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اىتؼار ىزعتّو گضارش 
ــا    ــاى  ِ ــتّج اَ وض

 (GSR) آراسا 

گضارش وضتّج 
ٍــــای اىــــص ی

 تجسِسپشِص چّو

گضارش وضتّج 
ٍــــای اىــــص ی

 تجسِسپشِص ٍيس

تجسِسپــشِصٍای 
 ، بو2004

الهللـ    کيفصاىط بّو
ــص ی ــای اىـــ ٍـــ

تجسِسپشِص بّجّيگ 
(BIREC) 

الهللـ    بـّو کيفصاىط 
ٍــــــای اىــــــص ی
 واػـيتتو  تجسِسپشِص

(WIREC) 

الهللـ    کيفصاىط بـّو 
ٍـــــای  اىـــــص ی

تجسِسپــشِص دٍلــ   
(DIREC) 

ـاى    :گضارش وضتّج اَ
ٌ از  ـااى ـار ظـ    2005اىتؼـ

_ 
 ٌ ای گضارػات نيطلـ

_ 
ـاى    گضارش آِيسة اَ

_ 
تجسِسپشِصٍای  آکادن 

 21نر
ٌ تتانل   ىلؼ

www.ren21.net/map 

 هببا اىببر   شياشبب   طببۀ  
 ى م ه بيصت قرن برا  تجدىدپذىر

ٍای تجسِسپشِص اظج کٌ  ذِيفت  و اَاى  بصای اىص ی ِک ػبکۀ ظّاظت  چيس (REN21) 21ِرن
آن اظـج کـٌ    21ندٍـس  ٍـسر ر   ا بٌ ِکسِتص پُّىس نـ  طّف وظّت  از بازِتصان کلّسی ر

اَـاى  بـٌ   ٍا و ىّض اكـسا  نؼـتصد در راظـتای گـشار ظـصِ        تبادل داىغ، تُظتۀ ظّاظج
 تعَّل کيس  ٍای تجسِسپشِص رااىص ی

ٌ  ٍا، ظازنان ولجد 21نر ٍـای  ٍـای تدلّلـات  و داىؼـتاٍ ، ظـازنان     ٍای غّصدولت ، نؤظعـ
 یٍـا  ٍـاِ  کـٌ اىـص ی    الهلل  و ؾيتج را بصای آنُرتو از ِکسِتص و پ  ىَادن نُفلّـج  بّو

گّـصی در   بـصای کهـک بـٌ تؿـهّم     21نآورد  ر بزؼيس، گصد ٍم ن  صك  ن تجسِسپشِص را ت
ٍـای  ٍا را تعصِ ، و از تُظتۀ ػبکٌٍا و نياظصًصاٍم، بدثٍا، اطالعات با کّفّج را ف ظّاظج

 کيس نصتبط با نُضُع خهاِج ن 

2 



2011 2012 2013 2014 2015 2016 

گضارش وضتّج اَـاى   
ٍـای   ظّاظـج ُع با نُض

 تجسِسپشِصٍای ندل  اىص ی

 گضارش آِيسة اَاى 
ــتّج   ــضارش وضــ گــ

ٍـای تجسِسپـشِص   اىص ی
فصِلا راورنّاىٌ و ػهال آ

 (MENA)نيا

ــضارش وضــــتّج   گــ
ٍای تجسِسپـشِص و   اىص ی

ــۀ   ــص ی اانت ـارِا  اى کـ
ٍای غصب اك تؿادی کؼُر
 (ECOWAS)اکُواسفصِلا آ

ــتّج   ــضارش وضــ گــ
ٍای تجسِسپشِص و  اىص ی

ــص ی ــاراِ  اى ــۀ  ک اانت
ــا  ــُب آفصِل ــتۀ اي  تُظ

(SADC) ــُّن  و کهّعــــ
اكتؿـادی ظـازنان نلـل    

 (UNECE)نتدس بصای اروپا 

ــتّج   ــضارش وضــ گــ
ٍای تجسِسپشِص و  اىص ی

ــۀ   ــص ی اانت ــاراِ  اى ک
 (EACفصِلا )ػصق آ

ــّو  ــصاىط ب ــ  کيف الهلل
ٍای تجسِسپـشِص   اىص ی
 (ADIREC)ابُظب  

ىزعــتّو العــۀ  
فصٍيتعـــــــتان 
تجسِسپــــشِصٍای 

 ، بو21رن

ــّو  ــۀدونـ  العـ
 فصٍيتعـــــــتان
تجسِسپــــشِصٍای 

 21رن

ــّو  ــصاىط ب ــ  کيف الهلل
ٍای تجسِسپـشِص   اىص ی

 (SAIREC)فصِلای ايُب  آ

 دو ٍص بازِتصان گُىاگُن ٍای دِسگاً اطالعات اِو  کيس ن  تعَّل را تجسِسپشِص ٍای اىص ی زنّيۀ در ٍيتا  بٌ و اان  اطالعات گصدآوری 21نر
 ظـصعج  را ٍـا  ظّاظج تغّّص و کصدً کهک تجسِسپشِص ٍای اىص ی نُرد در غلط باورٍای رف  بٌ کٌ دٍس؛ ن  بازتاب را دولت  و رؿُؾ  بزغ
 کيس  اِو نَم را از طصِق ػغ ندؿُل زِص ندلق ن  21رن  بزؼس ن 

 (GSR)آر اسگزارش هضعيت جهاى  تجدىدپذىرها ىا ج 
بـصای اولـّو بـار در     21نی ر«وضتّج اَاى  تجسِسپشِصٍا»رش گضا

تص اِو گـضارش تُظـتٌ ِافـج و بـٌ تالػـ        نيتؼص ػس  ظپط 2005
الهللـ  بـا   ای بّواا کٌ انصوز ػبکٌنؼتصد و واكت  بسل گؼج؛ تا آن

اىـسرکار، نؤلـف و وِصاظـتار را بـٌ ِکـسِتص       بّغ از پاىؿس ىفص دظـج 
ــاى     ــضارش وضــتّج اَ ــال خاضــص، گ ــصدً اظــج  در خ ــک ک ىضدِ

گضارش در زنّيۀ روىسٍای بازار، ؾيتج،  وِتص پصنصااتٌ، تجسِسپشِصٍا
 تجسِسپشِص اظج  ٍای اىص یو ظّاظج
 ا ها  نيطقهگزارش

ٍای تجسِسپشِص در ِـک نيطلـۀ    ٍا، اضئّات تُظتۀ اىص ی اِو گضارش
آوری ٍا از فصآِيسٍای اه دٍيس  ٍهچيّو، اىتؼار آنراص را ػصح ن 
 کيس آگاٍاىٌ خهاِج ن  گّصیای و تؿهّماطالعات نيطلٌ

 ىقظ  تعانل  تجدىدپذىرها
ىلؼۀ تتانل  تجسِسپشِصٍا ابضاری اظج تدلّلات  بـصای رؾـس کـصدن    

ٍای تجسِسپشِص در ظصتاظص دىّا  اِو ىلؼٌ با تَّۀ نعتهص تُظتۀ اىص ی
روز از بازار و ظّاظج و ٍهچيّو تَّۀ ىهاِۀ نبعُط و كابل  اطالعات بٌ

ٌ  ای گضارشٍ اىساز و ِافتٌ چؼمارائٌ از کؼُرٍا،  ای ٍای اَاى  و نيطلـ
 کيس را کانل ن  21نر
 

 (GFR) آرافها  آىيدۀ جهاى  ىا ج گزارش
پصدازد کٌ ضهو آن، اختهاات باورپشِص در  ٍاِ  ن  ٌب تَّۀ گضارش 21نر

 ػُد ن ٌب تؿُِص کؼّسً  نُرد آِيسة تجسِسپشِصٍا در نُضُعات نؼزؽ،
 فرهيگص ان تجدىدپذىرها

در نّـان   فتـال انکـان تبـادات    21نتجسِسپـشِصٍای ر  فصٍيتعتان
آورد  اِـو   فصاٍم نـ   را 21ناىسرکاران ر هُعۀ در خال رػس دظجنج

ٍـای  خـل ، در واك  اتاق فکصی اظج بصای دظـتّاب  بـٌ راً  فصٍيتعتان
دٍس ااازً ن  کييسگانىتصاىٌ در اِو زنّيٌ، کٌ بٌ ػصکجظّاظت  آِيسً

ٍای تجسِسپـشِص  تا فتااىٌ در نُرد نعائل  با ندُرِج گشار بٌ اىص ی
در پاِّض  21نتجسِسپشِصٍای ر فصٍيتعتانٍهکاری کييس  العۀ بتسی 

 بصگضار رُاٍس ػس  201۶
 (IRECs)ها  تجدىدپذىر  الهلل  اىر   ها  بيوکيفراىس
ای از نجهُعــٌ ،ٍــای تجسِسپــشِصالهللــ  اىــص یٍــای بــّوکيفــصاىط
روىـس  دوظـااىۀ    ٍای ظّاظ  با دراـۀ عـال  بـٌ ػـهار نـ       کيفصاىط

ٍـای   بـٌ بزـغ اىـص ی    ، کٌ نيدؿصًاتجسِسپشِص ٍای اىص ی الهلل  بّو
بصگضار  21نٍا و تُظط ر رد، بٌ نّضباى  دولجتجسِسپشِص ارتؿاص دا

 2015اکتبص  4ال   4، از تارِذ (SAIREC 2015) کيفصاىط بتسی ػُدن 
 در آفصِلای ايُب  بصگضار رُاٍس ػس 
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 21کهي   راهۀر  رن
 ها  صيع  اىجهو 

 ارىص و ناکياس گالو
 (ARE)رظاى  روظتاِ  ائتالر بصق

 فول  تاد
 ٍای تجسِسپشِصػُرای انصِکاِ  اىص ی

(ACORE) 
 ل  جوىفيگ

 (CREIA)اىجهو ؾياِ  اىص ی تجسِسپشِص چّو 
 کيو تورى و
 (CEC)ٍای پاد ػُرای اىص ی

 رالوز-رىير هاىيرىض
 (EREF)ٍای تجسِسپشِص اروپا فسراظُّن اىص ی

 اش يو شاىر
 (GWEC)بادی  ػُرای اَاى  اىص ی

 نارى ا شاىدر
 (IGA)گصناِ  الهلل  زنّواىجهو بّو

 رىچارد تيلور
 (IHA)آب  الهلل  بصقاىجهو بّو

 هاىيز کوپ ز
 (WBA) اىص یزِعج اىجهو اَاى 

 اش فان گزىگر
 (WWEA)اىجهو اَاى  اىص ی بادی 

 
 ىهاىيدگان

 ناى ل اکارت
 ػصکج ظّت  گصوپ

 نحهد العظر 
 بيّاد نلل نتدس

 دىوىس هيلز
 سِکِند نیچر 

 کرىص   ههيل ون
 چتم ٍاوس

 پي ر ر 
 ناِائتالر آرای

 آرتورهس زرههس
 (NTUA)داىؼتاً ؾيتت  نل  آتو 

 

 الهلل ها  بيوشازنان
 بييده لوهاى 

 (ADB)باىک تُظتۀ آظّاِ  
 ژتول رطپ

 (EC)کهّعُّن اروپا 
 رابرت دى صون
 (GEF)زِعج اَاى  تعَّالت ندّط

 پائولو فراى ل
 (IEA)الهلل  اىص ی آ اىط بّو

 عدىان انيو
ٍای تجسِسپشِص الهلل  اىص یآ اىط بّو

(IRENA) 
 نارشل آلرس

 (UNDP)بصىانۀ تُظتۀ نلل نتدس 
 نارک رادکا
 (UNEP) زِعج نلل نتدسبصىانۀ ندّط

 پرادىپ نوىگا
 (UNIDO)ظازنان تُظتۀ ؾيتت  نلل نتدس 

 آىي ا ناراىگول  جرج
 باىک اَاى 

 
 

 ها  نل دهلت
 آىجال رىۀوا د آىدراد شيهوئزنار 
 بصزِل

 هاىس ىورگو کخ
 داىهارد

 تاىيا رهدىگر هردک / ارشال بوراک
 آلهان

 تارهن کاپور
 ٍيس

 اهىوىيد ىوهاىصون
 ىصو 

 لورىا پراده
 اظپاىّا

 پائولو نوبيره
 اوگاىسا

 ثاى  احهد الزىود 
 انارات نتدسة عصب 

 ىيک کلهي س
 بصِتاىّا

 

 ىهادها  نردمشازنان
 رىچل-اىرىه گيير

 (GFSE)ٍای پاِسار اىجهو اَاى  اىص ی
 اشون تص ه
 الهلل ؾلح ظبض بّو
 اناى  کونار

، (ICLEI)  ٍای ندل  بصای تُظتۀ پاِساردولج
  آظّای ايُب 
 ت صوىار  ليدا
 (ISEP)ٍای اىص ی پاِسار نؤظعۀ ظّاظج
 توناس کابرگر

 (JREF)ٍای تجسِسپشِص  اپو بيّاد اىص ی
 ابرهيم توگوال

نصکض نصدن  نال  / ػَصوىسان نتدس بصای 
 (CURES)اىص ی تجسِسپشِص و تُظتۀ پاِسار 

 هر  لهان
 (WCRE)ٍای تجسِسپشِص ػُرای اَاى  اىص ی

 آتيا رهى وئيلو بالص رهس
 (WRI)ياب  اَاى  نؤظعٌ ن

 رافائل شيگا
 (WWF)ؾيسوق خّات وخغ اَاى  

 
  داىظگاه ه  علهىهادها  

 ىۀو شا ىاکيچيوىچ
ٍا الهلل  تدلّل کاربصدی ظّعتمنؤظعۀ بّو

(IIASA) 
 دىوىد رىه

 (ISES)الهلل  اىص ی رُرػّسی بّو ۀاانت
 کوىو ىصيپ

نؤظعۀ نل  تُظتۀ اىص ی آفصِلای ايُب  
(SANEDI) 

 پاچاىور  راجيدرا
 (TERI)نؤظعۀ اىص ی و نياب  

 
 اجراى  دبير

 لييز کرىص يو
 21نر

ٌ  و اـان   نـصوری  ػـس،  نيتؼـص  2005 در بـار  اولـّو  کٌ ،تجدىدپذىرها جهاى  هضعيت ظااىۀ گضارش  ؾـياِ ،  بازارٍـا،  تُظـتۀ  از ٍيتـا   بـ
 اانتـۀ  و ؾـيتج،  گشارٍا، ظصناٌِ گشارٍا، ظّاظج گضارش اِو  دٍس ن  ارائٌ دىّا ظصتاظص در تجسِسپشِص اىص ی ٍای ظّاظج و ٍا، گشاری ظصناٌِ
  ظازد ن  آگاٍاىٌ ٍای تؿهّم اتزاذ بٌ كادر را نسى 

