مزﺍیا ﻭ معایب ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر با برﺭسی مقایسﻪﺍﯼ ﺩﺭ بخش
نیرﻭگاﻩها
منابع تجدیدپذیر با ﻭجوﺩ پیشرفتها ﻭ توسعﻪهایی کﻪ ﺩﺍشتند ،همچناﻥ منبع
ﺍصلی تأمین ﺍنرﮊﯼ نیستند ﻭ ﺩﺭ سبد ﺍنرﮊﯼ ،جایگاﻩ ﻭﺍقعی خوﺩ ﺭﺍ بﻪ ﺩست
نیاﻭﺭﺩﻩﺍند؛ باﺍینحاﻝ ،همﺍکنوﻥ ﺩﺭ برخی ﺍﺯ کشوﺭهاﯼ توسعﻪیافتﻪ ،سهم
قابلتوجهی ﺭﺍ ﺩﺭ تأمین برﻕ ﺩﺍﺭند .ﺩﺭ حاﻝ حاضر ،تصوﺭ بر ﺍین ﺍست کﻪ حدﻭﺩ 20
ﺩﺭصد ﺍﺯ ﺍنرﮊﯼ جهاﻥ ﺍﺯ منابع ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر تأمین میشوﺩ ﻭ ﺍین ﺁماﺭ ،ﺩﺭ
حاﻝ ﺭشد ﺍست .منابع ﺍنرﮊﯼ تجدیدپذیر ﺩﺭ صنعت برﻕ بﻪعنوﺍﻥ یک منبع تأمین
ﺍنرﮊﯼ ثانویﻪ ﻭ بﻪگونﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﻭلویتهاﯼ بعدﯼ صنعت برﻕ ﺩﺭ حوﺯﻩ تأمین ﺍنرﮊﯼ
قرﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍصلیترین ﺩلیل برﺍﯼ توسعﻪ ﻭ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر ،حفظ
رضا عباسی

محیطﺯیست ﻭ پایدﺍﺭﯼ ﺍین نوﻉ منابع ﺍنرﮊﯼ ﺍست ..

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی منابع تجدیدپذیر بﻪعنوﺍﻥ منبع مکمل تأمین ﺍنرﮊﯼ ،ﺩﺭ صنایع برﻕ بﻪ کاﺭ گرفتﻪ
دانشگاه تهران

میشوند؛ باﺍینحاﻝ ﺩﺭ بسیاﺭﯼ ﺍﺯ کشوﺭهاﯼ ﺩﺭحاﻝتوسعﻪ ،بﻪعنوﺍﻥ یک منبع
ﺍصلی تأمین ﺍنرﮊﯼ نیز بﻪ کاﺭ گرفتﻪ میشوند .منابع تجدیدپذیر ﺩﺭ تولید ﺍنرﮊﯼ برﻕ

مانند سوختهاﯼ فسیلی ،تولید گاﺯهاﯼ گلخانﻪﺍﯼ ﺭﺍ بﻪ همرﺍﻩ ندﺍﺭند ﻭ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سوختهاﯼ فسیلی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁیندﻩ
ﺩﺭ ﺍین صنعت ،محدﻭﺩ میکند .همین خوﺩ ﺍصلیترین ﺩلیل برﺍفزﺍیش منابع ﺍنرﮊﯼ تجدیدپذیر ﻭ سرمایﻪگذﺍﺭﯼ برﺍﯼ
گسترﺵ ﺁﻥها ،میباشد.
ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر کﻪ ﺩﺭﻭﺍقع جایگزین سوختهاﯼ فسیلی خوﺍهند بوﺩ ،ﺩﺭ ﺍقتصاﺩ ملی-فرﺩﯼ نیز
تأثیرﺍﺕ خوﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ حرکتی ﺭﻭ بﻪ ﺭشد خوﺍهد بوﺩ.
منابع ﺍنرﮊﯼ تجدیدپذیر
ﺩﺭ حاﻝ حاضر ،سوختهاﯼ
فسیلی بخش ﺍعظمی
ﺍﺯ

