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یافتــه های کلیــدی

گزارش وضعیت جهانی
انرژی های تجدیدپذیر ۲۰۱۶

۲۰۱۶ ترجمه: محمدحسین سیدان - جواد عبدالهی سروی
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شبکۀ سیاستی انرژی های تجدیدپذیر
برای قرن بیست و یکم

ِرنREN21( 21( یــک شــبکۀ سیاســتی چندذینفعــی و جهانــی بــرای انرژی هــای تجدیدپذیــر اســت کــه طیــف 

ــادل دانــش،  ــد می دهــد. هــدف رن21 آن اســت کــه تب ــه یکدیگــر پیون وســیعی از بازیگــران کلیــدی را ب

توســعۀ سیاســت ها و نیــز اقــدام مشــترک در راســتای گــذار ســریع جهانــی بــه انرژی هــای تجدیدپذیــر را 

تســهیل کنــد.

رن21 دولت هــا، 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 انرژی هــای تجدیدپذیــر را ترقــی 

می بخشــند، گــرد هــم مــی آورد. رن21 بــرای کمــک بــه تصمیم گیــری در سیاســت ها، اطالعــات بــا کیفیــت 

را فراهــم، بحث هــا و مناظره هــا را تســریع، و از توســعۀ شــبکه های مرتبــط بــا موضــوع حمایــت می کنــد.

رن21 گــردآوری اطالعــات جامــع و به هنــگام در زمینــۀ انرژی هــای تجدیدپذیــر را تســهیل می کنــد. ایــن 

ــه  ــد؛ ک ــاب می ده ــی را بازت ــر دو بخــش خصوصــی و دولت ــران ه ــون بازیگ ــای گوناگ ــات دیدگاه ه اطالع

بــه رفــع باورهــای غلــط در مــورد انرژی هــای تجدیدپذیــر کمــک کــرده و تغییــر سیاســت ها را ســرعت 

می بخشــد. رن21 ایــن مهــم را از طریــق شــش محصــول محقــق می کنــد.

گزارش وضعیت جهانی:
انتشار ساالنه از 2005

انتشـارات
رن21:

رویدادهای
رن21:

تجدیدپذیرهای 
۲۰۰۴، بـــــــن

کنفــرانس بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیر

 )BIREC( بیجینگ

انتشار نخســتین گزارش 
وضعیــــت جهانــــــــی یا 

)GSR( جی اس آر

کنفــرانس بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیر 
)WIREC( واشنگـــــــتن

گــــــــــزارش وضعیت 
انرژی های تجدیدپذیر 

چین

گــــــــــزارش وضعیت 
انرژی های تجدیدپذیر 

هند

نقشۀ تعاملی 
تجدیدپذیرها

کنفــــرانس بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیر 

 )DIREC( دهلی
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۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱3۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶

گزارش وضعیت جهانی 
با موضوع سیاست های 
محلـــــــی انــــــرژی های 

تجدیدپذیر

گــــــــــزارش وضعیت 
انرژی های تجدیدپذیر 
خــــــاورمیانه و شمال 

)MENA آفریقا )منا

گــــــــــــزارش وضعیت 
انـرژی های تجدیدپذیر 
و کارایی انرژی جامعۀ 
اقتصـــــادی کشورهای 
غــــــــــــرب آفـــــــــریقا

)ECOWAS اکوواس(

 گـــــــزارش وضعیت انـــــرژی های 
تجدیدپذیر و کارایی انرژی جامعۀ 
توسعۀ جنـــــوب آفــــریقا )SADC( و 
کمیسیـون اقتصادی سازمان ملل 

)UNECE( متحد برای اروپا

نوسازی نقشۀ تعاملی تجدیدپذیرها

کنفــــرانس بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیر 

)ADIREC( ابوظبی

نخستین جلسۀ 
فرهنگــــــستان 
تجدیدپذیرهای 

رن21، بن

کنفــــرانس بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیر 
آفــــــریقای جنــــــوبی 

)SAIREC(

گـــزارش وضعیــت انرژی های 
ــرژی  ــی ان ــر و کارای تجدیدپذی

)EAC( جــــامعۀ شرق آفریقا

)GFR / گزارش های آیندۀ جهانی )جی اف آر

ــر  ــاالت باورپذی ــن آن، احتم ــه ضم ــردازد ک ــی می پ ــۀ گزارش های ــه تهی رن21 ب
در مــورد آینــدۀ تجدیدپذیرهــا در موضوعــات مشــخص، بــه تصویــر کشــیده 

می شــود.

فرهنگستان تجدیدپذیرها

فرهنگســتان تجدیدپذیرهــای رن21 امــکان تبــادالت فعــال در میــان مجموعــۀ 
در حــال رشــد دســت اندرکاران رن21 را فراهــم مــی آورد. ایــن فرهنگســتان، در 
واقــع اتــاق فکــری اســت بــرای دســتیابی بــه راه حل هــای سیاســتی آینده نگرانــه 
در ایــن زمینــه، کــه بــه شــرکت کننــدگان اجــازه می دهــد تــا فعاالنــه در مــورد 

مســائلی بــا محوریــت گــذار بــه انرژی هــای تجدیدپذیــر همــکاری کننــد.

)IRECS( کنفرانس های بین المللی انرژی های تجدیدپذیر

از  مجموعــه ای  تجدیدپذیــر،  انرژی هــای  بین المللــی  کنفرانس هــای 
دوســاالنۀ  می رونــد.  شــمار  بــه  عالــی  درجــۀ  بــا  سیاســی  کنفرانس هــای 
بین المللــی انرژی هــای تجدیدپذیــر، کــه منحصــرًا بــه تجدیدپذیرهــا اختصــاص  

دارد، به میزبانی دولت ها و توسط رن21 برگزار می شود.

)GSR / گزارش وضعیت جهانی تجدیدپذیرها )جی اس آر

گــزارش »وضعیــت جهانــی تجدیدپذیرهــا«ی رن21 بــرای اولیــن بــار در 2005 
منتشــر شــد. ســپس تر ایــن گــزارش توســعه یافــت و بــه تالشــی مشــترک و واقعــی 
ــا بیــش از پانصــد نفــر  ــا آنجــا کــه امــروز شــبکه ای بین المللــی ب بــدل گشــت؛ ت
دســت اندرکار، مؤلــف و ویراســتار را بــه یکدیگــر نزدیــک کــرده اســت. در 
ــن گــزارش ــا، پرمراجعه تری ــی تجدیدپذیره ــت جهان حــال حاضــر، گــزارش وضعی

در زمینۀ روندهای بازار، صنعت، و سیاست های انرژی تجدیدپذیر است.

گزارش های منطقه ای

ایــن گزارش هــا، جزئیــات توســعۀ انرژی هــای تجدیدپذیــر در یــک منطقــۀ خــاص 
را شــرح می دهنــد. همچنیــن، انتشــار آن هــا از فرآیندهــای جمــع آوری اطالعــات 

منطقــه ای و تصمیم گیــری آگاهانــه حمایــت می کنــد.

نقشۀ تعاملی تجدیدپذیرها

نقشــۀ تعاملــی تجدیدپذیرهــا ابــزاری اســت تحقیقاتــی بــرای رصــد کــردن توســعۀ 
انرژی هــای تجدیدپذیــر در سرتاســر دنیــا. ایــن نقشــه بــا تهیــۀ مســتمر اطالعــات 
ــه از  ــل ارائ ــوط و قاب ــۀ مبس ــۀ نمای ــن تهی ــت و همچنی ــازار و سیاس ــه روز از ب ب
کشــورها، چشــم انداز و یافته هــای گزارش هــای جهانــی و منطقــه ای رن21 را 

ــد. ــل می کن کام

کنفرانس های بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیر

گزارش آیندۀ جهانی آکادمی تجدیدپذیرهای گزارش های منطقه ای
رن21

نقشه تعاملی
www.ren21.net/map

گــــزارش آیندۀ جهانی
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انجمن های صنعتی

ارنستو ماکیاس گالن
)ARE( ائتالف برق رسانی روستایی

ِگِرگ وتستون
شورای آمریکایی انرژی های تجدیدپذیر

)ACORE(

لی جونفنگ
)CREIA( انجمن صنایع انرژی تجدیدپذیر چین

کین تورنتن
)CEC( شورای انرژی های پاک

رینر هاینریش-رالوز
)EREF( فدراسیون انرژی های تجدیدپذیر اروپا

استیو سایر
)GWEC( شورای جهانی انرژی بادی

ماریتا ساندر
)IGA( انجمن بین المللی زمین گرمایی

ریچارد تیلور
)IHA( انجمن بین المللی برق آبی

َکرین هارا
)WBA( انجمن جهانی زیست انرژی

استفان گزنگر
)WWEA( انجمن جهانی انرژی بادی

نمایندگان

کریستی همیلتون
چتم هاوس

مایکل اکارت
شرکت سیتی گروپ

پیتر ری
ائتالف آرای ِان

دیویس هیلز
ِسِکند نیچر 

محمد ِالعشری
بنیاد ملل متحد

رئیس کمیته

آرتوروس ِزرووس
)NTUA( دانشگاه صنعتی ملی آتن

سازمان های بین المللی

یونگ پینگ ژای
)ADB( بانک توسعۀ آسیایی

ماهاما کاپیا
مرکز انرژی تجدیدپذیر و کارایی انرژی اکوواس 

)ECREEE(

پائوال آبریو مارکوس
)EC( کمیسیون اروپا

دیوید راجرز
)GEF( تسهیالت محیط زیست جهانی

پائولو فرانکل
)IEA( آژانس بین المللی انرژی

عدنان امین
)IRENA( آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر

مارسل آلرس
)UNDP( برنامۀ توسعۀ ملل متحد

مارک رادکا
)UNEP( برنامۀ محیط زیست ملل متحد

پرادیپ مونگا
)UNIDO( سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحد

گیورگ سارگسیان
بانک جهانی

دولت های ملی

ِرینالدو سالگادو، برزیل

راسموس ابیلگارد کریستنسن، دانمارک

ارسال بوراک/ تانیا رودیگر ُورِوک، آلمان

تارون کاپور، هند

اویونید یوهانسون، نروژ

ُولزی برنارد، آفریقای جنوبی

ماریسا اوالنو، اسپانیا

ثانی احمد الزیودی، امارات متحده عربی

گریف تامپسون، ایاالت متحده آمریکا

دبیر اجرایی

کریستین لینز
رن21

سازمان های مردم نهاد

ایرنه گینر-ریچل
)GFSE( انجمن جهانی انرژی های پایدار

امیلی روچون
صلح سبز بین الملل

ِامانی کومار
 ،)ICLEI( دولت های محلی برای توسعۀ پایدار

آسیای جنوبی 
تتسوناری لیدا

)ISEP( مؤسسۀ سیاست های انرژی پایدار
ابرهیم توگوال

مرکز مردمی مالی )MFC( / شهروندان متحد برای 
انرژی تجدیدپذیر و توسعۀ پایدار

احمد بدر
مرکز منطقه ای انرژی تجدیدپذیر و کارایی انرژی 

)RCREEE(

توماس کابرگر
مؤسسۀ انرژی های تجدیدپذیر

هری لمان
)WCRE( شورای جهانی انرژی های تجدیدپذیر

استفان شوریگ
)WFC( شورای آیندۀ جهانی

رافائل سنگا
)WWF( صندوق حیات وحش جهانی

نهادهای علمی و دانشگاهی

نیکوالس آر. دی ِاسبرویاواکا
بنیاد باریلوچه

نبوژسا ناکیچنویچ
)IIASA( مؤسسۀ بین المللی تحلیل کاربردی سیستم ها

دیوید رنه
)ISES( جامعۀ بین المللی انرژی خورشیدی

داگ آِرنت
)NREL( آزمایشگاه ملی انرژی های تجدیدپذیر

کوین نسیپ
)SANEDI( مؤسسۀ ملی توسعۀ انرژی آفریقای جنوبی

اعالن سلب مسئولیت:
رن21 مقــاالت و گزارش هــای موضوعــی را جهــت تأکیــد بــر اهمیــت انرژی های تجدیدپذیر و ایجاد بحث در مورد مســائل مهم در ترویج انرژی های تجدیدپذیر منتشــر 
می کنــد. مقــاالت و گزارش هــای رن21 ضمــن بهره گیــری از توجه هــا و تالش هــای مجموعــۀ رن21، لزومــًا اجمــاع در مــورد هیــچ یــک از نکات گفته شــده را بین اعضای 
شــبکه نشــان نمی دهــد. اگرچــه مطالــب ایــن گــزارش حــاوی بهتریــن اطالعــات موجــود برای نویســندگان در زمان نــگارش بوده، امــا رن21 و همکاران آن مســئولیتی در 

مورد دقت و صحت آن ها ندارند.

کمیتۀ راهبری رن21



جامعۀ رن21

جامعۀ 
رن21

مشتـــــــرک خبــــرنامـه

جی دی پی جهان

مــــرورگــر

همــکار
فناوری

همـــــکار
همــکارموضوعی

کشوری

جمعیت جهان

انرژی های تجدیدپذیرگزارش وضعیت جهانی

مؤلفان

دبیرخانه
رن21

کشور پوشش
داده می شوند.

<۱۶,۰۰۰ 

۲,۰۵۰

33۰

۸۰۰۶۵۰

۹۲٪

۹۵٪

۱۴۸

ــه  ــذارد و ب ــتراک می گ ــه اش ــود را ب ــش خ ــش و بین ــبکه دان ــن ش ــی اســت؛ ای ــبکۀ چندذینفع ــک ش رن21 ی
ــن  ــر و همچنی ــای تجدیدپذی ــی انرژی ه ــت جهان ــزارش ســاالنۀ وضعی ــا گ ــد ت ــک می کن ــۀ رن21 کم دبیرخان
ــر،  گزارش هــای منطقــه ای را تهیــه نمایــد. تعــداد متخصصــان ایــن شــبکه در زمینه هــای انــرژی تجدیدپذی
دسترســی بــه انــرژی و کارایــی انــرژی، امــروز بــه 700 نفــر می رســد. تنهــا طــی فرآینــد تهیــۀ جــی اس آر 201۶، 

180 متخصص به آن پیوستند، که این تعداد با مجموع متخصصان جی اس آر 2012 برابری می کند.

ایــن متخصصــان در فرآینــد تهیــۀ جــی اس آر شــرکت می جوینــد؛ آنــان وقــت خــود را در اختیــار می گذارنــد، 
داده هــای مــورد نیــاز را تهیــه می کننــد و در فرآینــد بازخوانــی گــزارش بــه تصحیــح و تنقیــح آن می پردازنــد. 
حاصــل ایــن همــکاری، نشــریۀ ســاالنه ای اســت کــه جایــگاه خــود را بــه عنــوان پرمراجعه تریــن گــزارش دنیــا 

در زمینــۀ بــازار، صنعــت و دورنمــای سیاســتی انرژی هــای تجدیدپذیــر تثبیــت کــرده اســت.
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 حٍاىی هضعِج ةٌ احهالی ىگاهی
 حخرُرپزُس هایاىسژی ةسای ىظِسکم سالی
حشػِػپؼِؽ ةُد. ةّلخؽِو افؾاِق  ٍای ىؼّؽ ةؽای اىؽژی ـالی کم 2015

در اِو ـال احفاؽ افخاد؛ ٍؽچيػػ ٍيػُز ٍػم     ػؽفّج سَاىی حا ةٌ انؽهز،
ُ      ٍاِی، ةٌ چالق ٌ هِػهً عػارج از ةغػق ةػؽؽ، هسػُد دارد. ح ٍػای   ـػؿ
ٍػای حشػِػپػؼِؽ    ذّؽ ناىػگاری ةؽ اىػؽژی گؽفخٌ در اِو ـال حأ نُرت
ٍاـج0 کاٍق كاةل حُسػٌ كّهػج سَػاىی     اكخيػ. از سهلث اِو حُـؿٌگؼ

ٍػا   حػؽِو كّهػج   نؽةُط ةٌ پاِّوعتؽٍای  ٍای ففّلی، نشهُؾٌ ـُعج
ةؽای كؽاردادٍای ةليػنػت ةؽؽ حشػِػپؼِؽ، افؾاِق كاةل نالضؼػٌ در  

ـازی اىؽژی، ه حُافق حارِغی پارِؿ کٌ سانؿث سَػاىی   حُسٌ ةٌ ذعّؽً
 کؽد. را ةٌ ِکػِگؽ ىؾدِک

اکيُن حشػِػپؼِؽٍا در ـؽاـؽ دىّا ةٌ ؾيُان نيتؽ ه سؽِػان االػب    ٍم
كُىػ. ركػ ـؽِؽ، ةغهُص در ةغق ةؽؽ، ىاكی از  اىؽژی نطفُب نی

ٌ  اىػػ از ةَتػُد ركاةػج   چيػ ؾانل اـج کٌ ؾتارت نطػُر  پػؼِؽی ٍؾِيػ
ٍػای پّلػگاناىٌ ه نخؿَػاىػٌ،     گػؼاری  ٍای حشػِػپؼِؽ، ـّاـج فياهری

ٌ      دـخؽـی ةَخؽ ة ٍػای   ٌ نيػاةؽ حػأنّو نػالی، انيّػج اىػؽژی ه داػاػ
زِفخی، افؾاِق حلاضای اىؽژی در کلػُرٍای در ضػال حُـػؿٌ ه     نطّط

ٍػای ىػُِو. در ىخّشػٌ     اكخهادٍای ىُػَُر ه ىّاز ةٌ دـخؽـی ةٌ اىؽژی
ٍای حشػِػپػؼِؽ نخهؽکػؾ ه پؽاکيػػً در     ةازارٍای سػِػی ةؽای اىؽژی

 حهانی نياظق در ضال ػَُر ٍفخيػ. 
 ٍای نؽحتط ةا اىػؽژی  ه ةّاىٌّ ٍای نَم ٍا، حُافق ـالی نهلُ از اهلّو 2015

در كخاب ةغلّػن ةٌ دـخؽـػی   20ه سی 4حشػِػپؼِؽ ةُد. حؿَػات سی
ٍای حشػِػپؼِؽ ه افػؾاِق کػاراِی اىػؽژی، ه حهػُِب نرنػان       ةٌ اىؽژی

حُـؿث پاِػار ةا نُضُع اىؽژی پاِػار ةؽای ٍهػٌ آنرنػان ٍفػخمو حُـػط     
 هُنی ـازنان نلل نخطػ، از سهلث اِو نُارد ٍفخيػ.نشهؽ ؾ
ٌ  افخػاد  احفاؽ ـال اِو دـانتؽ در رهِػاد حؽِو نَم  در کلػُر  165 کػ
در پػارِؿ   حغّّؽ اكلّم ـػازنان نلػل نخطػػ     کيفؽاىؿ هِکهّو ةّفج
زنّو را حػا کهخػؽ از    کؽً كػن و حُافق کؽدىػ حا گؽمCOP21/21آکُپ
ةّلخؽ کلُرٍا ةٌ افؾاِق ه گفػخؽش  درسٌ ـلفُّس نطػهد کييػ.  2

ٌ »اىؽژی حشػِػپػؼِؽ ه کػاراِی اىػؽژی از ظؽِػق       نػػىؼؽ  یٍػا  ةؽىانػ
ٌ   156ز نخؿَػػ كػػىػ. ا  و INDCsآ« نلی نلارکج کييػػة   کلػُر ؾؽضػ
 1۶4حشػِػپػؼِؽ ه   کلُر ةٌ اىػؽژی  144نلی،  نلارکج نػىؼؽ ةؽىانث

ات کلُر ةػٌ کػاراِی اىػؽژی حأکّػػ هرزِػىػػ. ؾػالهً ةػؽ اِػو، حؿَػػ         
ای  ٍای نطلی ه نيعلٌ ای ةؽای اىؽژی حشػِػپؼِؽ حُـط دهلج پّلؽهاىٌ

 ه ٍهچيّو ةغق عهُنی احغاذ كػ.