 بٌ گضارش اِو  دٍس ن  پُػغ تجسِسپشِص ٍای فياوری ٍهۀ نُرد در را کلّسی ٍای گصاِغ و فتل ، وضتّج ارّص، ٍای پّؼصفج ظااىٌ، گضارش
 ای ػبکٌ ٍهکاری با کٌ اظج تجسِسپشِص ٍای اىص ی روز بٌ ٍای دادً بص نبتي  تجسِسپشِصٍا اَاى  وضتّج گضارش  پصدازد ىه  بّي  پّغ ِا تدلّل
  ػُد ن  تٌَّ نؤلف و ندلق، اىسرکار، دظج ىفص پاىؿس از بّغ ػانل الهلل  بّو
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ِـدی های ُافتٌـ  نقدٌن - 2015کل
 

ًػا  حشدَدذػذَر ه کػاراَ     حر طدى اشج کي اهػری  ةظر ةي مرهر آگاى
ذر اشػج، ةکهػي ةػي    هي حوٌا در کاًض گرماَض سٌاه  مؤ اهری ، دَگر

ًا  حػازة اكخػػاد  ه هُػز فػراًر آهردن امهػان       موظٍر اَشاد فرغج
دشخرش  ةي اهری  ةرا  مُکُاردًا اهصاه  کي ًمچوان ةػدهن دػدمات   

هَژى کوود، ضُاح  اشج. در ظٍل دًث گذطخي ه ةيزهدگ  م هٍَن اهری  
ًػا  ةػي دشػج آمػدى در      ًا  ادُر، ةخػض ةزرگػ  از ذُظػرفج    شال

هػب  ًا  اهری  حشدَدذذَر ه ًمچوُن افزاَض سٌاه  ظرفُج فواهر 
ًاَ  ةٍدى اشج  ًا، ةي دلُل ضماَج شُاشج طدى ه کاًض شرَع كُمج

ًا ًا ه کاًض ةُض از ذُض ًزَويکي موشر ةي سذب كاةل حٍسي شرماَي
 اهد.از ظرَق غرفث ملُاس طدى

در ةراةر افزاَض مػرؼ اهری  در سٌان ه کاًض طدَد كُمج هفػج  
د. دهػ ًا  حشدَدذذَر ةي رطد دٍد ادامي دا ، اهری 2014در هُمث دهم 

طدى ه اهری   ًا  حشدَدذذَر، از هظر ظرفُج هػب در اَن شال، اهری 
گذار  در غالهى، شرماَير چظمگُر  حٍشػي َافخود. ةيطدى، ةي ظٍ حٍلُد

ًا  فصُک  ذُظػ   گذار  در هُرهگاى ةرؽ حشدَدذذَر از دالع شرماَي
حػػرَن رطػػد ه هُػػز ةُظػػخرَن افػػزاَض در ظرفُػػج   گرفػػج. شػػرَع

حشدَدذذَرًا، ةي ةخض ةرؽ ةا ذُظخاز  شي فواهر  ةاد ، دٍرطػُد   
 آة  حػکق داطج.فخٍهلخاَُک، ه ةرؽ

هلػل حشدَدذػذَر ًمچوػان     ه د حٍشػث گرماَض، شرماَض، ه ضمػل رهه
حر از حٍشػث ةرؽ حشدَدذػذَر اشػج. غٍامػل کاًوػدة شػرغج       آًصخي

ًا   حٍشػث ةخض گرماَض حشدَدذذَر غتارحود از0 ةٌا  اهدک شٍدج
ًا، ه شراهشام، ركاةج  دار ةي آن ًا  ادامي فصُک ، ادخػاص دادن َاراهي

گذار  هظُر ةٌتػٍد کػاراَ  اهػری  ه دَگػر      يًا  شرماَ ةا شاَر گزَوي
 ههلػل حشدَدذػذَر هُػز،    در ةخض ضملًا  اهری  حشدَدذذَر.  شُصخر
ًا  گٍهاگٍن، ةي ، ةا هسٍد گزَويًا، ةازار، ه غواَع ز غمدة شُاشجحمرک

 ًا  ماَع مطدهد طدى اشج.شٍدجزَصج
 

ةػج  ًا از حشدَدذذَرًا مٍسب رطد ضشر ةػازار ه ركا  ضماَج شُاشج
ًػا،   طدَد سٌاه  در اَن ضٍزى گظخي اشػج. کػاًض چظػمگُر ًزَوػي    

هَژى در مٍرد دٍرطُد  فخٍهلخاَُک ه ةرؽ ةاد ، در گصخرش ةرك   ةي
دًد کي  ههلل ه گرماَض مؤذر ةٍدى اشج ه هظان م طدن هشاَل ضمل

ًا  مخخکف در آَودى هسٍد دٍاًد امهان ًمپٍطاه  ةُظخر  ةُن ةخض
هَػژى در ةخػض    ذَرًا در ةصُار  از کظٍرًا، ةيداطج. اکوٍن حشدَدذ
ذػذَر   ًػا  فصػُک  ركاةػج    ا  در ةراةر شػٍدج  ةرؽ در شعص گصخردى

 ًصخود.
ًا  اهری  حشدَدذذَر ذراکوػدى،   در کظٍرًا  در ضال حٍشػي، شُصخر

فراًر آهردى اشج حػا گػذار ةػي دػدمات هػٍَن       را ا  شاةلي فرغج ة 
  ةي اهری  افزاَض َاةػد. اگػر   اهری  طخاب گُرد ه در هخُشي، دشخرش

ًػػا  دٍرطػػُد  فخٍهلخاَُػػک، اَػػن فوػػاهر  را ةػػي چػػي افػػج ًزَوػػي
رشاه  سدا از طتهي حتػدَل کػردى   حرَن موتع اهری  ةرا  ةرؽ اكخػاد 

اشج، اما فلدان حأمُن مال  اهلُي ه حشٌُزات ضرهر ، ًمچوان َه  از 
 ةٍد. 2014ةزرگخرَن مٍاهع حٍشػي در 

ًا  اغک  حأمُن رهزى حشدَدذذَرًا ةي َه  از سرَانةدٌَ  اشج کي ام
اهد. رهاج ه اشخفادى از ًػر ده حشدَدذػذَر مخرُػر ه     اهری  حتدَل طدى

ا  کي اَن امر ةي حوٍع حرکُب اهری  ذاةج ره ةي افزاَض اشج؛ ةي گٍهي
ًا  اهری  حشدَدذذَر ةػي  موشر طدى اشج. ةا اَوهي ةصُار  از فواهر 

اهد، اما هرخ رطد ظرفُػج حشدَدذػذَرًا ه ةٌتػٍد    شرغج حٍشػي َافخي
اهػری   »کاراَ  اهری ، هصتج ةي هرخ الزم ةرا  دشػخُاة  ةػي اًػداؼ    

، َا ةي غتارح  ده ةراةر طػدن هػرخ ةٌتػٍد    «(SE4ALL)ذاَدار ةرا  ًمي 
، 2030کاراَ  اهری  سٌان ه حأمُن دشخرش  اهری  سٌػاه  حػا شػال    

 حر اشج.ذاَُن
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 یـخالصۀ اجرُا
 جٍاىی   وضعِت بٌ اجهالی ىگاهی

هَژى در کظٍرًا  در ضػال   در ملاةل افزاَض سٌاه  مػرؼ اهری ، ةي
ًا   حٍشػي، ه کاًض طدَد كُمج هفج در ظٍل هُمث دهم شال، اهری 

ةي رطد دٍد ادامي دادهد. ةػي رمػر ةػاال رفػخن      2014حشدَدذذَر در 
مػرؼ اهری  در اَن شال، ةرا  هخصخُن ةار در چٌػار دًػث گذطػخي،    

ضخػ  ةػا هسػٍد رطػد      -مػرؼ اهری  در سٌان  هاط  از کرةِناهخظار 
ذاةػج ماهػد. اَػن حرتُػج ةػي افػزاَض رهاج اهػری          -مرتج اكخػاد 

 حشدَدذذَر ه ةٌتٍد کاراَ  اهری  هصتج دادى طدى اشج.
ًا  حشدَدذػذَر )ه   حر طدى اشج کي گصخرش اهری  ةظر ةي مرهر آگاى

ًا   فرغج کاراَ  اهری ( ةرا  سٌج دادن ةي حرُُر آب ه ًٍا، اَشاد
سدَد اكخػاد ، ه فراًر آهردن دشخرش  اهری  ةرا  مُکُارًا اهصػاه   

کووػد، ضُػاح  اشػج.     کي ًوٍز ةدهن ددمات هٍَن اهری  زهػدگ  مػ   
گػٍَُر، امػا ةػي ظػٍر ککػ ،       اگرچي ما ةا حٍسي ةي زمان ضال شخن مػ  

حشدَدذذَرًا َه  از غواغر مٌر شازگار  ةػا حرُُػرات آب ه ًػٍاَ     
ذػذَر  ةُظػخر    ٍهد؛ ةي ظٍر  کي از َک شٍ، ةي اهػعاؼط مطصٍب م 

ةركػرار   کووػد ه از شػٍ  دَگػر،     ًا  اهری  مٍسٍد کمک م  شُصخر
 کوود.حضمُن م    در ضال حرُُرددمات اهری  را در طراَط آب ه ًٍا

درغد از مشمػٍع   1/16ًا  حشدَدذذَر ضدهد  ، اهری 2013در شال 
کردهػد. رطػد ظرفُػج ه حٍلُػد     مػرؼ اهری  هٌاَ  سٌان را حػأمُن  

ادامي َافج. ظرفُج گرماَض ةا شرغج ذاةخ   2014حشدَدذذَرًا در 
ه  2011ههلل کػي در  ًا  ضملشٍدج رطد کرد ه مُزان حٍلُد زَصج

حلرَتًا ذاةج ماهدى ةٍد، ةرا  دهمُن شال مخٍال  افزاَض َافػج.   2012
ض ةرؽ حػکق حرَن رطد ه ةُظخرَن افزاَض در ظرفُج، ةي ةخ اما شرَع

آةػ    داطج کي از آن مُان اهری  ةاد ، دٍرطُد  فخٍهلخاَُک، ه ةرؽ
 ذُظخاز ةٍدهد.

 ًػا  ضمػاَخ  ه  اَن رطد در ذ  غٍامک  ةي دشػج آمػد کػي شُاشػج    
اهد. حشدَدذذَرًا اکوٍن  ، از آن سمکيمطٍر ذذَر  ًزَوي افزاَض ركاةج

ع مرشػٍم  ا  ةػا موػاة  در ةصُار  از کظٍرًا كادرهد در شعص گصػخردى 
رد کػي ةػي مٍسػب    اهری  ركاةج کوود؛ ًر چوػد ةاَػد داظرهظػان کػ    

خػٍص در کظػٍرًا  در ضػال حٍشػػي ًمچوػان ةػي      ًاَ  کي ة َاراهي
َاةد، از شػرغج اَػن    ا  ادخػاص م  ًا  فصُک  ه ةرؽ ًصخي شٍدج

 طٍد.رطد کاشخي م 
درضال  کي ارهذا ًمچوان ةازار  مٌر ه مرکز  ةرا  هٍآهر  در اَػن  

ًا ةي شٍ  مواظق دَگػر ادامػي َافػج.     وي ةٍد، حرُُر سٌج فػالُجزمُ
طػدة ةػرؽ    چُن ةار دَگػر در زمُوػث هػػب ظرفُػج سدَػد افػزهدى      

فرَلػا   ظخاز سٌان ةػٍد، ه ةرزَػل، ًوػد، ه آ   ذُ 2014حشدَدذذَر در 
طدى را در ةُن کظٍرًا  موعلػث   سوٍة ، شٌر ةزرگ  از ظرفُج افزهدى

ً  دٍد داطخود. حػداد ره ةي اف ا  در ضػال حٍشػػي در   زاَظػ  از کظػٍر
مرَهػػا  الحػػُن، ةػػي حٍلُدکووػػدگان ه   آفرَلػػا، ه شراشػػر آشػػُا، آ 

 ًا  اهری  حشدَدذذَر حتدَل طدهد.کوودگان فواهر هػب
ًا   ذُظرفج 2014درکوار رطد ةازارًا  اهری  حشدَدذذَر، در شال 

ًػا  ذدُػرة اهػری  در ًمػث      کارگُر  شُصػخر مٌم  در حٍشػي ه ةي
هلػل ه  هًا رخ داد. ًمچوُن مُػزان ةركػ  طػدن هشػاَل ضمػل      ةخض

دًد در آَودى ًمپٍطػاه    گرماَض افزاَض َافج، کي اَن امر هظان م 
 ًا  مخخکف هسٍد دٍاًد داطج.ةُظخر  مُان ةخض

شدً بٌ ظرفِت تجدُدپذُرها، بـِش   بخش برق: نِزان افزودً
 شدًسيگی افزودًاز نجهَع ظرفِت گازی و زغال

درغد از  56حشدَدذذَرًا، ةا رطد  چظمگُر در حمام  مواظق، ضدهد 
را ةي دٍد ادخػاص  2014طدى ةي ةرؽ سٌان در ظرفُج دالع افزهدى

آة  ذُظخازان ةازار ةٍدهد. حا  دادهد. ةاد ، دٍرطُد  فخٍهلخاَُک، ه ةرؽ
درغد از مشمٍع  4/24ذاَان اَن شال، حشدَدذذَرًا شٌم  در ضدهد 

حلرَتػًا   تولید  ِاهد کي ةرا   طدة حٍلُد ةرؽ دهُا را داطخيظرفُج هػب 
 کود.درغد از ةرؽ سٌان کفاَج م  5/22

سػا   اهد؛ حػا آن  در ةرد  کظٍرًا، حشدَدذذَرًا رهاج كاةل حٍسٌ  َافخي
ًا  ارائي دًوػدة دػدمات    گذاران، شازمان شُاشج ،کي در ةرد  هلاط

ًػا   ًا  کصب ه کار ه زَرشػادج  اهد مدل غمٍم  ةرؽ را مکزم کردى
مرَها  طػمال ، در  آطتهث دٍد را ةي رهز کوود. اشخرالُا، ارهذا، یاذن، ه 
کووػدگاه  ًصػخود کػي     ةخض داهگ  طاًد رطد فزاَودة حػداد مػرؼ

 ًا ه مؤشصات ةزرگ کوود. طرکجن م مٍرد هُازطان را حأمُ برقِدٍد 
اهػد کػي َػا ةػرؽ حشدَدذػذَر      مخػٌػد طػدى   2014در شراشر دهُا در 

 اضػداث  در هُازطػان  مػٍرد  ظرفُػج  مُػزان  درَدار  کووػد، َػا ةػي   
 .هماَود گذار شرماَي حشدَدذذَرًا

بخش گرناُش و سرناُش: بـا ششـد سههـتٌ ولـی پتاىهـِ       
 گذاش اىرژی کلی  فراوان، 
، غرؼ حأمُن 2014هُم  از کل مػرؼ اهری  هٌاَ  سٌان در ضدهد 

