِافج انػا اِػو
کظُر در  ۲۰۱6ةّض از ٍر کظُر دِیری ةٌ ترفّج خُد افػزهد.
نخاظرات اقلّه ٍهچيان نص لٌای حّاح اشج.

خٌیصَتع ف ٌ ل ٍَک
در  ۲۰۱6خُرطػػّدی فخُهلخاِّػػک ةػػا ةػػّض از ٍ۳۱ػػزار غػػاحث
خُرطّدی ىػب طدً در شاغج نَمحرِو غانػل افػزاِض خػالع
ترفّج حُلّد ةرؽ در دىّا ةُد .حا پاِان شال حػداقل  ۱۴کظػُر از
ترفّج کاف ِ خُرطّدی فخُهلخاِّک ةرای حأنّو حداقل  ۲درغد از
حقاضای ةرقظان ةرخُردار ةُدىد .ةرخ کظُرٍا ىّز طاٍد شَمٍای
ةصّار ةّظخری ةُدىد .در اِو شال ٍهچيّو کاٍض ةػ شػاةقٌای در
قّهجٍا ةٌخػُص در غاحات خُرطّدی احااؽ افخاد.
ددی حدایب خٌیصَتع م مدکز ( ،اسن )
ٍر شٌ حأشّصات ش اسپ کٌ در  ۲۰۱6هارد ندار طدىد ٍهیػ
دارای ذخّرة اىرژی حرارح (ح ایاس) ةُدىد کٌ آنٍا را قػادر ةػٌ
حأنّو ةرؽ کيخرلپذِر ن کرد .اِو ةٌ نػي حُاىاِ حػأنّو ةػرؽ در
زنانٍای اهج حقاضا اشج .در حال کٌ ش اسپػ طػاٍد کهخػرِو
ىرخ رطد شالّاىث ترفّج جَاى در  ۱۰شال گذطخٌ ةُد اِو ةخض
ةا اىخظار ةٌ ةَرًةرداری رشّدن ۶۰۰نیاهات در  ۲۰۱۴ةػر نصػّر
غحّح رطد قرار گرفخٌ اشجٍ .هچيّو در کظػُرٍاِ کػٌ نيػاةع
ىاج ه گاز نحدهد ِػا طػتکٌٍػای ةػرؽ نحػدهد دارىػد ه ىّازنيػد
ذخّرًشازی اىرژی غيػخ شازی ه اِتاد اطخغال ٍصخيد ش اسپ
در حال جلب حهاِجٍای شّاشخ اشج.
گدم ٍش ،دم ٍش حدایب خٌیصَتع
گصخرش فياهریٍای گرناِضهشػرناِض خُرطػّدی در  ۲۰۱6ةػا
افزاِض فػرهش در ةرخػ ةازارٍػای ىُتَػُر از جهلػٌ آرژاىخػّو
خاهرنّاىٌ ه ةخض ٍاِ از طرؽ ه نرکز آفرِقا ةٌ حُشػث خُد ادانٌ
داد .انػػا  ۲۰۱6ةػػرای ةازارٍػػای ةػػزرصحػػر ه طػػياخخٌطػػدً شػػال
چالضةراىیّز ةُد کٌ نَمحرِو دلّل آن قّهج پػاِّو ىاػج ه گػاز
ةُد .چّو ةا داطخو  ۴۵درغد افزاِض جَاى ِکٌحاز ةُد.
ددی د یع
 ۲۰۱6ةرای حُلّدکييدگان ةرحر حُرةّو شال نُفقّجآنّػزی ةػُد ه
غلّرغم رقاةج گاز ظتّػ کم ٍزِيٌ ه رقاةػج فزاِيػدة خُرطػّدی
فخُهلخاِّک ىُآهری در فياهری ٍا ادانٌ ِافػج .گظػاِض ةازارٍػای
جدِد در شراشر دىّا اشخهرار ِافػج .حػا پاِػان شػال ةػّض از ۶۰
کظُر در حُشػث پػرهژًٍػای ةػرؽ ةػادی فػالّػج داطػخيد .ةػادی
فراشاحل ةرای اهلّو ةار در پرهژًٍػای حتػاری در کػرة جيػُة ه
اِاالت نخحدً اشخاادً طدٍ .هچيّو ترفّج اِو فياهری در آلهػان
ٍليد ه چّو افزاِض ِافج .در  ۲4 ۲۰۱6کظُر حداقل  ۵درغد ه
 ۱۳کظُر حداقل  ۱۰درغػد از حقاضػای شػاالىث ةػرؽ خػُد را ةػا
فياهری ةادی حأنّو کردىد.

اهدژع اقَ هٌ،
در طراِع کٌ طرکج ٍای ةّظخری در شرحاشر دىّا فياهری اىرژی
اقّاىُش را ةٌ پّض ةردىد ه دشخیاًٍای جدِد ه ارحقاِافخٌای را ةػٌ
کار ةصخيد غيػج ٍيُز ةا چالضٍای قدِه خػُد رهةػٌره اشػج.
نَمحرِو آنٍا حأنّو نال  -ةٌ دلّل رِصک ىصتخا ،ةاال ه ٍزِيٌٍای
زِاد  -ه ىّاز ةٌ اغالح در رهٌٍِای ةرىانٌرِػزی اخػذ نُافقػج ه
غدهر نتُز اشج.

۱۵

مً اهت :یی مر دخش ر هَر ز دري ی ٍ ردی َ،سر م
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احس س م صٌی.

فياهریٍای کلّدی .رهِکػرد شّصػخه ةاِػد در ةرىانػٌرِػزی اىػرژی ه
زِرشاخج حأنّو نال ه حُشػث شّاشجٍا حتدِل ةٌ قاغدً طُد.

در ٍ ۲۰۱6هچػػُن شػػالٍػػای گذطػػخٌ حهاِػػجٍػػای شّاشػػخ از
حتدِدپذِرٍا ةٌ ظُر غهدً نػعُؼ ةٌ حُلّد ةرؽ ةُدً اشج در حػال
کٌ شّاشجٍا در ةخضٍای گرناِضهشرناِض ه حهلهىقل کمهةػّض
راکد ةاق ناىدً اشج کٌ اِو ةاِد حغّّر کيد .اگر ن خُاٍّم ةٌ اٍػداؼ
حُافق پارِس دشج پّدا کيّم حهاِج شّاشخ قُی از ٍػر شػٌ رکػو
گذار ةٌ اىرژی پاِدار الزم اشج .حهاِج شّاشخ در ٍر ده شعح نلػ
ه فرهنل نػ حُاىػد از راً ٍػای گُىػاگُن غػُرت پػذِردٍ 0ػدؼٍػا؛
شّاشجٍای خرِد حضهّي ؛ نزاِدًٍػا (ٍهچيػّو نياقػػٌٍػا)؛ ضػُاةط
حيظّه ؛ حغّّر در آِػّوىانػٌٍػای شػاخخهان؛ اشػخاىداردٍػای کػاراِ
شُخج؛ ه کهکٍزِيٌٍا هامٍػا ه ِاراىػٌٍػا .غػرؼىظػر از چػارچُب
شّاشخ نيخخب طاافّج ه پاِداری ضرهری اشج.

 دردی :ةصػّاری از کظػػُرٍا درحػال حغّّػر نصػػّر از شّاشػجٍػػای
خرِد حضهّي ه جاِیزِو ىهُدن آنٍػا ةػا نزاِػدًٍػاِ ٍصػخيد کػٌ
ٍػػدؼ آنٍػػا گصػػخرش پػػرهژًٍػػای اىػػرژی حتدِدپػػذِر در نقّػػاس
ةزرص اشج .اِو رهِکرد قّهػج ةػرؽ حتدِدپػذِر را حػا حػد زِػادی
کػػاٍض دادً اشػػج ٍرچيػػد در ةرخ ػ نػػُارد ةػػٌ غلػػج حأخّرٍػػای
زنػػاى پّانػػدٍای نياػ ٍ -هچػػُن کػػاٍض حػػداهم ةػػازار ه افػػزاِض
غدم انيّج ةػازار  -داطػخٌ اشػج .ةػرای نثػال در آفرِقػای جيػُة
حأخّرٍػػای پّػػاپ ِ نزاِػػدًٍػػای اىػػرژی نظػػکالت جػػدی در غػػيػج
نل ػ حتدِدپػػذِرٍا ةػػٌ ةػػار آهردً اشػػج .ةػػرای جلػػُگّری از هقػػُع
چيػػّو آثػػاری الزم اشػػج ةػػّو ةرىانػػٌرِػػزی اىػػرژی حػػدهِو
شّاشػػجٍػػا ه حُشػػػث غػػيػج پُّىػػد ةرقػػرار طػػُد .ةػػا احخػػاذ
رهِکردٍای راٍتػردیحػر در ةرىانػٌرِػزی اىػرژی ه کصػب اظهّيػان
از انکان پّض ةّيػ ةليدنػدت زنػان ةرگػزاری نزاِػدًٍػا نػ حػُان
فرغج ٍای پاِداری در ةػازار خلػق کػرد .اِػو انػر ةػٌ حُشػػث ِػک
غػػيػج ةػػرؽ حتدِدپػػذِر قػػُی کػػٌ در آن نَػػارتٍػػا پػػرهرش
ن ِاةيد ه ارزشٍػای نحلػ خلػق نػ طػُىد کهػک خُاٍػد کػرد ه
ٍهچيّو ةرای حهاِػج از گصػخرش پػرهژًٍػای حتدِدپػذِر پراکيػدً
ه دارای نالکّج نحل نَم اشج.