در پارِؿ ه ساٍای دِگػؽ ٍيػُز   كػً  ٍای اؾالم کٌ اةخکار ؾهل اِوةا هسُد 
ٍاِی  ٍای حشػِػپؼِؽ حأذّؽ ىگؼاكخٌ ةُد، انا ىلاىٌ ةؽ ةازار اىؽژی 2015در 

ٍػای   داد. اىػؽژی  سَػاىی اىػؽژی عتػؽ نػی     هسُد داكج کٌ از ِک گػؼار 
را  2014درنػ از نهؽؼ اىؽژی ىَاِی سَان در ـػال   2/16حشػِػپؼِؽ 

 ادانٌ ِافج. 2015حأنّو کؽدىػ، ه ركػ ػؽفّج ه حُلّػ در 

 2015ةػٌ ػؽفّػج ةػؽؽ حشػِػپػؼِؽ در      وGWآگّگاهات  144ضػهد 
اضافٌ كػ، کٌ ةّلخؽِو افؾاِق ـاالىٌ حا کيػُن ةػُدً اـػج. ػؽفّػج     

افػؾاِق   وGWthآضؽارحػی  -گّگاهات 35گؽناِق حشػِػپؼِؽ ةٌ نّؾان 
ٍا ىّؾ ةاال رفج. اِو ركػ ةػٌ راػم   ـُعج ِافج ه نشهُع حُلّػ زِفج

 اعخهػاص  ٍای ففّلی، ادانث کاٍق كػِػ كّهج سَاىی حهانی ـُعج
ٍػای   ٍای پػّق رهی اىػؽژی   ٍای ففّلی ه دِگؽچالق ـُعجةٌ  ِاراىٌ

ناىيػ اداام ـَم در ضال افؾاِق حشػِؼِؽٍا، ؾػم ذتات  -حشػِػپؼِؽ 
 ركم عُرد. -ٍای نالیاـی، نُاىؽ كاىُىی ه نطػهدِجـّاـخی ه ـّ

ٍػای ففػّلی،    گؼاری سَاىی ىّؾ ةٌ رام ـلُط كّهػج ـػُعج   ـؽناٌِ
ٍػای اّػؽ دالری را    گػؼاری  كػرحهيػی دالر آکٌ ارزش دالری ـؽناٌِ

  ٌ ٍػای ةػادی ه    کاٍق دادو، ضؿف نػاهم اكخهاد ارهپا ه کػاٍق ٍؾِيػ
ةا ذتػج رکػُردی سػِػػ ةػٌ      ةٌ ازای ٍؽ هاضػ، فخُهلخاِّک عُركّػی

 از ـعص ةفّار ةاالِی رـّػ ه ةؽای كلهّو ـال نخػُالی حشػِػپػؼِؽٍا  
 ٍػای  ـػُعج  ةػؽؽ،  ػؽفّػج  افػؾاِق  در عالم گؼاری ـؽناٌِ لطاظ
 .گؼاكخيػ ـؽ پلج را ففّلی
ای حؿَػات عُد را  گؼاران ةغق عهُنی ةٌ ظُر كاةل نالضؼٌ ـؽناٌِ

افؾاِق دادىػ. در اِو ـال ٍم حؿػاد  2015ىفتج ةٌ حشػِػپؼِؽٍا در 
ٍػا  ٍای ةػؾر  فؿػال در ةغػق حشػِػپػؼِؽٍا ه ٍػم اىػػازة هام       ةاىک

افؾاِق ِافػج ه ٍهچيػّو حؿَػػات سػِػػ ه كاةػل حػُسَی از ـػُی        
الهللی در عهُص حشػِػپؼِؽٍا ه کػاراِی   ّوگؼاری ة ٍای ـؽناٌِ ةيگاً

گؼاری ناىيػػ اهراؽ كؽضػث   اىؽژی ةيا ىَادً كػ. اةؾارٍای سػِػ ـؽناٌِ
ٍای ةازدً در ظی اِو ـػال گفػخؽش    ـتؾ، حأنّو نالی سهؿی ه كؽکج

هِػهً در   گؼاران آةٌ ٍا ه ـؽناٌِ ِافج. ٍهچيّو ةا حُسٌ ةٌ اِيکٌ كؽکج
دىتػال ةػازدً ةّلػخؽ ضخػی ةػٌ ةَػای       زنّيث عُركّػی فخُهلخاِّکو ةٌ 

نػالی ه   رِفک ةاالحؽ ةُدىػػ، حغّّػؽ نفػّؽ ؾهػػة ـػاعخارٍای حػانّو      
 ةَادارـازی ةٌ ـُی ةازار کلُرٍای در ضال حُـؿٌ ادانٌ ِافج. 

ٍػای   پّلػؽفج  2015گؼاری، در  ـال  ةٌ نُازات ركػ ةازار ه ـؽناٌِ
 کػاراِی  در نػػاهم  ٍای اىػؽژی حشػِػپػؼِؽ، ةَتػُد    پُّـخٌ در فياهری
ٍُكػهيػ، پّلػؽهی كاةػل     كتکث ٍای فياهری از اـخفادً اىؽژی، افؾاِق
افؾار نُرد ىّاز ةؽای ضهاِج از اداام اىػؽژی   افؾار ه ىؽم حُسٌ در ـغج

ـػازی اىػؽژی ه    حشػِػپؼِؽ، ه ٍهچيػّو پّلػؽفج در حُـػؿث ذعّػؽً    
ـازی نن رهی داد. ٍهچيّو در اِػو ـػال اـػخفادة گفػخؽدً از      حشاری
ضل کارننػػی ةػؽای گؽنػاِق ه ـػؽناِق      کٌ راً-ای گؽناِی ٍ پهپ
 نُرت گؽفج. -ٍفخيػ

نلّاسو در -نةی ةؾر  اكخغال در ةغق اىؽژی حشػِػپؼِؽ آاّؽ از ةؽؽ
نّلّػػُن كػػغل آنفػػخلّم ه   1/5افػػؾاِق ِافػػج ه ةػػٌ   2015ـػػال 

ةّلػخؽِو   ٍا ـُعج زِفجه  فخُهلخاِّکاّؽنفخلّمو رـّػ. عُركّػی 
ٌ -نةی ةؾر  را داكخيػ. ةؽؽزاِی  ننار اكخغال  3/1حيَػاِی   نلّاس ىّؾ ةػ

. ةػػا درىؼؽگػػؽفخو ٍهػػث ً اـػػجنّلّػػُن كػػغل نفػػخلّم اِشػػاد کػػؽد
ٍای حشػِػپؼِؽ، چّو، ةؾرِل، اِاالت نخطػػً ه ٍيػػ پّلػخازان     فياهری

 ةُدىػ. 2015اِشاد كغل در 
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 ةذش ةسق
ه ةرایی  ةرس    فخَهلخاُِر  ساةقٌ ةرسای دَشصرِری    سالی ةی
ِ  صَی.حغِِس افشهیً نی سرعت 
 2015در  کيػُن،  حػا  ةػؽؽ  ةغػق  در ػؽفّج ـاالىث افؾاِق ةّلخؽِو

 كاةػل  ركػػی  نياظق ٍهث در ـال ػؽفّج اِو در ؾالهً، ةٌاحفاؽ افخاد. 
ـاةلٌ ةػؽای   ةاد ه عُركّػی فخُهلخاِّک ةا افؾاِلی ةی. داكج نالضؼٌ

كػػً   دهنّو ـال نخُالی ةّلخؽِو ـَم از نشهُع ػؽفّج سػِِػ افؾهدً
نةػی ىّػؾ ةغػق    درنػ، ةٌ عُد اعخهػاص دادىػػ. ةػؽؽ    44را، ةا ركم 

اکيػُن در ـػعص سَػاىی     را حلکّل داد. ٍمناىػً  اؾؼهی از درنػ ةاكی
ِؽ از نشهُع ػؽفّج عالم ةٌ ةؽؽ حشػِػپؼ كػً ػؽفّج ـاالىث اضافٌ

، 2015ٍای ففّلی ةّلػخؽ اـػج. در پاِػان     ـُعج كػً ةٌ ٍهث اضافٌ
درنػ از کل ةؽؽ  4/23ػؽفّج حشػِػپؼِؽ نُسُد، ةؽای حأنّو ضػهد 

 نةی ةُد.ؽؽدرنػ نؽةُط ةٌ ة ۶/1۶کؽد کٌ سَان کفاِج نی
در ـؽاـؽ دىّا كخاب ِافخو حغِّّؽ ةغق ةؽؽ از لطاظ فيی، اكخهػادی ه  
ةازار ادانٌ ِافج ه ةفّاری از کلُرٍا ةؽای پاـغگُِی ةٌ چالق اداام 

ٍػای فيػاهری،    حشػِػپؼِؽٍا در كتکٌ دـج ةٌ کػار كػػىػ. پّلػؽفج   
، ةٌ گفخؽش ةٌ ةازارٍای سػِػ ةا نياةؽ ةَخؽ ه ةَتُد كؽاِط حأنّو نالی

 ٍا در اِو ـال کهک کؽدىػ.کاٍق ٍؾِيٌ
حػُدً   گؽناِی ه ةؽعی نياةؽ زِفػج  نةی، زنّو الکخؽِفّخث ضانل از ةؽؽ
 كػاىُىی  چَػارچُب  ه عػُب  نيػاةؽ  ةا نرال در كؽاِط نعلُب آةٌ ظُر

ٍػای   ٍاـج کٌ در ـعص هـّؿی كاةل ركاةج ةا ـُعج نفخطکمو نػت
خُهلخاِّػک ىّػؾ ةػا    ففّلی ٍفخيػ. ةػادی رهی علػکی ه عُركػّػی ف   

ٌ  ػؽفّج  اذػؽات ٍػا ه   ٍای سػِػ ففّلی، ضخی ةػهن درىؼؽگؽفخو ٍؾِيػ
ٍا  ةّيی ، اىخؼارٍا ه پّق201۶ه اهاِل  2015پؼِؽىػ. در  عارسی، ركاةج

ٍای پػاِّو   ٍا ةٌ حطلق پُّـج ه كّهج ةؽای ةَتُد ةّق از پّق ٍؾِيٌ
هلػػٌ ای در نياكهػػات ةؽگؾاركػػػً در نيػػاظق نغخلػػف از سـػػاةلٌةػػی

 ننؽِکای الحّو، عاهرنّاىٌ، كهال نفؽِلا ه ٍيػ ةؽىػً كػىػ.
ٍهچيػان حطػج    2015در ـعص سَاىی، حُلّػ ةػؽؽ حشػِػپػؼِؽ در   

کػٌ  -ـلعث نُلػٍای ةؾر  آةؽای نرػال نلّػاس نگػاهات ه ةػاالحؽو     
ٌ    ٍای ةؾر  حأنّو ٍا كؽکج نالک نن گػؼاران   کييػػة ةػؽؽ ه ـػؽناِ

ةازارٍاِی هسُد دارىػ کٌ حُلّػػ  كؽارداكج. ٍهؾنان،  -ةؾر  ٍفخيػ
ٍا رهىق گؽفخٌ ه ِا كؽهع ةػٌ رهىػق    نلّاس در نن- پؽاکيػً ه کُچک
ٍػای   اـج. ةيگالدش ةؾرگخؽِو ةازار دىّا ةؽای ـّفػخم   گؽفخو کؽدً

اـج ه ـاِؽ کلُرٍای درضال حُـؿٌ آناىيػ کيّا،  عُركّػی عاىگی 
ر نـّا،  ةؽزِل ه گُِان اهگاىػا ه حاىؾاىّا در نفؽِلا، چّو، ٍيػ ه ىپال د

ٍػای حشػِػپػؼِؽ    مدر ننؽِکای الحّوو كاٍػ گفخؽش ـؽِؽ ـّفػخ 
ٍای کُچک نتخيػی ةػؽ حشػِػپػؼِؽٍا     كتکٌ نلّاس، ازسهلٌ-کُچک

کييػ ةؽؽ حػأنّو   ٍفخيػ، حا ةؽای نؽدنی کٌ دهر از كتکٌ زىػگی نی
كانل اـػخؽالّا، ارهپػا،    -ِافخٌ  کلُرٍا ه نياظق حُـؿٌ از ظؽفی كُد.

كاٍػ ركػ كاةل نالضؼث حؿػاد نلػخؽکّو   -ژاپو ه ننؽِکای كهالی 
 کييػ. اىػ کٌ عُد ةؽؽ نُرد ىّازكان را حأنّو نی عاىگی ه نيؿخی

 سسناُش ه ةذش گسناُش
های شصرر شا   ها ههچيان ىسخ آگاهی یشحال افشاُش اسج  انا چالش

 یهيرححج حاثِس قساش نی
درنػػ از اىػؽژی ىَػاِی ةػؽای      5ٍای حشػِػپؼِؽ ىػُِو حلؽِتػا     اىؽژی

ٍػا ه نػياِؽ ـؽاـػؽ سَػان را حػأنّو       گؽناِق ه ـؽناِق ـػاعخهان 
کهخػؽی از نن ةػا    ه ةغق حُدً زِفجکييػ، کٌ كفهج ؾهػة نن ةا  نی

كُد. ةا هسُد اِػو، حلؽِتػا     گؽناِی حأنّو نی عُركّػی ضؽارحی ه زنّو
ٍػای   ىؽژی ةػؽای گؽنػاِق نتخيػی ةػؽ ـػُعج     ـٌ چَارم از نهؽؼ ا

 ففّلی اـج.
ٍػای گؽنػاِق ه ـػؽناِق     اگؽچٌ نشهُع ػؽفّػج ه حُلّػػ فيػاهری   
ٍای ركػ سَػاىی   ىؽخ 2015حشػِػپؼِؽ ٍهچيان افؾاِق ِافج، انا در 
ٍای سَاىی پاِّو ىفج ةُد.  کاٍق پّػا کؽد، کٌ حا ضػی ةٌ ؾلج كّهج

 در .ةُدىػػ  نخفػاهت  نغخلف ُاضیى در حُسَی كاةل ةٌ ظُر رهىػٍا التخٌ
 ٍػای  ـّفػخم  حؿػػادی از  ةا عُركّػی اىؽژی ارهپا هِهً در ةٌ ه 2015
ٌ  درضالی .كػ اداام ای نطلٌ گؽناِق ٌ  کػ ٌ  در ضػال افؾاِلػی   حُسػ  ةػ
 حشػِػپؼِؽ اىؽژی از اـخفادً دارد، هسُد ای نطلٌ ـؽناِق ٍای ـّفخم
 .اـجةُدً  ىادر حاکيُن ٍاـّفخم اِو در

ٍای ـّاـخی از گؽناِق ه ـؽناِق حشػِػپؼِؽ، ٍهچيان ةفّار  ضهاِج
ٌ   ٍاـج. انػا ةػٌ راػم چػالق     کهخؽ از ـاِؽ ةغق  دار ةػازارِ  ٍػای ادانػ

هسػُد داكػج   ٍػاِی   ، ىلاى2015ٌگؽناِق ه ـؽناِق حشػِػپؼِؽ در 
ٍػای نػؽحتط    ٍػای ـّاـػی از فيػاهری    کٌ نگاٍی ه ضهاِجضاکی از نن

 ةاكػ. نهکو اـج در ضال افؾاِق
 

 ىقلهةذش حهل
 های حرُرپِضسفج یش ةازاشها  کاشةسیها ه زُسسادج

درنػ از ـُعج نُرد ىّاز  4کييػة ضػهد  ٍای حشػِػپؼِؽ حأنّو  اىؽژی
ةُدىػػ کػٌ ةغػق ؾهػػة نن      2015ای در سَػان در   ىلل سػادً هضهل

ٍای ناِؽ اعخهػاص داكػج. در اِػو ـػال،      ـُعج ٍهچيان ةٌ زِفج
ٍػای   ـػُعج  ناىيػ زِفج -ةازارٍا ه کارةؽدٍای سػِػ ٍا در  پّلؽفج
 ادانٌ ِافج. -ٍُاپّهاِی 

ٍػای  سػیو ه ساِگػاً   ان اِشاد زِؽـاعج ةؽای هـاِل ىللّث گازـُز آـی
ٍػای   گّؽی ٍهچيان گفخؽش ِافج، ه ةٌ اِػو حؽحّػب فؽنػج    ـُعج

 نخػان نغهُنػا  در ارهپػا فػؽاٍم گؽدِػػ.      سػِػی ةؽای اداام زِفج
ـػتک ه   ةؽكیٍای سػِػ در عُدرهٍای نؽحتط ةا پّلؽفجاعتار  اىخلار

داكج. ٍهچيػّو   ةؽكیىلل هـيگّو ىلان از پّلؽفج حطلّلات در ضهل
ٍػای نياـػب ةػؽای اداػام اىػؽژی       در نػُرد رهش  ٍای ةّلػخؽ  کاهش

 .ةؽكی ٍهچيان ادانٌ ِافجٍای كارژ عُدرهٍای حشػِػپؼِؽ در ساِگاً
ىلػل در  هحشػِػپؼِؽ در ةغق ضهلٍای  ٍای ـّاـخی از اىؽژی ضهاِج

ٍای نُسػُد در ةغػق ةػؽؽ کهاکػان راً زِػادی در      نلاِفٌ ةا ضهاِج
 پّق دارد.

 



 

 

  

 یهشىهای سِاسخی
، اکرؽ كؽِب ةٌ احفػاؽ کلػُرٍا در ـؽاـػؽ سَػان     2015حا پاِان ـال 
ٍا در پی حالش سَػاىی   ی ضهاِخی ساری داكخيػ. اِو ـّاـجٍا ـّاـج

هٍػُاِی ظػی کيفػؽاىؿ حغّّػؽ اكلػّم در       ةؽای کاـخو از حغّّػؽات نب 
 پارِؿ، حُسَات ةّلخؽی را ىّؾ ةٌ عُد سلب کؽدىػ.

 2015حؿػاد کلُرٍای دارای ـّاـج اىؽژی حشػِػپؼِؽ ةار دِگػؽ در  
کلػُر دارای اٍػػاؼ    143کػم   حا پاِان اِو ـال، دـجافؾاِق ِافج. 

ٌ اىؽژی حشػِػپػؼِؽ ةُدىػػ آةػػهن درىؼؽگػؽفخو      ٍػای نػػىؼؽ    ةؽىانػ
ٍػػای ضهػػاِخی اىػػؽژی کلػػُر دارای ـّاـػػج 14۶ه نلػػارکج نلػػیو 

اـخاىی/اِالخی ةُدىػ. چيػ نؽسؽ ذِهػالح   نلی ِا حشػِػپؼِؽ در ـعُح
ٍای عُد را  ادىػ ه ـّاـجةليػپؽهازی در زنّيث اٍػافلان را افؾاِق د

حؽ ـاعخيػ، اگؽچٌ ةفّاری ٍم ضهاِج عُِق را از حشػِػپػؼِؽٍا   كُی
 کاٍق دادىػ.

 های ةذش ةسقسِاسج
 گزاشان اسجيان کاىَن حَحٌ سِاسجةذش ةسق ههچ
ٌ   گؼاران ةؽ فياهری حهؽکؾ ـّاـج هِػهً   ٍای حُلّػ ةؽؽ حشػِػپػؼِؽ، ةػ

، 2015حػاهم ِافػج. حػا پاِػان    عُركّػی فخُهلخاِّک ه ةادی ٍهچيان 
ٍای نهُةی ةؽای نؽسؽ ذِهالح کلُری ِا اـخاىی/اِالخی ـّاـج 110

ٌ     وFeed-inآ عؽِػ حضهّيی حػؽِو   كػػً  داكػخيػ. اِػو ـّاـػج پؼِؽفخػ
 كُد.ـازهکار حيؼّهی ةؽای حؽهِز ةؽؽ حشػِػپؼِؽ نطفُب نی

 ٍای اعّؽ كخاب كاةل حُسَی گؽفخػٌ اـػج ه   ةؽگؾاری نياكهٌ در ـال
ٍػای عؽِػػ حضػهّيی     در حؿػاد ره ةٌ افؾاِلی از کلُرٍا ةػؽ ـّاـػج  

ٌ   ۶4کم دـج 2015كُد. حا پاِان  حؽسّص دادً نی ٍػای  کلػُر نياكهػ
ٌ  ةُدىػ. پّليَادٍای ةی اىؽژی حشػِػپؼِؽ ةؽگؾار کؽدً ای چػٌ از   ـػاةل

ىؼؽ كّهج ه چٌ از ىؼؽ ضشم در نّػان کلػُرٍای در ضػال حُـػؿٌ ه     
كُد. اعّؽا  کلػُرٍای ارهپػاِی ىّػؾ ةػٌ ةؽگػؾاری      ىُػَُر نلاٍػً نی
دٍػػػ کػػٌ . اِػػو گػػؽاِق ىلػػان نػػیاىػػػپّػػػا کػػؽدًنياكهػٌ گػػؽاِق  

 ٍای ارهپا در ضال حغّّؽ سَج اـج.ـّاـج
گّػػؽی عػػالم ِػػا  ٍػػای اىػػػازً کلػػُر ـّاـػػج 52ةػػٌ ؾػػالهً، در 

نُرحطفاب عالم ساری ةُدً اـػج. از سهلػٌ در چَػار ىلعػٌ در     
لعٌ در ـعص اـػخاىی/اِالخی ـّاـػج سػِػػی    ـعص نلی ه در پيز ى

ٌ  ٍای نالی ازسهلٌ کهػک  کارگؽفخٌ كػ. ـّاـج ةٌ ٍػا ه   ٍػا، هام  ٍؾِيػ
ٍػای   ٍای نالّاحی ةٌ ؾيُان اةؾار نَهی در حؽهِز ىهب پػؽهژً  نلُؽ

ٍای اىؽژی حشػِػپؼِؽ ةاكی ناىػ. ةفػّاری از   سػِػ ه حُـؿث فياهری
پّلػتؽد حشػِػپػؼِؽٍا در    ٍا ةؽای کلُرٍا از حؽکّتی از اِو ـّاـج

