
 

 
 

 در ایران صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست  در منابع انرژی تجدیدپذیر جایگاه

 *فرید حقیقت شعار اصل

 دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده کشاورزی، انرژی تجدیدپذیر،  -دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم
f.haghighatshoar@uma.ac.ir 

 ترحم مصری گندشمین 

 دانشگاه محقق اردبیلی  دانشکده کشاورزی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بیوسیستم،
mesrigtm@uma.ac.ir 

 سینا فیض اله زاده اردبیلی
 انرژی تجدیدپذیر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی  -دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

Sina_Fa1990@yahoo.com 
 

 f.haghighatshoar@uma.ac.irمسئول مکاتبه:  ایمیل *

 

 چکیده
 حال  این با  جوابگویی به نیازهای انرژی ایران دارند.    های باالیی در   قابلیت   و پمپ حرارتی  خورشییییدی  باد،  پذیر تجدید   های  انرژی منابع 

سیلی  هایسوخت  سکونی  صنعتی،  بخش در ای در تامین نیازهای بخشسهم عمده  ف سبب   این. برعهده دارند نقل و حمل و م شده  عامل 

ست  شور  ،که ا شامل  ک شور  ما  شدن  . بگیرند قرار ایگلخانه گازهای کننده تولید هایک ضافه  سهم آنها در  تجدیدپذیر منابع ا  انرژی تولید و 

تواند نشییر این گازها را تحدید کند. افیایش سییهم منابع انرژی تجدیدپذیر، فرصییتی برای پایداری انرژی در کشییور و جهان محسییو    می

هایی در این راستا  ریییهای پیشرفته و برنامه فناوری های سوخت فسیلی به تجدیدپذیر نیاز به  شود. با این وجود برای تبدیل زیرساخت  می

شد می ضعیت  مقاله این با سیلی و  هایسوخت  انرژی منبع دو هر بر تمرکی با را ایران در انرژی فعلی و سی  منابع ف . کند می تجدیدپذیر برر

سیل  و در ایران تجدیدپذیر انرژی تولید وضعیت  روی بر کلی بررسی  ست  شده  ارائه 2007 سال  تولید آن از پتان سه  نهایت، در. ا  در ایمقای

 .دهدانرژی را ارائه می تولید نوع هر برای ایران بالقوه های فرصت همچنین ها و برنامه فعلی، وضعیت مورد

 

 های تجدیدپذیر، گرمایش جهانی، محیط زیست.انرژی کلمات کلیدی:
 

 . مقدمه1

ساحتی  با ایران سیا،  غر  در مربع کیلومتر میلیون 65/1 برابر م صد  33/49) نفر میلیون 80 باالی جمعیت آ   67/50 و زنان در

صد  سط آذربایجان،    می( مردان در شد. تو ستان، با ستان،    ترکمن ستان، پاک ستان،  ارمن و ترکیه و محدوده دریای خیر،  عراق افغان

ست.   شده ا ست   ترکیه احاطه و عمان خلیج فارس، خلیج خلیج فارس و دریای عمان احاطه    دارای ایران کلی طور به[. 1]شده ا

 سال  در ایران( GDP) داخلی ناخالص تولید. زمستان سرد و کوتاه است    و طوالنی های است تابستان   خشک  و گرم هوای و آ 

محصیییو  ( MENA) آفریقا  شیییمال  و خاورمیانه    های بیرگترین اقتصیییاد از یکی که  اسیییت دالر میلیارد  393.7 برابر، 2017

صاد بخش بیرگی از  [. 2]شود می شیمی شامل   ایران اقت شاورزی  و پترو شامل می  کوچک خدمات و ک ضور آن  و شود را   در ح

 به را ایران جمعیت توزیع، شهرنشینی   کلی طور به ی ودرآمد منابع از وجود بسیاری [. 3]است   توجه قابل مالی خدمات و تولید

  ایران یکی [.5-4] منجر شده است  نیی خشکسالی فصلی     و محیطی زیست  معضالت به  است و  کرده تبدیل بسیار بیرگی  چالش
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 آینده نیدیک رشد  در یافته توسعه  کشور  یک به شدن  تبدیل برای، شود نیی محسو  می  آسیا  غر  توسعه  حال در کشورهای  از

تر جمعیت از یک سو و بیرگ رشد  . فاصله بگیرد  خدمات تولید و برای کاالیی و کشاورزی  بر مبتنی اکوسیستم   از باید اقتصادی 

تقاضا اگر با توسعه پایدار و افیایش رفاه ایرانیان  شود. این افیایش شدن اقتصاد از سوی دیگر، به افیایش تقاضای انرژی منجر می    

