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 نيسوم يبرا. رساندند ثبت به 2020 سال در يديجد ركورد ريدپذيتجد يهايانرژ ،19 ديكوو يريگهمه ياثرها رغميعل

 به جهت رييتغ حال در جهان يكشورها از ياريبس. افتي شيافزا ريدپذيتجد يهايانرژ نهيزم در يگذارهيسرما ،ياپيپ سال
 به يداخل احتراق يوتورهام رييتغ مانند( يانرژ يينها يكنندهامصرف كردنيكيالكتر منظوربه ريدپذيتجد يهايانرژ سمت

  .هستند) يبرق

 كند روند ؛داشت ادامه چنانهم 2020 سال يط در ريدپذيتجد يهايانرژ بخش در شرفتيپ يقبل موانع ،حال نيهم در
 ازين ها،بخش از يبرخ در يناكاف يهاينوآور ،)TFEC( يانرژ يينها مصرف كل سبد در ريپذ ديتجد يهايانرژ سهم شيافزا
 و نيقوان اجرانشدن و يكاف يهااستيس وجود عدم بازارها، از يبرخ در بودن صرفهبهمقرون عدم ها،رساختيز توسعه به

  .نديآيم شماربه موانع نايجمله از ،يليفس يهاسوخت از هاتيحما يبرخ افتنيادامه

 بازارها، به ينگاه شوديم منتشر REN21 توسط ساالنه طوربه 2005 سال از كه 1رهايدپذيتجد يجهان تيوضع گزارش
 يمرجع عنوانبه گزارش نايامروزه. دارد جهان سراسر در ريدپذيتجد يهايانرژ حوزه يهايگذاراستيس و هايگذارهيسرما
 در گزارش ناينسخه نيدتريجد. شوديم شناخته ريدپذيتجد يهايانرژ به مربوط يهايگذاراستيس و بازارها يبررس جهت
  .است شده منتشر1400 خردادماه اواخر
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  نماي جهاني 

  خالصه فصل 11.

  پذير ي تجديدهااز نماي جهاني انرژي ايخالصه 1.11.

  يديكل نكات

 و رساند ثبت به 2020 سال در ديجد تيظرف در يركورد ريدپذيتجد يهايانرژ ،19- ديكوو يريگ همه راتيتاث رغميعل-
  .رساند ثبت به را تيظرف خالص شيافزا كه بود برق ديتول منبع تنها

 كنند،مي برآورده نقل و حمل و صنعت ،ساختمانها در را يينها يانرژ يتقاضا از ينييپا سهم همچنان ريدپذيتجد منابع  -
  .ستين يكاف اما است مهم اريبس جذب كيتحر يبرا استيس از تيحما كه ييجا

 شيافزا قبل سال به نسبت هستند ريدپذيتجد يهايانرژ از تيحما يهااستيس يدارا كه ييكشورها تعداد ،بار نياول يبرا -
  .است افتهين

 به يابيدست ريمس در كشورها از ياريبس ،دارد وجود كشورها همه در باًيتقر ريدپذيتجد يهايانرژ اهداف كه يحال در -
 نكرده نييتع 2020 اهداف افتني انيپا با را يديجد اهداف هنوز ياريبس و نبودند مختلف يهابخش در خود 2020 اهداف
  .بودند
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 ايندهيفزا طور به ،ايگلخانه يگازها انتشار كاهش با يحت سابقه يب سطوح به دي اكسيد كربن اتمسفر غلظت شيافزا با -
	.است الزم يساختار رييتغ ،توسعه و ييهوا و آب مدت بلند اهداف به دنيرس يبرا كه است شده مشخص

 ريدپذيتجدانرژي  سمت به يرسان برق يبرا يشتريب يكشورها 2020در سال  ،19- ديكوو يريگ همه راتيتاث رغميعل
مقدار محدودي  2 يكيالكتر هينقل ليوسا فروش ولي است افتهي كاهش نقل و حمل يستيز يهاسوخت ديتول .آوردند يرو
 بودن صرفه به مقرون عدم ،هارساختيز توسعه به ازين ،بخشها از يبرخ در يناكاف ينوآور از قبيل يقبل موانع. افتي شيافزا
 ريدپذيتجد نهيزم در شرفتيپ يبرا يليفس يهاسوخت از مداوم تيحما و ي حمايتيهااستيس وجود عدم ،بازارها از يبرخ در

 ريدپذيتجد يانرژ يدارا يكشورها تعداد ،بار نياول يبراو باعث شد  داشت ادامه 2020 سال طول در يانرژ بخش
 ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده سهم نيشتريب ،گذشته يسالها همانند. نيابد شيافزا قبل سال به نسبت يتيحما يهااستيس
 از درصد17 تنها يكيالكتر مصرف انرژي حال، نايبا ؛شدميدرصد آن از منابع تجديد پذير تامين  26بود كه  برق بخش در
 كلاز  درصد 32 نقل و حمل بخش كه يحال در ناي.است داده اختصاص خود به را تجديد پذير يانرژ يينها مصرف كل

 است. )3.3( ريدپذيتجد منابع از سهم نيكمتر يدارا و است داده اختصاص خود به را ي تجديد پذيرانرژ يينها مصرف
 كلاز درصد  درصد 51يعني  آن ازميين از شيب شودمي آب و فضا شيگرما شامل كه يحرارت يانرژ از استفاده ماندهيباق

. كردندمي نيتأمنياز را   درصد 11 حدود ريدپذيتجد منابع زان،يم ناياز ؛ دهدمي نشان را ي تجديد پذيرانرژ يينها مصرف
 يينها مصرف كل از درصد 11.2 حدود) توده ستيز از استفاده يسنت ياستثنا به( مدرن ريدپذيتجد يانرژ ،2019 سال از

  . درصد رشد داشته است 8.7كه نسبت به يك دهه قبل  داده اختصاص خود به را ي تجديد پذيرانرژ

 از استفاده و ديتول بر يهمگ كرونا يابيباز يهابسته ارائه نيهمچن و كاالها و ييجابجا در تيمحدود ،2020 سال طول در
 يب شيافزا شاهد ريدپذيتجد يهايانرژ ،يريگ همه شروع زمان در مشكالت وجود با .گذاشت ريتأث ريدپذيتجد يهايانرژ

 تجربه را تيظرف خالص شيافزا كه بود برق ديتول منبع تنها و ندبود جهان سطح در 2020 سال در ديجد تيظرف سابقه
 و افتي شيافزا) اندك هرچند( يمتوال سال نيسوم يبرا ريدپذيتجد يهايانرژ ديتول تيظرف در يگذار هيسرما. ندكرد

 با گرما كردن تهيسيالكتر سمت به يشتريب يكشورها. شكستند را ريدپذيتجد برق نيتام يركوردها همچنان هاشركت
 يخودروها فروش اما ،است افتهي كاهش نقل و حمل يستيز يهاسوخت ديتول اگرچه و اند آورده يرو ريدپذيتجد يهايانرژ
 مورد در اقدام يبرا تعهدات از يموج. است افتهي شيافزا اندكي ريدپذيتجد يانرژ با يبرق يخودروها ارتباط عنوان به  يبرق

در  سيپار توافقنامه به 2021 سال لياوا در متحده االتايپيوستنو  نيچ يسو از 3صفر 	كربن هدف شامل هوا و آب بحران
  به راه افتاد. ايراستاي كاهش گازهاي گلخلنه

 2020 سال طول در ،است كرده كند گذشته يهاسال در را ريدپذيتجد يهايانرژ بخش شرفتيپ كه يموانع ،حال نيع در
 نسبت ستنده ريدپذيتجد يهايانرژ از تيحما يهااستيس يدارا كه ييكشورها تعداد ،بار نياول يبرا. داشت وجود همچنان

 ورهاكش از ياريبس ،دارد وجود كشورها همه در باًيتقر ريدپذيتجد يانرژ اهداف كه يحال در. است افتهين شيافزا قبل سال به
 انيپا به با را يديجد اهداف هنوز آنها از ياريبس و نبوده مختلف يهابخش در خود 2020 اهداف به يابيدست ريمس در
 شش يليفس يهاسوخت در يگذار هيسرما ،كرونا يابيباز يهابسته در ،نايبر عالوه. اند نكرده نييتع 2020 اهداف دنيرس

  .بود ريدپذيتجد يهايانرژ از شتريب برابر

																																																								
2 Electric	vehicles	
3 Carbon	neutrality	
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  2020 سال در ريپذ ديتجد يانرژ 2.11.

 بهداشت بحران هب و كرده كند را كرونا وعيش تا كردند جاداي2020 سال در را نهيقرنط جهان سراسر در دولتها كه آنجا از
 در جهان اسرسر در هياول يانرژ يتقاضا ،يكل طور به. افتي كاهش يانرژ يتقاضا و شد متوقف اقتصاد ،شود يمنته يجهان
) ربنكاكسيد دي ( كربن دياكس يد يجهان انتشار در يدرصد 5.8 كاهش به منجر و افتي كاهش درصد 4 حدود سال طول
  .است دوم يجهان جنگ زمان از كاهش نيشتريب كه شد

 نشان دهندمي ليتشك را برق يجهان يتقاضا سوم كي از شيب كه ييكشورها به مربوط يهادادهدر ارتباط با انرژي الكتريكي 
 درصد 1.5 از شيب ساالنه اي درصد 20 متوسط طور به را برق يتقاضا ،يريگ همه طول در كامل يليتعط ماه هر كه داد

  .دهدمي كاهش

 كينزد يلقب ركورد از و شد اضافه سال طول در جهان سراسر در ريدپذيتجد تيظرف گاواتيگ 256 از شيب ،حال نيهم در
 يهاتسوخ صنعت ،است بوده يقو اريبس دوره نايدر ريدپذيتجد يهايانرژ بخش كه يحال در. گرفت يشيپ درصد 30 به
  .است شده روبرو مشكل با ياديز حد تا ديتول به يابيدست در نفت صنعت مشكالت نيهمچن و تقاضا كاهش ليدل به يليفس

 نيانگيم ،2020 سال در. است داشته يريچشمگ كاهش رياخ يهاسال در ديخورش و باد يانرژ از برق ديتول يهانهيهز
 كه يحال در ،است افتهي كاهش درصد 85 ،2010 سال از 4يديخورش يهاكيفتوولتائ يمصرف برق نهيهز متوسط يوزن
 تيجمع اكثر يبرا كه دهدمي نشان كاهش ناي.است افتهي كاهش درصد 56 مدت نيهم در يخشك در باد يروين يهانهيهز

 از ايندهيفزا تعداد در. است سنگ زغال ديجد يهاروگاهين از تر صرفه به مقرون ديجد يرهايدپذيتجد از برق ديتول ،جهان
 ارزان يديخورش اي يباد ديجد يهاروگاهين ساخت ،متحده االتايو هند ،اروپا هياتحاد ،نيچ از ييهابخش جمله از ،مناطق

 را يعيطب گاز ديجد يهاروگاهين نيهمچن ريدپذيتجد يهايانرژ. است موجود سنگ زغال يهاروگاهين از يبردار بهره از تر
 به بزرگ يهاقاره سراسر يكشورها در ديجد برق ديتول منابع نيتر ارزان و كرده يرقابت نقاط از ياريبس در ياديز نهيهز با

  .روندمي شمار
 همچنان يستيز يهاسوخت اگرچه. افزايش نيافت نقل و حمل بخش در ريدپذيتجد يهايانرژ سهم ،گذشته يسالها برخالف

 و افتهي شيفزاا يتوجه قابل طور به يجهان يكيالكتر ريذخا اما ،هستند غالب نقل و حمل در ريدپذيتجد يهايانرژ سهم بر
 يبرق يدروهاخو يجهان بازار سهم حال، نايبا. است داده شيافزا را ايجاده نقل و حمل در رهايدپذيتجد ادغام يهافرصت

  .است نييپا مجموع در

 مهه طول در ريدپذيتجد يگرما مصرف. رفت شيپ يكند هب شيسرما و شيگرما يبرا مدرن ريدپذيتجد يهايانرژ جذب
 ،حال نايبا. كرد جلب خود به را گذاران استيس توجه) صنعت در يحد تا و( ساختمانها در شيگرما شدن يبرق و يريگ

 ي حمايتيهااستيس ياجراعدم  ،تيحماعدم  ليدل به همچنان نقل و حمل و شيگرما در ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده
  .شودمي محدود) شرفتهيپ يستيز يهاسوخت مانند( ديجد يهايفناور درمحدود  يهاشرفتيپ و

) جهان تيجمع از درصد 10( نفر ونيليم 771 اگرچه ،بود كاهش حال در همچنان برق به يدسترس بدون جهان تيجمع
 جنوب در آنها درصد 75 به كينزد ،)موجود يهاداده نيآخر( نبودند برخوردار برق به يدسترس از 2019 سال در هنوز

																																																								
4 photovoltaic	
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 روند نايرييتغ به منجر 2013 سال از بار نياول يبرا يريگ همه كه دهدمي نشان 2020 سال يبرا. هستند قايآفر يصحرا
 جهان تيجمع ،حال نيهم در. داشتند يدسترس برق به 2020 سال در) نفر ونيليم 13( كمتر درصد 2 ،قايآفر در: شد
 ازميك يهانشانه اما ،است دهيرس نفر ارديليم 2.6 حدود به 2019 سال در افتي شيافزاميك زيتم يآشپز به يدسترس فاقد

 بدون تيجمع رايز ،كرد بدتر را يانرژ به يدسترس عدم يهاينابرابر ريگ همه يماريب ناي،نايبر عالوه. دارد وجود شرفتيپ
  .گرفت قرار ريتأث تحت شتريب سال طول در يدسترس

 را ريدپذيتجد يهايانرژ در يگذار هيسرما 2020 سال در ياقتصاد ضربه كه داشتند انتظار ايگسترده طور به لگرانيتحل
  ن اتفاق نيفتاد.ايولي دهد كاهش درصد 10 تا

 بلندمدت ياندازها چشم و گاز و نفت متيق نوسان ،نييپا بهره نرخ ،استيس از تيحما جمله از عوامل از يبيترك ليدل به 
) يآب برق بزرگ يهاپروژه احتساب بدون( ريدپذيتجد يهايانرژ ديجد تيظرف در يجهان يگذار هيسرما ،گذاران هيسرما
  . است دهيرس كايآمر دالر ارديليم به303.5  و افتهي شيافزا درصد 2 گذشته سال به نسبت

 يگذار هيسرما برابر دو از شيب سوخت تيظرف و ديجد ريدپذيتجد يهاروگاهين در يجهان يگذار هيسرما ،2020 سال در
  .بود ايهسته روگاهين و گاز ،سنگ زغال يهاروگاهين در

 يهايانرژ از شتريب اريبس يليفس يهاسوخت در يگذار هيسرما ،يانرژ يهايگذار هيسرما انواع به توجه با حال، نايبا 
 اكتشافات تمام دانمارك. كردند نظر صرف يليفس يهاسوخت اكتشاف يبرا تيحما از كشور دو كم دست. است ريدپذيتجد
 تا) يداخل و خارج( يليفس يهاسوخت كامل استخراج توقف يبرا بزرگتر برنامه كي از يبخش عنوان به را گاز و نفت ديجد
  .كندمي متوقف 2050 سال

 اعالم "وقت اسرع در" كشور از خارج در سنگ زغال و گاز ،نفت يهاپروژه از تيحما به دادن انيپا يبرا را خود قصد ايتانيبر
 جانبه چند توسعه يهابانك. است كشور از خارج در اكتشافات از تيحما گرفتن پس يبررس حال در نيهمچن ژاپن. كرد

 يليفس يهاسوخت به دالر ارديليم 3 از شيب حال نيع در اما ،اند داده اختصاص "پاك" يانرژ به دالر ارديليم 13 از شيب
 بودند شده متعهد هامهيب و يبازنشستگ يهاصندوق ،يخصوص يهابانك از ياريبس ،2021 سال لياوا تا. اند داده اختصاص

  .كنند محدود يجد طور به اي متوقف را يليفس يهاسوخت از تيحما كه

 شيافزا درصد 18با  2020 سال در يشركت ريدپذيتجد منابع نيتأم. دادند ادامه ريدپذيتجد برق شتريب ديخر به مشاغل
فوتو  شده نصب تيظرف نيشتريب. ديرس سال طول در نيرو (برق) ديخر موافقتنامه گاواتيگ 23 از شيب به و ركورد زد
  .بود باد يروين سپس و يديخورش وولتاييك

پيوستند كه  "ريدپذيتجد برق از كامل استفاده به تعهد" طرح به يجهان بزرگ شركت 300 از شيب ،2021 سال لياوا در
  بود. شركت 167 ن مقدار اي2019در سال 

 يهايانرژ با را خود يحرارت يتقاضا از ييباال نسبتاً شركتها ،ييغذا مواد يفرآور و كاغذ و ريخم مانند ،يديتول عيصنا يبرخ در
 را ييهاتيفعال ،يفوالدساز مانند پرمصرف، عيصنا در عيصنا كه يحال در كنند،يم نيتأم) يستيز يانرژ عمدتاً( ريدپذيتجد
 شركت 2360 حداقل ،2021 سال لياوا تا ريپذ ديتجد دروژنيه با. دهندمي انجام خود يانرژ مصرف در ييزدا كربن يبرا

  .است افتهي شيافزا 2019 سال از برابر چهار از شيب كه بودند شدهشدن انرژي فسيلي  صفر اهداف خالص به متعهد
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 هيسرما و ياسيس فشار بر عالوه ،ريدپذيتجد يهايانرژ در يگذار هيسرما يبرا يانرژ بزرگ يهاشركت نيب مداوم رييتغ
 به 2020 لسا در جهان گاز و نفت يهاشركت نيبزرگتر. كنديم برجسته را ريدپذيتجد يهايانرژميعمو تيجذاب گذاران،

 و ودندب فعال بخش نايدر قبالً كه ييهاشركت آوردن دست به نيهمچن و ريدپذيتجد يهايانرژ بخش در يگذار هيسرما
  . دادند امهاد دروژنيه عيتوز و ديتول نيهمچن و يانرژ رهيذخ و يكيالكتر تحرك مانند ييهايفناور در يگذار هيسرما

 و اندداده مانجا گاز و نفت استخراج يهاپروژه در ياديز يگذار هيسرما هنوز يليفس سوخت عمده يهاشركت ،وجود نايبا 
  .دارد اختصاص ريدپذيتجد يهايانرژ بخش به آنها كل يگذار هيسرما از يكوچك بخش تنها

  5GSR در ريپذ ديتجد دروژنيه ،1 حيتوض
 يهاسوخت يبرا تقاضا كاهش يبرا ريدپذيتجد دروژنيه از استفاده به يمدن جامعه و صنعت است،يس توجه ،2020 سال در
 كي نوانع به را) ريدپذيتجد( دروژنيه ريدپذيتجد يجهان تيوضع گزارش. افتي شيافزا سرعت به جهان سراسر در يليفس

 ،يديكل يهابخش رد يانرژ ديمف اشكال به را هياول ريدپذيتجد يهايانرژ است قادر كه رديگمي نظر در يانرژ رهيذخ يفناور
  .كند ليتبد يهوانورد و ييايدر نقل و حمل ،يصنعت يندهايفرآ يبرخ جمله از

 شيافزا سال لطو در ريدپذيتجد يهايانرژ مشترك متعدد يايمزا از يآگاه ،يعموم تيجذاب و نهيهز يريپذ رقابت از فراتر
 يدسترس ،يريذپ انعطاف و نانياطم تيقابل شيافزا ،يآلودگ كاهش قيطر ازميعمو سالمت بهبود به آن جمله از است، افتهي
  .كرد اشاره توانمي شغل جادايو مدرن يانرژ خدمات به

 يانرژ" بخش در شتريب يتيجنس يبرابر آنها هدف كه وستنديپ ”30	by	Equal“ نيكمپ به هاشركت از ايندهيفزا تعداد
 در را ركشو شش حداقل نيكمپ ناي،2021 سال لياوا در. يرهبر و حقوق ،برابر يهافرصت قيطر از ژهيو به ،بود "پاك

  .شمرد) انگلستان و سوئد ،هلند ،ژاپن ،فنالند ،كانادا( آن امضاكنندگان انيم

 اروپا هيحادات و كشور 21 حداقل. افتي شيافزا اريبس 2020 سال طول درميياقل اقدامات قبال در تعهدات ،يكل طور به
	ن)جها	اينهتوليدات گاز گلخا از درصد 48 حدودتوليدكنندگان  سال طول در ايگلخانه يگازها انتشار كاهش به متعهد

 مهم يازارهاب از ياريبس در كربن يب اهداف به شدن متعهد 9 و انتشار كردن خالص صفر به متعهد كشور 9 حداقل جمله از
  شدند. ژاپن و كره يجمهور ،اروپا هياتحاد ،نيچ مانند

 در زانيم نايكه اند شده ايگلخانه يگازها انتشار خالص صفر كردن به متعهد شهر 800 حدود ،2020 سال انيپا تا 
  .است افتهي شيافزا شدت به 2019 سال انيپا تا يتعهدات نيچن يدارا شهر 100 با سهيمقا

  توسعه و ييهوا و آب اهداف به دنيرس يبرا ازين مورد ساختار رييتغ 3.11.

 رددارركو سطوح به همچنان اتمسفر در دي اكسيد كربن غلظت ،2020 سال در ايگلخانه يگازها انتشار كاهش با يحت
  .است يرورضامري  ساختار رييتغميياقل مدت بلند اهداف به دنيرس يبرا كه دهدمي نشان امر نايو ابد،ييم شيافزا

 لياوا در ژهيو به ،ياقتصاد يهاتيفعال كاهش و هاتيمحدود وجود با كه شد مشخص يوقت وضوح به سال انيپا در امر ناي
	نداشت وجود بودند كرده ينيب شيپ برآوردها يبرخ كه همانطور يجهان انتشارات در داريپا خسارت گونه چيه ،2020 سال
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  .شد داده نشان

 از شدت به ربنك دياكس يد انتشار كردند،يم نرم پنجه و دست كرونا با همچنان كشورها اكثر كه يحال در سال، انيپا در
  .ديرس قبل سال كي از شتريب درصد 2 سطوح به دسامبر ماه در و بازگشت خود سطح نيترنييپا

 را 2020 اهداف نانگلستا و ايتالايآلمان، فرانسه، اروپا، هياتحاد )G20( ستيب گروه در جهان عضو بزرگ اقتصاد پنج تنها
 كشور نيچند نها،آ نيب ازو  بودند كرده نييتع يانرژ يينها مصرف در ريدپذيتجد يهايانرژ از ينيمع سهم به يابيدست يبرا
  .نبودند سال انيپا تا اهداف نايبه يابيدست ريمس در وضوح به

	

	2020 و G20، 2019 كشورهاي اهداف، و تجديدپذير هايانرژي سهم 1 ريتصو

  رهايدپذيتجد بر يمبتن يجهان در مسير مداوم يهاچالش 4.11.

 است، شده ريدپذيتجد يهايانرژ از گسترده استفاده مانع كه را يجار يديكل يهاچالش از يبرخ 2020 سال يط تحوالت
 در شتريب ينوآور به ازين ،)6TFEC( يانرژ يينها مصرف كل در رهايدپذيتجد يجيتدر شيافزا شاملن موارد اي.كرد برجسته

 تيحما و يكاف استيس ياجرا و تيحما عدم ،بازارها از يبرخ در متيق شيافزا و رساختهايز توسعه به ازين ،بخشها يبرخ
	بود. يليفس يهاسوخت از مداوم

 ليتشك را TFEC از درصد 11.2) توده ستيز از يسنت استفاده ياستثنا به( مدرن ريدپذيتجد يهايانرژ ،2019 سال از
 و ،)TFEC ٪6.0( ريدپذيتجد برق به مربوط بخش نيشتريب. بود درصد 8.7 آن از قبل دهه كي كه يحال در ،دهديم

																																																								
6 total	final	energy consumption	
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  .بود) ٪1.0( نقل و حمل يستيز يهاسوخت و) ٪4.2( ريدپذيتجد حرارت سپس

	
	2019 و 2009 ،نهايي انرژي مصرف كل از شده برآورد تجديدپذير انرژي سهم 2 ريتصو

   2 حيتوض

  شهرها در ريدپذيتجد يهايانرژ

 سطح در ريدپذيتجد يهايانرژ به يجهان انتقال ساالنه يآور جمع ،شهرها در ريدپذيتجد REN21 يجهان تيوضع گزارش
 از يناش كه اندكرده اقدام ريدپذيتجد يهايانرژ يجهان جذب در عيتسر يبرا جهان سراسر در يشهر يهادولت. است شهر
  .است برابر و هوا و آب برابر در مقاوم ،يزندگ قابل پاك، جوامع جادايبه ازين وميعمو فشار هوا، يآلودگ يهاينگران

 يداخل ناخالص ديتول درصد 80 از شيب و هستند رشد حال در و كنندمي يزندگ شهرها در جهان تيجمع از درصد  55
 تيجمع شيافزا ليدل به رياخ يهادهه در زين يشهر يانرژ از استفاده. دهنديم ليتشك را) ميمستق ريغ اي ميمستق( جهان
 سه باًيتقر شهرها ،2018 سال تا	.است افتهي شيافزا يتوجه قابل زانيم به يشهر ياقتصاد تيفعال و ينيشهرنش ،يجهان
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 دي اكسيد كربن يجهان انتشار از يمشابه سهم شهرها و اند داده اختصاص خود به را يجهان يانرژ يينها مصرف چهارم
  .كننديم آزاد جهان در را يانرژ با مرتبط

 عيتسر و يانرژ ستميس ييزدا كربن جمله از ،يمياقل اقدامات يبرا رگذاريتأث مناطق يدارا شهرها شودمي باعث امر ناي
 تعهدات. كنديم كمك يجهان اهداف و خود اهداف به دنيرس در شهرها به كه باشند ريدپذيتجد يهايانرژ در يگذار هيسرما
استيس اي كرده نييتع را يديجد اهداف شهرها. است شيافزا حال در ريدپذيتجد يهايانرژ از ميمستق تيحما يبرا يشهر
 گرفته نظر در را ريدپذيتجد اهداف كه است كشور 72 در شهر 830 از شيب شامل ناي.اند كرده بيتصو را يديجد يها
 كاهش يبرا تعهدات. است شده نييتع) هدف مختلف يهاخيتار با( ريدپذيتجد يانرژ ٪100 يبرا شهر 600 از شيب و اند،

 سال تا	.شود ريدپذيتجد يهايانرژ از شتريب استفاده به منجر ميمستق ريغ طور به توانديم زين ياگلخانه يگازها انتشار
 شهر 800 حدود و بودند كرده نييتع اهداف خود ايگلخانه يگازها انتشار كاهش يبرا شهر 500،10 از شيب ،2020
 شهر ،اهداف نايبه يابيدست يبرا. است افتهي شيافزا 2019 سال از برابر هشت باًيتقركه 	بودند خالص صفر انتشار به متعهد
 يشهر ناوگان وميعمو يساختمانها ديخر اي و) يديخورش PV عمدتا( محل در ريدپذيتجد يانرژ ديتول شيافزا با دولتها

 رهايدپذيتجد در يشهردار يگذار هيسرما و ياسيس تعهد به يشهر ريدپذيتجد يانرژ اهداف به يابيدست. اندبوده شرويپ
 يهايانرژ از تيحما يبرا كه شهر سطح يهااستيس يبرا حركت ،يمل سطح در آهسته سرعت برخالف. دارد يبستگ
 شيافزا به رو ،كنديم حركت استيس كپارچهي يكردهايرو و نقل و حمل بخش ،شيسرما و شيگرما نهيزم در ريدپذيتجد
 يساختمانها يبرا يشهردار يدستورالعملها و ضوابط ،ميمستق ريغ و ميمستق يتيحما ياستهايس شامل استهايس ناي.است
 و ساختمانها يبرا يليفس يسوختها مصرف يتهايمحدود و تهايممنوع و موجود يساختمانها يساز مقاوم يمشوقها د،يجد

  .است نقل و حمل يبخشها

   3 پاورقي

  )GSR(يجهان تيوضع گزارش در يداريپا

 رشيپذ ياصل يهاچالش يبررس و ريدپذيتجد يانرژ يهاستميسميعمو رشيپذ تيتقو يمعن به رهايدپذيتجد اسيمق عيتسر
 در. است جديد يديكل موضوع كي نيتام يهارهيزنج و هارساختيز ر،يدپذيتجد يهايانرژ يهايآور فن يداريپا. است آنها
 ،يطيمح ستيز ابعاد با معموالً مفهوم نايندارد، وجود ريدپذيتجد يهايانرژ نهيزم در يداريپا از يواحد فيتعر چيه كه يحال

 يتلق يضرور ييهوا و آب راتييتغ با مقابله يبرا ريدپذيتجد يهايانرژ توسعه اگرچه. شوديم نييتع ياقتصاد و ياجتماع
  .است كرده مطرح را يتوجه قابل يداريپا يهاينگران رهايدپذيتجد شده يزير برنامه و رياخ توسعه ،شوديم

 و هاستمياكوس بر يآب برق يسدها و مخازن ريتأث رامونيپ مالحظات مانند دارند، يتريطوالن سابقه موضوعات ناياز يبرخ
 با .توده ستيز از داريناپا استفاده نهيزم در ژهيو به ،يستيز يانرژ نقش مورد در بحث رياخ يهاسال در و زبانيم جوامع

 عالوه. است گرفته قرار توجه مورد آنها مدت بلند يداريپا به مربوط مسائل ،يباد و يديخورش يانرژ يهاپروژه تعداد شيافزا
  . است گرفته قرار روزافزون توجه مورد ريدپذيتجد يهايانرژ يهايفناور عمر چرخه انتشار و منابع الزامات ن،ايبر

 شيافزا متوسط طور به سال هر ريدپذيتجد يانرژ سهم ،ريدپذيتجد يانرژ يبخشها از يبرخ در العاده فوق رشد وجود با
 اگزاژول 15.1به ميزان  2019تا  2009 از ساله 10 دوره طول در شدت به مدرن يرهايدپذيتجد يبرا تقاضا كل. ابديمي
 اي اگزا ژول 60.9 يانرژ يينها مصرف كلشد؛ در حالي كه را شامل مي شيافزا درصد 4.4 حدود ساالنه كه افتي شيافزا
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 درصد 25 و افتي شيافزا TFEC نرخ برابر دو از شيب ريدپذيتجد يهايانرژ ن،يبنابرا .افتي شيافزا ساالنه درصد 1.8 حدود
  .دهديم ليتشك را يانرژ يتقاضا شيافزا كل از

 مشاركت كاهش در رهايدپذيتجد و يانرژ يوربهره ،يانرژ از حفاظت ياساس و مكمل ينقشها به آهسته شرفتيپ نيا
 سال در زين يانرژ يوربهره حال، نايبا. كنديم اشاره گازها انتشار كاهش و يانرژ يجهان يازهاين نيتام در يليفس يسوختها
  . شد روبرو ييهاچالش با 2020

  .است داده اختصاص خود به را 2019 تا 2009 يسالها نيب يانرژ يتقاضا كل چهارم كي تنها ريدپذيتجد يانرژ

	
  2019 و 2009 يهاسال بين انرژي نهايي مصرف كل سهم عنوان به مدرن تجديدپذير هايانرژي تخميني رشد 3 ريتصو

 ،شيگرما يبرا برق ياستثنا به( يكيالكتر يكاربردها به مربوط ريدپذيتجد يانرژ سهم نيشتريب گذشته، يسالها همانند
 را TFEC از درصد 32 حدود نقل و حمل يبرا يانرژ مصرف .است لوازم و ييروشنا مانند ،)نقل و حمل و شيسرما
 شامل كه ،يحرارت يانرژ مصرف ماندهيباق. دارد را) درصد 3.4( ريدپذيتجد منابع از سهم نيكمتر و دهديم ليتشك
 ناياز. شودمي شامل را TFEC) درصد 51(ميين از شيب است، يصنعت نديفرآ حرارت و فضا شيسرما آب، و فضا شيگرما

  .است شده نيتأم ريدپذيتجد منابع از درصد 10.2 زان،يم

 در ريدپذيتجد يهايانرژ از يباالتر سهم به يابيدست يبرا يحرارت يينها مصارف و نقل و حمل در ريدپذيتجد سهم شيافزا
TFEC است يضرور يكل.  

 ،)يخشك در باد يروين و يديخورش يانرژ به خصوص( است افتهي كاهش ريدپذيتجد يانرژ يهايفناور اكثر نهيهز اگرچه  
 مانند است، ترسخت آنها يزدائ كربن كه ييهابخش در را ريدپذيتجد يهايانرژ گسترده بيتصو تا است ازين ينوآور به هنوز
  . دهد انجام مدت يطوالن نقل و حمل و اديز يانرژ با يصنعت يندهايفرآ

 يساز مدرن و توسعه با توانديم موجود برق يهاستميس در) يباد و يديخورش مانند( ريدپذيتجد يانرژ ريمتغ منابع ادغام
 برق نيتأم به كه بازار يطراح و ديجد يتجار يهامدل در شرفتيپ و يانرژ رهيذخ نهيهز شتريب كاهش شبكه، رساختيز
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  . شود ريپذ امكان منعطف يتقاضاها ،دهديم اجازه

 يهانهيهز كار، يروين باالتر يهانهيهز مانند مختلف، عناصر با توانيم را بازارها از يبرخ در بودن صرفه به مقرون ن،ايبر عالوه
 مختل يرساختيز مسائل و مطلوب استيس چارچوب فقدان ر،يدپذيتجد منابع بودن دسترس در ن،يزم يهاتيمحدود مجاز،
 ژهيو به استها،يس ياجرا و يتيحما ياستهايس مداوم فقدان ر،يدپذيتجد يهايانرژ كم نفوذ يديكل ليدال از گريد يكي. كرد
 برق بخش يبرا بلكه يشتريب تعداد تنها نه رهايدپذيتجد اهداف. است شيسرما و شيگرما و نقل و حمل يبخشها در

 ريمس در كشورها از ياريبس دارد، وجود كشورها همه در باًيتقر ريدپذيتجد يهايانرژ اهداف كه يحال در. است بلندپروازانه
 آنها 2020 اهداف رايز اندنكرده نييتع را يديجد اهداف هنوز يا و نبودند بخش نيچند در خود 2020 اهداف به يابيدست
 كه كردند، اعالم سال طول در را انتشار كاهش اهداف ييقضا يهاحوزه از ياريبس حال، نايبا. است دنيرس انيپا به حال در
 از ياريبس ن،يهمچن .كند يبانيپشت است اقتصاد كل در آنها اهداف كه بخشها نايدر ريدپذيتجد سهم شيافزا از تواندمي

 نييتع يهامشاركت قيطر از 2030 سال تا مختلف يهابخش يبرا هوا و آب نهيزم در يترطلبانه جاه تعهدات كشورها
  .كردند ارائه سيپار توافقنامه تحت ياگلخانه يگازها انتشار كاهش جهت در) 7NDCs( خود يمل شده

 2020 لسا در هستند ريدپذيتجد يهايانرژ از تيحما يهااستيس يدارا كه ييكشورها تعداد گذشته، يسالها برخالف
  .است افتهين شيافزا

 از تيحما استيس يهانمونه و است افتهين شيافزا زين دارند را ريدپذيتجد يگرما از استفاده دستور كه ييكشورها تعداد
 در رهايپذديتجد يبرا يدستورالعمل اي ينظارت يهامشوق يديجد كشور چيه. است ابيكم صنعت در ريدپذيتجد يهايانرژ

 اضافه را ديجد موارد ،اند كرده اعالم را خود دستورات قبالً كه ييكشورها از يبرخ اگرچه ،است نكرده اضافه نقل و حمل
 تا يبرق يروهاخود و رهايدپذيتجد ميمستق ارتباط استيس يدارا كشور سه تنها. اند كرده تيتقو را موجود موارد اي كرده

  . است نادر زين ريدپذيتجد دروژنيه از تيحما ياستهايس . بودند سال انيپا

																																																								
7Nationally	Determined	Contributions 	
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	2018 انرژي، نهايي مصرف اساس بر نهايي، انرژي مصرف كل از تجديدپذير يهاانرژي سهم 4 ريتصو

 اگرچه .افتي ادامه آن به مربوط يهارساختيز و ديجد يليفس يهاسوخت ديتول در يگذار هيسرما كشورها، از ياريبس در
 يخارج و يداخل سنگ زغال ديجد يهاروگاهين در گريد يبرخ اما كردند،يم حذف جيتدر به را سنگ زغال كشورها از يبرخ

 االتايو اروپا در كه كردند اعالم سنگ زغال يهاكارخانه از ياريبس 2020 سال در قبل، سال مشابه. كردند يگذار هيسرما
  .اندشده ليتعط متحده

 سال اول مهين در .داشتند قرار يايآس در بودند شده يزير برنامه و كردنديم كار هنوز كه سنگ زغال يهاكارخانه شتريب
 يشيپ ديجد ساتيتاس از سالح خلع رايز افت،ي كاهش خيتار در بار نياول يبرا سنگ زغال يجهان خالص تيظرف ،2020
 و كرد جبران را يجهان يهايبازنشستگ نيچ در سنگ زغال ديجد تيظرف ديشد شيافزا سال، انيپا تا حال، نايبا .گرفت
  .شد 2015 سال از سنگ زغال يجهان تيظرف ساالنه شيافزا نياول به منجر

 پس و ،شدمي نيتأم كشورها ريسا در سنگ زغال تيظرف زانيم نيشتريب از نيچميعمو بودجه ،گذشته يسالها با مطابق
  .بود كشورها ظهور و توسعه جهت در آنها همه باًيتقر كه ،هند و آلمان ،فرانسه ،كره يجمهور ،ژاپن بودجه آن از

 ساالنه ،2015 سال در سيپار نامه موافقت يامضا زمان از زين يليفس سوخت يهاپروژه يبرا يخصوص يهابانك بودجه
 يالملل نيب يهادرخواست رغميعل .است بوده 2019 تا 2016 يهاسال نيب دالر ونيليتر 2.7 مبلغ و است افتهي شيافزا
 يهاسوخت از ميمستق ريغ اي ميمستق طور به يانرژ با مرتبط يابيباز بودجه اكثر ،كرونا بحران از "بهتر يبازساز" يبرا
  .كردنديم تيحما يليفس

 يبرخ و كردند اعالم 2020 سال طول در را يانرژ با مرتبط محرك دالر ارديليم 732.5 حداقل جهان سراسر يهادولت
) درصد 36( دالر ارديليم 264 حدود تنها ،2021 ليآور تا ،حال نايبا. بود ريدپذيتجد يهامشوق شامل محرك يهابسته

 ارديليم 309 از شيب كه يحال در ،است بوده رهايدپذيتجد به مربوط ،دهنديم ارائه جهان سطح در هادولت كه يمبلغ كل از
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 اساس بر يليفس يهاسوخت مقابل در "پاك" يمال منابع سهم اگرچه ،است شده داده اختصاص يليفس يهاسوخت به دالر
  .است متفاوت كشور و منطقه

 اتيعمل حفظ دنبال به كه ،لهستان مانند ،شديم يبانيپشت يابيباز يهابسته در صراحت به سنگ ذغال ،موارد يبرخ در 
   .است 2049 سال تا سنگ زغال

  1 هيحاش

  ريدپذيتجد يهايانرژ انتقال و گاز و نفت كنندگان نيتام

 اوپك نيب فتن متيق جنگ و كرونا بحران ليدل به تقاضا در اختالل. بود زيبرانگ چالش گاز و نفت صنعت يبرا 2020 سال
  ها بودند.از جمله چالش هامتيق كاهش و حد از شيب عرضه جاداييبرا هيروس ونيفدراس و

 ينهاد رانگذا هيسرما و آورندمي رونيب پول يليفس سوخت يهاشركت از كساني طور به يخصوص و يدولت گذاران هيسرما
  . هستند يواگذار به متعهد 2021 سال لياوا از دالر ونيليتر 15 باًيتقر ارزش به

 ترسخت نهاآ يزدائ كربن كه ييبخشها در ،است مشاهده قابل برق بخش در شتريب يليفس يهاسوخت از انتقال كه يحال در
  .است دهبو كندتر اريبس ،است شده هيتعب شتريب آن در گاز و نفت كه ،نيسنگ نقل و حمل و يصنعت حرارت مانند است

 يانرژ انتقال در ياصل گرانيباز عنوان به را خود تا اندكرده استفاده يمختلف يهاياستراتژ از گاز و نفت بزرگ يهاشركت
 نشان دنبال به ،نام رييتغ يهاتالش جمله از ،خودميعمو روابط يهاتيفعال و ارتباطات قيطر از آنها از ياريبس. كنند يمعرف
 شيتيبر" از "نفت از فراتر" عنوان به را خود نام 2001 در 8BPشركت 	كهميهنگا	.اند بوده هاتياولو در رييتغ دادن
  .كرد تيهدا را روند ناي،داد رييتغ "وميپترول

 يعيطب گاز و نفت ،شد ENGIE 2015 سال در سوئز GDF	9: كردند يرويپ روش ناياز گريد يهاشركت از يتعداد
	Natural	Gas ،شد ليتبد Equinor به 2018 سال در Statoil ،2017 سال در) Energy	DONG( دانمارك

Fenosa به 2018 سال در Naturgy و شد ليتبد Total به 2021 سال در TotalEnergies نيهم به .شد ليتبد 
 شركت كي گريد شركت نايكه كرد اعالم گذاران هيسرما به 2018 سال در Shell	Dutch	Royal يياجرا ريمد ،بيترت

 نفت شركت كي از انتقال ،نام رييتغ از فراتر كار نياول كه يحال در. است "يانرژ انتقال شركت" كي بلكه ،ستين گاز و نفت
 تا. هستند خود انتقال هياول مراحل در هنوز گريد يبرخ، ريدپذيتجد يهايانرژ نهيزم در بزرگ گريباز كي تا گرفته گاز و
 انتشار خالص اهداف همه Total و BP، Eni، Equinor، Repsol، Shell يياروپا بزرگ يهاشركت ،2020 سال انيپا

 در مطلق كاهش به متعهد Equinor و BP، Eni كه يحال در. كردند اعالم 2050 سال يبرا را صفر ايگلخانه يگازها
 ،دهند كاهش را خود انتشار شدت آن يجا به دارند قصد Total و Repsol، Shell ،اند شده ايگلخانه يگازها انتشار

 نايانعكاس با. برسند خود اهداف به يليفس سوخت ديتول كاهش به ازين بدون كه كنديم فراهم آنها يبرا را امكان نايو
 كاهش درصد 40 تا 2019 سطح از 2030 سال تا را گاز و نفت ديتول دارد قصد كه كرد اعالم 2020 سال در BP ،تفاوتها
 تا است بوده متعهد گاز و نفت ديتول و اكتشاف به شتريب كه كرد فاش 2021 سال لياوا در شل كه يحال در ،دهد
 جمله از( كربن دياكس يد انتشار تا داد دستور يهلند دادگاه كي توسط شل ،2021 مه ماه در ،حال نايبا. رهايدپذيتجد

																																																								
8British	Petroleum 	
9 Gaz	de	France	
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 كي هر. دهد كاهش درصد 45 ،2019 سال سطح به نسبت ،2030 سال تا را) آن محصوالت از استفاده از يناش انتشار
  . دارند نهيزم نايدر يگذار هيسرما يبرا يمتوسط اهداف زين هاشركت ناياز

 يسو از. دهنديم ونديپ انتشار كاهش اقدامات به را يياجرا پاداش - Total و Repsol، Shell مانند - شركتها از يبرخ
 در تفاوت. ندارند يريدپذيتجد يانرژ هدف چيه متحده االتايدر ليموب اكسون و شورون يگاز و ينفت يهاغول ،گريد
 اگرچه ،است كنون تا اروپا و متحده االتايدر سهامداران منافع و متفاوت استيس يهاتياولو كننده منعكس آنها يكردهايرو

  . باشند رييتغ حال در روندها ناياست ممكن

 در يگذار هيسرما شكاف از يريجلوگ منظور به خود توجه قابل هيسرما مجدد صيتخص با توانندمي گاز و نفت يهاشركت
 يهايانرژ به دنيبخش تنوع در هنوز هاشركت از يبرخ ،حال نايبا. كنند كمك يانرژ انتقال به ،ريدپذيتجد يهايانرژ بخش
  .دارند خود ياصل مشاغل از محافظت يبرا يشتريب ليتما و دارند ديترد ريدپذيتجد

 ،ريدپذيتجد يانرژ يهاشركت با بلندمدت يهاقرارداد خريد برق يامضا با شل و ليموب اكسون ،شورون ،مثال عنوان به 
 دهديم كاهش را آنها انتشار شدت كه يحركت ،كردند آغاز را خود گاز و نفت يانرژ نيتأم يبرا ريدپذيتجد برق يانرژ نيتأم
 انتقال بودجه شتريب نيهمچن ليموب اكسون و شورون. باشد نداشته آنها مطلق انتشار زانيم بر ياديز ريتأث است ممكن اما
 ،كربن رهيذخ و جذب مانند ييهايفناور توسعه و قيتحق به) ياهيسرما يهانهيهز كل از درصد 4-3 باًيتقر( را خود يانرژ

  .دهنديم اختصاص شرفتهيپ يستيز يهاسوخت و يباتر رهيذخ ،EV شارژ يهارساختيز ،ياهسته يهمجوش يراكتورها

 تنوع با اي و ريدپذيتجد يانرژ يهاشركت در سهام آوردن دست به با اي گاز و نفت بزرگ يهاشركت گريد ،حال نيع در
 سال در ،مثال عنوان به. اند كرده يگذار هيسرما ريدپذيتجد نهيزم در ،ريدپذيتجد سمت به خود ياصل مشاغل به دنيبخش

. كرد يداريخر را SunPower ييكايآمر يديخورش شركت سهام از درصد 60 دالر ارديليم 1.4 معامله در توتال 2011
	Lightsource جاداييبرا را Lightsource يياروپا يديخورش دهنده توسعه سهام از درصد BP 43	 ،2017 سال در

BP شركت از درصد 44 شل ،2018 سال در. داد شيافزا درصد 50 به 2019 سال در را خود سهم بعداً و آورد دست به 
 شركت در دالر ونيليم 20 خالص يگذار هيسرما و كرد يداريخر را Ranch	Silicon متحده االتاييديخورش يانرژ
 ،ريدپذيتجد يانرژ شده نصب تيظرف نظر از. داشت هند در Systems	Power	Husk ريدپذيتجد يشركتها شده عيتوز

Total و BP آن از پس و ،گاواتيگ 2 و گاواتيگ 3 با بيترت به 2020 سال در Repsol گاواتيگ 1.3 با، Shell 0.9 با 
 شركتها ناي،2019 سال از. دهندمي ادامه خود يعاد روال به گاز يهاشركت. بودند شرويپ 0.5 با Equinor ،گاواتيگ

 يگذار هيسرما خود كار و كسب ياصل حوزه از خارج ييتهايفعال در را خود هيسرما نهيهز كل از درصد 1 از كمتر مجموعاً
. كردند نهيهز گاز و نفت ياصل عرضه از خارج يهاپروژه در درصد 5 حدود متوسط طور به شرويپ يشركتها كه بودند كرده

. كننديم يالبميياقل اقدامات هيعل كه كننديم حفظ يصنعت يهاانجمن در را خود تيعضو Shell و BP مانند ييهاشركت
 بخش نهيهز با يليفس يهاسوخت صنعت از يانرژ منشور مانيپ مانند يالملل نيب يتجار يهامانيپ مفاد ،نايبر عالوه
 يليفس سوخت عيصنا به يشتريب ليتما كرونا از پس يجهان يابيباز يهابسته و كنديم محافظت ريدپذيتجد يهايانرژ

  .اندداده رهايدپذيتجد به نسبت
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  2020 منتخب گاز و نفت هايشركت سرمايه، هزينه كل مقابل در تجديدپذير هايانرژي مخارج 5 ريتصو
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  2020ي تجديد پذير در سال هاشاخص انرژي 1 جدول
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   2020ي تجديد پذير درسال هاپنج كشور برتر در انرژي 2 جدول

  هاساختمان 5.11.

 از كمتر هنوز آن سهم اگرچه ،كندمي نيتام را هاساختمان در يانرژ يينها ازين از ياندهيفزا بخش ريدپذيتجد يهايانرژ
 نيب متوسط طور به درصد 4.1 ساالنه و ماندند يباق هاساختمان در يانرژ منبع نيعتريسر رهايدپذيتجد. است درصد 15
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 ريدپذيتجد يانرژ با شيگرما كه يحال در بود، برق مصرف به مربوط رشد نيشتريب. افتي شيافزا 2019 تا 2009 يسالها
 منبع نيبزرگتر هنوز) كارآمد يهااجاق در يچوب يهاسوخت از استفاده مانند( مدرن يستيز يانرژ. افتي شيافزا كندتر
 از استفاده. است بوده راكد باًيتقر آن رشد اگرچه ،دهديم نشان را گرما نيتأم در ژهيو به ،هاساختمان بخش در ريدپذيتجد
 در ريدپذيتجد يانرژ بزرگ سهم نيدوم) يكيالكتر يحرارت يهاپمپ قيطر از ،مثال عنوان به( گرما يبرا ريدپذيتجد برق

 ييگرما نيزم يگرما ،يديخورش يحرارت يگرما. داد نشان رياخ يهاسال در را رشد نيشتريب و كرد فراهم را گرما يتقاضا
 نسبتاً هاساختمان در ريدپذيتجد يانرژ جذب كيتحر يهااستيس .اند كرده رشد سرعت به زين منطقه يانرژ يهاشبكه و

 يآشپز و برق به يدسترس گسترش ،موجود و ديجد يهاساختمان ييكارا بهبود يبرا ياديز يهانهيگز اگرچه ،است ابيكم
  .دارد وجود ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده قيتشو و زيتم

  صنعت 6.11.

 يانرژ .دارند ازين باال يدما به پردازش يبرا كه ييبخشها در ژهيو به ،است اندك يصنعت يانرژ يتقاضا در رهايدپذيتجد سهم
 نييپا يدما به ازين با عيصنا در عمدتاً و شودمي شامل را يصنعت يانرژ يتقاضا كل از درصد 14.8 حدود تنها ريدپذيتجد
 رهايدپذيتجد - ييايميش مواد و مانيس ،فوالد و آهن - نيسنگ عيصنا در. رديگيم قرار استفاده مورد نديفرآ حرارت يبرا

  .دهنديم ليتشك را 2018 سال در يانرژ يتقاضا مجموع از درصد 1 از كمتر

 اول درجه در ،كنديم نيتأم يصنعت بخش در را ريدپذيتجد يگرما از درصد 90 حدود) توده ستيز عمدتاً( يستيز يانرژ
 از) ٪10( بزرگ سهم نيدوم ريدپذيتجد برق. شونديم ديتول محل در توده ستيز يپسماندها و هازباله كه يعيصنا در

 را 2019 سال در يصنعت يگرما مصرف كل از ٪1 تنها اگرچه ،است داده اختصاص خود به را ريدپذيتجد يصنعت يگرما
 يانرژ يينها مصرف كل از ٪0.05 از كمتر يديخورش ييگرما نيزم و يحرارت يهايفناور. است داده اختصاص خود به

	.اندداده اختصاص خود به را 2018 سال در يصنعت

 اگرچه ،گرفت قرار محدود توجه مورد كرونا محرك يهابسته در عيصنا در ريدپذيتجد يهايانرژ جذب جيترو يبرا اقدامات
 اعالم را يصنعت ييزدا كربن از تيحما يبرا يگذار هيسرما يهابرنامه اي دروژنيه ريدپذيتجد يهاياستراتژ كشورها از يبرخ

  .داشتند صنعت يبرا ريدپذيتجد شيسرما و شيگرما استيس كي حداقل كشور 32 فقط ،2020سال انيپا تا. كردند

 متوسط طور به فقط سال هر ريدپذيتجد يهايانرژ سهم ،ريدپذيتجد يانرژ يهابخش از يبرخ در العاده فوق رشد رغميعل
  .است افتهي شيافزا

  حمل و نقل 7.11.

 شدت به 2020 سال هياول يهاماه در يانرژ يتقاضا و نقل و حمل تيفعال ريدپذيتجد يانرژ از استفاده و نقل و حمل بخش
 نقل و حمل يبرا يانرژ يتقاضا كه است داده نشان بلندمدت يروندها. افتي شيافزا دوباره سال انيپا تا اما افتي كاهش

  .است ريدپذيتجد منابع از سهم نيكمتر يدارا همچنان نقل و حمل	.است بوده بخشها ريسا از شتريب اريبس

 كاهش نقل و حمل يانرژ يتقاضا يكل كاهش ليدل به 2020 سال در يستيز سوخت ديتول ،مداوم رشد دهه كي از پس
 دروژنيه در يگذار هيسرما اي استفاده. افتي شيافزا سال طول در درصد 41 يبرق يخودروها فروش كه يحال در ،افتي



  نماي جهاني –فصل اول 
	

	
18	

 ،يكل طور به. است مانده يباق كم نسبتاً اما افتهي شيافزا مناطق يبرخ در نقل و حمل يبرا يمصنوع يسوختها و ريدپذيتجد
 يبرا جامع ياستراتژ فاقد هنوز كشورها از ياريبس. ستين هوا و آب يجهان اهداف به دنيرس ريمس در نقل و حمل بخش
 و دهد كاهش ياديز حد تا بخش نايدر را يانرژ يتقاضا تواندمي ياستراتژ نيچن. هستند نقل و حمل ييزدا كربن حذف
  .شود نقل و حمل در ريدپذيتجد سهم شيافزا باعث نيبنابرا

  قدرت 8.11.

 يبرا 2020 لسا دوم مهين در ريدپذيتجد يهايانرژ بخش ،باد و) PV( كيفتوولتائ يديخورش يهاروگاهين از استفاده با
  .افتي شيافزا ريگ همه آثار بر غلبه

 در. است شيافزا نيبزرگتر كه افتي شيافزا گاواتيگ 256 از شيب يريگ همه طول در شده نصب ريدپذيتجد برق تيظرف
 يليفس سوخت خالص ساتيتأس از ريدپذيتجد يانرژ ديتول تيظرف خالص افزودن ،گردديبرم 2012 سال به كه روند ادامه

 ازميين باًيتقر ،كرد تيهدا را جهان ريدپذيتجد تيظرف افزودن با مجدداً نيچ. گرفت يشيپ مجموع در ياهسته تيظرف و
 ،)10CSP( يديخورش يحرارت قدرت تمركز يبرا يجهان يبازارها و داد اختصاص خود به 2020 سال در را ساتيتأس تمام
	.كرد يرهبر را باد يروين و يديخورش PV ،يآب برق

 به 2013 سال در جهان كل از 2020 سال در را يشتريب ريدپذيتجد تيظرف و	كرد اضافه برق گاواتيگ 117 باًيتقر نيچ
 نايرغميعل. افتي دست جهان برق بيترك از د)درص 29 باًيتقر( ايسابقه يب سهم به ريدپذيتجد يهايانرژ	.آورد ارمغان

 يحد تا كه تروبروس ييهاچالش با يجهان برق ديتول از يشتريب سهم به يابيدست در همچنان ريدپذيتجد برق ،هاشرفتيپ
  .است) ايهسته و( يليفس يهاسوخت يانرژ تيظرف در مداوم يگذار هيسرما ليدل به

 سال رد جهان كل به نسبت 2020 سال در را يشتريب تيظرف و كرد اضافه ريدپذيتجد برق گاواتيگ 117 باًيتقر نيچ
  .آورد ارمغان به 2013

  ساختمانها  21.

 2020 به يتهمن دهه در كه سهم ،اند داده اختصاص خود به را يانرژ يينها مصرف از درصد 33 حدود خيتار طول در هيابن
  .است بوده داريپا نسبتاً

 درصد 15 از مترك اگرچه ،كنديم برآورده را هاساختمان در يانرژ يينها يتقاضا از ياندهيفزا سهم ريدپذيتجد يهايانرژ 
 قابل برق از فادهاست در شتريب ريدپذيتجد يهايانرژ مصرف شيافزا. است افتهي شيافزاميآرا به يكل طور به و مانده يباق

  .ابدييم شيافزا يكند به ريدپذيتجد يهايانرژ با شيگرما كه يحال در ،است توجه

 ريدپذيتجد برق از استفاده كه يحال در ،است شتازيپ ساختمانها به ريدپذيتجد يگرما نيتام نهيزم در همچنان يستيز يانرژ 
 ساختمانها بخش در يانرژ مصرف بر كرونا ريگ همه يماريب. است شيافزا حال در سرعت به يشيگرما يبارها نيتأم يبرا
 درصد 55 حدود كه ييكشورها در خانه در ماندن كامل اي يجزئ سفارشات ،2020 ليآور در خود اوج درو  گذاشت ريتأث

																																																								
10 concentrating	solar	thermal power	
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  .بود فعال ،داشتند عهده بر را يجهان هياول يانرژ يجهان يتقاضا از

 از را ،برق يتقاضا ژهيو به ،يانرژ از استفاده امر ناي.كردند كار به شروع خانه از نفر هاونيليم ،هاتيمحدود نايجهينت در 
 بر يجهان ريتأث. داد سوق يمسكون يساختمانها سمت به و كرده دور يتجار يساختمانها و نقل و حمل ،يصنعت يهاتيفعال

 دوركاري كه دهديم نشان برآوردها نياول ،حال نايبا. نبود مشخصكرونا  انتشار زمان در 2020 سال در يانرژ يتقاضا
 انتشار در يتوجه قابل سهم بخش ناي.باشد كرده كمك 2020 سال در ساختمان يانرژ مصرف خالص كاهش به توانديم

 قابل يامنطقه راتييتغ با ،بود درصد 28 سهم ناي،يريگ همه از قبل. دارد جهان در يانرژ با مرتبط دي اكسيد كربن يجهان
  .بود شيافزا حال در وستهيپ طور به و ،توجه

 شيپ را ساختمان يانرژ از يجهان استفاده در گذشته يروندها كه هستند يمعمول يشاخصها ساختمانها مساحت و تيجمع
 فراتر يانرژ يور بهره اقدامات از يناش تقاضا كاهش هرگونه از شاخص دو هر رشد ،2020 سال به يمنته دهه در. اندبرده
دي اكسيد  انتشار و يانرژ يتقاضا رشد ،حال نايبا. شد ساختمان يانرژ مصرف يدرصد 1 ساالنه شيافزا به منجر و رفت
 كربن شدت و يانرژ يكل بهبود و يجيتدر يجداساز دهنده نشان كه ،بود ساختمان مساحت و تيجمع شيافزا از كمتر كربن
 ساالنه متوسط طور به و هستند ساختمانها يبرا يانرژ منبع نيعتريسر رهايدپذيتجد بخشها همه در. بود هاساختمان اتيعمل
 كل از درصد 14.3 تنها ريدپذيتجد يهايانرژ ،رشد نايوجود با. ابديمي شيافزا 2019 تا 2009 يسالها نيب درصد 4.1
 درصد 10.5 با برابر 2009 سال در زانيم نايكه يحال در ،كردنديم نيتأم 2019 سال در را هاساختمان ازين مورد يانرژ
 شيسرما و شيگرما شامل يحرارت يانرژ يازهاين :كرد ميتقس ياساس ازين دو به توانمي را هاساختمان در يانرژ مصرف. بود
 23. دهدمي ليتشك را ساختمانها در يينها يانرژ يجهان يتقاضا از درصد 77 حدودكه  پز و پخت و آب شيگرما ،فضا

 شيسرما اي شيگرما با مرتبط ريغ موارد ريسا و ليوسا ،ييروشنا شامل كه است يكيالكتر يينها مصارف ماندهيباق درصد
 در شيسرما يبرا تقاضا ،حال نيهم در. شوديم نيتأم برق قيطر از جهان كننده خنك يتقاضا شتريب ،حاضر حال در. است

 متوسط ،حال نايبا. است رشد حال در سرعت به ،يشرق جنوب يايآس و يجنوب يقايآفر در ژهيو به ،ظهور حال در يكشورها
. شوديم نيتام يگاز كولر بازده كم يمدلها توسط عمدتا ،موجود يفناور نيكارآمدتر با سهيمقا در جهان كننده خنك بار

 درصد 11.7 به 2009 سال در درصد 9.6 از و است مواجه ساختمانها در جهان ييگرما يتقاضا ينسب شيافزا با زين برق
  .است افتهي شيافزا 2019 سال در

 ريمس عنوان به ايندهيفزا طور به يرسان برق ،است شيافزا به رو يجهان قدرت ستميس در ريدپذيتجد برق سهم كه همچنان 
 شيسرما و شيگرما يبرا يانرژ كل يتقاضا. است شده مطرح هاساختمان در شيگرما يهاستميس ييزدا كربن يبرا يحيترج
 ناي.2019 تا 2009 يسالها نيب) سال هر در درصد 1( است افتهي شيافزا ساختمان يانرژ مصرف زانيم همان به باًيتقر
 جمله از رهبر. گرفت يشيپ) درصد 6 حدود( مشابه مدت در ساختمانها در ريدپذيتجد شيسرما و شيگرما رشد با امر

 داريپا نسبتاً مدرن يستيز يانرژ كه يحال در ،بود) شيسرما و( شيگرما يبرا ريدپذيتجد برق از استفاده شيافزا نايعوامل
 دهه همان در درصد 11 بايتقر به درصد 8 حدود از شيگرما يتقاضا در ريدپذيتجد يانرژ سهم ،حال نايبا. است مانده
	).6 ريتصو ( دهديم نشان ريدپذيتجد يهايانرژ از شتريب سهم جادايدر را يانرژ يوربهره تياهم كه ،است افتهي شيافزا
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  2019 و 2009 فناوري، اساس بر ،هاساختمان گرمايش در تجديدپذير يهاانرژي سهم 6 ريتصو

 نسبتاً سهم مناطق و كشورها از يبرخ اما ،است نييپا ساختمانها در يجهان ريدپذيتجد شيسرما و شيگرما سهم اگرچه
 درصد 21 از شيب ريدپذيتجد يهايانرژ ،نهيزم نايدر يجهان رهبران از يكي ،اروپا هياتحاد در. اند آورده دست به را يباالتر

 خود به را) موجود يهاداده نيآخر( 2018 سال در) يصنعت نديفرآ يگرما جمله از( شيسرما و شيگرما يازهاين كل از
 با را خود ساختمان يگرما يتقاضا از درصد 50 از شيب اروپا شمال و كيبالت يكشورها از يبرخ. است داده اختصاص

  .كننديم نيتأم ريپذ ديتجد يهايانرژ

 در يكشورها در كننده خنك يهادستگاه فروش. است ساختمانها در يانرژ مصرف رشد نيعتريسر شيسرما يبرا تقاضا
- ساختمان يگرما كه ريدپذيتجد يهايانرژ يهايفناور از يبيترك. است رشد حال در يشتريب سرعت با نوظهور و توسعه حال

 را ريدپذيتجد يگرما زانيم نيشتريب كه مدتهاست مدرن يكيولوژيب يانرژ. است رييتغ حال در جيتدر به كنديم نيتام را ها
 يهاكوره در معموالً يستيز شيگرما. دارد عهده بر را ريدپذيتجد يگرما كل ازميين حدود كه است داده ليتحو ساختمانها به

 ،2019 سال در. شوديم داده ليتحو و شوديم سوزانده يامنطقه يانرژ يهاشبكه قيطر از اي شوديم ديتول سوز چوب
 ،است شدن كوچك حال در آن نقش. كرد نيتام را ساختمانها در ازين مورد يگرما كل از درصد 4.6 حدود يستيز حرارت

 سهم آوردن بدست و گسترش حال در گرما يبرا ريپذ ديتجد برق و ييگرما نيزم يگرما ،يديخورش يحرارت يگرما رايز
تامين 2019 سال در را ساختمانها يحرارت يتقاضا از درصد 2.2 هم با يديخورش ييگرما نيزم و يحرارت يانرژ. است

 يحرارت يهاستميس يبرا تقاضا ،يجهان سطح در. بود درصد 0.8مقدار  2009ن ميزان در سال ايكردند در حالي كه
 يريگهمه يكل ريتأث از يشتريب ريتأث يفعل يهااستيس ن زمينهايدر و افتي كاهش ياندك 2020 سال در ديجد يديخورش
 بود ساختمانها در ييگرما نيزم يگرما ميمستق مصرف يبرا جهان بازار نيتر عيسر و نيبزرگتر مشابه طور به نيچ. داشت

 5تا  3 ژاپن و سلنداي،هيترك در مرتبه بعد كه يحال در ،كرديم رشد 2020 تا 2015 يسالها در درصد 21 ساالنه كه
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 11 حدود كدام هر( يشتريب سرعت با ييگرما نيزم و يديخورش يحرارت منابع مصرف ،يكل طور به. كردند رشد درصد
 از استفاده ،يستيز يانرژ از پس. است افتهي شيافزا رياخ يهاسال در يستيز يانرژ از استفاده به نسبت) سال در درصد
 سال در درصد 3.2 حدود در را يحرارت يتقاضا جادايدر ريدپذيتجد يانرژ بزرگ سهم نيدوم حرارت يبرا ريدپذيتجد يانرژ

 شامل را يكل يتقاضا رشد سوم كي از شيب برق ،مدت نايدر. كرد فراهم بود 2009 سال در كه درصد 2.0 از ، 2019
  .شديم

 تهيسيالكتر شيافزا و  است يجهان برق نيتأم در ريدپذيتجد يهايانرژ سهم شيافزا ليدل به شيافزا نايشتريب ،حال نايبا
 يينها يانرژ مصرف در برق مصرف كل از يجهان سهم ،مجموع در. ن ارتباط دارندايسهم كمتري در هاساختمان در شيگرما

  .است افتهي شيافزا 2019 سال در درصد 32 به 2009 سال در درصد 28 از ساختمانها

. كنديم نيتأم ساختمانها رايب يكيالكتر يحرارت يهاپمپ اي يبرق ياتورهايرادچون  مختلف طرق از را گرما ريدپذيتجد برق
 چند شتاب و كردند رشد 2020 سال در متحده االتايو اروپا ،ژاپن ،نيچ در يبرق يحرارت يهاپمپ يجهان عمده يبازارها
 نصب يبرا كشور نيچند و است گسترش حال در زين يحرارت يهاپمپ با ارتباط در دولت استيس. دادند ادامه را خود ساله

 يرسان برق. هستند خود ريدپذيتجد يهاتيظرف شيافزا به متعهد حال نيع در و كرده نييتع اهداف يفناور ناييانداز راه و
  .كنديم جلب خود به را هااستيس توجه زين شيگرما يكل

 متحده االتاياالتايبعضي. شد دنبال 2019مانند  متحده االتايدر برجسته طور به گرما به يرسان برق ،2020 سال در 
 تمام" يساختمانها كه ييهوا و آب راتييتغ با مقابله يبرا را ييهابرنامه يوجرسين و نوادا ،گانيشيم ،نيم ،كلرادو مانند
 يبرا يراه را يكيالكتر شيگرما اي و يحرارت پمپ ساتيتأس االتايناي.كردند اعالم ،بودند داده قرار هدف را "يكيالكتر
 از ياريبس از تيحما به متعهد اياسترال تختيپا نيسرزم ،اياسترال در. اندكرده ذكر خود ييهوا و آب اهداف به دنيرس

 شاملن تعهدات اياز يبرخ ،افزايش داد 2020ن تعهدات را در سال ايو است يكيالكتر تمام يتجار و يمسكون يهاتوسعه
 بيترك يبرا يشيآزما يهاپروژه از انگلستان و كانادا جوامع. است ياجتماع يديخورش يهاپروژه در مشاركت انتخاب

 ياستراتژ از يبخش عنوان به. دادند خبر هاساختمان به گرما نيتأم يبرا گاز عيتوز يهاشبكه در يليفس گاز با دروژنيه
 يليفس گاز بخار يهاگيد ينيگزيجا ليپتانس ليتحل و هيتجز يبرا يشيآزما يهاپروژه انجام حال در اروپا هياتحاد ،دروژنيه
 ياهنام يمدن جامعه يهاسازمان و مشاغل از متشكل يائتالف ،2021 سال لياوا در ،نايبر عالوه. است دروژنيه يهاگيد با
 ساختمان حرارت يبرا دروژنيه يبرا را يانرژ يور بهره و رهايدپذيتجد تا خواستند آن از و كردند ارسال اروپا ونيسيكم به
. كنند برطرف را يشهر شيسرما و شيگرما يازهاين ثروم طور به تواننديم يامنطقه يانرژ يهاشبكه. دهد قرار تياولو در
 سهم ،نايبر عالوه. دهنديم ليتشك را هاساختمان يگرما ازين از درصد 6.7 تنها حاضر حال در هاستميس ناي،حال نايبا

 جهان يحرارت يتقاضا از درصد 0.4 تنها كه معناست نيبد) درصد 5.6( هاشبكه نايدر ريدپذيتجد يهايانرژ نييپا يجهان
 يياروپا يكشورها از يبرخ ،وجود نايبا. است شده نيتام منطقه يهاشبكه در ريدپذيتجد با 2018 سال در هاساختمان در

 شيگرما يبرا يديخورش يحرارت يهاستميس ،2020 سال در. اندآورده دست به را رهايدپذيتجد از ييباال نسبتاً سهم
 يسنت توده ستيز از استفاده. هستند رشد حال در همچنان بازارها نايو شد نيآنال آلمان و دانمارك ،نيچ در يامنطقه

 در ژهيو به يتوجه قابل يبهداشت مشكالت به منجر) ناكارآمد يداخل يهااجاق اي باز يهاآتش در عمدتا( پز و پخت يبرا
 از درصد 37 به 2019 سال در يگاز يهاسوخت از استفاده ،كشورها نايدر. شوديمنوظهور  و توسعه حال در ياقتصادها

 در پز و پخت يبرا برق سهم ،زمان همان در). توده ستيز از يسنت استفاده يبرا درصد 35 با سهيمقا در( ديرس تيجمع
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 يبرا ريدپذيتجد برق از استفاده ،يشهر مناطق در آن از شتريب استفاده ليدل به. افتي شيافزا درصد 10 به 2019 سال
 در زين پز و پخت يبرا يديخورش يانرژ از استفاده. دارد يمل برق يهاشبكه در يكل ريدپذيتجد سهم به يبستگ پز و پخت
 عيتوز جهان سراسر در كه يديخورش اجاق ونيليم 4 از نفر ونيليم 14 از شيب ،2021 سال لياوا تا. است شيافزا حال
  .شدند مندبهره ،بود شده

 يجهان سهم ،است شيافزا به رو شده عيتوز يهاستميس نفوذ اگرچه. است ساختمانها در يانرژ منبع نيعتريسر برق
 ،2020 سال در. دارد يبستگ شبكه در غالب يمحل برق مخلوط به ياديز حد تا ساختمانها در برق يتقاضا در رهايدپذيتجد
  .بود درصد 20ن مقدار اي2010 سال در كه يحال در ،بود درصد 29 حدود برق ديتول ريدپذيتجد سهم

 يديخورش يهاستميس و يديخورش ييروشنا از استفاده قيطر از تنها نفر ونيليم 100 از شيب ،2020 سال اواسط تا 
 يهاشبكه ينيم از درصد 87 ،2020 مارس تا ،نايبر عالوه. بودند كرده دايپ يدسترس يخانگ برق هياول خدمات به خانه
 رشد حال در يفناور نيعتريسر عنوان به يديخورش PV از استفاده با را رهايدپذيتجد بر يمبتن برق به يدسترس ياتيعمل
 ،يجهان اسيمق در ساختمانها در ريدپذيتجد يانرژ جذب كيتحر يبرا استيس توجه. كردنديم نيتأم هاشبكه ينيم يبرا
 اروپا در فقط 2020 سال در شده روز به اي ديجد يمال يهامشوق. ندارد وجود ،شيگرما يينها يهااستفاده مورد در ژهيو به

 يساز مقاوم يبرا انگلستان بودجه برنامه گسترش و ريدپذيتجد حرارت شامل كه بود هلند يقيتشو طرح شامل و شد يمعرف
 است يانرژ يكدها شامل ساختمانها استيس يروندها ،شهر سطح در. شد ريدپذيتجد يشيگرما يهاستميس با ساختمانها

 اعمال ديجد يهاساختمان در معموالً ييكدها نيچن. كنديم ياجبار) برق اي( شيگرما يبرا را رهايدپذيتجد از استفاده كه
 و تيممنوع. شونديم قيتشو يمال يهامشوق قيطر از اغلب موجود يساختمانها يبرا رهايدپذيتجد كه يحال در ،شوديم

 شهر 50 از شيب در روند ناياز ييهانمونه. است موجود و ديجد يساختمانها در يليفس يهاسوخت انواع از يبرخ تيمحدود
 االتايايفرنيكال التايژهيو به( يشمال يكايآمر ،ايآس در يمتعدد يشهرها. دارد وجود) يمل دولت 7 حداقل و( كشور 10 در

 يهاسوخت از استفاده ارانهي يهااستيس. اندكرده استفاده يجيتدر حذف يبرا را ييهااستيس هيانوسياق و اروپا ،)متحده
  .دارد ادامه كنديم قيتشو را ريدپذيتجد يهايانرژ جذب كه ييهااستيس با و دارد وجود همچنان شيگرما يبرا يليفس

 را ريدپذيتجد يهايانرژ جذب كه يياستهايس با همچنان شيگرما يبرا يليفس يهاسوخت از استفاده ارانهي يهااستيس
  .است تضاد در كنديم قيتشو

 صنعت ديشد مقاومت با شيگرما يبرا) يليفس يگازها عمدتا( يليفس يهاسوخت از استفاده كردن محدود يبرا هاتالش
 يهاشركت ،متحده االتايدر. است شده مواجه متحده االتايو اروپا هياتحاد ،انگلستان در ژهيو به ،مناطق از ياريبس در يفعل
 كردند نهيهز 2020 سال در دالر هاونيليم و كردند يانداز راه راميعمو روابط يهانيكمپ يصنعت يهاانجمن و يليفس گاز
 هيتوص كنندگان مصرف از تيحما آژانس كي ،ايفرنيكال التايدر. دهند قرار ريتأث تحت يگرفتگ برق برابر در راميعمو افكار تا

 با مخالفت يبراميعمو بودجه از استفاده سوء از پس مهيجر دالر ونيليم 255 كايآمر يليفس گاز شركت نيبزرگتر كه كرد
  .بپردازد يمحل يليفس يگازها تيممنوع

 و خالص يساختمانها به عالقه شيافزا نيهمچن و ،صفر ياگلخانه يگازها انتشار خالص به يابيدست جهت در اهداف ظهور
 18 ،2020 سال اواخر در. است شده ساختمانها در ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده شيافزا باعث ،يانرژ صفر باًيتقر

 98 و شهر 28 ،منطقه و التاي6 به را آن مجموع تا كردند امضا را خالص يكربن يساختمانها خالص تعهد ديجد امضاكننده
 يهاتيفعال در ياگلخانه يگازها ديتول صفر خالص زانيم به 2030 سال تا بودند كرده موافقت كه برساند سازمان و مشاغل
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 يساختمانها همه كه كرديم حكم ساختمانها در اروپا هياتحاد يانرژ عملكرد دستورالعمل ،2021 سال از. برسند خود
  .باشند "يانرژ صفر باًيتقر يساختمانها" منطقه در ديجدميعمو

 يابيدست جهت در مهمميگا موجود ساختمان يموجود به پرداختن ،ديجد يساختمانها عملكرد بهبود بر عالوه روديم انتظار
 كربن از تيحما هدف با ،شد اعالم 2020 سال در كه ،اروپا هياتحاد ينوساز موج ياستراتژ. باشد ييهوا و آب اهداف به
 عملكرد ياستانداردها حداقل يمعرف و يخصوص يمال نيتأم يبرا مشوق جاداي،مقررات تيتقو با شيسرما و شيگرما ييزدا
 2021 لياوا و 2020 سال در متحده االتايدر ساختمان عملكرد ياجبار ياستانداردها. است گريد اهداف جمله از ،يانرژ
 يمل سطح در ساختمان يانرژ داوطلبانه اي ياجبار يكدها يدارا كشور 67 ،2020 سال انيپا در. شد تيتقو و يمعرف
  .نشد ارائه سال طول در ساختمان يانرژ يكدها در رهايدپذيتجد يبرا يديجد الزامات اگرچه ،بودند

  صنعت 31.

 درصد 1 حدود ساالنه نرخ با و داده اختصاص خود به را يانرژ يينها مصرف كل از درصد 34 حدود يصنعت يانرژ مصرف
 كينزد يانرژ يتقاضا ساالنه رشد ،يآهن ريغ فلزات يفرآور و ييايميش مانند يپرانرژ يهابخش ريز از يبرخ در. كنديم رشد
 شامل ميمستق يكيمكان اي يحرارت يينها مصارف يبرا صنعت در استفاده مورد يانرژ چهارم سه حدود. است درصد 4 به

 بخار ديتول شامل ندهايفرآ ناي،يكل طور به. است يحرارت يانرژ يازهاين نيتأم يبرا برق از استفاده نيهمچن و احتراق
 از ،يكيالكتر يينها مصارف يبرا مانده يباق سهم. شودمي يحرارت يلرهايچ از استفاده با كردن سرد و شدن خشك ،يصنعت
 يكاربر و يكشاورز ياستثنا به( يانرژ با مرتبط يصنعت دي اكسيد كربن رانتشا. است ييروشنا و آالت نيماش كار جمله

  .شودمي شامل را جهان كل از درصد 24 حدود) نيزم

 موقت كاهش و جهان سراسر در يصنعت داتيتول يبرا تقاضا كاهش به منجر آن از يناش ياقتصاد يكند و كرونا يريگ همه
- ياستراتژ انگلستان و نروژ ،هلند ،آلمان ،يليش ،اياسترال ژهيو به كشورها از يبرخ. شد 2020 سال در يصنعت يانرژ يتقاضا

 جمله از ييزدا كربن تر سخت يهابخش در هاتالش از تيحما يبرا يگذار هيسرما يهابرنامه اي ريدپذيتجد دروژنيه يها
 ريدپذيتجد شيسرما و شيگرما استيس كي حداقل كشور 32 تنها ،2020 سال انيپا تا. كردند اعالم را نيسنگ عيصنا
   .داشتند وام يهاطرح و ياتيمال اعتبارات ،بالعوض يهاكمك ،ارانهي مانند ياقتصاد يهامشوق قالب در صنعت يبرا

 يانرژ يتقاضا كل از درصد 14.8 حدود تنها رهايدپذيتجد رايز ،است يمتك يليفس يهاسوخت بر شدت به صنعت بخش
) توده ستيز عمدتا( يستيز يانرژ قيطر از بخش نايدر ريدپذيتجد يگرما از درصد 90 حدود. دهنديم ليتشك را يصنعت
 محصوالت و يجنگلدار ،ييغذا مواد ،كاغذ ريخم مانند توده ستيز يايبقا و هازباله كه يعيصنا در شتريب و شوديم نيتأم
 يشهر يهازباله از استفاده شيافزا ليدل به مانيس صنعت در يستيز يانرژ جذب نيهمچن. شونديم ديتول محل در يچوب
 عيصنا با ييكشورها در يصنعت شيگرما يبرا يكيولوژيب يانرژ از استفاده. است شيافزا حال در اروپا هياتحاد و نيچ در

 ،اگزاژول 1.6 نيتخم با ليبرز ،2019 سال در. است شده متمركز متحده االتايو هند ،نيچ ،ليبرز مانند يستيز بزرگ
 1.3( متحده االتايو) اگزاژول 1.4( هند آن از پس ،يصنعت حرارت يبرا جهان در يستيز يانرژ كننده مصرف نيبزرگتر
  .بود آن از پس) اگزاژول

 1 تنها اگرچه ،است داده اختصاص خود به را ريدپذيتجد يصنعت يگرما از) درصد 10( بزرگ سهم نيدوم ريدپذيتجد برق
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 ،كردن خشك مانند ييندهايفرآ يبرا عمدتا يانرژ ناي.شودمي شامل را 2019 سال در يصنعت يگرما مصرف كل از درصد
 نيهمچن يديخورش ييگرما نيزم و يحرارت يهايآور فن ديتول. شوديم استفاده فلز شدن سفت و يبند بسته ،كردن سرد
 300 تا( گراد يسانت درجه 20( نييپا يدما با يصنعت يكاربردها يبرا را ميمستق ريدپذيتجد يگرما ياندهيفزا طور به

 را 2018 سال در يصنعت يانرژ يينها مصرف كل از درصد 0.05 از كمتر هنوز اگرچه ،كننديم نيتام) گراد يسانت درجه
  .دهندمي ليتشك

 مجارستان و هيروس ونيفدراس ،سلنداي،وزلندين ،نيچ در ييگرما نيزم يصنعت نديفرآ يگرما از درصد 98 ،2020 سال تا
 ييايميش مواد استخراج و كاغذ و ريخم پردازش ،يدنيآشام و ييغذا عيصنا در عمدتا ييگرما نيزم يگرما. شد استفاده
 نصب تيظرف كل در شرويپ يكشورها ،2020 سال لياوا از ،يديخورش يحرارت يصنعت يگرما مورد در. شوديم استفاده

 معدن بخش. )ساعت مگاوات 24( نيچ و) ساعت مگاوات 25( يليش ،)ساعت مگاوات 300( عمان از بودند عبارت شده
 منسوجات و) درصد 10( هايدنينوش و ييغذا مواد و ،)درصد 75( شده نصب يديخورش يحرارت تيظرف از سهم نيشتريب
  .است داده اختصاص خود به را) درصد 5.6(

 ،كاغذ ريخم ،شوديم استفاده ريدپذيتجد يانرژ از و دارند نييپا يدما نديفرآ حرارت به ازين كه يصنعت ياصل بخش سه
 يندهايفرآ حرارت در ريدپذيتجد يهايانرژ سهم نيباالتر از كاغذ و كاغذ ريخم صنعت. است معدن و هايدنينوش، غذا ،كاغذ
 ليتشك را بخش ناييانرژ مصرف كل از درصد 30 ريدپذيتجد يهاسوخت ريسا و يستيز يانرژ رايز ،كنديم استفاده يصنعت

  .دهنديم

 حرارت ريدپذيتجد يانرژ ،خاص طور به. است شده واقع ليبرز و يشرق يايآس ،اروپا ،يشمال يكايآمر در عمدتا صنعت نيا
 وروي ونيليم 55) پرتغال( Navigator شركت ،2020 سال در. كنديم فراهم ،ييايميش كاغذ ريخم يبرا را نييپا يدما

 Foz	da	Figueira شهر در خود كاغذ و ريخم مجتمع در توده ستيز ديجد بخار گيد كارخانه كي در) دالر ونيليم 68(
 كي ،يكرواس شرق در. كننديم نيتأم يكيمكان ريخم قيطر از را كاغذ ديتول برق نيهمچن رهايدپذيتجد. كرد يگذارهيسرما

 برق يبرا كه كرد اعالم 2020 سال در ،شدمي اداره Smith	DS داريپا يبند بسته شركت توسط كه يكاغذساز كارخانه
  .كنديم حركت ريپذ ديتجد يانرژ سمت به ،كاغذ ديتول نديفرآ به يرسان

 حرارت يبرا ازين مورد يانرژ چهارم كي از شيب كه ييرهايدپذيتجد با ،دارند قرار دوم رتبه در اتيدخان و ييغذا عيصنا
 و يديخورش يحرارت يگرما ،يحرارت يهاپمپ توسط ريدپذيتجد يگرما ،نجاايدر. كننديم نيتأم را يصنعت يندهايفرآ

 عنوان به ،بود شده يطراح مداوم كار يبرا كه يديخورش يحرارت ستميس كي ،قبرس در. شوديم نيتأم يكيالكتر شيگرما
 يكي زين ريدپذيتجد يرسان برق. شد نصب Juices	Kean ساتيتاس در 2020 سال اواسط در يشينما پروژه كي از يبخش

 يرو شده نصب يديخورش PV از يبيترك از استفاده با) اياسترال( فودز نيك مك. بود سال طول در محبوب يهانهيگز از
 كي ساخت ،كندمي استفاده يانرژ ديتول يبرا ييغذا مواد عاتيضا از كه گريد نسل از يهواز يب هضم دستگاه كي و نيزم
 ،هند در. كرد آغاز Ballarat در خود ييغذا مواد يفرآور ساتيتاس در را يمگاوات 8.2 ريدپذيتجد يانرژ ستميس

SunAlpha	Energy	 12 تيظرف مگاوات PV كه كرد اعالم و كرد نصب ييغذا مواد يفرآور بخش يبرا را يديخورش 
  .كرد خواهد تجاوز كشور سراسر ساتيتأس در مگاوات 30 از شيب 2030 سال تا

 خود به را جهان يصنعت دي اكسيد كربن انتشار از درصد 22 و جهان يانرژ مصرف از درصد 6.2 حدود معدن صنعت
 يانرژ از ميمستق استفاده يبرا يفرصت و دهديم نشان را معادن يمصرف يانرژ از درصد 32 برق. است داده اختصاص
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 ،شوديم شامل را بخش نايدر يانرژ مصرف از درصد 10 از كمتر ريدپذيتجد يهايانرژ ،حال نايبا. است ريدپذيتجد
 در ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده در شرويپ منطقه ،اياسترال در سهم ناي.است بوده ثابت دهه پنج حدود در كهميسه

  .است شتريب ،معدن

 يمعدن ركتش نيچند و افتي ادامه 2020 سال در مناطق يبرخ در زين معادن در ريدپذيتجد تهيسيالكتر نهيزم در شرفتيپ
 عالوه. ودندب يجنوب يقايآفر و يسعود عربستان ،يليش ،اياسترال در محل در ريدپذيتجد يهاروگاهين ساخت حال در بزرگ

 گاواتيگ 235 از شيب ساخت يبرا ييهابرنامه ،Metals	Fortescue ،اياسترال در مستقر آهن سنگ معدن غول ،نايبر
 يانرژ فمصر ييزدا كربن نيهمچن و دروژنيه و ريدپذيتجد يانرژ كننده نيتام به شدن ليتبد يبرا ريدپذيتجد تيظرف
  .كرد اعالم خود

 ديتول ودهت ستيز از آن شتريب كه شودمي نيتأم يستيز يانرژ توسط صنعت بخش در ريدپذيتجد يگرما از درصد 90 حدود
  .شودمي نيتأم محل در شده

- تيمحدود با سيوسدرجه سل 400تر از باال يهادما در نديفرآ حرارت الزامات برآوردن در رهايدپذيتجد ،يانرژ پر عيصنا در
 كه دارند ازين يانرژ ياديز ريمقاد به مانيس و فوالد و آهن ،ييايميش مواد يعني نيسنگ صنعت سه. هستند روبرو ييها

 به تقاضا هشكا با مواجهه در. شوديم شامل را يصنعت انتشارات از درصد 70 و يصنعت يانرژ مصرف از درصد 60 مجموعاً
 كاهش رصدد 5 حدود 2020 سال در نيسنگ عيصنا در ياگلخانه يگازها انتشار هم و يانرژ مصرف هم ،كرونا بحران ليدل
  .است افتهي

 نيبزرگتر ،2020 سال در. كند فااينيسنگ عيصنا ييزدا كربن در يديكل نقش بالقوه طور به توانديم ريدپذيتجد دروژنيه
 هانهيهز كاهش هدف با را "11سبز يدروژنيه قيمنجن" ابتكار تا آمدند هم گرد جهان ريدپذيتجد دروژنيه دهندگان توسعه

 سال طول در ريدپذيتجد دروژنيه از دولت تيحما. دهند ليتشككربن  پر عيصنا در يانرژ عتريسر انتقال كيتحر يبرا
 اتخاذ را ريدپذيتجد دروژنيه از تيحما استيس ينوع جهان سراسر در كشور 10 حداقل سال انيپا در و افتي شيافزا

  . كردند

 2017 الس در اگزا ژول 46.8 كه است جهان سراسر در يصنعت يانرژ كننده مصرف نيبزرگترمييپتروش و ييايميش عيصنا
 تنها. كنديم ديتول را يجهان ديتول نديفرآ و يانرژ به مربوطدي اكسيد كربن   يجهان انتشار كل از درصد 5 و كرده مصرف

 اول درجه در( هيولا مواد عنوان به صنعت نايدر يانرژ. شوديم نيتام ريدپذيتجد منابع از صنعت ازين مورد يانرژ از درصد 3
 استفاده) دگرا يسانت درجه 1000 به كينزد( باال يدما در نديفرآ حرارت نيتام يبرا و) سنگ زغال و يعيطب گاز ،نفت
 ينيگزيجا يبرا ودهت ستيز از استفاده: كنند برآورده ياصل قيطر دو به را يانرژ يتقاضا نايتوانندمي رهايدپذيتجد. شودمي

  .هياول ماده عنوان به اي نديفرآ حرارت يبرا ريپذ ديتجد دروژنيه از استفاده و هياول ماده عنوان به يليفس يهاسوخت

 در ،2020 سال اواخر در. اند كرده آغاز اهداف ناييبرا را ريدپذيتجد دروژنيه از استفاده حاضر حال در هاشركت از يبرخ
 مشاركت اكيآمون ديتول هياول مواد نيتأم يبرا ريدپذيتجد دروژنيه پروژه توسعه يبرا Engine و YARA ،اياسترال غرب

 يياروپا يمال كمك) دالر ونيليم 13.5( وروي ونيليم 11 آن كيشر چهار و BioMCM ،سال طول در نيهمچن. كردند
 كي ،BioBTX ،نايبر عالوه ريپذ ديتجد متانول ديتول يبرا هلند در مستقر ريدپذيتجد دروژنيه پروژه كردند افتيدر
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 سال تا را خود يتجار كارخانه نياول تا كرد يمال نيتأم ،كندمي ليتبد ييايميش مواد به را توده ستيز كه نوآورانه يفناور
  .كند يانداز راه 2023

 مربوط ربنك دياكس يد يجهان انتشار كل از درصد 8 و كرد مصرف يانرژ اگزا ژول 32 ؛2017 سال در فوالد و آهن صنعت
 چهارم سه باًيتقر. دكر ليتبد نيسنگ عيصنا انيم در دكنندهيتول نيبزرگتر به را آن و داشت ارياخت در را نديفرآ و يانرژ به
 به يمتالورژ سنگ زغال از استفاده با) BF‐BOF( هيپا ژنياكس كوره/بلند كوره قيطر از يجهان فوالد) درصد 72 بايتقر(

  .است محدود رهايدپذيتجد از استفاده ليپتانس كه ييجا ،شودمي ديتول ييايميش دهنده كاهش عامل عنوان

 12يكيالكتر قوس يهاكوره از استفاده با قراضه فوالد اي آهن سنگ ميمستق كاهش قيطر از عمدتا مانده يباق ديتول ،حال نايبا
 رهايدپذيتجد و كاهنده عامل عنوان به ريدپذيتجد دروژنيه از استفاده صورت در ريدپذيتجد نفوذ صورت در ،دهديم رخ
  .است ريپذ امكان هاكوره يانرژ نيتأم يبرا

 سبز فوالد خانهكار. گرفت قرار صنعت گرانيباز توجه قابل توجه مورد ،اروپا در عمدتا ،2020 سال در "سبز فوالد" مفهوم
HYBRIT روعش خود يشيآزما كارخانه در ،است دروژنيه و يليفس برق با كك سنگ ذغال ينيگزيجا آن هدف كه ،سوئد 

 ونبد آهن سنگ گندله كننده ديتول نياول سال طول در نيهمچن ،HYBRIT طرح يشركا از يكي ،LKAB. كرد كار به
 يابر يتوجه قابل يهايگذار هيسرما ،Steel	Green	H2 ،يسوئد يهاآپ استارت از گريد يكي. شد جهان در ليفس

 ،آلمان والدسازف نيبزرگتر. داد انجام 2024 سال در سبز فوالد ديتول يبرا جهان در دروژنيه زريالكترول نيبزرگتر ساخت
Thyssenkrupp، سال تا ريدپذيتجد دروژنيه با افتهي كاهش ميمستق آهن كارخانه كي ساخت يبرا خود يهابرنامه از 

  .داد خبر 2025

 د كربندي اكسي يجهان انتشار كل از درصد 6.7 و كرد مصرف يانرژ اگزا ژول 15.6 2017 سال در آهك و مانيس صنعت
 صنعت نايدر بندي اكسيد كر انتشار از ايعمده بخش ،حال نايبا. داد اختصاص خود به را يجهان نديفرآ و يانرژ با مرتبط
  . شوديم دهاستفا مانيس ياصل بيترك ،نكريكل ديتول يبرا كه است ييايميش نديفرا محصول بلكه ،ستين يانرژ به مربوط

 2020 سال در را كربن يطرف يب يهاراه نقشه و اهداف جهان سراسر در مانيس صنعت يجهان و يامنطقه يهاانجمن
 ،كنينيومد يجمهور در ژهيو به ،كنديم مشخص را ريدپذيتجد دروژنيه و برق ،ريدپذيتجد يگرما نقش كه ،كردند اعالم
 انجام يبرا انگلستان دولت از) دالر ونيليم 8.2( پوند ونيليم 6 مبلغ يمعدن محصوالت انجمن ،نايبر عالوه. انگلستان و اروپا
 هيفور در. كرد افتيدر آهك ديتول و مانيس ييزدا كربن يبرا پالسما و توده ستيز ،دروژنيه به سوخت رييتغ شاتيآزما

2021، Hanson	UK از يبخش تا كرد نصب ولز در خود مانيس كارخانه در را ريدپذيتجد دروژنيه يشينما واحد كي 
  .كند نيگزيجا كوره احتراق ستميس در را يعيطب گاز

  .بودند كرده اتخاذ را دروژنيه از تيحما ريدپذيتجد يهااستيس كشور 10 حداقل ،2020 سال انيپا در

  حمل و نقل 41.

 زين بخش نايدر ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده بر كه ،بود همراه كرونا راتيتأث با 2020 سال ،نقل و حمل بخش يبرا
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 در ،شد اعمال هاتيمحدود و افتي كاهش شدت به سال لياوا در يانرژ يتقاضا و نقل و حمل يهاتيفعال. گذاشت ريتأث
 صدها رايز افتي شيافزا يريچشمگ طور به نقاط از ياريبس در يبرق و يمعمول يهادوچرخه از استفاده و فروش كه يحال

 شاهد سال طول در ييهوا نقل و حمل. شد اجرا يرو ادهيپ و يسوار دوچرخه يهارساختيز از تيحما يبرا ياضطرار اقدام
 و حمل يتقاضا. است افتهي كاهش درصد 4.1 ييايدر تجارت و درصد 30 تا آهن راه يتقاضا ،كيتراف يدرصد 60 كاهش

 كرونا روسيو تيسرا از ترس ليدل به 2021 سال لياوا از كشورها از ياريبس در و افتي كاهش 2020 سال درميعمو نقل
 "فعال" اي موتور بدون هينقل ليوسا و يشخص هينقل ليوسا به مردم كه يحال در ،ماند نييپا ،شلوغ يقطارها اي هااتوبوس در
  .آوردند يرو )مناطق يبرخ در يسوار دوچرخه و يرو ادهيپ ،مثال عنوان به(

 يخودروها يجهان فروش ،است افتهي شيافزا درصد 41 حدود 2020 سال طول در يبرق يخودروها فروش كه يحال در
 ونيليم 10 از 2020 سال در هاجاده در يديبريه نيپالگ و يبرق يخودروها تعداد. است افتهي كاهش درصد 14 يسوار

 يبرق چرخ سه/دوچرخ و افتي شيافزا دستگاه 600000 به يكيالكترون يهااتوبوس تعداد كه يحال در ،كرد عبور دستگاه
 تنها هاSUV ،افتي كاهش) 13SUV( يورزش هينقل ليوسا فروش اگرچه. افزايش يافت دستگاه ونيليم 290 حدود در

  .بودند	نقل و حمل از فراتر يحت هابخش همه در جهان سراسر در يامنطقه

 افتهي كاهش شدت به 2020 سال در كه دهدمي ليتشك را نفت يجهان يتقاضا از درصد 60 حدود نقل و حمل بخش
 سال سطاوا تا باًيتقر ،است افتهي كاهش درصد 8.8 حدود سال طول در نقل و حمل در نفت يتقاضا كه يحال در. است

 و حمل يبرا يانرژ يتقاضا رشد كه است داده نشان يادوره يروندها و ،است دهيرس يريگ همه از قبل سطح به 2021
  .است گرفته يشيپ گريد يهابخش از نقل

 ودخ به 2018 سال در را جهان يانرژ يينها مصرف كل از) درصد 32( سوم كي حدود نقل و حمل يبرا يانرژ مصرف
 ييمايهواپ الدنب به ،)درصد 74( بخش يانرژ يتقاضا از ياعمده بخش دهنده نشان ياجاده نقل و حمل. است داده اختصاص

 سهم نيكمتر يدارا همچنان نقل و حمل. باشدمي )درصد 2( آهن راه و) درصد 9.6( ييايدر نقل و حمل ،)درصد 12(
 قيطر از قلن و حمل يجهان يازهاين از) درصد 95.8( اتفاق به بيقر تياكثر ،2018 سال در: است ريدپذيتجد يهايانرژ
) درصد 3.1( .شديم نيتام يستيز يهاسوخت ازميك سهم و) ريناپذ ديتجد برق درصد 0.8 شامل( ينفت يهافرآورده و نفت

  ).درصد 0.3( ريدپذيتجد برق و

 به نقل و ملح بخش در يانرژ يجهان يتقاضا ،ايجاده نقل و حمل در ژهيو به ،يانرژ يور بهره در مداوم شرفتيپ رغميعل
 اندازه و ادتعد شيافزا ليدل به شتريب ناي.است افتهي شيافزا 2018 تا 2008 يسالها نيب درصد 2.2 ساالنه متوسط طور
 يبرا كمتر زانيم هب و ،اتوبوس يبرا نفر هر يازا به مسافر لومتريك نيانگيم كاهش منظور به جهان يهاجاده در هينقل ليوسا
 افتهي شيافزا درصد 74 بايتقر 2015 تا 2000 يسالها نيب مسافر نقل و حمل تيفعال. است ييهوا نقل و حمل شيافزا

) يلير و ايدهجا( يسطح نقل و حمل تيفعال كه يحال در ،نوظهور و توسعه حال در يكشورها در كامل طور به باًيتقر ،است
 افتهي شكاه درصد 27 مسافر نقل و حمل يانرژ شدت كه يحال در ،حال نايبا. است افتهي شيافزا مدت نايدر درصد 40
  .است افتهي كاهش درصد 5 تنها سالها نايدر ايجاده نقل و حمل يانرژ شدت ،است

 يكل روند كي جهينت ،است شده نيتأم يليفس يهاسوخت با نقل و حمل در يانرژ يتقاضا شيافزا تمام باًيتقر كه آنجا از
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 يكيالكتر بخش نيشتريب همچنان كه است بوده آهن راه جز به راهها تمام در نقل و حمل بخش از ياگلخانه يگازها شيافزا
 درصد 12 ،ايجاده هينقل ليوسا از يناش ايگلخانه يگازها انتشار كل از) درصد 74( چهارم سه بايتقر. دهديم ليتشك را
  .است آهن راه از درصد 1 و ييايدر نقل و حمل از درصد 11 ،ييهوا نقل و حمل از

 خالص رتصو به يستيز يهاسوخت از استفاده قيطر از نقل و حمل بخش در را يانرژ يازهاين تواننديم رهايدپذيتجد
 گاز يروهاخود در ومتانيب. كنند نيتام يداخل احتراق موتور يخودروها در يمعمول يهاسوخت با مخلوط اي) درصد 100(

 ريدپذيتجد دروژنيه به زيالكترول قيطر از و ،نيپالگ يديبريه يخودروها و يكيالكتر يهايباتر در ريدپذيتجد برق و ؛يعيطب
 استفاده هاسوخت الكترو و يمصنوع يهاسوخت ديتول يبرا اي ،شوديم ليتبد يسوخت ليپ يخودروها در استفاده يبرا
  .شوديم

 در نقل و حمل يانرژ يتقاضا يكل كاهش ليدل به 2020 سال در يستيز يهاسوخت ديتول ،مداوم رشد دهه كي از پس
 نقل و حمل بخش در ريدپذيتجد يانرژ كننده مشاركت نيبزرگتر هنوز آنها ،وجود نايبا. افتي كاهش درصد 5 سال طول

 استفاده و ديتول كه يحال در ،)افتي كاهش درصد 8( افتي كاهش يتوجه قابل زانيم به سال طول در اتانول حجم. هستند
  .افتي شيافزا شدت به 15HEFA و 14HVO يسوختها ديتول ،زمان همان در. گرفت قرار ريتأث تحت كمتر اريبس زليوديب از

 نقل و حمل شتريب يرسان برق. ماند ثابت 2019 سال با سهيمقا در نقل و حمل بخش در ريدپذيتجد يانرژ سهم ،مقابل در
 ييباال ريذدپيتجد يسهمها به كه ييكشورها در ژهيو به ،بخش نايدر كربن دي اكسيد انتشار ريچشمگ كاهش به تواندمي
 يينها يژانر مصرف در يتوجه قابل ييجو صرفه توانندمي نيهمچن هاEV. كند كمك ،اند افتهي دست خود برق بيترك در

 توانديم شارژ ياهرساختيز در يگذار هيسرما. هستند يداخل احتراق موتور يخودروها از كارآمدتر ذاتاً رايز ،باشند داشته
  .هستند يمتك ريدپذيتجد برق درصد 100 به هارساختيز از يبرخ رايز ،كند ريپذ امكان شتريب را نقل و حمل به يرسان برق

 در يگذار هيرماس اي استفاده و يسوخت ليپ يكيالكتر يخودروها بازار در ،كره يجمهور و ژاپن ،نيچ ژهيو به ،مناطق يبرخ
 يباق حداقل اًنسبت همچنان مناطق ناياما ،افتندي شيافزا نقل و حمل يبرا يمصنوع يهاسوخت و ريدپذيتجد يهايدروژنيه

  . ماندند

 تياكثر. ستين 2050 و 2030 يسالها يبرا هوا و آب يجهان اهداف تحقق ريمس در نقل و حمل بخش ،يكل طور به
 از ياريبس .اند كرده اذعان در نقل و حمل كردن وارد با انتشارات كاهش در را نقل و حمل بخش نقش جهان يكشورها
 انجام يراب يمناسب تيموقع اغلب شهرها اگرچه ،هستند ييزدا كربن نقل و حمل يبرا جامع ياستراتژ فاقد هنوز كشورها
 ،كارآمدتر نقل و ملح يهاوهيش به انتقال. دهنديم انجام را كار نايحاضر حال در آنها از ياريبس و دارند تر جامع اقدامات

 بهبود و) يسوار دوچرخه و يرو ادهيپ ،مثال عنوان به( فعال/يموتور ريغ نقل و حمل اي آهن راه وميعمو نقل و حمل مانند
 يهايانرژ شتريب بيترك با همراه يندگيآال ياستانداردها و شتريب سوخت يوربهره جمله از ،هاسوخت و خودرو يفناور
 تواننديم شوديم ادي »ودبهب-رييتغ-اجتناب« عنوان به آنها از معموالً كه هاياستراتژ ناي.باشداز جمله اقدامات مي ريدپذيتجد
 ريدپذيتجد سهم شيافزا باعث جهينت در و دهند كاهش ياديز حد تا را آن با مرتبط ايگلخانه يگازها انتشار و يانرژ يتقاضا

  .شوند نقل و حمل در

																																																								
14	hydrotreated	vegetable	oil 	
15 hydrogenated	esters	of	fatty	acids	
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  .ستين 2050 و 2030 يسالها در هوا و آب يجهان اهداف تحقق ريمس در نقل و حمل بخش ،يكل طور به

  .است داشتهميك شيافزا رياخ يهاسال در و است نييپا نقل و حمل بخش در برق يكل سهم

  نقل و حمل روش با التيتما 1.41.

 كه ستا داده اختصاص خود به 2019 سال در را يجهان نقل و حمل يانرژ مصرف از درصد 75 حدود ايجاده نقل و حمل
 ريدپذيتجد يانرژ سهم) درصد 91( باًيتقر يستيز يسوختها. دهديم ليتشك را زانيم نايسوم دو حدود مسافر نقل و حمل

 مختلط يجوزهام يدارا كشور 65 حداقل ،2020 سال انيپا تا. شونديم شامل را ياجاده نقل و حمل يانرژ از استفاده در
 يفعل تدستورا با كشور نيچند و) است نكرده رييتغ 2017 سال از كه يتعداد( بودند يمعمول يستيز يهاسوخت يبرا
 يستيز يهاوختس يبرا يقيتشو برنامه اي دستور كشور 17 حداقل. اند كرده اضافه را يديجد اهداف اي كرده تيتقو را آنها

  .داشتند شرفتهيپ

 اهداف و استهايس جهينت در كشورها شتريب در هاEV. است گسترش به رو همچنان سال طول در يبرق هينقل ليوسا از استفاده
 و هااستيس از تيحما ليدل به كرونا بحران رغميعل يبرق يخودروها يجهان فروش. شد جيرا گذشته يسالها در شده اتخاذ

 رياخ ياهسال در و است نييپا نقل و حمل بخش در برق يكل سهم ،حال نايبا. ماند يباق يقو همچنان هانهيهز كاهش
  .است داشتهميك شيافزا

 كي ،2020 سال طول در. دارد وجود ريدپذيتجد برق و EV نيب يمش خط ميمستق ارتباط از يمحدود يهانمونه تنها
 به را آن مجموع و كرد اتخاذ ،است مرتبط ريدپذيتجد يهايانرژ با ماًيمستق كه را يكيالكترون ييجابجا استيس گريد كشور
 هياتحاد و كشور 33 ،استان /التاي9 حداقل ،وجود نايبا. رساند) ژاپن و آلمان ،شياتر( ييهااستيس نيچن با جهان كشور سه
 ريدپذيتجد يهايانرژ از شتريب استفاده توانديم كه داشتند ريدپذيتجد برق ديتول يبرا هم و EV يبرا هم يمستقل اهداف اروپا

  .كند ليتسه نقل و حمل در را

 كمك بخش نايدر ريدپذيتجد يهايانرژ سهم شيافزا به توانديم يليفس يهاسوخت از استفاده كردن محدود يهااستيس
 با ديجد ياخودروه فروش كه بودند شده متعهد) ياستان/يالتايو يمل( ييقضا حوزه 19 حداقل ،2021 سال لياوا تا. كند

 قبل اي 2050 سال تا EV به خصوص انتشار كم يهانيگزيجا نفع به را يداخل احتراق موتور يخودروها اي يليفس سوخت
 225 داقلح كه يحال در ،اند كرده بيتصو را ييهاتيممنوع نيچن شهر 6 حداقل قبل سال كي. كنند اعالم ممنوع آن از

  .بودند كرده محدود را يليفس سوخت هينقل ليوسا گردش قبل از شهر

 را ريدپذيجدت يهايانرژ از استفاده يخصوص يهاشركت از زيادي تعداد ،استيس تحوالت ريسا و نايبه واكنش در يحد تا
 با يخودروها از لسا طول در كه اند شده متعهد زين خودرو دكنندگانيتول از يزياد تعداد. اند داده شيافزا خود ناوگان در

 يديجد مشترك يرگذا هيسرما از ملريدا و ولوو كه يحال در ،فورد و سانين ،موتورز جنرال جمله از ،شوند دور يليفس سوخت
  .داد خبر نيسنگ يخودروها صنعت يبرا يدروژنيه يسوخت يهاليپ يساز يتجار و ديتول ،توسعه هدف با

 ارائه با توانديم ياجاده نقل و حمل شتريب يرسان برق اما ،دارد وجود يبرق يهااسيمق شيافزا يبرا ياديز يهاچالش اگرچه
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 ادغام ،است خود هياول مراحل در هنوز كه) 16V2G( شبكه به هينقل ليوسا شبكه به يريپذ انعطاف و يساز متعادل خدمات
 و كردند يگذار هيسرما يفناور ناييرو يشتريب يهاشركت 2020 سال طول در اما. كند آسان را باد و يديخورش يانرژ

 پروژه نيبزرگتر ساخت FiatChrysler و ENGIE ،مثال عنوان به. شد يانداز راه همچنان يمتعدد ديجد يهاپروژه
V2G كردند شروع ريدپذيتجد يانرژ رهيذخ مگاوات 25 نيتأم يبرا را ايتالاينيتور در جهان.  

 از ليازوئگ يجهان مصرف خالص شيافزا از درصد 80 و كنديم مصرف را زليد سوخت ازميين باًيتقر ياجاده نقل و حمل
 نيگزيجا يهاانهشريپ رشيپذ ليتسه و يوربهره هرگونه ياجاده نقل و حمل تيفعال شيافزا با ،دارد عهده به را 2000 سال
 در ييجو رفهص ياستانداردها اگرچه. است كرده جبران را	ريدپذيتجد يهايانرژ جمله از ،كربن كم يهاحل راه اساس بر

 االتايو ژاپن ،هند ،نيچ ،كانادا كشور پنج تنها اما ،شوديم اعمال جهان سطح در سبك يخودروها از درصد 80 يبرا سوخت
. دهنديم پوشش را جهان ايجاده نقل و حمل بازار ازميين از شيب كننديم اعمال نيسنگ يخودروها يبرا را آنها كه متحده
 اروپا هياداتح ،2019 سال در. است نكرده بيتصو را يياستانداردها نيچن 2017 سال از يديجد كشور چيه ،نايبر عالوه

  .كرد بيتصو نيسنگ يخودروها يبرا را كربن دي اكسيد انتشار ياستانداردها نياول

 نايبا. است زتريبرانگ چالش زليد يبرا صرفه به مقرون يهانيگزيجا افتني ،باشد شتريب برد و بزرگتر هينقل ليوسا هرچه
 متحده االتايايفرنيكال التاي،2020 سال در. اندكرده يبانيپشت ريدپذيتجد يهانهيگز از يخصوص و يدولت ينهادها ،حال
 ليوسا" به انتو و يزليد يهاونيكام از تا كرد ملزم را ونيكام كنندگان ديتول كه شد جهان سراسر در ييقضا حوزه نياول
  .شوند ليتبد ومتانفيب اي يبرق يخودروها مانند "صفر به كينزد يندگيآال با هينقل

 گسترش روژن و سوئد ،فنالند در را خود) LBG( عيما وگازيب پركردن يهاستگاهايشبكه Gasum فنالند گاز يدولت شركت 
  .داد

و  ،است بوده LBG به عالقه شيافزا شاهد سال طول در كه داد گزارش) سوئد( Trucks	Volvo ،يخصوص بخش در
  .است داده شيافزا را LBG يهاونيكام در يگذار هيسرما Posti يفنالند نقل و حمل شركت همچنين

 از ياريبس كه يحال در. هستند خود اتوبوس ناوگان در ريپذ ديتجد يهايانرژ از استفاده حال در شركت و يمحل دولت چند
- اتوبوس شارژ به ار ريدپذيتجد برق ياندهيفزا تعداد ،كننديم استفاده هااتوبوس در يستيز يهاسوخت از است يمدت شهرها

 ياريبس. كننديم بطمرت نيچ و متحده االتاي،اروپا در ژهيو به ،)يديخورش يانرژ با هااتوبوس شارژ مانند( يكيالكترون يها
 از گريد واردم در و ريدپذيتجد برق با ماًيمستق يگاه كه كننديم استفاده برق با يشهرميعمو يهاستميس از شهرها از

 يبرا را يديجد اهداف و هااستيس هند و فرانسه كشور دو فقط ،2020 سال انيپا تا. كننديم استفاده يستيز يهاسوخت
  .بودند كرده وضع آهن راه بخش در ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده شبرديپ

 به را نقل و حمل در استفاده مورد يانرژ كل از درصد 2 حدود ،نقل و حمل بخش نيدارتر برق عنوان به يلير نقل و حمل
. شوديم شامل را آهن راه با مرتبط يانرژ يجهان مصرف از درصد 11 حدود ريدپذيتجد يهايانرژ .دهدمي اختصاص خود
 برق يهاخشب در خود سهم از شتريب اريبس را يلير نقل و حمل در ريدپذيتجد يهايانرژ سهم ييقضا يهاحوزه از يبرخ
 2030 الس يبرا هند آهن راه:  كردند نييتع صفر صفر اهداف آهن راه شركت دو حداقل ،2020 سال در. اند كرده خود

  ن هدف را تعيين كردند.اي2050 سال يبرا انگلستان در مستقر شبكه آهن راه و

																																																								
16Vehicle‐to‐grid 	
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 2.9 حدود مسئول و كندمي مصرف را نقل و حمل در استفاده مورد يجهان يانرژ از درصد 10 حدود ييايدر نقل و حمل
 نقش ييايدر سوخت بيترك در يتوجه قابل طور به رهايدپذيتجد اگرچه. است ياگلخانه يگازها يجهان انتشار از درصد
 در را ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده كه بود يكشور تنها هلند. داد رخ 2020 سال طول در ييهاشرفتيپ اما ،ندارند
  .برد شيپ يرانيكشت

 دالر ارديليم 5 دارد قصد كه كرد اعالم) يرانيكشت يجهان تجارت انجمن( يرانيكشت يالملل نيب اتاق ،يالملل نيب سطح در
گلخانه يگازها انتشار يدرصد 50 كاهش هدف با ،كند يگذار هيسرما نيگزيجا يهاسوخت به مربوط توسعه و قيتحق در
 و سوخت ديجد ياستانداردها و يانرژ ييكارآ رانهيسختگ اهداف ،نيهمچنو 	2008 سال از( 2050 سال تا بخش ناييا

 كرد اجرا به شروع 2020 سال در ،شد بيتصو 2019 سال در يانورديدر يالملل نيب سازمان توسط كه يندگيآال انتشار
  .كرد نييتع را بندر -يكشت رابط ياگلخانه يگازها انتشار كاهش اهداف ،عيصنا يجهان هياتحاد با سازمان نايو

 كه دارد را امكان ناي،شرانشيپ يبرا ريدپذيتجد يسوختها گريد و يستيز يسوختها از استفاده بر عالوه ييايدر نقل و حمل
 يهاسوخت سمت به حاضر حال در ناوگانها از يبرخ. كند استفاده يديخورش يانرژ و بادبان قيطر از باد يروين از مايمستق
 ،2020 سال در. اند رفته يانرژ رهيذخ با يبيترك يستمهايس به گريد يبرخ كه يحال در ،اندرفته ريدپذيتجد درصد 100
 مورد در ييهاشيآزما ،2020 سال لياوا در. كردند آغاز نقل و حمل سوخت عنوان به را LBG شيآزما يفنالند يهاشركت
 دروژنيه از استفاده مورد در ييهابحث ،سال انيپا در. بود شده آغاز زين نقل و حمل سوخت عنوان به اكيآمون از استفاده

 ياندهيفزا طور به يبرق يبرق يموتورها ،كوچكتر اسيمق در. بود شده آغاز كوتاه يهامسافت در نقل و حمل و هايكشت در سبز
 مانند دولتها از يبرخ. شوند شارژ ريدپذيتجد يانرژ با ماًيمستق تواننديم و رنديگيم قرار استفاده مورد بازارها از ياريبس در

  .اندكرده ارائه ييهامشوق يبرق يمدلها يبرا سوئد

 به و وستيپ هوا و آب در بنادر يجهان اقدام برنامه به) اياسپان ،اپورتيوالنس( ديجد بندر كي حداقل ،2021 سال لياوا در
  .اند شده متعهد سيپار توافقنامه از تيحما در ياگلخانه يگازها انتشار كاهش منظور به كه شد متعهد بندر 12

 يبرا اياسپان سواحل در خود بندر دو در يديخورش PV اسيمق مگاوات 8.5 كه شد متعهد اپورتيوالنس ،2020 سال در
 با پرتغال دروژنيه ريدپذيتجد پروژه اتصال يبرا نامه تفاهم كي هلند و پرتغال ،سال طول در نيهمچن .بسازد خود اتيعمل
  .كردند امضا هلند روتردام بندر

 است ديتجد قابل آن درصد 0.1 از كمتر كه نقل و حمل در استفاده مورد يانرژ كل از درصد 12 حدود ييهوا نقل و حمل
 در كربن انتشار يدرصد 50 از شيب كاهش رغميعل. شوديم شامل را ايگلخانه يگازها يجهان انتشار از درصد 2 حدود و

 سال تا ييهوا يسفرها يبرا يجهان يتقاضا ،)سوخت يور بهره بهبود ليدل به( 2019 تا 1990 نيب مسافر لومتريك هر
 ،حال نايبا. است افتهي شيافزا انتظار حد از عتريسر ياگلخانه يگازها انتشار و افتهي شيافزا يتوجه قابل زانيم به 2020

  .كرد سقوط ييهوا يسفرها ،كرونا شروع با

 ،بالروس. است داشته ياندك شرفتيپ 2020 سال يط يهوانورد بخش در ريدپذيتجد يهاسوخت از استفاده و تيحما
 عضو يكشورها كل تعداد و كردند ارائه يكشور يهوانورد يالملل نيب سازمان به را دولت داوطلبانه يهابرنامه قطر و يوپيات

  . افتي شيافزا نفر 120 به كنندمي تيحما آنها از استفاده و ديتول از كه

 در ،بود شده انجام نيگزيجا يهاسوخت از يبيترك با يتجار پرواز 315،000 از شيب ،2021 سال لياوا تا ،حال نيهم در
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 انجام ساله هر كه است پرواز ونيليم هاده از يزيناچ سهم هنوز ناي،حال نايبا. بود 200،000 قبل سال در رقم نايكه يحال
 حداقل كه يحال در ،قبل سال 8 با سهيمقا در ،دارند را يبيترك نيگزيجا سوخت منظم عيتوز فرودگاه 9 حداقل. شوديم

 اهداف هاشركت از يبرخ ،قبل سال مانند ،2020 سال طول در. دادنديم ليتحو را هاسوخت نوع ناياز يادسته فرودگاه 13
 ناييبرا خاص طور به كه كردند يطراح را ييماهايهواپ و كردند اعالم يستيز يهاسوخت از استفاده يبرا را خود يماهايهواپ
  .بود شده ساخته كار

 اي يبرق نيسرنش بدون يماهايهواپ فقط 2021 مه ماه در اما ،است شيافزا حال در يهوانورد يرسان برق به عالقه اگرچه
 حمل يبرا يكيالكتر كامالً ييهوا خطوط يزير برنامه حال در هاشركت از يبرخ. بودند افتهي توسعه كوچك يماهايهواپ

 پروژه چند. اندگرفته هدف را دروژنيه به مجهز يبرق يماهايهواپ گريد يبرخ كه يحال در ،بودند مسافر 120 از شيب
 سال در كدام چيه اگرچه ،است افتهي توسعه ايكن و كايجامائ ،كامرون در رياخ يسالها در "دروازه در يديخورش" يشيآزما

 نيتام يديخورش يانرژ از يحد تا آنها اتيعمل كه كردند اعالم سال طول در فرودگاه نيچند .است نشده اضافه 2020
 ملبورن ،)كانادا( ادمونتون يشهرها در ياصل يفرودگاهها و يفرانسو فرودگاه سه ،غنا يفرودگاهها تمام در جمله از ،شودمي

  ).متحده االتيا( وركيوين و) اياسترال(

  برق 51.

 ،نيتام رهيزنج اختالالت. كرد تجربه كرونا يريگ همه شروع زمان در را 2020 سال آشفته اول مهين ريدپذيتجد برق بخش
 و هايگذار هيسرما شيافزا به منجر عوامل ريسا و دهيمزا لغو اي انداختن قيتعو به ،كاال و كار يروين حركت در تيمحدود
  . بود 2019 سال در مشابه مدت از كمتر يتوجه قابل زانيم به كه شد ديجد يهايگذار هيسرما

 دو نايسال انيپا در و كردند رشد دوباره 2020 سال دوم مهين در يباد يانرژ و يديخورش يانرژ يهابخش ،حال نايبا
 از شيب از خود حد نيباالتر به را ريدپذيتجد يانرژ بخش و كردند نصب را ديجد تيظرف از يديجد مقدار هركدام يفناور
 2839 به و افتهي شيافزا درصد 10 باًيتقر شده نصب ريدپذيتجد تيظرف كل ،جهان سراسر در. رساندند گاواتيگ 256

  .است دهيرس گاواتيگ

 يطيشرا در يحت. بود ديتجد قابل 2020 سال در شده نصب تازه برق تيظرف شتريب ،2012 سال به بازگشت روند ادامه در
 خالص تيظرف از درصد 83 به ريدپذيتجد يهايانرژ ،بودند روبرو مشكل با ايهسته يانرژ و يليفس سوخت يهابخش كه

 يهايانرژ ديجد يبخشها شتريب يباد و يديخورش يديخورش يانرژ ،رياخ يسالها همانند) 8 ريتصو. (است شده افزوده
 شامل را ريدپذيتجد موارد ازميين از شيب كه شد اضافه يديخورش PV گاواتيگ 139 حدود. دهندمي ليتشك را ريدپذيتجد

 به يآب برق تيظرف گاواتيگ 20 باًيتقر. بود درصد 36 حدود شده نصب يباد تيظرف گاواتيگ 93 كه يحال در ،شديم
 يديخورش متمركز و ييگرما نيزم ،انوسياق يحرارت يروين و بود يستيز يانرژ از برآمده مازاد يمابق و شد ارائه نيآنال صورت

)CSP (كرد اضافه را ياهيحاش خالص تيظرف تنها.  

 يانرژ نهيزم در شرويپ يجهان يبازارها و ديجد ساتيتاس ازميين بايتقر ،سال طول در شده افزوده تيظرف در نيچ ،گريد بار
 ،تيگابايگ گاواتيگ 116 از شيب شدن اضافه با. داشت ارياخت در را باد يروين و يديخورش PV ،يآب برق ،CSP ،يستيز
 را خود قبل سال شيافزا زانيم و كرد نيآنال را يشتريب تيظرف 2013 سال در جهان كل به نسبت 2020 سال در نيچ
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  .كرد برابر دو بايتقر

	
  2020-2014 كل، و فناوري اساس بر تجديدپذير، برق ظرفيت ساالنه افزودن. 7 ريتصو

 تحت و 2019 سال از شتريب درصد 5 حدود ،كردند اضافه تيظرف گاواتيگ 140 حدود نيچ از خارج يكشورها
 يانرژ يتجمع تيظرف در شرويپ سال انيپا در نيهمچن نيچ). گاواتيگ 11( تناميو و) گاواتيگ 36( متحده االتاييرهبر
 و) گاواتيگ 142( هند ،)گاواتيگ 150( ليبرز ،)گاواتيگ 313( متحده االتايآن از پس و) گاواتيگ 908( ريدپذيتجد

  )2 جدول. (بودند) گاواتيگ 132( آلمان

 يحال در ،داشتند يبردار بهره حال در ريدپذيتجد تيظرف گاواتيگ 10 از شيب كشور 34 حداقل ،2020 سال انيپا در
 رايز ،است رتريچشمگ اريبس يآب يهاروگاهين حذف در رييتغ ناي.بود افتهي شيافزا كشور 20 از 2010 سال در زانيم نايكه

 از شيب كشور 19 كم دست رياخ يسالها در يريچشمگ طور به. است افتهي شيافزا باد يانرژ و يديخورش يانرژ يبازارها
 سال در كشور 5 در زانيم نايكه يحال در ،داشتند 2020 سال انيپا در يآب روگاهين بدون ريدپذيتجد تيظرف گاواتيگ 10

 يبرا آب بدون ريدپذيتجد تيظرف نظر از برتر يكشورها اياسترال و آلمان ،سوئد ،دانمارك ،سلنداي.بود افتهي شيافزا 2010
  . اند بوده رييتغ بدون گذشته يهاسال به نسبت نفر هر

 يناش اثرات نيبدتر مقابل در شرويپ ريدپذيتجد يهايفناور ياصل يبازارها ،نييپا يهانهيهز و دولت يهااستيس به توجه با
 رايز افتي شيافزا يريچشمگ طرز به هاتيفعال ،سال دوم مهين در. كردند يستادگاي2020 سال در ياقتصاد يهاشوك از

 و متحده االتايو تناميو در هامشوق شدن يمنقض. بودند آن يايمزا از استفاده و رهايتاخ جبران دنبال به دهندگان توسعه
 يروين يبرا نيهمچنو  ،باد و يديخورش يانرژ يبرا ژهيو به( نصب در عجله به منجر كه ،نيچ در هاارانهي انيپا نيهمچن
 اسيمق بازار در كوچكتر شيافزا ،بام پشت يديخورش يهاپروژه در عيسر رشد ،يديخورش PV يبازارها در. شد) يآب برق
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 توسط عمدتا كه ،افتي شيافزا شدت به سال دوم مهين در يباد برق بخش در رشد كه يحال در ،كرد جبران را برق و آب
  .بود راكد 2019 سال با سهيمقا در فراساحل يجهان بازار. شد انجام نيچ در يخشك يباد ساتيتأس

	
  2020-2010 برق، توليد ظرفيت در ساالنه خالص يهاافزوده سهم 8 ريتصو

 در بزرگ پروژه نيچند يانداز راه ليدل به ،است شرويپ ريدپذيتجد برق ديتول نهيزم در هنوز كه ،يآب برق يانرژ يجهان بازار
 كاهش سال طول در دو هر ييگرما نيزم و برق يبازارها. كرد رشد) درصد 24( يتوجه قابل زانيم به 2020 سال در ،نيچ
 محروم هانهيهز توجه قابل كاهش يبرا يكاف يكيتكنولوژ ينوآور و استيس از تيحما عدم ليدل به هنوز ييايدر يروين. افتي

 2050 سال تا گاواتيگ 40 و 2030 سال تا انوسياق برق گاواتيگ 1 يبرا ديجد هدف كي اروپا هياتحاد ،حال نايبا. بود
  .كرد بيتصو

 يهاپروژه يبرا بازار يبانيپشت يهاسميمكان نيتر جيرا از يكي به ريدپذيتجد يهايانرژ به مربوط يهامناقصه و هادهيمزا
 ركورد و كردند اعطا ديجد تيظرف در گاواتيگ 50 بايتقر كشور 13 ،2020 سال اول مهين در. است شده ليتبد ديجد
  .شكستند را شده حراج تيظرف

 ،)كشور 33 حداقل به 41 از( افتي كاهش سال طول در كردند برگزار را ريدپذيتجد برق يهادهيمزا كه ييكشورها كل تعداد
  . كردند برگزار دهيمزا بار نياول يبرا ديجد كشور نيچند اما

 جاداييرقابت اريبس يشنهاديپ طيمح كي هادهيمزا رشد ،يباد و يديخورش يانرژ در نهيهز مداوم و ريچشمگ كاهش كنار در
  .است كرده وارد ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه متيق سطح بر يديشد ينزول يفشارها كه است كرده

 يبرا متيق نيكمتر يهامتيق با هامناقصه يبرا شنهاداتيپ ارائه به جهان سراسر در دهندگان توسعه ،2020 سال در
 نشان لزوماً مناقصه يندهايفرآ در شنهاديپ نييپا يهامتيق ،حال نايبا. دادند ادامه بزرگ، اسيمق با باد و يديخورش يانرژ

 نيتام يهانهيهز و نيزم متيق و يمحل كار يروين ،منابع بودن دسترس در به هامتيق رايز ست،ين يكل يهانهيهز دهنده
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  .باشد هامشوق ريسا و دهندگان توسعه با شبكه مشاركت شامل است ممكن مناقصه طيشرا كه يحال در دارد، يبستگ يمال

 ركورد و است افتهي شيافزا يتوجه قابل زانيم به رياخ يسالها در روين ديخر يقراردادها از يناش ريدپذيتجد برق زانيم
 16 كاهش وجود با متحده االتاي.است شده نيتأم 2020 سال در شركتها قرارداد خريد برق  منابع از وات گاواتيگ 23.7
 شدن برابر سه با كه يحال در ،است مانده يباق يشركت يهاقرارداد خريد برق يبرا جهان در شرويپ بازار همچنان ،يدرصد

 االتايدر را هاقرارداد خريد برق تيموفق با كه ييكايآمر يهاشركت. است شده اضافه ركوردقا يآفر و انهيخاورم ،اروپا در
  .اند داده شيافزا اروپا به خود يهاتالش گسترش يبرا را خود عالقه ،كردند ليتعط متحده

 سال انيپا تا تقاضا ،حال نايبا. افتي كاهش شدت به كرونا يريگ همه يپ در برق يجهان يتقاضا ،2020 سال لياوا در
. 2008/2009 يجهان ياقتصاد بحران از ساالنه افت نياول ،شد يدرصد 2 يجزئ كاهش به منجر يكل طور به و افتي شيافزا
  . گرفت قرار توجه مورد آن يذات بودن كم ليدل به تقاضا كم طيشرا نايدر ريدپذيتجد منابع از برق ديتول

 كرده برآورده را برق يجهان يتقاضا از يشتريب سهم قبل سال به نسبت ريدپذيتجد يهايانرژ گذشته، دهه در ساله هر
 زده نيتخم. افتي شيافزا ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا مطلوب طيشرا و كمتر يتقاضا به توجه با 2020 سال در روند ناي.اند
 ديتول يدرصد 2 كاهش از يناش عمدتاً كه ابدي كاهش يليفس يهاسوخت از برق ديتول يمتوال سال نيدوم يبرا كه شوديم
 ديتول 2020 سال در را يجهان برق از درصد 29.0 باًيتقر ريدپذيتجد يهايانرژ ،يكل طور به. است سنگ زغال يروين

  ).9 ريتصو.(بود درصد 27.3 برابر 2019 سال در زانيم نايكه يحال در ،كندمي

	
  2020-2010 تجديدپذير، يهاانرژي سهم و منبع، اساس بر برق جهاني توليد 9 ريتصو

  .كردمي ديتول را جهان برق از درصد 29 حدود 2020 سال در ريدپذيتجد يهايانرژ

 و كشورها يبرخ در ژهيو به ،)سنگ زغال ژهيو به( يليفس يهاسوخت كاهش و ريدپذيتجد يهايانرژ نهيزم در شرفتيپ
 هياتحاد برق ياصل منبع 2020 سال در يستيز يانرژ و يديخورش يانرژ ،يآب برق ،باد يانرژ. است شده مشخص مناطق
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 كاهش با ريدپذيتجد منابع ناياز برق ديتول .افتي شيافزا درصد 38 به 2015 سال در ديتول درصد 30 از و شد 27- اروپا
  .افتي شيافزا درصد 23 مدت نايدر سنگ زغال برق ديتول نصف

 و شده ليتبد 2020 سال در برق ياصل منبع به و دهيرس ديتول از درصد 42 به رهايدپذيتجد ،انگلستان در ،مشابه طور به
  .اند داده شكست درصد 41 مجموع در را سنگ زغال و يليفس گاز

 يانرژ كه يحال در ،ديرس برق خالص ديتول از درصد 20 به باًيتقر سال انيپا تا ريدپذيتجد يهايانرژ ،متحده االتايدر
 سال در درصد 24 حدود از سنگ زغال سهم ،حال نيهم در. دهندمي ليتشك را يانرژ نايازميين از شيب باد و يديخورش
  .ديرس 2020 سال در درصد 20 از كمتر به 2019

 ريدپذيتجد يهايانرژ ،يكل طور به و شديم نيتام 2020 سال در ديخورش و باد يانرژ از اياسترال برق درصد 19 از شيب
  .بود درصد 24 ،2019 سال در كه يحال در ،داديم ليتشك را كشور نايديتول از درصد 28 باًيتقر

 نايكه يحال در ،كندمي نيتأم را ديتول درصد 27 از شيب باد يانرژ و يديخورش يانرژ ،يآب برق از حاصل برق ،نيچ در
  .بود درصد 26 حدود 2019 سال در رقم

 همچنان جهان مختلف يكشورها در) يديخورش PV و باد يروين( ريدپذيتجد ريمتغ برق توسط شده ديتول تهيسيالكتر سهم
 ،كردندمي نيتام 2020 سال در را يجهان برق از درصد 9 از شيب ريمتغ يرهايدپذيتجد كه يحال در. است شيافزا به رو
 ،)درصد 38( رلنداي،)درصد 43( اروگوئه ،)درصد 63( دانمارك در جمله از را ديتول از يباالتر اريبس سهم كشورها يبرخ در

  ).٪20( اياسترال و) ٪27( پرتغال ،)٪28( انگلستان ،)٪28( اياسپان ،)٪32( وناني ،.داشتند) درصد 33( آلمان

 هايفناور يريپذ انعطاف تا كنند تالش دولتها و صنعت گرانيباز تا شده باعث ريمتغ ريدپذيتجد يانرژ صرفه به مقرون ادغام
 روز به اي داده گسترش خاص طور به را انتقال يهارساختيز كشورها از يبرخ. دهند شيافزا را خود يانرژ يستمهايس و

  . دهند وفق ريمتغ ريدپذيتجد منابع شيافزا با را خود يهاستميس تا اند كرده

 يقيتشو يهاپرداخت ،استفاده زمان يگذار متيق مانند تقاضا يريپذ انعطاف اقدامات از تيحما يبرا را ييهااستيس هادولت
  .اندكرده وضع كنندگان مصرف برق مصرف بر يرگذاريتأث يبرا هامجازات و

 در را يريپذ انعطاف تواننديم ،يانرژ رهيذخ اي و ريدپذيتجد يانرژ يفناور دو حداقل از متشكل ،يبيترك يهاستميس
 ارائه يساز يمحل هم ليدل به را) شتريب تيظرف عوامل جمله از( يفن يايمزا و داده كاهش را هانهيهز و كرده جادايشبكه
 ياريبس در يانرژ رهيذخ اي و باد ،يديخورش PV بيترك با يبيترك يهاپروژه ،2021 سال لياوا و 2020 سال در. دهند

 بازار. شد يانداز راه اي اعالم ،شد آغاز گجرات در يگاواتيگ 30 يديخورش يباد ميعظ پروژه كه هند جمله از ،كشورها از
  .كرد رشد هلند و غنا ،آلمان ،فرانسه ،نيچ در 2020 سال در يبيترك يديخورش يحرارت يكلكتورها

  .كردمي ديتول كشور 9 در را برق درصد 20 از شيب يديخورش PV و باد يروين ،2020 سال در

	2حاشيه 

 يهايانرژ بخش در اشتغال روند يمختلف عوامل 2020 سال در ريدپذيتجد يهايانرژ با مرتبط مشاغل بر كرونا راتيتأث 
. شوندمي تجارت و صنعت ،كار يهااستيس نيهمچن و هايگذار هيسرما و هانهيهز شامل آنها. دهنديم شكل را ريدپذيتجد

. كندمي رييتغ كار يروين شدت ،ونياتوماس اتخاذ با و اتيعمل يدگيچيپ و اسيمق شيافزا با ،هايفناور شدن بالغ با
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 سال در را ريدپذيتجد يهايانرژ كل كار يروين سوم كي از كمتر زنان رايز ،دارد ادامه بخش نايدر زين يتيجنس يهاينابرابر
 يهايانرژ با مرتبط اشتغال بر ايسابقه يب راتيتأث 19	COVID يريگ همه ،عوامل نايبر عالوه. دهندمي ليتشك 2018

  .داشت 2020 سال در ريدپذيتجد

 ناي،كردند عمل انتظار حد از بهتر) ديجد تيظرف شيافزا نظر از( يمعمول يانرژ منابع با سهيمقا در رهايدپذيتجد اگرچه
 تحت را نيتام رهيزنج ،حركت بر گريد يهاتيمحدود و شدن قفل. شد مواجه اختالل و تيقطع عدم با سال طول در بخش
 شيافزا با 2020 سال لياوا در هاپروژه ريتاخ ،كشورها از ياريبس در. كندمي محدود را ياقتصاد تيفعال و داده قرار فشار
 تا سال انيپا شيافزا. كنديم منعكس را كرونا يهاعفونت كاهش و شيافزا يهاچرخه كه ،شد همراه سال انيپا تا تهايفعال
 واكنش اي) شد ديتمد ريگ همه ريتاخ به پاسخ در آنها از يبرخ( مجاز يهامهلت تيرعا يبرا دهندگان توسعه از يناش يحد
  . بود هاخوراك كاهش اي هاارانهي حذف ،ياتيمال اعتبارات اتمام مانند ،هااستيس در الوقوع بيقر راتييتغ به

 و كار بازار يهااستيس به بسته. است داشته يتوجه قابل نوسان سال طول در ريدپذيتجد منابع در اشتغال ،جهينت در
 يبرخ در و( اند شده اخراج اي افتهي كاهش آنها كار ساعات ،شده اخراج كارگران ،مختلف يكشورها در صنعت يهاوهيش

 يهابرنامه به كار رييتغ با اختالالت با مقابله يبرا عيصنا و هاشركت ،هادولت ييتوانا). اند شده استخدام مجدداً بعداً ،موارد
  .است متفاوت اريبس كار محل در ياجتماع يگذار فاصله الزامات تيرعا اي دور راه از كار

 متفاوت ارزش رهيزنج بخش و يينها استفاده بخش ،ريدپذيتجد يهايانرژ يفناور از استفاده با زين اشتغال بر كرونا راتيتأث
 ياصل ياجزا از يكي ،بالسا عرضه ،مثال عنوان به. بود عيشا هياول مواد و هاهنهاد نيتام در اختالل) 3 جدول3 جدول. (است
 در. كندمي نيتأم جهان سطح در را چوب درصد 95 كه ،گرفت قرار اكوادور در شدن قفل ريتأث تحت ،يباد نيتورب يهاپره
 - شدند نيگزيجا) PET كيپالست مانند( مواد ريسا و شد منتقل) نو نهيگ پاپوآ جمله از( گريد يكشورها به ديتول ،جهينت
  .شد اكوادور در شغل دادن دست از به منجر كه

	
  3 جدول
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 كشورها از يبرخ. گذاردمي ريتأث يمحل اشتغال روند بر و است متفاوت مختلف يكشورها در گسترده طور به تجربه نيهمچن
 كه يحال در ،اند بوده ريدپذيتجد يانرژ يهاتيظرف شيافزا در ايمالحظه قابل شيافزا شاهد 2020 سال در) نيچ مانند(

. شودمين ليتبد شغل رشد به شهيهم ديجد ساتيتأس ،حال نايبا. اند داشته ركود رهايدپذيتجد ،)هند مانند( كشورها ريسا در
 نشان ينظرسنج كي اما ،كرد اضافه 2020 سال در را يديخورش يانرژ از ايسابقه يب زانيم متحده االتاي،مثال عنوان به
 امر ناي.است دهيرس كارگر 231.500 به و افتهي كاهش درصد 6.7 سال طول در بخش نايدر متحده االتاياشتغال كه داد
 شامل را ديجد ساتيتأس چهارم سه خدمات اسيمق در بزرگ يهاپروژه رايز ،باشد كار يروين شدت كاهش از يناش تواندمي
 يرو نيآنال يابيبازار به ،ياجتماع يگذار فاصله الزامات تيرعا يبرا كه ،يحضور فروش از يكمتر تعداد نيهمچن و شودمي

 ،بود كرده اضافه گذشته سال پنج در كه زانيم همان به متحده االتاييديخورش صنعت ،2020 سال اواسط تا. است آورده
  .بود خانه به خانه فروش از جهت رييتغ ليدل به عمدتا كه ،بود داده دست از را خود مشاغل

 يستيز يهاسوخت يبرا تقاضا امر ناي.كرد سقوط 2020 سال لياوا در نقل و حمل بخش در يانرژ مصرف ،حال نيهم در
 نفت متيق كاهش ليدل به ميمستق ريغ و سوخت يبرا تقاضا كاهش قيطر از ماًيمستق: داد قرار ريتأث تحت قيطر دو به را

 اتانول در كه يحال در افتي شيافزا زليوديب در اشتغال ،سال طول در. كرد يرقابت كمتر را يستيز يهاسوخت كه ،خام
  .افتي كاهش

 نايدر مشاغل: شد زليوديب ديتول شيافزا باعث بيترك ارياخت شيافزا ،جهان يستيز يسوختها يكارفرما نيبزرگتر ،ليبرز در
 حال در همچنان اتانول در مشاغل ،مقابل در. ديرس 2020 سال در 323،800 به 2019 سال در 294،900 از بخش
 سال در 574،400 از ،هياول مواد اتيعمل در يدست كار يبرا. دهدمي كاهش را ازين ونيزاسيمكان شيافزا رايز است كاهش
  .است افتهي كاهش 2019 سال در 547،300 به 2018

 475،000 حدود در رييتغ بدون باًيتقر 2020 سال در اشتغال ،زليوديب ياصل دكنندگانيتول از گريد يكي ،ياندونز در
 از را زليوديب اختالط دستور دولت اما ،داد كاهش را زليد سوخت يكل مصرف كرونا يهاتيمحدود اگرچه. ماند يباق شغل
 اشتغال از جهينت در و داد شيافزا يتوجه قابل زانيم به را يداخل زليوديب مصرف و داد شيافزا درصد 30 به درصد 20
 متعادل عوارض و يمعمول ليگازوئ با سهيمقا در نامطلوب يمتهايق جهينت در كشور نايصادرات حال، نايبا. كرد تيحما
  .كرد سقوط 2019 سال در اروپا هياتحاد

 از ياريبس در يتوجه قابل زانيم به را برق به يدسترس و ديجد تيظرف افزودن سرعت كرونا شبكه، از خارج برق بخش در
 صادق شبكه از خارج يديخورش ييروشنا محصوالت فروش مورد در ژهيو به امر ناي.داد كاهش 2020 سال در كشورها

 در ،است شده محدود سهام صاحبان حقوق بودجه كاهش ليدل به شبكه از خارج يديخورش يهاشركت يمال منابع. بود
 در شده زده نيتخم 339،000 از مشاغل. كنديم محدود ينقد ديخر يبرا را هاخانواده ييتوانا درآمد كاهش كه يحال

 از خارج بخش در زنان شتيمع و اشتغال بر نيهمچن كرونا. است افتهي كاهش 2020 در 187،500 به 2019 سال
 روبرو چالش با قبالً كهميررسيغ اقتصاد از ييبخشها و كوچك مشاغل در شتريب زنان رايز است، گذاشته ياديز ريتأث شبكه
  . شوندمي استخدام ،اند بوده
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  چشم انداز سياست 

	خالصه فصل 12.