 گّؽىػ. ةغق ةؽؽ ةَؽً نی

 های ةذش گسناُش ه سسناُشسِاسج
 هاسجيان ةسِاش کهخس از ساُس ةذشنِشان حهاُج ههچ

ٍای ضهاِػج از گؽنػاِق ه ـػؽناِق     ـؽؾج گفخؽش احغاذ ـّاـج
ٍػاِی   ٍهچيان نرام ةاكی ناىػ. ـّاـج 2015حشػِػپؼِؽ در ظُل ـال 

ةّلخؽ ةٌ ـهج گؽناِق حشػِػپؼِؽ نخهاِل ٍفخيػ اىػ،  کٌ  احغاذ كػً
ٍػػػای حػػػا ـػػػؽناِق حشػِػپػػػؼِؽ، ه در درسػػػث اهل ةػػػؽ ـّفػػػخم

ٍای عاىگی ه حشاری ٍهچػُن   حِؽ عُركّػی در ـاعخهان نلّاس کُچک
 ٍای عُركّػی نخهؽکؾىػ.نةگؽنکو

 ةػؽای  اٍػػافی  دارای سَان ـؽاـؽ در کلُر 44 حلؽِتا  2015 پاِان حا
 نػػىؼؽ  ٍای ةؽىانٌ اٍػاؼ، اِو. ةُدىػ حشػِػپؼِؽ ـؽناِق ه گؽناِق
 نلل ـازنان ىانثپّهان چارچُب ةٌ كػً ارـالو INDCsآ نلی نلارکج
 ه اردن ٍؽزگػُِو،  ه ةُـػيی  ـُی ازو UNFCCCآ اكلّم حغّّؽ در نخطػ
 ـػال،  اِػو  ظػُل  در کلػُر  21 کػم دـج. گّؽددرةؽنی ىّؾ را ناالهی
  ه داكػػخيػ حشػِػپػػؼِؽ ـػػؽناِق ه گؽنػػاِق ةػػؽای استػػاری ضػػُاةط
 ػػػػػػػ

ٌ  اِػالخی /اـخاىی ِا نلی ـعص در سػِػی ضاةعث ٍّچ  افػؾهدً  ٍػا نن ةػ
 ضهػاِخی  ٍػای ـّاـػج  احغػاذ  پّلػؽفج  اىػػ   ـؽؾج دلّل ةٌ. ىلػ

 اـػػخفادة نػػُرد ـػػازهکار حػػؽِونَػػم نػػالی  ٍػػاینلػػُؽ حيؼّهػػی،
 ةػؽ  حشػِػپػؼِؽ  ـػؽناِق  ه گؽناِق از ضهاِج ةؽای گؼارانـّاـج
 .ناىػ سای

 ىقلهحهل ةذش هایسِاسج
 هاسَدجیهم زُسج ىسل سَی ةٌ هاحهاُج حٍج حغِِس ه آشام حَسعث
 در حشػِػپػؼِؽ  ىلػل هضهل ةغق در احغاذكػً ٍایـّاـج ٍهث حلؽِتا 
 از ضهاِػج  ةػا  - ای سػادً  ىلػل هضهػل  ةٌ گؼكخٌ، ـال ناىيػ ةٌ ،2015
ٌ  ٍػاِی  ـّاـػج . كػػ  نی نؽةُط - ٍا ـُعج زِفج نهؽؼ ه حُلّػ  کػ
 از اـػخفادً  ٍهچيّو ه حشػِػپؼِؽ ٍایاىؽژی ه ةؽكی ىللّث هـاِل پُّىػ

ٌ  کييػ نی حؽهِز را درِاِی ه رِلی ٍُاِی، ىلل ه ضهل در حشػِػپؼِؽٍا  ةػ
 .اىػِافخٌ حُـؿٌ کيػی
 ـعص در کلُر ۶۶ در ٍا ـُعج زِفج استاری ضُاةط ،2015 پاِان حا
 ٍاضهاِج سػِػ، ٍای ـّاـج حػهِو در. ةُد ساری اـخاىی/اِالخی ِا نلی
ٌ  ٍػای  ـُعج زِفج ـُی ةٌ ای فؾاِيػً ظُر ةٌ  سَػج  حغّّػؽ  پّلػؽفخ

 احغاذكػػة  ٍػای ـّاـج ةّلخؽ سَاىی ـعص در کٌ ٍؽچيػ ،ِافخٌ اـج
 .ٍفخيػ نخهؽکؾ ٍاـُعجزِفج اهل ىفل ةؽ کيُىی

 نحلی ه صٍسی حخرُرپزُس اىسژی هایسِاسج
 ىَآهشاىٌ هایسِاسج ةا ههساً پِضخازی ُافخوایانٌ
 ةؽ عُد حأذّؽ گفخؽش ةٌ راً، پّلخازان ؾيُان ةٌ ٍا،كَؽداری ه كَؽٍا
 ه  كػَؽی  ٍػای دهلػج  اٍهّج ةا ىلق. دادىػ ادانٌ اىؽژی سَاىی گؼار
ٌ  حػؽهِز  در نطُر اكلّم نطلی سُانؽ  اىػؽژی  ٍػای  فيػاهری  کػارگّؽی  ةػ

ٌ  ةُد نُاردی از هـّؽ، نلّاس در حشػِػپؼِؽ  اكلّهػی  نػؼاکؽات  در کػ
 .كػ حأکّػ نن ةؽو COP21/21کُپآ پارِؿ
 عؽِػػ  ه استػاری  ضػُاةط  حيؼّهػی،  ٍػای ـّاـج از حؽکّتی ةؽ كَؽٍا
 عُد  اـخطفاػی ضُزة در حشػِػپؼِؽٍا حُـؿث از حا کؽدىػ احکا نفخلّم
 .کييػ ضهاِج
 گػػؽاحؿ هو ٍليػػػآ ننفػػخؽدام ناىيػػػ - كػػَؽٍا از ایپػػارً ،2015 در
ٌ  را حشػِػپؼِؽكان گؽناِق ةغق کٌ كػىػ نخؿَػ -و احؽِقآ  حُـػؿ

 ةيػف  هو سيػُةی  نفؽِلػای آ حػاهن  کّپ سهلٌ از - دِگؽ ایپارً ه دٍيػ
ٌ  حشػِػپؼِؽٍا حؽهِز ةؽای را حيؼّهی اةؾارٍای -و کاىاداآ . کارةفػخيػ  ةػ
 نکؾِک کيّا، كانلآ نلی ٍای دهلج از حؿػادی ىّؾ ىلل ه ضهل ةغق در
 در پاِلُت ؾيُان ةٌ را ٍاـُعجزِفج حؽکّب الؾانی ضُاةطو هِخيام ه

 .اىػکؽدً نااز كَؽٍا ةؽعی
 ه ِافػج  گفػخؽش  2015 در «حشػِػپػؼِؽ  اىػؽژی  نػدرنػ» سيتق
 در ِػُرهال  كػَؽ  ه کافؿ ةيػر ، ةاِؽهن ىاضّث سهلٌ از سػِػی اؾضای
 ننؽِکػاِی  كػَؽٍای  کاىػادا،  در هىکُهر ه نکففُرد كَؽـخان اـخؽالّا،
ُ  ـػو  هو ـػُحا  نّيٌآ راچفخؽ ٌ و کالّفؽىّػا آ دِِگػ  كػهار . پُّـػخيػ  نن ةػ
 ِػا  اىػؽژی  نػدرنػػ  ةٌ اىػ كػً نخؿَػ کٌ سَان ـؽاـؽ از كَؽٍاِی
ٌ  ِاةيػػ،  دـجو ٍاةغق حهام درآ حشػِػپؼِؽ ةؽؽ  ضػال  در ـػؽؾج  ةػ

 .اـج افؾاِق
ٌ  ِکػػِگؽ  ةػا  ٍهکاری ةٌ عُد نؿهُل اٍػاؼ ارحلای ةؽای كَؽٍا  ادانػ
 ه نلػی  ةػاالی  ـػعص  ٍاینلارکج ةٌ پُّـخو ظؽِق از سهلٌ از دادىػ؛
 «.كَؽداران پّهان» ه« كَؽداران نّراؽ» چُن اینيعلٌ
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 5102های اىسژی حخرُرپزُس  صادط
     

  

 5102 5102 
     

     گزاشی سسناٌُ

     

 9/582 243 نّلّارد دالر 1ٍای حشػِػپؼِؽ در ةؽؽ ه ـُعج گؼاری سػِػ آـاالىٌو ـؽناٌِ
     

     ةسق

     

 582 ۶۶5 گّگاهات نةیو ػؽفّج ةؽؽ حشػِػپؼِؽ آدر نشهُع، اّؽ از ةؽؽ
 04829 10401 گّگاهات نةیو ػؽفّج ةؽؽ حشػِػپؼِؽ آدر نشهُع، كانل ةؽؽ

 041,2 1003۶ گّگاهات 2نةی ػؽفّج ةؽؽ 

 ,01 101 گّگاهات 3ةؽؽ ػؽفّج زِفج 

 2,2 426 ـاؾج حؽاهات ةؽؽ آـاالىٌو زِفجحُلّػ  

 5/01 6/12 گّگاهات گؽناِی ػؽفّج ةؽؽ زنّو 

 555 144 گّگاهات ػؽفّج عُركّػی فخُهلخاِّک 

 8/2 3/4 گّگاهات ضؽارحی عُركّػی نخهؽکؾػؽفّج ةؽؽ  

 211 340 گّگاهات ػؽفّج ةؽؽ ةادی 
     

     گسنا

     

 212 406 ضؽارحی -گّگاهات 4گؽم عُركّػی ػؽفّج نب 
     

     هىقل حهل

     

 1/98 5/64 نّلّارد لّخؽ حُلّػ احاىُل آـاالىٌو 

 0/11 4/30 نّلّارد لّخؽ دِؾل آـاالىٌو حُلّػ زِفج 
     

     ها سِاسج

     

 051 1۶4 # کلُرٍای دارای اٍػاؼ ـّاـخی
 001 110 # حیو نی عؽِػ حضهّيی آاؼ ٍای ٍا/کلُرٍای دارای ـّاـج ٍا/اـخان اِالج
ِالج ـخان ا ج ٍا/ا ّـا ٍای دارایـ  َهٌّ ٍا/کلُر ـخاىػارد آنرپی ای/ ٍایـ   011 65 # اسو ـتػ حشػِػپؼِؽ ا

 2, ۶0 # 5نياكهث ركاةخی ؾهُنی ةؽگؾاری نياكهٌ/ ٍای کلُرٍای دارای ـّاـج
 50 21 # ةؽای گؽناِقاستاری/الؾانی  ضُاةطکلُرٍای دارای 
 ,, ۶4 # ۶ٍا ـُعج ضُاةط الؾانی ةؽای زِفجکلُرٍای دارای 

     

 
حُدة  زِفج ه گؽناِی زنّو ةادی، ةؽؽ ٍای پؽهژً حهانی كُد ؾتارحيػ از0 ٍاِی را کٌ كانل نی ه پؽهژً ةُدً ةلُنتؽ  ىُ ٍای اىؽژی حأنّو نالی از کييػ، نی گؾارش را گؼاری ـؽناٌِ کٌ ٍاِی دادً 1

 ٍػای  پػؽهژً  ؾيػُان  زِؽ ه ةؽنهرد سػاگاىٌ نُرت ةٌ نگاهات 1 از کُچکخؽ ٍای پؽهژً کٌ عُركّػی، ةؽؽ ٍای پؽهژً نگاهات؛ حهانی 50 حا 1 ةّو نةی ةؽؽ ٍای پؽهژ نگاهات؛ حهانی 1 از ةؾرگخؽ
 .ةّلخؽ ِا لّخؽ نّلُّن 1 ـاالىٌ حُلّػ ػؽفّج ةا ـُعج زِفج ٍای پؽهژً حهانی ه اكّاىُـی؛ اىؽژی ٍای پؽهژً حهانی ؛اىػ كػً لطاظ کُچک پؽاکيػة ػؽفّج ِا نلّاس کُچک

ةّػاىگؽ حفػاهت ةػّو     گّگاهات ىلان دادً كػً در  اِػو سػػهل،   1003۶ً ةُد. نلػار کؽد گؾارش گّگاهات 10055 را 2014 پاِان در نةی ةؽؽ سَاىی ػؽفّجنشهُع  ،2015 نر اس سی 2
ٍاِی کػٌ در ظػُل ـػال از     ةاكػ. ةا در ىؼؽ گؽفخو نّؾان ىانؿّو ىّؽهگاً گّگاهاتو نی 25ىهب كػ آ 2015گّگاهاتو ه ػؽفّج سػِػی کٌ در ظُل  100۶4آ 2015ػؽفّج در پاِان 

ای را از  ذعّػؽً  کيػ حا ػؽفّج عالم حلهتٌ نر حالش نی اس ةُدً ةاكػ. ةٌ ؾالهً، سی گّگاهات 1003۶ةؾرگخؽ از  2014نػار عارج كػىػ ِا ةازحُاىی كػىػ، نهکو اـج ػؽفّج در پاِان 
 نةی ضؼؼ ىهاِػ. ٍای ػؽفّج ةؽؽ دادً

 ٍای در دـخؽس ةاكػ. دادً وحؽِ ننػً ةُد افؾاِق ِافج، حا ةّاىگؽ حازً 2015نر  اس انالح كػ ه ىفتج ةٌ نىچٌ در سی 2014ةؽؽ نؽةُط ةٌ  ػؽفّج زِفج 3
 .اـج اهلٌّ حغهّو ِک 2015 ةٌ نؽةُط ؾػد. دگّؽ نیدرةؽ رانةی  کلکخُرٍای فلط عُركّػی گؽم نب ػؽفّج ةٌ نؽةُط ٍای دادً 4
 اىػ. ٍاِی را ةؽگؾار کؽدً در ٍؽ زنان حا ـال نُرد ىؼؽ نياكهٌ کٌ دٍػ نی ىلان را کلُرٍاِی حؿػاد نياكهٌ ركاةخی ؾهُنی، /ةؽگؾاری نياكهٌ ةٌ نؽةُط ٍای دادً 5
ٍػم   ه ننػػً،  وحشػِػپػؼِؽ  اىػؽژی  ضهػاِخی  ٍػای  ـّاـػج آ 4 سػهل در ٍا ـُعج زِفج ضُاةط استاری/الؾانی ـخُن در کٌ ٍاِی ـّاـج ٍا، ٍم ـُعج زِفج نؽةُط ةٌ ٍای ـّاـج ۶

كُد. کلػُرٍاِی ةػٌ ؾيػُان دارای ـّاـػج در ىؼػؽ گؽفخػٌ        ننػً، را كانل نی وٍا ـُعج زِفج حؽکّب اـخاىی/اِالخی ه نلیآضُاةط الؾانی  وR25آ 25نر نؽسؽ سػهل در ٍاِی کٌ نن
  ٍا ساری ةاكػ. كُىػ کٌ دـج کم ِک ـّاـج نلی ِا اِالخی/اـخاىی در نن نی
 .اىػ كػً گؽد اؾلار ركم ِک ةا کٌ گؼاری، ه ـؽناٌِ ٍا ـُعج زِفج ،15 از کُچکخؽ اؾػاد از اّؽ ةٌ اىػ كػً گؽد نطّص اؾػاد ـهج ةٌ نلادِؽ حهانی :حَحٌ
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 ةازاش ه ظيعج شهىرهای
 اىسژیزُسج
 هسخير پاةسحا نضکالت انا ُافج ایانٌ شصر
 ةؽنهردن ةٌ ه ِافج ادانٌ 2015 در اىؽژیزِفج حُلّػ نّؾان افؾاِق
 نطّعیزِفج اٍػاؼ ةٌ ه کلُرٍا ةؽعی در اىؽژی فؾهىی ةٌ ره حلاضای
 ةٌ کٌ ةُد، رهةؽه ىّؾ ٍاِیچالق ةا ةغق اِو اِو، هسُد ةا. رـاىػ ِاری
 در ٍاـّاـج در حؽدِػ ه ىفج پاِّو ٍایكّهج ةٌ حُاننی عاص ظُر
 .کؽد اكارً کلُرٍا از ةؽعی
 ةٌ 2015 در نيؿخی کارةؽدٍای ه ٍاـاعخهان ةؽای گؽنازِفج حُلّػ
 3 ضػهد گؽنازِفج ىُِو کارةؽدٍای کٌنن سهلٌ از ِافج، افؾاِق نرانی
 گؽناِق ةؽای حُدًزِفج از اـخفادً. كػ ةّلخؽ 2014 ةٌ ىفتج درنػ
 داكخٌ حُسَی كاةل ركػ كؽكی ارهپای ه ةالخّک ضُزة نياظق در اینطلٌ
 نخُـط ظُر ةٌ - گؽنازِفج از حؽـؽِؽ ةفّار ةؽؽزِفج از اـخفادً. اـج
 در هِهًةٌ نن حُلّػ نّؾان ه ِافخٌ افؾاِق - درنػ 5 ضػهد ـالّاىٌ

 .اـج کؽدً ركػ ـؽؾج ةٌ ةؽِخاىّا ه نلهان ژاپو، چّو، کلُرٍای
 در نطهُل اِو حُلّػ نّؾان. ِافج افؾاِق درنػ 4 احاىُل سَاىی حُلّػ
 ؾلج ةٌ دِؾلزِفج سَاىی حُلّػ. ةُد ـاةلٌةی ةؽزِل ه نخطػً اِاالت
 هسُد ةا. ِافج کاٍق اىػکی نـّاِی ةازارٍای از ةؽعی در نطػهد حُلّػ
 اِاالتآ نن حُلّػکييػة انلی کلُرٍای در نطهُل اِو حُلّػ ركػ اِو،
 ٍاـُعجزِفج  حؽکّب ةؽای الؾانی ضُاةط. ِافج ادانٌو ةؽزِل ه نخطػً
ُِ  كّهج کاٍق دلّل ةٌ ٍاـُعجزِفج ةؽای حلاضا ننػن پاِّو سل

 نطهُل، اِو نِيػة ةازار در حؽدِػ انا گؽفج، را ففّلی ٍایـُعج
 .کؽد نطػهد را ـال ظُل در سػِػ حُلّػ عط اضػاث در گؼاریـؽناٌِ
ٍای پّلؽفخٌ ادانٌ ـُعجـازی ه حُـؿث زِفج، سؽِان حشاری2015در 

ٍا ةا ٍؽ ده فؽنِيػ ضؽارحی ه ـُعجِافج ه ػؽفّج ه نّؾان حُلّػ زِفج
 خؽش پّػا کؽد. زِفخی گف

 گسناُیزنِو حساشت ه ةسق
 نراى   حَسرعٌ   ةرایی  شُسر   ه فسِلی های سَدج پاُِو قِهج
 صر پاُراش شصر ایانث

 نػار هارد گؽناِیزنّو ةؽؽ سػِػ ػؽفّج نگاهات 315 ضػهد 2015 در
 حلؽِتا  ـال، اِو ظی. رـّػ گّگاهات 2/13 ةٌ سَاىی ػؽفّج نشهُع ه كػ
 پاِّو كّهج. كػ حُلّػ گؽناِیزنّو ةؽؽ وTWhآ ـاؾجحؽاهات 45

 ٍاپؽهژً اِو حُـؿث ةاالی ٍهّلٌ ٍایرِفک ٍهؽاً ةٌ ففّلی ٍایـُعج
 ىهب ةا حؽکٌّ. نهرد هسُد ةٌ گؽناِیزنّو ةؽؽ ةؽای را ىانعلُةی كؽاِط
 .ةُد ةازار اِو پّلخاز ـال، در كػًافؾهدً ػؽفّج از ىّهی
 پخاژهل 242 ضػهد ةٌ 2015 ـال در گؽناِیزنّو اىؽژی از نفخلّم اـخفادة

 وGWthآ ضؽارحی-گّگاهات 2/1 حلؽِتا  كػن افؾهدً ةا. رـّػو ـاؾجحؽاهات 45آ
 در. رـّػ ضؽارحی-گّگاهات 4/21 ةٌ سَاىی ػؽفّج نشهُع 2015 در
 اىؽژی از نفخلّم اـخفادة ركػ ىؽخ ـالّاىث نّاىگّو ، اعّؽ ٍایـال
 .اـج ةُدً درنػ 3 از ةّق کهی گؽناِیزنّو

