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چکیده
در طی قرون گذشته سوختهای فسیلی به فرآیند صنعتی شدن و رشد اقتصادی ملتها کمک شایانی کرده است اما پر واضح است که این
نوع سوختها نمیتوانند یک اقتصاد جهانی پایدار برقرار سازند .تا زمانی که نفت ،گاز طبیعی و زغال سنگ روشهای اصللی بلرای تلممین
انرژی امروز محسوب شوند این منابع جواب گوی نیاز های آینده نخواهند بود .بنابراین بهترین روش برای حل مشکل انرژی ،جللوگیری از
تغییرات آب و هوایی و کاهش انتشار دی اکسید کربن ،سرمایه گذاری عظیم در منابع انرژی تجدیلد پلذیر بلر حسلا مبلانی تح ی لات و
توسعه خواهد بود .هدف این پژوهش بررسی چشم اند از ها و محدودیت های انرژی های تجدید پذیر با تکیه بر مباحث اقتصادی میباشد.
در این م اله ابتدا به بیان کلیاتی در خصوص روشهای تولید انرژی های تجدید پذیر خواهیم پرداخت .در ادامه برای نیل به هلدف اصللی
این م اله مباحث اقتصادی و همچنین چشم اندازها و محدودیتهای مرتبط با روشهای مختلف این نوع از منابع با استفاده از روش هلای
شناخته شده با استناد به متون نظری ،گزارشها و م االت به صورت گزارش مروری مختصر ذکر گردیده است .بیشتر مطالعات حاضر مربوط
به جامعه آماری ایاالت متحده آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی دنیا ،برخی از کشورهای اروپایی و ایران می باشلد .در پایلان
نیز جمع بندی و نتایج حاصل از این مباحث مطرح میگردد که مهمترین آن لزوم توجه جدی به سلرمایه گلذاری در بخلش انلرژی هلای
تجدید پذیر می باشد.
کلمات کلیدی :انرژیهای تجدید پذیر ،مباحث اقتصادی ،سوخت

 -1دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی از دانشکده و پژوهشکده علوم پایه ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران*(مسئول مکاتبات)
 -2دانشجوی دکتری محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
 -4استاد دانشکده و پژوهشکده علوم پایه ،دانشگاه جامع امام حسین(ع) ،تهران ،ایران
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مقدمه
هم اکنون میلیاردها نفر در سراسلر جهلان زنلدگی میکننلد و

میگردد .بازدهی نیروگاههای بلرق  33درصلد بلوده و بنلابراین

پیشبینی میشود تا سال  ،2202این رقم به  9/4میلیلارد نفلر

میزان انرژی به کار رفته جهت تولید این حجلم از الکتریسلیته،

برسد( .)1در طی قرون گذشته ،سوختهای فسیلی بله فرآینلد

سه برابر خواهد بود .به طور مثال اگر یک پایه محاسباتی در حد

صنعتی شدن و رشد اقتصادی کشورها کمک شایانی کرده است

 322میلیون نفر در آمریکلا در نظلر گرفتله شلود ،هلر نفلر در

اما پرواضح اسلت کله ایلن نلوع سلوختها نمیتواننلد موجلا

آمریکا به طور متوسط11/1 KW ،یا ( 99Mwh/yearمگاوات

برقراری اقتصاد جهانی پایداری شوند .پیشبینیها حاکی از این

ساعت در سال) از این انرژی را مصلرف میکنلد .ایلن سلطح از

است که در 122سال آینده منلابع ذخیلره نفلت پایلان خواهلد

مصرف انرژی چیزی نیست که ما در زندگی روزانه با آن سروکار

یافت و در پیشبینی دیگری نیز این رقم در حدود سلال 2220

داشته باشیم بلکه م دار بیشتری از این انرژی نیز در حوزههلای

ذکر شده است اما همچنان ت اضا برای این محصول با توجه بله

تولید و حمل و ن ل مصرف یا به فرم گرما در چرخههای تبدیل

تجدید ناپذیر بودن این حامل انرژی رو به فزونی است ( .)2البته

و مصرف انرژی به هدر میرود .اگر بخواهیم به صورت جزییتلر

این زمان کوتاه برای تاجران و مصرف کنندگانی که برنامه سله

به این قضیه نگاه کنیم بله ایلن نتیجله میرسلیم کله بله طلور

تا پنج ساله ای را دنبال میکنند زمان خوبی به شمار میرود اما

متوسط میزان مصرف یک خانه در امریکا برابر (کیلووات) KW

در نگاه کالن برای عموم جامعه انسانی ،مشکل بزرگی به وجلود

 1/22است ،این در حالی است کله در کانلادا ایلن م لدار برابلر

خواهد آمد .تغییرات عمده بنیادی در خصوص ملزومات جهلانی

( 1/0 KWگرمایش غیلر الکتریکلی) تلا ( 2/0 KWگرملایش

انرژی بسیار گلران بلوده و شلامل تغییلرات اساسلی در سلبک

الکتریکی) میباشد(.)3

زندگی ما خواهد بود .این تغییرات روی همه چیلز ،از گرملایش

در م ام م ایسه ،به صورت سالیانه هر نفلر در ایلاالت

منزل و روشنایی تا نوع کار و زندگی و نحوه ایجاد این دو ،تمثیر

متحللده امریکللا  022گللالن گللاز یللا معللادل 221 KWمصللرف

خواهد گذاشت .با توجه به مصرف باالی انرژی در پیشرفتهترین

میکند .سؤال اساسی این است که در آینده میلزان ملورد نیلاز

کشور دنیا یعنی ایاالت متحده امریکا ،اغلا تحلیلها و مثالهلا

چه م دار خواهد بود؟ بلا یلک تخملین اولیله بلر حسلا رشلد

از این کشور انتخاب شده است.

جمعیت و ترکیا آن با رشد اقتصلادی فعللی ،میلزان ت اضلای

کل مصرف سالیانه انلرژی در ایلاالت متحلده امریکلا

انرژی معادل ( 41 TWتریلیون وات) را تا سال  2202بلا نلرر

ت ریبلا 100 quadrillion BTU=1015 ( 122 quads

رشد فعلی انرژی نشان میدهد .به هر حال ،بلا در نظلر گلرفتن

 )BTUیللا  1/1×1210ژول یللا نللرر مصللرف مسللتمر معللادل

روال مصرف انرژی پیشبینی شده ،تصویری منط یتر از مصرف

جهلانی،

و ت اضللای انللرژی معللادل 29 TWو  43 TWبلله ترتیللا تللا

مصللرف انللرژی برابللر 13/0 TWمیباشللد( .)1بنللابراین میللزان

سالهای  2202و  2122بهدست می آید( .)1انرژی تجدیدپذیر

مصرف انرژی در ایاالت متحده امریکا علیرغم اینکله  0درصلد

بله حسلاب میآیلد .ریلیج جمهلور

 ،)1TW=1012 W( 3/34TWمیباشد .در م یلا

جزو انرژیهای نو و پلا

اوباما در یکی از سخنرانیهای خلود در ایلن بلاره

جمعیت کل جهان را دارا میباشلد معلادل  20درصلد مصلرف

آمریکا بارا

جهانی میباشد .انرژی در ایاالت متحده امریکا از منابع متعددی

میگوید" :از انرژی خورشید ،باد و خا

تممین میگردد اما غالاترین این منلابع ،سلوختهای فسلیلی

ماشینها و کارخانه های خودمان استفاده کنید  ".او بلا هملین

میباشند .ت ریبا 11درصد از این انرژی ( )022 GWبه صلورت

نگاه و با یک برنامه  12الی  22ساله جهت تممین بخش مهملی

الکتریسیته در نیروگاههای برق بسیار بزرگ ( ، )1GWتولید

از سرانه انرژی ایاالت متحده آمریکا اقدام به حمایت یارانهای در

بلرای تلممین سلوخت

حوزه انرژی تجدیدپذیر نموده است .بلر اسلا

آملار دپارتملان
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انرژی ،ایلاالت متحلده میبایسلت تلا سلال  2212و  2220بله

منبع کربن آزاد است اما به آن مفهوم تجدیدپذیر کله ملردم در

ترتیا  12و  20درصد از الکتریسیته تولیلدی ایلن کشلور را از

ذهنشان دارند ،نمیباشد .مثلال دیگلر زغلال سلنگ بله هملراه

منابع تجدیدشونده تممین نماید( .)4البته سه قرن پیش نیز این

استحصال کربن و ذخیرهسازی آن (CCS) 4است که در سطح

کشور از انواع انرژی تجدیدپذیر مثل باد (تلوربین بلادی) ،بلرق

خارجی ،یک منبع کربن آزاد است اما به آن مفهوم تجدیدپلذیر

آبی (توربین آبلی) و سلوختهای زیسلتی (اجاقهلای چلوبی و

که دوستداران محیط زیست در ذهنشان دارند ،نمیباشد .به هر

استفاده از حیوان) بهره میبرد و در حال حاضر نیز سعی دارد با

حال انتخاب یکی از این سه نوع منبلع انلرژی یعنلی هسلتهای،

مجموعهای از منابع جدید مثل انلرژی خورشلیدی و ژیوترملال

زغللال سللنگ بلله همللراه استحصللال کللربن و ذخیرهسللازی یللا

(زمین گرما) در این جهت حرکت کند.

انرژیهای تجدیدپذیر برای مصارف عمده اجتناب ناپذیر اسلت.