ةر پارًای از حُغٌٍّای شّاشخ ِ هِژً ةاِد حاکّد کرد0
ٍ ک ی ٍ دی َ،س م  :در درجث ىخصج در ِک کظُر ِػا نيعقػٌ
ٍهزنان ةا افزاِض شَم حتدِدپذِرٍا ةٌ شعُح چظهیّر ِک رهِکرد
شّصخه نُرد ىّاز خُاٍد ةُد .گاخیٍُػا در نػُرد ىحػُة ادغػام شػَم
ةاالِ از حتدِدپذِرٍای نخغّر در شّصػخم ةػرؽ اگػر از ىیػاٍ هرای
نحدهدِجٍای ِک طتکث نتزا ِک طَر ِا کظُر نتزا ِا ِک ةخػض
نتزا غُرت گّرد ناّدحر هاقع خُاٍد طد؛ ٍهانظُر کػٌ ةصػّاری از
گاخیٍُا در اِو خػُص از اِو ىکخٌ ةَرً ةػردًاىػد .در ِػک رهِکػرد
شّصخه ىیرط کٌ حيَا ةٌ اِتاد ىّرهگاً حتدِدپذِر حُجػٌ نػ کيػد
ةاِد ةٌ حػرِا جانعحر حغّّر ِاةد کٌ طانل حهاِج از زِرشاخجٍػاِ
اشج ٍهچُن 0طتکٌٍای اىخقال ه حُزِع حداةّر نُازىث غرضٌ ه حقاضا -
ال
از جهلٌ از ظرِق اقدانات افػزاِض کػاراِ ه پُّىػد ةخػضٍػا (نػث ،
ِکپارچٌشازی طتکٌٍػای ةػرؽ ه حهػلهىقػل)  -ه گصػخرة هشػّػ از
...

 حمل هقرل :ةػٌ ظػُر شػيخ حهاِػجٍػای شّاشػخ ةػرای ةَتػُد
پاِداری حهل هىقػل نػعػُؼ ةػٌ افػزاِض کػاراِ اىػرژی ه گصػخرش
اشخاادً از زِصجشُخج ٍػا (از جهلػٌ زِصػجشػُخجٍػای پّظػرفخث
ٍُاِ ه درِػاِ ) ةػُدً اشػج .دهلػجٍػا ةاِػد شّاشػجٍػای طػااف
ةػػرای اِػػو نػػُارد در ىظػػر ةیّرىػػد 0کهػػک ةػػٌ پػػژهٍض ه حصػػَّل
نُقػّػػجٍػػای ةػػازار ةػػرای پّظػػترد حُشػػػث زِصػػجشػػُخجٍػػای
...
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پاِدار؛ اظهّيان از ةٌ کػارگّری نيػاةع حتدِدپػذِر در حُشػػث ىاهگػان
هشاِل ىقلّث ةرق (از جهلٌ ةا ِکپارچٌشازی هشاِل ىقلّث ةرق در قالب
گزِيػػٌٍػػای اىػعػػاؼپػػذِر جَػػج ادغػػام شػػَمٍػػای ةػػاالحری از
حتدِدپذِرٍای نخغّر در طتکٌ)؛ حُشػث ضُاةط اجتاری ه حهاِجٍػای
نػػػال از زِصػػػجشػػػُخجٍػػػای پاِػػػدار؛ ه حُشػػػػث اشػػػخاادً از
زِصج شُخج ٍای پّظػرفخث ٍػُاِ رِلػ ه درِػاِ ةػا راٍتردٍػاِ
جانعحر جَج پّظترد زِصجاىرژی در ةخض حهلهىقل.
 گدمرر ٍش ،رردم ٍش :در  ۲۰۱6شّاشػػجگػػذاران ٍهچيػػان ةػػر
نظُؽٍای نال در قالب کهکٍزِيٌٍا هامٍا ِا نظُؽٍػای نالّػاح ه
ىّز ضُاةط اجتاری ه آِػّو ىانػٌ ٍػای شػاخخهاى ةػٌ نيظػُر افػزاِض
گصخرش فياهری ٍای گرناِض هشرناِض حتدِدپذِر حهرکػز داطػخيد.
ةرخ کظُرٍا ةرای حُشػث فيػاهری شّاشػج ٍػاِ حػػُِب کردىػد.
ةٌغالهً ةرخ دهلػجٍػا ظػرحٍػای خرِػد حضػهّي ه شػازهکارٍای
نياقػٌای ةٌ کار ةردىد کٌ غالتا ،ةر ةخض شاخخهان حهرکز داطج ه در
ةصّاری نُارد در پُّىد ةا کاراِ اىرژی ةُد .ةػا هجػُد پّظػرفجٍػای
نثتج در ةصّاری کظُرٍا ةخض گرنػاِضهشػرناِض حتدِدپػذِر ةػا
نّزان قاةل حُجَ از غدم قعػّج در شّاشجٍا رهةٌره طد .نَمحرِو
اقدان کٌ دهلجٍا ن حُاىيد ةرای اِػو ةخػض اىتػام دٍيػد قعػّػج
ةخظػػّدن ةليدنػػدت ةػػٌ شّاشػػجٍػػا ةػػٌ نيظػػُر حصػػَّل افػػزاِض
شرناٌِگذاری اشج.

ب تای ضٌادط الزام

 ی ،د ،دي اهدژع:
ةٌ ناىيد ةخض ةرؽ در اِو ةخض
ىّز ةرای کصب اظهّيان از حأنّػػػو
گصخرًای از ىّازٍا ةٌ کارآندحرِو ه پاِدارحرِو
طکل نهکو ةٌ فراِيػػػد ِکپارچٌای ىّاز اشج کٌ
ةرىانٌرِزی اىرژی حدهِو شّاشج ه حُشػث غيػج را ةا
ٍم پُّىد دٍد .حُشػػٌ ِافخو اىرژی حتدِدپذِر پراکيػدً ىظان
ن دٍد کٌ الیُی قدِه دشخرش ةٌ اىرژی – کٌ حيَػا راً گصػخرش
طتکٌ ةُد  -در حال نيصُخ طدن اشج .اِو کٌ شّاشجگػذاران ةػرای
حصرِع دشخرش ةٌ اىرژی ىیاٍ ره ةٌ آِيدً داطخٌ ةاطيد حا ةػازاری
پاِدار جدا از طتکٌ ه غّر نخهرکز ةخُاىد طکل ةیّرد ه غيػج ةخُاىػد
حُشػٌ پّدا کيد اٍهّج ةصّار دارد.
ظّف هشّػ از شّاشج ٍا جَج حصرِع اِو حغّّر الیُ ن حُاىد ةػٌ
کار گرفخٌ طُد 0پّادً شػازی اٍػداؼ نظػخع اىػرژی حتدِدپػذِر
پراکيدً در کيار اٍداؼ ةرؽ رشػاى ه اىػرژی حتدِدپػذِر در ِػک
زنان ةيدی نظخع؛ ِکپارچٌ کردن راٍکارٍای خُداحکا ةٌ خػُص
طتکٌ ٍای کُچک در ظرح ٍای نل ةرؽ رشاى ؛ ةرقرار کػردن ِػک
چارچُب شّاشخ طااؼ ةرای دشخرشػ ةػٌ نيػاةع نػال کػٌ اِػو
رهِکػػرد جدِػػد را نػػيػکس کيػػد؛ ه حػػداةّری ةػػرای حهاِػػج از
اشخاىداردٍای کّاّج.

مضٌی ع بوظَم اهدژع بجتٍتناٍد دد ا ،س هٌع  2014ب 2016
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حُجٌ 0اِو ىهُدار ٍهث شّاشجٍای درحال اشخاادً را ىظان ىه دٍد .در ةصّاری از نُارد کظُرٍا نظُؽٍای نال نػُب دِیر ِا شازهکارٍای حأنّو نال دهلخ ةرای حهاِج از اىرژی
حتدِدپذِر دارىد .شّاشجٍای گرناِضهشرناِض خرِد حضهّي گرنای حتدِدپذِر (ناىيد آىچٌ در ةرِخاىّا هجُد دارد) را درةرىه گّرد .کظُرٍاِ ةٌ غيػُان دارای شّاشػج درىظػر
گرفخٌ ن طُىد کٌ دشجکم ِک شّاشج نل ِا اِالخ /اشخاى در آن ٍا جاری ةاطد .اگر کظُری ِک ِا حػدادی شّاشج در شعح نل هِ/ا اِالخ /اشخاى داطخٌ ةاطد ِک ةػار طػهارش
طدً اشج .ةرخ از شّاشجٍای حهل ه ىقل ٍم زِصجدِزل ه ٍم احاىُل را طانل ن طُىد؛ در چيّو حالخ ِک شّاشج ةرای شخُن زِصجدِزل ه ِک شّاشػج ةػرای شػخُن احػاىُل
طهارش طدً اشج .شّاشج ةرگزاری نياقػٌ زناى در شال نُرد ىظر لحاظ طدً اشج کٌ ِک نرجع ذِػالح در ظُل آن شال حداقل ِک نياقػٌ ةرگزار کردً ةاطد.
نيتع 0پاِیاً دادًٍای شّاشخ رن۲۱

۲۰

حُشػث شّاشجٍا در ۲۰۱6
در  ۲۰۱6حقرِتاٍ ،هث کظُرٍا ةػرای حهاِػج از حُشػػٌ ه گصػخرش
فياهریٍای اىرژی حتدِدپذِر شّاشجٍاِ احخاذ کردىد ه ِػا از قتػل
شّاشجٍاِ در جرِان داطخيد .اِو شّاشجٍا طػانل اٍػداؼ کػاراِ
اىرژی ه اىرژی حتدِدپذِر شّاشجٍػای حهػاِخ (نػال ) نصػخقّم ه
شّاشجٍاِ جَج حصَّل ِکپارچٌشازی حُلّد حتدِدپذِرٍای نخغّػر
در شّصخمٍای نل اىرژی ةُد.

