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مقدمه
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.انرژی موتور محرک توسعه و رونق اقتصاد مدرن است•
.منابع انرژی فسیلی محدود و پایان پذیر هستند•
. ید شودباید متناسب با دوره مصرف آن تجدمنبع انرژی پایدار یک •

.بطوری که برای نسل های بعدی هم قابل استفاده باشد
ویه  بخاطر مالحظات زیست محیطی و گرمایش چهانی، مصرف بی ر•

.  ودانرژی به ویژه انرژی های حاصل از منابع فسیلی باید محدود ش
. سیلی گردندمنابع انرژی پاک و پایدار باید به تدریج جایگزین منابع ف•



جمعیت جهان در حال افزایش است 
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هرچند در گذشته با نرخ رشد بیشتر و در آینده با نرخ رشد کمتر



تقاضای جهانی برای انرژی رو به افزایش است
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:به نقل از 

بدون انجام اقددااا  بیننده زدازا بدازدنر اندشدا ش دد

 دود هده تقاضا بزناش زناد خواند بود ولر پنش بنندر ان

تدا 2015تقاضاا واقعر بشاا انشدا دش طر زالیاا 

دا دددته با دددد و اندددن شقدددم اشندددون % 25ش دددد 2040

صددش ه جددونر نا ددر از اقدددااا  بینندده زددازا انددشدا 

.از 

و عاده انن ا زانش اشبوط بده ه دوشناا رندش عضد
OECD(زدددازاان توزدددعه و نایاشنیددداا اقتصدددادا   )

.ار با د



تولید و تقاضای انرژی الکتریکی  
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مصرف در 
بخشهای 
مختلف تولید با 

منابع  
مختلف



ختلف  تولید الکتریسیته در مناطق مختلف دنیا با منابع م
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2005و 2015و 2040مقایسه  سالهای 



OECDمصرف انرژی در کشورهای غیر عضو 

7
Energy Information Administration - EIA - Official Energy Statistics 
from the U.S. Government.



تولید و مصرف انرژی الکتریکی
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هانسهم منابع مختلف در تولید انرژی الکتریکی در ج
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ترکیب انرژیهای تجدیدپذیر
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چینسهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق 
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هندسهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق 
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ژاپنبرقسهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید 
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سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق 
OECDاروپایی عضوکشورهای
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جابجایی تقاضای انرژی
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.استOECDتقاضای انرژی در حال انتقال به کشورهای غیر عضو 

ناه ساا ی کشورهای پیشرفته باا بکاار ریاری عواصاد  ارفه جاویی و بهی

مصاارف اناارژی بااا اسااتتادو ا  تکنولوژیهااای نااوین   ساارانه مصاارف

اناارژی را کاااهش نواهنااد داد و پاایش بیناای میشااود کااه ر ااد تقاضااای

ه انرژی در دهه های پیش رو صمدتا مربوط به کشورهای درحال توسع

.با د( OECDغیر صضو در )



آمادری رذر
ا انرژیهای فسیلی
یربه انرژیهای تجدیدپذ
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WEF(انجمن جهانی اقتصاد )

کشور 114سیستم های انرژی 

را ارزیابی نموده وآمادگی آنها 

را برای گذر به انرژیهای نو و 
ETIتجدیدپذیر با شاخصی به نام

.سنجیده و مقایسه نموده است

Transition Readiness 
Score



:  2040بنابراین تا سال 
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.انتشار کربن از منابع انرژی همچنان روند افزایش دارد-

.روند تقاضای جهانی انرژی افزایشی است-

.تقاضای جهانی برای ذغال سنگ رو به کاهش خواهد بود-

کز چین سیاست انرژی خود را از مصرف ذغال سنگ به تجدیدپذیرها و گاز طبیعی منتقل نموده و به مر-

دهی همچنین با استفاده از تکنولوژیهای شبکه هوشمند و بهبود باز. انرژی سبز جهان تبدیل می شود