. كنديم استفاده جهان سطح در خود اتيعمل يبرا يانرژ ريدپذيتجددرصد 	100 منابع از و ام يب گروه ،2020 سال از
  .است 2023 سال تا فروش كل پنجم كي به يبرق يخودروها فروش شيافزا آن هدف نيهمچن

استيس مجموعه، ولي بو يقو همچنان 2020 سال طول در عموماً ريدپذيتجد يهااستيس از تيحما ،كرونا بحران رغميعل
  .گرفت قرار كروناهمه گيري  ريتأث تحت يحد تا شد اجرا سال طول در كه ريدپذيتجد يهايانرژ يها

  مياقل رييتغ و يانرژ ريدپذيتجد استيس 1.12.

 اما ،بود سال ياصل ياسيس مركز كرونا بحران اگرچه .بود هوا و آب رييتغ استيس تعهدات يبراميمه سال 2020 سال
 استيس يبراميمه عطف نقطه 2020 سال ،يكل طور به .بود برجسته ييهوا و آب راتييتغ كاهش به مربوط تعهدات

 يديجد اهداف كشورها. ديرس انيپا به سال نايدر كشورها از ياريبس ياگلخانه يگازها اهداف رايز ،بود ييهوا و آب راتييتغ
  .هستند كربن حذف به متعهد آنها از ياريبس و كرده نييتع را

 را ريدپذيتجد يانرژ جذب ميمستق ريغ طور به كه را هوا و آب رييتغ يهااستيس ييقضا يهاحوزه از يبرخ كه يحال در
 شيافزا با را ييزدا كربن ماًيمستق كه كردند اتخاذ را يجامع يهااستيس ياندهيفزا تعداد ،كردند بيتصو ،كنديم كيتحر

  .كنديم مرتبط ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده

 كيتحر را ريدپذيتجد يهايانرژ به عالقه ميرمستقيغ طور به تواندمي و هشد اجرا 2020 سال در كه ياستيس يهاسميمكان



	چشم انداز سياست –فصل دوم 

	
40	

 تجارت و كربن ماليات يهاستميس و ياگلخانه يگازها انتشار كاهش اهداف ،آن حذف و يليفس سوخت تيممنوع شامل كند
 آب يبخش چند و جامع يهااستيس ياستان/يالتايو يمل ،يامنطقه دولت شش حداقل ،نايبر عالوه. است ايگلخانه يگازها

  .شوديم ريدپذيتجد يهايانرژ از ميمستق تيحما شامل كه كردند بيتصو را هوا و

  ساختمانها در شيسرما و شيگرما 2.12.

 سال در ساختمانها شيسرما و شيگرما استيس تحوالت ،شيسرما و شيگرما در ريدپذيتجد يانرژ ميعظ ليپتانس رغميعل
  .است جلوتر نقل و حمل و برق ديتول يهااستيس از و است محدود 2020

 سال در هاساختمان در ريدپذيتجد شيسرما و شيگرما قيتشو يبرا استفاده مورد سميمكان نيترجيرا يمال يهامشوق
  .بود اروپا در بود شده يبازنگر اي بيتصو سال طول در كه هااستيس نايهمه. بود 2020

 استفاده مورد برق ديتول صورت در كه است شيسرما و شيگرما يرسان برق به عالقه شيافزا دهنده نشان نيهمچن شواهد
 گذاران استيس ،2020 سال در. دهد شيافزا ساختمان بخش در را ريدپذيتجد يهايانرژ نفوذ توانديم ،ريدپذيتجد منابع از
 شيسرما و شيگرما يرسان برق به مربوط يهااستيس بر را خود روزافزون توجه ،يفرع و يمل ييقضا يهاحوزه از يتعداد در

  .گرفت قرار يالملل نيب توجه مورد زين يانرژ يور بهره يهااستيس .كردند متمركز ساختمان

  صنعت 3.12.

 ريسا يبرا كه ييهااستيس با سهيمقا در 2020 سال در صنعت در رهايدپذيتجد سهم شيافزا به مربوط استيس تحوالت
  .بود تركم ،رديگيم قرار استفاده مورد يينها استفاده يهابخش

 يليفس يهاسوخت با رقابت قابل هنوز اما ،هستند دسترس در يصنعت مصارف يبرا ريدپذيتجد يانرژ يهاحل راه اگرچه
 در يتيحما نيچن ،حال نايبا. است ياتيح همچنان بخش نايدر رهايدپذيتجد شيافزا يبرا استيس از تيحما و ستندين

 بودند صنعت يبرا ريدپذيتجد شيسرما و شيگرما استيس ينوع يدارا كشور 32 تنها ،سال انيپا در. بود نادر 2020 سال
  نداشته است. 2019كه تغييري نسبت به سال 

  نقل و حمل 4.12.

 برق بر ديتأك با نقل، و حمل بخش در ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده گسترش بر ياندهيفزا طور به رندگانيگ ميتصم
 ياجاده نقل و حمل يهااستيس چارچوب ياصل جزء همچنان يستيز يهاسوخت اگرچه .كننديم تمركز نقل و حمل يرسان

 نقل و حمل يساز يبرق كه ييهااستيس. گرفت قرار توجه مورد اريبس 2020 سال در نقل و حمل يرسان برق اما ،هستند
 برق. دهنديم ارائه را آنها در شتريب نفوذ ليپتانس اما ،ستندين ريدپذيتجد يهااستيس خود يخود به ،دهنديم انجام را

  .شوديم ديتول ريدپذيتجد منابع از خودروها شارژ يبرا استفاده مورد برق كه يحد تا ،بخش نايدر ريدپذيتجد

 سال در EV يهااستيس. كردند متمركز ايجاده نقل و حمل بر را خود توجه شتريب گذاران استيس ،گذشته يهاسال مانند
 ريدپذيتجد برق ديتول بامييمستق ارتباط همچنان آنها اتفاق به بيقر تياكثر اگرچه ،شد محبوب ياندهيفزا طور به 2020
 در ،دارند ريدپذيتجد يهايانرژ بامييمستق ارتباط كه هستند EV يمش خط يدارا كه ييكشورها تعداد ،حال نايبا. ندارند
  .است افتهي شيافزا كشور سه به كشور دو از سال طول
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 يهاشاخه ريز هرچند ،رنديگمي قرار توجه مورد ايجاده نقل و حمل از كمتر اريبس هنوز يرانيكشت و يهوانورد ،يلير خطوط
  .دهندمي ليتشك را نقل و حمل در يانرژ يينها مصرف كل از يشيافزا به رو سهم و دارند را رشد نيتر عيسر نقل و حمل

  برق 5.12.

 رارق ريدپذيتجد يانرژ يهااستيس ريچشمگ توجه مورد 2020سال در همچنان برق ديتول بخش ،گذشته يسالها مانند
 ريدپذيجدت يهايانرژ يهااستيس به را توجه نيشتريب ،گذشته يهاسال مانند ،2020 سال در همچنان برق بخش .گرفت
  .بود وردم 137 ،2019 سال در كه يحال در ،بودند ريدپذيتجد برق ينوع يدارا كشور 166 ،2020 سال انيپا تا. داشت

 سال در اما ،است ريدپذيتجد يهايانرژ از تيحما يبرا پركاربرد استيس سميمكان كي همچنان هيتغذ ياستهايس اگرچه
 يهااستيس مداوم تيمحبوب رغميعل. افتي ادامه دهيمزا و مناقصه قيطر از يرقابت پاداش به هيتغذ ياستهايس از رييتغ 2020
 رييتغ را خود يهابرنامه اي كردند خالص يريگ اندازه از شدن دور به شروع ييقضا يهاحوزه از يبرخ ،خالص يريگ اندازه
  .كنند افتيدر را مشاركت نهيهز تا دادند

 يبرا ژهيو به 2020 سال در كرونا يريگ همه جهينت در ،بود استيس مهم ابزار كي شهيهم كه يحال در ،يمال يهامشوق
  .بود مهم برق بخش

  17VRE ريپذ ديتجد ريمتغ برق يهاستميس ادغام 6.12.

 VRE موفق ادغام از نناياطم يبرا را ييهااستيس ،ريدپذيتجد يهايانرژ از ييباال نسبتاً سهم با ييقضا يهاحوزه از ياريبس
  .كننديم اجرا يانرژ ترعيوس ستميس در

 شيافزا بر ولا درجه در ،يانرژ رهيذخ مانند فعال يهايفناور و ريدپذيتجد يهاستميس يساز كپارچهي يبرا استيس فشار
 بر VRE ادغام شبرديپ يهااستيس شبكه يريپذ انعطاف نيهمچن .است متمركز قدرت ستميس كنترل و يريپذ انعطاف
  .ستا شده متمركز يانرژ رهيذخ استقرار از تيحما و برق عيتوز و انتقال ستميس رساختيز بهبود ،بازار يطراح

 اطارتب همچنان آنها اتفاق به بيقر تياكثر اگرچه ،شد محبوب ياندهيفزا طور به 2020 سال در EV يهااستيس
  .ندارند ريدپذيتجد برق ديتول بامييمستق

  يديكل قيحقا

  .است يقو همچنان 2020 سال طول در ريدپذيتجد يهااستيس تيحما ،كرونا بحران رغميعل -

 ندهاييسالها يبرا را يديجد اهداف هنوز آنها از ياريبس و نبوده خود 2020 اهداف به يابيدست ريمس در كشورها از ياريبس -
  .بودند نكرده نييتع

 برق قلن و حمل و ديتول به مربوط ياستهايس از ابتريكم عيصنا و ساختمانها شيسرما و شيگرما به مربوط يمش خط -
  .است

  .بودند ريدپذيتجد برق با ميمستق ارتباط فاقد آنها اكثر اما ،شد محبوب ياندهيفزا طور به 2020 سال در EVيهااستيس -

																																																								
17 SYSTEMS	INTEGRATION	OF	VARIABLE	RENEWABLE	ELECTRICITY	
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  ند.كرد اجرا استيس موفق يكپارچگي از نانياطم يبرا ريمتغ ريدپذيتجد يانرژ از ييباال سهم ييقضا يهاحوزه از ياريبس -

  .بود عمده يبازارها از يبرخ در هوا و آب رييتغ استيس مهم تعهدات شاهد 2020 -

 ريغ ييبخشها در ژهيو به ،ريدپذيتجد يانرژ يهايفناور يريبكارگ و رشيپذ عيتسر درميمه نقش همچنان دولت يهااستيس
 مهم اريبس ينوآور و ريدپذيتجد يانرژ يهانهيهز كاهش به يابيدست يبرا همچنان هااستيس. كنديم فاايبرق ديتول از

  .هستند

 عالوه .بودند كرده وضع را ريدپذيتجد يهايانرژ از يتيحما يهااستيس جهان يكشورها همه باًيتقر ،2020 سال انيپا تا
 يهاتيفعال و رهايدپذيتجد به يشركت تعهدات قالب در دولت يهااستيس از خارج در ريدپذيتجد يهايانرژ استقرار ،نايبر

 راتييتغ نهيزم در شركت اقدامات مانند بازار بر يمبتن عوامل از يناش امر ناي.افتي ادامه يساتيتأس يهاشركت تيهدا تحت
  .بود ريدپذيتجد برق يهانهيهز كاهش و ييهوا و آب

	
  2020-2010 تجديدپذير، يهاانرژي نظارتي يهاسياست داراي كشورهاي تعداد 10 ريتصو

 اي ياضاف يمال يهامشوق كشورها موارد از ياريبس در. دهدمين نشان را استفاده مورد يمش خط انواع همه شكل: توجه
 يدارا كشور كي كه شودمي گرفته نظر در. اند كرده وضع ريدپذيتجد يهايانرژ از تيحما يبراميعمو يمال يهازميمكان
  .باشد داشته ياستان/يالتاياي يمل استيس كي حداقل كه يصورت در) شودمي محاسبه بار كي و( است يمش خط

 را خود اهداف كشور 165 ،جهان سراسر در. بود مهم اريبس ريدپذيتجد يانرژ اهداف در شرفتيپ يابيارز يبرا 2020 سال

 به مربوط اهداف نايشتريب. بودند كرده نييتع سال انيپا تا مختلف يهابخش در ريدپذيتجد يهايانرژ جذب شيافزا يبرا

 در تيموفق ،حال نايبا. بود نقل و حمل و شيسرما و شيگرما ،يانرژ يينها مصرف كل به مربوط اهداف و ،بود برق بخش

 بر هنوز تياكثر كه يحال در ،آمد دست به هدف 80 حدود ،كل در: است متفاوت اريبس 2020 اهداف به دنيرس يراستا

  .اندامدهين دست به) 2020 تا 2017 از اعم( موجود يهاداده نيآخر اساس
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 با ،نايبر عالوه. بودند دور خود ريمس از گريد يبرخ ،بودند خود اهداف به يابيدست به كينزد كشورها از يبرخ كه يحال در

 نكرده نييتع ندهاييسالها يبرا را يديجد اهداف هنوز كشور 30 حدود ،سال انيپا در كشورها 2020 اهداف افتني انيپا

 تعداد كه يحال در ،بود يانرژ يينها مصرف كل و شيسرما و شيگرما ،برق به مربوط آمده دست به اهداف از ياريبس. بودند

  )11 ريتصو.(بود نقل و حمل بخش درميك

	
  جديد اهداف تعيين و 2020 سال در تجديدپذير يهاانرژي اهداف به دستيابي در كشورها وضعيت 11 ريتصو

 كي در ريدپذيتجد منابع از يخاص سهم كه هستند اهداف يدارا بخشها نايدر كه است ييكشورها شامل فقط شكل: توجه
  .شودمين شامل هستند بخشها نايدر گريد اهداف يدارا كه را ييكشورها و دارند خاص سال

 در. بود يقو 2020 سال طول در عموماً ريدپذيتجد يهااستيس از تيحما كرونا بحران رغميعل و گذشته دهه روند ادامه
 يهايانرژ از حيصر تيحما شامل يريگهمه به مربوط بودجه يهابسته و ياقتصاد بهبود يهااستيس ،كشورها از يبرخ
 اختالالت كه يحال در .شد داده اختصاص يليفس يهاسوخت به يشتريب يهاتيحما ،يكل طور به اگرچه ،بود ريدپذيتجد

 قرار ريتأث تحت بود شده اجرا سال طول در كه را ريدپذيتجد يهايانرژ يهااستيس مجموعه يجهان ياقتصاد و يبهداشت
  . افتي كاهش ،هوا و آب راتييتغ نهيزم در شتريب اقدامات به پاسخ در ياقدامات نيچن ،داد

 ياسيس يتالشها ،ظهور حال در و توسعه حال در ياقتصادها از يبرخ در و ريدپذيتجد يهايانرژ ريدپذيتجد يبازارها در
 يانرژ به يدسترس شيافزا و يانرژ تيامن يارتقا ،تقاضا نيتأم يبرا ديتول و ريدپذيتجد يانرژ تيظرف شيافزا مانند را جينتا
  . است داده قرار تياولو در

 جمله از استفاده يبخشها تمام و بخش هر در توانيم را ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده و ديتول شبرديپ يهااستيس
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 2020 سال در ريدپذيتجد يهايانرژ يهااستيس شتريب. داد قرار هدف برق ديتول و نقل و حمل ،صنعت ،ساختمانها
 از تيحما شامل كه هوا و آب رييتغ جامع يهااستيس از كشور پنج حداقل اگرچه ،بود متمركز واحد بخش كي بر همچنان

 محصوالت توسعه و مبادله ،ديتول بر همچنان يتجار استيس. كردند ييرونما ،بود مختلف يهابخش در ريدپذيتجد يهايانرژ
  . گذارديم ريتأث خاص يكشورها در رهايدپذيتجد يبرا تقاضا نيهمچن و ريدپذيتجد يانرژ

 فصل ناي،حال نايبا. داشت ادامه يشهردار سطح در ريدپذيتجد يهايانرژ نهيزم در يگذار استيس يتوجه قابل مقدار
 استيس. دهديم پوشش ،است شده وضع ياستان /يالتايو يمل ،يامنطقه تيحاكم سطح در كه را ييهااستيس عمدتاً

  .است گرفته قرار بحث مورد ليتفص به شهرها در REN21 يجهان تيوضع گزارش در يشهردار

	3حاشيه 

   كرونا محرك يهابسته در ريدپذيتجد يهايانرژ 

 دالر ارديليم 732.5 حداقل جمله از ،يمال كمك دالر ونيليتر 12 از شيب جهان سراسر يهادولت كرونا بحران به پاسخ در
 ليآور تا اما ،بود ريدپذيتجد يهامشوق شامل محرك يهابسته از يبرخ اگرچه. كردند اعالم يانرژ به مربوط تيحما

 در ،شديم شامل را جهان سطح در هادولت توسط شده ارائه مبلغ كل از دالر ارديليم 264 حدود تنها مبلغ ناي2021
 6.75 يتيحما بسته شامل سنگ زغال از ميمستق يبانيپشت. بود يليفس سوخت محرك دالر ارديليم 309 از شيب كه يحال
 كارخانه كننده ديتول ،دوسان نيسنگ عيصنا به كره يجمهور يدالر ارديليم 2.5 كمك و هند سنگ زغال يدالر ارديليم

 ارديليم 1.3 و ييكانادا لوله خط به وام ضمانت و وام دالر ارديليم 4.4 شامل گاز و نفت از ميمستق تيحما. بود سنگ زغال
  .بود ايتانيبر در گاز و نفت يهاشركت به بهره كم وام) دالر ارديليم 1.7( پوند

 كرونا محرك بسته از درصد 30 حدود ،يامنطقه سطح در. شد ظاهر "سبز يابيباز" يهاتالش از ييهانمونه ،وجود نايبا
 مقاوم ،ريدپذيتجد برق ديتول جمله از ،رهايدپذيتجد و "پاك يابيباز" به) دالر ارديليم 921( وروي ارديليم 750 اروپا هياتحاد
 هند ،نيچ .است افتهي اختصاص يكيالكتر هينقل ليوسا و ريدپذيتجد دروژنيه، ريدپذيتجد يگرما ،ساختمانها يانرژ يساز
 يابيباز يهابرنامه در كشورها ناياگرچه ،شدند ريدپذيتجد يهايانرژ نهيزم در يگذار هيسرما به متعهد زين كره يجمهور و

 27 عيتسر يبرا) دالر ونيليم 4.6( پزو ارديليم 16 يآور جمع شامل ايكلمب برنامه. كردند تيحما زين سنگ زغال از خود
  .بود مربوطه يهاپروژه انتقال و ريدپذيتجد پروژه

 خدمات تداوم از نانياطم يبرا عمدتاً امر ناي.كردند كمك كرونا به پاسخ در دالر ارديليم 95 حدود در هادولت ،برق بخش در
 ديجد تيظرف يبرا يابودجه كشور نيچند اگرچه ،بود ريدپذيتجد منابع در زهيانگ جاداييجا به كنندگان مصرف بار كاهش و

 ديجد تيظرف گاواتيگ 2 ساخت يبرا دالر ارديليم 2 تعهد شامل لياسرائ يابيباز برنامه. كردند ارائه ريدپذيتجد يهايانرژ
PV يخانگ يهاستميس نصب برنامه يبرا دالر ونيليم 620 حدود هيجرين محرك برنامه. است يديخورش PV يديخورش 
  .داد اختصاص خانوار ونيليم 5 يبرا

 يانرژ يبرا يگذار هيسرما و ديتول بر اتيمال اعتبارات ديتمد شامل يدالر ارديليم 900 كمك بسته ،متحده االتايدر
 يهاخانه صاحبان يبرا دالر ارديليم 1.7 ،ييايدر باد يروين يبرا ديجد ياتيمال اعتبار ،يخشك در باد يروين و يديخورش

 ،يديخورش يانرژ يبرا) توسعه و قيتحق( توسعه و قيتحق بودجه دالر ارديليم 4 و ،ريدپذيتجد يانرژ نصب يبرا درآمد كم
  بود. ييگرما نيزم و يآب يانرژ ،باد يانرژ

 يگرما در يگذار هيسرما كيتحر منظور به يانرژ با مرتبط محرك يكمكها سهم نيشتريب ،صنعت يبخشها و ساختمانها در 
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 ارديليم 7 شامل فرانسه كرونا يتيحما بسته. بود موجود يساختمانها يانرژ يوربهره شيافزا و ساختمانها در ريدپذيتجد
 به كندمي قيتشو را ريدپذيتجد يگرما كه است يموارد جمله از ساختمان ينوساز از تيحما يبرا) دالر ارديليم 8.6( وروي

 دردر نظر گرفته شده است.  2050 سال تا كشور ساختمان ساختمان كل يبازساز يبرا تر گسترده هدف از يبخش عنوان
 طيشرا  سوئد و فرانسه ،شياتر  كشور سه تنها اما ،بود محرك كننده افتيدر نيبزرگتر ييهوا نقل و حمل ،نقل و حمل بخش

  .گرفتند نظر در يهوانورد محرك يبرا را "سبز"

 يانرژ با لزوماً اگرچه ،كردند ارائه را كرونا يكمك نقل و حمل يبرا دروژنيه و يكيالكتر نقل و حمل يبرا كشور چهار حداقل
 يبرق يخودروها از) دالر ارديليم 2.4( كرون ونيليتر 2.6 شامل كره يجمهور يابيباز بسته. است نبوده مرتبط ريدپذيتجد

 است داده اختصاص يبرق يخودروها يبرا) دالر ارديليم 13.5( وروي ارديليم 11 فرانسه برنامه. بود يدروژنيه يخودروها و
 يخودروها يبرا ارانهي) دالر ارديليم 7.3( وروي ارديليم 5.9 شامل آلمان يتيحما بسته. شوديم زين شارژ يهاستگاهايشامل كه
 حمل ييزدا كربن يبرا ريدپذيتجد دروژنيه يبرا) دالر ارديليم 8.6( وروي ارديليم 7 نيهمچن و شارژ يهارساختيز و يبرق
 شامل خودرو صنعت به اياسپان) دالر ارديليم 4.6( ييوروي ارديليم 3.8 كمك بسته از يبخش. بود نيسنگ عيصنا و نقل و

 .00050 به يكيالكتر يخودروها شارژ نقاط تعداد شيافزا هدف ،بودميعمو هينقل ليوسا به يرسان برق يبرا الزم اقدامات
  در نظر گرفت. ندهيآال كم يخودروها ديخر يبرا ارانهي و EV شارژ يبرا بودجه ،2040 سال تا 800.000 و 2023 سال تا

  ريدپذيتجد منابع و يمحل يمحتوا يازهاين ،تجارت استيس. 4 صندوق

. كردند ييرونما يمحل ريدپذيتجد يانرژ زاتيتجه ديتول كيتحر يبرا ييهااستيس از ييقضا حوزه نيچند ،2020 سال در
 ارزش بر اتيمال پرداخت از را پمپ يهانيتورب و يباد نيتورب يهاپره ،يديخورش يهاپنل مانند زاتيتجه يمال ،قايآفر در

 شبكه يهافرصت ارائه و يديخورش PV يهاپروژه يبرا مدت يطوالن يمال پشتوانه ارائه با نافاسويبورك. كرد معاف افزوده
 آغاز يديخورش يداخل PV صنعت جاداييبرا را يديخورش ياخوشه ابتكار ،كشور يديخورش صنعت يبرا آموزش و يساز
 ييگرما نيزم يبرا نوآورانه يمال نيتأم يهازميمكان نيتدو به متعهد اوگاندا يانرژ يمل استيس شده اصالح سينو شيپ. كرد

 اتيمال و افزوده ارزش بر اتيمال از تيمعاف ،درآمد بر اتيمال كسر جمله از مختلف يمال مداخالت قيطر از يديخورش و
 يهاسلول ديتول تيظرف قيتشو يبرا عيسر ديتول برنامه كي هند. است استهالك بر اتيمال يهامشوق شيافزا و يگمرك
 40 يديخورش يهاماژول واردات يبرا را يديجد يهاتعرفه 2022 ليآور از داشت قصد و داد ارائه يداخل يديخورش
. كرد بيتصو را "ديتول با مرتبط زهيانگ" نيهمچن هند دولت. كند وضع درصد 25 يديخورش يهاسلول يبرا و درصد
 و باال ييكارا با يداخل يديخورش PV ماژول ديتول جمله از ،كشور صادرات و ديتول يهاتيقابل شيافزا يبرا يابرنامه
 يورود حقوق محاسبه به ازين كه( يديخورش يهاپنل واردات يبرا هيترك ديجد مقررات. يميش سلول شرفتهيپ يهايباتر

 رايز ،است يديخورش يديخورش يهاپنل ترك كنندگان ديتول نفع به) دارد لوگرميك هر يازا به يديخورش يهاماژول
 يمحتوا شيافزا يبرا يابرنامه از يسعود عربستان. هستند گذشته سال چند از ترنيسنگ يكل طور به باال ييكارا با يهاماژول
  .داد خبر يداخل ريدپذيتجد يانرژ صنعت يهارهيزنج در يمحل

 رامياقدا ليبرز دولت. ندداد كاهش 2020 سال در را ريدپذيتجد يانرژ زاتيتجه واردات الزامات ييقضا يهاحوزه ريسا
 بنگالدش دولت. كرد وضع) هاابيرد و نورترهااي،هاماژول( يديخورش زاتيتجه يبرخ يبرا يدرصد 12 اتيمال حذف يبرا
 واردات يبرا را ييهاوام كه كرد اضافه خود سبز تحول صندوق به) دالر ونيليم 246( وروي ونيليم 200 سال طول در

 يرسان برق عيتسر يبرا ،سنگال در. دهديم ارائه اروپا از يانرژ يوربهره ياجزا و "ستيز طيمح با سازگار" محصوالت
  .كرد معاف افزوده ارزش بر اتيمال از را يديخورش PV برق ديتول زاتيتجه دولت ،ييروستا مناطق
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  مياقل رييتغ و يانرژ ريدپذيتجد استيس 22.

 ريدپذيتجد يژانر استقرار ميرمستقيغ اي ميمستق طور به توانديم ييهوا و آب راتييتغ كاهش يبرا شده بيتصو ياستهايس
 يهانهيهز شيافزا اي و يليفس يهاسوخت از استفاده تيممنوع اي حذف ،ياگلخانه يگازها انتشار حذف اي كاهش به الزام با را

 ميرمستقيغ طور به كه هوا و آب رييتغ يهااستيس. كند كيتحر رهايدپذيتجد به نسبت يليفس يهاسوخت از يناش يانرژ
 متيق يهارنامهب در مشاركت و توسعه ،ياگلخانه يگازها انتشار كاهش اهداف شامل كنديم تيحما ريدپذيتجد يهايانرژ از

 و آب راتييتغ يهااستيس ،موارد يبرخ در. است يليفس يهاسوخت فسخ اي تيممنوع و ،انتشار معامالت و كربن يگذار
  .است شده يطراح ريپذ ديتجد يهايانرژ استقرار ميمستق كيتحر يبرا زين ييهوا

  كنندمي يبانيپشت رهايدپذيتجد از ميمستق طور به كه ييهوا و آب يهااستيس 1.22.

 سال طول در زين ييهوا و آب راتييتغ كاهش يبرا تعهدات اما ،بود 2020 سال ياصل ياسيس مركز كرونا بحران اگرچه

 ياگلخانه يگازها اهداف رايز ،بود ييهوا و آب راتييتغ استيس يبراميمه عطف نقطه 2020 سال ،يكل طور به. بود برجسته

 به متعهد كشورها از ياريبس و كردند نييتع را يديجد اهداف كشورها ،ديرس انيپا به يجار سال در كشورها از ياريبس

 يمل شده نييتع) ديجد( يمل يمشاركتها ديبا سيپار توافقنامه امضاكنندگان ،مثال عنوان به. شدند كربن كاهش و حذف

)18NDC (را مهلت ناياروپا هياتحاد عالوه به كشور 40 حداقل و دهند ارائه 2020 سال انيپا تا انتشارات كاهش يبرا را 

 ،كردند اعمال 2020 سال طول در را ييهوا و آب راتييتغ ياضاف يهااستيس زين جهان يكشورها از ياريبس .كردند تيرعا

 اعالم و ايگلخانه يگازها تجارت اي كربن يگذار متيق يهابرنامه اتخاذ ،ياگلخانه يگازها انتشار اهداف نييتع جمله از

  )12 ريتصو. (يليفس سوخت فسخ اي تيممنوع

																																																								
18 Nationally	Determined	Contributions	
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  2021 اوايل سال اقليم، تغيير منتخب يهاسياست داراي كشورهاي 12 ريتصو

 انتشار خالص اهداف. است كربن اتيمال و انتشار معامالت يستمهايس شامل كربن يگذار متيق يهااستيس: توجه
 به قبالً كه يموارد نيهمچن و يمش خط اسناد اي قانون در كه است يموارد شامل و است آور الزام صفر ايگلخانه يگازها
-بخش در موجود و هدفمند يهاتيممنوع شامل يليفس يهاسوخت تيممنوع يهاداده. شودمي شامل ،است آمده دست

 يليفس سوخت تيممنوع ينوع ،اند شده مشخص پرچم با كه ييقضا يهاحوزه در. است شيگرما و نقل و حمل ،برق يها
  .دارد وجود بخش چند اي كي در

 "كربن از يخنث" و خالص صفر اهداف شامل توانديم و شودمي يكل انتشارات كاهش باعث ياگلخانه يگازها انتشار اهداف
 كل از درصد 47 حدود و افتي گسترش هاقاره تمام در باًيتقر انتشار كاهش ديجد تعهدات ،2020 سال طول در. باشد

 ،است وستهيپ وقوع به ايآس در كربن يطرف يب يهاوعده نيمهمتر از يبرخ) 4 جدول. (دهديم پوشش را يجهان انتشارات
 زغال ينيگزيجا تعهد جمله از( 2050 سال تا كره يجمهور و 2050 سال تا ژاپن ،2060 سال تا كه است ناينيچ هدف
  .شوند يخنث) رهايدپذيتجد با سنگ
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  2020 سال در مناطق/كشورها توسط شده تعيين كربن خنثي اهداف و صفر خالص انتشار 4 جدول

 صفر كاهش شامل و داشته اشاره كربن انتشار فقط اي ايگلخانه يگازها انتشار همه به تواندمي صفر خالص انتشار: توجه
 يجاها در كربن ييجو صرفه معادل بودجه با يتجار واحد كي از يناش كربن انتشار تعادل به يخنث كربن. شودمي انتشار

  .دارد اشاره گريد

 سطح در توانمي را كربن يطرف يب ،شودمي يتلق خالص كربن صفر انتشار مترادف كربن يطرف يب اوقات يگاه اگرچه
 شامل را يژگيو نايلزوماً خالص صفر كه يحال در ،آورد دست به ييقضا يهاحوزه ريسا از خسارت جبران از استفاده با يداخل

  .كردند بيتصو خالص /كربن يخنث صفر از كمتر را يگريد اهداف پرو و ايكن ،ايكلمب همراه به كشورها ناياز يبرخ. شودمين

 و يبانيپشت بابه تصويب رسيده و منتشر شده و  2019در سال   هدف نايكه است "هوا و آب يطرف يب" شياتر هدف -
 نيتأم به كمك يبرا كشورها ريسا از دالر ارديليم 10 ساالنه كشور نايگرا .داييم دست به يكاف يالملل نيب مساعدت

  .برد شيپ را هدف توانمي ،كند يآور جمع انتقال ناييمال

  .است صفر كربن انتشار هدف خالص يجنوب يقايآفر هدف -

  .دهديم پوشش را يجهان انتشارات كل از درصد 47 حدود 2020 سال يط ايگلخانه يگازها انتشار كاهش ديجد تعهدات
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 از حاصل يانرژ ينسب نهيهز شيافزا با كه دارد را ليپتانس نايياگلخانه يگازها تجارت و كربن يگذار متيق يهابرنامه
 64 حداقل ،2020 سال انيپا تا. دهد شيافزا ميمستق ريغ طور به را ريدپذيتجد يهايانرژ استقرار ،يليفس يهاسوخت
 برنامه اي ميمستق اتيمال قيطر از را كربن يگذار متيق يهااستيس) 2019 سال در 57 از( ياستان/يالتايو يمل دولت

 يهادهنده انتشار يبرا يبازرگان ستميس كي نگرو مونته ،سال طول در. اندشده متعهد اي كرده اتخاذ تجارت و تيمحدود
 جاداينديفرآ از يبخش عنوان به گازها انتشار يشيآزما يتجار برنامه كي كيمكز در و كرد يمعرف ايگلخانه يگازها ياصل
 بر محدود تيمحدود دادن قرار با را خود ايگلخانه يگازها تجارت برنامه وزلندين .كرد كار به شروع كاملتر يتجار ستميس

  .كرد تيتقو ،شودمي صادر برنامه نايتحت كه انتشار يمجوزها كل

 جذب توانديم كه است ييهوا و آب راتييتغ ميرمستقيغ يهااستيس گريد از يليفس يهاسوخت يجيتدر حذف و تيممنوع
- سوخت تيممنوع نوع نيترجيرا ،2020 سال در. كند كيتحر يينها استفاده مختلف يهابخش در را ريدپذيتجد يهايانرژ

 يبرا معموالً سنگ زغال كه آنجا از. بود سنگ زغال به مربوط بود شده وضع ياستان/يالتايو يمل سطح در كه يليفس يها
 را ريدپذيتجد يهايانرژ ديتول ميمستق ريغ طور به توانديم سنگ زغال تيممنوع ،رديگيم قرار استفاده مورد برق ديتول

 يهابرنامه از يبخش عنوان به 2020 سال در را خود سنگ زغال يهاروگاهين نيآخر سوئد و شياتر ،اروپا در. كند كيتحر
 قانون سال طول در دولت اما ،بود اجرا حال در سخت سنگ زغال حذف يبرا آلمان طرح اگرچه. كردند ليتعط مرحله حذف
 ارائه 2038 سال تا سنگ زغال يانرژ از استفاده يجيتدر كاهش يبرا را ياياستراتژ كه كرد، اجرا را سنگ زغال حذف

  .دهديم

 متعهد و كند عيتسر 2030 سال تا را خود بازده كم ومييقد يهاروگاهين سوم دو باًيتقر يليتعط تا شد متعهد ژاپن ،ايآس در
 سنگ زغال ديجد يهاروگاهين يهادرخواست تمام قيتعل نيپيليف دولت. دهد توسعه شتريب را ريدپذيتجد يهايانرژ كه شد
 ساخت حال در يهاكارخانه رفتمي انتظار اگرچه(كرد متوقف را ديجد سنگ زغال يهاكارخانه انيپا پاكستان و كرد اعالم را
  ).برسد انيپا به

 گاز و شيگرما نفت مانند( شيگرما يبرا يليفس يسوختها يجيتدر حذف از تيحما اي تيممنوع ،ساختمانها بخش در
. كند كيتحر آب و فضا شيگرما يبرا را ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده ميمستق ريغ طور به است ممكن) يليفس يعيطب
 ييهاتيمحدود آلمان يهاساختمان ديجد قانون ،يمل سطح در. دهديم رخ هايشهردار سطح در هاتيممنوع ناياز ياريبس
  .كنديم نييتع 2026 سال از نفت شيگرما يهاستميس نصب در را

 يجيتدر كاهش يبرا بالعوض يهاكمك عنوان به) دالر ونيليم 55( وروي ونيليم 45 خود 2020 بودجه در فنالند دولت
 در شيگرما يبرا را يگاز يهاسوخت تيممنوع ايتانيبر. گرفت نظر در يشهر و يمسكون يهاساختمان در نفت شيگرما
 به تعهد شامل ياسلوون هوا و آب و يانرژ يمل برنامه. بود نشده نييتع آن يبرا يمهلت هرچند ،كرد اعالم ديجد يهاخانه

  .شوديم 2022 سال از پس شيگرما روغن ديجد بخار يگهايد نصب و فروش تيممنوع

 هيپا بر نقل و حمل كيتحر باعث توانديم ايجاده نقل و حمل يبرا يليفس يهاسوخت تيممنوع ،نقل و حمل بخش در
 ليتسه بخش نايدر را ريدپذيتجد برق از شتريب استفاده توانديم كه شود يبرق هينقل ليوسا نيهمچن و يستيز يهاسوخت

 بيترت نيهم به) خودروي الكتريكي ٪100 يبرا اهداف اي( يداخل احتراق موتور يخودروها از استفاده تيممنوع. كند
 اعالم ژاپن دولت ،"سبز رشد" ديجد ياستراتژ از يبخش عنوان به ،2020 سال طول در. كندمي قيتشو را يبرقخودروي 

 برنامه .)است نشده يگذار هدف هرچند( دهديم انجام ندهايسال 15 در ينيبنز يخودروها حذف يبرا را ياقدامات كه كرد
 2030 سال تا وانت و يزليد و ينيبنز ديجد يخودروها فروش به تعهد شامل شده روز به اسكاتلند ييهوا و آب راتييتغ
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  .است

  .كرد اديپ ياديز تيمحبوب سنگ زغال مورد در ژهيو به 2020 سال طول در يليفس يهاسوخت يجيتدر حذف و تيممنوع

 تا را التاينايدر شده فروخته) ونيكام و خودرو( ديجد يمسافر يخودروها همه) متحده االتيا( ايفرنيكال ،يالتايسطح در
 2045 سال ات ديبا شده فروخته نيسنگ و متوسط يخودروها تمام كه يحال در ،دانديم صفر يندگيآال از يعار 2035 سال
) متحده االتيا( تماساچوس. دهديم قرار هدف را هاون و هاونيكامابتدا  جهان در ياستيس نيچن باشند صفر يندگيآال يدارا

  . كرد اعالم ممنوع 2035 سال تا را ديجد ينيبنز يخودروها فروش

 اي ممنوع را ياجاده نقل و حمل يبرا يليفس يهاسوخت از استفاده كه اندكرده اتخاذ را ييهااستيس زين شهرها از ياريبس
 ليوسا تيممنوع بر عالوه. كنديم جادايرا موتور بدون يسفرها زهيانگ كه ييهااستيس نيهمچن و كنديم محدود شدت به
 يبرخ ورود كردن محدود يبرا) 19LEZ( تيمامور كم مناطق از ايندهيفزا طور به شهرها ،يبرق يخودروها اهداف و هينقل
 دوچرخه و يروادهيپ يهارساختيز بر ياديز ديتأك هادولت ،2020 سال در. اندكرده استفاده شهرها مراكز به هينقل ليوسا از

 بودجه يبرا و شد اضافه يريگ همه با مرتبط يهانهيقرنط طول در "بازشو" يسوار دوچرخه خطوط رايز ،داشتند يسوار
  . شد داده اختصاص گريد يهامشوق و هاارانهي ،يسوار دوچرخه رساختيز

 سال تا كه كرد اعالم دانمارك. كردند لغو يليفس يهاسوخت اكتشاف از را خود تيحما 2020 سال در كشور دو حداقل
 يهاپروژه يبراميموع يمال منابع تمام كه كرد اعالم ايتانيبر. دهدمي انيپا يداخل گاز و نفت ديجد اكتشافات تمام به 2050

 بر يمبتن نگس زغال اكتشافات و يعيطب يگازها شتريب. ابدييم انيپا ،نفت از تيحما جمله از ،يليفس سوخت يالملل نيب
 ايتانيبر يداخل گاز و نفت اكتشافات شامل هياعالم ناي،حال نايبا. شوديم شروع 2021 سال در گريد اتيعمل و ليفس
 به يليفس يهاسوخت از راميعمو بودجه كه اند شده "ارانهي مبادله" اصطالح به ريدرگ نيهمچن كشورها از يبرخ. شودينم
  .كندمي منتقل دارتريپا يهانيگزيجا

	4حاشيه 

 از كه ييهايفناور ،يانرژ بخش در رهايدپذيتجد يسو به يمال تيحما رييتغ يبرا يالهيوس عنوان به "ارانهي مبادله"
. رخوردارندب بازار در يآشكار يايمزا از برخوردارند يدولت تيحما اشكال ريسا و ياتيمال يهاتيمعاف ،بالعوض يهاكمك

 و است ودهب جهان سطح در دالر ارديليم 478 بر بالغ 2019 سال در سنگ زغال و گاز ،نفت عيصنا به ميمستق يهاارانهي
 در شتريب اي درصد 38 حدود و بوده رشد حال در همچنان يليفس يهاسوخت ديتول يبرا ميرمستقيغ و ميمستق يهاارانهي

 در ولتد 10 از متشكل يگروه 2020 دسامبر در ،سيپار توافق سالگرد نيپنجم آستانه در. است افتهي شيافزا سال آن
  .كنند ذفح را يليفس سوخت يهاارانهي كه خواستند جهان رهبران از مشترك ياهيانيب انتشار با هاقاره همه باًيتقر

 در يليفس يهاسوخت كه رقابت دادن دست از و هيحاش كاهش جبران يبرا يليفس يهاسوخت ارانهي يهاطرح از يبرخ
 يهايانرژ به عيرس انتقال مانع هاارانهي ناي.است شده يطراح ،اند كرده تجربه ريدپذيتجد يانرژ كمتر يهانهيهز با مواجهه

  . است يضرور توسعه و هوا و آب يجهان اهداف به يابيدست يبرا كه است شده ريدپذيتجد

  :است ريز عناصر شامل يكل طور به ارانهي مبادله

  .يليفس يهاسوخت اتيمال شيافزا اي و يليفس يهاسوخت ارانهي حذف و كاهش •

																																																								
19 Low emission zones	
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  ؛) كربن يگذار متيق يهااستيس ،مثال عنوان به( يطيمح ستيز يهااتيمال از ياتيمال يدرآمدها از يشتريب سهم جاداي•

  .مربوطه يهارساختيز و يانرژ يوربهره ،ريدپذيتجد يانرژ به ياتيمال يدرآمدها و انداز پس سهم مجدد صيتخص •

  .تيجمع خاص يهاگروه به صيتخص قيطر از ياجتماع يمنف آثار كاهش •

  .كندمي تيحما يانرژ انتقال از گسترده طور به وجوه مجدد صيتخص همه نكهاياز نانياطم •

 ،2015 سال از. است شده منعكس رياخ يهاسال در برق ديتول تيظرف ترگسترده يروندها در اقدامات ناياز ياريبس
  . است گرفته يشيپ مجموع در ايهسته تيظرف و يليفس سوخت مجموع از ريدپذيتجد تيظرف با خالص ساتيتأس

 درآمد كم يهاگروه از كه يسوخت يهاارانهي اصالح يبرا تالش اما ،شوديم تصاحب ثروتمندان توسط هاارانهي شتريب اگرچه
 عقب به منجر تواندمي سوخت متيق شيافزا. باشد زيبرانگ بحث تواندمي يگاه) يشيگرما روغن ارانهي مانند( كندمي تيحما
 ناي با. يانرژ هياول يازهاين برآوردن در افراد ييتوانا كاهش و) دارند يكمتر درآمد كه يكسان بر يشتريب ريتأث( شود ينينش

 حذف يانرژ به يدسترس تيمحدود بدون توانمي را يليفس سوخت يهاارانهي ،يكاف يليتكم اقدامات يطراح قيطر از ،حال
 حال نيع در ،باشد رتريفق يخانوارها نفع به تواندمي يديخورش ييروشنا به ديسف نفت از ارانهي مبادله ،مثال عنوان به. كرد

 بهبود زيتم يهوا قيطر از را سالمت و داده كاهش را يليفس يهاسوخت به يوابستگ ،داده كاهش را ايگلخانه يگازها انتشار
  .بخشدمي

 كشور يهاارانهي كه داد نشان ليتحل كي. است كرده دنبال را ارانهي مبادله منطق گسترده طور به هند ارانهيهاي  استيس
 نايدر. است افتهي كاهش 2019 سال در دالر ارديليم 26 به 2014 سال در دالر ارديليم 35 از يانرژ انواع همه يبرا

 است توانسته هند. شد داده اختصاص نقل و حمل و "پاك يانرژ" به ايندهيفزا طور به ماندهيباق يانرژ يهاارانهي ،مدت
 از كنندگان استفاده بهتر دادن قرار هدف با يحد تا ،دهد كاهش را ريفق يهاخانواده يبرا يديكل سوخت ،ديسف نفت ارانهي

 تيظرف گاواتيگ 450 يبرا هند دولت اگرچه. زيتم پز و پخت و يرسان برق شيافزا با همراه ،نيگزيجا يهاسوخت از تيحما
 تيحما از شتريب هنوز كشور نايدر يليفس سوخت يهاارانهي اما ،است كرده نييتع هدف 2030 سال تا ريدپذيتجد يانرژ
  .است ريدپذيتجد منابع از يمال

 يهاكمك و هاارانهي رايز ،دهند شكل را ندهيآ يانرژ يهاستميس ياديز حد تا كه دارند را ليپتانس ناي يابيباز يهابسته
 يهابسته از استفاده خواستار يالملل نيب يهاسازمان. كنند عيتسر اي كرده خارج ريمس از را يانرژ انتقال توانندمي يمال
 به ميك يهادولت تاكنون اگرچه ،اند شده يليفس يهاسوخت ارانهي حذف يبرا يفرصت عنوان به يريگهمه از پس يابيباز
 را يمتفاوت گناليس ،شد يمعرف 2020 سال در كه يانرژ شده اصالح و ديجد يهااستيس شتريب. اندكرده عمل هيتوص ناي

 از ياريبس ،داشت وجود ريدپذيتجد يهايانرژ از ياديز تيحما يابيباز يهابسته از يبرخ در كه يحال در: كردمي ارسال
  . گرفتند ميتصم يليفس يهاسوخت از شتريب تيحما يبرا هادولت

  كنندمي يبانيپشت رهايدپذيتجد از ميمستق طور به كهميياقل يهابرنامه 2.22.

 يبرخ در ،شوندمين ريدپذيتجد يهايانرژ از تيحما شامل ميمستق طور به هوا و آب رييتغ يهااستيس اكثر كه يحال در
  .اندشده يطراح ريدپذيتجد يهايانرژ استقرار ميمستق كيتحر يبرا هوا و آب رييتغ يهااستيس ،موارد

 آب يبخش چند و جامع يهااستيس يالتاي اي ياستان اي و يمل ،ايمنطقه سطح در دولت شش حداقل ،2020 سال طول در
 تيحما استيس چند اي كي عناصر بر عالوه ،ريدپذيتجد يهايانرژ از ميمستق تيحما شامل كه كردند اتخاذ را ييهوا و
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  .شد ،شد ذكر قبالً كه ميرمستقيغ

 شامل 2030 سال تا درصد 55 ايگلخانه يگازها انتشار كاهش يبرا 2020 سال در اروپا هياتحاد تعهد ،مثال عنوان به
  .بود اروپا سبز ديجد بودجه عنوان به) دالر ونيليتر 1.2( وروي ونيليتر 1 اختصاص

 ،اقتصاد يبخشها متما در اقدامات انجام با 2050 سال تا هوا و آب نظر از يخنث قاره كي به اروپا ليتبد ياستراتژ نايهدف
 برق شيافزا كه( نقل و حمل به يرسان برق و هاساختمان در ريدپذيتجد ،ريدپذيتجد برق ديتول در يگذار هيسرما جمله از

  .است) كندمي ليتسه را بخش در ريدپذيتجد

 از يبخش عنوان به ريدپذيتجد يهايانرژ مختلف يهااستيس به متعهد نيهمچن انگلستان و فرانسه ،كشور سطح در
 يهايانرژ ديتول تيظرف به مربوط اهداف شامل 20فرانسه يانرژ ديجد يمل برنامه. شدند هوا و آب رييتغ جامع يهابرنامه
 دروژنيه مخلوط ٪10 شامل كه ريدپذيتجد يدروژنهايه يبرا يهدف ،است 2028 و 2023 يسالها يبرا ريدپذيتجد
 تا EV 660،000 اهداف و ساختمانها در يانرژ يور بهره به مربوط اهداف ،2028 تا ٪40-20 و 2023 سال تا يصنعت

  باشد.مي 2023 سال تا EVميعمو شارژ ستگاهاي100،000 و 2028 تا EV ونيليم 3 و 2023

 يهايگذار هياسرم به) دالر ارديليم 16( پوند ارديليم 12 حدود سبز يصنعت انقالب يبرا انگلستان "اينقطه 10 برنامه"
 4030 تا ييايدر يباد يروين هدف كي شامل ناي .كند خالص ييزدا كربن از را كشور نايتا دهدمي اختصاص يدولت

 ارديليم 1.8( پوند ارديليم 1.3 نايبر عالوه ،شودمي) حاضر حال در شده نصب گاواتيگ 10 از( 2030 سال تا گاواتيگ
. كندمي نيمتا بودجه ،كم العاده فوق اي صفر ندهيآال يخودروها يبرا يمال يهاكمك ،EV شارژ يهارساختيز يبرا) دالر
 و هاخانه يبرا يانرژ يوربهره يبرا بودجه ،ييايدر و يهوانورد يهاتيفعال از ايگلخانه يگازها انتشار كاهش يبرا

 و خودروها. يعموم يساختمانها و هاخانه در يحرارت پمپ 600000 نصب يبرا ديجد هدف كي و ميعمو يساختمانها
  مي باشد. 2030 سال تا هاون

 عدم يابر 2050 سال در خود هدف به كشور نايدنيرس يبرا را ييهابرنامه كره يجمهور ديجد سبز قرارداد ،ايآس در
 گاواتيگ 42.7 به باد يروين و يديخورش PV تيظرف شيافزا ،كربن اتيمال وضع شامل كه كندمي ميترس كربن يساز يخنث
 قرار هدف ،يعموم ساختمان 225.000 در يديخورش PV نصب ،)2019 سال در گاواتيگ 12.7 از( 2025 سال تا

 و EV شارژ ستگاهاي 45000 بودجه ارائه ،2025 سال تا يدروژنيه هينقل لهيوس 200.000 و EV ونيليم 1.13 دادن
  است. شارژ ستگاهاي450

 يهايانرژ در يگذار هيسرما تيهدا يبرا را يستيز يهاسوخت و ريدپذيتجد ديجد يهااستيس مبابوهيز ،قايآفر در
 با سهيمقا در( ايگلخانه يگازها انتشار يدرصد 33 كاهش در كشور هدف به يابيدست يبرا يراه عنوان به ريدپذيتجد

 گاواتيگ 1.1 هدف: است ريز موارد شامل ريدپذيتجد يهايانرژ يمل استيس. كرد يانداز راه ،2030 سال تا) معمول
 ،2030 سال تا گاواتيگ 2.1 و) كشور برق منبع كل از درصد 16.5 اي( 2025 سال تا شده نصب ريدپذيتجد برق تيظرف

 يهاستميس از ينزبايم يبرا ديجد يساختمانها هيكل الزام و ريدپذيتجد ديتول ساتيتأس يبرا ياتيمال يهاتيمعاف با همراه
PV يديخورش.  

 كانادادالر  50 از كربن اتيمال شيافزا يبرا تعهد شامل كه كرد منتشر ييهوا و آب طرح كي كانادا ،يشمال يكايآمر در
 15 نيهمچن و ،2030 سال تا تن هر در) كايآمر دالر 133( كانادادالر  170 به 2022 سال در تن در) آمريكا دالر 39(

																																																								
20 Programmation	pluriannuelle	de	l'énergie 	
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 6.7 كانادا كبك استان. باشدمي نقل و حمل و صنعت ،ساختمان يبرا) دالر ارديليم. است) كايآمر دالر 11.7( كانادا ارديليم
 درصد 37.5 هاندهيآال انتشار كاهش شامل كه كرد بيتصو را هوا و آب رييتغ طرح) دالر ارديليم 5.2( كانادا دالر ارديليم
 ديجد ينيبنز يسوار يخودروها فروش تيممنوع ،2050 سال تا كربن يطرف يب هدف ،2030 سال تا 1990 سطح ريز

  .است

 ميمستق تيحما شامل كه كردند بيتصو را هوا و آب يبخش چند و جامع يهااستيس دولت 6 تنها ،2020 سال طول در
  .شدمي ريدپذيتجد منابع از

  ساختمانها در شيسرما و شيگرما 32.

 يجهان انتشار در و است يانرژ توجه قابل يينها مصرف كي يمسكون و يتجار يهاساختمان جمله از ساختمانها بخش
 ارتباط در يالتيا/ياستان و يمل سطح در يگوناگون يهااستيس يكيالكترون و يخانگ لوازم هيتغذ. دارد نقش ايگلخانه يگازها

 يحرارت ،ييگرما نيزم( يحرارت ريدپذيتجد يانرژ جمله از رهايدپذيتجد با ميمستق ريغ و ميمستق شيسرما و شيگرما با
 كننده خنك ليوسا و شيگرما يانرژ نيتام يبرا تواندمي كه( ريدپذيتجد برق و توده ستيز بر يمبتن يانرژ ،)يديخورش
  ) استفاده شود. يحرارت يهاپمپ مانند

 شتريب اگرچه و دهدمي ليتشك را يانرژ يينها مصرف كل از درصد 25 حدود ساختمانها در شيسرما و شيگرما يتقاضا
 از شتريب استفاده يبرا يتوجه قابل ليپتانس اما ،شودمي نيتأم يليفس يهاسوخت توسط حاضر حال در مصرف ناي

  .دارد وجود رهايدپذيتجد

 يطراح شيسرما و شيگرما در آنها از استفاده شبرديپ يبرا كه ييهااستيس ،ريدپذيتجد يهايانرژ عيوس ليپتانس رغميعل
  .است جيرا نقل و حمل اي برق يهابخش به مربوط يهااستيس از كمتر است شده

 اهداف قيطر از را هاساختمان شيسرما و شيگرما يبرا ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده و ديتول توانندمي گذاران استيس
 ييهااستيس و كندمي يبانيپشت شيسرما و شيگرما به يرسان برق از كه ييهااستيس، دستورات ،يمال يهامشوق ،يقانون
 يشيسرما و يشيگرما ميرمستقيغ طور به كه يياستهايس. ببرند شيپ ،كندمي يبانيپشت ريدپذيتجد ايمنطقه شيگرما از كه

 يندگيآال خالص ياستانداردها و سوخت بر اتيمال ،يليفس يهاسوخت فسخ اي تيممنوع شامل كندمي قيتشو را ريدپذيتجد
  .است ساختمانها يبرا صفر

 و برق ديتول ياستهايس به نسبت ساختمانها شيسرما و شيگرما استيس تحوالت ،گذشته يهاسال مانند ،2020 سال در
) شيسرما و شيگرما يرسان برق و يانرژ يور بهره ،يمال يهامشوق جمله از( تحوالت از يبرخ اگرچه. بود نادرتر نقل و حمل
 49 از( بودند شده هاساختمان شيسرما اي و شيگرما ريدپذيتجد اهداف به متعهد كشور 19 تنها سال انيپا در اما ،داد رخ

 نيهم در. داشتند ريدپذيتجد يانرژ اهداف كشور 137 كه يحال در )2020 ندهيآاهداف ليدل به ،2019 سال در كشور
 و يتجار ،يصنعت ،يمسكون ساتيتاس( بخشها تمام در را ريدپذيتجد يگرما از يبانيپشت يهااستيس كشور 10 تنها ،حال
 يكشورها در ژهيو به ،شيسرما يبرا تقاضا شيافزا با شيسرما به عالقه) 13 ريتصو	. (بودند داده پوشش سال انيپا تا) يعموم

 نشده ليتبد ريدپذيتجد كننده خنك يبرا يشتريب اهداف و هااستيس به هنوز ناي اما ،است افتهي شيافزا توسعه حال در
  . است

 الحسنه قرض يهابرنامه و ياتيمال يهامشوق ،هافيتخف ،بالعوض يهاكمك جمله از ساختمانها يبرا يمال يهامشوق
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 ديجد تحوالت همه. بود 2020 سال طول در ساختمانها ريدپذيتجد شيسرما و شيگرما قيتشو يبرا اقدامات نيترمتداول
  .داد شيافزا را اتيمال كسر قابل "يطيمح ستيز پاداش" يايمزا ايتالاي،مثال عنوان به؛ است داده رخ اروپا در

 يگرما شامل ،كندمي جبران را محصول بازار ارزش و هايفناور نهيهز نيب تفاوت كه رهايدپذيتجد يبرا هلند ارانهي برنامه طرح
) دالر ونيليم 1.4( پوند ونيليم 1 اسكاتلند ،)يديخورش يحرارت يهاستميس و توده ستيز ،ييگرما نيزم مانند( ريدپذيتجد
 و كرد ارائه ،كنندمي استفاده ساختمانها يبرا ريپذ ديتجد برق يهاحل راه اي و كربن كم يگرما از كه ييهاپروژه يبرا

 5.5( ورويميليون  4.5 پرتغال. كرد ديتمد 2022 مارس 31 تا را خود يداخل ريدپذيتجد يگرما قيتشو طرح انگلستان
 مقاوم جمله از ،ساختمانها در يانرژ يور بهره و ييزدا كربن يبرا ييهامشوق كه يانرژ يوربهره براي برنامه )دالر ونيليم

  اختصاص داد. كندمي فراهم ،رهايدپذيتجد با آنها يساز

 جذب در يديكل نقش تواندمي ،است ريدپذيتجد يانرژ يهاستميس استقرار مستلزم كه ساختمان يانرژ ياجبار يكدها
 رهايدپذيتجد كه يزمان يحت. باشد داشته يساز مقاوم و ديجد يسازها و ساخت در ژهيو به ،ريدپذيتجد شيسرما و شيگرما
 ساختمانها يانرژ يتقاضا بر يمثبت ريتأث يدارا توانندمي كدها ناي،ستندين ازين مورد ساختمان يانرژ يكدها در صراحت به
 اي ياجبار يكدها يدارا كشور 67 ،2020 سال انيپا تا. دارند ازين يانرژ يوربهره بهبود به معموالً رايز شته باشنددا

 يبرا ياجبار يكدها يدارا كشور 40 حداقل). 2019 سال در 73 با سهيمقا در( بودند ساختمان يانرژ داوطلبانه
  .هستند يمسكون ريغ و يمسكون يساختمانها

	
  2020 پايان تا تجديدپذير، سرمايش و گرمايش ملي نظارتي و مالي يهاسياست بخشي پوشش 13 ريتصو

 نقشه زدن هيسا يبرا استفاده مورد يمش خط انواع. استميعمو و يتجار ،يصنعت ،يمسكون امكانات شامل بخشها: توجه
 دستورات. است هيتغذ يهاتعرفه و وام ،اتيمال كسر ،ياتيمال اعتبارات ،فيتخف ،يگذار هيسرما يهاكمك/ارانهي شامل
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. است مشخص يفناور از استفاده مانند ،گرما يبرا ريدپذيتجد خاص استاندارد كي تيرعا به ملزم ريدپذيتجد يهايانرژ
 متيق ،يليفس يهاسوخت يجيتدر حذف از تيحما ،يليفس يهاسوخت تيممنوع شامل يتيحما يهااستيس ريسا

  . دهدمين نشان يمحل سطح در را هااستيس شكل. است توسعه و قيتحق از تيحما و گرما يبرا دي اكسيد كربن يگذار

 پوشش را بخشها همه 2020 سال انيپا تا كه بودند برخوردار ريدپذيتجد يگرما از يبانيپشت ياستهايس از كشور 10 تنها
  .دادمي

 سال در ديجد ريدپذيتجد يانرژ ازين مورد 2 حداقل ،شدندمين شامل را ريدپذيتجد يانرژ يازهاين كدها همه كه يحال در
 2018 سال در كهميالزا .)نشد اضافه يالزامات نيچن كه 2019 سال برخالف( شد اضافه ساختمان يانرژ كد به 2020

 در ،شد اجرا 2020 سال در ،شد بيتصو يديخورش يهاپنل به مجهز ايفرنيكال در ديجد يهاخانه همه بودن مجهز يبرا
 از يبرخ ،برعكس .كرد اعالم يديخورش يانرژ با سازندگان يبرا را يانرژ اعتبار ياضاف يهانهيگز واشنگتن التايكه يحال

 كه ،سوتا نهيم مانند ،كردند اضافه خود ساختمان يكدها در ريپذ ديتجد يهايانرژ يبرا را ييهاتيمحدود ييقضا يهاحوزه
 نيتخم كهمياقدا - است كرده ممنوع يمناياطياحت كي عنوان به را سقف يمتر 0.9 فاصله در يديخورش يهاپنل دادن قرار
  . كند كوچكدرصد  20 حداقل را يديخورش PV يبرا موجود يفضا شودمي زده

 يهايانرژ نفوذ تواندمي شيسرما و شيگرما يكيالكتر ،شود ديتول ريدپذيتجد منابع از استفاده مورد برق كه يصورت در
 و است شيافزا حال در شيسرما و شيگرما شدن يبرق ،يجهان سطح در. دهد شيافزا ساختمان بخش در را ريدپذيتجد

. شودمي استفاده ساختمانها يبرا يحرارت يهاپمپ و بخار يهاگيد ،يبرق يبخار توسط يجهان برق ديتول از درصد 11 حدود
 يسوختها بر اتيمال شيافزا ضمن( ساختمانها شيگرما يبرا ريدپذيتجد برق از استفاده يبرا ياتيمال يهامشوق دانمارك

 با يعيطب گاز و نفت بخار يهاگيد ينيگزيجا يبرا) دالر ارديليم 0.38( كرون دالر ارديليم 2.3 و) شيگرما يبرا يليفس
  .داد اختصاص ريدپذيتجد حرارت

 ديتول 2020 سال در ريپذ ديتجد منابع از را خود برق از درصد 95 بايتقر كه ،)كانادا( ايكلمب شيتيبر ،يمل ريز سطح در
 يبرا دالر ونيليم 45 ايفرنيكال ،متحده االتاي در. كرد برابر دو را يمسكون يحرارت يهاپمپ موقت فيتخف ،كردمي

 صفحات نصب يبرا مشاغل و خانوارها به اتيمال دالر 6000 مبلغ كويومكزين و كرد نيتأم يحرارت پمپ يبرق يهاآبگرمكن
PV تا شد متعهد اياسترال تختيپا نيسرزم. كرد ادهآم آب كردن گرم يبرا يديخورش يحرارت يهاستميس اي يديخورش 

با  ريپذ ديتجد درصد 100 يكيالكتر شيسرما و شيگرما ستميس كي شامل ،ريدپذيتجد كامل يانرژ با مارستانيب كي
  .بسازد) كايآمر دالر ونيليم 383( اياسترال استرال ونيليم 500 سرمايه گذاري

 ونيسيكم ،2020 سال در. باشد يينها كاربران به ريدپذيتجد يهايانرژ ورود نقطه تواندمي ريدپذيتجد ايمنطقه شيگرما
 يرومان در ايمنطقه شيگرما يهاستميس ليتبد از تيحما يبرا را) يدالر ونيليم 184( ييوروي ونيليم 150 برنامه اروپا

 شيگرما يهاشبكه دارندگان به كه داد ارائه را ايبرنامه لهستان. كرد بيتصو ريپذ ديتجد يهايانرژ به يليفس يهاسوخت از
  .دهدمي ارائه آنها ستميس به گرما اتالف اي ريدپذيتجد يانرژ افزودن يبرا وام و يمال كمك ايمنطقه

 در. هستند ساختمانها يحرارت يتقاضا كاهش يبرا ايصرفه به مقرون يهانهيگز اغلب يانرژ يور بهره به مربوط ياستهايس
 تا ساختمان يگازها انتشار يدرصد 60 كاهش آن هدف كه كرد يانداز راه را "ينوساز موج" اروپا هياتحاد ،2020 سال
 سهم قيتصد شامل ينوساز موج. است يانرژ با مرتبط يهاساختمان ينوساز ساالنه نرخ شدن برابر دو با 2030 سال
 قرار كه ،يياروپا ابتكارات از گريد يكي. است شتريب يانرژ يور بهره الزامات به يابيدست يبرا محل در موجود يرهايدپذيتجد
 يور بهره جمله از ،ساختمانها مورد در نانيكارآفر و كارشناسان يهمكار ليتسه منظور به ،شود آغاز 2022 سال در است
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 نهيهز سوم دو تا دهدمي را امكان نايخانه صاحبان به انگلستان سبز خانه نهيهز كمك ديجد طرح ،انگلستان در. است يانرژ
  .كنند افتيدر يدولت ارانهي از را يانرژ يور بهره بهبود

 جمله از ،است ندهايسال 10 در ساختمانها ساختن كارآمدتر يبرا ايبودجه شامل لياسرائ يانرژ يور بهره يمل يمل طرح
 مانكارانيپ الزام و ديجد يساختمانها در يانرژ يبند رتبه ادغام ،يواردات يكيالكتر محصوالت بودن كارآمدتر از نانياطم با
 پاك يانرژ ييدارا وام برنامه متحده االتايواشنگتن التاي،يمل ريز سطح در. فروش هنگام يانرژ بازده يبند رتبه يبرا
 و موجود يساختمانها يبرا ريدپذيتجد يانرژ يساز مقاوم و يانرژ يوربهره نهيهز نيتأم يبرا را) 21PACE( شده يابيارز
  .كرد اجرا ديجد

  صنعت 42.

 همانند. كنندمي استفاده مختلف يازهاين رفع يبرا يحرارت يانرژ از يصنعت يندهايفرآ از يبرخ برق، از استفاده بر عالوه
 يصنعت يندهايفرآ در) گرما يبرا تهيسيالكتر يانرژ هم و ميمستق يحرارت يانرژ هم( يحرارت يانرژ يتقاضا ساختمانها،

 ديتجد يحرارت يرژان قيطر از ماًيمستق توانمي را تقاضا ناي	.شودمي شامل را يجهان يانرژ يينها مصرف از درصد 25 حدود
 به ،ريدپذيجدت برق از ميمستق ريغ ايو  كرد نيتام) ييگرما نيزم و يديخورش يحرارت يانرژ ،توده ستيز جمله از( ريپذ

  كرد. تامين شود ديتول ريدپذيتجد منابع از استفاده مورد برق كه يشرط به يحرارت يهاپمپ قيطر از مثال عنوان

 يانرژ ،حاضر لحا در. شود استفاده صنعت در يانرژ يازهاين از يبرخ برآوردن يبرا تواندمي نيهمچن ريدپذيتجد دروژنيه
  .شودمي شامل را) 2019 سال در درصد 90 بايتقر( صنعت در ريدپذيتجد يگرما از استفاده كل باًيتقر يكيولوژيب

. است سدستر در گسترده طور به يصنعت مصارف يبرا نييپا يدما در حرارت نيتأم يبرا ريدپذيتجد يانرژ يهاحل راه
 ياسيمق به هنوز ريدپذيتجد يهايفناور ،مانيس و فوالد مانند ،دارند باال يدما در حرارت به ازين كه يعيصنا يبرا ،حال نايبا
 شينما و سعهتو ،قاتيتحق و اهداف ،استيس قيطر از دولت تيحما ،نيبنابرا. اند دهينرس يليفس يهاسوخت با رقابت يبرا
)RD	&	D (شيرماس و شيگرما استيس ينوع يدارا كشور 32 تنها ،2020 سال انيپا تا ،وجود نايبا. است مهم همچنان 

  ).2019 سال از رييتغ بدون( بودند صنعت يبرا ريدپذيتجد

 پوند ونيليم 139 انگلستان ،مثال عنوان به. بود يمال يهامشوق 2020 سال طول در استيس از تيحما شكل نيتر جيرا
 يليفس يگازها از رييتغ جمله از ،ايگلخانه يگازها انتشار كاهش يبرا صنعت يهاتالش از تيحما يبرا) دالر ونيليم 189(
 گاز و گرما ،برق ديتول ارانهي يصنعت بخش يهاشركت به هلند. داد شنهاديپ ،نيسنگ عيصنا يبرا ريدپذيتجد دروژنيه به

 يبرا سال 10 مدت هب ارانهي) دالر ونيليم 413( كرون ارديليم 2.5 دانمارك. داد ارائه را خودشان استفاده يبرا ريدپذيتجد
 يگازها ريسا و وگازيب يبرا) دالر ونيليم 479( كرون دالر ارديليم 2.9 نيهمچن و صنعت در يوربهره بهبود و يرسان برق
خيلي مرتبط  اين امر اگرچه .داد اختصاص ،دهد اختصاص تواندمين ريدپذيتجد برق كه صنعت از ييبخشها يبرا ريدپذيتجد

 يراب) كايآمر دالر 135،772 تا 1،358( پوند 100000 تا 1000 بهره بدون يوامها اسكاتلند اما ،ستين صنعت با
 يرارتح يهايفناور ،توده ستيز بخار يهاگيد جمله از( شيگرما يبرا ريدپذيتجد نصب يبرا متوسط و كوچك يشركتها
  را داد. )يبرق يحرارت يهاپمپ و يديخورش

 يط كه شد متعهد كايجامائ. شد انجام ياريآب يهاستميس بهبود هدف با سال طول در هااستيس شتريب ،يكشاورز بخش در
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 از مصر. كند هيتغذ شودمي اداره يديخورش PV با تنها ياريآب يمل ونيسيكم توسط كه را ياريآب يهاستميس تمام سال دو
 جمله از ،ياريآب ستميس نيچند ينوساز يبرا) دالر ونيليم 11.6( پوند مصر ونيليم 184 يگذار هيسرما يبرا خود برنامه
 متعهد ،خود ديجد ييهوا و آب برنامه از يبخش عنوان به ،كانادا. داد خبر برق عرضه بهبود يبرا يديخورش PV به آنها زيتجه
 توسعه يبرا خود يكشاورز بخش از تيحما يبرا) آمريكا دالر ونيليم 130( كانادا دالر ونيليم 166 يگذار هيسرما به
  .شد) رهايدپذيتجد جمله از( "پاك يهايفناور"

	5حاشيه 

  ريدپذيتجد دروژنيه استيس از يبانيپشت

 مواد از استفاده با و ريدپذيتجد از استفاده با يرسان گاز اي زيالكترول قيطر از كه است يانرژ حامل كي ريدپذيتجد دروژنيه
 يبرا آن از اي ،سوزاند نقل و حمل اي حرارت در استفاده يبرا ماًيمستق توانمي را دروژنيه. شودمي ديتول ريپذ ديتجد هياول
 يفرصت ،ازين صورت در برق به ليتبد و رهيذخ ييتوانا بر عالوه دروژنيه. كرد استفاده يسوخت يهاليپ قيطر از برق ديتول
 فراهم هاساختمان در بلكه نقل و حمل و صنعت در عمدتا ،برق بخش از خارج به ريدپذيتجد يهايانرژ نفوذ شيافزا يبرا را

 يبرا يعيطب گاز با همچنان جهان سراسر در استفاده مورد و شده ديتول دروژنيه تمام باًيتقر ،2020 سال در. آوردمي
  .شدمي ديتول يصنعت هياول ماده كي عنوان به استفاده

 دروژنيه يريگيپ به متعهد آنها همه اگرچه ،كردند استيس اعالم دروژنيه از تيحما در سال طول در دولتها از يتعداد
 اياسترال و اروپا در ژهيو به ،ريدپذيتجد دروژنيه به مربوط توجه قابل ياسيس شرفتيپ نيچند ،حال نايبا. نبودند ريدپذيتجد

  .است داده رخ نيالت يكايآمر در نيهمچن و) 2019 سال مانند(

 نيتأم زريالكترول تيظرف گاواتيگ 6 هدف شامل كه كرد يمعرف را دروژنيه ديجد ياستراتژ كي اروپا هياتحاد ،اروپا در
. شودمي 2030 سال تا ريدپذيتجد دروژنيه زيالكترول تيظرف گاواتيگ 40 و 2024 سال تا ريدپذيتجد يكيالكتر يانرژ

 2030 سال تا گاواتيگ 5 تيظرفبه ميزان  دروژنيه ديتول شيافزا يبرا ييهابرنامه شامل را خود دروژنيه ياستراتژ آلمان
 7 تا شد متعهد نيهمچن آلمان .كرد آغاز يانرژ ريدپذيتجد منابع از مازاد برق از استفاده با 2040 سال تا گاواتيگ 10 و
  .كند يگذار هيسرما ريدپذيتجد دروژنيه از استفاده و ديتول ارتقاء يبرا) دالر ارديليم 8.6( وروي ارديليم

 از استفاده بر آنها از يكي كه كرد اعالم دروژنيه ديتول پروژه پنج يبرا بودجه) دالر ونيليم 38( پوند ونيليم 28 ايتانيبر
 تيحما يبرا) دالر ونيليم 420( كرون نروژ ارديليم 3.6 نروژ. بود متمركز ريدپذيتجد دروژنيه ديتول يبرا ييايدر باد يروين

 رهيذخ و جذب با يليفس يهاسوخت( "يآب" دروژنيه به) يليفس يهاسوخت از شده ديتول( يخاكستر دروژنيه از حركت
 دروژنيه ديتول شيافزا برنامه از اياسپان .داد اختصاص) ريدپذيتجد دروژنيه( "سبز" دروژنيه به تينها در و) كربن
. كرد نييتع 2030 تا گاواتيگ 4 و 2024 تا هدفمگاوات ظرفيت  600 تا 300 كه شامل كرد ييرونما ريدپذيتجد

 ريدپذيتجد دروژنيه گاواتيگ 25 و كرد اعالم ديجد يزرهايالكترول يبرا) دالر ونيليم 136( پوند ونيليم 100 اسكاتلند
 استقرار از تيحما يبرا) دالر ونيليم 54( اياسترالدالر  ونيليم 70 دولت ،اياسترال در .كرد يگذار هدف 2050 سال تا را

 هيسرما يبرا بودجه) دالر ونيليم 230( اياسترال دالر ونيليم 300 و شد متعهد ريدپذيتجد دروژنيه ديجد پروژه دو حداقل
  .كرد جاداي ديجد ريدپذيتجد دروژنيه صنعت در يگذار

 دروژنيه يبرا) دالر ونيليم 38( اياسترال دالر ونيليم 50 و ريپذ ديتجد دروژنيه اقدام برنامه كي يتاسمان ،التاي سطح در
 دروژنيه يفناور ديتول و ديتول ،قيتحق مركز كي به شدن ليتبد يبرا ياستراتژ كي از يشمال قلمرو. كرد اعالم ريدپذيتجد
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 صنعت از تيحما يبرا سال چهار يط) دالر ونيليم 7.7( اياسترال دالر ونيليم 10 نزلنديكوئ .كرد ييرونما ريدپذيتجد
  .كرد اعالم ريدپذيتجد دروژنيه

 كي به 2040 سال تا كشور توسعه آن هدف كه كرد ييرونما سبز دروژنيه يمل ياستراتژ كي از يليش ،نيالت يكايآمر در
 ،ريدپذيتجد دروژنيه ديتول و استفاده يبرا مقررات جادايبه متعهد ياستراتژ ناي .است يجهان صادركننده و كننده ديتول
 يبرا يخصوص بخش و دولت دعوت و ،ريدپذيتجد دروژنيه. است مرتبط يجهان يهاوهيش نيبهتر ليتحل و هيتجز يبرا
 ياستراتژ. كندمي مشخص را يخصوص بخش با يمال نيتأم يفرصتها كه 2025 سال تا ياتيعمل برنامه و راه نقشه نيتدو
 درصد 27 تا 18 نيب ايگلخانه يگازها انتشار كاهش يبرا ريدپذيتجد دروژنيه نييتع با را كشور NDC نيهمچن يليش
 ،دادند توسعه را دروژنيه يمل يهاياستراتژ فرانسه و كانادا ،مثال عنوان به .كندمي روز به يليفس يهاسوخت ينيگزيجا با
  .نشدند ريدپذيتجد دروژنيه توسعه به متعهد اما

 يكشورها در گريد گاواتيگ 40 و خود يمرزها در زريالكترول گاواتيگ 40 نصب خواهان اروپا هياتحاد ،2030 سال تا
 با ليفس بر يمبتن دروژنيه( "يآب دروژنيه" اروپا هياتحاد ياستراتژ. شوند صادر اروپا هياتحاد به توانندمي كه است مجاور
 ،ابديمي كاهش ريپذ ديتجد دروژنيه نهيهز كه يحال در دروژنيه جيتدر يبرا ايلهيوس عنوان به را) كربن رهيذخ و جذب

  .كندمين محدود
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  2020 تجديدپذير، هيدروژن براي هاسياست و اهداف 5 جدول

  نقل و حمل 52.

 يگازها انتشارات چهارم كي حدود و است ريدپذيتجد يهايانرژ از سهم نيكمتر يدارا نقل و حمل بخش ،جهان سطح در
 نقل و حمل بخش در ريدپذيتجد يهايانرژ سهم ،2020 سال انيپا تا. شودمي شامل را جهان يانرژ به مربوط ايگلخانه
 سطح در كه را ريدپذيتجد يانرژ نقل و حمل يهااستيس بخش ناي. است نكرده رييتغ قبل سال به نسبت كه بود درصد3.7

  .دهدمي پوشش ،است شده وضع يالتيا-ياستان و يمل
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  ايجاده نقل و حمل 1.52.

 استفاده و يستيز يسوختها از تيحما ميمستق يهااستيس شامل ايجاده نقل و حمل در رهايدپذيتجد قيتشو يهااستيس
 ،يليفس يسوختها تيممنوع مانند ،هوا و آب رييتغ ياستهايس يبرخ نيهمچن و يبرق هينقل ليوسا در ريدپذيتجد برق از
  .است ندهيآال بدون يخودروها الزامات و كربن يگذار متيق

  ايجاده نقل و حمل در يستيز يهاسوخت 2.52.

 ياستهايس. دادند ادامه ايجاده نقل و حمل بخش در را ريدپذيتجد يانرژ سهم نيشتريب يستيز يهاسوخت ،2020 سال در
 يسوختها بيترك يدستورالعملها ،يستيز يسوختها بيترك اهداف شامل يستيز يسوختها از استفاده اي ديتول از تيحما

 يهاسوخت ديتول از تيحما وميعمو تداركات يهابرنامه ،يمال يهامشوق ،شرفتهيپ يستيز يسوختها از تيحما ،يستيز
  .باشدمي هارساختيز بيترك و يرسان سوخت ،يستيز

 يستيز يهاسوخت هدف متحده االتاي .شد اعالم 2020 سال در يستيز يهاسوخت بيترك يبرا ديجد هدف سه حداقل
 را يقانون پاراگوئه .دهدمي ليتشك 2050 سال تا را ٪30 و 2030 سال تا متحده االتاينقل و حمل يهاسوخت ٪15 را

 رقم نايكه يحال در ،كندميميالزا 2022 سال در را درصد 5 و 2021 سال در درصد 4 را زليوديب بيترك كه كرد وضع
  .بود درصد 3 ،2020 سال در

 نقل و حمل در ريدپذيتجد يمحتوا از نانياطم يبرا هااستيس نيپركاربردتر همچنان يستيز يهاسوخت بيترك دستورات
 ريتصو. (داشتند) 2017 سال از رييتغ بدون( يبيترك دستورات 2020 سال انيپا تا كشور 65 ،يكل طور به. است ايجاده
 يبرخ ،است نكرده اضافه را يستيز يهاسوخت بيترك دستورالعمل 2020 سال در يديجد كشور چيه كه يحال در) 14
 .اندكرده تيتقو را موجود موارد اي كرده اضافه را يديجد اهداف اي دستورات اي اند بوده استيس يدارا قبالً كه ييكشورها از

 زليوديب مخلوط حداقل ليبرز ،2020 سال لياوا در. كردند يبازنگر را خود يفعل دستورات سال طول در كشور 28 حداقل
 10 به را آن موقت طور به كشور ناي بعداً ،كرونا بحران جهينت در ،اگرچه( داد شيافزا درصد 12 به درصد 11 از را خود

 در ،داد شيافزا درصد 9.55 به درصد 8.5 از را خود يستيز يهاسوخت كردن مخلوط دستور كيبلژ). داد كاهش درصد
  .داد شيافزا درصد 7.3 به درصد 5 از را خود دستور قبرس كه يحال

 ويانتار ،يمل ريز سطح در. داد شيافزا درصد 30 به درصد 20 از را خود يستيز يهاسوخت اختالط دستور ياندونز
  .داد شيافزا درصد 10 به درصد 5 از را خود نيبنز اختالط دستور) كانادا(
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  2020 پايان فرعي، و ملي تجديدپذير نقل و حمل دستورات 14 ريتصو

 در( بودند گرفته نظر در شرفتهيپ يستيز يهاسوخت يبرا را خود اهداف) اروپا هياتحاد و( كشور 11 ،2020 سال انيپا تا
 كي فقط. بودند شرفتهيپ يستيز يهاسوخت از استفاده به موظف زين كشور 17 و ،)2019 سال در كشور 10 با سهيمقا

 هوا و آب و يانرژ يمل برنامه: كرد بيتصو 2020 سال در را شرفتهيپ يستيز يهاسوخت هدف ،يلتون ،ديجد كشور
)22NECP (بود نقل و حمل در وگازيب و شرفتهيپ يستيز يهاسوخت درصد 3.5 شامل كشور .  

 يبرخ در اما ،است يبيترك دستورات از كمتر كندمي تيحما يستيز يهاسوخت از استفاده و ديتول از كه يمال يهامشوق
 وواايو كرد ديتمد 2021 سال انيپا تا را عيما يستيز يسوختها يبرا خود ياتيمال تيمعاف سوئد. شد ديتمد كشورها از
 ديتمد را زليوديب درصد 11 حداقل يحاو التاي نايدر شده فروخته ليگازوئ يبرا سوخت اتيمال مشوق) متحده االتيا(

 به و يستيز سوخت يهاارانهي. كرد اعالم دادن انيپا يبرا ساله هفت يزمان چارچوب لغو يبرا را خود يهابرنامه لنديتا. كرد
  .شود حفظ 2026 تا 2022 نيب يزمان فاصله تا هاارانهي آن يجا

 خدمات ،يمل سطح در. كردند اجرا يستيز يهاسوخت از تيحما يبرا راميعمو تداركات يهابرنامه ييقضا يهاحوزه از يبرخ
 ابتكارات. است خود سبك نقل و حمل ناوگان به يرسان سوخت يبرا ريدپذيتجد ليگازوئ از استفاده به متعهد فنالند يپست

  .شد انجام يمحل سطح در نقل و حمل به مربوط گريدميعمو تداركات

 نقل و حمل يبرا را يستيز يهاسوخت ،يستيز يهاسوخت يهارساختيز و ديتول از تيحما با ييقضا يهاحوزه از يبرخ
 يستيز يهاسوخت كارخانه كي يبرا را "آزاد منطقه" درمان پاراگوئه دولت ،2020 سال در. دهندمي جيترو ايجاده

 سال در ليبرز RenovaBio برنامه. كرد اعطا ريدپذيتجد يهوانورد ديسف نفت و ريپذ ديتجد ليگازوئ ديتول يبرا شرفتهيپ
 چهار يبرا كه كرد اعالم ايتانيبر .شد ياتيعمل كامل طور به كشور بهادار اوراق بورس در ييزدا كربن اعتبارات با 2020
 رساختيز برنامه به دالر ونيليم 3 ووااي،يمل ريز سطح در .كندمي نيتأم بودجه شرفتهيپ يستيز يسوختها ديتول كارخانه
  .داد اختصاص 2021 سال يبرا خود يستيز سوخت
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 ،بودند گرفته نظر در يبرق يخودروها يبرا را خود اهداف ياستان/يالتاياي يمل ييقضا حوزه 52 حداقل ،2020 سال انيپا تا
. دادمين قرار هدف زين را ريدپذيتجد برق يباال سهام شهيهم اگرچه ،بود افتهي شيافزا مورد 38 2019 سال در كه يحال در
 100 فروش يبرا اي( يداخل احتراق موتور يخودروها فروش كامل تيممنوع يبرا ييقضا حوزه 19 حداقل) 15 ريتصو(

 ييقضا حوزه 31 حداقل. داشتند هدف ،بود شده بيتصو 2020 سال در كه مورد دو جمله از ،)يبرق يخودروها يدرصد
 يبرا را يطرح پاكستان. شد بيتصو 2020 سال در مورد 6 جمله از ،داشتند يبرق يخودروها يبرا يكمتر اهداف گريد

 هاونيكام 2025 سال تا. كرد آغاز اتوبوس ،يبرق لياتومب 100000 از شيب و كشاير و يبرق كلتيموتورس 500000 آوردن
 سال تا شد متعهد دانمارك. كنندمي كار برق با هينقل ليوسا تمام از درصد 30 و شد خواهند خود نقل و حمل ستميس وارد

  .دهد قرار هدف را يديبريه اي يبرق لياتومب 775،000 حداقل 2030

  .بودند كرده نييتع شرفتهيپ يستيز يهاسوخت يبرا را خود اهداف كشور 11 تنها ،2020 سال انيپا تا

  .هستند ريدپذيتجد توان ٪100 اهداف يدارا يداخل احتراق موتور يخودروها هدفمند تيممنوع يدارا كشور 8 تنها

	
  2020 پايان تا الكتريكي، نقليه وسايل و تجديدپذير يهانيروگاه براي اهداف 15 ريتصو

. كردند يمعرف خود كرونا يبهبود يهابسته از يبخش عنوان به را هاEV يبرا يمال يهامشوق كشور نيچند ،2020 سال در
 ،يبرق يخودروها ديخر ارانهي لهستان ،نداشت كرونا با يارتباط كه يبرق يخودروها يبرا ديجد يمال يهامشوق انيم در
 ،اياسترال در. كردند اعالم يبرق يخودروهاميعمو ديخر يبرا را خود يهابرنامه دولت نيچند .كرد يمعرف را هايتاكس و هاون

 اي ديجد ديبريه 900 حدود به ساالنه هاEV و دهايبريه يبرا را خودميعمو ناوگان ديخر اهداف ولز وساوتين التايدولت
EV اختصاص  به متعهد متحده االتاي وركيوين التاي. هستند يبرق تمام خودروها ناياز دستگاه 300 حدود كه رساند ديجد
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  شد. يبرق يهااتوبوس ديخر يبرا خودميعمو نقل و حمل مقامات به دالر ونيليم 16.4 و ارائه 

 233 ايفرنيكال ،متحده االتايدر. كردند اجرا EV شارژ از يبانيپشت يبرا را ييهااستيس دولت 7 حداقل ،2020 سال در
 و افزودن يبرا نهيهز كمك ياعطا يبرا را يقانون ييواها و كرد نيتأم EVميعمو شارژ يهاستگاهاينصب يبرا دالر ونيليم

  .كرد بيتصو شارژ رساختيز ارتقاء

 يبخش عنوان به وناني. كردند يطراح EV رشيپذ جيترو يبرا را هااستيس از كپارچهي ايمجموعه ييقضا يهاحوزه از يبرخ
 شامل( يبرق يخودروها ديخر ارانهي يبرا) دالر ونيليم 123( وروي ونيليم 100 مبلغ ،خود ساله 10 ييهوا و آب برنامه از

 متعهد اتيمال كسر نيهمچن و كشور سراسر در EVميعمو شارژ يهاستگاهاينصب و) هاكلتيموتورس و يبرق يهايتاكس
 از نانياطم و يديبريه و يبرق يخودروها يبرا يحيترج اتيمال ديجد قانون بيتصو با السالوادور EV شارژ يبرا. شد
) متحده االتيا( يوجرسين ،يمل ريز سطح در). يخصوص يبرخ و(ميعمو اماكن در يكيالكتر يخودروها ياختصاص نگيپارك
 سال تا شده فروخته يبرق يخودروها درصد 85 شامل كه ،كرد بيتصو يالتاينقل و حمل بخش يرسان برق يبرا را يقانون

  بود. يعموم EV شارژر 1400 نصب يبرا تعهد و EV ديخر يبرا دالر 5000 تا يمال يهامشوق ،2040

  بنادر و نقل و حمل ،يهوانورد ،آهن راه 3.52.

 كل از ييباال سهم و دهندمي ليتشك را نقل و حمل يهابخش نيتر عيسر يرانيكشت و ييهوا نقل و حمل ،آهن راه اگرچه
 حمل به نسبت يكمتر اريبس يهااستيس از همچنان اما ،دهندمي اختصاص خود به را نقل و حمل در يانرژ يينها مصرف

 يانرژ از استفاده شتريب مسئول ايجاده نقل و حمل كه است ليدل نايبه يحد تا امر ناي .هستند برخوردار ايجاده نقل و
 يهاچالش. است يليفس يهاسوخت از گرانتر همچنان گريد يهابخش يبرا ريدپذيتجد سوخت يهانهيگز و است نقل و حمل
 اقدامات شودمي هماهنگ كه ،نقل و حمل و ييهوا نقل و حمل ،آهن راه يالملل نيب تيماه ،شدن تكه تكه شامل ياضاف

  .كنند استفاده آنها از صرفه به مقرون اسيمق در بتوانند كه يتجار ريدپذيتجد يهايفناور وجود عدم و دشوارتر

 ،2020 سال در. است ريدپذيتجد برق از تيحما هدف با آهن راه بخش در ريدپذيتجد يهايانرژ به مربوط ابتكارات شتريب
 بيتصو يلير نقل و حمل در ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده شبرديپ يبرا را يديجد اهداف و هااستيس كشور دو تنها

 شبكه يرهايمس تمام يرسان برق و 2021-2020 سال تا آهن راه لومتريك 7000 يرسان برق را خود هدف هند. كردند
 يبرا ريدپذيتجد يانرژ تيظرف شيافزا به رو ريمقاد ادغام يهابرنامه شبرديپ نيهمچن و ،2023 سال تا خود عيوس يلير

 برق يازهاين از يبخش كه شد متعهد فرانسه آهن راه يمل شركت. است هايداريپا ريسا و يوربهره نيهمچن و خود اتيعمل
 مصرف از درصد 2 حدود تا كرد امضا ريدپذيتجد برق ديخر قرارداد كي و كند نيتام ريدپذيتجد برق از استفاده با را خود
 آهن راه سازمان نياول ايتانيبر در مستقر آهن راه شبكه ،يخصوص بخش در. كند نيتأم را يمل يمسافر يقطارها تمام برق
 از باالتر گراديسانت درجه 1.5 تا جهان يدما شيافزا كردن محدود يبرا سيپار توافقنامه با مطابق را ميعل هدف كه بود

  .كرد نييتع صنعت از قبل سطوح

 يرانيكشت در ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده شبرديپ يبرا را يديجد اهداف ييقضا حوزه چيه ،2020 سال طول در
 كه كرد اعالم هلند. است كرده تيحما بخش نايدر ريدپذيتجد يانرژ يهااستيس از كشور كي تنها و است نكرده بيتصو
 شركت خود ريدپذيتجد سوخت طرح در تا كندمي ملزم را يداخل نقل و حمل يبرا ليگازوئ و نيسنگ نفت كنندگان نيتام

 اداره. كنندمي يبانيپشت شرفتهيپ يهااستيس از بنادر در ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده يبرا ييقضا حوزه چند. كنند
 هلند و پرتغال و شد اياسپان سواحل در خود بندر دو در يديخورش PV مگاوات 8.5 ساخت به متعهد ايوالنس اياسپان بندر
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  .كردند امضا هلند در يبندر با پرتغال ريدپذيتجد دروژنيه پروژه اتصال يبرا اينامه تفاهم

 و بود گرفته نظر در ييهوا نقل و حمل يبرا يستيز يهاسوخت بيترك يبرا يديجد استيس سال انيپا تا كشور كي تنها
 .كرد اجرا 2020 سال در را ييهوا نقل و حمل يهاسوخت تمام در يستيز يهاسوخت درصد 0.5 مخلوط دستور نروژ

 ،مثال عنوان به. كردند شرفتيپ ييهوا نقل و حمل در ريدپذيتجد يهايانرژ از تيحما يبرا گريد يهابرنامه ،حال نايبا
 يقبل هدف نيگزيجا( درصد 55 ايگلخانه يگازها انتشار كاهش يبرا) ReFuelEU( خود طرح سينو شيپ اروپا هياتحاد
 دستور جمله از ،)يهوانورد داريپا سوخت نيهمچن( يستيز سوخت ريدپذيتجد سوخت از استفاده شيافزا و) درصد 40
  را نوشت. نظارت و بودجه ،حراج زميمكان ،يبيترك

 كه ييماهايهواپ آن اساس بر كه بود خود 2021 بودجه از يبخش عنوان به يقانون بيتصو حال در فرانسه ،يمل سطح در
 2 به 2025 سال تا آن مخلوط و كنندمي استفاده 2022 از داريپا ييهوا سوخت از كنندمي يرسان سوخت كشور نايدر

 كرد منتشر را يقانون سينو شيپ آلمان. برسد 2050 سال تا درصد 50 و 2030 سال تا درصد 5 ،ابديمي شيافزا درصد
 1 ،2025 سال تا درصد 0.5 به را يستيز ريغ منشاء با يهوانورد داريپا سوخت بودند موظف هانيرالايآن اساس بر كه

 به 2021 سال در كشور در ييهوا يگازها انتشار كاهش الزامات. دهند شيافزا 2030 سال تا درصد 2 و 2028 تا درصد
 ،ايتانيبر صفر جت يشورا ،حال نيهم در. ابديمي شيافزا درصد 27 به 2030 سال تا و رسدمي فروش به درصد 0.8 زانيم

  .كرد آغاز توسعه و قيتحق قيطر از را يهوانورد داريپا سوخت از تيحما ،يخصوصميعمو مشاركت

 نيچند ،ييهوا نقل و حمل و يرانيكشت ،آهن راه بخش در ريدپذيتجد منابع ازميعمو يهااستيس اندك يهاتيحما كنار در
 حمل در ريدپذيتجد يهايانرژ جذب از تيحما يبرا ييهابرنامه و هاطرح ياجرا به اقدام ييتنها به يخصوص بخش گريباز
  .كردند نقل و

  يكيالكتر هينقل ليوسا 4.52.

 يهايانرژ يهااستيس نهااياگرچه. شد محبوب ايندهيفزا طور به 2020 سال در يكيالكتر هينقل ليوسا يهااستيس
 استفاده مورد برق كه دهند شيافزا يحد تا نقل و حمل در را رهايدپذيتجد نفوذ توانندمي هاEV اما ،ستندين ريدپذيتجد
 تداركات ،يمال يهامشوق ،اهداف شامل هاEV از تيحما يهااستيس. شودمي ديتول ريدپذيتجد منابع از آنها شارژ يبرا

 تيحما و يمال يهامشوق. است هاEV يبرا يحيترج يدسترس و گانيرا نگيپارك ،شارژ يهارساختيز يبرا بودجه ،يعموم
  .بود 2020 سال طول در EV استيس اشكال نيتر جيرا EV شارژ از

 اگرچه ،بود ريدپذيتجد برق با ميمستق ارتباط فاقد شد اجرا 2020 سال در كه EV يهااستيس اكثر ،2019 سال همانند
 دارد قصد ژاپن. است افتهي شيافزا مورد سه به سال انيپا تا كشور دو از هستند ميمستق ارتباط يدارا كه ييهااستيس تعداد

 قبالً كه استيس ينوع - شوند شارژ ريدپذيتجد يانرژ با خودروها كه يشرط به دهد شيافزا را خود يبرق يخودروها ارانهي
  . شدمي افتي شياتر در فقط

 االتايدر. كند استفاده خود يكيالكتر شارژ يبرا يديخورش PV برق از شد متعهد هند يغرب بنگال نقل و حمل شركت
 ساتيتاس در يديخورش PV نصب يبرا دالر ونيليم  ،3.1	Corporation	Transit	Delawareشركت ،متحده

 ،شبكه به متصل ريدپذيتجد برق يباال سهم با ييقضا يهاحوزه در .كرد ارائه يبرق يهااتوبوس به كمك يبرا خود ياتيعمل
 اگر يحت ،كنند تيحما نقل و حمل بخش در ريدپذيتجد يانرژ از ميرمستقيغ طور به توانندمي EV اهداف و هااستيس

  .دهد قرار هدف را ريدپذيتجد برق سهم شيافزا همزمان ييقضا حوزه كهميمادا ،نباشند مرتبط استيس همان در ماًيمستق
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  برق 62.

. است داشته 2020 سال در ريدپذيتجد يانرژ استيس به را توجه نيشتريب همچنان يانرژ بخش ،گذشته يسالها مانند
 ياستهايس ،)23RPS( ريدپذيتجد كارها نمونه ياستانداردها ،اهداف شامل ريدپذيتجد برق ديتول از تيحما يهااستيس

	of	Guarantees اي ،RECs( ريدپذيتجد يانرژ يهانامهيگواه ،هامناقصه و هادهيمزا ،)مهيب حق و هاتعرفه( هيتغذ

Origin‐GOs(، يمال يهامشوق ،خالص يريگ اندازه )ييهااستيس و) ياتيمال اعتبارات و فيتخف ،بالعوض يهاكمك مانند 
  از جمله اين سياست ها يودند. يتوانمندساز مختلف يهااستيس نيهمچن و خود مصرف قيتشو يبرا

 كنندگان مصرف يبرا ژهيو به ،ريپذ ديتجد يهانسل جذب. است برق ديتول تمركز عدم شيافزا برق بخش در يجهان روند كي
 در برق ديتول ازميك سهم هنوز ،حال نايبا. رديگمي شتاب زين يمسكون كنندگان مصرف يبرا بلكه ،بزرگتر يصنعت و يتجار

  .شودمي شامل را جهان سراسر

 تا. است شده عيتوز و متمركز يرهايدپذيتجد در يگذار هيسرما كيتحر يبرا جيرا مداخالت انواع از يكي همچنان اهداف
 عالوه ).2019 سال در كشور 166 با سهيمقا در( داشتند را ريدپذيتجد برق هدف ينوع به كشور 137 ،2020 سال انيپا
  .اند كرده نييتع ريدپذيتجد يانرژ سهم شيافزا يبرا را خود اهداف يدولت و يخصوص برق ساتيتأس از ياريبس ،نايبر

 درصد 100 يبرا مورد 2 ،اند كرده نييتع را ريدپذيتجد ديجد اهداف 2020 سال در كه يياستانها/هاالتايو كشورها نيب از
 نشان 2030 سال تا ريدپذيتجد درصد 100 برق يبرا شياتر ديجد هدف. اند كرده نييتع ريدپذيتجد برق) شتريب اي(

 يانرژ درصد 100 به 2050 سال تا نائورو. است 2020 سطح از ريدپذيتجد برق يدرصد 50 بايتقر شيافزا دهنده
 فرماندار ،يمل ريز سطح در. شد متعهدسال  آن تا صفر ايگلخانه يگازها ديتول يبرا خود هدف يراستا در ريدپذيتجد
 التاي .كرد امضا 2030 سال تا التاينايبرق تمام نيتأم يبرا را ريدپذيتجد يهايانرژ يياجرا فرمان) متحده االتيا( لندايرود

كه بخشي از آن به ديگر نقاط  است ازين مورد ريدپذيتجد يانرژ درصد 200 ،2040 سال تا كه كرد اعالم يتاسمان اياسترال
  كشور صادر مي شوند.

  5 پاورقي

  رهايدپذيتجد يبرا يبانيپشت يابزارها از استفاده با تيفعال 

 است ممكن و هستند كنندگان مصرف به برق رساندن يبرا ازين مورد يهارساختيز مسئول برق ساتيتأس ،نقاط يبرخ در
 يهايانرژ ادغام و جذب شيافزا امكان درميمه نقش برق و آب خدمات نيبنابرا. شوند ديتول يهاستميس صاحب زين آنها
 عيتوز يانرژ منابع شيافزا به پاسخ در برق يهاشركت يهاتيمسئول و نقش ،ييقضا يهاحوزه از يبرخ در. دارند ريدپذيتجد
  .است رييتغ حال در شيگرما و نقل و حمل يرسان برق شيافزا و شده

 يهايانرژ از استفاده و ادغام قيتشو درميمه نقش توانندمي خود ريدپذيتجد يانرژ اهداف ياجرا با يساتيتأس خدمات
 2025 سال تا را ريدپذيتجد يانرژ ديتول درصد 99 از شيب دانمارك در rsted ،مثال عنوان به. باشند داشته ريپذ ديتجد
 ريدپذيتجد درصد 100 برق ديتول هدف UTE ،اروگوئه در. بود دهيرس درصد 75 به 2018 سال تا و بود داده قرار هدف

 يهاكارخانه اكثر كه شد متعهد) دولت به متعلق درصد 51( وناني برق شركت نيبزرگتر آن درصد 98 كه كرد نييتع را
 يهايانرژ از استفاده توسعه يبرا) دالر ارديليم 4.2( وروي ارديليم 3.4 و كند ليتعط 2023 سال تا را خود سنگ زغال

																																																								
23 renewable	portfolio	standards 	
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  .شد متعهد وناني عيتوز شبكه يساز مدرن و ريدپذيتجد

 ديتول يدرصد 100 تا 50 اهداف به متحده االتاييده خدمات شركت 19 حداقل 2020 سال انيپا تا ،يمل ريز سطح در
 كرده نييتع را انتشار اهداف خالص صفر كه مورد 6 حداقل جمله از ،بودند شده متعهد ندهيآ يهادهه در ريدپذيتجد يانرژ

 به دارند قصد هنوز ياريبس ،ببرند نيب از را "سنگ زغال فقط" يهاكارخانه كه اند شده متعهد يبرخ كه يحال در. بودند
 خسارت جبران به يمتك ياديز حد تا صفر اهداف به دنيرس يبرا و دهند ادامه يعيطب گاز يهارساختيز و هاروگاهين ساخت
  .هستند

 مبابوهيز. اندكرده نييتع اهداف درصد 100 از كمتر ريدپذيتجد يانرژ سهام يبرا 2020 سال در گريد يكشورها از ياريبس
 50 يسعود عربستان. است داده قرار هدف را 2030 سال تا درصد 30 و 2025 سال تا شده نصب تيظرف درصد 16.5
 اعالم متوسط هدف با 2030 سال تا را ريدپذيتجد برق درصد 30 لياسرائ و 2030 سال تا را ريدپذيتجد برق ديتول درصد
  .است كرده

 15.1 از برق بيترك در رهايدپذيتجد سهم شيافزا يبرا ياهداف شامل كره يجمهور بلندمدت يانرژ برنامه نينهم ،ايآس در
 يبرا 2050 سال تا را ريدپذيتجد برق ديتول درصد 50 هدف ژاپن. بود 2034 سال تا درصد 40 به 2020 سال در درصد
 درصد 8 هدفمند سهم شامل برق ديتول نهيزم در ديجد ياستراتژ كي ،ازبكستان در. كرد اعالم كربن حذف هدف به يابيدست
  .است 2030 سال تا برق ديتول كل در باد يروين از درصد 7 و يديخورش يانرژ از

 30 يبرا يقبل هدف كه كرد اعالم را يباد تيظرف ديجد هدف ايتانيبر. شد نظر ديتجد اي نييتع اروپا در هدف نيچند
 90 مجارستان ييهوا و آب راتييتغ ديجد ياستراتژ. دهدمي شيافزا گاواتيگ 40 به 2030 سال تا را ييايدر باد گاواتيگ

) شودمي محقق ريدپذيتجد نيهمچن و ايهسته يانرژ قيطر از كه( 2030 سال تا را يليفس سوخت بدون برق ديتول درصد
 تيظرف از( گاواتيگ 60 به 2030 سال تا را خود ييايدر يباد تيظرف هدف اروپا هياتحاد ،ايمنطقه لحاظ از. كندمي نييتع
 تا گاواتيگ 1 يانوسياق تيظرف يبرا و داد شيافزا 2050 سال تا گاواتيگ 300 و) 2020 سال در گاواتيگ 25 يفعل

  ).مگاوات 11 حدود 2020 يفعل تيظرف از. (كرد نييتع اهداف 2050 سال تا گاواتيگ 40 و 2030

 نيهمچن و ايهسته يانرژ شامل( 2050 سال تا "كربن بدون" درصد 100 يبرا را يطرح زونايآر التاي ،متحده االتايدر
 يور بهره در يگذار هيسرما شيافزا نيهمچن و) RPS( كارها نمونه استاندارد قيطر از اينيرجيو. كرد بيتصو) ريدپذيتجد
. كرد نييتع كربن به ازين بدون را كربن از يعار درصد 100 برق هدف ،يباد و يديخورش يانرژ و يانرژ رهيذخ ،يانرژ
 ياريبس كه( برق كربن بدون RPS تعهدات ٪100 قبالً كه وستيپ متحده االتايگريد ييقضا حوزه 8 حداقل به اينيرجيو
 2020 سال اواسط تا را يتعهدات نيچن گريد التاي12 حداقل و بودند رفتهيپذ را) است ريدپذيتجد برق ٪100 شامل آنها از
  .بودند گرفته نظر در

 يانرژ ديتول جيترو يبرا تواندمي ،)25FIP( هيتغذ مهيب حق و) 24FIT( هيتغذ يهاتعرفه جمله از ،هيتغذ يهااستيس
 انيم در نهااياگرچه. رديگ قرار استفاده مورد) متمركز ريغ( كوچك اسيمق و) متمركز( بزرگ اسيمق در ريدپذيتجد

 يهااستيس از دور به روند ناياما ،مانندمي يباق ريدپذيتجد يهايانرژ از تيحما يبرا ياستيس يسازوكارها نيتردپركاربر
 ريتصو. (افتي ادامه بزرگ اسيمق در برق ديتول يبرا حراج اي يرقابت يهامناقصه از استفاده و يادار ايهيتغذ يگذار متيق

16 (FITs و يمل سطح در ييقضا حوزه 83 در سال انيپا تا و بود محبوب 2020 سال در همچنان وجود ناي با 

																																																								
24 feed‐in	tariffs	
25  feed‐in premiums	
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  .داشت وجود) 2019 سال از رييتغ بدون( ياستان/يالتاي

	
  2020-2010 تجديدپذير، يهاانرژي تغذيه مناقصات و هاتعرفه 16 ريتصو

. دادند انجام ريدپذيتجد يهايانرژ هيتغذ يهااستيس نهيزم در را يديجد اقدامات كشور 9 حداقل ،2020 سال طول در
 از را خود FIT كه شد متعهد ژاپن. بود موجود يهابرنامه حفظ اي تيحما يبرا ياستيس راتييتغ ناي،كشور چهار در حداقل
 از پس را آن ادامه و كرد نييتع خود FIT برنامه يبرا را يديجد يهانرخ تناميو و كند منتقل FIP برنامه به 2022 سال

  .كرد نيتضم استيس در تيقطع عدم دوره كي

 570( لير ارديليم 3.9 ،برساند انيپا به 2020 سال در را خود يهاFIT بود كرده يزير برنامه ناياز شيپ كه هيترك 
 يهاپروژه يبرا ساله 15 يهاFIT يمولداو. كرد ديتمد 2021 ژوئن 30 تا را آن و داد اختصاص برنامه به) دالر ونيليم

 يپرداختها كاهش با ،اروپا در منحصراً باًيتقر ،كشور پنج حداقل ،مقابل در. كرد دييتأ را كمتر اي مگاوات 1 ريدپذيتجد يانرژ
  .دادند كاهش را FITs از تيحما ،مناقصه اي دهيمزا نفع به خود يهابرنامه لغو اي موجود

 فرانسه و كرد اعالم را يآب برق و يباد ،يديخورش يفعل PV يهاپروژه به شده اعطا FITs مجدد كاهش چك دولت
) وات لويك( لوواتيك 250 از بزرگتر يديخورش PV يهاپروژه يبرا 2010 تا 2006 يسالها نيب كه را FIT يقراردادها

  .گرفت پس ،بود شده منعقد

 FIT ،2022 سال از كه كرد اعالم و داد كاهش يديخورش و يباد يهاپروژه از يبرخ يبرا را خود FIT پرداخت نياوكرا
) درآمد اجرا به 2020 هيژانو از كه( كشور ناي حراج ميرژ يجا به مگاوات 1 تيظرف با ينيزم يديخورش يهاپروژه يبرا
 FIT يقراردادها يبرا انتظار ستيل بردن نيب از يبرا) دالر ونيليم 532( فرانك ونيليم 470 سيسوئ. شودمي نيگزيجا
 PV يبرا FITs ينيگزيجا يبرا را ييهابرنامه نيهمچن اما ،كرد ارائه كوچك اسيمق در يديخورش PV يهاستميس يبرا

 PV يبرا FITs يهابرنامه كه كرد اعالم نيچ ،اروپا از خارج. كرد اعالم حراج زميمكان با بزرگ اسيمق در يديخورش
  .كندمي حذف 2021 سال از را يديخورش

 طول در يمل ريز اي يمل سطح در را ريدپذيتجد يهايانرژ به مربوط يهامناقصه اي حراج كشور 33 حداقل ،حال نيهم در
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 نظر از هامناقصه اي هاحراج ناياز مورد 3 حداقل). 2019 سال در كشور 41 با سهيمقا در( كردند برگزار 2020 سال
 روند و شد انجام هيجرين و يبوتيج ،چاد ،آنگوال در جمله از ،قايآفر در هامناقصه و هادهيمزا از ياريبس. بودند يخنث يفناور
  .داد ادامه را گذشته يسالها

 ،مثال عنوان به. كردند برگزار را ييهادهيمزا بار نياول يبرا اي كردند بيتصو را ريدپذيتجد يانرژ يهادهيمزا كشور 6 حداقل
 نياول بوتان. كرد آغاز بزرگ اسيمق در و يخنث يفناور با ريدپذيتجد يانرژ نهيزم در را خود حراج نياول ياسلواك يجمهور
 خط نيپيليف و كرد آغاز كشور نايدر يديخورش PV روگاهين نياول ساخت يبرا ريدپذيتجد تيظرف يبرا را خود مناقصه

  .كرد منتشر را "سبز يانرژ" يمش

 يهامتيق از باالتر FIP مشترك ديتول يهاپروژه و ريدپذيتجد يهايانرژ به آن در كه كرد يمعرف را ايمناقصه طرح يكرواس
 كي تحت را خود مناقصه نياول آلمان. دادند رييتغ 2020 سال در را خود حراج طرح دولتها از يبرخ. رديگمي تعلق بازار

 يسنت يهادهيمزا قيطر ازهايي كه  FIP يجا به( بازار ثابت متيق به كه ،ديجد يفناور با يخنث ينوآور حراج ديجد برنامه
 برق تيظرف دهيمزا در 2015 سال از بار نياول يبرا گرفت ميتصم ايتانيبر دولت. كرد اعطا ،)شودمي اعطا ريدپذيتجد يانرژ

 گاز ،زباله دفن محل گاز ،يآب برق ،يخشك يباد يانرژ ،يديخورش يديخورش يانرژ از استفاده اجازه ،كشور ناي 2021
  .بدهد را هازباله از حاصل يانرژ و فاضالب

 .كندمي جبران ريدپذيتجد يهاستميس دارندگان به را شبكه از يمصرف برق مازاد ،خالص يريگ اندازه يهااستيس شتريب
 يهاحوزه يبرخ در اگرچه ،شوندمين قائل زيتما يزيمم كوچك /بزرگ و متمركز ريغ /متمركز ديتول نيب اغلب هااستيس نيا

 كه خالص يريگ اندازه يهااستيس نيب از. است شده عيتوز اي كوچك اسيمق در ريدپذيتجد يانرژ بر منحصرا تمركز ييقضا
 و هاالتاي،كشورها كل تعداد و شد اضافه 2020 سال در ديجد برنامه 7 ،شوندمين قائل تفاوت ديتول نوع و اندازه نيب

) 2019 سال در 70 با سهيمقا در( مورد 72 به سال انيپا تا را هستند خالص يريگ اندازه يمش خط يدارا كه يياستانها
  .رساند

 و بزرگ بام پشت يديخورش PV يهاستميس يبرا ديجد خالص يريگ اندازه برنامه كي بوتسوانا ،2020 سال طول در
 كنندمي ديتول ريدپذيتجد يانرژ خود تجارب يبرا كه يخصوص يهاشركت به ،فرمان صدور با تونس. كرد يانداز راه كوچك
 اندازه برنامه كي مبابوهيز. بفروشند يمل خدمات به خالص يريگ اندازه نيقوان تحت را ياضاف ديتول هرگونه تا دهدمي اجازه

 يبرا ديجد خالص صورتحساب برنامه كي يسعود عربستان و كرد يانداز راه بام پشت يديخورش PV يبرا خالص يريگ
PV برنامه كي) هند( كراال ،يمل ريز سطح در. كرد جاداي)مگاوات 2 تا لوواتيك 1( كوچك اسيمق در شده عيتوز يديخورش 

 خالص تيمحدود متحده االتاي اينيرجيو التايو كرد يمعرف مگاوات 1 ريز يمسكون يهاستميس يبرا خالص يريگ اندازه
  .داد شيافزا درصد 6 به درصد 1 از را خود يريگ اندازه

 شد نخواهد نصب ينيزم و بزرگ يهاپروژه در گريد آن خالص يريگ اندازه برنامه كه كرد اعالم) يعرب متحده امارات( يدب
 نهيهز" اعمال بر يمبن خود يهابرنامه مصر. كرد نييتع وات لويك 2080 را بام پشت PV يهاستميس تيظرف حداكثر و

 نهيهز 2020 اكتبر تا اگرچه ،كرد دييتأ را كشور نايدر خالص يريگ اندازه با يديخورش PV يهاستميس يبرا "ادغام
 دولت كه كرد اعالم خالص يريگ اندازه يهاستميس يبرا اينهيهز زين كيبلژ در ايوالون منطقه. بود نشده مشخص هنوز

  .كندمي بازپرداخت 2024 سال تا را آن از يقسمت تا حداقل

 را خود تيحما كشور 5 كه يحال در ،كردند تيتقو 2020 سال در هيتغذ يهااستيس از را خود تيحما كشور 4 حداقل
  .دادند كاهش
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 نيجانش يهااستيس اي اندكرده اعمال را هاتيمحدود اي ،اندكرده يريگ كناره خالص يريگ اندازه از متحده االتاي االتاييبرخ
 لوواتيك خالص نه و دالر ارزش اساس بر را يديجد ياعتبار يساختارها شد متعهد يكنتاك ،مثال عنوان به. اند كرده اتخاذ را

 كي به كهميهنگا خالص يريگ اندازه نيجانش توسعه يبرا را مقررات كه كرد بيتصو را ايحهيال اينيرجيو .كند جادايساعت
 را ينديفرا و ديرس خود خالص يريگ اندازه مجاز حد به زينويلاي كه يحال در ،كرد بيتصو برسد شده نصب تيظرف آستانه

 نهيهز نيب خسارت جبران كه كرد سيتأس را يريگ اندازه خالص نيجانش وتاي. كرد آغاز خالص يريگ اندازه از شدن دور يبرا
 خالص يريگ اندازه يبرا ينيگزيجا وركيوين. كندمي فراهم را شده صادر يانرژ يبرا شده اجتناب نهيهز و يفروش خرده

 كرونا بحران ليدل به اما ،كرد بيتصو را است ديجد ماهانه يهانهيهز شامل كه كوچك يتجار و يمسكون انيمشتر يبرا
 از تا دادند اجازه يشهر خدمات يهاشركت به آركانزاس يهاكننده ميتنظ. انداخت قيتعو به 2022 سال تا را آن ياجرا
  .دهند شنهاديپ را خالص يريگ اندازه يهانيگزيجا 2023 سال

 كه يحال در. بود مهم اريبس كرونا يريگ همه جهينت در 2020 سال در ژهيو به ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا يمال يهازهيانگ
 ،اروپا هياتحاد ،مثال عنوان به. وجود داشتاما استثناهايي هم  ،بود مرتبط ياقتصاد بهبود يهابسته به هامشوق ناياز ياريبس
 هيسرما آوردن گرد آن هدف كه كرد منتشر را يمال نيتام ديجد زميمكان اتيجزئ ،خود سبز ديجد معامله از يبخش عنوان به

 در تا دهدمي اجازه عضو يكشورها به و بودهميعمو مناقصه قيطر از پروژه دهندگان توسعه و ريدپذيتجد يهايانرژ گذاران
  .كنند يگذار هيسرما كشورها ريسا در ريدپذيتجد يهاپروژه

 تيظرف فيتخف و كرد برابر دو را) وات لويك 5 تا تيظرف( خود يمسكون يديخورش ارانهي برنامه بودجه شياتر ،اروپا داخل در
 350 به ساختمانها در شده ادغام يهاستميس يبرا و لوواتيك در) دالر 307( وروي 250 به را برق شبكه به شده نصب

 يهاستميس نصب جهت هاخانه مالكان يبرا) دالر ونيليم 1،044( وروي ونيليم 850 وناني. رساند) كايآمر دالر429 ( وروي
 4 به را خود سبز يانرژ ارانهي برنامه در موجود بودجه هلند. داد اختصاص اقامت محل در يانرژ رهيذخ و PV يديخورش

 يانرژ يهاپروژه يبرا) دالر ونيليم 222( وروي ونيليم 181 اياسپان و كرد برابر دو) دالر ارديليم 4.5( وروي ارديليم
  .كرد ارائه منطقه هفت در ريدپذيتجد

 يديخورش PV يهاستميس بر تمركز با ريدپذيتجد يهايانرژ توسعه يبرا) دالر ونيليم 532( فرانك ونيليم 470 سيسوئ
 تقاضا كيتحر يبرا خود سقف يتجار و يمسكون فيتخف برنامه به) دالر ونيليم 52( فرانك ونيليم 46 و كرد ارائه ديجد

 160 تعهد جمله از ،يباد يانرژ نهيزم در جهان رهبر به شدن ليتبد يبرا ييهابرنامه ايتانيبر ،حال نيهم در. داد اختصاص
 ييايدر يروين تيظرف شيافزا يبرا يساحل خطوط طول در هارساختيز و بنادر ارتقاء يبرا) دالر ونيليم 217( پوند ونيليم

  .گرفت نظر در ،آزاد يايدر در

 كسر از نانياطم يبرا الزم زمان كردن نصف با را رهايدپذيتجد يبرا ياتيمال يهامشوق به يدسترس ايكلمب ،نقاط گريد در
  .كرد آسان ،ريدپذيتجد يانرژ يهايفناور يبرا استهالك نرخ شيافزا و يگمرك يهاتيمعاف ،اتيمال

 از را آن و داد كاهش را) وات لويك 100-10( بام پشت يديخورش يهاستميس صاحبان از يافتيدر يادار نهيهز هيترك 
  .داد كاهش) كايآمر دالر 38( لير 278 به) كايآمر دالر 72( لير 529

 و كرد اجرا وات لويك 3.6 ريز يمسكون يديخورش PV يهاستميس نصب يبرا فيتخف درصد 30 يبرا را ايبرنامه اردن
 ريدپذيتجد يانرژ درصد 30 از تا شد متعهد يديخورش PV ياضاف استقرار به) دالر ارديليم 25( شكل ارديليم 80 لياسرائ

  .كند تيحما 2030 سال تا
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 يديخورش بام يمسكون يهاپروژه يبرا را ييهاارانهي ،پروژه تيموقع و اندازه به بسته ،هند پرادش اوتار التاي ،يمل ريز سطح در
 يبرا) دالر ارديليم 25( اياسترالدالر  ارديليم 32 از ولز وساوتين ،اياسترال در. كرد اعالم) وات لويك 10 تا وات لويك 1 نيب(

 ايكتوريو و كرد ييرونما 2030 سال تا يساز رهيذخ تيظرف گاواتيگ 2 و ريدپذيتجد يانرژ ديجد تيظرف گاواتيگ 12 ارائه
 ستميس نصب يبرا) كايآمر دالر 2835( اياسترال دالر 3700 ارانهي كه كرد بيتصو صاحبخانه يبرا بهره بدون وام برنامه كي

PV دهدمي ارائه را بام پشت يديخورش .  

 يبرا كامل طور به بودجه ناي .داد كاهش 2020 سال در را رهايدپذيتجد يبرا يمال يهامشوق از يبرخ نيچ ،مقابل در
 460( يوآن ارديليم 3 از ديجد يديخورش يانرژ به دادن ارانهي يبرا را خود بودجه و افتي انيپا ديجد ييايدر يباد مزارع

 نيچ در االجل ضرب برآوردن يبرا شركت يتالشها به. كرد نصف) دالر ونيليم 230( يوآن ارديليم 1.5 به) دالر ونيليم
 ،حال نايبا . شد سال طول در باد يروين در يگذار هيسرما شيافزا به منجر يخشك يباد يروين هيتغذ تعرفه حذف يبرا
  . شد باد و يديخورش يانرژ يبرا يمال يهاكمك شيافزا به متعهد نيهمچن نيچ

 كنندگان مصرف رايز است افتهي تكامل زين ريدپذيتجد خود مصرف قيتشو يبرا هااستيس ريسا ،خالص يريگ اندازه بر عالوه
 حوزه نياول ايفرنيكال ،2019 سال در. دهندمي نشان يشتريب عالقه خود برق ديتول به يصنعت و يتجار ،يمسكون برق
 وجود خألها يبرخ اگرچه ،كرد ياجبار را يديخورش PV شده ساخته تازه يهاخانه يبرا 2020 سال از كه شد ييقضا
 يساختمانها و ديجد يهاخانه در يديخورش PV از استفاده يبرا را يمشابه نيقوان 2020 سال در آلمان برمن التاي .دارد
  .كرد بيتصوميعمو

 كشور چند 2020 سال در و اند داده را ها26REC از استفاده اجازه قبل از بزرگ يهاقاره سراسر در منطقه و كشور نيچند
 در. داد خبر يكيالكترون فرم پلت كي قيطر از كشور ناي	REC نياول صدور از نيبحر	.اند داده را آنها از استفاده اجازه گريد

  .كنند آغاز را REC يالملل نيب استاندارد توسط شده مستند يها	REC ديخر توانستند سال يابتدا در هاشركت ،قايآفر غرب

  جامعه يانرژ ماتيتنظ 1.62.

 اسيمق يهابرنامه قيطر از توانندمي اند شده واقع كوچك نسبتاً ييايجغراف محدوده كي در كه نيريسا و مشاغل ساكنان،
 داشته را ريدپذيتجد يانرژ پروژه كي از يمند بهره اي	و يگذار هيسرما ،تيفعال ،تيمالك ،توسعه ،جامعه در يانرژ كوچك
 خالص يريگ اندازه ،خود مصرف از تيحما اقدامات شامل و دارد باتيترت ناي	در	ميمه نقش هااستيس يبانيپشت. باشند
  .است جامعه يديخورش يانرژ جمله از ،رهايدپذيتجد مشترك تيمالك مختلف اشكال و يمجاز

 مصرف يبرا كوچك اسيمق يديخورش PV يهاستميس يدارا كه يافراد به كه كرد وضع را ينيقوان يليش ،2020 سال در
. شودمي جاداي"يانرژ جوامع" جهينت در ،كنند نيتام كننده مصرف نيچند يبرا را برق كه دهدمي را امكان ناي	،هستند خود

 جاداي	اجازه ريدپذيتجد يهايانرژ دكنندگانيتول و كنندگان مصرف به تا كرد روز به را خود نيقوان مشابه طور به فرانسه
 موسسات و مشاغل ،هاخانه به كه كرد اجرا را يشيآزما برنامه كي ايتالاي	.بدهد را فيضع فشار يهاشبكه در يانرژ جوامع
 عيتوز و رهيذخ ،فروش ،ديتول ،تيمالك كه دهدمي اجازه كمتر اي لوواتيك 200 بام پشت يديخورش يهاستميس با يدولت
 0.11 تا وروي 0.10 از را ايساله 20 تعرفه دولت ،يانرژ جوامع ناي	توسعه شيافزا يبرا. باشند داشته را ريدپذيتجد يانرژ

 يافراد يبرا نگرو مونته. رديگمي نظر در اعضا نيب برق ساعت ساعت لوواتيك هر يازا به) كايآمر دالر 0.14 تا 0.12( وروي

																																																								
26 renewable	energy	certificates		
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 ريسا با عيتجم قيطر از اي جداگانه صورت به را گرانيد به برق مازاد فروش و رهيذخ امكان كنندمي ديتول ريدپذيتجد برق كه
 يديخورش برنامه كي 2020 سال در متحده االتاي اينيرجيو التاي،يمل ريز سطح در. كرد فراهم يديتول يهاستميس

  .كرد جاداي خانواده چند مشترك

  .است افتهي شيافزا 2020 سال طول در كشور 5 حداقل در جامعه يانرژ در ريدپذيتجد يهايانرژ از تيحما

  ريپذ ديتجد ريمتغ برق يهاستميس ادغام 2.62.

 قدرت يهاستميس نانياطم تيقابل حفظ ،يباد و يديخورش يانرژ مانند) VRE( ريمتغ ريدپذيتجد منابع نفوذ شيافزا با
 يضرور موثر و كارآمد قدرت ستميس كي از نانياطم يبرا VRE موفق ادغام. باشد نهيپرهز و زيبرانگ چالش است ممكن
 /كوچك اسيمق در و متمركز /بزرگ اسيمق در ديتول( VRE از ييباال نسبتاً سهم با ييقضا يهاحوزه ،ايندهيفزا طور به. است
 مربوط يهااستيس شامل ناي .اند كرده اعمال VRE موفق يكپارچگي از نانياطم يبرا را ييهااستيس) رمتمركزيغ ديتول
  .است يانرژ رهيذخ از تيحما يهااستيس و عيتوز و انتقال يهاستميس بهبود ،قدرت يبازارها عملكرد و يطراح به

 و شده عيتوز و متمركز VRE شركت و داده شيافزا را ستميس كنترل و يريپذ انعطاف تواندمي برق بازار نيقوان در رييتغ
 مقررات ميتنظ ونيسيكم 2020 سال در ،مثال عنوان به. كند آسان برق يبازارها در را يانرژ رهيذخ يهاستميس نيهمچن
 يانرژ رهيذخ و ريدپذيتجد ريپذ عيتوز يانرژ دكنندگانيتول تا داد گسترش را خود يدسترس نيقوان متحده االتايفدرال يانرژ
  .كند رقابت ،بزرگ دكنندگانيتول كنار در ،برق ايمنطقه يفروش عمده يبازارها در را

 نيهمچن ،عيتوز و انتقال يهاستميس ينوساز اي گسترش هدف با يهااستيس جمله از ،برق يهارساختيز بهبود يهااستيس
 ديجد پروژه هفت هند يدولت شركت ،2020 سال در. دهد شيافزا را يريپذ انعطاف و كرده ليتسه را VRE ادغام تواندمي

 يجنوب يقايآفر اسكوم يدولت شركت. كرد بيتصو كشور نايدر ريدپذيتجد ديتول يهاپروژه از تيحما يبرا را انتقال
 از آن شتريب كه كرد اعالم ياضاف تيظرف گاواتيگ 30 اتصال و شبكه تيتقو يبرا روين انتقال توسعه يبرا را ييهابرنامه
 ساله پنج بودجه بسته كي Ofgem يانرژ ساتيتأس كننده ميتنظ ،انگلستان در. شودمي نيتام ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه

 شود حاصل نانياطم تا دهدمي ارائه انتقال شبكه ارتقاء يبرا) دالر ارديليم 4.1( پوند ارديليم 3 از شيب كه كرد ييرونما را
 و نزلنديكوئ ،ولز ساوت وين جمله از هاالتاياز يتعداد ،اياسترال در .كند تيريمد را VRE از ييباال سطح تواندمي شبكه كه
 تيتقو شده يزير برنامه ريدپذيتجد يانرژ مناطق استقرار از تيحما يبرا را انتقال يهاشبكه كه كردند اعالم ايكتوريو

  .كنندمي

 يساز رهيذخ رايز ،كندمي كمك زين VRE موفق ادغام به ،كندمي جيترو را يانرژ يساز رهيذخ استقرار كه يياستهايس
 ،2020 سال در. برساند حداقل به را برق تيمحدود و كرده آسان را ريدپذيتجد داتيتول يتقاضا و عرضه نيب تعادل تواندمي

 مرتبط يساز رهيذخ يهاپروژه قيتشو منظور به يانرژ رهيذخ يهاستميس شبكه اتصال يبرا را يديجد نيقوان هيترك دولت
 از تيحما يبرا يباتر بزرگ پروژه چهار يبرا كه كرد اعالم) اياسترال( ولز ساوت وين. كرد وضع بام پشت يديخورش PV با

  .است كرده اعالم بودجه ،سنگ زغال از دولت شدن دور ليدل به ريدپذيتجد يهايانرژ

 كي شياتر. كردند تيحما يمال رهيذخ اضافه به يديخورش يساز رهيذخ ساتيتأس از ايتالاي و شياتر ،2020 سال در
 دولت و ،عالوه به يديخورش كوچك يساز رهيذخ ساتيتأس يبرا) دالر ونيليم 44( ييوروي ونيليم 36 فيتخف برنامه
 با همراه يانرژ رهيذخ جيترو يبرا فيتخف عنوان به) دالر ونيليم 25( وروي ونيليم 20) ايتاليا( يلومبارد ايمنطقه
  .داد اختصاص يتجار و يديخورش PV يمسكون
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  هاي بازار و صنعتگرايش 

  خالصه فصل 13.

  يانرژ ستيز  1.13.

 يهايانرژ كل ازميين و كندمي نيتأم را 2019 سال در يانرژ يينها يجهان يتقاضا كل از درصد 5.1 مدرن يستيز يانرژ
  .شودمي شامل را يانرژ يينها مصرف در ريدپذيتجد

 سال از كه ،كندمي نيتأم را 2019 سال در يكشاورز و صنعت در ازين مورد يگرما از درصد 9.5 مدرن يستيز يانرژ
 نيتأم را ساختمانها يبرا ازين مورد يگرما از درصد 5 نيهمچن يستيز يانرژ. است افتهي شيافزا درصد  16 حدود 2009

  .كندمي

 يجهان ديتول ،2020 سال در. كنندمي نيتأم را انتقال يانرژ از درصد 3 حدود زليوديب و اتانول شتريب - يستيز يهاسوخت
 اتانول ديتول. افتي كاهش درصد 5 نقل و حمل يانرژ يكل يتقاضا بر كرونا يريگ همه راتيتأث ليدل به يستيز يهاسوخت

 زليوديب يجهان ديتول. افتي كاهش )ياصل كننده ديتول(متحده االتايدر ديتول درصد 11 و افتي كاهش درصد 8 حدود در
 نيهمچن و ليبرز و) جهان در زليوديب كننده ديتول نيبزرگتر( ياندونز در بيترك از يباالتر سطوح تا افتي شيافزاميك

  .كند برآورده را متحده االتايدر شتريب يتقاضا

 نيبزرگتر همچنان نيچ. ديرس ساعت تراوات 602 به و افتي شيافزا درصد 6، 2020 سال در يانرژ ويب سهم ،برق بخش در
  .دارند قرار دوم رتبه در ليبرز و متحده االتايآن از پس و است يستيز برق كننده ديتول
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 يدرصد 12 شيافزا با) 27HVO( آب با شده هيتصف ياهيگ روغن در يگذار هيسرما شيافزا ،صنعت روند نيتر توجه قابل
 تيظرف برابر چهار از شيب تواندمي كه شد اعالم ياضاف يهاكارخانه از ياريبس يبرا ييهابرنامه. بود 2020 سال در ديتول
  .شودمي شتريب) چرب دياس استر ليمت( 28FAME زليوديب از HVO ديتول سپس. باشد يفعل

  ييگرما نيزم يگرما و قدرت 2.13.

 يگرما از ميمستق استفاده كه يحال در ،بود 2020 سال در تراوات ساعت 97 حدود در ييگرما نيزم برق ديتول مجموع
  .ديرس) پتاژول 462( تراوات ساعت 128 حدود به ييگرما نيزم

 ديتول مجموع و شود بازار وارد 2020 سال در ديجد ييگرما نيزم برق ديتول تيظرف گاواتيگ 0.1 كه شودمي زده نيتخم
 به يحد تا كه( ميبود رياخ يسالها با سهيمقا درميك نسبتاً رشد شاهد 2020 سال در. برساند گاواتيگ 14.1 به را يجهان

 ژاپن و متحده االتاي.است شده واقع هيترك در ديجد امكانات همه باًيتقر و) شودمي مربوط يريگ همه به مربوط اختالل
  .كردند اضافه 2020 سال در را ييگرما نيزم يروين تيظرف از ياندك ريمقاد

 كشور چهار تنها و است متمركز اريبس ييايجغراف لحاظ از يحرارت يكاربردها يبرا ييگرما نيزم يانرژ از ميمستق استفاده
 طور به آن از ميمستق استفاده رياخ يسالها در. دهندمي ليتشك را يمصرف يانرژ چهارم سه ژاپن و سلنداي،هيترك ،نيچ

 يدسترس فاقد بازارها نيتر فعال از يبرخ .است آن ياصل محرك فضا شيگرما و است كرده رشد درصد 8 به كينزد متوسط
 نيزم يگرما به يدسترس يبرا يشتريب يفن يهاچالش و شتريب يهانهيهز با اغلب و هستند باال حرارت درجه منابع به

  .بودند هلند و آلمان ،فرانسه شامل 2020 سال در توجه قابل تيفعال يدارا يكشورها. هستند روبرو ييگرما

 ينوآور يرو بر همچنان ياصل تمركز. شد مشخص بازار متمركز اريبس و زيناچ رشد و پروژه ريتاخ با ييگرما نيزم صنعت
 و توسعه سكير كاهش ،اقتصاد بهبود هدف با ،ايلرزه خطرات كاهش و منابع يابيباز ديجد يهاكيتكن مانند ،يكيتكنولوژ

 مراكز از فراتر ييگرما نيزم توسعه به ديام ،گذشته يسالها مانند ،حال نايبا .است شتريب منابع توسعه انداز چشم تيتقو
 مانع همچنان پروژه خطرات و باال يهانهيهز. ماند يباق نشده برآورده ياديز حد تا موجود يتهايفعال متمركز و اندك نسبتاً

 ينهادها طرف از را يديجد يهايگذار هيسرما ينوآور از يخاص يهابخش اگرچه ،است شده نقاط اكثر در يگذار هيسرما از
  .كرد جذب يانرژ صنعت در شده سيتأس

 5 نقل و حمل يانرژ يكل يتقاضا بر كرونا يريگ همه راتيتأث ليدل به يستيز يهاسوخت يجهان ديتول ،2020 سال در
  .افتي كاهش درصد

	برق آبي 3.13.