ددی :در  ۲۰۱6نزاِدًٍای اىرژی حتدِدپذِر در  ۳4کظُر -
ةّض از ده ةراةر شال قتل  -ةرگزار طد ه ناالهی ه زانتّا اهلّو
نزاِدًٍاِظان را ةرگػزار کردىػد .در نّػان شّاشػجٍػای حهاِػج از
گصخرش پرهژًٍای اىرژی حتدِدپذِر نزاِدًٍا شػرِعحػرِو رطػد را
دارىد ه در حال حتدِل طدن ةٌ اةزار شّاشػخ ةرحػر ةػرای حهاِػج از
گصخرش پرهژًٍای ةزرص ٍصخيد.
حمل هقل :حا پاِان  ۲۰۱6ضُاةط اجتاری حرکّب زِصجشُخج
در  6۵کظُر در شعح نل ه فرهنل نُجُد ةُد کٌ آرژاىخّو
ٍيد نالزی پاىانا ه زِهتاةًُ ةرخ ضُاةط اجتاری را اضافٌ ِا ةػازىیری
کردىد ه داىهارک ضُاةط پّظرفخٌای احخاذ کرد.
گدم ٍش ،دم ٍش :ةرخ کظُرٍا از جهلٌ ةلغارشخان طّل
نتارشخان اِخالّا ٍليد پرحغال اشلُاک رناى ه اِاالت نخحدً
شازهکارٍای حهاِخ نال جدِدی ةرای گرناِضهشرناِض حتدِدپذِر
حػُِب ه ِا شازهکارٍای نُجُد را ةازىیری کردىد.

چالضٍای نزنو
شّاشج ٍا ةر ةخض ةرؽ نخهرکز ةاق ناىدً اشج .در شعح نلػ ه
فرهنل حػداد کظُرٍای دارای شّاشجٍای ةػرؽ ده ةراةػر حػػداد
کظُرٍای دارای شّاشػجٍػای حهػلهىقػل ه طػض ةراةػر حػػداد
کظُرٍای دارای شّاشجٍای گرناِضهشرناِض اشج.
حمررل هقررل :حػػػداد کظػػُرٍای دارای ضػػُاةط اجتػػاری حرکّػػب
زِصجشُخج اشاشا ،ثاةج ناىػدً اشػج ه از  ۲۰۱۵حيَػا  ۲کظػُر
جدِد اِو شّاشج را اغهال کردًاىدٍ .هچيّو شّاشجٍػای جػانع
حهلهىقل کٌ حتدِدپذِرٍا را ةا هشاِل ىقلّث ةرق پُّىػد دٍػد ةػا
شرغج کاف پّض ىه رهد.

گدم ٍش ،دم ٍش :ناىيد ٍ ۲۰۱۵هچيان  ۲۱کظُر دارای ضُاةط
گرناِض حتدِدپذِرىد ه ةٌ اِو حرحّب  ۲۰۱6شُنّو شال نخػُال
ةُد کٌ ٍّچ کظُر جدِدی اِو شّاشج را در پّض ىیرفج.
ک یاٍ اهدژع :اگرچٌ ةصّاری از کظُرٍا اٍداؼ کػاراِ اىػرژی را
احخاذ کردًاىد ٍيُز ةرخ از آنٍا ةػٌخػػُص در کظػُرٍای در
حال حُشػٌ ةا کهتُد شّاشجٍاِ ةرای دشج ِافخو ةٌ آن اٍػداؼ
رهةػػٌره ٍصػػخيد .ةػػٌغػػالهً شّاشػػجٍػػاِ کػػٌ کػػاراِ اىػػرژی ه
حتدِدپذِرٍا را پظخّتاى ن کيد ةٌ اىدازة کػاف در شػعح جَػاى
ِکپارچٌ ىظدًاىد.

کرر یاٍ اهرردژع :حػػا پاِػػان  ۲۰۱6حػػداقل  ۱۳۴کظػػُر اىػػُاغ از
شّاشجٍای کاراِ اىرژی را حػُِب کردً ةُدىد از جهلػٌ  4۵کظػُر
کٌ در ظُل شال شّاشجٍای جدِدی احخاذ ه ِا شّاشػجٍػای قتلػ
خُد را ةازىیری کردىدٍ .هچيّو در شراشػر دىّػا اٍػداؼ جدِػد ِػا
ةازىیریطدة کاراِ اىرژی احخاذ طد 0در  ۱4۶کظُر ِک ِػا ةػّض از
ِک ٍدؼ کاراِ اىرژی جاری ةُد ه از اِو نّان  ۵6کظُر از ۲۰۱۵
اٍداؼ جدِدی احخاذ کردىد.
مضرر :ل :در ةرخػػ ةازارٍػػای کػػالن حغّّػػرات شّاشػػخ کػػاٍض
شرناٌِگذاری ه افزاِض خُدکارشازی نيتر ةٌ از دشج دادن نظاغل
طد .ةا اِو حال آنار اطخغال جَاى ةٌ دلّػل ثتػج رکػُرد گصػخرش
حتدِدپذِرٍا (ةٌخػُص خُرطّدی فخُهلخاِّک) در  ۲۰۱6رطد کرد.
حػداد کػل نظػاغل اىػرژی حتدِدپػذِر در دىّػا  -طػانل ةػرؽآةػ
ةزرصنقّاس  -انرهز ةٌ  ۶/۵نّلُّن طغل رشػّدً اشػج .در ۲۰۱6
طهار نظاغل حتدِدپذِر ةدهن در ىظر گرفخو ةرؽآة ةزرصنقّػاس
 ۲/۵درغد افزاِض ِافج.

۲۱
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دورنمای سیاستی 2016

کشورهای دارای برنامههای سیاستی برای برق تجدیدپذیر ،بر اساس نوع2016 ،

کشورهای دارای سیاست درآغاز 2016
کشورهای دارای سیاست در آغاز  2016که
سياست /سياستهای جديدی را در 2016
اضافه کردند
کشورهای بدون سیاست در آغاز  2016که
سياست /سياستهای جديدی را در 2016
اضافه کردند

منبع :پایگاه دادههای سیاستی رن 21

این نقشه ،کشورهای دارای سیاستهای سبد تجدیدپذیر استاندارد ،خرید تضمینی/اضافهپرداخت و اندازهگیری خالص را نشان
میدهد .کشــورها زمانی دارای سیاســت در نظر گرفته میشــوند که دسـتکم یک سیاســت جاری در ســطح ملی داشــته باشــند؛
ممکن اســت این کشــورها سیاسـتهای جاری در ســطح ایالتی/اســتانی نیز داشــته باشــند .خطوط مورب نشــان دهندۀ کشورهایی
است که هیچ سیاست جاری در سطح ملی ندارند ،اما دستکم یک سیاست در سطح ایالتی/استانی دارند.

سیاستهای ایالتی/استانی (نه ملی)
کشورهایی که در  ،2016مناقصات منحصر
به انرژی تجدیدپذیر برگزار کردند
کشورهای بدون سیاست یا بدون داده

شوسرمایش تجدیدپذیر2016 ،
کشورهای دارای برنامههای سیاستی برای گرمای 

کشورهای دارای ضوابط اجباری خورشیدی
کشورهای دارای ضوابط اجباری خورشیدی و
سیاست/سیاستهای دیگر

کشورهای دارای ضوابط اجباری فارغ از نوع
فناوری
کشورهای دارای ضوابط اجباری فارغ از نوع
فناوری و سیاست/سیاستهای دیگر
* نشــاندهندۀ کشــورهایی اســت که برای حمایت مســتقیم از فناوریهای گرمایشوســرمایش تجدیدپذیر سیاسـتهای دیگری
دارند از جمله :یارانه ،اعتبار مالیاتی ،طرحهای خرید تضمینی ،مناقصهها و . ...

شوسرمایش
توجه :این نقشه ،کشورهای دارای سیاستهای تنظیمی حمایتی مستقیم و مشوقهای مالی برای فناوریهای گرمای 
تجدیدپذیر را نشــان میدهد .کشــورها زمانی دارای سیاســت در نظر گرفته میشــوند که دسـتکم یک سیاســت جاری در ســطح
ملی داشــته باشــند؛ ممکن اســت این کشــورها سیاسـتهای جاری در ســطح ایالتی/اســتانی نیز داشته باشند .خطوط مورب نشان
دهندۀ کشورهایی است که هیچ سیاست جاری در سطح ملی ندارند ،اما دستکم یک سیاست در سطح ایالتی/استانی دارند.