اولین مباحث مربوط به اقتصاد انرژیهای تجدیدپذیر

در این قسمت اثبات میشود که ترکیلا کلردن ایلن منلابع بلا

نفتی به بعد از سلال  1993ملیالدی بلرمیگلردد .در آن

انرژی تجدیدپذیر حداقل برای آینده نه چندان دور ،ضروری بله

موقع مفهومی چون تکنولوژی با صرفه و پشتیبان1مطلرح شلد.

نظر میرسد .تجدید شوندهها در اشکال متعددی وجود دارنلد و

این تکنولوژی نهایتا جلای منلابع تملام شلدنی و رو بله پایلان

تنها بله منلابع آبلی ،خورشلیدی (فوتوولتاییلک و ترملال) بلاد،

انرژیهللای تجدی لد ناپللذیر را خواهللد گرفللت .در سللال 1993

ژیوترمال ،ساحلی (جزر و مد) ،سوختهای زیستی و فرآیندهای

 Partha Dasguptaو همکارش تحلیلل هوتلینلگ 2را بسلط

تبدیل ضایعات به انرژی محدود نمیگردد ،هر چند ایلن منلابع

دادند( .)0همچنین  Nordhausدر سال  1993با همین رویه

جزء انرژیهای تجدیدپذیر به شمار میآیند .البته در اینجا روی

در کتاب خود بر روی تخصیص کارآمد منابع انلرژی کلار کلرده

مواردی تمکید می شود که در آینده نزدیک بتواند به طور ملؤثر

است( .)0لزوم توجه به انرژیهای تجدیدپذیر ،به این معنلا کله

روی تولید الکتریسیته تمثیرگذار باشد .همهی این موارد ،مباحث

انرژی تممین شده از منابع تجدیدناپذیر هیچگونه جایگاه زیسلت

اقتصادی مربوط به خود را دارند .کلیهی این منابع نیازمنلد بله

فضایی 3بررسلی شلد.

سرمایهگذاری اولیه باال قبل از تولید انرژی میباشند اما هزینله

اما اطالعات اندکی در خصوص این منبع انرژی و خصوصلیاتش

سوختی ندارند (البته به جلز روش تبلدیل ضلایعات بله انلرژی،

موجود بود Kenneth Boulding's .در سلال  1900بلر روی

ضایعات آزاد میباشند و هزینهای ندارند) .تنها هزینههای جاری

فضللایی()9و  Ralph D’argeو Kiichir

آنها مربوط به عملیات ،نگهداری و البته م داری ورودی انرژی

)1(Kogikuروی رشد اقتصادی و محیط زیست کار کردند .هر

در حالت تبدیل ضایعات به انرژی میباشد .برعکج ،نیروگاههای

دو مطالعه به لزوم استفاده از انرژیهای تجدیدپلذیر و مشخصلا

انرژی که با سوخت فسیلی کلار میکننلد هزینلههای سلوختی

جوش هستهای اشاره کردند اما در خصوص اقتصاد این منابع به

باالیی دارند .مثال یک نیروگاه زغال سنگ که روزانه از ده هلزار

صورت جزیی تحلیل مناسبی صورت نگرفته است .تغییلرات آب

تن زغالسنگ استفاده میکند هزینهای بالغ بر  02تا  122دالر

و هوایی و این مسئله کله جلوش هسلتهای نمیتوانلد راه حلل

در هر تن بر جلای میگلذارد .بنلابراین هزینلههای مربلوط بله

معجزهآسایی برای حل این مشکل باشلد ،سیاسلتگذاران را بلر

سوخت بلین  022هلزار تلا یلک میلیلون دالر در روز محاسلبه

این داشت تا به سمت تممین منابع انرژی جدید کربنلی آزاد در

میگردد .اتفاقا ،سوزاندن یک تن زغال سلنگ بلین  1/0تلا 3/0

عرض چند دهه آینده بروند .البته منابع کربنی آزاد دقی ا مثلل

تن دیاکسید کربن تولید میکند که البته این م ادیر بستگی به

انرژیهای تجدیدپذیر نیستند .برای مثال ،انرژی هستهای یلک

محتوای کربن زغال سنگ دارد .لذا این طور استنباط میگلردد

شو

محیطی ندارد ،در م الهای با عنوان خا

اقتصللاد خللا

که هزینهای در حدود  32دالر برای هر تن دی اکسلید کلربن،
1- Back Stop Technology
2- Hotelling
3- Spaceship Earth

4 - Coal With Carbon Capture And Storage
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هزینههای سوخت را در نیروگاههای زغالسنگ دو برابر میکند.

حتی با هزینههای خارجی نیازمندیم .دالیلی هم وجود دارد کله

انرژی هستهای بر حسا ساختار هزینلهای ،نزدیلک بله انلرژی

نشان میدهد هزینههای خارجی انرژیهای تجدیدپذیر کمتر از

تجدیدپذیر میباشد و دلیل آن نیز هزینله سلرمایهگذاری اولیله

نوع فسیلی خود ،مخصوصا بلا در نظلر گلرفتن انتشلار گازهلای

باال و هزینههای جاری و سوخت پایین میباشلد .ایلن ح ی لت

گلخانهای میباشد که البته اطالعات جامع در این زمینه محدود

کللامال صللحیح اسللت کلله منللابع تجدیدپللذیر نیللاز بلله هزینلله

میباشد.

سرمایهگذاری اولیه باال و هزینلههای جلاری پلایین دارنلد .اگلر

روش بررسی

امروزه یک نیروگاه بادی احداث شود ،به دنبال آن تلا  42سلال

در ایللن م اللله ابتللدا بلله بیللان کلیللاتی در خصللوص

آینده انرژی مجلانی (بلاد) بلرای ملردم تلممین شلده اسلت ،در

روشهای تولید انرژیهای تجدیلدپلذیر خلواهیم پرداخلت .در

صورتی که اگر یک نیروگاه زغال سلنگ احلداث شلود ،درسلت

ادامه برای نیل به هدف اصلی ایلن م الله ،مباحلث اقتصلادی و

است که هزینههای اولیه باالیی ندارد املا بله دنبلال آن در 42

همچنین چشماندازها و محلدودیتهلای ملرتبط بلا روشهلای

سال آینده باعث تحمیل هزینههای مالی زیاد در حوزه سلوخت

مختلف تولید این منابع با استفاده از روشهای شناخته شده بلا

و زیست محیطی بر آیندگان خواهد شد .وقتی یلک نیروگلاه از

استناد به متون نظری ،گزارشها و م لاالت بله صلورت گلزارش

انرژیهای تجدیدپذیر احلداث شلود ،آن گلاه هزینلههای ملالی

مروری مختصر ذکر گردیده است .بیشتر مطالعات حاضر مربوط

چهل سال آینده پرداخت ملیشلود املا آینلدگان در آن زملان

به جامعه آماری ایاالت متحده آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف

راحتتر و با امنیت انلرژی بلاالتری زنلدگی میکننلد .بله نظلر

کننده انرژی دنیا ،برخی از کشورهای اروپایی و ایران میباشد.

میرسد که حمایتهای مالی دراز مدت برای نیل به این هلدف

یافتهها

ضروری بله نظلر میرسلد .در اینجلا دو سلؤال اساسلی مطلرح
میگردد که سیاستگذاران میبایست به آن پاسخ دهند.
 -1آیا انرژیهلای تجدیدپلذیر گرانتلر از سلوختهای فسلیلی
هستند؟
 -2آیا امکان جایگزین کردن حجم قابلل تلوجهی از انرژیهلای
تجدیدپذیر به جای فسیلی وجود دارد یا خیر؟
البته یک مشکل اساسی در ارزیلابی هزینله انلرژی تجدیدپلذیر
وجود دارد و آن هم هزینه متوسط است کله بله م یلا

طلرح

بستگی داشته و میتواند به طور قابل توجهی تغییر کند .در این
مطالعه هزینه متوسط م ایسه میشود و به ایلن منظلور از یلک
م یا

استفاده می شود .اندازهگیری رایج هزینه در اینجا میزان

تراز شده الکتریسیته (LCOE)1میباشد .این انلدازهگیری بله
این شکل تعریف میشود :هزینه ثابت که در آن الکتریسیته بله
مرحله فروش رسیده و بتوان جهت تولیلد تمسیسلات بلا فلرض
ظرفیت حداکثر از آن بهره گرفت .این تعریف معملوال برحسلا
هزینههای خصوصی است اما با دورنمای سیاسی ،ما به LCOE
)1 -Levelized Cost Of Electricity(LCOE

 تحلیلها و هزینههای اجتماعی استفاده از سوختهایفسیلی
برای مثال سؤالی که در اینجلا مطلرح میگلردد ایلن
اسللت کلله هزینلله اجتمللاعی اسللتفاده از سللوختهای فسللیلی
چیست؟ در م ایسه هزینلههای منلابع تجدیدشلونده و فسلیلی
تولید کننده الکتریسیته ،این سؤال یک واقعیت کلیدی است .پر
واضح است که یکی از هزینههای مهم سلوختهای فسلیلی بلر
اجتماع ،انتشار گازهای گلخانهای میباشلد .بلر اسلا

