نگاه جدی بر گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در کشور در مقابل بحرانهای پیشروی
انرژیهای تجدیدناپذیر (مطالعه موردی نیروگاههای خورشیدی)
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خورشید نه تنها خودمنلع عظیم انرژی است ،بلکه سرآغاز حیاب و
منشاء تمار انرژیهای دیگر است .انرژیهای فسیلی مانند نفت و
زغال سنگ پایانپيیر و تجدیدناپيیر هستند ،اما انرژیهای نو ازجمله
باد ،آب و خورشید چنید نیستند .خورشید یکی از منابع مهم
تجدیدپيیر انرژی است که به فناوریهای پیشرفته و پر هزینه نیاز
ندارد و میتواند به عنوان یك منلع مفید و تامید کننده انرژی در
بیشتر نقاط جهان به کار گرفته شود.
امروزه نیز توسعه محیط زیست و استفاده از انرژی تجدیدپيیر
توجه خاصی را پیرامون جهان به خود معطول کرده است و
اید توجه به علت افزایش آگاهی نسلت به ااراب زیان آور
آلودگی ناشی از هیدروکربدهای بوجود آمده در نیروگاهها
برروی محیط زیست تا بسیاری از کشورها با پیمان کیوتو
موافقت کرده و در قلال کاهش گازهای گل انهای متعهد
شوند .تفاعد گازهای  CO2و ذراب معلق ناشی از نیروگاههای
فسیلی تولید برق صدماب فراوانی به بهداشت انسانها وارد میکند
که برآورد مالی اید خسارب در سال  1395توسط وزارب بهداشت
ایران رقمی بیش از  2311میلیارد ریال بوده بعالوه گاز CO2
ب اطر ایجاد ترکیلاب اسیدی عالوه بر مضراب بهداشتی به
ساختمانها و تأسیساب شهری و صنعتی نیز آسیب وارد میکند و
همچنید مطالعاب انجار شده نشان میدهد که در شلکه برق
انگلستان کاهش  1GhWاز هیدروکربد میتواند میزان آلودگی
را تا  01111تد در هر سال کاهش دهد [.]0-3

چکیده
در کشور ما ،تکیه اصلی سیستم به استفاده از منابع رو به زوال نفت و
گاز است و به دلیل محدود بودن منابع انرژی فسیلی بایدد بده دنلدال
جایگاهی برای اندرژی تجدیدپديیر ندوید در مفدرل کلیدهی اندرژی
جهانی در طول دهه آتی بود .در اید مقالده ردرورب بررسدی اندرژی
خورشیدی و مزایای اید نوع از انرژی در مقایسه با انرژیهای فسیلی
میپدردازیم .در ادامده بده اادراب متقابدل و تجزیده و تحلیدل مزایدا و
مشکالب پیشرو در توسعه انرژی خورشیدی خواهیم پرداخدت .و در
نهایت با توجه به نتایج بدست آمده در ایدد مقالده لدزور رویکدرد بده
انرژی خورشیدی از نقطه نظر کاهش وابسدتگی بده مندابع فسدیلی و
کاهش انتشار گداز آيیندده از ب دشهدای تولیدد و مفدرل اندرژی و
همچنید تحقق توسعه اقتفادی اجتماعی االاب میگردد..
واژه های کلیدی
واژه های کلیدی :اندرژی خورشدیدی ،ردرورب و مزایدا ،توسدعه
اقتفادی ،سالمت اجتماعی.

مقدمه
در سالهای میانی قرن بیستم و پیش از دهه  1791میالدی ،تقارا
برای انرژی الکتریکی نرخ رشد اابتی در حدود  %6-9را نشان میدهد
طرح ملاحث زیست محیطی و بحران نفتی ناشی از وقایع سیاسی در
خاورمیانه در سالهای دهه  1791مشکالب جدیدی در پیشروی
صنعت برق دنیا قرار داد .اید عامل بهمراه تغییراتی در اقتفاد جهانی،
منجر به کاهش نرخ رشد مفرل انرژی الکتریکی از  %6-9به %1.6-3
در دهه  1791میالدی شد [ .]1در همید زمان هزینههای انتقال و
توزیع انرژی دچار تورر بیسابقهای از  %52به حدود  %121از هزینه
تولید شد .در واقع اید ب ش از صنعت برق دو سور بودجههای يزر
را برای سرمایهگياری به خود اختفاص داد .همچنید بدنلال کاهش
تقارا ،افزایش بیرویه هزینههای یاد شده ،دغدغههای عمومی برای
سالمت محیط زیست ،دستیابی به تکنولوژیهای پیشرفته و پيیرش
تغیراب در شلکهها ،نیروگاههای عظیم مرکزی از کانون توجه
تولید کنندگان انرژی خارج شد .به علارب دیگر الگوی تولید انرژی از
جستد صرفه اقتفادی در ابعاد و اندازهها به تولید بفرفه گروهی و
غیر متمرکز تغییر حالت پیدا کرد [.]2

تولید انرژی و بررسی انرژی های فسیلی
اولید نیروگاههای احداث شده در دنیا از لحاظ نوع منلع به سه گروه
عمده تقسیم می شوند :آبی (استفاده از انرژی آب جاری رودخانه هدا
یا آب ذخیدره شدده در م دزن سددهار ،حرارتدی (اسدتفاده از اندرژی
سوخت ها نظیر نفت ،گاز یا ذغدال سدنگر و هسدته ای (اسدتفاده از
انرژی اتمیر .تا پایان قرن بیستم سدایر تکنولدوژی هدای تولیدد بدرق
فرعی و غیرمتداول محسوب می شدند .جدول (1ر سدهم هدر یدك از
تکنولوژی های فوق را در تولید انرژی در سراسر دنیا تدا پایدان قدرن
اخیر نشان می دهد.
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