 شيافزا رغميعل .داشت عهده بر را ياضاف يهاتيظرف ازميين از شيب نيچ اما ،كرد رشد 2020 سال در يآب برق يجهان بازار
 سال نيچند از پس 2020 سال در يآب يروگاههاين يجهان بازار ،نيچ توسط عمدتا ،هاتيظرف شيافزا در يدرصد 24

 رهيزنج ،ساز و ساخت موقت توقف ليدل به بازار شدن كند با ،بود توجه قابل كرونا يريگ همه اثرات. افتين سرعت كاهش
 شده نصب تيظرف كل كه بود شده برآورد گاواتيگ 19.4 ديجد تيظرف. افتي كاهش يانرژ يتقاضا و مختل قطعات نيتام
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 حدود به و افتي شيافزا درصد 1.5 ،2020 سال در جهان يآب برق ديتول .رساند گاواتيگ 1.170 حدود به را يجهان
  .دهدمي ليتشك را جهان برق ديتول كل از درصد 16.8 حدود كه ديرس تراوات ساعت 4370

 ليبرز يبرتر و كرد ثبت ،گذشته سال پنج در خود شيافزا نيبزرگتر ،2020 سال در يآب برق تيظرف گاواتيگ 12.6 نيچ
 با پمپاژ يساز رهيذخ تيظرف. آورد دست به ،آنگوال و هند ،هيترك آن از پس و ،يآب برق ديجد تيظرف يانداز راه در را

  . رساند گاواتيگ 160 به را تيظرف كل و ،)درصد 0.9 اي گاواتيگ 1.5( افتي شيافزاميك لياسرائ و نيچ در ييهاپروژه

 قرار يريگ همه از يناش ركود ريتأث تحت آنها يدو هر كه بود روبرو ييهافرصت و هاچالش با همچنان يآب برق صنعت
 برق يفروش عمده متيق يجهان كاهش ،ياجتماع و يطيمح ستيز تيمقبول ،يفن و ياتيعمل عوامل شامل هاچالش. گرفتند

 و يفناور بهبود شامل صنعت توسعه يفرصتها. است يآب برق يهارساختيز و ديتول بر ييهوا و آب نامطلوب راتيتأث و
 شبكه يريپذ انعطاف به ازهاين شيافزا و VRE با ييافزا هم ،كوچكتر منابع از مانده يباق بكر يلهايپتانس ،عملكرد شيافزا
  .بود

  انوسياق قدرت 4.13.

 يروين تيظرف يبرا يديجد اهداف اما ،دهدمي ليتشك را ريدپذيتجد يهايانرژ بازار بخش نيكوچكتر انوسياق يروين
  .است شده نييتع سال طول در انوسياق

 متمركز) مگاوات( مگاوات 1 از كمتر يشيآزما يهاپروژه و كوچك اسيمق در يشينما يهاپروژه بر هاپروژه اكثردر اين بخش 
 مگاوات 527 سال انيپا در آن ياتيعمل تيظرف و ،است بوده مگاوات 2 حدود در 2020 سال در خالص جمع. اند شده

  .است شده برآورد

 يمد و جزر يهانيتورب و هستند يساز يتجار سمت به شرفتيپ حال در وستهيپ طور به انوسياق يانرژ يهايآور فن
 يتهايفعال .است ياتيح همچنان درآمد از تيحما و ثابت استيس ،حال نايبا. دهندمي نشان را خود نانياطم تيقابل همچنان
 شيافزا مداوم طور به كانادا و متحده االتاي،نيچ در اما ،است متمركز اسكاتلند سواحل در ژهيو به و اروپا در عمدتا ايتوسعه

 آن از ياديز حد تا ،توسعه تالش دهه نيچند وجود با اما ،است اديز اريبس هاانوسياق يانرژ منابع ليپتانس. است افتهي
  .است نشده استفاده

 بر را خود تمركز دهندگان توسعه و كرد تجربه را شده يزير برنامه استقرار در ريتأخ كرونا ليدل به انوسياق برق صنعت
 سمت به حركت و اعتماد قابل يانرژ ديتول به همچنان ياتيعمل يمد و جزر يهانيتورب. دادند رييتغ پروژه و دستگاه توسعه
 شيافزا به ،يشمال يكايآمر و اروپا در ژهيو به ،دولتها ريسا و يمال يهاتيحما ،بخش سراسر در. دادند ادامه يساز يتجار
  .داد ادامه مد و جزر و موج انيجر يهادستگاه ژهيو به ،انوسياق يانرژ يهايآور فن در يخصوص يهايگذار هيسرما

  )PV( يديخورش كييفتوولتا يهاپنل 5.13.

PV  برآورد گاواتيگ 760 مجموع در و كرد برآورد گاواتيگ 139 زانيم به و داشت گريد ركوردشكن سال كي يديخورش 
 گريد كشور نيچند اما ،شد تناميو و متحده االتاي ،نيچ ياصل بازار سه شتريب رشد باعث استيس انتظار در راتييتغ .شد

  .بودند يتوجه قابل رشد شاهد

 سهم نايرشد ،2020 سال در. است داده شيافزا را بام پشت شده عيتوز يديخورش يهاستميس به عالقه مطلوب اقتصاد
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 االتايو آلمان ،اياسترال ،حال نايبا. بود كشور ناي هيتغذ تعرفه انيپا از شيپ تناميو در ساتيتاس عجله ليدل به عمدتا بازار
 .كردند يگذار هيسرما خانه بهبود يرو يريگ همه طول در خانه صاحبان رايز كردند تجربه را يريچشمگ شيافزا زين متحده
 به التاي ناي برق ستميس. افتي دست جهان در يديخورش نفوذ سطوح نيباالتر از يكي به 2020 سال در يجنوب ياياسترال

 بام پشت يديخورش PV آن در كه شودمي كينزد اينقطه به كه است شده ليتبد جهان بزرگ اسيمق ستميس نياول
  .كندمي حذف موثر طور به شبكه از را برق يتقاضا

 نيهمچن و ،يريگ همه با مرتبط اختالالت از يناش عمدتاً كه ،شد غلتك بر سوار 2020 سال در يديخورش PV صنعت
 يوابستگ ليدل به ياديز حد تا ،اختالالت ناي .بود يديخورش شهيش كمبود و نيچ در كونيليس يپل ساتيتاس در تصادفات

 در ،كونيليس يپل ديتول در ياجبار كار يروين مورد در ينگران با همراه ،جهان غالب كننده ديتول عنوان به نيچ به ديشد
  .شد يمحل نيتأم يهارهيزنج جادايخواستار كشورها از ياريبس

 را يگذار هيسرما زهيانگ همچنان متيق يفشارها و رقابت .شدند بخش نايوارد يديجد گرانيباز ،متعدد يهاچالش وجود با
  .دهدمي ادامه هاهيحاش بهبود و هانهيهز كاهش ،ييكارا بهبود يبرا

 و منابع يبرا تقاضا از ايندهيفزا سهم و است شده ليتبد كونيليس يپل ديتول رشد ياصل محرك به يديخورش PV صنعت
 يابزار عنوان به خود ديمف عمر انيپا در افتيباز يهاپنل ،كشورها شتريب در. دهدمي ليتشك را نقره و شهيش مانند گريد مواد
  .است توجه جلب حال در فقط مرتبط يطيمح ستيز آثار رساندن حداقل به و منابع ناييريگ بازپس يبرا

  )29CSP( يديخورش ييگرما قدرت تمركز 6.13.

 سال در CSP يجهان تيظرف	.افتي شيافزا 2020 سال طول در كشور كي در تنها CSP تيظرف ،هانهيهز كاهش وجود با
 نيچ در تنها يمگاوات 100 يسهمو پروژه كي كه يحال در ،ديرس گاواتيگ 6.2 به و افتي شيافزا درصد 1.6 تنها 2020

 رقابت نهيهز شيافزا جهينت كه بود گذشته دهه كي از شيب در بازار ساالنه رشد نيكمتر نيا	.شودمي اجرا نيآنال صورت به
  .بود موجود ساتيتأس در ياتيعمل مسائل از يعيوس فيط و CSP يقيتشو يهابرنامه يانقضا ،يديخورش يانرژ قيطر از

 نايتياكثر. بود ساخت حال در سال طول در هند و يليش ،نيچ ،يعرب متحده امارات در CSP پروژه گاواتيگ 1 از شيب
  .شودمي ساخته) 30TES( يحرارت يانرژ رهيذخ موازات به و است يسهمو يفناور اساس بر تيظرف

 قاره پنج در CSP يهاكارخانه با ارتباط در يحرارت يانرژ رهيذخ ساعت گاواتيگ 21 كه شدمي زده نيتخم ،سال انيپا در
 در يباتر يساز رهيذخ تيظرف برابر دو بايتقر ،است شده نصب CSP كنار در عمدتا كه ،TES يجهان تيظرف. شود انجام

  .است بزرگ اسيمق

 يانرژ يهايفناور تمام يبرا كاهش نيبزرگتر كه افتي كاهش درصد 50 باًيتقر CSP يهانهيهز ،2010 يسالها طول در
 PV تيظرف با اي شده مجهز TES با CSP يهاكارخانه ،موارد از ياريبس در. است يديخورش PV ياستثنا به	ريدپذيتجد

  .دهند شيافزا را تيظرف ارزش و داده كاهش را هانهيهز تا اند شده مستقر يديخورش

PV خورشيدي	پروژه كي تنها كه يحال در ،داشت جديدي ركورد سال كي CSP شد نيآنال 2020 سال در.  
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  يديخورش ييگرما شيگرما 7.13.

 جهان كل و شود اضافه 2020 سال در ديجد يديخورش يحرارت تيظرف يحرارت گاواتيگ 25.2 كه شودمي زده نيتخم
  .برساند ساعت گاواتيگ 501 حدود به و دهد شيافزا درصد 5 را

 يبازارها اكثر. شد شرويپ متحده االتايو ليبرز ،هند ،هيترك آن از پس و ديجد يديخورش يحرارت ساتيتأس در گريد بار نيچ
 هيسرما ماتيتصم يتجار انيمشتر موارد يبرخ در و بودند شده محدود كرونا با مرتبط يهاچالش با يديخورش يحرارت بزرگ
 و ساخت بخش در يجار مشاغل مانند كننده تيتثب عوامل ليدل به كاهش ،حال نايبا. بودند انداخته قيتعو به را يگذار
 هيسرما هارساختيز بهبود يبرا و گذرانده خانه در را يشتريب زمان آنها از ياريبس كه ،يمسكون صاحبان شتريب يتقاضا و ساز
 يبرا ،سبز شيگرما يهايفناور از يگذار استيس تيحما لطف به سال نيا .است بوده انتظار حد از كمتر ،اند كرده يگذار
  .بود درخشان آلمان و نيچ در يديخورش ايمنطقه شيگرما

. شد ليتبد) مغولستان( ايآس و) صربستان و كوزوو ،يكرواس( اروپا در ديجد يبازارها به زين يديخورش شيگرما يجهان بازار
 هيترك و ليبرز ،نيچ در بزرگ يتجار و يمسكون يساختمانها يبرا يمركز يديخورش گرم آب يهاستميس ،نايبر عالوه
 لوواتيك 350 حداقل( يمركز گرم آب اي يديخورش شيگرما ستميس 471 حداقل ،سال انيپا در. داشتند يخوب فروش
  .بود ساعت گاواتيگ 1.8 آنها تيظرف مجموع كه كردندمي كار جهان سراسر در) يحرارت

 36 ،مجموع در. كردند دايپ يشتريب تيمحبوب كشور نيچند در) PV‐T( يحرارت PV يديخورش اي يبيترك يهامجموعه
 ،يمگاوات 24 برق به متصل يحرارت؛ كردند گزارش مگاوات 60.5 حداقل را PV‐T تيظرف جهان سراسر در كننده ديتول
  .است افتهي شيافزا شدت به 2019 سال در ساعت مگاوات 46.6 از كه

 به) 31SHIP( يديخورش يصنعت يحرارت يهاحل راه ارائه به شروع پروژه دهندگان توسعه و مجموعه دكنندگانيتول شتريب
 2020 سال در جهان سطح در ،ساعت مگاوات 92 مجموع با ،SHIP ستميس 74 حداقل. كردند جهان سراسر يهاكارخانه

 از ياريبس اگرچه. داد شيافزا يكشت كارخانه 891 به درصد 9 را يبردار بهره حال در ساتيتاس تعداد و كرد كار به آغاز
 با سال طول در يمگاوات اسيمق يهاروگاهين از يبرخ اما ،كردند گزارش را ساخت و نصب در ريتأخ يفناور كنندگان نيتأم

 استفاده يكشاورز يهاگلخانه شيگرما يبرا كه ،)مگاوات 10.5( اروپا در آنها نيبزرگتر جمله از ،شدند يانداز راه تيموفق
  .شدمي

  باد قدرت 8.13.

 به را ييايدر و يخشك در كل تيظرف و آورد بدست را ديجد ساتيتاس ديجد ركورد گاواتيگ 93 با افزايش يباد برق بازار
  .رساند گاواتيگ 743 كينزد

 انتظار حال در راتييتغ از يناش كه گرفتند برعهده را يباد روگاهين رشد يرهبر سابقه يب يسالها با متحده االتايو نيچ
 جهان هيبق كه يحال در ،اند دهيرس نصب ركورد به زين گريد كشور نيچند. بود كشور دو هر در 2020 سال انيپا در استيس

 سال در كشور نيچند در را برق ديتول از يتوجه قابل سهم باد يروين. اند شده نصب 2019 سال در زانيم همان به باًيتقر
  .است داده اختصاص خود به )٪24.2( انگلستان و) ٪38( رلنداي، )٪40.4( اروگوئه ،)٪58 از شيب( دانمارك شامل 2020
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 شيافزا حال در ييايدر باد يروين به عالقه. شد متصل آزاد يايدر در گاواتيگ 35.3 مجموع در تيظرف گاواتيگ 6.1 باًيتقر
 اسيمقآن  ليدل هك هستند) قرارداد خريد برق( روين ديخر موافقتنامه يامضا دنبال به كه ييشركتها انيم در جمله از است
  است هانهيهز كاهش و كنواختي نسبتاً ديتول ليپروفا ،باال تيظرف عوامل ،ديتول بزرگ

 يحت ،شتريب يهانيتورب فروش رغميعل. شد ديتشد يريگ همه اثر در كه بود روبروميدائ يهاچالش با همچنان باد صنعت
 از يناش يهانهيهز با ديشد رقابت ليدل به را كارگران و كردند ليتعط را هاكارخانه ،دنديد انيز سال يط برتر دكنندگانيتول

  .كردند اخراج را كارگران ،رهايتاخ و يريگهمه

 هيسرما كيتحر به استيس ديجد تعهدات و دادند نشان واكنش استيس يهامهلت ديتمد با هادولت ،بازارها از يبرخ در
 از سال طول در ييايدر باد يروين به متعهد يجهان ايهيسرما يهانهيهز ،بار نياول يبرا. كرد كمك سابقهيب يهايگذار
  .گرفت يشيپ ييايدر گاز و نفت در يگذار هيسرما

 گسترش ديجد يهابخش همچنان پروژه دهندگان توسعه و نيتورب دكنندگانيتول ،يديكل يبازارها در دنيبخش تنوع يبرا
 بر دكنندگانيتول. كنندمي حركت يباد بخش به نفت بزرگ يهاشركت جمله از ديجد گرانيباز كه يحال در يحت ،دهندمي

 عالوه. برسند يتر نييپا سطح يهانهيهز به و داده كاهش مستمر طور به را هانهيهز تا اند شده متمركز يفناور در ينوآور
  .دادند گسترش ديمف عمر انيپا در و ديتول طول در يباد نيتورب يداريپا شيافزا يبرا محققان ريسا با را خود كار آنها ،نايبر

  يانرژ ستيز 23.

  يديكل قيحقا

 يهايانرژ كل ازميين و كندمي نيتأم را 2019 سال در يانرژ يينها يجهان يتقاضا كل از درصد 5.1 مدرن يستيز يانرژ -
  .شودمي شامل را يانرژ يينها مصرف در ريدپذيتجد

 در ،است افتهي شيافزا درصد 16 حدود 2019 تا 2009 يسالها نيب يصنعت نديفرآ حرارت يبرا مدرن يستيز يانرژ -
  .است افتهي شيافزا درصد 7 مشابه مدت در ساختمانها در يستيز ييگرما يتقاضا كه يحال

 زليوديب ديتول كه يحال در ،افتي كاهش درصد 8 اتانول ديتول و درصد 5 يستيز يهاسوخت يجهان ديتول ،2020 سال در -
  .كند برآورده را ليبرز و متحده االتاي،ياندونز در افتهي شيافزا يتقاضا بتواند تا افتي شيافزاميك

  .بود آن كننده ديتول نيبزرگتر نيچ و افتي شيافزا درصد 6 ،2020 سال در يكيالكتر يانرژ ديتول -

 قرار استفاده مورد توانمي را مواد از يعيوس فيط. است يانرژ اهداف يبرا يكيولوژيب مواد از استفاده شامل يانرژ ستيز
 فاضالب، يشهر جامد يهازباله جمله از عيما و جامد يآل يپسماندها ،يجنگلدار و يكشاورز يهامانده يباق جمله از ،داد
  .يانرژ ديتول مخصوص محصوالت و يشهر

 ليتبد) يستيز يهاسوخت( نقل و حمل يبرا سوخت و برق ،گرما به را هياول مواد نايتوانندمي مختلف يندهايفرا از ياريبس
 يساز يتجار و شينما ،توسعه هياول مراحل در گريد يبرخ ،اند شده تيتثب كامالً ندهايفرا ناياز يبرخ كه يحال در. كنند

  .هستند
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  يستيز يانرژ يبازارها 1.23.

 يانرژ ،يكل طور به. كندمي نيتأم را برق ديتول و نقل و حمل ،ساختمان و صنعت در شيگرما يبرا الزم يانرژ توده ستيز
  مي شود. شامل را 2019 سال در يانرژ يينها مصرف كل از ژول اگزا 44 اي درصد، 11.6 حدود يستيز

 پخت يبرا يانرژ اگزا ژول 24.6 حدود كه بود توده ستيز از يسنت استفاده از يناش يستيز يانرژ كل نايازميين از شيب 
  .كردمي نيتام ،يجنوب يقايآفر در ژهيو به ،نوظهور و توسعه حال در ياقتصادها در شيگرما و پز و

 در يانرژ يينها مصرف در را ريدپذيتجد يهايانرژ كل ازميين حدود يانرژ ستيز از كارآمدتر و تر مدرن يهااستفاده ريسا
 يستيز يانرژ) 17 ريتصو( )يانرژ يينها يجهان يتقاضا كل از ٪5.1 اي اگزا ژول 19.5 حدود( كندمي نيتأم 2019 سال

 يبرا اگزا ژول 4.0 ،)شيگرما يبرا استفاده مورد يجهان يانرژ از درصد 7.3( شيگرما يبرا اگزا ژول 13.7 حدود مدرن
  ).كل از درصد 2.1( يجهان برق نيتام يبرا اگزا ژول 1.7 و) نقل و حمل يانرژ يازهاين از درصد 3.3( نقل و حمل

 با سهيمقا در) 2019 تا 2010 نيب درصد 27(است افتهي شيافزا برق بخش در سرعت به مدرن يستيز يانرژ از استفاده 
  .يستيز يگرما در درصد 5 از كمتر و نقل و حمل از استفاده يبرا يدرصد 15 رشد

  يستيز يگرما يبازارها 2.23.

 توده ستيز از يسنت استفاده) 18 ريتصو. (است كرده رييتغميك نسبتاً رياخ يسالها در شيگرما يبرا توده ستيز از استفاده
 يهااجاق اي يسنت يهاآتش در شيگرما و پز و پخت يبرا يانرژ نيتام ،ظهور حال در و توسعه حال در ياقتصادها در

 27.0 از ،است افتهي كاهش درصد 9 حدود 2009 سال از هابرنامه نايدر استفاده مورد توده ستيز زانيم. است ناكارآمد
  است. شده زده نيتخم 2019 سال در اگزا ژول 24.6 به اگزا ژول

 داريناپا تيماه نيهمچن و ،يعموم سالمت و يمحل يهوا تيفيك بر توده ستيز از يسنت استفاده يمنف راتيتأث ليدل به
 به يدسترس بهبود يبرا را يتوجه قابل يجهان يهاتالش يالملل نيب يهاسازمان و هادولت ،توده ستيز منابع از ياريبس

 و برق ،)32LPG( ليفس اساس بر عيما گاز شامل سوختها نيااند. انجام داده شيگرما و پز و پخت يبرا زيتم يهاسوخت
  .است گلوله و چوب كتيبر و اتانول سوخت مانند ،توده ستيز زتريتم اشكال
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  2019 نهايي، مصرف بخش اساس بر و كلي طور به انرژي، نهايي مصرف كل در زيستي انرژي تخميني سهم17 ريتصو

  .است افتهي شيافزا درصد 11 ،2009 سال از شيگرما يبرا استفاده مورد توده ستيز زانيم

 نيتأم يتجار وميعمو ،يمسكون يهاساختمان و صنعت يبرا زيتم و كارآمد طور به را گرما تواندمي مدرن يستيز يانرژ
 طرف از. كند مصرف بخار گيد اي گاز اجاق در يستيز يگرما ديتول يبرا ماًيمستق را توده ستيز تواندمي يينها كاربر. كند

 و برق همزمان ديتول قيطر از جمله از( يمحل شيگرما اي ياختصاص حرارت كارخانه كي در توانمي را يستيز يگرما ،گريد
. كرد عيتوز يينها كنندگان مصرف به شبكه قيطر از و كرد ديتول) يبيترك توان و يحرارت يهاستميس از استفاده با گرما

 استفاده زين يگاز و عيما يستيز يهاسوخت اما ،است چوب سوخت شودمي استفاده شيگرما يبرا كه ايتوده ستيز شتريب
  .شود قيتزر يعيطب گاز عيتوز يهاستميس به تواندمي كه ،ومتانيب جمله از ،شودمي

 به نسبت كه ،كندمي نيتأم را ميمستق يگرما از اگزا ژول 13 ،ديجد يانرژ ستيز يكاربرد يهابرنامه ، 2019 سال در
 يانرژ ،ساختمان و صنعت در يستيز حرارت از ميمستق استفاده بر عالوه. دهدمي نشان را يدرصد 11 شيافزا 2009 سال

 و صنعت در مورد ناي از درصد 51 ؛ 2019 سال در هاستميس. دهدمي ارائه ايمنطقه شيگرما به اگزا ژول 0.7 يستيز
  .شودمي استفاده ساختمانها در يمابق و يكشاورز

 مجموعاً و گرفت قرار استفاده مورد يكشاورز و صنعت يبرا گرما نيتأم يبرا توده ستيز اگزا ژول 9.1 ،2019 سال در
 كنون تا 2009 سال از بخش دو نايدر يستيز يگرما يتقاضا. كرد برآورده را هابخش ناييحرارت يازهاين از درصد 9.5
 درصد 5.0 حدود اي ساختمانها بخش به 2019 سال در را اگزا ژول 4.7 مدرن يستيز يانرژ. است افتهي شيافزا درصد 16
 شيافزا درصد 7 تاكنون 2009 سال از ساختمانها به شده ارائه يستيز يگرما زانيم .است كرده ارائه آن يحرارت ازين از
  .است افتهي

 اثرات ليدل به شيگرما يبرا يانرژ مصرف كل اما ،نبود دسترس در انتشار زمان در 2020 سال يبرا يينها يهاداده اگرچه
 يصنعت ديتول تيمحدود ليدل به كاهش نايكه رودمي انتظار. ابديمي كاهش درصد 3.1 حدود كرونا يريگ همه ياقتصاد



	هاي بازار و صنعتگرايش –فصل سوم 

	
84	

 يانرژ از استفاده كه رفتمي انتظار. باشد صنعت در يدرصد 4.1 كاهش نيشتريب با) نيچ ياستثنا به( مناطق اكثر در
 گرما از استفاده كه شدمي ينيشبيپ. كند حفظ را خود بازار سهم اما ،ابدي كاهش زانيم همان به يصنعت حرارت يبرا يستيز

 رخ خانه در ليتحص و كار شيافزا ليدل به يتجار شيگرما در كاهش نيشتريب و ابدي كاهش درصد 1.8 ساختمانها در
  .بماند يباق 2019 سطح در 2020 سال در يستيز يانرژ مصرف كل رفتمي انتظار. دهدمي

 ريسا و شكر ،مقوا و كاغذ مانند ،هيپا ستيز يدارا عيصنا در اول درجه در گرما ديتول يبرا توده ستيز از صنعت استفاده
 جمله از ،كنندمي استفاده يانرژ يبرا خود يايبقا و پسماندها از اغلب عيصنا ناي .است چوب عيصنا و ييغذا محصوالت

  .كاغذ ديتول در شده ديتول "اهيس مشروب"

 6 حدود زائد يهاسوخت و توده ستيز ،حال نايبا. شودمين استفاده گريد عيصنا در گسترده طور به هنوز يانرژ ستيز
 25 حدود هاسوخت ناي ،اروپا در. كندمي نيتأم 2019 سال در را جهان يانرژ به مانيس صنعت يجهان يازهاين از درصد
 زائد يهاسوخت و توده ستيز از استفاده. كردندمي نيتأم 2019 سال در را مانيس ديتول در استفاده مورد يانرژ از درصد

	.است رشد حال در زين نيچ در مانيس ديتول يبرا

	
  2019-2009 نهايي، استفاده اساس بر گرمايش، براي جهاني زيستي انرژي از استفاده 18 ريتصو

 االتاي و هند ن،يچ ل،يبرز مانند يستيز بزرگ عيصنا با ييكشورها در يصنعت شيگرما يبرا يكيولوژيب يانرژ از استفاده
 در گرما ديتول يبرا اتانول و قند ديتول از) باگاس( شكرين ماندهيباق ياديز ريمقاد از ليبرز. است شده متمركز متحده

	.كندمي ديتول 2019 سال در اگزا ژول 1.6 برآورد و كندمي استفاده 33CHP يهاستميس

 ،بود) اگزا ژول 1.4( يصنعت حرارت يبرا يستيز يانرژ بزرگ كننده مصرف نيدوم ،قند ياصل كننده ديتول نيهمچن ،هند
  .است كاغذ صنعت يدارا كه ،)اگزا ژول 1.3( متحده االتايآن از پس و

 را الزم يگرما ،يكشاورز يايبقا اي چوب از شده ديتول يهاگلوله اي هاتراشه ،هاچوب سوزاندن قيطر از تواندمي توده ستيز
 يهااقامتگاه كردن گرم يبرا هاتوده ستيز ريسا و چوب ازميرس	ريغ استفاده. كند جاداي	هاساختمان در فضا شيگرما يبرا
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 اي	و ناكارآمد ليوسا از اگر. است جيرا نوظهور و توسعه حال در يكشورها نيهمچن و افتهي توسعه يكشورها در يفرد
 كنترل يبرا ايرانهيسختگ يمل مقررات. باشد هوا يآلودگ ازميمه منبع تواندمي ناي	،شود استفاده تيفيك يب يسوختها
 از كنند برآورده را الزامات ناي	بتوانند كه ييهاستميس. است شده وضع كوچك احتراق ساتيتاس از ايگلخانه يگازها انتشار
  .دارند يشتريب نهيهز اما ،هستند دسترس در يتجار نظر

 نظر از و يآسان به توانندمي ،شوندمي استفاده ايمنطقه شيگرما يبرا كه ييهاستميس مانند ،بزرگتر اسيمق يهاستميس
  .كنند برآورده را هوا تيفيك يازهاين ياقتصاد

 در را استفاده نايكل از درصد 47 كه ،است شده متمركز اروپا هياتحاد در ساختمانها در يستيز يگرما از مدرن استفاده
 كه ياستيس اقدامات. است افتهي شيافزا اگزا ژول 3.8 به سال طول در درصد 2 و است داده اختصاص خود به 2019 سال

) 34RED( اروپا هياتحاد ريپذ ديتجد يانرژ دستورالعمل الزامات برآوردن يبرا ريدپذيتجد يگرما يهانيگزيجا جيترو هدف با
 كردن محدود. است شده توده ستيز از استفاده شيافزا باعث توده ستيز شيگرما يهاستميس يبرا يمال يهاكمك مانند

 فااي	توده ستيز جمله از نيگزيجا يحرارت منابع كيتحر درميمه نقش زين شيگرما يبرا يعيطب گاز و نفت از استفاده
 اختصاص خود به 2019 سال در را اروپا هياتحاد يستيز شيگرما يتقاضا ازميين حدود سوئد و ايتالاي،آلمان ،فرانسه. كندمي

. است يچوب يهاتراشه و چوب شكل به شودمي استفاده هاساختمان شيگرما يبرا كه ايتوده ستيز سوخت شتريب	.دادند
 6 يجهان سطح در 2019 سال در و است رشد حال در سرعت به شيگرما يبرا يچوب يهاگلوله از استفاده ،حال ناي	با

 هااقامتگاه در) ٪77( هاگلوله از ايعمده قسمت. است دهيرس) پتاژول 345( تن ونيليم 19.2 به و افتهي شيافزا درصد
) پتاژول 294 اي تن ونيليم 16.4( كاربر نيبزرگتر اروپا هياتحاد. شدمي مصرف يتجار يهامحل در يمابق و شدمي استفاده

 هر( آلمان و دانمارك آن از پس ،)تن ونيليم 3.4( گلوله شيگرما يبرا جهان بازار نيبزرگتر همچنان ايتالاي	و ماند يباق
 و ،شيگرما يبرا وگازيب از استفاده رشد رغميعل) تن ونيليم 1.2( سوئد و) تن ونيليم 1.8( فرانسه ،)تن ونيليم 2.3 كدام

 در را يستيز شيگرما از درصد 4 تنها 2019 سال در وگازيب ،يگاز يهاشبكه به آن ورود و ومتانيب ديتول در ژهيو به
  .كرد نيتأم يياروپا يساختمانها

 خانوار ونيليم 1.8 از شيب. بود 2019 سال در ساختمانها در يستيز يانرژ نهيزم در شرويپ كاربر نيدوم يشمال يكايآمر
 از زين گريد ٪8 و بودند يمتك خود شيگرما ياصل سوخت عنوان به يچوب يهاگلوله اي چوب به) كل از ٪1.4( ييكايآمر

 خانوار چهار هر از ،بود متمركز ييروستا مناطق در استفاده منبع. كردندمي استفاده هيثانو حرارت عنوان به چوب
 بخش در چوب از استفاده كل. كردمي احتراق حال در را چوب هيثانو اي هياول شيگرما يبرا نفر كي متحده االتايييروستا
 يگرما اگزا ژول0.13 از 2019 سال در يمسكون شيگرما بخش ،كانادا در. بود اگزا ژول 0.55 متحده االتاييمسكون

 ،بود ساختمان شيگرما يبرا گندله بزرگ ايمنطقه بازار نيدوم يشمال يكايآمر. كرد استفاده چوب سوخت از يناش يستيز
 0.9( اروپا هياتحاد ريغ يكشورها در كوچك يبازارها). پتاژول 47( تن ونيليم 2.6 به 2019 سال در شيافزا درصد 4 با
  .شد افتي) تن ونيليم 0.1( ژاپن و) تن ونيليم 0.2( كره يجمهور در عمدتا ،)تن ونيليم 0.3( ايآس و) تن ونيليم

 از درصد 12 حدود) منابع همه از( ايمنطقه شيگرما. است شرويپ منطقه شيگرما در يستيز يانرژ از استفاده در اروپا
 45( ايمنطقه حرارت ياصل كننده استفاده يمسكون بخش. كردمي نيتأم 2018 سال در را اروپا هياتحاد يگرما يتقاضا
 درصد 30 حداقل ايمنطقه شيگرما هابخش. بود) درصد 21( خدمات و يتجار و) درصد33( يصنعت آن از پس و) درصد

 يبرا بازار در مهم فرصت كي نيا .دانمارك در درصد 45 سهم جمله از ،كندمي نيتام كشور هفت در را گرما يتقاضا از
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  ).پتاژول620( كردمي نيتام را اروپا ايمنطقه شيگرما كل از درصد 25 حدود 2018 سال در كه ،كندمي جادايتوده ستيز

 ،آلمان آن از پس ،بود) پتاژول130( يمركز شيگرما يبرا يستيز يانرژ كننده مصرف نيبزرگتر 2018 سال در سوئد
 نيب يكيولوژيب يانرژ از استفاده كه ييجا ،گرفتند قرار) پتاژول 69( فرانسه و) پتاژول 75 كدام هر( فنالند و دانمارك
 سهم نيباالتر يدارا يتوانيل Chaleur	Fonds يبانيپشت ستميس توسط كه ،كرد رشد درصد 35 ،2019 تا 2015

 سه 2010 سال از منظور ناييبرا كشور يستيز يانرژ از استفاده. است) پتاژول 23 اي ،،65( توده ستيز از منطقه يگرما
 يانرژ تيامن شيافزا و هانهيهز كاهش منظور به يواردات نفت به يوابستگ كاهش به ازين از يناش عمدتاً كه ،است شده برابر
  .شودمي حرارت از يتوانيل كربن دياكس يد انتشار يدرصد 60 كاهش به منجر يكيولوژيب يهايانرژ از استفاده. است

  يستيز سوخت يبازارها نقل و حمل 3.23.

 در) تريل ارديليم 161( اگزا ژول 4.0 از و افتي كاهش درصد 5،  2020 سال در عيما يستيز يهاسوخت يجهان ديتول
 جهينت در نقل و حمل يهاسوخت يبرا يكل يتقاضا رايز ،افتي كاهش) تريل ارديليم 152( اگزا ژول 3.8 به 2019 سال
 زليوديب از استفاده و ديتول ،افتي كاهش شدت به 2020 سال در اتانول حجم كه يحال در. افتي كاهش كرونا يريگ همه
 استفاده و ديتول و شد جبران عوامل ريسا و شتريب يبيترك الزامات با زليد سوخت يبرا نقل و حمل كمتر يتقاضا. ماند ثابت

  .افتي شيافزا يتوجه قابل زانيم به) 35HVO( آب با شده هيتصف ياهيگ روغن از

 كنندگان ديتول صدر در همچنان يانرژ نظر از سهم درصد 36 با متحده االتاي	،كشور نايدر اتانول ديتول كاهش وجود با
 3.4( آلمان ،)درصد 7.0( ياندونز و) درصد26( ليبرز يبعد دكنندگانيتول نيبزرگتر. دارد قرار جهان يستيز يهاسوخت
 نظر از( يستيز يهاسوخت ديتول از درصد 61 حدود اتانول ،2020 سال در ،كل در. بودند) درصد 3.0( نيچ و) درصد
) 19 ريتصو. (دهدمي ليتشك درصد 6 را HVO و درصد 33 يبرا را) 36FAME( استر ليمت چرب دياس زليوديب ،)يانرژ
 از كمتر و است نييپا آنها ديتول اما ،شرفتهيپ يستيز يهاسوخت از يعيوس فيط و ومتانيب شامل يستيز يهاسوخت ريسا
  .شودمي زده نيتخم يستيز يهاسوخت ديتول كل از درصد 1

. ديرس 2020 سال در تريل ارديليم 105 به 2019 سال در تريل ارديليم 115 از يدرصد 8 كاهش با اتانول يجهان ديتول
 بيترت به ،شرويپ دكنندهيتول دو ،ليبرز و متحده االتاي	.شودمي ديتول محصوالت ريسا و شكرين ،ذرت از اول درجه در اتانول
 ديتول .دارند قرار كانادا و لنديتا ،هند ،نيچ آن از پس و اند داده اختصاص خود به را يجهان ديتول از درصد 32 و 51

 تريل ارديليم 53.2 به 2019 سال در تريل ارديليم 59.7 از و افتي كاهش درصد 11 ،2020 سال در متحده االتاياتانول
 13 كاهش كننده منعكس و افتي كاهش درصد 12 كشور در اتانول مصرف. است 2014 سال از زانيم نيكمتر كه ديرس

 از ياريبس افتي كاهش اتانول متيق و بيترك يهافرصت تيمحدود ليدل به نقل و حمل در نيبنز مصرف يدرصد
 كاهش را ديتول ،يساز رهيذخ تيظرف تيمحدود و يمنف ياتيعمل يهاهيحاش ،تقاضا كاهش ليدل به اتانول دكنندگانيتول

 افتهي كاهش 2019 سال در تريل 36.0 از كه ديرس تريل ارديليم 34.0 به يدرصد 6 كاهش با ليبرز در اتانول ديتول .دادند
 نيبنز مصرف كاهش. است افتهي كاهش درصد 11 حدود تقاضا كاهش ليدل به كشور نايدر نيبنز مصرف ،يكل طور به. است

 يمتهايق. استميحج اتانول درصد 27 يحاو ليبرز در نيبنز تمام رايز ،گذاردمي ريتأث اتانول فروش بر ميمستق طور به
 ليبرز اتانول شتريب. گذاردمي ريتأث ،است موجود كشور در گسترده طور به كه ،اتانول ٪100 رقابت بر نيهمچن نفت نييپا

																																																								
35 hydrotreated	vegetable	oil		
36 	fatty	acid	methyl ester	
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  .كنندمي تيفعال كشور سراسر در يقند اتانول كارخانه 350 حدود و شودمي هيته شكرين از

  .ماند ثابت زليوديب ديتول اما ،افتي كاهش شدت به 2020 سال در اتانول ديتول اگرچه

  

	
  2020-2010 انرژي، محتواي اساس بر ،HVO/HEFA سوخت و بيوديزل اتانول، جهاني توليد 19 ريتصو

 در ذرت اتانول ديتول كارخانه 16 حدود 2020 سال اواسط تا و شودمي ديتول ذرت از اتانول از ايندهيفزا سهم ،حال نايبا
 هيپا بر اتانول ديتول. كنند پردازش را ذرت و شكرين توانندمي اهانيگ اكثر. بود ساخت دست در گريد كارخانه 7 و كار حال
  .ديرس تريل ارديليم 2.5 به و شد برابر دو از شيب 2020 سال در ليبرز در ذرت

 درصد 7 حدود كشور در نيبنز يتقاضا. ديرس تريل ارديليم 4.0 به يدرصد 3 شيافزا با 2020 سال در نيچ اتانول ديتول
 تيظرف .افتي ادامه اتانول يتقاضا رشد ،گريد ياستانها در) E10( اتانول باتيترك يدرصد 10 شيافزا با اما ،افتي كاهش

  .بود توسعه حال در ديجد بزرگ كارخانه نيچند و شد برابر دو 2020 تا 2017 نيب ديتول

 درصد 13 نيبنز يتقاضا رايز ،ديرس تريل ارديليم 1.8 به و افتي كاهش 2020 سال در درصد 8 حدود هند در اتانول ديتول
 اتانول ديتول. داد كاهش را مخلوط بدون نيبنز به نسبت اتانول بودن صرفه به مقرون نفت تر نييپا يهامتيق و افتي كاهش
 ارديليم 1.5 به و افتي كاهش درصد 9 ديتول ،لنديتا در كه يحال در ،ماند ثابت تريل ارديليم 1.8 ،2020 سال در ييكانادا

  .ديرس تريل

 سال در رقم نايكه يحال در ،ديرس 2020 سال در تريل ارديليم 46.8 به) درصد 1 از كمتر(ميك زليوديب يجهان ديتول
 درصد 80 كشور 11. است شده عيتوز اتانول به نسبت يتر گسترده طور به آن ديتول. بود تريل ارديليم 46.5 برابر 2019

 عيوس فيط ليدل به امر ناي .كنندمي ديتول اتانول كشور 2 تنها كه يحال در ،دهندمي ليتشك را زليوديب يجهان ديتول از
 ،پسماندها و عاتيضا از يعيوس فيط و ،كلزا و ايسو ،نخل ياهيگ يهاروغن جمله از ،پردازش قابل زليوديب هياول مواد از يتر
 كل ازدرصد  17( زليوديب ياصل كننده ديتول دوباره ياندونز ،2020 سال در. است استفاده مورد پز و پخت روغن جمله از

 يبعد دكنندگانيتول نيبزرگتر. گرفتند قرار آن از پس) درصد 13.7( ليبرز و) درصد14.4( متحده االتايو ،بود) جهان
  .بودند) درصد 4.6( هلند و) درصد 5.0( فرانسه ،)درصد 7.4( آلمان
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 شيافزا درصد 11 با 2020 سال در ياندونز زليوديب ديتول ،ليگازوئ نقل و حمل يبرا تقاضا يدرصد 12 كاهش وجود با
 تا ابديمي شيافزا جيتدر به كشور در بيترك سطح ،يواردات نفت به ندهيفزا يوابستگ طيشرا در. ديرس تريل ارديليم 8.0 به

 درصد 20 از 2020 هيژانو در ليگازوئ بيترك زانيم. باشد پالم روغن از اول درجه در ،داخل ديتول زليوديب يبند تياولو
  .برسد درصد 40 به كه رفتمي انتظار و افتي شيافزا درصد 30 به

 ديتول ،افتي كاهش درصد 5 كرونا يريگ همه راتيتاث ليدل به 2020 سال در كايآمر ليگازوئ يتقاضا كل كه يحال در
 به درصد 3 از شيب ايفرنيكال بودن كم و) 372RFS( فدرال ريپذ ديتجد سوخت استاندارد شيافزا با كشور نايدر زليوديب

 فدرال زليوديب كن مخلوط ياتيمال اعتبار ،نايبر عالوه). 38LCFS( كربن سوخت استاندارد. افتي شيافزا تريل ارديليم 6.8
 متحده االتاييداخل زليوديب ديتول نفع به زين نيآرژانت و ياندونز از زليوديب واردات بر عوارض شيافزا. شد يمعرف دوباره

  .بود

 بيترك ازين. ابدي شيافزا يداخل يتقاضا تا ديرس تريل ارديليم 6.4 ركورد به و افتي شيافزا درصد 9 زليوديب ديتول ،ليبرز در
  .ابدي شيافزا درصد 15 به 2023 سال تا بود قرار و افتي شيافزا درصد 12 به درصد 11 از كشور زليوديب

 9 كاهش با 2020 سال در ديتول زانيم و داد شيافزا را زليوديب محدود يتقاضا زليد سوخت مصرف كاهش ،آلمان در
 كاهشميك زين فرانسه در ديتول. است افتهي كاهش 2019 سال در تريل ارديليم 3.8 از كه ديرس تريل ارديليم 3.5 به يدرصد

  . ماند يباق ثابت	تريل ارديليم 2.1 در هلند در ديتول كه يحال در ،است دهيرس تريل ارديليم 2.4 به و افتهي

 دكنندگانيتول نيب در نهم رتبه به پنجم رتبه از ،تريل ارديليم 1.6 به درصد 35 حدود زليوديب ديتول كاهش با نيآرژانت
  .كرد دلسرد را تجارت زليوديب واردات بر متحده االتايعوارض و كرد سقوط

 و كرد رشد شدت به 2020 سال در ،يستيز هيپا يهاروغن يهاسيگر و هايچرب ونيدروژناسيه نديفرآ ،39HVO ديتول
  .بود تريل ارديليم 6.5،  2019 سال در رقم نايكه يحال در ،افتي شيافزا تريل ارديليم 7.5 به درصد 12

 به رياخ يسالها در متحده االتايدر HVO تيظرف ،بود متمركز سنگاپور و هلند ،فنالند در ديتول هياول تيظرف كه يحال در
 شدت به كشور در HVO از استفاده. هاسوخت ناي يبرا متحده االتاي بازار رشد با مطابق ،است شيافزا حال در سرعت
 از متحده االتاياستفاده. شودمي جاداييگذار هيسرما ياتيمال اعتبار بودن دسترس در و ايفرنيكال RFS2، LCFS توسط
HVO تحت RFS2 ديرس) پتاژول 114( تريل ارديليم 3.5 به و افتي شيافزا 2020 سال در درصد 48 حدود.  

 يبرا ومتانيب كننده استفاده و كننده ديتول نيبزرگتر( متحده االتايو اروپا در عمدتا نقل و حمل سوخت عنوان به ومتانيب
 دسته در ومتانيب شامل كه( RFS2 توسط زين متحده االتايدر ومتانيب از استفاده و ديتول. شودمي استفاده) نقل و حمل

 مهيب حق افتيدر طيشرا واجد جهينت در و شودمي كيتحر ايفرنيكال LCFS و) است شرفتهيپ يسلولز يستيز يسوختها
 پتاژول 41 حدود به و افتي شيافزا درصد 24 ،2019 سال در RFS2 تحت متحده االتايومتانيب از استفاده. شودمي
  .ديرس

 استفاده با سوئد. است افتهي شيافزا پتاژول 14 به 2019 سال در درصد 74 نقل و حمل يبرا ومتانيب از استفاده ،اروپا در
 استفاده كه ييجا( انگلستان آن از پس و ماند يباق منطقه در ومتانيب كننده مصرف نيبزرگتر ،كننده مصرف كل سوم كي از
 سال در پتاژول 1.7 به صفر باًيتقر از استفاده كه ييجا( ايتالايو آلمان ،)افتي شيافزا برابر پنج 2019 سال در ومتانيب از

																																																								
37 	Renewable	Fuel	Standard	
38 	Low Carbon	Fuel	Standard	
39 	hydrotreated	vegetable	oil	
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  .دارد وجود) افتي شيافزا 2019

 ناي شد نصب ديجد ديتول يهاتيظرف از يبرخ و داشت ادامه "شرفتهيپ يستيز يسوختها" ريسا توسعه يبرا تالشها اگرچه
 تحت يسلولز اتانول سهم ،مثال عنوان به. اند گرفته قرار استفاده مورد و شده ديتولميك ريمقاد در تنها امروز به تا سوختها

  .افتي كاهش پتاژول 0.2 ريز به 2020 سال در پنج بيضر با متحده االتايRFS2	 طرح

داده اختصاص خود به را يجهان ديتول از درصد 80 حدود ،يستيز يهاسوخت شرويپ كننده ديتول دو ،ليبرز و متحده االتيا
  .اند

  يستيز يانرژ يبازارها 4.23.

 در است، دهيرس گاواتيگ 145 حدود به و افتهي شيافزا درصد 5.8 حدود 2020 سال در يستيز يانرژ يجهان تيظرف
 و داشت ارياخت در را تيظرف نيشتريب 2020 سال انيپا تا نيچ. بود گاواتيگ 137 از 2019 سال در زانيم نايكه يحال
  ن بودند.ژاپ و سوئد ،انگلستان ،آلمان ،هند ،ليبرز ،متحده االتاي	آن از پس

 حدود به 2019 سال درتراوات ساعت  566 از يدرصد 6.4 شيافزا با 2020 سال در يكيولوژيب يانرژ ديتول مجموع
 االتايآن از پس و دارد قرار يستيز يانرژ كننده ديتول اول رتبه در همچنان نيچ) 20 ريتصو. (،ديرس ساعت تراوات 602
  هستند. ژاپن و انگلستان ،.دارند قرار هند ،ليبرز ،آلمان سپس و متحده

 22.5 به و افتي شيافزا درصد 26 نيچ يستيز تيظرف ،)2020-2016( كشور ساله پنج زدهميس برنامه مفاد مطابق
 1.7 يبيترك تيظرف با گريد پروژه 77. بود گاواتيگ 17.8،  2019 سال در كه يحال در ،ديرس 2020 سال در گاواتيگ
 ،)گاواتيگ 1.2( يشهر عاتيضا از استفاده با ييهاپروژه شامل آنها. شد بيتصو استان 20 در يمال تيحما يبرا گاواتيگ

  .بودند) مگاوات ،مگاوات 21( وگازيب برق ديتول و) گاواتيگ 0.5( يجنگلدار و يكشاورز هياول مواد

 كشور گاواتيگ 16 تيظرف. بود يمل يستيز يانرژ ديتول و تيظرف نيباالتر نيدوم يدارا 2020 سال در متحده االتيا
  .ديرس تراوات ساعت 62 به و افتي كاهش درصد 2.5 رياخ يسالها در ديتول روند. نكرد يچندان رييتغ

 ديتول شكرين باگاس اساس بر كشور ناي نسل شتريب و بود جهان سطح در يكيالكتر يانرژ بزرگ كننده ديتول نيسوم ليبرز
تراوات  50 به و افتي كاهش درصد 10 حدود 2020 سال در ليبرز ديتول ،مرتبط برق ديتول و شكر ديتول كاهش با. شدمي

  .ديرس ساعت

 205 به درصد 4 ديتول و افتي شيافزا گاواتيگ 48 به 2020 سال در درصد 4 حدود در يستيز تيظرف ،اروپا هياتحاد در
 اهداف تحقق يبرا كشورها كه داد رخ يزمان شيافزا ناي.كندمي نيتأم را ديتول كل از درصد 6 و افتي شيافزا تراوات ساعت

  .كردند تالش RED تحت 2020 سال در منطقه ياجبار يمل

 2020 سال در مگاوات 400 تيظرف: ماند يباق ،وگازيب از عمدتا ،منطقه در كيوالكتريب دكنندهيتول نيبزرگتر همچنان آلمان
 كه يچوب يهاگلوله حجم شيافزا با. افتي شيافزا تراوات ساعت 51 به درصد 0.8 ديتول و افتي شيافزا مگاوات 10.4 به
 در كشور به كمك و SDE هيتغذ هياول طرح از تيحما با ،است افتهي شيافزا يتوجه قابل طور به بزرگ يهاswروگاهين در

تراوات  11 به و افتي شيافزا تراوات ساعت 11 تا) درصد  90( هلند در ديتول ،اروپا هياتحاد RED تحت خود تعهدات انجام
 شيافزا درصد 5.5 با ديتول. افتي شيافزا گاواتيگ 8.0 به مگاوات 135 يستيز يانرژ تيظرف ،انگلستان در	.ديرس ساعت
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  .40MSW و وگازيب يهاروگاهين ،گندله ديتول بزرگ اسيمق در ديتول شيافزا با ،ديرس ساعت تراوات 39.4 به

 بهدرصد  9 تيظرف شيافزا با ،افتي شيافزا 2020 سال طول درميآرا به ژاپن يستيز يانرژ ديتول و تيظرف رشد ،ايآس در
 ،گاواتيگ 2.7 به يدرصد 3 شيافزا با يستيز يانرژ تيظرف ،كره يجمهور در. تراوات ساعت 25 به ديتول و گاواتيگ 5.0

 ،هند در. هيتغذ يهاتعرفه و ريدپذيتجد يانرژ يگواه طرح از يبانيپشت با ،ساعت واتيتر 12.3 به يدرصد 30 ديتول با
  .ماند ثابت تراوات ساعت 45 در ديتول و افتي شيافزا گاواتيگ 10.5 به يحدود تا يستيز يانرژ تيظرف

 حال در همچنان برق ديتول يبرا يكشاورز يفرع محصوالت و چوب از شده ديتول يالملل نيب يتجار يهاگلوله از استفاده
 قبل سال به نسبت درصد 7 كه گرفت قرار استفاده مورد برق ديتول يبرا گندله تن ونيليم 18 ،2019 سال در. بود شيافزا
  شدمي استفاده) مورد ونيليم 8.5( انگلستان در ژهيو به ،اروپا هياتحاد در هاگلوله چهارم سه بايتقر. است افتهي شيافزا

 هيبق. است دهيرس تن ونيليم 0.8 به و افتهي شيافزا برابر دو از شيب آن در كه ،هلند و) تن ونيليم 2.0( دانمارك ،)تن 
  .شد استفاده) تن ونيليم 0.9( كره يجمهور و) تن ونيليم 1.5( ژاپن در

  

	
  2020-2010 منطقه، اساس بر بيوالكتريك، جهاني توليد 20 ريتصو

  يانرژ ستيز صنعت 5.23.

  جامد توده ستيز صنعت

 ليوسا عرضه و ديتول در مستقر يمحل كوچك يواحدها از ،دهندمي ليتشك را جامد توده ستيز صنعت كه ييشركتها
 يفناور از يبردار بهره و نيتأم در ريدرگ يجهان و ايمنطقه ياصل گرانيباز تا آنها يسوختها و كوچكتر اسيمق در يشيگرما

																																																								
40	Municipal	solid	waste 		
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 چوب يايبقا مانند يمحل هياول مواد به جامد توده ستيز يهاپروژه اكثر. هستند ريمتغ عيوس اسيمق در برق ديتول و شيگرما
 يبرا توده ستيز گندله ديتول رشد. رنديگ قرار استفاده مورد ديتول محل در توانندمي كه هستند يمتك شكرين باگاس و

 تا سازدمي قادر را كشورها و است بخش نايدر مهم شرفتيپ كي ،برق و گرما ديتول يبرا يالملل نيب يبازارها به خدمت
  .دهند شيافزا ،دارند يمحدود يمل توده ستيز منابع كه يزمان يحت را يستيز يانرژ از استفاده

 اما است نامشخص نيچ يبرا ديتول يهاداده. ديرس تن ونيليم 59 به توده ستيز يهاگندله يجهان ديتول ،2019 سال در
 39.4 به يدرصد 9 شيافزا با 2019 سال در جهان نقاط ريسا در ديتول. است دهيرس تن ونيليم 20 به 2018 سال در
 .افتي شيافزاسال در آن  درصد 5 ديتول با) تن ونيليم 17( ايمنطقه كننده ديتول نيبزرگتر اروپا هياتحاد. ديرس تن ونيليم

 شيافزا درصد 21 هيروس ونيفدراس در ديتول و تن ونيليم 4 از شيب به يدرصد 17 شيافزا با يياروپا يكشورها ريسا ديتول
  .ديرس تن ونيليم 12.4 به يدرصد 12 شيافزا با يشمال يكايآمر ديتول. افتي

 يبخشها در گرما نيتأم يبرا جهان سراسر در توده ستيز گندله) پتاژول 5،326( تن ونيليم 19 ،نيچ احتساب بدون
 نيتأم را ساختمانها شيگرما يبرا استفاده مورد توده ستيز از درصد 7.5 هاگندله نيهمچن. شد استفاده يتجار و يمسكون

 2019 سال در يصنعت اهداف ريسا و CHP ديتول ،برق ديتول يبرا) پتاژول 31( تن ونيليم 18 ،جهان سراسر در. كنندمي
  .شد استفاده

 2 متحده االتايدر گندله ديتول كه يحال در. بود 2020 سال در جهان در چوب گندله صادركننده نيبزرگتر متحده االتيا
  .ديرس تن ونيليم 6.8 به يدرصد 1 شيافزا با صادرات ،ديرس تن ونيليم 9.3 به و افتي كاهش درصد

 سنگ ذغال با توانندمي روين دكنندگانيتول كه ييجا ،كردمي رشد همچنان اروپا هياتحاد در برق ديتول يبرا چوب گندله بازار
 يجمهور و ژاپن در زين بازار. بسازند يديجد يهاروگاهين اي كنند ليتبد را سنگ زغال يهاروگاهين اي بزنند آتش را هاگلوله
 تجارت ،اقتصاد وزارت ،2020 سال انيپا تا. است شده كيتحر مطلوب يتيحما يهاطرح توسط كه است افتهي گسترش كره
 كربن در ييجو صرفه مورد در بحث. بود كرده دييتأ تعرفه تحت را گاواتيگ 8 به كينزد تيظرف با پروژه 70 ژاپن صنعت و
 سال از. دارد ادامه برق ديتول در آنها از استفاده و يجنگلدار مواد از گلوله ديتول به مربوط يطيمح ستيز راتيتأث ريسا و

 سال از. بود تر قيدق يداريپا يارهايمع نييتع ،جامد توده ستيز شامل اروپا هياتحاد RED در يداريپا مقررات ،2020
. شد نييتع هستند يمل تيحما دنبال به كه يديجد يهاپروژه يبرا زين ايگلخانه يگازها كاهش آستانه حداقل ،2021

 استفاده اما ،دهد كاهش را نخل يحاو محصوالت از استفاده كه رودمي انتظار ،است شده وضع زين ژاپن در يداريپا يارهايمع
  .دهد شيافزا را مجاز يچوب يهاگلوله از

  عيما يستيز يهاسوخت صنعت

 ديتول تمام باًيتقر هم با نهااي.كندمي ديتول HVO ندهيفزا طور به و FAME زليوديب ،اتانول عيما يستيز يسوختها صنعت
 انواع يساز يتجار و توسعه حال در صنعت ناي،نايبر عالوه. شوندمي شامل را يجهان يستيز يهاسوخت يفعل استفاده و

 يطراح ييايدر و يهوانورد يهابخش يبرا ژهيو به ديجد يبازارها به خدمت يبرا كه است يستيز يهاسوخت از يديجد
 به عالقه شيافزا. دهدمي ارائه يبهتر جينتا يداريپا يارهايمع ريسا و ايگلخانه يگازها يردپا نهيزم در جينتا ناي .اند شده
  .دارد وجود تر عيوس يستيز اقتصاد سمت به رييتغ از يبخش عنوان به ييايميش مواد و يستيز مواد ديتول

 ،گرفت قرار كرونا يريگ همه طول در نقل و حمل يهاسوخت يبرا كمتر يتقاضا ريتأث تحت صنعت ناي ،2020 سال در
 االتاي اتانول صنعت ديتول تيظرف ازميين از شيب ،2020 بحران اوج در. داد كاهش را يسودآور و كرده محدود را ديتول كه
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 چهار حداقل مدت به را خود كارخانه چهار 2020 سال اواسط در كه كرد اعالم ADM ،مثال عنوان به. ماند كاريب متحده
 انيپا تا نكهاياز قبل ،افتي كاهش درصد 28،  2020 ليآور و 2020 هيژانو نيب اتانول يجهان متيق. كرد خواهد كاريب ماه

 كاهش درصد 19 تا 2020 سال در هامتيق و شد محدود اتانول يتقاضا ،ليبرز در. برسد هيژانو ارزش از درصد 5 به سال
  .شد استفاده .اتانول ديتول و كمتر براي قند ديتول يبرا يشتريب شكرين و افتي

 ،افتي كاهش زين يليفس زليد يتقاضا اگرچه. گرفتند قرار يريگ همه ريتأث تحت كمتر FAME زليوديب يبازارها ،مقابل در
 و ليبرز ،متحده االتايمانند ،كننده ديتول ياصل يكشورها در بيترك اراتياخت شيافزا اي شتريب يهازهيانگ ليدل به اما

 قرار متحده االتايدر واردات عوارض ريتأث تحت نيآرژانت در زليوديب ديتول. شد حفظ همچنان زليوديب سطوح ،ياندونز
  .گرفت

  6پاورقي

  يستيز اقتصاد و يستيز يانرژ

 برق ديتول و نقل و حمل ،شيگرما يبرا يليفس يهاسوخت از استفاده نيگزيجا ماًيمستق تواندمي يستيز يانرژ كه يحال در
 با امر ناي .كنند فااي داريپا يستيز اقتصاد سمت به حركت در ايگسترده نقش توانندمي زين توده ستيز بر يمبتن مواد ،شود

 يچوب مواد با فوالد و بتن مانند پرمصرف مواد ينيگزيجا و كيپالست مانند يمواد يبرا يليفس هياول مواد از استفاده كاهش
  .شودمي ايگلخانه يگازها انتشار كاهش باعث ،يكشاورز و

 جيترو يبرا ياستيس اقدامات. است افتهي شيافزا) ايرهيدا اقتصاد كي در( ستيز بر يمبتن مواد افتيباز بر استيس ديتاك
 به كه است كرده نيتدو را يستيز ياقتصاد كپارچهي ياستراتژ كي اروپا هياتحاد. است توسعه حال در يستيز اقتصاد مفهوم

 ،شد يمعرف 2020 سال در كه ،متحده االتايريپذ ديتجد ييايميش مواد قانون و كندمي كمك اروپا سبز توافق به آن نظر
  .كندمي ليتسه ستيز هيپا بر ييايميش مواد ديتول يبرا ياتيمال اعتبارات

 تن ونيليم 368 از شيب از درصد 1 حدود نهااي ،2020 سال در. است مرتبط روند كي زين يستيز يهاكيپالست رشد
 يپل دياس مانند ،هستند ريپذ بيتخر ستيز كه يستيز يهاكيپالست. دادندمي ليتشك را جهان در شده ديتول كيپالست
 يهاكيپالست ديتول از درصد 60 ،نشاسته بر يمبتن يهاكيپالست و) PHA( آلكانوات يدروكسيه يپل ،)PLA( كيالكت

  .دهندمي ليتشك را جهان يستيز

 نيبزرگتر ،)ليبرز( براسكم. افتي شيافزا 2020 سال در يستيز يهاكيپالست ديتول در مشاركت و يصنعت يگذار هيسرما
) فنالند( UPM. كرد ديتول اتانول از لنيات يپل تن 000،200 سال آن در ،جهان يستيز يهاكيپالست كننده ديتول

 مونو ويب به را چوب كه كرد اعالم يآلمان كارخانه كي در يگذار هيسرما) دالر ونيليم 644( وروي ونيليم 550 نيهمچن
 به كيپالست ديتول يبرا كه ييهاواسطه ،كندمي ليتبد) BioMPG( كوليگل لنيمونوپروپ و) BioMEG( كوليگل لنيات

  .شودمي استفاده يبند بسته مواد و بريف عنوان

 RFS2 يهامشوق ژهيو به ،بازار جذاب يهازهيانگ از يناش كه افتي شيافزا شدت به 2020 سال در HVO ديتول تيظرف
 مجموع. شد اعالم ديجد تيظرف يبرا ياديز يهابرنامه. است اروپا هياتحاد RED تحت و ايفرنيكال LCFS و متحده االتاي

 ساتيتاس توسعه گرفتن نظر در هنگام. ديرس) اگزا ژول 0.3( تريل ارديليم 9.2 به 2020 سال در HVO ديتول تيظرف
 انيپا در تريل ارديليم 41 از شيب به شده يزير برنامه اي ساخت دست در ياضاف تيظرف ،ديتول ديجد يتهايسا و موجود
 موجود HVO تيظرف مجموع رودمي انتظار ،ديجد يهاپروژه ناي با). سال در اگزا ژول 1.1 معادل(  شد برآورد 2020 سال
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 توجه قابل تكامل بر كه ،باشد 2020 اتانول ديتول درصد 60 معادل و باشد FAME زليوديب از شيب شده يزير برنامه و
  . كندمي ديتأك نقل و حمل در يستيز يهاسوخت

 با يجانب محصوالت ريسا و يوانيح يهايچرب ،ياهيگ يهاروغن هيتصف بر يمبتن شده يزير برنامه و موجود تيظرف شتريب
 سوخت ،زليد مشابه يهايژگيو با ييهاسوخت ديتول يبرا تواندمي سپس كه ،است HVO/HEFA ديتول يبرا دروژنيه

 محصوالت اي عاتيضا هياول مواد ناييوقت. به كار گرفته شود وپروپانيب جمله از ،يدروكربوريه محصوالت ريسا سوخت و جت
 اريبس آنها از استفاده با ارتباط در ايگلخانه يگازها انداز پس ،)و .... يوانيح يهايچرب ،پز و پخت روغن مانند( هستند يجانب

 يستيز يسوختها از تيحما يهاطرح تحت سوختها سپس. است كانوال اي نخل روغن مانند ،بكر ياهيگ يهاروغن از شتريب
 دو يدارا شده استفاده پز و پخت روغن از HVO ،ايفرنيكال LCFS تحت ،مثال عنوان به. شوندمي شتريب اعتبار طيشرا واجد
 عنوان به دوبار پسماند و ماندهيباق يسوختها ،اروپا هياتحاد RED اساس بر. است ايسو روغن از شده ديتول HVO اعتبار برابر

 كسب عضو يكشورها در يمل تيحما يطرحها قالب در را يمضاعف اعتبارات توانندمي و شوندمي گرفته نظر در يمل اهداف
  .كنند

 برنامه اي است دسترس در يديجد تيظرف كه كردند اعالم HVO سوخت كننده ديتول شركت نيچند ،2020 سال در
	UK كارخانه در ديتول تيظرف شيافزا يبرا را خود يهابرنامه) متحده االتيا( پسيليف ،مثال عنوان به. است شده يزير

Humberside ساتيتأس ليتبد و سال در تريل ونيليم 460 به تريل ونيليم 57 از خود Rodeo سان نفت شگاهيپاال در 
 4 و بود خواهد جهان يهاكارخانه نيبزرگتر از يكي رودئو ساتيتاس. كرد اعالم جت سوخت و HVO ديتول يبرا سكويفرانس

  .كندمي ديتول 2024 سال در ايسو يهاروغن و هاسيگر ،هايچرب ،پز و پخت يهاروغن از سوخت تريل ارديليم

 يهابرنامه 2020 سال در) فرانسه( توتال. هستند يشگاهيپاال مشابه مراحل انجام حال در زين ينفت بزرگ يشركتها ريسا
 ،يستيز سوخت ديتول منظور به فرانسه Seine‐et‐Marne بخش در خود Grandpuits شگاهيپاال ليتبد يبرا را خود

 در كه است توتال Mède	La كارخانه مكمل كارخانه ناي .كرد اعالم) دالر ونيليم 0.6( وروي 500،000 يگذار هيسرما با
 ENI. شد ليتبد ديزا يهاروغن و هايچرب و پالم روغن از وجتيب و HVO تريل ونيليم 570 ديتول يبرا 2019 سال

 از شيب به زيون در را خود تيظرف برابر دو از شيب و كرد ليتبد HVO به ليسيس و زيون در را خود يهاشگاهيپاال) ايتاليا(
 با را خود يشمال يداكوتا كارخانه 2020 انيپا تا داشت برنامه) متحده االتيا( لياو ماراتون. است رسانده تريل ارديليم 1.6
 به رودمي انتظار كه ،كند ليتبد HVO به) ايفرنيكال( نزيمارت شگاهيپاال همراه به تريل ارديليم 700 ساالنه ديتول تيظرف
 اروپا و متحده االتايدر HVO يهاپروژه اكثر كه يحال در.. برسد 2022 سال تا تريل ارديليم 3  حدود HVO تيظرف

 ارديليم 1.5 كشور نايياستراتژ موجب به كه است ياندونز در پروژه دو توسعه حال در) ياندونز( Pertamina ،هستند
  .كندمي ديتول پالم روغن از HVO تريل

  .افتي شيافزا شدت به اروپا و متحده االتايدر بازار جذاب يهازهيانگ ليدل به 2020 سال در HVO زليوديب ديتول

 از يتر عيوس فيط از كه گريد يكيتكنولوژ روش نيچند ،كندمي دروژنهيه را هايچرب و هاروغن كه ،هاپروژه نايبر عالوه
 يهاسوخت و HVO ديتول يبرا شده يطراح يهاپروژه. است شده يساز يتجار و شده داده نشان ،كنندمي استفاده هياول مواد
 دست در Fischer‐Tropsch نديفرآ قيطر از حاصل گاز سنتز و جنگل از ماندهيباق هياول مواد اي MSW يگازده با جت

 چوب يايبقا و جنگل مانند هياول مواد از استفاده شامل و است سوخت تريل ارديليم 1 از شيب آنها كل تيظرف. است توسعه
  .كندمي ديتول يتر ارزان سوخت نيبنابرا و دارد يكمتر نهيهز كه است شده يفرآور MSW و

 توده ستيز خشك تن 166000) متحده االتيا( اورگان ،ويو كيل در) متحده االتيا( راك رد يستيز يهاسوخت پروژه
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 ساله هشت يهانامه توافق طبق كه كندمي ليتبد افتاده نيبنز و ليگازوئ ،جت سوخت تريل ونيليم 60 به را يعاتيضا يچوب
 Velocys توسط شده ارائه Fischer‐Tropsch يفناور و يگازساز اساس بر پروژه ناي .شودمي نيتام آنها با خاموش

 Shell و PLC	Airways	British يهمكار با) انگلستان( Immingham در را ايپروژه Velocys. است) انگلستان(
 يپ يس يسمي التايدر يگريد پروژه توسعه حال در و است كرده يانداز راه MSW از جت سوخت ديتول يبرا) هلند(

 االتيا( Energy	Fulcrum ،2020 سال در. كندمي استفاده يمحل عيصنا از چوب و كاغذ يايبقا از كه است كايآمر
 ،ژاپن در MSW از جت سوخت ديتول يبرا را خود كار ،است متحده االتايدر MSW پروژه دو توسعه حال در كه ،)متحده

  .كرد آغاز Japan	JGC و OIL	Nippon	Marubeni، JXTX يژاپن ييهوا خطوط يهمكار با

 Lieksa كارخانه. بود اجرا دست در 2020 سال انيپا در هلند و كانادا در هياول مواد گريد و زائد مواد هيتجز شامل پروژه سه
  .كرد سوخت نيتام به شروع نيهمچن ،سال در تريل ونيليم 24 تيظرف با ،)فنالند( Oy	Nordic	Fuel	Green در

 يرهبر به ،FLITE وميكنسرس ،2020 سال در. است وجتيب مانند ييسوختها به اتانول ليتبد شامل گريد يروشها
SkyNRG )هلند (و Lanzatech )ليتبد يبرا وجتيب به اتانول ساتيتاس جاداييبرا هلند در را ايپروژه ،)متحده االتيا 

 وروي ونيليم 20 پروژه ناي.سال در. كرد آغاز تن 30،000 از شيب ديتول با ،داريپا ييهوا سوخت به زباله اساس بر اتانول
  .كرد افتيدر اروپا هياتحاد 2020 افق برنامه از يمال كمك عنوان به) دالر ونيليم 23(

 در. كردندمي كار جهان سراسر در تيموفق با 2020 سال انيپا تا يسلولز مواد از اتانول ديتول ساتيتأس ازميك تعداد تنها
 شركت ناي و بود انجام حال در يرومان در) سيسوئ( Clariant شده يزير برنامه كارخانه در ساز و ساخت ،سال طول
  داد. نيچ و بلغارستان در ييهاپروژه يبرا را خود يفناور مجوز نيهمچن

) SAF( يهوانورد داريپا يسوختها بازار ،2020 سال در مربوطه سوخت مصرف و ييهوا يسفرها ديشد كاهش رغميعل
 سال انيپا تا استفاده يبرا سوخت ريمس هفت و افتي گسترش همچنان مايهواپ يموتورها با متناسب يستيز يسوختها

 ديتول نهيزم در فعال طور به ييهوا خطوط 7 و بودند كرده استفاده SAF از ييهوا خطوط 45 ،2020 سال تا. شد دييتأ
SAF تريل ونيليم 100 حدود شدمي ينيب شيپ. كردندمي يگذار هيسرما SAF دسترس در 2021 سال در استفاده يبرا 
 نيب فرودگاه در 2020 سال در آن مداوم عرضه و است افتهي شيافزا هافرودگاه در هاسوخت ناي بودن دسترس در. باشد
  .شد جادايلندن لوتن فرودگاه و سكويفرانس سان يالملل

  گاز توده ستيز صنعت

 ،وگازيب كه ،توده ستيز هياول مواد يهواز يب هضم توسط شده ديتول گاز از استفاده و ديتول در عمدتا يگاز توده ستيز صنعت
 زين زباله دفن يهامحل در نديفرا نيهم. دارد مشاركت ،كندمي ديتول را گازها ريسا و دي اكسيد كربن ،متان از يمخلوط
 شيگرما يبرا ماًيمستق توانمي گازها از. كرد استفاده و يآور جمع توانمي را زباله دفن محل از حاصل گاز و ،افتدمي اتفاق

 قيتزر با يليفس گاز ينيگزيجا يبرا آن از و كرد فشرده و جدا را متان جزء توانمي ،گريد طرف از. كرد استفاده برق ديتول اي
 اگزا ژول 1.4 بر بالغ 2018 سال در ومتانيب ديتول زانيم. كرد استفاده نقل و حمل اهداف يبرا اي گاز لوله خطوط در آن
  .بود يليفس گاز يجهان يتقاضا كل از درصد 1 از شيب بايتقر اي

 و شيگرما ،پز و پخت يبرا داريپا سوخت منبع عنوان به توسعه حال در ياقتصادها در كوچك اسيمق در تواندمي وگازيب
 اي برق ديتول يبرا وگازيب شتريب ،افتهي توسعه ياقتصادها در .رديگ قرار استفاده مورد يانرژ به يدسترس بهبود و برق ديتول
. شودمي كيتحر يتيحما يهاسميمكان ريسا و هيتغذ مطلوب يهاتعرفه توسط اغلب كه شودمي استفاده CHP يهاستميس در
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 اروپا و متحده االتايدر عمدتا ،يگاز يهاشبكه در قيتزر اي نقل و حمل يبرا و افتهي ارتقا ومتانيب به وگازيب يانرژ يمحتوا
 ديتول كه است ييهامشوق توسعه ناي كيتحر. است افتهي شيافزا يج يپ 170 حدود به 2020 سال در ،شودمي استفاده

 يشتريب يهامشوق كه ،ايفرنيكال LCFS و متحده االتاي RFS2 ريز در ژهيو به ،دهدمي حيترج برق ديتول بر را ومتانيب
  .دهندمي ارائه گرما اي برق ديتول زهيانگ به نسبت

 محل گاز اساس بر ديجد يهاپروژه از ياريبس و افتي شيافزا شدت به 2020 سال در متحده االتايومتانيب ديتول تيظرف
 درصد 78( سال طول در يديتول ساتيتأس 157 ،مجموع در. شد انجام پسماندها و عاتيضا ريسا و گاو عاتيضا ،زباله دفن
 برنامه مرحله در پروژه 79 و ساخت دست در گريد پروژه 76 ،بودند يبردار بهره حال در) 2019 سال به نسبت شيافزا
  .بود پتاژول 60 از شيب 2020 سال در ياتيعمل ديتول تيظرف كل. بود يزير

  .دهدمي ليتشك را يليفس گاز يجهان يتقاضا كل از درصد 1 حدود و است شيافزا حال در ومتانيب ديتول

 سرعت به متحده االتاي ومتانيب بخش در يانرژ متخصصان هم و يتخصص يهاشركت هم كه دهدمي نشان رياخ يهاپروژه
 و پردازش يبرا نيآغاز پروژه كي) متحده االتايدو هر( يانرژ ايآر و يجمهور ،2020 آگوست در. هستند رشد حال در

 نيب لوله خط شبكه به را گاز BP سپس. كردند اعالم را) يتنس( يجنوب يشلب زباله دفن محل از زباله دفن محل گاز هيتصف
	Rumpke و Fortistar ،2020 سپتامبر در. كردند عرضه ريدپذيتجد يانرژ انيمشتر به و كرده قيتزر يعيطب گاز يالملل

Waste	and	Recycling )متان كه كردند وياوها ،لوهيش در زباله دفن گاز پروژه ساخت به شروع) متحده االتايدو هر 
 .كندمي ليتبد يعيطب گاز يخودروها يرسان سوخت يهاستگاهايدر عيتوز يبرا ومتانيب به و كرده ضبط و استخراج را زائد
 يبرا ومتانيب نيتام يبرا لوله خط كي و يلبن كننده هضم دستگاه دو ساخت) متحده االتيا( Aemetis ،2020 سال در
 كارخانه در يهواز يب هضم دستگاه نصب از) آلمان( ويورب. رساند انيپا به را ومتانيب يهااتوبوس و هاونيكام سوخت نيتأم

 ونيليم 80 معادل يانرژ با ومتانيب ديتول يبرا ذرت تن 100000 از اكنون كه ،داد خبر نوادا در DuPont يسلولز اتانول
  .كندمي استفاده نيبنز تريل

 وگازيب كارخانه 18،855 حداقل 2020 سال در كه ييجا ،اند كرده رشد اروپا در سرعت به زين ومتانيب ساتيتأس و وگازيب
 و ومتانيب كارخانه 66 شيافزا( پتاژول 64 كل تيظرف با ومتانيب كارخانه 726 نيهمچن و ،تراوات ساعت 176 ديتول با
 سوئد در) فنالند( گازوم توسط وگازيب ديجد كارخانه دو ساخت شامل رياخ يهاپروژه). 2019 سال با سهيمقا در پتاژول 4

 شيپ كارخانه كي از ييغذا مواد زائد مواد دوغاب و كود از را عيما وگازيب كه) GWh( گاواتوريگ 120 كارخانه كي: است
 از كه يتعاون ،است شده سيتأس يمحل كشاورز كي كنار در ساعت گاواتيگ 70 كارخانه كي و كندمي ديتول يمحل هيتصف
	Agripower يهمكار با ،)آلمان( Biopower	Weltec. كرد خواهد استفاده يكشاورز زباله محصوالت ريسا و كود

France، ينرماند در) دالر ونيليم 13( ييوروي ونيليم 11 ومتانيب كارخانه كي ،يمحل عيصنا و يكشاورز شركت كي 
. شودمي هيتصف ومتانيب به سپس كه ،كندمي پردازش وگازيب ديتول يبرا را بستر تن 70،000 حدود كه داد سفارش فرانسه
 هفت شعاع از ييغذا عيصنا و يكشاورز يجانب محصوالت ريسا و متيق ارزان يهازباله شامل اهيگ هياول مواد مخلوط

 وگازيب رشد تياولو يانرژ يمل برنامه كه ييجا ،است گسترش حال در همچنان نيچ در بازار .شودمي يآور جمع يلومتريك
 يدولت گروه كه ييجا ،هنان استان در يكي: است انجام حال در EnviTec وگازيب پروژه دو ساخت. دارد را ومتانيب و

PowerChina	Group توسط يگريد و ،است ياصل مانكاريپ Shanxi	Energy	&	Traffic	Investment در 
 يهازباله Qinxian كارخانه كننده هضم دستگاه چهار كه رودمي انتظار ،ليتكم از پس. شودمي اداره Qinxian استان

  .ابديمي ارتقا ومتانيب به سپس كه ،كنند ليتبد سال در وگازيب پتاژول 0.5 حدود به را ذرت رهيذخ مانند يكشاورز
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 يسيانگل سوپرماركت شركت. كندمي تيتقو را ومتانيب بازار ،پاك يهاسوخت يبرا ليتحو يهاشركت روزافزون يتقاضا
ASDA ولوو تراكتور 202 ،2020 سال در FH يهاونيكام همه 2024 سال تا دارد قصد و داد سفارش ومتانيب سوخت با 

 را دي اكسيد كربن انتشار زانيم ومتانيب كه داد نشان يداخل شاتيآزما از پس ،كند ليتبد ومتانيب به ليگازوئ از را خود
  .كندمي نيتأم خود تيسا شش در را ومتانيب نيهمچن) فرانسه( Liquide	Air. دهدمي كاهش درصد 80 از شيب

  استفاده اي يساز رهيذخ و كربن برداشت با يانرژ ستيز 6.23.

 از ياريبس يديكل يهايژگيو از يكي يستيز يانرژ از استفاده هنگام در شده ساطع كربن دياكس يد رهيذخ و جذب
 يقو يهامحرك اما ،اند داده نشان ييهانهيگز نيچن به ياديز عالقه گذاران استيس اگرچه. است كربن كم يوهايسنار

 دهندمي نشان را هايفناور نايكه ييهاپروژه از يمعدود تعداد ،نيبنابرا. است رفته دست از ياقتصاد جذاب يتالشها استيس
  .اند كرده عمل عيوس اسيمق در امروز به تا

 استفاده با) انگلستان( Power	Drax. شد انجام 2020 سال طول در كربن جذب يشيآزما اسيمق در ياضاف يهاپروژه
 يزير برنامه و داد نشان تيموفق با را كربن جذب انگلستان در خود يستيز بزرگ اسيمق روگاهين در ديجد يفناور كي از
دي اكسيد  جذب و ومتانيب اصالح با Tap	Power ،االتاي متحده االتايدر. است كرده آغاز را بزرگ يكاربردها يبرا

  .كندمي ديتول نقل و حمل سوخت عنوان به استفاده يبرا را دروژنيه ،شده آزاد كربن

  ييگرما نيزم حرارت و قدرت 33.

  يديكل قيحقا

 يسالها از كمتر يتوجه قابل زانيم به - 2020 سال در ييگرما نيزم يانرژ ديتول ديجد تيظرف گاواتيگ 0.1 برآورد -
  .است ديجد ساتيتأس عمده بخش ندهينما) هيترك( كشور كي تنها - رياخ

 نظر از بازار اما ،كندمي رشد درصد 8 حدود ساالنه يحرارت يكاربردها يبرا ييگرما نيزم يانرژ از ميمستق استفاده -
 را ييگرما نيزم ميمستق استفاده كل چهارم سه) ژاپن و سلنداي،هيترك ،نيچ( كشور چهار تنها و است متمركز ييايجغراف
  .دهندمي ليتشك

 با ،ايلرزه خطرات كاهش و منابع يابيباز ديجد يهاكيتكن مانند ،يكيتكنولوژ يهاينوآور يرو بر همچنان ياصل تمركز -
  .بود ييگرما نيزم منابع توسعه انداز چشم تيتقو و توسعه سكير كاهش ،اقتصاد بهبود هدف

  ييگرما نيزم يبازارها 1.33.

 قيطر از چه ،)يانرژ ستيز و يديخورش يانرژ مشابه( ياصل ريمس دو قيطر از يانرژ يكاربردها يبرا ييگرما نيزم منابع
 مورد ،يصنعت حرارت و فضا شيگرما مانند ،)برق به ليتبد بدون( "ميمستق" يحرارت يكاربردها قيطر از چه و برق ديتول

 ديمف يحرارت يخروج كه يحال در ،بود تراوات ساعت 97 حدود 2020 سال در ييگرما برق ديتول. رديگمي قرار استفاده
 را گرما هم و برق هم ييگرما نيزم يهاروگاهين ،موارد يبرخ در. بود	 پتاژول) 462(	تراوات ساعت 128 حدود ميمستق

  .كنندمي ديتول) همزمان ديتول( يحرارت يكاربردها يبرا
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 به را جهان كل مجموع و شد بازار وارد 2020 سال در ديجد ييگرما نيزم يروين ديتول تيظرف از گاواتيگ 0.1 برآورد
 به يحد تا كه( بود رياخ يسالها به نسبت تيظرف زيناچ نسبتاً رشد ،2020 سال بارز يژگيو. رساند گاواتيگ 14.1 حدود

 و متحده االتاي.است شده واقع هيترك در ديجد امكانات همه باًيتقر و) شودمي مربوطكرونا  يريگ همه به مربوط اختالل
  .كردند اضافه 2020 سال در را ييگرما نيزم تيظرف ازميك مقدار كه هستند ييكشورها گريد ژاپن

	
  2020 جهان، بقيه و برتر كشور 10 گرمايي، زمين انرژي اضافات و ظرفيت 21 ريتصو

 نيشتريب يدارا كه بودند يكشور 10 ژاپن و سلنداي،ايتالاي،ايكن ،كيمكز ،وزلندين ،هيترك ،نيپيليف ،ياندونز ،متحده االتيا
 ممكن) اجرا حال در تيظرف( موثر ديتول تيظرف ،موارد يبرخ در .بودند 2020 سال انيپا در ييگرما نيزم يانرژ رهيذخ

 يناكاف يحفار اي ييگرما نيزم يدانهايم بخار ديتول تيقابل يجيتدر بيتخر ليدل به ،باشد شده ذكر ريمقاد از كمتر است
 2.6 متحده االتايدر موثر ديتول تيظرف ،مثال عنوان به. زمان طول در بخار انيجر كردن پر يبرا دهنده ليتشك يچاهها

  .بود گاواتيگ 3.7 ديتول صفحه ناخالص ديتول تيظرف كه يحال در ،بود 2020 سال انيپا در گاواتيگ

 نيكوچكتر كه است شده گزارش مگاوات 99) بيتخر هرگونه بدون( 2020 سال در هيترك ييگرما نيزم تيظرف شيافزا
 ،حال نايبا. است بوده گذشته سال پنج در ساالنه شيافزا نيانگيم نصف از كمتر و 2014 سال از كشور نايساالنه شيافزا
  .است بوده مگاوات 128 بر بالغ سال طول در شده گزارش ديجد تيظرف ساتيتاس

 نيباالتر يدارا ،يمحل يمحتوا ديتول ليدل به ،Beren	Nezihe يمگاوات 20 ساتيتأس جمله از ،روگاههاين ناياز كي هر
 مجموعه ،2019 سال در مشابه شيافزا دنبال به. هستند ييگرما نيزم ساتيتأس يبرا هيترك يداخل نيتأم يمل تعرفه

 مگاوات 25 حداقل سال انيپا تا Efeler مجتمع ،نيهمچن. كرد اضافه گريد يمگاوات 32 واحد كي دسامبر ماه در پاموكرن
 شده واقع) موجود تيظرف تمام همراه به( يغرب يآناتول در هيترك ديجد ييگرما نيزم يهاروگاهين همه. است افتهي توسعه

 كل تيظرف نظر از همچنان هيترك ،2020 سال در. اند شده متمركز لومتريك 100 از كمتر ايمنطقه در آنها شتريب و اند
 نيتأم را كشور برق از درصد 3 حدود ييگرما نيزم برق. داشت قرار يجهان چهارم رتبه در گاواتيگ 1.6 با ييگرما نيزم
  .كندمي
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 FIT در نظر ديتجد. است بوده ثروم هيترك ييگرما نيزم يانرژ توسعه در 2011 سال از) FIT( يفناور ژهيو هيتغذ تعرفه
 در FIT شده يزير برنامه يانقضا از قبل هاپروژه از يبرخ شدمي باعث احتماالً ،شدمي ينيب شيپ 2020 سال طول در
 در كه يديجد FIT). شد ديتمد 2021 سال اواسط تا يريگ همه ليدل به ناياما( برسند اتمام به سرعت به سال انيپا
 يبرا هم ،يمحل ارز يبرا را USD بر يمبتن ساختار ،موجود تعرفه از تر نييپا سوم كي باًيتقر ،شد يمعرف 2021 سال لياوا

  .گذاشت كنار ،يمحل يمحتوا شيافزا يبرا هم و هيپا تعرفه

. است شده نصب ييگرما نيزم برق تيظرف در داريپا يجهان شتازيپ ،رياخ يسالها در راكد نسبتاً بازار وجود با متحده االتيا
 خالص تيظرف مجموع و داد شيافزا مگاوات 32 حدود را كشور خالص ييگرما نيزم تيظرف 2020 سال در يجزئ راتييتغ

 ينوساز از پس نوادا در Hills	Steamboat روگاهين ،تيفعال سال 30 از شيب از پس. رساند گاواتيگ 2.6 به را ياتيعمل
 84 به( مگاوات 19 حدود را آن تيظرف ،بود منابع اصالح نيهمچن و كننده ديتول زاتيتجه تمام ينيگزيجا شامل كه

 ديتول واحد در ينگهدار يهانهيهز و داده شيافزا را كارخانه ييكارا و يوربهره ارتقاء ناي رودمي انتظار. داد شيافزا) مگاوات
 افتاده كار از 2018 سال در آتشفشان فوران اثر در كه ،ييواهادر پونا ييگرما نيزم روگاهين ،نوامبر ماه در. دهد كاهش را

 تراوات ساعت 16.9 زانيم به 2020 سال تا متحده االتايدر ييگرما نيزم يروين. گرفت سر از را خود يجزئ تيفعال ،بود
 متحده االتايبرق ديتول خالص از ٪0.4 حدود و دهدمي نشان را يدرصد 9.4 شيافزا 2019 سال به نسبت كه كرد ديتول
  .دهدمي ليتشك را

 روگاهين يبازساز. شد روشن 2020 سال در كوچك يهايافزودن از يبرخ ،2019 سال در روگاهين دو ليتكم از پس ،ژاپن در
 ارتقاء. شد مگاوات 14.5 به مگاوات 2 با آن تيظرف شيافزا و ييكارا بهبود باعث Oita استان در Otake ييگرما نيزم

 ماژول دو ،گريد يجاها در. ديبخش بهبود نيتورب كي هيتغذ يبرا سطح دو بخار فشار از استفاده با را عملكرد ييكارا و ثبات
 يبرا باال يدما با ييگرما نيزم كارخانه كي در هيتهو چرخه واحد كي: شد نصب لوواتيك 150 نييپا يدما با ييدوتا

  .يژاپن يسنت آبگرم كي در واحد كي و ،موجود يحرارت يانرژ از كاملتر استفاده

 به مربوط پروژه سه در ريتأخ ليدل به ،دارد قرار دوم رتبه در متحده االتاياز پس ييگرما نيزم تيظرف نظر از كه ،ياندونز
 يهاپروژه. نكرد ليتكم 2020 سال در را يساتيتأس چيه ،سال آن در بود شده يزير برنامه قبالً كه پروژه سه در يريگ همه
 در 2	Marapi	Sorik يمگاوات 45 واحد: از عبارتند رودمي انتظار نيآنال صورت به 2021 سال در اكنون كه يريتأخ

 آماده طول در. ايسوكور يمگاوات 5 واحد و داداپ رانتاو مگاوات 90 ،)شد ليتكم 2019 سال در 1 واحد( يشمال يسوماترا
 ديسولف گاز انتشار به منجر ايهيرو يهاشكست ،2021 سال لياوا در 2	Marapi	Sorik واحد يانداز راه يبرا يساز
  .شد كينزد ساكنان نيب در نفر پنج مرگ و متعدد تيمجروح باعث كه شد هاغلظت در دروژنيه

 مجموع و شده اضافه آن به مگاوات 700 حدود 2015 سال از و بوده يثابت و يقو نسبتاً بازار ،هيترك كنار در ياندونز
 اي ،2019 سال در ياندونز به برق تراوات ساعت 14.1 ييگرما نيزم يروين. است گاواتيگ 2.1 آن شده نصب تيظرف
  .كردمي نيتأم ،سال آن در كشور ناي ديتول كل ازدرصد  4.8

 ،درصد 23 به 2025 سال تا ياندونز هيتغذ منبع ريدپذيتجد سهم شدن برابر دو از شيب يبرا تالش از يبخش عنوان به
 ندهيآ در يخصوص دهندگان توسعه از ياكتشاف يحفار گرفتن دست در با را اكتشاف هياول خطرات از يبخش شد متعهد دولت
 ييگرما نيزم يهاداده بهبود با ييگرما نيزم يانرژ مدت يطوالن اهداف جهت در را شرفتيپ كه است ناي هدف. كند جذب
 يبرا ديجد يهابازپرداخت با بيترك در. شود عيتسر 2023 سال از ،دهندگان توسعه به توسعه مناطق مجدد حراج از قبل
 برق نرخ كاهش به منجر ،دهد كاهش را ديجد يهاپروژه مهيب حق راتييتغ نايكه دارد انتظار دولت ،ياكتشاف يهاتيفعال
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 ليدل به بعداً اما بود شده يزير برنامه 2021 سال در منطقه سه در ياكتشاف يحفار. شودمي كنندگان مصرف يبرا
 از دور و يكوهستان شده حفاظت مناطق در عمدتاً ياندونز ييگرما نيزم منابع. افتي كاهش منطقه دو به بودجه تيمحدود
  .كندمي تر دهيچيپ را توسعه و است شده واقع بار مراكز

 اگرچه ،دارد گاواتيگ 1.9 با شده نصب تيظرف كل يبرا را سوم رتبه همچنان نيپيليف ،2018 سال از تيظرف افزودن بدون
 ،ييگرما نيزم يانرژ در يگذار هيسرما كيتحر يبرا. است شده گزارش) گاواتيگ 1.8( كمتر يحدود تا اعتماد قابل تيظرف

 پنج نكهايبه توجه با ،وجود نايبا. داد اجازه ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه در يخارج كامل تيمالك به 2020 سال در دولت
 2020 سال انيپا تا يخارج شركت چيه ،است شده گذاشته حراج به 2021 سال لياوا تا ياحتمال ييگرما نيزم منطقه

 يبرا دولت توسط سكير كاهش صندوق ياجرا انتظار در يمحل ييگرما نيزم صنعت. است نكرده اعالم را خود شنهاداتيپ
 در باال يآنتالپ با منابع ديجد اكتشافات. است آماده اكتشاف يبرا كه يآنتالپ منابع. است نييپا عمدتا يريگيپ خطر كاهش
 مجوز كه يحال در ،ديافزامي پروژه نهيهز بر يكوهستان مناطق ،موجود شده شناخته منابع يبرا و رسدمي نظر به ديبع كشور
  .شودمي دهيچيپ ييروستا تيجمع و يطيمح ستيز نظر از حساس مناطق از حفاظت نيقوان توسط

 ،گذشته دهه در ييگرما نيزم يانرژ از استفاده عيسر رشد از پس ،گذشته سال پنج يط وزلندين ييگرما نيزم برق بخش
 سال از ييگرما نيزم يانرژ ،است نكرده اضافه يتيظرف چيه 2018 سال از كشور نايكه يحال در. است بوده رفعاليغ نسبتاً

 گذشته دهه در كشور ناي كه ليدل نايبه ياديز حد تا ،است كرده حفظ را برق ديتول بيترك از درصد 18 باًيتقر 2015
 2021 سال در تقاضا رشد ،ومينيآلوم ذوب كارخانه كي شدن بسته با رفتمي انتظار .است نداشته برق يتقاضا گونه چيه
 152 تاوهارا كارخانه ماندن زنده تيقابل ،ديجد ييگرما نيزم دانيم كي زيآم تيموفق يابيارز ،حال ناي با. ابدي كاهش شتريب

 اريبس را دانيم ناي دهنده توسعه. كرد دييتأ يشمال رهيجز در Taupō يكينزد در 2023 سال تا را يشنهاديپ يمگاوات
 سال لياوا در. است سنگ زغال واحد كي از هجدهم كي فقط آن به مربوط دي اكسيد كربن انتشار رايز داندمي جذاب
  .شد يانداز راه ساخت سال سه از پس وزلندين Ngawha يمگاوات 32 روگاهين ،2021

 يكاربردها يبرا ييگرما نيزم يانرژ ميمستق استخراج يبرا ييگرما نيزم از ميمستق استفاده تيظرف ،جهان سراسر در
 مصرف. است شده برآورد ساعت گاواتيگ 32 به ،2020 سال در) درصد 8 حدود( يحرارت گاواتيگ 2.4 نيتخم با يحرارت
 تراوات ساعت 128 به سال طول در تراوات ساعت 11.3 با افزايش حدود يحرارت يكاربردها يبرا ييگرما نيزم يانرژ

  ).پتاژول 462( است شده برآورد

 استفاده كل از درصد 44 حدود و است گروه نيبزرگتر شنا و حمام. دارد يمتفاوت ميمستق يكاربردها ييگرما نيزم يگرما
 شيگرما ،رشد نيعتريسر با اما ،دوم. كندمي رشد درصد 9 حدود ساالنه متوسط طور به و شودمي شامل را 2019 سال در

 استفاده درصد 17. ابديمي گسترشدرصد  13 حدود ساالنه متوسط طور به و بود) ميمستق استفاده از درصد 39 حدود( فضا
 يكشاورز شدن خشك ،)درصد 3.2( يپرور يآبز ،)درصد 3.9( يصنعت يكاربردها ،)درصد 8.5( گلخانه شيگرما به ميمستق

  . افتي اختصاص) درصد 0.5( مصارف ريسا و) درصد 0.6( برف ذوب ،)درصد 0.8(

 كه بودند ژاپن و سلنداي،هيترك ،نيچ 2020 سال در) ينزول بيترت به( ييگرما نيزم ميمستق استفاده يبرا برتر يكشورها
  .دادند اختصاص خود به را جهان كل از درصد 75 مجموعاً

 شده برآورد ساعت گاواتيگ 32 به و افتهي شيافزا درصد 8 حدود 2020 سال در ييگرما نيزم از ميمستق استفاده تيظرف
  .است
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  2020 جهان، بقيه و برتر كشور 10 براي هاتخمين گرمايي، زمين از مستقيم استفاده  22 ريتصو

 رايز ،است رشد به رو بازار نيتر عيسر هم و) كل از درصد 47( ييگرما نيزم يگرما از كننده استفاده نيبزرگتر هم نيچ
 مصرف و كندمي رشد 2019 تا 2015 يسالها طول در درصد 18 از شيب ساالنه متوسط طور به آن شده نصب تيظرف
 دولت ييگرما نيزم صنعت برنامه نياول با همزمان رشد دوره آن. كندمي رشد درصد 21 از شيب ساالنه متوسط طور به

 از. شد صادر ،يحرارت يكاربردها يبرا ژهيو به ،ييگرما نيزم يانرژ از استفاده عيسر گسترش يبرا 2017 سال در كه است
 يهاپمپ احتساب بدون( ميمستق استفاده يبرا شده نصب ييگرما نيزم تيظرف ساعتتراوات  14.2 نيچ ،2019 سال
 يبرا يمابق و شنا و حمام يبرا تراوات ساعت 5.7 ،يمركز شيگرما به تراوات ساعت 7 با ،بود گرفته نظر در را) يحرارت

 يديتول چاه 546 از. هستند ينييپا نسبتاً يآنتالپ نيچ يگرماب آب منابع شتريب. شدمي استفاده عيصنا ريسا و غذا ديتول
  .بودند گراد يسانت درجه 100 ريز چاه سر يدما يدارا ٪94 ،2019 تا 2015 يزمان بازه در شده حفر

). ٪5-3 مصرف رشد( اند كرده تجربه سال در ٪4-3 حدود در يمتوسط رشد) ژاپن و سلنداي،هيترك( برتر يكشورها ريسا
 دهه يط ميمستق استفاده در يگذار هيسرما كه يحال در ،دارد اختصاص برق ديتول به عمدتا ييگرما نيزم توسعه ،هيترك در

 يمحل يحرارت يهاشبكه توسط كه است يتوجه قابل يحرارت يتقاضا يدارا سلنداي .است افتهي كاهش يحدود تا گذشته
 در. دهدمي ادامه را موجود يهاروگاهين و هاستميس ناييبرا شيآرا و مجدد قيتزر يهاچاه محدود يحفار و شودمي نيتام

 به اما ،است ييگرما نيزم يهاچشمه يكينزد در واقع حمام امكانات به مربوط ميمستق استفاده از درصد 80 از شيب ،ژاپن
 ماندهيباق يكشورها. ندارد وجود شتريب توسعه يبرا يفور ياندازها چشم مورد در ياطالعات ،محدود اطالعات يآور جمع ليدل
 به( شامل ،شوندمي شامل را ميمستق استفاده از درصد 3 از كمتر كدام هر ،كنندمي استفاده ييگرما نيزم يگرما از كه
  .هستند ليبرز و متحده االتاي،ايتالاي،هيروس ونيفدراس ،مجارستان ،وزلندين) ينزول بيترت

 يهاچالش و شتريب يهانهيهز اغلب و ندارند يدسترس باال يآنتالپ با منابع به ميمستق استفاده يبرا بازارها نيتر فعال از يبرخ
 منابع كه شودمي افتي اروپا قاره در مثال نيچند. شوندمي متحمل ييگرما نيزم يگرما به يدسترس يبرا را يشتريب يفن

 قابل ديجد توسعه با 2020 سال در بازار ناي.شودمي استفاده گلخانه كشت و ايمنطقه شيگرما يبرا عمدتا كم يآنتالپ
  .بود فعال هلند و آلمان ،فرانسه در توجه
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 ليتكم را ييگرما مگاوات 50 از شيب ،كشور ييگرما نيزم روگاهين نيبزرگتر يبرا يحفار 2020 سال در خيمون ،آلمان در
 نيهمچن روگاهين ناي ،يجذب يلرهايچ از استفاده با. كند جاداي گرما شهر ساكن 80،000 از شيب يبرا رودمي انتظار و كرد
 خدمت در ييگرما نيزم ساتيتأس نيهفتم مورد در ييهابرنامه ،نايبر عالوه. كندمي كمك شهر مركز كننده خنك شبكه به

  .بود اجرا دست در 2004 سال در روگاهين نياول يانداز راه زمان از يشهردار

 بزرگتر منطقه در. است منطقه شيگرما يبرا شتريب ،يمحل ييگرما نيزم منابع از افزون روز استفاده شاهد همچنان فرانسه
 در يديجد يهاپروژه ،است شده داده توسعه رياخ يهاسال در ييگرما نيزم ايمنطقه شيگرما ستميس نيچند ،سيپار

 يرو بر ،سيپار مركز يغرب جنوب در ،يالكوبليو-يولز در يحفار ،آگوست ماه در. است شده اعالم اي شروع 2020 سال
  .شد آغاز ،كند مالقات رودمي انتظار كهميستيس

 پس مشترك شيگرما شبكه كي ساخت نهيزم در Noisiel و Champs‐sur‐Marne جوامع ،سيپار يشرق حومه در
 ليتكم 2021 سال اواخر در رودمي انتظار كه ييگرما نيزم ايمنطقه شيگرما پروژه. كردند شرفتيپ ،يحفار مرحله از

 درصد 82 ريدپذيتجد يانرژ بخش كه شودمي ينيب شيپ. كندمي نيتام را يشهردار دو در خانه 10000 معادل ،شود
 در ييگرما نيزم يگرما عيتوز و شد حفر 2020 سال در چاه چهار ،يگنيباب و يدرانس جوامع در يگريد پروژه يبرا. باشد

 درصد 60 و كند نيتام را خانه 20000 معادل ،ليتكم صورت در پروژه نايرودمي انتظار. شد آغاز 2021 سال لياوا
  . كند جابجا حاضر حال در را شبكه در استفاده مورد يليفس يهاسوخت

 سرنوشت و ديرس انيپا به 2020 سال اواخر در فرانسه آلزاس منطقه در بود كننده دواريام يزمان كه ييگرما نيزم پروژه كي
 كي طول در هالرزه نيزم يسر كي از پس. باشد داشته ندهيآ در منطقه در ييگرما نيزم توسعه يبرا يعواقب تواندمي آن

 دستور يمحل مقامات ،است استراسبورگ يشمال حومه در مرتبط يهاچاه كيتحر و ييگرما نيزم يحفار از يناش كه ،سال
 ادعا يمحل مقامات. كردند صادر منطقه در گريد مجاز پروژه سه همراه به ،دسامبر ماه در را ميوندنها ساتيتاس يينها يليتعط
 به سنگ ماسه يهاهيال از و رفته فراتر چاه يحفار مجاز عمق نيهمچن و كيتحر يبرا چاه مجاز فشار از اپراتور كه كنندمي
  .دهدمي شيافزا را ايلرزه تيفعال خطر كه ،است دهيرس تر قيعم يهاهيال

 در هلند ييگرما نيزم گرمخانه اتيعمل. گذاشت ريتأث زين هلند در هاپروژه از يناش ايلرزه يهاتيفعال با مرتبط مشكالت
 ادعا اپراتور اگرچه. شد اعالم ورشكسته 2018 سال در ايلرزه اختالالت دنبال به يتحرك يب سال دو از پس 2020 سال
 خطرناك حد از شيب را اتيعمل ادامه يهلند يهاكننده ميتنظ اما ،ندارند يارتباط پروژه به كينزد يهالرزه نيزم كه كرد
 متخلخل سنگ ماسه هيال يرو فقط كه يهلند ييگرما نيزم يهاپروژه گريد برخالف كه كرد مشاهده اپراتور. كردند اعالم

  .است كرده نفوذ نيريز سنگ به دروترماليه شتريب انيجر يجستجو در مورد نايدر يحفار ،كنندمي برخورد

 به و افتي شيافزا) 2019 سال در رشد درصد 51 از پس( درصد 10 ،2020 سال در ييگرما نيزم يانرژ ديتول ،هلند در
 يكل طور به كشور در ييگرما نيزم يانرژ از استفاده. بود قبل سال در يحفار تيفعال از يناش شتريب كه ديرس پتاژول 6.2
 در ،شودمي ينيب شيپ يصنعت يكاربردها و ايمنطقه شيگرما نهيزم در توسعه اما ،شودمي محدود ايگلخانه يباغدار به

 .يباغبان از فراتر استفاده يبرا ياجتماع و يمال ،ياسيس موانع بر غلبه به ازين نيهمچن اما ،يحرارت يهاشبكه ساخت انتظار
 مربوط هلند يمعدن مقررات و نيقوان كه يحال در .ديرس انيپا به 2020 سال در اي بود انجام حال در متعدد يحفار اتيعمل
 در را ييهاينگران كشور نايييگرما نيزم صنعت ،بود يبررس حال در 2020 سال در ييگرما نيزم توسعه و اكتشاف به

  .كرد جادايمرتبط يهاپروژه در ريتاخ و مقررات تيقطع عدم مورد
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  ييگرما نيزم صنعت 2.33.

 ديجد يفناور يجستجو در ييگرما نيزم صنعت ،بازار متمركز اريبس و زيناچ رشد نيهمچن و هاپروژه در ريتاخ سال كي در
 ياصل تمركز همچنان ،ايلرزه خطرات كاهش و منابع يابيباز ديجد يهاكيتكن مانند ،يكيتكنولوژ ينوآور. بود بخش دينو

 ييگرما نيزم منابع توسعه يبرا بهتر ياندازها چشم كل در و توسعه سكير كاهش ،اقتصاد بهبود به يابيدست يبرا صنعت
 ،يفعل يهاتيفعال متمركز و اندك نسبتاً مراكز از فراتر را خود توسعه است دواريام صنعت ،حال نايبا. است جهان سراسر در

 مناطق شتريب در همچنان پروژه يهاسكير و باال يهانهيهز كه يحال در. بگذارد ناتمام ياديز حد تا ،گذشته يهاسال مانند
 يهاصندوق و هيتغذ يهاتعرفه ،مثال عنوان به( دولت تيحما ابيغ در ژهيو به ،شودمي يگذار هيسرما در مشكل جادايباعث

 صنعت در شده سيتأس موسسات از را يديجد يهايگذار هيسرما ،صنعت در ينوآور از يخاص يهابخش ،)سكير كاهش
  . كرد جذب يانرژ

 خطر ،ييگرما نيزم توسعه از يناش ايلرزه يهاتيفعال از يناش شده درك اي يواقع خطر رسدمي نظر به ،بازارها از يبرخ در
). است مشهود هلند و فرانسه در رياخ يدادهايرو در كه همانطور( دارد منفرد ييگرما نيزم دهندگان توسعه يبرا را يخاص
 عنوان به( مجاور يهاپروژه ريسا لغو قالب در يجانب يهاخسارت ،رنديگمي قرار ريتأث تحت ماًيمستق كه ييهاپروژه از فراتر
 از قبل. شد استفاده استراسبورگ در ميوندنها پروژه در كه همانطور. است آمده ديپد ميعمو اعتماد فيتضع و) آلزاس ،مثال
 سنت و 2006 سال در بازل( سيسوئ در) 41EGS( شرفتهيپ ييگرما نيزم يهاستميس نيچن با مرتبط يهالرزه نيزم ،آن

 نيزم يانرژ از استفاده اگر ،حال نايبا. شد سيسوئ ييگرما نيزم ياندازها چشم ديشد شكست باعث) 2013 سال در گالن
 تا متوسط يآنتالپ ييگرما نيزم منابع نيارزشمندتر از كه جهان درميك نسبتاً مناطق از فراتر يتوجه قابل زانيم به ييگرما
  .است ازين ،باشد ،برخوردارند بلند

 راه دنبال به همچنان ،يمحل ييگرما نيزم توسعه ديتجد به ازين و هياول يهايماندگ عقب به توجه با يسيسوئ محققان
‐Geo ،2020 سال اواخر در. هستند تيفعال از يناش ايلرزه يهاتيفعال مشكل يبرا ايهيرو و يكيتكنولوژ يهاحل

Energie	Suisse	AG	 GES 5-4 عمق در را رينفوذپذ يكاف زانيم به "يحرارت مبدل" مخزن كي ليتشك مفهوم 
. رساندمي حداقل به را آن جاداياحتمال كه كرد اثبات) يشيافزا مراحل( ايمرحله چند كيتحر نديفرآ قيطر از يلومتريك

 GES. شودمي انجام وتاي در متحده االتايFORGE آزمون تيسا در يفناور نايشتريب ياعتبارسنج از يناش ايلرزه حوادث
 كانتون در يفناور يبرا يفعل ييگرما نيزم يشيآزما پروژه به دولت اعتماد شيافزا باعث هاافتهي نايكه كندمي ينيب شيپ

  .شود ژورا

 يبرا ييگرما نيزم يانرژ ليپتانس به توجه جلب يبرا يقاتيتحق موسسات و صنعت گرانيباز ،ايتالايو هلند ،آلمان سراسر در
 گريد يتيحما يهااستيس ضرورت بر و) يحرارت يانرژ يتقاضا برآوردن يبرا ژهيو به( ريدپذيتجد يهايانرژ انتقال به كمك
 "ييگرما نيزم يانرژ قيطر از حرارت انتقال" عنوان تحت يقاتيتحق موسسات و ييگرما نيزم عيصنا ،آلمان در. كردند تالش
  .آمدند هم گرد

  .است گاز و نفت يهاشركت از يگذار هيسرما جذب و هاپروژه توسعه دبخشينو يفناور يهاينوآور

 بود خواهد مهم اريبس هلند در انتظار حال در حرارت انتقال يبرا بخش نايكه داد نشان نيهمچن هلند ييگرما نيزم صنعت
. كندمي جلب را هايفناور ريسا به نسبت نامتعادل يباز طيشرا و شده ادعا يمال يهامشوق عدم به توجه حال نيع در و

																																																								
41 	Enhanced	 or	engineered 	geothermal	systems	
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 به را ايتالايييگرما نيزم توسعه يمل نيقوان و اثر يب يهامشوق كه شد يمدع مشابه طور به ايتالايييگرما نيزم هياتحاد
  .است انداخته خطر به را يصنعت دانش و كرده كند شدت

. است كننده نگران همچنان باز حلقه ييگرما نيزم ساتيتاس از دروژنيه ديسولف و دي اكسيد كربن ريمتغ اما مداوم انتشار
 اغماض قابل وجود ناي	با اما ،است يليفس سوخت ساتيتأس زانيم از كمتر اريبس دي اكسيد كربن انتشار ،موارد شتريب در
 شرفتيپ رياخ يسالها در. كند رقابت سنگ زغال يهاروگاهين با تواندمي ييگرما نيزم يهاروگاهين انتشار اوقات يگاه و ستين

 يالملل نيب يشركا با ،Carbfix يسلندايشركت. است شده انجام دي اكسيد كربن جذب روند شبرديپ يبرا ايمالحظه قابل
دي اكسيد  آن قيطر از كه يعيطب نديفرا عيتسر و ديتقل با دي اكسيد كربنميدائ رهيذخ و جذب يبرا را ينديفرا ،خود
 در. كندمي جادايرا داريپا كربناته يمعدن مواد و كرده جاداي ،دهدمي واكنش يسطح ريز يسنگها ليتشك با محلول كربن
دي اكسيد  تن 4000 حذف تيقابل با سلندايدر دي اكسيد كربن جذب كارخانه كي جاداي يبرا ايتوافقنامه ،2020 سال
 شده ارائه دي اكسيد كربن حذف يبرا هوا ميمستق جذب يفناور با Carbfix روش بيترك با ،سال در اتمسفر در كربن
  .شد حاصل ،سيسوئ Climeworks توسط

 كننده كمك است ممكن ديجد يهايفناور ،شودمي يگرماب معمول يهاپروژه از مانع و كننده ديناام منابع اكتشاف يوقت
 نيتر قيعم چاه نياول( كرد حفر چاه دو 2013 سال در دهنده توسعه كي ،آلمان ،Gertetsried در ،مثال عنوان به. باشد
 انيجر ديتول به قادر اجرا قابل پروژه كرد ثابت كه ،)بود متر 6000 از شيب ارتفاع در ،امروز به تا اروپا در ييگرما نيزم چاه

  . ستين يمعمول ييگرما نيزم يروين كي جاداييبرا يكاف يگرماب

Eavor	Technologies )كار به را خود ديجد مدوالر بسته حلقه يفناور تا وستيپ پروژه ناي به 2020 سال در) كانادا 
. دهدمي نشان يخوب به را تيسا يريپذ ستيز بهبود جهينت در و است مناسب يمحل ييگرما نيزم طيشرا يبرا كه ،رديگ

 دار جهت يحفار يهاكيتكن از ،شد داده نشان 2020 سال لياوا در) كانادا( آلبرتا در بار نياول يبرا كه ،Eavor يفناور
 نيريز سنگ از گرما خروج يبرا را كار اليس كي كه بسته حلقه ستميس كي جاداييبرا گاز و نفت صنعت در افتهي توسعه
 ديسولف و كربن دياكس يد انتشار حذف بر عالوه. كندمي استفاده سطح به) نمك آب( ييگرما نيزم عيما آوردن بدون

 بسته حلقه يطراح از) گريد طرف از سرد اليس آمدن نييپا با طرف كي از داغ عيما آوردن( فونيترموس اثر ،دروژنيه
 توجه مورد ييهاينوآور نيچن .دهدمي كاهش است مرتبط ييگرما نيزم ريسا با كه را پمپاژ از يناش يانرژ يتقاضا

 بودجه دالر ونيليم  40	Technologies	Eavor ،2021 سال لياوا در. است گرفته قرار گاز و نفت بزرگ يهاشركت
 را هايگذار هيسرما ريسا و Ventures	Technology	Chevron و Ventures	BP يهايگذار هيسرما جمله از

 استقرار شامل آن يهاپروژه كه ،)سوئد. (A.B	Capital	Baseload در يگذار هيسرما از نيهمچن شورون. كرد ليتكم
 منابع ريسا اي ييگرما نيزم از نييپا يدما در برق ديتول يبرا) سوئد( Climeon توسط "يحرارت توان" مدوالر يواحدها

 ليتبد و جذب يفناور كه يصنعت يواحدها .است) 2020 سال در ژاپن در شده نصب واحد دو هر جمله از( ياضاف يگرما
 قدرت واحد دكنندگانيتول. شوندمي شامل را يكوچك نسبتاً گروه ،دهندمي ارائه را) احتراق بدون( ييگرما نيزم يانرژ

 Electric	Fuji ،)2019 سال از نيچ Tica گروه رمجموعهيز ،ايتاليا( Exergy ،)سوئد( كوپكو اطلس شامل) نيتورب(
 از يبرخ در) ژاپن( بايتوش و) متحده االتيا( اورمات ،)ايتاليا/ژاپن( Turboden آن تابعه شركت و يشيتسوبيم ،)ژاپن(

 Exergy ،كوپكو اطلس ،مثال عنوان به( هستند برجسته ييدوتا چرخه يفناور كنندگان نيتام ،هيترك مانند ،يديكل يبازارها
. دارند تخصص) يفوج و بايتوش ،مثال عنوان به( فلش يمعمول يهانيتورب در كنندگان نيتام ريسا كه يحال در ،)Ormat و

Ormat	Technologies	and	Exergy نيتام ،بودند شده ليتكم سال طول در كه را ايدوچرخه يهاروگاهين شتريب 
  .كردمي
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  يآب روگاهين 43.

  يديكل قيحقا

  .افتين بهبود شسرعت كاهش سال چند از پس اما افتي گسترش 2020 سال در يآب يهاروگاهين يجهان بازار -

 و بود گذشته سال پنج در آن شيافزا نيبزرگتر كه ،كرد اضافه 2020 سال در يآب برق تيظرف گاواتيگ 12.6 نيچ -
  .آورد دست به يآب برق ديجد تيظرف يانداز راه در را ليبرز يشتازيپ

 عمده متيق يجهان كاهش ،ياجتماع و يطيمح تيمقبول ،يفن و ياتيعمل عوامل جمله از ييهاچالش با يآب يهاروگاهين -
  .شدند مواجه يآب يهاروگاهين يهارساختيز و ديتول بر هوا و آب نامطلوب راتيتأث و برق يفروش

  يآب برق يبازارها 1.43.

 نيچند از پس 2020 سال در يآب برق يجهان بازار ،نيچ توسط عمدتاً ،تيظرف شيافزا در يدرصد 24 شيافزا وجود با
 ،ساز و ساخت موقت توقف ليدل به بازار شدن كند با ،بود توجه قابل كرونا يريگ همه اثرات .افتين بهبود سرعت كاهش سال
 كه ،است شده برآورد گاواتيگ 19.4 سال يبرا تيظرف مجموع. افتي كاهش يانرژ يتقاضا و مختل قطعات نيتام رهيزنج

   .رساندمي گاواتيگ 1170 به را شده نصب تيظرف مجموع

 ،متحده االتاي،كانادا ،ليبرز ،نيچ: اند شده نصب تيظرف بيترت به و اند نكرده رييتغ كل تيظرف نظر از برتر كشور 10 
. اند داده اختصاص خود به راجهان  كل از سوم دو از شيب مجموعاً كه ،فرانسه و ژاپن ،هيترك ،نروژ ،هند ،هيروس ونيفدراس

 ،هند ،هيترك از پس ليبرز از را يبرتر) كوچك و بزرگ ساتيتأس( يآب برق ديجد تيظرف يانداز راه در نيچ )23 ريتصو(
  )24 ريتصو. (آورد دست به هيروس ونيفدراس و آنگوال

	
  2020 جهان، بقيه و برتر كشور 10 سهم جهاني، ظرفيت آبي انرژي 23 ريتصو
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 يباق بكر يهاليپتانس ايندهيفزا بطور بازارها ،صرفه به مقرون ياقتصاد نظر از و بزرگ يكيدرولوژيه منابع شدن محدودتر با
 پمپاژ يساز رهيذخ تيظرف .اند داده توسعه ،است دسترس در پمپاژ يساز رهيذخ و ايهيحاش منابع از عمدتاً كه را مانده
 در ديجد ساتيتأس از عمدتا ،2020 سال در) ٪0.9( گيگاوات 1.5) شودمي محاسبه يآب برق تيظرف از جدا كه( يجهان

  .است افتهي شيافزا ،لياسرائ و نيچ

 16.8 حدود كه ديرس تراوات ساعت 4370 حدود به و افتي شيافزا درصد 1.5،  2020 سال در جهان يآب برق ديتول
 رييتغ ليدل به يجهان يآب برق ديتول در ساالنه راتييتغ يبرخ كه يحال در. دهدمي ليتشك را جهان برق ديتول كل از درصد

  .است يمحل ياتيعمل طيشرا در و ييهوا و آب يالگوها در نوسانات از يناش آنها شتريب ،است شده نصب تيظرف در

 سال انيپا در و بود گذشته سال پنج در زانيم نيباالتر كه كرد اضافه 2020 سال در يآب برق تيظرف گاواتيگ 12.6 نيچ
 ديجد يآب برق يروگاههاين و افتي شيافزا درصد 15 ،2020-2015 دوره در كشور نايتيظرف. ديرس گاواتيگ 338.7 به
 روگاهين شامل هايافزودن نيبزرگتر. دهدمي نشان را 2020 سال در نيچ شده نصب تازه برق ديتول تيظرف كل از درصد 7

 در يمگاوات 850 واحد پنجو  مگاواتي 200نيروگاه  هشت با ژوانگ يگوانگش خودمختار منطقه در ايداتنگش گاواتيگ 1.6
 گاواتيگ 10.2 با ،اتمام از پس Wudongde. است شده يانداز راه چوانيس و ونناني استان نيب Wudongde كارخانه

  .بود خواهد جهان بزرگ كارخانه نيهفتم ،شده نصب تيظرف

 گاواتيگ 16 بزرگ پروژه مداوم ساخت و فنگمن گاواتيگ 1.5 روگاهين كامل يبازساز شامل نيچ در يآب برق يهاپروژه ريسا
تراوات  1360 به نيچ يآب برق ديتول مجموع. بود شده يزير برنامه 2021 سال يبرا آن از يبردار بهره با كه بود تهانيبا

 ،حال نيهم در كشور؛ برق نيتأم. دهدمي نشان را آن از ٪18 و افتهي شيافزا 2019 سال به نسبت ٪4.1 كه ديرس ساعت
  .رساند ثبت به 2020 سال در برق ساالنه ديتول يبرا را يجهان ديجد ركورد گردنه سه سد

  .است گذشته سال پنج در زانيم نيباالتر كه كرد اضافه 2020 سال در يآب برق تيظرف گاواتيگ 12.6 نيچ

	
  2020 شده، اضافه ظرفيت براي برتر كشور 10 آبي، يهانيروگاه اضافات و ظرفيت 24 ريتصو

. كرد اضافه ،گاواتيگ 30.9 مجموع به)  2013 سال از شيافزا نيشتريب( يآب برق ديجد تيظرف گاواتيگ 2.5 هيترك
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 به سال انيپا از قبل التيتسه مورد در كه بود كشور هيتغذ تعرفه برنامه يانقضا از يناش يحد تا يانداز راه عيسر سرعت
 حدود را يآب برق تعرفه كه شد اعالم 2025-2021 يبرا ديجد FIT ،2021 سال لياوا در. شدمي اعمال نيآنال صورت

 500 روگاهين ،يوسفلي يمگاوات 540 سد شد فعال 2020 سال در كه يآب برق ساتيتأس نيبزرگتر. داد كاهش سوم كي
 رودخانه در واقع ،كشور بزرگ سد نيدوم( يگاواتيگ 1.2 سويلايسد و يمگاوات 420 نيچت روگاهين ،ينييپا يكالكو يمگاوات
  ).كرد آغاز را ديتول ريتاخ از پس. بود) دجله

 كاهش 2019 سال با سهيمقا در درصد 12 را هيترك يآب برق ديتول 2020 سال در اهيس يايدر منطقه در ديشد يخشكسال
 ديجد برق ديتول تيظرف از درصد 56 و 2020 سال انيپا تا را كشور برق تيظرف بيترك سوم كي باًيتقر يآب روگاهين. داد
  .كرد اضافه سال آن در را

 منبع عنوان به را يآب يانرژ دولت. كرد اضافه ،گاواتيگ 45.8 يكل تيظرف با ،خالص يآب برق روگاهين مگاوات 473 هند
 سال هشت از پس. است كرده يمعرف ،2030 سال تا شده نصب تيظرف گاواتيگ 70 هدف با ،شبكه يريپذ انعطاف و ثبات
 گاواتيگ 2 پروژه در ساز و ساخت ،ياحتمال يمنف راتيتأث ريسا و يمناييهاينگران به مربوط اعتراضات يپ در ريتاخ

 برق حهيال سينو شيپ دولت ،2020 سال اواسط در. شد گرفته سر از پرادش آروناچال-آسام مرز امتداد در يرييسوبانس
 برق از يدرصد حداقل كه است يمقررات شامل حهيال ناي.كرد شنهاديپ هند يرهايدپذيتجد بخش تيتقو يبرا را) هياصالح(
  .كنند يداريخر يآب برق منابع از ديبا يدولت بخش يهاشركت كه را

 خلق كيدموكرات يجمهور و كرد اضافه گاواتيگ 6.1 شده نصب تيظرف كل يبرا 2020 سال در مگاوات 240 ياندونز
 يانداز راه 2019 سال در كه ،ساهونگ دان يمگاوات 260 پروژه. برسد گاواتيگ 7.4 به تا كرد اضافه مگاوات180	 الئوس

 ،تناميو در. ديرس انيپا به 1	Xelalong يمگاوات 70 روگاهين واحد نياول يانداز راه و كرد آغاز را يتجار اتيعمل ،شد
 يانداز راه. رساند گاواتيگ 17.1 به را شده نصب تيظرف مجموع و شد اضافه 2020 سال در يآب برق مگاوات 119.5

 دو هر كه ،مگاوات 1،920 نيب نيب هوآ روگاهين توسعه و مگاوات 220 تيظرف با Tum	Kon	Thuong يآب برق روگاهين
  .شد موكول 2021 سال به ،رفتمي انتظار سال انيپا تا

 كانال در مگاوات 22.4 قدرت به روگاهين دو ،3 اينسكايريكاد يمگاوات 15 روگاهين ينوساز با ساتيتأس نيچند ،ازبكستان در
 رودخانه در يشوآخو نصب ،گرجستان در. شد يينها بوزو كانال در يمگاوات 15 روگاهين كي و يجنوب فرغانه

Adjaristsqali، 178 و كرد آغاز را يتجار اتيعمل ،است شده ساخته 1978 سال از كشور يآب برق روگاهين نيبزرگتر 
 با را 2020 سال گرجستان. است يمگاوات 187 طرح در روگاهين دو از يكي ساتيتأس ناي .كرد اضافه شبكه به مگاوات
 از درصد 76 و كشور ناي برق ديتول تيظرف از درصد 80 حدود كه رساند انيپا به گاواتيگ 3.4 شده نصب تيظرف مجموع

  .دهدمي ليتشك را آن برق ديتول

 تيظرف مگاوات 324 نروژ. است محدود بزرگ و ديجد ساتيتاس امكانات و است دهيرس بلوغ به كينزد اروپا يآب برق بازار
 ،يمگاوات 77 كارخانه كي جمله از ،بزرگتر ساتيتأس نيچند عالوه به مگاوات 10 از كمتر يروگاههاين نايازميين بايتقر با

 ليتشك را يمل برق ديتول از درصد 89 كه ديرس گاواتيگ 32 به 2020 سال در كشور شده نصب تيظرف كل. كرد اضافه
 شش نيگزيجا و شد يانداز راه ساخت دهه كي از پس Romanche‐Gavet يمگاوات 97 روگاهين ،فرانسه در. دهدمي

 ريز در را روگاهين دهندگان توسعه ،ساتيتاس يبصر ريتأث كاهش يبرا. شد 1910 سال در شده ساخته سد پنج و روگاهين
 يبازساز يبرا سد امتداد در يمحل يهاگونه ،نايبر عالوه سد؛. كردند نيگزيجا واحد كي با را يقبل يهاسازه و داده قرار نيزم

 مگاواتي 197 روگاهين ،است يمتك برق واردات و يآب برق ديتول بر كامل طور به كه ،يآلبان در. شدند كاشته يكياكولوژ
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Moglicë يمگاوات 260 يآب برق طرح از يبخش كه روگاهين دو از روگاهين نيدوم Devoll برق انتقال به شروع هستند 
  .كرد

  .است كرده يمعرف شبكه يريپذ انعطاف و ثبات منبع عنوان به را يآب يروين هند دولت

 نيبزرگتر. ديرس گاواتيگ 48.5 به هيروس ونيفدراس در شده نصب تيظرف ،2020 سال در مگاوات 380 افزودن از پس
 منطقه در ديجد كوچك يآب برق يروگاههاين. بود يشمال قفقاز در ايزاراماگسكا يمگاوات 346 روگاهين ،شد نيآنال كه ايپروژه
 اوست ساتيتأس در واحد هفت از واحد نيششم. كردند اضافه ساتيتأس چهار در تيظرف مگاوات 22 از شيب نيهمچن
 مگاوات واحد 73 با يمگاوات واحد 63 كه ييجا ،شد يانداز راه ارسكيكراسنو منطقه در ينوساز حال در ايسكايخانتا
  .ابدي شيافزا مگاوات 511 به شده نصب تيظرف تا شوندمي نيگزيجا

 در اي شده يزير برنامه گاواتيگ 4 از شيب با آنگوال. ديرس انيپا به نهيگ و غنا ،آنگوال در جمله از قايآفر در پروژه نيچند
 مگاوات 401 آنگوال. است يبازساز اي ارتقاء ،توسعه حال در ديتول امكانات ،هدف نايبه يابيدست يبرا. است مطالعه دست
 به تا رساند يتجار يبردار بهره به را الئكا روگاهين واحد) نيآخر و( نيششم و كرد اضافه 2020 سال در يآب برق تيظرف
  .بود گاواتيگ 3.8 آنگوال شده نصب تيظرف كل ،سال انيپا تا. برسد گاواتيگ 2.1 شده نصب تيظرف

 8.2 يآب برق روگاهين در آخر واحد دو و ديرس خود يينها مرحله به يانداز راه از قبل فالومب يمگاوات 3 روگاهين ،يماالو در
 از شيبميك آنها از مورد سه: شد نيآنال 2020 سال در ساتيتاس چهار ،رواندا در. شد يانداز راه Ruo‐Ndiza يمگاوات
 رواندا شده نصب تيظرف كل. شد نيآنال ساخت ماه 18 از پس Giciye يمگاوات 9.8 نيروگاه كه يحال در ،بود مگاوات 2
 يمگاوات 600 كاروما پروژه و شد يانداز راه يمگاوات 6.6 ندايبوك ساتيتأس ،اوگاندا در. ديرس مگاوات 121 به سال انيپا تا
. بود اتمام حال در يريگ همه به مربوط رياخ يهاچالش نيهمچن و ريتاخ هاسال از پس يغرب منطقه در لين رود امتداد در

 خطوط قيطر از و دهدمي شيافزا گاواتيگ 1.5 از شيب به را اوگاندا يآب برق تيظرف كل كاروما روگاهين ،يانداز راه از پس
  .رساندمي روين ،كنگو كيدموكرات يجمهور و ايكن ،ايتانزان شمال ،رواندا به ايمنطقه ديجد انتقال

 كردن پر مورد در سودان و مصر با توافق عدم رغم به گيگاوات 6 قدرت با يوپيات بزرگ رنسانس لندريس از شيب ،يوپيات در
 ،داندمي ياساس كشور ياقتصاد توسعه يبرا را التيتسه ناييوپيات دولت. كرد حركت ليتكم سمت به ،سد از يبردار بهره و
 ،ياقتصاد هدف ناييراستا در. شودمي متوقف مكرراً زين برق مكرر يهايخاموش و ندارند يدسترس شبكه به مردم ازميين رايز

 درصد 6 حدود در را يوپيات يكل تيظرف 3	Dawa	Genale يمگاوات 254 يآب برق پروژه در يتجار اتيعمل يانداز راه
  .بود گاواتيگ 4.1 سال انيپا در كشور برق يآب برق شده نصب تيظرف. داد شيافزا

 0.7 به را كشور شده نصب تيظرف مجموع و شد نيآنال يتيسوآپ سد واحد دو يانداز راه از پس مگاوات 225 ،نهيگ در
 تيظرف با ،كشور در يآب برق بزرگ ساتيتأس سه از يكي ،Kpong يمگاوات 160 ساتيتاس يبازساز غنا. رساند گاواتيگ

 توسط عمدتاً كه ،Tsatsadu يآب كرويم پروژه ،غنا كوچك اسيمق روگاهين نياول. كرد يينها را گاواتيگ 1.6 شده نصب
 ساخت اجازه غنا پارلمان. شد يانداز راه كامل طور به زين ،توسعه يهاصندوق يهاكمك با و شودمي نيتأم Bui برق اداره
  .كرد صادر را ولتا رودخانه در پاولوگو يمگاوات 60 چندمنظوره سد

 2020 سال در تيظرف گاواتيگ 0.5 باًيتقر مجموعاً ،كايآمر قاره در يآب برق يبازارها نيبزرگتر ،متحده االتايو كانادا ،ليبرز
 پروژه يانداز راه. افتاد ريتاخ به ريگ همه وعيش ليدل به سال طول در انتظار مورد بزرگ پروژه دو ،كانادا در. كردند اضافه
 سال تا) يبوم گروه چهار و Hydro	Manitoba به متعلق( دسونهاجيخل يكينزد در Keeyask يمگاوات 695 نسل
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 2021 سال به ،تهايفعال يريسرگ از هنگام به كارگران ورود از يريجلوگ وميبو يگروهها توسط محاصره جاداياز پس 2021
 رودخانه در فالز مسكرات يمگاوات 824 ساتيتأس در يمگاوات 206 واحد نياول ،البرادور و وفاندلندين استان در. شد منتقل
 برق تيظرف گاواتيگ 82 حدود كانادا ،سال انيپا تا. شد آغاز دوم واحد يانداز راه و شد فعال 2020 سال اواخر در ليچرچ

  .كردمي نيتأم را كشور ازين مورد برق از درصد 60 حدود كه داشت يآب

 واناپوم سد در ژنراتورها و هانيتورب ينيگزيجا از پس اول درجه در ،2020 سال در تيظرف مگاوات 148 متحده االتيا
 30 از كمتر مجموع با ديجد ساتيتاس دو 64. كرد يانداز راه فالز شوشون در يمگاوات 3 توسعه نيهمچن و ،يمگاوات 122

 االتايدر شده نصب تيظرف كل در ياندك شيافزا به منجر ناي.شد بازنشسته يمگاوات 6 ساتيتاس كي و ،شد اضافه مگاوات
 از درصد 7.2 كه افتي شيافزا تراوات ساعت 291 به ديتول ،كاهش سال سه از پس. ديرس گاواتيگ 79.9 به و شد متحده

  .دهدمي ليتشك را كشور برق كل

 توسط كشور نايپروژه نياول و هندوراس در بزرگ يآب برق روگاهين نيدوم ،پاتوكا يمگاوات 104 روگاهين ،نيالت يكايآمر در
 ،ايكلمب در. داد شيافزا گاواتيگ 0.8 به را هندوراس شده نصب تيظرف مجموع و ديرس يبردار بهره به ،شد نيتأم نيچ

 انيپا تا گاواتيگ 11.9 تيظرف مجموع و افزوده مگاوات 24 با ،افتي شيافزا قبل سال به نسبت ياندك شده نصب تيظرف
 كه 2018 حادثه از پس اول نيتورب دو نصب يبرا گاواتيگ  2.4	Hidroituangoپروژه در يساز آماده نيهمچن. سال
 Cauca رودخانه طول در هارساختيز بيتخر و ساكنان از نفر 600 يآوارگ باعث ،شد روگاهين به بيآس و ليس به منجر
  .شد

 كرد يانداز راه مگاوات 213 تنها 2020 سال در ،گاواتيگ محدوده در تيظرف شيافزا دهه كي به كينزد از پس ،ليبرز
 ليدل به گذشته سال به نسبت ديشد انقباض ناي.شد ميتقس كمتر اي مگاوات 11 كوچك اسيمق ساتيتأس نيب عمدتا كه
 سال انيپا تا ليبرز. بود كشور مانده يباق يآب برق يبردار بهره يهاليپتانس با ارتباط در يطيمح ستيز يهاينگران شيافزا

  .دادمي ليتشك را آن ياتيعمل توان كل از درصد 62 كه بود يآب برق تيظرف گاواتيگ 109 يدارا 2020

 خدمات در مكرر اختالل باعث و گذاشته يمنف ريتأث كشور نايبرق نيتام نانياطم تيقابل بر ليبرز يآب برقمييقد ناوگان
 درصد 67 معادل كه داد كاهش ترا وات ساعت 65 را برق ديتول كل يآب برق يهاروگاهين يخاموش ،2017 سال در. شودمي
 يآب روگاهين هفت يبازساز كه است زده نيتخم مطالعه كي. است ليبرز برق عيتوز و انتقال ستميس در يانرژ يكل تلفات از
  .كندمي نيتأم را يآب برق يانرژ كل از درصد 1.9 ،اند داشته را زانيم نيكمتر ياجبار يخاموش ليدل به سال آن در كه

 84 كارخانه يتجار اتيعمل. كرد يانداز راه دالر ونيليم 43.6 يگذار هيسرما با را مانتا يمگاوات 20 يآب برق روگاهين پرو
 در يليش. افتاد قيتعو به سال دوم ماهه سه در ماه سه مدت به يدانيم كار توقف از پس طارما رودخانه در رگنيو ال يمگاوات
  .كرد يانداز راه مگاوات 206،  2020 سال

 160 به را تيظرف كل و افتي شيافزا گاواتيگ 1.5،  2020 سال در شده پمپاژ يساز رهيذخ تيظرف ،يجهان سطح در
 نيچ در و كرد كار به شروع سال طول در) مگاوات 300( لياسرائ شده پمپاژ يساز رهيذخ ساتيتأس نياول. رساند گاواتيگ

 مجموعه شامل لوله خط در گريد پمپاژ يساز رهيذخ بزرگ يهاپروژه. شد يانداز راه پمپاژ رهيذخ مگاوات 1200
Amfilochia	680 ساتيتاس ،وناني يمگاوات Cloire	Glass	1.5 پمپاژ يساز رهيذخ نياول و اسكاتلند در اسكوات 

 و Pinnapuram ساتيتأس: كردند يمال نيتأم كساني يبيترك پروژه دو ،هند در. است Eğirdir	GW 1 ،هيترك
Saundatti يباد و يديخورش يانرژ تيظرف مجموع گاواتيگ 4 همراه به گاواتيگ 1.2 رهيذخ تيظرف يدارا كيهر 

  .هستند
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 ندهيفزا جزء پمپاژ يساز رهيذخ ،اند افتهي توسعه حاضر حال در اياسترال يآب برق يهاليپتانس از ياريبس نكهايبه توجه با
 پروژه). VRE( ريدپذيتجد يهايانرژ ريمتغ منابع ادغام يبرا آن يهابرنامه ژهيو به ،است كشور يانرژ توسعه ازميمه

Snowy	2.0، يهارساختيز ساخت يبرا دولت دييتأ ،استگيگاوات  2 زانيم به موجود يبرف طرح گسترش آن هدف كه 
 به Cethana اچهيدر ،يتاسمان در. شد ساختمان نايدر روين نيتأم مأمور Ravine برق پست و كرد افتيدر را مربوطه
 شناخته مگاوات 600 به كينزد تيظرف با Nation	the	of	Battery طرح با شده پمپاژ يساز رهيذخ پروژه نياول عنوان
 ،VRE ادغام از يبانيپشت هدف با توسعه حال در Big‐T يمگاوات 400 و Dungowan يمگاوات 500 يهاپروژه. شد
  بودند. شبكه خدمات و شركت قدرت ارائه

 ساخت نيهمچن و بود راه در 2021 سال در يانداز راه يبرا Gouvãesii يمگاوات 880 يساز رهيذخ انبار ،پرتغال در
 250 شده پمپاژ يساز رهيذخ. شد آغاز Ai	Bacگيگاواتي   1.2 پروژه ،تناميو پمپاژ يساز رهيذخ يهاپروژه نياول از يكي

 انجام حال در يفوقان سد ساخت و شد ليتكم يخدمات يهاتونل و كرد شرفتيپ زين يعرب متحده امارات در تاهايمگاوات
 انتظار ،اتمام از پس. كرد خود نييپا مخزن در آب رهيذخ به شروع گاواتيگ 3.6 قدرت با Fengning پروژه ،نيچ در. است

 جهان در شده پمپاژ شده نصب تيظرف نيبزرگتر ،يمگاوات 300 نيتورب ريپذ برگشت ركورد 12 با ساتيتأس ناي كه روديم
  .باشد

  يآب برق صنعت 2.43.