گلزارش

اتحادیه اروپا ،در یک سال و نیم گذشته هزینه مربلوط بله یلک
تن انتشار دی اکسیدکربن در جو بین  13تا  20دالر در نوسان
بود .اما اتحادیه اروپا سیاست و رویه خاص خود را دارد و خیللی
واضح نیست که این آمار تخمین قطعی در خصوص هزینلههای
اجتماعی باشد .هدف ما تخمین انتشار دی اکسیدکربن در طول
روز و اثر باقی ماندن آن در جو در طی یک قرن آینده میباشد.
تحلیلهای هزینهای مربوط به تغییلرات آب و هلوا از
سوی افرادی چون  Sternدر سال  )9(2220یا Nordhaus
در سال  )12( 2229منجر به تخمین هزینههای انتشار گازهای
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گلخانهای ناشی از سوزاندن سوختهای فسیلی شلده سلت املا

خالصه کرد .برای مثال در این م اله بله ایلن مسلئله پرداختله

ایللن تحلیلهللا مواف للان زیللادی نللدارد Nordhaus .هزینلله

میشللود کلله اثللرات سللالمتی در عرضلله ظرفیتهللای جدیللد

اجتماعی مربوط به انتشار گازهای گلخانهای را حدود  1دالر در

سوختهای فسیلی در تولید برق در ایاالت متحده آمریکا ناچیز

هر تن برآورد کرده است .البتله تخملین  Sternبرابلر  10دالر

می باشد و این مسئله شاید به خاطر استانداردهای باالی انتشلار

می باشد .دالیل متعددی برای این اختالف وجود دارد اما یکی از

و به کارگیری آن در نیروگاههای جدید باشد .بله جهلت وجلود

مهمترین آنها ایلن اسلت کله  Nordhausاز نلرر خلالص بلا

پوششی 1بر روی انتشار کلل دی اکسلید گلوگرد ،بلرای مثلال،

تمسیسات)  4درصد استفاده کرد و

بسیار منط ی است که فرض کنیم هر گونه ظرفیتهلای جدیلد

این در حالی است که  Sternاز نرر خالص بلا اولویلت زملانی

از سوختهای فسیلی اثر بسیار نلاچیز و در حلد صلفر بلر روی

 2/1درصد استفاده کرد و در نتیجه میبینید کله در طلی یلک

انتشار دیاکسیدگوگرد دارد .با این تصور ،پلایین بلودن هزینله

قرن یا بیشلتر چله تفلاوت فاحشلی بلین ایلن دو نلرر حاصلل

خارجی حاشیهای در ایلاالت متحلده آمریکلا منط لی بله نظلر

میگردد Stern .تخمین جامعتر و به روزتری از تغییرات آب و

رسیده و بسیار پایینتر از اروپا میباشد .البته هزینههای خارجی

هوایی ارایه داده است .اما قسمت اصلی تفاوت در نرر استهال

مرتبط با گازهای گلخانهای بلا ایلن بحثهلا تحلت تلمثیر قلرار

میباشد .به م اله  Hopeو  Newberryمراجعه کنید( .)11بلا

نمیگیللرد .همللانطور کلله گفتلله شللد ،یللک تللن زغالسللنگ،

مطالعه این گزارشها ،نظر Sternبه بحث ما نزدیکتلر میباشلد.

دیاکسید کربنی معادل  1/0تا  3/0تن ایجاد میکند و به تبلع

البته هدف ملا ایلن نیسلت کله بخلواهیم م لدار دقیل هزینله

آن هزینه اجتماعی این م دار زغالسنگ مصرفی ت ریبا با توجه

اجتماعی ناشی از بهکارگیری سوختهای فسلیلی را بله دسلت

به نمودار  322 ، Sternدالر خواهد بود که  3تا  0برابر هزینله

اولویت زمانی (نرر استهال

عادی زغال سنگ میباشد .اگر بر اسلا

آوریم.

هزینله نیروگلاه بلرق

در سللال  Jon Strand ،2221هزینلله انتشللار دی

عمل کنیم افزایش  LCOEاز  0سنت در هر کیللووات سلاعت

اکسید کربن را محاسبه کرد و به این نتیجه رسید که م دار بله

تا  11سنت در هر کیلووات ساعت کافی به نظر میرسد .با یلک

دست آمده از سوی او چندین برابر کمتر از م لداری اسلت کله

م ایسه ،در مییابیم که هزینههای خارجی سلالمت ،حلداقل در

 Sternبرای هزینلههای اجتملاعی بلرآورد کلرده اسلت (.)12

آمریکا ،کمتر از یلک سلنت در هلر کیللووات سلاعت میباشلد

هزینلله گازهللای گلخانللهای تنهللا هزینلله خللارجی مربللوط بلله

بنابراین در اینجا تمرکز بر روی هزینههای خلارجی ،ملرتبط بلا

سوختهای فسیلی نیست بلکه در کنار آن میتلوان بله انتشلار

تغییرات آب و هوایی است و هزینههای خارجی آب و هوا بلرای

گازهایی چون دی اکسید گوگرد و اکسیدهای مختلف نیتلروژن

کلیه منابع تجدید پذیری که قبال ذکر شده ت ریبا در حد صلفر

و ذرات ریز اشاره کرد که عامل مخاطرات زیست محیطلی ،ف لر

میباشد .لذا هزینههای خارجی تجدیدپذیر کمتر از سوختهای

خواهد شد .هزینههای مربوط به انتشلار

فسیلی و به م دار  0سنت در هر کیلووات ساعت اسلت .سلوال

این گازها توسلط مح لانی چلون  )13( Parryو در م اللهای

مهم این اسلت کله هزینلههای علادی ایلن نلوع از انرژیهلای

دیگر توسلط  Parry And Smallبررسلی شلده اسلت (.)14

تجدیدپذیر چ در اسلت؟ جلواب ایلن سلؤال بله چهلار پلارامتر

برای مثال  Krupnikو  Burtraدر سال  1990به سه مطالعه

بستگی دارد.

در مورد هزینههای اجتماعی تولید الکتریسیته پرداختند که دو

 -1هزینههای مربوط به نفت و سایر سلوختهای فسلیلی (کله

مورد آن در آمریکا و یک مورد آن در اروپا بود( .)10ارزیابیها و

معموال به هم وابستهاند)

سالمت و مرگ زودر

م ایسه این دو نفر واضح و به صورت جزیی میباشد املا بسلیار
طوالنی و پیچیده بوده و نمیتلوان آن را بله طلور قابلل قبلولی
1 - Cap

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،پیش شماره ،بهار93
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نصیراحمدی و همکاران

 -2هزینه انتشار کربن یا آن م لدار از هزینلههای خلارجی کله

بماند .با این نگاه ،یک واقعیت قابل توجه این اسلت کله آلملان

درونی شدهاند.

باالترین میزان نفوذ بازار را در بخش انرژی خورشیدی در جهان

 -3هزینههای اولیه

دارد .اما همین کشور ساعات تابش خورشید کمتری نسلبت بله

 -4وجود انگیزه در تولیدکنندگان الکتریسیته سبز (جنبه دیگلر

بعضی کشورهای دیگر دارد .البته به طور قابلل تلوجهی تعیلین

درونیسازی هزینههای خارجی)

تعرفههای مشخص برای برق خورشیدی ،منجر به تصمیم دولت

سللرمایهگذاری درازمللدت در نیروگاههللایی بللا منللابع
تجدید پذیر با در نظر گرفتن م ادیر پارامترهلای ذکلر شلده در

برای قادر ساختن آلملان در تولیلد ابزارهلای خورشلیدی شلده
است( .پیشگام در ساخت وسایل نیروگاههای خورشیدی).

آینده یک نوع شرطبندی به حساب میآید .نباید فراموش کلرد

در ایاالت متحلده آمریکلا سیاسلتهای دوگانله روی

که قیمت نفت فرار میباشد .بعد از داد و سلتد نزوللی نفلت تلا

اعتبارات مالیاتی سرمایهگذاری اثری واضح بر سلرمایهگذاری در

سال  ، 1990در حال حاضر با یک پراکنش باال در حال افلزایش

حوزه انرژی های تجدیدپذیر داشته است که نتایج آن در شلکل

میباشد .البته این فراریت و نوسانها با توجه بله قیملت نفلت و

 1آمده است(.)19

حسا

بودن ت اضا با توجه درآمد ملتها و دولتها طبیعی بله
ظرفیت نصب شده ساالنه) (MW

نظر میرسد(10و )19نوسانات درآملدی منجلر بله تغییلرات در
عرضه نفت شلده و تعلادل جدیلد ،نیازمنلد جنلبش عظلیم در
قیمتها میباشد .قیمت باالی نفت یکی از فاکتورهایی بلود کله
در سللال  2229و  2221سللرمایههللا را بلله سللمت انرژیهللای
تجدیدپذیر روانه ساخت و افت ایلن سلرمایهگذاریها در اواخلر
 2221و سال  2229در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر به واسلطه
افت سریع قیمت نفت بوده است(.)11
طب نظر  Michael Hoelدر سلال  ،2221قیمتهلای نفلت
عوامل خارجی 1و دوگانلهای دارد ،کله در آن انت لال ت اضلا بله

شکل  -1اثر تاریخی انقضاء  PTCروی نصب ظرفیت بادی
ساالنه()19

سمت منابع تجدیدپذیر باعث کاهش قیمتهلای نفلت خواهلد

به طور مثال در حال حاضر سه فاکتور از چهار فاکتور

شد .ن ش قیمتهای کربن واضح میباشلد .ملا دریافتلهایم کله

ذکر شده برای انرژیهای تجدیدپذیر در ایاالت متحلده آمریکلا

چگونه هزینه انتشار کربن میتواند باعث افلزایش هزینله تولیلد

جهت سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپلذیر نلامطلوب

الکتریسیته از زغال سلنگ شلده و باعلث رقلابتی شلدن منلابع

است که عبارتند از :قیمت نفت و سوختهای فسیلی دیگلر کله

تجدیدپذیر گردد .پیشبینی اعمال قیمت ناشی از انتشار کلربن

در حال حاضر ت ریبا پایین و اقتصادی است ،هزینه انتشار کربن

(برای مثال در پنج سال گذشته در آمریکا) مرتبط با افت شدید

صفر بوده و هزینههای سرمایهگذاری اولیه ت ریبا کلم اسلت .در

سرمایهگذاری در نیروگاههای زغال سنگ بوده است.