کشورهای دارای سایر سیاستهای حمایتی
مستقیم*

سیاست/سیاستهای ایالتی/استانی (نه ملی)

کشورهای بدون سیاست یا بدون داده

منبع :پایگاه دادههای سیاستی رن 21
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لونقل تجدیدپذیر2016 ،
کشورهای دارای ضوابط اجباری زیستسوخت برای حم 

کشورهای دارای ضوابط اجباری
جاری تا سال 2012

کشورهایی که بین  2013تا 2015
ضوابط اجباری اضافه کردند
کشورهایی که در  2016ضوابط
اجباری موجود را بیشتر کردند.
کشورهایی که در  2016ضوابط
اجباری اضافه کردند.

کشورهای بدون سیاست یا بدون
داده

منبع :پایگاه دادههای سیاستی رن 21

توجه :این نقشــه ،کشــورهای دارای ضوابط اجباری زیستســوخت در بخش حملونقل را نشــان میدهد .کشــورها زمانی دارای سیاســت در نظر گرفته میشــوند که دسـتکم یک سیاســت جاری در ســطح
ملی داشــته باشــند؛ ممکن اســت این کشــورها سیاسـتهای جاری در ســطح ایالتی/اســتانی نیز داشــته باشــند .بولیوی ،جمهوری دومنیکن ،فلســطین و زامبیا ضوابط اجباری را بین  2010تا  2012اضافه
کردند ،اما طی  2013تا  2015آنها را حذف کردند.

مشاغل 2016

وضعیــت کار در انرژی تجدیدپذیر
زیستانرژی

زیستتوده ،زیستسوختها،
زیستگاز

زمینگرمایی

انرژی خورشیدی

خورشیدی فتوولتاییک ،سیاسپی،
گرمایش/سرمایشخورشیدی

برق بادی
برقآبی

(کوچکمقیاس)

برقآبی

(بزرگمقیاس)

=  50,000شغل
منبع :آژانس بینالمللی انرژی تجدیدپذیر

 8/3میلیون 1/5 +
کـــــل
جهان:

9/8

میلیون

میلیون شـغل
23
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نمودارهای کلیدی جیاسآر 2017
سهم تقریبی انرژی تجدیدپذیر از مصرف انرژی نهایی جهان2015 ،

سوخت های فسیلی

78/4%

برقآبی

۳/۶%

زیستتوده/
زمینگرمایی/
گرمایش
خورشیدی

تجدیدپذیرهای نوین

۱۰/۲%

۴/۲%

زیستسوختهای
حملونقل

۰/۸%

برق بادی/خورشیدی/
زیستتوده /زمینگرمایی

همۀ تجدیدپذیرها

۱۹/۳%

زیستتودۀ سنتی

۹/۱%

۱/۶%

برق هستهای

۲/۳%

سهم تقریبی انرژی تجدیدپذیر از تولید برق جهانی ،پایان 2016
بادی

۴/۰%

غیر تجدیدپذیرها

۷۵/۵%

برقآبی

۱۶/۶%

زیستبرق

۲/۰%

برق تجدیدپذیر

خورشیدی فتوولتاییک

۲۴/۵%

۱/۵%

برق زمینگرمایی ،سیاسپی و اقیانوسی

۰/۴%

ظرفیتهای برق تجدیدپذیر* در جهان ،بریکس ،اروپا 28-و شش کشور نخست2016 ،

گیگاوات

921

گیگاوات

300

۲۵۸

برق زمینگرمایی،
سیاسپی و اقیانوسی
زیستبرق

خورشیدی فتوولتاییک
برق بادی

24

* شــامل برقآبــی نمیشــود؛ زیــرا
برقآبــی همچنــان بزرگتریــن
بخــش از ظرفیــت بــرق تجدیدپذیــر
را تشــکیل میدهــد .از ایــن روی،
در نظــر گرفتــن آن ممکــن اســت
مانــع دیــده شــدن پیشــرفت در
سایر بخشهای تجدیدپذیر شود.

۳۳

پنــج کشــور بریکــس عبارتنــد از:
برزیــل ،روســیه ،هنــد ،چیــن و
آفریقای جنوبی

ایتالیا

هند

۵۱

ژاپن

700
600
500

150

۹۸
۴۶

250

100

400

۳۳۳ ۳۰۰

300
200

50

آلمان

ایاالت متحده

چین

0

900
800

200

۱۴۵

1000

100
اروپا28-

بریکس

کلجهان

0

انرژی زیستتوده

سهم زیستتوده از مجموع مصرف انرژی نهایی و از مصرف انرژی نهایی توسط بخشهای مختلف2015 ،
100%

غیر از
زیستتوده

۲/۴

زیستتودۀ
مدرن

۲/۶

۷/۳

زیستتودۀ
سنتی

۲۰/۵

گرمایش نوین:
صنعت

2/5%

۲/۸

75%

برق

حملونقل

۰/8%

50%

۰/۴%

غیر از زیستتوده

۸۵/۹%

زیستتوده سنتی

۹/۱%

25%

0%

زیستتوده

۱۴/۱%

گرمایش نوین :ساختمانها

برق

حملونقل

گرمایش
صنعت

۱/۲%

گرمایش
ساختمان

تولید جهانی زیستتوده ،بر اساس منطقه 2006 ،تا 2016
تراواتساعت در سال

۶۰۰

کل جهان

خاورمیانه

اقیانوسیه

 504تراواتساعت

۵۰۰

آفریقا

۴۰۰

اروپا ( غیر از کشورهای اتحادیۀ اروپا)
چین

۳۰۰

آمریکای جنوبی

آسیا

۲۰۰

آمریکای شمالی

اروپا( 28-اتحادیه اروپا)

۱۰۰

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰۶

۰

روندهای جهانی در تولید اتانول ،زیستدیزل و روغن گیاهی تصفیه شده با هیدروژن 2006 ،تا 2016
میلیارد لیتر

کل جهان
روغن گیاهی تصفیه شده با هیدروژن ()HVO

150

 135میلیارد لیتر

۱۲۰

زیستدیزل ()FAME

اتانول (سوخت)

۹۰

۶۰

۳۰

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰۶

۰
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برق زمینگرمایی

ظرفیت افزوده شدۀ برق زمینگرمایی ،بر اساس سهم هر کشور2016 ،

انــدونــزی

46%

کنیا

6%
ژاپـــن

ترکیــه

مکزیک

۴۴%

۳% ۰/۱%
ظرفیت موجود و افزوده شدۀ برق زمینگرمایی ،ده کشور نخست2016 ،

مگاوات

۴,۰۰۰

۳,۵۰۰

افزوده شده در 2016
مجموع ظرفیت تا 2015

۳,۰۰۰
۲,۵۰۰
۲,۰۰۰

+۲۰۵

+۱
سایر کشورهای
جهان

ژاپن

کنیا

+۱۶

+۱۹۷

+۲۹

۱,۵۰۰
۱,۰۰۰
۵۰۰

ایسلند

ترکیه

ایتالیا

مکزیک

نیوزیلند

اندونزی

فیلیپین ایاالت متحده

۰

اندونــزی و ترکیــه در زمینــۀ نصــب ظرفیتهــای

جـدیـــد بـــرق زمیــنگرمــــایی
پیشتاز بودند و اروپا همچنان بازاری فعال در زمینۀ

گرمایــش زمینگرمایــی

باقی ماند.

26

برقآبی
ظرفیت برقآبی در جهان ،سهم شش کشور نخست

و سایر نقاط جهان2016 ،
ایاالت متحده

۹%

چیـن

۹%

۲۸%

هند

برزیل

کانادا

روسیه

۴% ۴%

۹%
سایر کشورها

۴۰%
دســتکم  25گیــگاوات
بــرقآبـــیراهانــدازی شـــد و  6گیــگاوات
ظرفیــــت

بــه ظرفیـــت تلمبـهذخیـــرهای

افــــــــزوده شــد.

ظرفیت موجود و افزودهشدۀ برقآبی ،نه کشور نخست در ظرفیت افزودهشده2016 ،
گیگاوات

۳۵۰

+۸/۹
+۵/۳

۳۰۰
۲۵۰

۱۰۰

افزوده شده در 2016

۲۰۰

مجموع ظرفیت تا 2015

۱۵۰
۵۰
۱۰۰

+۰/۸
+۰/۶

+۰/۷

مالزی

الئوس

+۱/۰
ترکیه

پرو

+۱/۱
ویتنام

+۱/۵
اتیوپی

۵۰

+۲/۰
اکوادور

برزیل

۰

چین

۰
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خورشیدی فتوولتاییک
ظرفیت جهانی خورشیدی فتوولتاییک و افزایش ساالنۀ آن 2006 ،تا 2016
گیگاوات

۳۵۰

کل جهان

 ۳۰۳گیگاوات

افزایش

۳۰۰

+۷۵

سـاالنه

۲۵۰

۲۲۸
+۵۱

۱۷۷
+۴۰

ظرفیـت در

۲۰۰

سال گذشته

۱۳۷
+۳۸

۱۵۰

۹۹

+۲۹

۷۰

+۳۰

منبع:

برنامۀ سیستمهای برق فتوولتاییک
آژانس بینالمللی انرژی

()IEA PVPS

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۱۰۰

۱۶ ۲۳ ۴۰
+۱۷

+۸

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۸

۶

۲۰۰۷

۲۰۰۶

+۶/۶
+۱/۴ +۲/۵

۲۰۰۸

۵۰

مجموع
ظرفیت
جهــانی

۰

در  ،2016دسـتکم  75گیــگاوات

بــه ظرفیــت خورشــیدی فتوولتاییــک در جهــان

افــزوده شــد کــه ایــن برابــر اســت بــا نصــب بیــش از

31,000

صفحۀ خورشیدی در هر ساعت.