درغػد از اَػن ملػدار حٍشػط      5ًا ه غوػج طد.  گرما ةرا  شادخمان
ًا  حأمُن گظج. از اهری  -حٍدى غمدحًا زَصج -حشدَدذذَرًا  هٍَن 

حشدَدذذَر ةرا  شرماَض هُز اشخفادى طد، کي ةخظ  ًر چود کٍچک 
. اَن شػال طػاًد َهپػارچگ  ةُظػخر     اما ةي شرغج در ضال رطد اشج

ةػٍد، کػي    ا  ًا  گرماَض ه شرماَض مطکػي  ر شُصخرحشدَدذذَرًا د
  سٌػج  ايًػا  مطکػ  هَژى در ارهذا، ةي غػٍرت اشػخفادى از شُصػخر    ةي

ةازَاة  گرما  حٍلُد طدى از مازاد ةػرؽ حشدَدذػذَر، َػا ةػي غػٍرت      
اَظػ ،  ًا  حرکُت  سٌج کارةردًػا  مخخکػف گرم   اشخفادى از شُصخر

ًػػا ه ذخاهصػػُل فػػراهان دػػٍد را هظػػان داد. ةػػي رمػػر اَػػن هػػٍآهر  
حشدَدذذَرًا در اَن ةخض، مُزان رطد ةي دالَک  چود، از سمکي ضػف 

 ًا در ضماَج از آن، مطدهد طدى اشج.هصت  شُاشج
هـا، ششـد    سَخت ی زُهت وىق : پِشبرد بٌ وسِلٌبخش حه 
 وىق  برقیسرُع حه 

ههلػل ةػر   ةازارًػا ه غػواَع در ةخػض ضمػل     ًػا، حمرکز اغک  شُاشج
اشػػج. شػػٌر حشدَدذػػذَرًا در  مػعػػٍؼ ًػػا  مػػاَعشػػٍدجزَصػػج
ًػا    شػٍدج  ههلل اهدک اشج ه ةخض ةُظخر آن هُز ةي زَصػج ضمل

حطػػٍالت در ةػػازار ه کػػارةرد    2014مػػاَع حػکػػق دارد. در شػػال   
ًػا ادامػي َافػج، از سمکػي اَػن کػي شػٍدج ةردػ  از          شٍدج زَصج

ًا  ًٍاذُماَ  حأمُن طد. ملادَر ةي  شٍدج ار  از زَصجذرهازًا  حش
ًػا  گػاز  طػامل    شػٍدج هصتج اهدک اما ره ةي افزاَظ  از زَصػج 

مخان هُز ةي غوٍان شٍدج هشاَل هلکُي در ضال اشػخفادى اشػج.    زَصج
طػٌر ، حرامٍاًػا، ه   طػٌر  ه درهن افزاَض ةرك  طدن كعارًا  ةرهن
  ةرا  ةزرگخر  ًا فرغج اَشاد ضال هشاَل ده َا چٌار چرِخ ةرك ، در

 .اشج ههللضمل ه حشدَدذذَر ًا اهری  َهپارچگ 
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 هادوشىهای دش حال تکان  سِاست
حطػج حػأذُر    ي مُزان زَاد ةذَر ًمچوان ًا  حشدَدذ اهری حٍشػث 
ر ذػ  حرُُػر َػا    ةرد  از کظٍرًا د 2014ًاشج. در  دهلج شُاشج

حٍان  ًا م  ًا ةا چالض رهةره طدهد. ازسمکث آن ةالحهکُف  در شُاشج
ًا  حشدَدذذَر در ارهذا ه  ًا  سدَد ةر حٍلُد اهری  هضع مالُات ةي

ةا هسٍد  اطارى کرد. الت مخطدىااَ ج فدرالاغختار مالُاح  دهلاهلضا  
ًا  اهری  حشدَدذذَر  اَن، حػداد کظٍرًا  دارا  اًداؼ ه شُاشج

افزاَض َافج ه چودَن کظٍر اًداؼ دػٍد   2014ةرا  ةار دَگر در 
 100ًا اًداؼ دػٍد را ةػي    حر شادخود. حػداد  از آن را ةکودذرهازاهي

 2015اةخػدا   درغد اهری  َػا ةػرؽ حشدَدذػذَر ارحلػا دادهػد. حػا       
اهد ه در حلرَتًا  کظٍر اًداؼ اهری  حشدَدذذَر داطخي 164کر  دشج
 ًا  ضماَخ  سار  ةٍدى اشج. کظٍر شُاشج 145

ًػا  مٍسػٍد ةػا     گذاران ةي حمرکز دٍد ةػر حعتُػق شُاشػج    شُاشج
ً    حرُُرات شرَع طراَط ه كُمج در    ادُػر اًا ادامػي دادهػد. رههػد

شُاشػخ    ًا  شازهکارًا  م مؤلفياهد از0 ادما غتارت گذار  شُاشج
ًػا  ةػرؽ ه گرمػا ه     ؛ افزاَض ارحتاط ةُن ضماَػج از ةخػض  مخخکف
شاز  شػٌر   هلل؛ ه حٍشػث شازهکارًا  هٍآهراهي ةرا  َهپارچي ه ضمل

 درضال افزاَض حشدَدذذَرًا در حرکُب اهری .
 های اىرژی تجدُدپذُر دش بخش برقسِاست
 ةا حرُُرات شادخار  ًا  حرکُت  ةرا  ًمراى ةٍدنشُاشج
اهػد. دهرهمػا    کردى گذاران ةي ظٍر غمدى ةر ةخض ةرؽ حمرکز شُاشج

وا  ًمُن گراَض طهل گرفخي اشج. درَد حضػمُو  َػا   فػک  هُز ةرمت
ةي غوٍان  (RPS)اس ه شتد حشدَدذذَر اشخاهدارد َا آرذ  (FIT)ح   آ  اؼ
ا  درَػد  ًػ  شُاشػج  اهػد.  ماهػدى  حرَن شازهکارًا  شُاشخ  ةػاك   راَز

مرسع ذَػالح کظٍر  َا اشخاه /اَالخ  ةػي حػػٍَب    105حضمُو  در 
ر رشُدى اشج. مػر حوٌا کظٍر  ةٍد کي ةا آماز ظرح درَد حضمُو  د

هَػژى  ةػي  - هُز گذارانشاَر شُاشجشعص مک  ةي اَن سمع افزهدى طد. 
ًا  مٍسٍد ادامػي دادهػد.    جشهفق رههد ادُر ةي ةٌتٍد شُا -در ارهذا 
اس ةُظخر در شعص اشػخاه  ه اَػالخ  راَػز ًصػخود.      ًا  آرذ  جشُاش
اشخان/اَالج سار   42کظٍر در شعص مک  ه در  24کر ًا در دشجآن

اس در چوػدَن اَالػج      مٍسٍد آرذػ  ًا ًصخود. ةا هسٍد اَن، شُاشج
ي ظػٍر  شُاشج ةرگزار  مواكػي ةػ ًاَ  رهةرهشج.  مرَها ةا مخالفجآ

 60کػر  ٌان ةي کارگرفخي طدى اشج. دشػج در شراشر س  رهةي افزاَظ
ًػا  اهػری  حشدَدذػذَر را ةرگػزار      مواكػػي  2015کظٍر حا اةخػدا   

 45گُر  دالع َا غٍرحطصاب دالع در  ًا  اهدازى اهد. شُاشج کردى
. ه چود طهل از ضماَج مال  ةرا  حشدَدذذَرًا اشجکظٍر در سرَان 
 کظٍر هسٍد دارد. 126هُز در حلرَتًا 

شازهکارًا  مرشٍم ًمچوُن ةرا  افزاَض ظرفُػج ذدُػرة اهػری  ه    
گُرهد. غالهى ةر  ًا  طتهي مٍرد اشخفادى كرار م  شاز  زَرشادج هٍَن

ًػا  شػتز ه اهراؽ كرضػث شػتز      شازهکارًا  ضماَخ  مرشػٍم، ةاهػک  
آهردن ضماَػج از   دشػج  ا  ًصخود کي در ضال ةػي  ًا  هٍآهراهي گزَوي

. ةػي رمػر اًمُػج رهزافػزهن     ةاطػود مػ  گػذاران هُػز    ظرؼ شُاشػج 
ًا  ضماَخ  ةرا  حٍلُد ةرؽ حشدَدذذَر در سٌان، در حػداد ره شُاشج

ًا  حشدَدذػذَر   ًاَ  ةر اهری  ةي افزاَظ  از کظٍرًا مخارج ه ًزَوي
 ةصخي طدى اشج.

 تجدُدپذُر دش بخش گرناُش و سرناُشهای اىرژی سِاست
 ًا  ةخض ةرؽ حشدَدذذَررهاج کمخر هصتج ةي شُاشج

ًا  مرةٍط ةي گرماَض ه شرماَض حشدَدذذَر در ضال سکب  شُاشج
کظٍر در شراشر  45اشج. حلرَتًا  مک  شعٍحدر گذاران حٍسي شُاشج

اًداف  ةرا  گرماَض ه شرماَض حشدَدذػذَر   2015سٌان حا اةخدا  
ًػا  ةػازهگر  طػدى ه    ًا ه ةرهاميةا ظرح -ًا  مال  اهد. مظٍؽ داطخي

ًا  ضماَخ  مرةػٍط ةػي   حرَن طهل شُاشج ًمچوان راَز -ةٌتٍدَافخي 
شػاَر اةزارًػا    . ًصخودًا  گرماَض ه شرماَض حشدَدذذَر  شُصخر

ًا  دٍرطُد ، کػي   اهد از ضٍاةط استار  ةرا  شُصخر شُاشخ  غتارت
اهد؛ ه ضٍاةط استار  کظٍر در شعص مک  َا اشخاه /اَالخ  سار  11در 

 کظٍر دَگر سار  ًصخود. 10فارغ از هٍع فواهر ، کي در 
 وىق های اىرژی تجدُدپذُر دش بخش حه سِاست

 اشج. ههلل حشدَدذذَر در راىضمل
ًػا ه   شػٍدج  ههلػل، ةػر زَصػج    ًا  مرحتط ةػا ضمػل   غمدة شُاشج

، ًر چود کي حٍسٌاح  هُز ةي دَگر ًصخودا  مخمرکز  ههلل سادى ضمل
 ، ةػي امػرهز  ههلل درضػال غػٍرت گػرفخن اشػج. حػا      ًا  ضمل طهل

ًا  حشدَدذذَر  ةُن هشاَل هلکُث ةرك  ه اهری  ًاَ  کي ذٍُهد شُاشج
الزامػات   2015کم  طدى اشج. حا اةخدا   کوود، حٍسي را حرمُب م 
الزام ةا شعص مک   31طامل  -کظٍر  33ًا در  شٍدج حرکُب زَصج

حػػداد  از   سػار  ةػٍدى اشػج.    -الزام ةا شعص اشخاه /اَالخ   26ه 
، حلٍَج کردهد. ةػا هسػٍد اَػن    2014کظٍرًا الزامات مٍسٍد را در 

ا  هصػل اهل  ًػ  شػٍدج  ٍدن زَصػج ًا ةر شر ذاَدار ةٍدن َا هت ةطد
 ادامي دارد.
 یهای اىرژی تجدُدپذُر شٍری و نحلسِاست

 طٍهد.طٌرًا ذُظخاز م 
 طٌرًا، ةا هظاهدن ه دشخُاة  ةي اًداؼ ةکودذرهازاهي ه کمک ةي ذُظترد

ذُظػخاز ةػٍدن در مصػُر ادامػي      ًا  مک  ه مطک ، ةػي  رههدًا  دهلج
  متو  ةر چودَن مرسع ذَػالح اًداؼ مػٍة 2015دادهد. حا اةخدا  

اهدکػي  درغد  اهری  َا ةرؽ از مواةع حشدَدذػذَر داطػخي   100حأمُن 
َا مطک  اشج. ةصُار  از طٌرًا حا کوٍن  طٌر ًا در شعص  ةُظخر آن

 اهد.ةي چوُن اًداف  دشج َافخي
گذاران طٌرًا در شراشر سٌان  ةي موظٍر رشُدن ةي اًداؼ، شُاشج

ًػا  حٍلُػد ةػرؽ ه گرمػا       فواهر ةي رههد الزام  کردن اشخفادى از 
حشدَدذػػذَر از ظرَػػق ملػػررات شػػادخماه  ادامػػي دادهػػد. حٍشػػػث  

افػزاَض   کػردن  ا  ةي غوٍان اةزار  ةرا  حصػٌُل  ًا  مطکي شُصخر
حشدَدذذَر در ةخض گرماَض ه شرماَض ظػاًر   ًا  ملُاس اهری 

ا  سٌػج   دػٍغ  ةي ظٍر فزاَودى -ًا  دهلخ  طدى اشج. مظارکج
طٍهد. ه ًزاران  کارگرفخي م  ًا  حشدَدذذَر ةي ٍشػث اهری ذُظترد ح

اهد.  ًا  ةرؽ سمػ  اَشاد کردى طٌر در ارهذا ه اَاالت مخطدى شُصخر
 حٍشػػث گذاران ًمچوُن از امهاهات دػٍد، ةػرا  ضماَػج از     شُاشج

ًا  اكخػػاد  از سمکػي    ًا  حشدَدذذَر در حمام ةخض مطک  اهری 
ههلل  هشاَل هلکُث ةرك  در هاهگان ضمل ًا ه شٍدج کارگُر  زَصج ةي

 کوود. ًا  ضماَخ  مرحتط اشخفادى م  غمٍم  ه حٍشػث زَرشادج
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 شوىدهای بازاش و صيعت
ًا  اهری  حشدَدذذَر رطد کػرد ه در   ةازار حمام فواهر  2014در شال 

طدى  اَن مُان ةرؽ ةاد  ه دٍرطُد  فخٍهلخاَُک از لطاظ ظرفُج افزهدى
 ذُظخاز ةٍدهد.
 وىق حه  برق، و گرنا، برای تَدًزُهت: تَدًزُهت اىرژی

درغػد   1حلرَتًا ذاةػج ماهػد ه حوٌػا     2014گرما در  حٍلُد زَصج
گرمػا حػا ضػد     ًا  زَصػج  افزاَض َافج. حرکُب ظرح 2013هصتج ةي 

زَاد  مخواشب ةا موعلي مخفاهت ةاك  ماهد؛ از حٍلُد ةا ملُاس ةزرگ در 
غوػج گرفخػي )ةػرا  مرػال، در اَػاالت مخطػدى( حػا حػػداد زَػاد  از         

ةػرؽ  )ةرا  مرال، در چُن(. حٍلُد سٌاه  زَصػج ًا  داهگ   ًاضر زَصج
درغد افزاَض َافج؛ چُن، ةرزَل، ه یاذػن در ظرفُػج    6هُز هزدَک ةي 

 طدى، ه اَاالت مخطدى ه آلمان در مُزان حٍلُد، ذُظخاز ةٍدهد.افزهدى
درغػد افػزاَض ةػي     6ةػا   2014ًا  ماَع در شال  شٍدج حٍلُد زَصج