این بین تنها سیاست تنظیمی میتواند مطلوب باشد که آن نیلز
میگردد .در درازملدت

هزینههای اولیه انرژیهای تجدیدپذیر بسیار باال است و معموال

به واسطه بخشنامههای دستوری مح

هزینههای اولیه در هلر مگلاوات بلاالتر از نیروگاههلای فسلیلی

انتظار صلفر مانلدن هزینله انتشلار کلربن دور از ذهلن بلوده و

میباشد .به عالوه ،اهمیت انگیزههای مالی جهت سلرمایهگذاری

بنابراین سیاست صفر کردن هزینه انتشار کربن تا کجا میتوانلد

در بخش انرژی تجدیدشونده نباید از نظر اقتصلاددانان پوشلیده

پیش رود؟ این سلؤال ذهلن بسلیاری از سلرمایهگذاران بخلش
الکتریسیته را در آمریکا به خود مشغول ساخته است .چرا که در

1 - Exogenous

صورت برداشتن این چتر حمایتی از سوی کنگره ،سرمایهگذاری
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در این حوزه به خطر میافتد .سؤال اساسی در واقلع جنبلههای

داشت .منبع زغالسنگ به مفهوم کلربن آزاد نزدیلکتر اسلت و

مثبللت سیاسللت تنظیمللی در م ابللل تزلللزل و نللاامنی روانللی و

این مسئله لزوما در تضاد بلا هلدف کلاهش عملده در گازهلای

سیاسی ناشی از قیمت کربن (هزینه انتشار) و هزینلههای پایله

گلخانهای نخواهد بود.
یکی از مسایلی که در ملورد پیوسلته نبلودن مطلرح

سوختهای فسیلی میباشد.
با توجه به این دیدگاه و پرسلش ،منط لی اسلت کله

میگللردد هزینلله اجتمللاعی مللرتبط ب لا اسللتفاده از ایللن منللابع

انتظار داشته باشیم با پایان یافتن بحران فعلی و رسیدن اقتصاد

تجدیدشونده م طعی مثلل بلاد اسلت .در کنلار آن هزینلههای

جهانی به مرحله رشد قبل از بحلران اقتصلادی ،قیملت نفلت و

مربوط به ظرفیتسازی جهت تعویض در زمانی که کار نمیکند

سایر سلوختهای فسلیلی دوبلاره بله روال گذشلته برگشلته و

یا بعضا هزینه ت اضای برق در ساعاتی که باد نمیورزد و به طور

همانطور که قبال گفتیم عرضه و ت اضا به شلدت تحلت تلمثیر

کلی پیوستگی وجود نداشته باشلد ،مطلرح اسلت .ایلن مسلایل

قیمتها و ت اضا وابسته به درآملد دولتهلا بلوده ،للذا افلزایش

نشان میدهد کله یلک هزینله گسلترده سیسلتمی ملرتبط بلا

ت اضا و به تبع آن افزایش درآمدها مسلتلزم جنلبش عظلیم در

بهکارگیری این منابع برق ناپیوسته وجود دارد .باد هلم اکنلون

قیمتهللا جهللت پا سللازی بللازار میباشللد .بسللیاری از منللابع

به نسبت جزء پرمصرفترین نوع از منابع تجدیدپذیر بله شلمار

تجدیدپذیر فعلی خصوصیاتی (ن اط ضلعف) دارنلد کله ملانع از

میآید و در کنار آن یکی از رقبای جدی زغال سلنگ میباشلد.

نفوذ گسترده آنها در بازار سلرمایه و سلرمایهگذاری در بخلش

در مسیر رقلابتی شلدن انلرژی بلاد دو مشلکل وجلود دارد کله

الکتریسیته میشود .برای مثال انرژی خورشیدی زمانی به وجود

عبارتند از :ناپیوستگی و مکان طرح ،که در جاهلایی کله حتلی

میآید که خورشید بتابد و انرژی بادی زمانی فراهم میگردد که

بادهای منظم و قوی وجلود دارد ،صلدها مایلل از محلل هلدف

باد شروع به وزیدن کند .ایلن موقلت بلودن منلابع تجدیدپلذیر

مصللرف دور میباشللند بنللابراین بللهکارگیری بللاد مسللتلزم

باعث تحمیل کردن هزینلههایی بلر روی تمسیسلات نیروگلاهی

سرمایهگذاری در ظرفیت شبکه میباشد .برای مثلال در ایلاالت

استفاده کننده از منابع تجدیدپذیر میگردد .برای سرمایهگذاران

متحده آمریکا بهترین مراکز نیروگاه بادی اساسا در مرکلز شلهر

این مسئله بسیار اهمیت دارد .زیرا ظرفیت کم و عدم پیوستگی

میباشند .بسیاری بر این باورند که انرژی گرفته شده از منلاط

این منابع ،رقابت پذیری این منابع را دچار محدودیت سلاخته و

مختلف آمریکا مثل تگزا  ،کلانزا

موجا افزایش  LCOEمیگردد .در صنعت برق مفهومی به نام

تممین برق کل آمریکا کلافی اسلت و ایلن در حلالی اسلت کله

بار پایه 1وجود دارد که در آن ت اضا از این حد پایینتر نمیآید.

بسیاری از مح ان مثل  Mackayدر سال  2229و  Elliotو

وقتی ت اضا در صبح باالتر از بار پایه باشد ،نیروگاههای بیشتری

همکللارانش در سللال  1991خللالف ایللن مطلللا را اذعللان

به خطوط برخط وصل میشوند کله ممکلن اسلت نیروگاههلای

داشللتهاند( .)22در اداملله بلله ایللن نتیجلله میرسللیم کلله تللوان

زغال سنگ دیزلی یا تجدیدپذیر باشند.

ژیوترمال و خورشیدی میتواند جواب گوی کل نیاز آمریکا باشد.

اگر انرژیهای تجدیدپذیر بتوانند زمانی که ت اضلایی

و داکوتلای شلمالی بلرای

البته منابع تجدیدشونده نیز در صورتی که با هزینههای منط ی

برای آن وجود ندارد ،ذخیره گردنلد ،بلا ایلن روش میتلوان بلر

استخراج گردند ،جواب گو خواهند بود.

مشکالتی چون عدم پیوستگی آن فای آمده و بله بلازار عرضله

 -باد

کرد .تا زمانی که این چنین ذخیرهسازی صورت بگیرد مطمئنلا

بادهللای سللاحلی قللویتر و منظمتللر میباشللند و ایللن

به طور مداوم درخواستهایی برای زغالسنگ یا انرژی هستهای

نیروگاههللای بللرق سللاحلی میتواننللد نزدیکتللر بلله محللل

به عنوان یک منبع پایدار با توان پایه یک نواخت وجود خواهلد

هدف(مصرف) ساخته شوند در نتیجه مزیتهایی چون خروجلی
توان بیشتر ،هزینههای کمتر ناشی از علدم پیوسلتگی جریلان

1-base load
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باد و ظرفیت بزرگتر موجا میشود که هزینه تولید بلرق بلادی

سایتهای بلزرگ در حلدود  1/1تلا  2/29میلیلون دالر در هلر

در حالت دور از ساحل با  4222دالر در هر کیلووات بله 2222

مایل میباشد (.)22

دالر در هر کیلووات در حالت ساحلی کاهش یابد .برای م ایسه،

 -انرژی خورشیدی

هزینههای اولیه زغالسنگ (نیروگاه) در حدود  1922تلا 1922

انرژی خورشیدی فرم دیگری از انرژیهای تجدیدپلذیر

دالر در هر کیلووات است و در بعضی از موارد کنلونی تلا 2022

است و هیچگونه ابهامی در خصوص فراوانی انلرژی خورشلیدی

دالر در هر کیلووات بدون محاسبه  CCSمیرسد(.)21

ساطع شونده بله زملین وجلود نلدارد .طبل نظلر دانشلمندان

اگر اعتراضهای زیستمحیطی از سوی سازمانهای مردم نهلاد

آمریکایی «تابش چهل دقی های» خورشلید بله زملین ،معلادل

مرتبط با محیط زیست و حتی سازمان محیط زیست را در نظلر

انرژی مصرفی یک سال کل ساکنان زمین است .ایاالت متحلده

نگیریم ،ساخت توربینهای بلادی بلا روتورهلای بزرگتلر دور از

آمریکا در این زمینه پتانسیل قابل قبولی دارد .حداقل 202222

ساحل ممکن بوده و خروجی توان ،متناسا با محیطی است که

مایل مربع در جنلوب غربلی آمریکلا بله تنهلایی بلرای سلاخت

توسط پرههای روتور اشغال میگردد که البتله بلا هلر مترمربلع

نیروگاه خورشیدی کافی است و ایلن منلاط میلزان حلرارت و

افزایش مییابد .بنابراین توربینهلای بلادی بزرگتلر ،سلریعتر و

انرژی معادل 4022کادریلیون (عدد یک با  10صفر به تلوان )2

بهتر میباشد.