ظرفیت جهانی خورشیدی فتوولتاییک ،بر اساس کشور و منطقه 2006 ،تا 2016
گیگاوات

۳۵۰

کل جهان

سایر نقاط جهان

ایتالیا

 ۳۰۳گیگاوات

ایاالت متحده

۳۰۰

۲۲۸

ژاپن

آلمان

۲۵۰

۱۷۷

چین

۲۰۰

۱۳۷

۱۵۰

۹۹

۲۰۱۶
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۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۷۰

۲۰۱۱

۱۰۰

۴۰
۲۰۱۰

۲۳
۲۰۰۹

۱۶

۸

۶

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰۶

۵۰
۰

مجموع
ظرفیت
جهــانی

ظرفیت موجود وافزودهشدۀ خورشیدی فتوولتاییک ،ده کشور نخست2016 ،

%46

گیگاوات

+34/5

70

از ظرفیــت جدیــد

60

بــه چیــن اختصــاص داشــت.

+8/6 +1/5 +14/8

40
30

اسپانیا

استرالیا

فرانسه

هند

10
ایتالیا

ایاالت متحد آلمان

ژاپن

چیـن

۱۱/۵%

46%

هند

آلمان

کره جنوبی

استرالیا

فیلیپین
شیلی

مجموع
ظرفیت تا
2015

20

+2 +4/1
+0/6 +0/9 +0/1
بریتانیا

افزودهشده
در 2016

50

+0/4

بریتانیا

80

ژاپن

چین

0

ظرفیــت افزودهشــدۀ خورشــیدی
فتوولتاییــک در جهــان ،ســهم ده

کشــور نخســت و ســایر کشــورهای

جهان2016 ،

۵/۵%
ششکشور
بعدی

۲/۷٪
۲/۰٪
۱/۱٪
۱/۱٪
۱/۰٪
۱/۰٪

۹%

ایاالت متحده

سایر کشورهای
جهان

۲۰%

۸%

ظرفیتهای افزودهشدۀ خورشیدی فتوولتاییک در جهان ،سهم ظرفیتهای نصبشدۀ متصلبهشبکه و جدا از شبکه 2006 ،تا 2016
سهم به درصد

۱۰۰

متصلبهشبکه
پراکنده

۹۰
۸۰

جدا از شبکه

۷۰
۶۰

متصلبهشبکه
متمرکز

۵۰
۴۰
۳۰

منبع:

۲۰

برنامۀ سیستمهای برق فتوولتاییک
آژانس بینالمللی انرژی

()IEA PVPS

۱۰
۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰۶

۰
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برق خورشیدی متمرکز (سیاسپی)

ظرفیت جهانی برق حرارتی خورشیدی متمرکز ،بر اساس کشور و منطقه 2006 ،تا 2016
کل جهان

سایر نقاط
جهان

گیگاوات

 4/8گیگاوات

5

4

اسپانیا

3

2

1

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۶

۲۰۰۷

ایاالت
متحده

۰

ذخیــرۀ انــرژی حرارتــی
در همـــۀ تأسیســـات جـدیـــدی کـــه وارد

مــــدار شــــدند بـــه کـــار گرفتـــه شـــد.
ظرفیت موجود و افزوده شدۀ ذخیرۀ انرژی حرارتی سیاسپی در جهان 2007 ،تا 2016
کل جهان

افزایش
سـاالنه

 11/9گیگاواتساعت

+۰/۷

گیگاواتساعت

۱۲

۱۱/۲
+۱/۴

۹/۸ ۹/۸
۰/۰

۱۰

+۳/۳

۸

مجـمـــوع
ظرفیت تا
سال قبل

۶/۵
+۲/۰

۶

۴/۵
+۲/۶

۴

۱/۹
+۱/۱

۰/۴ ۰/۸
+۰/۴

۲۰۱۰

۲۰۰۸

+۰/۴

۲۰۱۶
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۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۰۹

۲

۰/۰۴
۲۰۰۷

۰

مجموع
ظرفیت
جهــانی

گرمایش و سرمایش حرارتی خورشیدی

ظرفیت جهانی کلکتورهای آب گرم خورشیدی 2006 ،تا 2016

گیگاوات-حرارتی

کل جهان

 456گیگاوات-حرارتی

۴۳۵

کلکتورهای
شـیشــهدار

۴۰۹

۵۰۰

۳۷۴

۴۰۰

۳۳۰
۲۸۵

۳۰۰

۲۴۲

۲۰۳

۱۷۰

۱۴۵

۲۰۰

۱۲۴

مجموع
ظرفیت
جهــانی

۱۰۰

کلکتورهای
بدون شیشه
۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۰

۲۰۰۶

منبع :برنامۀگرمایش و سرمایش خورشیدی آژانس بینالمللی انرژی ()IEA SHC

در  ،2016ظرفیــت گرمایــش خورشــیدی محلـهای در دانمارک دو برابر

شــد.

ظرفیت افزوده شدۀ کلکتورهای آب گرم خورشیدی ،بیست کشور نخست2016 ،
گیگاوات-حرارتی
کلکتورهایبدون شیشه

۳۰/۰

گیگاوات-حرارتی

شیشهدار (کلکتورهای لولهخأل)
شیشهدار (کلکتورهای صفحهتخت)

1/5

۲۵/۰

 %رشد 2016 / 2015

1/2

۲۰/۰

۱/۰

0/9

۰ -۵۸ -۱۹ -۱۳ -۱۴ -۱۵ -۳۵

۰

-۱۲ -۱۲

-۷ +۸۴ +۶

-۱۶

+۶ -۳

-۸

-۷

۱۵/۰

0/6

۱۰/۰

0/3

۵/۰

0

۱/۰
۰

۰

-9

ف

ران

ژا

سه

پن

ست

ان

ج

له
ش
تری
ا
په
تای
ین
چ
س
وئی
س

آ

ا

ی

یقا
فر

لیا

یتا

ا

ی

سپا

ون

نیا

ان

ل

ائی

سر

ا

دا

زی
مک

ک

ک

ار

نم

اس

آ

ترا

نو
بی

ده

تح

م

لیا

ان

لم

اال
ای

ه

ت

ند

بر

زی

ل

یه

رک
ت

چ
ین

توجه :افزایشها بیانکنندۀ ظرفیت افزوده شدۀ ناخالص هستند.
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برق بادی

ظرفیت جهانی برق بادی و افزایش ساالنۀ آن 2006 ،تا 2016
کل جهان

 487گیگاوات

افزایش
سـاالنه

+۵۵

۴۳۳
+۶۴

۳۷۰
+۵۲

۳۱۹

۲۰۱۴

۲۰۱۳

+۳۶

مجـمـــوع
ظرفیت تا
سال قبل

۲۸۳
+۴۵

۲۳۸
+۴۱

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۱۹۸

+۳۹

۱۵۹

۲۰۱۰

+۳۸

+۲۷

۱۲۱

۹۴

+۲۰

۷۴

۲۰۰۹

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰۶

+۱۵

تــا پایــان  ،2016بیــش از  90کشــور

در توســعۀ پروژههــای بــادی فعــال بودنــد و

 29کشور

بیش از  1گیگاوات در حال بهرهبرداری داشتند.

ظرفیت موجود و افزوده شدۀ برق بادی ،ده کشور نخست2016 ،

گیگاوات

۲۰۰

+۲۳/۴
۱۵۰

۱۰۰

+۸/۲
+۵
+۲ +۰/۳
ایتالیا
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برزیل

+۰/۷ +۱/۶ +۰/۷
کانادا

فرانسه

بریتانیا

اسپانیا

هند

مجـمـــوع
ظرفیت تا
2015

۵۰

+۳/۶ ~۰
آلمان

افزودهشده
در 2016

ایاالت
متحده

چین

۰

توجــه :ظرفیــت افزودهشــده
در آلمــان ،خالــص واردشــده
و خارجشــده از مــدار اســت.
« »~0نمایانگــر افزایــش ظرفیــت
کمتــر از  50مــگاوات اســت.

ظرفیت برق بادی فراساحلی در جهان ،بر اساس منطقه 2006 ،تا 2016
گیگاوات

۱۶

۱۴/۴

۱۴

آمریکای شمالی

۱۲/۲

آسیا

۱۲

اروپا

۱۰

۸/۱

۸

۷/۹
۵/۴

۲۰۱۶

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۳

۶

۴/۱

۲۰۱۲

۳/۲

۲۰۱۱

۲/۲
۲۰۰۹

۲۰۱۰

۴

۱/۵

۱/۱

۰/۸

۲۰۰۸

۲۰۰۷

۲۰۰۶

سهم تأمین تقاضای برق از برق بادی ،کشورهای منتخب با سهم بیش از  %10و کشورهای اتحادیه اروپا2016 ،

بــرق بــادی

۲
۰

درصد

۱۰۰
۹۰

در تعــداد رو بــه

۸۰
۷۰

رشــدی از بازارهــا

۶۰

کمهزینــــهترین

۵۰
۴۰

گزینــه بــرای ایجــاد

۳۰

ظرفیتهــای جدیــد

۲۰

بــرق شــده اســت.