 نيهمچن و يريگ همه از يناش ركود با كه ،بود روبرو ييهافرصت و هاچالش با همچنان 2020 سال در يآب برق صنعت
 ناي.است افتهي شيافزا ،داريپا ياقتصاد بهبود ارزشمند جزء عنوان به رهايدپذيتجد روزافزون شيافزا از يناش ديجد يهافرصت
 راتيتأث و برق يفروش عمده متيق يجهان كاهش ،ياجتماع و يطيمح ستيز تيمقبول ،يفن و ياتيعمل عوامل شامل هاچالش

 شيافزا و يفناور بهبود ،صنعت توسعه يهافرصت جمله از. است يآب برق يهارساختيز و ديتول بر هوا و آب نامطلوب
  .بود شبكه يريپذ انعطاف به ازهاين شيافزا و VRE با ييافزا هم ،كوچكتر منابع از مانده يباق يهاليپتانس ،عملكرد

 Hydro	Voith. گذاشت ريتأث جهان يآب برق يفناور ياصل كنندگان نيتأم اكثر بر يريگ همه از يناش ركود مخرب ريتأث
 سهم نيشتريب كايآمر قاره. كرد گزارش را فروش كاهش درصد 17 و سفارشات كاهش درصد 46 و بردمي رنج بازار يكند از
 درصد 25 از شيب كه ،Solutions	Hydro	GE. است داده اختصاص خود به را اروپا و ايآس آن از پس و Voith فروش از
	Andritz. است كرده گزارش را انتظار حد از كمتر درآمد ،شودمي شامل را جهان سراسر در شده نصب تيظرف كل از

Hydro كرد ثبت 2019 سال در را سفارش زانيم همان باًيتقر اما درآمد در يدرصد 12 كاهش.  

 رشد شيافزا هدف با هابرنامه يبرخ اما ،بود كم 2020 سال در دولت يابيباز يهابسته در ريدپذيتجد يهايانرژ اگرچه
 در را يآب يهاروگاهين ينوساز يانرژ يالملل نيب آژانس. شد انجام ايگلخانه يگازها انتشار كاهش و شغل جاداي ،ياقتصاد

 و مداوم ديتول از تيحما يبرا مدت ناي در دالر ارديليم 20 حدود ساالنه كه ،است داده قرار خود ساله سه يابيباز شنهاديپ
 يهايانرژ يالملل نيب آژانس و) 42IHA( يآب يهاروگاهين يالملل نيب انجمن ،مشابه طور به. كندمي نهيهز ماهر اشتغال جاداي

 اهداف به دنيرس يبرا انتظار مورد يآب برق تيظرف گاواتيگ 850 توسعه تا شدند متحد گريكدي با ريدپذيتجد
  .باشد ازين مورد 2050 سال تا سيپار توافقنامهميياقل

																																																								
42 	International	Hydropower	Association	
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 سراسر در. رديگ قرار تياولو در همچنان كه رفتمي انتظار و افتي ادامه 2020 سال در يآب يروگاههاين ينوساز و ينوساز
 كه يآب برق يجهان تيظرف از درصد 52 و اند دهيرس خود عمر انيپا به شده كهنه آب رهيذخ ساتيتاس هزار هاده ،جهان
 يكايآمر و انهيم يايآس ،يشمال يكايآمر ،اروپا سراسر در. باشد عمده يبازساز يبرا تواندمي ،بود شده نصب 1990 از قبل
 بهبود و يبازساز. است شده منابع از استفاده شيافزا و ياتيعمل ييكارا بهبود به منجرمييقد ساتيتاس يبازساز ،نيالت
 14 روگاهين در و داد شيافزا مگاوات 735 تا را آن تيظرف پاراگوئه/نيآرژانت مرز در Yacyretá يگاواتيگ 3.1 روگاهين
 اعالم ياصل آنالوگ يفناور ينيگزيجا يبرا دالر ونيليم 660 شدن يتاليجيد پروژه پاراگوئه/ليبرز مرز در پويتااييگاواتيگ

 و يآور جمع با همراه ،يصوت سنجش زاتيتجه از استفاده يبرا Hydro	Snowy با يهمكار از تيوو ،اياسترال در. شد
 قبل هانقص صيتشخ منظور به يآب برق يهاييدارا بر نظارت يبرا ،دور راه از نظارت و ابر بر يمبتن يهاداده ليتحل و هيتجز
  .داد خبر رانهيشگيپ ينگهدار و ريتعم يساز نهيبه و وقوع از

 انعطاف شيافزا يبرا منابع دنبال به ايندهيفزا طور به شبكه ياپراتورها ،برق ديتول در ريمتغ يرهايدپذيتجد نفوذ شيافزا با
 را شبكه ازين مورد يبانيپشت خدمات و يريپذ انعطاف توانندمي پمپ يساز رهيذخ و يآب يهاروگاهين. هستند ديتول يريپذ
 ،يليفس سوخت ديتول يهاييدارا به نسبت كمتر انتشار مشخصات با ،شبكه خدمات يهاتيقابل ريسا و عيسر شيافزا قيطر از

 يانرژ متيق( آنها درآمد ياصل انيجر اما ،كنندمي ياديز كمك شبكه نانياطم تيقابل به يآب برق دكنندگانيتول. دهند ارائه
 خدمات ناي.كندمين جبران را) ولتاژ ميتنظ و ينرسايپاسخ مانند( دهند ارائه توانندمي كه يجانب خدمات ريسا شهيهم) بازار
  .شود انجام آنها از تيحما يبرا روگاهين ياتيعمل تيظرف حداكثر ييجابجا نهيهز به تواندمي يجانب

 خدمات صراحتا تا كرد امضا 2019 سال در را ييقراردادها) CAISO( ايفرنيكال مستقل ستميس اپراتور ،متحده االتايدر
 نسبت ،متحده االتايبازار يكنون طيشرا در. كند جبران را يآب يهاروگاهين توسط شده ارائه هياول و ينرساييفركانس پاسخ

 خدمات ريسا از ييدرآمدزا يبرا بازار يسازوكارها و است مطالعه دست در برق ديتول به يجانب خدمات ارائه سود و نهيهز
 را خود مناقصه نياول ايتانيبر برق ستميس اپراتور ،2019 سال در. است ظهور حال در دهدمي ارائه يآب برق كه ايشبكه

 440 پمپاژ يساز رهيذخ ستگاهايبا همزمان غرامت نيتأم يبرا 2020 سال لياوا در و كرد برگزار "شبكه يداريپا" يبرا
 يجهان كرديرو نياول. كرد كار به شروع 2020 سال اواسط در Cruachan ساتيتأس. بست قرارداد Cruachan يمگاوات
 داشته كنندگان مصرف در ييجو صرفه) دالر ونيليم 174( پوند ونيليم 128 تا سال شش مدت در كه است شده برآورد
  .باشد

  .باشد عمده يبازساز ليدل به تواندمي يآب يهاروگاهين يجهان تيظرف ازميين از شيب

 برق يروين يريپذ انعطاف ،ندهيآ و يفعل ساتيتاس از يبردار بهره و يكاف تيريمد با كه داد نشان ايمطالعه ،قايآفر غرب در
 كندمي استقبال روند ناي از صنعت ناي .كند يبانيپشت VRE ادغام از يليفس سوخت يهاروگاهين ييجابجا ضمن تواندمي يآب
 حال در كنندمي بيترك پمپاژ يساز رهيذخ اي يآب روگاهين با را باد و يديخورش يانرژ از ياديز مقدار كه ييهاپروژه رايز

 اياسترال ،ولز ساوت وين در Dungowan پمپاژ يساز رهيذخ روگاهين مگاوات 500. شوندمي يرقابت هانهيهز و هستند ظهور
. است شده يطراح شركت قدرت و شبكه يبانيپشت خدمات ارائه يبرا والشا يگاواتيگ 4 يانرژ پروژه از يبخش عنوان به
 اعزام روش تواندمي ،است فراوان يآب برق يروين كه ييجا ،كانادا ،كبك مانند ييمكانها در باد يروين نييپا نسبتاً يمتهايق
  .دهد رييتغ ،ازين زمان تا آب رهيذخ و بودن موجود زمان در باد از استفاده قيتشو با را

 يهاستميس ناي عمده يايمزا. افتي شيافزا 2020 سال در شناور يديخورش PV و يآب برق مخازن از يبيترك يهاپروژه
 ،موارد يبرخ در. است بودن يفصل ليدل به ديتول مكمل و يانرژ رساختيز يهانهيهز كاهش ،ريتبخ كاهش شامل يبيترك
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 عبارتند يبررس حال در يهاييافزا هم ريسا. شودمي شنهاديپ يآب يهاروگاهين يبرخ عملكرد كاهش جبران يبرا كرديرو ناي
 برق از استفاده با زرهايالكترول نيبزرگتر از يكي ساخت. يدروژنيه يزرهايالكترول يروين نيتام يبرا يآب يروين از استفاده: از
 سلندايدر دروژنيه كوچك اسيمق ديتول ساتيتأس كه يحال در ،شد اعالم كانادا در ،مگاوات 90 به كينزد تيظرف با ،يآب
  .بود يريگيپ حال در

 ساخته اهتانيبا ساتيتاس در يگاواتيگ 1 نيتورب كي ،جهان يآب برق نيتورب نيبزرگتر استقرار شامل 2020 سال در ينوآور
 از استفاده شامل كوچك ساتيتاس در شرفتيپ. بود Corporation	Gorges	Three	China شركت توسط شده
 مناي عبور امكان كه ييهاپره با ارتفاع كم يهانيتورب اي ور غوطه يژنراتورها از استفاده با كه بود يماه دوستدار ساتيتاس
 يبرا خالقانه يكربنديپ قيطر از متحده االتاي بازار. كندمي محدود را رودخانه انيجر انحراف ،كندمي فراهم را يماه
 يتجار تيقابل ،دهدمي كاهش را توسعه زمان و يطيمح ستيز راتيتأث ،پروژه يهانهيهز كه بسته حلقه پمپاژ ساتيتأس

  .داد نشان پمپاژ يساز رهيذخ يبرا يشتريب

 يبرا آب نيتام و آب تيفيك ،بار توازن بر تمركز يبرا كپارچهي منابع تيريمد كرديرو از استفاده با نيهمچن صنعت نيا
) يآب يانرژ يداريپا و جوامع يازهاين ريسا به ييپاسخگو و رسوب تيريمد ،ليس كنترل ،ياريآب مانند( يانرژ ريغ يازهاين

Lao	PDR از يناش باالدست در انيجر راتييتغ و يبارندگ كاهش ليدل به مكونگ رودخانه امتداد در كشورها ريسا و 
 ونيسيكم ،حوضه داريپا تيريمد يهماهنگ و جيترو يبرا. اند كرده تجربه را مكرر كم اريبس آب انيجر ،يآب برق اتيعمل

 مراحل در كاهش يهاييراهنما و سكير تيريمد تا كرد ارائه را يآب يهاروگاهين كاهش يهادستورالعمل مكونگ رودخانه
 و دجله ،لين ،مكونگ رودخانه يكشورها نيب در تنش جادايباعث فيضع تيريمد. شود ارائه يآب برق ساتيتأس يطراح هياول
 با مواجهه در ديبا ،يآب يهاروگاهين به وابسته مناطق در ژهيو به ،صنعت يذات خطرات با مقابله يبرا. است شده رودها گريد

  . شود ليتبد مقاوم يانرژ منبع كي به هوا و آبتغيير 

 و نگرو مونته ،نيهرزگو و يبوسن ونيفدراس جمله از بالكان مناطق ،يطيمح ستيز يهاينگران به پاسخ در ،2020 سال در
 يآب برق صنعت. شدند مواجه يآب كوچك يهاروگاهين توسعه نهيزم در ييهاتيمحدود شيافزا با سوكوبانجا صربستان منطقه
 يداريپا يابزارها با مطابق ،توسعه در يالملل نيب خوب يهاوهيش يساز ادهيپ يبرا را يابتكار 2021 سال لياوا در منطقه

 هدف با ،يآب يهاروگاهين يداريپا يابيارز صندوق ،IHA يرهبر به يداريپا ابتكارات از گريد يكي. كرد آغاز ،IHA يآب يروين
 كه را ييهاپروژه يحكومت و ياجتماع ،يطيمح ستيز يعملكردها يابيارز يآب برق برداران بهره و دهندگان توسعه به كمك

  .دهدمي انجام ،هستند يبردار بهره حال در اي توسعه و يساز آماده حال در

  انوسياق قدرت 53.

  يديكل قيحقا

  .رفت فراتر ساعت گاواتيگ 60 از و افتي شيافزا همچنان 2020 سال در انوسياق برق ديتول -

 مهين يهامجموعه و ساتيتاس سمت به كوچك اسيمق در يشيآزما و يشينما يهاپروژه از اكنون صنعت ناي -
  .كندمي حركت هادستگاهميدائ

 قرار تياهم اول درجه در انوسياق يانرژ يهايفناور يبرا درآمد از تيحما حفظ ،صنعت شتريب بلوغ به يابيدست يبرا -
  .رديگمي
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  انوسياق قدرت يبازارها 1.53.

 انوسياق يانرژ يهايآور فن كه يحال در. هستند ريپذ ديتجد يانرژ از نشده استفاده منبع نيبزرگتر يحاو هاانوسياق
به . روندمي شيپ يساز يتجار سمت به وستهيپ طور به اما ،دهندمي نشان را ريدپذيتجد يهايانرژ بازار از سهم نيكوچكتر

 در را ياتيعمل شده نصب تيظرف مجموع و شد اضافه مگاوات 2 حدود 2020 سال درميزان بهره برداري از اين صنعت 
 كل از درصد 90 از شيب بالغ نيتورب يهايفناور از استفاده با يمد و جزر يريبارگ دو. شد برآورد مگاوات 527 به سال انيپا

 254 روگاهين و) 1966 در شده نصب( فرانسه در رانس ال يمگاوات 240 ستگاهاي :دهدمي نشان را شده نصب تيظرف
  ).2011( كره يجمهور در وهيس يمگاوات

 اروپا در ياديز حد تا هايفناور نايدر شرفتيپ. است ايتوسعه يهاتالش ياصل تمركز موج قدرت و يمد و جزر انيجر
 قيتحق يهابرنامه و درآمد از گسترده تيحما ،حال نايبا. دارد يتوجه قابل منابع كه ،انگلستان ژهيو به ،است شده متمركز

 اروپا هياتحاد ،2020 سال در. شودمي گريد نقاط در استقرار و توسعه شيافزا باعث نيچ و متحده االتاي ،كانادا در توسعه و
 تا يشيآزما پروژه مگاوات 100 حداقل شامل ،2050 سال تا انوسياق تيظرف گاواتيگ 40 يبرا پروازانه بلند هدف كي

  .كرد نييتع 2030 تا گاواتيگ 1 و 2025 سال

 يطراح. است انجام دست در زين يتجار شيپ يهاپروژه و هستند بلوغ به شدن كينزد حال در مد و جزر انيجر يهادستگاه
 شناور يسكو كي به متصل اي ايدر كف در شده نصب يافق محور يهانيتورب يرو بر مطلوب اسيمق در ديتول يبرا دستگاه
 آنها ديتول مجموع كه يطور به ،اند داده نشان عملكرد در را يتوجه قابل نانياطم تيقابل دستگاهها ناي .است شده متصل

 ميمفاه از يعيوس فيط). قبل سال در ساعت گاواتيگ 45 از( است رفته فراتر ساعت گاواتيگ 60 از 2020 سال انيپا تا
 دور جوامع يبرا برق نيتأم مانند ،يطيمح طيشرا اي خاص يكاربردها به ييپاسخگو يبرا كه هستند توسعه حال در گريد

  .اند شده يطراح مصرف كم يمكانها اي افتاده

 مختلف طيشرا از موج يانرژ استخراج يدگيچيپ ليدل به و مانندمي يباق هياول يساز نمونه مرحله در موج قدرت يدستگاهها
 يكي يكل طور به دهندگان توسعه. ندارد وجود يطراح در ييهمگرا هنوز ،ياحتمال ياتيعمل اصول از ايگسترده فيط و موج

 اسيمق در برق يبازارها لوواتيك 100 يباال يهادستگاه: اند كرده انتخاب را موج يانرژ توسعه يبرا زيمتما ريمس دو از
 نفت( يتخصص يكاربردها يبرا عمدتا ،لوواتيك 50 ريز معموالً ،كوچكتر يهادستگاه كه يحال در ،اند گرفته هدف را مطلوب

  است. )دفاع و ييايدر نظارت ،يپرور يآبز ،گاز و

  انوسياق برق صنعت 2.53.

 استقرار ،كرده كند را ديتول كرونا يريگ همه رايز ،شد روبرو يتوجه قابل يهاچالش با 2020 سال در انوسياق برق صنعت
 2021 سال به شده يزير برنامه ياستقرارها شتريب. كرد مختل را ينگهدار و ريتعم يهابرنامه و انداخت ريتاخ به را روهاين

 ،مجموع در. افتي ادامه راتيتعم و ينگهدار كاهش وجود با برق ديتول و گرفت صورت استقرارها از يبرخ اگرچه ،شد موكول
 در بزرگ نيتورب كي ،نيتورب سه هيآرا كي جمله از ،شدند مستقر 2020 سال در تيموفق با مد و جزر انيجر دستگاه هفت

 يطراح را يلوواتيك 500 يمد و جزر نيتورب 43CTG شركت ،نيچ دربود.  كوچكتر يشينما استقرار و يتجار اسيمق
  .است شده مستقر ژوشان ريالجزا مجمع در رهيجز دو نيب و شده يطراح Energy	Atlantis	SIMEC توسط كه كرد

																																																								
43 China	Three	Gorges	
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 CTG دو شامل. است كرده شرفتيپ يلوواتيك 300 نيتورب استقرار با ژوشان مد و جزر يفعل يانرژ پروژه در نيهمچن 
 سكو تيظرف شيافزا و يمگاوات 1 نيتورب افزودن يرو LHD و است لوواتيك 600 و لوواتيك 400 يعمود محور نيتورب
 سال اول ماهه سه در كه بود شده يزير برنامه ،است شده ليتكم اكنون كه ،ياصل ساختار. كندمي كار مگاوات 4.1 به

 لوواتيك هر يازا به) دالر 0.40( وروي 0.33 موقت هيتغذ تعرفه از كه است ايپروژه نياول پروژه ناي .شود مستقر 2021
  .كندمي استفاده 2019 سال در ساعت

 جزر پروژه تيسا در را يمد و جزر قدرت نيتورب سه از يلوواتيك 105 مجموعه كي Power	Verdant ،متحده االتايدر
 از. است كشور در يمد و جزر يروين مجوز پروژه نياول كه ،كرد نصب وركيوين يشرق رودخانه در خود روزولت رهيجز مد و

 ديتول ساعت مگاوات 100 به خود اول روز 85 در و كردمي كار ماه سه مدت به مداوم طور به هيآرا ناي ،2020 هيژانو
 يلوواتيك 35 برق ستميس مجدداً) متحده االتاي ،ORPC( انوسياق ريدپذيتجد برق شركت ،آالسكا ،گيوگيگايدر. ديرس

RivGen ليوسا با همراه ستميس ناي.كرد مستقر مجدداً ،است ور غوطه آب ريز ايرودخانه انيجر نيتورب كي كه را خود 
 OPRC. دهدمي كاهش درصد 90 تا را گيوگيگايدهكده در ليگازوئ از استفاده زانيم ،يانرژ رهيذخ و شبكه زير يكيالكترون
 از بودجه دالر ونيليم 3.7 و داد ادامه 2021 تابستان در استقرار هدف با را RivGen دستگاه نيدوم ساخت نيهمچن
  .كرد افتيدر يانرژ وزارت شرفتهيپ يقاتيتحق يهاپروژه آژانس

 را خود لوواتيك 100 نيتورب نصب) انگلستان( Innovation	Nova. شد انجام 2020 سال در انگلستان در استقرار دو
 در خود يمگاوات 0.3 مجموعه بردن كار به تيموفق با نيهمچن Innovation	Nova. رساند انيپا به شتلند ريجزا در

Bluemull	Sound در Shetland، داد ادامه ،اند شده ديتول ايحادثه چيه بدون 2016 سال از نهايتورب كه ييجا.  

 فارو ريجزا ،Vestmannasund تنگه در را خود DG100 يلوواتيك 100 يمد و جزر بادبادك ستميس) سوئد( نستويم
 شركت با( 2019 سال در روين ديخر قرارداد تحت فارو شبكه به را برق تيموفق با ،دسامبر ماه تا. كرد يانداز راه و نصب
 به نيهمچن نستويم. داد ليتحو تيموفق با شده نصب مد و جزر تيظرف مگاوات 2.2 تا) كرد امضا) SEV( فارو برق و آب

. است فرانسه در Bréhat	Paimpol	EDFown در يلوواتيك 100 دستگاه كي استقرار يبرا الزم يمجوزها دنبال
 2019 سال در ولز يياروپا يمال نيتأم دفتر قيطر از اروپا هياتحاد از) دالر ونيليم 18.3( وروي ونيليم 14.9 نستويم

 يمهندس يتهايفعال قطب عنوان به كه ،داد انجام Holyhead اجتماعات سالن در 2020 سال در را خود كار و كرد افتيدر
 ساحل يلومتريك هشت در Deep	Holyhead تيسا يبرا مگاوات 80 تيظرف تا ايمجموعه. كندمي عمل ياتيعمل و

  .است شده يزير برنامه ولز يغرب شمال

 Energy	Atlantis	SIMEC به متعلق ،)مگاوات 6 قدرت با جهان در نيبزرگتر( اسكاتلند MeyGen يمد و جزر هيآرا
 سال در خود ساله 25 ياتيعمل مرحله به ورود با. گرفت يشيپ 2020 سال در برق ديتول ساعت گاواتيگ 35 از ،)انگلستان(

 اسيمق در مد و جزر هيآرا از كنون تا وقفه يب ديتول دوره نيتر يطوالن ،.شد ديتول 2019 سال در مداوم طور به ،2018
. شد يابيباز 2021 ليآور در سيسرو يبرا نيتورب سه و شد روبرو ياتيعمل يهاچالش با هيآرا ناي ،2020 سال در. يتجار

SIMEC بسازد مگاوات 398 تا را پروژه دهدمي اجازه آن به كه است ايدر بستر اجاره يدارا .SIMEC نيتورب كي نيهمچن 
 Energy	Mirai	Kyuden يشينما پروژه از يبخش عنوان به ژاپن به 2021 سال لياوا در نصب يبرا را يلوواتيك 500

  .،كرد ارسال كشور نايGoto ريجزا در

  .كردند ديتول برق ساعت گاواتيگ 15 ،2020 سال در مد و جزر انيجر يدستگاهها

 هر يازا به) كايآمر دالر 415 و كايآمر دالر 301( كانادادالر  385-530 نيب هيتغذ تعرفه اياسكوش نوا دولت ،كانادا در
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 22 تا مجموع يبرا ييكانادا دهنده توسعه پنج ،2020 سال انيپا تا. كرد شنهاديپ يشينما يهاپروژه يبرا را ساعت مگاوات
 افتيدر اياسكوش نوا يشينما يمجوزها برنامه تحت را لوواتيك 800 مجوز يانرژ ستايوين سال، طول در. شدند دييتا مگاوات

 را يديجد بودجه 2020 سال در كانادا. كرد صادر را) موجود مگاوات 10 از( تيظرف مگاوات 9.3 مجموع مجوز كه كرد،
 شناور مد و جزر مجموعه در) دالر ونيليم 22.3( كانادا ونيليم 28.5 و داد اختصاص يمد و جزر يهاپروژه يبرا

Sustainable	Marine	Energy )يمگاوات 1.5 مجموعه در) دالر ونيليم 3.1( كانادا ونيليم 4 و) مگاوات 9 تا 
Nova	Innovation كرد يگذار هيسرما يفاند جيخل در .  

DP	Energy و Sustainable	Marine	Energy )پروژه شبرديپ به) كانادا دو هر Uisce	Tapa در توسعه حال در 
 با) دالر ونيليم 91.5( كانادا دالر ونيليم 117 پروژه. دادند ادامه) FORCE( يانرژ يبرا يفاند انوسياق قاتيتحق مركز
 كانادا دولت يمال كمك توسط و است Hammerfest	Andritz نيتورب شش از متشكل يمگاوات 9 هيآرا كي نصب هدف

 در زين گريد يهااستان FORCE.39 در. شودمي يبانيپشت) كايآمر دالر ونيليم 23.3( كانادا دالر ونيليم 29.8 مبلغ به
  .دست دور جوامع يبرا برق نيتام يبرا ايلهيوس عنوان به ژهيو به هستند، انوسياق يانرژ نهيزم در شرفتيپ حال

 ليآور در يمگاوات 1	HydroQuest ييايدر يمد و جزر نيتورب هياول نمونه. است شرفتيپ حال در فرانسه در پروژه نيچند
 كار مداوم طور به زمان آن از و شد متصل يمل شبكه به 2019 ژوئن در و شد مستقر Paimpol‐Brhehat در 2019

 دستگاه و چرخدمي انيجر جهت به توجه بدونو  است يعمود محور دو يطراح يدارا متقاطع انيجر با نيتورب ناي .كندمي
 يلوواتيك 25 نيتورب شيآزما به Renewables	DesignPro. شود ثابت خود هيپا به ييكارا افت بدون سازدمي قادر را

. داد ادامه است، شده مستقر 2018 سپتامبر از كه ييجا گارون، رودخانه در SEENEOH ياختصاص تيسا در خود
SABELLA )شبكه به متصل يمد و جزر يانرژ مبدل استقرار يبرا يزير برنامه حال در) فرانسه D10‐1000 در خود 

 دو استقرار يبرا) فرانسه( Energies	Hydro	Morbihan با نيهمچن و. است 2020 سال در Ushant1 رهيجز
  . كندمي يهمكار انيمورب جيخل در ينرماند توسعه آژانس و يانرژ سيآتالنت يلوواتيك 250 نيتورب

 مداوم تيفعال متعاقباً و كرد يداريخر را يمگاوات 1.25 اوسترشلد يمد و جزر روگاهين توكاردو، يهلند شركت هلند، در
 توقف ليدل به شده يزير برنامه ياستقرارها اكثر كه شد انجام 2020 سال در موج برق استقرار دو .گرفت سر از را كامل

  .افتاد قيتعو به سال طول در ريگ همه يماريب با مرتبط يهانهيقرنط و ديتول

 را كامل اسيمق در لوواتيك 500 موج يانرژ مبدل كي گوانگژو يانرژ ليتبد موسسه يرهبر به وميكنسرس كي ،نيچ در
 يانرژ شينما پروژه از يبخش عنوان به و كندمي بيترك يپرور يآبز با را برق ديتول ژوشان-گلايشارپ مبدل. كرد مستقر
 دوره ،زيت عقاب بر يمبتن ،Penghu دستگاه. شد مستقر يعيطب منابع وزارت تيحما با وانشان مگاوات سطح در موج
 Changshan ،يلوواتيك 500 دوم دستگاه در ساز و ساخت. رساند انيپا به 2020 دسامبر در را خود ماهه 18 يشيآزما

  .شد آغاز زين

 را كامل اسيمق در يدستگاه دانمارك، در زيآم تيموفق اسيمق شيآزما كي اساس بر Wavepiston يدانمارك شركت
 به 2020 دسامبر در يلوواتيك 200 پروژه هياول فاز. كرد شيآزما) اياسپان ،PLOCAN( يقنار ريجزا يانوسياق يسكو در
 نيتورب كي درآوردن حركت به يبرا تواندمي سپس كه دهد،مي قرار فشار تحت را ايدر آب ستميس ناي .شد گرفته كار

 كهميدو دستگاه. شود پمپ شده نيريش آب آوردن دست به يبرا معكوس اسمز ستميس كي قيطر از تواندمي اي شود استفاده
  .شد گرفته كار به 2021 سال در كنديم ديتول نيريش آب هم و برق هم

 موج روگاهين. گذاشتند سر پشت را مهم عطف نقاط از يبرخ و دادند ادامه خود تيفعال به 2020 سال تا موجود ياستقرارها
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 در. رفت فراتر برق ديتول ساعت گاواتيگ 2 مجموع از شد، يانداز راه 2011 سال در كه اياسپان در كويموتر يلوواتيك 296
	GEPS توسط شده يطراح يديخورش فرم پلت و Wavegem يديبريه موج فرانسه، در SEM‐REV شيآزما تيسا

Techno شد آغاز 2019 آگوست در كه ديرس يفراساحل شيآزما ماه 18 به.  

	Technologies	Power	Ocean ييكايآمر شركت OPT كياتيآدر يايدر در كه خود دستگاه مستمر عملكرد از 
 ديتمد به ميتصم 2020 مارس در كه شد، اجاره Eni توسط دستگاه ناي .داد گزارش اول ماه 18 يط ،است شده مستقر
 ريتأخ به يليش در را دستگاه كي استقرار كه يالمللنيب سفر يهاتيمحدود انيم در. گرفت گريد ماه 18 مدت به اجاره

 آموزش دور، راه از نصب كي ياجرا يبرا را يقرارداد) متحده االتيا( International	SeaTrepid با OPT انداخت،
  .كرد منعقد نصب، الزامات و يفن يهاهيرو مورد در باًيتقر يمحل نيمهندس

 Wavepower	Bombora مثال، يبرا. كردند تمركز 2020 سال در پروژه توسعه و يفناور يرو بر هاشركت از ياريبس
 در استقرار يبرا كه را يمگاوات 3 پروژه كي يطراح كار اما انداخت قيتعو به را شدهيزيربرنامه استقرار) ايتانيبر(

Lanzarote، كرد عيتسر بود، شده يزيربرنامه 2022 سال در اياسپان .Bombora با نيهمچن Technip يقرارداد 
 ناياول فاز. است داده يجا خود در را موج يانرژ كه شناور ييايدر باد هيپا كي توسعه يبرا) ايتانيبر( FMC. كرد منعقد
  .كرد خواهد ادغام مشترك شناور يسكو كي در را باد يروين مگاوات 8 و موج توان مگاوات 4 پروژه

Wave	Swell	Energy )در يتاسمان نگ،يك رهيجز در استقرار يبرا كه را خود يلوواتيك 200 دستگاه ساخت) اياسترال 
 دستگاه توسعه به Energy	Clean	Carnegie ا،ياسترال در نيهمچن. كرد يينها بود، شده يزير برنامه 2021 سال لياوا

CETO	6 يريادگي از كه است امواج كننده ينيب شيپ كي توسعه حال در نيهمچن يكارنگ 2018 سال در. داد ادامه خود 
 شيافزا را ييكارا جهينت در و كندمي استفاده دستگاه به دنيرس از قبل هيثان 30 تا موج يهايژگيو ينيب شيپ يبرا نيماش
  .دهدمي

 انتظار كه است يلوواتيك 100 دستگاه كي ساخت ليتكم حال در Power	Oscilla متحده االتايدر مستقر شركت
 يمگاوات 1 يشينما پروژه كي يزير برنامه مراحل وارد نيهمچن شركت ناي .شود نصب ييواها در 2021 سال در رودمي
 افتهي توسعه OEbuoy دستگاه متحده، االتاي در. دهدمي قرار هدف را هند جنوب در كراال سواحل در آن استقرار كه شد

 2021 سال در رودمي انتظار شد، منتقل ييواهابه اورگان التاياز 2019 سال در كه ،)رلنديا( Energy	Ocean توسط
  .شود مستقر

 يتجار استقرار از يخوببه ،يشور انيگراد و) OTEC( انوسياق يحرارت يانرژ ليتبد مانند ،يانوسياق يانرژ يهايفناور ريسا
 يفناور تيموفق با) هلند( REDstack. اندشده ياندازراه يشيآزما يهاپروژه از يشمار انگشت تعداد تنها و دارند فاصله

 Energy	Akuo. بود شينما كارخانه نياول يبرا يزير برنامه حال در و كرد شيآزما را خود) RED( معكوس زياليالكترود
 بودجه با پروژه از يبخش عنوان به فرانسه، ينزيپل بورا، بورا در OTEC كارخانه كي توسعه يبرا را خود يهابرنامه) فرانسه(

) متحده االتيا( كويپورتور. كرد اعالم) IANOS( ريجزا يهوشمندساز و ييزدا كربن يبرا كپارچهي يهاحل راه اروپا، هياتحاد
 حدود 2027 سال اواسط تا دارد قصد و است) PROtech( كويپورتور انوسياق يفناور مجتمع توسعه هياول مراحل در

  .كند يگذار هيسرما مگاوات 10 تا 5 تيظرف با OTEC روگاهين كي ساخت يبرا دالر ونيليم 300

 يهمكار با يانرژ يالمللنيب آژانس عضو يكشورها از يگروه و است شده قوا ديتجد راًياخ انوسياق يحرارت يانرژ انجمن
 در روديم انتظار كه هستند OTEC يجهان ليپتانس و يفعل تيوضع يابيارز يبرا كار حال در يانوسياق يانرژ يهاستميس

  .شود ارائه يديسف برگه 2021 سال
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 ناي .است ازين مورد برق يبازارها در يانوسياق يانرژ شدن يرقابت يبرا هنوز هانهيهز ديشد كاهش و يفناور يبهبودها
. دارد ازين يساز يتجار يبرا يينها يهاگام برداشتن يبرا كه است نكرده افتيدر را بازار از يواضح يهاگناليس هنوز صنعت
 يبرا كه است، شده ثابت زيبرانگچالش دهندگانتوسعه يبرا ژهيوبه يشينما يهاپروژه يبرا ثابت يتيحما يهاطرح فقدان

 يگذارهيسرما شيافزا يبرا ميعمو بودجه به شدت به همچنان بخش ناي و اند،كرده تالش كنندهقانع يتجار مورد كي جاداي
 يزمان تا ينيبشيپ قابل بازده ارائه با يگذارهيسرما نانياطم شيافزا يبرا ياختصاص درآمد از تيحما. است وابسته يخصوص

 يمثبت يهانشانه 2020 سال در بزرگ يخصوص يگذار هيسرما دو اعالم. است مهم اريبس برسد، يشتريب بلوغ به صنعت كه
	SIMEC و كرد، نيتضم را سهام هيسرما) دالر ونيليم 11( وروي ونيليم 9) سوئد( Ocean	CorPower. دهدمي ارائه را

Atlantis شيافزا را) دالر ونيليم 2.7( پوند ونيليم 2 هياول يگذار هيسرما كه كرد منعقد سهام دادن قرار يبرا يقرارداد 
 تفاوت يبرا قرارداد سميمكان ايتانيبر دولت روديم انتظار) دالر ونيليم 16( ونيليم. پوند 12 به آن شيافزا نهيگز با داد،

)CfD (دهد شيافزا را هامتيق رقابت جهينت در و كند جدا ييايدر باد از را يانوسياق يروين و كند اصالح را خود.  

 شده يگذارهيسرما جهان سراسر در يانوسياق يانرژ يهاپروژه در) دالر ارديليم 7.4( وروي ارديليم 6 از شيب ،2018 سال تا
 كه زد نيتخم 2018 سال در اروپا ونيسيكم يياجرا طرح كي. است بوده يخصوص يمال منابع از آن درصد 75 كه است
 ازين مورد اروپا در يانوسياق يانرژ يهايفناور يسازيتجار يبرا 2030 سال تا بودجه) دالر ارديليم 1.5( وروي ارديليم 1.2
 جاداييبرا صنعت ناي.دارد اروپا هياتحاد بودجه و يامنطقه و يمل يهابرنامه ،يخصوص منابع از برابر يورود به ازين كه است

 جمله از سهامداران، همه يبرا تيشفاف ارائه هدف با يانوسياق يانرژ يهايفناور يبرا مشترك يابيارز چارچوب كي
  .كنديم يهمكار ،يخصوص و يدولت گذارانهيسرما

 يطيمح ستيز تعامالت مورد در تيقطع عدم. است ساده موافقت يندهايفرآ ازمندين زين اسيمق در انوسياق يانرژ استقرار
 كنند،ميالزا را يطيمح ستيز اثرات قيدق يابيارز و توجه قابل يهاداده يآور جمع هاكننده ميتنظ كه است شده باعث اغلب
 كه دهديم نشان يكنونميعل دانش. كند ديتهد را دهندگان توسعه و هاپروژه يمال تيقابل و باشد نهيپرهز تواندمي كه

 درك يخوب به دستگاه چند يهاهيآرا راتيتأث اگرچه دارد، ييايدر ستيزطيمح يبرا ميك خطر تنها دستگاه كي استقرار
 با و دهديم پاسخ زمان طول در ديجد اطالعات به كه است »يقيتطب تيريمد« كرديرو كي مستلزم امر ناي .است نشده
  .شوديم يبانيپشت هاپروژه در شتريب دانش اشتراك و شتريب بلندمدت يهاداده

  )PV( يديخورش كيفتوولتائ 63.

  يديكل قيحقا

 بازار سه در شتريب رشد باعث استيس شده ينيب شيپ راتييتغ. داشت 2020 سال در جديد ركورديك  كيفوولتائ سوالر -
  .بودند يتوجه قابل گسترش شاهد گريد كشور نيچند اما شد، تناميو و متحده االتاين،يچ برتر

 PV رشد ،يجنوب ياياسترال در. است داده شيافزا را بام پشت يرو شده عيتوز يهاستميس به عالقه مطلوب اقتصاد -
 اينقطه به كه است كرده ليتبد جهان در بزرگ اسيمق در ستميس نياول به را التاينايبرق ستميس شده، عيتوز يديخورش

  .كندمي حذف شبكه از را برق يبرا تقاضا موثر طور به بام پشت يرو يديخورش PV آن در كه شودمي كينزد

 و ريگ همه يماريب به مربوط اختالالت از يناش عمدتاً كه شد ييهوا ترن سوار 2020 سال در يديخورش PV صنعت -
 ليدل به ياديز حد تا اختالالت، ناي .بود يديخورش شهيش كمبود و نيچ در كونيليس يپل ساتيتأس در حوادث نيهمچن
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 كون،يليس يپل ديتول در ياجبار كار احتمال مورد در ينگران با همراه جهان، غالب كننده ديتول عنوان به نيچ به ديشد ياتكا
  .شد يمحل نيتام رهيزنج جاداي يبرا كشورها از ياريبس در درخواست به منجر

 كاهش ،ييكارا بهبود يبرا يگذار هيسرما زهيانگ به يمتيق يفشارها و رقابت. شدند بخش ناي وارد يديجد گرانيباز -
  .داد ادامه ياشوح بهبود و هانهيهز

  يديخورش PV يبازارها 1.63.

PV ناي .ديرس گيگاوات 139 حدود به كه ديجد ساتيتاس با گذاشت، سر پشت را گريد شكن ركورد سال كي يديخورش 
 يجهان هياول اعداد ناي .شودمي شبكه از خارج و يداخل تيظرف شامل كه رساند ينيتخم گيگاوات 760 به را يجهان كل امر

  .است شيافزا حال در سال به سال تيقطع عدم سطح و بوده نامشخص

 داده كاهش را برق مصرف همه كرونا يريگ همه به مربوط حركت در تيمحدود و خانه در ماندن دستورات ،مشاغل يليتعط
 يهاپنل ليتحو و نقل و حمل در ريتأخ به منجر نيهمچن ريگ همه يماريب ناي .داد رييتغ را روزانه يتقاضا يالگوها و

 در موجود يهاچالش و شد ساز و ساخت و پروژه مجوز صدور در و ،يمشتر جذب در مرتبط، يافزارها سخت و يديخورش
 ،بود 2020 سال در يقو انتظارات از كمتر بازارها از يبرخ در رشد كه يحال در ،حال ناي با .كرد ديتشد را بازارها يبرخ
PV باشد داشته سال كي طول در را تيظرف شيافزا نيشتريب شد موفق يديخورش.  

. بودند يمسكون يتقاضا شيافزا شاهد كشور نيچند اما ،گرفت قرار ريتأث تحت ،خدمات بخش از شتريب شده عيتوز بخش 
 نيچند اما شد،) تناميو و متحده االتاين،يچ( برتر بازار سه در شتريب رشد باعث سال انيپا در استيس ياحتمال راتييتغ

  .كردند تجربه را بازار توجه قابل توسعه زين گريد كشور

	
  2020-2010 ساالنه، افزايش و خورشيدي PV جهاني ظرفيت 25 ريتصو

 از ايندهيفزا تعداد در برق ديتول يبرا نهيگز نيتريرقابت به رايز است روز افزون گسترش حال در يديخورش PV يبرا تقاضا
 يحت يشهر اسيمق در يهاپروژه يبرا ندهيفزا طور به هم و يتجار و يمسكون يكاربردها يبرا هم شود،مي ليتبد هامكان
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 تعداد در عالوه به يديخورش يساز رهيذخ مورد در امر ناي.يليفس يهاسوخت يخارج يهانهيهز گرفتن نظر در بدون
 ديجد تيظرف گاواتيگ 1 حداقل كشور 20 كه شوديم زده نيتخم ،2020 سال در. كندمي صدق زين بازارها از ايندهيفزا

 رشد در يتوجه قابل سهم هاقاره همه و ،2019 سال در كشور 18 با سهيمقا در اند،كرده اضافه را يديخورش كيفتوولتائ
  .بودند شتريب اي گاواتيگ 1 يتجمع تيظرف يدارا كشور 42 حداقل ،2020 سال انيپا تا. اندداشته يجهان

PV كشور 15 حداقل ،2020 سال انيپا تا. كندمي فااي كشورها از ايندهيفزا تعداد در برق ديتول درميمه نقش يديخورش 
 درصد 11.2 حدود يديخورش PV. داشتند يديخورش PV با را خود برق ازين از درصد 5 حداقل نيتام يبرا يكاف تيظرف
 يليش ،)٪9.9( اياسترال ،)٪10.4( وناني ،)٪10.5( آلمان در زين را يتوجه قابل سهم و هندوراس در ساالنه ديتول از
 ديتول يركوردها سال لياوا در ايتانيبر و اياسپان. .دهدمي ليتشكساير  ،٪8.5و  ) ٪9.4( ژاپن و) ٪9.4( ايتالاي ،)9.8٪(

 طول در تر صاف يهوا از يناش باالتر يخروج ليدل به نيهمچن و ديجد تيظرف ليدل به عمدتاًكه  شكستند را يديخورش
 يهاپانل به ديخورش نور شتريب درصد 10 به كينزد شد باعث نيهمچن نهيقرنط طول در تر صاف آسمان. كرونا بود نهيقرنط

 يهايسوزآتش از يناش دود حال، ناي با. كرد كمك يعرب متحده امارات در ديتول شيافزا به و برسد يدهل در يديخورش
 و يديخورش راتييتغ بر كه يحال در داشت، ديتول بر معكوس ريتأث متحده االتايدر ايفرنيكال التاي و اياسترال در يجنگل

  .گذاشت يمنف ريتأث ينيبشيپ

 يثباتيب و هااستيس جمله از شود، ليتبد جهان سراسر در برق ياصل منبع به يديخورش PV كه دارد وجود ييهاچالش هنوز
 نفوذ، سطح شيافزا با. يبانك و يمال يهاچالش و ،يناكاف اي نامعتبر شبكه يهارساختيز كشورها، از ياريبس در يمقررات

 طيشرا تحت يديخورش يانرژ موثر ادغام تياهم و گذارديم برق يهاستميس بر ياندهيفزا ريتأث يديخورش PV يريرپذييتغ
 از يديخورش كيفتوولتائ استقرار با مخالفت ،يكل طور به. دهديم شيافزا داريپا و عادالنه ياوهيش به را متفاوت بازار و يفن

 اتيعمل و استقرار در فعال طور به حاضر حال در شركتها از ياريبس رايز ،است شيپ دهه كي از كمتر يمحل صاحبان طرف
PV گران،يباز از يبرخ انيم در و كشور نيچند در مخالفت حال، نايبا. هستند مشغول ،پراكنده ديتول جمله از ،يديخورش 
  .دارد ادامه همچنان ايهسته و يليفس يانرژ عيصنا در ژهيو به

. ستين يكاف ييتنها به يكل طور به اما است، يگذار هيسرما محرك ايندهيفزا طور به يديخورش PV نهيهز يريپذ رقابت
 اي نهيهز موانع بر غلبه يبرا شبكه اتصاالت بر حاكم يكاف يهااستيس و ينظارت يهاچارچوب به ازين هنوز كشورها، اكثر در

 با 2020 سال در دولت يهااستيس. دارد وجود يمساو و منصفانه يباز طيشرا نيتضم و بازارها از يبرخ در يگذارهيسرما
 يسنجخالص اي يمصرف خود و هاFIT و متمركز، بازار ياصل استيس يهامحرك ها،مناقصه و) FIT( خوراك يهاتعرفه

  .دادند ادامه يجهان بازار شتريب شبرديپ به شده،عيتوز بازار ياصل يهامحرك

. دهدمي نشان را كشور نيچند در ديجد شده عيتوز يهاستميس بازار از يرشد به رو و مهم سهم همچنان يمصرف خود
 اسيمق در) دولت ميمستق تيحما بدون( يرقابت صرفاً يهاستميس از يتعداد است، ساالنه بازار از ميك سهم هنوز اگرچه
  .است رشد حال در سرعت به و است توجه قابل بخش نايبه عالقه. شدند ساخته 2020 سال در بزرگ

 موارد از درصد 58 باًيتقر و داد قرار الشعاع تحت ديجد ساتيتأس يبرا را گريد مناطق تمام يمتوال سال نيهشتم يبرا ايآس
 جديد ظرفيتهاي از درصد 23 حدود مسئول آسيا ،چين گرفتن نظر در بدون حتي. داد اختصاص خود به را يجهان ياضاف
 يجهان بازار بر همچنان نيچ. گرفت قرار) درصد 16( جلوتر اروپا از كه ،)درصد 18( آمريكا ،آسيا از بعد. بود 2020 سال در
  .داشت تسلط) 2019 سال در درصد 27 از( درصد 35 به كينزدميسه با) يديخورش PV ديتول و(

 سال در ديجد شده نصب تيظرف از ٪66 باًيتقر مسئول - آلمان و ژاپن تنام،يو متحده، االتاين،يچ - برتر يمل بازار پنج
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 با. است افتهي كاهش 2018 سال در ٪75 حدود از اما ،2019 سال در برتر بازار پنج يبرا ٪58.5 از( بودند 2020
 يبرا ازين مورد ساالنه بازار اندازه. بودند هلند و ليبرز كره، يجمهور ا،ياسترال هند، يبعد بازار پنج ؛يجهان بازار تمركز كاهش
 يديخورش PV تيظرف تجمع يبرا شرويپ يكشورها. است مانده يباق گاواتيگ 3 حدود در برتر كشور 10 نيب در يبند رتبه

  ).26 ريتصو. (بودند ژاپن و آلمان ،اياسترال سرانه رهبران و بودند هند و آلمان ،ژاپن ،متحده االتاي،نيچ همچنان

 PV گاواتيگ 15.5 و متمركز گاواتيگ 32.7 شامل( يديخورش PV تيظرف گاواتيگ 48.2 ،2020 سال در نيچ
 به ساالنه شدن اضافه نظر از) گاواتيگ 52.9( 2017 سال از پس را سال نيدوم كه كرد، اضافه) شده عيتوز يديخورش
 سال دو دنبال به - كشور FIT ساختار در معلق راتييتغ از يناش عمدتاً - بازار يدرصد 60 شيافزا. داد اختصاص خود
 همه يماريب با مرتبط كار يروين كمبود از يناش 2020 سال لياوا در پروژه ساخت يرهايتاخ رغميعل و بود انقباض يمتوال

 ليتشك را شده اضافه موارد از درصد 36 حدود نيچ يجنوب و يشرق ،يمركز مناطق. داد رخ نيتام رهيزنج اختالالت و ريگ
 4.9( يهب ،)گاواتيگ 5.2( ژويگوئ ياستان شرويپ كنندگان نصب. است يشمال و يغرب مناطق در درصد 64 كه دهندمي
 رفت فراتر گاواتيگ 253.4 از نيچ شبكه به متصل تيظرف كل سال، انيپا در. بودند) گاواتيگ 4.1( ينگهايچ و) گاواتيگ

  .بود) گاواتيگ 105( سال يبرا) 2020-2016(ميرس ساله پنج برنامه نيزدهميس هدف از باالتر اريبس كه

 يبرا سال انيپا در يمل FIT يجيتدر حذف از قبل هاپروژه نصب يبرا عجله ن،يچ يديخورش كيفتوولتائ بازار ياصل عامل
 يهايانرژ توسعه صندوق در ندهيفزا يكسر از يناش ياستيس راتييتغ. بود يصنعت و يتجار و متمركز شدهعيتوز يهاستميس

 همه اثر در فقط كه( است شده موجود يهاپروژه يبرا معوقه FIT يهاپرداخت انباشت باعث كه است نيچ ريدپذيتجد
 زغال يروين با ارانهي بدون رقابتبراي  )يباد و( يديخورش يانرژ نكهايبر يمبن يمركز دولت باور از و) است شده بدتر يريگ

  . است توانمند سنگ

	
  2020-2010 منطقه، و كشور توسط خورشيدي، PV جهاني ظرفيت 26 ريتصو

 در درصد 83 باًيتقر و افتي گسترش يتوجهقابل طور به) مگاوات 20 از شيب( متمركز يشهر يهاستميس يبرا نيچ بازار
 ك،يفتوولتائ يديخورش از يبيترك - ميعظ يديبريه يهاپروژه ليتكم لطف به يحد تا شيافزا ناي.افتي شيافزا 2020 سال
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 پالس يديخورش يساز رهيذخ پروژه نيبزرگتر يدولت يهاشركت نيبزرگتر از يبرخ توسط - يانرژ رهيذخ و يباد يانرژ
 ينگهايچ استان يصحرا در 2020 سال اواخر در) يباتر رهيذخ مگاوات 203 اضافه به يديخورش PV گاواتيگ 2.2( نيچ
 يهاستميس ساالنه افزودن با. افتي شيافزا) ٪27( سال طول در زين شده عيتوز ساتيتاس مجموع. شد متصل شبكه به

 5.4( يصنعت و يتجار ساتيتاس كاهش جبران از شيب و) گاواتيگ 10.1 به( 2019 سال در شده برابر دو باًيتقر يمسكون
  .شد اضافه) گاواتيگ 4.1( يهب بزرگتر منطقه و) گاواتيگ 4.57( شاندونگ استان در يمسكون تيظرف نيشتريب). گاواتيگ

 نيانگيم اگرچه ،2019 سال به نسبت رييتغ بدون بود، سال در درصد 2 متوسط طور به نيچ در يديخورش يانرژ كاهش
 شتريب برق مصرف كاهش ليدل به) ٪5.6( هيفور و) ٪2.8( هيژانو در ريگ همه يماريب با مرتبط يهانهيقرنط طول در نرخ
 نيانگيم اما داد، ادامه خود حد نيباالتر به گانسو و انگيك نيس در ژهيو به ن،يچ يغرب شمال در همچنان كاهش نرخ. بود

 يهاپروژه يبرا ژهيو به و است يمل تياولو كي كاهش رساندن حداقل به. افتي كاهش درصد 4.8 به منطقه نايساالنه
 يتلق مهم شدند، يمعرف هاارانهي از شدن دور يبرا نيچ به كمك يبرا 2019 سال در كه يشهر اسيمق در »شبكه يبرابر«
 سال در ٪3 از( رساندمي ٪3.4 به 2020 سال در را) شبكه به متصل منابع از( برق ديتول از يديخورش PV سهم. شوديم

 در. اند شده متمركز ريدپذيتجد يهايانرژ يساز كپارچهي يرو بر ايندهيفزا طور به ياستان و يمركز يهادولت ).2019
 به امكان حد تا ريدپذيتجد برق كه شود حاصل نانياطم تا كرد صادر را يدستورالعمل نيچ يمركز دولت ،2020 سال

 به را PV يديخورش مناقصه يدورها و يبانيپشت ايندهيفزا طور به سطوح همه در هادولت و شود،مي مصرف يمحل صورت
 دادند دستور نيچ ياستانها سوم كي ،2020 سال انيپا تا. كنندمي مرتبط يمحل شبكه يهاتيظرف و يانرژ رهيذخ
  .شوند بيترك يانرژ رهيذخ با ديجد يديخورش PV ساتيتاس

 2018 سال در مگاوات 106 از( 2019 سال در گاواتيگ 4.8 افزودن از پس: بود ساتيتاس در يگريد شيافزا شاهد تناميو
 را آن و رساند يبردار بهره به 2020 سال در را گاواتيگ 11.1 شده زده نيتخم كشور ناي،)2017 سال در مگاوات 8 و
 رشد كه يحال در) 27 ريتصو( يديخورش PV تيظرف كل. داد ارتقا يجهان هشتم رتبه و هاافزودن يبرا يجهان سوم رتبه به
 نيشتريب ،كردمي قيتشو را نيزم يرو بزرگ يهاپروژه كه بود تناميو FIT1 طرح معلق يانقضا از يناش 2019 سال در
 آن اتمام از قبل FIT2 يبرا شدن طيشرا واجد يبرا مسابقه ،بود بام پشت يهاستميس به مربوط 2020 سال در شيافزا
  .سال انيپا در

 سال در گاواتيگ 0.1 و 2019 سال در گاواتيگ 4.8 از كه كرد اضافه گاواتيگ 11.1 حدود 2020 سال در تناميو
  .است افتهي شيافزا 2018



	هاي بازار و صنعتگرايش –فصل سوم 

	
12

	
  2020 شده، اضافه ظرفيت براي برتر كشور 10 خورشيدي، PV اضافات و ظرفيت 27 ريتصو

 0.4 از كمتر از را سقف تيظرف كه شد نصب سال كي در تناميو در بام پشت ستميس 83000 به كينزد مجموع، رد
 را كشور يديخورش PV كل تيظرف و ،)شد متصل گاواتيگ 6.7 با دسامبر در تنها( داد شيافزا گاواتيگ 9.7 به گاواتيگ
 در كه - برق ندهيفزا يتقاضا به ييپاسخگو يبرا ياديز حد تا يديخورش PV به تناميو عالقه. رساند گاواتيگ 16.4 به

 نيهمچن و - است افتهي شيافزا ٪10 ساالنه متوسط طور به ياقتصاد گسترش و تيجمع رشد ليدل به رياخ يهاسال
 كشور افتهين توسعه شبكه بر را يشتريب فشار يديخورش ديتول عيسر رشد. است كربن انتشار كاهش و يانرژ تيامن نيتضم
 يمال نيتام يبرا ييهانهيگز يبررس حال در تناميو 2021 سال لياوا از و است شده آن كاهش به منجر كه است كرده وارد

  .بود يضرور يهاستميس ارتقاء

 شيب شيافزا( گاواتيگ 8.2 ژاپن انقباض، سال چهار از پس. بود ژاپن جهان، بزرگ بازار نيچهارم و ايآس بزرگ بازار نيسوم
 ژاپن بازار ،حال نايبا. گرفتند يشيپ آن از متحده االتايو نيچ تنها كه كرد اضافه گاواتيگ 71.4 مجموع به) درصد 16 از

 بزرگ يهانهيهز حفظ به كه است روبرو شبكه يهاتيمحدود و نيزم بودن دسترس در به مربوط يهاچالش با همچنان
PV 2020 سال در. كندمي كمك جهان در سطح نيباالتر در كشور نايدر، FIT يهاستميس يرو بر تمركز يبرا كشور ناي 
ها  PV. شد نظر ديتجد يكشاورز PV و ،يخاموش صورت در يجداساز ييتوانا ،)جامعه خود مصرف( يمحل مصرف ديتول

 با ،2019 سال در درصد 7.4 از است، داده اختصاص خود به را 2020 سال در ژاپن برق ديتول كل از درصد 8.5 حدود
  ).٪14( وشويك و) ٪13( كوكويش در يمحل سهم نيباالتر

 بخش در يگذارهيسرما و ديرس رياخ سال پنج در سطح نيترنييپا به و افتي كاهش دوباره هند يديخورش PV بازار
 اضافه سال طول در يديخورش PV تيظرف گاواتيگ 4.4 حدود. افتي كاهش درصد 66 2019 سال به نسبت يديخورش
 و ريگ همه يماريب با مرتبط يهانهيقرنط بزرگ، اسيمق در بازار در. رساند گاواتيگ 47.4 به را كشور كل مجموع و شد

 فقدان جمله از موجود يهاچالش هاينينشعقب ناي.انداخت ريتاخ به را دهيمزا و پروژه ساز و ساخت كار، يروين كمبود
) sقرارداد خريد برق ( برق ديخر يقراردادها يامضا يبرا عيتوز يهاشركت يليميب ن،يزم يمجوزها و انتقال يهارساختيز
 عوارض ديتمد ،)كند دايپ كاهش عيسر يسرعت با دهيمزا در هاپروژه شنهاداتيپ روديم انتظار نكهايليدلبه( كرد ديتشد را
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  .بودند شده اعطا ينظارت يرهايتاخ ليدل به يقبل يهادهيمزا در كه ييهاپروژه از يبرخ لغو و يديخورش زاتيتجه واردات

 عدم ليدل به نيهمچن و دولت، ناسازگار يهاتيمحدود و هااستيس ليدل به هند در) گاواتيگ 1.3( بام پشت بازار
 شبكه، از استفاده يهانهيهز اتخاذ و شبكه يريگاندازه توقف يبرا عيتوز يهاشركت فشار و يريگهمه به مربوط يهاتيقطع
 افتي شيافزا سال انيپا تا بام پشت يهاستميس يبرا تقاضا ،2020 سال شتريب كاهش از پس. است شده مواجه مشكل با
) بام پشت هياول يبازارها( يصنعت و يتجار يهابخش و كرد جلب خود به را يمسكون كنندگان مصرف يدولت يهامشوق رايز

  .دانستندمي خود ياتيعمل يهانهيهز كاهش يبرا ايلهيوس را يديخورش يانرژ

 ،)گاواتيگ 4.1( كره يجمهور از عبارتند كردند اضافه يتوجه قابل تيظرف به 2020 سال در كه ييايآس يكشورها ريسا
 صعود پله دو افزوده تيظرف يبرا يجهان يبند رتبه در كره يجمهور). گاواتيگ 1.1( نيپيليف و) گاواتيگ 1.7( پهيتا نيچ

  .داد ادامه) گاواتيگ 15.9( تيظرف كل يبرا را نهم رتبه همچنان و ديرس هشتم رتبه به و كرد

 و خالص يريگ اندازه ديجد قانون كي توسط هيترك بازار. كرد اضافه گاواتيگ 9.5 مجموع يبرا گاواتيگ 1 حدود هيترك
 مانند زين پاكستان. است مگاوات اسيمق در يهاپروژه يسنت بازار از شدن دور دهنده نشان كه شدمي تيهدا خود مصرف

  .داد شيافزا را خود تيظرف ،كرد نيآنال 2020 سال در را بزرگ پروژه دو حداقل و كرد برگزار دهيمزا كه قزاقستان

 متحده االتايليدل به عمدتاً كه است داده اختصاص خود به 2020 سال در را يجهان بازار از درصد 18 حدود كايآمر قاره
  .دارد يجهان سطح در را دوم رتبه كل تيظرف و ديجد ساتيتاس نظر از همچنان كه است

 يقبل اوج از شتريب درصد 27 و 2019 سال به نسبت درصد 43 كرد اضافه گاواتيگ 19.2 ركورد كشور ناي	)28 ريتصو(
 نيدوم يبرا برق ديجد تيظرف ياصل منبع يديخورش PV. گاواتيگ 96 به شدن كينزد مجموع يبرا  2016 سال در

 به را) قبل دهه كي ٪4 با سهيمقا در( 2020 سال در متحده االتايدر شده اضافه تيظرف كل از ٪43 كه بود يمتوال سال
 از شيب كه التاي27 با بود، تر متنوع ييايجغراف نظر از همچنان بازار. است امروز به تا سهم نيبزرگتر كه داد اختصاص خود
 3.4( تگزاس ،)گاواتيگ 3.9( ايفرنيكال شدن، اضافه يبرا برتر يهاالتاينكهايوجود با يحت كردند، اضافه آن به مگاوات 100

 يهاستميس عالوه به) ساعت تراوات 87.7( يكاربرد اسيمق در يديخورش PV. بودند) گاواتيگ 2.8( دايفلور و) گاواتيگ
 االتايخالص ديتول از درصد 3.2 اي ساعت تراوات 129.5 مجموع در) ساعت تراوات 41.7( شبكه به متصل كوچك اسيمق

  .كردند ديتول 2020 سال در متحده
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  2020 جهان، بقيه و برتر كشور 10 سهام خورشيدي، PV جهاني ظرفيت افزايش 28 ريتصو

 انيپا در مجموع در ،ديرس گاواتيگ 14 كينزد به و افتي شيافزا درصد 67 كه ،ابزار اسيمق بخش توسط متحده االتايبازار
 اتيمال اعتبار يبرا بودن طيشرا واجد يبرا دهندگان توسعه كه داد رخ يزمان توجه قابل جهش. بود گاواتيگ 59.8 سال
 مدت به 2020 دسامبر در نرخ نيا( سال انيپا در انتظار مورد نرخ كاهش از قبل. كردند عجله) ITC( فدرال يگذار هيسرما
 PV يهاپروژه لوله خط و ديرس گاواتيگ 30.6 به 2020 سال در شده اعالم ديجد يهاپروژه حجم). شد ديتمد سال دو

 در دستورات گسترش ،.رساند گاواتيگ 69 به سال انيپا در را قرارداد در متحده االتايمطلوب اسيمق در يديخورش
بود.  كربن كاهش اي ريدپذيتجد اهداف با بزرگ يهاشركت و) RPS نيقوان( كارها نمونه ياستانداردها قيطر از التايسطح
 همه به مربوط يرهايتاخ نيبدتر با و) افتي كاهش درصد 4( افتي كاهش يمتوال سال نيسوم يبرا يمسكون ريغ ساتيتأس
  .كرد اضافه گاواتيگ 16.7 مجموع در گاواتيگ 2.1 و شد مواجه بخش هر در يريگ

 19.1 مجموع در گاواتيگ 3.2 ركورد و افتي شيافزا درصد 11،  2019 سال با سهيمقا در يمسكون بازار ،مقابل در
 اخراج را خود كارمند هزاران كنندگان نصب رايز ،شد زين بخش نايدر يبزرگ اختالل باعث يريگ همه ناي.شد اضافه گاواتيگ

 صورت به نيآنال صورت به را خود فروش كه كرد مجبور را هانصاب از ياريبس و كردند يورشكستگ اعالم زين يتعداد و كردند
 ادامه زين سال طول در دولت خالص يريگ اندازه نيقوان فيتضع يبرا نبردها. دهند كاهش را هامتيق و دهند رييتغ نيآنال

  .افتي

 به عالقه شيافزا ليدل به يحدود تا افتي شيافزا يتوجه قابل زانيم به 2020 سال دوم مهين در بازار ،هاچالش وجود با 
 يسوز آتش ليدل به برق يقطع دنبال به ايفرنيكال در ژهيو به زين يباتر ساتيتأس با يمسكون يديخورش PV. خانه بهبود

  .افتي شيافزا گسترده

 2020 سال در متحده االتاي يبخشها تمام در يساز رهيذخ عالوه به يديخورش يساز رهيذخ يهاستميس يبرا تقاضا
 يهاپروژه كل از چهارم كي از شيب و يمتر پشت يديخورش يستمهايس از درصد 6 باًيتقر ستميس ناي .است افتهي شيافزا

 رهيذخ هيته يبرا را ياهداف) نوادا ،مثال عنوان به( هاالتاييبرخ در خدمات يهاونيسيكم. رديگمي بر در را شده منعقد
 كه يحال در ،رساندند يبردار بهره به را يديخورش يساز رهيذخ ديجد يهاروگاهين ساتيتأس از يبرخ و كردند نييتع يانرژ
 كاهش ليدل به بزرگ اسيمق يهاروگاهين يبرا يانرژ رهيذخ به عالقه. كردند ديجد تيظرف يبرا ييهادرخواست گريد يبرخ
 نهيزم امر نايكه ،است يديخورش يانرژ نفوذ شيافزا با همراه) هايباتر يبرا هم و يديخورش يانرژ ديتول يبرا هم( هانهيهز
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 يروگاههاين يبرا تقاضا. كنند اعزام روز شبانه يتقاضا اوج برآوردن يبرا را روين نايتوانندمي كه است ييهاپروژه يهاپروژه ساز
 شودمي قيتشو ياتيمال اعتبار ياحتمال يهامهلت و هانهيهز كاهش با كه است افتهي شيافزا زين يبيترك يباد و يديخورش

  . است درآمد شيافزا و انتقال تيظرف و نيزم از استفاده يساز نهيبه يبرا ايلهيوس عنوان به و

 منابع وجود لطف به ،زيبرانگ چالش ياقتصاد طيشرا وجود با بيكارائ و نيالت يكايآمر يكشورها از يشمار انگشت تعداد
. دادند ادامه خود يديخورش PV تيظرف توسعه به ،كشورها از يبرخ در مطلوب يهااستيس و هامتيق كاهش ،يديخورش
 0.8( يليش ،)گاواتيگ 1.5( كيمكز ،)گاواتيگ 3.1 افزودن. (بودند ليبرز 2020 سال در منطقه برتر كننده نصب چهار

  ).گاواتيگ 0.3( نيآرژانت و) گاواتيگ

  .شد كشور نيچند در ديجد يمسكون يهاستميس يبرا تقاضا شيافزا باعث يريگهمه طول در هاخانه بهبود به عالقه شيافزا

 7.7 با را سال و گذشت) گاواتيگ 5( كيمكز تيظرف مجموع از و كرد حفظ را خود ايمنطقه يبرتر ساالنه شيافزا با ليبرز
 سال نيدوم يبرا. است افتهي شيافزا درصد 68.6 2019 سال به نسبت ليبرز در ساالنه ساتيتأس. رساند انيپا به گاواتيگ

 ،)گاواتيگ 2.5( افزوده تيظرف يبرا را بازار) است شده فيتعر مگاوات 5 از كمتر كه( ليبرز شده عيتوز بخش ،يمتوال
 از باالتر برق متيق و مقررات. شودمي انجام يمل خالص يريگ اندازه كي توسط كه كرد تيهدا شغل جادايو يگذار هيسرما
 ،اند داده اختصاص خود به را) درصد  74.4( شده عيتوز ساتيتأس از بخش نيشتريب يمسكون يهاستميس. است تورم نرخ
  .اند بوده سهم شيافزا شاهد زين ييروستا و يتجار يهاستميس اما

 يمل كنگره رايز شد متوقف ليبرز خالص يريگ اندازه سميمكان در يشنهاديپ راتييتغ مورد در بحث ،2020 سال طول در
 حال در 2021 سال لياوا در پراكنده ديتول يبرا ديجد يقانون چارچوب كي اما ،گذاشت كرونا يريگ همه بر را خود تمركز
 به زين بزرگ اسيمق يهاروگاهين يبرا يانرژميعمو يهادهيمزا. شود ليتبد قانون به يزود به رفتمي انتظار و بود توسعه

 2023-2021 يسالها يبرا) يديخورش PV مورد در جمله از( ديجد يهامناقصه اما ،افتاد قيتعو به يريگ همه ليدل
 ماه در ليبرز يديخورش قرارداد خريد برق  نيبزرگتر: رفت شيپ زين يخصوص بخش در بزرگ يهاپروژه. شد يزير برنامه
  .كندمي نيتأم را ييكايآمر-يسيانگل معادن اتيعمل برق كه شد امضا كازابالنكا اطلس يمگاوات 330 روگاهين يبرا مارس

 2020 سال در مس معدن شركت كي كه ييجا ،كرد كمك يليش در ديجد ساتيتاس يانداز راه به نيهمچن معدن صنعت
 برق ازين از درصد 12 تا كرد امضا را قرارداد خريد برق ) يباتر يساز رهيذخ با( يديخورش يروز شبانه يانرژ نيتأم يبرا

 اسيمق در يديخورش PV ساتيتأس نياول عنوان به موجود كارخانه كي ،يليش در نيهمچن. كند نيتأم را يكالهوآس معدن
 3.5 به سال انيپا در يليش يديخورش PV تيظرف. كرد افتيدر را شبكه به يتجار يجانب خدمات ارائه مجوز جهان در عام
  .است ساخت دست در زين گريد گاواتيگ 3.9 و ديرسمي گاواتيگ

 دوم رتبه كه ،گاواتيگ 162.7 سال انيپا كل يبرا گاواتيگ 22 از شيب با ،كرد دنبال را كايآمر قاره 2020 سال در اروپا
 به 2019 سال به نسبت 27 اروپا هياتحاد در يانداز راه و نصب. كرد حفظ ياتيعمل تيظرف كل يبرا را خود ايمنطقه

 باًيتقر هيروس ونيفدراس. است داده رخ منطقه نقاط ريسا در زين يتوجه قابل يهايافزودن و ،افتي شيافزا يتوجه قابل زانيم
 ،گاواتيگ 0.5 ايتانيبر. كرد اضافه گاواتيگ 1.9 مجموع در گاواتيگ 0.7 از شيب و كرد برابر دو را خود ياتيعمل تيظرف
 گاواتيگ 13.9 به را تيظرف كل و ،كرد اضافه) گاواتيگ 4.1( 2015 كيپ از كمتر اريبس اما ،قبل سال در ساتيتاس از باالتر
 رهيذخ آنها از يبرخ ،بود ساخت حال در كشور در ميمستق ارانهي بدون گريد بزرگ اسيمق پروژه نيچند ،حال نايبا. رساند
 دولت ،ييزدا كربن عيتسر يبرا تالش از يبخش عنوان به. گرفتند نظر در بازار باالتر يهامتيق به يدسترس يبرا را يانرژ
 در باد يروين و( يديخورش PV يبرا متفاوت يهادهيمزا يقراردادها به يدسترس ييبازگشا يبرا خود يهابرنامه از سيانگل
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  .داد خبر 2015 سال از بار نياول يبرا) يخشك

 برتر سال نيدوم 2020 سال ،وجود نايبا. بود انتظار از كمتر اريبس 27- اروپا هياتحاد در ساتيتاس يريگ همه ليدل به
 به گاواتيگ 19.3 حدود .كندمي ديتول توان گريد دكنندهيتول يفناور هر از شيب يديخورش PV و داييم حساب به منطقه
 اكثر. رساند گاواتيگ 140.5 به و داد شيافزا درصد 15 حدود را يديخورش PV تيظرف مجموع و شد ارائه نيآنال صورت
 از ياريبس در - روندمي شيپ يديخورش يانرژ ديتول رقابت ليدل به و اند كرده حركت FITs از فراتر اروپا هياتحاد يبازارها

. است نصب يبرا نيتر عيسر و برق يشيافزا منبع نيتر ارزان حاضر حال در يديخورش PV ،اروپا هياتحاد عضو يكشورها
قرارداد خريد  قيطر از جمله از( يشركت ريدپذيتجد منابع و يشخص مصرف به عالقه شيافزا باعث ياقتصاد يريپذ رقابت
 از ريدپذيتجد يهايانرژ يمل اهداف تحقق دنبال به كه كندمي قيتشو را ييدولتها و شودمي) ميمستق دوجانبه يهابرق 
 برنامه مجوز و نيزم به يدسترس ،شبكه اتصاالت به يدسترسچون  يديجد يهاچالش ،حال نيع در. هستند مناقصه قيطر
 باقرارداد خريد برق   يزمان يهادوره شدن كوتاه و) است شده نصب بزرگ گاهيپا يدارا قبل از كه يمناطق در ژهيو به( يزير
   .است ظهور حال در يتجار يهاپروژه سمت به جهت رييتغ

 ،وجود نايبا. كردند اضافه 2019 سال به نسبت يشتريب تيظرف اروپا هياتحاد عضو كشور 27 از كشور 22 ،2020 سال در
 در گذشته دهه دو شتريب در كه( را خود برتر تيموقع آلمان. شد نيآنال كشور پنج در فقط ديجد تيظرف چهارم چهار باًيتقر
 كيبلژ و) گاواتيگ 2.6( لهستان ،)گاواتيگ 2.8( اياسپان ،)گاواتيگ 3( هلند آن از پس و گرفت پس اياسپان از) داشت ارياخت

 هلند و فرانسه ،اياسپان ،ايتالاي،آلمان سال انيپا در كل تيظرف يبرا اروپا هياتحاد برتر يكشورها. گرفتند قرار) گاواتيگ 1(
  .بودند

 53.9 به مجموع در گاواتيگ 4.9 باًيتقر و بود) شيافزا درصد 27( ساتيتأس در گريد بزرگ جهش كي شاهد آلمان
 از درصد 59 و افتي توسعهميك همچنان اما ،كرد تجربه را يكندتر رشد 2020 سال در يتجار بخش. شد اضافه گاواتيگ

 را بازار ازدرصد  18 از كمتر) ينيزم عمدتا ،وات لويك 750 از شيب( اسيمق بزرگ بخش. داد اختصاص خود به را بازار كل
 بام پشت يهاستميس يبرا تقاضا. كرد مشاهده ايمالحظه قابل رشد ژهيو يهامناقصه جهينت در اما ،داد اختصاص خود به

 15 از( ساالنه بازار از درصد 23 بخش نايو شد برابر دو بايتقر 2019 سال به نسبت) وات لويك 10 از كمتر( يمسكون
 تحرك و يانرژ استقالل به ليم و يطيمح ستيز يهاينگران ليدل به خانه صاحبان رايز ،داد اختصاص خود به را) درصد
 يساز رهيذخ با) وات لويك 10 از كمتر( بام پشت ديجد يهاستميس ازميين از شيب به. كردند دايپ يشتريب زهيانگ يكيالكتر
  .اند شده نصب يباتر

 حد به دنيرس از قبل هفته چند تنها ،هيژوئ ماه در آلمان هيتغذ قانون تحت يديخورش PV يهاستميس يگاواتيگ 52 سرانه
 گاواتيگ 100 و 2026 تا گاواتيگ 83 يبرا را يديجد اهداف فدرال دولت ،2020 سال اواخر در. شد حذف رسما ،مجاز

 هيتغذ تيريمد ،يديخورش PV نفوذ شيافزا با. كرد نييتع) EEG( ريدپذيتجد يانرژ منابع ديجد قانون تحت 2030 تا
 اپراتور تا شودمي ،روگاهين اندازه به بسته ،يديخورش يهاستميس يبرا يخاص الزامات شامل EEG. كندمي فااييمهم نقش
 50.6،  2020 سال در يديخورش PV. كند ليتعد ازين صورت در را شبكه قيطر از شده هيتغذ برق مقدار بتواند شبكه
  .دادمي ليتشك را آلمان برق ديتول از درصد 10.5 كه كردمي ديتول ساعت تراوات

 مشاغل و يمسكون يهاستميس يبرا خالص يريگ اندازه از يناش كه است بوده بازار مداوم رشد شاهد سال نيچند يبرا هلند
 يتجار يهاستميس آن ازميين بايتقر( گاواتيگ 3 از شيب 2020 سال در. است بزرگتر يهاكارخانه يبرا مناقصه و كوچك
 در يديخورش يخودروها و يديخورش PV شناور يهاكارخانه به عالقه. شد اضافه گاواتيگ 10.2 مجموع به) بام پشت
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 يديخورش PV ،2020 سال تمام در. شد يانداز راه) مگاوات 110( كشور ينيزم روگاهين نيبزرگتر و افتي شيافزا سال طول
  .دادمي پوشش را كشور برق ازين از) تراوات ساعت 7.92( درصد 6.6 حدود شبكه به متصل

 شده اضافه تيظرف شتريب كه يحال در. كرد اضافه گاواتيگ 12.7 مجموع به 2020 سال در گاواتيگ 2.8 حدود اياسپان
قرارداد  ساتيتأس از ياديز بخش 2020 سال در ،است بوده 2017 سال در شده برگزار مناقصات ليدل به 2019 سال در

 يتوجه قابل حجم نيچن كه است بار نياول ناي.بودميعمو ميمستق يبانيپشت بدون يهاپروژه يبرا يخصوص يهاخريد برق 
 در العاده فوق رشد با اياسپان خود مصرف بازار. شودمي متصل شبكه به يدولت حراج برنامه اي ارانهي بدون اروپا در تيظرف از

 2020 سال در اياسپان برق ديتول از درصد 6.1 يديخورش PV تيظرف. افتي شيافزا درصد 30 به كينزد يمسكون بخش
  .بود درصد 3.5 برابر 2019 سال در رقم نايكه يحال در ،دهدمي ليتشك را

 از يناش كه) شد اضافه گاواتيگ 3.9 مجموع به گاواتيگ 2.6( شد برابر دو از شيب 2020 سال در لهستان در ساالنه بازار
 منابع به ،سنگ زغال ديتول يجا به يصنعت كنندگان مصرف. بود بهره كم يهاوام و مطلوب مصرف خود يهااستيس

 شيافزا شاهد سيسوئ: از عبارتند اروپا در توجه قابل يشرفتهايپ ريسا. اند آورده يرو يديخورش PV جمله از ريدپذيتجد
 در يديخورش طرح كي دانمارك در. بود يانرژ ييخودكفا به ليم شيافزا از يناش يحد تا كه بود) ٪30 تا( بازار سابقه يب

 و دانمارك سراسر در) گاواتيگ 1 مجموع( يديخورش يپاركها سهامدار ساكنان از نفر 400000 از شيب تا بود انجام حال
 كنندگان مصرف به كه است كرده يانداز راه نيآنال فرم پلت كي كه است جهان در كشور نياول يتوانيل و. شوند لهستان
  .بخرند برق دور راه از يديخورش پنل كي از دهدمي امكان

 در كل تيظرف و ياضاف تعداد نظر از را يجهان هفتم رتبه و است بازار نيبزرگتر همچنان اياسترال ،يجنوب آرام انوسياق در
 همه نيهمچن و شبكه اتصاالت شدن يينها در ريتاخ ،رانگريو يهايسوز آتش ليدل به 2020 سال اول مهين. دارد ارياخت
 هايسوز آتش ناياما. شد سال لياوا در هياول اسيمق ساتيتاس در آرامش جادايباعث آنها همه كه ،بود زيبرانگ چالش يريگ

 و خرد يهاشبكه-يتيحما يهااستيس و عالقه باعث كه ،داد قرار ريتأث تحت زين را عيتوز و انتقال خطوط لومتريك هزاران
 4.1 حدود اياسترال ،يكل طور به. شد ييروستا و افتاده دور مناطق در ،يديخورش PV ژهيو به ،مستقل قدرت يهاستميس
 يسوز آتش ريتأث رغميعل. كرد اضافه گاواتيگ 20.4 از شيب مجموع به 2020 سال در يديخورش PV تيظرف گاواتيگ
 تراوات ساعت 22.5 به و افتي شيافزا درصد 24 از شيب يديخورش PV ديتول ،كشور نقاط شتريب در يديخورش يخروج بر
 داده اختصاص خود به را ديتول كل از درصد 6.5 ييتنها به بام پشت كوچك يهاستميس .ديرس اياسترال كل از درصد9.9 اي

  .اند

 يبرا يديجد يركوردها و داده اختصاص خود به را اياسترال در شده اضافه تيظرف نيشتريب همچنان بام پشت بخش
 ريز يديخورش PV ستميس گاواتيگ 2.6 از شيب. است شده ثبت يديخورش و PV يخانگ يباتر يساز رهيذخ ساتيتأس

 حدود 2019 سال در رقم نايكه يحال در ،شد نصب 2020 سال در كوچك مشاغل و هاخانه بام پشت در لوواتيك 100
 كوچك اسيمق يباتر ستميس 23،796 اند زده نيتخم خانوارها. بود گاواتيگ 13 از شيب مجموع در و بود گاواتيگ 2.3

  .ساعت مگاوات 238 يبيترك تيظرف با ،)2019 سال به نسبت شيافزا درصد 5(

 ينگران جمله از ،شد يناش يمتعدد عوامل از اياسترال در خانه يساز رهيذخ و يديخورش PV يهاستميس يبرا تقاضا شيافزا
 يريگ همه به مربوط اثرات و يانرژ استقالل به ليتما ،يتيحما يهااستيس ،برق نهيهز شيافزا ،هوا و آب راتييتغ مورد در
 مردم و است كاهش حال در همچنان يديخورش متيق كه يحال در يحت ،دور راه از كار شيافزا ليدل به خانه يانرژ قبوض(

 سراسر در مشاغل و خانه ونيليم 2.7 باًيتقر ،نيتخم كي اساس بر). دارند خانه شرفتيپ به اختصاص يبرا يشتريب زمان
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 يهاستميس با هاخانه سهم ،2021 سال لياوا در. بودند بام پشت يرو يديخورش ستميس يدارا 2020 سال انيپا تا كشور
 ،)درصد 41( نزلنديكوئ برتر كشور سه. رفت فراتر درصد 20 از يتاسمان جز به ينيسرزم و التايهر در PV يديخورش
  .بودند) درصد 33.2( يغرب ياياسترال و) درصد 40.3( يجنوب ياياسترال

  .دادندمي ليتشك را 2020 سال در اياسترال برق ديتول كل از درصد 6.5 ييتنها به بام پشت كوچك اسيمق يهاستميس

 و عرضه نيب گسترده تناقض با و است افتهي دست جهان در يديخورش نفوذ سطوح نيباالتر از يكي به يجنوب اياسترال التيا
 را يدولت برق ستميس و است تقاضا سطح از باالتر اريبس شبكه به يورود برق زانيم ،روزها از ياريبس در. است روبرو تقاضا

 ياتيعمل يتقاضا به يديخورش شده عيتوز PV رشد ليدل به كه است كرده ليتبد جهان در بزرگ اسيمق ستميس نياول به
 يديجد يهاتعرفه ،پاسخ در برق ستميس تيريمد و شبكه ثبات حفظ يبرا اقدامات از يتعداد به ازين و شده كينزد صفر
 هاستميس سازدمي قادر را بازار اپراتور كه ديجد يفن الزامات نيهمچن و يديخورش اوج ساعات به مصرف رييتغ قيتشو يبرا
  .شد يمعرف ،كند خاموش دور راه از را

 و( يديخورش يانرژ اسيمق بزرگ يهاپروژه ژهيو به ،ريدپذيتجد يهايانرژ رشد با انتقال يهارساختيز ،اياسترال سراسر در
 و يالتاييهااستيس وضوح عدم با همراه تراكم و ستميس يكاف قدرت جمله از ،شبكه يهاچالش. است نشده همگام ،)باد

 سال لياوا در. است داده شيافزا را يگذار هيسرما موانع و شده ريپذ ديتجد برق يهاپروژه لغو و ريتأخ به منجر ،فدرال
 ارتقاء يبرا ينيقوان تا كند فرار برق بازار يمل نيقوان از ايكتوريو تا شد باعث شبكه يشلوغ از يسرخوردگ ،2020

  .شود جاداييانرژ ريپذ انعطاف ستميس از نانياطم يبرا هاپروژه ريسا و يساز رهيذخ يبند تياولو و انتقال يهارساختيز

 2020 سال در ،ژهيو به اسيمق يهاپروژه به مربوط يهاچالش با مقابله يبرا) AEMO( اياسترال يانرژ بازار اپراتور
 يهاپروژه زبانيم هاREZ. كردمي نيتدو اياسترال التايپنج در) REZ( ريدپذيتجد يانرژ منطقه نيچند يبرا را ييهابرنامه
. شوندمي متصل شبكه يقو اتصاالت و يانرژ رهيذخ ،يانرژ پرمصرف صنعت با همزمان كه هستند يباد و يديخورش يانرژ

 كه ،است بوده) مگاوات 5 حدود در ژهيو به( يكاربرد اسيمق در كوچك يهاستميس شيافزا شاهد اياسترال ،نايبر عالوه
  .هستند روبرو يكمتر انتقال يهاتيمحدود با و است آسان نسبتاً شبكه به آنها اتصال

 يمگاوات 1 شناور هيآرا كي وزلندين ،2020 سال در. ماندند يباق كوچك آن با سهيمقا در يجنوب آرام انوسياق در بازارها ريسا
 ،ديجد يايكالدون ،يكرونزيم ،يجيف ،كوك ريجزا و داد سفارش كشور ساتيتاس نيبزرگتر ،فاضالب هيتصف اچهيدر يباال در را

 يهابرنامه شروع ،.كردند نييتع را خود اهداف كه بودند ايرهيجز كوچك يكشورها جمله از تونگا يپادشاه و نو نهيگ پاپوآ
 كاهش يبرا تالش در) موارد از ياريبس در يساز رهيذخ عالوه به( يديخورش PV يبرا مناقصه يانداز راه اي يشيآزما

 بام پشت يهاستميس عيسر رشد شاهد 2015 سال از يجيف. برق به يجهان يدسترس جادايو سوخت واردات به يوابستگ
 ريدپذيتجد يانرژ ٪100 هدف به يسراسر شبكه به مگاوات 15 حداقل افزودن هدف با 2020 سال در و است بوده يتجار
  .كردمي ديتول يديخورش PV از استفاده با را خود برق از درصد 11 از شيب يكرونزيم ،2020 سال از. است شده كينزد

 ايندهيفزا تعداد. كردند اضافه گاواتيگ 24 تا سال انيپا مجموع يبرا 2020 سال در گاواتيگ 4 مجموعاً قايآفر و انهيخاورم
 يديجد نيقوان اي) يعرب متحده امارات ،لياسرائ ،مثال عنوان به( خالص يريگ اندازه يهااستيس يدارا منطقه يكشورها از
 نيهمچن كشور نيچند). هيجرين ،مراكش ،ايكن ،غنا ،مصر ،مثال عنوان به( اند كرده بيتصو اي وضع منظور نايبه را

 ،مثال عنوان به( يديخورش PV يهاپروژه تيظرف اي شده اعالم يهامناقصه ،)يسعود عربستان( تيصالح يهادرخواست
  .كردند منتشر را) مبابوهيز ،يعرب متحده امارات ،تونس ،هيسور ،يماالو ،لياسرائ
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 ديجد يهاپروژه ليتكم و يزير برنامه در شرفتيپ ،گاز و نفت متيق كاهش با همراه ،يريگ همه ياجتماع آثار ،انهيخاورم در
PV دارتريپا منابع از ياسيس تيحما و يآگاه شيافزا و يانرژ تيامن تياهم يريگ همه ،حال نيع در. كرد كند را يديخورش 
 متحده امارات و) گاواتيگ 0.4( عمان ،)گاواتيگ 0.6( لياسرائ منطقه در كنندگان نصب نيبزرگتر. كرد برجسته را يانرژ
 بن محمد يديخورش پارك) گاواتيگ 0.8 مجموع( 3 فاز) يعرب متحده امارات( يدوب. بودند) گاواتيگ 0.3 حداقل( يعرب
 يانرژ مستقل كننده ديتول نياول و كرد نيآنال را يمگاوات 46 روگاهين كي اردن ،رساند انيپا به اردن در را خود ديرش

 ديتول يبرا يگاواتيگ 3.5 پروژه يبرا ايبرنامه نيهمچن عمان. كرد آغاز را يتجار اتيعمل) مگاوات 125( عمان ريدپذيتجد
  .دهدمي قرار هدف را مسقط در بام پشت يمسكون ساتيتاس هزاران و كرد اعالم يديخورش PV با دروژنيه

 يبرا برق قبوض كاهش و يانرژ به يدسترس يبرا يابزار عنوان به انهيخاورم سراسر در شده عيتوز بام پشت ديتول بر تمركز
 را خود ينظارت چارچوب نياول عربستان ،2020 سال در. است شيافزا حال در يصنعت و يتجار ،يمسكون كنندگان مصرف

 شبرديپ يبرا را يابتكارات منطقه در گريد كشور نيچند و كرد يانداز راه يمگاوات 2-1 شبكه به متصل يهاستميس يبرا
 تيظرف كل نظر از انهيخاورم برتر يكشورها ،سال انيپا در. كردند جاداييصنعت و يتجار يهابخش در يديخورش PV عيتوز
  ).گاواتيگ 1.5( اردن و) گاواتيگ 2.5( لياسرائ ،)گاواتيگ 3 بايتقر( يعرب متحده امارات از بودند عبارت ياتيعمل

 كشور به بسته ايندهيفزا طور به يديخورش PV ،)هايباتر نيهمچن و( يديخورش PV يهانهيهز كاهش با ،قايآفر سراسر در
 تيامن و نانياطم تيقابل بهبود شامل موارد ناي.شودمي گرفته نظر در مختلف اهداف به يابيدست يبرا ايلهيوس عنوان به

 برآوردن و يانرژ به يدسترس نيتأم ،)صادرات شيافزا اي يانرژ واردات كاهش اي و( يانرژ بيترك به دنيبخش تنوع ،برق عرضه
 گريد و هامارستانيب يبرا يديخورش يانرژ به عالقه. است دي اكسيد كربن انتشار رشد كردن محدود با همزمان برق يتقاضا
 جمله از ايمالحظه قابل يهاچالش. است افتهي شيافزا يريگ همه به يمل يهاواكنش از يبخش عنوان به زين مهم ساتيتاس

 ،كشورها از ياريبس در يليفس يهاسوخت يبرا مداوم يهاارانهي ،تيشفاف عدم ،يمال نيتام مناسب يابزارها فقدان
 تا رقابت با همراه ديجد تيظرف به مربوط يهامناقصه به ديشد ياتكا و كشورها از يبرخ در ياسيس و ياجتماع يهايناآرام
 مستقل برق دكنندگانيتول يبرا ينظارت يهاچارچوب فقدان مانند( هاچالش از يبرخ ،حال نايبا يشنهاديپ يهامتيق انتها

  .كندمي كمك يديخورش PV عيتوز يبرا يصنعت و يتجار يبازارها شبرديپ به) فيضع انتقال يهاشبكه و

 50( قايآفر غرب روگاهين نيبزرگتر. كردند يانداز راه را يديجد تيظرف 2020 سال در قايآفر سراسر در كشور نيچند
 ،دهدمي اختصاص خود به را كشور شده نصب تيظرف ازميين حدود يآب يهاروگاهين كه ييجا ،شد نيآنال يمال در) مگاوات

 گريد كشور نيچند در بزرگ تا متوسط يهاپروژه. دهدمي ارائه را ايندهيفزا ريمتغ ديتول يكيدرولوژيه راتييتغ ليدل به اما
 يهاارانهي يجيتدر حذف. كرد ساخت به شروع اي ديرس يبردار بهره به يجنوب يقايآفر و يسومال ،غنا ،يوپيات ،مصر جمله از
 يصنعت و يتجار ،يمسكون مصارف يبرا را شده عيتوز يديخورش PV از استفاده تيجذاب ،مصر دولت توسط برق متيق

 گاواتيگ 3.8 با يجنوب يقايآفر: از بودند عبارت كل تيظرف نظر از قايآفر برتر يكشورها ،سال انيپا در. دهدمي شيافزا
  .گاواتيگ 0.5 با ريالجزا و گاواتيگ 2 حدود با مصر ،)اضافه گاواتيگ 1.1(

 يهاپروژه به نسبت كه است شده عيتوز بام پشت يهاستميس به عالقه شيافزا حال در مطلوب اقتصاد ،جهان سراسر در
 به عمدتا ناي.اند آورده بدست 2020 سال در درصد 40 حدود به 2019 سال در درصد 35 از را بازار سهم اسيمق بزرگ

 در شده عيتوز يهاستميس اندازه يحت. (بود متحده االتايو آلمان ،اياسترال در شيافزا نيهمچن و تناميو در يقو رشد ليدل
 ليدل به يحد تا حداقل نيزم يرو شده نصب بزرگتر يهاستميس سمت به حركت.) است شيافزا به رو كشورها از ياريبس

 شتريب كاهش. است قرارداد خريد برق  يهابرنامه از ايندهيفزا طور به نيهمچن و هادهيمزا و هامناقصه از روزافزون استفاده
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  .ينگهدار و اتيعمل و ساز و ساخت در بودن صرفه به مقرون قيطر از يديخورش برق متيق

 و ،)يبيترك تيظرف در گاواتيگ 21 از شيب( شد ليتكم بزرگتر و يمگاوات 50 روگاهين 80 حدود ،2020 سال طول در
 200 تيظرف با پروژه 30 حداقل دهندگان توسعه. كردندمي كار سال انيپا در كشور 49 حداقل در ييهاروگاهين نيچن

	Nuñez اياسپان مگاوات 500 شامل ديجد امكانات ،شد ذكر قبالً كه يموارد بر عالوه. كردند ليتكم را شتريب اي مگاوات

de	Balboa، روگاهين نيبزرگتر PV قرارداد خريد برق  قيطر از كه بود زمان آن در اروپا يديخورشs يمشتر نيچند به 
 نيبزرگتر به گريد مگاوات 300 ليتكم با كه هند گاواتيگ 2.2 قدرت با بهدال يديخورش پارك و. كندمي يرسان خدمات
 و دنديرس انيپا به اي ،بودند انجام حال در اي جهان سراسر در گريد بزرگ يهاپروژه از ياديز تعداد. شد ليتبد جهان پارك

  .شدند نيآنال اي

 و ابديمي كاهش نيزم يرو بر رقابت ،باشند شده ساخته و يطراح يخوب به نيزم يرو يديخورش PV يهاكارخانه اگر
 نيزم يرو بزرگ اسيمق اهانيگ ،حال نايبا. كنند كمك يستيز تنوع حفظ به توانندمي آنها كه است داده نشان مطالعات

 بر ياحتمال راتيتأث مورد در را هاينگران و ابديمي شيافزا آنها اسيمق و تعداد و دهند پوشش را يعيوس مناطق توانندمي
 زيتم يبرا( ينيرزميز آب منابع و يكشاورز يهانيزم از استفاده و شبكه به اتصال يهاچالش ،اندازها چشم و هاستمياكوس
 اريبس بام پشت يديخورش يهاستميس ليپتانس. دارد وجود هانيگزيجا به يشتريب عالقه ،جهينت در. كندمي جاداي )كردن

 وجود طاقچه بازار نيچند نيهمچن. اند كرده نييتع بام پشت يرو يبزرگ اهداف و هابرنامه كشورها از ياريبس و است اديز
 و ،كندمي شرفتيپ يكند به كه ،)44BIPV( ساختمان كپارچهي PV جمله از ،رساندمي حداقل به را نيزم يازهاين كه دارد
 يخودروها در يديخورش يهاسلول بيترك يبرا ،ايآس در ژهيو به ،خودرو ياصل دكنندگانيتول نيب در ييهابرنامه ظهور

 عمدتا بخش ناياروپا در. متحده االتايو هند در جمله از ،ديرس انيپا به 2020 سال طول در BIPV پروژه نيچند. يبرق
  .اند داده قرار هدف را يتيحما يهاطرح كه ،شودمي تيهدا ايتالايو فرانسه توسط

 نهيهز و يدسترس بودن محدود ليدل به امر نايو است گسترش حال در سرعت به زين شناور يديخورش كوچك نسبتاً بازار
 شناور يهاپروژه. كندمي كمك هانهيهز كاهش به كه است يطراح يهاينوآور نيهمچن و نقاط از ياريبس در نيزم يباال

 عنوان به( دارند زين ييايمزا اما ،دارد همراه به ينيزم ساتيتأس به نسبت را يشتريب يهانهيهز يكل طور به و ديجد خطرات
 ييجا در اي است ابيكم نيزم كه يموارد در ژهيو به ،)ريتبخ كاهش ،يديخورش يهاپروژه يبرا نيزم يكاربر كاهش ،مثال
  .كندمي كمك مرتبط يهانهيهز كاهش به هاپروژه اسيمق در ييجو صرفه. كرد بيترك يآب روگاهين با را آنها توانمي كه

 برق متيق شتريب كاهش يبرا بزرگ دهندگان توسعه است شيافزا حال در روز به روز نيزم يرو بر شده نصب يهاستميس
  .كنندمي تالش ياقتصاد اسيمق قيطر از يديخورش

 ياتيعمل سال طول در. شوندمي افتي ايمنطقه هر در باًيتقر اما ،اند شده واقع ايآس در شناور يديخورش PV يهاپروژه اكثر
 5( بخش نياول ،غنا در. شد متصل ايمنطقه شبكه به) مگاوات 27.4( اروپا شناور كارخانه نيبزرگتر ،هلند در: شامل شد

 تحت يليش شناور پروژه نيبزرگتر و. شد متصل اهيس يولتا رودخانه در سد انتقال ستميس به شناور پروژه كي از) مگاوات
 181 كارخانه حال در شناور يديخورش روگاهين نيبزرگتر ،2021 سال لياوا از. شد مستقر كشور خالص صورتحساب طرح

 در حركت به عالقه ،شور آب و امواج ،اناتيجر به مربوط ياضاف يهاچالش رغميعل. بود پهيتا نيچ يغرب سواحل در مگاوات
  .ابديمي شيافزا ايدر

																																																								
44 	building‐integrated	PV	
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PV است ظهور حال در عيسر بخش كي نيهمچن - يزراع محصوالت و يانرژ ديتول يبرا مكان كي از استفاده يكشاورز 
 شيافزا. كند برطرف را يسطح دو يهاستميس روزافزون شيافزا با ژهيو به ،نيزم از استفاده به مربوط يهاينگران تواندمي كه

 در. است دام و يكشاورز محصوالت بر ييهوا و آب راتييتغ ياحتمال راتيتأث مورد در ينگران از يناش زين بخش نايبه عالقه
 كرده برجسته را ايمزا مطالعه نيچند ،است شتريب نيزم يرو بر شده نصب يسنت يهاستميس به نسبت هانهيهز كه يحال
 حفاظت و محصوالت اي دام يبرا هيسا جاداي	،)ماژول با( باران آب برداشت ،ريتبخ كاهش ،محصول عملكرد بهبود جمله از ،اند
 با ارتباط در كشاورزان يبرا ياضاف درآمد نيهمچن و ،خاك و باد شيفرسا از يريجلوگ ،ييهوا و آب ديشد حوادث برابر در
 يهابرنامه كه ييجا ،است شده مستقر هند و كره يجمهور ،ژاپن در سال نيچند يبرا يكشاورز PV يهاپروژه. برق ديتول

 لياسرائ ،نيچ ،اروپا سراسر در 2020 سال طول در يمتعدد يشيآزما يهاپروژه و دارد وجود استقرار قيتشو يبرا فعال
  .بود انجام حال در متحده االتايو

  يديخورش PV صنعت 2.63.

. بود يريگ همه از يناش ياديز حد تا اختالل از يناش يهاموج و شد غلتك بر سوار 2020 سال در يديخورش PV صنعت
 و ديتول ساتيتاس) يديخورش يهاماژول و هاسلول يجهان كننده نيتام و غالب كننده ديتول( نيچ ،2020 سال لياوا در
 ساخت در يريگ همه از يناش يهاتوقف با ،دوم ماهه سه در نيچ ييبازگشا شروع با .كرد ليتعط استان نيچند در را عيتوز
 يليتعط ،زمان همان در ؛ گريد يجاها و متحده االتايسپس ،اروپا در يديخورش يهاپروژه. شد جاداييشتريب اختالل ،ساز و

 باعث ،كشورها از ياريبس در ندهاييفروش عمده متيق مورد در نانياطم عدم و داد كاهش را برق يتقاضا ياقتصاد گسترده
 افتي كاهش هاتيمحدود ،سوم ماهه سه در. شد هاقرارداد خريد برق  يامضا و ديجد يهاپروژه در يگذار هيسرما شدن كند

 نيس در كونيليس يپل ساتيتاس در حوادث ،سال اواسط از ،نيهمچن. شد گرفته سر از بازارها از ياريبس در پروژه ساخت و
 گرانيباز ،فراوان يهاچالش رغميعل. شد هاماژول متيق شيافزا باعث يديخورش يهاشهيش كمبود نيهمچن و نيچ انگيك

 يبرا ارزش رهيزنج سراسر در هايفناور در يگذار هيسرما جادايباعث يمتيق يفشارها و رقابت و شدند بخش نايوارد ديجد
  .است شده هاهيحاش بهبود و) LCOE( يانرژ شده يبند سطح يهانهيهز كاهش ،ييكارا بهبود

 مناقصه اصالح اي شده اعطا تيظرف ليتكم يهامهلت ديتمد با كشور نيچند ،روسيكروناو به مربوط يهاچالش به پاسخ در
 يديخورش عيصنا از ،متحده االتايمانند( مشوق افتيدر يبرا هاپروژه مهلت ديتمد اي) هند ،فرانسه ،آلمان مثال عنوان به(

 ،يمل ياقتصاد بهبود يديكل بخش عنوان به را يديخورش PV حاًيصر اياسپان يسلطنت فرمان. ) كردند تيحما خود يداخل
 PV اتيعمل از تيحما يبرا هند در يالتايو يمل يهادولت كه يحال در ،گرفت نظر در ،ايتالايمجدد يانداز راه فرمان مانند
	. كردند اقدام ،يضرور موارد ياعطا جمله از ،ديجد يگذار هيسرما و يديخورش) باد يروين و( يديخورش

PV كاهش يبرا نيهمچن و نيزم از استفاده به مربوط يها ينگران به يدگيرس يبرا يا نهيگز عنوان به سرعت به يكشاورز 
	.است ظهور حال در دام و يكشاورز محصوالت بر ييهوا و آب راتييتغ بالقوه اثرات

 جاداي	خواستار مناطق و كشورها از ياريبس در زين ريگ همه يماريب با مرتبط يهاچالش ريسا و نيتام رهيزنج در اختالل
 شتريب و ايآس( واحد منطقه كي در دكنندگانيتول از يمحدود تعداد به ديشد يوابستگ كاهش يبرا يمحل نيتام رهيزنج
 عرضه مجدد كنترل يبرا تالش در ديتول ميمستق غيتبل قيطر از هم و يتجار استيس قيطر از هم دولتها. است شده) نيچ
  .كردند عمل يديخورش محصوالت متيق و

 در. داشت ادامه 2020 سال طول در گريد كشور چند و نيچ از يديخورش به مربوط واردات بر هاتعرفه ،متحده االتايدر



	هاي بازار و صنعتگرايش –فصل سوم 

	
13

 از كونيليس فلزات واردات بر يديجد عوارض و شد لغو يسطح دو يهاماژول و هاسلول يبرا خاموش تيمعاف ،نوامبر ماه
  .قزاقستان و سلنداي،نيهرزگو. شد وضع يبوسن

 ،2020 دسامبر در و كرد ديتمد گريد سال كي يبرا را يواردات يديخورش يهاماژول و هاسلول از حفاظت تعرفه هند
 "هند در ساخت" ابتكار قيطر از نيهمچن كشور ناي.كرد وضع يمالز از شده وارد يديخورش يهاشهيش بر يجبران عوارض

 يانداز راه را يداخل ماژول و سلول ديتول تيظرف توسعه با مرتبط يهامشوق و هامناقصه و كرده جادايرا ييخودكفا شيافزا
  .كرد

 هيسرما نيهمچن و يديخورش توسعه و قيتحق از تيحما و جيترو يبرا را صنعت با يهمكار اروپا ونيسيكم ،2020 سال در
 توسعه زين انهيخاورم در كشور نيچند و هيترك يهادولت. كرد آغاز ارزش رهيزنج كل در يديخورش يفناور ديتول در يگذار
 ديتول تيتقو يبرا سلول به ماسه مجتمع توسعه يبرا ايپروژه مصر در ،مثال عنوان به. كردندمي قيتشو را يداخل عيصنا
 كرده هيته يخارج محصوالت از استفاده مجازات اي يداخل ديتول قيتشو يبرا را يريتداب گريد كشور نيچند. شد آغاز يمحل

  .بودند

 گريد سال 5 مدت به را كره يجمهور و متحده االتايكونيليس يپل از يناش عوارض كه كرد اعالم نيچ ،2020 سال آغاز در
 يجهان كونيليس يپل ديتول از درصد 80 حدود 2020 سال تا نيچ. كندمي ديتمد خودكفا يداخل صنعت كي جاداي	يبرا
  .بود درصد 26 با برابر 2010 سال در رقم ناي	كه يحال در ،داشت ارياخت در را

 يهانهيهز با دكنندگانيتول و شودمي ديتول نيچ انگيك نيس استان در يساتيتاس در جهان كونيليس يپل درصد 45 از شيب
 نيب در ييهاينگران ،2020 سال اواخر در. شوندمي كشانده منطقه نايبه) سنگ زغال ديتول شتريب( يانرژ و كار يروين كم

 جادايانگيك نيس در كونيليس يپل ديتول يبرا ياجبار كار يروين از استفاده يادعاها مورد در عيصنا ريسا و گذاران هيسرما
	در يديخورش صنعت يهاگروه اما ،اند كرده رد را ادعاها ناي	نيچ يديخورش صنعت يتجار گروه و نيچ دولت اگرچه. شد
 نيهمچن	و اند شده يجهان نيتام رهيزنج سراسر در بشر حقوق از تيحما و تيشفاف شيافزا خواستار اروپا و متحده االتاي

  .است شده جاداي	ژاپن و اياسترال در ييهاينگران

 را خود نيتأم يهارهيزنج كه كرد قيتشو را هاشركت كايآمر يديخورش صنعت برتر يتجار گروه ،هاينگران ناي	به پاسخ در
 گروه. است نيتام رهيزنج يابيرد پروتكل توسعه حال در كه كرد اعالم 2020 سال اواخر در و كنند خارج انگيك نيس از

 اروپا تيموقع بهبود و دنيبخش تنوع به تا شد اروپا هياتحاد يديخورش يصنعت گاهيپا تيتقو خواستار اروپا در شرويپ صنعت
 كي در كه را دكنندگانيتول ازميك نسبتاً تعداد به صنعت اديز يوابستگ تيوضع ناي.كند كمك يديخورش نيتام رهيزنج در

  .است كرده برجسته شتريب ،اند شده واقع واحد منطقه

 نيانگيم از ،افتي كاهش درصد 8 2020 سال انيپا و 2019 سال اواخر نيب هاماژول متيق نيانگيم ،يجهان سطح در
 و كونيليس يپل كمبود از يناش متيق شيافزا وجود با امر ناي .وات پيك هر در دالر 0.33 به كيپ وات هر در دالر 0.36

 يجهان اريمع ،برآورد كي براساس. داد رخ ،كنند منتقل كنندگان مصرف به توانندمين ماژول كنندگان ديتول كه ،شهيش
45LCOE از استفاده اسيمق PV 50 به و افتي كاهش درصد 4 ،2020 سال لياوا تا 2019 سال دوم مهين از يديخورش 

  .ديرس ساعت مگاوات هر در دالر

 يشنهاديپ متيق نيكمتر. ديرس خود سطح نيتر نييپا به شنهادهايپ متيق دوباره هادهيمزا و هامناقصه در ،2020 سال در

																																																								
45	levelised	cost	of energy 		
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 هر يازا به دالر 15.7 از كمترميك( قطر و) ساعت مگاوات هر يازا به دالر 13.5) (يعرب متحده امارات( يابوظب ،پرتغال در
 مجموع يبرا ،پرتغال يديخورش دهيمزا نيدوم. شد مشاهده كشور نايمطلوب اسيمق در پروژه نياول يبرا ،)ساعت مگاوات
 برنده يدارا ،)عالوه به يديخورش يساز رهيذخ يبرا ديجد دسته كي جمله از( جداگانه حقوق دسته سه تحت مگاوات 700
  .بود يساز رهيذخ عالوه به يمگاوات 10 يديخورش PV ستميس كي يبرا ساعت مگاوات هر يبرا دالر 13.2

 بر كايآمر دالر 26.9( شنهاديپ كم ركورد گجرات حراج در هند ،كشور سراسر در يشنهاديپ متيق مستمر كاهش دنبال به
 نيتر نييپا از و 2019 سال از كمتر 2020 سال طول در گرفته تعلق يهاتعرفه نيانگيم. كرد ثبت را خود) ساعت مگاوات

 و ندهيآ	زاتيتجه متيق مورد در شنهاددهندهيپ مفروضات ،دولت يتيحما يهااستيس از يبيترك از يناش كه ،بود جهان در
  .است نهيهز كم يمال منابع به يدسترس با يالملل نيب دهندگان توسعه مشاركت

 موجود يهاقرارداد خريد برق تحت هامتيق مجدد مذاكره يبرا مجدد تالش باعث هادهيمزا و مناقصات در شنهاداتيپ سقوط
 التاينيچند در هامتيق مورد در مجدد مذاكره يبرا تالش ،هند در. است صنعت يبرا گريد چالش كي خود نايكه ،است شده
 نداشته يدولت sقرارداد خريد برق  تحت يهاپروژه يمال نيتام به يليتما گذاران هيسرما و موسسات كه است شده باعث
 دكنندگانيتول با هاقرارداد خريد برق  با مجدد مذاكره يبرا را خود يهابرنامه اسكوم يدولت شركت ،يجنوب يقايآفر در. باشند

 طول در يسعود عربستان در مجدد مذاكرات مشابه. كرد اعالم يمل تداركات برنامه اول دور دو از ريدپذيتجد يانرژ مستقل
  .بود انجام حال در 2020 سال

 كارشناسان از يعيوس فيط ،قطر اي يابوظب مانند ،يعال يديخورش منابع و يمال منابع كم نهيهز با ييهامكان از خارج در
 شبكه به يدسترس به ليتما و ديشد رقابت از يناش اغلب ،پرتغال برنده متيق مانند ،نييپا اريبس شنهاداتيپ كه معتقدند

 هاشركت كه است ريپذ امكان ليدل نايبه تنها كم شنهاداتيپ كه شودمي تصور ،يموارد نيچن در بازارها و ارتباطات. است
 تجار فروش يبرا اي باشند داشته اينانهيب خوش حد از شيب اتيفرض) پروژه ساخت از قبل( ندهاييهانهيهز كاهش مورد در
 ،2020 سال در. درآمد ليتكم يبرا) پروژه عمر طول انيپا تا( تجار متيق يرو يبند شرط با ،قرارداد دوره انيپا در
  .كردند تجربه راميك هيحاش يديخورش PV عيصنا از ياريبس دهندگان توسعه و دكنندگانيتول

 متيق نيانگيم ،يشمال يكايآمر در. بود يمتفاوت تحوالت شاهد سال طول در جانبه دو قرارداد خريد برق  ميمستق متيق
 اجازه ،شبكه به اتصال در ريتأخ ليدل به ،2018 سال لياوا از مداوم كاهش از پس ،2020 سراسر در قرارداد خريد برق 

 شيافزا يريگ همه با مرتبط يهاچالش نيهمچن و 2020 هيژانو از فدرال يگذار هيسرما اتيمال اعتبار كاهش ،هاچالش
 مگاوات هر در دالر 15( يديخورش PV روگاهين كي يبرا سابقه كم يمتهايق با ،شد مشاهده كويومكزين در استثنا كي. افتي

 گاز بخار كارخانه كي نيگزيجا هم با كه ،)ساعت مگاوات هر يازا به دالر 21( يديخورش يساز رهيذخ مركز كي و) ساعت
 در متيق نيكمتر و افتي كاهش ياندك ،چهارم ماهه سه در حداقل ،قرارداد خريد برق  متيق ،اروپا در شوندمي يعيطب

 نييپا سوئد و دانمارك ،آلمان در نيهمچن متهايق. شد گزارش) ساعت مگاوات هر در كايآمر دالر 43 اي وروي 35( اياسپان
  .شد برق بازار متيق كاهش باعث كه ،ريدپذيتجد يانرژ نفوذ يباال سطوح ليدل به يحد تا حداقل ،بود

 7 ،2019 سال به نسبت 2020 سال كل يبرا اما ،افتي كاهش سال اول مهين در هاماژول و هاسلول يجهان يهامحموله
 توسط درصد 86 حدود ،2020 سال در شده حمل ماژول سلول حجم برآورد گاواتيگ 131.7 از. افتي شيافزا درصد

 را هامحموله درصد 71 برتر شركت 10). يشرق جنوب يايآس در آنها امكانات جمله از( شركتها. است شده ارسال هاينيچ
 بر همچنان Solar	First.  متحده االتايدر مستقر Solar	First ياستثنا به بودند ينيچ آنها همه و شدندمي شامل

  .دادمي ليتشك را سال ماژول سلول يهامحموله كل از درصد 5 كه ،داشت تسلط يجهان نازك لميف يهامحموله
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. افتندي دست ديتول تيظرف در يتوجه قابل شيافزا به سال طول در هاشركت از ياريبس ،2020 سال در هاچالش وجود با
 كننده ديتول ،مثال عنوان به. است داشته وجود ييهاتيفعال زين گريد يجاها در اما ،است داده رخ نيچ در هاگسترش شتريب

 ساتيتأس نيسوم در را مورد سه از) سال در مگاوات 500( ماژول مونتاژ خط نياول Solarever يكيمكز يديخورش ماژول
 و هاسلول ،فريو ،شمش ديتول مراحل با) سال در مگاوات 500( هيترك Kalyon ساتيتأس و كرد افتتاح كيمكز در خود

  . شد نيآنال  هاماژول

 گاواتيگ 203.7 ماژولها مونتاژ تيظرف و نازك لميف و يستاليكر يتجار يسلولها ديتول تيظرف ،2020 سال انيپا تا
 افتهي شيافزا 2019 سال به نسبت درصد 34 و 33 بيترت به كه شد زده نيتخم) ماژول( گاواتيگ 248.6 و) سلول(

 1 حدود كيهر اروپا و متحده االتاي .داشت قرار نيچ در ماژول مونتاژ تيظرف از درصد 60 و سلول ديتول تيظرف. است
 ژهيو به( ايآس گريد يجاها در هيبق شتريب و اند داده يجا خود در را ماژول تيظرف از درصد 2 و سلول تيظرف از درصد
  .است ينيچ يهاشركت به متعلق آن شتريب و بوده) تناميو و يمالز

  .كردند تجربه را ميك واشيح 2020 سال در يديخورش PV عيصنا از ياريبس دهندگان توسعه و دكنندگانيتول

. كردند اعالم آن از پس و 2021 سال در ديتول تيظرف شتريب شيافزا يبرا را خود يهابرنامه دكنندگانيتول ،سال طول در
 ،مثال عنوان به. بود هاماژول و هاسلول ،فريو ،كونيليس يپل ينيچ كنندگان ديتول توسط توسعه يبرا يزير برنامه نيشتريب

Tongwei	Solar به گاواتيگ 20 از آن يهاسلول ديتول تيظرف شيافزا و كونيليس يپل ديتول توسعه يبرا را ييهابرنامه 
  .كرد فاش ،2022 سال تا گاواتيگ 60 تا توسعه هدف با ،2021 سال در گاواتيگ 30

 ديجد ساتيتأس يبرا را ييهابرنامه ،هستند بازار سهم آوردن دست به دنبال به كه يياروپا دكنندهيتول نيچند ،نقاط ريسا در
	Ecosolifer ،مثال عنوان به. كردند اعالم اي كردند اعالم اروپا در AG )يسلولها يتجار ديتول) مجارستان 

heterojunctioni	 HJT گروه ،كرد آغاز يمگاوات 100 كارخانه كي در را Hevel )يسلولها ديتول) هيروس ونيفدراس 
HJT و كرد آغاز را Meyer‐Burger	Technology )به خود يديتول زاتيتجه فروش از فقط كه كرد اعالم) سيسوئ 
 در گاواتيگ 5 ماژول ديتول تيظرف شيافزا يبرا يزير برنامه با ،HJT يماژولها و سلولها ديتول يفناور از استفاده منظور
 در ديجد ماژول ديتول امكانات يبرا مونتاژ خطوط) اياسپان( Assembly	Mondragon ،قايآفر در. 2026 سال تا آلمان
  .مصر و ريالجزا

 و يريگ همه به مربوط يهاچالش از يناش كه بود كنندگان نصب و دكنندگانيتول نيب ميتحك شاهد نيهمچن سال نيا
 شد يديخورش كوچك نسبتاً دكنندهيتول نيچند يليتعط به منجر يريگ همه ،نيچ در. بود مدت بلند يهاينگران نيهمچن

 2020 سال در كه يديخورش PV كننده ديتول نيبزرگتر. شد خالص آنها حذف يبرا خود يهابرنامه از يمركز دولت و
 كاهش كنار درميتهاج استقراض. بود 2013 سال تا جهان در پنل كننده ديتول نيبزرگتر ،)نيچ( Yingli ،كرد سقوط

 دولت كنترل تحت و شد يبازساز وارد 2020 سال در شركت ناي .شد يبده شيافزا و ضرر سالها به منجر يديخورش متيق
  .داد نام رييتغ "Yingli	New" به و گرفت قرار

 كه ،كيپاناسون ،2021 سال لياوا در و دادند انيپا خود يهمكار به) متحده االتيا( تسال و) ژاپن( كيپاناسون ،نايبر عالوه
 هاسلول ديتول همه يرقابت شدت به يهامتيق و يريگ همه ليدل به كه كرد اعالم ،شد يديخورش بخش وارد 2008 سال در
 يهاتيمحدود ليدل به كه كرد اعالم) پهيتا نيچ( نونتكايتابعه يشركتها از يكي. كندمي متوقف 2022 سال تا را هاماژول و

 مييقد دكنندگانيتول از گريد يكي ،)متحده االتيا( SunPower. كندمي متوقف 2021 سال در را سلول ديتول ،ايهيحاش
 خود يهابرنامه ،2021 سال لياوا در و كرد متوقف) سنگاپور( Maxeon به را خود پانل فروش و ديتول ،هاماژول و هاسلول



	هاي بازار و صنعتگرايش –فصل سوم 

	
13

. كرد اعالم يباتر و يديخورش فروش بر تمركز يبرا متحده االتايدر مانده يباق يهاپانل ديتول ساتيتاس بستن يبرا را
 فروخت يشمال يكايآمر در را خود ينگهدار و كار و كسب ،هيحاش سقوط ليدل به) متحده االتيا( Solar	First خدمات

  .كند تمركز ماژول ديتول بر تا

 ،متحده االتاييانرژ خدمات و يباتر يساز رهيذخ ،يمسكون يديخورش شرويپ شركت ،Sunrun ،2020 سال در نيهمچن
Vivent )كرد يداريخر بام پشت يرو يديخورش عيتجم نيبزرگتر عنوان به را ،شرويپ بيرق ،)متحده االتيا .  

 نيچند. شدند يديخورش بخش وارد همچنان يليفس سوخت يهاشركت جمله از يديجد گرانيباز ،يباد برق صنعت مانند
 ساخت حال در اي هستند يگذار هيسرما عنوان به يديخورش يفعل PV يهاپروژه ديخر حال در گاز و نفت يياروپا شركت

 JinkoSolar ينيچ ماژول دكنندهيتول با را خود يهمكار BP ،2020 سال در. هستند ديجد يهاپروژه از يبردار بهره و
 با Enagás يياياسپان گاز شبكه اپراتور و كرد اعالم نيچ در يصنعت و يتجار انيمشتر يبرا پاك يانرژ نيتام يبرا

Anpere	Energy )گاز شبكه به دروژنيه قيتزر برنامه ناي با مشترك طور به تا كرد امضا را اينامه موافقت) اياسپان 
   ،كند ديتول يديخورش PV با دروژنيه اياسپان

 گاز و نفت شركت. هستند ديتول حال در اي) توسعه و قيتحق( توسعه و قيتحق مشغوليا  يليفس سوخت يهاشركت ريسا
 18 يعملكرد سطح به تيپروسكا يسلولها با آن توسعه و قيتحق كار كه كرد اعالم Consolidated	Hunt ييكايآمر

 االتايدر تيپروسكا يديخورش اختراعات ثبت مجموعه نيبزرگتر يدارا شركت ناي،2020 سال اواخر تا. است دهيرس درصد
 زغال كننده ديتول نيبزرگتر( India	Coal يدولت يدولت ،هند در. بود جهان در اختراعات ثبت نيبزرگتر از يكي و متحده
  .كرد افتيدر را كپارچهي يديخورش فريو ديتول ساتيتأس سيتأس دسامبر ماه در) جهان در سنگ

 يهاماژول و هاسلول در ژهيو به ،ارزش رهيزنج كل در را PV يديخورش يهايفناور در يگذار هيسرما ،متيق فشار و رقابت
 ديجد ركورد نيچند ،گذشته يسالها همانند. است كرده قيتشو LCOE كاهش و ييكارا شتريب بهبود يبرا ،يديخورش

 خود سرب 2002 سال در كه - يستاليكر تك يسلولها يفناور. آمد دست به 2020 سال طول در ماژول و سلول راندمان
 شيافزا درصد 26( آورد دست به را بازار سهم همچنان - آمد دست به مجدداً 2019 سال در و داد دست از يبلور چند به را
 كاهش با. است گرفته نظر در را 2020 سال در كونيليس شمش تبلور تيظرف گسترش همه و ،) )هامحموله از درصد 88 به

  .است گرفته قرار يبلور تك يفناور باالتر ييكارا ليپتانس بر يباالتر تياولو ،هايفناور نيب نهيهز افت

 ساخت يبرا كه( فرهايو ييبزرگنما كنندگان ديتول. است داشته نقش بزرگتر يهاماژول و فرهايو يرانندگ در زين اقتصاد
 راه نيتر ساده نايو كردند آغاز هانهيهز يساز نهيبه يبرا 2017 سال حدود در را) شودمي استفاده يديخورش يهاسلول

 اكثر ،سال انيپا در و بودند اندازه شيافزا حال در دوباره هابخش اكثر ،2020 سال تا. بود هاماژول قدرت شيافزا يبرا
 ياريبس عيسر رييتغ. بودند بزرگتر يفرهايو اساس بر ييهاپانل ديتول يبرا يساز آماده حال در ماژول ياصل دكنندگانيتول
 در ،جهينت در. است داده شيافزا نيتام رهيزنج سراسر در را ديتول يهانهيهز و گذاشته سر پشت را كوچكتر يشركتها از
  .كردندمي كار فريو اندازه ياستانداردساز يبرا گريد بزرگ ماژول كننده ديتول نيچند و Trina 2021 سال لياوا

 رفعاليغ كننده ساطع عقب يسلولها يفناور سمت به حركت جهت در حركت به باالتر ييكارا با يهاماژول يبرا تقاضا
)PERC (كه يحال در ،حال نايبا. دادمي ليتشك را 2020 سال در سلولها نقل و حمل اكثر كه ،كرد كمك PERC تك 

 با ،است PERC از فراتر حاضر حال در صنعت ،است بوده ديتول تيظرف گسترش بر تمركز شتريب رياخ يسالها در يستاليكر
 دهندمي دينو را يباالتر يبازده و يبازده كه اند كرده يسلول ديجد يهايفناور ديتول به شروع كه بزرگ دكنندگانيتول نياول
 كه باشد يبعد يتكامل گام است ممكن) TOPCon( رفعاليغ تماس يسلولها. دهندمي ارائه زين را هيحاش بهبود ليپتانس و
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) دارد ازين ديجد كامالً ديتول خطوط به كه( HJT يهاسلول يفناور كه يحال در ،دارد PERC ديتول خطوط ارتقاء به ازين
 راندمان با سلول يهايفناور ريسا از كمتر ديتول مراحل و نييپا يدماها در تواندمي و دهدمي ارائه را يباالتر بازده نيهمچن

 دنيچ با كونيليس بر يمبتن يديخورش يهاسلول ييكارآ ينظر يهاتيمحدود زدن دور منظور به نيهمچن محققان. باال
 يستاليكر كونيليس با همراه ،Perovskitesiv. دادند ادامه سلول كارآمدتر يهايفناور توسعه و مختلف انواع از هاسلول

 آكسفورد. داد ادامه قاتيتحق يبرا يتوجه قابل هيسرما جذب به ،يساز يتجار به شدن كينزد منظور به ،نازك لميف كي اي
PV )انگلستان (هم سر پشت سلول ييكارا در را يديجد ركورد perovskite‐silicon )29.5٪ (خود ديتول و كرد ثبت 
 يچاپگرها با را تيپروسكا يسلولها چاپ) لهستان( Technologies	Saule. داد شيافزا آلمان در خود ساتيتاس در را

 يبرا 2021 سال در) Skanska گروه( يسوئد يساختمان شركت كي نيتأم يبرا ايبرنامه با ،كرد آغاز افشان جوهر
 يمحتوا و مدت يطوالن ثبات مسائل به پرداختن جمله از هاچالش از يتعداد بر همچنان محققان. ساختمان ينما در استفاده
  .كردند تمركز هانهيهز كاهش و يساز كپسوله يهاياستراتژ و ديجد يهاسلول يطراح ،هاتيپروسك سرب

 دكنندگانيتول. است كرده ريپذ امكان را باالتر قدرت رتبه با ييهاماژول توسعه ،ماژول يطراح و سلول يآور فن در شرفتيپ
 يمعرف 2020 سال در باالتر و وات 500 قدرت با ماژول نيچند و دادند قرار فشار تحت را وات 400 2019 سال در

 كاهش را پروژه كي يبرا ازين مورد تعداد جهينت در ،دهدمي شيافزا را ماژول هر در برق يخروج ،قدرت شيافزا. كردند
  هانهيهز ريسا و نصب ،نيزم ،نقل و حمل و دهدمي كاهش را فضا يازهاين ،دهدمي

 جهينت در و يخروج در بالقوه سود و دهدمي شيافزا ،رنديگمي طرف دو هر در را نور كه ،يسطح دو يهاماژول به عالقه
LCOE 30 تا 5 نيب قدرت شيافزا ،يمكان تيموقع و ستميس يطراح ،سلول يفناور به بسته. دهدمي شيافزا را تر نييپا 
 روزافزون تعداد رايز است رفتن نيب از حال در يسطح دو يهاستميس عملكرد مورد در نانياطم عدم. است ريمتغ درصد

 دو با عموماً كه ،يسطح دو يهاماژول يبرا تقاضا شيافزا ،حال نايبا. دهدمي نشان را آن يايمزا كار حال در يهاستميس
 شيافزا به و كرد كمك يديخورش يهاشهيش عرضه كمبود به ،)يسنت يهاماژول اكثر برخالف( شوندمي ساخته شهيش
  .كرد كمك 2019 سال دوم مهين در هامتيق

 را هاهيحاش و داده شيافزا را هاسلول يخروج و ييكارا تا رودمي سلول ديجد يهايفناور سمت به سرعت به صنعت نيا
  .بخشد بهبود

 رو و بزرگ سهم و است شده كونيليس يپل ديتول رشد ياصل عامل يديخورش PV كه است ايگونه به تقاضا و ديتول اسيمق
 و يانرژ يهايفناور ريسا همانند. است داده اختصاص خود به را منابع و مواد ريسا و شهيش يبرا يجهان يتقاضا رشد به

 مواد از يكمتر ريمقاد و نقره و مس ،ومينيآلوم بر شدت به و كنندمي استفاده ياديز منابع از يديخورش يهاپنل ،كيالكترون
 شيب نقره از يديخورش PV نقره از استفاده ،2020 تا 2010 يسالها نيب. هستند يمتك سرب و ومينداي،يرو مانند يمعدن

 كه يصورت در يحت ،افتي شيافزا درصد 11 از شيب به درصد 5.7 از يجهان يتقاضا در صنعت سهم و شد برابر دو از
  .است افتهي كاهش درصد 80 سلول هر در نقره از استفاده

 حال در يديخورش يهاروگاهين از ياريبس وجود نايبا. است شتريب اي سال 30-25 ،ديتول از پس يديخورش يهاپنل عمر
 از يناش عمدتاً يتوانمندساز. باشد اديز ندهايدهه در شده منقرض يهاپنل حجم رودمي انتظار و هستند مجدد شدن اياح
 هامتيق كاهش و يفناور عيسر شرفتيپ با كه( نصب هر در يخروج شيافزا فرصت اما ،است نورترايژهيو به ،قطعات يريپ

  .كنند نيگزيجا را هاپنل زودتر دهندگان توسعه از ياريبس شودمي باعث) است شده ريپذ امكان

 صفحات شتريب اما ،)نشوند اي شوند افتيباز بعداً است ممكن كه( دارد وجود دوم دست يهاپانل يبرا يرشد به رو بازار
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 هنوز كه روندمي زباله افتيباز اي هيتصف يفعل ساتيتاس به ،هستند وبيمع اي شده خراب ،اند افتاده كار از كه يديخورش
 و مس ،نقره ،مثال عنوان به( آنها بالقوه ارزش. كندمين يابيباز ،كندمي يابيباز را آنها از يبرخ كه را يمواد از ياريبس
 در اما ،هستند افتيباز قابل يديخورش صفحات از درصد 95 باًيتقر). سرب ،مثال عنوان به( يطيمح راتيتأث و) كونيليس

 و ياقتصاد نظر از موضوع ناي.دهندمين پوشش را افتيباز يهانهيهز ،هستند يابيباز قابل كه يمواد از ياريبس ،حاضر حال
 نسبتاً حجم به دو هر كه ،واحد يهانهيهز كاهش يبرا هيتصف خطوط شيافزا و شده يابيباز مواد يبرا بازار افتني: است حجم
  .اند دهيرس خود عمر انيپا به كه دارند ازين يديخورش صفحات از ييباال

 تواندمي ،ازين مورد يمال نيتأم و) مجدد برداشت قانون مانند( هاپانل افتيباز و يآور جمع يبرا دكنندگانيتول دستورات
 اروپا هياتحاد تنها ،2020 سال از. است ازين مورد افتيباز در ييجو صرفه يبرا كه شود پانل عاتيضا عرضه نيتضم باعث

 شتريب اي وات لويك ارديليم 10 به ژاپن. كردند ياجبار را يديخورش يهاپنل افتيباز واشنگتن و وركيوين متحده االتايو
. كند پرداخت سالح خلع صندوق به 2022 سال از پس سال 10 مدت به تا داشت ازين) شده نصب FIT ستميس تحت(

 يجنوب يقايآفر و( كردند اعالم را زباله دفن يهامحل در يكيالكترون يهازباله از استفاده تيممنوع اياسترال يهاالتاياز يبرخ
 الزامات توسعه حال در اي توسعه حال در كشورها ريسا و). شودمي اعمال 2021 آگوست در كه ،دارد يمشابه تيممنوع زين

  .بودند

 اختصاص يستاليكر كونيليس يهاپانل افتيباز به كه بود) فرانسه در( هيتصف خط كي يدارا اروپا فقط ،2021 سال لياوا از
 يمبتن يديخورش صفحات هيتصف) اياسپان و ايتالاي،آلمان ،كيبلژ در ،مثال عنوان به( اروپا در ساتيتأس ريسا. بود شده داده
 تعداد. است كرده ادغام) هيال چند تخت ايشهيش محصوالت يبرا مثال عنوان به( موجود هيتصف خطوط در را كونيليس بر

 افتيباز كارخانه كي هند. دارد ساتيتاس دو حداقل ژاپن: كندمي تيفعال گريد يكشورها در امكانات از يشمار انگشت
 ديتول و ،كنند اداره را هاپانل از ييهاقسمت توانندمي محور صنعت امكانات ازميك تعداد ،متحده االتايدر ،و. دارد يشيآزما

 زيروليپ نديفرآ شيآزما حال در PV	Reclaim ،اياسترال در. است يداخل يهاتيقابل يدارا Solar	First نازك لميف كننده
 ،نيچ در. هستند افتيباز حال در اياسترال در گريد يهاشركت و ،است يسراسر يآور جمع شبكه توسعه به شروع و

  .اند كرده آغاز را هانهيگز مورد در قيتحق شرويپ دكنندگانيتول

-كرد يمعرف را يديخورش يهاماژول يبرا كربن يردپا نيقوان كره يجمهور 2020 سال در ،مرتبط ادداشتي كي در
 يبرا فرانسه در مقررات مشابه نيقوان. گرفت خواهند قرار تياولو در آنها عمر چرخه انتشار به توجه با ديجد يهاپروژه

 يديخورش اتحاد 2020 سال در يديخورش PV ارزش رهيزنج سراسر از شركت نيچند ،نايبر عالوه. است بزرگ يهامناقصه
 با يديخورش PV يهاماژول استقرار و داده شيافزا را بازار يآگاه كه شدند متعهد و كردند يانداز راه را كربن كم كربن با

  .كنند عيتسر يديخورش يهاستميس كربن رد كاهش يبرا را تر كم كربن

  )CSP( يديخورش ييگرما قدرت تمركز 73.

  يديكل قيحقا

 مسائل و CSP يقيتشو يهابرنامه انيپا ،يديخورش PV با رقابت نهيهز شيافزا ليدل به 2020 سال در CSP يبازارها -
 ،شده نصب CSP يتجمع تيظرف در بازار رهبران ،متحده االتاي و اياسپان. كردند رشدميآرا به ،موجود ساتيتأس در ياتيعمل
  .اند نكرده اضافه يديجد تيظرف سال پنج و هفت ظرف بيترت به
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 اگرچه ،بود ساخت حال در هند و يليش ،نيچ ،يعرب متحده امارات در 2020 سال در ديجد تيظرف گاواتيگ 1 از شيب -
  .كرد اضافه ديجد تيظرف سال طول در كه بود يكشور تنها نيچ. است نشده آغاز يديجد پروژه چيه ساخت

 كه يحرارت يانرژ رهيذخ با CSP ساتيتأس از نمونه نيچند و ،افتي كاهش درصد 50، 2010 دهه در CSP يهانهيهز -
  .دهدمي شيافزا را تيظرف عوامل و داده كاهش را هانهيهز ،اند گرفته قرار هم كنار در يديخورش PV با

  CSP يبازارها 1.73.

 پروژه كي كه يحال در ،ديرس گاواتيگ 6.2 به و افتي شيافزا درصد 1.6 تنها 2020 سال در CSP يجهان تيظرف 
 2019 سال در مگاوات 600 زانيم ناي .شودمي اجرا نيچ در نيآنال صورت به نيچ قيطر از يمگاوات 100 يسهمو
 رشد كاهش) 29 ريتصو. (بود گذشته دهه كي از شيب در بازار ساالنه رشد نيكمتر ،2017 با همراه و بود افتهي كاهش

 با رقابت نهيهز شيافزا جمله از ،است بوده روبرو آن با رياخ يسالها در CSP بخش كه است چالش نيچند از يناش بازار
PV يقيتشو يهابرنامه يانقضا ،يديخورش CSP توقف و ريتأخ. موجود ساتيتاس در ياتيعمل مسائل از يعيوس فيط و 

  .گذاشت ريتأث بازار رشد بر زين يليش و هند ،نيچ در ساز و ساخت

 ،بود ساخت حال در هند و يليش ،نيچ ،يعرب متحده امارات در 2020 سال طول در CSP پروژه گاواتيگ 1 از شيب
 CSP از يديجد تيظرف چيه كه بود يمتوال سال نيهفتم ناي.نكرد كار به شروع سال طول در يديجد پروژه چيه اگرچه

 رتبه يتجمع تيظرف نظر از كه ،متحده االتاي.كندمي عمل CSP تيظرف يتجمع بازار در هنوز اما ،نشد نيآنال اياسپان در
  .است نبوده ديجد تيظرف شيافزا شاهد رياخ سال پنج در ،دارد را دوم

 در يهاروگاهين ،سال انيپا در. بود يساحلميسه يآور فن اساس بر 2020 سال طول در ساخت حال در يهاپروژه اكثر
 14 و برج ستميس گاواتيگ 0.3 از كمترميك ،هيتهو ستميس گاواتيگ 1 از شيب شامل جهان سراسر در ساخت حال

 يانرژ رهيذخ يدارا ديبا روگاههاين نايهمه ،يعيطب گاز -CSP يبيترك روگاهين دو ياستثنا به. بودند فرنل ستميس مگاوات
 .باشند) TES( يحرارت

	
  2020-2010 منطقه، و كشور اساس بر ظرفيت، جهان در خورشيدي حرارتي انرژي تمركز 29 ريتصو
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 نصب تيظرف مجموع و كرد كار به آغاز 2020 هيژانو در Urat	Tech	Royal	CSNP يمگاوات 100 پروژه ،نيچ در
 ساعت مگاوات 1000 حدود اي ساعت 10 از ،يسهمو يفناور اساس بر ،پروژه ناي.رساند مگاوات 520 به را كشور نايشده
 از يتعداد. است كشور CSP ياتيعمل ساتيتاس 10 از نيبزرگتر و كندمي استفاده مذاب يهانمك اساس بر يحرارت رهيذخ

 يهاچالش از يتعداد ليدل به آنها از يتعداد اگرچه ،بودند ساخت حال در نيچ در 2020 سال در CSP يهاكارخانه
  .شدند تصاحب ديجد مانكارانيپ و نيمالك توسط اي افتاده ريتأخ به يياجرا

 600 يسهمو ساتيتاس كي شامل ،مكتوم آل ديرش بن محمد يديخورش پارك در ساز و ساخت ،يعرب متحده امارات در
. داشت ادامه) ساعت مگاوات 1500 ؛ ساعت 15( يمگاوات 100 برج كي و) ساعت مگاوات 6،600 ؛ ساعت 11( يمگاوات

 ناي،يبردار بهره از پس. آمد دست به يديكل عطف نقطه كي ،جهان برج نيبلندتر ،يمتر 262 يديخورش برج يانداز راه با
 پروژه ساخت ،انهيخاورم نقاط گريد در. رساندمي مگاوات 800 به يعرب متحده امارات در را CSP يتجمع تيظرف ساتيتأس
  .افتي ادامه يسعود عربستان در 1 دوبا يديخورش يبيترك چرخه يمگاوات 50

  .بود ساخت حال در يعرب متحده امارات در مگاوات 700 قدرت با جهان CSP پروژه نيبزرگتر

 با هاپروژه از يبرخ اگرچه ،بود ساخت حال در هند در مگاوات 300 مجموع با CSP ساتيتأس نيچند رياخ يسالها در
 225 2020 سال انيپا تا كشور ناي .بود نامشخص آن اتمام يبرا شده ينيب شيپ يخهايتار و شدند مواجه يطوالن ريتاخ

 پروژه قالب در ،بود CSP تيظرف ساخت حال در سال ظرف كه بود يگريد كشور تنها يليش. داشت CSP تيظرف مگاوات
 يتجار ساتيتأس نياول كه ،روگاهين ناي).ساعت مگاوات 1.925 ؛ ساعت Dominador )17.5	Cerro يمگاوات 110 برج
CSP مرحله نيچند 2020 سال در ،برسد يبردار بهره به 2021 سال در رودمي انتظار و بود خواهد نيالت يكايآمر در 
  .آورد بدست را نمك ذوب شروع و يمتر 220 يديخورش برج نصب جمله از ساخت

 مرحله به مراكش در CSP	Midelt يمگاوات 800 پروژه ،بود نشده اضافه قايآفر قاره در CSP تيظرف چيه كه يحال در
 و ديرس انيپا به ،يمگاوات 200 يسهمو ساتيتاس ،ايزامب CSP پروژه نياول يبرا مناقصه روند و شدمي كينزد ساخت

 2020 سال در كه كپارچهي ديجد منابع برنامه كي ،بوتسوانا هيهمسا در پروژه يعمران اتيعمل انجام يبرا بعداً مانكارانيپ
  .دهدمي قرار هدف 2026 سال تا را CSP تيظرف مگاوات 200 ،شد منتشر

 تيظرف شيافزا بدون. بود يجهان رهبر 2020 سال انيپا در گاواتيگ 2.3 با اياسپان ،اتيعمل در يتجمع تيظرف نظر از
. ديرس كمترميك به 2012 سال در درصد 80 يباال از عملكرد در CSP يجهان تيظرف از اياسپان سهم ،سال هفت در ديجد
40 by ناوگان ديتول ،حال نايبا. 2020 سال انيپا تا CSP شيافزا ياتيعمل يشرفتهايپ جهينت در رياخ يسالها در موجود 

 مگاوات 600 ديخر ،شد منتشر 2020 سال در اياسپان دولت توسط كه هوا و آب و يانرژ طرح سينو شيپ و است افتهي
 آنها مجدد زيتجه با يياياسپان CSP روگاهين نيچند عملكرد شيافزا يبرا ييهابرنامه نيهمچن. دهدمي قرار هدف را ديجد
 CSP گاواتيگ 1.6 از شيبميك با متحده االتاي ،CSP يتجمع تيظرف در اياسپان از پس. داشت وجود يانرژ رهيذخ به

  .داشت قرار ،يجهان تيظرف از درصد 30 از كمترميك اي ،يتجار يتجار

 با همراه مذاب، يهانمك اساس بر كامل طور به باًيتقر ،يحرارت يانرژ رهيذخ ساعت گاواتيگ 21 ،2020 سال انيپا در
 جهان سطح در 2014 سال انيپا از كه CSP كارخانه 24 از) 30 ريتصو. (كرديم كار قاره پنج در CSP يهاكارخانه

 يسعود عربستان در) ISCC( يديخورش يبيترك چرخه ساتيتأس: شودمين شامل را TES آن مورد دو تنها ،اند شده ليتكم
 تيظرف از يامالحظه قابل بخش شود،مي نصب CSP كنار در عمدتاً كه TES تيظرف. لياسرائ در Megalim كارخانه و

 برابر100 از شيب يجهان يديخورش PV شده نصب تيظرف كه يحال در: دهدمي نشان را پمپ بدون برق يجهان يانرژ رهيذخ
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CSP ،مقدار است TES ساتيتاس در شده نصب CSP است. يكاربرد اسيمق يهايباتر برابر دو باًيتقر جهان سراسر در  

	
  2020-2010 ساالنه، يهاافزوده و حرارتي انرژي ذخيره جهاني ظرفيت 30 ريتصو

  CSP صنعت 2.73.