واحللد انللرژی انگلیسللی (Btu)1در طللول یللک سللال دریافللت

هزینه تراز شده الکتریسیته ) (LCOEبرای بادهلای

میکنند .به فرض ساخت این نیروگاه ،تنها تبدیل  2/0درصد از

ساحلی در حدود  1تا  12سنت در هر کیلووات ساعت میباشلد

این م دار تابش به الکتریسیته میزان انرژی کل ایلاالت متحلده

و برای زغالسنگ ،بدون تغییر در انتشار میزان کربن کمتلر از

آمریکا را تا سال  2220تممین میکرد(.)23

 9سنت میباشد اما با اعمال هزینه کربن بلر زغالسلنگ ،علدد

انرژی خورشیدی به دو فلرم فوتوولتاییلک ) 2(PVو

مورد نظر حتی بیشتر از هزینه نیروگاه باد میشود .گاز طبیعلی

حرارت خورشیدی یا توان خورشیدی مرکزی ) 3 (CSPوجلود

و دیزل گرانتر از زغالسنگ بلوده و در برابلر قیمتهلای کلربن

دارد .در فوتوولتاییک خورشیدی نلور بلر روی پانلهلای فوتلو-

میباشند ،اگر چه این حساسلیت کمتلر از زغالسلنگ

الکتریک افتاده و جریان الکتریکی تولید میکند و این در حالی

حسا

(دی اکسید کربن کمتر در هر واحد انرژی) می باشد.

است که در  CSPنور خورشید توسط آینههایی متمرکز شده و

 -انرژی هسته ای

جهت ایجاد بخلار و بله حرکلت در آملدن تلوربینی کله تولیلد

بحثهای زیادی بلر سلر هزینلههای انلرژی هسلتهای

الکتریسیته میکند ،به کار میرود .البته فوتوولتاییک خورشیدی

وجود دارد که در خوشبینانهترین حالت ،میزان هزینه تراز شده

به شکل گستردهتری وجود دارد و معموال بلر روی بلام خانلهها

الکتریسیته بین  1تا  12سنت در هر کیللووات سلاعت خواهلد

نصا میگردد اما فرم  CSPبلرای اسلتفاده در م یلا

بود .سزاوار است که بگوییم انلرژی هسلتهای بله خلاطر هزینله

مستعدتر میباشد .هزینه سیستم های فوتوولتاییک خورشلیدی

باالی آن بدنام است .بنابراین باد ساحلی حداقل زملانی کله بله

باال میباشد به طوری که میلزان تلراز الکتریسلیته بلرای آن در

صورت پایدار میوزد قابل رقابت با انرژی هستهای اسلت .البتله

حدود  20 -32سنت در هر کیلووات ساعت و هزینله اولیله آن

در این تحلیل هزینه اجتماعی ناشی از قطع باد بلرای مشلتریان

در حدود  9222دالر در هر کیلووات میباشد که مثال در ایاالت

بلزرگ

حذف شده است که نیاز به سرمایهگذاری جدی دارد .به عنلوان
مثال در مطالعاتی که در ایالت تگلزا

آمریکلا صلورت گرفتله

مشللخص شللده اسللت کلله هزینللههای وصللل مللزارع بللادی بلله

1 - British Thermal Units
2 - Photo Voltaic
3 - Concentrated Solar Power
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متحده آمریکا و کالیفرنیا با یارانههای دولتی و ایالتی میزان تراز
الکتریسیته به  11سنت در هر کیلووات ساعت میرسد.
پیشبینی میشود که هزینهها با بهکارگیری همزمان
فوتوولتاییک خورشلیدی و زغالسلنگ بلین سلالهای -2222
 2210کاهش خواهد یافت .البته ایلن زملان بلا تعریلف قیملت
مشخص برای کلربن ،کلاهش خواهلد یافلت .بله نظلر میرسلد
حرارت خورشیدی یا  CSPرقابتپذیری بیشتری داشته باشلد.
بعضی از شرکتها در ایاالت متحده آمریکا ادعا میکنند که برق

شووکل  -3بووار سیسووتم در حضووور و بوودون حضووور

را با نظام مالی فعلی با قیمت  11سنت در هر کیللووات سلاعت

سیستم بزرگ فوتوولتائیک در دو روز بهار()72

ارایه کرده و عنوان میکنند که این میزان بیشتر کاهش مییابد.

در حالت روزهای بهار ،وقتی هیچگونه ت اضایی بلرای

هر دو فرم انرژی خورشیدی یعنی  PVو  CSPدارای مشکالتی

مصرف انرژی سیستمهای خنلک کننلده (کلولر) وجلود نلدارد،

چون عدم پیوستگی انرژی خورشیدی میباشلند کله پتانسلیل

میزان خالص ت اضا برای انرژی فوتوولتاییلک کمتلر از ظرفیلت

آنها را جهت جلایگزین شلدن بلا سلوختهای فسلیلی کلاهش

توان پایه میباشد .این مسئله مشکل زیر را ایجاد میکند به این

میدهد .در یک م اله جالا توسط آزمایشلگاه مللی انرژیهلای

شکل که نیروگاههای برق بر پایه بار ثابت ،معموال هسلتهای یلا

تجدیدپذیر  (NREL)1این مسئله مطالعه شده و نتایج آن در

زغالسنگی با حجم گسترده بوده و خروجی ایلن نیروگاههلا بله

شکل  2و  3آمده است که تخمین ایلن آزمایشلگاه را در ملورد

آسانی قابل تغییر (افزایش یا کاهش) نیست .به تبع آن ،احتماال

مواردی چلون میلزان کلل ت اضلا بلرای الکتریسلیته ،خروجلی

تمسیسات اقدام به رد انلرژی خورشلیدی میکننلد تلا ایلن کله

فوتوولتاییک خورشیدی و ت اضا برای انرژیهای غیر خورشیدی

بخواهند میزان بار پایه خروجی خود را کاهش دهند و بله ایلن

را

معنی است که انرژی خورشیدی حتی اگر تولید هم شلود قابلل

در دو روز از تابستان در ایالت تگزا

و دو روز در ماه ملار

نشان میدهد (.)24

فروش نخواهد بود .البته چون هزینه حاشیهای آن ت ریبلا صلفر
است بنابراین میتوان با روشهایی آن را ذخیره کرد برای مثال
یکللی از ایللن روش لها بللهکارگیری آن جهللت آبکافللت و س ل ج
ذخیرهسازی هیدروژن تولید شلده بلرای اسلتفاده در پیلهلای
سوختی می باشد .البته با انرژی بدست آمده از باد نیلز میتلوان
عمل مشابه را انجام داد .اما تا این لحظه چنلین کلاری صلورت
ن ذیرفته است .یکی از مزایای ایلن کلار میتوانلد حلذف عاملل
منفللی عللدم پیوسللتگی انللرژی بللاد و خورشللید باشللد (چللون
ذخیرهسازی میگردد) .حرارت خورشیدی نه تنها باعث غلبه بر

شکل  -7بار سیستم در حضور و بدون حضوور سیسوتم
بزرگ فوتوولتائیک در دو روز تابستان()72

هزینههای سیستم فوتوولتاییک میگردد بلکه پتانسیل مناسلا
برای ذخیرهسازی برق جهت کاستن از مشکل عدم پیوستگی را
نیز دارد.
سیستم  CSPبرای گرم کردن کلرید سدیم بلاالتر از

1 - National Renewable Energy Laboratory

ن طه جوشش با عبور دادن این حرارت از مبدلهای حرارتلی و
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از آنجا به توربینها به کار میرود .اگر بله کلریلد سلدیم هفلت

و تبادل زمینی 4وجود دارد .ویژگی کلیدی این روش این اسلت

ساعت حرارت داده شود میتوانلد آن را حفلو و ذخیلره کنلد.

که هر چه به عم زمین نزدیکتر میشلویم گرملای آن بیشلتر

بنابراین نیروگلاه بلرق  CSPکله از ایلن فنلاوری بهلره بگیلرد

است و در سطوح زیرین زمین با تغییرات فصلی ثابت میماند.

میتواند تا هفت ساعت پج از غروب خورشید انرژی را ذخیلره

حرارت موجود را میتوان با فرسلتادن آب بله اعملاق

کند که این م دار برای زمان اوج مصرف در زمان عصر کافی به

زمین و استحصال آب گرم شده در اعملاق اسلتخراج نملود .در

نظر میرسد .با بلهکارگیری ایلن روش  LCOEبله حلدود 10

اینجا نیازی به سوخت نیست البته بله م لدار جزیلی ،بله بلرق

سنت در هر کیلووات ساعت میرسلد کله بلاالتر از زغالسلنگ

جهت پمپ کردن آب نیاز است لذا در ایلن جلا سلرمایهگذاری

است املا در آینلدهای نزدیلک بلا پیشلرفت تکنوللوژی قابلیلت

زیادی مورد نیاز است .به لحاظ زیست محیطی مشکل عمده ای

رقابتپذیری با زغالسنگ را پیدا میکند.