۱۰
۰
ا

ش

تری

ار

ا-
وپ

28

کا

ری

ستا

کا

لی
توا

نی

نیا

یتا
بر

سو
ئد

نی

ان
لم

ما
رو

آ

ا

ق

ئه

نیا
سپا

س
بر

او

گو

رو

تغ
ر

پ

ا

ال

ند

یرل

دا
نم
ک
ار

سهم بازار ده تولیدکنندۀ نخست توربینهای بادی2016 ،
گلدویند

جیایویند

وستاس

۱۲%

۱۲%

۱۶%

یونایتدپاور
(چین)

گامیسا (اسپانیا)

(چین)

مینگیانگ
(چین)

۴%

(ایاالت متحده)

اینویژن
(چین)

۴%

۴%

(دانمارک)

۸%

انرکان (آلمان)

۷%

سایر تولیدکنندگان
منبع :شرکت مشاور افتیآی

۲۵%

زیمنس (آلمان)

۶%

نوردکسآکسیونا (آلمان)

۵%
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انرژی تجدیدپذیر پراکنده

فروش سیستمهای خورشیدی جدا از شبکه در پنج کشور نخست 2015 ،تا 2016
میلیون دستگاه

کل جهـان 2016

 ۸/۱میلیون >

مجموع
(جهان)

۵/۷

۳/۱

هند

۲/۶

۱/۲

کنیا

۰/۸

۰/۵

2016

اتیوپی

۰/۶

2015

۰/۴

منبعGOGLA/IFC :

۰/۲

دادۀ مربــوط بــه فــروش جهانــی ،تقریبــ ًا

 50درصــد از مجمــوع فــروش همــۀ

۰/۴

محصــوالت جداازشــبکه را در بــر میگیــرد.

۰/۶

ر .ک .به پینوشت  25این فصل.

اوگاندا

تانزانیا

بازار شــبکههای کوچک انــرژی تجدیدپذیر
در  2016شــتاب گرفــت و تــا پایــان ســال از

 200میلیــارد دالر آمریــکا
در ســـــــــــــــــال فــراتـــر رفـــت.

سرمایهگذاری در شرکتهای پرداخت در حین استفاده 2012 ،تا 2016
 5شرکت نخست «پرداخت در حین استفاده» خورشیدی (از لحاظ سرمایهگذاری)

 ۹۰میلیون
لوماس گلوبال

 21م

 20م

موبایسول

 20م

میلیون دالر

۲۵۰

۲۲۳

۲۰۰

 ۳۰م

۱۵۸

دی .الیت

۱۵۰

سانفاندر

بیباکس

۱۰۰

۶۶
۱۹
۲۰۱۶
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۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۵۰

۳
۲۰۱۲

۰

تعداد واحدهای زیستگاز نصبشده در پنج کشور نخست ،مجموع و افزایش ساالنه 2014 ،تا 2016
میلیون دستگاه

۴۲/۶
۴/۷

چین
هند

دستگاه

366,065

نپال

247,902

مجموع تا پایان 2016

ویتنام

45,610

افزودهشده در 2016

بنگالدش

25,164

افزودهشده در 2015

مجموع تا پایان 2014

کامبوج

17,554
۴۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

کنیا

۰

تعداد خوراکپزهای پاک افزودهشده در پنج کشور نخست 2014 ،و 2015
میلیون دستگاه

۱۰/۶

چین

۵/۷

۳/۲

هند

۲/۲

۱/۵

۱/۸

گرما

هوا

اتیوپی

۰/۷
سوخت

2015

۰/۸

2014

۰/۷
۰/۵

نیجریه

بنگالدش

سرمایهگذاری در خوراکپزهای پاک 2011 ،تا 2015

میلیون دالر

۱۸/۴

۲۰

۱۸/۲

۱۶

۱۱/۵

۱۲

۹/۰

۸

۱/۸
۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۴
۰
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سرمایهگذاری جهانی 2016

سرمایهگذاری جدید جهانی در انرژی تجدیدپذیر بر اساس فناوری ،کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه2016 ،
تغییر نسبت به 2015

میلیارد دالر

۵۶/۲

-۳۴٪
-۹٪

17/6

39/9 ۵۷/۵

۶۰/۶

برق خورشیدی
برق بادی

16/۹

35/0 ۵۱/۹

۵/۲

0%

۱/۶

۰/۲
۳/۴

0%
-۳۷٪

چین

سایر کشورهای در حال توسعه

-۷٪
۶۰

۳۰

۱۲۳/۸

میلیارد دالر

۲۰

زیستسوختها

۰/۸
2/0

برق
زمین گرمایی

۰/۲
۰/۰۱۱

انرژی اقیانوسی

۰

۱۰

منبع :تأمیــــــــن مالــــــــی
انرژیهــای نــو بلومبــرگ

اروپا

۱۲۰

۸۸/۹

۸۲/۵

۱۰۰
۸۱/۳

توجه :دادههـــــــــــــــا
تحقیـــــــــــق و توسعۀ
دولتی و خصوصـــــــی
را نیز در بر دارد.

۴۰

۱۱۳/۹

اروپا

۵۰

برقآبی کوچک

۱/۸
۰/۵

کشورهای توسعهیافته

+۱۷٪

منبع:
تأمیـــــــــــــــــن مالــی
انرژیهـــــــــــــای نـــو
بلومبرگ

زیستبرق

۵۹/۸

۴۶/۸

۵۸/۱

۶۳/۰

۵۹/۴

۶۷/۴

۸۰
۶۰
۴۰
۲۰

۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶

۰

چیـن
آسـیـا و اقیانوسیه

(غیر از چین و هند)

۱۱۵/۴

چین

میلیارد دالر

۷۸/۳

۸۷/۳

۱۰۰

۴۶/۰

۴۱/۴

۳۸/۱

۱۱/۱

۱۶/۶

۲۵/۳

۲۶/۸

۳۰/۹

۲۰/۰

۱۴/۵

۱۳/۶

۱۲/۸

۰

۴۰

۱۰/۱

۲۰

۲۵/۱

۴۰

۴۶/۱

۶۰

میلیارد دالر

60

۴۵/۳

۵۸/۳

آسیا و اقیانوسیه (غیر از چین و هند)
۵۰/۵

۶۳/۳

۸۰

۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶
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هنـد

۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶

۲۰
۰

سرمایهگذاری جهانی در ظرفیت برق ،بر اساس نوع (تجدیدپذیر ،فسیلی و هستهای) 2012 ،تا 2016
میلیارد دالر

فسیلی و هستهای

350

سوخت فسیلی
برق هستهای

300
250

تجدیدپذیرهای نوین

200

خورشیدی فتوولتاییک
برق بادی

150

برقآبی بزرگمقیاس

100

زیستبرق
سایر*

50

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۳

۲۰۱۴

0

۲۰۱۲

منبع :تأمیــــــــن مالــــــــی
انرژیهــای نــو بلومبــرگ

* سیاسپی ،زمینگرمایی ،برقآبی کوچکمقیاس و انرژی اقیانوسی

ایاالت متحده
۴۶/۴

۳۸/۴

۳۳/۸

۳۵/۳

۲۳/۹

۲۹/۳

ایاالت متحده

۳۵/۸

۴۰/۶

۴۹/۶

60

۳۹/۳

۵۱/۴

میلیارد دالر

۲۰

۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶

قارۀ آمریکا

قارۀ آمریکا (غیر از ایاالت متحده و برزیل)
۱۳/۱

۱۴/۰

۶/۱

۱۲/۳

۱۰/۴

۹/۵

۵/۵

۴/۸

۵/۹

۲۰

۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶

برزیل

برزیل
۶/۸

۷/۱

۸/۲

۴/۴

۸/۱

۱۰/۳

۷/۴

۷/۸

۱۱/۵

۹/۸

هنـد
۹/۷

۹/۶

۸/۴

۶/۶

۸/۰

۱۳/۷

۹/۰

۴/۲

۵/۷

۶/۸

۵/۴

۷/۷

۱۱/۴

۸/۴

۹/۲

۱۰/۲

۳/۲

۴/۲

۱/۷

۲/۳

۰

۰

۲۰

۱/۹

10

آفریقا و خاورمیانه

10

میلیارد دالر

۱/۲

۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶

۲۰

۰

۲۰

۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶

میلیارد دالر

10

میلیارد دالر

۵/۱

آفریقا و خاورمیانه

۰

میلیارد دالر

۳/۷

۱۲/۴

(غیر از ایاالت متحده و برزیل)

۴۰

۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶

10
۰
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فناوریهای کلیدی

ظرفیت ذخیرهسازی باتری ساکن متصلبهشبکه در جهان ،بر اساس کشور 2006 ،تا 2016
مگاوات

۱,۷۱۹

۱،۸۰۰

سایر نقاط جهان
شیلی
ایتالیا
آلمان
ژاپن
کره جنوبی
ایاالت متحده

۱,۱۴۷
ذخیرهسازی

۷۸۶

باتــــری
متصلبهشبکه

۶۲۰

در 2016

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۱،۲۰۰
۱،۰۰۰

۵۰۳

۴۱۷

۶۰۰

۳۴۵

۳۱۲

۲۹۰

رشد کرد.