ایران  تامین انرژی  اصییلی منبع طبیعی، و گاز نفت ویژه به و فسیییلی، انرژی منابع[. 7،6]سییاز خواهد بود همراه نباشیید، مشییکل

 شوند، درحالی که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نیازمند توسعه منابع انرژی قابل اعتمادی است.  محسو  می

سهم را در نشر  بیرگترین برق تولیدچگونه باید بدست بیاید. جهان،  در انرژی و تامین اطمینان پایداری،سوال اساسی این است   

مییان نشییر گازهای . کنندمی اسییتفاده فسیییلی هایسییوخت برق از تولیدژنراتورهای  اکثر چون که ،[8]ای دارد گازهای گلخانه

ست   افیایش حال در سرعت  به اخیر دهه در چندای گلخانه ضو پیمان   ،[2،9]ا ست   Kyotoایران ع ستای  ،[10]ا باید آن  در را

باید در جهت اسیییتفاده از انرژی       بنابراین، . برودپیش ای گلخانه   گازهای   رشییین کاهش  و برای کربن کم اقتصیییاد راسیییتای در 

 تجدیدپذیر انرژی منابع از برق در جهت تولید پذیرانرژی تجدید از استفاده برای زیادی ایران پتانسیل در تجدیدپذیر گام بردارد.

 در و فسیلی  پذیرتجدیدهای انرژیتعیین سهم   مطالعه، این از هدف .است بوده  مثبت روندنیی این  گذشته  دهه در وجود دارد و

سیل  و ایران ست  انرژی هایحامل پتان سعه  های این، محدودیت بر عالوه .پایدار ا   برای( RSE)پایدار  و پذیرتجدید هایانرژی تو

  منابع کم کربن بحث خواهد شد. به رسیدن

 . وضعیت فعلی انرژی ایران2

شان می  گذشته  در ایران انرژی بازار مختلف های جنبه مطالعات صرف      211293دهد که معادل ن سال م شکه نفت در  میلیون ب

 صنعت بخش نقل، و حمل تجاری، و مسکونی هایایران شامل بخش در انرژی مصرف عمده هایبخش[. 12-4،11]انرژی داریم 

  انرژی منابعکند می تالشدولت  اسییت. نقل و حمل بخش در انرژی بیرگترین تقاضییای حاضییر، حال در. اسییت کشییاورزی و

صد  54 از خام نفت سهم  کاهش بارا  انرژی حامل در مخلوط جایگیین صد  44 به 2001 سال  در در افیایش   2008 سال  در در

 .  آبی انرژی و سنگ ذغال ،گاز طبیعی ،خام نفت: عبارتند از ایران در انرژی اصلی منبع چهار .دهد

 

 خام نفت 1. 2

  حاوی حوزه چهار و  خام نفت شییامل حوزه 18تر بطور مشییخص. اسییت طبیعی گاز و خام نفت عملیات حوزه 28 دارای ایران

ست  گاز منابع سیل   هم دیگر هایمکان سایر . ا .  اند نگرفته قرار بررسی  مورد هستند، که هنوز طبیعی  و گاز خام نفتدارای پتان

 دیگر واقعیت[. 13] است کوچکی  سهم  که دارد شده  شناسایی   نفت مخین 205 و نفتی میدان 102 از بیش  حقیقت، ایران، در

ست  این ستخراج وریفنا که ا سبتا  فعلی های ا ستند  قدیمی ن صد  25 و تنها ه ست،     قابل خام نفت از در ستخراج ا ستخراج ا  با ا

  اسییت ذکر به الزم [. 13]دارد  اهمیت نرخ باالتر تولید برای گاز تیریق مانند هایی تکنیک پیشییرفته و امکانات و فوق تکنولوژی

 تبدیل خام نفت کننده صییادر و نفت، محصییوالت فرآوری کننده وارد به را دارد که ایران وجود بیرگ های زیرسییاخت حتی که

ضا  ضایت  هنوز انرژی حامل برای کند، از طرفی تقا   طوالنی علت به برای ایران تاثیرگذار عوامل از دیگر یکی کافی را ندارد. که ر

 [.14] باشدفشار چاه ها می کاهش نتیجه در و بالغ های چاه برداری بهره عمر خام نفت تولید بودن



 

3 

 

 طبیعی      گاز 2. 2

  این[. 19] کنددنبال میخام  نفت صییادرات افیایش و داخلی انرژی ترکیب دررا  طبیعی از گاز خود سییهم افیایش ایران دولت

طبیعی   گاز کننده تولید ایران دومین[. 15]ه است  شد  2000 سال  ازمصرف گاز سالیانه طبیعی    ٪10.7رشد   به منجرسیاست   

ست  صنایع تولید   مهمی نقشکه  در جهان ا واقع جنوبی  پارس میدان در( LNG) طبیعی گاز مایعنیی در این زمینه دارد. همه 

 سوخت  عنوان به سنگ  ذغال اختصاص داده است، لذا  را به خود  کشور  انرژی مصرف  از درصد  0.21ذغال سنگ تنها  . هستند 

  اساس  بر. هستند  واقع کرمان و یید های استان ذخایر اصلی زغال سنگ کشور در     از درصد  64 از بیشقابل تکیه نیست.   اصلی 

  خواهد نمود کاهش به شروع 2019 سال ایران در فسیلی سوخت وری بهره که است شده ادعا تولید انرژی، روند هایسازیمدل

[4 .] 