وجلود نداشلته امللا مکانیلابی طلرح جللزء مشلکالت محسللوب

اگر چه در حال حاضر فوتوولتاییک خورشیدی جهلت

میشود .بارزترین فرم انرژی ژیوترملال در کشلورهای زلزللهخیز

اتصللال بلله شللبکه رقابتپللذیر نمیباشللد امللا در بسللیاری از

مثل ایسلند است که بیشتر انلرژی خلود را از ایلن طریل و در

کاربردهای توزیع شده وجود دارد .وقتی شبکهای نباشد هزینله

واقع از صخرههای داغ نزدیک سطوح زمین تممین میکند .برای

اتصال چند پایگلاه فوتوولتاییلک خورشلیدی کوچلک کمتلر از

مثال کشور فیلی ین  22درصلد از انلرژی و ایاللت کالیفرنیلا در

حالتی است که بخواهیم یک ایستگاه برق زغالسنگی بزرگ یلا

آمریکا نیز به دلیلل ماهیلت زلزللهخیز بلودنش در حلدود 902

شللبکه مربللوط بلله آن را بسللازیم .سیسللتمهای فوتوولتاییللک

مگاوات از انرژی خود را از این طری تممین میکند.

میتوانند در سطح مصارف خانگی با نصا آنهلا در سل فهای

بخار خشک ،بخار آنی و سیستمهای ژیوترمال دوتایی

خانه به کار روند .مثال شرکتی به نام سان ادیسون 1با نصا این

نیاز به صخرههای داغ منفذ داری دارند کله در آن آب بله طلور

پانلهای خورشیدی اقدام به فروش این برق به مغازههای اطراف

طبیعی وجود داشته و به تبع آن به صورت فوق بخار در میآیلد

شرکت و در بعضی از مواقع به شبکه برق نموده است.

(یعنی باالتر از ن طه جوشش اما با اعمال فشار به صلورت ملایع

 -زمین گرمایی

باشد) .از این انرژی جهت حرکت توربینها استفاده شده و جزء

مانند انرژی خورشیدی ،منابع انرژی زمین گرمایی یا

سیسللتمهای انللرژی بللرق حرارتللی(0هیدروترمال)میباشللد.

ژیوترمال ظرفیت تممین انرژی ملورد نیلاز کلل ایلاالت متحلده

صللخرههای داغ منفللذ دار عمومللا در منللاط ی کلله بلله لحللاظ

مطالعاتی کله دانشلگاه ام .آی.

زمینلللرزه فعللال میباشللند وجللود دارن لد و کلیلله نیروگاههللای

تی 2انجام داده تنها دو درصد از انرژی ژیوترملال در عمل  3تلا

ژیوترمال از یکی از این سه نوع طراحی ذکر شده (بخار خشک و

 12کیلومتری زمین ،معلادل  2022برابلر انلرژی مصلرفی کلل

 )...بهره میگیرند ( .)20فناوریهای ذکر شده محدود به مناط

کشور آمریکا است(.)20

فعال به لحاظ زمین لرزه بوده اما سیستمهای ژیوترمال پیشرفته

آمریکا را دارا میباشند .بر اسا

برخالف انرژی بادی و خورشلیدی ،انلرژی ژیوترملال
مشکل عدم پیوستگی را ندارد اما مشکل توزیع جغرافیایی وجود

) (EGSاین محدودیت را ندارد.
 -سیستمهای ژئوترمال پیشرفته )(EGS

دارد .انرژی ژیوترمال به فرمهای مختلفلی چلون بخلار خشلک،

این روش استخراج انرژی از صخرههای داغ زیرزمینی،

بخار فالش ،دو جزیی ،سیستمهای ژیوترمال 3پیشرفته )(EGS

مست ل از وجود منابع ذخیرهای از آب فوق داغ میباشد .اصلول
این روش حفاری به سمت صخرههای داغ خشک و س ج پم اژ

1 - Sun Edison
2 - M.I.T
3 - Enhanced Geothermal Systems

4 - Geo Exchange
5 - Hydro Thermal
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آب خنک در فشار باال جهت شکستن آنها میباشد .این تکههای

انرژی جهت پمپ کردن مایع به زمین و برگشلت آن میباشلد.

شکسته شده شکلی از انرژی ذخیلرهای در صلخرهها بله شلمار

درست است کله در م ایسله بلا سیسلتمهای معملولی و رایلج

میروند که آب به وسیله آن گرما دیده و آب داغ از طری یلک

ارزانتر است اما دوره برگشت سرمایهای در حدود  2تا  9سلال

سورار دیگر به باال منت ل میشود .اگر چه اصول اولیه کار آسان

دارد که البته اگر هزینههای مرتبط با کلربن را در نظلر نگیلریم

میباشد اما ثابت شده است که در عمل بلا چالشهلایی مواجله

این میزان کمتر میشود .این فناوری کاربردی بلوده و در اصلل

خواهیم شد .چرا که نیاز به حفاری چندین مایل در صلخرههای

دلیلی وجود ندارد که با این همه مزایا و هزینه حاشیهای صفر و

سخت خواهد بود ( .)29دانشگاه ام.آی.تی اخیرا نشان داد که در

روش کامال عاری از کربن (دی اکسید کربن) سلاختمانها را بلا

طی دو دهه ،انرژی استحصال شده با این روش در آمریکا معادل

روشهای معمولی و پرهزینه گرم یا سرد نماییم .دلیلل مغفلول

 0تا  12سنت خواهد بود و تا سال  ،2202میزان الکتریسیتهای

ماندن این تکنولوژی بر ما پوشیده است.

در حدود صد هزار مگاوات از این منبع اسلتخراج میگلردد کله

-انرژیهای تجدید پذیر مرتبط با آب

معادل  12درصد میزان انرژی است که توسط تمسیسلات برقلی

سه نوع فناوری مرتبط با انرژیهلای تجدیدپلذیر کله

ایاالت متحده آمریکا تممین میگردد .به هر صلورت ،بایلد پیلرو

مرتبط با آب هستند ،موجود است ،که عبارتنلد از :انلرژی آبلی،

این پیشنهاد دانشگاه ام.آی.تی این مسئله را فراموش نکلرد کله

بادی و امواج دریا .در حال حاضر به طلور مثلال  0درصلد کلل

هنوز تمسیسلات  EGSبله صلورت تجلاری سلاخته نشلدهاند و

انرژی آمریکا با روش بلرق آبلی تلممین میگلردد و هلیچ گونله

بعضی از مح ان نیز بر این باورند که استخراج حرارت موجلا

آالینللدهای تولیللد نمیکنللد( .)32البتلله امللروزه مللا از اثللرات

سرد شدن صخرهها در طی یک یا دو دهله آینلده خواهلد شلد

اکوسیستمی این روش در رودخانه آگاه هستیم .للذا ایلن روش

بنلابراین ایلن روش ناپایللدار بلوده و سللورارهای حفلاری شللده

خیلی در ایاالت متحده آمریکا و دیگر کشورها خصوصلا زملانی

میبایست در محل دیگر تجدید گردند (21و .)29البتله انلرژی

که مسایل مربوط به گردشگری مطرح میگردد ،مطلوب نیسلت

ژیوترمال در صورتی بسیار اقتصادی و رقلابتی خواهلد شلد کله

و دارای مخالفان قابل توجهی است.

هزینهها به میزان  3/0سنت در هر کیللووات سلاعت برسلد .در

در سیستم انرژی بلادی ،در واقلع از انلرژی جنبشلی

نتیجلله میتوانللد باعللث تللممین بللار پایلله شللده و مسللایل

حاصل از بادها جهت تولیلد الکتریسلیته اسلتفاده میگلردد .بلا

زیستمحیطی نیلز مرتفلع میگلردد کله بله دنبلال آن دیگلر

اینکه تح ی ات گستردهای در این زمینله در جریلان اسلت املا

هزینههای مرتبط با انتشار دی اکسید کربن را نخواهیم داشلت.

کاربردهای تجاری آن کامال مح

نشده است .البته چندین نوع

مفهوم تبادل زمینی مربوط به کاربرد پمپهای حرارتلی جهلت

از ایللن توربینهللای بللادی در ایالللت کالیفرنیللا و اسللکاتلند و

استفاده از انرژی زیرزمینی در اعماق کم ،جهلت گرملا دهلی و

همچنین در کشور عزیز ما ایران نیز در مناط ی چلون منجیلل

خنکسازی ساختمانها میباشد .ده فلوت بلاالی زملین دارای

نصا و راه اندازی شده است .شواهد حاکی از این اسلت کله بلا

حرارت ت ریبا ثابت  12تلا  10درجله سلانتیگراد میباشلد .در

قیمتهای فعلی این روش قابل رقابت در بازار نیست و در آینده

زمستان گرما از ن اط گرمتر زمین به مبلدلهای حرارتلی خانله

با پیشرفت علم و تجربه ممکن است این م دار (قیمت) کلاهش

منت ل میشود .در تابستان هلوای گلرم داخلل خانله از طریل

یابد .انرژی امواج ،نیز نوع دیگری از انرژی مرتبط با آب است که

مبدلهای حرارتی به مناط و ن لاط خنکتلر کشلیده میشلود.

با نصا توربینهای ویژه در مسیر امواج ،باعث ایجاد الکتریسیته

حرارتی که در تابستان منت ل میشود میتواند بله عنلوان یلک

میگردد .البته این روش مراحل آزمایشی خلود را میگذرانلد و

منبع گرم کننده آب و بدون هزینه ملورد اسلتفاده قلرار گیلرد.