۲۰۱۴

۱،۴۰۰

۸۰۰

+50%
۲۰۱۳

۱،۶۰۰

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲۰۰۹

۲۴۶

۲۴۵

۲۰۰۷

۲۰۰۶

۲۰۰۸

۴۰۰
۲۰۰
۰

فنـاوریهای کلیــدی

ماننـد فنـــــــاوریهای اطالعـات و ارتبـاطات،
ذخیـــــــــــــــرهســـازی و وســـایل نقلیــــۀ برقی

استفادۀ بیشتر از تجدیدپذیرها را تسهیلکردند.
بازار وسایل نقلیۀ برقی مسافری در جهان (شامل خودروهای هیبریدی قابل اتصال به برق 2012 ،)PHEVs ،تا 2016
رشد بازار ()%

۸۰٪

وسایل نقلیۀ فروختهشده
هزار دستگاه

۷۷۵

۸۰۰

۷۰٪

۷۰۰

۵۴۸

۶۰٪
رشـــد
بــازار
جهانی
تا پایان 2016

 2میلیون

وسیلۀ نقلیۀ برقی مسافری
در جادههای جهان بودند.
وسایل نقلیۀ برقی حدود

 %1از فروش جهانی
وسایل نقلیۀ مسافری

را به خود اختصاص دادند.
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سایر نقاط جهان
ژاپن
نروژ
۵۰۰
اتحادیه اروپا
چین

۶۰۰

۵۰٪
۴۰٪

۳۱۹

۳۰٪

ایاالت متحده

۲۱۳

۲۰٪

۱۲۹

۱۰٪
۰

۴۰۰

۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰

۲۰۱۶

۲۰۱۵

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۰

فــروش
جهـــانی
وسایلنقلیه

کارایی انرژی

شدت و مجموع تقاضای انرژی اوّ لیۀ جهانی 2010 ،تا 2015
کیلوگرم معادل نفت خام
دالر سال 2005

میانگین مرکب
تغییر ســـالیانه

۲/۱٪ـ

۱۵،۰۰۰

۱۳,۷۷۸

۱۲,۹۰۰

۰/۲۰

۰/۱۵

۰/۱۶۶

۰/۱۴۹

شـــــــدت انـــــــرژی
نســبت مصــرف انرژی
ناخالــص داخلــی به
جید یپی محاســبه
شــده برای یک سال
تقویمی اســت.

۱۲،۵۰۰
۱۰،۰۰۰
۷،۵۰۰

۰/۱۰

میــــــلیــــــون تن
معادل نفت خام

+1/3٪
میانگین مرکب
تغییر ســـالیانه

۵،۰۰۰
۰/۰۵

۰

۲۰۱۵

توجه :دالرها در «برابری قدرت خرید»های ثابت هستند.

۲۰۱۴

۲۰۱۳

۲۰۱۲

۲۰۱۱

۲۰۱۰

۲،۵۰۰

شدت انرژی
اوّ لیـۀ جهــان

۰

اوّ لیـــۀجهــــان

تقاضای انرژی

کشورهای دارای اهداف کارایی انرژی2016 ،

هدف کارایی انرژی از قبل وجود داشته است.
هدف جدیدی در  2016/2015افزوده نشده است.
هدف کارایی انرژی از قبل وجود نداشته است.
هدف جدیدی در  2016/2015افزوده شده است.

منبع :پایگاه دادههای سیاستی رن21

هدف کارایی انرژی از قبل وجود داشته است.
هدف جدیدی در  2016/2015افزوده شده است.

کشورهای دارای سیاستهای کارایی انرژی2016 ،

سیاست کارایی انرژی از قبل وجود داشته است.
سیاست جدیدی در  2016افزوده نشده است.

سیاست کارایی انرژی از قبل وجود نداشته است.
سیاست جدیدی در  2016افزوده شده است*.
سیاست کارایی انرژی از قبل وجود داشته است.
سیاست جدیدی در  2016افزوده شده است.

منبع :پایگاه دادههای سیاستی رن21

* جیبوتی تنها کشوری است که در این دسته قرار
میگیرد.
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نمایه  :2017واسازی بار پایه

مراحل مفهومی پیشرفت از الگوی بار پایه به الگوی جدید  100درصد انرژی تجدیدپذیر

الف) الگوی بار پایه
اوج

تولید برق

متوسط و کنترلپذیر
بارپایه
۲۴:۰۰

۲۰:۰۰

۱۶:۰۰

۱۲:۰۰

۸:۰۰

۰:۰۰

۴:۰۰

در مراحــل ابتدایــی پیــش رفتــن بــه ســوی ســهم باالیــی از تجدیدپذیرهــای متغیر در ترکیب انرژی ،سیســتمهای برق ،پــارهای تنظیمات را در
بهرهبرداری شــبکۀ خود انجام میدهند ،سیســتمهای پیشبینی تولید انرژی تجدیدپذیر را توســعه میدهند و فناوریهای کنترل و رویههای
بهرهبرداری را جهت برنامهریزی و کنترل بهینهتر بهبود میبخشند.

ب) ابتدای گذار
جابهجایی تقاضا

تولید برق

اوج

جابجایی تقاضا

به مقادیر پایین ابتدای صبح

متوسط و کنترلپذیر
بارپایه
انرژی تجدیدپذیر
متغیر

۲۴:۰۰

۲۰:۰۰

۱۶:۰۰

۱۲:۰۰

۸:۰۰

۰:۰۰

۴:۰۰

ً
کامال تجدیدپذیــر ،برق تجدیدپذیر متغیر از طریق این موارد در شــبکه ادغام خواهد
در مراحــل پایانــی پیشرفتــن بــه ســوی سیســتمهای بــرق
شــد :پیشبینــی پیشــرفتۀ منابــع ،تقویــت شــبکه و اتصــاالت داخلــی آن ،فناوریهــای بهبودیافتــۀ اطالعات و کنتــرل برای بهرهبرداری شــبکه،
بهکارگیری وســیع فناوریهای ذخیرهســازی ،کارایی بیشــتر و پاســخگویی به محدودۀ وســیعتری از تقاضا ،و برقراری پیوند میان بخشهای
برق ،گرمایشوسرمایش ،و حملونقل.

ج) یک الگوی جدید
برای ذخیرهسازی یا
تجارت

اضافه تولید

ذخیرهســازی یا
واردات/تجارت

اضافه تولید (برای
ذخیرهسازی/
صادرات)

از اوج تولید خورشیدی و بادی

کنترلپذیر
انرژی تجدیدپذیر
متغیر
۲۴:۰۰

* سیاسپی با ذخیرۀ انرژی حرارتی

برق بادی
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برق
زمینگرمایی

خورشیدی فتوولتاییک
و سیاسپی

زیستبرق

برقآبی

۲۰:۰۰
گاز طبیعی

۱۶:۰۰

۱۲:۰۰
هستهای

۸:۰۰
دیزلی

۴:۰۰
نفتی

۰:۰۰
ذغالسنگی

ىگاهی بٌ اثرات تقرُبی و پاسخها بٌ افزاُش سٍم اىرژی تجدُدپذُر نتغِر
سٍم نيابع نتغِر از تَلِد

ةّغ از 05%
اثرات

بدون اثرات قابل
تَجٌ

پِشىِازهای پاسخ

پّغىّازی ىسارد.

افضاِغ اىسکی در
حغّّصپشِصی ه عسم
كطعّج در حُلّس،
در ظطح ةَصًةصداری
ظّعخم قابل تَجٌ اظج.
اثصات ندسهد در
ةَصًةصداری از
ىّصهگاًٍای ػزصی
ةصری حغّّصات در
ةَصًةصداری از ظّعخم ه
زِصظارجٍای ػتکٌ

حغّّصپشِصی ه عسم كطعّج
ره ةٌ رػس حُلّس ،اثرات
نٍهی در ظطح ةَصًةصداری
ظّعخم دارد.
اثصات كاةل حُجٌ ةص
ةَصًةصداری ةصری از
ىّصهگاًٍا

حغّّصپشِصی ه عسم
كطعّج افضاِغِافخث
حُلّس ،اثرات عهدًای در
ظطح ةَصًةصداری ظّعخم
دارد.

نازاد ظارخاری حُلّس
اىصژی حجسِسپشِص نخغّص
ه عسم حُازن اىصژی
فصلی

اثصات كاةل حُجٌ ةص
ةَصًةصداری حلصِتًا ٍهث
ىّصهگاًٍا

پاسخها

حغّّصات نَم در
ةَصًةصداری از ظّعخم

حغّّصات عهسً در
ةَصًةصداری از ظّعخم

اىعطافپشِصی ةّؼخص در
حُلّس ه حلاضا

اىعطافپشِصی اضافی
ةّؼخص در حُلّس ه حلاضا

ةصری حلُِجٍا در ػتکٌ
جَج پاِساری هلخاژ ه
فصکاىط

حلُِجٍای نَم در ػتکٌ
جَج پاِساری هلخاژ ه
فصکاىط

پّغةّيی نياةع









ةَصًةصداری ػتکٌ









ذرّصًظازی







نسِصِج حلاضا







حلُِج ػتکٌ











ةَتُد ةا اٍهّج در
ةازدٍی ه ندسهدۀ پاظذ
ةٌ حلاضا ةا فياهریٍای
ةَخص اطالعات ه کيخصل

پُّىس دادن ةزغٍا ةا
ِکسِگص ه ةصكیظازی
گصناِغ ،ظصناِغ ه
خهلهىلل ةٌ عيُان ِک
ظصف رهزاىٌٍ ،فخگی ،ه
خخی فصلی ةصای حُلّس
اىصژی حجسِسپشِص نخغّص