 تياكثر ا،يآس و انهيخاورم قا،يآفر سراسر يبازارها به متحده االتايو اياسپان از فراتر CSP صنعت در تنوع سال نيچند از پس
 2020 سال طول در كه CSP يهاپروژه. شد متمركز نيچ و يعرب متحده امارات در بخش نايدر يساختمان يهاتيفعال
 االتايو هند ن،يچ ،يسعود عربستان از يگذارانهيسرما و دهندگانتوسعه شامل بودند، ساخت دست در اي شدند اتيعمل وارد

 فعال اي شده ليتكم يهاپروژه ازميين باًيتقر و بودند مستقر هند و متحده االتاي،اياسپان ،نيچ در مانكارانيپ. بودند متحده
 اياسپان و متحده االتاياز CSP يهاشركت اكثر 2015 سال از قبل مقابل، در. داشتند شركت ينيچ يهاشركت آن در

  .بودند

 سال در CSP پروژه توسعه در شرويپ ساخت، دست در پروژه مگاوات 700 از شيب با Power	ACWA يسعود شركت
 اندشده اتيعمل وارد سال طول در كه CSP يهاكارخانه صاحبان اي گذارانهيسرما دهندگان،توسعه گريد. ماند يباق 2020

 شش حداقل و) كايآمر متحده االتيا( Partners	Global	EIG ،)نيچ( Tech	Royal شامل بودند، ساخت حال در اي
 CSP ساتيتاس ساخت و هيته ،يمهندس در ريدرگ شرويپ يهاشركت از يبرخ. هستند جهان سراسر از گريد دهندهتوسعه
	Shipbuilding	China ،)متحده االتيا( Brightsource ،)اياسپان( Acciona ،)اياسپان( Abengoa از عبارتند

New	Power	Company )نيچ (و Shanghai	Electric )نيچ.(  

 يانرژ يهايفناور تمام يبرا كاهش نيبزرگتر افت،ي كاهش درصد 68	CSP يهانهيهز ،2020 سال از قبل دهه طول در
 CSP يهانهيهز. كرد تجربه مشابه مدت در را نهيهز كاهش درصد 80 از شيب كه ،يديخورش PV ياستثنا به ريدپذيتجد
 در CSP تيظرف رشد شيافزا نيهمچن و نيتام رهيزنج رقابت بهبود ،يكيتكنولوژ ينوآور جمله از يمتعدد عوامل جهينت در

 داده شيافزا را يجهان CSP يكل تيظرف بيضر ،TES تيظرف شيافزا با همراه كه است افتهي بهبود باال تابش با مناطق
  ناوگان. است
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 قرار تيظرف ريمقاد شيافزا و هانهيهز كاهش يبرا يديخورش PV تيظرف با TES و CSP تيظرف موارد از ياريبس در
 100 يديخورش كيفتوولتائ روگاهين كي كنار در يليش در Dominador	Cerro روگاهين مثال، عنوان به. رنديگمي

 كارخانه مراكش، در: است شتريب يديخورش PV و CSP، TES ادغام هاتوسعه گريد هدف. است ساخت حال در يمگاوات
Midelt ساتيتأس از يانرژ رهيذخ يبرا را يكيالكتر يبخار كي كه بود خواهد ياكارخانه نياول PV با مجاور يديخورش 
 رقابت از دور رييتغ دهندهنشان يديخورش PV با CSP بيترك. كنديم بيترك مذاب نمك يسازرهيذخ ستميس از استفاده
 يهاستميس فرد به منحصر يايمزا بر كه است ترمكمل و تركپارچهي يكرديرو سمت به ديتول منابع ريسا و CSP نيب ميمستق
CSP شامل كه TES كنديم ديتاك يانرژ مدت يطوالن يسازرهيذخ مانند شود،يم.  

 ياقتصاد و يكل عملكرد تا شونديم مجهز TES با يانرژ يسازرهيذخ بدون CSP تريميقد يهاروگاهين موارد، يبرخ در
 CSP يهاروگاهين در ديجد TES ياجرا يهانهيهز كه دهدمي نشان برآوردها يبرخ. بخشد بهبود ياديز حد تا را هاآن

  .است موجود يديخورش PV با معادل يباتر تيظرف ياجرا يهانهيهز از كمتر اريبس موجود

 ادغام شامل توسعه يهانهيزم. بود انجام حال در 2020 سال در TES و CSP بر تمركز با توسعه و قيتحق تيفعال نيچند
CSP و TES از استفاده ،يكيمكان يهاستميس افتهي بهبود نانياطم تيقابل ،يساز رهيذخ و ديتول يهايفناور ريسا با 
 ونيليم 39 بودجه متحده االتاييانرژ وزارت كارآمدتر توان ليتبد يهاچرخه. بود كاربرد و نيگزيجا حرارت انتقال يهارسانه
 چرخه از استفاده قيطر از افتهي بهبود يبازده دادن نشان آن هدف كه CSP يشيآزما پروژه كي از تيحما يبرا را يدالر

  .كرد اعالم است، كربن دياكس يد يبحران فوق قدرت

  يديخورش يحرارت شيگرما 83.

  يديكل قيحقا

 ه،يترك ن،يچ و شد نيآنال 2020 سال در يديخورش يحرارت ديجد تيظرف ساعت گاواتيگ 25.2 شودمي زده نيتخم -
  .بودند شتازيپ ديجد ساتيتاس در متحده االتايو ليبرز هند،

 يگرما نيتام يبرا كه كنندمي كار ساعت گاواتيگ 501 كشور 134 حداقل در يصنعت و يتجار ،يمسكون انيمشتر -
  .است يكاف نفت بشكه ونيليم 239 يانرژ معادل

  .شدند شتازيپ دانمارك از يديخورش ايمنطقه شيگرما در كشور، دو هر در استيس از تيحما لطف به آلمان و نيچ -

  .كردند ييرونما يتجار اي يشينما يهاپروژه نياول از نوآورانه ظيغل يكلكتورها كنندگان ديتول از يديجد نسل -

 اضافه تيظرف ساعت گاواتيگ 25.2 برآورد با داد، ادامه يجيتدر كاهش به 2020 سال در يديخورش يحرارت يجهان بازار
 يحرارت بزرگ يبازارها شتريب. داشت كاهش 2019 سال در گاواتيگ 26.1 از درصد 3.6 كه جهان، سراسر در شده

 هيسرما ماتيتصم و هاتيمحدود. بودند شده محدود ر،يگ همه يماريب مانند كرونا، با مرتبط يهاچالش ليدل به يديخورش
 مختلف، كننده تيتثب عوامل ليدل به حال، نايبا. هاهتل و عيصنا جمله از ،يتجار انيمشتر توسط افتاده قيتعو به يگذار

  .بود انتظار حد از كمتر كاهش

 يتقاضا حفظ به يريگ همه طول در ساز و ساخت بخش در مداوم تجارت ،يديخورش يحرارت يبازارها نيبزرگتر اكثر در
 حداقل يديخورش يحرارت بازار بر سفر و تجارت يهاتيمحدود اثرات كشورها، از ياريبس در. كرد كمك هاستميس يبرا ثابت
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 هيسرما رساختيز بهبود در و كردندمي يسپر خانه در را يشتريب زمان كه يمسكون مالكان يسو از شتريب يتقاضا با يحد تا
 سال در استيس از تيحما در راتييتغ هستند، وابسته هاارانهي به شدت به كه ييبازارها در. شد جبران كردند،مي يگذار

  .داشت يريگهمه به نسبت يديخورش يحرارت يتقاضا بر) يمنف اي مثبت( يشتريب اريبس ريتأث 2020

 شيسرما و شيگرما يهاستميس از كشور 134 حداقل در يصنعت و يتجار ،يمسكون يمشتر هاونيليم ،2020 سال انيپا تا
 سال در ساعت گاواتيگ 478 به نسبت كه شد زده نيتخم ساعت گاواتيگ 501 به سال انيپا تا. بردنديم بهره يديخورش
 1465( ساعت تراوات 407 حدود ساالنه هاكننده جمع نوع ناي).دينيبب را	31 ريتصو( است افتهي شيافزا درصد 5 2019
  .كنندمي نيتام  نفت بشكه ونيليم 239 يانرژ يمحتوا معادل ،گرما) پتاژول

	
  2010-2020 خورشيدي، گرمايش آب كلكتورهاي جهاني ظرفيت 31 ريتصو

 برآوردن يبرا هوا و كننده متمركز ،يبيترك يهاكننده جمع مانند يگريد يهايآور فن ،ياصل كلكتور نوع سه بر عالوه
 تيظرف آمار در هنوز است، كم هايفناور نايساالنه يهاافزوده كه ييآنجا از. هستند دسترس در خاص يحرارت يازهاين

‐PV( يحرارت – كيفتوولتائ يديخورش اي – يديبريه يهايفناور ،2020 سال انيپا تا. اندنشده گنجانده يمل و يجهان

T (– مگاوات 635 يحرارت تيظرف )كردند فراهم آب و فضا كردن گرم يبرا را) يكيالكتر يانرژ تيظرف مگاوات 232 و .
 و يصنعت انيمشتر يبرا را بخار اي گرم آب سال انيپا در يديخورش متمركز يحرارت تيظرف مگاوات 566 ن،ايبر عالوه
  .كردمي كار 2019 سال در فضا شيگرما و كردن خشك يبرا هوا كننده جمع ساعت گاواتيگ 1 حدود. كرد فراهم يتجار

 متحده، االتايل،يبرز هند، ه،يترك ن،يچ دوباره 2020 سال در لعاب بدون و لعاب ديجد ساتيتاس يبرا شرويپ يكشورها
 اختصاص خود به را ديجد يجهان فروش از درصد 71 و شد مسلط بازار بر نيچ.) دينيبب را 32 ريتصو. (بودند اياسترال و آلمان
 لعابدار يكلكتورها( يديخورش يحرارت ساتيتاس يبرا برتر كشور 20 اكثر). درصد 5 كدام هر( هند و هيترك آن از پس و داد
 رتبه در كه بود سيسوئ و نيفلسط التاي ،دانمارك استثنا. ماندند يباق 2020 سال ستيل در 2019 سال در) لعاب بدون و

 خود به 2020 سال در را يجهان بازار از درصد 96 حدود برتر كشور 20. شدند نيگزيجا پرتغال و مراكش ،هلند يبند
  .اند داده اختصاص
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 در ريتاخ باًيتقر سال دوم مهين در فروش و رساند انيپا به ييباال سرعت با را 2020 سال يديخورش يحرارت بازار ن،يچ در
 گاواتيگ 18 مجموع در 2020 سال در هانصب. كرد جبران را اول ماه شش در كرونا به مربوط ساز و ساخت يهاتيفعال

 در( شد 2019 سال به نسبت يدرصد 3 تنها كاهش به منجر كه بود يكلكتور مساحت مربع متر ونيليم 25.7( ساعت
 گاواتيگ 364 نيچ ياتيعمل تيظرف سال، انيپا در). 2018 سال به نسبت 2019 سال در يدرصد 21 كاهش با سهيمقا

  .بود يجهان ياتيعمل تيظرف از درصد 67 اي ساعت

 بزرگ، اسيمق در يمسكون يهاپروژه صنعت، جمله از يمشتر يهاگروه از يعيوس فيط كه - نيچ در بزرگ يهاپروژه بازار
 كل از) ٪74( چهارم سه باًيتقر و ماند ثابت - دهدمي پوشش را مدارس و هامارستانيب مانند يدولت موسسات و يكشاورز
 درصد 26 يفروش خرده كوچك يديخورش يهاآبگرمكن بازار كه يحال در ،2020 سال در. داد اختصاص خود به را فروش

 مجموعاً كه بود يديخورش يفضا شيگرما بخش در رشد نياتريپو بزرگ، يهاپروژه بازار در. دادمي ليتشك را مانده يباق
 در ،2020 سال از قبل تا. شودمي شامل را ديجد ساتيتاس كل از ٪10 اي شده اضافه ديجد تيظرف ساعت گاواتيگ 1.7

  .بود شده داده قرار نيآنال صورت به يديخورش يفضا شيگرما يهاپروژه از ساعت گاواتيگ 0.6 حدود تنها مجموع

  .كرد كمك 2020 سال در فروش يدرصد 26 شيافزا به آلمان سبز شيگرما استيس

	
  2020 شده، اضافه ظرفيت براي برتر كشور 20 خورشيدي، گرمايش آب كلكتور افزودن 32 ريتصو

 انتقال به همچنان بازار دهند،مي ليتشك را نيچ شده نصب ديجد تيظرف از درصد 73 هنوز خالء لوله يكلكتورها اگرچه
 درصد 6 ،2020 سال در ديجد خالء لوله يكلكتورها يبرا نيچ بازار. داد ادامه تخت صفحه يهاستميس به خالء يهالوله از

 گاواتيگ 4.9 به( درصد 6 ديجد تخت صفحه يكلكتورها سطح كه يحال در ،)ساعت گاواتيگ 13.1 به( افتي كاهش
 يحرارت يهاستميس از استفاده كه است شده انجام يساختمان نيقوان توسط تخت صفحه يكلكتورها فروش. كرد رشد) ساعت
 يآلودگ كاهش يبرا ايلهيوس عنوان به ياساس يهايبازساز و ديجد يسازها و ساخت در را) يحرارت يهاپمپ اي( يديخورش

 يكلكتورها كه ييجا است، داده شيافزا را بالكن و نما كپارچهي يكاربردها يبرا تقاضا مقررات ناي .كندميميالزا يمحل يهوا
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  .اند بوده يحيترج حل راه تخت صفحه

 سال در ،گذشته سال در فروش ركود از پس ،جهان سراسر در ديجد فروش بازار نيدوم ،هيترك يديخورش يحرارت بازار
 گاواتيگ 18.4. كرد جاداي شده نصب تازه تيظرف ساعت گاواتيگ 1.35 جهينت در و افتي) شيافزا درصد 2( ياندك 2020

 بازار ريگ همه يماريب ناي.است داده اختصاص خود به را جهان كل از درصد 4 سال انيپا در يديخورش يحرارت تيظرف
 به يآپارتمان يهاساختمان و يشهر مناطق از هيترك ساكنان شدن دور با ،يمسكون بخش در. كرد متاثر جهت دو از را هيترك

 مسكن بازار و ينوساز وكاركسب رونق باعث كه افتي شيافزا يديخورش يهاآبگرمكن فروش ،يفرد يهاخانه و روستاها
 و هاهتل يبرا يديخورش يحرارت يهاستميس فروش حال، نيهم در. شد يديخورش يحرارت فروش شروع و ساخته شيپ

  .افتي كاهش هااستراحتگاه

 متر ونيليم 1.66( ساعت گاواتيگ 1.16 به و افتي كاهش 2020 سال در درصد ده لعاب يكلكتورها يبرا هند يتقاضا
 يهانهيقرنط و مه و ليآور يهاماه در كشور نايكامل نهيقرنط طول در نصب و فروش د،يتول در تيمحدود ليدل به) مربع
 كه همانطور. آورد دست به ساالنه شدن اضافه يبرا را سوم رتبه دوباره هند وجود، ناي با. افتي كاهش ماه نيچند يط يجزئ
 رانهيشگيپ اقدامات مثال، يبرا: كردند گزارش را يمخالف يروندها يهند يديخورش يحرارت دكنندگانيتول ه،يترك در

 همه ناييمنف ريتاث يحد تا و داد شيافزا را يديخورش يهاآبگرمكن يبرا تقاضا شتر،يب گرم آب يهاحمام مانند ،يبهداشت
  .كرد جبران را يريگ

 85 از( افتي شيافزا 2020 سال در شده نصب ديجد تيظرف از درصد 88 به هند در خالء لوله يكلكتورها بازار سهم
 مواد شيافزا از يناش باالتر يهامتيق ليدل به تخت صفحه يكلكتورها فروش كه ليدل نايبه عمدتاً ،)2019 سال در درصد

 توسط شده دييتا يهاستميس كه افتي كاهشميعمو يهامناقصه تعداد ن،ايبر عالوه هانهيهز). ٪24( افتي كاهش شدت به
  .است انجام قابل تخت صفحه آورانجمع توسط فقط كنون تا كه كردند،يم ياجبار را هند ياستانداردها اداره

  .افتي شيافزا يريگهمه طول در ليبرز و هند ه،يترك در يديخورش آبگرمكن يبرا خانه صاحبان يتقاضا

 سهيمقا در( داد اختصاص خود به را هند بازار كل از درصد 65 باًيتقر و شد مسلط تيظرف شيافزا بر دوباره كارناتاكا التيا
 استيس كي مجدداً كارناتاكا در محركه يروين. دارند قرار ماهاراشترا و گجرات آن از پس ،)2019 سال در درصد 50 با

 به يدسترس كه شدمي نظارت يمحل برق يهاشركت توسط كه كرد،ميميالزا را هاستميس از استفاده كه بود رانهيسختگ
  .كردندمي منع ستند،ين يديخورش آبگرمكن به مجهز كه ييهاخانواده يبرا را شبكه

 شيافزا( ساعت مگاوات 992 ،19-ديكوو از يناش يهاينگران رغميعل 2020 سال در و داد ادامه خود رشد ريمس به ليبرز
 باعث ريگ همه يماريب ناي.2019 سال در يدرصد 6 شيافزا از پس كرد، اضافه يديخورش يحرارت تيظرف به) يدرصد 7

. بستند را خود يدرها فروشان عمده و كردند متوقف را هابرنامه يتجار انيمشتر. ابدي كاهش سال اول ماه شش در تقاضا شد
 مردم رايز شودمي داده نسبت يمسكون بخش بهبود به يحد تا كه ايتوسعه افت،ي شيافزا سال دوم مهين در فروش سپس
 يديخورش استخر شيگرما مانند( كنندمي يگذار هيسرما هارساختيز بهبود در و كنندمي يسپر خانه در را يشتريب زمان

 ييشناسا يبرا يمال نيتام يبرا موجود ترنييپا بهره نرخ از نيهمچن يتجار انيمشتر). يديخورش گرم آب يهاستميس و
  .كردند استفاده بدهد، آنها به يرقابت تيمز توانديم كه يانرژ مصرف در ييجوصرفه يهاحلراه

 االتاي بازار از شود،مي انجام شنا ياستخرها شيگرما هدف با عمدتاً كه ل،يبرز لعاب بدون يكلكتورها بازار بار، نياول يبرا
 پس و كرد اضافه لعاب بدون ديجد تيظرف ساعت مگاوات 498 ليبرز. بود جلوتر كلكتورها، نوع ناي بلندمدت رهبر متحده،
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  .گرفتند قرار) ساعت مگاوات 266( اياسترال و) ساعت مگاوات 473( متحده االتاي آن از

 ريسا با سهيمقا در داخل ديتول يديخورش يحرارت يهاستميس رقابت از يناش صرفاً باًيتقر 2020 سال در ليبرز يقو بازار
 از يديخورش يحرارت محصوالت كه است) VAT( افزوده ارزش بر اتيمال مداوم كاهش نيهمچن و آب شيگرما يهانهيگز
 يتيحما برنامه دو ياجرا حال، نيهم در. . ستندين برخوردار آن از آب شيگرما يهانهيگز ريسا اما هستند برخوردار آن
 ياجتماع مسكن برنامه يانداز راه فدرال دولت. افتاد قيتعو به موقت طوربه يريگهمه ليدل به بود شده اعالم قبالً كه ياستيس

 شيافزا ياصل برنامه شود، Vida	Minha	Casa	Minha نيجانش بود قرار كه را Amarela	e	Verde	Casa ديجد
 به كه ،2019 سال از 107	PL قانون. انداخت قيتعو به 2014 و 2009 يهاسال نيب ليبرز يديخورش يحرارت تيظرف

  .نشد االجرا الزم زين سائوپائولو شهر در فدرال و يشهردار يدولت موسسات تمام در يديخورش يانرژ از استفاده

 مگاوات 505 با( 2020 سال در يديخورش يحرارت يكلكتورها ياصل نوع سه يبرا بزرگ بازار نيپنجم متحده، االتيا
 71 كاهش( دار لعاب يكلكتورها فروش ديشد كاهش ليدل به ناي .شد مواجه) كاهش درصد 16( ديشد كاهش با ،)ساعت
. بود 2020 يجوال در ،ايفرنيكال يديخورش عمل ابتكار ،بزرگ يتيحما طرح انيپا و كرونا يهاتيمحدود ليدل به) يدرصد

 اضافه ديجد تيظرف در آن سهم شيافزا به منجر كه درصد 3. افتي كاهش تنها لعاب بدون بخش در تقاضا ،حال نيهم در
 2020 سال انيپا در ساعت گاواتيگ 18 با همچنان متحده االتاي.شد) 2019 سال در درصد 81 از( درصد 94 به شده
  .دارد قرار ياتيعمل تيظرف كل يبرا يجهان سوم رتبه در

 در ديجد تيظرف ساعت مگاوات 380 و گرفت قرار هفتم رتبه در يديخورش يحرارت فروش نظر از آلمان از پس اياسترال
 از يحاك لعابدار يكلكتورها يبرا هياول ارقام  .است افتهي كاهش 2019 سال به نسبت ياندك كه كرد اضافه 2020 سال

 يكلكتورها فروش. است ساعت مگاوات 114 حدود مجموع در ديجد نصب با) يدرصد 7 كاهش( 2020 سال در كاهش
 ن،ايبر عالوه. آوردند دست به را يمسكون نوساز بازار از يشتريب سهم يحرارت يهاپمپ كه يحال در ،افتي كاهش ايشهيش

 قرار ريتأث تحت را يديخورش يحرارت فروش ،يريگهمه از ماه چند يط در هاكارگاه در مجاز كارگران تعداد يهاتيمحدود
  .داد

 در شده زده نيتخم( هاافزوده حال، نايبا. ماند يباق 2020 سال در ايآس از پس بزرگ ايمنطقه بازار نيدوم اروپا هياتحاد
 سال انيپا در اروپا در ياتيعمل تيظرف كل. است افتهي كاهش درصد 15 2019 سال به نسبت) ساعت گاواتيگ 1.4

 كشور چهار. دهدمي اختصاص خود به را يجهان كل از درصد 7 كه ساعت، گاواتيگ 37.5. است شده زده نيتخم 2020
 آلمان در يقو رشد با كردند، مشاهده 2020 سال در يمتفاوت جينتا) اياسپان و لهستان ونان،ي آلمان،( 2019 سال در شرويپ
  بود. يريگ همه راتيتأث و هااستيس رييتغ از يناش عمدتا كه ا،ياسپان و لهستان ونان،ي در كاهش و

 يبرا يجهان ششم رتبه در و كرد معكوس را خود بازار دهه كي كاهش و داد گسترش اروپا در را خود شرويپ تيموقع آلمان
 حدود اي ساعت مگاوات 450 به و افتي شيافزا 2020 سال در درصد 26 ساالنه فروش. گرفت قرار ديجد ساتيتاس

 عيتسر يبرا ديجد يمل تيحما طرح رشد، ياصل محرك كي. ديرس سال يبرا ديجد يديخورش يحرارت ستميس 83000
 ينفت يبخار كي ينيگزيجا نهيهز از درصد 40 كه شد، يانداز راه 2020 سال آغاز در كه بود گرما بخش ييزدا كربن

  .دهدمي پوشش را ديخورش از يبانيپشت با ديجد يگاز چگالش گيد كي بامييقد

 سال در دار ادامه رشد يبرا ينيب خوش شيافزا به 2020 سال آخر ماهه سه در يمال كمك يهادرخواست يباال حجم
 كل از درصد 3 كه ديرس يبردار بهره حال در ساعت گاواتيگ 13.9 به 2020 سال انيپا در آلمان. كرد كمك 2021

  .دهدمي ليتشك را يجهان تيظرف
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 يبرا( 2020 سال در است، اروپا در ديجد زاتيتجه يبرا بزرگ بازار نيدوم دوباره كه ونان،ي در يديخورش يحرارت بازار
  .شد نصب ساعت مگاوات 213 تنها و افتي كاهش) ٪16( يتوجه قابل زانيم به) 2013 سال از بار نياول

 ينترنتاي فروش و بودند بسته هامغازه كه يزمان بود، سال اول مهين در نهيقرنط طول در فروش كاهش ليدل به كاهش نيا
  .نبود يكاف ميمستق فروش كاهش جبران يبرا

 يجا به لهستان، در بازار ديشد كاهش ليدل به( لهستان از شيپ گرفت، قرار اروپا سوم رده در 2020 سال در اياسپان
 مسكن بازار كاهش با مطابق ،)ساعت مگاوات 131 افزودن( درصد 10 اياسپان يديخورش يحرارت بازار). اياسپان در گسترش

 لهستان در انقباض. شد اضافه ساعت مگاوات 113 و كرد سقوط درصد 44 لهستان بازار كه يحال در كرد، سقوط سال، در
 دادن ارانهي با يمحل يهوا تيفيك بهبود آن هدف كه شوديم داده نسبت انتشار كاهش برنامه يجيتدر حذف و يريگهمه به
  .بود يشهردار رانيمد توسط شده عيتوز و يداريخر ريدپذيتجد شيگرما يهاستميس به

 يفناور از استفاده اما ،شودمي نصب جداگانه يساختمانها در آب شيگرما منظور به يديخورش يحرارت تيظرف شتريب اگرچه
 تياكثر. افتي گسترش شتريب كشورها از ياديز تعداد در و 2020 سال طول در ايمنطقه شيگرما در يديخورش يحرارت

 دانمارك و آلمان ن،يچ در) ينزول بيترت به( دوباره شده اضافه يديخورش ايمنطقه شيگرما ديجد تيظرف اتفاق به بيقر
  .بود

 سفارشات و كرد رييتغ بودن يتجار سمت به يدولت صرفاً از 2020 سال در يديخورش ايمنطقه شيگرما بازار ن،يچ در
 در ميعمو بودجه با يديخورش ايمنطقه شيگرما ستميس سه ،2019 سال در كه يحال در. داشت مسكن صنعت از ياديز

 در) ساعت مگاوات 7.9( ليقب ناي از روگاهين كي تنها 2020 سال در ،)ساعت مگاوات 52 مجموع در( شد يانداز راه تبت
 شيگرما يبرا( فضا شيگرما يبرا شده نصب تازه يديخورش يحرارت تيظرف ،نيچ سراسر در. شد احداث لهاسا در يكالج

 در سنگ زغال بخار يگهايد ينيگزيجا هدف با سبز شيگرما يهااستيس ليدل به) بزرگ يساختمانها شيگرما و ايمنطقه
 آمارها ،ديجد تيظرف ناييبرا. است افتهي شيافزا ساعت گاواتيگ 1.7 زانيم به ،هوا تيفيك بهبود يبرا كشور نايشمال

 يديخورش ايمنطقه شيگرما عنوان به كه( بزرگتر يساختمانها اي يمسكون يهابلوك يبرا يمركز شيگرما يهاپروژه نيب
  .شودمين قائل تفاوت خانواده تك و ييروستا يهاخانه يبرا فضا متمركز ريغ شيگرما يواحدها و) شودمي گرفته نظر در

 يبرا دانمارك از ،2019 سال در) ساعت مگاوات 7.1 مجموعا( ديجد ستميس پنج ليتكم از پس ،2020 سال در آلمان
 سال در) ساعت مگاوات 22 مجموعاً( ديجد روگاهين شش كردن نيآنال با يديخورش ايمنطقه شيگرما ديجد ساتيتأس

 شيگرما كارخانه مانند آلمان زمان آن در يديخورش يانرژ نيبزرگتر شامل 2020 سال يهاافزوده. كرد عبور 2019
 شيگرما طرح 41 يدارا كشور ناي سال، انيپا تا. بودمگاوات  10.4 يديخورش تيظرف با گزبورگ،يلودو در ،ايمنطقه
 مگاوات 22.5 يبيترك تيظرف با ،ياضاف روگاهين پنج. داشت تيظرف ساعت مگاوات 70 مجموعاً كه بود يديخورش ايمنطقه
 آنها. شوند عرضه نيآنال صورت به 2021 سال در رفتمي انتظار و بودند نصب مرحله در اي يزير برنامه حال در ساعت،
 به و گرفته يشيپ گزبورگيلودو كارخانه از ،يبردار بهره از پس كه بودند فسوالديگرا در يمگاوات 13.1 ستميس كي شامل
  .شودمي ليتبد كشور ايمنطقه ييگرما روگاهين نيبزرگتر

 شينما برنامه: گرفت قرار برنامه دو از يمال يهاكمك جمله از يتيحما يچارچوب طيشرا ريتأث تحت آلمان در يقو بازار
 پوشش يبرا را ييهاكمك 2020 هيژانو از يشهردار نيتريو برنامه. 4.0 يحرارت يهاشبكه و يشهردار ييهوا و آب راتييتغ
 هيتصف و هوشمند يهارساختيز ،ايگلخانه يگازها كاهش يهانهيزم در يشهردار تيفعال يگذار هيسرما نهيهز درصد 80

  .است كرده ارائه فاضالب



	هاي بازار و صنعتگرايش –فصل سوم 

	
14

 در كه ،چهارم نسل يحرارت يهاشبكه احداث و يسنج امكان مطالعات يبرا 2017 سال اواسط از 4.0 يحرارت يهاشبكه
. كندمي يبانيپشت برق و آب خدمات از ،شود نيتام ريدپذيتجد منابع از ديبا شبكه به شده قيتزر يگرما ازميين حداقل آن
 يمتيق و دانندمي ياقتصاد نيگزيجا ايندهيفزا طور به را يديخورش يگرما يآلمان يهاشركت ،هابرنامه نايلطف به يحد تا

  .دهندمي قول توده ستيز و يعيطب گاز داريناپا يهامتيق با سهيمقا در سال 25 مدت يبرا ثابت

 تنها كشور ناي،حال نايبا. بود شرويپ يجهان سطح در همچنان 2020 سال انيپا در ساعت گاواتيگ 1 از شيب با دانمارك
 10 را كل تيظرف و كرد عرضه نيآنال صورت به سال طول در را يداخل برنامه سه و كوچك يديخورش يحرارت روگاهين كي

 يبرا يافزودن برنامه 5 و يمحل شيگرما روگاهين 10 كهميهنگا ،2019 سال به نسبت نايبه. داد شيافزا ساعت مگاوات
 ،يحرارت يهاپمپ رقابت شيافزا ليدل به بازار انقباض. است افتهي كاهش شدت به ،شد اضافه ساعت مگاوات 134 مجموع

 در ييجو صرفه فيوظا انجام طيشرا واجد گريد يديخورش يگرما ،2019 ژوئن اواسط از. بود استيس راتييتغ از يناش
 يابتدا در. داشتند قرار كار دستور در 2020 سال انيپا تا يحرارت يهاپمپ كه يحال در ،نبود يشهر خدمات يبرا يانرژ
  .شودمي تقاضا شيافزا باعث ،يحرارت يهاپمپ يبرا كرد آغاز را يمال يهاكمك ارائه زين دانمارك يانرژ آژانس ،2020 سال

  .بودند آلمان و كيمكز ،نيچ 2020 يديخورش يصنعت شيگرما برتر يبازارها

 در. است افتهي شيافزا زين موجود يياروپا يبازارها گريد در يديخورش ديجد ايمنطقه شيگرما يهاستميس يبرا تقاضا
 در. افتي شيافزا بزرگ يديخورش شيگرما يهاستميس يبرا جذاب يگذار هيسرما نهيهز كمك به پاسخ در بازار فرانسه،

 سال در آنها نيبزرگتر كه داشت يديخورش ايمنطقه شيگرما روگاهين يشمار انگشت تعداد تنها فرانسه ،2020 سال آغاز
 تيظرف با ياضاف ستميس سه ،2020 سال انيپا تا. شد يانداز راه Châteaubriant در) ساعت مگاوات 1.6( 2018

 2021 سال در كه بود ساخت دست در ناربون در يساعت مگاوات 4.2 دانيم كي جمله از ساعت، مگاوات 7.4 يبيترك
  .بود خواهد فرانسه يديخورش ايمنطقه شيگرما روگاهين نيبزرگتر

 ديجد دانيم سه افتتاح با 2020 سال در مجدداً يديخورش يحرارت نوآورانه و بزرگ يهاپروژه يبرا شياتر ارانهي طرح
 يزمان ،است 2019 سال به نسبت رييتغ دهنده نشان نيا .ديرس جهينت به ساعت مگاوات 4.7 مجموع با يديخورش شيگرما
 ليآور از ،ارانهي طرح يبرا يشتريب اريبس بودجه رودمي انتظار. نشد يانداز راه شياتر در يديخورش شيگرما روگاهين چيه كه

  .دهد شيافزا را ندهاييهاسال در بزرگ يهابرنامه يبرا تقاضا و شود آغاز 2021

 روگاهين ،2023 سال در ليتكم از پس. داشت 2020 سال انيپا در ساخت دست در ديجد كارخانه كي نيهمچن سوئد
 با كشور يديخورش ايمنطقه شيگرما دانيم نيبزرگتر ،استكهلم شمال در ،هورنساند در يمگاوات 1.5 يديخورش ييگرما

  .بود خواهد متمركز يهاكننده جمع از استفاده

 قيطر از كه ،مغولستان( ايآس و) صربستان و كوزوو ،يكرواس( اروپا در يديجد يبازارها به يديخورش شيگرما يجهان بازار
 يبازساز يياروپا بانك مغولستان، در. شد متنوع) شودمي تيهدا يسنج امكان و يسنج امكان مطالعات يبرا ميعمو بودجه

 از ييزدا كربن يبرا يانرژ يور بهره و ريدپذيتجد يانرژ مختلف نهيگز 20 مورد در را مطالعه كي) 46EBRD( توسعه و
 روگاهين كي هانهيگز از يكي. كرد يمال نيتام باتور اوالن شهر تختيپا در نفر ونيليم 1 از شيب يبرا ايمنطقه شيگرما شبكه
  .است يمگاوات 49 يديخورش ايمنطقه شيگرما

 يهاشبكه در يديخورش يهادانيم ادغام يبرا يسنجامكان شيپ مطالعات اروپا، هياتحاد KeepWarm پروژه تيحما با

																																																								
46 	European	Bank	for Reconstruction	and	Development	
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. شد انجام يكرواس چيزاپرش و كايگور كايول ساموبور، يشهرها در ساعت مگاوات 37.5 كل تيظرف با يامنطقه شيگرما
 EBRD مستمر تيحما ليدل به كوزوو و صربستان در را يشتريب توجه 2020 سال در زين يديخورش ايمنطقه شيگرما
 نايشتيپر و) صربستان( پانچوو در يسنج امكان مطالعات ،2021 سال لياوا در. كرد جلب خود به يسنج امكان مطالعات يبرا
 ساد ينوو و بور يشهرها. بود انجام حال در يديخورش ايمنطقه شيگرما يهاروگاهين مگاوات 70 حداقل يبرا) كوزوو(

 يزير برنامه مرحله انجام حال در ساد ينوو يشهردار يشورا و بودند كرده ليتكم را يسنج امكان شيپ مطالعات صربستان
  .بود يبعد

 بزرگ، يمسكون يهاساختمان يبرا يمركز يديخورش گرم آب يهاستميس ،يديخورش يامنطقه شيگرما بر عالوه
 در. دنديرس يخوب فروش به 2020 سال طول در هيترك و نيچ ل،يبرز در هازندان و يورزش يهاباشگاه ها،مارستانيب

 يبرا كدام هر كه) مربع متر 500( يحرارت -لوواتيك 350 حداقل بزرگ يديخورش يحرارت ستميس 57 حداقل مجموع،
 شده اضافه تيظرف ناي.شد اضافه جهان سطح در 2020 سال در شود،مي استفاده يمركز گرم آب اي ايمنطقه شيگرما
 گاواتيگ 1.8( ستميس 471 حداقل به سال انيپا تا بزرگ كننده جمع يهادانيم كل تعداد كه شد باعث مگاوات 93

  ).دينيبب را33 ريتصو	) (متمركز و دار لعاب يحرارت يهاكننده جمع شامل. (برسد) ساعت

	
  2020-2010 برداري، بهره حال در مساحت كل و جهاني ساالنه افزايش خورشيدي، ايمنطقه گرمايش 33 ريتصو

 يفناور كنندگاننيتام توسط شدهگزارش بزرگ ستميس 74 كاهش دهندهنشان 2020 سال در هاافزوده كه رسديم نظر به
 يهاكارخانه از درصد 36 مسئول كه ينيچ بزرگ پروژه دهندهتوسعه كي حال، نايبا. شد ياندازراه 2019 سال در كه است
 ناي	پروژه؛ نيچند ليتكم وجود با 2020 سال يبرا. نكرد گزارش را يبزرگ ستميس چيه بود، 2019 سال در شده ليتكم

  .است مانده ثابت شيب و كم 2020 سال در يجهان بازار كه دهدمي نشان

 يتقاضا ييزداكربن به ازين بر آن در كه كردند منتشر مشترك يگزارش يالمللنيب سازمان نيچند سال، طول در نيهمچن
 تقاضا كربن، بدون يحرارت يهاحلراه يبرا يفور درخواست نايكه رسدينم نظر به حال، نايبا. شد ديتأك يصنعت يگرما
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 پروژه 74 تنها. كند كيتحر را صنعت يبرا نديفرآ يگرما نيتام يبرا ديجد يديخورش يحرارت يهاستميس از استفاده يبرا
 شدند نيآنال 2020 سال در ساعت، مگاوات 92 كل تيظرف با) 47SHIP( يصنعت يندهايفرآ يبرا يديخورش شيگرما
 نقش ينسب كاهش در يمتعدد عوامل. است افتهي كاهش 2019 سال در ساعت مگاوات 251 و پروژه 86 به نسبت كه

 داده سفارش يهاپروژه نصب و قراردادها بستن. انداخت ريتاخ به را ريگ همه يماريب شدن ريگ همه مثال، يبرا: اند داشته
 در يديخورش متمركزكننده يهاستميس از يمل تيحما برنامه يانقضا از پس 2020 سال در هند يهايكشت بازار و ،شده
  .افتي كاهش مارس ماه

 تيظرف( بود 2019 سال در شده اضافه SHIP يجهان تيظرف از يبزرگ سهم مسئول كه Glasspoint متحده، االتايدر
 حداقل سال، انيپا تا	.بست 2020مي در را خود يدرها ،)شد يانداز راه عمان در كه يساعت مگاوات 180 يديخورش بخار
. كردنديم نيتام جهان سراسر در هاكارخانه به را نديفرآ يگرما ساعت، مگاوات 792 از شيب مجموع با SHIP ستميس 891
 هر( اياسپان و هند آن از پس و) 10( آلمان و) 16( كيمكز ،)ديجد پروژه 30( نيچ دوباره 2020 سال در برتر يبازارها
 از يناش يديخورش يصنعت يگرما يبرا نيچ يتقاضا. گرفتند قرار يبعد يهارتبه در ياديز فاصله با) پروژه 3 كدام

 ديجد شدهگزارش يهاپروژه تعداد شيافزا به كه بود يريگهمه از پس اقتصاد كردن فعال يبرا دولت يتيحما يهااستيس
  .كرد كمك 2020 سال در پروژه 30 به 2019 سال در پروژه 26 از

 قابل ليگازوئ و كوره نفت ،)LPG( عيما گاز مانند يليفس يهاسوخت با كيمكز در يديخورش يصنعت يحرارت يهاروگاهين
 در رقابت به يابيدست گر،يد يكشورها از ياريبس در حال، ناي	با	.دهدمي نشان را بازار شتريب رشد ليپتانس كه هستند رقابت
 يليفس يهاسوخت ارانهي حذف اي يكشت يهاستميس يبرا يگذار هيسرما از تيحما يهاارانهي به يعيطب گاز و نفت برابر
) ساعت مگاوات 1.5 مجموع در( ديجد روگاهين 10 يانداز راه به منجر 2012 سال از بودجه ادامه آلمان، در. دارد يبستگ

 ،يمالز ا،يتالايقبرس، ك،يبلژ ش،ياتر در كدام هر يصنعت يديخورش شيگرما ستميس دو اي كي تنها	.شد 2020 سال در
  .شد يانداز راه هيترك و جرين هلند، مراكش،

چندين  يهاروگاهين از يبرخ كردند، گزارش را ساخت و نصب در ريتاخ يديخورش يفناور كنندگاننيتام از ياريبس اگرچه
 معموالً كه را ييكلكتورها انواع تنوع د،يجد تيظرف يبرا برتر يهاروگاهين. شدند ياندازراه 2020 سال در تيموفق با يمگاوات

 مگاوات 10.5 قدرت با ديجد ساتيتاس نيبزرگتر. دادند نشان شوند،يم استفاده جهان سراسر در SHIP يهاروگاهين يبرا
 با كارخانه نيبزرگتر. كرد استفاده هلند در ايزيفر مزرعه يهاگلخانه كردن گرم يبرا تخت صفحه يهاكننده جمع از

 نيبزرگتر. كندمي نيتام نانيهااستان در ايسان در ايكارخانه به نيچ در را گرما) ساعت مگاوات 4.6( خالء لوله يكلكتورها
 شود،مي استفاده يكشاورز محصوالت كردن خشك يبرا كه) ساعت مگاوات 3.9( كنسانتره يكلكتورها با SHIP كارخانه

 يكلكتورها با تبت در يكي - شدند نيآنال زين يمگاوات 3.5 روگاهين دو. كرد كار به شروع) نيچ( تبت گانژو، در 2020مي در
  .دهدمي يبند بسته كارخانه كي به را گرما كه يسهمو يكلكتورها با هيترك در يگريد و گلخانه شيگرما يبرا خالء لوله

 نصب يديخورش PV يهاماژول ريز در كه هستند يديخورش يحرارت يهاكننده جمع كه ،PV‐T اي يبيترك يكلكتورها
 كرده عرضه را طاقچه يبازارها تنها رياخ يهاسال در ،كنند ليتبد يحرارت و يكيالكتر يانرژ به را ديخورش تابش تا اند شده
 يآور جمع رياخ يهاسال در كه ييآنجا از. است نشده گنجانده يمل و يجهان تيظرف آمار در آنها تيظرف ،نيبنابرا. اند

 شده گنجانده گزارش نايدر بار نياول يبرا بازار يهاداده اند، كرده دايپ تيمحبوب كشورها از يتعداد در PV‐T يهاكننده
 مگاوات 24 به متصل( ساعت مگاوات 60.5 حداقل را PV‐T تيظرف جهان سطح در سازنده 36 ،2020 سال در. است
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  .است افتهي شيافزا شدت به 2019 سال در ساعت مگاوات 46.6 به نسبت كه كردند گزارش) برق

 آلمان و غنا فرانسه، ن،يچ هلند، شده، اضافه تيظرف بيترت به ،2020 سال در PV‐T ديجد شده افزوده يبازارها نيبزرگتر
 بام پشت يفضا كي از برق و گرما ديتول ييتوانا از يناش كشورها نايدر يتجار و يمسكون انيمشتر انيم در تقاضا. بودند
 داشته نقش تقاضا جادايدر زين ارانهي يهاطرح ،آلمان و نيچ ،هلند در. شوديم جادايمنطقه هر در يباالتر بازده نيبنابرا است،

  .اند

  يديخورش يحرارت شيگرما صنعت 1.83.

 خود ديتول حجم بزرگ دكنندگانيتول اكثر. كرد تجربه را يمتفاوت جينتا 2020 سال در يجهان يديخورش يحرارت صنعت
 ازميك تعداد حال، نايبا. دادند كاهش يريگ همه از پس ماه نيچند يط كاالها و كارگران ييجابجا در اختالل ليدل به را
 صنعت يباال يمل يتقاضا از و) آلمان مانند( ديجد يتيحما يهااستيس از يناش رشد به رو يتقاضا از دكنندگانيتول

  .برنديم سود) نيچ مانند( هااستان يبرخ در يديخورش دستورات و ساختمان

 اديز سهميعني  گذشته يسالها عمده روند دو ،نداشت كرونا از يريتاث چيه عمالً كه نيچ يديخورش يحرارت صنعت
 جه،ينت در. داد ادامه را تخت صفحه يكلكتورها يداخل فروش شيافزا و يداخل يتجار انيمشتر يبرا بزرگ يهاستميس

 را برتر گاهيجا شش و شدند مسلط تخت صفحه يونرهايكلكس دكنندگانيتول نيبزرگتر فهرست بر دوباره ينيچ يهاشركت
	Jinheng آن از پس و گرفت قرار صدر در) Micoe و Sunrain يبرندها شامل( SunEast گروه: داشتند ارياخت در

Solar )يصادرات برند با BTE (گرفت قرار .Solar، Haier )يشياتر شركت تياكثر مالك Greenoneteciunt تا 
  .Fivestar و Paradigma، Sangle	Linuo ،)2020 دسامبر

 حجم ينيچ تخت صفحه ونريكلكس گريد دكنندهيتول شش نداشت، نيچ در فروش چيه كه Greenonetec ياستثنا به
 يداخل تخت صفحه يكلكتورها كل بازار از عتريسر كه دادند شيافزا 2020 سال در درصد 12 را خود مجموع فروش

 ندهيفزا تعداد يديخورش زاتيتجه بزرگ دكنندگانيتول تنها ،افتي ادامه نيچ در صنعت ادغام. كرد رشد) ٪6 شيافزا(
 يبرا يديخورش آب شيگرما زاتيتجه يمركز ديخر شنهاداتيپ به و كردند اجرا را يديخورش يفضا شيگرما يهاپروژه
 تخت صفحه ونريكلكس بزرگ دكنندهيتول 14 فروش حجم مجموع ن،يچ از خارج در. دادند پاسخ بزرگ يساختمان يهاپروژه

  .افتي كاهش ياندك آلمان در يقو فروش رشد با كه افتي كاهش 2020 سال در درصد 9 متوسط طور به

 يماندگ عقب و يقرارداد يهاپروژه تعداد كاهش ريتأث تحت زين يديخورش يحرارت بزرگ يهاپروژه توسعه در يجهان رهبران
 ،دانمارك از يديخورش ايمنطقه شيگرما بازار رهبر ،Arcon‐Sunmark. گرفتند قرار 2020 سال در پروژه توسعه در

 در اديز نوسانات سال نيچند از پس خرداد اواسط. كرد متوقف را پروژه توسعه و كرد ليتعط را خود يآور جمع كارخانه
 يبرا كوچك ينگهدار و ريتعم واحد كي از يبردار بهره به شركت ناي.قرارداد طرف يهاپروژه در كم هيحاش و يمال گردش
  .داد ادامه انيمشتر با خود يگارانت يقراردادها و مدت يطوالن خدمات انجام

 در بخش نايدر يحد تا شركت ناييهاييدارا و دانش ،Arcon‐Sunmark توسعه و ديتول بخش رفتن نيب از وجود با
 به رو بازار و آورد دست به را بزرگ اسيمق در يكلكتور يهاپانل ديتول خط) شياتر( Greenonetec. ماند يباق دسترس

 و زانير برنامه ازمييت) آلمان( Viessmann ن،ايبر عالوه. داد قرار هدف را اروپا در يديخورش ايمنطقه شيگرما رشد
 كرد استخدام خود يتجار يديخورش شيگرما پروژه توسعه واحد تيتقو يبرا را Arcon‐Sunmark فروش كارشناسان

  .كرد يداريخر ييايآس تجارت در را شركت نايسهام) نيچ( Solareast گروه و
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Glasspoint حاصل نانياطم عدم ليدل به يحد تا بود، بسته 2020 سال در زين را خود يدرها متحده االتايدر مستقر 
 يبرا كه ياضاف بودجه كردن متوقف يبرا نفت صنعت يفعل سهامداران ميتصم از پس ،مارس ماه در. كرونا يريگ همه از

 يديخورش بخار ديتول روگاهين نيبزرگتر نصب مسئول نتيپو گالس. شد انحالل به مجبور شركت ناي،بود الزم آن كاركردن
 ياجرا با 2019 سال در شركت نايمشكالت. ديرس مگاوات 360 تيظرف به 2020 سال لياوا در كه بود عمان در جهان
. افتاد قيتعو به بودجه كمبود ليدل به ايفرنيكال. شد آغاز جيبل ينفت يهادانيم در يمگاوات 850 يديخورش بخار ديتول پروژه
  .نكرد دييتأ 2020 سال يابتدا در را سوم فاز يمشتر رايز شد متوقف عمان پروژه يليتعط آن از پس

 افتهيبهبود يتجار يهامدل از استفاده با ديجد قرارداد يتعداد 2020 سال طول در يياروپا متوسط يآور فن كنندگان نيتام
 بزرگ اسيمق در يديخورش شيگرما يهاستميس در كه يانيمشتر يبرا گرما يهانهيهز و سكير كاهش به كه كردند امضا
. بود ديتول كامل خطوط فروش و يديخورش يحرارت يقراردادها شامل ناي.كندمي كمك كنندمي يگذار هيسرما

NewHeat )يحرارت ستميس پنج از ايمجموعه يبرا يبانك وام) دالر ونيليم 16( وروي ونيليم 13 سپتامبر ماه در) فرانسه 
 تيوهين ،يانرژ خدمات شركت كي عنوان به. كرد افتيدر وام مگاوات 28 ارزش به فرانسه در بزرگ يتجار يديخورش

  .دهدمي ارائه ايمنطقه شيگرما شركت سه و يصنعت تيسا دو به را يديخورش شيگرما يقراردادها

  .كرد كند است بوده قرارداد در قبالً كه را يديخورش يصنعت يهاروگاهين يانداز راه و نصب كار كرونا يهاتيمحدود

 همراه به ،است ريدپذيتجد يگرما يهاپروژه يمال نيتأم در متخصص كه ،)فرانسه( Kyotherm ،2021 ليآور در
 يصنعت روگاهين نيبزرگتر ،)كيبلژ Sunoptimo و فنالند NewHeat، Savosolar جمله از( خود يفرع مانكارانيپ

 دهندگان توسعه شبكه با ،Kyotherm فرانسه در مالت ساتيتاس يبرا يمگاوات 10 پروژه كي ،اروپا يديخورش يصنعت
 و داد ادامه هند و متحده االتايدر حرارت يتجار كنندگان مصرف با را يقرارداد مذاكرات ،يديخورش يحرارت يهاپروژه
  .شود امضا 2021 سال در قراردادها نياول رودمي انتظار

 ديتول خط يبرا بالقوه داريخر با ،كنون تا را خود عالقه مورد نامه نيزدهميس) سوئد( Absolicon ،2021 سال لياوا در
 در يگذار هيسرما قصد دارانيخر. كرد امضا بالقوه داريخر با ،مربع متر 100،000 ساالنه تيظرف از ،يسهم يكلكتورها
 و هيترك ،اياسپان ،كيمكز ،ايكن ،هند ،غنا ،اكوادور در جمله از ،اند شده واقع جهان سراسر در و دارند را ديجد ديتول خطوط
 به قادر را خود دارانيخر و دهد كاهش را يفناور يهانهيهز دارد قصد Absolicon ،ياستراتژ ناياز استفاده با. اروگوئه

  .كند آفتاب از يغن يكشورها در ياحتمال يگرما انيمشتر از ياديز تعداد به كينزد يديخورش يكلكتورها ديتول

 اگر يحت ،شودمي استفاده گراد يسانت درجه 100 يباال يدما ديتول يبرا معموالً يديخورش يگرما متمركز يهامحلول
 نيچن. برسند گراد يسانت درجه 180 يدما تا بتوانند ،باال خالء با تخت صفحات كننده جمع مانند ،هاكننده جمع گريد انواع

 يديخورش يحرارت يروگاههاين به نسبت) عرض و طول( كوچكتر ابعاد با متمركز كننده جمع يهايفناور از ييستمهايس
. كنندمي فراهم ايمنطقه شيگرما اي مارستانهايب در بخار يهاشبكه نيهمچن و پردازش يبرا را گرما و كنندمي استفاده
 سال انيپا تا. اند شده مواجه باال يدما در ييهاحل راه نيچن ارائه چالش با ونيكلكس دكنندگانيتول از ايندهيفزا تعداد

 متمركز يكلكتورها يشمال يكايآمر و كيمكز ،اروپا ،نيچ در مستقر يديخورش يصنعت يگرما كننده نيتأم 23 ،2020
  .بود) 2( ظرف كنندگان ديتول و) 7( يخط فرنل سپس) شركت 14(ميسه دكنندگانيتول سلطه تحت كه كردندمي ديتول

 شده سيتأس رياخ يسالها در كه نوآورانه متمركز يآور جمع يهايآور فن دكنندگانيتول و دهندگان توسعه از يديجد نسل
 از ايگسترده فيط بر يفناور دهندگان ارائه ناي.داد نشان 2020 سال در را خود يتجار اي يشينما يهاپروژه نياول ،بود
 بهبود با و واحد در يورود. شودمي انجام مواد مقدار كاهش با يانرژ نهيهز شتريب كاهش منظور به كه كنندمي هيتك ميمفاه
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 ،يداخل مغولستان در مستقر Energy	WuCheng ،شد سيتأس 2016 سال در كه ،ديجد دكنندهيتول نيبزرگتر. عملكرد
 يآور جمع با يمگاوات 82 يتجار شيگرما يتجار واحد كي ساخت يبرا را ييقراردادها 2021 سال در كه ،است نيچ

 تابستان. شود آغاز 2006 سال در آن ساخت است قرار كه ،كرد امضا نيچ شمال در هندان شهر درميسه يهاكننده
2021  

Solarflux	Energy	Technologies )به 2021 سال لياوا از كه است ظرف رندهيگ كي به يمتك) متحده االتيا 
 قرار استفاده مورد) مربع متر 650 مجموع( يشينما يهاپروژه در تا بود شده ارسال متحده االتايو قطر ،كيمكز ،هند ،نيچ
	Umbral ،)اياسپان( Power	Solar	True ،)متحده االتيا( Technologies	Skyven-گريد آپ استارت چهار. رديگ

Energia )كيمكز (و Heliac )ايمجموعه از كه بودند يديجد يديخورش يكلكتورها توسعه حال در-)دانمارك 
 شامل يفناور هياول نمونه مرحله در كننده يآور جمع يشركتها تمركز. بود شده ليتشك رندهيگ بر متمركز واستاتيهل

Alto	Solution )فرانسه(، و ،يسهمو ديجد واحد كي با Heliovis )است كننده متمركز كي توسعه حال در كه ،)شياتر 
  .است شده ساخته ليفو وارهيد با اياستوانه يباد تونل كي در كه

 سال در ينيب خوش باعث هيروس ونيفدراس در يينها انيمشتر توسط يديخورش يحرارت يهايآور فن از يآگاه شيافزا
 دو شيافزا شاهد پترزبورگ سن ،سال طول در. شد يديخورش قطعات ديتول يهاكارخانه در يگذار هيسرما يبرا 2020
 يديخورش يكلكتورها و يحرارت يهاپمپ ديتول Silagnis يمهندس شركت: بود يروس يخصوص يهاشركت توسط كارخانه

  .داد شيافزا را يديخورش يهوا يآور جمع يواحدها ديتول حجم Fox	Solar و كرد آغاز را

 2020 سال در ،ريگ همه يهاچالش وجود با ،دست در يكشت كننده نيتام 80 حدود از متعهد و يقو نيتأم رهيزنج كي
 ريگ همه كه كردند دييتأ شركت چهار ،شركت پنج هر از. كرد ارائه يصنعت انيمشتر به را يديخورش يحرارت يهاحل راه

 سه. است انداخته ريتأخ به ياحتمال انيمشتر ياقتصاد نانياطم عدم ليدل به را 2020 سال در يكشت يقراردادها بستن
. است كرده كند را قرارداد تحت يهاكارخانه در نصب كار كرونا يهاتيمحدود كه كردند دييتأ زين كننده نيتأم چهار از نفر
 25 با سهيمقا در ،دادند سفارش سال طول در را پروژه كي حداقل يكشت كننده نيتام 80 حدود از نفر 15 تنها ،جهينت در

  . اند داده انجام را 2019 سال در كاشت پروژه كي حداقل كه شركت

Linuo	Paradigma )22 و بود شده اضافه تازه نقل و حمل تيظرف و ديجد پروژه دو هر در 2020 بازار رهبر) نيچ 
 فعال يبرا دولت يتيحما يهااستيس با نيچ در اديز يتقاضا. كرد گزارش 2020 سال در مگاوات 58 مجموع در پروژه
) كيمكز( Solar	Modulo يكشت اهانيگ. كرد كمك يگذار هيسرما در يصنعت انيمشتر به كه ،شد جاداياقتصاد كردن

 نيدوم. آورد دست به را SHIP روگاهين بزرگ تعداد نيدوم ،ساعت مگاوات 0.8 مجموع با ديجد كوچك ستميس 13 با
 8 مجموع با ستميس پنج ليتكم از كه بود) نيچ( SunEast گروه 2020 سال در نقل و حمل تيظرف يبرا بزرگ شركت
  .داد خبر ساعت مگاوات

 ديتول كارخانه كي در را خود SHIP يمگاوات 10 يكشت كارخانه يانداز راه شد مجبور Kyotherm پروژه دهنده توسعه
 ريسا مشابه يهاتيمحدود. ندازديب قيتعو به يريگ همه طول در اروپا در سفر تيمحدود ليدل به فرانسه مركز در مالت
 دييتأ سفارشات نتوانستند كه داد قرار ريتأث تحت زين را) سوئد( Absolicon و) هند( Solar	VSM مانند دكنندگانيتول

 از ياديز تعداد اما ،بود افتهي كاهش 2020 سال در SHIP ديجد يهاكارخانه تيظرف و تعداد اگرچه. كنند اجرا را شده
  .ابدي شيافزا دوباره 2021 سال در بازار كه دوارنديام يقرارداد يهاسوخت تحت يريتأخ يهاكارخانه
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  باد قدرت 93.

  يديكل قيحقا

 كشور دو هر. كرد اضافه متحده االتايو نيچ يرهبر به را يباد يانرژ تيظرف گاواتيگ 93 ركورد 2020 سال در جهان -
 به باًيتقر جهان هيبق. بود معلق ياستيس راتييتغ از يناش يحدود تا كه شكستند ديجد ساتيتاس يبرا را يمل يركوردها

  .داشتند يركوردشكن يهاسال زين گريد كشور نيچند اما كردند، يانداز راه 2019 سال در زانيم همان

 و نفت در يگذار هيسرما از 2020 سال در يفراساحل يباد يانرژ به متعهد يجهان ايهيسرما يهانهيهز بار، نياول يبرا -
  .گرفت يشيپ يفراساحل گاز

 در را خود حركت اما بود، شده ديتشد يريگهمه اثر در كه بود مواجه يشگيهم يهاچالش با همچنان صنعت نيا -
  .كرد حفظ يانرژ افتهيكاهش يهانهيهز مستمر يريگيپ در يفناور يهاينوآور

 اروگوئه ،)٪58 از شيب( دانمارك جمله از كشور نيچند در برق ديتول از يتوجه قابل سهم 2020 سال در يباد يانرژ -
  .است داده اختصاص خود به را) 24.2٪( ايتانيبر و) 38٪( رلنداي،)٪40.4(

 شده نصب جهان سراسر در يباد يانرژ تيظرف گاواتيگ 93 كه شودمي زده نيتخم 2020 سال در يباد يانرژ يبازارها
  .است فراساحل در گاواتيگ 6.1 به كينزد و كنون تا زانيم نيباالتر ،يخشك در گاواتيگ 86.9 از شيب كه - است

 شيافزا دهنده نشان و بود) گاواتيگ 63.8( 2015 سال در يقبل سطح نيباالتر از باالتر درصد 45 يركوردشكن بازار ناي
 با مرتبط يهاتيمحدود ،2020 سال از ماه نيچند يبرا. است 2019 سال در نصب به نسبت يدرصد 53 به كينزد

 قيتعو به به منجر كرد، خارج دسترس از را يباد يانرژ كار يروين از ياريبس كرد، مختل را نيتام رهيزنج ر،يگ همه يماريب
 يخشك بخش در ژهيو به كشورها، از ياريبس در پروژه ساخت لغو اي ريتاخ و ،يگذار هيسرما در ريتاخ و هادهيمزا لغو اي افتادن

 14 جهان يباد يانرژ تيظرف مجموع سال، انيپا تا ،يجهان ياسيس و ياقتصاد ،يبهداشت يهاچالش وجود با يحت اما. . شد
 ناي.شد كينزد) فراساحل در هيبق و يخشك در گاواتيگ 707,4( گاواتيگ 743 به و افتي شيافزا 2019 سال به نسبت درصد

  .)دينيبب را34 ريتصو	. (كردمي كار 2014 سال انيپا در قبل، سال شش تنها جهان سرتاسر در كه بود يتيظرف برابر دو

 استيس راتييتغ از شيپ در متحده االتايدر جهش نيهمچن و نيچ ريچشمگ شيافزا ليدل به 2020 سال در عيسر رشد
 ريگهمه يماريب ناي.داد انجام 2019 سال در كه كردند نصب را ياضاف تيظرف) خالص( مقدار همان باًيتقر جهان هيبق. بود
 كشورها ريسا كه يحال در افزود، كشورها يبرخ در موجود يقبل يمقررات و يگذاراستيس ،يرساختيز ،يمال يهاچالش به
 ژاپن، ،يليش ا،ياسترال ن،يآرژانت جمله از ايسابقه يب ساتيتاس شاهد 2020 سال طول در) متحده االتاي و نيچ بر عالوه(

 دهيرس كامل يتجار يبردار بهره به كشور 49 حداقل در ديجد يباد مزارع. بود النكايسر و هيروس ونيفدراس نروژ، قزاقستان،
 را خود يتجار پروژه نياول ايتانزان نام به كشور كي حداقل و است افتهي كاهش 2019 سال در كشور 55 به نسبت كه اند
  .است كرده عرضه نيآنال صورت به
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  2020-2010 ساالنه، تفزايشاا و بادي نيروي جهاني ظرفيت 34 ريتصو

 هر ندهينما كه - كشور 37 و بودند يباد يانرژ يتجار تيظرف از يسطح يدارا كشور 100 از شيب ،2020 سال انيپا تا
  .بودند كار حال در گاواتيگ 1 از شيب - هستند منطقه

 يروين به و است كرده تريرقابت را يباد يانرژ) يفراساحل چه و يخشك چه( ساعت لوواتيك هر در هانهيهز عيسر كاهش
 تيحما بدون اغلب كند، رقابت يرشد به رو و بزرگ يبازارها در يليفس يهاسوخت ديتول با تا دهديم اجازه يخشك يباد
 FIT اي خوراك تعرفه يدارا كه( نيچ از خارج. است شده ليتبد ديجد ساتيتاس ياصل محرك به يباد يانرژ اقتصاد. يمال
 يانرژ يبرا يجهان يتقاضا ،)RPS اي ريدپذيتجد يدولت يپرتفو ياستانداردها و ياتيمال اعتبارات با( متحده االتايو) بود
 ديخر يقراردادها). مناقصه اي. شد تيهدا دهيمزا جمله از گريد ياستيس يهاسميمكان توسط عمدتاً 2020 سال در يباد
 طور به نيهمچن اما اروپا، و متحده االتايدر ژهيو به بازارها، يبرخ در يرشد به رو نقش) sقرارداد خريد برق ( يشركت برق
 قيطر از يجهان سطح در شده منعقد تيظرف ،2020 سال در حال، نايبا. كنندمي فاايايآس و نيالت يكايآمر در ايندهيفزا

  .ديرس گاواتيگ 6.5 به و افتي كاهش 2019 سال به نسبت درصد 29 يشركت يهاقرارداد خريد برق

 اندازه به يباد يانرژ ،2020 سال در. كندمي فراهم كشورها از يرشد به رو تعداد در را برق از يتوجه قابل سهم باد يروين
 كشور پنج حداقل در يباالتر اريبس سهم و 27-اروپا هياتحاد در ساالنه برق مصرف از درصد 15 حدود تا شد ديتول يكاف

 به كينزد و كرد برآورده 2020 سال در را دانمارك برق يتقاضا از درصد 48 حدود يباد يانرژ. كند نيتام را منفرد عضو
 در درصد 20 حداقل باد ديتول سهم با يياروپا يكشورها ريسا. داد اختصاص خود به را كشور نايديتول كل از درصد 58.6
) درصد 21.9( اياسپان و) درصد 23.2( آلمان ،)درصد 24( پرتغال ،)درصد 24.2( ايتانيبر ،)درصد 38( رلندايشامل سال

 سطح در سهم و آوردند دست به را يباد يانرژ از ديتول از ييباال سهم زين) ٪27.6( كاراگوئهين و) ٪40.4( اروگوئه. هستند
 ديتول كل از درصد 6 از شيب يبردار بهره حال در يباد يانرژ تيظرف ،يجهان سطح در. بود باال كشور نيچند در يمل ريز

  .است داده اختصاص خود به را 2020 سال در برق

 خود به را شده افزوده تيظرف از درصد 60 باًيتقر كه بود يامنطقه بازار نيتربزرگ ايآس ،يمتوال سال نيدوازدهم يبرا
 باًيتقر. 2020 سال انيپا تا گاواتيگ 348.7 به كينزد مجموع با ،)2019 سال در درصد 50 با سهيمقا در( داد اختصاص
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 و) ٪14.8( اروپا ،)٪18.3( يشمال يكايآمر در مانده يباق ساتيتاس اكثر. بود نيچ در تنها ديجد تيظرف درصد 56
 بودند، اروپا افتند،ين گسترش 2020 سال در كه ايمنطقه يبازارها تنها. بودند) ٪5.0( بيكارائ يايدر و نيالت يكايآمر
  .ماندند ثابت كه انهيخاورم و قايآفر و داد، سوق 2021 سال به را ساتيتاس از ياريبس ريگ همه يماريب وعيش كه ييجا

 از ياديز فاصله با متحده االتايو داد شيافزا) يفراساحل چه و يخشك چه( ديجد يهاتيظرف يبرا را خود يشتازيپ نيچ
 و اند داده اختصاص خود به را ساالنه ساتيتاس از درصد 80 از شيب هم با كشور پنج ناي.بود جلوتر اياسپان و هلند ل،يبرز
 نظر از برتر كشور 10 در زين هند و هيترك فرانسه، نروژ، آلمان،. هستند ٪74 باًيتقر مسئول ييتنها به متحده االتايو نيچ

 رييتغ يتوجه قابل طور به 2019 سال به نسبت بازارها نيبزرگتر فهرست اگرچه) 35 ريتصو( .اند شده اضافه تيظرف كل
  .اند مانده يباق 2019 و 2018 يهاسال به نسبت رييتغ بدون يتجمع تيظرف يبرا برتر كشور 10 است، كرده

	
  2020 شده، اضافه ظرفيت براي برتر كشور 10 ،هاافزودني و ظرفيت باد نيروي 35 ريتصو

 ساتيتاس يبرا را خود سال نيبزرگتر نيچ سال، لياوا در شبكه اتصاالت در ريگ همه يماريب با مرتبط يرهايتاخ رغميعل
 2020 سال در شده اضافه) يفراساحل گاواتيگ 3.1 و يخشك گاواتيگ 48.9( ينيتخم گاواتيگ 52 .كرد يسپر ديجد
 كل و بود 2019 سال در نيچ ساتيتاس برابر دو باًيتقر و كرد نصب 2018 سال در جهان كل كه بود يزيچ همان باًيتقر
  .رساند گاواتيگ 288.3 به را كشور يباد يانرژ تيظرف

 281 و شد ادغام يمل شبكه به 2020 سال در يباد يروين تيظرف) يفراساحل گاواتيگ 3.1 شامل( گاواتيگ 72 حدود
 تيهدا يخشك يهاپروژه نصب يبرا عجله با عمدتاً نيچ بازار .شد متصل شبكه به سال انيپا تاميرس طور به گاواتيگ
 يفراساحل بازار. كنند افتيدر را انقضا حال در يمل تعرفه تا شدنديم متصل شبكه به 2020 سال انيپا از قبل ديبا كه شديم
 PV و( يخشك يباد يانرژ به مربوط يهابرنامه يمركز دولت سال، طول در. است مواجه FIT تيصالح مهلت كي با زين

 ندهيفزا يكسر از يناش استيس راتييتغ ناي.كرد دييتأ مجدداً 2021 سال تا شبكه يبرابر به يابيدست يبرا را) يديخورش
 يهاپروژه. است شده معوقه FIT يهاپرداخت يافتادگعقب باعث كه است نيچ ريدپذيتجد يهايانرژ توسعه صندوق در

 بدون توانديم) يديخورش و( يباد برق نكهايبر يمبن يمركز دولت اعتقاد از و ،)اندشده بدتر يريگهمه اثر در فقط( موجود
 در كه را يخشك يباد يگاواتيگ 33.7 تيظرف از درصد 67 نيچ ،2020 سال در. كند رقابت سنگزغال يروين با ارانهي
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 شبكه يبرابر طرح اساس بر نيچ شده اعطا تيظرف شتريب و داد اختصاص خود به بود، شده اعطا هادهيمزا در يجهان سطح
 از شيب يباد يروين 2020 سال انيپا در و است كشور نايغرب و شمال در همچنان نيچ يباد يروين تيظرف اكثر .بود
 نيچ يتقاضا مراكز سمت به استقرار حال، نايبا. دادمي ليتشك را مناطق نايدر استان نيچند در تيظرف كل از درصد 20
 ليتشك را 2020 سال در ديجد شدهنصب تيظرف از درصد 40 مجموعاً كه جنوب و يمركز شرق در ترتيپرجمع مناطق در
 يشرق مغولستان سال طول در شبكه به متصلميرس يهاافزودن يبرا برتر يهااستان و مناطق. است داده ادامه دهند،يم
 باد ياصل مناطق كه ييآنجا از. بودند) گاواتيگ 5.2( يهب و) گاواتيگ 5.5( يشانش ،)گاواتيگ 6.6( هنان ،)گاواتيگ 6.8(

 كشور نايباد بخش استقرار، يبرا دسترس در يكمتر يهامكان و مداوم يهاتيمحدود با شوند،يم كينزد اشباع به نيچ در
 ييجا است، نيچ گسترده يساحل خط امتداد در يفراساحل يبادها ژهيوبه و شدهعيتوز يهانهيگز دنبال به ياندهيفزا طور به
  .است متمركز آن در ياقتصاد يهاتيفعال كه

 - است افتهي كاهش 2020 سال در نيچ در بالقوه يباد يانرژ ساعت تراوات 16.6 كه شودمي زده نيتخم ،يكل طور به
 شده يگذار هدف سقف از كمتر و 2019 سال در) ساعت تراوات 16.9( درصد 4 از سال، يبرا درصد 3 متوسط طور به

 همچنان منطقه سه هر اما بود، متمركز يغرب يداخل مغولستان و گانسو انگ،يكنيس در عمدتاً كاهش). درصد 5( يمل دولت
 افتي شيافزا) ساعت تراوات 466.5 به( درصد 15 يباد يانرژ از نيچ ديتول. بودند گذشته يهاسال به نسبت كاهش شاهد

 درصد 5.5 از( ديرس درصد 6.1 به 2020 سال در و بود شيافزا حال در وستهيپ طور به ديتول كل از يباد يانرژ سهم و
  ).2019 سال در

 به شده اضافه گاواتيگ 1.2 با است، شده برابر دو باًيتقر 2019 سال به نسبت هيترك ساالنه ساتيتأس ا،يآس نقاط ريسا در
 نظر از جهان برتر كشور 10 نيب در هيترك ،2017 سال از بار نياول يبرا). يخشك در همه( گاواتيگ 9.3 به كينزد مجموع

 دست در ديجد تيظرف گاواتيگ 5 حدود 2021 سال لياوا از. گرفت قرار نهم رتبه در و گرفت قرار شده اضافه تيظرف
 يانرژ به كشور نايديشد يوابستگ تا دهد گسترش را خود ريدپذيتجد يهايانرژ تيظرف است تالش در هيترك. بود ساخت
 سال در هيترك برق ديتول از درصد 8.4 يباد يانرژ. دهد كاهش را يمل كربن يردپا و كند جادايشغل دهد، كاهش را يواردات

  .است داده اختصاص خود به را 2020

 2006 سال از حداقل را خود ساالنه اضافه زانيم نيكمتر و كرد سقوط جهان در دهم به چهارم رتبه از اضافات نظر از هند
 2017 سال در هانصب. داد ادامه تيظرف كل يبرا چهارم رتبه به همچنان 2020 سال انيپا در حال، ناي با. كرد تجربه

 مناقصه نديفرآ به هادهيمزا يمعرف زمان از) 2019 سال در يجزئ شيافزا از ريغ به( و) گاواتيگ 4.1( ديرس خود اوج به
 رييتغ زمان از زين هند يباد يانرژ بخش در يمحل گذارانهيسرما تنوع و تعداد. است افتهي كاهش 2017 سال در يباد

  .اند شده متمركزتر ييايجغراف نظر از ساتيتاس كه يحال در ،هايحراج به. است افتهي كاهش

 ماهاراشترا و) گاواتيگ 8.2( گجرات ،)گاواتيگ 9.4( نادو ليتام كل، تيظرف نظر از هند برتر يهاالتاي،2020 سال انيپا در
 يانرژ هند، سراسر در. دادندمي ليتشك را كشور يباد يانرژ تيظرف كل از ٪59 به كينزد مجموعاً كه بودند) گاواتيگ 5(

) سپتامبر تا ژوئن( باد اوج فصل در ديتول ت،يظرف شيافزا رغميعل. كرد ديتول 2020 سال در را برق كل از درصد 5 حدود باد
 يبرا و بود باد سرعت رمعموليغ و توجه قابل كاهش ليدل به عمدتاً كه افت،ي كاهش درصد 24 ،2019 سال با سهيمقا در

  .افتي كاهش درصد 5 سال

  .كرد اضافه 2012 سال جز به گذشته سال هر به نسبت يشتريب تيظرف 2020 سال يانيپا ماه سه در متحده االتيا

 قابل يرهايتاخ) يريگهمه طول در( و نيزم تملك مجوز، صدور و شبكه به اتصال با مرتبط يهاچالش با هند باد بخش
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 ،2018-2017 سال در شده مناقصه تيظرف از ياديز مقدار سال، اواسط در. است شده مواجه پروژه ساز و ساخت توجه
 نبود، نيآنال هنوز دانستند،يم اجرا رقابليغ را آن دهندگانتوسعه از يبرخ كه نييپا برنده يهاتعرفه و هاچالش نايليدل به
 يانرژ ندهاييهامناقصه از تعرفه يهاسقف حذف يبرا را ييهابرنامه هند دولت. شوديم دشوار يمال نيتأم ليدل نيهم به و

 سال اواخر در حال، نايبا. كرد حذف را گذارانهيسرما عالقه مورد در يديكل يهاتيمحدود و كرد اعالم) يديخورش و( يباد
 تملك با همراه نييپا يهاتعرفه ليدل به كشور، نايمنابع يباال ليپتانس رغميعل كه كردند اعالم يياروپا شركت دو ،2020

  .كرد نخواهند شركت هند دهيمزا در شبكه، به اتصال مشكالت و نيزم

 ايآس چهارم رتبه در گاواتيگ 4.4 مجموع در) 2019 سال در كشور ساتيتاس دوبرابر( گاواتيگ 0.6 ركورد افزودن با ژاپن
. بود كشور سخاوتمندانه خوراك تعرفه از يناش يفراساحل چه و يخشك در چه توسعه دست در يهاپروژه شيافزا. گرفت قرار

 و خود يانرژ بيترك كردن سبز دنبال به زيخ نفت كشور نايرايز آورد، نيآنال را گاواتيگ 0.3 سال طول در قزاقستان
 سال در را يباد برق ديجد تيظرف كه منطقه يكشورها گريد. است 2050 سال تا ريدپذيتجد برق درصد 50 به يابيدست

 از مگاوات، 160( كره يجمهور ،)شده اضافه مگاوات 48( پاكستان. بودند) مگاوات 74( پهيتا نيچ كردند، نصب 2020
 شده يزير برنامه يانقضا با بازار آن در كه ،)مگاوات 125( تناميو و) مگاوات 88( النكايسر ،)فراساحل مگاوات 60 جمله
FIT، بود. برق يتقاضا عيسر رشد و يباد يهانيتورب هيسرما نهيهز در كاهش  

 72( آنها اكثر كه كرد اضافه را) 2019 سال به نسبت يدرصد 62 شيافزا( گاواتيگ 22 به كينزد ركورد كايآمر قاره
 85 كه كرد يانداز راه 2020 سال در را ديجد تيظرف گاواتيگ 16.9 كشور ناي.اند شده نصب متحده االتايدر) درصد
 چهارم ماهه سه در نيآنال صورت به كه متحده االتاي تيظرف. است داشته شيافزا 2019 سال ساتيتاس به نسبت درصد
 التاي ،يمتوال سال نينهم يبرا. بود ساالنه شده افزوده تيظرف از شتريب 2012 سال جز به گذشته سال هر يبرا شد، عرضه
 نگيوميوا گاوات،يگ. بود) 1.5( وواايآن از پس و) گاواتيگ 4.2( يباد برق ساالنه ساتيتاس در شتازيپ تگزاس گاز و نفت

 122.5 به متحده االتايتيظرف كل سال، انيپا در). گاواتيگ 1( يسوريم و) گاواتيگ 1.1( ينويلاي،)گاواتيگ 1.1(
 درصد 27 داشتن با تگزاس. است يكاف متحده االتايمتوسط خانه ونيليم 38 از شيب برق نيتام يبرا كه ديرس گاواتيگ
 يجهان پنجم رتبه بود، كشور كي تگزاس اگر. است) گاواتيگ 33.1( كل تيظرف شتازيپ همچنان متحده االتايتيظرف كل از
  .داشت خواهد انباشته ساتيتاس نظر از را

 فدرال% 100 ديتول ياتيمال اعتبار الوقوع بيقر حذف با متحده االتايبازار ركورد، شيافزا با گذشته يهاسال همانند
)48PTC (حركت به شد، ديتمد سال انيپا در مجدداً و شد اعطا ساله كي ديتمد 2019 سال اواخر در كه سال، انيپا در 

 تيمالك قيطر از( برق و آب يهاشركت كه همانطور داشت، نقش زين هاشركت يسو از تقاضا. 2020 سال انيپا تا. آمد در
 دستورات و يداريپا اهداف ،يمشتر حاتيترج كردن برآورده هدف با) قرارداد خريد برق  قيطر از اول درجه در و ميمستق
 است بوده گاواتيگ 5.4 سال يبرا متحده االتاييباد يانرژ يهاقرارداد خريد برق. داشتند نقش يالتايRPS نيقوان تحت
  .است افتهي كاهش كرونا از يناش نانياطم عدم ليدل به يحد تا حداقل قبل سال دو به نسبت كه

 يحال در است، داده اختصاص خود به 2020 سال در را متحده االتاييشهر اسيمق در برق ديتول از درصد 8.4 يباد يانرژ
 نيبزرگتر تگزاس، در. است آن از قبل دهه كي سهم برابر چهار باًيتقر و بوده درصد 7.3 ،2019 سال در زانيم نايكه

 و آب اسيمق در ديتول از درصد 20 باًيتقر و كرد عبور سنگ زغال از بار نياول يبرا باد يانرژ كشور، برق كننده مصرف
 ،)درصد 43( كانزاس ،)درصد 58( وواايجمله از گريد التاي 10 حداقل در يباد يانرژ. داد اختصاص خود به را التاينايبرق
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 ،)49SPP( يغرب جنوب برق استخر. بود شاهد سال يبرا را يباالتر سهم) درصد 31( يشمال يداكوتا و) درصد 35( اوكالهما
 و كرد ليتبد برق ياصل منبع به را باد يانرژ كه شد ليتبد متحده االتايشبكه اپراتور نياول به ،ايمنطقه انتقال سازمان كي
 دهد،مي پوشش را يمركز دشت دوريكر در هاالتاينيزتريبادخ از يبرخ كه ،SPP. گرفت يشيپ يعيطب گاز و سنگ زغال از

 يبرا كارآمد يفروش عمده بازار و ژنراتورها از متنوع يبيترك ق،يدق ينيب شيپ بر و است يقو انتقال ستميس كي يدارا
  .است يمتك ريمتغ ريدپذيتجد يهايانرژ از ييباال سهم تيريمد

 ياتيمال ارزش شيافزا به مربوط يهاچالش گزارش به دهندگانتوسعه متحده، االتايسراسر در فراوان يهاشرفتيپ رغميعل
 ياستانداردها و محدود ياتيمال سهام عرضه ،ياقتصاد نانياطم عدم ليدل به هستند، توسعه حال در قبالً كه ييهاپروژه يبرا

 بودن دسترس در و پروژه يابي مكان به مربوط يهاچالش با ايندهيفزا طور به ديجد يهاپروژه. دادند ادامه يدهوام سخت
 مانند ،هاالتاييبرخ در يباد يانرژ يهاپروژه يبرا مناطق نيبهتر از ياريبس. هستند مواجه شبكه تراكم نيهمچن و منابع

 يهانهيهز و شبكه ازدحام كه يحال در اند، كرده جادايييهاتيممنوع ديجد توسعه يبرا اي اند افتهي توسعه قبالً ا،يفرنيكال
 كه ييهاپروژه از ياريبس جمله از - هاپروژه. است شده) يديخورش و( يباد يروين نيچند لغو به منجر مربوطه انتقال ارتقاء
  د.بودن كرده نيتضم	كشور از منطقه هر در باًيتقر را هاخريد برققرارداد  قبالً

 قاره در مانده يباق ساتيتأس شتريب و ،)گاواتيگ 0.2 از كمتر افزودن با( داشت يكند نسبتاً سال 2020 سال در كانادا
 بيآس يريگهمه توسط يسخت به ياقتصاد نظر از منطقه نايكه يطيشرا در يحت. بودند بيكارائ و نيالت يكايآمر در كايآمر
 نظر از هشتم و شدن اضافه يبرا يجهان سوم رتبه در ليبرز و شد نيآنال ديجد تيظرف گاواتيگ 4.7 ركورد بود، دهيد

 عيسر به سال انيپا در كشور 26 حداقل در يباد يانرژ تيظرف گاواتيگ 33.9 حدود با يباد يانرژ. گرفت قرار كل تيظرف
  .است شده ليتبد منطقه رشد حال در يانرژ منبع نيتر

 توجه قابل شيافزا ناي.كرد اضافه گاواتيگ 17.7 مجموع در ،2019 سال در كشور ساتيتاس برابر سه گاوات،يگ 2.3 ليبرز
 ليبرز در يباد يانرژ يرقابت يهامتيق از يناش ،يمحل يهاقرارداد خريد برق  قيطر از شده گرفته كار به تيظرف لطف به
 يباد يانرژ. كرد يزيربرنامه 2021 سال يبرا را آنها اما كرد، لغو يريگهمه ليدل به 2020 سال در را هاحراج دولت. بود
  .دهديم ليتشك را 2020 سال در كشور برق ديتول كل از) ساعت تراوات 56.5( درصد 9.7

 0.6( كيمكز. هستند ركورددار يهاسال با دو هر منطقه، نايدر ليبرز از پس) گاواتيگ 0.7( يليش و) گاواتيگ 1( نيآرژانت
 نصب 10 نيب در يبند رتبه سال دو از پس. كردند اضافه تيظرف به زين) مگاوات 38( پرو و) مگاوات 66( پاناما ،)مگاوات
 آمدن كار يرو زمان از شده انجام ينظارت راتييتغ و هااستيس ليدل به 2020 سال در كيمكز بازار جهان، برتر كننده
 كاهش درصد 45 ،2019 سال در دولت يرهبر تحت برق يهاحراج لغو جمله از  2018 سال اواخر در ديجد فدرال دولت

  .افتي

 يتوجه قابل نانياطم عدم و است برده نيب از را ريدپذيتجد منابع ريسا و باد يانرژ از حاصل برق يريپذ رقابت راتييتغ نيا
 به محدود يدسترس و ياجتماع رشيپذ مسائل .است كرده جادايبالقوه يخصوص دهندگان توسعه و گذاران هيسرما يبرا را

 2020 سال در باًيتقر كيمكز در يشركت ديخر يبرا قرارداد خريد برق . است شده كيمكز باد يانرژ توسعه مانع زين شبكه
  .كرد امضا را يشركت ريدپذيتجد يانرژ گاواتيگ 1 ركورد سال آن در ليبرز كه يحال در شد، خشك

 ،)2019 سال به نسبت درصد 7 به كينزد يكينزد( كرد اضافه يباد برق ديجد تيظرف گاواتيگ 13.8 2020 سال در اروپا
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 ليدل به. رساندمي گاواتيگ 210.4 به كينزد به را منطقه نايمجموع و كندمي كار ساحل از خارج در آن درصد 21 كه
 ادامه نيهمچن و كاالها، و افراد ييجابجا در تيمحدود و كرونا با مرتبط نيتأم رهيزنج اختالالت از يناش يانداز راه در ريتأخ
 ريسا مانند. بود انتظار حد از كمتر يخشك در شده اضافه موارد) آلمان ژهيو به( كشورها يبرخ در مجوز صدور در ريتأخ

 2020 سال وجود، نايبا. است افتهي كاهش ها FIT يجيتدر حذف با رياخ يهاسال در گذاران هيسرما تعداد و تنوع مناطق،
  .بود 2019 و 2017 يهاسال از پس ديجد يهانصب يبرا اروپا بزرگ سال نيسوم

 گاواتيگ 1.5 نروژ. است داشته هيروس ونيفدراس و نروژ در را شيافزا نيشتريب ساالنه شدن اضافه اروپا، هياتحاد از خارج در
 گاواتيگ 1( اروپا يباد مزرعه نيبزرگتر 91. يخشك در گاواتيگ 4 به كينزد مجموع در كرد، اضافه يخشك تيظرف به

 يمحل داران گله بر پروژه نايبالقوه اثرات به نسبت اعتراضات و كشور نايبرق نييپا متيق رغميعل شد، ليتكم نروژ در) فوسن
 اعطا تيظرف رايز داد، شيافزا) گاواتيگ 0.7 افزودن با( برابر چهار از شيب را خود تيظرف هيروس ونيفدراس. يشمال گوزن
 ونيفدراس اگرچه. بود گاواتيگ 0.9 سال انيپا مجموع در و كرد شدن نيآنال به شروع 2018 سال در يحراج كي در شده
 در( شده اعطا تيظرف است، كرده يداخل يباد صنعت و بازار توسعه به شروع تازه كه است جهان بزرگ اقتصاد تنها هيروس

  .ابدي ادامه نيآنال صورت به 2024 سال تا ديبا) گاواتيگ 3.3 مجموع

 سال در بود، جهان سطح در بزرگ كننده نصب نيسوم و اروپا در كننده نصب نيبزرگتر قبل سال كي فقط كه ا،يتانيبر در
 24.2 مجموع در و شد اضافه ساحل از خارج به آن شتريب كه ديرس گاواتيگ 0.6 به و افتي كاهش درصد 75 ،2020

 2020 سال در ايتانيبر دولت ،يخشك) يديخورش اي( يباد يروين ازميعمو تيحما بدون سال پنج از پس. بود گاواتيگ
 به 2019 سال به نسبت باد ديتول. بود خواهد تفاوت يقراردادها طرح در مشاركت به مجاز مجددا يفناور نايكه كرد اعالم

 شيافزا درصد 26 ديتول آن در كه ا،يدر در ژهيو به باد، مساعد طيشرا ليدل به آن از شتريب يحت و تيظرف شيافزا ليدل
 در يباد مزرعه 100 از شيب سال، طول در. افتي شيافزا درصد 18 رفت، فراتر يخشك ديتول از بار نياول يبرا و افتي

 تيحاكم يكدها. كرد يتعادل خدمات ارائه به قادر را آنها و كردند شركت يريپذانعطاف بازار شيآزما در ايتانيبر سراسر
  .كنند ارائه را »موجود قدرت« يهاگناليس تا دارند ازين ايتانيبر ديجد يباد مزارع به صنعت

 2.4 و يخشك گاواتيگ 8.4( گاواتيگ 10.8 باًيتقر كه بود شده نصب اتحاديه اروپا در اروپا در ديجد تيظرف نيشتريب
 27 سراسر در. آورد ارمغان به نيآنال صورت به را) انداختن كار از حساب( گاواتيگ 10.4 خالص اي) فراساحل گاواتيگ

 افتهي كاهش 2019 سال در كشور 18 به نسبت كه شدند افزوده تيظرف به 2020 سال طول در كشور 16 عضو، كشور
 كاهش كشورها همه در هانصب كشورها، از يمعدود تعداد جز به است، بوده 2019 سال از كمتر ياندك ساالنه شيافزا. است

 گاواتيگ 14.6 و يخشك در گاواتيگ 164.7 كه رساند انيپا به يانرژ گاواتيگ 179.3 با را سال اروپا هياتحاد. است افتهي
  .است يفراساحل

 يبرا سكير كاهش و مجوز صدور ليتسه ،ياجتماع رشيپذ شيافزا به Zeewolde يهلند پروژه جامعه ساختار
  .كرد كمك بالقوه گذارانهيسرما

 1.7( اياسپان ،)گاواتيگ 2 افزودن( هلند - برتر كشور پنج با بود، متمركز نسبتاً دوباره اروپا هياتحاد يباد يانرژ ساالنه بازار
 خود به را كل از درصد 70 -) گاواتيگ 1( سوئد و) گاواتيگ 1.3( فرانسه ،)گاواتيگ 1.7 به كينزد( آلمان ،)گاواتيگ

 0.05 از( شده نصب گاواتيگ 0.7 با زين لهستان اما نداشت، قرار برتر يكشورها انيم در لهستان اگرچه. است داده اختصاص
 يكشورها. كرد كمك كشورها ريسا در كاهش تعادل به كه بود شاهد 2019 سال به نسبت را يتوجه قابل جهش) گاواتيگ
  .بودند سوئد و ايتالايفرانسه، ا،ياسپان آلمان، سال انيپا در يتجمع تيظرف در شرويپ
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 سال در گاواتيگ 0.3 از( گاواتيگ 2 به كينزد و گرفت قرار يجهان چهارم رتبه در و بود اروپا در كننده نصب نيبرتر هلند
 يفراساحل پروژه نيبزرگتر و بود يفراساحل ديجد تيظرف شتريب. كرد اضافه گاواتيگ 6.8 مجموع بهو ) افتي شيافزا 2019
 ،يمحل ساكنان از نفر 200 از متشكل يتعاون ،2020 سال اواسط در. شد يانداز راه كامل طور به دسامبر ماه در كشور

 آمستردام يكينزد در روين ديتجد پروژه يمال نيتام و نيتورب نيتام يقراردادها ،يخشك در گذاران هيسرما ريسا و كشاورزان
 مزرعه نيبزرگتر كه روديم انتظار Zeewolde يگاواتيگ 0.3 پروژه ،2021-2022 يهاسال در ليتكم از پس. بستند را
 ياجتماع رشيپذ شيافزا به جامعه ساختار. باشد اروپا در جامعه به متعلق يباد برق پروژه نيبزرگتر و هلند در يخشك يباد

 جامعه تيمالك دارد قصد هلند دولت. كرد كمك بالقوه يمال كنندگان نيتام يبرا سكير كاهش و مجوز صدور ليتسه پروژه،
 سال تا) يديخورش و( يباد ديجد يهاپروژه از درصد 50 به 2020 سال در يباد يانرژ تيظرف از يكوچك بخش تنها از را

  .دهد شيافزا 2030

 جهان در يجهان تيظرف نيپنجم و منطقه دوم رتبه در گاواتيگ 27.4 مجموع به گاواتيگ 1.7 از شيب افزودن با اياسپان
 يعني) 2020 سال در شده نييتع( دولت هدف از كمتر و 2019 سال در نيآنال گاواتيگ 2.2 از كه يحال در. گرفت قرار
. دارد 2018 تا 2009 يهاسال يط ساالنه ساتيتاس به نسبت يتوجه قابل شيافزا ،2030 سال تا سال در گاواتيگ 2.2
 يهايانرژ ريسا و يباد تيظرف يبرا را يديجد دهيمزا سميمكان كه يدستور. كرد بيتصو اياسپان ،2020 سال اواخر در

 خود به 2020 سال در را اياسپان برق ديتول از درصد 21.9 باد يانرژ. كندمي ميتنظ 2025-2020 دوره يبرا ريدپذيتجد
  .است داده اختصاص

 زانيم نيكمتر تيظرف شيافزا مجموع اما است، ديجد تيظرف نظر از جهان ششم و) اروپا كل و( اروپا هياتحاد نيسوم آلمان
 54.9( گاواتيگ 62.6 مجموع به) خالص گاواتيگ 1.4( گاواتيگ 1.7 باًيتقر آلمان. است بوده كشور نايدهه كي در
  .كرد اضافه) فراساحل در گاواتيگ 7.7 و يخشك گاواتيگ

 از پس كاهش سال دو از پس. است داشته كاهش درصد 80 2019 سال به نسبت) گاواتيگ 0.2( يفراساحل ساتيتاس
 سطح نيترنييپا نيدوم در اما افت،ي شيافزا درصد 33 باًيتقر يخشك يهاافزوده مناقصه، به خوراك استيس از آلمان رييتغ

 از يمتوال سال نيدوم يبرا ،2020 سال طول در يمل برق ناخالص مصرف) ساعت تراوات 131. (بود 2010 سال از خود
  .رفت فراتر) تينيل( ايقهوه سنگ زغال

 هفت از مورد شش شامل( است بوده مجاز زانيم از كمتر يخشك تيظرف يبرا آلمان يهادهيمزا شتريب ر،ياخ يهاسال در
 عبارتند دارند قرار افت نايپشت كه يعوامل. است افتهي كاهش يتوجه قابل زانيم به ساالنه استقرار و ،)2020 سال در مورد

 هيسرما تعداد رايز ،يمحل انيحام كاهش و دهيچيپ يزير برنامه يهاهيرو ،هاالتاييبرخ در يابي مكان محدودكننده نيقوان از
 توسعه عمدتا( كنندگان شركت از يمحدود نسبتاً تعداد توسط ايندهيفزا طور به هاپروژه و است افتهي كاهش يمحل گذاران

 طيشرا واجد مجاز يهاپروژه وجود عدم به منجر هم با هاشرفتيپ ناي.شوندمي يزير برنامه) بزرگتر اسيمق در دهندگان
  .است شده مناقصه نديفرآ در رقابت يبرا

 طول سال دو از شيب ماهه، 10 يخيتار نيانگيم با سهيمقا در يخشك در باد مجوز صدور نديفرآ ،2020 سال اواسط از
 در يگذارهيسرما كاهش باعث زين ينينشعقب يريگفاصله نيقوان در ياحتمال راتييتغ مورد در نانياطم عدم .ديكش
 يگذار فاصله نيقوان مورد در را يينها ارياخت فدرال دولت ،2020 سال اواسط در. است شده يخشك ديجد يهاتيظرف
 هدف د،يرس بيتصو به 2020 سال انيپا در كه) 2021	EEG( آلمان ريدپذيتجد يانرژ منابع ديجد قانون. داد هاالتايبه

  .كرد نييتع 2030 سال تا) يفراساحل گاواتيگ 20 و( يخشك در يباد يروين گاواتيگ 71 مجموع يبرا را يديجد
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 تراوات 417 از( كرد ديتول ساعت تراوات 458 حدود 2020 سال در باد يانرژ مجموع، در ايتانيبر و اروپا هياتحاد يبرا
 را) ييايدر باد با درصد 3 و يخشك باد با درصد 13.4( برق يتقاضا كل از درصد 16.4 حدود و) 2019 سال در ساعت
 كاهش و سال لياوا در باد وزش طيشرا ،ياضاف تيظرف از يناش 2019 سال به نسبت سهم شيافزا درصد. كرد برآورده
  .است ديكوو با مرتبط يهاتيمحدود ليدل به برق يتقاضا

 يبرا وزلندين كه يحال در است، داده اختصاص خود به را ديجد ساتيتاس نيشتريب همچنان اياسترال ،يجنوب آرام انوسياق در
 يبرا هم گاوات،يگ 1.1 با اياسترال ،يمتوال سال نيدوم يبرا. است افزوده) گاواتيگ 0.1( تيظرف به 2015 سال از بار نياول
 همه( گاواتيگ 7.4 به كينزد مجموع يبرا ديجد يباد مزرعه 10 در. است كرده ثبت را يركورد يخروج هم و ساتيتاس

 دست به را يديجد تيظرف ركورد نيهمچن يشركت يهاقرارداد خريد برق تحت ريدپذيتجد تيظرف. شد نيآنال) يخشك
 را 2020 سال در شده قرارداد گاواتيگ 1.3 از) يديخورش كيفتوولتائ هيبق( درصد 41 يباد يانرژ كه يطور به آورد،
 جامعه با منافع يگذار اشتراك به تياهم و كندمي فااي ايندهيفزا نقش اياسترال در زين جامعه مشاركت. دهدمي ليتشك
  .شودمي شناخته تيرسم به ايندهيفزا طور به صنعت در پروژه موفق توسعه يبرا يمحل

 كشور، نايديتول كل از درصد 9.9 اي ،)2019 سال به نسبت يدرصد 16 شيافزا( ساعت تراوات 22.6 ديتول با باد يانرژ
 7/29( ايكتوريو در يمحل ديتول سهم نيشتريب منفرد، يهاالتايانيم در. بود اياسترال ريدپذيتجد يانرژ منبع نيبزرگتر دوباره
 تيظرف و تعداد عيسر شيافزا. است داده رخ) درصد 4/20( ولز ساوت وين و) درصد 9/25( يجنوب ياياسترال ،)درصد
 و اتصال مداوم مشكالت با كشد،مي چالش به را شبكه همچنان آنها يخروج و) يديخورش و( يباد برق بزرگ يهاپروژه
  . دهند كاهش را شبكه بر فشار رودمي انتظار كه كردند اعالم را ريدپذيتجد يهايانرژ مناطق يالتايدولت نيچند. انتقال

 رغميعل بود، 2019 سال با برابر باًيتقر كه كردند نصب يباد برق تيظرف گاواتيگ 0.8 از شيب مجموع در انهيخاورم و قايآفر
 63 به كينزد شده، افزوده گاواتيگ 0.5 از شيب با يجنوب يقايآفر. پروژه نصب و نيتأم رهيزنج بر ريگ همه يماريب ريتأث

 يباد مزرعه نياول كامل طور به كه ،)گاواتيگ 0.1( سنگال آن از پس است، داده اختصاص خود به را هاشيافزا ناياز درصد
 قرار بود، ساخت دست در ياضاف پروژه نيچند آن در كه ،)گاواتيگ 0.1 به كينزد( مراكش و كرد، يانداز راه را خود يتجار
  .دارند

 انيپا در. كرد ليتكم را خود يباد يتجار پروژه نياول ايتانزان و كردند اضافه را خود تيظرف زين ايتانزان و مصر ران،اي اردن،
 كه داشتند) يخشك همه( يباد يروين تيظرف گاواتيگ 7.3 مجموع در انهيخاورم در كشور 5 و قايآفر در كشور 13 سال،

  . داشتند قرار) گيگاوات 1.3( مراكش و) گاواتيگ 1.5( مصر ،)گاواتيگ 2.5( يجنوب يقايآفر در آنها شتريب

 برق يهانهيهز كاهش خود، يانرژ بيترك به دنيبخش تنوع يبرا) يديخورش و( يباد برق نصب حال در منطقه يكشورها
 خود گاز و نفت شتريب كردن آزاد و يواردات سوخت و برق به اتكا كاهش نده،يفزا يتقاضا نيتام نيع در واحد هر يازا به
  .هستند صادرات يبرا

 يكاربر اسيمق در يباد پروژه نياول ،يوپيات از يواردات برق به خود ديشد ياتكا بردن نيب از يبرا يبوتيج مثال، عنوان به
 يبرا ،يآب يانرژ و يليفس يهاسوخت به اتكا كاهش يبرا زين غنا و كرد يزيربرنامه 2020 سال در را خود) مگاوات 59(
 قايآفر هم حال، نايبا. است بوده ديتول كاهش شاهد رودخانه انيجر كاهش با كه. كرد يزيربرنامه يباد تيظرف گاواتيگ 1
 كنندهتيرحمايغ اي نامشخص يهااستيس جمله از ،يباد يانرژ شتريب استقرار يبرا ييهاچالش با همچنان انهيخاورم هم و
  .بودند مواجه مصرف، از يناش خطرات و انتقال يهارساختيز در تنگناها برق، بازار يهاچارچوب و
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 را گاواتيگ 6.1 به كينزد متحده، االتاينيهمچن و ايآس در كشور دو و اروپا در كشور پنج ،يفراساحل يباد يروين بخش در
 كه يباد يهانيتورب. رساندند گاواتيگ 35.3 از شيب به را يجهان يفراساحل يتجمع تيظرف و كردند وصل 2020 سال در
 دهنديم ليتشك را 2020 سال در شده نصب يجهان يباد روگاهين ديجد تيظرف كل از درصد 6.5 كننديم كار فراساحل در
 درصد 5 از( دهنديم ليتشك را سال انيپا در كل تيظرف از درصد 4.7 و) است افتهي كاهش 2019 سال در درصد 10 از(

 ديجد ساتيتاس ازميين از شيب و بود بخش نايشتازيپ يمتوال سال نيدوم يبرا نيچ). است افتهي كاهش 2019 سال در
  .كرد نصب را يمابق اكثر اروپا و داد اختصاص خود به را

 بود ممكن. رساند گاواتيگ 10 حدود به را درصد 44 مجموع كه كرد اضافه را يفراساحل تيظرف گاواتيگ 3.1 ركورد نيچ
 كمبود و نيتام رهيزنج مشكالت جمله از ييتنگناها ليدل به شرفتيپ اما شود، يانداز راه 2020 سال در يشتريب تيظرف
 يينها 2021 سال انيپا از قبل را هاپروژه تا داشتند عجله دهندگان توسعه. شد متوقف ييايدر نيتورب نصب يهايكشت

 شيب هم با گوانگدونگ و انيفوج سو، انگيج. برسد انيپا به يفراساحل يباد يانرژ يبرا يمل FIT است قرار كه يزمان كنند،
 يساحل يهااستان ريسا و هااستان ناي .داشتند ارياخت در 2020 سال انيپا در را نيچ يفراساحل تيظرف از درصد 80 از

  .اندكرده نييتع 2030 سال تا تيظرف گاواتيگ 60 به كينزد مجموع در ييايدر يباد تيظرف يبرا ياهداف

 يباد هاي دهيمزا نياول ژاپن. كرد اضافه يفراساحل يباد يروين تيظرف مگاوات 60 كره يجمهور ا،يآس گريد يجاها در
 از خارج در ساخت دست در پروژه سه پهيتا نيچ و. كرد، يانداز راه راشناور  يباد دهيمزا دهيمزا جمله از خود يفراساحل
 2030 سال تا يفراساحل تيظرف گاواتيگ 12 تا دارد نظر در كره يجمهور. داشتند گاواتيگ 0.7 كل تيظرف با كشور

 تا يفراساحل تيظرف گاواتيگ 10 آن اساس بر كه كرد منتشر را خود انداز چشم سند ژاپن 2020 دسامبر در و كند ديتول
  .باشدمي 2040 سال تا گاواتيگ 45 تا 30 و 2030 سال

 قرارداد خريد برق  نيبزرگتر( يگاواتيگ 0.9 يباد پروژه كي يخروج كل يبرا قرارداد خريد برق  كي ،2020 يجوال در
 آغاز 2025 سال در آن ساخت است قرار كه شد امضا پهيتا نيچ يغرب سواحل در) زمان آن در جهان ريدپذيتجد يانرژ
 ليدل به هاشركت عالقه اما است، شده امضا ييايدر يباد يانرژ يبرا يجهان سطح در يشركتميك نسبتا يقراردادها. شود
 قرارداد شش. است شيافزا حال در هانهيهز كاهش و كنواختي نسبتا ديتول مشخصات باال، تيظرف عوامل د،يتول بزرگ اسيمق

 دركه  اول مورد شش از پس شد، امضا ايتانيبر و آلمان ك،يبلژ در ييهاپروژه يبرا اروپا در زين ديجد ييايدر خريد برق
 در درآمد نيتضم يبرا دهندگان توسعه يبرا مهم ايلهيوس به هاقرارداد خريد برق امضا شده بود. 2019-2018 يهاسال

  .اند شده ليتبد درازمدت

 يدرصد 20 كاهش( گاواتيگ 2.9 2020 سال در منطقه ناي .است جهان يفراساحل تيظرف شتريب زبانيم همچنان اروپا
 تيظرف هلند. رساند گاواتيگ 25 به را منطقه مجموع كه كرد اضافه شده ليتكم يباد مزرعه 9 در) 2019 سال به نسبت

 پس. داد اختصاص خود به را اروپا ساتيتاس ازميين از شيب و) گاواتيگ 1.5 افزودن( كرد برابر دو از شيب را خود يفراساحل
 به كينزد( پرتغال و) گاواتيگ 0.2( آلمان ،)گاواتيگ 0.5( ايتانيبر داشت، ركورد سال كي كه) گاواتيگ 0.7( كيبلژ آن از

  .گرفتند قرار) مگاوات 17

 شكاف ليدل به بلكه تعهد، شدن متزلزل ليدل به نه است، دهيرس خود سطح نيتر نييپا به 2016 سال از ايتانيبر ساتيتاس
 آلمان	.شد نصب ندهايدر ميعظ يباد يهاروگاهين يبرا هاتيسا يساز آماده يبرا ييهاهيپا و ،يدولت يقرارداد يدورها نيب

 انيپا در يديجد ييايدر يباد يروين يهاپروژه نكهايبدون است، داشته گذشته دهه كي به كينزد در را خود تعداد نيكمتر
 اساس بر حال، ناي با. بودند شده نصب مناقصه تحت شده يزيربرنامه يهاپروژه تمام رايز هستند، ساخت دست در سال
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 زانيم به را ييايدر مناقصه حجم است قرار آلمان شد، االجرا الزم 2020 دسامبر در كه يفراساحل باد يانرژ ديجد قانون
. كرد ليتكم را Atlantic	Windfloat يباد مزرعه پرتغال، توسط شناور نيتورب دو شدن اضافه. دهد شيافزا يتوجه قابل

 7 از شيب ندهايدهه يبرا منطقه در شناور يباد يهاپروژه لوله خط و ديرس مگاوات 62 به اروپا شناور تيظرف مجموع
  .است گاواتيگ

 هلند ،%)31( آلمان ،%)42( ايتانيبر: دادند ادامه اروپا يفراساحل تيظرف تمام باًيتقر يزبانيم به كشور پنج سال، انيپا در
   ).%7( دانمارك و) %9( كيبلژ ،)10%(

 يهارساختيز شامل( ندهايتيظرف گاواتيگ 7.1 يبرا يمال نيتام) دالر ارديليم 32.3( وروي ارديليم 26.3 ركورد سال نيا
 2019 سال در) دالر ارديليم 7.37( وروي ارديليم 6 از رقم ناي .آورد ارمغان به را فرانسه و آلمان ا،يتانيبر سواحل در) انتقال

 دادند، شيافزا يفراساحل يباد يروين تيظرف يبرا را خود ندهيآ اهداف كشور نيچند ،2020 سال در. است افتهي شيافزا
 15 از آن 2030 هدف آلمان و) داد شيافزا گاواتيگ 40 به گاواتيگ 30 از را خود 2030 سال هدف( ايتانيبر جمله از
 2030 سال تا يفراساحل يباد يانرژ يبرا دولت تعهدات كل ،2021 سال لياوا از. افتي شيافزا گاواتيگ 20 به گاواتيگ
  .ديرس گاواتيگ 111 به

 يباد يروين تيظرف گاواتيگ 28.1 مجموع تا داشتند قصد يشرق التاي شش و افتي شيافزا زين متحده االتايدر اهداف
 گاواتيگ 28.9 مجموع در يدولت تداركات تعهدات ،2020 سال لياوا تا. كنند نيآنال 2030-2035 دوره تا را ييايدر
 نايپروژه نياول. ماند يباق كم يواقع نصب حال، نايبا. داشت قرار اتصاالت صف در سال اواسط تا گريد گاواتيگ 55.9 و بود

 مجموع و شد ليتكم 2020 سال در ا،ينيرجيو سواحل در يمگاوات 12 يلوتيپا كي شد، نصب فدرال يهاآب در كه كشور
  .رساند مگاوات 42 به را متحده االتاييفراساحل تيظرف

. كرد صادر را گاواتيگ 2.5 يبرا دوم درخواست وركيوين التاي :از عبارتند 2020 سال در متحده االتايتحوالت ريسا
 يگاواتيگ 0.8 پروژه يبرا را ييقراردادها ماساچوست. كرد اعالم را گاواتيگ 0.6 يبرا شنهاديپ درخواست لندايرود

Mayflower	Wind انايزيلوئ و. كرد حركت جلو به نبرد اجازه هاسال از پس يراي اچهيدر در شكن خي پروژه. كرد دييتا 
 لياوا در. كردند ايگلخانه يگازها انتشار كاهش و شغل جاداييبرا كيمكز جيخل در ييايدر باد ليپتانس يبررس به شروع
  .كرد افتيدر را فدرال يينها دييتا) ماساچوست( نديو اردينيو يگاواتيگ 0.8 پروژه ،2021 سال

 بهره حال در يفراساحل يباد تيظرف) يشمال يكايآمر در 1 و ايآس در 5 اروپا، در 12( كشور 18 ،2020 سال انيپا تا
 حفظ) گاواتيگ 10.4( كل تيظرف يبرا را خود يشتازيپ ايتانيبر. نداشت يرييتغ 2019 سال به نسبت كه داشتند يبردار
 و) گاواتيگ 2.6( هلند ،)گاواتيگ 7.7( آلمان از كه ،)گاواتيگ 10. (گرفت قرار يبعد يهارده در نيچ آن از پس و كرد
 70 حدود اروپا. گرفتند يشيپ 2020 سال در) گاواتيگ 1.7( دانمارك از دو هر كه گرفت، يشيپ) گاواتيگ 2.3( كيبلژ

 2018 سال در درصد 79 و 2019 سال در درصد 75 از. بود داده يجا خود در را يجهان يفراساحل تيظرف از درصد
 گاواتيگ 82 جهان، سراسر در .)دينيبب را36 ريتصو. (دهدمي ليتشك را هيبق باًيتقر) نيچ عمدتاً( ايآس و است، افتهي كاهش
. بود دهيرس يمال بسته به اي بود شده دييتا ينظارت يندهايفرآ قيطر از بود، ساخت دست در يفراساحل تيظرف از ياضاف

 گاز و نفت در يگذار هيسرما از 2020 سال در بار نياول يبرا يفراساحل يباد يانرژ به متعهد يجهان هيسرما مخارج
  .گرفت يشيپ يفراساحل
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  2020-2010 منطقه، اساس بر بادي نيروي فراساحل جهاني ظرفيت 36 ريتصو

  .شودمي يشمال يكايآمر نيهمچن و ايآس هيبق شامل جهان هيبق

 سال در بودند، ينوساز آماده ياقتصاد ليدال به اي بود دهيرس انيپا به دشانيمف عمر كه يباد يهانيتورب انداختن كار از
 را تيظرف گاواتيگ 0.4 باًيتقر كشور هفت اروپا، در. شد زده نيتخم جهان كشور 10 در گاواتيگ 0.5 مجموع در 2020

) مگاوات 62( دانمارك و) مگاوات 64( شياتر ،)مگاوات 222( آلمان يرهبر به يخشك در آن همه كه كردند خارج مدار از
 و كرد خارج رده از را تيظرف مگاوات 74 حدود متحده االتاي.انگلستان و لوكزامبورگ فرانسه، ك،يبلژ در كمتر ريمقاد و
 توانديم بلكه ست،ين پروژه كي انيپا يمعنا به الزاماً افتادن كار از. شد حذف كره يجمهور و ژاپن در اتيعمل از ماندهيباق
  . شدند روين ديتجد شده خارج رده از يهاپروژه از يبرخ. كند هموار كارآمدتر و ترشرفتهيپ يفناور با مجدد تيتقو يبرا را راه

  يباد برق صنعت 1.93.

 يهاچالش با همچنان باد يجهان صنعت گذاشتند، سر پشت را يقدرتمند سال كشور نيچند و يجهان بازار گسترش با يحت
 از كرد، تيتقو رو شيپ سال يبرا را ديام تحوالت از يتعداد وجود، نايبا. شد ديتشد يريگهمه با كه بود مواجه يشگيهم

 راتييتغ كاهش به ندهيفزا توجه مداوم، يهاينوآور و يفناور توسعه كشور، نيچند در ياصالح يهااستيس ليتعد: جمله
 و شناور باد يآور فن شرفتيپ به هادولت و صنعت گرانيباز انيم در عالقه شيافزا و باد، يانرژ بالقوه نقش و هوا و آب
  .سبز دروژنيه

 نيتورب مونتاژ .گرفت قرار تداركات و كارگران حركت يهاتيمحدود ريتأث تحت يباد صنعت ،يريگهمه لياوا در ژهيو به
 را نيتام يهارهيزنج كردن قفل و شونديم ديتول جهان سرتاسر در يمتعدد يكشورها در كه دارد ازين يقطعات به عموماً
 يبرا ژهيو به كه ،)يخشك در ژهيو به( كرد كند را پروژه توسعه و مجوز نيهمچن هاتيمحدود. است كرده مختل
 از قبل اي سال انيپا در يبانيپشت يهايمشخط شدن يمنقض اي رييتغ از قبل هاپروژه ليتكم يبرا كه يدهندگانتوسعه
 ييدارا صاحبان برق، متيق و تقاضا در مدت كوتاه كاهش. بود زيبرانگ چالش كردند،يم رقابت ياندازراه ثابت يهااالجلضرب

 يهاپروژه و هانيتورب يتقاضا بر نيهمچن ينزول يروندها ناي.داد سوق) O&M( ينگهدار و يبردار بهره بودجه كاهش به را
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 هيسرما و قرارداد خريد برق  يامضا كه كرد محدود را يخشك باد يبرا يمال منابع به يدسترس و گذاشت يمنف ريتأث ديجد
 نيماش دو هر كنندگان نيتام( نيتورب سازندگان يبرا هيحاش كاهش جهينت. داد كاهش را ديجد يخشك يهاپروژه در يگذار

  .بود) O&M ندهيفزا طور به و

. اعتماد رقابليغ شبكه يهاستميس و شبكه به يدسترس عدم: جمله از شد، افزوده موجود يهاچالش به يهمگ مشكالت نيا
 جيرا زين مجوز صدور در ريتأخ. خوب باد منابع با دسترس در نيزم كمبود و كشورها؛ يبرخ در فيضع يطراح با مناقصات

 توسعه اندازه و ابديمي كاهش كنندگان شركت تعداد رايز است يمحل يهامخالفت ليدل به موارد يبرخ در كه است بوده
 يماريب به مربوط امور به دولت كاركنان رايز شد بدتر رهايتاخ ،2020 سال در. ابديمي شيافزا هاپروژه اسيمق و دهندگان

 بر بازارها يبرخ در يشنهاديپ يهامتيق بر ينزول فشار ،يجار يهاچالش از گريد يكي در. شدند منصوب ريگ همه
 باعث گريد يبازارها در رقابت و يگذارهيسرما عدم كه يطيشرا در يحت گذارد،يم ريتأث دهندگانتوسعه و دكنندگانيتول
  .است شده يشنهاديپ يهامتيق شيافزا

 سال انيپا تا. دادند پاسخ ريگهمه يماريب با مرتبط يرهايتأخ ليدل به هااالجلضرب ديتمد با هادولت كشور، نيچند در
 شاهد سال در. است كرده كمك ديجد يهاپروژه در سابقه يب يهايگذار هيسرما كيتحر به ديجد ياستيس تعهدات ،2020

 دهندگانتوسعه و سازندگان و ميبود يباد يانرژ بخش به) يليفس سوخت يهاشركت جمله از( ديجد يهاشركت ورود
 و موجود برق يهاشبكه در باد يانرژ بهتر ادغام به صنعت ناي.افتندي توسعه ديجد يهابخش در شتريب يباد يهانيتورب

  .داد ادامه يانرژ نهيهز شتريب كاهش و بازده شيافزا يبرا هايفناور بهبود

 از) LCOE( يانرژ نهيهز يجهان اريمع ،2020 سال در مشابه مدت تا 2019 سال دوم مهين از برآورد، كي اساس بر
 فراساحل در درصد 1 و) ساعت مگاوات هر در دالر 41 نيانگيم به( يخشك در درصد 17 يباد روگاهين ديجد يهاپروژه

 و قدرتمندتر يهانيتورب جمله از يمتعدد عوامل جهينت هانهيهز كاهش). ساعت مگاوات هر در دالر 79. افتي كاهش
 نصب، يهانهيهز كه كنند، جذب تربزرگ يهاپروژه با را يشتريب اسيمق در ييجوصرفه و باد تواننديم كه است كارآمدتر

  .دهديم كاهش را ينگهدار و يبرداربهره

 يجهان گاواتيگ 35 مجموع با اما داشت، كاهش درصد 26.5 2019 سال به نسبت 2020 سال در شدهدهيمزا تيظرف
 يهاقيتعو ليدل به شدت به سال لياوا در تيفعال. ديرس خيتار در باالتر سطح نيدوم به) يخشك گاواتيگ 33.7 شامل(

 در مشابه مدت به نسبت 2020 سال دوم مهين در اما افت،ي كاهش يديكل يبازارها از يبرخ در ريگهمه يماريب با مرتبط
 يبرا هاپروژه نايشتريب ،.است داده اختصاص خود به را يباد يانرژ تيظرف كل از سوم دو نيچ. افتي شيافزا 2019 سال
 يانرژ اي باد يانرژ ژهيو يحراج گريد منطقه اي كشور زدهيس. شوندمي ساخته دولت ميمستق تيحما بدون يخشك يهاپروژه
  .متحده االتاييوجرسين التايو هند اكوادور، نيهمچن و اروپا در دهيمزا نيچند جمله از كردند، برگزار ريدپذيتجد

 شنهاداتيپ مثال، عنوان به. است متفاوت اريبس عوامل ريسا و پروژه اسيمق ،يمحل يهانهيهز و طيشرا به بسته هادهيمزا جينتا
 ساعت مگاوات هر در) كايآمر دالر 85 تا 52( وروي 69.2 تا وروي 42.4 محدوده در 2020 سال طول در اروپا يخشك برنده
  .بود ساعت مگاوات هر يازا به) كايآمر دالر 82.3 تا 25.8( وروي 67 تا 21 نيب 2019 سال در كه يحال در بود،

 ياريبس در يشنهاديپ يهامتيق نيانگيم كاهش باعث هامناقصه و هادهيمزا در ديشد رقابت و هانهيهز كاهش كه يحال در
 يباد يانرژ متيق ،يقبل يهاحراج به نسبت. است افتهي شيافزا يحت اي ثابت گريد يبازارها در هامتيق است، شده بازارها از

 افت،ي شيافزا ايتالايدر هامتيق مقابل، در. افتي كاهش يتوجه قابل زانيم به وناني و فرانسه در 2020 سال در يخشك
  .بود مجاز يهاچالش ليدل به يحد تا كه بود مجاز حد از كمتر يباد يانرژ و يديخورش PV يبرا دهيمزا سه هر كه ييجا
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  .كرد فراهم ندهيآ سال يبرا را ديام تحول نيچند اما افزود، موجود يهاچالش به يريگهمه

 و 2017 سال يهادهيمزا از باالتر اما بود، ثابت نسبتاً سال طول در يخشك تيظرف يبرا شنهاديپ برنده سطوح آلمان، در
  .ماند يباق كشور نايريدپذيتجد يهايانرژ يقبل قانون طبق يقانون يهاتعرفه از باالتر و 2018 سال لياوا

 ينظارت مقررات است،يس رايز است، شده رقابت نييپا نسبتاً سطوح به منجر رياخ يهاسال در يباد مناقصه نيچند هند، در
 ينظارت طيمح. است داده سوق شتريب يريپذسكير تيظرف با دهندگانتوسعه سمت به را بخش نايبازار نانياطم عدم و

 سال از باد يهاتعرفه شيافزا به يباد يانرژ يهاپروژه توسعه يبرا هند يهاالتاياكثر در مناسب يهامكان نبود و ناسازگار
  .است كرده كمك يديخورش PV ينسب تيجذاب شيافزا به و كرده كمك 2017

 نيآنال صورت به 2023 سال تا كه( برنده پروژه آن در كه كرد برگزار را خود مناقصه نيسوم هلند ،يفراساحل بخش در
 وميكنسرس. كندمي پرداخت را ايدر بستر حقوق ساالنه اجاره و كندمي افتيدر را برق يفروش عمده متيق فقط) شودمي انجام
 استفاده و يباتر رهيذخ و شناور يديخورش كيفتوولتائ شامل كه بسازد يمگاوات 759 پروژه كي دارد قصد انكو و شل برنده

 يشنهاديپ متيق( متحده االتاييوجرسين التايدر زين ييايدر يباد يهامناقصه. است دروژنيه ديتول يبرا شده ديتول برق از
 در ينرماند سواحل در گاواتيگ 1 مناقصه برنده رودمي انتظار كه ييجا شد، برگزار فرانسه و) 2021 سال لياوا انتظار در

  .شود اعالم 2022 سال

 تياهم ميمستق يهاقرارداد خريد برق  كنند،مي وارد بازارها بر ايندهيفزا يمتيق فشار هادهيمزا كه ييكشورها از يبرخ در
 از شتريب قرارداد خريد برق  قيطر از توانديم دهندگانتوسعه به يبازده ل،يبرز در مثال، عنوان به. كنندمي دايپ ايندهيفزا
  .باشد برق يمل يهادهيمزا

 كاهش چهارم ماهه سه در يكل طور به اما داشت يصعود روند اروپا در 2020 سال شتريب در قراردادهاي خريد برق متيق
 شيافزا 2020 سال سراسر در يخشك يباد يروين تيظرف يبرا قرارداد خريد برق  تحت يهامتيق متحده، االتايدر. افتي
 در ريتاخ بر عالوه بود، هامتيق شيافزا عوامل از يكي ريگ همه يماريب. شد شروع دوم ماهه سه از دتريشد شيافزا با افت،ي

 ناي.اند افتهي توسعه قبالً شبكه به آسان يدسترس با هاتيسا نيزتريبادخ كه تيواقع نايو هاچالش جادايشبكه، به اتصال
 بخش در. گرفت صورت 2009 سال از متحده االتايقرارداد خريد برق  متيق نيانگيم مداوم كاهش دنبال به شيافزا

 التايدر برق شركت شش با را قرارداد خريد برق  يقراردادها دهندگان توسعه ،2020 سال لياوا در ،يفراساحل
 2025 سال در است قرار كه كردند امضا Wind	Mayflower يگاواتيگ 0.8 پروژه از برق يبرا متحده االتايماساچوست

 متيق از كمتر درصد 13( بود ساعت مگاوات هر در دالر 58.47 سال 20 يط شده يساز كساني متيق. شود يانداز راه
 جادايمتحده االتاييفراساحل باد يبرا را يديجد اريمع كه ،)2018 سال در نديو اردينيو كينزد نسبتاً پروژه شده تراز
  .كندمي

 كنندهنيتام 63 از شيب 2013 سال در كه است بوده نيتورب كنندهنيتام 100 از شيب شاهد هاسال طول در يباد صنعت
 است ممكن اما ،2019 سال در مورد 33 با است، افتهي كاهش سرعت به 2015 سال از تعداد ناي.اندكرده گزارش را نصب

 نصب تيظرف از درصد 75 شرويپ دكنندهيتول شش. ابدي شيافزا ياندك ن،يچ در ساتيتاس هجوم ليدل به 2020 سال در
  ).2017 سال در درصد 64 با سهيمقا در( كردند تصاحب را 2020 سال در شده

 ،)متحده االتاي،GE( كيالكتر جنرال ريدپذيتجد يانرژ ،)دانمارك( Vestas ،2020 سال در نيتورب برتر كننده نيتام شش
Goldwind، Envision )نيچ دو هر(، Siemens	Gamesa )اياسپان (و Mingyang )شيب مجموعا كه بودند) نيچ 
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 كيالكتر جنرال ماند، يباق صدر در يمتوال سال نيپنجم يبرا وستاس. . دادند اختصاص خود به را ساتيتاس گاواتيگ 63 از
 از شيب بار نياول يبرا نيهمچن كه( Goldwind مانند - برد سود يقو يداخل بازار از و داد ليتحو را ركورد يجهان حجم
 سوم رتبه از مسايگ منسيز و - Mingyang و Envision ،)كرد عرضه كشور از خارج يبازارها يبرا نيتورب گاواتيگ 1
 لطف به ينيچ دكنندگانيتول. كرد يرهبر را يفراساحل بازار اما كرد، سقوط 2020 سال در پنجم رتبه به 2019 سال در
 ينيچ يهاشركت اكثر نقش. دادند اختصاص خود به را برتر مكان 15 از مكان 10 ن،يچ يخشك ساتيتاس ريچشمگ شيافزا

  .است محدود يداخل بازار از فراتر

Senvion )آلمان (و Suzlon )هند(، و ،2017 سال در برتر شركت 10 نيب در دو هر Enercon آلمان )سال در هشتم 
 سال در برتر دكنندگانيتول يحت. دادند ادامه مشكل به خود يداخل يبازارها در فروش كاهش ليدل به يهمگ ،)2019
 اساس بر( شتريب يهانيتورب فروش رغميعل كردند، اخراج را كارگران و كردند ليتعط را هاكارخانه شدند، ضرر متحمل

 هر. داد كاهش را سود هيحاش و شد همراه ريتأخ و ريگهمه يماريب با مرتبط يهانهيهز با يرقابت اريبس بازار رايز ،)تيظرف
 كاهش ياندك 2019 سال به نسبت ديجد يهانيتورب يبرا آنها سفارشات كه دادند گزارش كيالكتر جنرال و وستاس دو
 رايز شد ديتشد يمعنو تيمالك سر بر 2021 سال تا و 2020 سال در دكنندگانيتول نيب يحقوق يهايريدرگ. است افتهي

  .بودند يديكل يبازارها بر كنترل آوردن دست به اي حفظ دنبال به آنها

 تياهم ميمستق قرارداد خريد برق كنند،يم وارد بازارها بر ياندهيفزا يمتيق فشار هادهيمزا كه ييكشورها از يبرخ در
  .كنديم دايپ ياندهيفزا

 2020 سال طول در ،يديكل يبازارها در خود يسبدها شتريب تنوع يبرا نيتورب سازندگان و يباد يانرژ دهندگان توسعه
 يينها ميتصم ،ييايدر باد اپراتور و دهنده توسعه نيبزرگتر ،)دانمارك( rsted. دادند ادامه ديجد يهابخش در گسترش به

 متحده االتايتگزاس التايدر ايپروژه. گرفت بزرگ يديخورش PV كي توسعه يبرا 2020 سال اواخر در را يگذار هيسرما
. رساندمي ساخت حال در گاواتيگ 1.1 به را شركت ناييديخورش يانرژ سبد كه مدت، بلند قرارداد خريد برق  كي تحت

 تجارت به دنيبخش تنوع يبرا هاراه ريسا و يديخورش PV به ينيچ نيتورب دكنندگانيتول ،يمل يهاارانهي يجيتدر حذف با
 كه يحال در است، داده توسعه را يمال نيتام و يديخورش اجاره تجارت كي انگي نگيم مثال، عنوان به. آورندمي يرو خود

Goldwind و است افتهي گسترش آب هيتصف به Envision رهيذخ به انتقال يبرا را) ژاپن( خودرو يانرژ نيتام شركت 
  .كرد يداريخر هايباتر و يانرژ

 تمام باًيتقر كه تيواقع ناي.نهادند بنا موجود ميمفاه يرو بر عمدتاً و كردند تمركز يفناور ينوآور بر زين دكنندگانيتول
 تا است داده قرار فشار تحت را صنعت ناي)نوظهور و ديجد يبازارها جمله از( هستند محور حراج يباد يانرژ ياصل يبازارها

 رياخ يهاسال در متعاقب يروندها از يكي. برسد يانرژ ممكن نهيهز نيكمتر به و دهد كاهش را هانهيهز مداوم طور به
 ديتول به منجر ناي.است بوده) شده جاروب روتور سطح به تيظرف نسبت( ترنييپا ژهيو توان با ييهانيتورب سمت به حركت

 از كند،مي كمك LCOE كاهش به كه دهدمي ارائه را تيمز نيچند اما شود،مي روتور سطح از مربع متر هر در كمتر يانرژ
 ،يخروج يريرپذييتغ كاهش و باالتر تيظرف بيضر نيهمچن و اجزا، ريسا در ييجو صرفه و ژنراتور كمتر يهانهيهز جمله

  .دهدمي شيافزا شبكه ستميس يبرا را نيتورب ديتول ارزش تواندمي و دهدمي كاهش را تعادل يهانهيهز كه

 سازديم قادر را آنها و شونديم بلندتر و بزرگتر همچنان 2020 سال طول در فراساحل و يخشك در استفاده مورد يهانيتورب
 در يخشك يهانيتورب. شود ياقتصاد يشتريب يهامكان در باد توسط شده ديتول برق تا رنديبگ باد از يشتريب يانرژ تا

 نگيم و شدند يمعرف وستاس و مسايگ منسيز ،)آلمان( نوردكس ك،يالكتر جنرال توسط شتريب مگاوات 6 تا 5 محدوده
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  .كرد يانداز راه را يمگاوات 6.25 دستگاه كي انگي

 كه ييهانيماش جمله از كردند، ياندازراه باد كم يهامكان يبرا را يديجد تركوچك يهانيماش نيهمچن شركت نيچند
 سرعت يبرا ديجد يهانيتورب يرو بر كار حال در Goldwind. رنديگيم قرار هدف خاص يبازارها در باد طيشرا يبرا

 LCOE ن،يچ يهاFIT افتني انيپا با تا بود ديجد يديبريه يهابرج و) ايدر در هم و يخشك در هم( متوسط و كم يبادها
  .دهد كاهش را

 را) مربوطه يهانهيهز و( نصب و نقل و حمل ساخت، تا گرفته يطراح از زيچ همه بلندتر يهاپره و بلندتر نيتورب يهابرج
 اياسپان در را يساتيتأس Nordex بلندتر، يهابرج نقل و حمل با مرتبط يهاچالش با مقابله يبرا. اندداده قرار ريتأث تحت

 صورت به تا سازديم قادر را يبتن يهابرج كه كرد ياندازراه متحرك مفهوم كي اساس بر) شركت نايكارخانه نيدوازدهم(
 توانمي را ساتيتاس ناي.دهد كاهش را نقل و حمل مسافت نيهمچن و كيلجست يهانهيهز و شوند مونتاژ و ديتول يمحل
 ساختمان سازنده كي و كيربات شركت كي با را خود يهمكار كيالكتر جنرال. كرد سرهم ديجد يهامكان در و دهيبرچ
 تربزرگ يهاگاهيپا به ديبا نديفرآ ناي.كرد اعالم محل در نيتورب يهابرج ديتول يبرا يبعد سه چاپ يبتن يهاهيپا توسعه يبرا
 ونقلحمل به مربوط يهاچالش و هانهيهز كه يحال در دهد، اجازه تريقو يبادها گرفتن يبرا ترمرتفع ارتفاعات جهينت در و
  .دهديم كاهش زين را

 نامه يگواه 2020 نوامبر در استفاده يبرا  Power	Wind	LM يمتر 107 غهيت جهان زمان آن در غهيت نيبلندتر
 از نيتام رهيزنج يهاياستراتژ بر فراساحل و يخشك در استفاده يبرا تر يطوالن يهاغهيت سمت به حركت. كرد افتيدر

 حدود 2020 تا 2016 سال از غهيت كنندگان نيتام تعداد وجود، نايبا. است گذاشته ريتأث ديتول ندهيفزا يسپار برون جمله
 و هانهيهز توسعه، و قيتحق يگذار هيسرما سر بر رقابت به قادر متوسط و كوچك دكنندگانيتول رايز افتي كاهش سوم كي

 هانهيهز كاهش يبرا را غهيت ديتول ساتيتأس مسا،يگ منسيز و كيالكتر جنرال دو هر ،2020 سال در. نبودند يجهان حضور
 كردند،مي ديتول كه يكوچكتر يهاغهيت يبرا تقاضا كاهش و بزرگتر يهاغهيت به يدگيرس در امكانات يناتوان ليدل به و

  .بستند

 به بود،) مگاوات 2.76( 2019 سال از بزرگتر درصد 2 بازار، به شده ليتحو يهانيتورب اندازه نيانگيم ،2020 سال در
	MHI نيتورب 77 از نيتورب نيآخر نوامبر، اواخر در). ايدر در مگاوات 6.0 و يخشك در مگاوات 2.7( مگاوات 2.81

Vestasi	9.5 يكي تنها. شد نصب هلند سواحل يكينزد در يتيسا در - تاكنون شده نصب نيتورب نيبزرگتر - يمگاوات 
  .دارد روين تيظرف دانمارك سواحل در اول يفراساحل يباد روگاهين دو مجموع اندازه به باًيتقر هانيتورب ناياز

 بزرگتر تنها هانيتورب ا،يدر در استفاده يبرا ژهيو به واحدها، نيقدرتمندتر و نيبزرگتر ساخت يبرا دكنندگانيتول رقابت با
 را آن بعداً و داد شيافزا مگاوات 13 به را خود Haliade‐X هياول نمونه قدرت كيالكتر جنرال ،2020 سال در. شوندمي
. شد آغاز 2025 سال در آن نصب و داد شيافزا مگاوات 14 به ايتانيبر در Bank	Dogger يباد مزرعه در استفاده يبرا

 صورت به 2024 سال از و ابدي شيافزا مگاوات 15 تا تواندمي. كرد منتشر را يمگاوات 14 نيتورب مسايگ منسيز 240
 فانگ دانگ كه بودند شده معركه نايوارد ينيچ كننده ديتول نيچند ،2020 سال اواسط در. بود خواهد دسترس در يتجار

 اعالم را) جهان در نيبزرگتر( يمگاوات 11 يديبريه ويدرا كي انگي نگيم و كرد يانداز راه را يمگاوات 10 هياول نمونه كي
 تا ارتقا قابل( يمگاوات 15 نيتورب نياول وستاس. رديگ قرار دسترس در يتجار صورت به 2022 سال در رودمي انتظار. كرد
  .كرد يانداز راه 2021 سال لياوا در را) مگاوات 17

 يشتريب يهامكان در را باد توسط شده ديتول برق و كنند جذب را يشتريب يانرژ تواننديم بلندتر و تربزرگ يباد يهانيتورب
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  .كنند ياقتصاد

 ناي يبرا يمتعدد يهاسفارش با برند،مي بهره شدن دسترس در محض به بزرگتر يهانيتورب از ييايدر دهندگان توسعه
 كاهش سك،ير كاهش پروژه، ترعيسر توسعه به كه است ازين مورد كساني يخروج يبرا. 2020 سال در بزرگ يهانيتورب
  .هستند مهم يفراساحل بخش يبرا يهمگ كه شود،يم ليتبد شتريب يكل يبازده و O&M و شبكه به اتصال يهانهيهز

 جذاب ياقتصاد نظر از و دوام قابل يفراساحل يباد يانرژ كه دهندمي ارائه را يمناطق گسترش ليپتانس شناور يهانيتورب
 ايدر كف يتوپوگراف كه ييجا يجا به هستند، نيسازگارتر و نيتر يقو بادها كه داد قرار ييجا در را آنها توانمي رايز است،

 بخش نايو ابدييم كاهش همچنان هايفناور شرفتيپ با اما است، ثابت كف يهانيتورب برابر دو باًيتقر هانهيهز. است مناسب
 يمگاوات Vestas (9.5 اكنون( Vestas	MHI نيتورب كي ،2020 سال اواخر در. است آماده كامل يسازيتجار يبرا
  .شد اسكاتلند سواحل در شناور پروژه كي در استفاده يبرا شده نصب نيتورب نيبزرگتر به ليتبد

 ،Ørsted ،)نروژ( Equinor ،)ايتاليا( Enel جمله از – يباد يانرژ بزرگ دهندهتوسعه نيچند ،2020 سال طول در
RWE )آلمان (و Vattenfall )كردند يبردارپرده باد يانرژ با متان اي دروژنيه ديتول يبرا ييهاطرح از –) سوئد.  