ﺍنرﮊﯼ

ﺭﺍ

فرﺍهم

میکنند .باﺍینحاﻝ ،با
توجﻪ بﻪ محدﻭﺩیتهاﯼ
منابع
فسیلی
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سوختهاﯼ
ﻭ

ﺁلوﺩگیهاﯼ

ﺯیستمحیطی ﺍیجاﺩشدﻩ برﺍثر ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ سوختهاﯼ ﺁﻥها ﺭﺍ ﺭﺍﻩﺍندﺍﺯﯼ کرﺩ .منابع ﺍنرﮊﯼ تجدیدپذیر ،موجب
فسیلی ﺍین ﺍمکاﻥ ﺭﺍ فرﺍهم ساختﻪ تا ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ

حفظ محیطﺯیست نیز میشوند ﻭ ﺍﺯ هرگونﻪ ﻭﺍبستگی

ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر ،ﺩﺭ ﺁیندﻩ جنبﻪ عمومی پیدﺍ کند.

بﻪ سوخت فسیلی ،ﺩﻭﺭ هستند؛ ﺍلبتﻪ باید بﻪ ﺍین

بدین ترتیب ،برﺍﯼ ﺍینکﻪ جهاﻥ ﺁیندﻩ مملو ﺍﺯ ﺍنرﮊﯼهاﯼ
تجدیدپذیر باشد ﻭ ظرفیت موﺍجهﻪ با ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍشتﻪ
باشد ،باید مقدماﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ فرﺍهم کرﺩ تا ﺩﺭ ﺁیندﻩ بﻪﺭﺍحتی

ً
کامال جایگزین
بتوﺍﻥ ﺍنرﮊﯼهاﯼ پاﮎ ﻭ تجدیدپذیر ﺭﺍ
سوختهاﯼ فسیلی ﻭ ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدید ناپذیر کرﺩ.
تعریف ﺩقیق منابع ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر ،ﺍمرﯼ
چالشبرﺍنگیز ﺍست؛ ﺯیرﺍ منابع تأمین ﺍنرﮊﯼهاﯼ
تجدیدپذیر بسیاﺭ گسترﺩﻩ ﺍست ﻭ همچنین کاﺭبرﺩ

نکتﻪ توجﻪ کرﺩ کﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩﺍندﺍﺯﯼ ﻭ نصب ﺍبزﺍﺭ تولید ﺍنرﮊﯼ
تجدیدپذیر ،سوختهاﯼ فسیلی ﺩخیل خوﺍهند بوﺩ ﻭ

ً
کامال پاﮎ
بﻪ گونﻪﺍﯼ میتوﺍﻥ گفت کﻪ هیچگونﻪ ﺍنرﮊﯼ
ندﺍﺭیم .
ﺍفزﺍیش ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر ﺩﺭ ساﻝهاﯼ
ﺍخیر ،ﺭشد ﺯیاﺩﯼ ﺩﺍشتﻪ ﺍست کﻪ محققاﻥ ﺩلیل ﺭشد
ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺍین نوﻉ ﺍنرﮊﯼها ﺭﺍ بیاﻥ کرﺩﻩﺍند کﻪ بﻪ شرﺡ
ﺯیر ﺍست:

ﻭ ﺍستفاﺩﻩهاﯼ متعدﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ساﺩﻩترین تعریف -1ﺍﺯ جنبﻪ چشمﺍندﺍﺯ ﺍنرﮊﯼ ،منابع ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر
بﻪصوﺭﺕ مقابل ﺍست " :منابع ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر ،

ﺍین ﺍمکاﻥ ﺭﺍ فرﺍهم میساﺯﺩ کﻪ بتوﺍﻥ سوختهاﯼ

منابع ﺍنرﮊﯼهاﯼ جایگزین ﺍنرﮊﯼهاﯼ فسیلی هستند".

مختلف ﻭ متنوعی ﺭﺍ ﺍیجاﺩ کرﺩ.

