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انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار در ایران

مهندس مهدی بریمانی۱، دکترعبدالرزاق کعبی نژادیان۲

 m_barimani1@yahoo.com ،۱. شرکت برق منطقه ای مازندران

kaabi@iranenergy.org ،(سانا)۲. سازمان انرژی های نو ایران

چکیده

محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکالت ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه بیش از 

پیش به انرژی های تجدید را بر همگان روشن ساخته است. با توجه به برخورداری از پتانسیل مطلوب و مناسب 

ــور، توسعه منطقی این منابع ارزشمند و خداداد موجه به نظر می رسد چرا که از  انرژی های تجدیدپذیر در کش

ــت. در این مقاله با بیان ضرورت به کارگیری  ــعه پایدار نیز گام برداش این طریق می توان در جهت اهداف توس

ــت محیطی) و وضعیت کاربرد این انرژی ها در کشور با  انرژی های تجدیدپذیر (محدودیت منابع و آلودگی زیس

بیان انتظارات از این انرژی ها به پیشنهاداتی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار، انرژی های تجدیدپذیر، ایران

1. مقدمه:
ــت از  ــعه پایدار» عبارت اس ــاس گزارش برانت لند «توس  براس

ــدون اینکه  ــان را تامین کند، ب ــای کنونی جه ــعه ای که نیازه توس

توانایی نسل های آتی را دربرآوردن نیازهای خود مخاطره افکند و این 

ــان ها وطبیعت سراسر جهان است.  ــعه پایدار رابطه متقابل انس توس

فرایند توسعه پایدار به گونه ای طراحی می شود که توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و زیست محیطی را تداوم می بخشد[1].

ــت منابع انرژی  ــعه پایدار موثر اس از مهم ترین عناصر که در توس

ــب عمده ترین عامل اقتصادی جوامع  ــتن انرژی مناس ــت. داش اس

ــت چرا که انرژی یک نیاز اساسی  ــانی اس صنعتی پس از نیروی انس

برای استمرار توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی 

ــد. اگر انرژی به نحوی تولید و مصرف شود  و امنیت جامعه می باش

که توسعه انسانی را در بلندمدت در تمامی ابعاد اقتصادی اجتماعی 

ــدار تحقق خواهد  ــد، مفهوم انرژی پای ــت محیطی تامین نمای و زیس

ــت. به همین  ــعه پایداراس یافت، لذا تامین انرژی پایدار ضرورت توس

ــال های اخیر کشورهای مختلف اعم از پیشرفته و درحال  دالیل درس

ــعه توجه فزاینده ای به انرژی تجدیدپذیر(انرژی خورشید، انرژی  توس

ــتفاده از منابع انرژی و  ــاد، ژئوترمال و...) جهت ایجاد تنوع در اس ب
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ــت محیطی  ــتگی به یک حامل انرژی و مالحظات زیس کاهش وابس

ــته اند. باال رفتن قیمت  ــت یابی به انرژی پایدارمعطوف داش برای دس

سوخت های فسیلی، مالحظات زیست محیطی، امنیت تامین انرژی، 

کاربری در پتروشیمی، پیشرفت تکنولوژی و توجیه اقتصادی دربرخی 

ــت.  موارد به طورعمده تعیین کننده آینده انرژی های تجدیدپذیر اس

ــوده و آینده این  ــرو به طور دائم در حال تغییر ب ــه هرحال این قلم ب

ــوذ آن در بازار انرژی  ــترش نف تغیرات نمایانگر کاهش هزینه ها وگس

دنیا و رسیدن به انرژی پایداراست[2]. با وجود اینکه این امر از لحاظ 

ــا حمایت و تالش همه جانبه  ــت اما فقط ب تکنولوژیکی امکان پذیراس

بین المللی و با تعیین اولویت ها و سیاست های اقتصادی، جلب منابع 

ــرمایه گذاری و انجام  ــارکت بخش خصوصی درس مالی خارجی، مش

برنامه های آموزشی و پژوهشی میسر می شود. ایران نیز در سال های 

ــه در ادامه با بیان  ــت ک ــته اس ــر اقداماتی در این خصوص داش اخی

ضرورت به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر (محدودیت منابع و آلودگی 

زیست محیطی) و وضعیت کاربرد این انرژی ها درکشور به پیشنهادات 

و بیان انتظارات از این انرژی ها پرداخته خواهد شد. 