 يبرا كپارچهي كامالً زيالكترول كي با ييايدر نيتورب كي توسعه حال در منسيز يانرژ شركت و مسايگ منسيز ن،ايبر عالوه 
 يروين با مرتبط يدروژنيه يهاپروژه توسعه يبرا را ييهابرنامه زين گاز و نفت شركت نيچند. بودند دروژنيه ميمستق ديتول
  .كردند اعالم ييايدر يباد

 ياديز ريمقاد يگذارهيسرما به شروع ينفت بزرگ يهاشركت ،)شناور يهايفناور ژهيو به و( يفراساحل يباد يانرژ شرفتيپ با
 نفت به نفت از دانش و مهارت آن در كه) ييگرما نيزم بر عالوه( است ييهاحوزه از يكي كه اند،كرده بخش نايدر پول

  .است تر واضح ريدپذيتجد يهايانرژ ،شوديم منتقل

 سال لياوا از اما دادند،يم ليتشك را ييايدر اتيعمل تيظرف از درصد 5 تنها ينفت بزرگ يهاشركت ،2021 سال لياوا از
. شدند برنده بود، شده اعطا نيچ از خارج در كه را ييايدر يباد يانرژ يهامناقصه ازميين حدود 2021 مارس تا 2019
 هدف را 2030 سال تا ريدپذيتجد يهايانرژ تيظرف گاواتيگ 125 حداقل مجموع در يياروپا ينفت بزرگ يهاشركت
  .است يفراساحل يباد يانرژ آن شتريب كه اندكرده يگذار

 به با داد، انجام يفراساحل يباد يانرژ در را خود عمده يگذار هيسرما نياول) فرانسه( توتال ،2020 سال تحوالت انيم در
 از خارج در يگاواتيگ 2.3 شناور پروژه كي توسعه يبرا ييهابرنامه اعالم و ايتانيبر يهاآب در هاپروژه در سهام آوردن دست

  .انگلستان Bank	Dogger پروژه از درصد 20 تصاحب ا،يتانيبر بازار. شد پروژه نايوارد زين) ايتاليا( Eni و كره، يجمهور

 توسعه امكان يبررس حال در) اياسپان( Neoenergia هم و شناور، باد يفناور در شگاميپ كي ،)نروژ( Equinor هم
 كيشر متحده االتايدر ييايدر باد تيظرف توسعه يبرا) ايتانيبر( BP و Equinor و بودند، ليبرز در ييايدر يباد يهاپروژه
	Steisdal ياصلميحا) Innogy يآلمان شركت با همراه( و است كيشر ييايدر پروژه نيچند در) هلند( شل .شدند

TetraSpar ،ن،يهمچن  .دهديم را كمتر يهانهيهز جهينت در و ترآسان نصب و مونتاژ دينو كه ديجد شناور هيپا كي است 
 1.1 پروژه كي در يسنجامكان مطالعه كي انجام يبرا را خود يهابرنامه ،Energy	Pilot ا،ياسترال گاز و نفت كاوشگر

 .كرد اعالم يليفس يهاسوخت از فراتر تنوع جاداييبرا خود تالش از يبخش عنوان به يغرب ياياسترال سواحل در يگاواتيگ
 در ژهيو به ها،پروژه توسعه و ييايدر يباد يانرژ يفناور سمت به حركت به شروع يياروپا و ييايآس برق شركت نيچند
 يانرژ يهاپروژه توسعه يبرا هند برق و يليفس سوخت يهاشركت نيبزرگتر از تا دو ،2020 سال در. اندكرده شناور بخش
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  .شدند كيشر ،يفراساحل باد جمله از ر،يدپذيتجد

 تعداد نظر از است رشد حال در سرعت به يفراساحل بخش كه دارد وجود ييهاينگران. ستين چالش بدون يفراساحل باد
 يشيپ بزرگ قطعات كردن بلند و نقل و حمل يبرا نصب يهايكشت ييتوانا و اندازه تعداد، از كه هانيتورب اسيمق و هاپروژه
 Haliade‐X مانند ييايدر يهانيتورب يبعد نسل با كار به قادر يكشت چهار تنها ،2020 سال اواخر تا. گرفت خواهد
 آن به نيچ و اروپا كه هستند روبرو ييهاچالش با همچنان يفراساحل ديجد يبازارها ن،ايبر عالوه. بودند كيالكتر جنرال

 و يلير خطوط بنادر، مانند مرتبط يهارساختيز و دهيد آموزش كار يروين ن،يتام يهارهيزنج توسعه جمله از اند، پرداخته
  .شبكه يهارساختيز

 طول در التايشش حداقل حال، نايبا. نداشت يفراساحل يباد كارخانه چيه 2020 سال تا متحده االتايمثال، عنوان به
 يهاانهيپا و بنادر ليتبد و يديتول ساتيتأس جاداييبرا را خود يهابرنامه و كردنديم رقابت هم با آنها از يزبانيم يبرا سال
  .كردند اعالم كارگران آموزش شروع يبرا را ييهابرنامه هاالتاياز يبرخ و كردند اعالم يفراساحل باد صنعت قطب به ييايدر

 .اندشده متمركز repowering بخش يرو بر ياندهيفزا طور به بزرگ دكنندگانيتول ،يخشك در ژهيوبه و جهان سرتاسر در
 همان در كارآمدتر و بلندتر تر،بزرگ كمتر، يهانيماش با مييقد يهانيتورب ينيگزيجا شامل روين ديتجد ،يخيتار لحاظ از
 از( افتهي ارتقا و تربزرگ يهانيتورب يبرا را ديجد نسبتاً يهانيماش يحت اپراتورها ياندهيفزا طور به اما است، بوده تيسا

 تر،بزرگ يهاپره). يجزئ قدرت ديتجد( خاص ياجزا. هستند ينيگزيجا حال در اي دهنديم رييتغ) افزارنرم بهبود جمله
 باد، جهت و سرعت بر يبهتر نظارت و دهند شيافزا را ييكارا تواننديم يهمگ افته،يبهبود يهاكيمكان و ديجد يروتورها

  .كنند ارائه مجاز موانع و گريكدي به اتصال يهاچالش بدون و شتر،يب اي درصد 10 تا يخروج شيافزا

 از كمترميك كه كردند ديتجد 2020 سال در موجود يهاپروژه در را گاواتيگ 2.9 يحد تا پروژه مالكان متحده، االتايدر
 بيقر يانقضا ليدل به كشور نايدر مجدد تيتقو. است 2018 سال سطح از باالتر درصد 130 اما است 2019 سال سطح
 رياخ يهاسال در يفناور توجه قابل يهاشرفتيپ و) شد ديتمد دسامبر در بعداً كه( سال انيپا در فدرال PTCii الوقوع
 در يكمتر ريمقاد و) مگاوات 339( آلمان در ييهاپروژه قيطر از) مگاوات 345( اروپا در يحدود تا روين ديتجد. شد انجام

  .است بوده محدود امروز به تا نيچ در مجدد تيتقو .افتي شيافزا ايتانيبر و لوكزامبورگ ونان،ي

 نكهايمورد در هاينگران شوند،مي نيگزيجا قطعات و رسند،مي يبازنشستگ سن به يباد يهانيتورب ناوگان نياول كه ييآنجا از
 يگريد يباد مزرعه در توانمي را هانيتورب شتريب اگرچه. ابديمي شيافزا كرد ديبا چه عمرشان انيپا در قطعات و هانيتورب با

 هاتالش. است نهيپرهز و دشوار آن افتيباز كه اند شده ساخته ايدهيچيپ مركب مواد از هاپره كرد، افتيباز اي كرد استفاده
 مواد از مجدد استفاده و افتيباز يبرا ييهاحلراه توسعه اي) يصوت موانع عنوان به مثالً(مييقد يهاغهيت از مجدد استفاده بر

  .است شده متمركز متفاوت كامالً مواد با ييهاغهيت توسعه و آنها يتيكامپوز

 امضا كايامر شمال Veolia با يقرارداد كيالكتر جنرال: از عبارتند 2021 سال لياوا و 2020 سال در مرتبط تحوالت
. كند استفاده مانيس ديتول يبرا رس خاك و ماسه سنگ، زغال يجا به خام ماده عنوان به افتاده كار از يهاغهيت از تا كرد

 يانداز راه هاغهيت در يتيكامپوز مواد يبرا داريپا افتيباز يهاحل راه افتني يبرا) دانمارك( DecomBlades وميكنسرس
	ReseArch	Blade	WastE	Zero پروژه يفن مركز و شركت 10 از متشكلميويكنسرس. شد ZEBRA اروپا در را 
 يكپارچگي ييكايآمر محققان و. دهند توسعه را جهان در كيترموپالست نيرز افتيباز قابل كامالً غهيت نياول تا كردند يانداز راه

 محل در باشند، ترمستحكم و كارآمدتر تواننديم كه كردند نييتع و كردند دييتأ را گرمانرم تيكامپوز يهاغهيت يساختار
  .شوند استفاده دوباره و شوند ذوب تواننديم مواد و شوند ديتول
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 متمركز عمر انيپا در نيهمچن و خود ديتول در يباد يهانيتورب ساختن داريپا يرو بر زين دكنندگانيتول از ياندهيفزا تعداد
 پس مسايگ منسيز. بماند يباق يرقابت تا باشد صرفه به مقرون كه دهند انجام ياگونه به را كار نايكننديم تالش و اندشده

 نيتام رهيزنج به را خود توجه ،2020 سال لياوا در كربن به نسبت شدن يخنث يبرا خود 2019 سال هدف به يابيدست از
 دست ريدپذيتجد برق ٪100 به 2013 سال در كه( Vestas ،2020 سال در نيهمچن. كرد معطوف خود يالملل نيب
. كرد نييتع 2030 سال تا كربن شدن يخنث يبرا را خود هدف خود، يشركت اقدامات با و وستيپ RE100 به) افتي

 انداختن كار از و يبردار بهره د،يتول از را افتيباز رقابليغ يهازباله 2040 سال تا دارد قصد كه كرد اعالم نيهمچن وستاس
 يبرا كربن يطرف يب به 2022 سال تا كه شد متعهد Envision ،2021 سال لياوا در. كند حذف خود يباد يهانيتورب
  .ابدي دست 2028 سال تا خود ارزش رهيزنج يبرا و خود اتيعمل

  .هستند متمركز عمر انيپا در نيهمچن و ديتول در يباد يهانيتورب ساختن داريپا يرو بر دكنندگانيتول از ايندهيفزا تعداد

  .7 پاورقي

  كوچك اسيمق در باد يروين 

 دفاع، جمله از شبكه، از خارج و شبكه يرو يهابرنامه انواع يبرا) وات لويك 100 تا( كوچك اسيمق در يباد يهانيتورب
  . شونديم استفاده دور يهامكان در زليد ييجابجا و مخابرات ،يباتر شارژ ،ييزدانمك و آب پمپاژ ،ييروستا يرسانبرق

 شد نصب 2019 سال در كشور شش در كوچك اسيمق در يباد برق ديجد تيظرف مگاوات 42.5 برآورد، كي اساس بر
 يحت شبكه يهاستميس. است افتهي كاهش 2017 سال در مگاوات 114 و 2018 سال در شده برآورد مگاوات 47 از كه
 در( كوچك اسيمق در نيتورب ونيليم 1 از شيب ،2019 سال انيپا در. گريد يكشورها در ساتيتاس اي بزرگ يبازارها در

  .شد زده نيتخم يبردار بهره حال در جهان سراسر در) گاواتيگ 1.7 حداقل مجموع

 كاهش 2018 سال در مگاوات 30.7 از كه است 2019 سال در شده نصب مگاوات 23 با بازار نيبزرگتر همچنان نيچ
 ينزول روند ساالنه، يدرصد 7 كاهش مگاوات، 1.4 با متحده االتايآن از پس و كرد اضافه مگاوات 17 ژاپن. است افتهي

 گريد. بود يساز مقاوم يهاپروژه يبرا متحده االتايديجد تيظرف از ياريبس كوچك؛ اسيمق يهانيتورب. داد ادامه را كشور
  ).مگاوات 0.2( دانمارك و) مگاوات 0.4( ايتانيبر ،)مگاوات 0.5( آلمان از عبارتند مهم يبازارها

 سال به نسبت درصد 32 به كينزد آن در يانداز راه و نصب كه ژاپن جز به كشورها نايهمه در 2019 سال طول در بازارها
 FIT ديجد ستميس كي تحت) مگاوات 108( پروژه 5000 از شيب ژاپن ،2020 ژوئن تا. افتي كاهش داشت، رشد قبل
  .بود يبردار بهره حال در قبالً آنها از يكوچك بخش تنها و داشت شده دييتا

 متحده االتايو نيچ در كوچك اسيمق در يباد يهانيتورب دكنندگانيتول تعداد ،يداخل يبازارها شدن كوچك به واكنش در
 زين بازارها نايكه اندبوده يمتك يصادرات يبازارها به شدت به دكنندگانيتول و است افتهي كاهش شدت به رياخ يهاسال در
 كه ديرس مگاوات 0.5 از كمتر به 2019 سال در متحده االتاييديتول صادرات مثال، عنوان به. است بوده كاهش به رو

 يهابرنامه توقف اي كاهش ليدل به عمدتاً يديكل يصادرات يبازارها رايز افت،ي كاهش) مگاوات 21.4( 2015 سال به نسبت
 1.1 از( افتي شيافزا ياندك 2019 سال در متحده االتاييداخل فروش واردات، كاهش با. شدند خشك خوراك تعرفه

 مجموع از كمتر اريبس يداخل كوچك اسيمق در نيتورب فروش اما). 2019 سال در مگاوات 1.2 به 2018 سال در مگاوات
  .بود دهه لياوا در آنها ساالنه

 اتيمال اعتبار ديتمد بر يمبن يشواهد با 2020 سال لياوا و 2019 سال در زيچ همه متحده، االتايدر حداقل حال، نايبا
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) R&D(ميعمو توسعه و قيتحق بودجه با همراه كوچك، اسيمق در يباد يانرژ يبرا 2018 سال در فدرال يگذار هيسرما
 رييتغ را كشور كنار و گوشه تا سازد قادر را پراكنده و كوچك باد يروين تواندمي ،.بود جلو به رو يريپذ رقابت بهبود يبرا

 گريد يهانهيگز انيم در را يباد يانرژ يفناور تا بود انجام حال در نيهمچن متحده االتايتوسعه و قيتحق يهاتالش. دهد
  .كند ليتبد هازشبكهير و يديبريه يهاستميس در نيپالگ جزء كي عنوان به

 گذاشته اجرا به 2019 سال اواسط در كه FIT ديجد مشوق كي از است، بودهميمه بازار گذشته يهاسال در كه ايتاليا
 سال در مگاوات 2.6 و 2018 سال در مگاوات 8.2( انداختن كار از ليدل به كل تيظرف كاهش دنبال به. شد تيتقو شد،

  .شود نصب 2020 سال اول مهين در كوچك اسيمق در يباد برق ديجد تيظرف مگاوات 8 كه شودمي زده نيتخم ،)2019

) اياسترال( Diffuse	Energy جمله از است، نوپا شركت نيچند ظهور شاهد كوچك اسيمق در باد بخش گر،يد يجاها در
 يكينزد در موجود نور يهاپست به كه كننديم ديتول را يعمود محور يهانيتورب كه ،)ايتانيبر( Ltd	311	Alpha و

 توسعه اي يبررس حال در كوچك اسيمق يهانيتورب يبرا ديجد يكاربردها يلير خطوط. شونديم متصل هاجاده اي هاجاده
  .است داده مراكز و كوچك يهازشبكهير استخراج، شامل

  .6 يكنار نوار

  2020 سال در ريدپذيتجد برق ديتول يهانهيهز 

 مانند بالغ يهايآور فن. افتي ادامه گذشته دهه يروندها با مطابق ،2020 سال در ريدپذيتجد يانرژ يهانهيهز كاهش
 بهره منابع كه يمناطق در و هستند نهيهز كم و عيتوز قابل يانرژ منابع معموالً ،ييگرما نيزم و يستيز يانرژ ،يآب روگاهين

 يانرژ يهايفناور رقابت در عيسر يهاشرفتيپ ليدل به دهه نايحال، نايبا. هستند يرقابت دارد، وجود نشده يبردار
  .بود توجه قابل يباد و يديخورش

LCOE برق شده كساني نهيهز 	PV كاهش درصد 85 ،2020 تا 2010 يهاسال نيب يشهر اسيمق در يديخورش 
 دهه، طول در.) دينيبب را 37 شكل. (ساعت لوواتيك هر در دالر 0.057 به ساعت لوواتيك هر در دالر 0.381 از افت،ي

PV از يناش عمدتاً هانهيهز كاهش. شد يرقابت نهيهزكم يليفس سوخت ديجد تيظرف با يكاربرد اسيمق در يديخورش 
 و هاماژول ييكارا بهبود با 2020 و 2010 يهاسال نيب كه بود ستميس تعادل يهانهيهز كاهش و هاماژول متيق كاهش

 81 يشهر اسيمق در يديخورش PV شده نصب نهيهز كل جه،ينت در. افتي كاهش ديتول يساز نهيبه و اسيمق شيافزا
  .افتي كاهش دهه طول در درصد

 LCOE لوواتيك هر در دالر 0.089 از افت،ي كاهش درصد 54 2020 تا 2010 يهاسال نيب يخشك يباد يروين 
 1970 از شده يانداز راه تازه يخشك يباد يهاپروژه شده نصب نهيهز كل. ساعت لوواتيك هر در دالر 0.041 به ساعت
 يناش يخشك باد يبرا نهيهز كاهش. است افتهي كاهش دهه طول در لوواتيك هر در دالر 1355 به لوواتيك هر يازا به دالر
 از هانهيهز حال، نيع در. بود ينگهدار و يبرداربهره يهانهيهز و كارخانه تعادل يهانهيهز كاهش و نيتورب متيق كاهش از

 ،)تربزرگ جارو يهاپره مناطق و شتريب بهاارتفاع تر،بزرگ يهانيتورب مانند( يباد يهانيتورب يفناور در مستمر بهبود قيطر
. است شده تيظرف نيانگيم يفاكتورها شيافزا به منجر كه است افتهي كاهش نانياطم تيقابل و يباد مزرعه يابيمكان

  .است دهيرس 2020 سال در درصد 36 به 2010 سال در درصد 27 از يجهان يوزن نيانگيم

 2010 سال در ساعت لوواتيك هر در دالر 0.162 از درصد 48 شده يانداز راه تازه يهاپروژه LCOE ،ييايدر يباد يبرا
 شده نصب يهانهيهز كل يوزن نيانگيم ساالنه ريمقاد. افتي كاهش 2020 سال در ساعت لوواتيك هر در دالر 0.084 به
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 از. vسال چند در شده اضافه يهاپروژه از. هستند نوسان نسبتاً كم تعداد به توجه با LCOE و تيظرف يفاكتورها ،يجهان
 درصد 38 از تيظرف عوامل كه يحال در افت،ي كاهش درصد 32 حدود شده نصب يهانهيهز كل ،2020 تا 2010 سال
 كاهش. ابدي كاهش درصد 40 به 2020 سال در نكهاياز قبل افت،ي شيافزا 2019 سال در درصد 42 به 2010 سال در
 ياندازراه نيچ در عمدتاً كه يديجد يهاروگاهين توسط شد باعث 2020 سال در يجهان تيظرف بيضر يوزن نيانگيم
 يمناطق در و كننديم استفاده ييايدر يباد نيتورب كوچكتر يهاطرح از عمدتاً هنوز يفراساحل يباد مزارع كه ييجا شوند،يم
  .هستند) ساحل كينزد اي مد و جزر نيب مثالً( ترنييپا تيفيك با يباد منابع با

LCOE يديخورش متمركز يحرارت يانرژ )CSP (ساعت لوواتيك هر در دالر 0.340 از 2020 تا 2010 يهاسال نيب 
 ،يديخورش PV مشابه. است شده يانداز راه رياخ يهاسال در. افتي كاهش درصد 68 ساعت لوواتيك هر در دالر 0.108 به

 اقتصاد بهبود باعث كه يفناور يهاشرفتيپ حال، نايبا. است شده نصب يهانهيهز كاهش از يناش CSP از برق نهيهز كاهش
  .است داشته نقش تيظرف عوامل شيافزا در زين است شده يحرارت يانرژ يسازرهيذخ

 ن،اي.هستند پروژه خاص معموالً تيظرف يفاكتورها و شده نصب يهانهيهز ،يآب برق و ييگرما نيزم ،يستيز يانرژ يبرا
 يوزن نيانگيم ريمقاد در يتوجه قابل سال به سال رييتغ به منجر مختلف، يبازارها در نهيهز مختلف يساختارها با همراه
 يتوجهقابل طوربه ديجد استقرار در مختلف مناطق اي كشورها سهم و است كم نسبتاً استقرار كه يزمان ژهيو به شود،يم يجهان

  .است متفاوت

 سال سطح همان در باًيتقر دهه، انيپا تا. بود ثباتيب يستيز يانرژ يهاپروژه LCOE ،2020 تا 2010 يهاسال نيب 
 از حاصل برق نهيهز سطح نيتر نييپا در هم هنوز - بود مانده يباق ساعت لوواتيك هر يازا به دالر 0.076 با 2010
  .يليفس سوخت ديجد يهاپروژه

 هر در دالر 0.044 به ساعت لوواتيك هر در دالر 0.038 از افتي شيافزا درصد 16 يآب يانرژ LCOE دوره، نيهم يبرا
 سوخت با برق ديجد نهيگز نيتر ارزان از هنوز ناي،2020 سال در هانهيهز يدرصد 10 شيافزا رغميعل. ساعت لوواتيك

  .بود تر نييپا يليفس

 هر در دالر 0.075 و ساعت لوواتيك هر در دالر 0.071 نيب 2016 سال از ييگرما نيزم LCOE يجهان يوزن نيانگيم
  .است ريمتغ ساعت لوواتيك

  LCOE محدوده ناييانتها در ساعت لوواتيك هر يازا به دالر 0.071 با 2020 سال در شده ياندازراه تازه يهاروگاهين 
  .داشت كاهش درصد 4 گذشته سال به نسبت كه گرفت قرار
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2020 و 2010 شده، اندازي راه جديد مقياس در تجديدپذير برق توليد يهافناوري از برق جهاني همسطح يهاهزينه 37 ريتصو
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تجديدپذيرهاي توزيع شده  

  براي دسترسي به انرژي 

  خالصه فصل 14.

 درصد 10 به كشور 10 در برق ديتول سهم به و دهندمي ادامه يانرژ به يدسترس به همچنان شده عيتوز يرهايدپذيتجد	
  .رسندمي

 هنوز) نفر ارديليم 2.6( سوم كي اگرچه ،اند كرده دايپ يدسترس برق به جهان تيجمع از درصد 90 ،2019 سال انيپا تا
 يمبتن يكيالكتر قدرت يهاستميس. دارند هيتك توده ستيز از يسنت استفاده بر شتريب و ندارند يدسترس زيتم پز و پخت به
 دورافتاده و ييروستا مناطق در ژهيو به ،يانرژ به يدسترس نرخ بهبود درميمه نقش زيتم يآشپز يهامحلول و ريدپذيتجد بر
 اغلب رهايدپذيتجد بر يمبتن يهاشبكه ينيم و مستقل يديخورش يهاستميس. اند داشته ،است كم يدسترس نيچن كه

 ازين مورد برق كه هستند توسعه حال در يكشورها در شبكه از خارج مناطق به يرسان برق يبرا روش نيتر صرفه به مقرون
  .كنندمي نيتأم را مولد مصارف و خانوارها

 هااجاق بهبود شامل كندمي كمك توده ستيز از يسنت استفاده يطيمح ستيز و يبهداشت اثرات كاهش به كه ييهانهيگز
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 ريدپذيتجد بر يمبتن يبرق پز و پخت ،ايندهيفزا طور به و يديخورش يهااجاق ،اتانول ،وگازيب ،توده ستيز يهاسوخت و
  .است

. گرفت قرار كرونا يريگ همه ريتأث تحت ريدپذيتجد يهايانرژ به يدسترس يهاستميس بازار ،يقو رشد سال نيچند از پس
 ايمنطقه كاهش نيشتريب با ،افتي كاهش درصد 22،  2020 سال در شبكه از خارج يديخورش يهاستميس يجهان فروش

 كاهش وجود با. افتي كاهش درصد 10 ،بازار نيبزرگتر ،قايآفر شرق در فروش كه يحال در ،)درصد 51( ايآس جنوب در
 صاحبان حقوق بودجه كه يحال در. است افتهي شيافزا درصد 1 شبكه يديخورش يهاشركت خاموش يمال نيتام ،فروش
  .افتي شيافزا بالعوض يهاكمك و يبده ،افتي كاهش يتوجه قابل زانيم به سهام

 ينيم اما ،افتاد قيتعو به يريگ همه ليدل به ريدپذيتجد كوچك يهاشبكه شده يزير برنامه يهاپروژه از ياريبس اگرچه
 ياضطرار واكنش عنوان به يبهداشت يهامراقبت ساتيتأس يبرا خاص طور به كشور نيچند در ديجد يديخورش يهاشبكه

 در بزرگتر كوچك شبكه توسعه نيچند يبرا يديجد يمال نيتأم يقراردادها ،2020 سال اواخر تا. شد يانداز راه بحران به
  .شد امضا قايآفر

 ،حال نايبا. است داشته برق به يدسترس بخش به نسبت يكمتر يخصوص بخش مشاركت و بودجه زيتم يآشپز بخش
 ،2020 سال در. ديرس دالر ونيليم 70 به و افتي شيافزا درصد 68 2019 سال در زيتم يآشپز بزرگ شركت 25 بودجه
 نيشتريب زيتم يآشپز يكسر كه ييجا ،شد اعالم قايآفر در زيتم يآشپز يبرا بزرگ اسيمق در ديجد يمال طرح نيچند
 تمركز يمال يتيحما يهابسته توسعه و ديجد اهداف نييتع ،زيتم يآشپز بر زين كشور نيچند گذاران استيس. بود يكسر
  .اند كرده

  يديكل تيواقع

 با بودند مجبور هنوز سوم كي اگرچه داشتند، يدسترس برق به جهان تيجمع از درصد 90 ،2019 سال انيپا تا -
 به كنندمي يزندگ قايآفر يصحرا جنوب ييروستا مناطق در كهميمرد از درصد 4 تنها. بپزند غذا ندهيآال يهاسوخت
  .داشتند يدسترس زيتم يآشپز يهامحلول

 راتيتأث ريتأث تحت مشاغل رايز افت،ي كاهش درصد 22 2020 سال در شبكه از خارج يديخورش يهاستميس فروش -
  .افتي بهبود سال دوم مهين در فروش. گرفتند قرار ياقتصاد ركود و نيتأم رهيزنج مشكالت نه،يقرنط مانند كرونا يريگهمه

 از يتربزرگ اريبس رييتغ با است، افتهي شيافزا% 1 حدود ياندك شبكه، از خارج يديخورش يهاشركت يبرا يمال نيتام -
  .يمال كمك و يبده به سهام يمال نيتام

 طور به ديجد يديخورش يهاشبكه ينيم كشور نيچند در افتاد، قيتعو به ديگر ينيم يهاپروژه از ياريبس كه يحال در -
  .شدند يانداز راه كرونا به ياضطرار پاسخ عنوان به يبهداشت يهامراقبت ساتيتاس يانرژ نيتام يبرا خاص

 جذب را يجهان يدسترس به يابيدست يبرا ازين مورد يبرآورد بودجه از يكسر تنها همچنان زيتم پز و پخت ،يكل طور به -
 32 با سهيمقا در كه كنند جذب دالر ونيليم 70 2019 سال در توانستند زيتم يآشپز شركت 25 حال، نايبا. كندمي

  .داشت شيافزا درصد 63 كردند، يآور جمع 2018 سال در دالر ونيليم 43 كه يشركت
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  معرفي 24.

 يكشورها در يانرژ به يدسترس ارائه در راميمه نقش) 50DREA( يانرژ به يدسترس يبرا شدهعيتوز ريدپذيتجد يهايانرژ
 ،ييروشنا يبرا برق جمله از خدمات، از يعيوس فيطدر  را تيجمع از درصد 10 تا 5 نيب برق و كننديم فاايتوسعه حال در

 كشور نيچند در شيگرما و پز و پخت يبرا يانرژ نيهمچن و آب، پمپاژ و ياريآب ش،يسرما ،يديتول مصارف ،يخانگ لوازم
  . كننديم نيتأم

 يهابرنامه قيطر از هاآن به يدسترس كه يشهر حومه و ييروستا جوامع در ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن برق يهاستميس
 به مقرون يدسترس تواننديم پراكنده ريدپذيتجد يهايانرژ. اندشده ثابت ارزشمند است، نهيپرهز اي دشوار شبكه يرسانبرق

 مانند ياجتماع خدمات و مشاغل بلكه خانوارها، تنها نه و ابدي شيافزا زمان طول در توانديم كه دهند ارائه برق به ياصرفه
 يبرا يانتخاب يفناور به) PV( يديخورش كيفتوولتائ ر،ياخ يهاسال در. كند نيتام زين را آموزش و يبهداشت يهامراقبت
 به( دارد وجود زين گريد ريدپذيتجد يدسترس يهاحلراه از ياريبس اما است، شده ليتبد شبكه از خارج برق به يدسترس
  ).يخانگ يانرژ نيتام يبرا كوچك يباد يهانيتورب اي يآب برق ينيم بر يمبتن يهاشبكه ينيم مثال، عنوان

	
  2019 تجديدپذير، يهاانرژي شده توزيع يهاحل راه از برق به دسترسي نرخ باالترين با برتر كشور 7  38 ريتصو

 استثنا را يديخورش يهاچراغ اما شود،يم كوچك يهاشبكه و يديخورش خانه يهاستميس شامل شكل يهاداده: توجه
  .كندينم

. است داشته رياخ يهاسال در را شرفتيپ نيكمتر و است يانرژ به يدسترس چالش نيبزرگتر همچنان زيتم يغذا هيته
 ،يسنت توده ستيز يهاستميس از استفاده با پز و پخت جز بهميك انتخاب توسعه حال در يكشورها در مردم از ياريبس

 يجد راتيتأث با يخانگ يهوا يآلودگ يباال سطوح به منجر ناي.دارند ناكارآمد يآشپز يهااجاق اي يداخل باز يهاآتش مانند

																																																								
50 	distributed	renewables	for	energy	access	
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 دسترس در شهيهم اما دارد وجود زيتم يآشپز يهاحل راه. شودمي وارد زنان بر ينامتناسب طور به كه شودمي يسالمت بر
 تودهستيز پخت يهااجاق و وگازيب مانند ريدپذيتجد يهايانرژ شبكه، از خارج يهاطيمح در. ستندين صرفه به مقرون اي

 استفاده مورد شتريب اتانول و) LPG( عيما گاز برق، ،يشهر مناطق در كه يحال در باشند، داشته نقش تواننديم افتهيبهبود
 در زيتم پز و پخت است، دهيبخش بهبود كشورها از ياريبس در را يسالمت جينتا LPG به رييتغ كه يحال در. رنديگيم قرار
  .باشد هماهنگ ييزدا كربن اهداف با ديبا تينها

 اغلب كار يروين يوربهره دار،يپا شيسرما به يدسترس بدون. است مدرن يانرژ خدمات ارائه از ياتيح جنبه كي شيسرما
). ستين ممكن واكسن رهيذخ مثالً( افتديم خطر به يبهداشت يهامراقبت و روديم هدر يكشاورز محصوالت ماند،يم نييپا
 يحال در است، شيسرما كمبود ياصل ليدل برق به يدسترس عدم توسعه، حال در يكشورها از ياريبس ييروستا مناطق در
 كهميهنگا ژهيو به كننده، خنك. است برق نيتام بودن متناوب و مسكن فيضع استاندارد يديكل عوامل يشهر مناطق در كه
  .شودمي بيترك كارآمد يخانگ لوازم با

 قرار نيب ارتباط مورد در يشواهد. است شده يانرژ به يدسترس تياهم بر مجدد تمركز به منجر كرونا روسيو يريگ همه
 شرفتيپ با. است شده ظاهر كرونا از يناش ريم و مرگ خطر و هوا يآلودگ از يناش معلق ذرات معرض در مدت يطوالن گرفتن
 شده آشكار ايندهيفزا طور به برق به اعتماد قابل يدسترس ابيغ در واكسن عرضه و يبهداشت يهامراقبت يهاچالش بحران،
 و يانرژ به يدسترس مشكالت ناييبرا ييهاحل راه عنوان به ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن يانرژ يهاستميس. است
  .اند شده برجسته يابيباز مرحله طول در ياقتصاد يهافرصت ارائه نيهمچن

  8 پاورقي

  كرونا و سالمت ،يانرژ به يدسترس

 4 با ندهيآال يهاسوخت با يآشپز. دارد يپزشك خدمات ارائه و سالمت بر ييامدهايپ مدرن يانرژ خدمات به يدسترس عدم
 زين هايماريب نايبه مبتال افراد و است مرتبط هير يانسداد مزمن يماريب مانند ييهايماريب از يناش زودرس مرگ ونيليم

 كرونا يبرا موجود يدرمان يهانهيگز برق، به يدسترس عدم حال، نيع در. هستند كرونا ديشد موارد به ابتال خطر معرض در
 برق به كاركردن يبرا ژنياكس يژنراتورها و التورهايونت مانند ياتيح زاتيتجه. كنديم محدود شدت به را هايماريب ريسا و

. هستند اعتماد قابل هيتغذ منبع فاقد نييپا و متوسط درآمد با كشور 46 در يدرمان مراكز از درصد 60 اما دارند، ازين ثابت
  .ندارد وجود برق اغلب قا،يآفر يصحرا جنوب ييروستا مناطق در

 ازين هستند، توسعه حال در اي شده دييتا كه كرونا يهاواكسن همه و است، يضرور واكسن ينگهدار يبرا نانياطم قابل برق
 1980 دهه از يديخورش واكسن يهاخچالي. رسديم گراديسانت درجه 70 يمنف يدما به آنها از يبرخ دارند، سردخانه به
 GAVI واكسن يجهان اتحاد. افتنديم كار از منظم ينگهدار عدم اي يباتر كوتاه عمر ليدل به اغلب اما اند،بوده دسترس در
 يهابانك از استفاده با ثابت يدما در را هاواكسن تواننديم كه است كرده يگذارهيسرما ميمستق يديخورش يهاخچالي يرو
 آنها كه يحال در. اند شده دگرگون نشده منايو دورافتاده مناطق در قبالً هاخچالي ناي.كنند رهيذخ يباتر يجا به خي
 ديبا فقط كه ييهاواكسن يبرا اما كنند، كار دارند ازين 19-ديكوو يهاواكسن از يبرخ كه ينييپا اريبس يدما در توانندمين

 و است مهم اريبس زين نقل و حمل نيح در سرد يساز رهيذخ. هستند مناسب شوند ينگهدار خچالي يمعمول يدما در
 دوردست يهامكان به نقل و حمل يبرا يحل راه توانديم يديخورش يهايباتر با كننده خنك يهاجعبه مانند ييهاينوآور
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  .دهد ارائه

 يبهداشت خدمات يرسانبرق از تيحما يبرا بودجه اهداكننده يهابرنامه از ياريبس ،19-ديكوو يريگهمه به پاسخ در
 برنامه بودجه ،)USAID( متحده االتاييالمللنيب توسعه آژانس بودجه با ،Africa	Power مثال، يبرا. اندداده اختصاص

 ييروستا يبهداشت يهاكينيكل يرسانبرق يبرا شبكه از خارج يهاشركت به بالعوض كمك دالر ونيليم 2.6 ارائه يبرا را
  . كرد تيهدا يشهر حومه و

  يانرژ به يدسترس ياجمال يبررس 34.

 است، زيتم پز و پخت در يكسر نيبزرگتر. ندارند يدسترس يانرژ مدرن خدمات به همچنان نفر اردهايليم جهان، سطح در
 سال در) توده ستيز از يسنت استفاده عمدتا( ندهيآال يهاسوخت به هنوز نفر، ارديليم 2.6 اي جهان، تيجمع سوم كي با

  .هستند يمتك 2019

 يدسترس برق به 2019 سال در جهان سراسر در مردم از درصد 90 كه يطور به است، بوده تر مثبت برق به يدسترس روند 
 برق به كمتر مردم درصد 2 ،2020 سال در قا،يآفر در. بود درصد 80،  2010 سال در زانيم نايكه يحال در داشتند،
  .داشتند يدسترس

 تا 2010 يهاسال نيب اگرچه. است متمركزميك نسبتا يكشورها در و ماندمي يباق كند زيتم پز و پخت در شرفتيپ
 شيب هند، و نيچ در. بود ايآس در شرفتيپ نايشتريب اما كردند، دايپ يدسترس زيتم يآشپز به نفر ارديليم 1 از شيب 2018

 يدسترس بدون تيجمع ازميين به كينزد هنوز كشور دو ناياما كردند، دايپ يدسترس زيتم يآشپز به نفر ونيليم 450 از
 دارند، زيتم پز و پخت به يدسترس در ييباال نرخ بيكارائ و نيالت يكايآمر يكشورها از ياريبس. دهندمي ليتشك را جهان

  ).٪55 دو هر( كاراگوئهين و هندوراس ،)٪46( گواتماال ،)يدسترس ٪6 تنها( يتيئهااز عبارتند توجه قابل ياستثناها اما

 تيجمع رشد با كنندمي دايپ يدسترس زيتم يآشپز به كه يافراد تعداد و است مانده عقب همچنان صحرا جنوب يقايآفر
 جنوب يروستاها در يدسترس نرخ متوسط: دارد وجود يشهر و ييروستا مناطق نيب ياديز يهاتفاوت. ندارد مطابقت
 تيجمع نيشتريب يوپيات و هيجرين. رسدمي درصد 31 به يشهر مناطق در كه يحال در است درصد 4 تنها قايآفر يصحرا

 عمدتاً مشكل ،يوپيات در. 2018 سال در نفر ونيليم 275 مجموع در دارند، زيتم يآشپز به يدسترس بدون منطقه در را
 يشهر تيجمع از درصد 21 تنها كه است ييروستا و يشهر بزرگ يكمبودها يدارا هيجرين كه يحال در است، ييروستا

  .هستند زيتم يآشپز يهانهيگز به يدسترس به قادر تيجمع. دهدمي ليتشك را آن

 مورد در ديجد يهاداده ،2020 سپتامبر در. شودمي محدود داده يهاتيمحدود توسط زيتم پز و پخت شرفتيپ يابيارز

 يكسر از يحاك هاداده نيا .كرد ارائه قبل به نسبت را يتر قيدق يابيارز مدرن يانرژ پز و پخت خدمات به يدسترس تيوضع

 خدمات به كشور 71 در ينفر ارديليم 5,3 نمونه كي از نفر ارديليم 4 شوديم زده نيتخم كه يطور به است، شتريب يدسترس

 يصحرا جنوب يكشورها. يشهر مناطق در درصد 38 به. باشند نداشته يدسترس 2020 سال در يانرژ پز و پخت مدرن

 به يشرق يايآس و بيكارائ و نيالت يكايآمر كه يحال در داشتند، يدسترس تيجمع از را سهم نيكمتر درصد 10 با قايآفر
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  )دينيبب را	39 ريتصو( داشتند را سهم نيشتريب درصد 36 و درصد 56 با بيترت

 سال در ونيليم 801 از يدسترس فاقد افراد تعداد كه يطور به است، افتهي بهبود سال چند يبرا برق به يدسترس يكسر

 دارند را يماندگ عقب نيشتريب قايآفر يصحرا جنوب يكشورها. است افتهي كاهش 2019 سال در ونيليم 759 به 2018

 يشهر مناطق در يدسترس اگرچه. دهندمي ليتشك را برق به يدسترس بدون جهان مردم) ونيليم 570( چهارم سه و

 از يبرخ در. بود درصد 25 تنها ييروستا مناطق در يدسترس د،يرس درصد 78 به 2019 سال تا قايآفر يصحرا جنوب

  .رسدمي درصد 1 به ييروستا برق به يدسترس نرخ يبوتيج و كنگو چاد، مانند ييقايآفر يكشورها

 شيافزا 2020 سال در قايآفر در برق به يدسترس بدون افراد تعداد كه شد زده نيتخم ،يمتوال بهبود سال هفت از پس
  .است افتهي

	
  2020 منطقه، اساس بر انرژي، آشپزي خدمات مدرن به دسترسي با جمعيت 39 ريتصو

 94 به كينزد ييروستا مناطق و بود درصد 99 2019 سال در يشهر برق به يدسترس نرخ توسعه، حال در يايآس در
 سال در درصد 75 به 2010 سال در درصد 23 از است، داشته را شيافزا نيشتريب كامبوج در يدسترس نرخ. بودند درصد
 سال در) هند( درصد 68 و) ياندونز( درصد 67 از آنها يهانرخ و اند داشته يبزرگ يهاشرفتيپ زين ياندونز و هند. 2019
 نرخ با منطقه كشور تنها كره خلق كيدموكرات يجمهور. 2019 سال در يدسترس. است دهيرس يجهان بايتقر به 2010
  ).ديرس درصد 26 به تنها 2019 سال در كه( بود درصد 50 ريز يدسترس

 كي دوباره يتيئها.دنديرس) ٪97( باال اريبس برق به يدسترس نرخ نيانگيم به 2019 سال در يجنوب و يمركز يكايآمر
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 يدسترس نرخ پاناما و هندوراس ،يويبول. ييروستا مناطق در ٪12 تنها و يكل طور به يدسترس ٪39 تنها با بود، استثنا
  .داشتند درصد 80 از كمتر ييروستا

 از ياريبس در .ماند يباق 2019 سال در) درصد 53( برق به يدسترس توجه قابل يكسر با كشور تنها مني انه،يخاورم در
 ژهيو به برق، به شتريب يدسترس امكان درميمه نقش) شبكه از خارج هم و شبكه درون هم( ريدپذيتجد يهايانرژ كشورها،

 استفاده با شبكه گسترش بر يمبتن عمدتاً رياخ يهاتيموفق كشور نيچند در حال، نايبا. اند كرده فااي،ييروستا مناطق در
 مصرف يدرصد 155 شيافزا با يانرژ به يجهان يدسترس سمت به ياندونز حركت. است بوده يليفس يهاسوخت از

 در يمل برق ديتول از درصد 16 تنها و داشتهميك اريبس شيافزا ريدپذيتجد يهايانرژ كه يحال در بود، همراه سنگزغال
 از برق به يدسترس هند، در. است افتهي شيافزا ياندك 2010 سال به نسبت كه اندداده اختصاص خود به را 2019 سال
 شيافزا ٪71 به ٪67 از برق ديتول از سنگ زغال سهم كه يحال در دوره، نايدر ٪100 باًيتقر. افتي شيافزا به درصد 68

 همراه نفت و يعيطب گاز ديتول در ياديز شيافزا با) درصد 83 به درصد 46 از( بنگالدش برق به يدسترس بهبود. است افتهي
  .بود

 از برق به يدسترس. است كرده فاايكشور ناييانرژ به يدسترس بهبود درميمه نقش يآب روگاهين كامبوج، در گر،يد يسو از
 32 از يآب برق ديتول زمان همان در كه يحال در افت،ي شيافزا 2019 سال در درصد 75 به 2010 سال در درصد 23
 از برق به يوپيات يدسترس شدن برابر دو از شيب. افتي شيافزا ساعت گاواتيگ 4370 به) ساعت گاواتيگ( ساعت گاواتيگ

 نيزم ايكن در كه يحال در ،)رياخ يهاسال در ياضاف باد ديتول يمقدار با( است يآب روگاهين بر يمبتن عمدتاً زين 2010 سال
 2019 سال در درصد 85 به 2010 سال در درصد 18 از ايكن در برق به يدسترس. است كرده فااييمهم نقش ييگرما
  .افتي شيافزا درصد 82 به درصد 69 از آن سهم و شد برابر دو مشابه مدت در ريدپذيتجد يهايانرژ ديتول و افتي شيافزا

 بزرگتر اسيمق در شبكه به متصل يهاستميس توسط ريدپذيتجد يهايانرژ بر متمركز گسترش ناياز ايعمده بخش اگرچه
 ،2019 سال در. دارند نقش برق به يدسترس نيتام در ايندهيفزا طور به شده عيتوز ريدپذيتجد يهايانرژ است، شده انجام

 ايكن در نفر ونيليم 3.4 و هند در نفر ونيليم 4.4 بنگالدش، در نفر ونيليم 8 به كينزد يبرا يديخورش خانه يهاستميس
  .كردند نيتام برق

 كمبود كه شود،يم دهيسنج خانوار مصرف سطوح اساس بر حاضر حال در روند نايبرق، به يدسترس در يكل شرفتيپ رغميعل
 .پوشانديم بدهد، را فقر از ييرها اجازه مردم به توانديم كه يديتول يهااستفاده مانند ها،تيفعال ريسا يبرا يكاف برق مداوم
 شبكه به كه يافراد سوم دو تنها قا،يآفر سراسر در. است مهم مشكل كي همچنان اعتماد رقابليغ اتصاالت ن،ايبر عالوه
  .دارند برق اوقات اكثر هستند، متصل

 1 از شيب ،2021 سال در. است متيق رقابليغ اي نامطمئن كم، برق نيتأم ريتأث تحت شيسرما نيتأم جهان، سرتاسر در
 "باال" خطر معرض در عوامل ريسا و كم درآمد برق، به يدسترس عدم ليدل به - يشهر مناطق در آنها سوم دو - نفر ارديليم

 يفقرا عمدتاً خطر، معرض در تيجمع نيشتريب ا،يآس در. كندمي ديتهد را آنها يمنايو سالمت شيسرما كمبود و گرفتند قرار
 دهنده نشان ناي.رنديگمي قرار ريتأث تحت شتريب ييروستا يفقرا قا،يآفر يصحرا جنوب در كه يحال در هستند، يشهر
  .است برق به يدسترس مختلف سطوح نيهمچن و تيجمع مختلف يهاييايپو

 از يناش اديز خطر معرض در ييروستا مناطق در كه يافراد تعداد كه شوديم زده نيتخم ،2021 تا 2020 يهاسال نيب
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 فقر ريتأث ليدل به اول درجه در كه است افتهي شيافزا يشهر مناطق در خطر معرض در افراد از ترعيسر هستند، سرما كمبود
 و ييروستا مناطق يبرا اول كشور 10 انيم در پاكستان و بنگالدش ه،يجرين ،ياندونز هند،. است كرونا يريگهمه از يناش
 14 ،ييروستا مناطق در خطر معرض در افراد در) درصد 13( شيافزا نيعتريسر با هند. دارند قرار خطر معرض در يشهر

 در رشد درصد 36 خطر معرض در گريد نفر ونيليم 6.8 با هند و نيچ. است داده قرار ريتأث تحت را گريد نفر ونيليم
 از كنندهخنك يازهاين تواننديم شدهعيتوز ريدپذيتجد يهايانرژ ،ييروستا مناطق در. هستند فيضع يشهر يهاطيمح
 نيتأم را يديخورش PV بر يمبتن شرفتهيپ ديتبر يواحدها تا گرفته خانه يديخورش يهاستميس به متصل ساده يهافن

  .كنند

  بازارها و هايآور فن 44.

 اغلب و اندكرده ممكن كشورها از ياريبس در را يانرژ به شتريب يدسترس ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن يهاستميس
 ييروستا مناطق در برق نيتام يبرا يديخورش يهاستميس از كه يزمان ژهيوبه دهند،يم نشان را حلراه نيترصرفهبهمقرون

 افته،يبهبود توده ستيز يهااجاق مانند ريدپذيتجد يهانهيگز ز،يتم پز و پخت به يدسترس يبرا. شوديم استفاده تراكم كم
 يفاايبه شروع زين ريدپذيتجد يهايانرژ با يبرق يآشپز و كننديم كمك حاضر حال در يديخورش يهااجاق و اتانول وگاز،يب

  .است كرده نقش

 كرونا يريگهمه اگرچه است، كرده رشد شدت به رياخ يهاسال در يانرژ به يدسترس يبرا ريدپذيتجد يهايانرژ استقرار
 حفظ يبرا ابتدا در يانرژ به يدسترس يهاشركت كشورها، سراسر در نهيقرنط گسترش با. داشت ريتأث 2020 سال در
 اي موجود هيتغذ منبع يبرا. گذاشت ريتأث پرداخت يبرا مردم ييتوانا بر آن از يناش ياقتصاد بحران و كردند تالش هاتيفعال
 گرفتند، قرار يبررس مورد كشور 44 در كه يانرژ به يدسترس شركت 600 از ،2020 آگوست در. ديجد يهاستميس ديخر

 اي كنند متوقف را هاتيفعال تمام اي بودند مجبور ٪30 كه كردند گزارش را يريگ همه از يناش توجه قابل اختالالت 70٪
 يضرور خدمات ارائه عنوان به شبكه از خارج بخش كشور، نيچند در حال، نايبا. كنند متوقف را خود تيفعال كامل طور به

 مانند هابخش از يبرخ و افتي شيافزا سال اواخر در زين يگذارهيسرما. افتي ادامه تيفعال اجازه يحدود تا و شد شناخته
  .بودند ريپذانعطاف يآورشگفت طرز به شبكه از خارج يديخورش يانرژ

  زيتم پز و پخت 54.

 ال سهم حال، نايبا. كنندمي پز و پخت LPG با نفر ارديليم 2 باًيتقر و است عيما گاز سلطه تحت زيتم يآشپز يجهان بازار
 برق از 61.رفت فراتر درصد 70 از بيكارائ و نيالت يكايآمر و يشرق جنوب يايآس ا،يآس جنوب يشهر مناطق در يج يپ
 2019 سال در درصد 10 به 2010 سال در درصد 4 از آن سهم و شدمي استفاده پز و پخت يبرا ايندهيفزا طور به زين

  .شد برابر دو

 زيتم يآشپز يهاحلراه .كندمي ديتهد را جهان سراسر در نفر ارديليم كي حداقل يمنايو سالمت شيسرما به يدسترس عدم
 و هاگلوله مثالً( كارآمدتر يهاسوخت و افتهيبهبود توده ستيز با يآشپز يهااجاق شامل ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن
 يهاشبكه مانند ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن برق با مرتبط يبرق يآشپز و يديخورش يهااجاق اتانول، وگاز،يب ،)هاكتيبر
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 جيترو يمال يهاكمك يهاكنندهليتمو و يمل يهابرنامه قيطر از عمدتاً هانهيگز ناي.است يآب برق اي يديخورش كوچك
 جيرا زيتم يآشپز يهاحلراه كه ييجا در يحت. شوند شامل را عملكرد بر يمبتن ارانهي اي زهيانگ ينوع دارند ليتما و شونديم

 برآورده يبرا اغلب ،يسنت پخت يهاروش يبرخ از استفاده به و دهنديم انجام را »سوخت انباشتن« معموالً هاخانواده است،
  .دهنديم ادامه يفرهنگ-ياجتماع انتظارات كردن

 يآشپز يهااجاق است، غالب يآشپز در توسعه حال در يكشورها شتريب در هنوز كه توده ستيز از يسنت يهااستفاده با
 انواع از ياريبس نيب از. است بوده يدولت و يردولتيغ ،يياهدا يهابرنامه توجه مورد دهه نيچند يبرا توده ستيز افتهيبهبود
 را ايگلخانه يگازها انتشار يبرا يجهان بهداشت سازمان يهادستورالعمل ازميك اريبس تعداد افته،ي بهبود پخت يهااجاق
 2020 سال به مربوط يهاداده و ستين دسترس در هااجاق عيتوز مورد در يجامع اطالعات چيه حال، نايبا. كنندمي تيرعا
  .است ابيكم اريبس

 بنگالدش رساختيز توسعه شركت توسط مشترك طور به كه بنگالدش افتهي بهبود گاز اجاق برنامه از عبارتند رياخ يهابرنامه
)IDCOL (افتهي بهبود يآشپز اجاق ونيليم 2.4 برنامه ناي،2020 سال انيپا تا. شد آغاز 2013 سال در يجهان بانك و 
 توسعه جينتا بر يمبتن يمال برنامه ا،يكن در كوچكتر، اسيمق در. بود كرده عيتوز 2023 سال انيپا تا ونيليم 5 هدف با را

 نيهمچن و( افتهي بهبود اتانول و توده ستيز پخت اجاق 80000 حدود اهداكنندگان مشاركت -) EnDev( زا يانرژ
 از كه يديجد مرحله. ديرس نفر ونيليم مين به كه داد ليتحو 2019 تا 2016 يهاسال نيب را) LPG گاز اجاق 21000

  .شودمي انجام 2021 مارس تا باال عملكرد با گاز اجاق 40000 ارائه هدف با شود،مي شروع 2020 هيژانو

  .است دسترس در يمحل صورت به يانسان اي يوانيح فضوالت ،يكشاورز يايبقا كه باشد يمناطق در يحل راه تواندمي وگازيب

 يكل طور به كهميرق كنند،مي استفاده پز و پخت يبرا وگازيب از جهان سراسر در نفر ونيليم 125 كه شودمي زده نيتخم 
 ديتول عمده كه ،)%99.7( كنندمي يزندگ ايآس در كنندمي يآشپز وگازيب با كهميمرد اكثر. است بوده ثابت گذشته دهه در

  .)دينيبب را 40 ريتصو	. (افتدمي اتفاق بنگالدش و هند تنام،يو نپال، ن،يچ در سرانه



 به يدسترس يبرا شده عيتوز يرهايدپذيتجد –فصل چهارم 
	 يانرژ

	
18

	
  2020 و 2015 منتخب، كشورهاي پز، و پخت براي بيوگاز سرانه توليد 40 ريتصو

 پنج در قايآفر وگازيب ديتول كنند،مي يزندگ ايآس در كنندمي يآشپز وگازيب با كه ينفر ونيليم 125 شتريب كه يحال در
  .است افتهي شيافزا درصد 28 گذشته سال

 و سنگال رواندا، در شتريب ناي.است افتهي شيافزا درصد 28 2020 تا 2015 يهاسال نيب اما است كم ديتول قا،يآفر در
 از شيب. است داده رخ) اوگاندا و ايتانزان ا،يكن ،يوپيات نافاسو،يبورك( قايآفر وگازيب مشاركت برنامه پوشش تحت كشور پنج

 با 2019 و 2014 يهاسال نيب SNV و Hivos توسط كه شد نصب برنامه نايدوم مرحله در وگازيب ضمها38000
 نظر مورد ساتيتاس 100000 از كمتر اريبس اگرچه. شد اجرا هلند يالمللنيب يهايهمكار كل اداره و EnDev بودجه
  .بود موفق يخصوص بخش وگازيب يهاشركت يبرا ييبازارها جادايدر برنامه ناياما بود،

 در رودمي انتظار كه شد دييتا شود،مي نيتام EnDev قيطر از هلند دولت توسط كه يبعد وگازيب برنامه كي يبرا بودجه
  .شود شروع 2021 سال طول

 شبكه از خارج كوچك اسيمق در يآب برق اي يمل يهاشبكه به كه يافراد از ياريبس يبرا حاضر حال در يبرق پز و پخت
 يديخورش يديبريه يهاشبكه ينيم به متصل يباتر با يبرق پز و پخت رودمي انتظار و است صرفه به مقرون هستند متصل

 به ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن يهاحلراه ونديپ بر تمركز امر، نايبه يابيدست يبرا. شود صرفه به مقرون 2025 سال تا
) دهديم كاهش يسنت يبرق يهااجاق با سهيمقا در را يبرق پخت يهانهيهز كه( يبرق يزودپزها مانند كارآمد پخت ليوسا
 چالش كي همچنان هياول زاتيتجه يباال يهانهيهز حال، نايبا. است بوده مصرف اوج زمان در ستميس در تقاضا كاهش و
	"Pay‐As‐You‐Go" دهندگان ارائه توسط تواندمي كه است، مانده يباق PAYGo يخدمات به هااجاق نايكردن اضافه با 
  .شود برطرف دهند،مي ارائه كه

. شبكه از خارج ماتيتنظ يبرا ازين مورد ميمستق يبرق ليوسا يبرا ژهيو به است، توسعه هياول مراحل در يبرق پز و پخت بازار
 ماتيتنظ در استفاده يبرا مناسب و كارآمد اريبس يبرق يزودپزها يبرا را مسابقه نياول LEAP يجهان زيجوا ،2020 سال در
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  .كرد يانداز راه فيضع شبكه و شبكه از خارج

. دهندمي ارائه پز و پخت يبرا يگريد زيتم حل راه) يديخورش يهااجاق و يسهمو يهااجاق مانند( يديخورش يهااجاق
 را زيتم يآشپز يهاحل راه كه است شده عيتوز 2021 سال لياوا تا يديخورش اجاق ونيليم 4 از شيب جهان، سراسر در
  .دهدمي ارائه نفر ونيليم 14.3 حدود يبرا

  برق به يدسترس يبرا شده عيتوز يرهايدپذيتجد 64.

 نيتام در ياندهيفزا نقش گذشته، دهه در دستگاه ونيليم 180 از شيب با يديخورش خانه يهاستميس و يسوالر كويپ
 ونيليم 2.6 حدود به نفر، ونيليم 100 از شيب يهاخانه به برق رساندن از ريغ به واحدها ناي.اندكرده فااييانرژ به يدسترس

 از خارج يديخورش يهاشركت رسماً كشورها از ياريبس ،19-ديكوو يريگهمه طول در. كنند تجارت تا دهدمي اجازه نفر
 .كنند تيفعال نهيقرنط طول در يحد تا حداقل تا داديم اجازه آنها به و كردند يمعرف »يضرور خدمات« عنوانبه را شبكه
 در شيافزا نيباالتر كه كرد رشد درصد 13 زانيم به 2019 سال در شبكه از خارج يديخورش يهاستميس يجهان بازار
  .است گذشته ساله پنج دوره

 قابل كاهش به منجر ريگ همه اما رفت،مي انتظار صنعت ناييسو از شتر،يب ميينگو اگر ،يمشابه توسعه 2020 سال در
 يهافانوس ژهيو به( ينقد فروش با افت،ي كاهش 2019 سال به نسبت درصد 22 وابسته يهاستميس فروش. شد يتوجه
. افتي كاهش درصد 1.7 تنها PAYGo فروش كه يحال در كرد، تجربه را) درصد 30( كاهش نيشتريب) يديخورش
 را فروش كاركنان و كاالها حركت كه اينهيقرنط اقدامات ليدل به شبكه از خارج يديخورش يهاشركت يتجار يهاتيفعال

 تحت بحران هياول يهاماه در عمدتاً وكارهاكسب كه يحال در. شد مختل نيتام رهيزنج مشكالت نيهمچن و كردمي محدود
 سال به نسبت 2020 سال دوم مهين در را يكمتر فروش همچنان شبكه از خارج يهاشركت سوم دو گرفتند، قرار ريتأث

  .كردند گزارش 2019

 قابل يديخورش يهافانوس. شد فروخته 2020 سال طول در وابسته شبكه از خارج ييروشنا محصول ونيليم 6.6 حدود
 ينور يهاستميس يبرا را فروش از گريد درصد 18 و دادند اختصاص خود به را زانيم ناياز درصد 64) وات 3 تا( حمل
 جز به آنها همه كه شد، فروخته يديخورش خانه ستميس هاونيليم 1.2 ن،ايبر عالوه. دادند ليتشك وات 10 تا بزرگتر

 شبكه از خارج يديخورش محصوالت با مرتبط يخانگ لوازم فروش. بودند وات 100 از كمتر يخروج يدارا ستميس 49000
 در دستگاه ونيليم 1.2 باًيتقر با سهيمقا در 2020 سال در ونيزيتلو دستگاه 946000 فروش مجموع با افت،ي كاهش زين

 شيب يديخورش آب پمپ فروش. بود رتريپذ انعطاف فن فروش به نسبت كاهش% 31 و% 3 با بيترت به فروش. 2020 سال
 اتفاق 2020 سال در كه بود 2019 سال در عمده ديخر ليدل به يحد تا حداقل ناياگرچه افت،ي كاهش درصد 60 از
 با ايآس جنوب در 2020 سال در شبكه از خارج يديخورش محصوالت فروش در كاهش نيشتريب ،ايمنطقه نظر از	.فتادين

 كاهش شاهد ماند، يباق بازار نيبزرگتر ياديز حد تا كه يشرق يقايآفر. داد رخ 2019 سال به نسبت يدرصد 51 كاهش
 به شدن، ريگ همه رغميعل قايآفر غرب و يمركز يقايآفر در فروش كه يحال در. ) بود) ينقد فروش در شتريب( يدرصد 10
 	PAYGo فروش اما كرد، تجربه ينقد فروش در را) ٪3.6( ياندك كاهش قايآفر غرب. افتي شيافزا درصد 9 و 22 بيترت
 فروش يبرا ٪71 و ينقد فروش يبرا ٪8( افتي شيافزا بخش دو هر يمركز يقايآفر در كه يحال در افت،ي شيافزا 23٪
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PAYGo) .(به 	ديكن مراجعه 41 ريتصو(.  

. بودند فروش حجم نظر از جهان سطح در شبكه از خارج يديخورش برتر بازار پنج هيجرين و اوگاندا ،يوپيات هند، ا،يكن
 31 كاهش قبالً كشور نيا( افتي كاهش درصد 54 2020 سال در فروش كه ييجا داد، رخ هند در كاهش نيشتريب

 از شيب 2019 سال در شبكه از خارج يديخورش فروش كه ييجا ،يوپيات در	).بود كرده تجربه 2019 سال در را يدرصد
 هيجرين	.است افتهي كاهش درصد 40 2020 سال در فروش است، دهيرس محصول ونيليم كي از شيب به و شده برابر دو

 ٪5 شيافزا با سهيمقا در( ٪1 از كمتر اگرچه افت،ي شيافزا 2020 سال در آن فروش كه بود يبرتر بازار پنج از يكي تنها
  ).2019 سال در

 ليتسه عنوان به ايندهيفزا طور به ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن يهاشبكه ينيم مستقل، يديخورش يهاستميس بر عالوه
 يانرژ به يدسترس ماتيتنظ در كه شده ييشناسا شبكه ينيم 5544 از. شوندمي شناخته يانرژ به يدسترس مهم كننده

 يديخورش. بودند ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن درصد 87 ،)گاواتيگ 2.37 كل تيظرف با( كنندمي كار 2020 مارس در
 سهيمقا در 2019 سال در كوچك يهاشبكه از درصد 55 در كه است بوده شبكه ينيم يفناور رشد نيترعيسر كيفتوولتائ

  .)دينيبب را42 ريتصو	. (است شده گنجانده 2009 سال در درصد 10 تنها با

 توسعه رياخ يهاسال در اما شد،مي تيهدا يردولتيغ يهاسازمان و برق و آب يهاشركت توسط قبالً ديگر ينيم توسعه
 اتصاالت برق، به باال يدسترس كمبود با قايآفر يصحرا جنوب كشور 12 در. اند شده فضا نايوارد زين يخصوص دهندگان

 به 2016 سال در 2000 تنها از يخصوص دهندگان توسعه توسط شده نصب ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن شبكه ينيم
 نيهمچن و نفر 200000 از شيب. است قايآفر شرق در شتريب كه است افتهي شيافزا 2019 سال در 41000 از شيب

 و ياستيس راتييتغ با عيسر رشد. اند شده متصل هم به كوچك يهاشبكه نايقيطر از يبهداشت مراكز و مدارس مشاغل،
  .است مرتبط است، كرده فراهم دهندگان توسعه يبرا را ييهامشوق كه يياهدا يهابرنامه به نيهمچن و يمقررات
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  2020 و 2019 منتخب، مناطق اي،شبكه خورشيدي هايسيستم وابسته يهاشركت فروش حجم 41 ريتصو

	
  2020 مارس فناوري، اساس بر شده نصب هايشبكه ميني سهام  42 ريتصو

 به شروع آنها از يبرخ هستند، آپ استارت اي اسيمق كوچك يهاشركت ديگر ينيم دهندگان توسعه اكثر كه يحال در
 100 كه شد ليتبد جهان سطح در يشركت نياول به Power	Husk ،2020 سال اواخر در. كنندمي اسيمق به دنيرس
 يهاشركت ر،ياخ يهاسال در. كندمي يرسان خدمات زين يتجار يمشتر 5000 به كه كرد نصب را ياجتماع شبكه ينيم
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 اي تصاحب با عموماً زين Electric	Tokyo و EDF، Enel، ENGIE، Iberdrola، Shell مانند يالمللنيب و بزرگ
 يهاشبكه به يخصوص بخش عالقه اگرچه. اندوستهيپ كوچك يهاشبكه بازار به تر،كوچك يهاشركت در يگذارهيسرما

 از جينتا بر يمبتن يمال نيتام اي يمال يهاكمك مانندميعمو بودجه به دهندگان توسعه اكثر است، افتهي شيافزا كوچك
  .است جيرا زين شبكه بر يمبتن برق يبرا ارانهي ينوع اگرچه اند، بوده يمتك اهداكنندگان يسو

 از شيب شبكه ينيم بخش بر دورافتاده، مناطق به يدسترس يدشوار و دهيچيپ تداركات ليدل بهكرونا  يريگهمه قا،يآفر در
 اي شده كند مناقصه حال در اي توسعه دست در يهاپروژه از ياريبس. گذاشت ريتأث 2020 سال در يديخورش صنعت هيبق
 يهاشبكه از يبانيپشت يهابرنامه نيبزرگتر از يكي كه هيجرين. داد رخ ييهاشرفتيپ حال، ناي با. درآمدند قيتعل حالت به

 را يمحل شركت 30000 و خانوار 300000 2023 سال تا دارد قصد دارد، خود يرسان برق يمل پروژه تحت را كوچك
 بانك و يجهان بانك بودجه با. كند يرسان برق يخصوص بخش بر يمبتن يديبريه يديخورش يهاشبكه ينيم قيطر از

 ،2020 سال در. دهدمي ارائه را عملكرد بر يمبتن يمال يهاكمك و ارانهي حداقل يهامناقصه قا،يآفر توسعه بانك يجهان
 يديبريه شبكه ينيم دو جمله از كرد، يانداز راه پروژه نايتحت را ساتيتاس نيچند) REA( هيجرين ييروستا برق سازمان
 يديبريه شبكه ينيم كي و افتهي توسعه Energy	Renewvia توسط كه لوواتيك 135 يبيترك تيظرف با يديخورش
 خانوار 2000 به كينزد برق كه محدود. Projects	GVE يمحل دهنده توسعه توسط شده نصب لوواتيك 234 يديخورش

  .كندمي نيتام را

REA يبهداشت يهامراقبت مراكز ريسا و هامارستانيب در استفاده يبرا را يديخورش شبكه ينيم نيچند نيهمچن هيجرين 
 كمك با ديگر ينيم طرح نيچند كانون زين يبهداشت التيتسه. است داده توسعه كرونا به ياضطرار پاسخ عنوان به

 در شبكه از خارج يهاشركت به را يمال كمك دالر ونيليم USAID، 4.1 بودجه با ،Africa	Power. بود اهداكنندگان
 تيهدا كوچك، يهاشبكه قيطر از جمله از ،يشهر حومه و ييروستا يبهداشت يهاكينيكل به يرسان برق يبرا 2020 سال
 تحت را ينريكانت يديخورش كوچك شبكه هفت دارند قصد SustainSolar همراه به OnePower لسوتو، در. كرد

Power	Africa يفرانسو كشور نيچند در رياخ شبكه ينيم يهاتيفعال. كنند داربرق را كينيكل نيچند تا كنند عرضه 
 به كه يديخورش كوچك يهاشبكه ساخت يبرا را شركت 11 ،2020 سال در نيبن. است داده رخ يغرب يقايآفر زبان
 ،2021 سال لياوا در. كرد انتخاب خود شبكه از خارج پاك يانرژ ساتيتأس تحت كنند،يم يرسان خدمات منطقه 128
 يرسان برق شبكه ينيم برنامه توسط كه كرد اعالم را منطقه 129 نياول توگو ريدپذيتجد يهايانرژ و ييروستا برق آژانس

 يديخورش يهاشبكه ينيم قيطر از روستا 117 به يرسان برق يبرا را ايمناقصه سنگال ييروستا يده برق آژانس و شوندمي
  .كرد يانداز راه

. است بوده شبكه ينيم بازار نيتر فعال 2019 سال در يبردار بهره حال در تيسا 200 بايتقر با ايكن قا،يآفر شرق در
Renewvia	 Energy در لوواتيك 87.6 كل تيظرف با 2020 سال در را گريد يديخورش كوچك شبكه سه 

 پناهندگان كمپ كي و جوامع. كندمي يرسان خدمات بخش دو به كه كرد يانداز راه ايكن تيمارساب و توركانا يهاشهرستان
 سال لياوا در پاور ايكن حال، نيهم در. شودمي يبانيپشت RBF	EnDev ساتيتأس قيطر از كه يرسان برق پروژه كي در

. كرد يانداز راه ،يديخورش يانرژ با عمدتاً ،يميقد يزليد شبكه ينيم 23 كردن ديبريه يبرا را مناقصه نديفرآ كي 2021
 يجمهور در گوما شهر در Nuru توسط كه يمگاوات 1.3 يديخورش يديبريه شبكه ينيم كي ،يمركز يقايآفر در

  .ديرس يبردار بهره به 2020 هيفور در بود، شده نصب كنگو كيدموكرات
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 IDCOL توسط كه شد نيآنال 2020 سال لياوا در بنگالدش BREL يلوواتيك 170 يديخورش شبكه ينيم پروژه ا،يآس در
 بيترت نايبه. شودمي نيتام دورافتاده مناطق ريسا و ريجزا يبرا يديخورش يهاشبكه ينيم طرح از يبخش عنوان به

 برق يمل برنامه ،2020 سال اواخر در كا،يآمر قاره در. ديرس مگاوات 5.6 يبيترك تيظرف با پروژه 27 به طرح نايمجموع
 كه را) لوواتيك 40 و لوواتيك 22( كوچك شبكه دو ن،يآرژانت نگرو وير دورافتاده استان در) PERMER( ييروستا يرسان
 يدسترس امر ناي؛يساز رهيذخ. كرد يرسان برق نيهمچن و يباد و كيفتوولتائ يديخورش يانرژ با كردند،يم كار LPG با قبالً
  .داد شيافزا ساعت 24 به ساعت 16 از را برق به خانواده 100

  كار و كسب مدل يهاينوآور 74.

 يهايانرژ مقابل، در. است يدولت برق خدمات حوزه شبكه، بر يمبتن برق به يدسترس توسعه، حال در يكشورها اكثر در
 كار و كسب يهامدل. هستند وابسته نوآورانه يتجار يهامدل و يخصوص بخش به شتريب اريبس شبكه از خارج ريدپذيتجد
 PAYGo يهاستميس گذشته، دهه طول در. است متفاوت اريبس شبكه از خارج ريدپذيتجد يهايانرژ دهندگان ارائه انيم در

 ريپذامكان ،يخانگ يديخورش يهاستميس قيطر از عمدتاً شبكه، از خارج كنندهمصرف هاونيليم يبرا را يانرژ به يدسترس
. است كرده نفوذ زين زيتم پز و پخت يحت و يديخورش آب پمپاژ مانند مولد يكاربردها به PAYGo اگرچه است، كرده

  .كننديم ارائه »استفاده بر يمبتن« اي »تيمالك به اجاره« پرداخت مدل كي معموالً PAYGo يهاشركت

 ياريبس ،يسنت طور به. شد فروخته PAYGo اساس بر خانه به وابسته يديخورش يهاستميس از درصد 84 ،2020 سال در
 شارژ و ييروشنا مانند هياول خدمات يرو بر كنند،يم ارائه را يخانگ يديخورش يهاستميس كه PAYGo يهاشركت از

 يتربزرگ يهاستميس به را خود شنهاداتيپ هاشركت ،ياندهيفزا طور به. كننديم تمركز كوچك ونيزيتلو كي احتماالً اي تلفن
 را گريد خدمات نيهمچن و كننديم نيتام را هاخچالي و هاپنكه مانند يخانگ لوازم از يترعيوس فيط كه اندداده گسترش

  .كننديم يبندبسته صورت به

 يهاستميس اندازه سه شامل كند،مي تيفعال اوگاندا و هيجرين ا،يكن در كه M‐Kopa محصوالت فيط مثال، عنوان به
 يهاپرداخت كه يانيمشتر يبرا. است هوشمند يهاتلفن و كوچك مشاغل يبرا يديخورش يهاخچالي ،يخانگ يديخورش
 ستيز با يآشپز يهااجاق مانند يخدمات نيهمچن شركت ناياند، داده انجام PAYGo محصول كي يرو را ياعتماد قابل
) ايتانيبر( Bboxx. دهدمي ارائه) مارستانيب در اقامت يبرا مثالً( وام مانند يمال خدمات يحت وميسرگر يهابسته ز،يتم توده

 هاونيزيتلو فروش يبرا+ Canal يفرانسو يارسانه شركت با 2020 سال در و شد منشعب يخانگ يهايسرگرم به نيهمچن
  .وستيپ روهاين به كنگو كيدموكرات يجمهور و توگو در خود يخانگ يديخورش يهاستميس با ورهايرس و

 به مقرون اند،كرده ارائه بهتر طيشرا با انيمشتر يهابخش يبرا را يباالتر ارزش با خدمات هاشركت از ياريبس كه يحال در
 فقر يباال سطوح با تردورافتاده ييروستا مناطق در ژهيوبه جوامع، از ياريبس يبرا بزرگ مشكل كي همچنان بودن صرفه
 و يوات 20 يديخورش يهاپنل از يابسته -) bPower20( ديجد محصول كي Bboxx ،2020 آگوست در. است
 به دارد قصد شركت نايآن، با. كرد عرضه درآمدكم ييروستا يخانوارها يبرا خاص طوربه را - افتهي بهبود ديجد يهايباتر

 اما هستند، توگو و رواندا ا،يكن كنگو، كيدموكرات يجمهور هياول هدف يبازارها. ابدي دست يجهان بازار از يتر عيوس بخش
Bboxx ابدي گسترش يشتريب يبازارها به 2021 سال در دارد قصد.  
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 با ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن برق يدسترس يهاحلراه نيترجيرا Pico يديخورش خانه و يديخورش يهاستميس
 در. شد فروخته 2020 سال در جهان سراسر در وابسته ستميس ونيليم 2.2 با هستند، PAYGo يهامدل از استفاده
 آن با Access	Energy	ENGIE كه يزمان شد، ياندازراه 2020 اكتبر در PAYGo ديجد يشيآزما حلراه كي رواندا،
 و مجدد شارژ يبرا برق ز،يتم يدنيآشام آب ناي.ينريكانت يديخورش PAYGo استقرار يبرا OffGridBox. كرد يهمكار
Wi‐Fi اتصال نقطه و آب هيتصف يهاستميس برق، رهيذخ به مجهز يديخورش ظروف از را WI‐FI انيمشتر. كندمي نيتام 

 شارژ يبراميك نهيهز و كننديم افتيدر آب كپسول كي و تلفن شارژر ،)نور كننده ساطع وديد( LED يهاچراغ ،يباتر كي
  .پردازنديم ستميس از مجدد كردن پر و

 كه SunCulture. دارد وجود يديخورش ياريآب يبرا ژهيو به ،يكشاورز در PAYGo حل راه يتعداد ،هاخانواده از فراتر
 يهمكار 2020 دسامبر در كرد،يم ارائه ايكن در »رشد زانيم به پرداخت« اساس بر را يديخورش ياريآب يهاتيك قبالً
. كرد اعالم PAYGo مدل از استفاده با توگو در كشاورز 5000 به يديخورش ياريآب ارائه يبرا EDF و Bboxx با يديجد

  .كند تر صرفه به مقرون كشاورزان يبرا را آنها تا رديگمي نظر در هاستميس يهانهيهز كردن نصف يبرا ايارانهي توگو دولت

PAYGo ديتجد پز و پخت سوخت كي اتانول، يبرا مثال عنوان به است، كرده شرفتيپ زيتم پز و پخت بخش در نيهمچن 
	KOKO 2019 سال در اما است، بوده فله عيتوز و متمركز يساز يبطر يسنت مدل. دارد يآسان نسبتا عيتوز كه ريپذ

Networks سوخت رساختيز شركت با را ديجد رمتمركزيغ عيتوز مدل كي Vivo	Energy يانداز راه ايكن ،يروبينا در 
  .كرد

 كوكو( اتانول فروش خودكار دستگاه 700 توسط سپس كه كنند،مي پرداخت يتاليجيد صورت به سوخت يبرا انيمشتر
 زين را خود اتانول يگازها اجاق Networks	KOKO. شودمي عيتوز شهر سراسر در ايگوشه يهامغازه در) نتيپو
  .كردمي يرسان خدمات خانوار 50000 به 2020 آگوست تا و فروشدمي

 7	SDG يهلند برنامه تحت گريد اتصال 250000 يبرا جينتا بر يمبتن يمال پروژه كي شركت ناي،2020 ژوئن در
	PayGo و KopaGas مانند - LPG كوچك يهاآپ استارت سلطه تحت PAYGo زيتم يآشپز شتريب .كرد افتيدر

Energy - ،2020 هيژوئ در اما است ENGIE	Africa، گاز شركت با يديجد يهمكار ،ياصل گريباز كي PAYGo	

PayGas مجدد شارژ دو از يبانيپشت يبرا يجنوب يقايآفر در LPG خانه 4000 به توانندمي كه ييهاستگاهاي.كرد اعالم 
  .دهد گسترش ييقايآفر يكشورها ريسا به را خود اتيعمل دارد قصد PayGas. كنند يرسان خدمات

 پز و پخت بخش در كه يخصوص بخش يتجار يهامدل از تيحما يبرا اغلبميعمو بودجه ،يديخورش ياريآب بخش مانند
	Cooking	Clean ،2020 سال در ز،يتم يآشپز در شتريب ينوآور جاداي يبرا. است ازين مورد كننديم عمل زيتم

Alliance ريپذ اسيمق و دوام قابل يتجار يهامدل دادن نشان آن هدف كه كرد يانداز راه را يآشپز صنعت زوريكاتال 
  .است

 يبرا يمتفاوت يكردهايرو و هابيترك با است، متفاوت ييروستا يرسانبرق يبرا كوچك يهاشبكه يبرا وكاركسب يهامدل
 يحال در هستند، يمل برق يهاشركت به متعلق هاشبكهينيم از ياريبس. حسابصورت و خدمات ارائه ،يبرداربهره و تيمالك
 كار جا همه در كه ندارد وجود ايشده اثبات يتجار مدل چيه. هستند يبيترك اي ياجتماع ،يخصوص تيمالك تحت هيبق كه

 است كم يمشتر هر يازا به درآمد ،يكل طور به. نبود سودآور ديگر ينيم يخصوص شركت چيه 2020 سال اواخر تا و كند،
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 است، مهم اريبس شبكه ينيم كار و كسب يهامدل تيموفق يبرا مصرف گسترش. استميستيس مشكل كي كم مصرف و
  .شوندمي تيحما يمال يهاكمك قيطر از ايندهيفزا طور به كه مولد، يهااستفاده توسعه بر هاشركت از ياريبس تمركز با

 كسب مدل نيچند از تيحما يبرا را ايبودجه) قايآفر EEP( ستيز طيمح و يانرژ مشاركت يامان صندوق ،2020 سال در
 Power	African	East از EEP رواندا، در. كرد بيتصو است، يديتول يكاربردها شامل كه نوآورانه شبكه ينيم كار و

 كي و ياجتماع يهاساختمان به بلكه ،هاخانواده به تنها نه كه كندمي تيحما شبكه ينيم و يآب برق روگاهين كي توسعه در
 در. دهدمي خدمات ياقتصاد-ياجتماع توسعه بهبود يبرا زنان يپرور يآبز تجارت كي نيهمچن و يكشاورز يعال مركز

 يمشتر عنوان به يصنعت پارك كي با ،يديخورش يديبريه شبكه ينيم چهار استقرار يبرا Equatorial	ENGIE اوگاندا،
 را يمحل نيكارآفر زنان كه است يكش جوجه برنامه كي شامل نيهمچن پروژه ناي.كندمي افتيدر را EEP يبانيپشت لنگر،
  .باشند داشته يدسترس مولد استفاده ليوسا يبرا ييدارا يمال منابع به تا سازدمي قادر

 يگذار هيسرما ،SA	Miowna. كنندمي ريدرگ تقاضا شيافزا يچگونگ و ازهاين ييشناسا يبرا را جوامع هاشركت از يبرخ
	Energy	Clean	Off‐Grid نيبن توسط كه يرقابت مناقصه كي برنده ،Energy	Sunkofa و PowerGen مشترك

Facility شد برنده شد، برگزار كشور در روستا 40 به يرسان برق يبرا 2020 سال در .Miowna ريسا و جوامع با 
 يدرآمدها شيافزا به كه كند ييشناسا مولد يهااستفاده قيطر از را نوآورانه يارزش شنهاداتيپ تا كرد كار يمحل نفعانيذ

  .كندمي دوام قابل را كوچك يهاشبكه و كندمي كمك يمحل

  .شد فروخته 2020 سال در يپرداخت صورت به يديخورش محصول ونيليم 2 از شيب

  ريدپذيتجد يهايانرژ به يدسترس يبرا يمال نيتام 84.

 در يگذارهيسرما كل ،19-ديكوو يريگهمه از قبل يحت است، مانده يباق 2030 سال تا دهه كي از كمتر كه يحال در
 يانرژ به يدسترس يمال منابع. بود شده برآورد ازين مورد 7	SDG به يابيدست يبرا آنچه از كمتر اريبس يانرژ به يدسترس

 طور به يمال منابع ازميك مقدار ازميك اريبس مقدار و ،يدسترس يكسر نيشتريب يدارا يكشورها عمدتاً بود، دسترس در كه
  .شد داده اختصاص ريپذ ديتجد يهايانرژ بر يمبتن يانرژ به يدسترس يهاستميس به خاص

 مورد يدالر ارديليم 4.5 ساالنه برآورد از كمتر اريبس و بردمي رنج يكل يگذار هيسرما شكاف نيبزرگتر از زيتم پز و پخت
 كه يطور به است، داده رخ يمثبت تحوالت حال، نايبا. ماندمي يباق 2030 سال تا يجهان يدسترس به يابيدست يبرا ازين

 سال در ونيليم. است افتهي شيافزا دالر 131 به 2017 سال در دالر ونيليم 48 از زيتم پز و پخت يبرا يكل بودجه
 كه يطور به شود،مي نيتام يدولت بخش از پاك پز و پخت يبرا بودجه نيشتريب). موجود يهاداده نيدتريجد( 2018

 به آن ازميين باًيتقر كه كنندمي نيتام 2018 سال در را بودجه دوسوم توسعه و كننده كمك يالملل نيب يمال موسسات
 44 كه يطور به است، فعال اريبس شده نيتام يهاتيفعال ارائه در نيهمچن يدولت بخش. است بالعوض يهاكمك عنوان
 يمال بخش. شودمي انجام) برق به يدسترس يبرا درصد 14 تنها با سهيمقا در(ميعمو يهاكانال قيطر از بودجه از درصد
 درصد 16 كربن يبازارها كه يحال در ،2018 سال در بودجه چهارم كي از كمتر با كند،مي فااييكم نسبتاً نقش يخصوص

  .كردند نيتام را گريد

 درصد 25 با 2018 و 2017 يهاسال نيب يدسترس يكسر نيباالتر با كشور 20 در برق به يدسترس يبرا يمال منابع



 به يدسترس يبرا شده عيتوز يرهايدپذيتجد –فصل چهارم 
	 يانرژ

	
19

 متصل ريدپذيتجد يهايانرژ به برق يمال منابع از درصد 95 از شيب كشورها، يبرخ در. ديرس دالر ارديليم 43.6 به شيافزا
 بودجه كل از درصد 14 تنها منابع نايحال، نايبا. افتي اختصاص شبكه از خارج يهاحلراه و كوچك يهاشبكه شبكه، به

 ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن يهاستميس ،يكل طور به و دادند اختصاص خود به را 2018 سال در يانرژ به يدسترس
  .كردند افتيدر را كل از درصد 1.5 حدود تنها

 78 و است بوده شبكه از خارج برق به يدسترس يبرا يديكل محرك كي يخصوص يگذارهيسرما پاك، يآشپز برخالف

 نصف به قبل سال به نسبت ميعمو يمال نيتام كه يحال در. است داده اختصاص خود به 2019 سال در را بودجه از درصد

 ،يخصوص سهام. است داده رخ يخصوص گذارهيسرما نوع نيچند يسو از يمال منابع عمده شيافزا است، افتهي كاهش

 دالر ونيليم 193 از را خود شبكه از خارج يمال منابع ينهاد گذارانهيسرما و رساختيز صندوق ز،يآممخاطره يهاهيسرما

 دوره نايدر را خود يگذارهيسرما هاشركت كه يحال در دادند، شيافزا 2019 سال در دالر ونيليم 290 به 2018 سال در

 يشرق جنوب يايآس و قايآفر شرق بر شتريب دوم مورد. دالر ونيليم 68 به دالر ونيليم 22 از كردند، برابر سه از شيب

  .)دينيبب را43 ريتصو	. (بود متمركز

	
  2019-2013 گذار، سرمايه نوع اساس بر شبكه، از خارج تجديدپذير يهاانرژي ساالنه تعهدات 43 ريتصو

 يبرخ. گذاشت ريتأث كوچك يهاشبكه ژهيو به ،يانرژ به يدسترس بخش به يمال يهاانيجر بر 19-ديكوو يريگ همه
 يدسترس امداد صندوق. است گرفته صورت كنند،مي نرم پنجه و دست اثرات نايبا كه ييهاشركت به كمك يبرا هاتالش

 يسو از يمال نيتام با ايارانهي و نهيهز كم قه،يوث بدون يهاوام ياعطا يبرا دالر ونيليم 100 يآور جمع هدف با يانرژ به
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 شبكه از خارج يابيباز پلتفرم قايآفر توسعه بانك ،2020 سال اواخر در. شد سيتاس سبز مياقل صندوق جمله از اهداكنندگان
 فراهم يانرژ به يدسترس يكارها و كسب يبرا را يابيباز و يامداد هيسرما تا كرد يانداز راه دالر ونيليم 50 مبلغ به را كرونا
 دسترس در كوچكتر كنانيباز يبرا را كايآمر دالر 10000 تا 3000 نيب يمال يهاكمك درخشش نيكمپ ن،ايبر عالوه. كند
  .داد قرار

  پاك يآشپز بخش يمال نيتام 94.

 ونيليم 43 كه يشركت 32 با سهيمقا در كه كنند جذب دالر ونيليم 70 توانستند پاك يآشپز شركت 25 ،2019 سال در
 افتي اختصاص ييهاشركت به بودجه نايچهارم سه باًيتقر. داشت شيافزا درصد 63 كردند، يآور جمع 2018 سال در دالر
% 19 و% 25 بيترت به وگازيب و گازها اجاق. كردندمي ارائه توده ستيز با ريپذ ديتجد يهايانرژ بر يمبتن يهاحل راه كه
  .دهندمي ليتشك را شده جذب هيسرما از

  .افتي شيافزا درصد 63 ،2019 سال در زيتم يآشپز يهاشركت نيبزرگتر در يگذار هيسرما

 جذب به موفق ريپذ ديتجد يهايانرژ بر تمركز با پاك پز و پخت شركت نيچند ،2021 سال لياوا و 2020 سال در
 Bettervest يجمع يمال نيتأم پلتفرم با) ايكن( BURN يآشپز يهااجاق افتهيبهبود دكنندهيتول. شدند ديجد هيسرما

 Bettervest. كرد مشاركت گردش در هيسرما) دالر ونيليم 1.2( وروي ونيليم 1 از شيب جذب يبرا تالش در) آلمان(
 توده ستيز كتيبر ديتول شركت يبرا) كايآمر دالر 360,000( وروي 300,000 از شيب 2021 سال لياوا در نيهمچن

 التيتسه ،Sistema.bio قا،يآفر وگازيب مشاركت برنامه در ليدخ يهاشركت از يكي. كرد يآور جمع Sanergy ييايكن
. ايكن در خود يهاتيفعال شيافزا يبرا 2020 سال اواخر. كرد افتيدر FMO يهلند توسعه بانك از يدالر ونيليم 1.35
 1.25 كند،يم ارائه وگازيب يهاستميس يبرا خاص طور به هوشمند كنتور كي كه Energy	Connected ن،ايبر عالوه

  .كرد جذب بودجه دالر ونيليم

 با ناياما كرد،يم نيتأم 2019 سال در را زيتم يآشپز يهاشركت درآمد كل از درصد 80 فروش يدرآمدها اگرچه
 نيب را يبرابر پنج شيافزاميدو. شديم ليتكم كربن جبران يدرآمدها نيهمچن و جينتا بر يمبتن يمال و يمال يهاكمك
 دكنندگانيتول به كربن كنندهجبران بودجه تمام باًيتقر و ديرس دالر ونيليم 5.2 به و كرد تجربه 2019 و 2018 يهاسال
  .افتي اختصاص توده ستيز يهااجاق
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  2020-2012 مالي، تامين نوع اساس بر شبكه، از خارج خورشيدي مالي تامين سهام 44 ريتصو

 و يديخورش يهافانوس خانه، يديخورش يهاستميس مانند شبكه از خارج يديخورش يانرژ يبرا يمال نيتام هاداده نيا
  .شودمين شامل را يديخورش كوچك يهاشبكه اما دهد،مي پوشش را) آب يهاپمپ مانند( يديخورش يبرق ليوسا

  شبكه از خارج برق به يدسترس بخش يمال نيتام 104.

 آن از ابتدا در كه يااندازه به نه اما گذاشت، ريتأث 2020 سال در شبكه از خارج يهاشركت يمال نيتأم بر كرونا يريگهمه
 ونيليم 316 به ياندك وابسته يهاشركت يبرا يمال نيتام يكل حجم شبكه، از خارج يديخورش يانرژ مورد در. ديترسيم

 سهام يگذار هيسرما يدرصد 46 كاهش ياصل ريتأث. افتي شيافزا 2019 سال در دالر ونيليم 312 با سهيمقا در دالر
. كردمي دشوار را سهام معامالت ليتكم كه ن،يزم يرو يهايبررس انجام در. است مشكالت ليدل به عمدتاً كه است بوده

 در دالر ونيليم 8.5 به 2019 سال در دالر ونيليم 76 از هاشركت كياستراتژ معامالت كاهش ليدل به كاهش نايشتريب
  .بود 2020 سال

	44 ريتصو. (شد جبران توسعه يمال مؤسسات و هادولت يسو از عمدتاً ،يمال كمك و يبده شيافزا با سهام بودجه كاهش 

  .)دينيبب را

 شركت از دالر ونيليم 35 لوموس. شد ريسراز قايآفر به 2020 سال در شبكه از خارج يديخورش بودجه از ايعمده بخش
 صندوق از را يدالر ونيليم 4 وام Bboxx. كرد افتيدر هيجرين در شتريب توسعه يبرا متحده االتاييالملل نيب توسعه يمال

 Oolu. كرد نيتضم كنگو كيدموكرات يجمهور در گسترش يبرا يانرژ گنجاندن التيتسه شبكه از خارج يانرژ به يدسترس
 خود اتيعمل شتريب توسعه يبرا را رگذاريتأث گذار هيسرما نيچند شامل B يسر يدالر ونيليم 8.5 يگذار هيسرما دور كي
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  .است بسته قايآفر غرب در

UpOwa با) كايآمر دالر ونيليم 3.6( ييوروي ونيليم 3 يبده التيتسه كي EDFI	ElectriFI توسعه امكان تا كرد امضا 
 شامل هيسرما يدالر ونيليم 5 دور كي كند،مي تيفعال ايبريل و رالئونيس در كه Solar	Easy. كند فراهم را كامرون در

 بر عالوه ،FMO يهلند توسعه و Acumen يجهان رگذاريتأث گذار هيسرما يرهبر به A يسر يدالر ونيليم 3 هيسرما
 شركت كي ،International	Fenix. نيترا. كرد اعالم را يگذار هيسرما فرم پلت از يدالر ونيليم 2 يبده التيتسه
 خانه ستميس 240000 استقرار از تيحما يبرا اروپا يگذار هيسرما بانك از را يدالر ونيليم 12.5 وام ،ENGIE تابعه
  .كرد نيتضم اوگاندا در يديخورش

Energy+، از را دالر ونيليم 1 شبكه، از خارج تيريمد و يمال به متعلق شده تيتثب كمتر يديخورش يانرژ شركت كي 
 متحده االتايييقايآفر توسعه اديبن و Venturebuilder، Cordaid از يمال كمك و سهام ،يبده از يبيترك قيطر

 يهاوام نيهمچن ا،يكن Deevabits و كنگو كيدموكرات يجمهور از Altech با همراه ،Solar	Easy. كرد نيتضم
 بخش يبرا هيسرما نيتام آن هدف كه كردند افتيدر Finance	Distributor	Sima سيتاس تازه صندوق از ينامشخص

 ياريآب كنندهنيتام ،يخانگ يديخورش يهاستميس بر متمركز يهاشركت يبرا يمال نيتام بر عالوه. است ليما نيآخر عيتوز
. بست 2020 سال اواخر در دالر ونيليم 14 مبلغ به را A يسر يگذارهيسرما دور SunCulture يديخورش يانرژ با

 Partners	Capital	France، Acumen	de	Ventures، Électricité	Access	Energy شامل گذاران هيسرما
  .بودند Incubators	Project	Dream و

 ،2020 سال اول مهين در. كردمي فاايشبكه از خارج يديخورش يهاشركت يبرا راميمه نقش همچنان يجمع يمال نيتام
 نيتأم پلتفرم هياول پاسخ مثال، عنوان به. بود يقبل يهاوام مجدد يمال نيتام منظور به عمدتاً يجمع يمال نيتام يهاتراكنش

 كه بود متمركز شركت هفت موجود يهايبده مجدد يمال نيتأم بر ،يريگهمه به »قايآفر زيانرژ« به ايتانيبر يجمع يمال
  .افتي شيافزا) دالر ونيليم 2.0( پوند ونيليم 1.5 از شيبميك

 يمال يهانيكمپ نياول بلكه بود، گرفته سر از را خود يده وام يعاد يهاتيفعال تنها نه پلتفرم ناي،2020 سال اواخر تا
 مجموع در كه كرد يانداز راه قايآفر از خارج و متوسط و كوچك يهاشركت بخش در يديخورش يهاپروژه يبرا هم را خود
  .كرد يآور جمع) كايآمر دالر ونيليم 2.6( پوند ونيليم 1.9

 بخش يبرا بودجه است، شده متوقف كرونا بحران طول در شبكه از خارج يديخورش بخش يبرا يمال منابع كه يحال در
 اواخر در حال، نايبا. است داده رخ سهام يمال نيتأم در كاهش نيشتريب كه است افتهي كاهش سوم كي باًيتقر شبكه ينيم

 ونيليم 5 ،2020 اكتبر در FMO يهلند توسعه بانك مثال، عنوان به شد، گرفته سر از هاتيفعال از يبرخ 2020 سال
 49 يبرا را دالر ونيليم 16 ،2021 سال لياوا در Energy	Winch. كرد يگذار هيسرما Power	Husk در دالر

	de	Électricité توسط كهميپلتفر ،Africa	Off‐grid	NEoT. كرد جيبس اوگاندا و رالئونيس در كوچك شبكه

France، Mitsubishi و Meridiam است افتهي توسعه.  

 در نيهمچن. است ايتانيبر و اروپا هياتحاد آلمان، از ايتوسعه يهاكمك قيطر از يمال يهاكمك يبرخ شامل بودجه نيا
 شبكه 22 يبرا يمحل ارز به دالر ونيليم 4.6 مبلغ Synergy	Havenhill هيجرين آپاستارت ،2021 سال لياوا

  .كرد افتيدر هيجرين دنهام ليه چپل رساختيز يبده صندوق از كوچك يديخورش
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 به بلكه كردند،يم نيتأم را ريدپذيتجد يهايانرژ زاتيتجه كه نبود ييهاشركت به محدود فقط 2020 سال در يمال نيتأم
 PAYGo يهاحلراه افزارنرم كه Angaza مثال، يبرا. شد محدود زين كردنديم ارائه توانمند خدمات كه ييهاشركت
	Total و Ventures	KawiSafi يشرق يقايآفر يانرژ ريتأث صندوق از دالر ونيليم 13.5 فروشد،يم را يديخورش

Carbon	Neutrality	Ventures، توتال. كرد يآورجمع) فرانسه( توتال يانرژ شركت ريخطرپذ يگذارهيسرما يبازو 
 خدمات دهندهارائه ،SparkMeter به را A يسر از دالر ونيليم 12 مبلغ كه بود گذارهيسرما نيچند از يكي نيهمچن

  .كرد ارائه است، سخت آنها به يدسترس كه يجوامع يبرا شبكه تيريمد

Acumen در را ينامشخص مبلغ Solaris	Offgrid، افزار نرم كه ياجتماع شركت كي PAYGo هيسرما دهد،مي ارائه را 
  .كرد يگذار

 نيچند تيحما با Positive.Capital يشركا و جنوب قطب توسط 2021 سال لياوا در يمال نيتام نوآورانه ابزار كي
  .شد يانداز راه اديبن

 به مند عالقه كه ييهاشركت به ثالث شخص توسط شده دييتا ريدپذيتجد يانرژ يهانامهيگواه فروش با D‐REC ابتكار
 يهايانرژ به يدسترس يهاپروژه يبرا را ايبودجه هستند، ريدپذيتجد يهايانرژ نهيزم در خود يشركت تعهدات از رفتن فراتر
  .كندمي نيتأم ريدپذيتجد

 متعهد 2020 سال در ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن يانرژ به يدسترس يهاپروژه به دالر ونيليم 300 سبز مياقل صندوق
  .شد

  ابتكارات وميعمو بودجه 114.

 ،)DFIs( توسعه يمال موسسات كند،مي تيهدا را برق به يدسترس بودجه از ايعمده بخش يخصوص بخش كه يحال در
 ادامه يانرژ به يدسترس يبرا بودجه تعهد به بشردوستانه يادهايبن مانند يمال انيحام ريسا و دوجانبه اهداكنندگان

 يبده التيتسه ريسا و هاوام ،هانيتضم ج،ينتا بر يمبتن يمال ،يمال يهاكمك جمله از يمختلف اشكال بودجه ناي.دهندمي
 يهابرنامه ياجرا در يخصوص بخش يهاشركت اي هاNGO مانند توسعه يشركا ،هادولت از تيحما يبرا تواندمي و دارد

  .شود استفاده يانرژ به يدسترس

 مانده عقب شبكه در يرسان برق يبرا بودجه از مداوم طور به هاDFI توسط شبكه از خارج يانرژ به يدسترس يمال منابع
 به يدسترس يبرا را - يانرژ يمال نيتام تعهدات كل از ٪12 حدود - دالر ارديليم 1 حدود هاDFI ،2019 سال در. است
 2018 سال در دالر ونيليم 78 تنها زيتم پز و پخت يبرا DFI بودجه حال، نيهم در. كردند متعهد شبكه از خارج برق
 شتريب ،2020 سال در. برق به يدسترس عدم تا دهد قرار ريتأث تحت را افراد زيتم پز و پخت به يدسترس عدم اگر يحت بود،

 در كه مورد چند ياستثنا به شد، متمركز برق به يدسترس بر دوباره هاDFI يسو از ديجد يانرژ به يدسترس مهم تعهدات
  .است شده ذكر ريز

 درميعمو مؤسسات و هاشركت خانوارها، يبرا مدرن يانرژ به يدسترس بهبود يبرا بودجه دالر ونيليم 150 يجهان بانك
 پروژه نايشد، خواهد برق به يدسترس صرف يمال منابع اكثر اگرچه. كرد بيتصو شبكه، از خارج چه و داخل در چه رواندا،
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 راه يتازگ به) CCF( پاك يآشپز صندوق توسط كه است ايپروژه نياول و قايآفر در بانك پاك يآشپز تعهد نيبزرگتر شامل
 ونيليم 10 و بالعوض كمك عنوان به دالر ونيليم 10 با ز،يتم پز و پخت يبرا دالر ونيليم  20	CCF. است شده يانداز
 هيسرما در را ياضاف دالر ونيليم 30 و دهدمي قرار هدف را نفر ونيليم 2.15 پروژه ناي .كرد خواهد ارائه وام عنوان به دالر
  .كندمي اعمال يخصوص و يدولت بخش يهايگذار

 يمحل جوامع در يديخورش يانرژ برنامه يبرا بالعوض كمك دالر ونيليم 100 كه كرد موافقت يجهان بانك ،يبروند در
 52.9 نيهمچن يجهان بانك. كرد خواهد برابر دو ييروستا مناطق بر تمركز با را كشور در برق به يدسترس نرخ كه كند، ارائه

 مناطق در برق به يدسترس گسترش هدف با لسوتو يانرژ و ريدپذيتجد يهايانرژ به يدسترس پروژه يبرا دالر ونيليم
 يهايانرژ: يتيئهاپروژه يبرا را ياضاف بودجه دالر ونيليم 6.9 يجهان بانك ،يتيئهادر. كرد بيتصو كشور دورافتاده

 پاسخ در دار تياولو يبهداشت مركز چهار حداقل يبرا ريدپذيتجد يانرژ يهاحل راه ارائه يبرا ژهيو به همه، يبرا ريدپذيتجد
  .كرد بيتصو كرونا به

 تعهد با 2020 سال اواخر در زيتم پز و پخت نهيزم در را خود توجه قابل يگذار هيسرما نياول) AfDB( قايآفر توسعه بانك
 افتيدر اروپا ونيسيكم از صندوق يبرا گريد دالر ونيليم 10 و داد انجام قايآفر+ SPARK صندوق به يدالر ونيليم 5

SPARK. كرد 	Africa، هيسرما صندوق كي است، داده قرار هدف را يدالر ونيليم 70 تا 50 يگذار هيسرما كل كه 
 تا است شده يانداز راه Alliance	Cooking	Clean و Qapital	Enabling توسط كه است ديجد رگذاريتاث يگذار
 نيتام قايآفري صحرا جنوب يكشورها در كنندمي يمال نيتام و عيتوز د،يتول را زيتم يآشپز يهاحل راه كه ييهاشركت به
  .بدهند سهام و يبده يمال

AfDB، اروپا، ونيسيكم با مشترك طور به KfW، 160 مجموعاً گذاران، هيسرما ريسا و نورفاند پاك، يفناور صندوق 
 از قايآفر سراسر در برق به يدسترس بهبود يبرا يصندوق ،يانرژ گنجاندن التيتسه شدن بسته نياول يبرا دالر ونيليم

 كوچك، يهاشبكه از شتريب تيحما يبرا. اسيمق در شبكه ينيم و ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه. شدند متعهد كوچك، قيطر
AfDB قايآفر يبرا داريپا يانرژ صندوق از يدالر ونيليم 7 يمال كمك )SEFA (كرد بيتصو يفن يهاكمك يبرا.  

 و ا،ياسپان توسعه يمال موسسه ،COFIDES به را سكير عدم ضمانت) دالر ونيليم 76( وروي ونيليم 62 اروپا هياتحاد
AECID، ارائه قايآفر يصحرا جنوب يروستاها يبرا ريدپذيتجد يهايانرژ از تيحما برنامه يبرا ا،ياسپان توسعه آژانس 

 انتظار و كندمي كمك) كايآمر دالر ونيليم 983( وروي ونيليم 800 از شيب يگذار هيسرما كل ديتول به ضمانت ناي.كرد
 ونيليم 62 ينيتضم قرارداد كي رودمي انتظار. كند نيتام برق ييروستا مناطق در ديجد نفر 180000 حداقل رودمي
 يدسترس ا،يتالايPrestiti	e	Depositi	Cassa با مشاركت در فرانسه يفرانسو آژانس با) يدالر ونيليم 76( ييوروي
  .كند فراهم برق به را گريد نفر ونيليم 1 از شيب

 يبرا) دالر ونيليم 14.5( وروي ونيليم 11.8 هياول بودجه با) BGFA( قايآفر يبرا Grid	the	Beyond سوئد صندوق
 73( وروي ونيليم 59 بودجه مجموع با كشور پنج در اكنون صندوق ناي.افتي گسترش اوگاندا به ساله شش برنامه كي
 صيتخص 2020 سپتامبر در ستيز طيمح كينورد يمال شركت همراه به سوئد SIDA. كندمي تيفعال) كايآمر دالر ونيليم
 ايزامب در پاك يآشپز يهاحل راه برنامه. كردند اعالم ديجد يبند اسيمق يبرا را) كايآمر دالر ونيليم 0.6( كرون ونيليم 5

  .است باالتر درجه پز و پخت يهاحل راه از استفاده در عيتسر هدف
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) GCF( سبز يهوا و آب صندوق و است شده ليتبد يانرژ به يدسترس يبرا يتوجه قابل يمال منبع به هوا و آب يمال نيتام
 ايبودجه 2019 سال در GCF اگرچه. كرد بيتصو دالر ونيليم 300 از شيبميك مبلغ به 2020 سال در را پروژه سه
 به يدسترس ياصل يهاپروژه 2020 سال در اما كرد، فراهم سنگال و ايكن بنگالدش، در زيتم پز و پخت يهاپروژه يبرا
 زشبكهير 22 توسعه يبرا يدالر ونيليم 45.7 پروژه كي: از عبارتند آنها. شدند متمركز كوچك يهاشبكه يرو بر يانرژ
. يزليد يژنراتورها يبرا ينيگزيجا ارائه يبرا يتيئهاجنوب در ياجتماع اسيمق در يباتر و يديخورش يانرژ يسازرهيذخ
 يديخورش يانرژ با كوچك يهاشبكه در يخصوص بخش مشاركت جيبس يبرا سنگال در يدالر ونيليم 235.5 پروژه كي

 جادايو افغانستان يروستاها در ريدپذيتجد يانرژ بازار يانداز راه يبرا دالر ونيليم 21.4 و افتاده؛ دور يروستا 1000 يبرا
 سهام يبرا دالر ونيليم  60	GCF ن،ايبر عالوه). يديخورش شبكه ينيم سه شامل( شبكه ينيم بخش توسعه يبرا نهيزم
  .كرد بيتصو است، باز پاك يآشپز و برق يهاشركت يبرا كه ،يانرژ به يدسترس امداد صندوق مشترك يمال نيتام و

  ينوآور و بشردوستانه يمال يهاكمك 124.

 كي در راكفلر اديبن يدالر ارديليم كي تعهد شامل 2020 سال در بشردوستانه يمال يهاكمك نهيزم در مهم يهاهياعالم
 ،يديكل يكانون حوزه كي. بود كوچك يهاشبكه در راكفلر موجود كار اساس بر ،كرونا از سبز بهبود عيتسر يبرا ساله سه دوره
 و هاشيآزما به عادالنه يدسترس بر عالوه توسعه، حال در يكشورها در شده عيتوز ريدپذيتجد يهايانرژ يبند اسيمق

  .است كرونا يهاواكسن

	Opportunities	Energy	Renewable	Powering برنامه ،Aid	UK با مشترك طور به ،IKEA اديبن PREO 
 سقف تا يمال يهاكمك بر تمركز با ،ييروستا مناطق در يانرژ يهاپروژه از مولد استفاده از تيحما يبرا 2020 ژوئن در را

 سبد كي كه است نايهدف نيتام رهيزنج ينوآور و. كرد يانداز راه يعمل يريادگي يبرا) دالر 368,473( وروي 300,000
  .شود ارائه) دالر ونيليم 24.6( وروي ونيليم 20 مبلغ به پروژه

 يجهان التيتسه جادايدر) SEforALL( همه يبرا داريپا يانرژ از) خوب يهايانرژ و شل اديبن راكفلر، اديبن( اديبن نيچند
 ،Africa	Aid، Power	UK از عبارتند شركا و اهداكنندگان ريسا. كردند تيحما جينتا بر يمبتن يمال نيتأم يبرا يانرژ

Carbon	Trust دهندگان توسعه انجمن و Africa	Minigrid .يبرا بالعوض كمك دالر ونيليم 6 اول، مرحله در 
  .است دسترس در برق اتصال 14000 حدود ارائه يبرا رالئونيس و ماداگاسكار ن،يبن در شبكه ينيم يهاپروژه

 يبرا و افتهي توسعه يخوب به حاضر حال در ريپذ ديتجد يهايانرژ بر يمبتن يانرژ به يدسترس يهاحل راه كه يحال در
 شده داده صيتخص ينوآور و قيتحق از تيحما يبرا زين بودجه هستند، دسترس در يتجار صورت به كاربردها از ياريبس

 از بودجه دالر 580000 با نوامبر در و شوديم اداره اشدن توسط كه منصفانه، كنندهخنك صندوق ،2020 سال در. است
 مبتكر هفت به دالر 100،000 تا 40،000 نيب يمال يهاكمك شد، ياندازراه K‐CEP مشترك بشردوستانه مؤسسه يسو
 2020مي ماه در متحده االتايمرز بدون مهندسان شبكه از خارج مناطق. كرد اعطا داريپا كنندهخنك يهانهيگز توسعه يبرا

 از خارج ديتبر يبرا نوآورانه يهاحل راه تا كردند اعطا خود چالش يبرا دالر 50000 تا 30000 نيب يمال كمك هفت
  .بود مزرعه عاتيضا با سازخي و يابداع يديخورش ديتبر شامل هاپروژه. كنند عيتسر را شبكه

 انگلستان، يمال كمك بودجه با) MECS( مدرن يانرژ پز و پخت خدمات برنامه ز،يتم پز و پخت در ينوآور از تيحما يبرا
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 پز و پخت شبرديپ يبرا بازار يابيارز و جامعه اسيمق در لوتيپا 14 به) دالر ونيليم 1 از شيب( پوند 826000 مجموعاً
 Zambia	PowerCorner يبرا يمال نيتأم شامل ريدپذيتجد يهايانرژ بر متمركز يهالوتيپا. كرد اعطا كارآمد يبرق

  .پردازديم يديخورش كوچك يهاشبكه با ييروستا يبرق يپزبرق يبررس به كه است

  يمل استيس تحوالت 134.

 يهاطيمح مساعد، يهااستيس ازمندين يانرژ به يدسترس يبرا ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن يهاستميس گسترش
 با همراه شبكه، از خارج ريدپذيتجد يهايانرژ شامل كه است يمل يهاطرح و اهداف يمعنا به ناي.است يمال و ينظارت
 بر اتيمال نرخ كاهش مثال، عنوان به( يمال يهامشوق مانند - ريدپذيتجد يهايانرژ از تيحما يبرا خاص اقدامات انواع
 يهاشبكه يبرا ياتعرفه مقررات و هااجاق يبرا تيفيك ياستانداردها ها،ارانهي و) واردات عوارض از تيمعاف افزوده، ارزش

  .)دينيببرا  7 جدول. (.است يآشپز و يديخورش يهاستميسكوچك 

 يدسترس كمبود با منتخب كشور 64 از داشتند، 2020 سال در را برق به يدسترس اهداف كشورها از ياريبس كه يحال در
) NDCs( يمل شده نييتع يهامشاركت در. داشتند را ريدپذيتجد يهايانرژ به يدسترس اهداف آنها ازميين از كمتر برق، به

 اهداف ،كرونا يريگهمه به پاسخ در كشورها يبرخ. سيپار توافقنامه تحت ايگلخانه يگازها انتشار كاهش جهت در خود
 هيجرين مثال، عنوان به. است مرتبط ياقتصاد بهبود يهاطرح با كه اندكرده اتخاذ را شبكه از خارج يانرژ به يدسترس ديجد

 شبكه ينيم اتصاالت اي يديخورش خانه ديجد ستميس ونيليم 5 از Naija	Power	Solar طرح تحت كه كرد اعالم
 طرح نايه،يجرين ياقتصاد ثبات طرح از يبخش عنوان به. كندمي يرسان خدمات يمشتر ونيليم 25 به كه كندمي يبانيپشت

  .است يانرژ بخش در شغل 250000 جادايهدف با نيهمچن

 يهاشرفتيپ برند،يم بهره برق به يدسترس يبرا ريدپذيتجد يهايانرژ از كه ياستيس يهاچارچوب گذشته، دهه طول در

 سال تا يحت اي 2010 سال در كشورها شتريب آن در كه قايآفر يصحرا جنوب يكشورها در ژهيوبه اند،داشته ياعمده

 در شبكه يهاحلراه صحرا از خارج گنجاندن مانند ييهااستيس ،2019 سال تا. داشتندميك مرتبط يهااستيس 2015

 از ياريبس در مستقل ريدپذيتجد يهايانرژ و كوچك يهاشبكه يارتقا يبرا يمال و ينظارت يهاچارچوب برق، يزيربرنامه

  .)دينيبب را	45 ريتصو. (است شده اجرا گريد يكشورها
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  2019 و 2015 ،2010 منتخب، مناطق,  قيمت افزايش يهاشاخص در كليدي بهبودهاي 45 ريتصو

 كوچك شبكه يمجوزها يبرا ييهاهيرو جاداييبرا يوپيات يانرژ سازمان ديجد دستورالعمل شامل 2020 سال در تحوالت
. كردند يمعرف يديخورش يانرژ يبرا را يواردات اتيمال و افزوده ارزش بر اتيمال تيمعاف يمال و نيبن. است تعرفه مقررات و
 جمله از ،يباد و يديخورش يانرژ يبرا افزوده ارزش بر اتيمال تيمعاف خود، 2020 سال يمال حهيال در ايكن گر،يد يسو از

  ).داشت وجود 2021 سال در حذف ناي لغو بر يمبن يشنهاداتيپ اگرچه( كرد حذف را هايباتر

 يهاپمپ نصب يبرا ارانهي درصد 60 كشاورزان به Yojana	Kusum طرح كه ييجا شد، تيحما هند در يديخورش ياريآب
  .كرد خواهد ارائه يديخورش آب يهاپمپ يبرا ارانهي درصد 50 كه كرد اعالم توگو. دهدمي ارائه يديخورش

 بهبود يبرا ژهيوبه شبكه، از خارج ريدپذيتجد يهايانرژ استيس توسعه از شتريب تيحما اهداكننده برنامه نيچند هدف
 ملل سازمان توسعه برنامه با ست،يز طيمح يجهان التيتسه ،2020 سال در. است كوچك يهاشبكه يبرا ينظارت طيمح

 كاهش يبرا سكير كاهش بر برنامه ناي.كرد يانداز راه را قايآفر كوچك يهاشبكه ديجد برنامه ،ياصل آژانس عنوان به متحد
 يگذار هيسرما از مانع كه ياساس موانع و يديكل خطرات به پرداختن در ييقايآفر كشور 11 از ابتدا در و دارد تمركز هانهيهز
  .كندمي تيحما شود،مي

 در زيتم يآشپز به يدسترس بدون تيجمع ازميين رايز رد،يگمي قرار گذاران استيس توجه مورد كمتر زيتم پز و پخت
 يبرا) يمال يهامشوق و استانداردها ،هابرنامه مانند( شرفتهيپ ياستيس يهاچارچوب فاقد كه كنندمي يزندگ ييكشورها

 ن،يالت يكايآمر در ژهيو به گذشته دهه در را ياستيس اقدامات نوع نايكشورها از يبرخ حال، نايبا. هستند زيتم پز و پخت
. هستند جبران حال در زين ايتانزان و هيجرين ا،يكن ن،يبن قا،يآفر در. اند گذاشته اجرا به ايآس جنوب و بيكارائ يايدر
 يترگسترده طور به زيتم يآشپز يهاحلراه از اما كنند،ينم تمركز ريدپذيتجد يهايانرژ بر عموماً زيتم يآشپز يهااستيس

  .كننديم يبانيپشت

 يناش ييزدا جنگل توجه قابل ييهوا و آب اثرات به تا اند داده پوشش خود يها NDC در را زيتم پز و پخت كشور نيچند
 شد، ارائه 2020 دسامبر در كه خود NDC نيدوم در نپال دولت مثال، يبرا. كنند يدگيرس توده ستيز ناكارآمد پخت از
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  .گنجاند را زيتم پز و پخت ديجد اهداف

 از درصد 25 كه است نايNDC هدف ،يخانگ وگازيب ستميس 200000 و ياضاف افتهيبهبود گاز اجاق 500000 بر عالوه
 رييتغ از تيحما يبرا. ريدپذيتجد يهايانرژ از برق ديتول شيافزا اهداف كنار در كنند، يآشپز برق با 2030 سال تا خانوارها

 كند يپوش چشم ييالقا يهااجاق يبرا يگمرك عوارض درصد 15 از گرفت ميتصم 2020 سال در دولت ،يبرق پز و پخت
  .كند اعمال ييالقا يهااجاق كاربران يبرا برق قبوض در فيتخف درصد 20 و

	Ujjwala	Mantri	Pradhan طرح 2020 سال در و است كرده تيحما LPG با زيتم پز و پخت در ايعمده رشد از هند

Yojana اتصاالت ارائه يبرا را LPG امداد بسته از يبخش عنوان به. داد گسترش گريد ريفق خانوار ونيليم 10 به ايارانهي 
 قرار طرح نايرندگانيگ ارياخت در گانيرا LPG عيما گاز مجدد شارژ سه حداكثر د،يكوو با مقابله يبرا كشور 2020 مارس
 از افزوده ارزش بر اتيمال تيمعاف دادن دست از به منجر ريگهمه يماريب نايبه يمال يهاواكنش ا،يكن در مقابل، در. گرفت
 بزرگ شكست كي عنوان به زيتم يآشپز صنعت توسط امر نيا .شد هاسوخت و زيتم يآشپز يهااجاق بعد، به 2016 سال
  .شد محكوم بود، كرده تيحما بخش نايدر رشد از شدت به كه يكشور در

 امر ناييبرا ياستيس يهاچارچوب فاقد كه كنندمي يزندگ ييكشورها در زيتم يآشپز به يدسترس بدون تيجمع ازميين
  .هستند
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   2020 منتخب، يكشورها برق، به يدسترس يبرا شده عيتوز ريدپذيتجد يها يانرژ يها استيس 8 جدول



 به يدسترس يبرا شده عيتوز يرهايدپذيتجد –فصل چهارم 
	 يانرژ

	
20

  

  



	جريان سرمايه گذاري –فصل پنجم 

	
20

  جريان سرمايه گذاري 

  خالصه فصل 15.

 ياقتصاد بحران برابر در و افتي شيافزا درصد 2 2020 سال در ريپذ ديتجد يهايانرژ تيظرف در يجهان يگذار هيسرما 
  .كرد مقاومت كرونا از يناش

 سال تا درصد 90 تا خود يانرژ سيماتر در را ريدپذيتجد يهايانرژ كه شد متعهد Brasil	do	Banco ،2020 سال در
  .كرد افتتاح مارس ماه در را خود يديخورش روگاهين نياول و دهد گسترش 2024

) مگاوات 50 از بزرگتر يآب برق يهاپروژه شامل( هاسوخت و ريدپذيتجد يهايانرژ نهيزم در يجهان ديجد يهايگذار هيسرما
 يهايانرژ نهيزم در يگذار هيسرما در نوظهور و توسعه حال در ياقتصادها. بود 2020 سال در دالر ارديليم 303.5 بر بالغ
 ينكوچكتر كه( ديرس دالر ارديليم 153.4 به و گرفتند يشيپ افتهي توسعه يكشورها از يمتوال سال نيششم يبرا ريدپذيتجد
 در يكشورها در و درصد 13 افتهي توسعه يكشورها در يجار سال يگذار هيسرما) است گذشته يسالها به نسبت هيحاش
  .است افتهي كاهش درصد 7 نوظهور و توسعه حال

 يگذار هيسرما ازميين باًيتقر و بود متمركز ديخورش و باد يانرژ بر همچنان ريدپذيتجد يهايانرژ يرو بر يگذار هيسرما
  .بود) شيافزا درصد 12( دالر ارديليم 148.6 ارزش به 2020 سال در ريدپذيتجد يهايانرژ يجهان

 و افتي كاهش درصد 6 باد يروين و افتي كاهش يديخورش يانرژ جز به ريدپذيتجد يهايفناور تمام در هايگذار هيسرما
  .ديرس) كل از درصد 47( دالر ارديليم 142.7 به



	جريان سرمايه گذاري –فصل پنجم 

	
20

 ييگرما نيزم ،دالر ارديليم 0.9 تا كوچك يآب يروگاههاين در يگذار هيسرما با ،دادند ادامه را خود ينزول روند هايفناور هيبق
  .افتي كاهش دالر ارديليم 0.6 به يستيز يسوختها و دالر ارديليم 0.7 به

. بود ريدپذيتجد منابع در شتريب يگذار هيسرما كيتحر يبرا يتوجه قابل يهانهيهز شامل كرونا ياقتصاد بهبود يهابسته
 به ماًيمستق ،يانرژ نوع همه از تيحما يبرا دولت 31 توسط شده اعالم كل دالر ارديليم 732.5 از درصد 7 حدود

 ريدپذيتجد يهايانرژ يهايگذار هيسرما ،حال نايبا. شد داده اختصاص ريدپذيتجد مصرف اي ديتول از تيحما يهااستيس
 يهاسوخت به افتهي اختصاص يگذار هيسرما سطح ششم كي حدود در تنها هنوز ،است شده مشخص يابيباز يهابسته در كه
  .است يليفس

 طور به كه شودمي شامل را 2018 و 2017 يهاسال در هوا و آب يمال منابع كل از درصد 60 باًيتقر يانرژ يهاپروژه
 سال در توسعه حال در يكشورها به افتهي توسعه يكشورها از هوا و آب يمال يانهايجر. است دالر ارديليم 337 متوسط
 ريدپذيتجد منابع از يانرژ ديتول هدف با ييهاپروژه به دالر ارديليم 12.5 زانيم ناياز كه ديرس دالر ارديليم 78.9 به 2018

  .افتي اختصاص

 در يكشورها از ميمستق يبانيپشت ارائه درميمه نقش جانبه چند توسعه يهابانك و ييهوا و آب جانبه چند يهاصندوق
 سطح به ياپيپ سال نيدوم يبرا ،سبز قرضه اوراق مانند ،هوا و آب يمال نيتأم يابزارها كه يحال در ،كنندمي فاايتوسعه حال

  .ديرس دالر ارديليم 269.5 به و افتي شيافزا 2020 سال در درصد 1.1 كه دنديرس ايسابقه يب

 15 ارزش به موسسه و گذار هيسرما 1300 از شيب و داد ادامه را خود يصعود روند 2020 سال در يواگذار جنبش
 طور به گذاران هيسرما. شدند يليفس يهاسوخت به مربوط يهاييدارا كامل اي يبخش يواگذار به متعهد دالر ونيليتر
 در يگذار هيسرما ،حال نايبا. اند كرده هماهنگ سيپار توافقنامه انتشار كاهش اهداف با را خود سهام سبد ايندهيفزا

 و يليفس يهاسوخت از يواگذار نيب ميمستق ارتباط جادايو است افتهي شيافزا زين يليفس يهاسوخت با مرتبط يهاشركت
  .است دشوار ريدپذيتجد منابع در يگذار هيسرما

  يديكل قيحقا

 2 كه بود دالر ارديليم 303.5 بر بالغ 2020 سال در ديجد ريدپذيتجد يهايانرژ تيظرف در يجهان يگذار هيسرما -
  .داشت شيافزا 2019 سال به نسبت درصد

 از ريدپذيتجد يهايانرژ تيظرف در يگذار هيسرما در يمتوال سال نيششم يبرا نوظهور و توسعه حال در ياقتصادها -
  .ديرس دالر ارديليم 153.4 به گذشته، يهاسال به نسبت يكمتر اختالف با اگرچه گرفتند، يشيپ افتهي توسعه يكشورها

 ريدپذيتجد يهايانرژ از ميمستق تيحما به را دالر ارديليم 53.1 حداقل 2021 ليآور تا 2020 هيژانو از يابيباز يهابسته -
  .است يليفس يهاسوخت از كمتر برابر شش باًيتقر كه است داده اختصاص

 طور به ،2018 و 2017 يهاسال طول در را هوا و آب بودجه كل از درصد 60 باًيتقر ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه -
  .دهنديم ليتشك دالر، ارديليم 337 متوسط

 ارزش به ينهاد مؤسسه و گذار هيسرما 1300 از شيب و داد ادامه 2020 سال در خود يصعود روند به يواگذار جنبش -
  .شدند يليفس سوخت با مرتبط يهاييدارا از كامل اي يبخش يواگذار به متعهد دالر ونيليتر 15 به كينزد
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  ريدپذيتجد يهايانرژ تيظرف در يگذار هيسرما 25.

 ياقتصاد بحران برابر در) بزرگ يآب يهاروگاهين ياستثنا به( ديجد ريدپذيتجد يهايانرژ تيظرف در يجهان يگذارهيسرما
 سال به نسبت يدرصد 2 شيافزا ناي.ديرس دالر ارديليم 303.5 به 2020 سال در و كرد مقاومت كرونا يريگهمه از يناش

 بر كه يتحرك يهاتيمحدود و هانهيقرنط با سال. سال دوم مهين در ژهيوبه است، يتوجه قابل بازگشت دهندهنشان 2019
 يهاتيظرف رودمي انتظار گذارد،مي ريتأث 2020 سال اول مهين در ريدپذيتجد يهايانرژ ساز و ساخت و ديتول رهيزنج كل
 در يگذار هيسرما يينها ماتيتصم ،2020 سال اول ماهه سه در. ابدي كاهش درصد 10 سال يبرا ديجد ريدپذيتجد
 يبرا دالر ارديليم 23 و يديخورش يبرا دالر ارديليم 10( افتي كاهش 2017 سال سطح به يباد و يديخورش يهاپروژه

  ).باد

 توسعه با زين يخصوص ابتكارات .داد شيافزا را ريدپذيتجد يهايانرژ يمال منابع انيجر يدولت يابيباز يهابسته حال، نايبا
 هوا، و آب با مرتبط يمال يافشا قيطر از جمله از - ريدپذيتجد يهايانرژ به گذاران هيسرما عالقه شيافزا هدف با مستمر

 هيسرما يهانيكمپ) ينيمع حد تا( و ،يبند طبقه و. كردند كمك ريدپذيتجد يهايانرژ يريپذ انعطاف به سبز، ياستانداردها
  . يگذار

  اقتصاد اساس بر يگذار هيسرما 1.25.

 به( نوظهور و توسعه حال در يكشورها توسط ريدپذيتجد يهايانرژ تيظرف در يگذارهيسرما ،يمتوال سال نيششم يبرا
 يكمتر هيحاش با اگرچه رفت، فراتر افتهيتوسعه يكشورها از) مگاوات مگاوات، 50 از بزرگتر يآب يانرژ يهاپروژه ياستثنا
  .)دينيبب را 46 ريتصو . . (داد اختصاص خود به را 2020 سال كل از درصد 50.5 گذشته، يهاسال به نسبت

 نوظهور و توسعه حال در يكشورها در و افتهي شيافزا درصد 13 افتهي توسعه يكشورها در يجار سال در يگذار هيسرما
  .است افتهي كاهش درصد 7

 هند ،)٪12 كاهش( نيچ در تيظرف در يگذار هيسرما كاهش ليدل به عمدتاً توسعه حال در يكشورها در كاهش نيا
 يصحرا جنوب در يگذارهيسرما نيهمچن. است) ٪33 كاهش( كايآمر قاره در توسعه حال در يكشورها و) كاهش 36٪(

 2.8( منطقه در ديجد ريدپذيتجد يهاتيظرف در كم يگذارهيسرما شتريب كاهش باعث كه%) 14( افتي كاهش قايآفر
 مناطق، ناياز خارج توسعه حال در يكشورها در يمتوال سال نيهفتم يبرا يگذار هيسرما رشد مقابل، در. شد) دالر ارديليم
 ادامه) شيافزا درصد 13( هيانوسياق و ايآس و) درصد 22( قايآفر شمال و انهيخاورم ،)شيافزا درصد 23( ليبرز جمله از
  ).دينيبب را 47 ريتصو. (افتي
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  2020-2010 توسعه، حال در و نوظهور يافته، توسعه كشورهاي در تجديدپذير انرژي ظرفيت در جهاني گذاري سرمايه 46 ريتصو

 از شيب يآب برق بزرگ يهاپروژه و است كوچك اسيمق در يديخورش يهاپروژه و ريدپذيتجد يهايانرژ شامل شكل نيا
  .ديكن مراجعه فصل ناييبرا 6 يانيپا ادداشتي به. رديگينم بر در را مگاوات 50

 افتهي توسعه يكشورها از شتريب نوظهور و توسعه حال در يكشورها در ريدپذيتجد يهايانرژ تيظرف در يگذار هيسرما
  .است

 مجموع در همچنان كشور ناياما است، افتهي كاهش 2019 سال به نسبت درصد 12 نيچ در تيظرف يگذار هيسرما اگرچه
  .دهدمي اختصاص خود به را جهان كل از درصد 27.5 و است شتازيپ ريدپذيتجد يهايانرژ تيظرف در يگذار هيسرما

 16.2( متحده االتايو) هند و نيچ ياستثنا به درصد 16.9( هيانوسياق-ايآس آن از پس درصد، 22.9 با  اروپا هياتحاد
 االتايو ليبرز ياستثنا به( كايآمر قاره درصد، 4.1 اروپا هياتحاد ريغ ياروپا درصد، 4.5 انهيخاورم و قايآفر. دارند قرار) درصد
  .هستند درصد 2 هند و درصد 2.9 ليبرز درصد، 3) متحده

 ناياز درصد 65.5 حدود. است بوده دالر ارديليم 83.6 بر بالغ 2020 سال در نيچ در تيظرف يگذار هيسرما مجموع
 يانرژ و) ٪4.2( زباله و توده ستيز ،)30٪( PV يديخورش آن از پس ،)يفراساحل و يخشك( باد بخش در هايگذار هيسرما

 يآب برق و يباد يانرژ ،يديخورش يانرژ در نيچ يخارج يهايگذارهيسرما آن، موازات به. است بوده) ٪0.5( كوچك يآب
 راهبرد نيترياصل - جاده و كمربند ابتكار تحت را كشور از خارج يانرژ يگذارهيسرما كل ازميين از شيب بار نياول يبرا

 به عمدتاً ناي.2020 سال در درصد 57 به 2019 سال در. داد شيافزا درصد 38 از  نيچ يالمللنيب يهمكار و ياقتصاد
 ليدل به و) افتي شيافزا دوباره 2020 سال در اگرچه( 2015 سال از سنگ زغال يهايگذار هيسرما مداوم كاهش ليدل

. دهدمي نشان را 2020 سال در يگذار هيسرما كل از درصد 2.4 تنها كه است يعيطب گاز در يگذار هيسرما ديشد كاهش
 يحال در است، بوده) درصد 35( يآب يانرژ در ريدپذيتجد يهايانرژ يگذار هيسرما اكثر. 2019 سال در درصد 23.7 با

  .دهندمي ليتشك را درصد 23 يباد و يديخورش يانرژ كه

 اكثر حال، نايبا. كردند افتيدر نيچ از را ريدپذيتجد يهايانرژ در يگذار هيسرما درصد 100 2020 سال در عمان و قطر
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 يهاروگاهين ن،يچ يجهان استيس بانك دو و ينيچ يهاشركت از يخارج ميمستق يگذار هيسرما با سال طول در هاروگاهين
 يديخورش و يباد يهاپروژه). ٪27( يآب روگاهين آن از پس و ،)تيظرف. شدند يمال نيتام) درصد 39 حدود( سنگ زغال
 كمتر، تيظرف ليدل به اما دهند،يم ليتشك يآب برق و گاز سنگ،زغال يهاروگاهين به نسبت را هاپروژه كل از يشتريب سهم
  .دهنديم ليتشك را كشور از خارج در نيچ يگذارهيسرما از درصد 11 تنها

 در كاهش درصد 20 با ريدپذيتجد يهايانرژ تيظرف در متحده االتاييگذار هيسرما ،2019 سال در ركورد ثبت از پس
) كل از ٪63.5 اي دالر ارديليم 31.3( يديخورش PV در عمدتاً هايگذار هيسرما. ديرس دالر ارديليم 49.3 به 2020 سال

 يهايانرژ تيظرف در يگذار هيسرما شيافزا ياصل محرك اروپا هياتحاد. است بوده) ٪36 دالر، ارديليم 17.7( يخشك باد و
 هيسرما ليدل به( هلند و ايتانيبر يرهبر به 2020 سال در دالر ارديليم 69.4 مجموعاً كه بود 2020 سال در ريدپذيتجد
  .داشت قرار اياسپان آن از پس و) يفراساحل يباد بزرگ يهاپروژه در يگذار

  .كرد تجربه را يگذار هيسرما شيافزا كه بود ريدپذيتجد يهايانرژ يفناور تنها يديخورش يانرژ ،2020 سال در

	
  2020-2010 منطقه، و كشور اساس بر تجديدپذير، يهاانرژي ظرفيت در جهاني گذاري سرمايه 47 ريتصو
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  يفناور اساس بر يگذار هيسرما 2.25.

 ارديليم 148.6 با ،2020 سال در يجهان ريدپذيتجد يهايانرژ تيظرف در يگذار هيسرما ازميين باًيتقر يديخورش يانرژ
 سال به نسبت درصد 12 افت،ي شيافزا 2019 سال در كه بود ريدپذيتجد يهايانرژ يفناور تنها ناي.دادمي ليتشك را دالر

 به كاهش درصد 6 با يباد يانرژ در يگذارهيسرما افت،ي شيافزا سال طول در يباد ساتيتاس تيظرف اگرچه. 2019
  .دهديم نشان را كل از درصد 47 كه ديرس دالر ارديليم 142.7

 ينزول روند به ماندهيباق يهايفناور. ديرس دالر ارديليم 10 به كاهش درصد 3 با يانرژ به زباله و توده ستيز يگذار هيسرما
 دالر ارديليم 0.7 به ييگرما نيزم دالر، 0.9 به كوچك يآب يهاروگاهين در يگذارهيسرما و دادند ادامه 2020 سال در خود

 48 ريتصو (. است افتهي كاهش 2010 سال از درصد 70 از شيب كدام هر ديرس دالر ارديليم 0.6 به يستيز يهاسوخت و
 برق كوچك يهاپروژه در يگذار هيسرما جيرا موانع. است متفاوت يتكنولوژ اساس بر روندها نايسر پشت عوامل .)دينيبب را
 عدم و سكير از ييباال درجه و ،يفناور يريكارگ به كننده قيتشو ينظارت چارچوب كي فقدان باال، هياول نهيهز شامل يآب

 يحفار( هياول مراحل در گران توسعه و باال يهاسكير ،ييگرما نيزم يهاپروژه يبرا. است توسعه مختلف مراحل در نانياطم
  .است شده گذشته دهه دو در يخصوص گذاران هيسرما شتريب مشاركت مانع) يشيآزما
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  2020 و 2019 ،2010 فناوري، اساس بر تجديدپذير، يهاانرژي ظرفيت در جهاني گذاري سرمايه 48 ريتصو

 ريتأث مورد در ندهيفزا يهاينگران بحبوحه در ،2007 سال در اول نسل يستيز يهاسوخت در يگذار هيسرما كاهش
 در. شد آغاز) گذاردمي ريتأث ايگلخانه يگازها انتشار بر نيهمچن( نيزم از استفاده و هامتيق و ييغذا تيامن بر هاسوخت
 ادامه 2011 سال تا تنها رشد ناياما شد، شروع 2007 سال از دوم نسل يستيز يهاسوخت در يگذارهيسرما مقابل،
 ژهيوبه( يداريپا يارهايمع مورد در ينظارت نانياطم عدم شامل بخش نايدر شتريب يگذارهيسرما يبرا ياصل موانع. داشت

  .يآور فن يآمادگ مورد در دهايترد و هانهيهز. است باال يمال نيتام ارانه،ي نييپا سطوح ،)اروپا در

 چيه يديكل يبازارها در خاص ياستيس تيحما فقدان و يفناور يهاچالش ليدل به عمدتاً ، 2020 سال در ييايدر يروين
  .نكرد افتيدر تيظرف در يگذار هيسرما

 به مربوط يهانهيهز شامل هستند، مرتبط ريدپذيتجد يهايانرژ جذب با ميرمستقيغ طور به كه ييهايگذارهيسرما ريسا
 مراجعه هاستميس يساز كپارچهي فصل به. (است يانرژ يسازرهيذخ و يحرارت يهاپمپ ،)EVs( يكيالكتر هينقل ليوسا
 139 به شيافزا درصد 28 با مرتبط شارژ يهارساختيز و يبرق يخودروها در يگذار هيسرما ،2020 سال در.) ديكن
. ديرس دالر ارديليم 50.8 به شيافزا درصد 12 با كارآمد يحرارت يهاپمپ يداخل نصب در يگذار هيسرما و دالر ارديليم

 يهوا شده، پمپ يآب يانرژ ياستثنا به( يانرژ يسازرهيذخ يهايفناور ريسا و هايباتر در يگذارهيسرما حال، نيهم در
. دالر ارديليم 3.6 مجموع در واحد، متيق كاهش رغميعل ماند، يباق رييتغ بدون 2019 سال به نسبت) دروژنيه و فشرده
 ليپ هينقل ليوسا و يسوخت ليپ يهااتوبوس در كمتر يگذار هيسرما ليدل به 2020 سال در دروژنيه يگذار هيسرما
 ديتول تيجذاب شيافزا ليدل به زيالكترول نديفرآ در يگذار هيسرما كه يحال در افت،ي كاهش درصد 20 ،يتجار يسوخت

  .ديرس دالر ونيليم 189 به و افتي شيافزا درصد 12.5 ر،يپذ ديتجد دروژنيه
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  يگذار هيسرما بر كرونا ريتأث 35.