تعریف ﺩیگرﯼ نیز میتوﺍﻥ ﺩﺭ نظر گرفت ":منبع ﺍنرﮊﯼ  -2ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ منابع ﺍنرﮊﯼ تجدیدپذیر ،موجب کاهش
تجدیدپذیر ،بﻪعنوﺍﻥ منبع هرگونﻪ ﺍنرﮊﯼ کﻪ بﻪصوﺭﺕ

تولید کربنﺩﯼﺍکسید ﻭ ﺩﺭنتیجﻪ کاهش ﺁلوﺩگی هوﺍ ﻭ

طبیعی تجدید میشوﺩ ،میگویند کﻪ بﻪﻭفوﺭ ﺩﺭ طبیعت حفظ محیطﺯیست میشوﺩ.
یافت میشوﺩ ﻭ نرﺥ تولید ﺍنرﮊﯼ ﺍﺯ ﺁﻥها قابلمقایسﻪ با
میزﺍﻥ مصرﻑ ﺍنرﮊﯼ ﺁﻥها میباشد".
منابع ﺍنرﮊﯼ تجدیدپذیر ،هیچگاﻩ ﺍﺯ بین نمیﺭﻭند ﻭ حتی
ﺍگر ﺩﺭ فرﺁیند تولید ﺍنرﮊﯼ ﺍﺯ ﺁﻥها ،ﻭقفﻪﺍﯼ ﺍیجاﺩ شوﺩ،
موقتی ﺍست ﻭ ﺩﻭباﺭﻩ میتوﺍﻥ فرﺁیند تولید ﺍنرﮊﯼ ﺍﺯ
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 -3منابع ﺍنرﮊﯼ تجدیدپذیر موجب ﺍحیاﯼ ﺍقتصاﺩ جهانی
ﻭ مقابلﻪ با ﺭکوﺩ حاﻝ حاضر ﺍقتصاﺩ ﺩنیا میشوﺩ.
 -4منابع ﺍنرﮊﯼ تجدیدپذیر بﻪعنوﺍﻥ یک ﺭﺍﻩحل مؤثر ﺩﺭ
جهت ﺩسترسی ﺁساﻥ بﻪ ﺍنرﮊﯼ میباشند.

منابع ﺍنرﮊﯼ تجدیدپذیر بﻪ موﺍﺭﺩ ﺯیر تقسیم میگرﺩﺩ :
ﺍنرﮊﯼ باﺩﯼ ،ﺍنرﮊﯼ خوﺭشیدﯼ ،ﺍنرﮊﯼ ﺁبی ،ﺍنرﮊﯼ
ﺯیستتوﺩﻩ (بیو مس) ،ﺍنرﮊﯼ ﺯمینگرمایی ،ﺍنرﮊﯼ
ﺍقیانوﺱ کﻪ شامل ﺍنرﮊﯼ جزﺭ ﻭ مد ﻭ ﺍنرﮊﯼ موﺝ ﻭ ﺍنرﮊﯼ

میزﺍﻥ مصرﻑ ﺍنرﮊﯼ جهاﻥ ﺍﺯ منابع تجدیدپذیر ﺩﺭ
ﺩهﻪهاﯼ گذشتﻪ ﺍفزﺍیش قابلتوجهی ﺩﺍشتﻪ ﺍست ﻭ
ﺩﺭ حاﻝ حاضر  20ﺩﺭصد ﺍفزﺍیش ﺭﺍ نسبت بﻪ ﺩهﻪهاﯼ
گذشتﻪ ﺩﺭ جهاﻥ ﺩﺍشتﻪﺍیم ﻭ همچناﻥ ﺭﻭ بﻪ ﺭشد ﺍست.