 گاز منابع ،اسییت شییده منتشییر (IEA)انرژی  المللی بین آژانس توسییطکه ( WEO) انرژی جهان انداز چشییم گیارش اسییاس بر

فت  و طبیعی مل   طور به  جهان  خام  ن یب  به  کا عد  سیییال 39 و 59 در ترت یان   به  ب هد  پا به عبارت دیگر   [. 16] دی رسییی خوا

  پیشییین های بینی پیش اگر دقت حتی. دندار انرژی سیییاسییت مجدد تنظیم برای کمتری زمان مدت یایرانهای اسییتراتژیسییت

شتباه  شد  ا ست   عاقالنه ،با صالح  به کها صوص   قدیمی هایعادت ا رییی برای  با وجود این برنامه، اقدام گردد محدود منابعدر خ

 [. 13]مگاوات برق از منابع غیر انرژی تجدیدپذیر تولید کند  5000بیش از تامین 

 

 سنگ زغال 3. 2

 سال  در انرژی بررسی  BP آمار طبق کند.از برق جهان را زغال سنگ تامین می  %40جهان و  انرژی اولیه نیازهای از ٪30 تقریبا

 در تولید زغال سنگ  اصلی  منبع. کندانرژی ایران را تامین می تن نفت میلیون 36 معادل و %1 حدود ایران سنگ  زغال ،2010

 در است و  زیرزمینی دنامع از کشور  تولیدی در سنگ  زغال بیشتر   باشد. می شاهرود  و زیرا  هایکوه، البرز،کرمان هایاستان 

 است.   تن 1.5 حدود درساالنه  ایران سنگ زغال تولید. شود می استفاده فوالد صنعت

 الیه یک از کک سنگ  ذغال تن 1.5 تولید برای طبس سنگ  زغال کارخانه توسعه  برای سنگ  زغال بخش گذاری عمده سرمایه 

صرف  دارد و برق تولید در زیادی سهم  سنگ  زغال جهان در. شد  جدید انجام شد  حال در هنوز آن م ست  ر مثال  عنوان به. ا

صد  صد  7/9 از سنگ  ذغال سهم  در ست  زغال   ( 2012 سال  در) ٪ 48.3به ( 1995 سال  در) در سیده ا  و ارزانترین سنگ  ر

سیلی  منبع فراوانترین ست. وقتی ذغال  ف  بر پوند 200  حدود) شود  می تولید CO2 از زیادی مقدار ودش  می سوزانده  سنگ  ا

 تهدید را زمین کره شدن و گرم ایگلخانه گازهای با افیایش انتشار بنابراین . (Btu) بریتانیایی است انرژی حرارتی واحد میلیون

  انتشییار برای را ها نیروگاه که ای در جهت یک توافقنامه حرکتی بیان به شییروع سیییاسییتگذاران اسییت شییده کند این باعث می

سی کند، کرده  ایگلخانه گازهای سید    خواهد پایان به سنگ  زغال از برق و ارزان انرژی روزهای بیافتد، این اتفاق اگر و اندبرر ر

 [.18و 17]
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 ایران  پذیرتجدید انرژی منابع. 3

 برق آبی نیروی 1. 3

ست  شده  بیرگ سدهای  ساخت  به موفق ایران ساس  این بر که ا ست،  آبی برق نیروی مگاوات 7704 تامین به قادر ا   همچنین ا

ضافه     شوند  می بینی نیی پیش مگاوات 7000 توان تولید با یسدها   برق انرژی دارد قصد  ایران. ه شوند ساخت  یا که به سیستم ا

شش مجموعه   مجموعه برق 44 از بیش[. 19] دهد افیایش گیگاوات 36 تولید تا ظرفیت را خودآبی  آبی وجود دارد، از بین آنها 

 با که اسیییت ذکر به الزمکنند. از برق فعلی کشیییور را تولید می %90مگاوات نیی وجود دارد که بیش از  1000بیرگ با ظرفیت 

ای را در میان چهار منبع اصیییلی تامین انرژی  کمترین نشیییر گازهای گلخانه، آبیبرق تولید تکنولوژی این ذاتی ماهیت به توجه

  جهانی توسیییعه برنامه چهارمینمقدار تخمینی در  برابر یعنی نه ،٪27.5 رابرایران ب آبی در صییینایعبرق انرژی رشییید نرخدارد. 