نیروگاههای محدودی وجود دارند که با این روش کار میکننلد

هزینههای این سیستمها پلایین بلوده و صلرفا نیازمنلد تلممین

که یکی از آنها در نیویور

در رودخانه شرقی بین جزیره
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نصیراحمدی و همکاران

روزولت 1و کواینز 2و تعدادی محدود در بریتانیلا موجلود اسلت.

یکی از گزینهها ،شکستن مولکولهای هیدروکربن زغالسنگ بله

هزینهها با این روش باال است اما انتظار میرود در آینلدهای نله

کربن ،هیدروژن و اکسیژن قبل از سوزاندن زغالسلنگ ،حلذف

چندان دور هزینهها با پیشرفتهای صورت گرفته کاهش یابد.

کربن و سوزاندن هیدروژن میباشد .گاز خروجی ،بخار آب بوده

 -استحصال کربن و ذخیره آن ()CCS

و کربن با اکسیژن سوخته و تشکیل دی اکسید کلربن میدهلد

استحصال کربن و ذخیره آن ) (CCSشکل پلاکی از

که این گاز به راحتی قابل استحصال است .گزینه نهلایی حلذف

انرژی به شمار نمیرود اما روشی است کله باعلث پلاکتر شلدن

کل نیتلروژن از هلوایی اسلت کله بلرای سلوزاندن زغلال از آن

انرژی کثیف میشود .این سیستم روشلی جهلت دسترسلی بله

استفاده میشود للذا در ایلن روش بله طلور ملؤثر در اکسلیژن

زغالسنگ پاکیزهتر میباشد .البته زغالسنگ پاکیزه یک مفهوم

خالص سوزانده شده و جریلان خروجلی خلالص از دی اکسلید

بحث برانگیز است و به شدت مورد حمایت صلنعت زغالسلنگ

کربن حاصل میگردد .در ایلن حاللت نیلاز بله جداسلازی دی

بوده اما توسط گروههای حامی محلیط زیسلت بله عنلوان لکله

اکسید کربن نبوده و کل جریان خروجی به صورت مایع ذخیلره

ننگی تل ی میگردد(.)31

میگردد.
کلیه ایلن روشلها مسلتلزم در

یکی از دالیل این انت لادات ،نبلودن روش عملیلاتی و

و فهلم بلاالی ملا از

باعلث

واکنشهای شیمیایی بوده کله در ایلن صلورت مشلکالت فنلی

مطرح شدن نظرات ضد و ن یض میگردد و این امر به دلیل اثلر

پیش نخواهد آمد .یکی از اینها مایع سازی و ذخیره دی اکسید

زیست محیطی تولید زغال سلنگ و انت لال آن میباشلد .البتله

کربن میباشد .تنها پیچیدگی موجود در اینجا جلا یلابی محللی

مزیت هایی نیز برای این روش وجلود دارد املا هلدف ملا در ایلن

برای ذخیرهسازی آن بدون برجای گذاشتن نشتی ،در درازمدت

قسمت طرح مباحث اقتصادی مربوط به  CCSبله عنلوان یلک

میباشد که برای مثال میتوان به یک میدان گازی اشلاره کلرد

روش ممکللن بلله سللمت انللرژی عللاری از کللربن بللا هزینللههای

که میتواند گاز را تحت فشار تا میلیونها سال نگهداری کند در

رقابتپذیر میباشد .بله دلیلل رقابتپلذیر بلودن ایلن روش بلا

نتیجه با این اوصاف میتوان از ایلن ایلده بلرای ذخیرهسلازی و

روش های تممین انرژی از انواع تجدیدپذیر در بررسی انرژیهلای

نگهداری دیاکسیدکربن برای مدت زمان مشابه بهره گرفت .بلر

نو میبایست مباحث مربوط به  CCSملورد ارزیلابی و مطالعله

اسا

نظریات زمینشناسی ،دی اکسید کلربن جهلت تشلکیل

قرار گیرد .روشهای مختلفی برای پیشگیری از انتشار دی اکسید

کربناتهای جامد بلا صلخرهها واکلنش میدهلد .زمینشناسلان

کربن در نیروگاههای زغالسنگ وجود دارد .یکی از این روشها

معت دند که دی اکسید کربن منتشر شده میتواند تا یلک دهله

سترونسازی (تمیز کردن) آن با استفاده از گازهای خروجی بلا

یا یک قرن در زیرزمین ذخیره شود .البته ایلن ذخیرهسلازی در

بهکارگیری تکنولوژی مشابه حذف دی اکسید گوگرد میباشد.

کنار زمینهلای نزدیلک بله نیروگاههلای بلرق مجلاز نمیباشلد

ثانیا در صورت وجلود روش عملیلاتی ،زغالسلنگ پلا

گازهای خروجی از پایین وارد شلده و آب از بلاال بله
همراه بیکربنات آمونیوم س وط میکند و دی اکسید کلربن بلا
کربنات آمونیوم واکنش داده تا بیکربنات آمونیوم شکل گیرد و

بنابراین هزینههای مرتبط با لولهکشی را نیز میبایست به بلاقی
هزینهها اضافه کرد(.)31
مهمترین مشکل  ،CCSنبود تمسیسلاتی در م یلا

از گاز خروجی ،حذف گردد .س ج بیکربنات حرارت داده شده

بزرگ عملیاتی است در نتیجه ما مجبوریم که ف ط تخمینهای

و دی اکسید کربن آزاد میگردد که پلج از آن عملیلات ملایع

مهندسی را در این زمینه ارایه کنیم .با توجه به اصول مهندسی،

سازی صورت گرفته و عموما زیرزمین ذخیره میگردد.

دانشمندان هزینه عملیاتی بین  02تا  122دالر را برای هر تلن
دی اکسید کربن در حال حاضر پیشبینلی میکننلد کله بلرای

1 - Roosvelt Island
2 - Queens

تجاری سازی مطلوب نمیباشد ( .)31لذا با پیشرفت تکنوللوژی
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انتظار میرود این میزان به حدود  32تا  02دالر به ازای هر تن

اسللت را تنهللا در  1درصللد زمینهللای زراعللی خللود بله دسللت

دی اکسید کربن برسد.

میآورد.

استحصال هوا نوع دیگری از  CCSاست .در اینجا به

دیزلزیستی با فرآیند سادهای از روغنهای سبزیجات

جای استخراج دی اکسید کربن از گاز خروجی نیروگاههای برق،

استخراج میگردد و گزینه کاملی برای دیزلهای فعلی است که

دی اکسید کلربن مسلت یم از اتمسلفر (جلو) تلممین میگلردد.

مشکالت خلاص خلود را دارد .در م ایسله بلا دیزلهلای فعللی

 Sachs & Lacknerبیان کردند اگر بتوان دیاکسیدکلربن

آلودهکنندگی کمتری داشلته و میلزان کلربن منتشلر شلده آن

را با هزینه مناسا از هوا به دست آورد ،این کار م رون به صرفه

طبیعی میباشد .البته برای تممین مواد اولیه طرح ،نیاز به زمین

خواهد بود .در حال حاضر نوع اولیه و ابتلدایی روش استحصلال

کافی میباشد .برای استفاده از دیزل زیستی در م یلا

بلزرگ

هوا به صورت کاربردی وجود دارد که در آن هزینله حلذف دی

نیاز به فناوریهای نوین مثل استفاده از مزارع جلبکی میباشد.

اکسید کربن از هوا حدود  222دالر در هر تن میباشد اما امیلد

گونههای خاصی از جلبک قادر به حذف دی اکسید کربن از هوا

وسلیع،

و تولید زیست توده میباشد که بعد میتوان از این زیست تلوده

هزینهها به  02تا  122دالر در هر تن دی اکسید کربن کلاهش

روغن دیزل استخراج نمود و در اتومبیل از آن استفاده نمود .در

یابد.

حال حاضر این روش به جهت هزینلههای بلاال قابلیلت تجلاری

 -سوختهای زیستی

سازی ندارد اما سرمایهگذاریهای زیادی در این خصوص صورت

میرود بلا پیشلرفت تکنوللوژی و اسلتفاده در م یلا

سوختهای زیستی به عنوان منابع توان الکتریکی به
شمار نمیآیند اما جایگزینی برای سلوختهای جلت ،دیلزل و

پذیرفته است.
 -پیل های سوختی بیولوژیکی

بنزین میباشند .البته الزم به ذکر است که تجربله آمریکاییهلا

در سللالهای اخیللر اسللتفاده از سللوختهای فسللیلی

در این زمینه نامطلوب بوده است .اتانولهلای زیسلتی بلر پایله

مخصوصا نفت و گاز ،شتاب گرفته و این موضوع بحران جهلانی

ذرت به ج ای اینکه منبع تممین مناسلا بلرق باشلند ،در واقلع

انرژی را به دنبال خواهد داشت .انرژیهای زیستی تجدید پلذیر

بیشتر مصرف کننده یارانههای کشاورزی بوده است ( .)32اما در

به عنوان یکی از راهکارهایی ت ریبا نوین جهت کم کردن بحران

برزیل این مسئله متفاوت است .در ایلن کشلور اتلانول زیسلتی

جهانی گلرم شلدن کلره زملین و تلممین انلرژی آینلده مطلرح

مصرفی بر پایه شکر ،نصف سلوختهای فسلیلی مصلرفی مثلل

میباشد .در سالهای اخیلر اسلتفاده از فنلاوری پیلل سلوختی

بنزین در این کشور است.