 سال در ياقتصاد بهبود يهابسته ،كرونا بحران برابر در ريدپذيتجد يهايانرژ يهايگذارهيسرما يريپذانعطاف بر عالوه
 به يدگيرس يبرا هم ر،يدپذيتجد يهايانرژ در شتريب يگذارهيسرما كيتحر يبرا يتوجه قابل يهانهيهز شامل 2020

  .بود خاص ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه استقرار يبرا هم و هوا و آب راتييتغ

 كرده اعالم يريگ همه از يناش ياقتصاد بحران به پاسخ در را يدالر ونيليتر 11.8 يمال كمك هادولت ،2020 سپتامبر تا
 شتريب كه يحال در. است شده نهيهز 2008 سال يمال بحران به پاسخ يبرا كه است يمبلغ برابر سه از شيب كه بودند

 اقتصاد رونق و اشتغال جادايهدف با درصد 30 حدود. است داده قرار تياولو در را يكاريب كاهش و سالمت از تيحما بودجه،
 2020 سال در يديخورش PV بخش در يگذارهيسرما ،يجهان سطح در. افتي اختصاص يانرژ گذار بر ريتأث با ييهابخش به

 يهاپروژه. گاز اي سنگ زغال صنعت از شتريب برابر دو اي كرد، جادايشده يگذارهيسرما دالر ونيليم 1 هر در شغل 13 حدود
  .كردند جادايشغل ايهسته يانرژ يهاپروژه اندازه به يآب برق و يباد

 اي ديجد يهااستيس قيطر از يانرژ انواع از تيحما يبرا نهيهز دالر ارديليم 732.5 مجموعاً دولت 31 ،2021 ليآور تا
 37 ،يليفس سوخت پرمصرف يهابخش به) دالر ارديليم 9/309( درصد 42 مجموع، ناياز. بودند كرده اعالم شده اصالح
) ايهسته جمله از( يانرژ منابع ريسا به) دالر ارديليم 9/152( درصد 21 و »پاك يانرژ« به) دالر ارديليم 2/264( درصد

  .)دينيبب را 49 ريتصو). (نامشخص منابع از دروژنيه و وگازيب و توده ستيز ،يستيز يهاسوخت ديتول. است افتهي اختصاص

 يبرا يگذارهيسرما از كمتر برابر شش باًيتقر 19-ديكوو يابيباز يهابسته در ريدپذيتجد يهايانرژ در يگذارهيسرما
  .بود يليفس يهاسوخت

	
  2021 آوريل تا 2020 ژانويه كشور، 31 در 19-كوويد بازيابي هايبسته در انرژي هايگذاريسرمايه 49 ريتصو
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 مصرف اي ديتول از تيحما يهااستيس به ميمستق طور به) دالر ارديليم 53.1( درصد 20.1 حدود پاك، يانرژ يهانهيهز از
 نيزم يگرما مد، و جزر و باران يانرژ بزرگ، و كوچك يآب برق ،يباد و يديخورش يانرژ شامل( ريدپذيتجد يهايانرژ
 يانرژ و يستيز يهاسوخت مقدار). شده تلف يانرژ. افتي اختصاص يستيز يهاسوخت و يستيز يهاسوخت و ،ييگرما
 روگاهين 5000 يانداز راه يبرا دالر ارديليم 27 به كينزد كه ييجا دهد،مي پوشش را هند در يگذار هيسرما عمدتاً زباله

 مشخص را يمقدار پاك، يانرژ منابع به مربوط استيس 199 از استيس 67 حال، نايبا. است افتهي اختصاص فشرده وگازيب
  .كندمي شتريب اريبس را يواقع كل صيتخص كه اند، نكرده

) ريدپذيتجد دروژنيه و يكيالكترون تحرك مانند( ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده با مرتبط يهايآورفن در يگذارهيسرما
  .دهديم ليتشك ريدپذيتجد يهايانرژ با مرتبط يهامحرك در را ياضاف دالر ارديليم 204 يانرژ يوربهره و

 اي وروي ارديليم 550 حدود( درصد 30 و بود شتازيپ يطيمحستيز يهايگذارهيسرما در 2021 ليآور از اروپا هياتحاد
 هوا و آب با مرتبط يهاپروژه به صرفاً را خود 2027-2021 بلندمدت بودجه و يكل يابيباز بسته از) دالر ارديليم 660

 »پاك يدروژنيه اقتصاد« ياندازراه ،)يديخورش و يباد عمدتاً( ريدپذيتجد يهايانرژ شيافزا شامل هاپروژه ناي.داد اختصاص
 تواننديم كه پاك يانرژ يهااستيس از ياريبس حال، نايبا. بود) يكيالكتر يخودروها جمله از( پاك تحرك توسعه و يياروپا

 نييتع 2021 ليآور تا صيتخص زانيم و بودند، نشده ليتبد قانون به هنوز كنند، تيتقو را ريدپذيتجد يهايانرژ استقرار
 و دالر ارديليم 12.6 حداقل. بودند آلمان ريدپذيتجد يهايانرژ صيتخص و اقدامات رهبران اروپا، هياتحاد در. بود نشده

  ).دالر ارديليم 3.9 حداقل( فرانسه

 ارديليم 26.8 و ريدپذيتجد يهايانرژ از تيحما يبرا دالر ونيليم 459.5 حدود تنها متحده االتاي،2021 سال لياوا تا
 يانرژ به كه بود يمقدار از درصد 40 از كمتر ناي.بود شده متعهد يبرق يخودروها جمله از تحرك، از تيحما يبرا دالر

). دالر ارديليم 72 حداقل( ياضاف يآلودگ كاهش الزامات ايميياقل اهداف نييتع بدون شد، داده اختصاص يليفس سوخت
  .داشت مناسب بودجه صيتخص و نيقوان بيتصو به ازين هنوز متحده االتايكنگره اگرچه ر،يدپذيتجد يهايانرژ

 يجمهور شامل كردند اعالم را) يليفس يهاسوخت نيهمچن و( ريدپذيتجد يهايانرژ در يگذار هيسرما كه يياقتصادها ريسا
 دالر ونيليم 217 حداقل( نيچ. داد اختصاص ييايدر يباد و يديخورش يانرژ ديتول يبرا دالر ونيليم 984 كه بود كره
 دالر ارديليم 27 جمله از دالر، ارديليم 30 حداقل( هند و) متعدد ريدپذيتجد يهايانرژ و زباله و يستيز يهاسوخت در
 2.5( شودمي زين سنگ زغال شامل ياقتصاد بهبود يهابرنامه نايحال، نايبا). زباله يهاپروژه و يستيز يهاسوخت يبرا
  ).هند در دالر ارديليم 15.5 و نيچ در دالر ارديليم 1.07 كره، يجمهور در دالر ارديليم

 يرو يديخورش PV يبرا را خود يهاارانهي ايتالايو فرانسه كره، يجمهور و كردند تمركز برق ييزدا كربن بر كشور نيچند
 620( خود محرك بودجه از درصد 10 داشت قصد قا،يآفر گاز و نفت كننده ديتول نيبزرگتر ه،يجرين. دادند شيافزا بام پشت

 به دالر ارديليم 4 ايكلمب. خانوار ونيليم 5 حداكثر يبرا يديخورش يهاستميس. كند استفاده نصب يبرا را) دالر ونيليم
) كي( يآب روگاهين و) سه( ييگرما نيزم ،)پنج( يديخورش ،)پروژه 9( يباد جمله از انتقال، و ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه

  .داد اختصاص

 كربن كم اقدامات متحده االتاي ديجد دولت كه انتظار نايبا همراه د،يكوو ركود از پس »سبز يابيباز« يبرا هادرخواست با
 هايباتر ،يديخورش و يباد يانرژ در يگذارهيسرما كه شدند ترجذاب گذارانهيسرما يبرا ريدپذيتجد يهايانرژ كند، اجرا را
 شتريب تيجذاب ديكل زين يليفس يهاسوخت با سهيمقا در هايفناور ناينهيهز كاهش. دادند شيافزا را يكيالكتر يخودروها و

  .بود آنها
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 مثال، يبرا. افتندي شيافزا 2020 سال در كننديم يابيرد را ريدپذيتجد يهايانرژ يهاشركت عملكرد كه شاخص نيچند
NEX ليلدرهيوا يجهان ينوآور شاخص  در. افتي شيافزا درصد 138	S&P يجهان پاك يانرژ شاخص و درصد 142	
 با مرتبط يهاشركت عملكرد از دو هر كه - Index	Energy	500	S&P و Index	Oil	Arca	NYSE شاخص مقابل،
	Enphase يديخورش زاتيتجه سازنده شركت. كردند سقوط درصد 37 و 38 بيترت به - كنندمي يرويپ يليفس سوخت

Energy در عملكرد نيبهتر سه انيم در NEX داشت قرار.  

 عنوان به. افتي شيافزا شدت به 2020 سال در يديخورش يانرژ كنندگان عيتوز و دكنندگانيتول سهام متيق ،يكل طور به
 درصد 66 سپتامبر تا هيژانو نيب Invesco يديخورش شاخص و كرد برابر سه را خود ارزش SunPower شركت مثال،
 نوسان در گسترده طور به بازار يهامتيق رايز كرد مشاهده اطياحت با ديبا را هاشاخص نايرشد حال، ناي با. افتي شيافزا

  .افتي كاهش درصد 30،  2021 مارس اواسط تا هيژانو لياوا نيب S&P يجهان پاك يانرژ شاخص: هستند

  مياقل يمال قيطر از ريدپذيتجد يهايانرژ استقرار 45.

 از هستند ايگلخانه يگازها انتشار كاهش دنبال به كه يكاهش اقدامات از تيحما يبرا كه است يمال نانسيفا تيميل هيمال
 به كه يسازگار اقدامات نيهمچن و داريپا نقل و حمل جيترو و يانرژ ييكارا ياجرا ر،يدپذيتجد يهايانرژ توسعه جمله

 تمام شامل شد، داده حيتوض قبالً كه ريدپذيتجد يانرژ تيظرف يگذارهيسرما. پردازدمي ييهوا و آب راتييتغ راتيتأث
 است ممكن ميدو رايز شود،يم انجام مياقل يمال نيتأم قيطر از كه شودينم ريدپذيتجد يهايانرژ به مربوط يهانهيهز

  .باشد ديجد ريدپذيتجد يانرژ تيظرف از تيحما بر عالوه ريدپذيتجد يانرژ يهاشركت يبرا يمال نيتأم شامل

 شيافزا درصد 8 تا 6 اي دالر ارديليم 622 تا 608 نيب مياقل يمال منابع ،2019 سال در كه دهدمي نشان هياول يهاداده
 آب يمال كيتفك نيآخر. است داشته) سال در دالر ارديليم 574( 2018 و 2017 يهاسال در ساالنه نيانگيم به نسبت

 يانرژ يهاپروژه كه دهدمي نشان) است شده روز به 2020 سال انيپا در و است دسترس در سال دو آن يبرا فقط( هوا و
  .دهدمي نشان را هوا و آب بودجه كل از ٪60 باًيتقر كه اند كرده افتيدر دالر ارديليم 337 متوسط طور به ريدپذيتجد

 به پرداختن تياهم بر 2015 سال در سيپار توافقنامه. است متفاوت توسعه حال در يكشورها يبرا يگذار هيسرما ريتصو
 يكشورها توسط مشترك طور به ديبا كه كرد نييتع را يدالر ارديليم 100 ساالنه هدف و كرد ديتأك كشورها ناييازهاين

 از توسعه حال در يكشورها به افتهي توسعه يكشورها از هوا و آب يمال نيتأم. شود برآورده 2020 سال تا افتهي توسعه
 سال در دالر ارديليم 78.9 به ،2016 سال در. افتي شيافزا دالر ارديليم 58.6 به 2013 سال در دالر ارديليم 52.2
 دالر ارديليم 100 ساالنه هدف به اما داشت ادامه 2019 سال در روند نايكه دهدمي نشان هياول يهاداده. ديرس 2018

  .نكرد دايپ دست 2020 سال در

 متوسط طور به: كرد افتيدر ييهوا و آب بودجه كل از را سهم نيشتريب يانرژ بخش ،2018 و 2016 نيب سال سه طول در
 شود،مي جيبس افتهي توسعه يكشورها توسط كه را ييهوا و آب بودجه كل از درصد 34 كه سال، در دالر ارديليم 23.8
 از ر،يدپذيتجد منابع از يانرژ ديتول هدف با ييهاپروژه از) دالر ارديليم 12.5( درصد 53 مجموع، ناياز. دهدمي ليتشك
 يهاسوخت و) درصد 5( ييگرما نيزم ،)درصد 15( يباد ،)درصد 19( يآب برق ،)درصد 23( يديخورش يانرژ جمله

  .نامشخص اي منبع نيچند از) ٪34( هيبق با ،.كردند تيحما) درصد 4( يستيز

 در است، شده ميتقسميعمو و يخصوص نيب يمساو طور به يجهان يهوا و آب يمال منابع توسعه، حال در يكشورها يبرا
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 توسعه يكشورها توسط شده جيبسميعمو منابع. است ٪80 از شيبميعمو منابع افتهي توسعه يكشورها يبرا كه يحال
 حال در يكشورها يهادولت به افتهيتوسعه يكشورها ساالنه يمال تعهدات( دوجانبه توسعه مؤسسات و هاآژانس شامل افتهي

 جانبه چند توسعه يهابانك ،)يخصوص بخش و يقاتيتحق مؤسسات ،يمدن جامعه و) NGO( يردولتيغ يهاسازمان توسعه،
 2018 سال در كه يصادرات اعتبارات. هوا و آب با مرتبط يصادرات اعتبارات دهندگان ارائه و. است ييهوا و آب يهاصندوق و

 ماندهيباق دالر ارديليم 62.2 كه يحال در داد،مي پوشش را ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه عمدتاً بود، دالر ارديليم 2.1 بر بالغ
  .افتي اختصاص يسازگار و كاهش اقدامات انواع به

  توسعه يهابانك و چندجانبه يهوا و آب يهاصندوق 55.

 ،)51GCF( سبز يهوا و آب صندوق شده، تعهد يگذارهيسرما بيترت به شامل، هوا و آب عمده چندجانبه يهاصندوق
 هوا و آب چندجانبه يهاصندوق. هستند) GEF( ستيز طيمح يجهان التيتسه و) CIF( هوا و آب يگذارهيسرما صندوق

 رابط آنها رايز كنند،مي فاايتوسعه حال در يكشورها از ميمستق تيحما ارائه درميمه نقش چندجانبه توسعه يهابانك و
  .هستند يخصوص وميعمو بخش نيب ياصل

 نقش توسعه حال در يكشورها يبرا هوا و آب يمال نيتام در آنها. است مهم مياقل يمال نيتام ندهاييبرا بودجه نايكردن پر
  .كنندمي نييتع را كشورها نايدر يسازگار و هوا و آب كاهش يهاچالش به پرداختن در يگذار هيسرما زانيم و دارند ياساس

 افتيدر 2020-2023 دوره يبرا منطقه و كشور 49 از دالر ارديليم 10.3 بر بالغ يتعهدات GCF ،2020 سال انيپا تا
 32 ،2020 اكتبر تا. شد نيتضم دالر ارديليم 8.3 مجموع ناياز. شد موفق خود ليتكم نيكمپ نياول در نيبنابرا بود، كرده
 1422( شديم تيهدا يخصوص بودجه توسط عمدتاً كه بود يدسترس و يانرژ ديتول يهاپروژه شامل GCF يپرتفو از درصد

 دهد،مي ليتشك را يكاهش اقدامات بودجه ازميين يانرژ حوزه). يعموم بودجه دالر ونيليم 589 با سهيمقا در دالر ونيليم
  .است افتهي كاهش درصد 40،  2020 و 2019 يهاسال نيب زانيم ناياگرچه

 و 2017 يهاسال در متوسط طور به كه دارد اختصاص ريدپذيتجد يهايانرژ يهاپروژه به مياقل يمال منابع از درصد 60
  .است دهيرس دالر ارديليم 337 به 2018

 ونيليم 277 نيهمچن و ريدپذيتجد يانرژ مستقل پروژه 249 در دالر ارديليم 1.1 از شيب GEF  ،2021 سال لياوا تا
 كرده يگذار هيسرما گذار حال در و توسعه حال در كشور 160 در ريدپذيتجد يانرژ ياجزا با مختلط پروژه 54 در دالر
  .است

CIF پاك يفناور صندوق آن، برنامه دو و )CTF (يبرا شدند متعهد نيهمچن ر،يدپذيتجد يهايانرژ شيافزا برنامه و 
 يهايانرژ استقرار يهاپروژه يبرا جمله از ،2020 سال لياوا از دالر ارديليم 5.4 ب،يترت به( ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه
 سال در ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه به CTF، 68٪ سبد از). ونيليم 744. كنند يمال نيتأم كا،يآمر دالر و ر،يدپذيتجد

 يهابانك توسط CIF يهاپروژه تمام. شد گاواتيگ 7.9 شده نصب تيظرف به منجر كه افتي اختصاص 2020  گزارش
 بانك توسط كه قزاقستان، در ريدپذيتجد يهايانرژ يمال نيتام التيتسه مثال، يبرا. شودمي اجرا كيشر چندجانبه توسعه
 را) 2020	RY كل از CTF )21٪ يويپورتفول ديجد تيظرف از سهم نيشتريب است، شده اجرا توسعه و يبازساز يياروپا

  .است داده اختصاص خود به شده نصب مگاوات 104 با

																																																								
51 	Green	Climate	Fund	
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 ديتول برق، ديتول جمله از ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه به دالر ارديليم 11.4 چندجانبه توسعه يهابانك ،2019 سال در
 مجموع، ناياز. دادند اختصاص شبكه در ريدپذيتجد يهايانرژ ادغام ليتسه يبرا ياقدامات نيهمچن و كاربردها ريسا و گرما
 كه يمناطق. است افتهي اختصاص باال درآمد با يكشورها به درصد 33 و متوسط و كم درآمد با يكشورها به درصد 67

 يايآس ،)٪16.4( قايآفر يصحرا جنوب يكشورها آن از پس ،)٪30.2( اروپا هياتحاد كردند افتيدر را بودجه نيشتريب
 يهايانرژ يبرا ياضاف بودجه. ). بودند) ٪8.8( نيالت يكايآمر و) ٪9.1( ايمنطقه چند ،)٪9.9( آرام انوسياق و يشرق
 يابيرد گريد يهادسته تحت اما باشد، شده داده صيتخص استيس از تيحما اي توسعه و قيتحق به است ممكن ريدپذيتجد
  .شودمين لحاظ كايآمر دالر 11.4 كل در نيبنابرا و شودمي

 درصد 89( است افتهي شيافزا 2014 سال از ريدپذيتجد يهايانرژ يهاپروژه در چندجانبه توسعه بانك يهايگذار هيسرما
 يهايانرژ ژهيو بودجه شامل( هاآن يهايگذارهيسرما كل حال، نايبا). است افتهي شيافزا 2019 و 2015 يهاسال نيب

 در بودجه كل از ريدپذيتجد يهايانرژ يمال منابع سهم جه،ينت در. افتي شيافزا مشابه مدت در درصد 132) ريدناپذيتجد
 50 شكل( افتي كاهش 2019 سال در درصد 24.4 به 2015 سال در درصد 30 از و افتي كاهش ساله پنج دوره طول

  ).دينيبب را

 2020 سال در و افتهي شيافزا 2014 سال از ريدپذيتجد يهايانرژ يهاپروژه در چندجانبه توسعه يهابانك يگذار هيسرما
  .است دهيرس دالر ارديليم 11.4 به

	
  2019-2015 چندجانبه، توسعه يهابانك از هوا و آب كاهش مالي تامين در تجديدپذير يهاانرژي مالي تامين سهم 50 ريتصو

  مياقل يمال يابزارها 65.

 دادندمي ليتشك را) درصد 13 و 84 بيترت به(ميعمو يمال يديكل يابزارها بالعوض يهاكمك و هاوام ،2018 سال در
 ارديليم 46.3 به 2013 سال در دالر ارديليم 19.8 از هاوام. گرفتندمي قرار استفاده مورد يكل طور به يانرژ بخش در كه
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  .داد شيافزا درصد 74 به درصد 52 از راميعمو ييدارا كل از آنها سهم و شد برابر دو از شيب 2018 سال در دالر

 از يكي .افتي كاهش درصد 20 به درصد 27 از آنها سهم و بود نوسان در دالر ارديليم 12 تا 10 نيب بالعوض يهاكمك
 ستيز مثبت يايمزا با ييهاپروژه يمال نيتام يبرا كه سبز، قرضه اوراق: كرد كمك روند نايبه خاص طور به وام يابزارها

 سال در و ديرس ايسابقه يب سطوح به يمتوال سال نيدوم يبرا سبز قرضه اوراق. اند شده يطراح ييهوا و آب اي يطيمح
 قرضه اوراق بازار ،كرونا بحران بحبوحه در سال دوم مهين در. ديرس دالر ارديليم 269.5 به شيافزا درصد 1.1 با 2020

  .رفت فراتر انتشار در دالر ونيليتر 1 مجموع از سميمكان نايجاداي زمان از و ديرس يعطف نقطه به سبز

 2020 سال در را سبز قرضه اوراق سهم نيشتريب) درصد 34.7( دالر ارديليم 93.6 با يانرژ بخش در يگذار هيسرما
 قرضه اوراق سهم. افتي اختصاص ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه به) دالر ارديليم 55.9( نايازميين از شيب. است داشته

 سال در درصد 17 از افت،ي شيافزا يمتوال سال نيسوم يبرا شده منتشر سبز قرضه اوراق كل از ريدپذيتجد يهايانرژ
 پس و) شده منتشر سبز قرضه اوراق از درصد 20( شرويپ صادركننده متحده االتاي.2020 سال در درصد 21 به 2018

  ).٪7( اياسپان و) ٪8( هلند ،)٪8( فرانسه ،)٪9( آلمان ،٪. بود) درصد 10( نيچ آن از

 اوراق بازار كوچك، يارهيجز توسعه حال در يكشورها و افتهيتوسعه كمتر يكشورها ژهيوبه توسعه، حال در يكشورها در
 مناسب ينهاد باتيترت نبود اي كشورها نايترنييپا ياعتبار يبندرتبه ليدل به يحد تا كه است كوچك همچنان سبز قرضه
 جداگانه صورت به كه كوچك اسيمق در كربن كم يهاپروژه يبرا هاوام عيتجم بهادار، اوراق سبز قرضه اوراق در ينوآور. است
 بهادار اوراق. كند كمك كشورها نايدر سبز قرضه اوراق انتشار جيترو به توانديم هستند، كوچك اريبس قرضه اوراق بازار يبرا

 زده نيتخم 2019 سال در شده منتشر سبز قرضه اوراق از دالر ارديليم 25 از شيب. است كرده رشد رياخ يهاسال در سبز
  .2015 سال در دالر ارديليم 1.9 از باشد، ييدارا پشتوانه با بهادار اوراق كه شودمي

 يبهادار اوراق كه است، شده يديخورش يهاييدارا پشتوانه با بهادار اوراق جادايبه منجر ريدپذيتجد يهايانرژ بخش در رشد
 يهاستميس يمال نيتام يبرا و گرفته منشا يديخورش يانرژ يهاشركت توسط كه است كنندهمصرف مطالبات پشتوانه با

PV ناشر هفت با يديخورش يهاييدارا پشتوانه با تيامن صدور است، نوظهور بخش كي هنوز كه يحال در. شوديم استفاده 
  .افتي شيافزا 2018 سال در دالر ارديليم 2 از شيب به فعال

  يواگذار 75.

 يهاسال در يليفس سوخت يهاشركت با مرتبط يمال يهاييدارا از يواگذار يبرا ينهاد گذاران هيسرما بر فشار جنبش
 دالر ونيليتر 15 به كينزد ارزش به ينهاد مؤسسه و گذار هيسرما 1300 از شيب ،2021 ليآور تا. است گرفته قوت رياخ

 11 به نسبت درصد 36 كه كنند نظر صرف يليفس سوخت با مرتبط يهاييدارا از كامل اي يجزئ طور به كه اند شده متعهد
 ،.كردند واگذار كه بودند يمؤسسات گروه نيبزرگتر يمذهب يهاسازمان. است افتهي شيافزا 2019 سال در دالر ونيليتر
 كشور، 14 از يمذهب مؤسسه 42 ،2020 سال در. است داده اختصاص خود به را تعهدات تعداد كل از درصد 35 باًيتقر

 از كانيوات درخواست با بعداً تعهد ناي.كردند اعالم را مؤسسات نايتوسط يليفس سوخت مشترك يگذار هيسرما نيبزرگتر
  .شد تكرار داريپا يانرژ در يگذارهيسرما به آوردن يرو و ندهيآال عيصنا گذاشتن كنار يبرا هاكيكاتول

 كه يحال در اند، داده اختصاص خود به 2021 ليآور تا را تعهدات كل از گريد درصد 30 بشردوستانه و يآموزش مؤسسات
 نيشتريب يبازنشستگ يهاصندوق و مهيب بزرگ يهاشركت( دهندمي ليتشك را درصد 25 يبازنشستگ يهاصندوق و هادولت
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 داده اختصاص خود به را تعهد نايزين يردولتيغ يهاسازمان و هاشركت و) اند داشته 2019 سال در هايواگذار در را سهم
 واگذار 2020 سال در دالر ارديليم 5.2 حدود و وستنديپ مؤسسات نايبه روند نايدر نفر 58000 از شيب مانده يباق. اند

  .كردند

 بانك 135 ،2015 سال از. افتي گسترش زين يعيطب گاز و نفت به و شد متمركز سنگ زغال بر ابتدا در يواگذار جنبش
 تا معدن از( سنگ زغال در را خود يگذار هيسرما وام، اي تيريمد تحت ييدارا دالر ارديليم 10 از شيب با مهيب شركت و
 ،2021 سال تا. اند شده ملحق آن به موسسه 47 ،2020 سال در تنها و اند كرده محدود) سنگ زغال ديجد يهاروگاهين

 آنها ازميين از شيب و اند داده انجام را كار نايتيريمد تحت ييدارا دالر ارديليم 50 از شيب با مالك و ييدارا ريمد 24 تنها
100	Action	Climate متمركز شركت 160 ياعضا سهم. است شده اعالم 2020 سال در 	an گذارهيسرما ابتكار 
 2019 يهاسال نيب كه است سنگزغال كامل حذف يبرا يزيربرنامه حال در اكنون كه ييهوا و آب راتييتغ با مقابله يبرا
 يجزئ يجيتدر حذف برنامه كه ييهاشركت سهم حال، نيهم در). درصد 26 به درصد 13 از( است شده برابر دو 2020 و

 شركت 160 ناينكهايبه توجه با است يتوجهقابل شرفتيپ دهندهنشان كه افتي شيافزا درصد 48 به درصد 35 از داشتند
  .دهنديم نشان را يصنعت يجهان انتشار از درصد 80 از شيب

 جمله از ،يبرخ. اند كرده هماهنگ سيپار توافقنامه انتشار كاهش اهداف با را خود يپرتفو ندهيفزا طور به گذاران هيسرما
 اي ديشد يدادهايرو از يناش ياقتصاد يهاانيز مانند ،ييهوا و آب راتييتغ يمال خطرات كاهش دنبال به انگلستان، بانك
 و گذارد،مي يمنف ريتأث تقاضا و يفناور راتييتغ ،هاييدارا ارزش بر كه يطيمح ستيز مقررات شيافزا ،ييهوا و آب مزمن
 به هوا، و آب با مرتبط يمال اطالعات يافشا يبرا ژهيو گروه جمله از ،يجهان ابتكارات. هستند اقدام عدم از يناش يدعاو
 را هافرصت و كند يگذار متيق و يابيارز مناسب طور به را هوا و آب با مرتبط يهاسكير تا كندمي كمك يمال بخش
  .كند ييشناسا

 يهايحفار و ينفت يهاماسه استخراج از ژهيو به گاز، و نفت از را خود يگذار هيسرما ،يمال مؤسسه 71 ،2021 سال لياوا تا
  .وستنديپ جنبش به 2020 سال در تنها مؤسسات ناياز مورد 36. بودند كرده اعالم شمال قطب

 19-ديكوو ياقتصاد بحران كه داد نشان تيريمد تحت دالر ونيليتر 6.9 مبلغ با ينهاد گذاران هيسرما از ينظرسنج كي
 متوسط طور به گذاران هيسرما كه يطور به داد، كاهش را يليفس يهاسوخت از شده يزير برنامه يگذار هيسرما كاهش
 شده يزير برنامه درصد 5.7 گذشته سال در كه يحال در كردند، واگذار 2020 سال در را خود مجموعه كل از درصد 4.5
 ندهايسال 10 يط را درصد 8.6 و ندهايسال پنج يط را درصد 5.2 دارند انتظار اكنون دهندگان پاسخ سال ينظرسنج. بود

  .است درصد 15.6 و درصد 14.4 يهاينيب شيپ از كمتر كه كنند واگذار

  دهد؟مي كاهش را يليفس يهاسوخت يجهان يگذار هيسرما يواگذار ايآ 85.

 بانك 35 انيم در يليفس يهاسوخت با مرتبط يهاشركت در يگذارهيسرما است، رشد حال در يگذارهيسرما اگرچه
 2019 سال در دالر ارديليم 736 به 2016 سال در دالر ارديليم 640 از سيپار نامهتوافق يامضا زمان از يجهان يخصوص

 همچنان ،يليفس يهاسوخت يهاپروژه يمال نيتام يبانك يهااستيس از يبرخ كه است ليدل نايبه ناي.است افتهي شيافزا
 در گريد گذارانهيسرما كه دهديم نشان شواهد نيهمچن. دهديم وام كنديم مشاركت هاپروژه نايدر كه يشركت نهاد به
 خاص طور به توانينم را يليفس يهاسوخت شركت در سهام متيق كاهش و كننديم يداريخر را شده واگذار سهام تينها
 كنندگان مصرف ليتما اي يليفس سوخت يانرژ ديتول يهانهيهز بر عموماً خود، يخود به ،يواگذار .كرد مرتبط يواگذار به
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 داده نشان قاتيتحق ن،ايبر عالوه. ابديمين كاهش گاز و نفت يهاشركت صاحبان سود جهينت در. گذاردمين ريتأث ديخر يبرا
 گاز و نفت يداخل يهاشركت به كمتر هيسرما انيجر با كشور كي در گاز و نفت يواگذار تعهدات شيافزا اگرچه كه است

 ييكشورها در يمل يهابانك رسديم نظر به رايز باشد، نداشته يريتأث يجهان يگذارهيسرما بر است ممكن ناياما است، مرتبط
  . كننديم ارائه كشور  از خارج گاز و نفت يهاشركت به را يشتريب بودجه تررانهيگسخت حذف يهااستيس با

 با اكنون هاشركت از يبرخ كه معنا ناي به اندكرده شرفتيپ يصنعت يهابخش از يبرخ و كشورها از يبرخ حال، نايبا
  .هستند روبرو يليفس يهاسوخت يهاپروژه توسعه در يديجد يهاچالش

. داد شيافزا را يليفس سوخت يهاپروژه يبرا هيسرما نهيهز بانك، دو يده وام محدودكننده يهااستيس ،يجنوب يقايآفر در
 زغال يهاروگاهين در يگذار هيسرما به يليتما يجهان بازار در هابانك از درصد 85 كه شودمي زده نيتخم مشابه، طور به

 هيژوئ از. اندشده يمتك نيچ يمال منابع به نيچ از خارج ساخت حال در يهاكارخانه از درصد 72 جه،ينت در. ندارند سنگ
 كه است شده نيتأم نيچ يمال مؤسسات يسو از جهان سراسر در سنگ زغال يبراميعمو يمال منابع نيشتريب ،2020
 ياگلخانه يگازها انتشار بر ريتأث گرفتن نظر در با .است داده اختصاص شده نصب تيظرف مگاوات 53 به دالر ارديليم 50
 نسبت يشتريب ريتأث ستيزطيمح دوستدار و نوآورانه يهاشركت در يگذارهيسرما كه دنديرس جهينت نايبه مطالعات ،يجهان
  .دارد يگذارهيسرما به

  كند؟مي جذب را ريدپذيتجد يهايانرژ در يگذار هيسرما يواگذار ايآ 95.

 مجموع برابر دو از شيب سوخت تيظرف و ديجد ريدپذيتجد يانرژ در يجهان يگذارهيسرما شده برآورد ،2020سال در
 به شده زده نيتخم يجهان يگذار هيسرما از درصد 70 به كينزد. بود ياهسته يانرژ اي يعيطب گاز سنگ،زغال يهاروگاهين
 ايهسته يهاروگاهين و گاز سنگ، زغال به درصد 31 تنها كه يحال در است، افتهي اختصاص ريدپذيتجد يانرژ يهاروگاهين

. اند شده تر جذاب كرونا بحران به توجه با ژهيو به ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه.) دينيبب را 51 ريتصو(. است افتهي اختصاص
 گذاران هيسرما كه داد نشان تيريمد تحت دالر ونيليتر 6.9 با ينهاد گذاران هيسرما از 2020 سال در ينظرسنج كي

 در درصد 4.2 از كنند، برابر دو باًيتقر را ريدپذيتجد يهايانرژ يهارساختيز به خود صيتخص مدت كوتاه در دارند قصد
  .2030 سال در درصد 10.8 به 2020 سال

 وجود يگذار هيسرما در ريدرگ يهاشركت و موسسات يبرا مجدد يگذار هيسرما مورد در يكل ييراهنما رسدمي نظر به
  .ندارد
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  2020 نوع، اساس بر برق، ظرفيت جديد در جهاني گذاري سرمايه برآورد 51 ريتصو

 ريدپذيتجد يهايانرژ در يگذار هيسرما و يليفس يهاسوخت از يگذار هيسرما كاهش نيب ميمستق ارتباط جاداي حال، نايبا
 رشد كه يانرژ يهاشركت ازميين از شيب ،2018 تا 2001 يهاسال نيب كه دهديم نشان مطالعه كي. است دشوار
  .دادند ادامه سنگزغال اي/و يعيطب گاز در يگذارهيسرما به دارند، تياولو هايفناور ريسا بر را ريدپذيتجد يهايانرژ

 يپرتفو در هاشركت ناييدو هر از درصد 15 تنها و اندداشته گاز و سنگزغال در يمنف رشد درصد 34 ها،شركت ناياز
 متحده االتايدر عمدتاً دهند،يم قرار تياولو در را ريدپذيتجد يهايانرژ كه ييهاشركت سوم دو. اندكرده يگذارهيسرما خود

  .بودند نيچ در درصد 10 كه يحال در داشتند، قرار) آلمان ژهيو به( اروپا و

 سوخت يهاشركت از يواگذار يبرا بزرگ شهر 12 تعهد جمله از دارد، وجود "يواگذار -يگذار هيسرما" از ينيع نمونه چند
 يهاسوخت از هيتخل« - تعهد ناي.شودمي انجام كرونا بحران از "عادالنه و سبز يابيباز" در يگذار هيسرما كه يحال در يليفس
 كردن محدود شغل، جادايليپتانس است، شده انجام قاره سه يشهرها توسط كه - »داريپا ياندهايدر يگذارهيسرما ،يليفس

	Investing	Impact	Catholic گر،يد يمثال در. شناسديم تيرسم به را يانرژ انتقال ليتسه و ييهوا و آب خطرات

Pledge مسائل در يگذار هيسرما به متعهد كه است تيريمد تحت ييدارا دالر ارديليم 40 با كيكاتول سازمان 28 ندهينما 
  .هستند عدالت و يطيمح ستيز

 گرفتن قرار ،2020 دسامبر از. كند نظر صرف يليفس يهاسوخت از كه شد متعهد راكفلر برادران صندوق ،2014 سال در
. داشت كاهش 2014 ليآور در ٪6.6 از كه بود آن يپرتفو كل از ٪0.3 حدود صندوق كل يليفس سوخت معرض در

 نييتع يبند تياولو با "رگذاريتاث" يهايگذار هيسرما به خود يپرتفو از ٪20 صيتخص يبرا را يهدف نيهمچن صندوق
 آشكار ريتأث. پاك يانرژ توسعه جمله از متحد، ملل سازمان داريپا توسعه اهداف از تيحما در يگذار هيسرما. است كرده
 هيسرما و يليفس يهاسوخت صنعت مورد درميعمو نگرش رييتغ و يآگاه شيافزا يبرا آنها ييتوانا در يواگذار يهانيكمپ
 مجدد يگذار هيسرما مورد در يكل ييراهنما هنوز رسدمي نظر به حال، ناي با .است نهفته يليفس يهاسوخت در يگذار
  .ندارد وجود يواگذار در ريدرگ يهاشركت و موسسات يبرا
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ي ادغام و فعال هافناوري 

  سازي سيستم انرژي

  خالصه فصل 16.

 هينقل ليوسا ،يحرارت يهاپمپ فروش كه يحال در ،دنديرس ركورد سطح به 2020 سال در برق بيترك در يديخورش و باد 
  .افتي شيافزا شدت به 19- ديكوو يريگ همه وجود با يانرژ رهيذخ و يبرق

 سال تا خود محصوالت و نيتام رهيزنج يبرا كربن شدن يخنث يبرا اپل يهاتالش يبعد مرز د،يجد يانرژ رهيذخ پروژه
  .است 2030

 كشورها از ياريبس در - باد و يديخورش يانرژ عمدتا - برق ريدپذيتجد ريمتغ منابع نفوذ و شده نصب تيظرف ،برق بخش در
 اقدامات ريتأث و ريدپذيتجد يهايفناور ناييهانهيهز كاهش ليدل به قدرت ستميس نيچند. است افتهي شيافزا سرعت به

  .ديرس ايلحظه VRE سهم از ييباال ركورد به 2020 سال در ،برق يبازارها بر كرونا مهار

 ،نايبر عالوه. افتي ادامه "متر پشت" يهاستميس در رشد نيهمچن و ،عيتوز و انتقال يهاشبكه تر گسترده شدن يتاليجيد
 خدمات. اند شده رهيذخ يباتر و يديخورش ،باد قيطر از يجانب خدمات مشاركت يبرا 2020 سال طول در برق يبازارها
  .شدمي هيته يمجاز يهاروگاهين و تقاضا ريپذ انعطاف منابع ،VRE يهاروگاهين از ايندهيفزا طور به يريپذ انعطاف
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  .است شده ليتبد مكان نيچند در ريدپذيتجد يهايانرژ ادغام يبرا مهم يتنگنا كي به شبكه رساختيز يهاتيمحدود

 يبرا تقاضا ليدل به 2020 سال در بزرگ يهاپروژه ،نايوجود با. اند شده روبرو يقانون موانع با زين انتقال بزرگ يهاپروژه
  .كردند شرفتيپ VRE يژنراتورها از شبكه تيظرف

 ادغام. بود كم 2020 سال در يجهان شيگرما و نقل و حمل يهاستميس در ريدپذيتجد يهايانرژ سهم ،برق بخش برخالف
 يحرارت يهاپمپ كه يحال در ،شد انجام خودروها يرسان برق قيطر از عمدتا ايجاده نقل و حمل در ريدپذيتجد يانرژ

 ،يانرژ رهيذخ كنار در شيسرما و شيگرما بخش. دارند ارياخت در ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده يبرا را بكر يهاليپتانس
 در شتريب يريپذ انعطاف به و كندمي يبانيپشت رهايدپذيتجد ادغام از هاEV و يحرارت يهاپمپ فعال يهايآور فن
  .افتي شيافزا 2020 سال در كرونا يريگ همه شروع وجود با يفناور سه هر فروش .كندمي كمك قدرت يهاستميس

 شيافزا به اروپا و يشمال يكايآمر در كه يحال در ،شد كند هيانوسياق و ايآس منطقه در يحرارت پمپ جذب ،2020 سال در
 شدن گرم ليپتانس كه ييمبردها در يكيتكنولوژ يهاشرفتيپ ،هاشركت ديخر با يحرارت يهاپمپ صنعت. داد ادامه خود
  .شد مشخص ،كندمي ادغام يانرژ يهادستگاه ريسا با را يحرارت يهاپمپ كه يديجد يهاحل راه ظهور و دارند كم نيزم

 يبرق يخودروها از اعم( يبرق يخودروها فروش ،است افتهي كاهش 2020 سال در خودروها يجهان فروش كه يحال در
 سال از شتريب درصد 41 ،دستگاه ونيليم 3 بايتقر فروش با كرونا از يناش ركود برابر در) نيپالگ يدهايبريه و يباطر

 درصد 2.7 ركورد از و ديرس درصد 4.6 به 2020 سال در جهان سراسر در ديجد يخودروها فروش. كرد مقاومت ،2019
 آنها همه باًيتقر ،بودند يبرق شده فروخته چرخه سه و دو از سوم كي حدود ،حال نيهم در. گرفت يشيپ 2019 سال در
 خودروسازان اعالم و يباتر يهانهيهز توجه قابل كاهش شامل سال طول در يكيالكتر صنعت در توجه قابل تيفعال. نيچ در
 يكيمكان رهيذخ. است آمده دست به نوع همه از يانرژ رهيذخ يجهان بازار .بود برق ديتول به آنها كامل اي يجزئ رييتغ بر يمبن
 گاواتيگ 14.2 باًيتقر آن از پس و داده اختصاص خود به را تيظرف ناياتفاق به بيقر تياكثر پمپاژ يآب برق روگاهين شكل به
  .دارد وجود يحرارت يانرژ رهيذخ گاواتيگ 2.9 حدود و ييايميش الكترو و يكيمكان الكترو رهيذخ

 دروژنيه ديتول در يهمكار شيافزا و يباتر يفناور در ينوآور ،نهيهز توجه قابل كاهش شاهد يانرژ يساز رهيذخ صنعت
  .بود ريدپذيتجد

  .كردند ديتول 2020 سال در باد و يديخورش يانرژ از را خود برق از درصد 20 از شيب كشور 9 كم دست

  يديكل قيحقا

  .بودند 2020 سال در) VRE( ريمتغ ريدپذيتجد برق نفوذ از ايسابقه يب سطوح شاهد قدرت ستميس نيچند -

 تيظرف و يريپذ انعطاف يساز نهيبه و ينيب شيپ بهبود شبكه، كنترل و نظارت ينوساز يبرا تاليجيد يهايفناور -
  .شد استفاده موجود شبكه رساختيز

 خاص يبازارها در ريپذانعطاف يتقاضا و يانرژ رهيذخ ،VRE يهاروگاهين شتريب مشاركت برق، يفروشعمده بازار يطراح -
  .كرد ريپذامكان را

 فروش. شد كند هيانوسياق و ايآس منطقه در اما افتي شيافزا اروپا و يشمال يكايآمر در يحرارت پمپ بازار ،2020 سال در -
 يتوجه قابل شيافزا سال، در خودرو يجهان فروش يكل كاهش به توجه با كه افتي شيافزا درصد 41 يكيالكتر يخودروها

  .است افتهي شيافزا درصد 62 2019 سال به نسبت ديجد يباتر يساز رهيذخ يهاپروژه. داشت
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 با يانرژ يهاستميس انطباق و يزير برنامه ،يبردار بهره اجرا، هماهنگ، يطراح شامل يانرژ يهاستميس يساز كپارچهي
 خاص تمركز با نجا،ايدر. است يطيمح ستيز ريتأث نيكمتر با صرفه به مقرون و مناياعتماد، قابل يانرژ خدمات ارائه هدف

 سوخت يهاستميس و شيسرما و شيگرما يهاستميس برق، يهاشبكه در ريدپذيتجد يانرژ باالتر سطوح ادغام يرو بر
  .شودمي پرداخته نقل و حمل يرسان

 سهم شيافزا با حال، نايبا. شود يانرژ يهاستميس تر ياقتصاد و دارتريپا عملكرد به منجر تواندمي ريدپذيتجد يهايانرژ
 يهاتالش ازمندين اند، شده يطراح اي افتهي تكامل متعارف يانرژ منابع اطراف در كه ييهاستميس ر،يدپذيتجد يهايانرژ

 نييپا به باال از يسازكپارچهي اقدامات شامل هاتالش ناي.كنندمي ارائه كه هستند يخدمات بهبود اي حفظ يبرا يسازگار
 شرفتيپ و باال به نييپا از توسعه نيهمچن و ،ينظارت يهاچارچوب و بازارها ها،رساختيز يطراح و يزيربرنامه مانند
 و يفناور يهاشركت ،يانرژ يهاشركت ها،كنندهميتنظ ها،دولت منظور، ناييبرا. شوديم تقاضا و عرضه طرف يهايفناور

 تا اندكرده تالش كنند، متوقف اي كند را ريدپذيتجد يهايانرژ رشد است ممكن كه يموانع با يانرژ كنندگانمصرف
 يهايانرژ خدمات و هايفناور يبرا يديجد يبازارها و دهند گسترش را ريدپذيتجد يهايانرژ از موجود يينها يهااستفاده

  .كنند جادايريدپذيتجد

 كيفتوولتائ مانند -) VRE( ريمتغ ريدپذيتجد برق منابع نفوذ و شده نصب تيظرف عيسر رشد برق، بخش در ژهيو به
 هانهيهز كاهش ليدل به 2020 سال طول در VRE. است داده رخ كشورها از ياريبس در - باد يروين و) PV( يديخورش

 به داد، كاهش را برق يتقاضا كه كرونا مهار اقدامات ن،ايبر عالوه. افتي دست ايسابقه يب نفوذ سطوح به ،يبعد يتقاضا و
  .شد VRE سهم شيافزا به منجر ،ياهيحاش يهانهيهز يايمزا و يحيترج ارسال يهاپروتكل ليدل

 فيط اعمال به مجبور را شبكه ياپراتورها و افتندي دست VRE سابقهيب سهام به 2020 سال در قدرت ستميس نيچند
 در مثال عنوان به قدرت، يهاستميس از يبرخ. كردند مداوم خدمات از نانياطم يبرا موجود و ديجد اقدامات از يعيوس

 سال، طول در. رفت فراتر تقاضا از معمول طور به برق عرضه كه دنديرس ييباال VRE نفوذ سطوح به ،يجنوب ياياسترال
 يحال در گرفت، يشيپ متحده االتايدر سنگ زغال از گذشته سال 130 در بار نياول يبرا ريدپذيتجد منابع از برق مصرف

 سال 140 به كينزد در دوره نيتر يطوالن كه كرد كار يمتوال روز 18 يبرا سنگ زغال يانرژ بدون ايتانيبر برق ستميس كه
  .است

 از درصد 9 از شيب و دادنديم ليتشك را يجهان برق ديتول از درصد 29 حدود ريدپذيتجد يهايانرژ ،2020 سال انيپا در
 در و نقل و حمل در مدرن ريدپذيتجد يهايانرژ نفوذ. شديم زده نيتخم يباد و كيفتوولتائ يديخورش يانرژ از ديتول كل

  .بود ناياز كمتر اريبس شيسرما و شيگرما بخش

 يهامصرف يرسانبرق شامل اي( برق بخش در 2020 سال در ريدپذيتجد يهايانرژ يسازكپارچهي از ياديز يهانمونه 
 ن،يچ ا،ياسترال مانند يانرژ يبازارها اي يتيحما استيس يهاطيمح با يمناطق و كشورها در ژهيوبه) گريد يهابخش در يينها

  .)ديكن مراجعه يمش خط انداز چشم فصل به. (است داده رخ يشمال يكايآمر و اروپا

 يهاستميس تمركز عدم و است قدرت يسازوارونه از استفاده مستلزم كه ريمتغ يانرژ منابع سهم شيافزا ر،ياخ يهاسال در
 شدن يتاليجيد باعث خود نوبه به راتييتغ ناي.است كرده جاداينظارت و كنترل يهاستميس يبرا را يديجد الزامات قدرت،

 برق يتقاضا و رهيذخ د،يتول كه است شده "يمتر پشت" اي يدست نييپا يهاستميس و عيتوز و انتقال يهاشبكه ترگسترده
 مانند( يديكل ياتيعمل يهاگره شدن يتاليجيد از يمتعدد يهانمونه برق، يهاشبكه تكامل ادامه با. رديگيم بر در را

. است شده داريپد اطالعات تر دهيچيپ يهاانيجر موثرتر تيريمد و پردازش منظور به) يفرع يهاستگاهايو كنترل يهااتاق
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 فعال و تقاضا و ديتول ينيبشيپ دقت بهبود يبرا نيماش يريادگي و يمصنوع هوش جمله از شرفتهيپ تاليجيد يهايآورفن
  .اندشده استفاده قدرت ستميس يريپذانعطاف بهبود يبرا شدهعيتوز يانرژ منابع عيتجم كردن

 ونديپ جيترو با اي يانرژ يهاستميس در شتريب يريپذانعطاف جادايبا ريدپذيتجد يهايانرژ يسازكپارچهي از يآورفن نيچند
 اي تربالغ توانمند يهايآورفن انيم در. اندكرده تيحما نقل و حمل و حرارت برق، يهابرنامه در يانرژ يتقاضا و عرضه
 هايباتر مانند ،يانرژ يسازرهيذخ از يخاص انواع و) EVs( يكيالكتر هينقل ليوسا ،يحرارت يهاپمپ به توانيم ترشدهيتجار
 سهم به يابيدست به است ممكن اما بودند، ظهور حال در هنوز 2020 سال طول در كه يگريد يهايفناور. كرد اشاره

 يوني وميتيل ريغ يهايباتر ر،يدپذيتجد دروژنيه از عبارتند كنند، كمك هابخش همه در ريدپذيتجد يهايانرژ از يشتريب
  .يكيمكان يسازرهيذخ ديجد اشكال و) انيجر يهايباتر مانند(

  .شونديم سازگار د،يخورش و باد مانند برق، ينورترهاايبر يمبتن ديتول تيظرف از يباالتر سهم با قدرت يهاستميس

  برق بخش در ريدپذيتجد يهايانرژ ادغام 26.

 رييتغ يديخورش و يباد ريمتغ يانرژ نفوذ شيافزا ليدل به رياخ يهاسال در سرعت به برق بخش كشورها، از ياريبس در
 دانمارك،: كردند ديتول VRE از را خود برق ديتول از درصد 20 از شيب 2020 سال در كشور 9 حداقل. است كرده

  .)دينيبب را 52 ريتصو. (ايرالاست بار نياول يبرا و پرتغال ا،يتانيبر ا،ياسپان ونان،ي آلمان، رلند،اياروگوئه،

 يهاستميس در ريدپذيتجد يهايانرژ استقرار زانيم بر شدت به يباتر و PV يديخورش ،يباد يهايآورفن در نهيهز كاهش
 جهان تيجمع سوم دو حدود يبرا ديجد نسل منابع نيترارزان به يخشك باد و يديخورش PV. است گذاشته ريتأث قدرت
 واردكننده مناطق در »كيپ« خدمات يبرا ديجد ساخت يفناور نيترصرفهبهمقرون به يباتر يسازرهيذخ. اندشده ليتبد
 شيافزا سهم بهبود با تيظرف حداكثر نيتأم يبرا هايباتر ييتوانا و است شده ليتبد ژاپن و اروپا ن،يچ مانند يعيطب گاز

  .ديتول يالگوها رييتغ ليدل به يديخورش تهيسيالكتر

 داشته آن بر را بزرگ يتيچندمل يهاشركت از ياريبس و است كرده تر دسترس در را ريدپذيتجد يهايانرژ هانهيهز كاهش
 و هيته در ينوآور جاداي باعث آنها از ياريبس. شوند متعهد ريدپذيتجد يانرژ درصد 100 نيتام به ندهيآ دهه در تا است

  .اند شده ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده

 انعطاف شيافزا اي حفظ بر مداخالت از ياريبس. افتدمي اتفاق جبهه نيچند در قدرت يهاستميس انطباق ،VRE رشد با
. است يضرور ياقتصاد و منايخدمات ارائه از نانياطم يبرا يريپذ انعطاف شبكه، تكامل با. اند شده متمركز ستميس يريپذ
  :شامل 2020 سال در شده مشاهده يديكل يهاانطباق از يبرخ

 و تيظرف قيدق دستمزد و يگذارمتيق امكان و يريپذانعطاف يارتقا اي پاداش يبرا يرقابت يفروشعمده بازار يطراح -
  ؛يانرژ يسازرهيذخ و VRE از يجانب خدمات

  .نورترايبر يمبتن يانرژ منابع از و تقاضا و عرضه منابع از يجانب و ريپذ انعطاف خدمات تر گسترده ادغام -

  شرفته؛يپ تاليجيد يهايفناور كمك با برق، يتقاضا و ديتول ينيبشيپ در شرفتيپ -

 نهيبه و تقاضا مراكز و VRE منابع نيب ديجد يوندهايپ يارتقا يبرا شبكه تيريمد يهاستميس و شبكه اتصاالت تيتقو -
  .موجود يهارساختيز از استفاده يساز
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  2020 برتر، كشورهاي متغير، تجديدپذير يهاانرژي از برق توليد سهم 52 ريتصو

  برق يرقابت يفروش عمده بازار يطراح 36.

 "اهيس شروع" يهاتيقابل و ولتاژ يبانيپشت ،ياتيعمل ريذخا مانند را يضرور يجانب خدمات تهيسيالكتر يبازارها از ياريبس
 ريپذامكان يبرا بازار يهاقيتطب. كننديم نيتام يآب يهانيتورب و بخار ،يليفس گاز بر يمبتن يمعمول يژنراتورها از

. است الزم ريپذانعطاف يتقاضا منابع و يانرژ رهيذخ يهاستميس ،VRE يژنراتورها از خدمات ريسا و خدمات نايساختن
 از يجانب خدمات مشاركت امكان تا شد داده قيتطب 2020 سال طول در برق بازار نيچند در بازار نيقوان منظور، ناييبرا

  .كند فراهم را شده عيتوز يانرژ منابع

 ،يمتر پشت VRE يژنراتورها به كه كرد جادايبازار در ياصالحات فدرال يانرژ مقررات ميتنظ ونيسيكم متحده، االتايدر
 شركت انبوه صورت به برق يفروش عمده يبازارها در تا دهدمي اجازه ريپذ انعطاف يتقاضا منابع و هايباتر ،يبرق يخودروها

 جمله از( شده عيتوز منابع يبرا را يديجد اتصال يهااستيس ايفرنيكالميعمو خدمات ونيسيكم الت،ايسطح در. كنند
 يريپذانعطاف تا دهد اجازه منابع نايبه است ممكن كه كرد نييتع يمتر پشت يهايباتر و يديخورش و) يبرق يخودروها

 عيتوز يانرژ منابع از شبكه يبانيپشت هيته يبرا را سميمكان نيچند يمل شبكه ايتانيبر ستميس اپراتور. بگنجانند شبكه در را
 ديتول ريذخا نيهمچن و فركانس و ولتاژ پاسخ دهديم امكان يباد مزارع به كه يكنترل و يارتباط يهاگناليس جمله از شده،

  .كرد اجرا دهند، ارائه را

  تقاضا و عرضه منابع از يجانب خدمات و يريپذ انعطاف ادغام 46.

 متعارف يژنراتورها از عمدتاً تقاضا و ديتول نيب تعادل جادايييتوانا ن،ييپا VRE سهم با متعارف قدرت يهاستميس در
 در VRE سهم شيافزا با. كننديم ميتنظ تقاضا با مطابق را خود يخروج كه شوديم حاصل »عيتوز قابل« اي ريپذانعطاف
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 از ياريبس در ساعت به ساعت يازهاين شيافزا با است، افتهي شيافزا زين يريپذانعطاف به ازين قدرت، يهاستميس از يبرخ
  .متحده االتايو هند اروپا، هياتحاد ن،يچ در جمله از بزرگ قدرت يهاستميس

 كاهش كاهش به ناي.است افتهي شيافزا VRE سهم شيافزا موازات به يمعمول يژنراتورها يريپذ انعطاف موارد، يبرخ در
 يمعمول يژنراتورها كه يزمان باال، VRE ديتول و كم يتقاضا يهادوره در مثال يبرا است، كرده كمك يمعمول و VRE ديتول
 خود از زين يجانب خدمات ريسا و يريپذانعطاف آن، موازات به. هستند ازين مورد ديتول كاهش يبرا ياندهيفزا طور به

 از برق، يهاشبكه به يضرور نانياطم قابل خدمات به كمك يبرا مداوم طور به كه اندشده گرفته كاربه VRE يژنراتورها
 سازگار) شده شناخته نيهمچن( ويراكت توان ولتاژ يبانيپشت ولتاژ، ميتنظ ،ينرسايپاسخ فركانس، ميتنظ و كنترل جمله
 يط برق يمل كننده هماهنگ ،يليش در مثال، عنوان به. اهيس شروع تيقابل يحت و) توان بيضر حيتصح عنوان به. اندشده
 دييتأ را فركانس تيريمد جمله از ،يمگاوات 141 يديخورش كيفتوولتائ روگاهين كي از يجانب خدمات ارائه 2020 سال
 ارائه بار به پاسخ يبرا يبهتر عملكرد معادل، يگاز يژنراتورها به نسبت روگاهين كه شد داده نشان شات،يآزما طول در. كرد
  .دهدمي

 كي از پاور، اسكاتلند ا،يتانيبر يانرژ شركت كه داد رخ يزمان VRE يژنراتورها توسط يجانب خدمات ارائه از يديجد شينما
 از استفاده با "اهيس شروع" نياول و كرد استفاده قطع از پس برق شبكه از يبخش بازگرداندن يبرا يفراساحل يباد مزرعه
VRE توسعه و قيتحق موضوع "يسازشبكه" خدمات نوع نايارائه يبرا يباد و يديخورش ينورترهاايييتوانا. داد نشان را 

)R&D (ليتشك نورتراينيچند نيب يساز همگام بهبود آن هدف كه بود كيالكتر جنرال توسط متحده االتايدولت بودجه با 
  ريمتغ ريدپذيتجد يهايانرژ يباال سهم با قدرت يهاستميس يداريپا بهبود و شبكه دهنده

 از كه تقاضا به پاسخ يهاطرح قيطر از عمدتاً است، VRE باالتر يهاسهم يبراميمه عامل نيهمچن تقاضا يريپذانعطاف
 برق مصرف بر يرگذاريتأث يبرا - هامهيجر و يقيتشو يهاپرداخت استفاده، زمان يگذارمتيق مانند - بازار يهاگناليس

  .كنديم استفاده كنندگانمصرف

 قرار تيحما مورد متحده االتايو ژاپن مانند ييكشورها در فعال يهااستيس با تقاضا به پاسخ يهايآورفن ،2020 سال در
 بر يديشد فشار كه كرد فراهم گرما يهاموج طول در را ستميس از يتوجهقابل يبانيپشت ايفرنيكال در تقاضا پاسخ و گرفتند

 االتايا،ياسترال در ژهيوبه ر،ياخ يهاسال در تقاضا به ييپاسخگو تيظرف كه يحال در وجود، نايبا. كرديم وارد قدرت ستميس
 ياستراتژ مانند داريپا توسعه يهابرنامه در آنچه از كمتر يجهان رشد نرخ است، كرده رشد يياروپا يكشورها از يبرخ و متحده
  .مانديم يباق است، گرفته قرار هدف ملل سازمان داريپا توسعه

 ريسا راًياخ حال، نايبا. است كرده كمك شبكه يداريپا به يطوالن مدت به شده پمپ يآب روگاهين قالب در يانرژ رهيذخ
 در. اندگرفته قرار استفاده مورد يجانب خدمات و شبكه يريپذانعطاف ارائه يبرا هايباتر جمله از يسازرهيذخ يهايفناور
 مگاوات 100 از شيب كه ييجا ا،يتانيبر در مثال عنوان به اند،كرده تيظرف يبازارها در رقابت به شروع هايباتر موارد، يبرخ
 نيتضم 2020 سال طول در تيظرف يهادهيمزا در را تقاضا به ييپاسخگو يقراردادها ،يشهر اسيمق در يباتر يهاييدارا از

  .كردند

 استفاده قيطر از شده، عيتوز يانرژ منابع ريسا با همراه ،يمتر پشت يهايباتر ناوگان از را شبكه خدمات كنندگان عيتجم
 استخراج كنند، كنترل دهند،مي ارائه يريپذ انعطاف خدمات كه را ييهاييدارا ناوگان توانندمي كه يتاليجيد يهايفناور از

 كند،مي تيفعال متحده االتايدر هم و ايتانيبر در هم كه Grid	National ستميس اپراتور ،2020 سال اواخر تا. اند كرده
 وركيوين ماساچوست، يهاالتايسراسر در متمركز يتقاضا تيريمد ستميس كي در را يفرد تيسا 900 و كننده عيتجم 13
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 توسعه عيتجم پلتفرم ا،يتانيبر در. ريپذ انعطاف بار تيظرف مگاوات 400 از شيب. بود كرده نام ثبت متحده االتايلندايرود و
 يتقاضا منابع و هايباتر مشاركت شرفته،يپ يتقاضا به ييپاسخگو در متخصص شركت كي ،GridBeyond توسط افتهي

 ژاپن، در. كرد ريپذامكان شود،يم انجام يمل شبكه توسط كه شبكه يسازمتعادل خدمات يهادهيمزا در را ريپذانعطاف
Next	Kraftwerke، يخصوص منابع يآورجمع يبرا بايتوش با ،»يمجاز روگاهين« يآلمان اپراتور VRE يانرژ رهيذخ و 

 2022 ليآور از را منابع نايمشاركت امكان كه شد كيشر يكنترل رهيذخ بازار در شبكه يسازمتعادل خدمات ارائه يبرا
  . .كنديم فراهم

 آلمان در مشابه خدمات ارائه و اندشده عيتجم سوئد و نروژ هلند، در شبكه توازن خدمات ارائه يبرا يبرق يخودروها ناوگان
  .است شده يزيربرنامه

  تقاضا و ديتول ينيب شيپ در شرفتيپ 56.

 ستميس ياپراتورها به امر ناي.اندكرده ليتسه را VRE ديتول و قدرت ستميس يتقاضا ترقيدق ينيبشيپ تاليجيد يهايفناور
 زمان در تقاضا و ديتول نيب يتر صرفه به مقرون طور به و كنند ينيب شيپ بهتر را VRE بودن دسترس در تا دهدمي اجازه
 را VRE كاهش دهد، كاهش را سوخت يهانهيهز تواندمي خود نوبه به ناي.كنند جادايتعادل مدت كوتاه يانرژ بازار يبند
  .بخشد بهبود را ستميس نانياطم تيقابل و يريپذ انعطاف و برساند حداقل به

. است شده يتخصص و دهيچيپ ايندهيفزا طور به ديتول ينيب شيپ شده، عيتوز و شبكه به متصل VRE منابع تعداد شيافزا با
 به. اندكرده يهمكار ينيبشيپ يهاشركت با VRE بودن دسترس در ترقيدق ينيبشيپ يبرا شبكه ياپراتورها از ياريبس

 يجنوب ياياسترال شبكه يبرا 2020 سال در را يشينما پروژه كي Solcast ينيبشيپ شركت ا،ياسترال در مثال، عنوان
 كه ،يقبل يهانيگزيجا به نسبت شتريب فركانس با شده يروزرسانبه باالتر وضوح با يهاينيبشيپ ارائه هدف با كرد، آغاز
  .اندشده يطراح اياسترال يانرژ بازار يبرا خاص طوربه

 يتقاضا و عرضه اطالعات از يبرداربهره و تيريمد و ده،يچيپ ديتول ينيبشيپ شيافزا در يابالقوه يكاربردها يمصنوع هوش
 پروژه 10 يبرا متحده االتايفدرال بودجه ،2020 سال در. دارد رمتمركزيغ قدرت يهاستميس توسط شده ديتول بالدرنگ

 يبندزمان ستم،يس يهايخراب ينيبشيپ يبرا نيماش يريادگي يهايآورفن و يمصنوع هوش از كه شد اعالم يقاتيتحق
 يهاتيفعال بهبود هدف با متفاوت داده يهامجموعه بيترك و هاداده تيفيك مشكالت به يدگيرس ،ينگهدار و ريتعم

  .كننديم استفاده ينگهدار و ينيبشيپ

 يندهايفرآ شامل كه ياحتمال مطالعات به حالت نيبدتر يسنت يهاروش از شدن دور به شروع برق يتقاضا ينيبشيپ
 اجازه نيماش يريادگي و يمصنوع هوش يهاستميس به يمحاسبات قدرت در هاشرفتيپ. است كرده است، ديشد يمحاسبات

 ارائه باال به نييپا از را برق يتقاضا ينيبشيپ كنند، ليتحل و هيتجز يشتريب سرعت با را يانرژ كاربران يهاداده تا دهديم
  .كننديم فراهم موجود ديتول با تقاضا نيب يترقيدق تعادل و كننديم

  شبكه تيريمد يهاستميس و شرفتهيپ شبكه اتصاالت 66.

 مناطق در را VRE منابع. كنند متصل تقاضا مراكز به را يقو ديخورش و باد منابع با مناطق تواننديم شبكه يهارساختيز
 ونديپ بازار ييكارا و دامنه شيافزا يبرا را برق يبازارها و. ديده كاهش را تنوع اثرات تا ديكن يآور جمع بزرگتر ييايجغراف
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. اندشده ليتبد VRE تيظرف ادغام يبرا مهم گلوگاه كي به شبكه رساختيز يهاتيمحدود مقابل، در. ديده گسترش اي
 تيظرف ليدل به عمدتاً ،2020 تا 2016 يهاسال نيب مجوز شرفتهيپ مرحله در پاك يانرژ پروژه 245 متحده، االتايدر

 يدگيچيپ و يطيمحستيز يهاينگران ،يعموم مخالفت ليدل به زين انتقال بزرگ يهاپروژه. شدند لغو محدود، انتقال
 مواجه ياتوسعه و ينظارت موانع با متحده االتايو آلمان ا،ياسترال در ژهيوبه د،ييتأ يندهايفرآ و نيزم يكاربر يهانامهتوافق
  .اندشده

 از شبكه تيظرف يبرا تقاضا از يناش كه كردند شرفتيپ 2020 سال در يمتعدد انتقال بزرگ يهاپروژه موانع، نايرغميعل
 شده، يزير برنامه لومتريك 1600 از لومتريك 225 حدود متحده، االتايدر.) دينيبب را 53 ريتصو(. بود VRE يژنراتورها
 در برق يبازارها با را نگيوميوا التايدر يباد مزارع تينها در كه شد ليتكم West	Gateway خط دالر ارديليم 2.6
 فشار ميمستق انيجر يهاپروژه جمله از بزرگ، انتقال يهاپروژه ريسا. . كندمي متصل داهوايقيطر از ،يغرب يهاالتايريسا
 كه شد بيتصو ديجد انتقال پروژه هفت هند، در. بودند يزير برنامه دست در كشور سرتاسر در) HVDC( بلند برد يقو

  .كنديم فراهم كشور نايدر را ديجد ريدپذيتجد يانرژ يهاپارك شبكه به اتصال امكان

 118 انتقال انتقال توسعه پروژه ياجرا يبرا را خود يهابرنامه 2020 سال در يجنوب يقايآفر اسكوم المنفعه عام شركت
 اعالم 2030 سال تا ديخورش و باد گاواتيگ 25 جمله از ديجد نسل اهداف قيتطب يبرا) دالر ارديليم 8.4( راند ارديليم

  .كرد

 استقرار يبرا يمانع اغلب كه دهند،يم شيافزا را موجود انتقال يهارساختيز استفاده قابل تيظرف تاليجيد يهايفناور
  .است VRE ترگسترده

 نيب كه يديجد انتقال خط. بودند 2020 سال طول در يزير برنامه حال در اي ساخت حال در يفرامرز انتقال پروژه نيچند
 متصل هم به را اروپا برق يبازارها كه بود شده يزير برنامه HVDC اتصال نيچند از يكي شد ساخته فرانسه و ايتانيبر

 در يديخورش ديتول اتصال يبرا HVDC اتصال كي ا،ياسترال در. ستميس يكل ثبات و يريپذ انعطاف بهبود هدف با كرد،مي
  .شد شنهاديپ سنگاپور شهر التايبا كشور يشمال قلمرو

 هايفناور. است كرده كمك موجود يهارساختيز استفاده قابل تيظرف و ييكارا شيافزا به برق يهاشبكه شدن يتاليجيد
 در اتصاالت تواننديم يتوپولوژ يسازنهيبه و ايپو خطوط يبندرتبه قدرت، انيجر يهاكنترل جمله از تاليجيد يهاروش و

 نيچند. دهند كاهش را رساختيز ارتقاء به ازين و كنند يبندتياولو يواقع زمان در هستند تيظرف از كمتر كه را شبكه
  .آپ استارت يتعداد جمله از بودند، هانهيزم نايدر يفناور توسعه حال در 2020 سال در شركت

 بهبود را يارتباط يهايفناور و هاداده تيريمد شبكه، كنترل يهااتاق كردن يتاليجيد شبكه ياپراتورها از ياريبس
 رايز شد عيتسر 2020 سال در هاتالش ناي.اندكرده فعال را دور راه از اتيعمل و اندكرده جاداييتريقو تيامن اند،دهيبخش

  .كرد دور راه از كار به مجبور را شبكه اتيعمل كاركنان از ياريبس كرونا به مربوط نهيقرنط اقدامات

 تاليجيد يهاحلراه با آنالوگ كنترل و يارتباط يهاستميس كه ييجا داد، رخ يفرع ستگاهايسطح در يراتييتغ نيهمچن
 يهاستميس هند، در مثال، عنوان به. دهنديم شيافزا را ستميس صيتشخ و اتيعمل د،يد كه شدند نيگزيجا كپارچهي

 در هاداده تيريمد يهاتيقابل بهبود. اند شده يبهساز گذشته دهه در يفرع ستگاهاي100 از شيب در تاليجيد ونياتوماس
 شبكه يهايسازهيشب - "تاليجيد يدوقلوها" جاداياز شبكه، يهاگره ناييفرع ستگاهايو كنترل اتاق سطح دو هر
 مانند شبكه، يسازهيشب يهاستميس. كنديم يبانيپشت كنند،يم ترساده را ينگهدار و ريتعم دينو كه كنندهينيبشيپ
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 رشد كه ويسنار يهاليتحل ياجرا و شبكه اتيعمل پرسنل آموزش يبرا كيالكتر جنرال عيتوز اتيعمل يآموزش سازهيشب
  .شد استفاده كنند،يم برآورده را شده عيتوز يانرژ منابع

 رمتمركزيغ كنترل نقاط به انتقال سطح در متمركز كنترل يهااتاق از كنترل رييتغ باعث شدن يتاليجيد موارد، يبرخ در
 بالك بر يمبتن ريدپذيتجد يهايانرژ يمال نيتام و تجارت پلتفرم كي ،WePower. است شده عيتوز ستميس در كوچكتر

 يمحور نقش برق كنندگان عيتوز به و شد اجرا يشيآزما صورت به بازار نيچند در است، افتهي توسعه يتوانيل در كه نيچ
  .دهدمي را برق يمحل تجارت امكان و شده عيتوز يانرژ منابع تيريمد در يتر

	
  تجديدپذير يهاانرژي باالتر يهاسهم ادغام براي انتقال يهاپروژه 53 ريتصو

  .هستند) HVDC( باال ولتاژ ميمستق انيجر هاپروژه تمام

  شيگرما و نقل و حمل در ريپذ ديتجد يهايانرژ ادغام در شرفتيپ 76.

 كمتر و بود كم 2020 سال در يجهان شيگرما و ونقلحمل يهاستميس در ريدپذيتجد يهايانرژ سهم برق، بخش برخالف
  . داديم ليتشك را شيسرما و شيگرما در درصد 11 از كمتر و ونقلحمل در يينها يانرژ مصرف كل از درصد 4 از

 شيافزا اي كردن فعال يبرا انطباق و يزيربرنامه ازمندين شيگرما و ونقلحمل يهاستميس در ريدپذيتجد يهايانرژ ادغام
 ،ييگرما نيزم يگرما اي يديخورش ميمستق حرارت مانند ريدپذيتجد يهانيگزيجا با يليفس يانرژ ينيگزيجا اي بيترك

 توانديم هابخش نايدر يينها مصارف يسازيبرق گر،يد طرف از. است ريدپذيتجد دروژنيه اي وگازيب ،يستيز يهاسوخت
 راتييتغ ازمندين هايسازگار نايموارد، از ياريبس در. كند ممكن را ريدپذيتجد يانرژ اشكال ريسا اي ريمتغ برق مصرف
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 خطوط قيتطب مانند كنند،يم مصرف هم و دهنديم ليتحو را يانرژ هم كه هستند ييهايفناور و هارساختيز در گسترده
. يشيگرما يهاستميس ليتبد اي ينيگزيجا و د،يجد يمنايياستانداردها ياجرا ر،يدپذيتجد دروژنيه با يسازگار يبرا گاز لوله

 در تقاضا كاهش ليدل به نفت متيق رايز شدند، مواجه نهيهز موانع با 2020 سال در هاتالش ناياز ياريبس هينقل ليوسا و
  .افتي كاهش كرونا يهانهيقرنط طول

 بودند يتوجهقابل يتجار و يتجارشيپ يهاتيفعال شاهد يخاص يهابخش نقل، و حمل در محدود يكل شرفتيپ رغميعل
 هينقل ليوسا كردن يبرق قيطر از عمدتاً ايجاده نقل و حمل در ادغام. كردنديم تيحما ريدپذيتجد يهايانرژ ادغام از كه
 يهايانرژ از استفاده يبرا هاتالش مقابل، در). ديكن مراجعه فصل نايدر يكيالكتر هينقل ليوسا بخش به( است كرده شرفتيپ

 ييماهايهواپ هياول مراحل توسعه نيهمچن و شرفتهيپ يستيز يهاسوخت از استفاده بر شتريب يهوانورد بخش در ريدپذيتجد
 در مايهواپ سازنده نيبزرگتر ،2020 سپتامبر در. بود متمركز بودند، شده سازگار ريدپذيتجد دروژنيه از استفاده يبرا كه

 يمايهواپ نياول عرضه يبرا ييهابرنامه همراه به را يدروژنيه يماهايهواپ يبراميمفهو طرح سه ،)فرانسه( رباسايجهان،
 يكيالكتر يمسافربر يماهايهواپ يبرا تركوچك هياول يهانمونه. كرد اعالم بازار به 2035 سال تا يندگيآال بدون يمسافربر

  .است شده شيآزما متحده االتايو كانادا در 2020 سال در. بودند يسوخت يسلول و

. بودند 2020 سال از يرانيكشت يكاربردها يبرا توسعه حال در اي بودند دسترس در اي ريدپذيتجد يهاسوخت انواع از يفيط
 بخش به. (بودند دسترس در يتجار صورت به LNG عيما ستيز يعيطب گاز و سوخت يستيز روغن زل،يوديب ان،يم ناياز
 ريدپذيتجد و عيما به توده ستيز از اكيآمون و دروژنيه مانند يگريد موارد.) ديكن مراجعه صنعت و بازار فصل در يوانرژيب

 نياول كه يحال در بودند، توسعه حال در ژاپن و اروپا در يدروژنيه يهايكشت ،2020 سال در. ماندند يباق تجارت از قبل
  .شد يانداز راه نروژ در ،Birkeland	Yara جهان، يبرق ينريكانت يكشت

 اندشده داربرق گسترده طوربه حاضر حال در كه ،يلير ونقلحمل در ريدپذيتجد يهايانرژ ادغام يبرا ييهاتالش نيهمچن
 مانند ييكشورها. بود انيجر در باشند، داشته يدسترس بازارها از يتعداد در VRE رشد به رو سهام به ماًيمستق تواننديم و

 يهاشبكه تر گسترده يرسان برق قيطر از يلير نقل و حمل ييزدا كربن يبرا را ييهابرنامه 2020 سال در اسكاتلند و هند
 سال طول در زين كندمي كار ريدپذيتجد دروژنيه با كه يقطار. كردند ارائه VRE تيظرف يمواز ياجرا و زليد بر يمبتن
  .شد يانداز راه يشيآزما صورت به ايتانيبر در

 استفاده ياديز حد تا اما گسترده ليپتانس يدارا و است افتهي استقرار گسترده طور به و بالغ يفناور كي يحرارت يهاپمپ
 با همراه. است شيسرما و شيگرما يهابخش در ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده يبرا توانمند يفناور كي عنوان به نشده

 ستميس يريپذانعطاف به تواننديم يحرارت يهاپمپ ،يانرژ يسازرهيذخ و يبرق يخودروها مانند توانمند يهايفناور ريسا
  .)ديكن مراجعه فصل نايدر يحرارت يهاپمپ بخش به. (كنند ياديز كمك VRE باالتر يهاسهم از يبانيپشت يبرا قدرت

 لياوا در Tennet يهلند انتقال ستميس اپراتور توسط ريدپذيتجد يهايانرژ يسازكپارچهي يبرا يحرارت يهاپمپ ليپتانس
 جاداييبرا هوشمند يهاكنترل با يحرارت يهاپمپ از استفاده يبرا را خود يهابرنامه كه يزمان شد، داده نشان 2021 سال

 يروين. كرد اعالم موجود باد و باد از استفاده رساندن حداكثر به حال نيع در و ريپذانعطاف يتقاضا گاواتيگ 1 حداكثر
 يهاپمپ نصب دارد قصد كه كرد اعالم ر،يوزنخست سبز يصنعت ياستراتژ از يبخش عنوان به ايتانيبر دولت. يديخورش
  .دهد شيافزا كربن از شيگرما يتقاضا كاهش يبرا را يحرارت

 استفاده مورد شيسرما و شيگرما يبرا زين يستيز يانرژ مختلف اشكال و يديخورش يحرارت يگرما ،ييگرما نيزم يگرما
  .)ديكن مراجعه صنعت و بازار فصل در يديخورش يحرارت و ييگرما نيزم ،يستيز يانرژ يهابخش به. (گرفتمي قرار
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 يهانهيقرنط طول در تقاضا كاهش ليدل به نفت متيق رايز شد، مواجه يانهيهز موانع با 2020 سال در يرسانبرق يهاتالش
  .افتي كاهش شدت به كرونا

  هاستميس يساز كپارچهي يبرا فعال يهايآور فن 86.

 يهايانرژ ادغام از كه هستند يينها استفاده مهم يهايآورفن يانرژ يسازرهيذخ و يكيالكتر هينقل ليوسا ،يحرارت يهاپمپ
  .) دينيبب را 54 ريتصو( .كننديم كمك قدرت يهاستميس در شتريب يريپذانعطاف به و كننديم تيحما ريدپذيتجد

 شتريب كه يحال در. كردند تجربه 2020 سال در را يشتريب فروش ،كرونا يريگهمه شروع وجود با هايفناور ناي همه
 يحرارت يهاپمپ مثال، عنوان به. است نييپا شانليپتانس به نسبت هاآن جذب سطح اند،شده شناخته يخوب به هايفناور

 بازار از درصد 5 از كمتر هنوز حال نايبا دارند، وجود كشور نيچند در ديجد يمسكون يهاساختمان در گسترده طور به
 ازميك سهم تنها ر،ياخ يهاسال در استقبال شيافزا وجود با يبرق يخودروها. دهندمي ليتشك را يشيگرما لوازم يجهان
 يهاستميس در VRE ادغام شيافزا با يانرژ رهيذخ به عالقه و ازين حال، نيهم در. اندداده اختصاص خود به را خودرو بازار

  .است افتهي شيافزا جهان سراسر در قدرت

	
  نقل و حمل و حرارتي برق، يهابخش اتصال 54 ريتصو

  يحرارت يهاپمپ 96.

 شيگرما مانند يصنعت و يتجار ،يمسكون يكاربردها يبرا يشيسرما و يشيگرما يازهاين رفع يبرا معموالً يحرارت يهاپمپ
 معموالً يحرارت يهاپمپ. شوندمي استفاده دماها از يعيوس محدوده در ديتبر و انجماد آب، شيگرما فضا، شيسرما و
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: يانرژ ياصل منبع سه از يكي از استفاده با را شيسرما و شيگرما عملكرد توانندمي كه هستند يريپذ برگشت يواحدها
) يليفس گاز اي برق مانند( يكمك يانرژ منبع كي از هاستميس نايكار، نيح در. دهند ارائه يآب يهابدنه و طيمح يهوا ن،يزم
 منابع. كنندمي استفاده ديتبر كليس كي در باالتر يدما با نكيس كي به نييپا يدما با منبع كي از طيمح يانرژ انتقال يبرا

) فاضالب هيتصف و يصنعت يندهايفرآ مانند( اتالف يگرما مختلف انواع و ييگرما نيزم يگرما آب، هوا، شامل يطيمح يگرما
  .است

 يانرژ منابع از كه يحرارت يهاپمپ ستم،يس يطراح و آن يخارج عملكرد طيشرا ،يحرارت پمپ خود يذات راندمان به بسته
 يحرارت يهاپمپ يكل طور به. هستند متفاوت يكل ييكارا و نصب نهيهز نظر از كنند،يم استفاده يمتفاوت يطيمح

  .هستند كارآمد اريبس يشيسرما و يشيگرما يهادستگاه

 پنج تا سه شده، مصرف يخارج يانرژ واحد هر يازا به تواننديم كنند،يم كار نهيبه طيشرا تحت كه هاستميس نيكارآمدتر
  .دهند ارائه) شيسرما اي شيگرما از اعم( يحرارت يانرژ واحد

 يحرارت پمپ يخروج ريدپذيتجد بخش ،يخارج يانرژ منبع از نظر صرف شده مصرف يانرژ و شده ليتحو يانرژ نيب تفاوت
 يخروج ٪100 باشد، ديتجد قابل يحرارت پمپ يانداز راه يبرا استفاده مورد يكمك يانرژ كهميهنگا. شودمي گرفته نظر در

  .است ديتجد قابل زين يحرارت پمپ

 هاساختمان در ژهيو به يحرارت يانرژ ييزدا كربن يبرا هاحل راه نيتر صرفه به مقرون از يكي يكيالكتر يحرارت يهاپمپ
 يكنترل اقدامات با كهميهنگا. رنديگ قرار استفاده مورد سردتر يهوا و آب در يحت مختلف يهاطيمح در توانندمي و هستند
 تواندمي نيهمچن شود،مي استفاده) سرد آب گرم، آب مخازن ،يحرارت جرم مثال، عنوان به( يحرارت يساز رهيذخ و مناسب
 يهادستگاه با را برق ديتول و دهد، شيافزا) مازاد( باد و يديخورش يانرژ از استفاده با را قدرت ستميس يريپذ انعطاف

 به بزرگ اسيمق در يحرارت يهاپمپ افزودن. است ريپذ انعطاف يتقاضا يهايژگيو يدارا. كرد جفت شيسرما و شيگرما
  .دهد شيافزا آنها يذات يحرارت يسازرهيذخ تيقابل قيطر از را يريپذانعطاف توانديم يامنطقه شيگرما يهاستميس

 ديتجد قابل زين آن يخروج ٪100 است، ريپذ ديتجد يحرارت پمپ كي يانداز راه يبرا استفاده مورد يانرژ كهميهنگا
  .است

  يحرارت پمپ يبازارها 1.96.

 محدود بودن دسترس در شود،مي استفاده يتجار و يمسكون يهابخش در گسترده طور به يحرارت پمپ يفناور اگرچه
 يهاپمپ ،يجهان سطح در .است يجهان يحرارت پمپ جذب كامل يابيارز يبرا يمانع همچنان بازار نايبه مربوط يهاداده
 اندداده اختصاص خود به رياخ يهاسال در يحرارت پمپ يهايفناور تمام نيب در را فروش حجم نيشتريب هوا منبع يحرارت

 يهاساختمان در شيگرما يفناور نيترجيرا يحرارت يهاپمپ اگرچه. دارند قرار ينيزم منبع يحرارت يهاپمپ آن از پس و
  .كردند برآورده را هاساختمان شيگرما يتقاضا از درصد 5 تنها 2019 سال در اما هستند، كشور نيچند در ديجد

 ليدل به شود،يم ارائه يحرارت پمپ رشيپذ يبرا نيچ شمال و ژاپن در كه ييهاارانهي رغميعل ه،يانوسياق و ايآس منطقه در
 سنگزغال يجيتدر حذف طرح تحت يعيطب گاز يهاگيد نكهايليدل به و نيچ يهارساختيز در يگذارهيسرما كاهش

). يمسكون شيگرما در سنگ زغال يهاگيد نيگزيجا. است افتهي كاهش آن از استفاده) نهيهزكم روش كي عنوان به( نيچ
 نايكند،مين يبند طبقه يمل سطح در ريدپذيتجد يفناور كي عنوان به را يحرارت يهاپمپ نيچ كه ييآنجا از ن،ايبر عالوه
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 پمپ ونيليم 117 از شيب حال، نايبا. شوند مند بهره كشور شمال در شده ارائه پاك شيگرما ارانهي از توانندمين هادستگاه
 هيبق و بودند هوا به هوا يحرارت يهاپمپ) ٪99( همه باًيتقر كه شد فروخته كشور سراسر در 2020 سال در يحرارت

  .بودند آب به هوا يهادستگاه

 فروخته كل تعداد اگرچه شدند، غالب 2020 سال در يحرارت يهاپمپ فروش بر هوا منبع با يحرارت يهاپمپ ژاپن، در
 نيا ).2019 سال در ونيليم 10.8 از ،2020 سال در ونيليم 10.7 به( افتي كاهش قبل سال به نسبت درصد 0.7 شده

 0.6 شيافزا( يمسكون بخش در يجزئ رشد و) يدرصد 14.3 كاهش( يتجار بخش در كمتر يتقاضا ليدل به كاهش
 2015 سال از آن فروش كه است آب شيگرما يبرا يحرارت يهاپمپ يبرا يتوجه قابل بازار نيهمچن ژاپن. بود) يدرصد
  .است شده فروخته 2020 سال در آبگرمكن 500000 از شيب به و افتهي شيافزا درصد 30

 يشمال يكايآمر در آنها رشيپذ شيافزا سر پشت در يديكل عامل شيسرما و شيگرما نيتام يبرا يحرارت يهاپمپ تيقابل
 نسبت كه شد فروخته 2020 سال در دستگاه ونيليم 3.4 و داد ادامه خود رشد به متحده االتاييحرارت پمپ بازار. است

  .داشت شيافزا درصد 10 باًيتقر 2019 سال به

 530000 از شيب كانادا، در. شوديم نيتام پروپان و نفت يهاكوره ينيگزيجا و ديجد يهاساختمان از تقاضا نيشتريب
 لطف به دهد،مي نشان 2019 سال به نسبت شيافزا درصد 6 كه شد فروخته 2020 سال در هوا منبع با يحرارت پمپ
  .كرد متعادل را يتجار بخش در يدرصد 21 كاهش كه) درصد 13 باال( يمسكون ساتيتأس شيافزا

 2020 سال در يحرارت پمپ ونيليم 1.6 ،19-ديكوو بحران ليدل به نيتام رهيزنج در كمبود با مواجهه رغميعل اروپا، در
 140000( آلمان و) دستگاه 233000( ايتالاي،)دستگاه 394000( فرانسه. است قبل سال از شتريب درصد 5 كه شد نصب

 نروژ، فنالند، سوئد، ا،ياسپان. دادند اختصاص خود به را فروش كل از درصد 48 مجموع در كه بودند منطقه شتازانيپ) دستگاه
  .گرفتند قرار برتر كشور 10 يبند رده در هلند و لهستان دانمارك،

 وارد بار نياول يبرا سال، انيپا تا واحد ونيليم 1 از شيب مجموع در ،يحرارت پمپ نصب در يدرصد 40 شيافزا با آلمان
 پمپ استقرار در عيتسر آن هدف كه شد تيتقو ديجدميتهاج ارانهي طرح كي با كشور در جذب. شد اروپا برتر كشور سه

 بخار گيد نيگزيجا يحرارت پمپ اگر ٪45 تا و ينوساز و ديجد يسازها و ساخت در نهيهز از ٪35 ارانهي( است يحرارت
 نيهمچن و - دارد يبستگ خانوار درآمد به ارانهي سطح كه ييجا - دارد وجود فرانسه در يمشابه يتيحما يهاطرح). شود ينفت
  .است كرده شنهاديپ را 2028 سال تا ساالنه يحرارت پمپ 600000 نصب هدف ايتانيبر. ايتالايدر

 تيقابل) گراديسانت درجه( گراديسانت درجه 100 ريز يدماها يبرا يحرارت يهاپمپ رشد به رو كاربرد ،يصنعت يندهايفرآ در
 شيگرما و شيسرما يازهاين ماًيمستق كه است داده نشان يصنعت يندهايفرآ يبرا را اتالف يگرما يابيباز ييكارا و نانياطم
  .كندمي بيترك هم با را

 يبرا يحت ستند،ين گسترده بخش نايدر هنوز يحرارت يهاپمپ ،يفناور نايليپتانس و بودن دسترس در رغميعل حال، نايبا
 ليدل به جمله، از امر، ناي.مانندمي يباق استاندارد يليفس سوخت با يشيگرما زاتيتجه كه ديجد شده نصب يهاتيظرف

  .باالست همچنان كه است ايهيسرما نهيهز و يينها كاربران يسو از يآگاه و دانش كمبود

 و ٪6 كانادا در ،٪10 متحده االتايدر بازار كه يحال در شد، كند 2020 سال در هيانوسياق و ايآس در يحرارت پمپ جذب
  .افتي شيافزا ٪5 اروپا در
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  يحرارت پمپ صنعت 2.96.

 يحرارت يهاپمپ ادغام ديجد يهاحل راه ،هاشركت ديخر جمله از يمختلف يروندها با 2020 سال در يحرارت پمپ صنعت
 يهاپمپ يبرا كه ييآنها و نييپا يجهان شيگرما ليپتانس با ييمبردها با سازگار ياجزا توسعه و ،يانرژ يهادستگاه ريسا با

  .شد مشخص شود،مي مشخص ينيزم منبع يحرارت

 آبگرمكن كننده ديتول: جمله از كرد، ليتكم را ديخر شش) سوئد( NIBE. افتاد اتفاق سال طول در هاشركت از ديخر نيچند
TIKI	Group )صربستان(، يحرارت پمپ سازنده Waterkotte	GmbH )يهاشركت گروه در سهم ٪50 ،)آلمان 

Üntes )هيترك(، در ٪51 سهم Nathan.	Holding	BV )هلند(، در سهم ٪60 VEÅ	AB )در سهم ٪87.5 و) سوئد 
 ايمجموعه جادايهدف با) ايتانيبر( Capital	General	&	Legal ن،ايبر عالوه). ايتاليا. (srl	Termotech عنصر شركت

 به را) ايتانيبر( Kensa ينيزم منبع يحرارت پمپ شركت سهام از درصد 36 نقل، و حمل و گرما ييزدا كربن يهاشركت از
 دكنندهيتول ،)لياسرائ( Industries	Electra در يكنترل سهم) آلمان( Thermotechnology	Bosch. آورد دست
 IKEA فروش خرده خود، يهافروشگاه در يحرارت يهاپمپ نصب از پس. آورد دست به را فايح در مستقر يحرارت يهاپمپ

  .كند يساز يتجار "پاك يانرژ شنهاديپ" از يبخش عنوان به را سيسوئ در يمسكون يحرارت يهاپمپ گرفت ميتصم) سوئد(

 با را يحرارت يهاپمپ كه اندكرده يانرژ يهاحلراه كاوش اي ارائه به شروع سابقه با يهاشركت هم و نوپا يهاشركت هم
 پمپ مدوالر يهاحل راه متحده االتاييانرژ وزارت ،2020 سال در. كنديم ادغام يسازرهيذخ اي ريدپذيتجد يهايفناور
 يهاساختمان انبوه يبازساز يبرا يموثر حل راه تواندمي نصب، يدگيچيپ كاهش با كه كرد يبررس را موجود يياروپا يحرارت

 ستميس كي 2021 سال لياوا در) كره يجمهور( Electronics	LG. دهد ارائه گريد يجاها و متحده االتايدر موجود
 و گرما نيتام يبرا يباتر رهيذخ و يديخورش PV ستميس كي ،يحرارت پمپ كي از يبيترك كه كرد يانداز راه را يديبريه

 توسط كه است يانرژ تيريمد ستميس كي شامل نيهمچن ستميس ناي.است كوچك يتجار و يمسكون يهاساختمان برق
  .برساند حداكثر به را خود مصرف تا شودمي كنترل يافزار نرم برنامه كي

Factory	Zero )هلند(، Nilan )دانمارك (و Drexel	und	Weiss )يحرارت پمپ كي اند كرده شنهاديپ) آلمان، 
 نيچن. كنند كپارچهي "جعبه" كي در را نگيتوريمان زاتيتجه و يديخورش PV ستميس ه،يتهو ستميس گرم، آب مخزن

 كه دارند را ليپتانس ناي اند،شده يطراح صفر باًيتقر يانرژ با ييهاساختمان در استفاده يبرا كه ياكپارچهي يهاستميس
 هاساختمان شيسرما و شيگرما يانرژ مصرف يسازنهيبه در اروپا هياتحاد به و كرده باز را متحده االتاييسازمقاوم بازار قفل
  .كنند كمك انبوه ينوساز قيطر از

 يبرا ينوآور يبرا ييهافرصت حال، نايبا. است بخار يساز فشرده يهايفناور سلطه تحت همچنان يحرارت پمپ بازار
 برق يهاشبكه با يكپارچگي بهبود يبرا شدن يتاليجيد و سرد يهوا و آب در اتيعمل ستم،يس يكل ييكارا به پرداختن

 ساخت و فروش جيتدر به كه شودمي تيهدا "F‐gas" اروپا هياتحاد مقررات توسط يحد تا اروپا در ينوآور. دارد وجود
 ليپتانس با ديتبر يهاستميس ريسا و مطبوع هيتهو در مبرد عنوان به عمدتاً كه يمواد - كندمي متوقف را فلوئوردار يگازها
  .يجهان شيگرما كم ليپتانس با ييهانيگزيجا با آنها ينيگزيجا. كندمي قيتشو و - شوندمي استفاده باال يجهان شيگرما

 پمپ يهاستميس در گرما تبادل يبرا الزم يمبردها ينيگزيجا يبرا ييهاحل راه توسعه يرو بر يحرارت يهاپمپ سازندگان
 كه اند شده متمركز اكيآمون و كربن دياكس يد نيهمچن و يدروكربنيه يمبردها و) نيالف دروفلئورويه( HFO با يحرارت
 يمبردها دادن قرار يبرا يحرارت يهامبدل و كمپرسورها مانند يقيتطب ياجزا. دارند يكمتر يجهان شيگرما ليپتانس يهمگ
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  .اندشده ساخته ديجد

 ماساچوست التاي .شد قيتحق اي اجرا د،ييتأ 2020 سال در ينيزم منبع يحرارت پمپ توجه قابل يشيآزما پروژه نيچند
 از كه GeoMicroDistrict ينيزم منبع يحرارت پمپ ينوآور مفهوم استقرار يبرا را يشيآزما دو متحده االتاي
 منطقه مشترك آب حلقه كي نيب يحرارت يانرژ انتقال. كرد دييتأ كندمي استفاده محله در موجود يعيطب گاز يهارساختيز
 در يشينما پروژه كي نصب به شروع مسكن كنندهنيتام كي ا،يتانيبر در. ساختمان شيسرما و شيگرما عيتوز يهاستميس و

 شيگرما يهانهيهز تواننديم يتاليجيد شيگرما يهاكنترل با ينيزم يحرارت يهاپمپ چگونه دهد نشان تا كرد خانه 300
 درجه 40 يمنف تا توانديم دما كه ييجا مغولستان، در يامطالعه. كنند كمك برق شبكه تعادل به و داده كاهش را ساكنان

 شيگرما يبرا هاحلراه نيتركربنكم و نيترصرفه به مقرون ينيزم يحرارت يهاپمپ كه داد نشان ابد،ي كاهش گراديسانت
 يبرا دالر ونيليم Energy، 30	Dandelion متحده، االتايينيزم منبع يحرارت پمپ شركت حال، نيهم در. هستند

  .كرد يآور جمع خود محصول شتريب توسعه و خود يفناور شيافزا

 محدوده يرو بر يفعل شينما و توسعه ق،يتحق دارند، ازين گراديسانت درجه 100 از باالتر يدما به كه ييندهايفرآ يبرا
 اروپا هياتحاد يقاتيتحق برنامه در يصنعت يحرارت يهاپمپ نييپا تياولو. دارد تمركز گراديسانت درجه 100-200

Horizon	2020 200 محدوده بر تمركز با يمل يهاپروژه از يبرخ حال، نايبا. كرد محدود را يياروپا يهاپروژه تعداد-
 ييجو صرفه به توانندمي يحرارت يهاپمپ كه است داده نشان و دارد وجود هلند و يناوياسكاند در گراديسانت درجه 100

  .ابندي دست يتوجه قابل انتشار كاهش و يانرژ در

 كه است شده آغاز يكيالكتر يهاشبكه و يحرارت يهاپمپ ادغام يبرا تاليجيد يهايآورفن در ينوآور ر،ياخ يهاسال در
 يتجار يهامدل جاداينيهمچن و تقاضا سمت يريپذانعطاف از استفاده با ياتيعمل يهانهيهز كاهش از دهديم اجازه آنها به

  .شوند مندبهره ديجد

  يكيالكتر هينقل ليوسا 106.

 را يليفس يهاسوخت ييجابجا امكان رايز هستند، ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا مهم يينها كاربرد كي يكيالكتر هينقل ليوسا
 يكيالكتر يخودروها تقاضا، سمت در. كنندمي فراهم يلير و ايجاده نقل و حمل در عمدتاً نقل، و حمل ياصل يهاحالت در
 بلكه هستند، يانرژ كارآمدتر يداخل احتراق يموتورها با يخودروها به نسبت تنها نه: ابندييم دست مضاعف تيمز كي به

 كردن قطع و دادن اجازه. كرد نيتام ريدپذيتجد يهايانرژ از ياگسترده فيط از يشتريب سهولت با توانيم را ازين مورد برق
 عرضه، سمت در. كند كمك VRE بزرگتر يهاسهم ادغام به تواندمي ريدپذيتجد يانرژ ديتول با همزمان يباتر شارژ
 به و كنند ليتبد يانرژ يسازرهيذخ يهادستگاه به را يبرق يخودروها تواننديم شبكه به هينقل لهيوس مانند ييهايفناور
 انعطاف شيافزا كه يزمان در سپس و كنند رهيذخ مصرف كم يهادوره در برق شبكه از را يانرژ دهنديم اجازه هايباتر
  . كنند هيتخل شبكه به را آن است، ازين مورد شتريبشبكه  يكل يريپذ

 در افت،ي ادامه) يمسافربر يكيالكتر يخودروها( يكيالكتر يخودروها بر تمركز با يديكل يهاشرفتيپ ،2020 سال در
 را يبرق يخودروها تعداد شيافزا. ماند يباق محدود يهوانورد و ييايدر هينقل ليوسا يبرا يكيالكتر يهاتالش كه يحال
 يهارساختيز از يبانيپشت انتشار، ياستانداردها ديتشد ،يمال يهامشوق مانند( مطلوب يتيحما استيس نهيزم با توانيم

 ت،ياهم بيترت به متحده، االتايو اروپا در كنندگان مصرف. داد حيتوض دهنديم ارائه ييخودروها نيچن كه ييايمزا و) شارژ
  .شدند ديجد يفناور داشتن ديجد ارزش و يرانندگ سهولت ،ياقتصاد ييجو صرفه ،يطيمح ستيز منافع جذب
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  يبرق هينقل ليوسا يبازارها 1.106.

 به نسبت يدرصد 14 كاهش - افتي كاهش 2020 سال در خودرو يجهان فروش بازار، هياول يهاداده طبق كه يحال در
 نفر ونيليم 2.9 با) نيپالگ يهايديبريه و يباتر با يبرق يخودروها شامل( يكيالكتر يخودروها يجهان فروش - قبل سال
 انيم در. 2019 سال به نسبت يدرصد 41 شيافزا شده، فروخته يواحدها. كردند مقاومت كرونا از يناش ركود برابر در

 دارانيخر كه شوديم داده نسبت تيواقع نايو يباتر كمتر يهانهيهز مطلوب، موجود يهااستيس به امر نايگر،يد عوامل
 بازار سهم جه،ينت در. رنديگيم قرار بحران ريتأث تحت كمتر كه هستند باال درآمد با يهاخانواده از عمدتاً يبرق يخودروها
 2019 سال يدرصد 2.7 ركورد از و ديرس 2020 سال در درصد 4.6 به ديجد يخودروها فروش در يكيالكتر يخودروها

  .)دينيبب را 55 ريتصو. (افتي شيافزا دستگاه ونيليم 10 از شيب به يكيالكتر يخودروها يجهان يموجود و رفت فراتر

 - يدرصد 55 شيافزا با - نكرد تجربه را يكمتر يبرق يخودروها فروش 2020 سال اول مهين در كه بود يبازار تنها اروپا
 15 متوسط طور به گذاشت، ريتأث تقاضا و عرضه بر كه نهيقرنط اقدامات ليدل به يبرق يخودروها يجهان فروش كه يحال در

 است افتهي شيافزا 2019 سال به نسبت درصد 142 اروپا در يكيالكتر يخودروها فروش سال، كل يبرا. بود كمتر درصد
 درصد 9 تنها فروش، دستگاه ونيليم 1.16 با( 2015 سال از بار نياول يبرا ،)است دهيرس دستگاه ونيليم 1.4 بايتقر به(

 سال به نسبت يدرصد 10 كاهش رغميعل دستگاه، 296000 فروش با متحده االتاي.است گرفته يشيپ نيچ از) شيافزا
 شيب يبرق يخودروها بازار آن در كه بودند يبزرگ يبازارها تنها اياسترال و ژاپن. داد اختصاص خود به را سوم گاهيجا ،2019

 در ٪75. (بود يبرق يخودروها بازار سهم در شرويپ كشور همچنان نروژ. افتي كاهش 2020 سال در خودرو يكل فروش از
  ).٪32( سوئد و) ٪52( سلندايآن از پس ،)2020 سال

	
  2015-2020 جهان، نقاط ساير و برتر كشورهاي الكتريكي، خودروهاي جهاني فروش 55 ريتصو

 سوم كي حدود. بودند هاجاده در جهان سراسر در چرخ سه و دو يبرق يخودرو ونيليم 290 حدود ،2020 سال انيپا تا
. بودند ايآس در زين هيبق و نيچ در ديجد يهانامثبت از درصد 99 و بودند يبرق سال طول در شده فروخته يواحدها كل
  .شد فروخته يبرق چرخ دو دستگاه 25000 از شيب و كرد سقوط درصد 5.5 ،2020 سال در هند بازار
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 يهادوچرخه ژهيو به( يكيالكتر تحرك زير). ٪30( كرد رشد سرعت به اروپا بازار بود، كوچك بازار كي هنوز كه يحال در
 اقدامات ريسا و ديجد يسوار دوچرخه خطوط ياجرا از و افتي شيافزا شدت به 2020 سال دوم مهين در) يكيالكترون
  .است شده برابر دو از شيب يجار سال در يكيالكترون يهادوچرخه فروش متحده، االتايدر. شد مند بهره تحرك

 99 و) 2020 سال در يدرصد 9 شيافزا با( ماند يباق يبرق يهااتوبوس بازار نيترياصل عنوان به 2020 سال در نيچ
 به جهان، سراسر در اتوبوس رشيپذ حال، نايبا. داد اختصاص خود به 2020 تا 2016 سال از را يجهان فروش از درصد

 يهانهيهز بزرگ دسته نيدوم ،يشخص هينقل ليوسا از بعد يبرق يهااتوبوس. است افتهي شيافزا) ٪7( اروپا در ژهيو
 به بخش نايدر ساالنه مخارج حال، نايبا. بودند) خودرو ينيتخم متيق و فروش هياول يهاداده اساس بر( يبرق يخودروها

 .ديرس) 2016 سال به نسبت كاهش درصد 48( 2020 سال در دالر ارديليم 11 به مجموع در و داد ادامه خود ينزول روند
 اشباع و ديخر ارانهي كاهش با همراه ،يكيالكترون اتوبوس متيق كاهش ژهيو به ن،يچ در بازار ييايپو رييتغ ليدل به عمدتا ناي

  .داد كاهش را ساالنه فروش كه بود بزرگ يشهرها در بازار

 ليپ يهااتوبوس و يبرق واگن يهااتوبوس ،يديبريه نيپالگ ،يباطر يبرق يهااتوبوس شامل( يبرق اتوبوس 4000 حدود
 در ديجد يبرق اتوبوس 2100 حدود. دهندمي ليتشك را ناوگان كل از درصد 1 كه بودند تردد حال در اروپا در) يسوخت
  .است داشته شيافزا 2019 سال به نسبت درصد 22 كه ديرس ثبت به 2020 سال

) درصد 65( هلند و) درصد 67( لوكزامبورگ آن از پس و) درصد 78( ديجد يكيالكترون يهااتوبوس بازار سهم در دانمارك
 عالقه رغميعل بودند، يبرق 2020 سال در - منطقه ناوگان از ٪1 از كمتر - اتوبوس 2000 ن،يالت يكايآمر در. دارند قرار
 اتوبوس 400( است نيچ از خارج يشهرها نيب در يبرق اتوبوس تعداد نيشتريب يدارا يليش اگو،يسانت كه تيواقع نايو ثابت
 و كرد اضافه يبرق اتوبوس 470 2020 سال در) ايكلمب( بوگوتا). 800 از شيب يموجود كل. شد اضافه 2020 سال در

  .داد سفارش گريد اتوبوس 596

 2019 سال به نسبت درصد 15 باًيتقر كه ديرس ثبت به 2020 سال در ديجد يبرق اتوبوس 580 تنها ،يشمال يكايآمر در
 يهااتوبوس فقط ديخر به التاينايتعهد به التاينايرايز است، شتازيپ متحده االتاياستقرار در ايفرنيكال. است داشته كاهش

 در 600 به درصد 34 را يبرق يهااتوبوس نام ثبت هند. است بعد به 2019 سال از) يسوخت سلول اي يباتر يبرق( يبرق
  .داد شيافزا 2020 سال

 شارژ رساختيز در يگذارهيسرما. است گسترش حال در زين شارژ رساختيز ،يكيالكتر يخودروها رشيپذ شيافزا كنار در
EV دهديم ليتشك را 2020 سال در ديجد يخودروها يهانهيهز از يكوچك بخش و است افتهي شيافزا 2016 سال از 

 در شده نصبميعمو شارژ يهاستگاهايتعداد). يخانگ شارژ يبرا دالر ارديليم 2.1 وميعمو شارژ يبرا دالر ارديليم 4.1(
 و نيچ در هارساختيز شتريب و است قبل سال از شتريب درصد 45 كه ديرس ونيليم 1.3 به 2020 سال در جهان سراسر
  .است شده ساخته اروپا

 شده ساخته اروپا و نيچ در هارساختيز شتريب كه ديرس ونيليم 1.3 به 2020 سال درميعمو شارژ يهاستگاهاي تعداد
  .است

 كه شوديم نصب ديجد يخصوص وميعمو شارژ ستگاهاي10000 ماهانه 2020 سال در كه شوديم زده نيتخم ن،يچ در
. شوديم اقتصاد كيتحر يبرا شارژر نصب در باال يگذارهيسرما شامل كه است كرونا بحران به دولت واكنش ليدل به عمدتاً

 متحده االتاي.دارد قرار شارژر 288000 با اروپا آن از پس و داشت شارژر 810000 حدود مجموع در 2020 سال تا نيچ
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 كرونا يابيباز طرح در كانادا. بود هامشوق وميعمو تيحما عدم آن ليدل كه داشت كل شارژ ستگاهاي100000 حدود تنها
  .داد اختصاص يكيالكتر هينقل ليوسا از استفاده عيتسر يبرا شارژ يهاستگاهاياستقرار يبرا را ايبودجه خود

 يلير يهاتيفعال از درصد 75 حدود 2019 سال در و هستند يبرق پرسرعت و يشهر يلير يهاشبكه تمام ،يجهان سطح در
 تعهد هند: افتي ادامه 2020 سال در يمعمول آهنراه يسازيبرق. كردنديم استفاده برق از) پرسرعت نه( يمعمول يمسافر
 يرهايمس ديجد يسازيبرق كرد اعالم هيروس آهنراه و كرد اعالم 2023 سال تا يبرق درصد 100 يلير شبكه كي به را خود
 خدمت يبرق يقطارها توسط قبالً. است هيروس ونيفدراس در بار حجم از درصد 86 نكهايرغميعل دارد، وجود كشور نايدر بار
 يبرق لومتريك 251 ،2020 تا 2019 يهاسال يط و داد ادامه را خود يهاآهنراه يسازيبرق نيهمچن ايتانيبر. كردندمي
  .شد

  يبرق يخودروها صنعت 2.106.

 تسال) شده ديتول يواحدها تعداد براساس( جهان سطح در يمسافربر يبرق يخودروها شرويپ دكنندگانيتول ،2020 سال در
 ،)كره يجمهور( يوندايه ،)ژاپن/فرانسه( RNM اتحاد ،)متحده االتيا( موتورز جنرال ،)آلمان( واگن فولكس ،)متحده االتيا(

BYD نيچ. (بودند(، BMW )آلمان(، ملريدا AG )آلمان(، PSA )بودند. )سوئد( ولوو و) فرانسه  

 نيترپرفروش به آن 3 مدل و كرد ديتول يكيالكتر يخودرو ونيليم 1 كه شد جهان سطح در يخودروساز نياول تسال
  .شد فيل سانين نيگزيجا و شد ليتبد خيتار يبرق يخودرو

 يخودرو نيترپرفروش عنوان به تسال 3 مدل نيگزيجا آن Zoe مدل و دارد يتوجه قابل حضور) فرانسه( رنو اروپا، بازار در
 Nio: كردند تجربه را فروش شيافزا 2020 سال در نوپا شركت سه ن،يچ در. شد 2020 سال در اروپا در يباتر يكيالكتر

 با سهيمقا در را خود فروش Xpeng و) 2020 سال در متحده االتايدر شده فهرست ينيچ يهاشركت نيبهتر از يكي(
  .كرد تجربه را يدرصد 150 شيافزا LiAuto كه يحال در كردند، برابر دو 2019 سال

 اواخر در ولوو. دادند ادامه يبرق يخودروها به ديتول انتقال يبرا خود يهابرنامه اعالم به يسنت خودروسازان ،2020 سال در
 كامالً 2025 سال تا شركت ناييجهان فروش ازميين كه گفت و كرد آغاز را خود يكيالكتر تمام يخودرو نياول ديتول سال
 تمام و كند يبرق را خود يهامدل از درصد 40 2025 سال تا دارد قصد كه كرد اعالم موتورز جنرال. بود خواهد يكيالكتر
 جگوار كه يحال در داشت، خواهند صفر يندگيآال 2035 سال تا فهيوظ هينقل ليوسا -. كند يبرق زين را خود ديجد يهامدل

  .باشد يكيالكتر تمام يخودروها كننده ديتول كي 2025 سال تا شد متعهد) ايتانيبر(

 بيترت به( بگنجانند خود يكيالكتر انتقال در را) SUV( اسپرت يخودروها يهامدل دارند قصد جگوار و موتورز جنرال دو هر
 قبالً - واگن فولكس و يوندايه هوندا، فورد، ،يآئود جمله از - بزرگ خودروسازان تمام باًيتقر ،يكل طور به). جگوار و مرهابا
 موجود EV يهامدل از درصد 44 ،2020 سال تا). اندكرده اعالم اي( دارند ديجد يكيالكتر يبلندهايشاس ندهاييهاسال در
 سهيمقا در) 2019 سال در جهان سراسر در مدل 100( يكيالكتر يها SUV عرضه شيافزا. بودند SUV جهان، سراسر در
 اتفاق به بيقر تياكثر رايز است، نشده منعكس فروش در هنوز) 2019 سال در مدل 180( يليفس سوخت يها SUV با

SUV هستند يليفس سوخت با هنوز) ٪97( شده فروخته يها.  

 مدل 61 مدل، 77( نيچ در عمدتاً 2020 سال در) يديبريه نيپالگ و يباتر يبرق( EV ديجد مدل 160 مجموع، در
 مدل 15 تنها عرضه با يشمال يكايآمر در دكنندگانيتول. شد عرضه) يبرق كامالً مدل 30 مدل، 65( اروپا و) يبرق كامالً
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  .گرفتند قرار سوم رتبه در ديجد

 ،)سوئد دو هر( ولوو و اياسكان ،)متحده االتيا( فورد ،)آلمان( ملريدا جمله از ون،يكام دكنندهيتول هفت ،2020 سال در
 را يزليد يهاونيكام فروش بود، شده يزير برنامه قبالً آنچه از زودتر دهه كي ،2040 سال تا كه كردند امضا را يتعهد

 يدروژنيه يخودروها پاك سوخت يآور فن و يدروژنيه يباتر توسعه برنامه ملريدا بنز مرسدس حال، نيهم در. كنند متوقف
  .گذاشت كنار بازار به توجه عدم و باال يهانهيهز ليدل به را خود

 كه يشركت ،Engineering	Motor	Marathon جمله از شد، سيتأس 2020 سال در مشترك يگذارهيسرما نيچند
 يوپيات در را يكيالكتر تمام Ioniq يوندايه مونتاژ و شد جادايGebrselassie	Haile كيالمپ قهرمان و يوندايه نيب

 جمله از آنها. شدند متمركز يبرق يخودروها يبرا خاص زاتيتجه ديتول بر مشترك يهايگذار هيسرما ريسا. كرد آغاز
 ،يكيالكترون يموتورها ديتول يبرا International	Magna كننده نيتام با Electronics	LG ارتباط: از عبارتند

 جاداي )فرانسه دو هر( PSA و توتال توسط كه يباتر ديتول خودرو، يهاسلول شركت يانداز راه ؛يداخل يشارژرها و نورترهااي
 ينيچ يباتر كننده ديتول كي ،Ltd	Co	High‐tech	Guoxuan سهام از درصد 25 از شيب واگن فولكس و. است شده

 هدف با را e5 وميكنسرس شركت هفت ژاپن، در. آورد دست به نيچ بازار در يآلمان خودروساز ناينفوذ تيتقو منظور به را
  .كردند سيتأس صفر يندگيآال با يبرق يهايكشت توسعه

 يساز رهيذخ منطقه در يتكنولوژ شرفتيپ ياصل محرك ون،ي وميتيل يهايباتر در ژهيو به و ،EV يباتر صنعت در ينوآور
 ديجد بسته يهاطرح يمعرف و EV يباتر فروش رشد د،يتول ديتول شيافزا ليدل به نهيهز در يتوجه قابل كاهش. بود برق

  .شد حاصل

 نيب يدرصد 89 كاهش( يباتر يهانهيهز ديشد كاهش با.) ديكن مراجعه فصل نايدر يانرژ يسازرهيذخ صنعت بخش به(
 يبرا هيحاش همان با( مشابه يهامتيق به يبرق يخودروها مكان، و خودروساز به بسته و) 2020 تا 2010 يهاسال

 جاه تسال). دهد رخ نهيهز يبرابر 2023 سال تا كه شودمي ينيب شيپ( ينيبنز يخودروها. شونديم كينزد) خودروسازان
 ماده ناياز استفاده كاهش رايز كرد، اعالم كبالت بدون يكاتدها از استفاده با يكيالكتر يهايباتر ديتول يبرا را خود يطلب

  .كندمي تر صرفه به مقرون را يكيالكتر يخودروها متيق گران

. كردند تجربه را يريچشمگ يهاشرفتيپ زين هستند، ياتيح يبرق يخودروها انبوه رشيپذ يبرا كه شارژ، ديجد يهايآورفن
 شارژ يبرا متحده االتاييشهرها در و هايتاكس شارژ يبرا ايتانيبر يشهرها در جمله از - مختلف يشهرها در ميسيب شارژ

  .كرد اعالم يفناور ناييبرا را يمل استاندارد نيچ و است شده يشيآزما - يبرق يهااتوبوس

 يشيآزما دوره كي كه ياندازراه يشهر برق شبكه در ينوآور( يروساز آپپاپ يشارژرها به توانيم شارژ يهاينوآور گريد از
. كرد اشاره) 2021 سال در يتجار ديتول شروع يبرا شده يزيربرنامه و رساند انيپا به 2020 سال در را زيآمتيموفق
 آن در كه لندن، "يكيالكتر ابانيخ" مانند( چراغ پست شارژ و ؛)يبرق يخودروها به يانرژ ميمستق انتقال( يبرق يهاجاده
  ).شد ليتبد شارژ واحد به آلمان منسيز توسط چراغ هيپا 24

 رفتار رييتغ با تا افتندي توسعه 2019 سال در شركت توسط شده تيريمد شارژ يشينما پروژه 35 از شيب متحده، االتايدر
 داد رخ يباتر شارژ سرعت در نيهمچن ينوآور. كنند متعادل را شبكه يبارها شارژ، مكان و اسيمق زمان، كنترل اي يمشتر

 استفاده با كه داد توسعه را EV يهايباتر) لياسرائ( StoreDot. كرد كمك EV رشيپذ يبرا يديكل مانع كاهش به كه
  .شوندمي شارژ كامل طور به قهيدق پنج در تنها نانو، مواد با شده بيترك يآل باتيترك از



	يانرژ يهاستميس يساز فعال و ادغام يهايآور فن –فصل ششم 

	
23

 20( متحده االتايو) درصد 51( اروپا در عمدتاً) يشيآزما عمدتاً( شبكه به هينقل لهيوس پروژه 80 حدود ،2020 سال در
 بود شارژر 195 شامل كه شد آغاز سال طول در پروژه شش تنها. بود EV شارژر 6700 از شيب شامل كه شد اجرا) درصد

  .بود 2019 سال در شده آغاز پروژه 9 از كمتر كه

 آهن راه شبكه ييزدا كربن يبرا يابزار عنوان به اسكاتلند و ايتانيبر در دروژنيه سوخت با يقطارها يبرا يشيآزما يهاپروژه
 ايتانيبر يلير ستميس يرسانبرق به نسبت يترنهيهزكم نهيگز توانديم دروژنيه از استفاده. است انجام حال در ايمنطقه
 وميكنسرس كي ژاپن نقل، و حمل يبرا. كرد مجهز يدروژنيه روگاهين يبرا توانيم را موجود يزليد يقطارها رايز باشد،
 قيتحق يبار يهايكشت در ريپذ ديتجد دروژنيه ديتول يهاستميس يساز كپارچهي مورد در تا كرد جاداييشركت و كيآكادم
  .كند نيتام را آنها يانرژ كم باد يهادوره در تا كند

 دهديم توسعه را يكيالكتر تمام يمايهواپ نيترعيسر) ايتانيبر( سيرولزرو است، يتجار شيپ همچنان يكيالكتر يهوانورد
	Race	Air با و دهديم توسعه يتجار يماهايهواپ يبرا را يكيالكتر-يديبريه و يكيالكتر محركه يروين) فرانسه( رباسايو

E، آپاستارت نژاد. شوديم كيشر جهان يكيالكتر تمام يمايهواپ نياول Wisk يمسافر شيآزما سمت به خود شرفتيپ به 
  .داد ادامه لنديوزين در خود خودران ييهوا يتاكس سيسرو

  يانرژ رهيذخ 116.

 يهاپروژه نياول و شدند اختراع 1800 دهه در هايباتر. است گرفته قرار استفاده مورد دهه نيچند يبرا يانرژ رهيذخ
 حمل، قابل يكيالكترون ليوسا از استفاده كنار در يساز رهيذخ راً،ياخ. شد اجرا 1900 دهه لياوا در شده پمپ يساز رهيذخ
 در رياخ شيافزا. است افتهي شيافزا جمله از) يديخورش و يباد يانرژ عمدتاً( VRE رشد و نقل و حمل بخش كردن يبرق
 ديتول و تقاضا كردن متعادل با يانرژ رهيذخ با توانديم كه دارد ازين برق شبكه در يشتريب يريپذانعطاف به VRE ديتول
 در VRE سهم شيافزا ليپتانس يساز رهيذخ يهايفناور ،يريپذ انعطاف بهبود و تيمحدود كاهش با. شود نيتام
 يحرارت يانرژ اي ريدپذيتجد برق نيتام در يموقت راتييتغ يحرارت يانرژ صنعت، و هاساختمان در. دارند را قدرت يهاستميس
 يبارها تا دهد اجازه) مازاد( ريدپذيتجد برق به توانديم و كند برآورده را شيسرما و شيگرما يازهاين تا كنديم ليتسه را

  .كند نيتام را يحرارت

 ييايميالكتروش ،)ليويفال چرخ شده، پمپ يساز رهيذخ( يكيمكان شامل) يديكل يهايآور فن و( يانرژ رهيذخ اشكال
 آب مخازن و مذاب نمك رهيذخ( يحرارت يانرژ رهيذخ و) دروژنيه( ييايميش ،)سرب دياس و وني وميتيل جمله از ،هايباتر(

 مثال، عنوان به( ساعت 10 از كمتر از: باشد متفاوت اريبس تواندمي يساز رهيذخ زمان مدت ،يفناور نوع به بسته). گرم
 يباتر يانرژ يسازرهيذخ يهاستميس). شده پمپ يساز رهيذخ مثال، عنوان به( يفصل يساز رهيذخ تا) هايباتر از يبرخ

 روند از و هستند استقرار قابل يراحت به رايز داشتند، 2020 سال در را تيفعال نيشتريب كه بودند ييهايفناور از يكي
  .كرد تجربه را يتر مطلوب استيس نهيزم و كمتر يهانهيهز زين ريپذ ديتجد دروژنيه. برنديم بهره نهيهز كاهش

  يانرژ رهيذخ يبازارها 1.116.

 مختل نيتام يهارهيزنج رايز انداخت، قيتعو به 2020 سال در را يانرژ يسازرهيذخ يهاپروژه ياجرا 19-ديكوو بحران
 يانرژ يسازرهيذخ ديجد يهاپروژه حال، نايبا. كرد محدود را هاتيسا از ديبازد امكان سفر يهاتيمحدود و شد



	يانرژ يهاستميس يساز فعال و ادغام يهايآور فن –فصل ششم 

	
23

 تنها كه يزمان افت،ي شيافزا 2019 سال با سهيمقا در درصد 62 كه ديرس گاواتيگ 4,73 به 2020 سال در ييايميالكتروش
 بازار). 2018 سال از كمتر درصد 30 به كينزد( شد اضافه جهان سراسر در برق يهاستميس به تيظرف گاواتيگ 2,9
 يسازيخنث اهداف و داريپا يابيباز هدف با ديكوو محرك يهابسته در يديجد يهافرصت از نيهمچن يانرژ يسازرهيذخ

  .برد سود كربن

 رشد دهنده نشان كه ديرس گاواتيگ 191.1 به 2020 سال در يجهان ياتيعمل يانرژ يساز رهيذخ تيظرف ،يكل طور به
 تا كه بود) يجهان كل از ٪18.6( نيچ بازار نيبزرگتر.) دينيبب را 56 ريتصو (. است گذشته سال به نسبت يدرصد 3.4

 نيچهارم ركورد ليدل به متحده االتاي.داشت شيافزا 2019 سال به نسبت ٪4.9 كه ديرس گاواتيگ 35.6 به سال انيپا
 زده نيتخم گاواتيگ 23.2 به سال انيپا تا متر، يجلو در يساز رهيذخ. افتي شيافزا گاواتيگ 1.5 استقرار ماهه سه
 يتجمع تيظرف يبرا يساز رهيذخ تيظرف) ساعت گاواتيگ( ساعت گاواتيگ 1.7 و كرد رشد درصد 54 اروپا بازار. شودمي
  .بود ساخت دست در اي اعالم منطقه سراسر در گاواتيگ 4 ن،ايبر عالوه. كرد اضافه ساعت گاواتيگ 5.4

	
  2020 و 2019 فناوري، اساس بر جهاني، انرژي سازيذخيره شده نصب ظرفيت سهم 56 ريتصو

 نشان 2019 سال به نسبت شيافزا درصد 0.9 درصد، 90.3 با را شده نصب تيظرف نيشتريب همچنان يپمپ يساز رهيذخ
 به هايباتر .است دهيرس گاواتيگ 31.8 به مجموع در و افتهي شيافزا درصد 4.9 شده پمپاژ يآب تيظرف ن،يچ در. دهدمي
 رهيذخ تيظرف ،2020 سال در. دادند ليتشك را تيظرف نظر از يانرژ رهيذخ يفناور نيدوم و دادند ادامه خود يصعود روند
) ياتيعمل يساز رهيذخ تيظرف كل از درصد 7.5 اي( گاواتيگ 14.2 به و افتي شيافزا درصد 1.7 يجهان يباتر يساز
) 3.6٪( NAS گوگرد-ميسد يهايباتر عمدتاً هيبق و بود يوني وميتيل يهايباتر) ٪92( يباتر تيظرف نايشتريب. ديرس
  .بودند) ٪3.4( دياس سرب يهايباتر و

 به است، افتهي شيافزا 2019 سال به نسبت درصد 91.2 كه رفت فراتر يباتر تيظرف گاواتيگ 3 از 2020 سال در نيچ
 200/مگاوات 200 پروژه جمله از شده، ياتيعمل تازه ييايميالكتروش يساز رهيذخ مگاوات 1083 شدن اضافه لطف به ژهيو

 يهايباتر شيافزا نيهمچن متحده االتاي.ينگهايچ استان در Base	Energy	New	Huanghe	SPIC ساعت مگاوات
 72 كه ديرس يكل تيظرف گاواتيگ 1.76 به و كرد عبور 2020 سال در گاواتيگ 1 مرز از و كرد تجربه را بزرگ اسيمق

 از اند،شده واقع ايفرنيكال در عمدتاً و بوده مگاوات 734 مجموعاً ديجد ساتيتاس. داشت شيافزا قبل سال به نسبت درصد
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 و) ساعت مگاوات 1200/مگاوات Landing )300	Moss	Vistra: انتشار زمان در جهان يهايباتر نيبزرگتر جمله
 در عمدتا متحده، االتايگريد التاي9 در زين يباتر مگا يهاپروژه). ساعت مگاوات 250/مگاوات Getaway )250 پروژه

  .شدند اضافه تگزاس، و ماساچوست

 سال چهارم ماهه سه در فقط مگاوات 90.1 و كرد رشد متحده االتايدر شدت به يمسكون يمتر پشت يهايباتر بخش
 رهيذخ در ياديز شيافزا نيهمچن آلمان. است ايفرنيكال در خانه مالكان عالقه شيافزا ليدل به عمدتاً كه شد مستقر 2020

 يبرا  2020 سال در واحد 285000 به 2019 سال در شده نصب واحد 185000 از كرد تجربه را يمسكون يانرژ
 PV يهاستميس كه بود ييهاخانه مالكان تعداد شيافزا ليدل به امر ناي.سال انيپا تا تيظرف مگاوات 1.21 مجموع
 يباتر در زين آنها ازميين كه تيواقع نايبا همراه ،)شد دوبرابر 2019 سال با سهيمقا در كه( كردنديم يداريخر را يديخورش
 از شيب به 2016 سال در واحد 1500 حدود از كوچك اسيمق در يباتر يساز رهيذخ ا،ياسترال در. كردند يگذارهيسرما

  .افتي شيافزا 2020 سال در 9000

 - يسازرهيذخ و ريدپذيتجد يهايانرژ يهاپروژه به عالقه ،يديخورش و يباد ديتول شيافزا و يباتر متيق كاهش لطف به
 در - كننديم جاداييديبريه روگاهين كي و كننديم بيترك محل در يهايباتر با را يديخورش يانرژ اي/و يباد تيظرف كه

 تعداد متحده، االتايدر. يباتر يساز رهيذخ ياجرا در مهم محرك كي به شدن ليتبد. است افتهي شيافزا رياخ يهاسال
 از شتريب يديخورش Plus	PV يسازرهيذخ و است شده برابر دو 2019 و 2016 يهاسال نيب يديبريه يهاتيسا
 كه كرد اعالم را گاواتيگ 1 از شيب تيظرف با يديبريه پروژه نيچند نيچ ،2020 سال در. است پالس يباد يسازرهيذخ
  .كردند انتخاب يحرارت اي يديخورش يانرژ با همراه د،يتول هيپا عنوان به را باد يانرژ آنها از ياريبس

 .ديرس يتجار يبرداربهره به سال انيپا در يتجار اسيمق در مگاوات 6 تيظرف با يديخورش يسازرهيذخ پروژه كي ژاپن، در
 ياتيعمل يانرژ يسازرهيذخ تيظرف از درصد 1.5 مذاب، يهانمك شكل به عمدتاً ،)TES( يحرارت يانرژ يسازرهيذخ

 مذاب نمك رهيذخ شرفته،يپ يكيتكنولوژ يآمادگ ليدل به. دهديم ليتشك) گاواتيگ 2.9 حدود( 2020 سال در را يجهان
 در برتر كشور پنج ،2020 سال انيپا در. شودمي مستقر) CSP( يديخورش يحرارت يانرژ متمركز يهاروگاهين در معموالً

  . بودند مراكش و نيچ قا،يآفر جنوب متحده، االتايا،ياسپان ،CSP يهاروگاهين در شده نصب مذاب نمك يساز رهيذخ تيظرف

 شوديم رهيذخ يفاز رييتغ مواد در اي ينيرزميز ها،گمانه بزرگ، يهاچاله مخازن، در آب صورت به معموالً زين يحرارت يانرژ
 و شيگرما يهاشبكه در TES كاربرد نيبزرگتر. كنديم آزاد و رهيذخ را گرما نيبنابرا شود، ذوب و منجمد توانديم كه

 توانديم TES ها،ستميس نايدر. كنندمي ديتول گرما يديخورش يانرژ از كه ييهاشبكه جمله از است، ايمنطقه شيسرما
 را ريمتغ ريدپذيتجد يانرژ منابع يفصل رهيذخ و كند جدا موجود برق ديتول با را يامنطقه شيسرما و شيگرما يبرا تقاضا
 شبكه به كه شدند فعال دانمارك در بزرگ اسيمق در يحرارت رهيذخ يتسيپ پنج ،2021 سال لياوا در. سازد ريپذامكان
 و آلمان فرانسه، دانمارك، در يحرارت يانرژ يسازرهيذخ با يامنطقه يانرژ يهاستميس. شدند متصل يمحل شيگرما يمحل

 ليتشك را يامنطقه شيگرما يبرا يحرارت يسازرهيذخ تيظرف كل از درصد 60 از شيب كه ييكشورها دارند، وجود سوئد
 ساله پنج برنامه نيزدهميس توسط كه است شيافزا حال در نيچ در زين ايمنطقه شيگرما در TES از استفاده. دهنديم

  .شودمي تيحما كشور نايريدپذيتجد يهايانرژ توسعه

 يانرژ نيتام يبرا ريپذ ديتجد تهيسيالكتر از استفاده با تواندمي كه است يانرژ رهيذخ محلول كي ريپذ ديتجد دروژنيه
 با يليفس يهاسوخت از ماًيمستق زين دروژنيه. شود ديتول كند،مي جدا آب يهامولكول از را دروژنيه كه يزريالكترول
 حال در دروژنيه يجهان ديتول از درصد 99 از شيب. شوديم ديتول سنگ زغال يسازيگاز اي بخار متان اصالح از استفاده
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  .است) يعيطب گاز عمدتا( يليفس يهاسوخت اساس بر حاضر

 و VRE يبرا برق نييپا متيق ليدل به يحد تا كه گرفت يشتريب شتاب 2020 سال در ريدپذيتجد دروژنيه به عالقه
 يهاياستراتژ كشور نيچند ن،ايبر عالوه. بود) شودمي ديتول يهانهيهز كاهش به منجر كه( زيالكترول زاتيتجه نهيهز كاهش

 يكشورها از يبرخ و هيروس ونيفدراس نروژ، ،يليش جمله از( كردند اعالم را دروژنيه يانرژ يهاچارچوب و دروژنيه يمل
 و داشتند، ريدپذيتجد دروژنيه توسعه از تيحما يبرا يمل يهاياستراتژ اروپا هياتحاد و كشور 8 انتشار، زمان در). يياروپا
 زين هند و نيچ. داشتند لوله خط در را ريدپذيتجد دروژنيه يهاياستراتژ سينوشيپ اي دروژنيه راه نقشه كشور نيچند
  .اند داده نشان عالقه خود ريدپذيتجد دروژنيه اقتصاد شيافزا به

 اي -) دروژنيه انواع همه شامل( مگاوات 82 حدود يدروژنيه يزهايالكترول يجهان ياتيعمل تيظرف ،2020 سال انيپا تا
 2021 ليآور تا ريدپذيتجد دروژنيه ديتول تيسا نيبزرگتر. بود يجهان يانرژ يسازرهيذخ تيظرف درصد 0.05 از كمتر

 سال كي عرض در كه دهدمي ارائه را يآب يانرژ با شده ديتول دروژنيه يمگاوات 20 تيظرف كه بود شده واقع كانادا كبك در
 ،2020 سال انيپا تا. كندمي برابر دو را ژاپن يديخورش يانرژ با دروژنيه ديتول يمگاوات 10 ساتيتاس يقبل ركورد
 آنها شتريب( بودند ساخت دست در اي يزيربرنامه اعالم، گاواتيگ 130 از شيب با ياضاف ريدپذيتجد دروژنيه يهاپروژه
  ).بودند گاواتيگ اندازه به ييهاپروژه

 تسلط ريدپذيتجد دروژنيه لوله خط بر شتر،يب اي زيالكترول گاواتيگ 1 تيظرف با يشنهاديپ پروژه 11 با اياسترال و اروپا
  .دارند

 يديخورش تيظرف گاواتيگ 95 از 2030 سال تا دارند قصد كه يياروپا يهاشركت ازميويكنسرس توسط پروژه نيبزرگتر
 باد گاواتيگ 16. است توسعه حال در كنند، استفاده اروپا در مكان نيچند در زوريالكترول گاواتيگ 67 يانرژ نيتام يبرا

 آنها از پس. شد خواهد استفاده زريالكترول تيظرف گاواتيگ 14 نيتام يبرا يديخورش تيظرف گاواتيگ 10 و يخشك
 عربستان ،)گاواتيگ 5( نيچ ،)ييايدر يباد يروين تيظرف با همراه گاوات،يگ 10 تيظرف( آلمان و هلند در ييهاپروژه
 در). گاواتيگ 1. دارند قرار) گاواتيگ 1.3( پرتغال و) گاواتيگ 1.3( دانمارك ،)گاواتيگ 1.6( يليش ،)گاواتيگ 4( يسعود

 يبرا يباتر يفناور و مد و جزر يروين بيترك يبرا را خود برنامه 2020 سال در اروپا ييايدر يانرژ مركز كوچكتر، اسيمق
  .كرد اعالم اسكاتلند در يشيآزما پروژه كي در ريدپذيتجد دروژنيه ديتول

 دادن قرار هدف با ايفرنيكال در عمده ديخر نياول انتشار شامل يانرژ يسازرهيذخ يبازارها به مربوط يهاشرفتيپ ريسا
 فيط دادند پاسخ مناقصه نايبه كه ييهاشركت. بود) يسازرهيذخ ساعت هشت از شيب( مدت يطوالن يسازرهيذخ يهاپروژه
  . دادند پوشش را فشرده گرانش، بر يمبتن شده، پمپ يسازرهيذخ جمله از هايفناور از يعيوس

  .است بوده ساخت دست در اي يزير برنامه اعالم، 2020 سال در ريدپذيتجد دروژنيه پروژه گاواتيگ 130 مجموع در

  يانرژ يساز رهيذخ صنعت 2.116.