میارع کشییاورزی نقش مهمی در توسییعه  آبیاری آ    و تامینکنترل سیییالبا  برق، بر تولید عالوه[. 19] اسییت شییده گیارش

 کنند. ایفا می شغلی هایفرصت کشاورزی و ایجاد

 

 . انرژی برق آبی 1شکل 

 

 یباد انرژی 2.3

[ 20]مذکور شده است  تکنولوژی رشد به منجر یباد انرژیمردم از میایای  یمحیطزیست  و اجتماعی اقتصادی، آگاهی افیایش

سریع،    به توجه با شد  ست  شده  بینی پیش یباد انرژی از 2020 سال  تا برق تولید مگاوات 1،900،000روند ر سیل . ا  کلی پتان

[. 20]اسییت  شییده برآورد GW100،000  (SUNA) ایران پذیرتجدید هایانرژی طبق سییازمان باد انرژی تولید کشییور برای

 کل ظرفیت. دارد رضییوی وجود خراسییان در اسییتان بینالود و گیالن منجیل،ایران مثل:  در یبادارع می هایمکان از هاییداده

برای   شییده نصییب اسییمی که ظرفیت اسییت حالی در این[. 20] شییود می زده تخمین مگاوات 6500 در ایران حدود باد انرژی

ست  مگاوات 3400 از ساالنه بیش  اخیر هایسایت  سال  توربین تولید مییان بینی پیش[. 21] ا   100000،  2020های بادی تا 

 [.  20] است شده گیارش مگاوات

سه  در برق بادی تولید های سایت  توانایی هرچند ست  انرژی ناچیی منابع سایر  با مقای   افیایش به تمایل دولتی هایبرنامه ،ولی ا

؛ طوری  هسیتند  مناسیب  بادیارع می برای بالقوه که اسیت  زیادی مناطق دارای ایران. کننددنبال میرا از این منبع تولید  مییان
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[.  20،22] منطقه قابلیت بالقوه تاسیییس میرعه بادی را دارند 26موقعیت،  45های بادی ایران از بین که بنا به گیارشییات نقشییه

. اگرچه روند نموده استی آتالنتیک بادی ایران ایستگاه سینوپتیک در کشور اقدام به تهیه 53نیرو با استفاده از اطالعات  وزارت

 سال  در مگاوات 32، 2004 سال  در مگاوات 25 های منتشره مناسب است طوری که؛    تولید انرژی باد در ایران براساس گیارش 

ولی همچنان باز از  [20]رشیید خوبی را تجربه کرده اسییت  2009 سییال در مگاوات 130 و 2006 سییال در مگاوات 47 ،2005

 انداز توسعه وزارت نیرو فاصله دارد. چشم

 

 . انرژی بادی 2شکل 

 

انجام شییده  [24] اردبیل تبریی، ،[23] مثال تهران عنوان همناسییبی در ابعاد مختلف توان باد ایران، ب هایپژوهشخوشییبختانه، 

 از استفاده  امکان[. 25،26]است   بادی هایتوربینتولید  ویژه ها بهزیرساخت  توسعه  ضرورت ها است. نکته برجسته این گیارش  

ستحصال   برای دریایی هایسایت   مضاعف  مانند هاییچالشمطالعه شده است که   [ 27] پور مصطفایی  توسط  نییامواج  انرژی ا

  محیطی زیست  منفی تأثیرات همچنین .اندی نصب را بدان افیوده سخت  و آ  زیر کشی کابلاز جمله  ساحلی،  بادگیر هایسایت 

ضافه کرد  را سط  باد منابع دارای ایران هایآ  پرجمعیت ساحلی  مناطق نیدیکی در .نیی باید بدان ا ستند  متو  به تواند می که ه

 [.27] کند کمک ای منطقه و محلی تغذیه منبع در توجهی قابل طور

 

  خورشیدی انرژی 3. 3

 و (PV) فتوولتائیک خورشیییدی های سییلول کمک با انرژی تولید که پتانسیییل دارد قرارمناسییبی  جغرافیایی موقعیت در ایران

شیدی  گرمایی هایاوریفن شه  گرفتن مییت نظر در با. دارد را خور شه  سالیانه  میانگین هوا، و آ  آمار و GIS هاینق شباع  نق   ا

  مناسب  خورشیدی  مناطق برای جنوبی ایران مناطق و مرکیی ساحلی جنوبی،  خط جی به است که،  شده  ارائه 4 شکل  در ایران