میکروبی) (MFCکه در آن انرژی ذخیلره شلده در پیونلدهای

شکر ماده اولیه مؤثرتری بوده و اتانول تهیه شده با آن

شیمیایی ترکیبات آلی از طری واکنشهای کاتالیسلتی توسلط

قابل رقابت با بنزین در محدودههای قیمتی بین  02تلا  02دالر

میکروارگانیسم ها به انرژی الکتریکی تبدیل شده به عنوان یکی

در هر بشکه خواهد بود و در کنار آن به لحاظ زیسلت محیطلی

از راه کارهای حل این مشکل مطلرح شلده اسلت .میکروبهلای

سالم بوده و تولید کننده آلودهکنندههای مختلف نمیباشلد .در

موجود در محفظه آند یک  ،MFCپیش ماده اضلافه شلده بله

کنار برزیل کشورهایی چون هندوستان و جمهوری خلل چلین

سیستم را اکسلید کلرده و تولیلد الکتلرون و پروتلون میکنلد.

نیز اقدام به تولید اتانول زیستی بر پایله شلکر نمودهانلد .البتله

دیاکسید کربن به عنوان محصول اکسیداسیون تولید میگردد.

مکان جغرافیایی و زمین این طرح بسلیار مهلم اسلت .ملثال در

بله هللر حللال انتشللار دی اکسلیدکربن در حللد اساسللی و زیللاد

جنوب شرق برزیل و دور از آمازون آب و هوا برای رشد و تممین

نمیباشد زیرا دیاکسید کرین موجود در بیومج (زیست تلوده)

شکر مطلوب نیست .البته برزیل در این زمینه مشلکلی نلدارد و

تجدیدپذیر در اصل از فرآینلد فتوسلنتزی کله در جلو صلورت

کل اتانول زیستی را که معادل نصف مصرف بنزین در این کشور

میگیرد نشمت گرفته است در نتیجه مشکلساز نبوده و در حلد
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طبیعی است .تالشلهای گسلتردهای جهلت جلایگزین سلاختن

احتساب هزینلههای ناشلی از انتشلار دی اکسلیدکربن ،رقابلت

روش لهای تولیللد الکتریسللیته در حللال انجللام میباشللد .تولیللد

پذیرتر نیز میگردد .بادهای دور از ساحل اگر به صورت پیوسته

الکتریسیته از منابع تجدیدشونده بدون انتشار دی اکسلیدکربن

و منظم در نزدیکی مراکز جمعیتی بوزند میتوانند جذاب باشند.

اساسی و بسیار ،مدنظر میباشد(2و .)20برای نمونه هلم اکنلون

فوتوولتاییک خورشیدی گران بوده و فعال قابلیت رقابت پلذیری

نیز در داخل کشور در خصوص تولید توان الکتریکلی تح ی لات

ندارد .هر چند قابلیت رقابت پذیری آن میتواند تا سال ،2222

نوینی انجام پذیرفته است .البته در آینلده ای نزدیلک بلا ادامله

طب نظر دانشمندان تا حدودی مح

گردد .البته با ایلن نگلاه

تح ی ات در این زمینه قطعا با توجه به ورود نمونله هلای نیمله

روش حرارت خورشیدی در حوزه رقابت پذیری با فوتوولتاییلک

صنعتی این نوع از دستگاه به بازار ،شاهد بهکارگیری بیشلتر آن

خورشیدی(بدون احتساب هزینههای انتشار دی اکسید کربن) و

در صنایع مولد انرژی در کشلور هلای مختللف خلواهیم بلود و

با توجه به قابلیت ذخیره سازی انرژی در این روش ،ملؤثرتر بله

چشم انداز آن کامال روشن میباشد که در این زمینه کشور های

نظر میرسد .زمانی که هزینههای دفلن زبالله بلاال باشلد روش

امریکلا ،چللین ،اسللترالیا،کره جنلوبی پیشللرو بللوده و تح ی للات

تبدیل ضایعات به انرژی میتواند قابل رقابت باشد .اما بازارهلای

گستردهای را انجام داده که برای مثال یک نمونه دو کیلوواتی از

آن محدود میباشد .لذا در حال حاضر تنها روشهای ژیوترملال

آن در استرالیا ساخته شده است .پر واضح است که نمونلههلای

(زمین گرمایی) ،باد و حرارت خورشیدی قابلیت رقابلت پلذیری

دیگری نیز در خصلوص پیشلرفتهلای حاصلل در ایلن بخلش

با سوختهای فسلیلی را در شلرایط متعلادل قیملت نفلت دارا

موجود بوده اما با توجه به محدودیت های نگارشی از آوردن آنها

میباشند که البته گزینه اول به واسطه مسایل زمین شناختی و

خودداری نمودیم.

دومللی و سللومی بلله جهللت عللدم پیوسللتگی دارای محللدودیت

بحث و نتیجه گیری

می باشند .فارغ از منابع تجدید پذیر ،سایر منلابع مثلل  CCSو

حال به بررسی سؤالی میپردازیم که در ابتلدا مطلرح

انرژی هستهای راضی کننده میباشند .در حال حاضر  22درصد

بلزرگ بلا

انرژی کل امریکا از انرژی هستهای تممین میگردد اما بلا توجله

قیمت مناسا برق تولیلد نملاییم؟ بلرق هیلدروترمال ارزان ،در

به فجایعی چون مرکز هستهای چرنوبیل این مسلئله چالشلهای

و سازگار با محیط زیست میباشد .با توجه به قیمتهای

اجتمللاعی و سیاسللی را بلله دنبللال دارد .خواننللدگان محتللرم

فعلی سودمند بوده و میبایست هر کجلا کله امکلان دارد ملورد

میتوانند جهت بهره گیری مفصلتر و بیشتر به م الله  Healو

استفاده قرار گیرد اما عیا این روش همان مسئله سلاختارهای

 Kunreatherدر سال  2229با عنوان خطرات انرژی هستهای

زمینشناسی میباشد .روش تبادل زمینی باعث خنک کلردن و

مراجعه نمایند( .)39به لحاظ اقتصادی نیز ایلن منلابع پرهزینله

گرم کردن سلاختمانها بله صلورت سلازگار بلا محلیط زیسلت

بوده و تلفات در تمسیسات آن زیلاد بله چشلم میخلورد .البتله

میگردد و با توجه به قیمتهای فعلی جذاب بله نظلر میرسلد.

روشهلای نلوین متعلددی در حللال حاضلر موجلود و در حللال

البته به صورت محدود به کار میرود که علت آن عدم اسلت بال

تح ی و بررسی میباشد اما به دلیل اینکه هیچ یک از آنهلا بله

بازار بله لحلاظ مباحلث ملرتبط بلا بلازدهی انلرژی ایلن روش

م یا

تجاری نرسلیدهاند للذا تخملین هزینلههای آن ممکلن

میباشد( )33-30سیستم ژیوترمال پیشرفته ممکن است تا سال

نیست .یکی از ایلن روشلها اسلتفاده از فنلاوری پیلل سلوختی

بزرگ قابل رقابت با روشهای دیگر بله لحلاظ

بیولوژیکی است که هنوز در ابتدای راه به سر برده و یک فناوری

کردیم .آیا قادریم از منلابع تجدیلد پلذیر در م یلا

دستر

 2202در م یا

هزینه باشد اما برای مصارف فعلی کاربرد آن دور از ذهن اسلت.

نسبتا جدید و در حال توسعه به شمار میآید.

انرژی باد قابل رقابت است به شرط آنکه م ادیر قوی و منظملی

مباحث اقتصادی روش  CCSمبهم میباشد و عللت

از بادها در نزدیکی مراکز جمعیتی موجود باشد .البته در صورت

آن نیز به دلیل وجود تنهلا یلک واحلد عملکلردی و آن نیلز در
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 للذا تخملین هزینلهها.بسیار کوچک در امریکا میباشد

م یا

 بلا، سال22  البته پیشبینی میگردد در عرض.مشکل میباشد
 قابل رقابت بلاCCS ،حذف هزینههای انتشار دی اکسید کربن
 استحصال هوایی دی اکسید کلربن هلم روشلی.سایر رقبا باشد
است که جذاب بوده و امکان ادامه استفاده از سوختهای فسیلی
را به ما میدهد اما با توجه به قیمت باالی نفت و امنیت انلرژی
در آینللده تکیلله بلله ایللن روش راه حللل مناسللا در دراز مللدت
02  تلا32  البته استحصال هوایی با محلدوده قیملت.نمیباشد
دالر در هر تن به طور اساسلی چشلم انلداز انلرژی را دگرگلون
 الزم بله ذکلر اسلت کله ایلن داده هلا بله بررسلی.خواهد کرد
روش های موجود تا قبل از بحلران اقتصلادی جهلان و همچنلین
 بلدیهی.طرح هدفمندی اقتصادی در ایران انجام پذیرفته اسلت
است با توجه به نوسانات قیمتی و عدم ثبلات قیملت حاملهلای
انرژی امکان بررسی دقی مباحث مربوط انجام پذیر نبلوده للذا
با توجه به مباحث عنوان شده لزوم توجه به انرژیهلای تجدیلد
.پذیر بیش از پیش بسیار ضروری به نظر میرسد
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