جریاﻥ ﺁبی میشوﺩ .
مزﺍیاﯼ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ منابع ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر
عالﻭﻩ بر ﺍستقباﻝ جهانی ﺍﺯ ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر ﻭ

میﺁید ﺩﺭحالیکﻪ ﺩﺭ نیرﻭگاﻩهاﯼ هستﻪﺍﯼ ،منتشر

ﺍفزﺍیش ﺩﺭ ﺩسترﺱ بوﺩﻥ ﺍین منابع ،ﺩﺭ حاﻝ حاضر نمیشوﺩ؛ بدین ترتیب میتوﺍﻥ گفت کﻪ ﺍنرﮊﯼ هستﻪﺍﯼ
هماﻥطوﺭ کﻪ ﺩﺭ بخشهاﯼ قبلی نیز بیاﻥ شد ،بﻪعنوﺍﻥ ﺩﺭ ﺯمرﻩ ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر(طبق تعاﺭیف) قرﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ
یک منبع ثانویﻪ ﺩﺭ صنعت برﻕ ﺍمرﻭﺯﻩ عمل میکند.

ﻭ ما ﺩﺭ تولید برﻕ با ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر،

ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ موﺍﺩ طبیعی ﻭ نامحدﻭﺩ ﺩﺭ منابع ﺍنرﮊﯼهاﯼ

ﺍنتشاﺭ گاﺯهاﯼ گلخانﻪﺍﯼ ﺭﺍ مشاهدﻩ نخوﺍهیم کرﺩ؛ با

تجدیدپذیر کﻪ ﺍین موﺍﺩ ﺭﺍ بﻪ ﺍنرﮊﯼهاﯼ مختلف

تمامی موﺍﺭﺩ ﺫکرشدﻩ ،باید توجﻪ ﺩﺍشت کﻪ ﺯبالﻪهاﯼ

همچوﻥ برﻕ تبدیل میکند کﻪ ﺩﺭ فرﺁیند تولید ،کمترین هستﻪﺍﯼ ﺩﺭ صوﺭﺕ عدﻡ ﺭعایت نکاﺕ ﺍیمنی الﺯﻡ،
میزﺍﻥ تولید ﺁلوﺩگی ﺭﺍ بﻪ همرﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ

تأثیر بسیاﺭ مخربی بر سالمت ﺍنساﻥ ﻭ محیطﺯیست

ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر ،ﺩﺭ ﺩﺭجﻪ ﺍﻭﻝ حفظ محیطﺯیست

خوﺍهد ﺩﺍشت .بدین ترتیب ،ﺍگر ﺩﺭ چرخﻪ تولید برﻕ

ﻭ کاهش ﺍنوﺍﻉ ﺁلوﺩگیها ،بﻪ چشم میﺁید .منابع ﺍنرﮊﯼ ﺩﺭ نیرﻭگاﻩها ،ﺍﺯ منابع ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر ﺍستفاﺩﻩ
تجدیدپذیر ،مقدﺍﺭ ناچیزﯼ ﺍﺯ گاﺯهاﯼ گلخانﻪﺍﯼ ﺭﺍ منتشر شوﺩ ،میزﺍﻥ گاﺯهاﯼ گلخانﻪﺍﯼ منتشرشدﻩ ﺩﺭ محیط
میکنند .برﺭسی چرخﻪ فعالیت ﻭ تولید برﻕ نیرﻭگاﻩها ،بسیاﺭ ناچیز خوﺍهد بوﺩ کﻪ ﺩﺭ شکل ﺯیر ﺁﻥ ﺭﺍ مشاهدﻩ
میزﺍﻥ گاﺯهاﯼ گلخانﻪﺍﯼ منتشرشدﻩ ﺩﺭ طوﻝ ﺩﻭﺭﻩﺍﯼ

میکنید .ﺍین میزﺍﻥ گاﺯهاﯼ گلخانﻪﺍﯼ منتشرشدﻩ ﺩﺭ

مشخص ﺭﺍ بﻪ ما ﺍﺭﺍئﻪ میﺩهد.گاﺯهاﯼ گلخانﻪﺍﯼ محیط با ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ منابع ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر ،موﺭﺩ
بﻪعنوﺍﻥ یک محصوﻝ ﺯﺍئد ﺩﺭ نیرﻭگاﻩهاﯼ تولید برقی
کﻪ ﺍﺯ سوختهاﯼ فسیلی ﺍستفاﺩﻩ میکنند ،بﻪ ﻭجوﺩ
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تأیید ساﺯماﻥهاﯼ مربوطﻪ ﺍست.