پُّىس ةزغٍا

نثالهاُی از پاسخهای
فيی و عهلِاتی

جهعآهری
اطالعات در نُرد
ػصاِط ػتکٌ ه
ةصىانٌرِضی،
ػانل حسهِو
اظخاىساردٍای
فيی ،ةصای رػس
اىصژی حجسِسپشِص
نخغّص در آِيسً

کشَرهاُی با اُو سطح
از ىفَذ تجدُدپذُرهای
نتغِر

اىسهىضی ،نکضِک
ه آفصِلای جيُةی

اِجاد ِک ظّعخم
پّغةّيی حُلّس اىصژی
حجسِسپشِص
نعصفی فياهری کيخصل
ارحلاِافخٌ ه رهٌٍِای
ةَصًةصداری جَج
ةصىانٌرِضی حُزِع ةَّيث
نياةع

اظخصالّا ،احصِغ ،ةلژِک،
ةصزِل ،ػّلی ،چّوٍ ،يس،
ٍليس ،ىُّزِليس ،ظُئس

نسِصِج حغّّصپشِصی از
طصِق پّغةّيی نياةع،
زِصظارجٍای اىخلال
ةَتُدِافخٌ ه ةَصًةصداری
ةعّار پُِاحص ِک حعساد در
خال رػس از نياةع ظّعخم
کيخصلپشِص
اِجاد ٍهاٍيگی نّان ىُاخی
کيخصل ،ةا کهک فياهریٍای
ةَتُدِافخث اطالعات ه
کيخصل ،ه احصاالت دارلی
حلُِجػسً اىخلال

آلهانُِ ،ىان ،اِخالّا ،پصحغال،
اظپاىّا ،ةصِخاىّا ،ارهگُئٌ

ةٌکارگّصی ةّغ از پّغ
ظّعخمٍای پّؼصفخث
ذرّصًظازی در ػتکٌ ه
ىّض در پؼج کيخُرٍا،
جَج اِجاد حُازن اىصژی
ه پؼخّتاىی از هلخاژ ه
فصکاىط

گامٍای اضافی جَج
نسِصِج ىاٍهاٍيگی ةّو
حُلّس ه حلاضا

حتسِل ةصق ةٌ نُاد
ػّهّاِی کٌ نیحُاىيس
ذرّصً ػُىس (ناىيس
ٍّسرهژن)

داىهارک ،اِصليس

حُجٌ :اِو جسهل جيتث عهُنی دارد .ةعّاری از اثصات ه اهلُِجٍا ةصای پاظذ فيی ه عهلّاحی ةٌ حياظب ظّعخم حغّّص نیکييس ه ندسهد ةٌ ِک راً ىّعخيس.
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در ٍهّو راةطٌ
حعهّمٍای خُب ةٌ اطالغات ةهٌ روز ىّهاز دارىه گززرش وضعزت و
جهانیوتجدیدپذیرها (جیاسآر) ،ةا ةَرًگّری از ةٌروزحرِو اطالغات
و دادًٍای نُجهُد ،حُعهػث عها ىث حد ِ رهاِرٍا را دىتها نهیکيه
روِکرد ةیطرف و نتخيی ةهر واكػّهج آ  ،رّضهرتج عها ىٌ در ةهازار،
ظيػج و عّاعجٍا را گزارش نیکي اِو گهزارش ،حهالش نضهخرکی
اعج کٌ صتکٌای ةّوالهللی را ةا ةّش از  ۸۰۰نؤلف ،دعهجاىه رکار و
وِراعخار گرد ٍم آوردً اعج اکيُ  ،ةا گاصج دوازدً عها  ،گهزارش
وضػّج جَاىی حد ِ راِرٍا ررنراجػٌ حرِو گزارش در زنّيهث ةهازار،
ظيػج و روى ٍای عّاعخی اىرژی حد ِ راِر اعج

پ شبردوگزذرشووجهزانیوورنزری ووتجدیدپزذیرو:ونکزا ووکل زد ووگززرش وو
ضعت وجهانیوتجدیدپذیرها و2017وشن21ودشویز وونگزا و،گزارصهی
حکهّلی اعج حا ةٌ حعهّمعازا در تَم ححُ ةخش اىهرژی حد ِ رهاِر
در چارچُب گاار کلی اىرژی کهک ىهاِ اِهو گهزارش رّضهرتجٍهای
نثتخی کٌ در عا گاصخٌ احفها اتخهادً را نه ىظهر كهرار نهیدٍه  ،ةهٌ
حُزً ٍاِی کٌ رّضرتج در آ ٍا غلب ناى ً حُجٌ نی کي و رّضيَادٍاِی
در خعُص چگُىگی حسرِع گاار اىرژی نطرح نیىهاِ
ندهُغٌ گزارشٍای وضػّج جَاىی حد ِ راِرٍا حعُِری ةالدرىه از
آىچٌ در حا رخ داد اعج ةٌ دعج نهیدٍه  ،حها آ کهٌ ندهُغهٌ
گزارشٍای آِي ة جَاىی حد ِ راِرٍای ر  ،۲۱اى ِضٌای در خعهُص
چگُىگی ححُ ت آِي ة اىرژی حد ِ راِر ارائٌ نهیکيه اِهو ندهُغهٌ
گسخرًای از احخها ت ةاورراِر ةرای آِيه ة اىهرژی حد ِ رهاِر را ارائهٌ
ا

نیدٍ اِو ندهُغٌ حيَا ةٌ ارائث ِک چضماى از از آِي ً ةسي ً ىهیکي ،
ةلکٌ ةر اعاس حفکر جهػی و ٍهزنا غ ة زِادی از نخفکرا  ،طّفی کانل
و غّيی از چضماى ازٍا را ارائٌ نیکي
در ندهُع ،اِو گزارشٍا ،تاظلث ةّو جاِی کٌ انروز ٍسخّم را ةا آىچٌ
کٌ ةرای دعج ِاةی ةٌ گاار اىرژی ةا حد ِ راِرٍا زم اعهج ،ىهاِها
نیکي
گزززرش ونیۀززداوجهززانیوتجدیدپززذیرها:و ز هززا ومه ز ودشوشر و
دست ا یو ز وو100ودشصزدورنزری وتجدیدپزذیرو در آورِهل ۲۰۱۷
نيخضر ص کٌ ىلطٌ ىظرات جَاىی در خعهُص انکها رعهّ ةهٌ
آِي ًای ةا  ۱۰۰درظ اىرژی حد ِ راِر را حا نّاىهث عه ة حاضهر،
گزارش نیکي اگرچٌ حُاتق در خعُص ضهرورت کهرةوزداِهی از
عّسخم اىرژی نهکو اعج وجُد داصخٌ ةاصه  ،حيَها ِهک راً واحه
ةرای دعجِاةی ةٌ اِو نَم وجُد ى ارد؛ آىچٌ در ِک کضُر کهارگر
نیاتخ لزوناً در کضُری دِگر ةٌ کار ىخُاٍ آن اِو گزارش ىلطٌ
ىظرات ةّش از  ۱۱۰نخخعط ررآوازة اىرژی را از عراعر دىّها کهٌ
در طُ عا  ۲۰۱۶ةا آ ٍا نعهاحتٌ صه ً ،ححلّهل نهیکيه اِهو
گزارش آِي ً را رّشةّيی ىهیکي و ٍ ف آ ةهٌ جرِها اىه اخخو
ةحد رّرانُ ترظجٍا و چالشٍای آِي ًای ةا  ۱۰۰درظ اىهرژی
حد ِ راِر و در ری آ حهاِج از حعهّمعازی ظحّح اعج

دعخرعی ةٌ گزارشٍا:
 www.ren21.net/GSRو www.ren21.net/GFR
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دةّرخاىث رن 21اِو گزارش را حُلّد کردً اشج حا رهىدٍای نَهی را کٌ در  2016رخ داد را ةرجصخٌ ىهاِد ه آنٍا را در دهرىهای گثذار اىثرژی جَثاىی
كرار دٍد .اِو گزارش ةرگرفخٌ از گزارش هضعّج جَاىی حجدِدپذِرٍای  2014ىُشخٌ شدً اشج.
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حوليد
دةّرخاىث رن ،21پارِس ،فراىصٌ

اعالن سلب مسئوليج

رن 21مخعهد ةه ةسيج کرردن اكردامات
ةين المللی ةرای رسيدن ةه اهداف اهرژی
پاىدار ةرای همه ( )SE4ALLاسج.

رن 21نلاالت ه گزارشٍای نُضُعی را جَج حأکّد ةر اٍهّج اىرژی حجدِدپذِر ه اِجاد ةحثد در نثُرد
نصائل نَم در حرهِج اىرژی حجدِدپذِر نيخشر نیکيد .نلاالت ه گزارشٍای رن 21ضثهو ةَثرًگّثری از
حُجٌٍا ه حالشٍای نجهُعث رن ،21لزهناً اجهاع در نُرد ٍّچِک از ىکات گفخٌشدً را ةّو اعضای شثتکٌ
ىشان ىهیدٍد .اگرچٌ نعالب اِو گزارش حاهی ةَخرِو اظالعات نُجُد ةرای ىُِصيدگان در زنان ىگارش
ةُدً ،انا رن 21ه ٍهکاران آن نصئُلّخی در نُرد دكج ه صحج آنٍا ىدارىد.
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