ستند  سط  همکاران و های آالمدی یافته[. 25] ه ستفاده  با بالقوه تحقیقات تو شه  از ا شیدی  های نق سه  و خور ستگاه  مقای   هاید

PV 5 MW [. 29]کرد  را تأیید خورشییید تابش از اسییتفاده ایران مختلف شییهر 50 درBesarati های یافته همکاران نیی و 

  دارای انیلی و دهد می نشییان را( ٪1/26) توان ضییریب خورشیییدی انرژی باالترین با بوشییهر که حالی دادند. در گیارش مشییابه

  ایران محیط به CO2 از تن 6110 از بیش انتشییار از سییناریو، این اسییاس بر. دهد می نشییان را (٪16.5)توان  ضییریب کمترین

ستم    های فرم و تکنولوژی هر "جدید تنظیمات"اخیرا [. 29]شود  می جلوگیری سی  توجه مورد نیی شده  معرفی های یکپارچه 
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ستند  شیدی، انرژی  زاویه و شدت [. 31-30] ه شمال و جنو  ارائه می  مختلف خور  از دهد این مقدارمتفاوتی در طول روز در 

این   به توجه با. باشد روز می طول در در شمال  مربع متر در ساعت  کیلووات 2.8 به جنو  در مربع متر در ساعت  کیلووات 5.4

شعه  میانگین روز خورشیدی دارد و  300 ایران در یک سال  که حقایق   ایران ساعت است،   وات کیلو 2200به  مربع متر هر در ا

شیدی قرار دارد و  از عالی موقعیتی در ستم   می جهت تابش خور سی ستفاده کند     انرژی تولید های تواند از  شیدی ا  [.33]خور

ساس  ستن تنها  مبنای بر همکارانش، و نجفی برآوردهای برا صب  و ایران منطقه از ٪1 پیو   ایران وری بهره ٪10 با تنها امکانات ن

 [. 33] خورشیدی استفاده کند انرژی کمک با روز را هر انرژی مگاوات میلیون 9 از بیش تواند می

شییهری وجود  زندگی نورپردازی و از عمومی اسییتفاده برای ها بیرگراه و ها خیابان ها، پارک کوچک در خورشیییدی های واحد

  به بیرگترین این ظرفیت. باشدمگاوات می 650 شده نصب ظرفیت با خورشیدی نیروگاه چند دارای همچنین ایران داشته باشد، 

 نیروگاه ها این .و البرز تاالقان سمنان،  یید، مشهد،  شیراز، : برق های نیروگاهدارد  اختصاص  نیروگاه برق خورشیدی اصلی   شش 

( CSP) خورشیدی  و سامانه متمرکی  ساده  PV های سیستم   متفاوت های فناوری از که کنند می پشتیبانی  خورشیدی  انرژی از

  نشان  خورشیدی  توسط  شده  تکمیل های پروسه جدید و  تحقیقات. کنند می استفاده  (یید) خورشیدی  انرژی ترکیب و (شیراز )

[. 32]برند  می رنج آ  منابع از کمبود همه متاسفانه  که هستند  CSP های سایت  از مکان یید سه  و کرمان شیراز،  که دهد می

  2012 تا 1998 سییال از برق تولید در رشیید ٪74 تولید نیروگاه برق ، ظرفیت در تغییرات و ها سییازه شییدن نهایی به توجه با

 توسط  گیگاوات 40،000 مییان ها بهخورشید توسط دستگاه    انرژی تولید ایران برای کشور  عمومی پتانسیل . است  شده  گیارش

 [.  33]است شده برآورد (SUNA) انرژی سازمان

 

 انرژی خورشیدی . 3شکل 

 

 برق مگاوات 139996 اسمی  با ظرفیت 2030 سال  تا تواندمی ها ایرانآن اندازی راه و ها و نصب دستگاه  ٪8.9رشد   به توجه با

[ 33] دست خورشیدی انرژی از تر جامع هایدیگر در ایران با بررسی های موقعیت. انرژی خورشیدی دست یابد کمک با ساالنه

 یافتنی است.

 

 

 



 

7 

 

 حرارتی پمپ 4. 3

 فرآیند یک شامل  شده است که   گرفته نظر دراست که   پذیرتجدید انرژی هایوریافن از دیگر یکی عنوان به حرارتی های پمپ

سیته برای  سیال و  سیدن  الکتری ست  کم منابع از انرژی حرارتی به ر از منبع کم  گرما ارائه به قادر هاتکنولوژی این[. 34] دما ا

یک    فرآیند مایع،   تبخیر به ( خروجی یک واحد   عنوان به ) اواپراتور :از عبارتند   حرارتی های  تر هسیییتند. پمپ   باال  دمای  دما به  