شکل  .1میزﺍﻥ ﺍنتشاﺭ گاﺯهاﯼ گلخانﻪﺍﯼ ﺩﺭ طوﻝ چرخﻪ ﺯندگی یک ﻭﺍحد نیرﻭگاهی
منابع ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر ،ﻭﺍبستگی بﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ برﻕ ﺭﺍ

ﺍساسی ﺩﺭ ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ منابع تجدیدپذیر ،خوﺩکفایی ﺩﺭ

کاهش میﺩهد ﻭ همچنین ﺍﺯ سوختهاﯼ فسیلی  ،ﺩﺭ تولید ﺍنرﮊﯼ ،ﺍشتغاﻝﺯﺍیی ﻭ کاﺭﺁفرینی ،تشویق جامعﻪ بﻪ
جهت تولید برﻕ ﺍستفاﺩﻩﺍﯼ نخوﺍهد شد.

ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ فناﻭﺭﯼهاﯼ نوین میباشد.

ﺩیگر مزیت ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ منابع ﺍنرﮊﯼ تجدیدپذیر ،ﺍفزﺍیش ﺩﺭ بحث ﺍشتغاﻝﺯﺍیی ،منابع تجدیدپذیر ،نقش ﻭیژﻩﺍﯼ
فعالیت ﺩﺭ حوﺯﻩﯼ ﺍنرﮊﯼ ﻭ بهبوﺩ ﺍقتصاﺩ کشوﺭ ﻭ ﺩﺭنتیجﻪ ﺩﺭ ﺍشتغاﻝ مرﺩماﻥ محلی ﺩﺍﺭﺩ؛ بستﻪ بﻪ میزﺍﻥ ﺍنرﮊﯼ
ﺍقتصاﺩ جهانی میشوﺩ .منابع تجدیدپذیر ،تأثیرﯼ

تولیدشدﻩ ﺩﺭ منطقﻪ ﻭ یا عوﺍمل ﺩیگر ،ﺍین ﺍشتغاﻝﺯﺍیی

مثبت ﺩﺭ کشوﺭهایی ﺩﺍﺭﺩ کﻪ توﺍنایی ساخت ﻭ ﺭﺍﻩﺍندﺍﺯﯼ ﺩﺭصد متفاﻭتی ﺭﺍ خوﺍهد ﺩﺍشت ﺍما یک چرخﻪﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ کﻪ
ﺩستگاﻩها ﻭ ﺍبزﺍﺭهاﯼ موﺭﺩنیاﺯ جهت تولید ﺍنرﮊﯼ ﺍﺯ ﺍین بﻪصوﺭﺕ ﺯیر ﺍست:
منابع ﺭﺍ ﺩﺍﺭند ﻭ صنعت ﺁﻥها ﺭﺍ شکوفا میکند.
مزیت مهم ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ منابع تجدیدپذیر ﺩﺭ ﺍین ﺍست کﻪ
نوﺁﻭﺭﯼها ﻭ فناﻭﺭﯼهاﯼ نوینی کﻪ بﻪ همرﺍﻩ خوﺩ ﺩﺍﺭند،
تأثیر بسزﺍیی ﺩﺭ باﺯﺍﺭ ﻭ ﺍقتصاﺩ کشوﺭ ﺩﺍﺭند؛ ﺩﺭﻭﺍقع ﺍین
فناﻭﺭﯼها ﺩﺭ ﺭشد ﺍقتصاﺩﯼ کشوﺭ ﻭ بهبوﺩ فرﺁیندهاﯼ
تجاﺭﯼ ،تأثیر میگذﺍﺭند .همچنین ﻭﺭﻭﺩ فناﻭﺭﯼهاﯼ
جدید ،ﺩﺭ ﺯمینﻪ ﺍشتغاﻝ مستقیم ﻭ غیرمستقیم نیز
تأثیر ﺩﺍﺭﺩ کﻪ ﺩﺭ ﺭشد ﺍقتصاﺩﯼ کشوﺭ ،تأثیر بﻪ سزﺍیی ﺩﺍﺭﺩ.
همچنین ﺍقدﺍماﺕ سیاسی ﺩﺭ ﺍین ﺭﺍستا ،موجب حفظ
محیطﺯیست ﻭ توسعﻪ پایدﺍﺭ میشوﺩ .بنابرﺍین ﺍهدﺍﻑ
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•طرﺍحی ﻭ تحقیق
•توسعﻪ ﻭ تولید
•ساخت ﻭ نصب تجهیزﺍﺕ
•تعمیر ﻭ نگهدﺍﺭﯼ
•تجهیز مجدﺩ یا توقف طرﺡ
کﻪ هرکدﺍﻡ ﺍﺯ بخشهاﯼ مختلف ،قوﺍعد خاﺹ خوﺩ ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﺩ کﻪ ﺩﺭ متوﻥ تخصصی ،برﺭسی میشوﺩ.