.در سال محدود می نماید% 1انرژی ، رشد تقاضای انرژی خود را به 

.خودروهای برقی باعث توقف رشد فزاینده تقاضای جهانی برای نفت خواهند شد-

.ایاالت متحده بزرگترین فروشنده سوختهای فسیلی می شود-

.انرژیهای تجدید پذیر ارزانترین نوع انرژی خواهند شد-

.در تولید توان سهم دارند% 40انرژیهای تجدیدپذیر حدود 2040در سال  IEAطبق گزارشات 
گیگاوات و 74گیگاوات خواهد بود که سهم سوالر 160رشد ساالنه متوسط منابع تجدید پذیر حدود 

.گیگاوات می باشد36و سهم سایر منابع تجدیدپذیر گیگاوات 50سهم بادی 
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ایرانوضعیت تولید و مصرف انرژی در 



ایرانسهم منابع مختلف در تولید برق در 
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تشویق برای تولید انرژی تجدیدپذیردر ایران
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:افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور برای نیرو وزارت اقدامات 
زال20ا زانش زاان قشاشدادخشند تضاننر بشق از انابع تجدندپذنشنا به •

ان قنا  اشزتعننن تعش ه انازب بشاا خشند بشق حاصل از انابع تجدندپذنشو زعر دش هانش شنزک نوز•

دشصدا بیاا خشند بشق دش صوش  ازتفاده از تجینزا  زاخ  داخل 30ا زانش •

:از  شنزا ناودهبدنن تشتنب بشنااه جدند شا ننشوگانیاا زاخ  ه و بشنااه پنجزاله   م توزعه 

نزاش اگاوا  تبدنل ننشوگاه ناا گازا اوجود به زنیل تشهنبر16

نزاش اگاوا  آن با زاخ  ننشوگاه ناا تولند پشاهنده گاززوز3

. توولتائنکنزاش اگاوا  آن با زاخ  ننشوگاه ناا تجدندپذنشبادا و 5

بشازاس آااشناا وزاش  ننشو، ظش ن  هنونر نصب  ده ننشوگانر ه وش دش بخش انشدا ناا 
زبد انشدا ه وش از حدود یک درصد تجدندپذنش 



:آیندو انرژی های تجدید پذیردر ایران 
پیش بینی دفتر برنامه ریزی کالن برق و انرژی 
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یعناای سااال پایااانی 1399دفتاار برنامااه ریاازی کااالن باارق و اناارژی و ارس نیاارو باارای سااال 
مگااواس انارژی تجدیدپاذیر را برناماه ریازی 5000برنامه  شم توسعه  ظرفیت نصب  ادو  

:نمودو و ترکیب آن را مطابق جدول  یر پیش بینی نمودو است



موانع توسعه تجدیدپذیرها در ایران 
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د قنا  انواع حاالیاا انشدا دش انشان پائنن از  و ناشانه زنادا بشاا انشدا پشداخ  ار  و-

!!!(.انلناشد دالش50زاالنه )

د به انن اوضوع زبب عدم شقاب  پذنشا انشدنیاا تجدندپذنشبه ونده دش اقناس هوچک ار  و

زتند و توجنه پذنش نن( بصوش  خودتاانن)طوشا هه بشاا تاانن بشق ایانیاا ازیونر و تجاشا 

انن ازئله . هندلذا دول  باند بشاا توزعه آنیا قنا  خشند شا بزناش باالتش از قنا   شوش بشق تعننن

. توزعه پانداش انشدنیاا تجدندپذنش شا به دنبال نخواند دا  

ر بودن از اوانع دنگش ار توان به رنش واقعر بودن نشخ اشز و عدم ثبا  قواننن و اقششا  و ناها -
.دزتوشالعالیا و آئنن نااه نا ا اشه ناود
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از توجه حضار محترم سپاسگزارم