 حرارت کردن آزاد برای( داخلی یک واحد عنوان به) آن، یک کندانسییور دمای افیایش و مایع سییازی فشییرده برای کمپرسییور

سیله  ساط    و چگالش، ی بو سوپاپ انب شار  کاهش برای یک   تا رود بکار می بیرون هوا دمای سطح  زیر به فرآیند مایع دمای و ف

سط انرژی  را فرآیندی چنین نیاز مورد قدرت. شود  اندازی چرخه راه دوباره سور  اجرای برای الکتریکی تو سیال   انتقال و کمپر

 فضا در  گرمایش و مطبوع، تبرید تهویه عنوان به تواند می حرارتی های پمپ مشترک برای  کاربردی های برنامه. کند می فراهم

انبارهای  سییاختمان، در گرم آ  تامین تواند می کاربردی های دیگر برنامه که حالی در[ 37-35]اسییتفاده شییوند ها سییاختمان

   .صنعتی باشد کاربردی های برنامه از برخی برای بخار و گرمایی فرایند و نگهداری سرما

  واحد شییش تا سییه تامین به قادر شییوند، آنها می بندی طبقه بسیییار کارآمد انرژی با های فناوری عنوان به حرارتی های پمپ

  است  یافته بهبود توجهی قابل طور به حرارتی های بازار پمپ نفوذ و اقتصاد . انرژی هستند  مصرف  واحد برای هر حرارتی انرژی

  عنوان به توانند می های حرارتی پمپ این، بر عالوه. داردCO2  انتشییار کاهش در خو  یک سییهم دارای تکنولوژی این[. 36]

به  آنها توجهی قابل طور به و کنند می اسیییتفاده تجدیدپذیر منابع از شیییوند چون عمدتا گرفته نظر در پذیرتجدید هایوریافن

شی  های گرمایی پروژه زمین حرارتی های پمپ از برخی[. 38] کنند می کمک پذیرتجدید انرژی در نفوذ سط  آزمای سازمان    تو

 های پروژه بیشتر [. 39] اندبرق معرفی شده  منظور کاهش بار بهو  نیرو وزارت از نمایندگی به( SUNA) ایران پذیرتجدید انرژی

 خانه کردن گرم که برای دارد وجود شییرکت نفت نظارت و تحت( NIGC) ایران گاز ملی شییرکت توسییط هم دیگری آزمایشییی

 [.39] شوددارند اجرا می ایران قرار در گاز شبکه از دور شهرهای یا روستاها در که هایی

شکین  شهر  در( GHP) گرمایی زمین حرارتی پمپ اولین  صب    کوه در گرمایی زمین کنار در شهر  م  GHP این. شد  سبالن ن

 به و است  شده  نصب  طالقان در GHP دومین. شود  می استفاده  ماه دو برای کردن خنک و ماه هشت  مدت به شدن  گرم برای

 ماه 4 است که برای  شده  نصب  رشت  شهر  در سومین  است،  گرفته قرار استفاده  گرمایش مورد ماه 5 و کننده خنک ماه 3 مدت

 نهایت و در گرمایش ماه 2 و کننده خنک ماه 7 مدت به اهواز چهارمین در شییود،شییدن اسییتفاده می گرم ماه 5 و کننده خنک

صب  کنندگی خنک ماه 8 مدت برای بندرعباس شهر  در پنجمین ست. این  شده  ن  کاربرد سنجی  امکان تعیین برای ها پروژه ا

GHP است  باال اولیه هیینه تکنولوژی پمپ حرارتی در موانع بیرگترین از یکی. شده است   مختلف انجام هوایی و آ  شرایط  در  .

شناخت  ناکافی تواند می دیگر یکی شد  پمپ میایای بودن  ست که میایای  ضروری  نیی این این، بر عالوه. حرارتی با  های پمپ ا

 .وری تحقیق کنیم بهره بهبود و ها هیینه کاهش مورد قبول قرار دهیم و برای را حرارتی
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 بحث و  نتایج. 4

 ایران انرژی پذیرتجدید انرژی مورد در بحث  1 .4

  پذیر ایرانتجدید انرژی سناریوهای  های نویس پیش اولین تهیه با 2005 سال  از را RSE تولید سیستماتیک   رییی برنامه ایران

منابع انرژی   از را کشییور کل از نیاز مورد انرژی از ٪1که  اسییت این طرح. اسییت کرده ملی آغاز توسییعه چهارم برنامه طریق از

از انرژی   2025 سییال پایان انرژی را تا منابع همان از ٪10 که اسییت این دیگر شییده بینی پیش هدف. کنند تامین تجدیدپذیر

با  و جهانی بانک کمک با( SUNA) پذیر ایرانتجدید های انرژی سییازمان رییی، برنامه مسییئول سییازمان شییود. فراهم ترکیبی