2. ضرورت به کارگیری انرژی تجدیدپذیر

1-2 محدودیت منابع انرژی
ــط  ــال 1970 توس زنگ خطر محدودیت منابع کره زمین در س

ــای A.kingura مدیر OECD که از  ــازرگان ایتالیایی و آق pecchi ب

ــدا درآمد. آنان در  ــند به ص ــازمان Rome Club می باش متولیان س

ــد“ محدودیت انرژی را اعالم کردند  ــی به نام ”محدودیت رش گزارش

ــوخت های  ــان به کاربرد س ــتگی جه ــت انرژی و وابس ــه محدودی ک

ــد آورد، نفتی که  ــه لرزه در خواه ــیلی به خصوص نفت دنیا را ب فس

ــکیل می دهد و قیمت آن  ــد اقتصادی را تش منبع اجتناب ناپذیر رش

موجب قیمت آن موجب واکنش و حساسیت جامعه بین المللی شده 

است[2].

 منابع انرژی که مصرف می کنیم به ویژه انرژی فسیلی نامحدود 

نیست با توجه اینکه درک دقیق میزان منابع انرژی مشکل می باشد، 

ــنگ بر اساس  ــیلی نظیر نفت و گاز و ذغال س اما در مورد انرژی فس

توسعه حفاری و به کمک روش های آماری ذخایر منابع انرژی فسیلی 

را پیش بینی می کنند. در جدول (1) برآورد میزان ذخایر انرژی (نفت 

ــده است[5]. با  ــان داده ش خام، مایعات و میعانات گازی) ایران نش

تقسیم ذخایر به تولید سالیانه حاضر تعداد سالی که تولید فعلی از این 

به بعد قابل ادامه می باشد محاسبه می گردد.

جدول (1): برآورد میزان ذخایر انرژی (نفت خام، مایعات و میعانات 

گازی) ایران

13821383138413851386شرح

نفت خام، مایعات و میعانات 
گازی (میلیارد بشکه)

132,74137,66136,16138,22137,62

8687858584عمر ذخایر (سال) (1)

ــتحصال نفت خام و میعانات گازی  1) عمر ذخایر یعنی زمان اتحام ذخایر قابل اس
کشور بر اساس تولید سال قبل و عدم کشف ذخایر جدید

2-2 آلودگی زیست محیطی منابع انرژی
ــه 1990 به صورت  ــه در ده ــت جهان ک ــکالت محیط زیس مش

بحران های جهانی و اجتناب ناپذیر مطرح گردید نهایتا به انرژی وابسته 

است.به خصوص گرم شدن کره زمین ناشی از افزایش غلظت گازهای 

گلخانه ای دی اکسید کربن و متان و تاثیرات آن بر روی کاهش محصوالت 

کشاورزی و تغییرات آب وهوایی و باران های اسیدی ناشی از اکسیدهای 

ــولفور و غیره حاصل از احتراق سوخت های  ــیدهای س نیتروژن و اکس

فسیلی که موجب صدمه رسیدن به جنگل ها، دریاچه ها، مرداب ها و 

ــوند. در میان گازهای گلخانه ای که موجب گرم شدن کره  غیره می ش

زمین می شوند، دی اکسید کربن بیشترین سهم را دارا می باشد.

میزان دی اکسید کربن خروجی در جهان در سال 2005 با تبدیل 

ــزان به ترتیب  ــد که باالترین می ــه کربن 108×271/36 تن می باش ب

آمریکا، چین و روسیه تعلق دارد (به شکل(1)مراجعه شود). از طرفی 

ــد از انقالب صنعتی به خصوص  ــزان خروجی در کل جهان نیز بع می

بعد از جنگ جهانی به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته و اخیرا در 

کشورهای در حال توسعه رو به افزایش گذاشته است.

آمریکا: ٪۲۱

چین: ٪۱۹

سایر کشورها: ٪۲۶

کل جهان 
 ۲۷۱۳۶/۴
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شکل (1): نشر دی اکسیدکربن ناشی از سوزاندن سوخت های قابل 

احتراق در سال2005[6].
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ــکل(2 ) تغییرات میزان خروجی دی اکسید کربن در ایران  در ش

ــال های 85-1346 را نشان می دهد. به استثنای سال 1360  طی س

که در نتیجه رکود فعالیت می باشد، میزان خروجی گاز به ازای هر نفر 

و کل بخش های انرژی کشور رو به افزایش بوده، و در شرایطی است 

که به مقابله بیشتری نیاز دارد.