با تمامی موﺍﺭﺩﯼ کﻪ ﺫکر شد ،ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر همیشﻪ بهترین ﺭﺍﻩحل برﺍﯼ تأمین برﻕ نیستند ﻭ کاستیهایی
ممکن ﺍست ﺩﺭ بعضی موﺍقع ﺩﺍشتﻪ باشند.
معایب منابع ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر
ﺩﺭ کناﺭ مزیتهاﯼ چندگانﻪﺍﯼ کﻪ ﺩﺭ بخش قبل مطرﺡ شد ،ﺍستفاﺩﻩ ﺍﺯ منابع ﺍنرﮊﯼ تجدیدپذیر ،معایب خوﺩ ﺭﺍ نیز بﻪ
همرﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺩﺭجﻪ ﺍﻭﻝ ،یکی ﺍﺯ معایب منابع تجدیدپذیر ،ﻭﺍبستگی کامل ﺁﻥها بﻪ شرﺍیط ﺁﺏ ﻭ هوﺍیی ﻭ موقعیت
جغرﺍفیایی کﻪ ﺩﺭنتیجﻪ برﺍﯼ ما محدﻭﺩیت ﺩسترسی بﻪ ﺁﻥها ﺭﺍ بﻪ همرﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
منابع ﺍنرﮊﯼهاﯼ تجدیدپذیر ﺩﺭ مقایسﻪ با سوختهاﯼ فسیلی ،ﺍﺯ ظرفیت کمترﯼ برﺍﯼ تولید برﻕ ﺩﺭ نیرﻭگاﻩها
برخوﺭﺩﺍﺭند ﻭ بﻪﺍندﺍﺯﻩ سوختهاﯼ فسیلی ﺩﺭ نیرﻭگاﻩها ،برﻕ تولید نمیکنند .برﺍﯼ جبرﺍﻥ ﺍین کمبوﺩ ظرفیت ،ﺩﻭ

ﺭﺍهکاﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ پیش ﺩﺍﺭیمً :
ﺍﻭال میتوﺍﻥ ﺩﺭ فناﻭﺭﯼهاﯼ موﺭﺩﺍستفاﺩﻩ شدﻩ ﺩﺭ نیرﻭگاﻩهاﯼ تجدیدپذیر ،باﺯنگرﯼ نموﺩ ﻭ
ﺁﻥها ﺭﺍ توسعﻪ ﺩﺍﺩ تا ظرفیت باالیی برﺍﯼ تولید برﻕ پیدﺍ کنند .ثانیﴼ میتوﺍﻥ تعدﺍﺩ نیرﻭگاﻩهاﯼ تجدیدپذیر ﺭﺍ ﺍفزﺍیش
ﺩﺍﺩ تا ظرفیت موﺭﺩنظر ﺭﺍ بﻪ ﺩست ﺁﻭﺭیم .باید صرفﻪ ﺍقتصاﺩﯼ ﺩﻭ ﺭﺍهکاﺭ پیشنهاﺩﯼ ﺭﺍ برﺭسی نموﺩ تا ﺍجرﺍیی شدﻥ
یکی ﺍﺯ ﺁﻥها ،بﻪ تصویب برسد.
موﺭﺩ ﺩیگرﯼ کﻪ ﺩﺭ ﺍین بخش بﻪ چشم میﺁید ،مساحت ﺯیاﺩﯼ ﺍست کﻪ نیرﻭگاﻩهاﯼ تجدیدپذیر نیاﺯ ﺩﺍﺭند؛ ﺍین
نیرﻭگاﻩها با میزﺍﻥ تولید یکساﻥ برﻕ با نیرﻭگاﻩهاﯼ حرﺍﺭتی ،مساحت بیشترﯼ ﺭﺍ نیاﺯ ﺩﺍﺭند.
همچنین نیرﻭگاﻩهاﯼ تجدیدپذیر ،باﺯﺩهی ﺍنرﮊﯼ کمترﯼ نسبت بﻪ نیرﻭگاﻩهاﯼ حرﺍﺭتی ﺩﺍﺭند؛ ﺍلبتﻪ نیرﻭگاﻩهاﯼ ﺁبی
ﻭ باﺩﯼ ﺍﺯ ﺍین قاعدﻩ مستثنا هستند .باﺯﺩهی ﺍنرﮊﯼ ﺩﺭ ﺍین بخش بدینصوﺭﺕ تعریف میشوﺩ :نسبت خرﻭجی ﺍنرﮊﯼ
(برﻕ) ﺍﺯ نیرﻭگاﻩ بﻪ میزﺍﻥ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ منابع ﺍنرﮊﯼ مصرﻑشدﻩ جهت تولید ﺍین میزﺍﻥ ﺍنرﮊﯼ.
باﺯﺩهی ﺍنرﮊﯼ نیرﻭگاﻩها با منابع ﺍنرﮊﯼ مختلف ﺭﺍ ﺩﺭ شکل  ،2مشاهدﻩ میکنید.

شکل  .2باﺯﺩهی ﺍنرﮊﯼ نیرﻭگاﻩها با منابع ﺍنرﮊﯼ مختلف
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یکی ﺩیگر ﺍﺯ معایب قابلتوجﻪ نیرﻭگاﻩهاﯼ تجدیدپذیر ،هزینﻪ باالﯼ ساخت ﻭ ﺭﺍﻩﺍندﺍﺯﯼ ﺁﻥها نسبت بﻪ نیرﻭگاﻩهاﯼ
حرﺍﺭتی میباشد .ﺁماﺭها نشاﻥ میﺩهد کﻪ هزینﻪ ساخت نیرﻭگاﻩهاﯼ تجدیدپذیر نسبت بﻪ نیرﻭگاﻩهاﯼ حرﺍﺭتی
بسیاﺭ باالست کﻪ ﺍین هزینﻪ بﻪ ﺩلیل فناﻭﺭﯼهاﯼ خاﺹ ﻭ بعضﴼ محلهاﯼ خاﺹ منابع ﺍنرﮊﯼ میباشد؛ ﺍلبتﻪ کﻪ
ﺩﺭ ﺍینجا نیز برﺍﯼ ﺍنرﮊﯼ بیو مس ﺍستثنایی ﺩﺍﺭیم کﻪ هزینﻪ باالترﯼ ندﺍﺭﺩ ﻭ ﺁماﺭها هرسالﻪ با توجﻪ بﻪ پیشرفت
فناﻭﺭﯼها ،متغیر ﺍست .ﺩﺭ نیرﻭگاﻩهاﯼ باﺩﯼ ،ﺍین هزینﻪ بیشترین مقدﺍﺭ ﺭﺍ بﻪ ﺍختصاﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍست ﻭ مجموﻉ ﺍین
هزینﻪها شامل هزینﻪهاﯼ سرمایﻪگذﺍﺭﯼ ،مدیریت ﻭ نگهدﺍﺭﯼ میباشد.
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