صی    و عملیاتی نیروی ص صی    کمیته تخ ص شورای  تخ صل   ( REIC) پذیرتجدید انرژی ابتکاری آن،    نمایش به را اولیه های سرف

 [:40]گذاشته است: 

 .استفاده قابل پذیرتجدید انرژی ترکیب منابع برای اقتصادی لحاظ خصوصی از بخش تایید و پشتیبانی -

 .مترادف هایگیینه و میان تطبیق در رقابتی بالقوه های وریاتحقیق فن و تأیید -

 شده جدا هایو سرزمین فقیر مناطق برای دسترس قابل و پایدار انرژی مکمل -

  انرژی بر مبتنی برق خرید برای الزم هایاسیییتراتژیدارد،  مطابقت شیییده در باال با موارد ذکر که عملیاتی تصیییمیمات از یکی

صی   بخش تجدیدپذیر از ست   باالتر برابر 3 هیینه با خصو شه  رییی جاده برنامه[. 40]ا سی  و بودجه تخصیص  ها، نق   مجدد، برر

سیر برای  کاهش ست  دیگری های فعالیت ها و انگییه مالیاتی های تعرفه از حمایت و علم بر مبتنی فنی های شرکت  م  تا که ا

  نیست با این  زیستی  هایسوخت  توسعه  منظور به مستقیم  رییی برنامه هیچ است  مشخص  که همانطور. است  شده  انجام کنون

سفانه،  حال، ست  شده  گیارش شده  تبلیغ دوره برای ٪38 از موفقیت میانگین ارزش متأ شور    طور به[. 40] ا شخص ک   دارای م

ست  زیاد پذیرتجدید منابع صت  که طوری به ا سعه  جغرافیایی های کمبود فر ست  منطقی غیر روش RSE تو ساس  بر .ا   ادعای ا

صلی  عامل پنج همکاران، و فادی ستراتژیک  مدیریت تیم فقدان .1: دارد وجود کننده تحریک ا ست  . 2 پویا، ا موثر  غیر های سیا

 نسبت . 5 ایران و پذیرتجدید سیستم انرژی   گذاری سیاست   و اداری در ساختار  مشکالت . 4 انسانی،  منابع از رویه بی استفاده . 3

 [. 40] مدیریت و قدرت هدف تنظیمات بین توازن عدم

سیار  آن برای مدیریت و تکنولوژی ارتقاء تنها نه واقعیت، یک عنوان به ستند؛  مهم در ایران ب ضای  ه  اولویت نیی برای بیرگی تقا

اسیییت باید  ممکن و احتمالی های سییییاسیییت از کاملی برای طیف دیگر، عبارت به .دارد نیی وجود زمینه این در معیارها بندی

ستماتیک    طریق از و شود  گرفته نظر در اقداماتی نیی صمیم  شود یعنی معیارهای  ارزیابی سی سله    مانند معیار چند گیری ت  سل

-قدرت از هایی نمونه همچنین[. 42-41] منطقی باشید  عمومی سییاسیت   یک به رسییدن  برای( AHP) تحلیلی فرآیند مراتب

 های شییاخص [.45-43]ها در نظر گرفته شییود رییی برنامه ارزیابی و تحلیل و نیی در تجییه (SWOT) تهدید-فرصییت-ضییعف

ضعیت  که دارد وجود پایداری سی می  انرژی ادعا ترکیب مورد در را دولت و  تکنولوژی عنوان به های ساخت  چنین زیر. کندبرر

شت،  شی  ناگییر سازی باید  ذخیره و نقل و حمل قابلیت بردا ستم باید کارآمد    یک ساخت  برای آوری جمع اطالعات از بخ  سی

 .شد خواهند منتقل تر دقیق مطالعه یک به بقیه و گرفت خواهد قرار بحث مورد اینجا در موارد از برخی[. 58] باشد

 



 

9 

 

 ایگلخانه گازهای انتشار و هوا آلودگی زمین، کره شدن گرم 2. 4

انرژی   این از ٪0.3 تنها[ 46] است  شده  گیارش ژانگ توسط  که همانطور است و  پراکنده زمین در انرژی مصرف  توزیع الگوهای

سط  سفر  تو سطوح  ارتباطی های محیط به اتم شاره . شود  می منتقل هاباالتر و اقیانوس با   بر کند، می همکارانش ادعا و ژانگ ا

 در حرارت درجه تغییرات رود، می انتظار کمتر مقادیر با مقایسه  در( وات بر مترمربع 1.5)انرژی  مصرف  از باالتر میانگین اساس 

شاهده    درکلوین   1تا  در کانادا سال  درکلوین  0.8 از  مختلف های قاره سیا م   این در زیادی های تالش هرچند[. 46] شد  اورا