شکل (2): سرانه میزان خروجی گاز دی اکسید کربن درایران[3].

ــت که هزینه های اجتماعی تخریب محیط  البته این در حالی اس

ــال 1386 براساس  ــت در اثر مصرف سوخت های فسیلی در س زیس

ــده توسط بانک جهانی و سازمان حفاظت محیط  مطالعات انجام ش

ــده است که معادل  ــبه ش ــت ایران 92195 میلیارد ریال محاس زیس

19/3% از تولید ناخالص داخلی کشور در این سال می باشد[5] .

3. انرژی های تجدیدپذیر در ایران

3-1 شرایط ایران
ــاالنه انواع  ــاالی مصرف س ــد ب ــیلی، رش محدودیت منابع فس

ــدن کشورمان از جرگه صادرکنندگان نفت  انرژی در ایران، خارج ش

ــی از صدور نفت  ــر قرن حاضر و بالطبع قطع درآمدهای ناش از اواخ

باعث می شود که در صورت عدم برنامه ریزی و پیشرفت های الزم روند 

توسعه کشور به طور جدی تحت تاثیر قرار بگیرد. عدم کارایی فنی و 

اقتصادی و هدر رفتن قریب به 55 درصد از کل انرژی در فرایندهای 

ــی از آن،ضرورت  ــت محیطی ناش ــکالت فزاینده زیس ــرف و مش مص

ــاال بردن بازده و بهره وری انرژی را بیش از  مدیریت مصرف انرژی و ب

پیش آشکار می سازد، در این راستا می توان از پیشنهاد وزارت نیرو در 

خصوص قانون بند ”و“ تبصره 19 برنامه دوم توسعه در مجلس شورای 

اسالمی به عنوان اولین گام اساسی و در پی آن تصویب آئین نامه های 

اجرایی،تشکیل کمیته تصویب معیارها،برگزاری سمینارها و دوره های 

آموزشی کارشناسان صنایع و موسسات نام برد[7].

برای ثبات عرضه انرژی از نظر عرضه منابع طبیعی انرژی باید به 

ــیدی نامحدود توجه گردد.از  معرفی انرژی های نو نظیر انرژی خورش

طرفی اگر جدی بودن موضوع محیط زیست را اصل در نظر بگیریم، 

توجه به صرفه جویی انرژی و حفظ ایمنی نیروگا ه های اتمی،و گرایش 

به انرژی های نو و پاک که بار کمی را در محیط زیست دارند ضروری 

خواهد بود.

ــت زیرا  ــته در حال افزایش اس ــیته به طور پیوس تولید الکتریس

ــد.این  ــت در مرحله مصرف می باش ــرژی تمیز و راح ــیته ان الکتریس

ــاب نمی آید  ــش از نظر کارایی کل انرژی اولیه یک امتیاز به حس گرای

به خصوص وقتی که نیروگاه های تولید الکتریسیته بر پایه سیکل های 

ترمودینامیکی که به طور ذاتی از محدودیت در کارائی برخوردارند بنا 

شده باشند.تعدادی از تجدیدپذیرها که از این چرخه گرمایی استفاده 

نمی کنند می توانند انرژی الکتریکی را بدون از دست دادن کارائی و یا 

تولید حرارت زائد ناخواسته ایجاد نمایند. 

ــال 1386 نشان  ــکل(3) عرضه و مصرف انرژی ایران را در س ش

ــکه نفت خام یا 22/6  می دهد. برای تولید برق 320/59 میلیون بش

درصد از کل انرژی اولیه به کار گرفته شده است. از این مقدار مصرف 

برق که به صورت موثر مورد استفاده قرار گرفته است، 91/23 میلیون 

ــد. به عبارت دیگر،  ــام یا 6/43 درصد می باش ــکه معادل نفت خ بش

ــادگی مصرف می شود  برای اینکه انرژی الکتریکی را که در زندگی بس

ــیم، 233/3 میلیون بشکه معادل نفت خام یا  ــته باش در اختیار داش

ــرژی اولیه را به صورت اتالف حرارت و اتالف  ــد از کل ان 16/43 درص

ــن نمونه ای از اتالف انرژی  ــال برق در محیط تخلیه می کنیم. ای انتق

اولیه در کشور می باشد.

ــت که در ایران سهم انرژی های فسیلی   این واقعیت در حالی اس

ــی در تولید ناویژه  ــیدی و بادی) و آب و انرژی های تجدیدپذیر(خورش

برق در این سال به ترتیب 90/4%، 0/075% و 9/5% می باشد. و این 

نسبت در کشورهایOECD آمریکا شمالی برای سوخت های فسیلی، 

انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای به ترتیب 66/8%، 15/3% و %17/8. 