 آةیةسق
 افررشاُش ةررٌ شه سررٍم ه اقلِهرری نذررااسات ةررٌ کررٌ ظرريعخی

 یهرنی پاسخ نخغِس حخرُرپزُسهای
ٌ  از اّػؽ آ نةػی  ةؽؽ سػِػ ػؽفّج گّگاهات 25 حلؽِتا   درو  ای ذعّػؽً  حلهتػ
 گّگػاهات  100۶4 ضػهد ةٌ سَاىی ػؽفّج نشهُع ه كػ اىػازیراً 2015
ٌ  كػُد نی زدً حغهّو. رـّػ ٌ  سَػاىی  حُلّػػ  نّػؾان  کػ  30640 ضػػهد  ةػ
 نُسػب  نػػاهم  ٍػای  ـػالی  علک ادانث. ةاكػ ِافخٌ افؾاِق ـاؾج حؽاهات
ٌ  از نيػاظق  از ةفّاری در نةی ةؽؽ ٍای ىّؽهگاً عؽهسی ةؽ نيفی حأذّؽ  سهلػ
ٌ  چػّو  داعلػی  ةػازار  اىلتاض. كػ نـّا كؽكی سيُب ه  ننؽِکا كارة  ادانػ
 ةا ٍهچيان كػ، افؾهدً ػؽفّخق ةٌ کٌ گّگاهاحی 1۶ ةا کلُر اِو انا ِافج،
 ةؽزِػل،  در ىّؾ اٍهّخی ةا ٍای ػؽفّج. کؽد ضفغ را عُد پّلخازی ،اعخالؼ
 .كػ اضافٌ الئُس ه کلهتّا کاىادا، نالؾی، هِخيام، ٍيػ، حؽکٌّ،

 نػيؿج  ّػؽ، غنخ حشػِػپؼِؽٍای افؾاِق ةٌ ره ـَم ه اكلّهی نغاظؽات
 ةازـازی ىُـازی،. دٍػ نی ـُؽ ةّلخؽ پؼِؽی حعتّق ـُی ةٌ را نةی ةؽؽ
 ةػازدٍی،  حػا  ِافج ادانٌ ةازارٍا از ةفّاری در نُسُد، انکاىات حُـؿث ه

 ره ـػَم  ةٌ پاـغگُةُدن. ِاةػ ةَتُد ـّفخم نهری حاب ه پؼِؽی اىؿعاؼ
 ةػؽ  ةّلػخؽ  حأکّػػ  نُسػب  ٍهچيػّو  نخغّػؽ  حشػِػپؼِؽٍای افؾاِق ةٌ

ٌ  ه ای ذعّػؽً  حلهتٌ ٍای ىّؽهگاً  ةػؽؽ  ةػا  نةػی  ةػؽؽ  حُأنػان  کػارگّؽی  ةػ
 .اـج كػً ةادی ه عُركّػی

 اقِاىَسی اىسژی
 ُافج ایانٌ ِکضيری ه انَاج حاشی هایفياهشی حَسعث

 ِکلػيػی  ةػؽؽ  كانل االب کٌ -اكّاىُـی  اىؽژی ػؽفّج ،2015 ـال در
 در. ناىػ ةاكی نگاهات 530 ضػهد در گؼكخٌ ٍهچُن -اـج و سؼرهنػیآ
 هزِػػ؛  اكّاىُـػی  اىػؽژی  نػيؿج  در نغػالفی  ه نُافػق  ةادٍػای  ـال، اِو
 ه عُد ٍای فياهری ننّؾ نُفلّج حُـؿث ةٌ ٍا كؽکج از حؿػادی کٌ ظُری ةٌ

 -ی ارهپػاِ  ٍػُای  ه نب در ةّلخؽ - كػً ةَّيٌ ِا سػِػ ٍای دـخگاً ىهب
 هركکفخگی اؾالم ةٌ نشتُر كؽکج ِک کمدـج کٌ ضالی در دادىػ، ادانٌ
 نػالی  حػأنّو  در نطػػهدِج  از دهرىهػاِی  ٍهچيان نيؿج نشهُؾث ه كػ
 .ةّيػنی عُد رهی پّق را ؾهُنی ٍایةُدسٌ فؽای
 در اكّاىُـػی  اىػؽژی  كػػة  ىهب ٍای ـّفخم اعّؽ، ٍای ـال ةّلخؽ ٍهاىيػ
 ىغفج، هٍلث در ٍا فؿالّج ةّلخؽ ه ةُدىػ ىهاِلی ٍای پؽهژً ؾهػحا  2015
 انُاج اىؽژی حتػِل حشَّؾاتةؽ  دهم، هٍلث در ه کليػی اىؽژی فياهری ةؽ

 .ةُد نخهؽکؾ

 فخَهلخاُِ  دَشصِری
 حرُر ةازاشهای ةٌ سسُ  گسخسش ه ساةقٌةی ىعب

 ةٌ ىفتج ركػ درنػ 25 ةا فخُهلخاِّک عُركّػی ةازار ،2015 در
 اِو ةٌ ه کؽد ذتج را كػً افؾهدً ػؽفّج گّگاهات 50 رکُرد ،2014
 در ـالّاىٌ ةازار. رـّػ گّگاهات 224 ةٌ نن سَاىی ػؽفّج نشهُع حؽحّب
 حا سَان در كػًىهب حشهؿی ػؽفّج از ةؾرگخؽ ةؽاةؽ دً ةٌ ىؾدِک 2015
 ژاپو چّو، ةٌ كػً،افؾهدً ػؽفّج اؾؼم ةغق ٍم، ةاز. ةُد حؽكتل دٌٍ ِک
 ضال در کلُرٍا حهام در کٌ ةازاری انا. داكج اعخهاص نخطػً اِاالت ه

 دلّل کٌ داكج سَاىی ركػ اِو در حُسَی كاةل ـَم ىّؾ اـج ػَُر
 . اـج ٍؾِيٌ ىؼؽ از فخُهلخاِّک عُركّػی پؼِؽیركاةج افؾاِق نن انلی
 ةؽای کافی ػؽفّج کلُر 22 ،2015 پاِان حا کٌ كُدنی زدً حغهّو
. اىػداكخٌ را نطل اِو از ةؽكلان نهؽؼ حلاضای درنػ 1 از ةّق حأنّو
 در نرال ةؽای اـج؛ ةّلخؽ ةفّار کلُرٍا از ةؽعی در ـَم اِو چيػ ٍؽ
 در چّو. درنػ 4/۶ نلهان در ه درنػ 5/۶ ُِىان در درنػ، 5/4 اِخالّا
 اِو از ةغلی. رـّػ درنػی 100 پُكق ةٌ رـاىیةؽؽ در ـال، اِو

 از كتکٌ از سػا فخُهلخاِِّک عُركّػی چلهگّؽ ىهب ضانل نُفلّج
 فخُهلخاِِّک ػیػػعُركّ حُلّػ نطػهدـازی اگؽچٌ. ةُد 2012 ـال
 ةؽؽ ةازار در سػی چالق ِک ةٌ كػن حتػِل ضال در كتکٌ ةٌ نخهل

 .اـج چّو فخُهلخاِّک عُركّػی
 ٍػای ـػال  ةازِاةی كػرحهيػ، سَاىی حلاضای ه سػِػ ةازارٍای ةؽننػن لعف ةٌ
ُّت ةا نيؿج اعّؽ  در  اهل حػؽاز  ٍػای كػؽکج  االب ه ِافج ادانٌ ةّلخؽی ك
 ٍػای  نياكهٌ در ای ـاةلٌ ةی پاِّو ٍای كّهج. کؽدىػ کار ةٌ نااز دهةارً 2015
 ه عاهرنّاىٌ حا الحّو ننؽِکای از نلّاسةؾر  فخُهلخاِّک عُركّػی ٍایپؽهژً
 از حػؽ  گػؽان  ٍهچيػان  ىّػؾ  ةػانی  پلػج  فخُهلخاِّک عُركّػی. كػ دِػً ٍيػ
 ه کػؽدً  ظػی  را كّهخػی  کػاٍق  نفّؽ ٍهان انا اـج نلّاس ةؾر  ٍای پؽهژً
 .اـج ركاةج كاةل ةؽؽ فؽهكیعؽدً كّهج ةا نياظق از ةفّاری در اکيُنٍم

 (CSPپی/اسسی) نخهسکش دَشصِری حساشحی ةسق
 افرشاُش  ه حَسعٌ حال یش نيااق سَی ةٌ حَحٌ قاةل حٍج حغِِس
 حساشحی اىسژی ذدِسۀ اههِج ُافخو

 110 نخطػػً  اِػاالت  ه نگػاهات  150 سيُةی نفؽِلای نگاهات،1۶0 نؽاکق
ٌ  ه کؽدىػ نػار هارد 2015 در را پی اس ـی ىّؽهگاً نگاهات  حؽحّػب،  اِػو  ةػ
 .رـّػ گّگاهات 5/4 ةٌ افؾاِق، درنػ 10 ضػهد ةا سَاىی ػؽفّج نشهُع
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ه « ـػػَهُی ععػػی»از ىػػُع  كػػػة سػِػػػىهػػب ٍػػایفيػػاهری ىّؽهگػػاً
اـػج ه ٍهگػی دارای ذعّػؽة اىػؽژی ضؽارحػی      « کييػة نؽکػؾی  درِافج»
پی دِگػؽی ىّػؾ    اس ٍای ـی و ٍفخيػ. حا پاِان ـال، ػؽفّجTES/اس ای آحی

 200نگاهاتو، نفؽِلای سيُةی آ 350نؽاکق آدر دـج اضػاث ةُدىػ0 در 
نگاهاتو، ؾؽةفخان ـؿُدی  110نگاهاتو، كّلی آ 121نگاهاتو، اـؽائّل آ

نگػاهاتو. اِػو نلػادِؽ     25نگػاهاتو ه ٍيػػ آ   50نگاهاتو، چػّو آ  100آ
دٍيػة حغّّؽ سَخی اـج کػٌ از ةازارٍػای ـػيخی آاـػپاىّا ه اِػاالت       ىلان

ةا ـعُح ةاالحؽ حػاةق ؾهػُدی نفػخلّم    نخطػًو ةٌ ىُاضی در ضال حُـؿٌ 
 و نُرت گؽفخٌ اـج.DNI/نیانآدی

گفخؽش ػؽفّج نيؿج در نياظق در ضال حُـؿٌ ادانػٌ ِافػج. ِکػی از    
پی در اِو  اس ٍای ـی ؾُانل چيّو گفخؽكی را ةاِػ ةؽىانث حػارکات پؽهژً

  ٍای ةؾر نن حللی کؽد. اضػاث ىّؽهگاً نياظق ه ىّاِز ةٌ هسُد ننػً در پی
ٍای ذعّؽة اىؽژی ضؽارحی ه  نگاهاتو ه اـخفادً از فياهری 100آةؾرگخؽ از 

ـازی علک، در ضال حتػِل كػن ةٌ ِک انؽ نخؿارؼ اـج. در اِو  عيک
ٌ    ـال، ٍهچيّو کاٍق كّهج پّليَادی در نياكهٌ هِػهً در   ٍػای نلػی ةػ

نفؽِلای سيُةی ه نؽاکق ادانػٌ ِافػج. کػاٍق ٍؾِيػٌ ه افػؾاِق ةػازدً       
ىّؾ از زنؽة نُضُؾاحی ةُدىػ کٌ در کاىُن حُسػٌ چيػػِو ةؽىانػث     ضؽارحی

 ای در ـؽاـؽ سَان كؽار داكخيػ.حطلّق ه حُـؿٌ

 گسناُش ه سسناُش حساشحی دَشصِری
ایانث شهىر کاهش سسعج شصر یش چِو ه اشهپا ه افشاُش ىعرب  

 نقِاسهای ةششگپسهژً
  ٌ ٌ   ػؽفّج سَاىی کلکخُرٍای ضؽارحػی كّلػ  2015در  دار ه ةػػهن كّلػ

 -ٍػا  در ضالی ةُد کٌ ركػ ةػازار نن  درنػ افؾاِق ِافج ه اِو ۶ةّق از 
ةا کػاٍق ـػؽؾج رهةػؽه     -لّل اىلتاض ةازارٍای چّو ه ارهپا ؾهػحا  ةٌ د

ةػٌ   كػػة سػِػػ   ٍای عُركّػی ىهب ؽفّج نةگؽنکودرنػ از ػ 44ةُد. 
در  چّو اعخهاص داكج ه پؿ از نن، حؽکٌّ، ةؽزِل، ٍيػ ه اِاالت نخطػً

گؽم حا پاِػان   ٍای ةؿػی سای گؽفخيػ. ػؽفّج حشهؿی کلکخُرٍای نب رحتٌ
ضؽارحی رـّػ. آةٌ کلکخُرٍای ٍػُاگؽم ىّػؾ   -گّگاهات 435ـال ةٌ ضػهد 

 354ضؽارحی دِگؽ افػؾهدً كػػو کػٌ ةػؽای حُلّػػ حلؽِتػا        -گّگاهات ۶/1
 ـاؾج گؽنا در ـال کافی اـج.حؽاهات

گؽ حا ضػ زِادی حفاهت داكج. داىهار ، حُـؿث ةازار از کلُری ةٌ کلُر دِ
ٌ ه نَم گؾارش دادىػ. اـؽائّل، نکؾِک، لَفخان ه حؽکٌّ از ركػی كاةل حُس

ٍای پاِّو ىفج ه گاز در ارهپػا ه ادانػث کػاٍق ـػؽؾج      ، كّهجانا در نلاةل
ـازی در چّو، از حلاضای اِو ةازارٍا کاـخيػ. ةا اِػو ضػال، حؿػػادی از     عاىٌ

ارهپاِی حشَّػؾات ضؽارحػی عُركػّػی حُاىفػخيػ ةػا حؿؽِػف       حُلّػکييػگان 
 ٍػا  ُد ةّفؾاِيػػ؛ ةؽعػی از اِػو نػػل    هکار سػِػ ةؽ فؽهش عٍای کفب نػل

ؾتارت ةُدىػ از0 پّليَاد كؽاردادٍای حأنّو گؽنػا ِػا كؽاردادٍػای كػؽکج     
 حؽ حأنّو نالی.ٍای ظُالىیعػنات اىؽژی، ِا پّليَاد دهرً

نلّػاس ةػؽای   ٍػای ضؽارحػی ةػؾر     ً از ـّفػخم ، گؽاِق ةٌ اـخفاد2015در 
ای ه ةػػؽای کارةؽدٍػػای نػػيؿخی ةّلػػخؽ كػػػ. ٍػػای گؽنػػاِق نطلػػٌكػػتکٌ
ٍای ةؾر  ةا نااز ـاعج هاضػ گؽناِق فؽنِيػی عُركػّػی   گؼاری ـؽناٌِ

 دٍػ.ای اـج کٌ از نااز ِک ؾهؽ حازً در اِو نيؿج عتؽ نیدر ؾهان، ىلاىٌ

 ةسق ةایی
ةسق حخرُرپزُس حرُرر  ىقرش یش حرال    ةششگخسُو نيت  ظسفِج 

 گَُی ةٌ حقاضای ةسقافشاُش یش پاسخ
ةؽؽ ةادی در ارهپا ه اِاالت نخطػً ىغفخّو ه در چّو دهنّو نيتؽ ػؽفّػج  

گّگاهات ةػٌ   ۶3گؾارش كػً اـج. در اِو ـال،  2015حُلّػ ةؽؽ سػِػ در 
ٌ  ػؽفّج سَاىی ةؽؽ ةادی افؾهدً كػ کػٌ ركػم ةػی     ای ةػُد ه نشهػُع   ـػاةل

كػػً ةػٌ    گّگاهات رـاىػ. ةّلػخؽ ػؽفّػج ىهػب    433ػؽفّج سَاىی را ةٌ 
 وNon-OECDآ «اّؽ ؾضُ در ـازنان حُـؿٌ ه ٍهکاری اكخهػادی »کلُرٍای 

اعخهاص داكج. چّو در اِو ضُزً پّلخاز ةُد. ةازارٍای سػِػی در ـؽاـؽ 
ٍػا ه   نفؽِلا، نـّا ه ننؽِکای الحّو ىّؾ ةٌ هسػُد ننػػ. ةفػّاری از كػؽکج    

نهردن ةٌ ـػُی اىػؽژی ةػادی ةػٌ ؾيػُان ةؽكػی       ىَادٍای عهُنی ةٌ رهی
  ٌ گػؼاران ةػؾر  ةػٌ ؾلػج      نعهئو ه ارزان ادانٌ دادىػ. ةفػّاری از ـػؽناِ

 زگلج ـؽناِث پاِػار ةؽؽ ةادی ةٌ اِو ـُ کلّػً كػىػ.ةا
 

گّگاهات  4/3ةغق فؽاـاضلی ِک ـال پؽكػرت را ـپؽی کؽد ه ةا احهال 
گّگاهات فؽاحػؽ   12ارهپا، نشهُع ػؽفّج سَاىی نن از ةٌ كتکٌ، االب در 

 رفج.
در ضال ضاضؽ، ةؽؽ ةادی در حأنّو حلاضای ةؽؽ حؿػادی از کلُرٍا ىللی 

کيػ. حؿػاد اِو کلُرٍا ره ةػٌ افػؾاِق اـػج. از سهلػث      اـاـی را اِفا نی
و، نلهان آةّق از 2015درنػ از حلاضا در  42حُان ةٌ داىهار  آ ٍا نی نن
 درنػو اكارً کؽد. 5/15در چَار اِالجو ه ارهگُئٌ آ درنػ ۶0

نيؿج ةار دِگؽ ِک ـال پؽكػرت را كاٍػ ةػُد، ه االػب حُلّػکييػػگان    
ةؽحؽ حُرةّو رکُردٍای ىهب ـاالىث عُِق را كکفخيػ. ةػؽای پاـػظ ةػٌ    

ٍػای سػِػػی در    حلاضای ره ةٌ افؾاِق در اـخفادً از ةؽؽ ةادی، کارعاىٌ
ػ. انا در اِو نلُلٌ نلکالحی ٍم هسػُد داكػج،   ـؽاـؽ سَان اضػاث كػى

ٍػای اىخلػال ه نطػهدـػازی     حُان ةٌ کهتُد زِؽـػاعج  کٌ ةؽای ىهُىٌ نی
 هِهً در چّوو اكارً کؽد.حُلّػ ةؽؽ ةادی آةٌ

 
 پساکيرً حخرُرپزُس اىسژی
 اىسژی ةٌ یسخسسی ةسای

 افرشاُش  ىَآهشاىرٌ   هکراش  کسرب  هرای  نررل  ةرازاش   نثترج  شهىرهای
 هاگزاشیسسناٌُ
 ثدرنػ از سهؿّج سَانو کٌ ؾهػحا  در نيعلػ  14نّلّارد ىفؽ آ 2/1حلؽِتا  
اكّاىُـٌّ ه زِؽ نطؽای نفؽِلػا ٍفػخيػ ةػػهن الکخؽِفػّخٌ زىػػگی      -نـّا
و ىلػق  DRE /راین ٍای اىؽژی حشػِػپػؼِؽ پؽاکيػػً آدی   کييػ. ـّفخم نی

 کييػ. رهزافؾهىی در حأنّو عػنات اىؽژی نُرد ىّاز اِو سهؿّج اِفا نی
زداِػی ه  ٍای اِشاد كػػً در فيػاهری، افػؾاِق نگػاٍی از سيگػل      پّلؽفج

پؽاکيػً را در  حشػِػپؼِؽ ٍای دهلخی انکان گفخؽش اىؽژیافؾاِق ضهاِج
لؽِتػا   فؽاٍم کؽدىػ. در پاِان ـال، ح 2015در  ٍای گؽناِق ه پغج ةغق
ٍػای پغػِج پػا  اـػخفادً      نّلُّن عاىُادً در ـؽحاـؽ سَان از اسػاؽ  25
 کؽدىػ.نی

ةازار عُركّػی فخُهلخاِّک پؽاکيػً ىّؾ ةٌ ركػ ه رهىق عُد ادانٌ داد. حػا  
عُركػّػِی سػػا از كػتکٌ در    -نّلُّن کاالی پّکُ 44ضػهدا   2015نّاىث 

     ٌ  300ای ةػٌ ارزش  سَان ةٌ فؽهش رـّػً ةػُد کػٌ نؿػادل ةػازار ـػاالى
کلػُر ِػا دارای نلػػاری     40حلؽِتػا    2015نّلُّن دالر اـج. حػا پاِػان   

كػة عُركّػی فخُهلخاِّک سػا از كػتکٌ ةُدىػػ، ِػا اِيکػٌ      ػؽفّج ىهب
ؾالهً چيػِو ٍؾار كتکث کُچک  ٍاِی ةؽای ضهاِج از نن داكخيػ. ةٌ ةؽىانٌ

نتُج، چّو، ٍيػػ،  نتخيی ةؽ حشػِػپؼِؽٍا در ضال کار ةُد کٌ ةيگالدش، کا
 نالی ه نؽاکق ةازارٍای انلی در اِو زنّيٌ ةُدىػ.  

   ٌ گػؼاری ةػُد.    اِو ـال كاٍػ رهىػٍای نرتج در ةػازار ه افػؾاِق ـػؽناِ
هکار ىُنهراىٌ ةالّػن عػُِق را ادانػٌ دادىػػ، از     ٍای کفب ٍهچيّو نػل
ٍای پؽداعػج ٍهػؽاً ه    حُان ةٌ گفخؽش اـخفادً از ـّفخم ٍا نی سهلث نن

پؽداعج در ضػّو  »ٍای  هکار پاهرٍاُِ، ظؽح ٍای رنؾدار، نػل کفب ارتک
دٍيػگان عػنات ِکپارچٌ ةا نطهػُالت نخيػُع از چػؽاغ     ه ارائٌ «اـخفادً

ـادة عُركّػی، رادُِ ه حلفو ٍهؽاً گؽفخٌ حػا نطهػُالت نرنػاىی ناىيػػ     
 حلُِؾُِن، اكارً کؽد.