 شيافزا و يباتر يهايآور فن در ينوآور و هانهيهز توجه قابل كاهش شاهد يانرژ يساز رهيذخ صنعت ،2020 سال طول در
 كه ييجا است، بوده ايپو برق يسازرهيذخ بخش در ژهيوبه ينوآور .بود ريپذ ديتجد دروژنيه ديتول يبرا هايهمكار تعداد

 نيب درصد 14 ساالنه متوسط طور به) شوديم زده نيتخم يالمللنيب اختراع ثبت يهاخانواده تعداد اساس بر( اختراعات
 از يناش عمدتاً امر ناي.است يفناور يهانهيزم تمام از ترعيسر برابر چهار كه است افتهي شيافزا 2018 تا 2005 يهاسال



	يانرژ يهاستميس يساز فعال و ادغام يهايآور فن –فصل ششم 

	
24

. شونديم استفاده يبرق يخودروها و يمصرف يكيالكترون يهادستگاه در كه است يوني وميتيل يهايباتر ژهيو به ،يباتر ينوآور
 به است، افتهي كاهش شدت به يوني وميتيل يهايباتر نهيهز.) ديكن مراجعه فصل نايدر يكيالكتر هينقل ليوسا بخش به(

 هر در دالر 137 بازار نيانگيم و ساعت لوواتيك هر در دالر 100 ريز به 2020 سال در بار نياول يبرا هامتيق كه يطور
  .است افتهي كاهش ساعت لوواتيك

 يبازده ركورد از كه است مدت يطوالن يديخورش انيجر يباتر يرو بر قيتحق شامل سال طول در يباتر توسعه و قيتحق
 وني وميتيل يهايباتر به نسبت يشتريب يانرژ يحاو و تر منايتوانندمي كه جامد حالت يهايباتر و بردمي بهره درصد 20
 االتايسوتا نهيم التايدر روگاهين كي). QuantumScap يانداز راه يفلز يباتر). وني-وميتيل مثال عنوان به( باشند يسنت

 ساخته Energy	Form مدت يطوالن يباتر يانداز راه توسط كه "يآب يهوا" يباتر ستميس يشيآزما استقرار از متحده
 ايفرنيكال التايها،يگذارهيسرما ريسا انيم در. كند هيتخل ساعت 150 تا را يانرژ تيظرف تواندمي كه داد خبر است، شده
 اختصاص) كنديم استفاده يرو از عمدتاً كه( وني وميتيل از فراتر يانرژ يسازرهيذخ يهايفناور يبرا دالر ونيليم 16.8

 در ،يآب يرو يباتر سازنده ،Eos. كرد جذب دالر ونيليم 70 خود يتجار استقرار نياول از قبل Energy	Form و داد
  .شد بورس بازار وارد 2020 سال

 استخراج ديجد يهايآورفن توسعه ،يباتر ديتول يبرا وميتيل استخراج شيافزا با مرتبط ياجتماع و يطيمحستيز يهاينگران
  .كرد جاداييطيمحستيز يردپا كاهش با »سبز وميتيل« ديتول هدف با را ييگرما نيزم يهاآب از

 نوع توانندينم آنها اكثر شوند،يم تيهدا يكيالكتر يخودروها صنعت توسط عمدتاً يباتر يهايآورفن كه ييآنجا از
 ينگهدار و يبرداربهره يبرا كم تيظرف و سخت ييهوا و آب طيشرا كه ييكشورها يبرا را مناسب مدتيطوالن يسازرهيذخ

 در بزرگ اسيمق يهاپروژه در را هايباتر از گسترده استفاده ،يباتر يفناور يباال نهيهز ن،ايبر عالوه. دهند ارائه دارند،
 يبرا. باشند داشته را استقرار ليپتانس نيشتريب است ممكن مناطق ناياگر يحت است، كرده منع توسعه حال در يكشورها

 ليتشك مقررات و هااستيس توسعه، و قيتحق تيتقو يبرا يجهان مشاركت كي 2019 سال در يجهان بانك مشكل، نايرفع
 هاپروژه ياتيعمل و يفن يهاسكير كاهش يبرا يباتر رهيذخ يهاستميس يهاضمانت تياهم بر بانك 2020 سال در و داد
  .كرد ديتاك گذارانهيسرما و دارانيخر يبرا

 مشترك يگذار هيسرما كي مورد، نياول. شد داريپد ايتانيبر در يهمكار دو ،يسازرهيذخ و ريدپذيتجد يهايانرژ نهيزم در
 1 توسعه يبرا Energy	Enso ريدپذيتجد يهايانرژ دهنده توسعه و Macquarie سبز يگذار هيسرما گروه نيب
 دهندهتوسعه با EDF يفرانسو برق دهندهارائه ن،ايبر عالوه. است ارانهي بدون يديخورش يساز رهيذخ تيظرف گاواتيگ

 در پالس يديخورش يسازرهيذخ تيظرف مگاوات 200 ساخت يبرا Energy	Octo ايتانيبر ريدپذيتجد يهايانرژ
  .شد كيشر ولز و انگلستان

 استفاده با( يتجار دوام قابل يحرارت مخازن شامل مذاب نمك يسازرهيذخ از خارج يحرارت يانرژ يسازرهيذخ يهايآورفن
 يهاگام مدتكوتاه در كه - عيما يهوا انواع و) يكيسرام يآجرها و بتن ها،سنگ از استفاده با( جامد حالت و) آب از

 در ييهاروگاهين توسعه به شروع ايتانيبر در مستقر شركت كي. است برداشته يتجار يهاتيقابل سمت به را يتوجهقابل
 رهيذخ. كنديم رهيذخ فشار تحت ينيرزميز مخازن در هوا كردن خنك با را يانرژ هاآن سميمكان كه كرد بزرگ اسيمق

 توسعه حال در CSP يشينما يهاپروژه استقرار از يبخش عنوان به نيچ در بتن از استفاده با جامد حالت يحرارت يساز
 انتظار و كرد شرفتيپ يشيآزما اسيمق در ساتيتأس كي يطراح با 2020 سال در متحده االتاييقاتيتحق برنامه كي و است
  .شود شيآزما 2021 سال اواخر در رودمي
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 يسازرهيذخ يفناور كي - شدهپمپ ييگرما يانرژ يسازرهيذخ توسعه حال در كه يشركت ،)متحده االتيا( مالتا شركت
 بودجه دالر ونيليم 50 2020 سال در - كنديم ليتبد يحرارت يانرژ يسازرهيذخ يبرا را برق كه است مدتيطوالن يانرژ

  .كرد يآورجمع

 از جهان يانرژ يهاشركت نيبزرگتر از يبرخ با بود، 2020 سال در يالملل نيب يهمكار ياصل كانون ريدپذيتجد دروژنيه
 منسيز و) ايتانيبر( BP ،)هلند( شل ،)دانمارك( Ørsted ،)نروژ( Equinor ،)فرانسه( ENGIE ،)ايتاليا( Enel جمله

 سازمان سبز دروژنيه قيمنجن. كنندمي شنهاديپ را كربن كم دروژنيه در مشاركت و هايگذار هيسرما ،هاپروژه) آلمان(
 عربستان( Power	ACWA	IPP توسط جمله از و دهد شيافزا 2026 سال تا را دروژنيه ديتول دارد قصد متحد ملل

 گاز شبكه و) دانمارك( Ørsted ييايدر يباد دهنده توسعه ،)نيچ( Envision	OEM يباد نيتورب سازنده ،)يسعود
  ).ايتاليا( اسنام شركت. شد آغاز

 جمع در كه هلند، و متحده االتايمانند وندند،يبپ دروژنيه توسعه نهيزم در هاتالش به كه كردند موافقت كشور نيچند
. كنندمي يهمكار رساختيز يهايفناور و دروژنيه ديتول مورد در اطالعات يگذار اشتراك به و ليتحل و هيتجز ،يآور

 پرتغال و هلند و. افتي خواهد گسترش قايآفر غرب به كه كردند جادايدروژنيه اكتشاف مشاركت كي كه جر،ين و آلمان
 كننده شركت كشور 21 ن،ايبر عالوه. كردند امضا كشور دو نيب ريدپذيتجد دروژنيه نقل و حمل ليتسه يبرا را ايتوافقنامه

 عيتسر يبرا اقتصاد يهابخش تمام در هاپروژه و هابرنامه ،هااستيس در) H2I	CEM( پاك يانرژ ريوز دروژنيه طرح در
 برق از دروژنيه ديتول نهيهز عالقه، شيافزا با .كرد خواهند يهمكار يسوخت ليپ و دروژنيه يهايآور فن يتجار ياجرا

  .است افتهي كاهش درصد 40 زانيم به 2020 تا 2015 يهاسال نيب متوسط طور به و است افتهي كاهش

 در ،)پرتغال و آلمان فرانسه، مانند( دروژنيه ديتول در يگذارهيسرما جيترو يبرا يمل يهابرنامه و هانهيهز كاهش با اروپا
 يصنعت گروه و ،REN شبكه ريمد ،EDP برق شركت پرتغال، در. است گرفته قرار ديجد يهاوميكنسرس توجه كانون

Martifer، يدانمارك يباد نيتورب سازنده با همراه Vestas پروژه تيقابل يابيارز يبرا را خود قصد ،يياروپا يشركا ريسا و 
 گاز شبكه اپراتور شل، از متشكلميويكنسرس ،NortH2 هلند، در. كردند اعالم H2Sines ريدپذيتجد دروژنيه

Gasunie دروژنيه ديتول به را ييايدر باد ديتول كه كند جاداي»دروژنيه دره« كي تا كرد يزيربرنامه نگن،يگرون بندر و 
  .كند مرتبط ريدپذيتجد

	Choose مشترك ابتكار نيهمچن rsted و) اياسپان( EDP، Enel، berdrola جمله از برق بزرگ يهاگروه

Renewable	Hydrogen هياتحاد كرونا يابيباز يهاطرح با آن ادغام از نانياطم و دروژنيه نقش كردن برجسته يبرا را 
 كه كرد اعالم جهان، در دروژنيه دكنندهيتول نيبزرگتر و نيچ ينفت غول نوپك،يس ،2021 سال لياوا در. كردند جاداياروپا
 نيبزرگتر با نيهمچن. كند حركت ريدپذيتجد دروژنيه سمت به و شده دور ليفس بر يمبتن دروژنيه ديتول از دارد قصد
  .شد مشاركت وارد Technology	Energy	Green	Longi جهان، در يديخورش PV كننده ديتول

 بسازد ميعظ كارخانه كي تا كرد يآور جمع دالر ارديليم كي Power	Plug دروژنيه يتخصص شركت متحده، االتايدر
 يگذارهيسرما ،يانرژ ياصل گريباز ،Energy	Xcel ن،ايبر عالوه. كند ديتول را زهايالكترول هم و يسوخت يهاسلول هم كه
 يانرژ يسازرهيذخ نيهمچن و ريدپذيتجد دروژنيه ديتول يشيآزما يزيربرنامه يبرا سوتانهيم التايدر را يديخورش و يباد
  .داد قرار هدف را EV شارژ و

	.بود كربن جذب از استفاده با دروژنيه ديتول از گرانتر برابر دو باًيتقر 2020 سال در ريدپذيتجد دروژنيه ديتول نهيهز
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كارايي انرژي، تجديد  

  ديكربونيزاسيونپذيرها و 

  

  فصل خالصه 17.

 مورد يهابخش در زدا كربن حذف يبرا يانرژ يور بهره به مربوط اقدامات و ريدپذيتجد يانرژ استقرار يساز كپارچهي
  .است مهم اريبس يكل طور به يانرژ ستميس و استفاده

 داريپا سوخت از استفاده جمله از خود ايگلخانه يگازها انتشار 2050 سال تا كه شد متعهد نزيرالايتديوناي ،2020 سال در
  .دهد كاهش درصد 100 زانيم به را يهوانورد
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 بهبود ،يانرژ يهانهيهز كاهش جمله از جامعه يبرا يمتعدد يايمزا كه مدتهاست يانرژ يور بهره و ريدپذيتجد يانرژ
 كاهش يبرا يور بهره و رهايدپذيتجد ،ايندهيفزا طور به. دارد ياقتصاد رشد و مشاغل شيافزا وميعمو سالمت و هوا تيفيك

 شامل را ايگلخانه يگازها يجهان انتشارات سوم دو از شيب يانرژ مصرف و ديتول. شوندمي يتلق مهم اريبس كربن انتشار
 دي اكسيد كربن انتشار شيافزا كردن محدود در يتوجه قابل سهم يانرژ يور بهره و رهايدپذيتجد ،مجموع در. شودمي

  .اند داشته

 اندازه) 52GDP( يداخل ناخالص ديتول واحد در يانرژ بر يمبتن دي اكسيد كربن انتشار عنوان به كه-كربن شدت يروندها
 و كارآمدتر يانرژ از استفاده و ديتول به انتقال در رهايدپذيتجد و يانرژ يور بهره كامل ريتأث بهتر درك به-شودمي يريگ
 يساختار اي يفن يشرفتهايپ دهنده نشان يداخل ناخالص ديتول كربن شدت ،يكل انتشارات خالف بر. كندمي كمك زتريتم
  .است مختلف يبخشها در

 گاتنيگ 38 كينزد به و افتي شيافزا درصد 1.9 يانرژ با مرتبط دي اكسيد كربن انتشار ،2018 و 2013 يسالها نيب
 اما-افتي شيافزا درصد 23 ساله پنج دوره در جهان يداخل ناخالص ديتول-داد رخ ياقتصاد رشد دوره در شيافزا ناي.ديرس
 حد تا و ريدپذيتجد برق ديتول شيافزا از يناش يحد تا هاشرفتيپ ناي.افتي كاهش يداخل ناخالص كربن يكل شدت بهبود با
 بحران با و شد آغاز 2015 سال در كه يانرژ يور بهره بهبود يكل كاهش رغميعل امر ناي.بود يانرژ يور بهره بهبود ياديز

  .داد رخ ،شد تيتقو يانرژ نييپا متيق و كرونا

 يرهايدپذيتجد استقرار و ساختمان يانرژ يكدها مانند-شودمي اعمال يينها استفاده يهابخش در كه اقدامات از يبرخ
 هم و يانرژ نظر از هم تواندمي رايز گذاردمي ريتأث كربن شدت بر-يكيالكتر يهايآور فن و يحرارت يهاپمپ ،شده عيتوز
 جمله از ،باشد داشته نقش بخش هر در تواندمي يانرژ يور بهره به مربوط اقدامات ريسا. باشد ريدپذيتجد يانرژ يهامولفه از
 سال در. نقل و حمل بخش در انتشار ياستانداردها و خودروها سوخت و ،صنعت يهابخش و هاساختمان در شدن يتاليجيد

  .گذاشت ريتأث يينها استفاده يبخشها همه يانرژ بازده بر كرونا يريگ همه ،2020

  .اند داشته دي اكسيد كربن انتشار شيافزا كردن محدود در يتوجه قابل سهم يانرژ يور بهره و رهايدپذيتجد مجموع؛ در

  يديكل قيحقا

 يور بهره ليدل به شتريب يحت اما است، افتهي بهبود ريدپذيتجد برق ديتول شيافزا ليدل به يحد تا يجهان كربن شدت -
  .يور بهره بهبود در رياخ كاهش رغميعل ،يانرژ شتريب

 يندهايفرآ و يخانگ لوازم مانند يديكل يينها يهااستفاده يرسانبرق شيافزا با همراه ر،يدپذيتجد يهايانرژ نفوذ شيافزا -
  .است كرده ونقلحمل و صنعت ها،ساختمان مانند يينها مصرف يهابخش در كربن شدت بهبود به ياديز كمك ،يصنعت

 در برق يتقاضا ژهيو به( يانرژ يتقاضا شيافزا از يناش كه است افتهي شيافزا كل انتشار ،يانرژ شدت بهبود رغميعل -
  .است بر يانرژ نقل و حمل سمت به رشد به رو روند و توسعه حال در ياقتصادها در) هاساختمان

  كربن شدت و ريپذ ديتجد يهايانرژ 27.

 يهانهيهز كاهش مانند كند،مي فراهم جامعه يبرا را يمتعدد يايمزا كه ستهامدت يانرژ يور بهره و ريدپذيتجد يهايانرژ

																																																								
52 	gross	domestic	product	
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 و ريدپذيتجد يهايانرژ ،ايندهيفزا طور به. ياقتصاد رشد و مشاغل شيافزا و ،يعموم سالمت و هوا تيفيك بهبود ،يانرژ
 يگازها انتشار سوم دو از شيب يانرژ از استفاده و ديتول. شوندمي گرفته نظر در مهم اريبس كربن انتشار كاهش يبرا يور بهره

 كردن محدود در يتوجه قابل سهم هم كنار در يانرژ يوربهره و ريدپذيتجد يهايانرژ و دهديم ليتشك را يجهان ياگلخانه
  .اندداشته) دي اكسيد كربن( كربن دياكسيد انتشار شيافزا

 يهامشاركت در انتشار كاهش تعهدات و خالص صفر انتشارات به يابيدست به متعهد كه ييكشورها تعداد شيافزا با امر نيا
 يهايانرژ شتريب ياجرا يبرا يديكل يمحرك كه - شوديم منعكس هستند، سيپار توافق تحت) NDC( يمل شدهنييتع

 يهاNDC در را ريدپذيتجد يهايانرژ سيپار قرارداد طرف 190 ،2020 سال انيپا تا. است شتريب ييكارا و ريدپذيتجد
  .كردند اشاره دو هر به طرف 142 و يانرژ ييكارا به طرف 144 كه يحال در كردند، ذكر خود

 از را يانرژ يوربهره و ريدپذيتجد يهايانرژ يبيترك يايمزا ر،يدپذيتجد يهايانرژ يجهان تيوضع گزارش يقبل يهانسخه
 يانرژ نيتام عنوان به هم توانمي را يانرژ شدت. اندكرده دنبال يانرژ شدت و ريدپذيتجد يهايانرژ سهم يروندها قيطر
 نسبت يينها مصرف بخش كي در يانرژ يينها مصرف عنوان به هم و) GDP( يداخل ناخالص ديتول واحد هر يازا به هياول
 2015 يهاسال نيب. . كرد يابيارز) هاساختمان در مربع متر هر در يانرژ مصرف مثال، عنوان به( بخش خاص اريمع كي به
  .افتي كاهش يانرژ شدت در بهبود ساالنه نرخ ،2019 و

 روند. است ترپاك و كارآمدتر يانرژ از استفاده و ديتول به انتقال يريگاندازه يبرا ناقص شاخص كي يانرژ شدت حال، نايبا
 يريگ اندازه يداخل ناخالص ديتول واحد در يانرژ بر يمبتن دي اكسيد كربن انتشار عنوان به نجاايدر كه - كربن شدت
 سال تا كه ،يكل انتشار خالف بر. كندمي كمك ريپذ ديتجد يهايانرژ و يانرژ ييكارا كامل ريتأث بهتر درك به - شودمي

 يهاشرفتيپ كننده منعكس يداخل ناخالص ديتول كربن شدت بود، افتهي شيافزا يداخل ناخالص ديتول رشد موازات به 2015
 از يناش كربن شدت در راتييتغ ،يانرژ شدت در راتييتغ مانند. دهدمي رخ مختلف يهابخش در كه است يساختار اي يفن

 از ديتول شيافزا مانند است، ييتنها به ريدپذيتجد يهايانرژ استقرار و يانرژ يور بهره يارهايمع از فراتر عوامل از يبيترك
  .كربن شتريب مصرف با عيصنا رشد و ريناپذ ديتجد يانرژ منابع

 يانرژ كربن شدت و يداخل ناخالص ديتول يانرژ شدت ضرب حاصل صورت به توانمي را يداخل ناخالص ديتول كربن شدت
 يهايانرژ استقرار و يانرژ يور بهره اقدامات. كرد انيب) يانرژ استفاده و ديتول با مرتبط دي اكسيد كربن انتشار يعني(

  .شود رهايمتغ ناييدو هر بهبود باعث تواندمي ريدپذيتجد

 كاهش جهينت در و يانرژ ليتبد از يناش تلفات كاهش با را يداخل ناخالص ديتول يانرژ شدت تواننديم ريدپذيتجد يهايانرژ
 تواندمي خود، نوبه به ،يانرژ يور بهره. بخشند بهبود موجود، يتقاضا به ييپاسخگو يبرا ازين مورد هياول يانرژ يورود مقدار
 تقاضا به ييپاسخگو يبرا ازين مورد كربن كم يانرژ يهاستميس نهيهز و تيظرف هم و ازين مورد هياول يانرژ يكل عرضه هم
  .دهد شيافزا يانرژ بيترك در را ريدپذيتجد يهايانرژ سهم جهينت در و دهد كاهش را

 مصرف خاص يهابخش كربن شدت به توجه با هم و كل كي عنوان به يانرژ بخش منظر از هم توانمي را كربن شدت
 يبرا يانرژ يكدها مانند - هابخش نايدر اقدامات از يبرخ. كرد ليتحل نقل و حمل و صنعت ،هاساختمان يعني ،يينها

 كربن شدت بر - يرسانبرق يبرا هايفناور ريسا و يحرارت يهاپمپ شده،عيتوز ريدپذيتجد يهايانرژ استقرار اي هاساختمان
 يانرژ يور بهره اقدامات ريسا. باشند داشته ريدپذيتجد يانرژ جزء هم و يانرژ ييكارا هم تواننديم رايز گذارنديم ريتأث
 انتشار ياستانداردها و صنعت، يهابخش و هاساختمان در شدن يتاليجيد جمله از باشد، داشته نقش بخش هر در تواندمي

 يينها مصرف بخش سه هر يانرژ ييكارا بر كرونا يريگهمه ،2020 سال در. نقل و حمل بخش در هينقل ليوسا و سوخت
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  .گذاشت ريتأث

 از فرار انتشار گاز، و نفت شيپاال و استخراج شامل نهااي.است مرتبط دي اكسيد كربن انتشار مختلف منابع با يانرژ ديتول
 يهابخش در ميمستق استفاده يبرا هم و برق ديتول يبرا هم يليفس يهاسوخت احتراق و ،يستيز يهاسوخت ديتول و معدن
 متوسط طور به( ٪1.9 يانرژ با مرتبط دي اكسيد كربن يجهان انتشار ،2018 و 2013 يهاسال نيب. است يينها مصرف
 ناخالص ديتول - داد رخ ياقتصاد رشد دوره كي در شيافزا ناي.ديرس تن گايگ 38 به كينزد به و كرد رشد) سال در 0.4٪
 گر،يد عبارت به. شد كند P	GD يكل كربن شدت بهبود با اما - كرد رشد درصد 23 ساله پنج دوره طول در يجهان يداخل

 به يحد تا كربن شدت در هاشرفتيپ نايدي اكسيد كربن انتشار و. داشت وجود يجهان ياقتصاد رشد از يكل ييجدا كي
 در كاهش رغميعل ناي.)دينيبب را 57 شكل. (بود يانرژ يوربهره بهبود به ياديز حد تا و ريدپذيتجد برق ديتول شيافزا ليدل

  .شد تيتقو يانرژ نييپا متيق و كرونا بحران با و شد آغاز 2015 سال در كه بود يانرژ يور بهره بهبود

	
  2018-2013 جهاني، كربن شدت بر انرژي كارايي و تجديدپذير هايانرژي تخميني تأثير 57 ريتصو

  .كنندمي كمك يداخل ناخالص ديتول واحد در كربن انتشار كاهش به هم با يانرژ يور بهره و ريدپذيتجد يهايانرژ

  .7 حاشيه	

  نقل و حمل و صنعت ،هاساختمان در يانرژ يتقاضا و كرونا

 و داد قرار ريتأث تحت جهان سراسر در را روزمره يزندگ يهاجنبه شتريب 19-ديكوو يريگهمه ،2020 سال سرتاسر در
 در راتييتغ. شوند متمركز ديجد يهاروال يرو سرعت به عفونت، گسترش از يريجلوگ يبرا كرد مجبور را جوامع و افراد

  .بود همراه ياجتماع يرفتارها در عمده رييتغ نايبا يانرژ مصرف

 يهانهيقرنط يبرا يكمتر اثرات و داد كاهش درصد 20 را برق يتقاضا متوسط طور به كشور به بسته كامل نهيقرنط اقدامات
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 درصد 29 حدود( دادند اختصاص خود به را يجهان برق ديتول از يشتريب سهم ريدپذيتجد يهايانرژ جه،ينت در. داشت يجزئ
 تحت كمتر اغلب ريدپذيتجد يهايانرژ يخروج كه بود ليدل نايبه يحد تا ناي).قبل سال درصد 27 از ،2020 سال در
  .رديگيم قرار برق يتقاضا ريتأث

 ،2020 سال اول مهين در. شد يمسكون به يتجار يهاساختمان از يانرژ يتقاضا رييتغ باعث يدوركار ها،ساختمان در
 يهاساختمان در كه يحال در است، داشته رشد درصد 30 تا 20 كشورها يبرخ در يمسكون يهاساختمان در برق مصرف
 ريسا و هاانهيرا ييكارا و ش،يسرما اي شيگرما يازهاين خانه، اندازه به بسته. است افتهي كاهش درصد 10 حدود يتجار
 23 تا 7 را خانوار روزانه يانرژ مصرف تواندمي يدوركار روز كي خانه، در استفاده مورد اطالعات يفناور لوازم و زاتيتجه

 ،يسرگرم يهادستگاه( ياضاف لوازم كنندگانمصرف كشورها، يبرخ در. . دهد شيافزا دفتر در كار روز كي با سهيمقا در درصد
 كردند،يم يسپر خانه در را يشتريب زمان مردم كه تيواقع نايبا همراه كه كردند، يداريخر) رهيغ و يدوركار زاتيتجه

 ناكارآمد، ومييقد يهامدل ينيگزيجا و كارآمد و ديجد لوازم ديخر حال، نايبا. داد شيافزا را دستگاه يانرژ كل مصرف
  .بخشديم بهبود را يجهان يخانگ لوازم يموجود يانرژ شدت

 هيتهو و هيتهو ش،يگرما يهاستميس حفظ يبرا همچنان مانند،يم يخال دفاتر كه يزمان يحت ،يتجار يهاساختمان شتريب
 با يتجار يهاساختمان يانرژ شدت ها،گزارش اساس بر. كننديم مصرف يانرژ يمحاسبات يسرورها يانرژ نيتام و مطبوع

 ،ييغذا مواد فروش مراكز مثال، عنوان به. افتي شيافزا بريانرژ شتريب يضرور يهاربخشيز از يانرژ مصرف سهم شيافزا
 ن،ايبر عالوه. داشتند بر يانرژ متوسط دفتر كي برابر دو از شيب دادند، ادامه خود تيفعال به يريگهمه طول در عمدتاً كه

 محل به يشتريب افراد بازگشت با. شدمي تلف هوا خروج و هيتهو در ساختمان كي يانرژ از ٪30 حدود ،COVID از قبل
  .داد شيافزا را يتجار يهاساختمان يانرژ شدت) يبهداشت ليدال به( باالتر هيتهو نرخ يبرا تقاضا ،2020 سال اواخر در كار

 در. انداخت ريتاخ به را ييكارا ارتقاء ،يمسكون امالك به يدسترس يبرا ياحرفه مانكارانيپ ييتوانا به مربوط يهاتيمحدود
 در محل در كار يدرصد 12 كاهش با همراه افت،ي كاهش درصد 24 حدود يجهان وسازساخت تيفعال د،يكوو بحران آغاز

. 2020. افتي كاهش درصد 10 به سال انيپا تا يساختمان يهاتيفعال در يكل يكند بخش، نايبازگشت با اما ها،ساختمان
 به. باشد شده منجر يفن ييكارا بهبود به است ممكن خودتان توسط شده انجام يهايبازساز نرخ شيافزا بازارها، از يبرخ در

 يهارهيزنج در فروش و بود قبل سال از شتريب درصد 40 تا 20 2020 سال اول مهين در اياسترال در قيعا فروش مثال، عنوان
  .افتي شيافزا 2019 سال به نسبت متحده االتايدر خانه بهبود

 يفرع يهابخش. داد كاهش يديتول يهابخش تمام در را يانرژ يتقاضا كننده، مصرف يتقاضا و ديتول كاهش صنعت، در
) زاتيتجه و آالت نيماش ،ينساج مانند( كمتر يانرژ با يصنعت يهاربخشيز به نسبت) مانيس و فوالد و آهن مانند( بر يانرژ

 نسبت 2020 سال اول مهين در صنعت بخش در يخودروساز سهم مثال، عنوان به. داشتند خود تيفعال در يكمتر كاهش
 يباالدست عيصنا جه،ينت در. افتي كاهش درصد 15 تنها ياساس فلزات ديتول كه يحال در افت،ي كاهش درصد 30 قبل سال به

  .دادند شيافزا را كربن و يانرژ شدت نيبنابرا دادند،مي ليتشك را يصنعت يهاتيفعال از يشتريب سهم بر يانرژ

 بر يدوركار اقدامات و سفر يهاتيمحدود ريتأث به مربوط 2020 سال در بحران از يناش ياصل يروندها نقل، و حمل در
 يريچشمگ طور به ييهوا نقل و حمل در يطوالن يهامسافت در مسافر بار عوامل. بود يهوانورد بخش و يشهر نقل و حمل

 درصد 30 يلير يتقاضا و افتي كاهش درصد 60 حدود يتجار ييهوا يسفرها يبرا تقاضا كه يطور به افت،ي كاهش
 يكل مصرف كاهش وجود با شده، يط لومتريك هر يازا به و مسافر هر يازا به يانرژ مصرف شيافزا به منجر ناي.افتي كاهش

 يلير هينقل ليوسا از رييتغ كه يحال در دهد، كاهش را يانرژ شدت تواندمي يلير به ييهوا نقل و حمل از رييتغ. شد يانرژ
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  .دهد شيافزا را آن تواندمي ايجاده به

 ايگلخانه يگازها انتشار و يانرژ مصرف كل يدوركار كه شودمي زده نيتخم كنند،مي آمد و رفت نيماش با كه يكسان يبرا
 كمتر و متحده االتايدر لومتريك 6 ريز( نيماش با كوتاه يسفرها فقط معموالً كه يمسافران يبرا حال، نايبا. دهد كاهش را
 كنند،مي استفادهميعمو نقل و حمل ليوسا از عمدتاً كه يمسافران نيهمچن و دهند،مي انجام اروپا هياتحاد در لومتريك 3 از

 نايمحاسبه از قبل يحت نايايگلخانه يگازها انتشار و يانرژ يتقاضا كل در شيافزا. كندمي جادايرا يكوچك شبكه يدوركار
 نايكربن شدت و يانرژ شيافزا باعث 2020 سال طول در قطار و اتوبوس مسافران از يكمتر تعداد كه است تيواقع
  .است شده سفر لومتريك-مسافر هر يازا به نقل، و حمل يهاوهيش

 و يرو ادهيپ مانند فعال نقل و حمل يهاوهيش و يشخص هينقل ليوسا به عوض در مردم ،ياجتماع يگذار فاصله ليدل به 
 و شد نصب شهرها از ياريبس و) كانادا( تورنتو و) فرانسه( سيپار در دوچرخه موقت خطوط. آوردند يرو يسوار دوچرخه

 و هااتوبوس) لومتريك-مسافر هر يازا به( يانرژ بازده جه،ينت در. اند شده ليتبدميدائ يهارساختيز به خطوط ناياز يبرخ
  .افتي كاهش مسافر كمتر حجم با همزمان قطارها

 نايبا. شد كارآمدتر و ترمييقد نسبتا خودرو يموجود ،2020 سال در ديجد يخودروها فروش كاهش با ،يجهان سطح در
 شيافزا ديجد يخودروها فروش در) EVs( يكيالكتر هينقل ليوسا ينسب سهم كه شد جبران تيواقع نايبا يحد تا نايحال،

  .گذاشت ريتأث ديجد ياجاده هينقل ليوسا ييكارا نيانگيم بر و افتي

  يينها مصرف يهابخش از ييزدا كربن 37.

 عيتوز و انتقال ،يانرژ بخش در خود استفاده ل،يتبد طول در تلفات از پس ماندهيباق يانرژ) TFEC( يينها يانرژ مصرف كل
 هاساختمان: يينها مصرف يهابخش. داشت شيافزا قبل سال به نسبت درصد 2 كه ديرس 2018 سال در اگزاژول 378 به
  .نقل و حمل و صنعت ،)يتجار و يمسكون(

 كل ناياز درصد 63 حدود. ديرس تن گايگ 24 به 2018 سال در يينها يانرژ مصرف از يناش دي اكسيد كربن انتشار
 يگازها انتشار مثال، عنوان به( شودمي كنترل نهاد اي بخش كي توسط ماًيمستق كه بود يمنابع از انتشارات اي ميمستق انتشار

 مانند( نهاد اي بخش كي درون يهاتيفعال جهينت در گازها ناي:بود ميرمستقيغ انتشارات هيبق). بخار گيد در احتراق يليفس
 يناش انتشارات مثال، عنوان به( دهنديم رخ يگريد بخش كنترل اي تيمالك تحت منابع در اما شوند،يم منتشر) هاساختمان

  .است برق ديتول از يناش ميرمستقيغ ايگلخانه يگازها شتريب). ساختمان كي. شوديم مصرف بعداً كه برق ديتول از

 يديكل يهاراه ،يانرژ يينها مصرف كربن شدت بهبود با ميمستق انتشار به پرداختن نيهمچن و ميرمستقيغ انتشار كاهش
 كاهش درصد 2 يينها يانرژ يجهان كربن شدت ،2018 و 2008 يهاسال نيب. است يانرژ بخش كل ييزدا كربن يبرا
  .)دينيبب را 58 ريتصو. (كرد رشد درصد  38	TFEC در مدرن ريدپذيتجد يهايانرژ يجهان سهم زمان، همان در. افتي

 سهم شيافزا با يانرژ كربن شدت در بهبود يعني: دادند نشان دهه طول در را يمشابه روند افتهيتوسعه جهان از ييهابخش
 طول در) دهنده انتشار ياصل منطقه پنج از منطقه دو( 28-اروپا هياتحاد و متحده االتاي.شد همراه ريدپذيتجد يهايانرژ
 يهايانرژ سهم شيافزا با همراه كردند، تجربه را خود كربن شدت در كاهش% 12 و% 14 بيترت به 2018-2008 يهاسال
  .٪80 و  56٪	TFEC در مدرن ريدپذيتجد

 بهبود با لزوماً TFEC در ريدپذيتجد يهايانرژ سهم شيافزا نوظهور، و توسعه حال در يكشورها از يبرخ در حال، نايبا
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-2008 يهاسال يط ريدپذيتجد يهايانرژ جذب در يدرصد 109 شيافزا رغميعل. نبود همزمان يينها يانرژ كربن شدت
) ساالنه درصد 0.05( درصد 1 مجموع در و ماند ثابت نسبتاً نيچ يينها يانرژ كربن شدت ،)ساالنه درصد 4.4( 2018

 دهه طول در درصد 29 - ريدپذيتجد يهايانرژ كوچكتر شيافزا ن،يچ ياستثنا به ييايآس يكشورها تمام در. افتي شيافزا
  .نبود يكاف كرد رشد درصد 14 كه كربن شدت شيافزا كردن متوقف يبرا -

 همراه ر،يدپذيتجد يهايانرژ ندهيفزا سهم است، متفاوت يمحل طيشرا به بسته ريدپذيتجد يانرژ نفوذ شيافزا ريتأث اگرچه
. است كرده يينها مصرف يهابخش در كربن شدت بهبود به ياديز كمك ،يديكل يينها يهااستفاده يرسانبرق شيافزا با
 يانرژ جذب بر عالوه گذارد،مي ريتأث يانرژ بيترك بر كه) سنگ زغال يجيتدر حذف مثالً( گريد ماتيتصم تياهم بر امر ناي

  .كندمي ديتأك ر،يدپذيتجد

 در يانرژ يور بهره اقدامات و ريپذ ديتجد يهايانرژ ميمستق استقرار از يبيترك قيطر از توانمي را ياضاف ييزدا كربن 
 يهابخش در يانرژ ييكارا آن، رشد كردن محدود اي ،يانرژ يكل يتقاضا كاهش با. آورد دست به يينها مصرف يهابخش
  .گذارديم ريتأث ميرمستقيغ و ميمستق دي اكسيد كربن گاز انتشار بر يينها مصرف

	
  2018-2008 منتخب، كشورهاي مدرن، تجديدپذير يهاانرژي سهم و انرژي نهايي مصرف كربن شدت در تغيير 58 ريتصو

  .8 حاشيه

  دييتأ و گزارش نظارت، يهاستميس قيطر از ييزدا كربن  

 نظارت،) 1: كندمي يريگ اندازه را كربن انتشار ميتنظ مهم جنبه دو Monitoring و Pricing	Carbon	RISE شاخص
 يبرا كارآمد يروش عنوان به كربن يگذار متيق. انتشار يبرا مناسب متيق نييتع) 2 و انتشار) MRV( دييتأ و گزارش
 يگذار متيق نكهاياز نظر صرف. شودمي دهيد يانرژ با مرتبط دي اكسيد كربن انتشار با مرتبط يخارج يهانهيهز محاسبه
 كربن كم يهااستيس اتخاذ جهت در گام نياول تواندمي MRV ستميس نه، اي باشد ريپذ امكان كشور كي يبرا كربن انتشار
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 يريگ ميتصم از تيحما و هاداده ياستانداردساز به تواندمي ايگلخانه يگازها انتشار يبرا MRV ستميس كي ياجرا. باشد
  .كند كمك كربن شدت با مرتبط يهايگذار هيسرما اي هااستيس مورد در

 بر يانرژ يهابخش يبرا ژهيو به منظم، طور به كربن انتشار بر نظارت يبرا را MRV ستميس توانندمي گذاران استيس
 استيس يريگميتصم در بهتر يرساناطالع يبرا را يديكل يهاداده تنها نه ينظارت ستميس كي. كنند يساز ادهيپ اقتصاد،
 و شفاف طور به ياقتصاد يهاتيفعال بر تا كنديم جادايهاكنندهميتنظ يبرا را دانش و ينهاد تيظرف بلكه كند،يم فراهم
 كربن، انتشار يدهگزارش يبرا مؤثر كرديرو كي متنوع، ياقتصاد يهابخش با دهيچيپ ياقتصادها در. كنند نظارت مؤثر

 دستور كي از تا كننديم گزارش را خود ياگلخانه يگازها انتشار جداگانه يواحدها آن در كه است باال به نييپا ازميستيس
  .شوديم دييتأ ينظارت آژانس كي توسط سپس كه كنند، يرويپ ياجبار

 ايگلخانه يگازها انتشار تجارت طرح يبرا باال به نييپا از شيپا برنامه سوم مرحله وارد كره يجمهور ،2021 هيژانو در 
 و آب نقل، و حمل ،هاساختمان صنعت، برق، و گرما ديتول از ايگلخانه يگازها انتشار بر نظارت شامل مرحله ناي.شد خود

 تا دارد ازين) شودمي انتخاب دولت توسط كه( مستقل ثالث شخص كننده دييتأ كي به برنامه ناي.استميعمو يهاساختمان
 يگازها يموجود و قاتيتحق مركز شده، دييتا يهاداده اساس بر. كند دييتأ را نهاد هر توسط شده ارسال انتشار يهاگزارش
 و بازار عملكرد يهاشاخص ،ياصل انتشار آمار شامل كه كنديم منتشر را يابيارز يهاگزارش منظم طور به كره ياگلخانه

 تيكم نييتع و نظارت يبرا ياهيپا توانديم هاكنندهميتنظ توسط شده دييتأ اطالعات. است نهادها ناياز ينظرسنج جينتا
 تواندمي خود نوبه به ناي.كند فراهم يانرژ يوربهره اقدامات و ريدپذيتجد يهايانرژ يهايفناور در يگذارهيسرما كاهش ريتأث
  .كند كمك ريدپذيتجد يانرژ يهايفناور استقرار هدف با يالملل نيبميعمو اي يخصوص يهاهيسرما جذب به

 نياشتا ختنيل سلند،ايبا همراه( اروپا هياتحاد توسط كه است) ETS( انتشار تجارت طرح باال، به نييپا يهانمونه از گريد يكي 
. كندمي نييتع خاص ايگلخانه يگازها مقدار كل يبرا) يسقف اي( يتيمحدود كه شود،مي استفاده 2005 سال از) نروژ و

 صورت در تواننديم كه خرنديم اي كننديم افتيدر انتشار نهيهز كمك هاشركت سقف، نايدر پوشش تحت يهابخش توسط
 در نيسنگ يانرژ كننده مصرف 10000 از شيب انتشار تجارت، و سقف ايمنطقه ستميس ناي.كنند مبادله گريكدي با ازين

 ايگلخانه يگازها انتشار ازميين بايتقر و كندمي محدود را ييهوا خطوط و يصنعت يهاروگاهين ،هاروگاهين جمله از اروپا،
-2005( اروپا هياتحاد ETS يانداز راه يشيآزما دوره از پس MRV ستميس كه همانطور. دهدمي پوشش را اروپا هياتحاد

 هانهيهز كمك كل تعداد يهاتيمحدود ميتنظ با برنامه اصالح يبرا يخيتار يهاداده از گذاران استيس افت،ي بهبود) 2007
 نوسانات ليدل به بازار يهاشكست بر تا كرد كمك برنامه به ناي.اند كرده استفاده گذشته دهه در ايمرحله اصالحات قيطر از
  .كند غلبه نهيهز كمك يبرا بازار متيق

 ايميعمو يهاكنندهميتنظ توسط نهاد كي ياگلخانه يگازها انتشار دييتأ و نظارت مستلزم نييپا به باال يكردهايرو مقابل، در
 است ممكن دارد، يباالتر اريبسميعمو بخش كاركنان يهانهيهز ستميس نوع نايكه ييآنجا از. است شده دييتأ ثالث اشخاص

 ،يتخصص يصنعت يهابخش مانند هستند، ياگلخانه يگازها از يهمگن گروه يدارا كه ياقتصاد يهابخش در استفاده يبرا
 از 2021 هيژانو در را خود ايگلخانه يگازها انتشار تجارت يمل طرح از مرحله نياول نيچ مثال، عنوان به. باشد ترمناسب

 هر يبرا فدرال يرگوالتورها صيتخص. كرد يانداز راه گاز و سنگ زغال يهاروگاهين بر نظارت يبرا فدرال لوتيپا كي قيطر
 صرفه ياستانداردها نيهمچن بلكه طرح، يطراح تنها نه يرسان اطالع يبرا مناسب انتشار هيپا خطوط نييتع به روگاهين

 تحت انتشار كاهش يبرا نيچ مشاركت و تيظرف يبازنشستگ يبرا بلندمدت يهابرنامه ،هابخش ريسا يبرا يانرژ در ييجو
 در ژهيو به ،ياقتصاد يهابخش همه در واحدها به نظارت از سطح ناييواگذار حال، نايبا. كندمي كمك سيپار توافقنامه
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  .نباشد ريپذامكان است ممكن دارند، يمحدودترميعمو منابع كه توسعه حال در يكشورها

 يهابخش از MRV انتشار يبرا ياجبار ستميس كي RISE پوشش تحت كشور 138 از كشور 60 تنها ،2020 سال آغاز تا
 يمقررات نيچن كشور 27 تنها كه يزمان ،2010 سال از MRV جذب حال، نايبا. بودند كرده جاداييينها مصرف مختلف
 متيق طرح كي زين كشور 44 ،2020 سال لياوا در MRV مقررات يدارا كشور 60 از. است شده برابر دو باًيتقر داشتند،

 كشور چهار تنها كه( بودند اروپا در كشورها نايسوم كي از شيب و داشتند) هاندهيآال تجارت اي/و كربن اتيمال( كربن يگذار
 كشور هشت( است كرده تجربه MRV مقررات رشيپذ در را شيافزا نيشتريب قايآفر حال، نايبا. ). داشتند قرار قايآفر در
 در را سهم نيشتريب اروپا ،2019 سال در. دارد قرار) گريد كشور هفت( انهيخاورم آن از پس و) 2010 سال از گريد

 قايآفر و) ٪15( انهيخاورم آن از پس و داشت) ٪27( ايگلخانه يگازها انتشار يبرا MRV يهااستيس يدارا يكشورها
  .)دينيبب را 59 شكل. (داشتند قرار) 14٪(

 را) كربن يگذارمتيق و MRV انتشار( مقررات نوع دو هر كه هستند ييكشورها تنها يجنوب يقايآفر و يماالو قا،يآفر در
 زليد و نفت يژنراتورها از ايگلخانه يگازها دادن قرار هدف با 2019 سال در را خود MRV برنامه يماالو. كننديم اجرا

 اتيمال چيه اگرچه هند، در. بود كشور انتظارات از فراتر آن از حاصل ياتيمال يدرآمدها و كرد اجرا نقل و حمل بخش و
 ضيتعو برنامه شد، يسازادهيپ سنگزغال صنعت يبرا 2010 سال در كه MRV ستميس اما ندارد، وجود كربن بر حيصر

 يهاتيمحدود يبرا را يمناسب يارهايمع اندتوانسته گذاراناستيس رايز كرد، اعالم برق يژنراتورها يبرا را كارآمد سوخت
 يهاتيمحدود هند دولت ،2015 و 2010 يهاسال نيب متعاقباً، شده دييتا انتشار يهاداده. كنند نييتع اساس بر انتشار
. كرد يمعرف شفاف يامرحله كرديرو كي در را ميمستق ريغ اتيمال عوارض به مربوط يهامهيجر و سنگزغال انتشار
 يزيربرنامه ييتوانا هافرستنده به و شونديم ميتنظ MRV ستميس يخيتار يهاداده اساس بر ساالنه هامهيجر و هاتيمحدود

  .دهنديم آن اساس بر را اتيعمل
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  2019-2010 منطقه، تفكيك به كربن، انتشار آزمايي راستي و گزارش نظارت، يهاسياست داراي كشورهاي تعداد 59 ريتصو

  هاساختمان 47.

 ساالنه 2008 سال از كهميسه است، داده اختصاص خود به را 2018 سال در TFEC از درصد 33 حدود ساختمان بخش
 يمابق كه يحال در كردند،مي مصرف را يانرژ نايچهارم سه باًيتقر يمسكون يهاساختمان. است افتهي شيافزا درصد 1 حدود

 ركورد به هاساختمان از يانرژ با مرتبط دي اكسيد كربن انتشار مجموع. شدمي استفادهميعمو و يتجار يهاساختمان در
 در ميرمستقيغ انتشار نيبنابرا. بود ميمستق انتشار آن از تن گايگ 3.1 تنها كه افتي شيافزا 2019 سال در تن گايگ 10

  ).2019 سال در ٪55 حدود( يجهان برق مصرف در آن غالب سهم ليدل به ژهيو به است، مرتبط اريبس ساختمان بخش

 يكاف هاساختمان در دي اكسيد كربن انتشار كاهش يبرا برق بخش در كربن شدت بهبود ،2016 و 2013 يهاسال نيب
 تواندمي برق. است برق ديتول خود ييزداكربن با همراه ها،ساختمان در يرسانبرق شيافزا يكل ياثربخش دهندهنشان كه بود،
 اند، شده گسترده حاضر حال در كه) كنندمي كار يليفس سوخت با معموالً آنها از يبرخ كه( زاتيتجه و ليوسا از استفاده با

 هاساختمان در موثر طور به را مختلف خدمات ،يحرارت يهاپمپ و پز و پخت يهااجاق آب، يهاگيد ،هاخچالي ،هافن مانند
 ،يينها يانرژ اساس بر. هستند كارآمدتر كننديم نيگزيجا كه يزاتيتجه به نسبت يبرق لوازم ن،ايبر عالوه. كند نيتام

  .باشند داشته خود يعيطب گاز انيهمتا به نسبت يكمتر يانرژ برابر پنج تا سه تواننديم يحرارت يهاپمپ

 برق ديتول كربن شدت بهبود از ترعيسر برابر پنج هاساختمان در برق مصرف ،2019 تا 2000 يهاسال نيب حال، نايبا
) است فشرده كربن همچنان برق كه ييجا( عيسر توسعه حال در يكشورها در راتييتغ ليدل به يحد تا امر ناي.است بوده
 رييتغ و مدرن، يانرژ خدمات به يدسترس شيافزا ،يخانگ لوازم و فضا كننده خنك يبرا برق يتقاضا شيافزا جمله از - است
  .ناكارآمد اما نهيهز كم يكاالها ديخر مانند كننده، مصرف رفتار
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 يساز يتاليجيد شيافزا از را برق يتقاضا شيافزا ياديز حد تا يانرژ يور بهره بهبود افته،ي توسعه يكشورها در حال، نايبا
 يهمكار سازمان عضو يكشورها در هاساختمان كربن شدت ،2018 و 2008 يهاسال نيب. كندمي جبران يرسان برق و

 دي اكسيد كربن تن 4.6 نيانگيم از( است افتهي بهبود يمسكون بخش در درصد 2.7 ساالنه) OECD( توسعه و ياقتصاد
دي  تن 3.8 از( افتي بهبود يتجار بخش در درصد 3.6 ساالنه و ،)2018 سال در. تن 3.5 به 2008 سال در خانه هر در

  ).دهه طول در تن 2.6 به كارمند هر يبرا اكسيد كربن

. است كرده شرفتيپ ساختمان اتيعمل در شدن يتاليجيد شيافزا ليدل به يانرژ يور بهره نهيزم در هاتالش آن، موازات به
 مثال، عنوان به( يانرژ مصرف بر نظارت: دهنديم انجام را ياساس عملكرد سه ساختمان اتيعمل يبرا تاليجيد يهاحلراه
. هوشمند يهاكنترل قيطر از يانرژ مصرف كاهش و ؛يانرژ بالقوه يهاييجو صرفه ييشناسا). "هوشمند يمترها" قيطر از

 تا كننديم تيهدا را كاربران رفتار اي كننديم نهيبه و يريگاندازه را يانرژ از استفاده كه ييهابرنامه از هوشمند يهايفناور
  .شوديم شامل را التيتسه ياحرفه تيريمد يبرا يافزارنرم

 ،يفروشخرده دفاتر، جمله از يتجار ساختمان نوع نيچند در را ساختمان يانرژ مصرف تواننديم تاليجيد يهايآورفن
. هستند جيرا ايندهيفزا طور به زين تاليجيد يانرژ تيريمد يهادستگاه. دهند كاهش درصد 20 باًيتقر هامارستانيب و هاهتل

 نفوذ بيضر با ايتانيبر يهاخانواده در) يصوت يبلندگوها از پس( هوشمند خانه جيرا دستگاه نيدوم هوشمند يهاترموستات
  .هستند) درصد 5( هوشمند ييروشنا آن از پس و درصد 6

 مصرف يعني ساختمان عملكرد بهبود تال،يجيد يهايفناور و يرسان برق اقدامات از حاصل يانرژ در ييجو صرفه بر عالوه
 موجود يهاساختمان از ترساده ديجد يهاساختمان در عموماً يانرژ عملكرد بهبود. است مهم اريبس مربع متر هر در يانرژ

  .شود ادغام يطراح مرحله در توانديم ييكارا بهبود رايز است،

 به 2021 سال از ديجد يهاساختمان تمام كه است آن مستلزم اروپا هياتحاد يهاساختمان يانرژ عملكرد دستورالعمل 
 ارائه يخاص يحسابدار روش دستورالعمل كه ييآنجا از حال، نايبا. باشند) NZEB( صفر باًيتقر يانرژ با ييهاساختمان بعد،

 نظر به عيسر فرانسه در NZEB جذب مثال، عنوان به. باشد زيبرانگ چالش تواندمي بازار در NZEB نفوذ يابيرد كند،مين
 ديجد يهاساختمان تمام رو ناياز( دارد مطابقت يفعل يحرارت مقررات با كشور NZEB يحسابدار روش رايز رسدمي

NZEB با سهيمقا در يمل يحسابدار روش رايز ديرسمي نظر به كندتر جذب ايتالايدر كه يحال در ،)شوندمي گرفته نظر در 
  .است تر سخت ساختمان

 دهيرس 27965 به 2019 سال در و است افتهي شيافزا وستهيپ طور به صفر يانرژ يهاپروژه تعداد كانادا، و متحده االتايدر
 درصد 26 به 2018 سال در درصد 59 از( است افتهي كاهش گذشته يهاسال به نسبت شيافزا ساالنه نرخ اگرچه است،

 يدارا كه توسعه حال در يكشورها در اغلب يياستانداردها نيچن حال، نيهم در). است افتهي كاهش 2019 سال در
 يكدها كشورها، ناياز ياريبس در. ندارد وجود) قايآفر و ايآس در ژهيو به( هستند رشد حال در سرعت به يشهر تيجمع

  .شوندمين اعمال ساختمان يانرژ مصرف تمام يبرا اي ندارند وجود اي يساختمان

  .است برق ديتول ژهيو به ،%)70 حدود( ميرمستقيغ انتشار از يناش هاساختمان در كربن شدت

 - موجود يهاساختمان از ييزداكربن كه است يمعن نايبه ديجد وسازساخت ترنييپا يهانرخ افته،يتوسعه يكشورها در
 تنها ساالنه اروپا، هياتحاد در حال، نايبا. است ترياتيح كل، كي عنوانبه بخش نايييزداكربن يبرا - تربزرگ اريبس يچالش
 يبرا ازين مورد درصد 3 با سهيمقا در شوند،يم يبازساز يانرژ يوربهره بهبود يبرا موجود يهاساختمان از درصد 1 حدود
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 ،يانرژ كارآمد ينوساز ،OECD يكشورها از يبرخ در. 2030 سال در منطقه ياگلخانه يگازها انتشار هدف به يابيدست
  .كرد كمك فضا شيگرما يبرا كربن شدت بهبود به كارآمدتر، شيگرما يهاستميس نصب و ساختمان قيعا بهبود جمله از

  .افتي كاهش درصد 30 از شيب 2018 تا 2008 يهاسال نيب فضا شيگرما كربن شدت وزلند،ين و فرانسه فنالند، در

 شيسرما و شيگرما و يحرارت يهاپمپ ،يديخورش يهاآبگرمكن مانند - هاساختمان در ريدپذيتجد يانرژ يهاحلراه ادغام
 با همراه يزيربرنامه صورت در و كند كمك كربن انتشار كاهش به توانديم - ريدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن يامنطقه
 در اكنون و شد آغاز هلند در كه Energiesprong ينوساز برنامه. است مؤثرتر اجرا نظر از ساختمان، يطراح اي يبازساز
 قيطر از NZEB جذب شيافزا يبرا يچارچوب توانديم شود،يم اجرا كايآمر وركيوين التايو ايتانيبر ا،يتالايآلمان، فرانسه،

  ثالث شخص يمال امور و. كند فراهم ساخته شيپ يساختمان ياجزا و ياستانداردساز از يبيترك

 با يانرژ يوربهره يهايفناور بيترك با شوند،يم يمال نيتام Energiesprong توسط كه ييهاساختمان از يبرخ
 كننده،خنك و هيتهو يهاستميس نصب و ،يديخورش يهاپنل با شدهقيعا يهابام پشت از استفاده ر،يدپذيتجد يهايانرژ
  .اندكرده ديتول يانرژ مصرف به نسبت يشتريب يانرژ

  صنعت 57.

 تن گايگ 7.9 مجموع در آن ميمستق انتشار و داد اختصاص خود به 2018 سال در را TFEC از درصد 34 صنعت بخش
. است يانرژ يينها مصرف از يناش ايگلخانه يگازها ميمستق انتشار از درصد 33 دهنده نشان كه بود iدي اكسيد كربن

 شيافزا درصد 13 2018 و 2008 يهاسال نيب يانرژ مصرف از يناش يجهان يصنعت دي اكسيد كربن ميمستق انتشار
  .است افتهي

 يهاشرفتيپ برق، ديتول سوخت بيترك جمله از - گذاردمي ريتأث يصنعت بخش در كربن شدت راتييتغ بر عوامل از يبيترك
 از يمنتخب در كه است توجه قابل وجود، نايبا. اقتصاد در فشرده كربن عيصنا سهم در يساختار راتييتغ و يكيتكنولوژ
 يرسانبرق سهم رايز است، افتهي بهبود درصد 25 2018 و 2008 يهاسال نيب صنعت در كربن شدت ،OECD يكشورها

  .)دينيبب را 60 ريتصو. (است افتهي شيافزا درصد 13 به

 يمعمول يهايفناور به نسبت يكل طور به زين صنعت بخش در يكيالكتر يهايفناور ساختمان، بخش در يبرق ليوسا همانند
 1000 حدود تا يصنعت يندهايفرآ يبرا گرما ديتول يبرا ازين مورد يانرژ تمام ،يفن نظر نقطه از. هستند يانرژ از كارآمدتر

  .شود نيگزيجا برق با تواندمي گراديسانت درجه

 در آنها جذب يارتقا يبرا استيس از تيحما و باشند مرسوم يهانهيگز از ترگران تواننديم ريدرگ يهايفناور حال، نايبا
 ياجرا كربن، شدت توجه قابل يبهبودها به يابيدست يبرا گريد مؤثر ياستراتژ كي. است ازين مورد يصنعت يندهايفرآ

  .است گرما يابيباز يهايفناور
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  2018-2008 منتخب، كشورهاي صنعت، در الكتريسيته سهم و كربن شدت 60 ريتصو

 خود در اي) فضا شيسرما اي شيگرما مانند( ساتيتأس كي در مختلف مقاصد يبرا را آنها و رفته هدر يانرژ يانهايجر به نهايا
 ،فعال يگرما يابيباز زاتيتجه. كنندمي مجدد استفاده) بخار گيد دهنده ليتشك آب و شيگرما از قبل يهوا مثالً( نديفرآ

 يهاپمپ جه،ينت در. دهندمي دتريمف و باالتر يدما به را اتالف يگرما انيجر يدما شيافزا امكان ،يحرارت يهاپمپ مانند
 ليتسه ند،يآيم دست به يمعمول رفعاليغ حرارت افتيباز با آنچه از فراتر را يانرژ مصرف در ييجوصرفه تواننديم يحرارت
  .كنند

. دهنديم هدر حرارت افتيباز از استفاده يبرا را ليپتانس نيشتريب صنعت، سطح در نييپا يدما با شدهتلف يگرما يهاانيجر
 مانع همچنان - نييپا درجه با ييگرما منابع كننده آلوده يمحتوا و بودن دسترس در دما، رييتغ مانند - موانع حال، نايبا

 در عمدتاً كاربردها از يتعداد است، كم هنوز صنعت در يحرارت يهاپمپ استقرار كه يحال در. شوندمي يتوجه قابل جذب
  .دارد وجود كردن خشك و شيگرما يكاربردها

 ييگرما نيزم يگرما نيهمچن و ،يستيز يانرژ عمدتاً( يصنعت يندهايفرآ در ريدپذيتجد يهايانرژ جذب ر،ياخ يهاسال در
 بخش نايدر گسترده طور به هنوز يديخورش حرارت اگرچه. است كرده كمك يصنعت كربن شدت بهبود به) يديخورش و

  . بود فعال 2020 سال انيپا در يصنعت يندهايفرآ در يحرارت تيظرف گاواتيگ 479 حدود است، نگرفته قرار استفاده مورد

 ليتحل و هيتجز را يانرژ مصرف يترجامع طور به كه است داده را امكان ناييصنعت يهاتيسا به شدن يتاليجيد ت،ينها در
 نيهمچن و مدرن تاليجيد بر يمبتن يانرژ تيريمد يهاستميس. بخشند بهبود مداوم طور به را يانرژ عملكرد و كنند

 در ييجوصرفه يهايفناور بهبود و اتخاذ يبرا را ييهافرصت تا كنديم كمك عيصنا به ،50001	ISO مانند يياستانداردها
 چه ،يانرژ يوربهره يهايفناور چه( ندارند ييباال يگذارهيسرما به يازين لزوماً كه ييهاآن جمله از كنند، ييشناسا نهيهز
 عملكرد يانرژ تيريمد يهاستميس نظارت، يسازساده و هاداده يآورجمع با ن،ايبر عالوه). دو هر اي ريدپذيتجد يهايانرژ
 بهبود يبرا را هايگذارهيسرما و بخشنديم بهبود را شركت يهاپروژه يبانكدار تيقابل جهينت در و كننديم نيتضم را يبهتر

  .كننديم قيتشو كربن انتشار
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  نقل و حمل 67.

 عمده بخش ايجاده نقل و حمل. است داده اختصاص خود به را 2018 سال در TFEC از درصد 33 نقل و حمل بخش
 ييايدر نقل و حمل ،)٪12( ييهوا نقل و حمل آن از پس و دهدمي ليتشك را) درصد 75( نقل و حمل بخش يانرژ يتقاضا

  .)ديكن مراجعه يجهان يكل مرور فصل به. (دارند قرار) ٪2( يلير و) 10٪(

 انتشار از ٪34 دهنده نشان كه ديرس Gt 8.1 به مجموع در 2018 سال در نقل و حمل از دي اكسيد كربن ميمستق انتشار
 يهاسال نيب نقل و حمل از يناش ايگلخانه يگازها انتشار. است يينها يانرژ مصرف از يناش ايگلخانه يگازها ميمستق

  .است داشته يدرصد 19 رشد درصد 1.8 ساالنه نيانگيم با 2018 و 2008

 يحد تا و ايجاده هينقل ليوسا توسط شده يط مسافت نيهمچن و تعداد و اندازه شيافزا كننده منعكس يصعود روند نيا
 سوخت مصرف و بزرگتر كه كندمي ديتاك) SUV( اسپورت يكاربرد هينقل ليوسا روزافزون وعيش بر نيهمچن. است يهوانورد
 يشاس يخودروها در ايجاده نقل و حمل ايگلخانه يگازها انتشار مجموع. دارند يسوار يخودروها ريسا به نسبت يكمتر
  .شد برابر سه جهان سطح در 2020 تا 2010 يهاسال نيب بلند

 0.73 ساالنه شيافزا با - 2017 و 2008 يهاسال نيب ونقلحمل يبرا تقاضا شيافزا با يحت ،OECD يكشورها در
 هر در شده منتشر دي اكسيد كربن يعني( ونقلحمل كربن شدت - دوره ناييط هينقل لهيوس با شده يط مسافت يدرصد

.) دينيبب را 61 ريتصو(. است افتهي بهبود درصد 0.64 ساالنه نرخ با) سبك يهاونيكام و خودروها يبرا لومتريك-هينقل لهيوس
 يبرا ايگلخانه يگازها انتشار و سوخت مصرف ياستانداردها ياجرا ليدل به يحد تا كربن شدت بهبود ناي،يكل طور به

  .بود سبك يخودروها

) متحده االتايو هند اروپا، هياتحاد ن،يچ جمله از( جهان سراسر در خودرو برتر بازار 15 از بازار 10 ،2017 سال از 
 سال انيپا در نكهايبه توجه با. بودند كرده نييتع كار سبك يخودروها يبرا را يندگيآال اي/و سوخت مصرف ياستانداردها
 به كينزد ،2017 سال تا مجموع، در. است توجه قابل داشتند، را نوع هر از ياجبار ياستانداردها دولت چهار تنها ،2007
 يندگيآال اي سوخت مصرف ياستانداردها ينوع مشمول جهان سطح در شده فروخته ديجد سبك يخودروها از درصد 80

  .بودند

 در مقررات رايز ماند،يم يباق يجهان ونقلحمل كربن شدت بر يمقررات نيچن كامل ريتأث نييتع يبرا ييهاچالش حال، نايبا
 در مثالً( بودند آورترالزام گريد يبرخ كه يحال در ،)كره يجمهور و ژاپن در مثال، عنوان به( شد ترسخت كشورها يبرخ
  ). .هند

 70: شوديم نييتع مستعمل هينقل ليوسا بازار توسط عمدتاً ياجاده ونقلحمل كربن شدت توسعه، حال در يكشورها در
 حمل ،)درصد 24( يشرق ياروپا ،)درصد 40 با واردكننده نيتربزرگ( قايآفر به جهان يصادرات سبك هينقل ليوسا از درصد

 به ليتما صادرات و واردات مقررات كه يحال در). %9( نيالت يكايآمر و) %12( انهيخاورم ،)%15( هيانوسياق و ايآس. شوديم
 يسن تيمحدود ايكن مثال، عنوان به. ندارد وجود واردكننده يكشورها در اغلب ياقدامات نيچن دارند، كربن انتشار كاهش

 رواندا و دارد سال 15 يسن تيمحدود اوگاندا هيهمسا كشور كه يحال در كند،مي اعمال سال 8 يواردات يخودروها يبرا
 ايكن كه ييآنجا از اما كنند،مي وارد ژاپن از را دوم دست يخودروها كشورها نايسه هر. ندارد واردات يبرا يسن تيمحدود

 از كمتر درصد 25 حدود آن ناوگان دي اكسيد كربن انتشار و سوخت مصرف نيانگيم دارد، يتر سخت واردات استيس
  .است گانشيهمسا
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  2018-2008 منتخب، كشورهاي در مسافربري نقليه وسايل شده، پيموده كيلومترهاي و شاخص كربن شدت 61 ريتصو

 يداخل احتراق موتور يخودروها از باالتر يكيالكتر هينقل ليوسا) يانرژ واحد يازا به شده مودهيپ يلومترهايك( يانرژ راندمان
  .دارند صفر ميمستق ايگلخانه يگازها ديتول يبرق يخودروها و است

 يزمان ژهيوبه باشند، داشته يجهان يخودروها ناوگان كربن ييكارا بر يمثبت ريتأث تواننديم نيهمچن يكيالكتر يخودروها
 در يبرق يخودروها دي اكسيد كربن انتشار يايمزا كه يحال در. باشد باال برق بيترك در ريدپذيتجد يهايانرژ سهم كه

 يضرور تهيسيالكتر ديتول نيهمچن و يباتر ستميس و خودرو دفع و ديتول طول در ميرمستقيغ انتشار گرفتن نظر در هنگام
  يموتور هينقل ليوسا. است يداخل احتراق انتشارات از كمتر اريبس معموالً يبرق يخودروها عمر چرخه انتشار است، كمتر

 سال در يبرق يخودروها فروش ،يزليد و ينيبنز يخودروها يجيتدر حذف يبرا يمحل و يمل دولت ماتيتصم شيافزا با
  .گذاشت سر پشت را 2019 سال ركورد و ديرس جهان سراسر در نفر ونيليم 3.2 از شيب به 2020

 حمل TFEC در برق سهم رايز است، حداقل نقل و حمل بخش كربن بازده بر يبرق يخودروها يفعل يكل ريتأث حال، نايبا
  .است ريپذ ديتجد يهايانرژ از آن ٪30 از كمتر كه ٪1.1 حدود است، كم نقل و

 . كننديم مرتبط ريدپذيتجد برق اهداف با را يبرق يخودروها اهداف حيصر طور به كشورها ازميك تعداد ن،ايبر عالوه
 را كربن و يانرژ يور بهره نيهمچن س،يسرو كي عنوان به تحرك اي مشترك، نقل و حمل بر تمركز با تحرك يهاستميس
 اريبس رياخ يهاسال در يكيالكترون ياسكوترها مانند يحركت يهاينوآور كه يحال در. بخشدمي بهبود مسافر هر يبرا
 شدت بهبود بر آنها ريتأث باشند، داشته را خودرو از يشخص استفاده يبرا ينيگزيجا ليپتانس است ممكن و اندافتهي شيافزا
  .است نامشخص يجهان سطح در و است يتيحكا همچنان كربن شدت و يانرژ

 موجود تحرك يروندها ،يفرد ونقلحمل يهاوهيش سمت به رشد به رو شيگرا با 19-ديكوو بحران ،2020 سال طول در
 محدود اقدامات .داد شيافزا را آن كربن شدت و داد كاهش راميعمو ونقلحمل يانرژ ييكارا نيبنابرا داد، قرار ريتأث تحت را

  .گذاشت ريتأث بخش نايدر يانرژ مصرف بر زين دور راه از كار قيتشو كننده
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.است يداخل احتراق موتور هينقل ليوسا از كمتر اريبس معموالً يبرق يخودروها عمر چرخه انتشار
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ويژگي: تقاضاي تجاري  

  براي تجديد پذيرها

  ه فصلخالص 18.

 تيعضو. دهندمي شيافزا نقل و حمل و شيسرما و شيگرما ،برق يازهاين قيطر از را خود ريدپذيتجد يانرژ جذب مشاغل
  .افتي شيافزا هابخش همه در ريدپذيتجد يانرژ ديخر جيترو يتجار يهاائتالف در شركت

 ياديز يگذار هيسرما دار،يپا يكشاورز از خود پنبه تمام نيتام مانند ،يداريپا ابتكارات ريسا كنار در گذشته دهه در ايكيا
  .است داده انجام يديخورش و يباد يانرژ در

  .شودمي رهايدپذيتجد يبرا يتجار يتقاضا شيافزا باعث يمتعدد عوامل

 و يطيمح ستيز مالحظات. شوندمي برجسته زين شركت سطح عوامل اما ،كندمي فاايرا ياصل نقش همچنان دولت استيس
 استفاده خود انتشار كاهش اي دارتريپا اهداف از يبخش عنوان به ريدپذيتجد يهايانرژ از تا كندمي قيتشو را هاشركت ياخالق
 جهينت در و هستند همراه سكير كاهش يهافرصت انواع و كمتر يهانهيهز با ايندهيفزا طور به زين رهايدپذيتجد. كنند
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 يبرا يتجار يتقاضا كه ،EV100 و RE100 مانند ييهاائتالف در تيعضو شيافزا. دهندمي شيافزا را مشاغل يتقاضا
  .شودمي هاشركت جذب باعث ،دهدمي شيافزا را رهايدپذيتجد

 خارج اي محل در( خود ديتول با جمله از ،كنندمي نيتأم مختلف يروشها به ريدپذيتجد منابع از را خود برق كارها و كسب
 نيتأم از يطيمح ستيز يهايژگيو نامه يگواه ديخر ؛ ميمستق صورتحساب قيطر از برق و آب خدمات از آن هيته). محل از

  .دكنندگانيتول با برق مدت بلند ديخر قرارداد يامضا و ؛ يانرژ كنندگان

 نيتأم sقرارداد خريد برق  قيطر از مشاغل كه ريدپذيتجد يهايانرژ ديجد تيظرف ،زيبرانگ چالش يكار سال كي وجود با
  .افتي شيافزا 18 مناطق تمام در باًيتقر 2020 سال در كردندمي

. بود هاشركت قدرت داريخر نيشروتريپ آمازون و داشت ارياخت در را شده يداريخر ديجد تيظرف تياكثر يشمال يكايآمر 
 ،هيانوسياق و ايآس منطقه در. بود توسعه حال در اروپا در يفرامرز يهاقرارداد خريد برق  كردن فعال يبرا ييهااستيس

 نيتام يهازميمكان وجود عدم اي نبودن دسترس در و بازار و ينظارت موانع شامل يشركت منابع نيتام يبرا مستمر يهاچالش
  .است يشركت منابع

 ،ريدپذيتجد يگازها ،رهايدپذيتجد اساس بر يرسان برق قيطر از نييپا يدما در يحرارت يانرژ يبرا را خود يازهاين شركتها
 يستيز يانرژ و يديخورش يحرارت يگرما ،ييگرما نيزم يگرما از ميمستق استفاده و ريدپذيتجد ايمنطقه يگرما هيته

 ،نيچ در ديجد يهاپروژه ديتول با يديخورش يحرارت ستميس 900 به كينزد ،2020 سال انيپا تا. كنندمي نيتام مدرن
 ،گريد يجاها از يانرژ نيتأم يجا به شركتها ،موارد شتريب در. كردندمي نيتأم را يصنعت نديفرآ يگرما ،آلمان و كيمكز
  .كنندمي مصرف و ديتول شيسرما و شيگرما يبرا را خود ازين مورد يانرژ

 از يكوچكتر سهم از-ييايميش مواد ديتول و مانيس ،فوالد و آهن مانند-يانرژ پر يصنعت يبخشها در فعال يشركتها
 نايدر ريدپذيتجد يانرژ ديخر به عالقه ،حال نايبا. كنندمي استفاده خود يانرژ يازهاين نيتام يبرا ريپذ ديتجد يهايانرژ

  .اند شده ظاهر 2020 سال در عرضه و تقاضا طرف دو در يتجار يهاائتالف و است افتهي شيافزا هابخش

 ريدپذيتجد دروژنيه و رهايدپذيتجد بر يمبتن برق ،يستيز يهاسوخت از خود نقل و حمل يبرا را ريدپذيتجد يانرژ مشاغل
 محبوب ايندهيفزا طور به ناوگان يخودروها شدن يبرق. كنندمي نيتأم يهوانورد و ييايدر ،يلير ،ايجاده يهابخش در

. كنندمي تيفعال جهان يشهرها در صفر ندهيآال بدون منطقه 300 از شيب در كه ييهاشركت انيم در ژهيو به ،است شده
 سال در يدروژنيه نقل و حمل در يگذار هيسرما و فروش يدرصد 20 كاهش باعث 19- ديكوو يريگ همه ،حال نايبا

  .افتي كاهش يدروژنيه يسوخت ليپ يهااتوبوس يبرا تقاضا رايز ،شد 2020

 حمل در هاشركت ديخر يبرا مناسب اينهيگز عنوان به ايندهيفزا طور به يستيز يهاسوخت تا شده باعث هانهيهز كاهش
 زين اكيآمون و ريدپذيتجد دروژنيه به عالقه. است ايهيحاش بخش نايدر آنها از استفاده اگرچه ،شوند شناخته ييايدر نقل و

  .است افتهي شيافزا ييايدر نقل و حمل بخش در

 به گريد يبرخ كه يحال در ،شدند دارتريپا ييهوا يهاسوخت نيتام به متعهد ييمايهواپ شركت نيچند ،2020 سال در
  .دادند نشان عالقه يدروژنيه و يبرق يماهايهواپ توسعه

City	Developments	Limited 2030 سال تا كربن صفر انتشار خالص از خود هدف به يابيدست يبرا را يريمس 
   .است كرده ميترس ر يپذ ديتجد يانرژ energy 100 دادن قرار هدف و يانرژ يور بهره در اديز يگذار هيسرما

  يديكل قيحقا
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 شركت تيعضو. دهنديم شيافزا را ونقلحمل يازهاين و شيسرما و شيگرما ر،يدپذيتجد يهايانرژ جذب وكارهاكسب -
  .افتي شيافزا مختلف يهابخش در كننديم جيترو را ريدپذيتجد يهايانرژ ديخر كه يتجار يهاائتالف در

 ديخر يقراردادها قيطر از كارها و كسب كه يديجد ريدپذيتجد يهايانرژ تيظرف ز،يبرانگ چالش يتجار سال كي رغميعل -
  .افتي شيافزا درصد 18،  2020 سال در كردند،مي نيتام برق

 ،يديخورش يحرارت يگرما از شيسرما و شيگرما يبرا را نييپا يدما با ريدپذيتجد يانرژ ايندهيفزا طور به هاشركت -
  .كردندمي نيتام ريپذ ديتجد يهايانرژ بر يمبتن يرسان برق نيهمچن و يستيز يانرژ و ييگرما نيزم يگرما

 يهايانرژ بر يمبتن برق ،يستيز يهاسوخت از عمدتاً خود ونقلحمل يازهاين يبرا را ريدپذيتجد يهايانرژ وكارهاكسب -
  .كننديم نيتام يهوانورد و ييايدر ،يلير ،ياجاده يهابخش در ريدپذيتجد دروژنيه و ريدپذيتجد

 قيطر از جمله از مختلف يهاروش به جهان سرتاسر در هاشركت. دارد ريدپذيتجد يهايانرژ استقرار درميمه نقش تجارت
 از خود يانرژ هيته قيطر از نيهمچن و يانرژ يهارساختيز و هاپروژه يمال نيتام نصب، توسعه، و قيتحق د،يتول و ساخت
 ريدپذيتجد برق منابع نيتأم مرتبط، ياقتصاد ركود و كرونا يريگهمه راتيتأث رغميعل. كننديم مشاركت ريدپذيتجد منابع
 زين وكارهاكسب. افتي شيافزا درصد 18،  2020 سال در) sقرارداد خريد برق ( برق ديخر يقراردادها قيطر از يشركت

  .دادند شيافزا  يكمتر اريبس زانيم به هرچند ، را نقل و حمل و گرما يبرا ريدپذيتجد يهايانرژ از خود استفاده

 به بسته ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا وكاركسب يتقاضا نابرابر يالگوها و دارند يمتفاوت يانرژ يازهاين عيصنا و هاشركت
 است، شرفتيپ حال در سرعت به ريدپذيتجد برق يهاشركت يابيمنبع كه يحال در. دارد وجود ايجغراف و يفناور بخش،

 ،يمال نيتام يهاسميمكان بازارها، در هاينوآور حال، نايبا. ستين يصنعت ونقلحمل و گرما در ريدپذيتجد يانرژ از استفاده
  .كننديم كمك شتريب يتقاضا ليتسه و هاشكاف كاهش به) ريدپذيتجد دروژنيه مانند( هايفناور و هااستيس

  ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا وكاركسب يهامحرك يتقاضا 28.

 مالحظات شامل نهااي.كندمي كمك هابخش تمام در ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا كار و كسب يتقاضا رشد به عوامل از يبيترك
 استيس. است يتجار يهايهمكار و هاائتالف و سك،ير كاهش رقابت، نه،يهز در ييجو صرفه ،ياخالق و يطيمح ستيز

 فااي مختلف يهاجبهه در ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا كار و كسب يتقاضا قيتشو در يديكل نقش همچنان نيهمچن دولت
  .كندمي

 شانبلندپروازانه اهداف گريد اي صفر يندگيآال كاهش اهداف به يابيدست يبرا هاشركت يهاتالش در ريدپذيتجد يهايانرژ
 يطيمحستيز اهداف از يبخش ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده شيافزا زهيانگ ها،شركت از يبرخ يبرا. دارند ياساس نقش
 ،يمحل جوامع كارگران، ان،يمشتر مانند ينفعانيذ. است ترگسترده يداريپا ياستراتژ كي از ياساس يعنصر اغلب و تربزرگ

 و كنند فااي يمياقل اقدامات در را خود نقش كه دارند انتظار هاشركت از ايندهيفزا طور به سهامداران و كنندگان نيتام
  .باشند خود يداريپا يهاوهيش مورد در تر شفاف نيهمچن و رتريپذ تيمسئول

 يافشا پروژه ،يجهان يگزارشگر ابتكار يهاتالش با. است كار و كسب يداريپا گزارش ياصل حوزه كي ريدپذيتجد يهايانرژ
 به سهامداران و گذاران هيسرما عالقه. است شده استانداردتر جهان سراسر در امر نايمشابه، ينهادها و) CDP( كربن

 2020 سال در يداريپا با مرتبط يهاصندوق در يگذار هيسرما. است شيافزا به رو زين ريدپذيتجد يهايانرژ يهاشركت
 شيافزا درصد 142 پاك يانرژ يهاشركت ريسا و ريدپذيتجد يهايانرژ در سهام متيق و افتي شيافزا درصد 300 حدود
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  .افتي كاهش درصد 38 گاز و نفت يهاشركت سهام متيق حال، نيهم در. افتي

. است ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا كار و كسب يتقاضا يديكل يهامحرك از گريد يكي رقابت، و نهيهز در ييجو صرفه
 يبرا و است شده ترجذاب يتجار نظر از موجود و ديجد يليفس يهاسوخت با سهيمقا در ژهيو به ريدپذيتجد تهيسيالكتر
 كنندگاننيتأم از ماًيمستق خود ريدپذيتجد برق نيتأم موارد، يبرخ در. است بوده يرقابت ياهسته يانرژ با سهيمقا در يمدت

 ديتول در. باشد داشته هاشركت يبرا يكمتر نهيهز است ممكن شبكه، از آن ديخر به نسبت هاشركت توسط آن ديتول اي
 نوار به. (كننديم ارائه جهان تيجمع سوم دو حداقل يبرا را يترجذاب نهيهز يهانهيگز اكنون ريدپذيتجد يهايانرژ برق،
  ).ديكن مراجعه صنعت و بازار فصل در 6 يكنار

 يانرژ منابع نايرايز دهد،يم سوق ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده سمت به را هاشركت نيهمچن سكير كاهش اهداف
 يطيمحستيز يهاارزش رايز كنند كمك شهرت خطرات و متيق يهاسكير ،يانرژ عرضه خطرات كاهش به تواننديم

 ينظارت و يگذاراستيس يهاسكير تواننديم ريدپذيتجد يهايانرژ ن،ايبر عالوه. است دوانده شهير يجهان جامعه در ترقيعم
 هاشركت. دهند كاهش را كربن كم اقتصاد سمت به بازار انتقال و كربن يهااتيمال مانند نده،ايياحتمال راتييتغ از يناش

 رتبه يهاآژانس يابيارز يبرا ژهيو به هوا، و آب با مرتبط يمال يهاسكير به يدگيرس و يافشا يبرا ايندهيفزا فشار تحت
  .اند گرفته قرار ياعتبار يبند

 يهاشركت گروه. اند كرده رشد سرعت به كنند،مي جيترو را ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا شتريب يتقاضا كه يتجار يهاائتالف
RE100 از كرد، برابر دو را خود تيعضو سال دو مدت در باًيتقر هستند، ريدپذيتجد برق ٪100 به يابيدست به متعهد كه 
 انتقال به متعهد كه هاشركت از يگروه - EV100 در تيعضو. 2021مي تا عضو 309 به 2019 هيژانو در عضو 155
 طور به -) ريدپذيتجد يهايانرژ با ميمستق ارتباط بدون اگرچه( يكيالكتر هينقل ليوسا به ناوگان. هستند خود يخودرو
 وكاركسب يتقاضا شيافزا به كمك يبرا يبانيپشت و يرهبر يهاچارچوب ارائه حال در گريد يهاسازمان. كرد رشد مشابه

  .)ديكن مراجعه 9 كادر به. (هستند ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا

  .دارندميمه نقش انتشار كاهش اهداف به يابيدست يبرا هاشركت يهاتالش در ريدپذيتجد يهايانرژ

  ريپذ ديتجد برق 38.

 »يشركت منبع« نيچن از ياصل دسته چهار. است جيرا برق بخش در شتريب ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا كار و كسب يتقاضا
  :از عبارتند ريدپذيتجد برق

 ناي.كنندمي استفاده شده ديتول برق از و دهندمي توسعه را خود ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه هاشركت: خود مصرف و ديتول -
 نسبتاً كه يباد برق پروژه مانند( تيسا از خارج اي) بام پشت يرو يديخورش مثال، عنوان به( محل در است ممكن ساتيتاس
  .باشد) است شده ساخته شركت ساتيتاس كينزد

 شركت اي دكنندهيتول كي با) ساله 10 معموالً( بلندمدت يقراردادها هاشركت): قرارداد خريد برق ( برق ديخر يقراردادها -
 زمان مدت يبرا ثابت متيق با را ريدپذيتجد يانرژ از يمشخص مقدار كنديم متعهد را آنها كه كننديم امضا مستقل برق

 رايز دارند، يشتريب تيمحبوب بزرگتر يبازارها در يريپذ انعطاف ليدل به يمجاز يهاقرارداد خريد برق. كنند هيته مشخص
 يشركت يهاقرارداد خريد برق كه ييهاتيمز از يكي. ندارند شبكه دهنده ارائه كي به اتصال به يازين فروشندگان و دارانيخر
 يبرا را خود يتقاضا و دهنديم ليتشك راميويكنسرس كوچكتر داريخر يهاشركت آن در كه است، »تجمع« دهنديم ارائه
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  .كننديم عيتجم يمال سكير كاهش و تريرقابت متيق با معامالت نيتضم

) متيق با و سبز برچسب يگواه يدارا( سبز ممتاز محصوالت قيطر از را ريدپذيتجد برق هاشركت: يشهر سبز تداركات -
 ارائه را نهيگز دو هر يانرژ يهاشركت. كننديم يداريخر) ژهيو يهانرخ( سبز يهاتعرفه مانند ،يسفارش يقرارداد باتيترت اي
 تعهد به ازين بدون و حسابصورت قيطر از ماًيمستق را ريدپذيتجد يانرژ دهنديم اجازه خود يتجار انيمشتر به و دهنديم

 ارائه قرارداد خريد برق  توسط آنچه به نسبت يكمتر يرقابت متيق مبادله حال، نايبا. كنند يداريخر بلندمدت يقرارداد
  .است شودمي

 يداريخر يانرژ كارگزاران اي كنندگان نيتام از را هاEAC هاشركت): EACs( يطيمح ستيز يهايژگيو يهايگواه -
 اول درجه در هانامهيگواه ناي.كنندمي يداريخر را ريدپذيتجد برق از يمشخص مقدار تيمالك حقوق واقع در و كنندمي

  .شوندمي فروخته و يداريخر شده ديتول برق از جداگانه طور به آنها كه يمعن نايبه هستند، "تفرقه"

) GOs( مبدا يهاضمانت اروپا در و) RECs( ريدپذيتجد يانرژ يهايگواه عنوان به يشمال يكايآمر در كه هايگواه نيا
  .هستند يشركت منابع نيتام روش نيترجيرا شوند،يم دهينام

 پوشش را قرارداد خريد برق  يشركت منابع مورد در يجهان سطح در شده يآورجمع يهاداده تنها ،2020 سال انيپا تا
 كه ديجد ريدپذيتجد يشركت يهاقرارداد خريد برق تيظرف سال، طول در كار و كسب زيبرانگ چالش يفضا رغميعل. داديم

 تيظرف گاواتيگ 23.7 به و افتي شيافزا درصد 18 2020 سال در شود،مي نيتام جهان سراسر در كارها و كسب توسط
 4.7 و 2010 سال در گاواتيگ 0.1 تنها شده افزوده تيظرف با سهيمقا در ناي.ديرس سال آن در ريدپذيتجد يانرژ ياضاف

  .است 2015 سال در گاواتيگ

 كل از) گاواتيگ 13.6( ٪57 و داشت تسلط يشركت قرارداد خريد برق  بازار بر 2020 سال در همچنان يشمال يكايآمر
 يهايانرژ تيظرف. افتي كاهش 2019 سال در) گاواتيگ 16.3( ٪81 از سهم ناياگرچه داد، اختصاص خود به را يجهان
 گاواتيگ 2.6 از قا،يآفر و انهيخاورم ،.شد برابر سه باًيتقر اروپا سراسر يكشورها در 2020 سال در شده يداريخر ريدپذيتجد
  .افتي شيافزا گاواتيگ 2.9 به گاواتيگ 1.2 از هيانوسياق و ايآس منطقه در تداركات. است دهيرس گاواتيگ 7.2 به

  .9 پاورقي

  كنندمي استفاده ريپذ ديتجد يهايانرژ يبرا يتجار يتقاضا از كه ييهاسازمان 

 االتايسراسر در ريدپذيتجد يهايانرژ هيته دنبال به كه است يانرژ دارانيخر از يانجمن ريدپذيتجد يانرژ دارانيخر اتحاد
 يهانهيگز ييبازگشا با 2025 سال تا ديجد ريدپذيتجد يانرژ يهاپروژه گاواتيگ 60 به دنيرس آن هدف. هستند متحده

 ،يانرژ يهاشركت سهامداران جمله از دارد، عضو 200 از شيب اتحاد ناي.است بزرگ اسيمق در يانرژ دارانيخر يبرا ديخر
  .يرانتفاعيغ يهاسازمان و يصنعت و يتجار مشاغل

 يندگينما را پاك يانرژ كنندگان نيتام و دارانيخر كه است سهامداران از يجهان اتحاد كي Source‐RE پلتفرم
 سطوح در و) EU( اروپا هياتحاد در يشركت ريدپذيتجد يانرژ منابع يبرا بهتر يچارچوب يارتقا يبرا را هاتيفعال ناي.كنندمي
 100000 به 100 از ريدپذيتجد يانرژ منابع از استفاده با فعال يهاشركت تعداد شيافزا آن هدف. كندمي هماهنگ يمل

  .است

 شيسرما و شيگرما شيافزا به متعهد كه است هادولت و مؤسسات ها،شركت از يجهان ائتالف كي ريدپذيتجد يحرارت يتعاون
 يبرا خود يجمع ديخر قدرت از دارند قصد و كرده ييشناسا را بازار موانع آن ياعضا. هستند خود ساتيتأس در ريدپذيتجد
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 يهايانرژ يبرا وكاركسب يتقاضا از كه يگريد يهاسازمان .كنند استفاده هايفناور ناياسيمق گسترش و هانهيهز كاهش
  :از عبارتند كننديم استفاده ريدپذيتجد

 يگازها انتشار كاهش اهداف نييتع يبرا كارها و كسب با كه است يرانتفاعيغ يجهان ائتالف كي كار، و كسب ما منظور -
 كار يخصوص وميعمو يهامشاركت يسازمانده و دولت، يهااستيس يبند تياولو و ييشناسا علم، بر يمبتن ايگلخانه

  .كندمي

 مانند ييهاائتالف ليتشك با پرمصرف يهابخش از يبرخ ييزدا كربن آن هدف كه ،Possible	Mission مشاركت -
 صفر خالص ائتالف پاك، بتن و مانيس ائتالف ،)يرانيكشت( صفر به دنيرس ائتالف ،)ييمايهواپ( فردا يبرا پاك يهاآسمان
  گر؛يد موارد و فوالد ابتكار. است

 عيتسر يبرا را هاوهيش نيبهتر و اطالعات دهدمي اجازه هاشركت يانرژ كاربران به كه ژاپن، در Users‐RE فرم پلت -
  و. كندمي يسازمانده را ساالنه يهااجالس نيهمچن و بگذارند اشتراك به كشور در ريدپذيتجد يهايانرژ ديخر

 برق نيتام آنها هدف كه - SteelZero و ، EV100، EP100	Group	Climate	‐The	RE100 توسط طرح چهار -
  .است كربن كم فوالد يبرا تقاضا جادايو يانرژ يوربهره بهبود ،يكيالكتر هينقل ليوسا ديخر ر،يدپذيتجد

	
  2020-2015 ساالنه، يهاافزوده و جهاني ظرفيت شركتي، تجديدپذير يهاانرژي هايPPA 62 ريتصو

  .شوندمين) قرارداد خريد برق ( محل در برق ديخر يقراردادها شامل و شوندمي ارائه) DC( ميمستق انيجر در هاداده

 طيشرا دنبال به قبالً هاشركت. افتي ادامه 2020 سال در شد، آغاز شيپ سال سه اي دو از كه يشركت منابع يبازارها در روند
 ديتول تيظرف و هااستيس ،يفناور در بالقوه راتييتغ گرفتن نظر در يبرا قرارداد خريد برق  يقراردادها در رتريپذ انعطاف

 كه كردند تقاضا به شروع دارانيخر ن،ايبر عالوه. توافق. بگذارد ريتأث عمر طول در بازار يهامتيق بر تواندمي كه بودند ديجد
  .دهند ارائه ساله 10 استاندارد قرارداد از تر كوتاه مدت يبرا را ييقراردادها يانرژ دهندگان ارائه

 يتقاضا با برق عرضه آن در كه كردند، "ساعته 24 مصرف قيتطب" كرديرو اتخاذ به شروع هاشركت از ايندهيفزا تعداد
 يبانيپشت يانرژ رهيذخ توسط كه دارد ديخورش و باد يانرژ هوشمند تيريمد به يبستگ بار تعادل ناي.دارد مطابقت بالدرنگ

 ،Vattenfall يسوئد يانرژ دهنده ارائه و) متحده االتيا( كروسافتيما نيب توافقات شامل 2020 سال در معامالت. شودمي
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 برق نيتام يبرا را خود هدف گوگل سال، طول در نيهمچن. بود Statkraft ينروژ يانرژ شركت و) آلمان( ملريدا نيب و
 نهيبه يهازمان به را داده مركز فيوظا كه كرد يمعرف را ديجد يمحاسبات ستميس كي و كرد اعالم ساعته 24 صورت به خود
  .دهديم رييتغ يديخورش و يباد برق ديتول يبرا

 طور به كه ياگلخانه يگازها انتشار به و اندكرده خود نيتام يهارهيزنج ييزدا كربن يبرا تالش به شروع نيهمچن هاشركت
 كي توسط ميمستق شده ديتول انتشارات بر عمدتاً قبالً يشركت يابي منبع. كننديم يدگيرس هستند، آن مسئول ميرمستقيغ

 شده متمركز كنندمي نيتأم را شركت يانرژ يازهاين كه يانرژ دكنندگانيتول از ايگلخانه يگازها انتشار نيهمچن و شركت
 دست، نييپا هم و باالدست در هم خود، نيتام رهيزنج يشركا از بزرگ يهاشركت از ياندهيفزا تعداد حال، نايبا. بود
  .كنند نيتام ريدپذيتجد يهايانرژ با را خود اتيعمل تا خواهنديم

 4 كه بودند كرده امضا شركت كننده نيتام پاك يانرژ برنامه با اپل ياصل كننده نيتام 40 از شيب ،2021 سال لياوا از
 قرارداد خريد برق  نيتام كوچكتر، كننده نيتام يهاشركت يبرا اما. دادمي پوشش 2020 سال در را برق تيظرف گاواتيگ
 شامل عيتجم معامالت. است بوده چالش كي بازار، اهرم و منابع كمبود ليدل به بزرگ يهاشركت مانند مطلوب طيشرا با

  .است كرده ارائه حل راه كي بزرگ شركت خود

قرارداد خريد  از استفاده امكان يبرا را خود نيقوان اروپا هياتحاد سراسر در يانرژ يمل يهاكننده ميتنظ ،ايمنطقه صورت به
 يشركت دارانيخر اروپا، در. كردند هماهنگ متحده االتايبازار با مشابه واحد بزرگ بازار كي جادايهدف با يفرامرز يهابرق

 ناسازگار است ممكن كه هستند مواجه يمتفاوت يمل مقررات با و هستند مختلف يكشورها در اغلب يانرژ كنندگان نيتام و
 ها،چالش ناياز يبرخ به پرداختن يبرا. شوند مانع يمرز برون شبكه اتصاالت فقدان ليدل به است ممكن نيهمچن آنها. باشند

 دستورالعمل توسط كه بود توسعه دست در 2020 سال انيپا در يفرامرز يهاقرارداد خريد برق يبرا يياروپا واحد بازار كي
  .شد كيتحر يياروپا سبز توافق با و اروپا هياتحاد ريدپذيتجد يهايانرژ ديجد

 كه يحال در. است مانده يباق اروپا و متحده االتايشرويپ يبازارها از فراتر يمناطق در يشركت منابع نيتام يبرا هاچالش
 ناييهاشركت كرد، گزارش 2020 و 2019 يهاسال در را RE100 در تيعضو شيافزا نيشتريب هيانوسياق و ايآس منطقه
 جهينت در ريدپذيتجد يانرژ يهايفناور يباال نسبتاً يهانهيهز جمله از كردند، ييشناسا را بازار و ينظارت موانع منطقه

 مانند يشركت يابي منبع يهاسميمكان نبودن دسترس در بزرگ چالش كي گر،يد يجاها در. نامطلوب استيس يهاچارچوب
  .است بوده سنگاپور و هيروس ونيفدراس كره، يجمهور وزلند،ين په،يتا نيچ ن،يچ ن،يآرژانت

  .است افتهي شيافزا 2020 سال در درصد 18 ديجد ريدپذيتجد يشركتها يهاقرارداد خريد برق تيظرف

  يتجار يهاگروه و شركت يهانمونه 1.38.

 از يبخش آنها از ياريبس. بزرگتر يهاشركت انيم در ژهيو به افت،ي شيافزا 2020 سال در ريدپذيتجد برق يشركت منابع
 5.1 با 2020 سال در آمازون. افتي شيافزا آن عضو شركت 60 از شيب 2020 سال در كه هستند RE100 گروه

 قرارداد خريد برق  داريخر نيشروتريپ) يباد برق گاواتيگ 2.0 و) PV( يديخورش كيفتوولتائ برق گاواتيگ 3.1( گاواتيگ
 TSMC، 1.2( وانيتا يدهامهين ديتول شركت و) گاواتيگ 3.0( توتال آن از پس ،10 جعبه. بود 2020 سال در يشركت

 يدانمارك يانرژ كننده نيتام با را) مگاوات مگاوات، 920( جهان شده ثبت قرارداد خريد برق  نيبزرگتر TSMC). گاواتيگ
rsted كرد امضا شود، ساخته پهيتا نيچ سواحل در است قرار كه يفراساحل يباد برق پروژه يبرا.  



	رهايدپذيتجد يبرا يتجار يتقاضا: يژگيو –فصل هشتم 

	
26

 گوگل از باالتر و ديرس اول گاهيجا به يشركت قرارداد خريد برق  گاواتيگ 7.5 با سال طول در آمازون ،يتجمع اساس بر
 هوندا، شامل عيتجم قرارداد خريد برق  كي توجه قابل نيهمچن. گرفت قرار) گاواتيگ 5.9( بوك سيف و) گاواتيگ 6.6(

AT&T، متحده االتايدهنده توسعه از يديخورش يانرژ گاواتيگ 1.3 يبرا گريد شركت نيچند و گوگل دونالد، مك 
Invenergy بود.  

 به را ريدپذيتجد يهايانرژ يجهان منابع ازميين حدود رياخ يهاسال در) ICT( ارتباطات و اطالعات يفناور يهاشركت
 كرده جادايبرق يبرا را يرشد به رو يتقاضا آنها داده انتقال يهاشبكه و داده مراكز روزافزون رشد. اندداده اختصاص خود
 و يشركت منابع تيفعال كانون به ICT بخش. دهدمي ليتشك را 2020 سال در يجهان برق مصرف از ٪1 حدود كه است
 يانرژ نيتام يبرا ريدپذيتجد يدروژنيه از استفاده با كروسافتيما ،2020 سال در مثال، عنوان به. است شده ليتبد ينوآور

 تيظرف نيتام يبرا يزليد يژنراتورها يجا به آن از دارد قصد و كرد شيآزما خود، داده مراكز از يبرخ در يسوخت يهاليپ
  .كند استفاده بانيپشت برق

  .10 پاورقي

  ريدپذيتجد برق از آمازون يابي منبع

 در پروژه 127 مجموع در قاره، چهار و كشور هشت در ديجد پروژه 26 ليتكم با 2020 سال در) متحده االتيا( آمازون
 در شده امضا قرارداد نيبزرگتر. شد ليتبد جهان در يشركت منابع نيتام در شرويپ شركت به 2020 سال در جهان، سراسر
 يبرا ساله 	10قرارداد خريد برق  كي) امروز به تا اروپا در ييايدر يباد شركت قرارداد خريد برق  نيبزرگتر و( 2020 سال
 يبرا را ييهاقرارداد خريد برق نيهمچن آمازون. بود آلمان در rsted يمگاوات 900 يفراساحل يباد مزرعه از مگاوات 250
 در آمازون يگذار هيسرما نيبزرگتر ،2021 هيفور در. كرد امضا ENGIE يفرانسو شركت از يديخورش PV مگاوات 650
 مگاوات 380 تيظرف به HKN‐Shell يفراساحل باد پروژه با قرارداد خريد برق  كي امروز، به تا ريدپذيتجد يهايانرژ

  .شود عرضه نيآنال صورت به 2024 سال در رودمي انتظار كه بود هلند در) پروژه كل تيظرف نصف(

 نيتام 2030 سال تا ريدپذيتجد يهايانرژ با را خود داده و عيتوز مراكز و دفاتر تمام كه است نايآمازون شده اعالم هدف
 كه را Pledge	Climate	The شركت ناي،2019 سال در. برساند صفر به را خود يانرژ يازهاين 2040 سال تا و كند
 سال تا اندشده متعهد كه) 2021 سال لياوا از( ييهاشركت. كرد سيتأس بود، بزرگ ائتالف 50 از شيب از متشكل يائتالف

 منظم گزارش يبرا الزامات كردن برآورده شامل ناي.شوند ليتبد خالص صفر كربن انتشار با ييوكارهاكسب به 2040
 و) هابخش همه در ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده جمله از( سيپار توافق يراستا در ييزداكربن يهاياستراتژ شرفت،يپ

 عرضه يبرا يدالر ارديليم 2 صندوق كي شامل نيهمچن ابتكار ناييريگ اندازه قابل يهاجبران و. است ياضاف موارد
  .است يانرژ كارآمد يهايفناور و ديجد ريدپذيتجد يهايانرژ

  صنعت در ريپذ ديتجد شيسرما و شيگرما 48.

 يهايورود ليتبد يبرا عمدتاً كه كننديم استفاده) يحرارت يانرژ( شيسرما و شيگرما يندهايفرآ از يديكل صنعت نيچند
 مواد و كاغذ ريخم و كاغذ وم،ينيآلوم مان،يس ،ييايميش مواد فوالد، و آهن از عبارتند نهااي .است محصوالت به خام مواد
 درصد 10 حدود كه اندداشته يصنعت يهابخش ناياز ياريبس به يمحدود نفوذ تنها ريدپذيتجد يهايانرژ. تنباكو و ييغذا
 نيتام يستيز يانرژ منابع از درصد 90 ر،يدپذيتجد سهم ناياز. دهنديم ليتشك را يصنعت يحرارت يانرژ يتقاضا كل از
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  .شودمي

 چهارم سه حدود مقدار، ناياز. است داده اختصاص خود به را يانرژ يينها مصرف كل از درصد 34 صنعت ،2020 سال در
). شوديم استفاده يحرارت يانرژ ديتول يبرا آن از يبخش( تهيسيالكتر صورت به هيبق و ميمستق يحرارت يتقاضا صورت به
  . شودمي انجام برق با صنعت در شيسرما تمام باًيتقر

 برق شامل آنها. دارد وجود يصنعت شيسرما و شيگرما يازهاين رفع يبرا ريدپذيتجد يانرژ يهايفناور از يعيوس فيط
 يگرما ،ييگرما نيزم يگرما قيطر از ميمستق يكاربردها و ريدپذيتجد يگازها ر،يدپذيتجد يهايانرژ بر يمبتن يرسان
  .هستند مدرن يستيز يانرژ و يديخورش يحرارت

 كاغذ و كاغذ ريخم و تنباكو ،ييغذا عيصنا در حاضر حال در يستيز يانرژ از استفاده يبرا مناسب يفن و يتجار يهانهيگز
 ومينيآلوم صنعت در. ازين مورد نديفرآ ترنييپا يدما و يآل پسماند يجانب محصوالت بودن دسترس در لطف به دارد، وجود

 ريدپذيتجد برق از استفاده يبرا "بخش نگيكوپل" يهافرصت هم و يكيالكتر قوس يهاكوره از استفاده هم ،يرآهنيغ فلزات و
  .است رشد حال در

 يگرما به يتوجه قابل طور به حاضر حال در مانيس و ييايميش مواد فوالد، مانند صنعت يهابخش نيبرتر يانرژ حال، نايبا
 دارند، را دما يازهاين نيباالتر كه ييآنها. دارند را خود خاص يحرارت يانرژ يازهاين كدام هر. ستندين يمتك ريپذ ديتجد

  .است دهيرس درصد 80 از شيب به بخش سه ناياز كي هر در كه هستند يمتك يليفس يهاسوخت به شدت به عموماً

 يباال ذاتاً سطح ليدل به عمدتاً كه است، متفاوت برق ديتول با يتوجه قابل طور به يصنعت يحرارت يانرژ كار و كسب ييايپو
 اغلب يانرژ و كننديم تيفعال يمحل يبازارها در اغلب شيسرما و شيگرما بخش يهاشركت. است صنعت در يمصرف خود
 ازين مورد يحرارت يانرژ همزمان طور به يصنعت يانرژ كنندگان مصرف ب،يترت نايبه. شوديم ديتول تقاضا نقطه در ماًيمستق
 نيبنابرا. كنند هيته بازار از را آن باشند مجبور نكهايبدون كنند،مي مصرف و ديتول محل در شيسرما و شيگرما يبرا را خود
  .است يحرارت يانرژ يبرا هنجار كي خود ديتول

 نادر هستند، ريدپذيتجد برق يشركت منابع مشابه كه ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا هيته يهاسميمكان ،يحرارت يندهايفرآ در
 يستيز يانرژ از استفاده شامل يصنعت ريدپذيتجد يگرما يهاپروژه شتريب. است شده ظاهر هاشرفتيپ از يبرخ اگرچه است،

 يتقاضا از ٪87) النكايسر( Plantations	Elpitiya ،2020 سال در مثال، عنوان به. است يديخورش يحرارت يگرما و
 ،)ديكن مراجعه 11 كادر به( كرد نيتام يمحل ثالث شخص كنندگان نيتام و مدرن يستيز يانرژ از استفاده با را خود يگرما

 جمله از. كرد برآورده ريپذ ديتجد يهايانرژ از استفاده با را خود يگرما يتقاضا از ٪42) شياتر( Brewery	Goess و
 792 از شيب مجموع با يديخورش يحرارت ستميس 900 به كينزد جهان، سرتاسر در. يديخورش يحرارت ساتيتاس از

 كيمكز ن،يچ در متمركز ديجد يهاپروژه با كردند،يم نيتام 2020 سال انيپا تا را يصنعت نديفرآ يگرما يحرارت مگاوات
  . آلمان و

 شيگرما كنندگاننيتام از ريدپذيتجد يحرارت يانرژ هيته دارند، يكمتر حرارت به ازين كه يصنعت يهابخش يبرا گريد نهيگز
 يبرا يصنعت يحرارت يتقاضا از درصد 11 دانفوس، دانمارك، يصنعت شركت نيبزرگتر ،2020 سال در. است يامنطقه

 يبرا را ريدپذيتجد يحرارت يانرژ شركت ناي.كرد نيتام افتيباز و ريدپذيتجد ايمنطقه شيگرما از را خود ديتول يندهايفرآ
 سال تا كه هدف نايبا كند،يم هيته كنند،يم ديتول محصوالت ريسا و يانرژ يوربهره يفناور كه خود يهاكارخانه از ياريبس

  .شود يخنث كربن از جهان سطح در خود شيسرما و شيگرما يازهاين در 2030
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 خواهد ريدپذيتجد برق از فراتر 2021 سال اواسط از آن GO نامهيگواه ستميس كه كرد اعالم اروپا هياتحاد ،2020 سال در
. اروپا سبز قرارداد و منطقه ريدپذيتجد يهايانرژ دستورالعمل با مطابق شود،مي ريدپذيتجد شيسرما و شيگرما شامل و بود
 در »كربن كم يهاسوخت« ريسا و ومتانيب از استفاده با يصنعت يحرارت يانرژ يبرا REC بازار كي ،يشمال يكايآمر در

  .بود توسعه دست در 2020 سال

  .شدمي شيآزما منطقه در كوچك يشيآزما صورت به بازار Green‐e شده يگواه سوخت يگواه استاندارد

  .افتندي گسترش يحرارت يانرژ به 2020 سال طول در يطيمح ستيز يهايژگيو يگواه يبازارها

  .11 پاورقي

  Elpiya مزارع در ريدپذيتجد يگرما يابي منبع

Elpiya	Plantations	PLC	 EPP بر عمدتاً و كندمي تيفعال منطقه 13 در كه است النكايسر مزارع شركت كي 
 خشك و شدن پژمرده يبرا شده گرم يهوا EPP يحرارت يانرژ ياصل ازين. است متمركز كرپ كيالست و يچا ديتول يرو

 درجه 100 تا) گراديسانت درجه( گراديسانت درجه 50 نيب ندهايفرآ ناييبرا ياتيعمل يدما. است يچا يهابرگ شدن
  .شودمي استفاده مواد از سطح رطوبت ريتبخ يبرا نديفرآ يگرما از ك،يالست ديتول در. است گراديسانت

EPP در 7 هدف جمله از متحد، ملل سازمان داريپا توسعه هدف شش حول كه است كرده نيتدو يداريپا ياستراتژ كي 
 يمصرف يحرارت يانرژ ٪100 2030 سال تا كه است نايEPP هدف. است شده نيتدو پاك، و صرفه به مقرون يانرژ مورد
 يبرا EPP توده ستيز ساالنه استفاده ،2020 سال در. كند نيتام يديتول خود داريپا توده ستيز هياول مواد از را خود

 خود توده ستيز مواد از را آن از درصد 23	EPP. دادمي ليتشك را شركت يمصرف يانرژ كل از ٪88 يحرارت يكاربردها
  .كرد هيته داريپا توده ستيز كنندگان نيتام ريسا از را هيبق و - شده كن شهير پتوسياكال و كيالست درختان عمدتاً -

 كينزد ،2020 سال تا. است يجنگلدار تيريمد برنامه قيطر از خود توده ستيز سوخت چوب به اتكا شيافزا EPP هدف
 استفاده به ازين و ييفضا يهاتيمحدود به توجه با حال، نايبا. است شده كشت منظور ناييبرا يدرخت گونه هكتار 400 به
 يانرژ اهداف با مزرعه يهاشركت از ياريبس مانند ،EPP اش،يتجار محصوالت رشد يبرا شركت موجود يهانيزم از

  .كند يداريخر كنندگاننيتام ريسا از را يتوجه قابل توده ستيز هياول مواد ديبا همچنان مشابه، ريدپذيتجد يحرارت

  يتجار يهاگروه و شركت يهانمونه 58.

 از يبرخ حال، نايبا. شوديم افتي ترنييپا ييدما يازهاين با عيصنا در نديفرآ يگرما در ريدپذيتجد يانرژ سهم نيشتريب
 يبرخ در ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده شيافزا يبرا را يابتكارات دارند، باال يدما با يگرما به ازين كه بر يانرژ يهابخش

 ومينيآلوم نيتام يبرا) آلمان( BMW تعهد شامل 2021 سال لياوا از ومينيآلوم صنعت در اقدامات. اند كرده آغاز بازارها از
 ر،يدپذيتجد يهايانرژ و ومينيآلوم شركت كي ،)نروژ( Hydro	Norsk اعالم و يديخورش يانرژ از استفاده با شده ديتول
  .آن ومينيآلوم يهاكارخانه از يبرخ يبرا ريپذ ديتجد دروژنيه. است استفاده و توسعه يبررس حال در نكهايبر يمبن

 سال لياوا در. بود توسعه دست در كشورها ريسا انيم در سوئد و آلمان در ريدپذيتجد دروژنيه از فوالد ديتول يهاپروژه
 در. كرد تيفعال به شروع باد يانرژ از شده ديتول دروژنيه از استفاده با Salzgitter يآلمان فوالد كننده ديتول ،2021
 با ميمستق افتهي كاهش آهن نديفرآ اساس بر را فوالد ديتول 2026 سال در است قرار HYBRIT شينما كارخانه سوئد،
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 يدولت تيحما از 2016 سال در آن يانداز راه زمان در يتجار يگذار هيسرما ناي.كند آغاز ريپذ ديتجد دروژنيه از استفاده
 آهن سنگ كننده ديتول ،SSAB ساز فوالد انيم در. است يدالر ارديليم 46 و ساله 20 يهمكار كي و شد برخوردار يقو

 كرد اعالم Steel	Green	H2 يسوئد شركت ،2021 سال لياوا در. Vattenfall برق و آب شركت و LKAB يدولت
  .كرد خواهد ديتول فوالد ريدپذيتجد دروژنيه از استفاده با زين 2024 سال از كه

 ريدپذيتجد يحرارت يهمكار. دارد وجود صنعت در ريدپذيتجد يهايانرژ از استفاده از تيحما يبرا يتجار ائتالف چند
)RTC (و كنند، هيته كنندگاننيتام از را ريدپذيتجد يحرارت يگرما كه كنديم متعهد را يخصوص و يدولت بخش ياعضا 

 دسامبر در. كنند كمك ريدپذيتجد يگرما يهاسميمكان و يشركت منابع يبازارها توسعه در RTC كار يارتقا به نيهمچن
  .شد RTC عضو شركت نيكمي و ستيب) متحده االتيا( دكر اند بلك ياستنل ،2020

 نياول ،Steel، SteelZero	Responsible ابتكار مشاركت با ،Group	Climate	The دسامبر، ماه در نيهمچن
 كه شودمي ييهاشركت شامل SteelZero. كرد يانداز راه را يصنعت يحرارت يانرژ بخش در خود نوع در يتجار ائتالف
 از ٪50 رهيذخ اي نييتع ه،يته يبرا يانيم يتعهد و كنند هيته را صفر خالص فوالد ٪100 ،2050 سال تا اند شده متعهد

 ييهابخش كرد كار به شروع فوالد ديخر شركت عضو هشت با SteelZero. دارند 2030 سال تا خود صفر فوالد خالص ازين
 آن ياصل هدف كه يحال در. ريدپذيتجد يهايانرژ توسعه و فوالد ديتول مستغالت، و امالك توسعه ساز، و ساخت جمله از

 ييهااستيس و ريدپذيتجد يهايآور فن در شتريب يگذار هيسرما يبرا نيهمچن اما است، تقاضا سمت در كار و كسب تيهدا
  .كندمي يالب صفر كربن به فوالد صنعت گذار ليتسه يبرا

  نقل و حمل در رهايدپذيتجد 68.

 ناياگرچه. يهوانورد و ييايدر يرانيكشت آهن، راه جاده،: است ياصل بخش چهار شامل نقل و حمل يبرا يانرژ از استفاده
 يتقاضا هستند، روبرو يفردمنحصربه يهاچالش با و كننديم استفاده ريدپذيتجد يهايانرژ از يمتفاوت ريمقاد از هابخش
  .است افتهي شيافزا 2020 سال در هابخش همه در عموماً ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا وكاركسب

  ايجاده نقل و حمل 1.68.

 يخودروها جمله از شركت، هينقل ليوسا ناوگان شامل عمدتاً ياجاده ونقلحمل در ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا يتجار يتقاضا
 يبار يهاونيكام مانند( نيسنگ هينقل ليوسا ،»ليما نيآخر« اي مدتكوتاه ليتحو يهاون ،يااجاره هينقل ليوسا ،يشركت
 يهاندهيآال كل ازميين ناوگان هينقل ليوسا. ژهيو هينقل ليوسا و يتاكس ،.است اتوبوس ،)زباله يهاونيكام و مدتيطوالن
 را خودرو يجهان فروش از درصد 20 تنها نكهايرغميعل دهند،مي ليتشك را جهان سراسر در ايجاده نقل و حمل از يناش
  .دهندمي ليتشك

 نيتأم با اي يداخل موتور كي در ريدپذيتجد دروژنيه اي يستيز يهاسوخت احتراق قيطر از تواننديم ريدپذيتجد يهايانرژ
 طول در يتجار يتقاضا نيشتريب. كنند يرسان سوخت ياجاده هينقل ليوسا به ر،يدپذيتجد بر يمبتن برق با خودروها يانرژ
 متعهد و دادند شيافزا را خود ناوگان هاشركت از ياريبس كه يطور به بود،) EVs( يكيالكتر هينقل ليوسا يبرا 2020 سال
 يسو از تقاضا). نبود مرتبط ريدپذيتجد برق به ماًيمستق لزوماً ناياگرچه( دهند رييتغ را يبرق يخودروها ٪100 كه شدند
 يانرژ و افتي شيافزا بازارها يبرخ در زين بودند يتجار ناوگان در يستيز يهاسوخت از استفاده دنبال به كه ييوكارهاكسب
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  .ماند يباق ونقلحمل بخش در ريدپذيتجد يانرژ كنندهمشاركت نيبزرگتر يستيز

 2020 سال در خودروها ناياز درصد 4 از كمتر اما هستند، يشركت يخودرو 6 شده، فروخته يخودرو 10 هر از اروپا، در
 را اروپا يهاجاده در يكيالكتر يخودروها از درصد 59 ناوگان هينقل ليوسا ،2021 سال لياوا در. بودند يبرق يخودروها

 كمبود ليدل به عمدتاً فهيوظ يخودروها. بودند نيسنگ يكيالكتر يخودروها نايازميك اريبس تعداد اما دادند،مي ليتشك
 جمله از ديجد يكيالكتر نيسنگ هينقل ليوسا از ايمجموعه 2021 سال لياوا در حال، نايبا. است بازار در ييهامدل نيچن

 و هارساختيز رايز افت،ي شيافزا 2020 سال در زين نيسنگ يخودروها در عيما وگازيب جذب. شد يزير برنامه مهين تسال
  .كرد رشد يناوياسكاند در ژهيو به ،يفناور نايدر يگذارهيسرما

 شيآزما يبرا را هينقل ليوسا از يكوچك سهم ابتدا اند،داده نشان عالقه خود ناوگان كردنيبرق به هاشركت كه ييجا در
 ستگاهايرساختيز بودن دسترس در جمله از( انبار شارژ يهاتيقابل و هينقل لهيوس بودن مناسب راننده، يراحت و احساس

 نهيهز و) زليد/نيبنز نيگزيجا سوخت به نسبت ژهيو به( خودرو يهانهيهز مانند يعوامل نيهمچن آنها. كننديم يبرق) شارژ
 يمال يهامدل و خود ناوگان در يبرق يخودروها ادغام ياتيعمل مالحظات ه،ينقل لهيوس محدوده نيهمچن و ت،يمالك كل

  .رنديگمي نظر در را خودرو ديخر يبرا مناسب

 از شيب در كه ييهاشركت انيم در ژهيو به است، كرده كمك ناوگان يرسان برق عيتسر به نيهمچن انتشار ياستانداردها
 ماتيتصم بر ييهاتيمحدود و استانداردها نيچن. كنندمي تيفعال جهان سراسر يشهرها در "صفر يندگيآال منطقه" 300
  .است گذاشته ريتأث مناطق از ياريبس در نيهمچن و هاونيكام يبرا وگازيب در يگذار هيسرما يبرا يتجار

 نهااي.دارد يخاص تيمز را يكيالكتر اسيمق شيافزا كه هستند يفردمنحصربه يهايژگيو يدارا شركت يخودروها ناوگان
 يكيالكتر شارژ تيريمد از كه ييهاتوقف و ثابت مقاصد شده، يط مسافت بودن ثابت سفرها، بودن ينيب شيپ قابل از عبارتند

 ليدل به توانديم زين برق به آنها انتقال ها،شركت ناوگان هينقل ليوسا از استفاده يباال نرخ به توجه با. كنندمي يبانيپشت
  .باشد ياقتصاد يمنطق بلندمدت در يبرق يخودروها با مرتبط سوخت و ينگهدار س،يسرو يهانهيهز كاهش

 تمام باًيتقر ،2020 سال لياوا از. است بوده اتوبوس يبرا عمدتاً يتجار يتقاضا ،يدروژنيه يسوخت ليپ هينقل ليوسا يبرا
 و اهداف اتخاذ به شروع كشورها از يبرخ حال، نايبا. بود يليفس يهاسوخت اساس بر جهان سراسر در شده ديتول دروژنيه
 استيس فصل در 5 جدول و هاستميس يساز كپارچهي فصل به. (اندكرده ريدپذيتجد دروژنيه از تيحما يبرا ييهااستيس

 زده نيتخم دالر ارديليم 1.5 به و افتي كاهش 2020 سال در درصد 20 دروژنيه در يگذار هيسرما.) ديكن مراجعه
 865 از يگذار هيسرما كه بود يدروژنيه يسوخت سلول يهااتوبوس يبرا تقاضا در ديكوو از يناش ركود از يناش امر ناي.شد
  .افتي كاهش دالر ونيليم 400 به دالر ونيليم

  يتجار يهاگروه و شركت يهانمونه

 سال در. كردند اقدام ايجاده نقل و حمل در ريدپذيتجد يهايانرژ از خود ميمستق استفاده شيافزا يبرا هاشركت از يبرخ
 500 از شيب در شد، ديتول ماندهيباق خام مواد و خام مواد از) فنالند( Neste توسط كه "من ديتجد قابل زليد" ،2020

 كنندگان مصرف و مشاغل دسترس در متحده االتاياورگان و ايفرنيكال يهاالتايدر و اروپا سراسر در يرسان سوخت گاهيجا
 از يبخش عنوان به را MY ريدپذيتجد زليد از استفاده تا كرد يهمكار Neste با فنالند IKEA. گرفت قرار يخصوص
 شركت و هلند دونالد مك. كند آغاز 2025 سال تا يندگيآال بدون ليتحو به يابيدست يبرا خود تر گسترده ياستراتژ
 هيته MY ساخت يبرا دونالد مك از را مستعمل يآشپز روغن تا كردند يهمكار Neste با زين) آلمان( HAVI كيلجست
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: دادند گسترش را وگازيب از خود استفاده هاشركت ن،ايبر عالوه. HAVI ليتحو يهاونيكام يبرا ريپذ ديتجد زليد. كنند
 را ومتانيب سوخت با هينقل لهيوس پنج تا شد كيشر 2020 سال لياوا در Edison و IVECO، LC3 با Lidl مثال، يبرا
  .كند يمعرف Lidl ييايتالايناوگان در استفاده يبرا

 ،2020 سال از. كردندمي استفاده ريپذ ديتجد برق بر يمبتن يكيالكتر ناوگان هينقل ليوسا از زين هاشركت از ياريبس
Deutsche	Post	DHL شركت ناي2021 سال لياوا در و كردمي اداره را آلمان در يبرق يخودروها ناوگان نيبزرگتر 

. كندمي نيتام ريدپذيتجد برق با هينقل لهيوس 80000 از شيب با را خود ليتحو ناوگان كل 2030 سال تا كه كرد اعالم
	First نيب مشترك يگذار هيسرما كي متحده، االتايدر Student، First	 Transit و NextEra	 Energy	

Resources يخودروها به يشمال يكايآمر سراسر در اتوبوس 55000 از شيب انتقال يبرا را يطرح 2021 هيژانو در 
  .كردند اعالم ريدپذيتجد يبرق

 ،2021 سال لياوا از. اندآمده ديپد داربرق و شده ييزداكربن ونقلحمل از تيحما يبرا يتجار يهايهمكار و هاائتالف
 يهارساختيز نصب اي/و برق به 2030 سال تا را خود ناوگان كه بودند شده متعهد EV100 قيطر از شركت 100 از شيب

 شيب كه است داده قرار هدف را ايجاده نقل و حمل بخش در انتشار كاهش نقل و حمل ييزدا كربن اتحاد. دهند رييتغ شارژ
 انتشار ناينقل، و حمل يتقاضا شيافزا ليدل به نقل؛ و حمل ايگلخانه يگازها انتشار. دهدمي ليتشك را بار درصد 60 از
 نيتام دار،يخر يهاشركت با Zero	to	Drive برنامه متحده، االتايدر. دارد قرار 2050 سال تا شدن برابر دو ريمس در

 -. كندمي يهمكار صفر يبرا يتجار يتقاضا يارتقا يبرا يمل و منطقه شهر، سطح در يدولت يهاسازمان و يانرژ كنندگان
  .صفر به كينزد يندگيآال و يندگيآال با هينقل ليوسا ريسا و هااتوبوس ،هاونيكام

  يلير نقل و حمل 2.68.

 را يلير شبكه يهارساختيز كه است يخصوص بخش يهاشركت و يدولت يهاشركت از يبيترك يلير ونقلحمل صنعت
 در ونقلحمل بخش نيتريبرق يلير. كننديم ارائه را يبار و يمسافر خدمات و كننديم ديتول قطار كنند،يم ارائه و توسعه
 كار برق يروين با يلير ونقلحمل از درصد 50 و يمسافر آهنراه از درصد 75 حدود 2019 سال از و است جهان سطح

 يبرا يتجار يتقاضا. باشد ريدپذيتجد جهان سراسر در يلير برق چهارم كي از شيب كه شوديم زده نيتخم. كنديم
 ريپذ ديتجد برق و يستيز يهاسوخت از ميمستق استفاده بر كامل طور به باًيتقر يلير نقل و حمل در ريدپذيتجد يهايانرژ

 انتشار يبرا را ياهداف شركت دو حداقل. است داده رخ زين ريپذ ديتجد دروژنيه در ييهاشرفتيپ اما است، شده متمركز
 تا ايتانيبر در مستقر شبكه آهن راه و 2030 سال تا هند آهن راه: اند كرده نييتع 2020 سال طول در صفر كربن خالص
  .2050 سال

  يتجار يهاگروه و شركت يهانمونه

) ايتانيبر( گروپ نيرجيو ،2007 سال در. است شده آغاز قطارها در ريدپذيتجد يهايانرژ از ميمستق استفاده كه است يمدت
 هند از ييهابخش در قطارها و كرد، ياندازراه ايتانيبر در را يستيز سوخت با يياروپا منظم يمسافر قطار سيسرو نياول

 خدمات يبرا زليوديب عرضه به شروع) متحده االتيا( تيال و پاور دايفلور. كننديم كار زليوديب با 2015 سال از حداقل
 زليوديب قطار 18 ارائه يبرا را يقرارداد) فرانسه( Arriva سال، آن در نيهمچن. 2017 سال در يشهر نيب پرسرعت يلير

  .ديرس انيپا به 2020 هيژوئ در زيآم تيموفق شاتيآزما و شد برنده 2020 سال از هلند به ديجد
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 از را يبرق يقطارها توانندمي هستند، ريدپذيتجد برق از استفاده با ييزدا كربن دنبال به كه يلير نقل و حمل يهاشركت
 مجبور است ممكن كنند، نيتام ريدپذيتجد يهايانرژ از را خود برق بخواهند اگر حال، نايبا. كنند يداريخر دكنندگانيتول

 ريدپذيتجد يانرژ تيظرف در ماًيمستق هاشركت موارد، يبرخ در. باشند وابسته شبكه رساختيز دهندگان ارائه به شوند
 درآباديح لير مترو با) هند( يانرژ آمپ ،2020 سال لياوا در. كنند نيتأم را خود يهاتيفعال برق تا اندكرده يگذارهيسرما

 شركت نيبزرگتر. شد كيشر آهن راه اتيعمل يانرژ نيتام يبرا يمگاوات 7.8 يديخورش كيفتوولتائ روگاهين كي نصب يبرا
 و كرد آغاز ياتيعمل استفاده يبرا 2013 سال در را يديخورش يانرژ در يگذار هيسرما ژاپن، شرق آهن راه ژاپن، آهن راه
 يبرا خود هدف به تا دهد شيافزا ريدپذيتجد يانرژ از را خود سهم دارد قصد كه كرد اعالم شركت ناي2021 سال لياوا در

  .برسد 2050 سال تا صفر كربن دياكس يد انتشار

 نياول يرو بر شيآزما ،2020 مارس و هيفور نيب. اند كرده شيآزما سبز دروژنيه با يلير يهاشركت از ايندهيفزا تعداد
 تيموفق با توانستند يهلند و يفرانسو يهاشركت از يگروه رايز كرد، شرفتيپ جهان ريدپذيتجد يدروژنيه يمسافر قطار
  .كنند يريگسوخت) هلند( نگنيگرون در را قطار

 اسيمق در ريدپذيتجد دروژنيه كارخانه كي توسعه يبرا) هلند( Gasunie با يهمكار به) فرانسه( ENGIE يانرژ شركت
 به زليد از هلند شمال در يمسافربر يقطارها رييتغ يبرا مدت يطوالن فشار كي از يبخش عنوان به نگن،يگرون در بزرگ

 هيسرما كي 2021 سال لياوا در FNM نقل و حمل شركت و Power	Green	Enel ا،يتالايدر. داد ادامه سبز دروژنيه
 H2IseO پروژه از يبخش عنوان به ،يلمبارد يلير شبكه يبرا سبز دروژنيه يهانهيگز توسعه يبرا مشترك يگذار
  .دادند ليتشك استان در دروژنيه دره جاداييبرا

  ييايدر نقل و حمل 3.68.

 به عالقه و است شده متمركز يستيز يهاسوخت بر عمدتاً ييايدر يرانيكشت در ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا يتجار يتقاضا
 يتقاضا كل از درصد 0.1 حدود يستيز يهاسوخت ،2020 سال در. است افتهي شيافزا زين اكيآمون و ريدپذيتجد دروژنيه

 ترگران ليفس بر يمبتن يهانهيگز با سهيمقا در يستيز يهاسوخت اگرچه. دادندمي ليتشك را يرانيكشت سوخت يبرا يجهان
 نيگزيجا يفن نظر از هم و يتجار نظر از هم آنها كه شوديم باعث و ابدييم كاهش همچنان نهيهز يهاتفاوت اند،بوده

  .شوند گرفته نظر در يمناسب

  يتجار يهاگروه و شركت يهانمونه

 يسفرها يبرخ و اندداده نشان عالقه ريدپذيتجد يهاسوخت از استفاده شيافزا به يرانيكشت يهاشركت از ياندهيفزا تعداد
) كيبلژ( Nul	De	Jan گروه توسط كه يروبيال يكشت كي ،2020 ژوئن در. اندرسانده انيپا به آنها با را زيآمتيموفق ييايدر

 2000) هلند( GoodFuels و) آلمان( Solutions	Energy	MAN يهمكار با كه بود يكشت نياول شد،مي اداره
 ٪100. داد نشان را سوخت ناياز مداوم استفاده نيتر يطوالن و كرد حركت ريپذ ديتجد ٪100 يهاسوخت با ساعت
 بدون باًيتقر سفر نياول) نروژ( Autoliners	Höegh يكشت كي ،2021 مارس در. بخش نايدر ريپذ ديتجد يهاسوخت
 - ٪90 حدود در كربن انتشار كاهش - شرفتهيپ يستيز يهاسوخت از استفاده با اروپا و يجنوب يقايآفر نيب را خود كربن

  .دهد شيافزا را نقل و حمل يستيز يهاسوخت ديخر دارد قصد كه كرد اعالم شركت نايو رساند انيپا به

 بر را يشيآزما سفر كي) سوئد( Bulk	Stena يباربر شركت. بودند 2020 سال طول در يشيآزما فاز در گريد يهاشركت
 زباله يآشپز روغن اساس بر -) MR1‐100( ٪100 يستيز سوخت از استفاده با متوسط برد با كشنفت يكشت كي يرو
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 آرام انوسياق يرانيكشت. است ٪80 از شيب كربن يكل انتشار كاهش به قادر و داد انجام - GoodFuels توسط شده عرضه
 شيآزما هدف با برد انيم تانكر كي يبرا يستيز سوخت يهاپناهگاه نيتام يبرا GoodFuels با نيهمچن) سنگاپور( يشرق

 ،GoodShipping برنامه تحت. است بسته قرارداد كينزد ندهايدر هايكشت گريد يهاكالس در يستيز يهاسوخت
 يهايكشت يرو بر ييايدر يستيز سوخت شيآزما يبرا) نروژ( UECC يرانيكشت شركت با) آلمان( BMW خودروساز
UECC يخودروها حامل BMW 2020 سال در نيهمچن. شد كيشر هاندهيآال درصد 90 تا 80 كاهش هدف با، 
 پس را يرانيكشت در عيما وگازيب از استفاده شيآزما Shipping	ESL و Raahe، Gasum	SSAB يفنالند يهاشركت

 Hurtigruten و) سوئد( Preem جمله از يناوياسكاند يرانيكشت شركت نيچند توسط 2019 سال در كه ييهاتوافق از
  . .كردند آغاز شد، امضا سوخت از استفاده يبرا) نروژ(

 HySHIP وميكنسرس ،2020 سال در. افتي شيافزا ييايدر بخش در زين اكيآمون و ريدپذيتجد دروژنيه به تيفعال و عالقه
 ساخت يبرا اروپا هياتحاد بودجه از) كايآمر دالر ونيليم 9.8( وروي ونيليم 8 لهلمسن،يو ينروژ يرانيكشت شركت يرهبر به

 و شركت 14 از متشكل ShipFC وميكنسرس ن،ايبر عالوه. آورد دست به ريدپذيتجد دروژنيه يروين با يكشت هياول نمونه
 كي) 2024 سال در( يبازساز يبرا اروپا هياتحاد بودجه از) كايآمر دالر ونيليم 12.3( وروي ونيليم 10 ،يياروپا مؤسسه

  .كرد افتيدر سبز اكيآمون با جهان يسوخت سلول نياول با يفراساحل يكشت

 برنامه. كنندمي يهمكار ريدپذيتجد يهاسوخت يبرا تقاضا شيافزا يبرا) گريكدي و( يرانيكشت يهاشركت با ييايدر بنادر
 قيطر از بنادر و يرانيكشت از كربن انتشار كاهش هدف با شرو،يپ بندر 12 از متشكل يائتالف هوا، و آب بنادر يجهان اقدام

 بانك 26 متفاوت، يكرديرو در. است گريد اقدامات جمله از دوام، قابل يتجار نظر از "كربن كم يهاسوخت" شتابان توسعه
 و حمل يهاوهيش قيتشو يبرا را دونيپوز اصول ،يشمال يكايآمر و اروپا ا،يآس از صنعت برتر گرانيباز و يرانيكشت يجهان
 يانورديدر يالمللنيب سازمان انتشار كاهش اهداف يراستا در ر،يدپذيتجد يهايانرژ از شتريب استفاده جمله از دارتر،يپا نقل

  .دادند توسعه

  ييمايهواپ 4.68.

. شودمي نيتام يفرودگاه و ييمايهواپ يهاشركت از عمدتا يهوانورد در ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا كار و كسب يتقاضا
 از يكيالكترون يهاسوخت و اند افتهي توسعه يستيز يانرژ يفناور و منابع از عمدتاً) SAF( داريپا يهوانورد يهاسوخت
 نيهمچنميدو. شوندمي ديتول ريپذ ديتجد دروژنيه و) SPK اي يمصنوع كينيپاراف ديسف نفت مانند( كربن دياكس يد سنتز
  .شود استفاده يكيالكتر محركه يروين بر يمبتن يهوانورد يهاستميس يانرژ نيتام يبرا يسوخت يهاسلول در تواندمي

 شركت 40 از شيب 2020 سال انيپا تا و شد انجام 2008 سال در يهوانورد يستيز سوخت از استفاده با پرواز نياول
 6 و است شده انجام SAF از يبيترك با يتجار پرواز 315000 از شيب ،2011 سال از. كردند استفاده SAF از ييمايهواپ

 كل از درصد 0.1 از كمتر SAF حال، نايبا. است شده يداريخر يآت ديخر يقراردادها قيطر از سوخت از تريل ارديليم
  .است داده اختصاص خود به را 2020 سال در مايهواپ سوخت يتقاضا

 يهانرخ به تا شوند بيترك ليفس بر يمبتن ديسف نفت جت با ديبا معموالً يهوانورد در استفاده مورد يستيز يهاسوخت
 نهيهز ليدل به ،٪1 از كمتر به عمل در اما برسند، ٪50 به توانندمي بالقوه طور به باتيترك ناي.ابندي دست يخاص يبيترك

 دسترس در ليدل به و) باشند داشته متيق خود ديسف نفت معادل برابر پنج توانندمي هاسوخت از يبرخ( SAF يباال نسبتاً
 نيشتريب ،2020 سال انيپا تا يهوانورد يستيز يهاسوخت. هستند ٪1 از كمتر آنها، نيتر يتجار يحت محدود بودن
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 ريسا و SAF يبرا ياختصاص ياستيس يهامشوق كه ييجا بود،) متحده االتيا( ايفرنيكال و اروپا در SAF يتقاضا
 يدارا - استكهلم و اسلو آنجلس، لس زبن،يبر برگن، در - جهان سراسر در فرودگاه پنج. دارد وجود »كربن كم يهاسوخت«

  .كردنديم ارائه را منظممهين عرضه هافرودگاه ريسا كه يحال در كردند،يم عيتوز را SAF منظم طور به كه بودند يامكانات

 كوچك يماهايهواپ اي نيسرنش بدون يماهايهواپ عمدتاً ،2021مي ماه از. است افتهي شيافزا يهوانورد يساز يبرق به عالقه
 مسافر 120 از شيب حمل يبرا يكيالكتر تمام يماهايهواپ يزيربرنامه حال در هاشركت از يبرخ اگرچه بودند، شده ساخته
 ارتباط هايگذار هيسرما ناياز كي چيه تاكنون. هستند يدروژنيه يكيالكتر يماهايهواپ دنبال به گريد يبرخ. بودند
  .اند نداشته ريدپذيتجد يهايانرژ بامييمستق

  يتجار يهاگروه و شركت يهانمونه

 ييهوا خطوط ،2020 سال در. هستند خود يهوانورد داريپا يهايطلب جاه تيتقو حال در ييهوا خطوط از يبرخ
) دهدمي ليتشك را شركت سوخت يتقاضا كل از درصد 20 از كمتر كه( يداخل يپروازها تمام تا شد متعهد يناوياسكاند

 توسعه يبرا Neste سوخت دكنندهيتول و آمستردام پولياسخ فرودگاه با) هلند( KLM. دهد انجام 2030 سال تا SAF در
 نيرجيو و) آلمان( نزاهالوفت ر،اينيف ز،يروايشيتيبر ،2020 سال در. كندمي يهمكار 2022 سال تا SAF نيتام التيتسه

 ييهوا نقل و حمل يهاشركت مانند دهند، شيافزا يهوانورد يستيز سوخت يبرا را خود يتقاضا كه شدند متعهد) ايتانيبر(
 صنعت به را خود كرونا نجات بودجه صيتخص كشور چند ن،ايبر عالوه). متحده االتايهمه( اس يپ وي و فدكس ر،ايآمازون
  .)ديكن مراجعه استيس فصل در 3 يكنار نوار به. (اند كرده ريدپذيتجد يهاسوخت به تر يقو تعهد به مشروط يهوانورد

 از استفاده هاتالش نايموارد شتريب در اگرچه دادند، ادامه يدروژنيه و يكيالكتر يماهايهواپ توسعه به نيهمچن هاشركت
 يبرا يكيالكتر شرانهيپ برنامه كي يانداز راه از كيالكتر تيرا ،2020 سال در. كندمين مشخص را ريدپذيتجد يهايانرژ

) CST( فردا يبرا پاك آسمان بر يمبتن يتجار ائتالف	.داد خبر EasyJet حامل يبرا يصندل 186 يمايهواپ كي توسعه
 رباس،ايجمله از ،يهوانورد شركت 90 به كينزد شامل و است 2030 سال تا SAF گسترده رشيپذ به يابيدست به متعهد

	.etاگزا ژولSpic و SkyNRG شل، لندن، ترويه فرودگاه آمستردام، پولياسخ فرودگاه ن،يرالايداچ اليرو KLM نگ،يبوئ

CST ترگسترده مشاركت از يبخش Mission	Possible ائتالف اقتصاد، يجهان مجمع توسط كه است We	Mean	

Business، RMI خطوط يتقاضا عيتجم يبراميزيمكان جادايشامل آن طرح. است شده جاداييانرژ انتقال ونيسيكم و 
  .ريدپذيتجد برق يبرا يشركت كل قرارداد خريد برق  به هيشب است، يهوانورد يستيز سوخت يبرا ييهوا

 ادامه خود رشد به ايآهسته سرعت با يرانيكشت و ييهوا نقل و حمل در ريدپذيتجد يهايانرژ يبرا كار و كسب يتقاضا
  .داد
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