سهم سوخت های فسیلی در کشورهایOECD اروپایی 53/4% و در 

کشورهایOECD آسیا و اقیانوسیه 69/7% می باشد[5]. 

ــهم انرژی های تجدیدپذیر، سهم  ــتای افزایش س در ایران در راس

ــم انداز 20 ساله  ــور در سند چش ده درصدی ظرفیت تولید برق کش
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ــت. به منظور  ــای نو اختصاص یافته اس ــه انرژی ه (1404-1384) ب

ــهم منابع انرژی های نو در عرضه انرژی الکتریکی کشور و  افزایش س

ــی و فرآورده های نفتی در تولید برق، وزارت  کاهش مصرف گازطبیع

ــبت به برنامه ریزی برای ارتقای مستمر سهم  ــت نس نیرو موظف اس

منابع انرژی های نو در عرضه انرژی الکتریکی به نحوی اقدام نماید که 

ــاله حداقل 10% انرژی الکتریکی تولیدی کشور ار  در یک افق 10 س

این منابع تامین شود. در این صورت تولید درصدی از انرژی الکتریکی 

ــیلی را به  ــوخت فس ــاالنه نزدیک به 25% مصرف س در ایران ( که س

ــرژی تجدیدپذیر، ضمن صیانت  ــود اختصاص می دهد) از طریق ان خ

ــی از احتراق  ــت محیطی ناش از ذخائر ملی، جلوگیری از آلودگی زیس

سوخت های فسیلی، اشتغال زایی و توسعه نواحی دورافتاده و ارتقای 

جایگاه ایران در محیط استراتژیک بین المللی، در دست یابی به انرژی 

پایدار و توسعه پایدار مورد توجه قرار می گیرد.

شکل (3): نمودار جریان انرژی سال 1386 - ایران [5].

حقایق نشان می دهد که در سال 2020 دورنمای انرژی در سطح 

بین المللی و همچنین در بسیاری از موارد اوضاع انرژی در سطح ملی 

وخیم تر از سال های بحران خواهد شد. این اوضاع حتی در دهه بعد 

ــنج تر نیز خواهد شد، مگر اینکه از هم اکنون اقداماتی  از 2020 متش

برای مقابله با این احتماالت آغاز شود. 

نفوذ تجدیدپذیرها عمدتا در بخش برق می باشد. شکل (4) امکان 

مشارکت جهانی در تولید برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را تا 

ــال 2040 نشان می دهد که ضرورت انجام برنامه ریزی بلندمدت در  س

کشورها جهت به کارگیری پتانسیل های موجود را تبیین می کند.

شکل (4): امکان مشارکت جهانی در تولید برق با استفاده از 

انرژی های تجدیدپذیر تا سال 2040[8].

3-2 وضعیت توسعه فن آوری در ایران
ــتای انتقال و ارتقای فن آوری انرژی های  در دو دهه اخیر در راس

تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و... )اقداماتی به شرح ذیل انجام یافته 

ــتغال و صرفه جویی انرژی به همراه داشته امید  که به تبع آن نیز اش

است در آینده نزدیک توجه قابل توجهی به این امر مهم گردد.

ــیدی از مجموعه  ــرق خورش ــوری و ب ــدی فیبر ن ــرکت تولی ش

ــرکت های مخابراتی و مشتمل بر دو کارخانه تولیدی فیبر نوری و  ش

ــروع نصب و راه اندازی آن از  ــیدی است.ش کارخانه تولید برق خورش

سال 1371 و به ترتیب با برق خورشیدی(واحدهای تولیدی سلول و 

ماژول) با مشخصات زیر و سپس فیبر نوری بوده است.

مشخصات کارخانه:

ظرفیت تولید ساالنه: 3 مگاوات پیک (شامل:2400000 عد سل 

ــیدی و 67000 دستگاه پنل خورشیدی) نوع سل قابل تولید  خورش

ــتال و مونوکریستال و نوع پنل خورشیدی: دوشیشه ای با  :پلی کریس

قاب استیل و تک شیشه ای با قاب آلومینینوم.