ُىػػاگُىی از ةػػا ظّػػف گ 2015گفػػخؽش اىػػؽژی حشػِػپػػؼِؽ پؽاکيػػػً در 
اةخکػارات نػؽحتط    رـاىی نلغم ه ٍا، اٍػاؼ ةؽؽ نؾاِػًٍا ناىيػ  ـّاـج

ٍای نالی ه اّؽنػالی  ةا پغج پا  حشػِػپؼِؽ ضهاِج كػ. ٍهچيّو نلُؽ
کٌ ةؽ ِک فياهری نلغم اىؽژی حشػِػپؼِؽ نخهؽکؾىػ، ناىيػ نؿافّج از 

ؽژی نالّات ارزش افؾهدً ه ؾُارض گهؽکی، ةؽای ضهاِج از گفػخؽش اىػ  
 حشػِػپؼِؽ پؽاکيػً اـخفادً كػىػ.

 20ةؽىانػٌ ه حلؽِتػا     30الهللی كانل ضػػاكل   ٍا حو از ةازِگؽان ةّو دً
كتکٌ سَاىی ىّؾ در حُـؿٌ ه گفخؽش اىؽژی حشػِػپػؼِؽ پؽاکيػػً در   

الهللی ةٌ ظػُر   ٍای ةّو نلارکج داكخيػ. ةفّاری از ةؽىانٌ 2015ـال 
حشػِػپؼِؽٍا، در نفؽِلا ه ساٍػای   هِهً ةؽ ةَتُد دـخؽـی ةٌ اىؽژی ةا

 دِگؽ حهؽکؾ دارىػ.
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 گزاشیسسناٌُ هایحسُان
 ه حَسعٌیشحال کضَشهای پِضخازی ةا ساةقٌ ةی گزاشیسسناٌُ
 ىَظٍَش
ةٌ  2015ٍای حشػِػپؼِؽ در گؼاری سَاىی در ةؽؽ ه ـُعجـؽناٌِ
ـاةلٌ ةُد آةػهن درىؼؽگؽفخو نّلّارد دالر رـّػ کٌ ةی 6/255نّؾان 
 5دٍيػة و. اِو نلػار ىلان1نگاهات 50نةی ةؾرگخؽ از ٍای ةؽؽپؽهژً

نّلّارد  5/245اـج ه ةّق از رکُرد كتلی آ 2014درنػ ركػ ىفتج ةٌ 
گؼاری در ةٌ دـج ننػ. ةا درىؼؽگؽفخو ـؽناٌِ 2011کٌ در دالرو اـج 

گؼاری سػِػ در نگاهات، نشهُع ـؽناٌِ 50نةی ةؾرگخؽ از ٍای ةؽؽپؽهژً
ٍای حشػِػپؼِؽ آـؽناِق ه گؽناِق حشػِػپؼِؽ را كانل ةؽؽ ه ـُعج

 نّلّارد دالر ةُد. 6/325ضػاكل  2015كُدو  در ىهی
 5/2۶5ػؽفّج سػِػ ةؽؽ حشػِػپؼِؽ ةا  گؼاری سَاىی درـؽناٌِ 2015در 

نّلّارد دالِر اعخهاص ِافخٌ ةٌ ػؽفّج  130، ةّق از ده ةؽاةِؽ 2نّلّارد دالر
سػِػ حُلّػ ةؽؽ ةا ـُعج ذاال ـيگ ه گاز ظتّؿی ةُد. اِو ةّلخؽِو اعخالؼ 

نةی ٍای ةؽؽدر ظؽفػاری از حشػِػپؼِؽٍا حاکيُن ةُدً اـج. ضال اگؽ پؽهژً
ی در گؼارنگاهات را ىّؾ درىؼؽ ةگّؽِم اعخالؼ ةّو ـؽناٌِ 50ةؾرگخؽ از 

 ػؽفّج سػِػ ةؽؽ حشػِػپؼِؽ ه ففّلی ةّلخؽ ىّؾ عُاٍػ ةُد.
گؼاری کلُرٍای درضال ةؽای ىغفخّو ةار، نشهُع ـؽناٌِ 2015در 

گؼاری کلُرٍای ٍای حشػِػپؼِؽ از ـؽناٌِحُـؿٌ در ةؽؽ ه ـُعج
درضال حُـؿٌ كانل چّو، ٍيػ ه  گؽفج. کلُرٍایِافخٌ پّلیحُـؿٌ

و 2014درنػ ةّلخؽ از  16نّلّارد دالر آ 15۶رفخٌ ٍمةؽزِل رهی
گؼاری اِو کلُر گؼاری کؽدىػ. چّو ىلق نَهی اِفا کؽد. ـؽناٌِـؽناٌِ
نّلّارد دالر رـّػ کٌ اِو  6/102درنػ افؾاِق ِافج ه ةٌ  14ةٌ نّؾان 

گؼاری سَاىی ةُد. ـؽناٌِ گؼاریدرنػ از کل ـؽناٌِ 3۶نّؾان نؿادل 
حُسَی در کلُرٍای ٍيػ،  كاةل نّؾان ةٌ ٍهچيّو در حشػِػپؼِؽٍا

نفؽِلای سيُةی، نکؾِک ه كّلی افؾاِق پّػا کؽد. دِگؽکلُرٍای در ضال 
گؼاری نّلُّن دالر در حشػِػپؼِؽٍا ـؽناٌِ 500حُـؿٌ کٌ ةّق از 

 فخان ه ٍيػهراس.کؽدىػ ؾتارت ةُدىػ از نؽاکق، ارهگُئٌ، فّلّپّو، پاک
ٍای حشػِػپؼِؽ ِافخٌ در اىؽژیگؼاری کلُرٍای حُـؿٌدر نلاةل، ـؽناٌِ

نّلّارد دالر رـّػ.  130درنػ کاٍق ِافج ه ةٌ  5در نشهُع  2015در 
 5/45درنػ کاٍق ةٌ ركم  21ةّلخؽِو کاٍق در ارهپا احفاؽ افخاد آکٌ ةا 

نيعلٌ هضؿّج نّلّارد دالر رـّػو. اِو در ضالی اـج کٌ در اِو 
نّلّارد  14ای در حأنّو نالی ةؽای ةادی فؽاـاضلی ركم عُرد آـاةلٌةی

گؼاری در و. در اِاالت نخطػً ـؽنا2014ٌِدرنػ ةّق از  21دالر، حا 
ٍای حشػِػپؼِؽ آکٌ ةٌ ظُر ؾهػً ةٌ ةؽؽ عُركّػی اعخهاص اىؽژی

ؽِو ركم نّلّارد دالر رـّػ کٌ ةّلخ 1/44درنػ افؾاِق ةٌ  16داكجو ةا 
 ةٌ اِو ـُ را داكخٌ اـج. 2011افؾاِق از 
ای ةٌ ـهج ةؽؽ ٍای حشػِػپؼِؽ ةٌ ظُر فؾاِيػًگؼاری در اىؽژیـؽناٌِ

ةؽؽ عُركّػی ةؽای ةار  2015ةادی ه عُركّػی نخهاِل كػً اـج. در 
ِافخٌ، ةا اعخالؼ، ةغق پّلخاز ةُد ه دِگؽ از لطاظ نّؾان ـؽناِث اعخهاص

درنػ از  5۶و ِا ةّق از 2014درنػ ةّلخؽ از  12آ نّلّارد دالر 1۶1
ٍای حشػِػپؼِؽ را حلکّل داد. گؼاری سػِػ در ةؽؽ ه ـُعجکل ـؽناٌِ
گؼاری درنػ از کل ـؽناٌِ 3/35نّلّارد دالر ِا  ۶/106ةؽؽ ةادی ةا 
و در ردة ةؿػی كؽار گؽفج. 2014درنػ ةّلخؽ از  4سػِػ آ
گؽ اّؽ از ةؽؽ عُركّػی ه ةادی ٍای دِگؼاری در ٍهث فياهریـؽناٌِ

ه  حُدًزِفجگؼاری در کاٍق پّػا کؽد. ـؽناٌِ 2014ىفتج ةٌ ـال 
نةی نّلّارد دالر، در ةؽؽ ۶درنػ کاٍق ةٌ  42اىؽژی از پفهاىػ ةا 

نّلّارد دالر، در  6/3درنػ کاٍق ةٌ  26نلّاس ةا -کُچک
گؽناِی ةا نّلّارد دالر، زنّو 1/3درنػ کاٍق ةٌ  35ةا  ٍاـُعجزِفج
درنػ کاٍق  42نّلّارد دالر ه اىؽژی اكّاىُـی ةا  2درنػ کاٍق ةٌ  23
 نّلُّن دالر رـّػ.  215ةٌ 

 کاشاُی اىسژی
 اهراف ه هاسِاسج گزاشی سسناٌُ آگاهی  افشاُش

ٍػای   چٌ از ـُی ةغق دهلخی ه چٌ ةغق عهُنی، ةؽ فؿالّج 2015در 
ٍػا حأکّػػ ةّلػخؽی كػػ. در      كفهجنيشؽ ةٌ ةَتُد کاراِی اىؽژی در ٍهث 

كػُد درةػاب اِيکػٌ کػاراِی     ـؽاـؽ سَان نگاٍی ره ةٌ افؾاِلی دِػً نػی 
ٍػای نؽةػُط ةػٌ     حُاىػ ىللی کلّػی در کاٍق اىخلػار نالِيػػً   اىؽژی نی

حُاىػ ةٌ ظُر هـػّؿی در نػُاردی ناىيػػ افػؾاِق      اىؽژی اِفا کيػ ه ىّؾ نی
 اكج ؾهُنی ـُدنيػ ةاكػ.انيّج اىؽژی، کاٍق فلؽ ـُعج ه ةَتُد ةَػ

ٍاِی نهػُب در ارحتػاط ةػا     کلُر ـّاـج 14۶کم  ، دـج2015حا پاِان 
کلُر ىّؾ ِک ِا چيػػ ٍػػؼ کػاراِی     125کاراِی اىؽژی داكخيػ ه ضػكل 

و. ٍػای نػػىؼؽ نلػارکج نلػی     ةؽىانٌاىؽژی داكخيػ آةػهن درىؼؽ گؽفخو 
ُ   کييػ حا از ٍػم  ٍا  حالش نی ةؿضی از ـّاـج د ةػّو کػاراِی   افؾاِػی نُسػ

گّؽی کييػ، چؽا کٌ اكػام در راـخای ةَتُد اىؽژی ه اىؽژی حشػِػپؼِؽ ةَؽً
ٍػای حشػِػپػؼِؽ از    کاراِی اىؽژی، پخاىفّل اِو را دارد کػٌ ـػَم اىػؽژی   

 نهؽؼ سَاىی اىؽژی را افؾاِق دٍػ. 
ةؽ اذؽ حغّّؽات ـاعخاری ه ةَتُد کاراِی اىػؽژی، كػػت اىػؽژی اهلّػٌ در     

ظُرکلی درنػ در ـال ه ة5/1ٌةا ىؽخ نّاىگّو  2014حا  1660سَان ةّو 
درنػ کاٍق پّػا کؽدً اـج. انا اكخهاد سَاىی ةّق از اِػو   30ةّق از 

 نلػار گفخؽدً كػً ه حلاضای اىؽژی ةٌ ظُر پُّـخٌ افؾاِق ِافخٌ اـج.
ىلل ه نيؿج، كػت اىؽژی در ظُل چيػ دٍث گؼكخٌ  ه ٍای ضهل در ةغق

. در ةغق ـاعخهان، ةازاِر ةػٌ ىفػتج کُچػک انػا     کاٍق پّػا کؽدً اـج
حػػؽ ةاؾػػد ةَتػػُد ةػػازدً اىػػؽژی درضػػال ركػػِػ نهػػالص ـػػاعخهاىِی ةَّيػػٌ

ٌ    ـاعخهان اـػج. نشهػُع   ِافخػٌ، كػػً  ٍا، ةغهػُص در کلػُرٍای حُـػؿ
ٍا  حلاضای اىؽژی ةؽای حؿػادی از هـاِل ه حشَّؾات آناىيػ کانپُّحؽٍا، فو

ِق اـػج ه اِػو ةػؽ عػالؼ ةَتُدٍػای      ه نُحُرٍاو ٍهچيان در ضال افػؾا 
ٍاـج، چؽاکػٌ اـػخفادً از اِػو کاالٍػا ةػٌ ـػؽؾج        ضانل در ةازدٍی نن
 افؾاِق داكخٌ اـج. 

ٍا اـج.  گؼاری دٍيػة افؾاِق ـؽناٌِ ةَتُد کاراِی اىؽژی حا ضػهدی ىلان
ٍػای   گػؼاری سَػاىی در کػاراِی اىػؽژی كػانل ةغػق       ـؽناٌِ 2013در 

ٍای نؽحتط ناىيػػ ىّػؽهی    ج ه ٍهچيّو ٍؾِيٌىلل ه نيؿ ه ـاعخهان، ضهل
نّلّارد دالر ةػُد. در ـػپخانتؽ    130کار ه نالّات آهلی ىٌ حغّّؽ ـُعجو، 

ٌ    کلػُر كػانل ةاىػک    20ىَاد نالی از  40، 2015 ای ه  ٍػای نلػی، نيعلػ
در کاراِی اىػؽژی   گؼاری ـؽناٌِ سَاىی، نخؿَػ كػىػ کٌ حأنّو نالی ةؽای

 را افؾاِق دٍيػ. 
ٌ  کارگّؽی ـّاـج ٍا ٍهچيّو ىلان از افؾاِق ةٌپّلؽفج ٍػای   ٍا ه ةؽىانػ

ٍا ره ةٌ افػؾاِق اـػج، در    ضهاِخی دارد. حؿػادی از کلُرٍا کٌ كهار نن
ٍػای   ضال حؿّّو اٍػاؼ کاراِی اىؽژی ه حؿؽِف ىللث راً، احغػاذ ـّاـػج  

رهزرـاىی كُاىّو نُسُد نؽحتط ةا کػاراِی اىػؽژی، ه گفػخؽش     سػِػ  ه ةٌ
گػػؼاری ٍفػػخيػ. کلػػُرٍای ؽچفػػبٍػػای ةاـػػخاىػاردٍا ه ةؽىانػػٌدانيػػث 
حؽی ىفتج ةٌ گؼكخٌ در اِو رهىػػٍا   حُـؿٌ ه ىُػَُر ىلق پؽرىگدرضال

ٍػای نػالی سػِػػی     ِافخٌ ىّػؾ نلػُؽ   دارىػ. حؿػادی از کلُرٍای حُـؿٌ
ٍای ةّلخؽی ةٌ ـُی اكػانات  گؼاری ٍا ه ـؽناٌِ اىػ حا ةُدسٌ نؿؽفی کؽدً

 .د کاراِی اىؽژی ـُؽ پّػا کيػةٌ ةَتُ نيشؽ
 

 نگاهات ٍفخيػ. 50ةؾرگخؽ از  نةیةؽؽ ٍایگؼاری سؾ در نُاردی کٌ ذکؽ كػً ةاكػ، ةػهن در ىؼؽگؽفخو پؽهژًٍای ـؽناٌِداد1ً
نّلّػارد دالرو کػٌ در    6/255ٍای حشػِػپػؼِؽ آ  گؼاری در اىؽژی اـج. اِو ركم ةا نشهُع ـؽناٌِنلّاس -ٍای کُچک اِو ركم نؽةُط ةٌ حأنّو نالی داراِی ةؽؽ حشػِػپؼِؽ ه پؽهژ2ً

ٌ    ٍا ه حطلّق ه حُـؿٌ را در ةؽىهیگؼاریٍا ه ةؽعی اىُاع ـؽناٌِـُعجٍاِی از گؾارش نهردً كػً نخفاهت اـج. چؽا کٌ اِو ركم زِفج كفهج گػؼاری در  گّػؽد. ةػٌ ؾػالهً ـػؽناِ
 نگاهات در اِو ركم لطاظ ىلػً اـج. 50نةی ةؾرگخؽ از ٍای ةؽؽپؽهژً



 

 پيج کضَش ىذسج
 5102افشهیً صرً / نِشان حَلِر یش  های گزاشی سایىٌ / دالط ظسفِج سسناٌُ

 

0 5 1 2 2 
      

 ٍای حشػِػپؼِؽ گؼاری در ةؽؽ ه ـُعج ـؽناٌِ
 ٍيػ ةؽِخاىّا ژاپو اِاالت نخطػً چِو نگاهاتو 50 نةی ةؾرگخؽ از آةػهن لطاظ ةؽؽ

ٌ ٍػای حشػِػپػؼِؽ    گؼاری در ةؽؽ ه ـُعج ـؽناٌِ  ةػ

 سانائّکا نؽاکق ارهگُىٌ ٍيػهراس نَشُخاىی 1داعلی ىاعالم حُلّػ هاضػ ٍؽ ازای

 نلهان/ژاپو کيّا نکؾِک اِاالت نخطػً حسکٌِ گؽناِی ػؽفّج ةؽؽ زنّو 
 هِخيام ٍيػ حؽکٌّ ةؽزِل چِو نةی ػؽفّج ةؽؽ 
 ٍيػ ةؽِخاىّا اِاالت نخطػً ژاپو چِو عُركّػی فخُهلخاِّکػؽفّج  
ُركّػی نخهؽکؾ آ  ج ةؽؽ ضؽارحی ع  - - اِاالت نخطػً نفؽِلای سيُةی نساکش 2پیو اس ـیػؽّف
 ٍيػ ةؽزِل نلهان اِالت نخطػً چِو ػؽفّج ةؽؽ ةادی 
 اِاالت نخطػً ٍيػ ةؽزِل حؽکٌّ چِو ػؽفّج گؽناِق نب عُركّػی 
 فؽاىفٌ نرژاىخّو نلهان ةؽزِل اُایت نخحرً دِؾل زِفج حُلّػ 
 حاِليػ کاىادا چّو ةؽزِل اُایت نخحرً احاىُل ـُعخیحُلّػ  

       

 5102نخهَع ظسفِج ُا حَلِر حا پاُان 
 

0 5 1 2 2 
      

      ةسق

      

 کاىادا نلهان ةؽزِل اِاالت نخطػً چِو نةیو ةؽؽ حشػِػپؼِؽ آكانل ةؽؽ
 ٍيػ ژاپو نلهان اِاالت نخطػً چِو نةیو از ةؽؽ ةؽؽ حشػِػپؼِؽ آاّؽ

 ػؽفّج ةؽؽ حشػِػپؼِؽـؽاىث 
 پؽحلال اـپاىّا ـُئػ نلهان یاىهاشک و3نةی کلُر ىغفج، اّؽ از ةؽؽ آدر نّان ةّفج

 ژاپو ةؽزِل نلهان چّو اُایت نخحرً ةؽؽ حُلّػ زِفج 
 ىُّزِليػ نکؾِک اىػهىؾی فّلّپّو نخحرًاُایت  گؽناِی ػؽفّج ةؽؽ زنّو 
 رهـٌّ کاىادا اِاالت نخطػً ةؽزِل چِو 4نةی ػؽفّج ةؽؽ 
 رهـٌّ اِاالت نخطػً کاىادا ةؽزِل چِو 4نةی حُلّػ ةؽؽ 
 نفؽِلای سيُةی نؽاکق ٍيػ اِاالت نخطػً اسپاىِا پی اس ػؽفّج ـی 
 اِخالّا اِاالت نخطػً ژاپو نلهان چِو ػؽفّج عُركّػی فخُهلخاِّک 
 ُِىان ژاپو ةلهِک اِخالّا آلهان ـؽاىث ػؽفّج عُركّػی فخُهلخاِّک 
 اـپاىّا ٍيػ نلهان اِاالت نخطػً چِو ػؽفّج ةؽؽ ةادی 
 اـپاىّا اِؽليػ نلهان ـُئػ یاىهاشک ـؽاىث ػؽفّج ةؽؽ ةادی 

      

 گسنا

      

 ةؽزِل حؽکٌّ نلهان اِاالت نخطػً چِو 5گؽم عُركّػی ػؽفّج کلکخُرٍای نب 
 ُِىان ةارةادهس اـؽائّل كتؽس احسُش 5عُركّػی گؽم نب کلکخُرٍای ػؽفّج ـؽاىث 
 ٍيػ اِفليػ ژاپو حؽکٌّ چِو ۶گؽناِی ػؽفّج گؽناِق زنّو 
 ژاپو حؽکٌّ نشارـخان ىُّزِليػ اُسلير ۶گؽناِی ـؽاىث ػؽفّج گؽناِق زنّو 

      