رشُد. اگرچي اَاالت مخطػدى ه ةرزَػل از   ةاالحرَن شعص دٍد حا ةي امرهز 
ًا  رطد ةاالَ  را هظر ضشر حٍلُد ذُظخاز ةٍدهد، اما آشُا ةي ظٍر هَژى هرخ

ًػا ةػي   حشرةي کرد. در مواظل  کي ضٍاةط الزام  ةػرا  حرکُػب شػٍدج   
ًا  شٍدج حأذُر مرتخ  ةر ةازار زَصج ًا افزاَض حلاضا موشر طد، شُاشج

ًػا   حردَدًا  مٍسػٍد در ةردػ  از شُاشػج   ؛ اما در غُن ضال، ودگذاطخ
. داطخودموف  ةر غوػج   هَژى در ارهذا، اَاالت مخطدى، ه اشخرالُا، حأذُرةي

هَژى ةر حٍلُد مٍاد اهلُي آذػار   ًا  ذاَُن هفج در هُمث دهم شال، ةي كُمج
اهػری  را  مرتخ  داطج، اما گردش مال  ةرد  از کصب ه کارًا  زَصج

ًر ده هٍع شٍدج ماَع ه سامد حػا   تجارت لگٍ  ا 2014کاًض داد. در 
ضدهد  حرُُر کرد؛ ةي ظٍر  کي شٌر كاةل حٍسٌ  از دردى چٍب حٍلُد  
آمرَها  طمال  ةي آشُا شرازَر ه از مُزان ًمُظگ  ارشال  ةي ةازارًا  

ًاَ  کي ةرا  غادرات ةي شٍدجارهذاَ  کاشخي طد. ةي غالهى شٌر زَصج
َافج؛ در غٍض، ةازارًػا  سدَػد     ةٍدهد اهدک  کاًض ذا حٌُي طدى اره

 )ةي هَژى ةرا  احاهٍل شٍدخ ( در مواظق دَگر حٍشػي َافج.
 گرناُی: با ششدی سههتٌ، انا پَِستٌاىرژی زنِو
مگػػاهات ظرفُػػج سدَػػد ةػػرؽ   640، ضػػدهد 2014در شػػال 

گُگاهات رشػُد کػي    5/12گرماَ  هارد مدار طد ه ظرفُج کل ةي  زمُن
شاغج ةرؽ حٍلُػد کردهػد. ةُظػخرَن     حراهات 44در مشمٍع در اَن شال 
طدة سدَد ةي کوُا ادخػاص داطج. اَن امر، هظان شٌر از ظرفُج افزهدى

گرماَ  در طرؽ آفرَلػا دارد.   از افزاَض حأکُد ةر اشخفادى از اهری  زمُن
هُػػز ةػػي ظرفُػػج   (GWth)ضرارحػػ -گُگػػاهات 1/1ًمچوػػُن ضػػدهد  

 4/20اضافي طد ه ظرفُج کل ةي گرماَ  ةا اشخفادة مصخلُر )گرما(  زمُن
ذخػایهل   263ضرارح  رشُد کي در مشمٍع در اَن شال ضػدهد  -گُگاهات
شاغج( گرما حٍلُد کردهد. در ظٍل ذوز شال گذطػخي،   حراهات 43)مػادل 

درغد ه ظرفُػج گرمػا ةػا     6/3کل ظرفُج ةرؽ ةا هرخ مخٍشط شالُاهي 
َ  در زمُوث گرما درغد رطد کردى اشج. غوػج زمُن 6/5هرخ مخٍشط 
ًا ًمچوان ةا مخاظرات سد  رهةره اشج. در ضال ضاضػر،   حٍشػث ذرهیى

ا  ةرا  کاًض اَن گٍهي مخاظرات در کظػٍرًا    ًا  چود ساهتي حالش
 َافخي ه در ضال حٍشػي در دشج اهشام اشج.حٍشػي

 سبی: هيَز بزشگتر از ههتاُانبرق
آةػ    گُگاهات ظرفُج سدَد ةػرؽ  34هزدَک ةي  2014در شال 

 1055اهداز  طد ه ةي اَن حرحُب مشمٍع ظرفُج سٌاه  ةػي ضػدهد    راى
 3600ًا در اَن شال ره  ًر رفخػي، حلرَتػًا    گُگاهات رشُد. اَن هُرهگاى

گُگاهات حػاکوٍن ةُظػخرَن    22شاغج ةرؽ حٍلُد کردهد. چُن ةا  حراهات
ُػز  مُزان هػب را داطخي اشج. در ةرزَل، کاهادا، حرکُي، ًود، ه رهشػُي ه 

آة  ةي هٍآهر  در ملادَر كاةل حٍسٌ  ةي ظرفُج افزهدى طد. غوػج ةرؽ
ذذَر ، کاراَ ، ه كاةکُج اظمُوان حأشُصػات   اهػعاؼ ةُض از ذُِضةٌتٍد 

ًا  حٍلُد کمخر، موشػر ةػي    ادامي داد. حلاضا ةرا  ةازدً  ةُظخر ه ًزَوي
 500ًػا    شادج هاضدًا  حٍلُػد  ةزرگخػر، از سمکػي ةردػ  حػٍرةُن     

غػالهى، حلاضػا  كاةػل حػٍسٌ  ةػرا  هٍشػاز         گاهاح  طدى اشػج. ةػي  م
ًا  مٍسٍد هسػٍد دارد؛ حػا ًػر ةػازدً  حٍلُػد ه ًػر غمکهػرد         هُرهگاى
         در رهَارهَ  ةا الزامات ملررات سدَد ةٌتػٍد َاةػد.   ًا آن مطُع  زَصج
 س

آهر  آة  غتارت اشج از فواهر   ًا  مٌر در زمُوث ةرؽ ًمچوُن َه  از ٍه
شاز  حازى اِ  ذدُرىًا  حکمتي  شرغج مخرُر ةرا  هُرهگاى طػدى،  اضداث َا ٍه

 کود.مخرُر کمک م  َهپارچگ  ةُظخر مواةع حشدَدذذَر کي ةي
 کييدًاىرژی اقِاىَسی: با ششدی نالُم، انا انِدواش

، ظرفُج اهری  اكُاهٍش ، کي امکب طامل ةػرؽ  2014در شال 
مگػاهات ةػاك  ماهػد ه     530)سذر ه مد ( اشػج، در ضػدهد    ک شَن ی

ٍ یىطدة سدَد، ةي حػتُر  ذره ًا  هػب حلرَتًا ًمث شُصخر ت ًا  ذػاَک
حٍشػث اهری  امٍاج در اَن شال ةػا   َا هماَظ  ةٍدهد. ده طرکج ةزرگ

مظهالت ةزرگ  رهةره طدهد. اهشمن اهری  اكُاهٍش  ارهذا ًر ةا ًدؼ 
مصػلکي ه ًمهػار  در زمُوػث اهػری       آهردن ذَوفػان ةرا  ضل گردًر

ًػا در   اكُاهٍش  در اَن شال حأشُس گردَد. ًمچوُن حٍشػػث فوػاهر   
ًا، ًا  مُداه  مخػدد  ادامي َافج، کي حا ةي امرهز از مُان آنزماَضآ

 اهد.حشٌُزات اهری  کظود  ه امٍاج ةُظخرَن ذُظرفج را داطخي
 خَششِدی فتَولتاُِک: گهترش سرُع بٌ بازاشهای جدُد

اکوٍن دٍرطُد  فخٍهلخاَُک اَفا  هلظ  اشاش  را در حٍلُد ةرؽ 
 حػا ًا مٍسب طدى ج. کاًض شرَع ًزَويةرد  از کظٍرًا آماز کردى اش
ا  ةي آن حػکق گُػرد   ي ًُچ َاراهية  آن ک -ةرؽ دٍرطُد  فخٍهلخاَُک 

ةخٍاهد در حػداد ره ةػي افزاَظػ  از هلػاط سٌػان، از لطػاظ كُمػج، ةػا         -
، دٍرطػُد  فخٍهلخاَُػک   2014ًا  فصُک  ركاةج کود. در شال  شٍدج

گُگػاهات   40ه ةػا ضػدهد   رکٍرد رطد دَگر  از دٍد ةر سا  گذاطج، 
گُگػاهات   144ةػي   آن طدى، مشمٍع ظرفُج سٌاه  ظرفُج سدَد هػب

 رشُد.
طدى ةي چُن، یاذػن، ه اَػاالت مخطػدى ادخػػاص      غمدة ظرفُج افزهدى

ػب ظرفُػج سدَػد، ةػا رطػد     داطج. ةا هسٍد اَن، گصخرش مهاه  ه
ًا  سدَد كاةل حػٍسٌ    مرَها  الحُن طاًد ةٍد، ظرفُجشرَػ  کي آ

در چودَن کظٍر آفرَلاَ  هػب طد، ه ةازارًػا  سدَػد در ضػال     کي
گُر  در داهرمُاهي، ادامي َافج. اگرچي اهدازة ةازارًػا  ارهذػاَ     طهل

هَػژى آلمػان،    ةرا  شٍمُن شال مخٍال  کاًض َافػج، امػا ارهذػا ه ةػي    
طػدى ه  ًمچوان از لطاظ مشمٍع ظرفُج دٍرطُد  فخٍهلخاَُک هػػب 

 مُن ةرؽ ذُظخازهد.شٌر اَن فواهر  در حأ
در  2013ةي لعف اَن ةازار سٌاه  كدرحمود، ةازَاة  آماز طدى از شال 

هُز ادامي َافػج. ًرچوػد از    2014غوػج دٍرطُد  فخٍهلخاَُک، در 
ًا  چود شال ادُر حا ضد زَاد  کاشخي طد، اما ادمام شُل هرطهصخگ 

ةػرآهردن   در مُان حٍلُدکوودگان ًمچوان ادامي َافج. ةي غالهى، ةػرا  
حلاضا  ره ةي افراَض مٍسٍد، حػداد  دط سدَد حٍلُد شکٍل ه غفطي 

 اهداز  َا ظرح اضداث آن اغالم طد.در هلاط مخخکف سٌان راى
(: CSP) پـی اسُـا سـی   برق حراشتی خَششـِدی نتهرکـز  

 ها و کاشبردهانتيَع شدن فياوشی
دَگػر   یدرًِِػا  اهػری  حشدَدذػذ   شاَر فوػاهر  ةي اهدازة  ذ  اس ةازار ش 
 َػک  ةي هزدَک اشخٍار رطد ةي ةخض طدى هُصج. ةا اَن ضال، اَن حرتُج
درغد رطد  24ه مشمٍع ظرفُج سٌاه  آن ةا  داد ادامي دٍَض ا  دًي
ًػا  شػٌمٍ  دعػ  ًمچوػان      گُگاهات رشُد. اگرچػي هُرهگػاى   4/4ةي 

از  2014اهد، اما شال  دٍد کردى ازآِنةُظخرَن شٌر از ظرفُج مٍسٍد را 
كاةل حٍسي ةٍد. در  ةردار  ضال ةٌرىًا  در  لطاظ حوٍع ةخظ  ةي فواهر 
هارد  «کوودة مرکػز   درَافج»ه  «نلف ر»ًا   اَن شال، ةزرگخرَن هُرهگاى

 مدار طدهد.
ذػ  را ةػي    اس ًا  شػ   ، حوٌا اَاالت مخطدى ه ًود هُرهگاى2014در شال 

ًا  ًا  مرحتط ةا اَن هٍع هُرهگاى ةا هسٍد اَن، فػالُجطتهث دٍد افزهدهد. 
در ةصُار  از مواظق ادامي َافج؛ از سمکي در آفرَلا  سوٍة  ه مػراکض  

حرَن ةازار را در زمُوث ظراض  ه شادج داطػخود. اشػپاهُا هُػز از     کي فػال
 طدة مٍسٍد، ًمچوان ذُظخاز سٌان ةاك  ماهد.لطاظ ظرفُج هػب
 اَػاالت مخطػدى  ةُو  طُب موف  در ةػازار  ا ه ذُضاهُرکٍد در ةازار اشپ

زد. ةػا   دامػن  غوػج در ةُظخر ادمام ذس از َک شال ةصُار مٍفق، ةي
ًا ةي هَژى در کمرةود دٍرطُد  سٌان ره ةي کػاًض   هسٍد اَن، ًزَوي

 (TES)اهد ه ذدُرة اهری  گرمػاَ    ًا در ضال حٍشػي اشج، اهٍاع فواهر 
5 
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 گذاری جدِد )شاالىٌ( شرناٌِ
471 232 54 نّلّارد دالر 2ٍای حجدِدپذِر در ةرق ه شُخج

     

    برق

     

 ظرفّج ةرق حجدِدپذِر
757 465 54 گّگاهات آةی( )در نجهُع، غّر از ةرق
 ظرفّج ةرق حجدِدپذِر
01704 87445 555 گّگاهات آةی( )در نجهُع، طانل ةرق

01155 87585 484 گّگاهات 3آةی )در نجهُع( ظرفّج ةرق 

92 55 < 36 گّگاهات ةرق ظرفّج زِصج 

222 366 224 شاغج حراهات ةرق حُلّد زِصج 

8/04 8/82 6/5 گّگاهات گرناِی ظرفّج ةرق زنّو 

077 835 6/2 گّگاهات ظرفّج خُرطّدی فخُهلخاِّک )در نجهُع( 

2/2 5/3 5/5 گّگاهات ظرفّج ةرق خرارحی خُرطّدی نخهرکز )در نجهُع( 

271 386 55 گّگاهات ظرفّج ةرق ةادی )در نجهُع( 
     

    گرما

     

217 343 56 خرارحی -گّگاهات 5گرم خُرطّدی )در نجهُع( ظرفّج آب 
     

    هقلوحمل

     

92 5/54 4/25 نّلّارد لّخر حُلّد احاىُل )شاالىٌ( 

7/49 3/26 5/2 نّلّارد لّخر دِزل )شاالىٌ( حُلّد زِصج 
     

    هاسیاست

     

072 855 55 # کظُرٍای دارای اٍداف شّاشخی
 ٍای ٍا/کظُرٍای دارای شّاشج ٍا/اشخان اِالج

018 856 35 # حی( آی )افخرِد حضهّيی 
 ٍای ٍا/کظُرٍای دارای شّاشج ٍا/اشخان اِالج

98 66 88 # اس( آرپی) شتد حجدِدپذِر اشخاىدارد ای/ شَهٌّ
 ٍای کظُرٍای دارای شّاشج

71 44 - # 4ركاةخی غهُنی نياكػث /نياكػٌ ةرگزاری
40 86 - # ةرای گرناِضاجتاری/الزانی  ضُاةطکظُرٍای دارای 

ضُاةط الزانی ةرای ٍا/کظُرٍای دارای  ٍا/اشخان اِالج
72 63 85 # 6ٍا شُخج زِصج

     