ــی و تجربیات  ● ــورداری از دانش فن ــدید با برخ ــروه صنعتی س گ

تخصص فراوان در سال 1379 قراردادی را در زمینه احداث خط 

ــرکت دانمارکی  تولید توربین بادی 660 کیلو واتی با همکاری ش

وستاس که یکی از معتبرترین شرکت های طراح و سازنده توربین 

ــئولیت اجرایی این  ــت منعقد گردانید و مس بادی در جهان اس
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قرارداد را بر عهده شرکت صبا نیرو نهاد.

ــی توربین باد  ● ــد پره های کامپوزیت ــات ایجاد کارخانه تولی عملی

ــش از 7500 متر مربع  ــین (Nacell)که دارای بی ــاژ ماش و مونت

ــال 1381 به پایان رسید. ــالن های سرپوشیده می باشد،در س س

ــین آالت تولید پره و مونتاژ ناسل در یک مقطع زمانی 6 ماه  ماش

تحت نظارت کارشناسان دانمارکی با موفقیت نصب و راه اندازی 

ــرکت صبا نیرو با ظرفیت عملی  ــد. با اتمام مراحل فوق ش گردی

تولید 3 پره کامپوزیتی و مونتاژ یک دستگاه ماشین خانه در هفته 

آغاز به فعالیت نمود.

4. ارزیابی برنامه های توسـعه کشور در بخش انرژی های 
تجدیدپذیر

ــت که با  ــت عرضه انرژی،الزم اس ــی برای تثبی در هدف سیاس

ــرژی طرح ریزی و به عنوان  ــی بلندمدت عرضه و تقاضای ان پیش بین

ــدن کره زمین  ــزوم مقابله با موضوع گرم ش ــت انرژی،برای ل سیاس

ــامل انرژی  ــت انواع انرژی های نو ش ــز مطرح گردد.در این سیاس نی

ــد  ــیدی و باد و غیره که ضریب آن رو به افزایش متمایل باش خورش

ــود.از طرفی، پیش بینی بلندمدت عرضه و تقاضای  در نظر گرفته ش

ــعه انرژی جایگزین  ــه قانون در ارتباط با معرفی و توس ــرژی، بر پای ان

ــت و تغییر الگوی  ــداف عرضه انرژی جایگزین نف ــاس اه نفت،بر اس

مصرف و عرضه انرژی نیز پیشنهاد می گردد.رسیدن به اهداف عرضه 

ــور  ــر کش انرژی جایگزین نفت،اصل معرفی انرژی های نو را در سراس

ــرو کل انرژی در هیئت دولت تصمیم و مطرح  به عنوان راهکار پیش

ــب و پایدار انرژی، قانون  گردد.همچنین با هدف امنیت عرضه مناس

ویژه اقدام برای پیشرفت کاربرد انرژی های نو را پیشنهاد کرده و امید 

است به مرحله اجرا در آید .براساس این قانون وظایف دولت، مردم، 

ــده با هدف پیشرفت  ــن ش ــت اندرکاران و... به طور وضوح روش دس

ــت کلی در ارتباط با ارتقای کاربرد انرژی های نو  انرژی های نو سیاس

ایجاد گردد. در ذیل نگاهی اجمالی به چهار برنامه توسعه کشور داریم:

برنامه اول:

ــال های 1368 الی 1372 تهیه گردیده  در برنامه اول که برای س

است تاکید برنامه بر بازسازی صنایع و بخش کشاورزی می باشد و از 

نظر حفظ محیط زیست به مسئله رفع صنایع آلوده کننده اشاره دارد.

بنابراین در برنامه اول به انرژی های نو اهمیت داده نشده است .

برنامه دوم:

در برنامه دوم مسئله صرفه جویی در مصرف انرژی مطرح شده و 

حفاظت از محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته است و0/2 درصد از 

فروش حامل های انرژی جهت انجام تحقیقات در این زمینه اختصاص 

یافته است .مسئله توسعه کاربرد انرژی های نو در این برنامه به منظور 

صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی و تحقیقات مطرح بود.