ٌ آ داعلی ىاعالم حُلّػ ٍای دادً اىػ، پُكق دادً كػً و BNEFآ ةلُنتؽ  ىُ ٍای اىؽژی حأنّو نالی حُـط کٌ اـج ِیٍا نن كانل حيَا كػً گؽفخٌ ىؼؽ در کلُرٍای1 ٌ   وعؽِػػار  كّهػج  ةػ  نؽةػُط ةػ
 حهػانی  نگاهات؛ 1 از ةؾرگخؽ حُدة زِفج ه گؽناِی زنّو ةادی، ةؽؽ ٍای پؽهژً حهانی0 كُد اِو نُارد را كانل نی ةلُنتؽ  ىُ ٍای اىؽژی حأنّو نالی ٍای دادً. اـج سَاىی ةاىک ه نؽسؽ نن 2014
 پؽاکيػػة  ػؽفّػج  ِا نلّاس کُچک ٍای پؽهژً ؾيُان زِؽ ه ةؽنهرد سػاگاىٌ نُرت ةٌ نگاهات 1 از کُچکخؽ ٍای پؽهژً کٌ عُركّػی، ةؽؽ ٍای پؽهژً حهانی نگاهات؛ 50 حا 1 ةّو نةی ةؽؽ ٍای پؽهژ
نلّػاس کػٌ ةػؽای     ٍای کُچک ٍای نؽةُط ةٌ ػؽفّج دادً .ةّلخؽ ِا لّخؽ نّلُّن 1 ـاالىٌ حُلّػ ػؽفّج ةا ـُعج زِفج ٍای پؽهژً حهانی ه اكّاىُـی؛ اىؽژی ٍای پؽهژً حهانی ؛اىػ كػً لطاظ کُچک

 دٍيػ. کييػ پُكق نی گؼاری نی نّلُّن دالر ِا ةّلخؽ ـؽناٌِ 200كُىػ، حيَا کلُرٍاِی را کٌ  پی اـخفادً نی دی گؼاری ةٌ ازای ٍؽ هاضػ سی کهک ةٌ نطاـتث ـؽناٌِ
 ٍای چَارم ه پيشم فَؽـج ىّانػً اـج. ةٌ كتکث عُد افؾهدىػ؛ ةٌ ٍهّو ؾلج ىام ٍّچ کلُری در ساِگاً 2015پیو را در  اس ٍای ةؽؽ ضؽارحی عُركّػی نخهؽکؾ آـی حيَا ـٌ کلُر ىّؽهگاً 2
 چيػ. ٍفخيػ -نةی  اّؽ از ةؽؽ -  كػً ىهب حشػِػپؼِؽ ةؽؽ ػؽفّج ىؼؽ نشهُع از سَان ةؽحؽ کلُر ةّفج زنؽة در کٌ کيػ نی لطاظ را ٍاِی نن فلط حشػِػپؼِؽ، ةؽؽ ػؽفّج ـؽاىث ةيػی کلُرٍا از ىؼؽ رحتٌ 3

 سهؿّػج  ٍػای  دادً .اـػج  پّلػخاز  کلػُرٍا  ٍهث ةّو در اِفليػ نّان اِو در کٌ ٍفخيػ دارا را اّؽنةی حشػِػپؼِؽ ةؽؽ ػؽفّج ـؽاىث از ةاالِی ـعص ىّؾ ىُّزِليػ ه اِؽليػ فيالىػ، احؽِق، از سهلٌ دِگؽ کلُر
 .اـج سَاىی ةاىک ه نؽسؽ نن 2014 نؽةُط ةٌ

ٍا ةيػی رحٌت 4 ج از ىؼؽ کلُر ػ ه ػؽّف ُّل ج، نخفاهت ِکػِگؽ ةا نةی ةؽؽ ح ٍا ةؽعی از زِؽا در ـا لخؽ ةؽای حأنّو اهج ةار از پاٌِ ٌة ةؽؽ ةار حأنّو کلُر ج، در ضالی کٌ در ةؽعی دِگؽ ّة ـخفادً نةی ةؽؽ نةی نخکی ـا  .كُد نی ا
ٍا، ةؽىانػث   دار ِا ةػهن كّلٌو اـج. نؽسؽ دادً ه حيَا ةؽ نتيای ػؽفّج کلکخُرٍای نةی آكّلٌ 2014گؽم عُركّػی ةؽ اـاس نشهُع ػؽفّج ه ـؽاىٌ، نؽةُط ةٌ پاِان  ةيػی کلکخُرٍای نب رحتٌ 5

 و اـج.IEA SHCالهللی اىؽژی آ گؽناِق ه ـؽناِق نزاىؿ ةّو
 كُد. ٍای گؽناِی ىهی كانل پهپ ۶

 اىشػام  دِگػؽ  نؿّارٍػای  ِػا  نلػی،  ىاعالم حُلّػ ـؽاىٌ، اـاس ةؽ ٍا ةيػی رحتٌ اگؽ ٍفخيػ؛ ٍا ـُعج زِفج حُلّػ ِا ةؽؽ، حُلّػ نّؾان ِا ػؽفّج گؼاری، ـؽناٌِ نعلق نلادِؽ اـاس ةؽ ٍا ةيػی رحتٌ اکرؽ :حَحٌ
   .وكُد عُركّػی نلاٍػً نی گؽم کلکخُرٍای نب ه ةادی عُركّػی فخُهلخاِّک، حشػِػپؼِؽ، ةؽؽ ػؽفّج ـؽاىث ةيػی رحتٌ در نُرد چٌ ٍهاىيػ ننآ ةُد عُاٍػ نُارد نخفاهت از ةفّاری در حؽحّب اِو كُد،
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۲۰۱۵

دورنمای سیاستی
تعداد سیاست های انرژی تجدیدپذیر و تعداد کشورهای دارای سیاست های انرژی تجدیدپذیر، بر اساس نوع، ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵

کشــورهای دارای 
سیاســـــــت های 

برق

سیاســـــــــت هـای تنظیمــــــــــــی در 
بخـــــــش بـــــــــــرق
بیــــــــــــــــــــش از 87 درصــــــــــــد  
از جمعیــت جهــان را پوشــش می دهد
ــی کــه سیاســـــــــــــــــــت های  در حال
تنظیمـــــــــــــــــــــــی در بخش هــــــای
گرمــــــایش و سرمـــــــایش
و حمــــــــــــــل ونقـــــــــــــــل

بــه ترتیــب ۵۰ درصد و 7۳ درصد 
را پوشــش می دهنــد.

توجه: این نمودار، همۀ انواع سیاست های درحال استفاده را نشان نمی دهد. کشورهایی به عنوان دارای سیاست درنظر گرفته می شوند که دست کم یک سیاست ملی یا ایالتی/استانی در آن ها جاری باشد.
برخی از سیاست های حمل ونقل، هم زیست دیزل و هم اتانول را شامل می شوند؛ در چنین حالتی، یک سیاست برای ستون زیست دیزل و یک سیاست برای ستون اتانول شمارش شده است.

گرمایش وحمل ونقل                       برق 
 سرمایش

سیاست های حمل ونقل

زیست دیزل
اتانول

ضوابط الزامی فارغ از تعیین ترکیب سوخت

ضوابط اجباری فارغ از نوع فناوری
ضـوابط اجباری برای سیستم های خورشیدی

)FIT / خرید تضمینی )اف آی تی
برگزاری مناقصه

اندازه گیری خالص

سیاست های
گرمایش و سرمایش سیاست های برق

منبع:
یــــــگاه  پا
داده هــای 
سیاســـتی 

رن21

کشــورهای دارای 
سیاســـــــت های 

حمل ونقل

ــورهای دارای  کشـــــ
سیاســـــــــــــت های 
گرمایش و سرمایش

۲۰۱۴
گرمایش وحمل ونقل                       برق 

 سرمایش

۲۰۱۳
گرمایش وحمل ونقل                       برق 

 سرمایش

۲۰۱۲
گرمایش وحمل ونقل                       برق 

 سرمایش
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گرمایش و
سـرمایش

حمل ونقل

کشورهای دارای برنامه های سیاستی برای برق تجدیدپذیر، بر اساس نوع، ۲۰۱۵

کشورهای دارای ضوابط اجباری برای گرمایش و سرمایش تجدیدپذیر، ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵

کشورهای دارای ضوابط اجباری برای حمل ونقل تجدیدپذیر، ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵

برق

بیش از یک نوع سیاست

/ )FIT / خرید تضمینی )اف آی تی
اضافه پرداخت

برگزاری مناقصه

اندازه گیری خالص

فاقد سیاست یا 
فاقد اطالعات

کشـــــــورهایی کــه در 2013 تــا
2015 سیاســت هایی را اضافــه

کرده اند.

ــا ــه در 2010 ت ــورهایی ک کشــ
2012سیاســت هایی در آن هــا

جاری بوده است.

توجــه: غنــا در 2013 سیاســتی 
اضافــه کــرد امــا در 2014 آن 

را برداشــت.

توجــه: بولیـــــــــــوی، جمهــوری 
دومینیکن، دولت فلســــــــطین 
و زامبیــا سیاســـــــــــت هایی را 
اضافــه   2012 تــا   2010 در 
کردنــــــد، امـــــا آن هــــــــا را در

 2013 تا 2015 برداشتند.

توجه: کشورهایی به عنوان دارای سیاست درنظر گرفته می شوند که دست کم یک سیاست ملی یا ایالتی/استانی در آن ها جاری باشد.

منبع:
یــــــگاه  پا
داده هــای 
سیاســـتی 

رن21

کشـــــــورهایی کــه در 2013 تــا
2015 سیاســت هایی را اضافــه

کرده اند.

ــا ــه در 2010 ت ــورهایی ک کشــ
2012سیاســت هایی در آن هــا

جاری بوده است.
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 2015الهللیی در   ناٍّج جانؽ ه ٍهگاىی اىصژی در فضای ظّاظی ةیّو 
نجهؽ ؾهُنی ظازنان نلل  2015نُرد حأکّس كصار گصفج. در ظپخانتص 

پاِیسار ةیصای ٍهیٌ     نخدس ِک آرنان حُظؿث پاِسار ةا نُضیُع اىیصژی  
کؼُر  195 ،2015)آرنان ٍفخم( را حؿُِب کصد. ٍهچيّو در دظانتص 

پشِصفخيس ه  ةٌ افضاِغ حجسِسپشِصٍا ه کاراِی اىیصژی   حُافق پارِط را 
درجٌ  2داػخو دنا حا ةٌ ؾيُان ةزؼی از ٍسف جَاىی ةصای ندسهد ىگٌ

 ؾيؿخی نخؿَس ػسىس.ظلعُّس ةاالحص از ظعح نا كتل
زِعج، کاٍغ فلص، رػس اكخؿادی ه ارحتاط هاضدی ةّو ندافؼج ندّط

بررنن ررر ُرز از اُرو نَترَغ         ه پِشحُظؿٌ فياهری هجُد دارد 
ةیصای دظیخّاةی ةیٌ     پرذُر ىِتر     فرابخشی بٌ طَر جداگ ىٌ، انکر ن 

ٍیاِی   ٍیای نزخلیف فؿالّیج    ػسً، الزم اظج کٌ در خُزً اٍساف حُافق
هگٍُیا،   يس از0 افضاِغ گفیج ٍا ؾتارح فؿالّجای از اِو  ؾُرت گّصد. پارً

 ٌ ٍیای آنُزػیی فصاةزؼیی ه     اظخفادً از رهِکصدٍای چيسذِيفؿی، ةصىانی
ةيسی نلیی ٍیم    هزارحی. ظارخارٍای ةُدجٌ ٍای نّان خهاِج از ٍهکاری

ٍای اكخؿاد )ه خخیی   ٍای فصاةزؼی را در ةصگّصىس ه هزارحزاىٌ ةاِس جيتٌ
گّیصی در رؿیُص    در فصآِيیس حؿیهّم   ٍا(  ىّیض ةاِیس   ظاِص هزارحزاىٌ

 ٍای اىصژی خضُر داػخٌ ةاػيس.هٍُا ه اىصژی در کيار هزارحزاىٌآب
رارج از خُزة ظّاظج، جانؿٌ نسىی ىّض خهاِج کانیل ریُِغ را ةیصای    

ٍا ػیانل ةزؼیيانث    ٍای حجسِسپشِص ىؼان داد، اِو خهاِج گشار ةٌ اىصژی
در  ، ٍيیسه ه ةیُدا  اظیالم  ةضرگان آِیّو  ٍای زِعخی پاپ ه اؾالنٌّ ندّط

ای  اكلّم ةُد، کٌ ٍهگی از جُانؽ دِيسار رُاظخيس کٌ ةٌ آِيسً نُرد حغّّص
حیص   نّل ةا کصةِو اىسک ِا ةسهن کصةو نخؿَس ػُىس. فؼار رهی ةازِگصان ةی

ٍای ظُرج فعیّلی ةیٌ    جا کٌ ػصکج ةزغ اىصژی ىّض هجُد دارد، حا آن
« ظیتضحص »دج فؼار ٍعخيس حیا  ای از ظُی ظَانساران رُد ح ظُر فضاِيسً

   ٌ ٍیای   ػُىس. ةزغ رؿُؾی در خال ظزو گفخو از نضاِیای اففیِج ٍضِيی
ٍای حجسِسپشِص اظج. ىّض اةخکارات جسِسی از ظُی ٍص ده ةزغ  فياهری

دٍیس کیٌ ٍهگیی    رؿُؾی ه دهلخی ةٌ کار گصفخٌ ػسً اظج کٌ ىؼان نی
 در اِو گشار اىصژی ىلؼی ةصای اِفا کصدن دارىس.

از  ،نّلّیارد ىفیص   2/1ً، افیضاِغ دظخصظیی ةیٌ اىیصژی ةیصای      ؾیاله  ةٌ 
الهللی اظج. ةصای اِيکٌ ٍهضنان ةخُان ةٌ ٍسف ندسهد  ٍای ةّو اهلُِج

ظیُر  درجیث ظلعیُّس ه ٍهیّو    2داػخو افضاِغ دنای جَاىی ةیٌ   ىگٌ
رر     ذخر ُر بر كی ن ىردو ترَخ     افضاِغ دظخصظی ةٌ اىصژی رظّس، 

ه اىرری  جددُدپرذُر ه رر راُی     فتِلی ب ُد زُر زنِو ب كی به ىرد، 
 .گِر  افزاُش ُ بدب ُت  بٌ طَر چشماىری  نی

 
 فض ُی غ نالىٌ بركرار ريِد

ٍای هاكؿی  زِصا ٍضِيٌ ر   فتِلی ب ُد كطع گرنىد؛ ر   تَخ  ُ راىٌ
گصاِاىیٌ ه افیضاِغ    فاِیسً ه اظیصاف   ٍای ةی اىصژی را حدصِف ه ةٌ رصج

ٍیا ةیا کیاٍغ ٍضِيیث      و اِو ِاراىٌکييس. ٍهچيّ اىخؼار کصةو حؼُِق نی
ٍیای فعیّلی، نیاىؿی ةیصای      حُلّس ةصق از ژىصاحُرٍای نتخيی ةص ظُرج

کييس ه در ىخّجٌ از حیُان  ٍای پاک اِجاد نیپّؼصفج ه گعخصش اىصژی
کاٍيییس ه نُكؿّییج ندییُر حجسِسپییشِصٍا نیییپییشِصی ٍضِيییٌركاةییج
ىهاِيیس. اِیو   حص نیٍای حُلّس ةصق كُیٍای فعّلی را در ظّعخم ظُرج

ٍیای   ٍا را ةیٌ ظیهج ظیُرج    گشاری ه حُجٌ ةصای ظصناٌِ نُارد حهاِل
ٍیای فعیّلی    ٍای ظیُرج  ، ِاراى2014ٌدر ظال  1.کيس فعّلی جلب نی

ٌ     2نّلّارد دالر 490 ٍیای حجسِسپیشِصٍا    ةُد کیٌ حفیاهت آن ةیا ِاراىی
 3.نّلّارد دالر ةُد كاةل حُجٌ اظج 135درٍهان ظال کٌ 

 

ٌ   تِ ت  ا  طراحری ررٌ درَن ررٌ از  مر ی نر  ی        ر  ب ُد برٌ گَىر
ٌ    گذار  نر تَخ  ترن ٌُ ا  را ن تررنرييدً   رر   فترِلی ه رتر 

 گذار  نر جددُدپذُرر  ر   ترن ٌُ ىه ُد ه بٌ طَر رهزن ن رُتز
اِو انصی نَم ةیصای گعیخصش حجسِسپشِصٍاظیج کیٌ      را از بِو ببرن 

حُاىس ةٌ کاٍغ ػکاف نُجُد در دظخصظی ةٌ اىصژی کهک کيس. ةیا   نی
عّلی ٍای ف ٍای پّؼّو از ظُرج گشاری اِيکٌ نُاردی از رصهج ظصناٌِ

ٍای حجسِسپشِص كاةیل نؼیاٍسً    در اىصژی گشاری ه پّؼصفج در ظصناٌِ
گشاری در  اظج، انا در ةعّاری نُاكؽ ٍهچيان اكتال ةّؼخصی ةٌ ظصناٌِ

هِژً  ای ىعتج ةٌ اىصژی پاک هجُد دارد؛ ةٌ ٍای فعّلی ه ٍعخٌ ظُرج
گّیصی ةاػیس ه حفکیص     نست نؿّار ؾهسة حؿهّم زناىی کٌ دظخاهرد کُحاً

آِیس کیٌ    زنیاىی پیّغ نیی    ةليسنست ىادِیسً گصفخیٌ ػیُد. اِیو انیص     
کييیس ِیا هكخیی کیٌ      ظّاظخهساران حيَا ةٌ دهرة اىخزاةات ةؿسی فکص نی

کييس ظُدٍای ظصِؽ ه زهدٍيگام ةیصای ظیَانساران    ٍا ظؿی نی ػصکج
ٌ    رُد فصاٍم کييس. ؾالهً ةص اِو، ظُرج حیص   ػیسً  ٍیای فعیّلی، ىَادِيی

 ً دارىس.ػسٍای پاِسار ه ندکم ه از لداظ نالی حأنّوٍعخيس ه الةی
ػیسً ٍعیخيس ه نؿهیُالز از     در نلاةل، حجسِسپشِصٍا ٍهچيان کهخص ػيارخٌ

ٌ  ٍا ه پّام حؿُِص ػیان هجیُد دارد، در    ٍای نيفی کٌ ةٌ ظُر گعخصدً ؾلّی
انان ىّعخيس؛ ناىيس اِو ةاهر کٌ دظخّاةی ةٌ ظَم ةیاالِی از حجسِسپیشِصٍا   

سِسپیشِصٍا ةعیّار   ةّياىٌ ىّعج، ِا اِو ةاهر کیٌ حج  در حصکّب اىصژی هاكؽ
ٍیای   گصان ٍعخيس. ةٌ ظُر ٍهضنان، ؾیسم كعؿّیج ه حغّّیص در ظّاظیج    

گشاران را حضؿّف کصدً ه ناىؽ حُظیؿٌ   حجسِسپشِص، اؾخهاد ظصناٌِ اىصژی
ٌ  گشاری در ةؿضی از ةازارٍا نی ه ظصناٌِ گیشاران حهیام اِیو     ػُد. ظیصناِ

ٌ ظُ گّصىس، ٍهان گّصی درىؼص نی ٍا را ٍيگام حؿهّم ؾانل گیصان   ر کٌ ةّهی
کييس )ةا حُجٌ ةیٌ حؿیساد در خیال افیضاِغ      ىّض ةٌ ٍهّو ؾُرت ؾهل نی

گذاران ب ُد  تِ ت پصدازىس(.  ٍای حغّّص اكلّم نی ٍاِی کٌ ةٌ رِعک ةّهٌ
ر  نر  گذار  جفکر  بليدند  ناد ٌ ب ديد ج  نَفق بٌ افزاُش ترن ٌُ

 اىری  پ ک ه پِشبرن گذار اىری  نر رشَرد ن دَىد 
 
 ٌ فراتَ  بخش برق بِيدُشِدب

رر   جددُدپرذُر    رِد بِش ر  بر جلَُ  ىلش اىری جأب ُد جَجٌ ه 
ىلرل ه رهنيرِو بركررار      ه هترن ُش ه حهلر   گرن ُش نر بخش

ٍای ظّاظیخی   ظال گشػخٌ، خهاِج 10ظی  ر  ناد    اجط ل بِو بخش
ٍیا ظیصؾج ه ػیست ةیٌ      ةصای اظخفادً از حجسِسپشِصٍا در اِو ةزیغ 

 21اکيُن حيَیا در  حب کهخصی ىعتج ةٌ ةزغ ةصق داػخٌ اظج. ٍمنصا
کؼیُر   66کؼُر ضُاةط اجتاری ةصای گصناِغ حجسِسپشِص ه حيَیا در  

 114ٍیا هجیُد دارد، کیٌ ةیا حؿیساد       ظُرج ضُاةط الضانی ةصای زِعج
ٍای حيؼّهیی اىیصژی حجسِسپیشِص در ةزیغ ةیصق       کٌ ظّاظج یکؼُر