 
 اغاداد، . دٍياد  نای  پُطاض  را شاال  کل ٍا، شُخج زِصج حُلّد ه گذاری شرناٌِ ٍای دادً ٍهچُن ٍا، دادً شاِر. ٍصخيد 2555 غازآ ةٌ نرةُط کييد، نی گزارش را ظرفّج کٌ ٍاِی دادً 8

 .ٍصخيد نُجُد اظالغات ةَخرِو اشاس ةر ه حلرِتی
حاُدة   زِصج ه گرناِی زنّو ةادی، ةرق ٍای پرهژً حهانی طُد غتارحيد از0 ٍاِی را کٌ طانل نی ه پرهژً ةُدً ةلُنترگ ىُ ٍای اىرژی حأنّو نالی از کييد، نی گزارش را گذاری شرناٌِ کٌ ٍاِی دادً 2

 ٍاای  پارهژً  غياُان  زِر ه ةرآهرد جداگاىٌ غُرت ةٌ نگاهات 8 از کُچکخر ٍای پرهژً کٌ خُرطّدی، ةرق ٍای پرهژً نگاهات؛ حهانی 45 حا 8 ةّو آةی ةرق ٍای پرهژ نگاهات؛ حهانی 8 از ةزرگخر
 .ةّظخر ِا لّخر نّلُّن 8 شاالىٌ حُلّد ظرفّج ةا شُخج زِصج ٍای پرهژً حهانی ه اكّاىُشی؛ اىرژی ٍای پرهژً حهانی ؛اىد طدً لداظ کُچک پراکيدة ظرفّج ِا نلّاس کُچک

ٍاای حلهتاٌ    آةای، ظرفّاج ىّرهگااً    ٍای ةرق حر اغالح طد. دادً اِو دادً شپس ؛ً ةُدکرد گزارش گّگاهات 8555 را 2583 پاِان در آةی ةرق جَاىی ظرفّجنجهُع  ،2585 رآ اس جی 3
 طُد. ای را طانل ىهی ذخّرً

 .اشج اهلٌّ حخهّو ِک 2585 ةٌ نرةُط غدد. دگّر نیدرةر را خُرطّدی کلکخُرٍای فلط خُرطّدی گرم آب ظرفّج ةٌ نرةُط ٍای دادً 5
ٌ  -ه ىٌ لزهناا  در آن شاال    -در ٍر زنان حا شال نُرد ىظر  کٌ دٍد نی ىظان را کظُرٍاِی حػداد ،ركاةخی غهُنینياكػٌ  /ةرگزاری نياكػٌ ةٌ نرةُط ٍای دادً 4 ٍااِی را ةرگازار    نياكػا

 اىد. کردً
 ٍام  ه آنادً،  (حجدِدپاذِر  اىارژی  خهااِخی  ٍاای  شّاشاج ) 3 جدهل در ٍا شُخج زِصج ضُاةط اجتاری/الزانی شخُن در کٌ ٍاِی شّاشج ، ٍمٍا شُخج زِصج نرةُط ةٌ ٍای شّاشج 6

 طُد. آندً، را طانل نی (ٍا شُخج زِصج حرکّب اشخاىی/اِالخی ه نلیضُاةط الزانی ) (R18) 85آر نرجع جدهل در ٍاِی کٌ آن
 ٍهاث  طاانل  2585 ةارای  شّاشخی ٍای دادً. اىد طدً گرد اغظار ركم ِک ةا کٌ ٍا شُخج زِصج ه 84 از کُچکخر اغداد از غّر ةٌ اىد طدً گرد غدّح اغداد شهج ةٌ نلادِر حهانی :توجي

 .اىد نُرد ارزِاةی كرار گرفخٌ 2584 اةخدای حا کٌ اشج کظُرٍاِی
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حجدِدپاذِر  ٍاای   گذاری در ةرق ه شُخج شرناٌِ
 آلهان ةرِخاىّا ژاپو اِاالت نخددًچین نگاهات( 45 آةی ةزرگخر از )ةدهن لداظ ةرق

ٍاای حجدِدپاذِر    گذاری در ةرق ه شُخج شرناٌِ
 ارهگُئٌ اردن ٍيدهراس کيّابوروهدی 8داخلی ىاخالع حُلّد هاخد ٍر ازای ةٌ

 اِخالّا فّلّپّو اىدهىزی حرکٌّکویا گرناِی ظرفّج ةرق زنّو 
 ٍيد حرکٌّ کاىادا ةرزِلچین آةی ظرفّج ةرق 
 آلهان ةرِخاىّا اِاالت نخددً ژاپوچین ظرفّج خُرطّدی فخُهلخاِّک 
 - - - ٍيدایاالتمتحدى پی اس شیظرفّج  
 ٍيد ةرزِل اِاالت نخددً آلهانچین ظرفّج ةرق ةادی 
 آلهان ٍيد ةرزِل حرکٌّچین 2خُرطّدی ظرفّج گرناِض آب 
 آرژاىخّو اىدهىزی آلهان ةرزِلایاالتمتحدى دِزل حُلّد زِصج 
 حاِليد کاىادا چّو ةرزِلایاالتمتحدى احاىُل شُخخیحُلّد  

4102مجموعظرفیتیاتولیدتاپایان
 04225
      

     برق

      

 کاىادا آلهان ةرزِل اِاالت نخددًچین آةی( ةرق حجدِدپذِر )طانل ةرق
 ژاپو / ٍيد اشپاىّا / اِخالّا آلهان اِاالت نخددًچین آةی( از ةرق ةرق حجدِدپذِر )غّر

ظرفّج ةرق حجدِدپذِر )در نّان شراىث 
 پرحغال اشپاىّا شُئد آلهانداهمارک (3آةی کظُر ىخصج، غّر از ةرق ةّصج

 ژاپو ةرزِل چّو آلهانایاالتمتحدى ةرق حُلّد زِصج 
 ىُّزِليد نکزِک اىدهىزی فّلّپّوایاالتمتحدى گرناِی ظرفّج ةرق زنّو 
 رهشٌّ کاىادا اِاالت نخددً ةرزِلچین 5آةی ظرفّج ةرق 
 رهشٌّ اِاالت نخددً کاىادا ةرزِلچین 5آةی حُلّد ةرق 
 الجزاِر غرةی نخددً انارات ٍيد اِاالت نخددًاسپاهیا پی( اس )شی نخهرکز خُرطّدی خرارحی ةرق 
 اِاالت نخددً اِخالّا ژاپو چّوآلمان ظرفّج خُرطّدی فخُهلخاِّک 
 جهَُری چک ُِىان ةلژِک اِخالّاآلمان شراىث ظرفّج خُرطّدی فخُهلخاِّک 
 ٍيد اشپاىّا آلهان اِاالت نخددًچین ظرفّج ةرق ةادی 
 اِرليد اشپاىّا آلهان شُئدداهمارک شراىث ظرفّج ةرق ةادی 

      

 گرما

      

 ةرزِل حرکٌّ آلهان اِاالت نخددًچین 2گرم خُرطّدی ظرفّج کلکخُرٍای آب 
رٍای ظرفّج شراىث   ُِىان ةارةادهس اشرائّل اشخرالّاقبرس 2خُرطّدی گرم آب کلکُخ
 ٍيد اِصليد ژاپو حرکٌّچین 4گرناِی ظرفّج گرناِض زنّو 
 ژاپو حرکٌّ نجارشخان ىُّزِليدایسلود 4گرناِی شراىث ظرفّج گرناِض زنّو 

      

ىّاز   جهػّج ٍای دادً ه( خرِدار كّهج ةٌ) داخلی ىاخالع حُلّد اىد، پُطض دادً طدً ( BNEF) ةلُنترگ ىُ ٍای اىرژی حأنّو نالی حُشط کٌ اشج آىَاِی طانل حيَا طدً گرفخٌ ىظر در کظُرٍای8
 حاُدة  زِصاج  ه گرنااِی  زنّو ةادی، ةرق ٍای پرهژً حهانی0 طُد اِو نُارد را طانل نی ةلُنترگ ىُ ٍای اىرژی حأنّو نالی ٍای دادً. اشج جَاىی ةاىکٍا  نرجع ٍهث آن ه ٍصخيد، 2583 نرةُط ةٌ

ٌ  غُرت ةٌ نگاهات 8 از کُچکخر ٍای پرهژً کٌ خُرطّدی، ةرق ٍای پرهژً حهانی نگاهات؛ 45 حا 8 ةّو آةی ةرق ٍای پرهژ حهانی نگاهات؛ 8 از ةزرگخر  ٍاای  پارهژً  غياُان  زِار  ه ةارآهرد  جداگاىا
 .ةّظخر ِا لّخر نّلُّن 8 شاالىٌ حُلّد ظرفّج ةا شُخج زِصج ٍای پرهژً حهانی ه اكّاىُشی؛ اىرژی ٍای پرهژً حهانی ؛اىد طدً لداظ کُچک پراکيدة ظرفّج ِا نلّاس کُچک

 حرحّاب  ،گرم ىّاز لدااظ طاُد    در غُرحی کٌ کلکخُرٍای ٍُا اشج؛( طّظٌ ةدهن ِا دار طّظٌ) گرم ٍای آبکلکخُر ظرفّج اشاس ةر فلط ه 2583 ةٌ نرةُط( گرناِض) خُرطّدی کلکخُرٍای ةيدی رحتٌ 2
 .دٍد ىهی حغّّر ظرفّج نجهُع ِا شراىث ىظر از را ةرحر کظُرٍای حرحّب انا. گّرد نی كرار آلهان از ةاالحر ىاچّز اخخالفی ةا طظم، جاِگاً جای ةٌ نخددً اِاالت کردً، پّدا حغّّر طدً افزهدً ظرفّج

صج زنرة در کٌ کيد نی لداظ را ٍاِی آن فلط ،حجدِدپذِر ةرق ظرفّج شراىث کظُرٍا از ىظر ةيدی رحتٌ 3  چياد . ٍصاخيد  -آةی  غّر از ةرق -  طدً ىػب حجدِدپذِر ةرق ظرفّج نجهُع ىظر از جَان ةرحر کظُر ّة
رليد فيالىد، احرِض، جهلٌاز  دِگر کظُر ُزِليد ه ِا ز ّى و در کٌ ٍصخيد دارا را غّرآةی حجدِدپذِر ةرق ظرفّج شراىث از ةاالِی شعح ّى صليد نّان ِا و در ِا  .اشج پّظخاز کظُرٍا ٍهث ّة

حر ةرای حأنّو اهج ةار  در خالی کٌ در ةرخی دِگر ةّض ،آةی نخکی اشج ةٌ ةرق پاٌِ ةار نّوحأ کظُرٍا از ةرخی در زِرا ،اشج نخفاهت ِکدِگر ةا آةی ةرق حُلّد ه ظرفّج از ىظر کظُرٍا ةيدی رحتٌ 5
 .طُد نی اشخفادً آةی ةرق از

 .گرناِی ٍای پهپ کردن لداظ ةدهن 4
 اىجاام  دِگار  نػّارٍاای  ِا ،نلی ىاخالع حُلّد شراىٌ، اشاس ةر ٍا ةيدی رحتٌ اگر ٍصخيد؛ ٍا شُخج زِصج حُلّد ِا ،ةرق حُلّد نّزان ِا ظرفّج گذاری، شرناٌِ نعلق نلادِر اشاس ةر ٍا ةيدی رحتٌ اکثر :توجي
   .(طُد نظاٍدً نی خُرطّدی گرم کلکخُرٍای آب ه ةادی ،فخُهلخاِّک خُرطّدی حجدِدپذِر، ةرق ظرفّج شراىث ةيدی رحتٌ چٌ در نُرد ٍهاىيد آن) ةُد خُاٍد نخفاهت نُارد از ةصّاری در حرحّب اِو طُد،
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تیر   گرماٍض ه شرماٍض حرارتی  وٌرطیَ: ر رطی: شیرٍ     
 ط:ىتر بازارها  تثبَتبازارها  ج:ٍ: ه رط: آهصتي

ةٌ دلّل    ةّؼخصٍای خصارحی رُرػّسی،  کاٍغ ظصؼج گعخصش فياهری
، نجهلُع  2014ادانٌ ِافج. حلا پاِلان   ػّب نيفی ةازارٍای ارهپا ه چّو 

خصارحی -گّگاهات 406گصم رُرػّسی ةٌ خسهد عصفّج کلکخُرٍاِی آب
خصارحلی دِگلص   -گّگاهات 2رظّس )ةٌ کلکخُرٍای ٍُاگصم رُرػّسی ىّض 

 کييلس.  ظاؼج گصنا در ظال حُلّس نلی  حصاهات 341افضهدً ػس( کٌ حلصِتًا 
گصم رُرػلّسی ةلٌ چلّو    درؾس از ةازار کلکخُرٍای آب 50دِگص ةار 

ٍلای ةؽلس كلصار     ارخؿاص ِافج. حصکٌّ، ةصزِ ، ٍيس، ه آلهلان در ردً 
گلصم ةضرگخلص، ةلٌ نيغلُر     ٍلای آب  گصفخيس. گصاِغ نُجُد ةٌ ظّعخم

ٍای ةضرگ، ادانٌ ِافج. ةٌ ٍا، نسارس، ِا ظاِص نجهُؼٌاظخفادً در ٍخ 
ٍلای   ظّعخمؼالهً حهاِ  ةٌ اظخفادً از کلکخُرٍای پّؼصفخٌ، ةٌ نيغُر 

ی، ظصناِغ رُرػّسی، ه کارةصدٍای ؾيؽخی، افضاِغ اٌ گصناِغ ندل
ٍای پّؼصفخٌ كعهج کُچکی از  پّسا کصد؛ اگصچٌ ةاِس گفج کٌ ظّعخم

 ةازار جَاىی را در ارخّار دارىس.
ّاری از ىلاط آظّا، در پاظذ ةٌ رػس كسرحهيس ةازار ةزغ راىگی در ةع

ٍای فصهش ه حؽساد کاىال نّضان ّو،الح آنصِکایفصِلا، ه ٍاِی از آةزغ
ظال ظلزخی ةلصای ؾليؽج در     2014حُزِػ افضاِغ ِافج. در نلاة ، 

ٍای ارهپاِی ٍهچيلان ادانلٌ    ارهپا ةُد؛ ةٌ طُری کٌ ادغام ةّو ػصکج
حلص ىعلتج ةلٌ     ِافج. انا ؾيؽج چّو ةا اِيکٌ ةٌ دلّ  حلاضای ضؽّف

 کصد. ٍای كت  دچار نؼک  ػس، پّؼخازی ةليسنست رُد را خفظظال
 ترٍن گزٍوي برا  تٌلَ: برق ج:ٍ:برق باد ر ارزان

ه ةا ذتج  ادانٌ ِافج 2014پّؼصفج ةازار جَاىی ةصق ةادی در 
ةللّغ از ٍللص فيللاهری  -گّگللاهات  51ِللر رکللُرد ه افللضهدً ػللسن 