برنامه سوم:

ــت و به  ــه انرژی اختصاص یافته اس ــن برنامه یک فصل ب در ای

ــده است. در این برنامه به طور  صرفه جویی در مصرف انرژی تاکید ش

ــخص توسعه کاربرد انرژی های نو به عنوان یک راهکار در کاهش  مش

مصرف انرژی مطرح بوده است

برنامه چهارم:

ــط نیروگاه ها  ــت انرژی برق تولیدی توس ــرو مکلف اس وزارت نی

ــا قیمت های  ــی و دولتی را ب ــای خصوص ــدگان بخش ه و تولیدکنن

ــنهاد سازمان مدیریت  تضمینی خریداری نماید.نرخ تضمینی به پیش

ــور به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.در مورد  و برنامه ریزی کش

نرخ برق تولیدی بخش های غیر دولتی از منابع انرژی های نو با توجه 

ــت محیطی و صرفه جویی های ناشی از عدم  به جنبه های مثبت زیس

مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایه گذاری در این 

ــاعات اوج و عادی  ــاعت برای س ــوع تولید به ازای هر کیلو وات س ن

حداقل ششصد و پنجاه ریال و برای ساعات کم باری حداقل چهارصد 

ــبانه روز) در محل تولید  ــاعت در ش ــاه ریال (حداکثر چهار س و پنج

ــعه  ــورد عمل قرار گیرد. ضمنا اعتبارات تخصیص یافته برای توس م

ــعه طی جدول(3) زیردرنظر گرفته  انرژی های نو در چهار برنامه توس

شده است[7].

جدول (3): اعتبارات تخصیص یافته برای توسعه انرژی های نو در 

چهار برنامه توسعه (ارقام به میلیون ریال است) [7].

طرحها
برنامه چهارمبرنامه سومبرنامه دومبرنامه اولبرنامه

طرح فن آوری 
218722611164--انرژی های نو

طرح توسعه 
-7945112656368450انرژی های نو

طرح توسعه 
834983---نیروگاه های بادی

79451126565871721446147جمع

ــتفاده منطقی  ــد اس آنچه که در این چهار برنامه مطرح می باش

ــت آنکه فن آوری این گونه  ــده و به عل و اقتصادی از انرژی های نو نش
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ــیده است و قانون گذاری به این بخش به عنوان  انرژی ها به بلوغ نرس

یک پتانسیل می نگرد، برنامه مشخصی برای هدفدار نمودن فعالیت ها 

ــور و  ــت. بنابراین اهداف کالن کش ــه ننموده اس ــن زمینه ارئ در ای

سیاست های اجرایی در این زمینه نامشخص است.

5. نتیجه گیری و پیشنهادات 
ــعه به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر  ــکل اصلی فراروی توس مش

ــد با تقویت  ــت که دولت بای ــه باال مورد نیاز اس ــرمایه گذاری اولی س

ــژه کمک های قابل مالحظه مجامع  ــای بین المللی (به وی همکاری ه

ــعه که پیش بینی شده  ــورهای در حال توس بین المللی مرتبط به کش

ــش می یابد)، حمایت  ــور غیر منتظره افزای ــرف انرژی آن ها به ط مص

ازسرمایه گذاری بخش خصوصی و غیر دولتی زمینه مشارکت گسترده 

ــرا که این امر کاهش  ــازد چ انرژی های نو در عرضه انرژی را مهیا س

ــرمایه ملی، افزایش تولید ناخالص  هزینه در بلندمدت صرفه جویی س

ــغلی و صیانت از  ــی، افزایش درآمد ملی، ایجاد فرصت های ش داخل

محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

ــاس الگوی تصمیم گیری اقتصادی  برنامه ریزی کوتاه مدت بر اس

کنونی بزرگ ترین مانع در مقابل رشد انرژی های تجدیدپذیر است. این 

انرژی ها ظاهرا به سرمایه گذاری اولیه بیشتری نسبت به سوخت های 

ــوخت در طول  ــیلی نیاز دارند درحالی که به علت عدم نیاز به س فس

ــع به هزینه های جاری نیازی ندارند، لذا موارد ذیل توصیه  کار در واق

می شود:

بازنگری و به روز کردن روش تصمیم گیری های اقتصادی: افزایش  ●

ــای تجدیدپذیر در بین  ــر روی پروژه ه ــرمایه گذاری ب ــت س اولوی

موسسات مالی، ایجاد بازار رقابتی و اعمال سیستم قیمت گذاری 

هزینه کامل

حذف تدریجی یارانه انرژی فسیلی و سوق دادن درآمد حاصل از  ●

آن به تامین بودجه سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر

تشویق بخش خصوصی به شرکت در سرمایه گذاری در انرژی های  ●

تجدیدپذیر

ــازمانی به منظور تقویت و ایجاد تمرکز بین المللی و  ● ــیس س تاس

رهبری جهت افزایش استفاده از انرژی تجدیدپذیر 

افزایش بودجه بخش آموزش و تحقیقاتی انرژی های تجدیدپذیر. ●
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