ٍییای ظّاظییخی ةییصای هاِییجدارىییس كاةییل كّییاس ىّعییج. ىییٌ حيَییا خ 
ظُرکلی افضاِغ ِاةس، ةلکٌ افضاِغ حؿانالت نّیان   حجسِسپشِصٍا ةاِس ةٌ

 ،ٍای نلی اِو ظٌ ةزغ ىّض ضصهری اظج. ٍهچيّو الزم اظج ظّاظج
ٌ     ٍیای  ػصفّج هِیژً در ةزیغ گصنیاِغ ه    ندلیی را حلُِیج کييیس، ةی

 ظصناِغ؛ چصاکٌ ناٍّج پصاکيسً ه نخکی ةٌ نياةؽ ندلی دارىس.
گذاران ب ُد نَاىع ب زنارىدو افزاُش تٍم جددُدپرذُرر  نر   تِ ت 

 ىلرل را از نِر ن برنارىرد     ه تررن ُش ه حهرل  هر   گرنر ُش  بخش
راىیسن گیشار از   اةخکارات ظّاظخی کيُىی در ٍص ده ةزیغ ةیصای پیّغ   

ٍای فعّلی کافی ىّعج. اگصچٌ ىضدِیک ةیٌ ىّهیی از نؿیصف      ظُرج
ٍای ةزیغ   ارخؿاص دارد، انا ظّاظج اىصژی ىَاِی ظاالىٌ ةٌ گصناِغ

        گصناِغ ه ظصناِغ پّؼصفخی ىکیصدً اظیج. ةیصای خیل اِیو نؼیکل      
 س

 جبدُل جددُدپذُرر  بٌ جرُ ن غ  ب: 
 گذارانبرا  تِ ت  راريه ُی
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ظییارخاری، ةاِییس ةییٌ نُاىییؽ نُجییُد ةییص ظییص راً افییضاِغ اظییخفادً از  
حجسِسپشِصٍا در ٍص دهظهج ؾصضٌ ه حلاضا حُجیٌ کیصد. اِیو نُاىیؽ     

ٌ   دِسً، ٍضِيٌ ػانل کهتُد کارکيان آنُزش رزهرظیاىی، کهتیُد    ٍیای ةی
  ٌ ٍیای حجسِسپیشِص جیاِگضِو، حهاِیل      آگاٍی ِا داىغ در نیُرد گضِيی

ٌ  کييسگان نی ه اؾخهاد کم نؿصف ىساػخو ةٌ حغّّص، ای از  ػُد. نجهُؾی
کار گصفخٌ ػُىس حیا اِیو نُاىیؽ     ٍای نياظب ةاِس ةٌ ٍا ه ظّاظج ةصىانٌ
ؾهیُنی،   ٍیای آگیاٍی    گصدىس. پُِغ هفؿل ػسً ه خل ظص گشاػخٌ  پؼج
ٍیای حجسِسپیشِص از   ٍای نؼیُق اىیصژی  آنُزػی ه ظّاظج ٍای  ةصىانٌ

 رهىس.هار نیجهلٌ راٍکارٍای نياظب ةٌ ػ
 

 ريِد رُز برى نٌ «پراريدً» ا آُيدً برا 
 آن نر اىرری   پراريدو جَ ِد نِزان رٌ -ره  پِِش آُيدو برا  ات  الزم

در خال خاضص رهىیس ره   ريِم  د ُت ٌ رُزِ  برى نٌ  -ات  افزاُش بٌ ره
ةٌ رػسی جَج حُلّس اىصژی در ىضدِکی ندل نؿصف ػکل گصفخٌ اظج ه 

ِافخیٌ ه چیٌ    اظخفادً از اىصژی حجسِسپشِص پصاکيسً چٌ در کؼُرٍای حُظؿٌ
حُظییؿٌ از حُظییؿٌ فضهىییی گصفخییٌ اظییج. در کؼییُرٍای درخییال درخییال

دظخصظی ةیٌ   حجسِسپشِصٍای پصاکيسً ؾهسحاز ةٌ ؾيُان اةضاری ةصای افضاِغ
ػیُد. در کؼیُرٍای   اىصژی ةزؿیُص در نيیاظق رهظیخاِی اظیخفادً نیی     

ِافخٌ، اظخفادً از حجسِسپشِصٍای پصاکيسً اةضاری اظج ةصای پاظذ ةیٌ   حُظؿٌ
حلاضای رُدکفاِی ه كاةلّج اظهّيان ةّؼخص در حأنّو ةصق نؿیصفی حُظیط   

د ةصِق کييسگاىی کٌ رُکٌ ػهار نؿصف ظُری نؼخصکّو نخؿل ةٌ ػتکٌ، ةٌ
 کييس، ره ةٌ افضاِغ اظج.نُرد ىّازػان را حأنّو نی

ای اىجیام  ٍای پّؼصفخٌ رِضی کيس کٌ ةصىانٌ حغّّصات ذکصػسً اِجاب نی
ٍاِی کٌ ؾالهً ةص حُجٌ کصدن ةیٌ نعیۀلث گیشار ةیٌ      رِضی گّصد؛ ةصىانٌ

ٍیای ظّاظیخی نزخلیف، گعیخصش      کار ه نؼُق ه ٍای جسِس کعب نسل
ٌ   ؼجرُرػّسی فخُهلخاِّک پ ظیازی،   ٍیای ذرّیصً   ةانی، کیاٍغ ٍضِيی

ه  ،جهؿیی ٍیای اىیصژی    افضاِغ اكسانات کاراِی اىصژی، حُظیؿٌ پیصهژً  
را ىّیض نیسىؼص كیصار دٍیس.      کارگّصی ِک ؾیيؿج ٍُػیهيس جسِیس    ةٌ

ٍیا   گشاری در زِصظیارج  ٍهچيّو ضصهری اظج کٌ ةٌ افضاِغ ظصناٌِ
اری ػیُد کیٌ   ٍیای پاِیس  ىّض حُجٌ ػُد حا نيجص ةٌ اِجاد ِا خفغ ػتکٌ

 حُاىيس ظَم ةاالِی از حجسِسپشِصٍای نخغّص را در رُد ادغام کييس.نی
رر     زُرت خ   ه گت رش ، جَتػٌجملِقبٌ نيظَر دد  بخشِدن بٌ 

 ج نػی ضرَر  گِررن    رُز  نَرن ىِ ز برا  ني بع پراريدً ب ُد برى نٌ
ىیصژی،  ظیازی ا ٍای ةصق، ذرّصًاِو اكسانات ؾتارت اظج از حلُِج ػتکٌ

ٍییای ةییصق نيؿعییف. در کؼییُرٍای ؾییيؿخی پاظییزگُِی ةییار ه ىّصهگییاً
ٌ      زِصظارج ٍیا ه   رِیضی  ٍای نُجُد ىّاز ةیٌ حغّّیص دارىیس. انیا در ةصىانی

حُظؿٌ ةاِس ةٌ جیای ىگیصش ظیيخی     ٍای کؼُرٍای درخال گشاری ظصناٌِ
اکيیسً نیسىؼص   نخؿل کصدِن ٍهٌ ةٌ ِک ػتکث نصکضی، ىگصش نيیاةؽ پص 

گّصىیسگان ه کهیک ةیٌ     راٍيهیاِی نياظیب حؿیهّم    نيؼُركصار گّصد. ةٌ 
ٌ   ةصىانٌ حُظیؿٌ ةیصای ادغیام     ِافخیٌ ه درخیال   رِضی در کؼیُرٍای حُظیؿ

حجسِسپشِصٍای پصاکيسً، ةاِس اةضارٍاِی اِجاد ػُد ه ىّض حُظؿٌ ِاةیس کیٌ   
هکیار   ٍای کعب ٍای حجسِسپشِص ه نسل دٍيسة خلاِق انصهزی اىصژی ىؼان

حیُان   ، نی«اِو ِا آن»ةٌ جای ظصز حفکص  ٍهچيّو در خال حغّّص آن ةاػس.
 ٍای نخؿل ه جسا از ػتکٌ را دىتال کصد.خلةٌ ظُر ٍهضنان راً

بخرش خطَضرری ىِرز ب ُررد بررا  ُررز نهرىهر   اىررری  غِرن هررررز     
چصا کٌ رػس ظصِؽ ه ىهیاِی حُلّیس ةیصق حجسِسپیشِص ه      رُز  ريد؛ برى نٌ

ً اظیج ه درىخّجیٌ ةصىیسگان ه    ٍا ٍهصا ٍا ه چالغ نياةؽ پصاکيسً ةا فصؾج
ةازىسگاىی رُاٍس داػج. در پاظذ ةٌ اِجاد اِو ركاةج جسِس ه از ةّو رفخو 

دٍيسگان رسنات  کييسگان ه ارائٌ هکار نصظُم، ةصری حأنّوٍای کعب نسل
ؾهُنِی ةصق در خال نلاهنج کصدن در ةصاةص حغّّص ٍعخيس. ظاِصِو انیا در  

ن ریُِغ از فصؾیج حجسِسپیشِصٍا    نيیس کیصد   خال حغّّص نُكؿّج ه ةَصً
ٍای حجسِسپشِص ه ةازارٍای جسِس حغّّص جَج ٍا ةٌ ظُی داراِیٍعخيس؛ آن

کييس، ه ةیص  حص در آِيسً اظخلتال نی دٍيس، از اىسِؼث ظّعخم ةصق پصاکيسً نی
 هرزىس.ٍای فعّلی حأکّس کهخصی نیاظخفادً از ظُرج

 دَُد ت زگ ر پِنِدً ه جدُد اىری  تِت م ب 
برا  افرزاُش نلِر س جددُدپرذُرر ، برٌ رهُکرنرر   تِتر هی ه       

ٍا ؾهُناز ةص ِک ةزغ، نيتؽ ِیا فيیاهری    ظّاظج فرابخشی ىِ ز ات  
ٍای نخهصکض ةصق حيؼّم ػیسً   اىس. ه ةص نتيای )زِص(ظارج نخهصکض ةُدً

حُاىيس ىهاِاىگص خلاِق ِک ظّعیخم   ٍاِی دِگص ىهی ةُدىس. چيّو ظّاظج
ای از  ةا حغّّصات فصاهان ه حؿساد فضاِيسًاىصژی پّچّسة انصهزی ةاػس کٌ 

ٍا  رِضی ةاِس ةصای ٍهث ةزغ رهةصهظج. ةصىانٌ ٍای غّصنخهصکض ظّعخم
ٍای نزخلف دهلخی اىجام ػُد؛ ظصاخی  ٍا ه هزارحزاىٌ ه ةا ٍهکاری گصهً

ٍیای ؾهیُنی ه    گیُی حيگاحيیب ةیّو ةزیغ     ه ٍا ةاِس ةیا گفیج   ظّاظج
 ی احزاذ ػسًٍا رؿُؾی اىجام پشِصىس؛ ٍهچيّو الزم اظج کٌ ظّاظج

 کييسة ِکسِگص ةاػيس.لُِجکييسً ه حدر ظعُح نزخلف دهلخی حکهّل
گعخصش حجسِسپشِصٍا نؿهُالز ةّغ از آن کٌ نؼکل حأنّو نیالی داػیخٌ   
ةاػس، ةا نؼکل ارادة ظّاظی ه ػصفّج رهةصهظج. ةا اِو خال، در ةعّاری 

ٍای دهلخی، ةیصای اِجیاد   ٍا ه خهاِج از کؼُرٍای درخال حُظؿٌ، ظّاظج
الزم ةصای حیأنّو نیالی   ػصاِط پاِسار ٍهچيان ضصهری ٍعخيس، حا حضهّو 

گشاران رؿُؾیی ةخُاىيیس نؼیارکج کييیس.      ٍا اِجاد ػُد ه ظصناٌِ پصهژً
ٍای ندکم ه كُی کٌ ةا ظّعخم اىصژی جسِس ه پّچّیسً   ؾالهً ةص ظّاظج

برخَرنار  از ُز رربر  كدرجهيرد بررا  پِشربرن نتر ل      ظازگارىس، 
ٍای ةليسپصهازاىیٌ ىّازنيیس خهاِیج     زِصا ظّاظج ات ؛ گذار اىری  الزم 

 ةصای آِيسً اظج. اىسازچؼم ِک ظّاظی، ٍساِج ناٍصاىٌ ه
، ةاِس در ٍص «اىصژی»ةصای خهاِج از رهِکصدٍای ظّعخهی ه فصاةزؼی ةٌ 

آنرَزش ب ُرد ررم نر    ظازی اىجام ػُد.  ده ظعح فيی ه ظّاظی ػصفّج
ر گِررن، ه رهنيرِو از آن   گِران انرهز ه رم آُيردً كررا   اخ ِ ر جطهِم

ٍای فياهراىیٌ ه   خل حا راً برا  جربِ  ىِره  ر ر ن خطص ات ف نً دَن
اكخؿادی گعخصش ِاةس ه نُاىؿی کٌ در ةیص ظیص راً گیشار اىیصژی هجیُد      

حُاىیس ػیانل اِیو نیُارد      ٍا نیی  دارد، از نّان ةصداػخٌ ػُد. اِو آنُزش
ٌ اىصژی ه اىصژی حجسِ ةاػس0 كصاردادن درهس کاراِی ٍیای   سپشِص در ةصىانی

ةزؼی کٌ  ای ِا نّان رػخٌ ٍای کارآنُزی نّان ٍا، ه دهرً آنُزػی داىؼگاً
 هکار ه ةزغ ؾهُنی.حصکّتی اظج از پژهٍغ، ةازار، کعب

ؾالهً ةص اِو، ةاِس ةٌ حجسِسپشِصٍا درکيار کاراِی اىصژی ه دظخصظی ةٌ 
ؿعیُف  اىصژی حُجٌ کصد. ٍهاىعُر کٌ اگص ٍهث حهصکض ةص ِک ةزیغ ن 

حُاىس خاؾل ػُد، ةسهن افضاِغ حجسِسپیشِصٍا ه   ػُد، گشار اىصژی ىهی
پشِص ىزُاٍس ةُد. ةیّو   کاراِی اىصژی ةٌ ظُر ٍهضنان، ىّض اِو انص انکان

افضاِی زِادی هجیُد دارد ه ٍصگُىیٌ اكیسام     ٍا ٍم اِو ده در ٍهث ةزغ
ػیُد. جَیج    ةصای حلُِج ِکی غالتیاز ةاؾید حلُِیج دِگیصی ىّیض نیی      

گّصىسگان ةاِس از حجسِسپیشِصٍا   دظخصظی ةٌ اىصژی ىّض حؿهّم گعخصش
ٍیا اظیخفادً کييیس. اگیص از ٍهیان آغیاز        ه کاراِی اىصژی در ٍهث ةزغ

ٌ اىصژی ٍص ده ةا ٍم  در ظّاظجحجسِسپشِصٍا ه کاراِی ٍیای  ٍا ه ةصىانی
ىؼص كصارگّصىس، نياةؽ حأنّو اىیصژی در دظیخصس   نسدظخصظی ةٌ اىصژی 

ٌ      حُاىيس ةٌ ظُ نی ای كاةیل   ر نیثذصی افیضاِغ ِاةيیس ه اىیصژی ةیٌ گُىی
 حص حأنّو گصدد.ٍضِيٌاؾخهادحص ه کم

1 Richard Bridle and Lucy Kitson, The Impact of Fossil-Fuel Subsidies on 
Renewable Electricity Generation (Winnipeg, Canada: International Institute 
for Sustainable Development, December 2014), 
https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_rens_impacts.pdf.  

ٍیای   ػُد0 ِاراىیث ظیُرج   ( اِو نُارد را ػانل نیIEAالهللی اىصژی ) ٍای آژاىط ةّو حزهّو2
ای کٌ  ٍای فعّلی اىس ه ِاراىث ظُرج کٌ نعخلّهْا حُظط کارةصان ىَاِی نؿصف ػسًای  فعّلی

 اىس.ٍا  ةٌ نؿصف رظّسًجَج حُلّس ةصق حُظط ىّصهگاً
IEA, World Energy Outlook 2015 (Paris: 2015), p. 96. 

ٍیای  کيس کٌ دالِیل آن ؾتاحيیس از0 حیالش   ٍای فعّلی ٍصظال ىُظان نینّضان ِاراىث ظُرج3
ٍیای  الهللیی ظیُرج   ٍای ةّو ای، حغّّص كّهج ٍای ِاراىٌ اؾالخی، حغّّص ظعح نؿصف ظُرج

 ٍای حتسِل، ه حُرم.فعّلی، حغّّص ىصخ

International Energy Agency (IEA), World Economic Outlook 2015 (Paris: 
2015), p. 96. See also “OECD-IEA analysis of fossil fuels and other support,” 
http://www.oecd.org/site/tadffss/, viewed 3 March 2016. 

 23نّلّارد دالر در ةزغ ةیصق ه   112ِافخٌ ةٌ حجسِسپشِصٍا ؾتارحيس از0  ٍای حزؿّؽ ِاراىٌ
 ٍاظُرجنّلّارد دالر ةصای زِعج

IEA, op. cit. this note, p. 27. 

 

https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_rens_impacts.pdf
http://www.oecd.org/site/tadffss/
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برمبنای ظرفیت تولید تجدیدپذیرها در پایان 2015. به دلیل گرد شدن، ممکن است درصد مجموع با جمع درصدهای مربوطه برابر نباشد.

ظرفیت های برق تجدیدپذیر در جهان، اروپا –28، بریکس، و هفت کشور نخست، پایان 2015
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* شامل برق آبی نمی شود )برای داده های شامل برق آبی ر. ک. به جدول مرجع R2(. پنج کشور بریکس عبارتند از: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی.
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برق حرارتی خورشیدی متمرکز

برق زمین گرمایی

ظرفیت جهانی برق حرارتی خورشیدی متمرکز، براساس کشور/ منطقه، 2005 تا 2015

ظرفیت موجود و افزوده شدۀ برق زمین گرمایی، ده کشور نخست و سایر کشورهای جهان، 2015

ظرفیت افزوده شده، خالص واردشده و خارج شده از مدار است.
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افزوده شده در 2015
مجموع ظرفیت تا 2014

مگاوات

گیگاوات
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برق آبی
ظرفیــت جهانــی بــرق آبــی، ســهم شــش کشــور نخســت و 

ســایر نقــاط جهــان، 2015

  چیـــن 

۲۷/۹ ٪
برزیل

۸/۶ ٪
ایاالت متحده

۷/۵ ٪
کانادا

۷/۴ ٪
روسیه

۴/۵ ٪
سایر کشورها

۳۹/۷ ٪
هنـد

۴/۴ ٪

مجمـــوع ظرفیـــت جهــانی

۱,0۶۴
ظرفیت موجود و افزوده شدۀ برق آبی، شش کشور نخست در ظرفیت افزوده شده، 2015

۰

۱۰۰

۱۵۰

۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

گیگاوات

۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۰
کلمبیا       الئوس        کانادا        مالزی       ویتنام         هند         ترکیه        برزیل 

+۲/۵

+۲/۲

+۱/۹

+۱/0
+0/۷

+0/۷

+0/۶
+0/۶

گیگاوات

افزوده شده در 2015
مجموع ظرفیت تا 2014

گیگاوات

+۱۶/۱

چیـن 
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۲۰۰۵         ۲۰۰۶        ۲۰۰۷         ۲۰۰۸         ۲۰۰۹          ۲۰۱۰          ۲۰۱۱            ۲۰۱۲          ۲۰۱۳          ۲۰۱۴         ۲۰۱۵
۰

۱۰۰

۱۵۰

۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۱۷۷

۱۳۸

۱00

۷0

۴0
۲۳۱۶

۶/۷۵/۱

+۱۵/۲

+۱/۵

+۱۱

+۷/۳

+۰/۳

+۳/۷
+۰/۹

+۰/۹+۰/۱ +۲/۰

۹

+۵0

+۴0

+۳۸

+۲۹

+۳0

+۱۷
+۸+۶/۵+۲/۵+۱/۴ +۱/۴

خورشیدی فتوولتاییک
ظرفیت موجود و افزوده شدۀ خورشیدی فتوولتاییک در جهان، 2005 تا 2015

ظرفیت موجود و افزوده شدۀ خورشیدی فتوولتاییک، ده کشور نخست، 2015

گیگاوات

گیگاوات

افزایش ساالنه
ظرفیت

کل جهان
۲۲۷ گیگاوات

۵0گیـــــگاوات
 در ۲0۱۵ افزوده شد

۵۰

۴۰

۳۰

۲۰

۱۰

۰
استرالیا          هند          اسپانیا       فرانسه       بریتانیا        ایتالیا    ایاالت متحده     ژاپن           آلمان         چین

افزوده شده در 2015
مجموع ظرفیت تا 2014
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ظرفیت جهانی کلکتورهای آب گرم خورشیدی، 2005 تا 2015

۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۰

کلکتورهای شیشه دار
کلکتورهای بدون شیشه

۲۰۰۵         ۲۰۰۶           ۲۰۰۷          ۲۰۰۸          ۲۰۰۹            ۲۰۱۰            ۲۰۱۱            ۲۰۱۲            ۲۰۱۳           ۲۰۱۴          ۲۰۱۵
۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