 340ػسً حا پاِان ظال ةٌ  نجهُع عصفّج ىؿب -حجسِسپشِص دِگصی 
گّگلاهات دهر از ظلاخ  ةلٌ     4/1گّگاهات رظّس. از اِو نّضان، خسهد 

عصفّج ةصق ةادی فصاظاخلی در جَان ةلٌ  ػتکٌ افضهدً ػس حا نجهُع 
 گّگاهات افضاِغ ِاةس. 5/5ةّغ از 

حصِو گضِيٌ  ٍضِيٌ اىصژی ةادی در حؽساد ره ةٌ افضاِؼی از ىلاط دىّا، کم
ةصای حُلّس ةصق جسِس اظج. عَُر ةازارٍای جسِس در آفصِلا، آظلّا، ه  

و ظال آنصِکای الحّو، ادانٌ ِافج. آظّا ةٌ پّؼخازی چّو، ةصای ٍفخهّ
ػلسً  خصِو ةازار جَان ةُد ه از خّد نجهُع عصفّج ىؿبةضرگ نخُالی

ٍهٌ انا، اِاالت نخدلسً از ىغلص نّلضان     ىّض از ارهپا پّؼی گصفج. ةا اِو
ةصق ةادی حُلّس ػسً از ظاِص کؼُرٍا جلُحص ةُد. ةصق ةادی در چيسِو 
 20کؼُر، از جهلٌ داىهارک، ىّکاراگُئلٌ، پصحللال، ه اظلیاىّا، ةلّغ از     

نّو کصد. پط از چيلسِو ظلال   أدرؾس از حلاضای اىصژی الکخصِکی را ح
کار در هضؽّج ةدصاىی، ةعّاری از ظازىسگان حُرةّو ةٌ هضؽّج ؼادی 
ةصگؼخيس؛ ةٌ طُری کٌ ٍهلث دً ػلصکج اهل حُلّسکييلسً، رکُردٍلای     

ٍلای رهی   طصاخی حُرةّوحکان  پّؼّو نّضان ىؿب رُد را ػکعخيس. 
در ندلسهدة  حا اكخؿلاد اىلصژی ةلادی    ادانٌ ِافج رؼکی ه فصاظاخلی 

 .ِاةسةصداری ةَتُد ٍای ةادی ه ػصاِط ةَصًحصی از رژِمهظّػ

 گذار ها  شرماٍيجرٍان
 گذار  جًاه  در تمام مواطقافزاٍض شرماٍي

ٍای حجسِسپشِص )ةلسهن   گشاری جسِس جَاىی در ةصق ه ظُرج ظصناٌِ
درؾس رػس ىعلتج   14نگاهات( ةا  50ةضرگخص از آةی لداظ کصدن ةصق

نّلّللارد دالر رظللّس. ةللا درىغللص گللصفخو      2/240ةللٌ  2013ةللٌ 
 50آةلی ةضرگخلص از    ٍای ةصق ىؼسً در پصهژً ٍای گضارش گشاری ظصناٌِ

ٍللای گللشاری جسِللس در ةللصق ه ظللُرجنگللاهات، نجهللُع ظللصناٌِ
ا از لدلاظ  نّلّارد دالر رظّس. حجسِسپشِصٍ 301حجسِسپشِص ةٌ خساك  

گشاری رالؽ در افضاِغ عصفّج ةلصق، ةلصای پيجهلّو ظلال      ظصناٌِ
 ٍای فعّلی را پؼج ظص گشاػخيس.نخُالی ظُرج

کٌ ةصای اهلّو ةار در ظٌ ظال گشػلخٌ رخ  گشاری  افضاِغ ظصناٌِاِو 
ٍای رُرػّسی داد، حا خسهدی نصةُط ةٌ افضاِغ ػسِس اخساث ىّصهگاً

ٍلای ةلادی   گلشاری در پلصهژً  ظصناٌِدر چّو ه ژاپو، ه ٍهچيّو ذتج 
، ِلر  2013در ارهپا ةُد. حهانی نياطق جَان در نلاِعٌ ةا  یفصاظاخل

گشاری در کؼلُرٍای در خلال    افضاِغ ىعتی را حجصةٌ کصدىس. ظصناٌِ
 3/131درؾس ىعتج ةلٌ ظلال گشػلخٌ ةّؼلخص ةلُد ه ةلٌ        3۶حُظؽٌ 

س افضاِغ ةلٌ  درؾ 3ِافخٌ ةا  نّلّارد دالر رظّس ه در کؼُرٍای حُظؽٌ
گشاری کؼلُرٍای در خلال    نّلّارد دالر رظّس. اکيُن، ظصناٌِ 6/135

خو نجهلُع  حُظؽٌ ةٌ ىضدِکخصِو نّضان رُد ةلصای پؼلج ظلص گشاػل    
 ِافخٌ رظّسً اظج.حُظؽٌ گشاری اكخؿادٍایظصناٌِ
گشاری در چّو رخ داد کٌ حلصِتًا  گّصحصِو افضاِغ نّضان ظصناٌِ چؼم

ؼلُرٍای در خلال حُظلؽٌ، در خلُزة ةلصق ه      گشاری ک دهظُم ظصناٌِ
ػلُد. ٍليلس ه ةصزِل  ةّؼلخصِو      ٍای حجسِسپشِص را ػان  نلی  ظُرج

درؾس افضاِغ را ػاٍس ةُىس. دِگص کؼُرٍای ةصحص ؼتلارت ةُدىلس از0   
ٌ   ةصِخاىّلا ، اِاالت نخدسً، ژاپو ةلٌ   201۴گلشاری در   ه آلهلان. ظلصناِ

، اىلسهىضی، کيّلا،   ةازارٍای جسِس ةعط پّسا کصد؛ ةٌ طُری کلٌ ػلّلی  
نّلّلارد دالر در   1نکضِر، آفصِلای جيُةی، ه حصکٌّ ٍصِر ةلّغ از  

 گشاری کصدىس.ٍای حجسِسپشِص ظصناٌِاىصژی
حلصِو   از لداظ دالرٍای ارخؿاص ِافخٌ، ةلصق رُرػلّسی ه ةلادی نَلم    

گشاری جسِس  درؾس از ظصناٌِ 55ٍا ةُدىس ةٌ طُری کٌ ةّغ از  فياهری
آةی حجسِسپشِص )ةسهن درىغص گصفخو هاخسٍای ةصقٍای در ةصق ه ظُرج

نگاهات( ةٌ ةصق رُرػّسی )ؼهسحًا رُرػّسی فخُهلخاِّر(  50ةضرگخص از 
ٍلا ىعلتج   درؾس ةٌ ةصق ةادی ارخؿاص پّسا کصد. ٍص دهی آن 5/3۶ه 
ٌ  2013ةٌ  گلشاری  ػاٍس افضاِغ چؼهگّصی، ةٌ اِو ػصح ةُدىس0 ظلصناِ

نّلّلارد دالر   5/1۴6ِافج ه ةلٌ   درؾس افضاِغ 25در ةصق رُرػّسی 
ةلٌ ةلّغ از    درؾس افلضاِغ  11گشاری در ةصق ةادی ةا  رظّس ه ظصناٌِ

، ةلّغ از ِلر چَلارم    201۴نّلّارد دالر رظّس. در نجهُع، در  5/66
ٍلای   ٍلای حجسِسپلشِص ةلٌ پلصهژً     ٍای جسِلس در اىلصژی   گشاری ظصناٌِ
 .نلّاس )ةزؿُص رُرػّسی فخُهلخاِّر( ارخؿاص ِافجکُچر
درؾلس رػلس کلصد ه در اىلصژی      23گصنلاِی   گشاری در ةصق زنّو ظصناٌِ

ظی، ٍصچيس ظطح پّؼّو آن ةعلّار پلاِّو ةلُد، در اِلو ظلال        100اكّاُى
دىلس؛        ُاجلٌ ُة درؾس افضاِغ ِافج. دِگص حجسِسپلشِصٍا انلا ةلا کلاٍغ ن

درؾس کلاٍغ ِافلج ه ةلٌ     5ٍا  ظُرج گشاری در زِعج کٌ ظصناٌِ چيان
از  حلُدً ه اىلصژی  ظلال ارّصرظلّس، در زِعلج    10د در کهخصِو نّضان رُ

 14نلّاس ٍلم   کُچر آةِی درؾس کاٍغ داػج، ه در ةصق 10پعهاىس ىّض 
 درؾس پاِّو آنس.
ةُدىس؛  اكتال ةّؼخصیػاٍس  2013ٍا ىعتج ةٌ گشاریٍهث اىُاع ظصناٌِ

ٍلای ةلا نلّلاس     پلصهژً ةلصای   ِلی دارا ی نتخيی ةلص نال وّحأناز جهلٌ 
گصفج. ٍا را درةصگشاریای از نجهُع ظصناٌِىّصهگاٍی، کٌ ةزغ ؼهسً

ای جسِس در نّلان کؼلُرٍای در    ده ةاىر حُظؽٌ 201۴ٍهچيّو، در 
کٌ « حُظؽث جسِس»نّلّارد دالری  100خال حُظؽٌ حأظّط ػس0 ةاىر 

 ٍلای  گشاری زِصظلارج  ظصناٌِ»ةٌ هظّلث پيج کؼُر ةصِکط، ه ةاىر 
 گعخصش اةضارٍلای کؼُر آظّاِی اِجاد ػس.  23کٌ ةٌ هظّلث « آظّاِی
 اهراق كصضللث ظللتض، ناىيللس ،صٍاِسپللشِحجس در یگللشارٌِظللصنا سِللجس

کييسگان جسِسی از حأنّو طّفه حأنّو نالی جهؽی،  ،ٍای ةازدًػصکج
ٌ ةصای حأنّو نالی پصهژً ظصناٌِ را جشب ٍای ه ةٌ کاٍغ ٍضِيث ظصناِ

 اظج. حجسِسپشِص کهر کصدًاىصژی 
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هییا  تی:ٍ:یییذٍر یرا ویی:ى بییرا    اهییر  
 دشترش  بي اهر  

 تأمَن و:مات ضرهر  ه شٌدمو:
درؾس از جهؽّج دىّا، ٍيلُز ةلٌ    15ةّغ از ِر نّلّارد ىفص، ِؽيی 

ػلسة   ةصق دظخصظی ىسارىس. ظصحاظص آفصِلا ةا نجهُع عصفّج ىؿلب 
گّگاهات، عصفّج حُلّس ةصق کهخصی از آلهلان دارد. ةلٌ    1۴4حلصِتًا 

دظخصظلی   پزلج  کٍِای پا نّلّارد ىفص ةٌ ؾُرت 6/2ؼالهً، خسهد 
ٍای اىصژی حجسِسپشِص پصاکيلسً ةلا حلأنّو رلسنات      ىسارىس. فياهری

اىصژی ضصهری ه ظُدنيس در نياطق دهر ه رهظخاِِی در خال حُظلؽث  
ٍلای   س. در اِو زنّيٌ، فياهریيکي جَان، ةٌ ةَتُد اِو اركام کهر نی

رظاىی ةٌ حؽساد  ٍای راىگی نجضا ه ةا ةصق حجسِسپشِص از طصِق ظّعخم
ٍای کُچر ه ةعّار کُچر، ىلغ ةضرگ ه ره ةٌ  ای از ػتکٌ فضاِيسً

کييس؛ دلّ  اِو انلص آن اظلج کلٌ حجسِسپلشِصٍا      رػسی را اِفا نی
 ٍای نصظُم ٍعخيس. حص از گضِيٌ حص ه راخج ارزان
ٍای ّعخمٍای نخساهل نُجُد ناىيس ظً ةص گعخصش فضاِيسة فياهریؼاله

)پّکُ(، کلکخُرٍای خصارحلی  آةی  ةصق ٍای ررُرػّسی راىگی، اِعخگاٍ
اىللُاع جسِللسی از حجَّللضات،   201۴رُرػللّسی ه غّللصً، در ظللال  

  رظللّسىس، کللٌ ؼتارحيللس از0 ٍللا، ه کارةصدٍللا ةللٌ حکانللةيللسیپّکللصً
ٍای رظاىی ةٌ اِعخگاًٍای ةادی )پّکُ( ظادً ه ارزان ةصای ةصق رحُرةّي

ارحتاطات رادُِِی در نياطق دهرافخادً، لُازم آةّاری نجَض ةلٌ اىلصژی   
رسنات جاىتی ه ىغلارحی؛ کلٌ نيجلص ةلٌ      یظاز خالّجِدرُرػّسی، ه 

ػلُد ه در ىخّجلٌ    ٍلا نلی   رسنات پط از فصهش ةَخص ه کاٍغ كّهج
 ٍای ةّؼخصی دظخصظی رُاٍيس داػج.سًکييٍا ةٌ نؿصفػصکج

چيسِو ؼان  نُجب افضاِغ خهاِج نلالی )دهلخلی ه رؿُؾلی( از    
ٍای حجسِسپشِص پصاکيسً ػسً اظج. از جهلث اِو ؼُان ، آگاٍی  اىصژی

پلض   ه ٍای ةصق ه پزلج  فضاِيسً ىعتج ةٌ اِو نعئلٌ اظج کٌ ظّعخم
ٌ حصِو  ؾصفٌ ةٌ نجضا، ةزؿُص از ىُع حجسِسپشِص، نلصهن ٍلای   گضِيل

ٍلای اكخؿلادی    نُجُد ةصای حأنّو رسنات اىصژی ه اِجاد نُكؽّلج 
 ٍا ه کعب ه کارٍا در نياطق دهرافخادً ٍعخيس. جسِس ةصای راىُادً

ةياةصاِو، حجسِسپشِصٍا ةٌ ؼياؾلص ضلصهری دظلخّاةی ةلٌ اٍلساف ه      
در ةعّاری از کؼُرٍا رظاىی رهظخاِی ه پزج پاک  ٍای ةصق ظّاظج

ٌ  اىس. پ ةسل گؼخٌ ای را  صه ِکی از ىزعخّو کؼُرٍاِی ةُد کلٌ نياكؿل
حجسِسپشِص پصاکيسً حٌَّ ه اجصا کصد کٌ نيجص ةٌ اىؽلاد   ةصای اىصژی
ٍای جسِسی  ةصىانٌ 201۴ػس. چيسِو کؼُر در  201۴كصاردادی در 

را ةصای حُظؽث دظخصظی ةلٌ اىلصژی از طصِلق حجسِسپلشِصٍا آغلاز      
الىکا کٌ حجسِسپشِصٍا را ةصای  یکصدىس؛ از جهلٌ ػّلی، نّاىهار، ه ظص

، ةيگالدش، ه ٍيس ىّلض  دظخصظی ةٌ ةصق ارحلا دادىس. اکُادهر، گُاحهاال
 پاک دظج ةٌ اةخکارٍاِی زدىس. پزج ةصای ارحلاء

ةٌ هظّلث   الهللی در پّؼتصد دظخصظی ةٌ اىصژی ةعّاری از ؼُان  ةّو
ز طصِلق  ةٌ اِفای ىلغ پصدارخيس. اِو کار ا 201۴حجسِسپشِصٍا، در 