 استفاده  میایای دیگر طرف و از[ 49-48 ،47]تحقیق شد   طرف یک از ایران در اقلیمی تغییرات مورد گرفت و در صورت  زمینه

 در توجهی قابل ولی تحقیق[ 50]اسییت  شییده اثبات آن روی بر کلی طور به پذیر تجدید هایانرژی و زیسییتی هایسییوخت از

 .است نگرفته ایران صورت در طرف دو بین روابط زمینه

 گذاران سرمایه برای کار و کسب پایداری عوامل 3. 4

  انرژیتوسعه   در خصوصی   بخشگذاران  سرمایه  و دولتنقش  گرفت، قرار بررسی  مورد خالصه  طور به باال در که آنچه اساس  بر

 وجود اطمینان  قابلیت  ر باتجدیدپذی  انرژی منابع  از حمایت  برای کافی های داده وجود، این با .اسیییت انکار  غیرقابل پذیرتجدید 

  این دادن جذابیت نشییان برای کننده متقاعد اسییناد تهیه و هاداده تحلیل و تجییهدر  بیشییتری هایتالش باید واقع، در. ندارد

  یآور به اشتها منجر تواند می پذیرتجدید انرژی منطقه در کار و کسب هایمدل هایجنبه مختلف موارد درک. شود انجام حوزه

 [. 52] گردد در تجارت شرکت برای داران سرمایه و گذاران سرمایه برای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 گیری. نتیجه5

های زیست محیطی  های تجدیدپذیر عالوه بر بهبود وضعیت اقتصادی، نقش بسیار مهمی را در کاهش آالیندگیاستفاده از انرژی

های فسییییلی با توجه به     تر اسیییت. به عنوان مثال تامین انرژی   کنند، که بسییییار قابل توجه      کنترل گرمایش جهانی بازی می   و 

ناپایداری و عدم اطمینان منابع در دسترس، خطرات و معظالت خود را داشته و محکوم به شکست است. به عبارت دیگر تداوم       

 سیوخت  اقتصیاد  ،[4]مهاجرت، بیکاری و مشیکالت بسییار دیگری را به دنبال دارد   محیط بیمار و نابسیامان جامعه، فقر دائمی،  

سیلی  صلی   محور ف صاد ایران ا ست که   اقت سب  هایجایگیین نیازمندا ست  منا صلی  کنندگان تامین از یکی عنوان ایران به. ا   ا

نقش  CO2 درصد  75 از بیش تولیدکه در  دیگری است،  کشور  19 وبر این جی عالوهکه  سوخت فسیلی است،    انرژی هایحامل

 شده است بطوری که پروتکل   قرمی خطوط عبور ایران از به منجر انرژی مصرف  تغییرات روند این حاضر  حال در[. 26،53] دارد

  جهان سراسر در RSE منابع که حالی در[. 54]کرده است  اکسید دی کربن کننده تولید کشور بیرگ  10 به تبدیل را آن کیوتو

-55]های زیستی سبی وجود   های بیرگ بر اشکاالت سوخت  بر چیره شدن منافع اقتصادی کارتل   نگرانی شوند، هنوز  می تبلیغ

 تعیین یک سییطح به افیایش به نیاز رییی برنامه و فنی های دو جنبه هر توسییعه روند اقدامات، از بسیییاری اسییاس بر[. 56-57

است    دسترس  ایران در دولت سوی  از سیستماتیک   رویکرد هر کردن ندارد آشکار  وجود رسمی  گیارش که آنجا را دارند. از شده 

ست  ناپذیر اجتنا  علم بر مبتنی های و تالش سب،  اولیه مواد ها، اولویت کردن پیدا هدف با تواند آینده می لذا تحقیقات. ا   منا

 باشد. مختلف های بخش در جانبی عرضه، عوارض های زنجیره
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Abstract  

 

The renewable energy sources of wind, solar, and heat pumps have 

high capabilities in meeting the energy needs of Iran. However, fossil 

fuels are a major contributor to the needs in the industrial, 

residential and transportation sectors. This agent has caused, our 

country includes of countries that produce greenhouse gases. The 

addition of renewable resources and their contribution to energy 

production could limit the release of these gases. Increasing the share 

of renewable energy sources is an opportunity for the sustainability 

of energy in the country and the world. However, to convert the fossil 

fuel infrastructure into a renewable one, there needs to be advanced 

technologies and planning in this direction. This article examines the 

current state of energy in Iran, by focusing on both sources of fossil 

fuels and renewable resources. A general overview of the state of 

renewable energy production in Iran and its production potential 
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since 2007 has been presented. Finally, it provides a comparison of 

the current situation, plans, as well as Iran's potential opportunities 

for any kind of energy production. 
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