گرمایش و سرمایش حرارتی خورشیدی

کل جهان
۴۳۵ گیگاوات  –  حرارتی

منبع:
و  گرمایــش  برنامــۀ 
ســرمایش خورشیدی 
آژانــس بیــن المللــی 

انــرژی         
)IEA-SHC(

کاربردهای آبگرمکن های خورشیدی تازه نصب شده در 2014، بر اساس منطقه/ کشور

گرمایش محله ای خورشیدی، 
گرمایش فرآیندی خورشیدی، 

سرمایش خورشیدی

سیستم های ترکیبی خورشیدی 
)گرمایش آب و فضا برای 

ساختمان های مسکونی یک و 
چند واحدی(

سیستم های آب گرم
مصرفی بزرگ 

)ساختمان های مسکونی چند 
واحدی، اقامتی و عمومی(

سیستم های آب گرم
مصرفی برای ساختمان های

مسکونی یک واحدی

گرمایش استخر 

ســـــــهم
به درصد

کل جهاناسترالیاچینترکیه  خاورمیانه و
شمال آفریقا

آسیا
 غیر از
چین

اروپا-2۸
و

سوئیس

 زیر صحرای
آفریقا

 آمریکای
التین

 ایاالت متحده
/ کانادا

گیگاوات – حرارتی

۴0گیگاوات - حرارتی
 در ۲0۱۵ افزوده شد

منبع:
و  گرمایــش  برنامــۀ 
ســرمایش خورشیدی 
آژانــس بیــن المللــی 

انــرژی         
)IEA-SHC(
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برق بادی

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۲۰۰۵         ۲۰۰۶        ۲۰۰۷         ۲۰۰۸         ۲۰۰۹          ۲۰۱۰          ۲۰۱۱           ۲۰۱۲          ۲۰۱۳         ۲۰۱۴         ۲۰۱۵

گیگاوات

۵۹ ۷۴ ۹۴
۱۲۱

۱۵۹
۱۹۸

۲۳۸
۲۸۳

۳۱۸
۳۷0

+۱۲ +۱۵ +۲0
+۲۷

+۳۸
+۳۹

+۴۱
+۴۵

+۳۶
+۵۲

+۶۳

سهم بازار ده تولیدکنندۀ نخست توربین های بادی، 2015

ظرفیت جهانی موجود و افزوده شدۀ برق بادی، 2005 تا 2015

جی ای ویند 
)آمریکا(

سایر تولیدکنندگانزیمنس )آلمان(

وستاس
)دانمارک(

ُگلدویند 
)چین(

۹/۵ ٪۱۱/۸ ٪

۸/0 ٪۳۱/۴ ٪

۱۲/۵ ٪

۵/۴ ٪
۵/0 ٪
۴/۹ ٪
۴/۱ ٪
۴/0 ٪
منبع:٪ ۳/۴

شرکت مشاور 
اف تی آی

گامیسا )اسپانیا(

ِانـرکان )آلمان(

یونایتد پاور )چین(

مینگیانگ )چین(

اینویژن )چین(

سی اس آی سی هایژوانگ )چین( 

۱۵۰

۱۲۰

۹۰

۶۰

۳۰

۰
برزیل         ایتالیا        فرانسه        کانادا        بریتانیا       اسپانیا         هند           آلمان       ایاالت         چین

متحده

گیگاوات

+۳0/۸

+۸/۶

+۵/۷
+۲/۶

+۱/۵ +۱/۱ +0/۳ +۲/۸+۱
+0

ظرفیت موجود و افزوده شدۀ برق بادی، ده کشور نخست، 2015

کل جهان
۴۳۳ گیگاوات

افزایش ساالنه
ظرفیت

افزوده شده در 2015
مجموع ظرفیت تا 2014

مجموع فروش = 63 گیگاوات

24



کارایی انرژی

شدت و مجموع تقاضای انرژی اّولیۀ جهانی، 1990 تا 2014

دالرها در »برابری قدرت خرید«های ثابت هستند.

کشورهای دارای اهداف و سیاست های کارایی انرژی، 2015

میــــــلیــــــون تن
معادل نفت خام

میانگین مرکب
تغییر ســـالیانه

۰/۲۲۴
+۱/۹٪ 

-۱/۵٪

۸/۷۹۱

دارای سیاست و هدف

دارای سیاست ، فاقد هدف
)یا فاقد اطالعات(

دارای هدف، فاقد سیاست 
)یا فاقد اطالعات(

فاقد سیاست و هدف
)یا فاقد اطالعات(

کیلوگرم معادل نفت خام

۰/۲۵

۰/۲۰

۰/۱۵

۰/۱۰

۰/۰۵

۰

۱۶٬۰۰۰

۱۴٬۰۰۰

۱۲٬۰۰۰

۱۰٬۰۰۰

۸٬۰۰۰

۶٬۰۰۰

۴٬۰۰۰

۲٬۰۰۰

۰
۱۹۹۰                          ۱۹۹۵                          ۲۰۰۰                          ۲۰۰۵                          ۲۰۱۰                          ۲۰۱۴

دالر سال 2005

شدت انرژی اّولیۀ جهان
)دالر سال 2005/ کیلوگرم معادل نفت خام(

مجموع تقاضای  انرژی اّولیۀ جهان
)میلیون تن معادل نفت خام(

۱۳,۷۳۷

۰/۱۵۶
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انرژی تجدیدپذیر پراکنده
نفوذ سیستم های انرژی تجدیدپذیر پراکنده در بازار کشورهای منتخب

بیش از
۱۵٪

خانواده ها از 
خوراک پزهای پاک 

استفاده می کنند.

حداقل
۱/۲

میلیون
خانواده از 

خوراک پزهای پاک 
استفاده می کنند.

حدود
۳0٪ 

از خانواده هایی 
که با زیست توده 

غذا می پزند، از 
خوراک پزهای پاک 

استفاده می کنند.

۱0٪
از خانواده هایی 

که با زیست توده 
غذا می پزند، از 

خوراک پزهای پاک 
استفاده می کنند.

حدود
 ۵۳0,000

محصول خورشیدی 
پیکو  بین 2014 

تا 2015 تحت 
حمایت برنامۀ 

»روشنایی بخشی 
جهانی« فروخته شد.

۱۵-۲0٪
از خانواده ها 

از سیستم های 
روشنایی 

خورشیدی جدا 
از شبکه استفاده 

می کنند.

۱0٪
از جمعیت 

کشور با سیستم 
خورشیدی خانگی 

خدمت رسانی 
می شوند.

بیش از ۳۰۰,۰۰۰ 
سیستم خورشیدی 
خانگی نصب شده 

است و ساالنه
۳0,000
عدد فروخته 

می شود.

در 2015 
برای نصب

۵00,000
سیستم خورشیدی 

خانگی  از سوی 
دولت قرارداد

بسته شد.

سیســتمهای خورشیدی 
ــا و  ــرای خانه ه ــی ب خانگ
کســب وکارهای کوچک

۸0٪
از کل سیستم های 

خورشیدی فتوولتاییک 
نصب شده را 
دربرمی گیرد. 

۲0٪
از جمعیت کشور 

با سیستم های 
برق آبی میکرو 
خدمت رسانی 

می شوند.

نپال              بنگالدش               تانزانیا                  کنیا                    پرو                  مکزیک

خوراک پزهای 
پاک

سیستم های 
روشنایی خورشیدی

سیستم های 
خورشیدی خانگی

سیستم های آبی 
میکرو

حداقل
۱/۳

میلیون
خانواده از 

خوراک پزهای پاک 
استفاده می کنند.
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تعداد سیستم های خورشیدی خانگی 
در پنج کشور نخست، پایان 2014

تعداد خوراک پزهای پاک نصب شده
در پنج کشور نخست، 2012 تا 2014

تعداد سیستم های زیست گاز نصب شده
در پنج کشور نخست، پایان 2014

سیستم های خورشیدی خانگی

نصب سیستم های زیست گازخوراک پزهای پاک

سیستم های روشنایی خورشیدی 

بنگالدش

هند

چین

نپال

کنیا

هند

تانزانیا

کنیا

اتیوپی

اوگاندا

چین

اتیوپی

کامبوج

کنیا

هند

چین

هند

نپال

ویتنام

بنگالدش

تعداد سیستم های روشنایی خورشیدی 
در پنج کشور نخست، پایان 2014

بزرگتـــــــــــرین بازار برای محصـــــــــــــــوالت خورشیـــــــــــــــدی جدا از شبکــــــــــه،
زیر صحــــــــــــــرای آفریقـــا )با فروش ۱/۳۷ میلیـــــــــون دستگاه(
و پس از آن آسیای جنوبی )با فروش ۱/۲۸ میلیون دستگاه( بود.

۹۶۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

 ۱۲,۹۸۹,۶۸۱
۴,۴۹۴,۶۸۱

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۴,۷۵۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۸۰۵
۳۷,۰۵۹

۲,۹۶۴,۷۱۷

۲,۵۶۵,۹۵۴
۲,۴۱۱,۹۶۶

۷۹۰,۰۳۸

۷۶۴,۹۰۰
۶۶۱,۶۳۰

۸۴,۳۵۲

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۰

۷0

۳۱/۵

۱۲/۶ ۱0/۷ ۱0
۱۵ ۱۵

میلیون دالر

آف گرید 
الکتریک

ام–کوپا بی باکس نوا
لوماس

فنیکس 
اینترنشنال 

موبای 
سول

گرین الیت 
پلنت

سرمایۀ جذب شده توسط شرکت های انرژی تجدیدپذیر جدا از شبکه در 2015

۲۷۶ میلیون دالر
توسط شرکت های خورشیدی 

جدا از شبکه در 2015

۱۶0 میلیون دالر
توسط شرکت های »پرداخت 
در حین استفاده« در 2015

5۸ درصد از مبلغ جذب شده توسط شرکت های خورشیدی جدا از شبکه به شرکت های »پرداخت در حین استفاده« اختصاص داشت.
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میلیارد دالر
اروپا اروپا

چیـن

چیـن
هنـد

آسـیـا و اقیانوسیه
)غیر از چین و هند(

آسـیـا و اقیانوسیه )غیر از چین و هند(

۲۰۰۵    ۲۰۰۶    ۲۰۰۷    ۲۰۰۸    ۲۰۰۹      ۲۰۱۰     ۲۰۱۱      ۲۰۱۲     ۲۰۱۳     ۲۰۱۴    ۲۰۱۵۲۰۰۵    ۲۰۰۶    ۲۰۰۷    ۲۰۰۸    ۲۰۰۹      ۲۰۱۰     ۲۰۱۱      ۲۰۱۲     ۲۰۱۳     ۲۰۱۴    ۲۰۱۵

۲۰۰۵    ۲۰۰۶    ۲۰۰۷    ۲۰۰۸    ۲۰۰۹      ۲۰۱۰     ۲۰۱۱      ۲۰۱۲     ۲۰۱۳     ۲۰۱۴    ۲۰۱۵

۱۲۰

۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۳۳
/۳

۴۶
/۹

۶۶
/۸

۸۱
/۸

۸۲
/۷

۱۱۳
/۴ ۱۲

۲ /۹

۸۹
/0

۶0
/0 ۶۲
/0

۴۸
/۸

۸ /
۳

۹/0 ۱0
/0 ۱۲

/۴ ۱۳
/۶

۱۳
/۹ ۱۹

/۳ ۲۳
/۸ ۳0

/۲

۴۴
/۴ ۴۸

/۸

۴۷
/۶

۱۱/
۲ ۱۶

/۷

۲۵
/۶

۳۸
/۸

۳۹
/۶ ۴۷

/۴

۶۱
/۷ ۶۲
/0

۸۷
/۸

۱0
۲ /۹

منبع:
تأمیـــــــــــــــــن مالــی 
ــو ــای نـ انرژی هـــــــــــ

بلومبرگ

توجه: داده هـــــــــــــــا 
تحقیـــــــــــق و توسعۀ 
دولتی و خصوصـــــــی 

را نیز در بر دارد.

۶۰

۴۰

۲۰

میلیارد دالرتغییر نسبت به 2014

برق خورشیدی

برق بادی

زیست توده و 
انرژی از پسماند

برق آبی کوچک

زیست سوخت ها

انرژی اقیانوسی

برق 
زمین گرمایی
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 های تجدُدپذُر اىرژی وضعِت کار در
 های تجدُدپذُر در سراسر جٍان، بٌ تفکِک صيعت در اىرژیهای نستقِم و غِرنستقِم  شغلتعداد 

اُاالت  برزُل چِـو جٍان 
 اتحادٌُ اروپا بيگالدش ژاپو هيـد نتحدً

 خ

 ساُر اروپا فراىسٌ آلهان 
 هزار شغل 

ک   34 12 13 213 133 201 294 4 256,1 2,,27 خًرطٍدی فخًهلخاٌٍ

ًخج ٌزصج   133 پ312 32 876,1 ىای مٌاع ش
 43 ,1 11  1 ,1 ج

 261 10 249 2/0 , 43 33 42 03, 87018 ةرق ةادی 

شرماٌض  گرماٌض/ 
 42 341 939 خًرطٍدی

 29 6 20  3/0 ,3 20 ت

 124 43 49   3, ث2,1  142 122 آهچحًدة جامد زٌصج 

 24 4 43 9  ,3   109 312 گاز زٌصج 

چک ةرق  ٍاس( آةی)ًک  12 4 21 ,  21 3 21 200 202 بمل

 ,, 12 23  1  ,1   860 آگرماٌی زمٍن 

 ,  3/0    4   82 پی اس شی 
            

 170,9 نجهَع
 355 828 311 286 69, 981 37523 ح

 622 8,0 د
 ذ

 ةارای  مصاخرر  حالطای  ه ةاًده ( جياانی  ه ای منطلاو  مطالػاات ) ثانًٌو ه( غٍره ه آماری دفاحر ىا، خانوهزارح مانند ملی نيادىای) اهلٍو مناةع دادة جامع مرهر نخٍجث جدهل، در مندرج اغداد0 حًجو
 .نتاطد ةراةر مرةًطو اغداد جرع ةا مرکن اشج اركام مجرًع طدن، گرد دلٍل ةو. دىد می نظان را مًجًد دانض حصدٍح ه رهزرشانی ةو

 ةاا  مخخلا   کظاًرىای  در حػاارٌ   اماا  رهد، مای  کاار  ةو آشخانو غنًان ةو مگاهات 20 اغلب . ب( اگرچو(ارهپا احدادٌو مًرد در گرماٌی ىای پرپ گرفخن نظر در ةا) گرما ه ةرق آ( کارةردىای
 ه حجيٍازات  حًلٍاد  در غٍرمصاخلٍ   طغل 1005000 خدهد ىرچنٍن ؛1024 در احانًل فرآهری در طغل 2905000 ه نٍظکر فرآهری در طغل 1635400 خدهد پ( طامل .اشج مخفاهت ٌکدٌگر

 طاغل  1135,61ج( طاامل   .رشاد  مای  غدد 2,5,00 ةو حنيا حًده زٌصج از ةرق در مصخلٍ  ىای ث( طغل .حجيٍزات نصب ه حًلٍد در طاغل افراد . ت(,102 در ةًٍدٌزل در طغل 2615600
 اناریی  در طاغل  15300 غاالهة  ةاو  ىاا،  فنااهری  حاک  حک جرع از جيانی ح( مجرًع .اشج نظده گرفخو نظر در شنخی حًدة زٌصج. چ( ,102 در دٌزل زٌصج ةرای طغل 495436 ه احانًل ةرای

 ىراث  . خ(ةاو دشاج آماده اشاج     طًند(حًانند ةر اشاس فناهری حفکٍک  ىاٌی کو نری ىا )طغل طغل در شاٌر زمٍنو 245000طغل در پصراند حجدٌدپذٌر طيری ه صنػخی ه  225000اكٍانًشی، 
 دهلخای  صاًرت  ةاو  اداری کاو  ه ای حًشاػو  ه حدلٍق طغل 35100 د( طامل .اند طده داده نراٌض جداگانو صًرت ةو ارهپا احدادٌو ةزرگ کظًر ده ه ةًده 1024 ةو مرةًط ارهپا احدادٌو ىای داده

 .  اكٍانًشی انریی طغل در 15300در پصراند حجدٌدپذٌر طيری ه صنػخی ه  طغل 35000 ذ( طامل .اند نظده ارائو فناهری حفکٍک ةو مظاغل اٌن طًند؛ می مالی پظخٍتانی
 

 های تجدُدپذُر تعداد افراد شاغل در اىرژی
 
 

   

 اىرژیزُست
ىا،  شًخج حًده، زٌصج )زٌصج
 گاز(زٌصج

 گرناُیزنِو 
 

 آبیبرق
 iملٍاس()کًچک

 اىرژی خَرشِدی 
پی،  اس )خًرطٍدی فخًهلخاٌٍک، شی

 شرماٌض خًرطٍدی( گرماٌض/
 برق بادی 
 

i-ىصخند کو ةا  1025 - 1024ىا ةٍظخر مرةًط ةو اشخخراج طده اشج. داده «1026مرهر شاالنو  –انریی حجدٌدپذٌر ه کار »الرللی انریی حجدٌدپذٌر ةا غنًان اطالغات اٌن ةخض، از گزارش ةٍن
 حر ةرای آنيا مًجًد ةًده اشج.ىای كدٌریحًجو ةو کظًر ه فناهری مخغٍر اشج. مًاردی نٍز ىصخند کو حنيا داده

ii-اناس ٌکصاان   یکند. اٌن حػرٌ  مرکن اشج در مٍان ىرث کظًىای غضً آ ملٍاس حػرٌ  می آةی ةزرگ مگاهات را ةو غنًان ةرق 20خر از ىای ةزرگ ، پرهیهحجدٌدپذٌر الرللی انریی انس ةٍنیآ
 طًد.ملٍاس در نظر گرفخو میآةی کًچکمگاهات ةو غنًان ةرق 20ىای کًچکخر از نتاطد. پرهیه

 

 طغل 50,000 =

 نِلَِن شغل 8 /1 کل جيان0 
 

ىا0 آیاناس   منتع داده
الرللاای انااریی  نةااٍ

 (IRENAحجدٌدپذٌر )
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فابیانی آپاوو

آدام براون

بربل ِاپ )سولریکو(

آنا لیدریتر
)WFC / شورای آیندۀ جهانی(

کریستین لینز )دبیرخانۀ رن21(

هانا مرداک )دبیرخانۀ رن21(

اوان موسولینو

کسنیا پتریچنکو، تیموتی فارل، توماس ثورش کرادر، 
آریستدیس سکریس )مرکز کارایی انرژی کپنهاگ(

ژانت ساوین )سانا ریسرچ(

کریستین سیبوت
)مشاوره و تحقیق ِکی ام اس(

جاناتان اسکین

بنجامین سواکول
)دانشگاه آرهوس / دانشگاه ساسکس(

فریر اسوریسون )سانا ریسرچ(

مشاورویژه

آدام براون

پشتیبانیتحقیق

استفان دی دومنیکو،

َدنِیل کِیلمنوویکز
)دبیرخانۀ رن21(

)UNEP / آرت سراف )برنامۀ محیط زیست ملل متحد

پشتیبانیارتباطات

لورا ویلیامسون
رشمی جواهر

)دبیرخانۀ رن21(

ویرایش،طراحی،وصفحهآرایی

ویرایشگر: لیزا مستنی

 WEEKS.DE طراحی: آژانس تبلیغاتی

تولید

دبیرخانۀ رن21، پاریس، فرانسه

گروهتألیفوتولید
مدیریتتحقیقوسرپرستیتألیف

ژانتساوین
سرمؤلفوویراستارمحتوا

)ساناریسرچ(

کریستین سیبوت
)مشاوره و تحقیق ِکی ام اس(

فریر اسوریسون )سانا ریسرچ(

مدیریتپروژهوگروهجیاسآر
)دبیرخانۀرن21(

رعنا ادیب

هانا مرداک

اعالنسلبمسئولیت
رن21 مقــاالت و گزارش هــای موضوعــی را جهــت تأکیــد بــر اهمیــت انرژی هــای تجدیدپذیــر و ایجــاد بحــث در مــورد 

مســائل مهــم در ترویــج انرژی هــای تجدیدپذیــر منتشــر می کنــد. مقــاالت و گزارش هــای رن21 ضمــن بهره گیــری از 

توجه هــا و تالش هــای مجموعــۀ رن21، لزومــًا اجمــاع در مــورد هیــچ یــک از نــکات گفته شــده را بیــن اعضــای شــبکه 

نشــان نمی دهــد. اگرچــه مطالــب ایــن گــزارش حــاوی بهتریــن اطالعــات موجــود بــرای نویســندگان در زمــان نــگارش 

بــوده، امــا رن21 و همــکاران آن مســئولیتی در مــورد دقــت و صحــت آن هــا ندارنــد.

رن21متعهــدبــهبســیجکــردناقدامــات
اهــداف بــه رســیدن بــرای بینالمللــی
انرژیپایداربرایهمه)SE4ALL(است.
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