ٌ     الهللی  اةخکارٍای ةّو ه  (SE4ALL) ناىيلس اىلصژی پاِلسار ةلصای ٍهل
ٍای دهلخی ده ه چيسجاىتلٌ ؾلُرت گصفلج.     ٍهچيّو ازطصِق ةصىانٌ
ةٌ حأنّو  201۴ٍای حُظؽث چيسجاىتٌ ىّض در  نؤظعات نالی ه ةاىر

ٍای اىصژی حجسِسپشِص ادانٌ دادىس. در کيار ؼُان  ظيخی،  نالی پصهژً
ىَلاد ىّلض    ٍلای نلصدم   رؿُؾلی ه ظلازنان   -دهلخلی  ٍلای  نؼارکج

 کييس. حجسِسپشِصٍای پصاکيسً را خهاِج نی
نؼارکج ةزغ رؿُؾی، ةٌ دلّ  افضاِغ آگاٍی از اِو نُضُع کٌ 

درآنس رارج از ػتکٌ، ةازار ره ةٌ رػلسی از کلاال ه    ٍای کم نؼخصی
ٍلای حجسِسپلشِص    رسنات ٍعخيس، در خال گعخصش اظلج. ظّعلخم  

ٌ  201۴ظللال  پصاکيللسً در گللشاران  ةللٌ جللشب ظللصناٌِ از ظللصناِ
ٍلا، ه ٍهچيلّو از نيلاةػ     ٍلای حجلاری، ػلصکج    پشِص، ةاىلر  رِعر

 ادانٌ دارد. حص صنصظُمّغ

  اراٍ  اهر  ر
 رٍ:یذٍتی:  ها  اهر زهج مکمل 

افضاِی راؾی ةّو کاراِی اىصژی ه نياةػ اىصژی حجسِسپشِص، از ٍص  ٍم
ٍلای نخؽلسد از ظلارخهان ه     ةزلغ  ده دِسگاً فيی ه ظّاظلخی، ه در 

ىل  ه ؾيؽج، هجُد دارد. اگصچٌ ػست اىصژی   ه رسنات ةصكی حا خه 
)نّضان نؿصف اىصژی اهلٌّ ةٌ ازای ٍص هاخس از رصهجی اكخؿادی( در 

پّؼصفج داػلخٌ   1660ظطح جَاىی ه حلصِتا در ٍهث نياطق دىّا از 
ّؼخص کلاراِی  ای ةصای ةَتُد ة ٍای گعخصدً اظج، انا کهاکان نُكؽّج

 ٍا ه کؼُرٍا هجُد دارد. اىصژی در حهام ةزغ
کييس،  ِق نیٍا ةَتُد کاراِی را حؼُ ٍا از ةصای آن ؼُانلی کٌ ظّاظج

انيّج اىصژی، خهاِج از رػس اكخؿادی ه حؽسِ   اىس از0 ارحلاء ؼتارت
حُاىس حأنّو  حغّّصات اكلّهی. در کؼُرٍای فلّصحص، افضاِغ کاراِی نی

حلص   را ةصای کعاىی کٌ ةٌ آن دظخصظی ىسارىس، آظلان رسنات اىصژی 
کيس. ةصای رظّسن ةٌ چيّو اٍسافی، حؽساد ره ةٌ افضاِؼی از کؼُرٍا 

ٍلا، للُازم    کلاراِی ظلارخهان   ءٍاِی را ةلصای ارحللا   اٍساف ه ظّاظج
 اىس. کصدً احزاذ ؾياِػ]راىگی ه اداری[، هظاِ  ىلّلٌ ه 

ه ةعلّاری از   ػلس  و، در ٍهث ظطُح دهلخی اٍلسافی نؽلّ  201۴در 
ای را ةلصای ىّل  ةلٌ     ٍای جسِلس ِلا ةلٌ رهز ػلسً     کؼُرٍا ظّاظج

حؽسادی از  201۴ه  2013ٍای  اٍسافؼان در پّغ گصفخيس. طی ظال
ٍلای حؼلُِلی را ةلصای     ؾالح، نلضهنات اجصاِی ِا نؿُةٌ ذی نصاجػ

ٍلا حؿلُِب کصدىلس. اظلخاىساردٍا ه      ظلارخهان  ژیةَتُد کاراِی اىلص 
کاراِی لُازم ه  ءحصِو اةضار ةصای ارحلا گشاری، نَم ةصچعبٍای  ةصىانٌ

، 201۴کؼُر حلا   51کييسة اىصژی ٍعخيس ه  ظاِص ندؿُالت نؿصف
کؼللُر  ۴۴، در 2013اىللس. حللا پاِللان   ٍللاِی داػللخٌ چيللّو ةصىانللٌ

اظخاىساردٍاِی ةصای نُحُرٍای الکخصِکی نلُرد اظلخفادً در ؾليؽج    
اظلخاىساردٍای نؿلصف    201۴نؽصفی ػسً ةُد. ٍهچيلّو حلا پاِلان    

درؾس از ةازار هظاِ  ىللّث ظتر را پُػغ  40ظُرج هظاِ  ىللٌّ، 
 دادىس.

رىگلی ةللّو کلاراِی اىللصژی ه    نيللس کلم  حلا ةلٌ انللصهز، ارحتلاط ىغلام    
ٍا هجُد داػخٌ اظج. ةا هجُد اِلو،   حجسِسپشِصٍا در حسهِو ظّاظج

ر ىغلص  ٍا، ػلصهع ةلٌ د   حؽساد اىسک انا در خال گعخصػی از ظّاظج
ٌ   گصفخو حُأنان اِو ده انص کصدً ٍلای   اىس؛ ةزؿُص از طصِلق نؿلُة

 حؼُِلی نصةُط ةٌ ظارخهان ه اٍساف ه نلصرات گعخصدة اكخؿادی.
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 ده  شاالهي در مٌرد تی:ٍ:یذٍرهارگزارش
 دى شال برتر 

ٍلای ؼغلّم ظلاالىٌ در ةازارٍلا،      آر( پّؼلصفج  اس )جلی  21گضارش هضلؽّج جَلاىی حجسِسپلشِصٍای رن   
دٍس. ٍص گضارش از  ٍای ظّاظخی، ه ؾياِػ اىصژی حجسِسپشِص را ةٌ ؾُرت جَاىی نس ىغص كصار نی چارچُب

ٍای نُذلق،   دًکيس. هجُد دا رهزحصِو اطالؼات نُجُد اظخفادً نی ٍای رظهی ه غّصرظهی ةصای حَّث ةٌ دادً
رِضی رطلُط کللی    پی ةصایٍا  ٍای حجسِسپشِص ضصهری اظج. زِصا از آن رهز در نُرد اىصژی ، ه ةٌٍيگام ةٌ

کييس، ه ىهلاِغ  ای کٌ حجسِسپشِصٍا در ةزغ اىصژی اِفا نیگّصىسً، ىؼان دادن ىلغ فضاِيسًنصاجػ حؿهّم
 گصدد.ظخفادً نیٍای حجسِسپشِص ِر هاكؽّج اظج، ااِيکٌ گشار ةٌ اىصژی

حُجٌ ػسً اظج. در طُل دٍث  21ظال گضارش رن 10هضؽّج جَاىی حجسِسپشِصٍا، ةٌ  در گضارش انعاِل
ظلازی نجهُؼلث   ای ه غصةلال آر ٍهصاً ةا پُػغ نُضُؼی ه نيطلٌاس گشػخٌ، هظؽج ؼه  ه ؼهق کار جی

ای،  ٍلای ٍلضاران هاخلس دادً    دادًآهری اؾلُلی   آر ندؿُل جهػ اس ٍای آن، گعخصش ِافخٌ اظج. جی دادً
ای چيس  اظخفادً از ؾسٍا ظيس ه ةصكصاری ارحتاط ةا نخزؿؿاىی از ظصاظص دىّا اظج. اِو گضارش از نجهُؼٌ

 ةصد.نخزؿؽ ةَصً نی 500ذِيفؽی ةا ةّغ از 

 ترٍن گزارش دهَا در زمَوۀ بازار، صیوعت آر جاٍگاى وٌد را بي عوٌان یرمراجعياس شال، ج  ۱۰یس از 
 ها  تی:ٍ:یذٍر تثبَت  ردى اشت.ه دهرهما  شَاشت  اهر  

 الییش دى
یَظیییییتاز  در 

 ۀ گزارشیعرص
 تی:ٍ:یذٍرها س
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 سیاستیهای  نقشۀ برنامه
 5102ابتدای های انرژی تجدیدپذیر،  کشورهای دارای اهداف و سیاست

 
 5112های انرژی تجدیدپذیر، کشورهای دارای اهداف و سیاست 

   کشوووور
     2015ابتوودای تووا 

 مشخصی برایاهداف 
 دپذیرورژی تجدیوان

            انوووووود داشووووووته
 ب

164 
 

 50نىای سیاستی رىا0 پایگاه دادهدهننبع دا

کشووهرىایی بووو  
دارای غنووووهان 

سیاست درنظو   
شوهند   گ فتو نی
کم یک کو دست

سیاست نلی یوا  
در  استانی/ایالتی
 ىا جاری باشد.آن

 ها و اهدافدارای سیاست

ها، فاقد اهداف دارای سیاست
 )یا فاقد اطالعات(

ها دارای اهداف، فاقد سیاست
 )یا فاقد اطالعات(

 ها و اهداففاقد سیاست
 )یا فاقد اطالعات( 
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 های سياستی برنامهروند 
 3122 حا اةخدای 3122، بر اساس نوع های انرژی تجدىدپذىر، کشورهای دارای سياست تعداد

 

 (FITحیآی)اؼ حضهّيی خرِد های برقسياست

 ةرگزاری نياقعٌ
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 32نٍای سّاسخی رٍا0 پاِگاً دادًدًنيتع دا

اِو ىهُدار، ٍهػث  
ٍای اىُاع سّاسج

حال اسخفادً را در
 دٍد.ىضان ىهی

کضػػُرٍاِی ةػػٌ  
غيػػػػُان دارای 
سّاسج درىظػر  

صػُىد   نیگرفخٌ 
کم ِک کٌ دسج

سّاسج نلی ِػا  
در  اسخاىی/اِالخی
 ٍا جاری ةاصد.آن

 کػػٌ کضػػُرٍاِی
 ةرىانػػػث چيػػػد
 ِػػک از یخسّاسػػ
 ةػػٌ) دارىػػد ىػػُع

 ىهُىػػػٌ غيػػػُان
 ٍػػػایسّاسػػػج
 حضػػهّيی خرِػػد
 در ،(نحلی و نلی

 حػػػداد صػػهار 
 دارای کضُرٍای

 ِػػک ةرىانػػٌ، آن
 نحسػػُ  واحػػد
 .اىدصدً

کضػػُرٍاِی ةػػٌ  
غيػػػػُان دارای 
سّاسج درىظػر  

صػُىد   گرفخٌ نی
کم ِک کٌ دسج

سّاسج نلی ِػا  
در  اسخاىی/اِالخی
 ٍا جاری ةاصد.آن

i- حرکّب ضُاةط 
 ٍای سُخج زِسج
 در اِخالّا پّضرفخث

 ساِرضػػػػػُاةط»
 «ىقػل  و حهل الزانی
 .اسج صدً لحاظ

ٍای درآندی در  کاٍش سَم گروً
ٍػا، غهػدحاب ةػٌ دلّػل     ةرخػی سػال  

ٍای حرکج کضُرٍا ةٌ سهج گروً
درآنػػدی جدِػػد اسػػج. در ةػػّو  

، 3124الػػػی  3114ٍػػػای سػػػال
 218کضػػُر نُجػػب ناهُغػػاب 81
 اىد.صدًٍای درآندی گروً در حغّّر

 نقلوضـوابط اجباری حملکشورهای دارای  تعداد
 3122 حا اةخدای 3122، بر اساس نوع تجدىدپذىر،

 

 سرماىش و گرماىشکشورهای دارای ضـوابط اجباری تعداد 
 3122 حا اةخدای 3122، تجدىدپذىر، بر اساس نوع

 

 3122 حا اةخدای 3114، هابر اساس گروه درآمدی آن های انرژی تجدىدپذىرسياست دارای کشورهای سهم
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 تتدٍل تجدٍدپذٍرها ةي جرٍان غالب: 
 کلَـدی ةرای سَاستگذاران هایٍافتي

ٌٍِزرطد ةٌرهیرِپذركاةجٍایخهاِخیدهلخیهشّاشج ،نددُريد
خُهلخاِّد،،هخُرطدّ ی یرقحُلّ ط ًازةادةخػُصدرنُردة

ٍایحج ِ پذِرهحغّّرطراِطةازارٍایاخّراىرژینيجرةٌپّظر ج
ٍایآِي ًةاِ ةداىردرشةدٌٍاط ًاشج.شّاشجةٌىفعحُشػثآن

ٍایحج ِ پذِرةٌکظُرٍایج ِ ازكتّل0گصخرشاىرژیرهى ٍاِی
کظددُرٍایدرخدداسحُشددػٌ،ىّددازةددٌارحلددایةازارٍدداهةخػددُص
ٍایکيُىیاىرژیةرایادغامط نةرقحج ِ پذِرٍهدراًزِرشاخج

ٍایغّرةركی)ِػيیگرناِض،ةاشَهیةاال،ها زاِضةركیط نةخض
  .يٍایج ِ ةاطٍاهچالض(،پاشخرُی رغجىللهخهلشرناِض،ه

ىیحج ِ پذِرٍانصخي کردًاشدج،ٍهاىعُرکٌگزارشهضػّججَا
حریرادرحأنّوخد ناتاىدرژیحج ِ پذِرٍارهزةٌرهزىلضنَم
حرِوچالض ػلیغتارتکيي .نَمةراینردمدرشرحاشردىّااِفانی

ٍایشّاشدخیالزمةدرایپّظدتردگدذارةدٌاشجازحُشػثچارچُب
پاِ ارةٌاىرژیٍایحج ِ پذِرحارشّ نةٌدشخرشیجَاىیهاىرژی

 ةرایٍهٌ.
تٌاهود ةا محَط  پذٍری را کي می ةَوی های پاٍدار و پَش سَاست

 در حال تغََر سازگار صٌهد تٌسعي دهَد.
ٍا،ةرایخهاِجةّيیةُدنآنٍایشّاشخیهكاةلپّضذتاتچارچُب

ازگصخرشپاِ ارحج ِ پذِرٍاالزماشج.غيػجاىرژیحج ِ پدذِر
ٍدایگذاری،شاخجظر ّجحُلّ ،حُشػث يداهریشرناٌِةرایجذب

 پذِریىّازدارد.ةّيیج ِ ،ها زاِضحػ ادنظاغلپاِ ارةٌپّض
پذِریراٍدمایازاىػعافٍاٍهچيّوةاِ درجٌةاهجُداِو،شّاشج

رهیةازارشازگارهٍایپّضخُاىي خُدراةاپّظر جداطخٌةاطي حاة
غّرضرهریغهُنیجلُگّریکيي .پرٍّدزازحغّّدراتٍایازٍزِيٌ

ةدراینرداسهارهىردی.ٍاىّزاندریخّداحیاشدجىاگَاىیدرشّاشج
حُاى اذراتنيفیكاةلحُجَیةرٍایخرِ حضهّيینیىاگَاىیشّاشج

 غيػجداطخٌةاط .
ٍایشّاشدخیج ِد ىّازنيد داىدضکاندلةياةراِو،گذارةٌشّصخم

رههزنددانکددا یةددرایغدديػججَددجراتپددّضىصددتجةددٌحغّّدد
 ٍایکصبهکاراشج.شازگارشازین س

تٌاهاٍی تجدٍدپذٍرها در تأمَن ةرق در مقَـاس وسـَر را ةـي    
 هماٍش ةگذارٍد.

ٍدای،ةرایا زاِضشرِعظر ّجةصّاریازکظُرٍایدرخاسحُشػٌ
ٍاىاگزِرى حلاضدایرهةدٌرطد راحُلّ اىرژیخُدزِر ظارى .آن

ٍایدشخرشیةٌاىدرژیرار دع،هحُشدػثاكخػدادیةرآهردً،چالض
ٌگّرى گاىیکٌةاچيّو ظارٍاِیرهخُِضراةارهرکيي .حػهّم رهةد

بىلدضكاةدلحُجدٌهپرشدرغخیراکدٌحج ِ پدذِرٍاٍصخي ،اغلد
گّرى .ادغامنُ قحج ِ پدذِرٍاحُاىي داطخٌةاطي ،دشجکمنینی

ٍداینُجدُدکظدُرٍاِیٍهچدُنچدّو،ةاشَهیةاالدرزِرشداخج
داىهارک،پرحغاس،اشپاىّا،هاِداالتنخدد ًةدٌغيدُانىهُىدٌ،ىظدان

ِیکاراةَتُدىرژیحج ِ پذِر،ٍایادٍ کٌحرکّبغدّح ياهرینی
حُاى نيتػینلرهنةٌغر ٌهكاةلاحکااىرژی،هن ِرِجٍُطهي نی

 ةرایحأنّوةرقةٌارنغانآهرد.را
ٍدداهحجددارةیةددرایارحتددادداطددخوهآنددُخخوازچيددّونُ لّددج

حُاىد ةدٌهشدّلثاغالحاِوةرداطجاطختاًکدٌةدارپاِدثةدرقىهدی
 ِ پذِرحأنّوطُدنَماشج.حرکّتیازنياةعحج 

ــيةــرای ةًتــٌد ر اةــت ــي پــذٍری هزٍو محــٌرف فیــاٍی ناد ه
 اٍجاد کوَد. 

ٌ صدّلیٍایٍایجَاىیةرایشُخجِاراىٌ ای،غلّدرغمهةدرقٍصدخ
ٍدا،ةصدخٌةدٌچردُىریٍایاغالخی،ٍهچيانةاالشج.حخهدّوحالش

الهللیاىدرژی(نّلّارد)آژاىسةّو۵۵۰حػرِفهنداشتثِاراىٌ،ةازة
 گّرد.الهللیپُس(رادرةرنیحرِلُّندالرآنرِکا)غي هقةّو6/۵حا

ٍایةازدٍیاىرژی(ةخػدُصٍایحج ِ پذِر)هپّظر جرط اىرژی
ِا خدٌةدٌٍایاخخػداصدرکظُرٍایدرخاسحُشػٌ،ةٌهشّلثِاراىٌ

ٍداكّهدجایحػ ِلط ًاشج.ِاراىٌٍای صّلیهةرقٍصخٌشُخج
دارىد کدٌاِدوٍاینرشُمراةٌغُرتکاذبپاِّوىرٌندیاىرژی

کي .ٍهچيّوحرنیٍایحج ِ پذِرشخجاىرژینصئلٌركاةجراةرای
ٌاىدرژیِیکاراٍایپاِّوکاذب،كّهج اٍهّدججدُِیراکدمهغدر 

 کي .نی
حرنيداةعندالی،حُاى ةٌحخػّعةَّيٌشاخخوِ، ضایغادالىٌنی

ٌکه،ةٌحلُِجىُآهری کدارگّری ٍاةرایپّظدر جدرحُشدػٌهةد
کاراِیاىرژینيجرطُد.خذفجَاىیٍایاىرژیحج ِ پذِره ياهری

ای،كّهجهاكػیحُلّ اىدرژیراٍای صّلیهٍصخٌٍایشُخجِاراىٌ
 حرىظانخُاٍ داد.دكّق

ٍددایکدداراِیاىددرژیهٍدداةددٌشددهجگزِيددٌضددرهریاشددجِاراىددٌ
ایحج ِ پددذِرشددُقدادًطددُى ،درخددالیکددٌاکيددُنٍدداىددرژی
ٍددایاىددرژیهشددُخج،ةخػددُصدرکظددُرٍایدرخدداسِاراىددٌ

 اى .ٍانخهرکزط ًکيي ًحُشػٌةرنػرف
 .تةرق تجدٍدپذٍر: تفکر سَستمی اهرژی مٌرد هَاز اس

کدٌنداٍّخی-ِضشدَمحُلّد ةدرقخُرطدّ یهةدادیةرایا دزا
ٍددادرِدد،شّصددخمةاِدد اىددُاغیاز يدداهری-نخغّددردارىدد 

ٌاىػعاف کارگر خدٌطدُى .ةيداةراِو،پذِرحأنّوةدرقدرکيدارٍدمةد
ٍدداِیکددٌحيَدداازِدد، يدداهریخهاِددجٍدداةاِدد ازظددرحشّاشددج

ٍدداینخددُازىیاز يدداهریٍدداِیکددٌحرکّددبکييدد ،ةددٌظددرحنددی
شدازهکارٍایشّاشدخیکييد ،حغّّدرىهاِيد .گُىاگُنراخهاِجندی

ٌ پدذِرةّظدخریراخهاِدجٍدایةدرقاىػعدافهحيظّهیةاِ 0طدتک
ٍدایکيي ؛ن ِرِجدركصدهجحلاضداراةَتدُدةخظدي ؛هشّصدخم

ٍدایخهدلهىلدل،حج ِ پدذِرراةداةخدضةرقنتخيدیةدراىدرژی
 غيػج،هگرناِضهشرناِضادغامکيي .،شاخخهان

ٍاهطتکثةرقىّزىلضنَهیدرن ِرِجحلاضاهنخػ ِانىّرهگاً
کييد .ٍایاىرژینتخيیةدرحج ِ پدذِرٍااِفداندیحُلّ ،درشّصخم

ٍایخهلهىلل،هنػارفخداىریدرشدهجن ِرِجغياِع،شاناىٌ
ُکارگّرینجهُغٌحلاضا،هٍهچيّوةٌ لّد پراکيد ً،ىّازنيد ٍدایح

ٍدایکصدبهکدارٍایاىرژینخفاهحیةرایخهاِجازند سشّاشج
ٍایةداالیحُلّد كاةدلند ِرِجج ِ اشج.ةرایرهاجِا خوشَم
ٍایج ِ یةٌکارگر خدٌطدُى ،حج ِ پذِرٍا،الزماشجحا ياهری

ج ِد یةدرایةدٌخرکدجدرآهردنیهاقمشوّکٌاِوخُدىّازني 
 ٍااشج.گذاریدرزِرشاخجاٌِشرن

گددذارانةاِدد ةدداگرداىيدد گانطددتکثةددرقةددٌغددالهةشّاشددج
ةدر(کيي گانغه ةاىدرژی)ةدٌغيدُانىهُىدٌغدياِعاىدرژینػرف

ةدرایحػرِدفشدازهکارٍایشّاشدخیهشداخخارٍایحيظّهدیج ِد 
 ٍهکاریکيي .

 

16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ــذٍر را    ــرماٍش تجدٍدپ ــاٍش و س ــش گرم ــت از ة  حماٍ
 افزاٍش دهَد.

گرناِضهشرناِضحلرِتًاىّهیازحلاضایجَاىیةرایاىرژیرادر
آِ کدٌنّاننیٍاِیةٌگّرد.ةاهجُداِو،هكخیپایشّاشجةرنی

کيي ،اِوةخضٍهچيدانکارگّری ياهریراخهاِجنیحُشػٌهةٌ
 حرازةخضةرقحج ِ پذِراشج.ةصّارغلب

هاىددرژیِیکدداراةَتددُدالزاندداتشدداخخهاىی)درٍددردهزنّيددث
ٍدایٍایحج ِ پذِر(ةرایا زاِضرهاج ياهریکارگّری ياهریةٌ

ٍا،هّجدارى .غالهًةرشاخخهانگرناِضهشرناِضحج ِ پذِراٍ
ٍدایٍایحج ِ پذِردرشّصخمةاِ الزاناحیىّزجَجادغاماىرژی

هجُدداطخٌةاط .اِوالزاناتىٌحيَاازایندلٌگرناِضغيػخیه
حُشػثگرناِضحج ِ پذِر،ةلکٌازادغدامحُلّد ةدرقنخغّدرىّدز

 طُد.رقنیخهاِجکردً،ةاغدکاٍض ظارنُجُدةرطتکثة
ةاحُجٌةٌشدَمةداالیگرنداازحلاضدایاىدرژیىَداِی،درکلّدث

گدددذارانةاِددد ازحُشدددػثگرنددداِضشدددعُحدهلخدددی،شّاشدددج
حج ِ پددذِرخهاِددجکييدد .حُشددػثةّظددخررهِکردٍددایادغددام

حُاىد درکداٍض ظدارةدرٍدایگرنداِضهةدرقىّدزندیةخض
 طتکٌىلضداطخٌةاط .

را در کضـٌرهای در حـال تٌسـعي    دسترسی ةي تأمَن مـالی  
 ةًتٌد ة ضَد.

درکظُرٍایدرخاسحُشػٌ،دشخرشیةدٌنيداةعندالی،درحدأنّو
ٍدایپاِ ارهنخيُع اىدرژیىلظدینددُریدارد.ةداهجدُداىدرژی

کيي ً،درٍاینػرفحأنّواىرژیةٌحهانیگرهًحج ِ پذِر،ةصط
ىٌِ،-الیهخاسحت ِلط نةٌِ،چالضرهزا زهنشّاشیهن

اةعندالید،اغلبةٌدلّلکهتُدنيداشج.اِوگصخرش-چالض يی
ٌدر ٌدشددخرس،ٍزِيدد نّلددیگددذاریهةددیٍددایةدداالیشددرناِ

 طُد.رهنیةٌگذاران،ةاند هدِجرهٌِشرنا
ةددٌنيظددُرگصددخرشةازارٍددایاىددرژیجَددجخػددُسدشخرشددی

حضدهّواىدرژی،ةخدضدهلخدیةاِد ذتداتشّاشدیراٍهراىیةدٌ
حُاىدد چددرازشددتزیةددرایکيدد ،کددٌةددٌىُةددثخددُدنددی

دهلخددیناىيدد حددأنّونددالیگددذارانةاطدد .شددازهکارٍایشددرناٌِ
ٍددایحضددهّوهامٍددایحرجّدددیهٍهچيددّوظددرحٍدداههامکهدد،

کهتددُداةزارٍدداینددالیةخددضخػُغددی،جتددرانةددايدد ىحُانددی
 ضِا ددددزاحصددددَّلحُشددددػثةددددازار،هکدددداٍضرِصدددد،،در

ٌ  .اةزارٍدداینددالیرايگددذاریةخدضخػُغددیندد ذرةاطدشدرناِ
اِدواةزارٍدا حُاندرٍردهشهجغرضٌهحلاضاةدٌکدارةدرد.نی
کييد گاناىدرژی،درراشدخایهنػدرفپدرهژًدٍيد گانحُشػٌاز

کييد .ةدٌغدالهً،ٍایةاظر ّدجةداالخهاِدجندیگصخرشپرهژً
انةدٌ يداهریاشدجاظهّيدحأنّوهجذبخهاِدجندالیىّازنيد 

ٍداهندُاردیدِردرراجَدجکٌخُدحُشػثاشدخاى اردٍا،گدُاٍی
ظلتد .ةدٌٍهدّوحرحّدب،ةدرایحُشدػثغدياِعحضهّوکّفّجنی

ندلیهحُانغادراتندػدُالتاىدرژیحج ِ پدذِرىّدزحدأنّو
 هجذبخهاِجنالیالزماشج.

 های مواسبف تصمَماتی صاٍستي ةگَرٍد. ةا استفادى از دادى
ٌنُكع،هپُّشخٌةٌٍاینُذق،ةٌدادًهجُد رِدزیرهزطد ًةدرایپاِد
نصدخهرحد اةّرٍایاىرژی،حػرِدفاٍد اف،ظراخدیهارزِداةیظرح

ٍدایگدذاریضدرهریاشدج.هضدػّجدادًشّاشخی،هجذبشرناٌِ
ٍدایگذطدخٌةدٌدرشاس-هِژًدرةخضةرقةٌ-اىرژیحج ِ پذِر

پذِریهظُرچظهرّریةَتُدِا خٌاشج.ةااِوخاس،هجُد،دشخرس
ٍایحج ِ پدذِرپراکيد ً)ازٍاةٌظُرخاصةرایاىرژیکّفّجدادً

ِا خدٌهٍایارحلااِضحج ِ پذِرن رن(ند هداشج.دادًكتّلگرن
ٍدا،هجدذبط ًةرایدرکپخاىصدّلةدازار،حُشدػثشّاشدجحرتّج

 گذارانالزماشج.شرناٌِ
ٍدایٍدادرزنّيدثاىدرژیگذارانةاِ ةٌارحلاءهضػّجدادًشّاشج

حج ِ پذِرپراکي ًدرکظُرٍایدرخاسحُشػٌهدرزنّيثگرناِض
شرناِضحج ِ پذِر،حُجٌخاصداطخٌةاطي ؛چدراکدٌةدٌدلّدله

اینَهدیٍدایدادًٍا،ٍردهةاچدالضنخهرکزاِوةخضظتّػجغّر
نُاجٌٍصخي .انااِودهةخضةٌحرحّبکلّد رشدّ نةدٌاٍد اف

ٍایٍهراًٍصخي .رهش«پّظتردگذاراىرژی»ه«دشخرشیةٌاىرژی»
ٍدادادًآهری،پدردازشهاغختارشديجییجهعةااةخکارهٍهکاریةرا

ٍدارشدهیدرکاشدخوطدکافةدّودادًٍدایغّرضرهریاشج.دادً
ٍاینخخلفغّراىرژی)ناىي اى ،اناةٌٍهکاریةاةازِررانةخضنَم

ٍداهکظاهرزی،غيػج،هةَ اطج(هٍهچيّوِکپارچدٌکدردنرهش
 ازدارى .آهریاظالغاتىّرهِکردٍایج ِ ةرایجهع

ٍددایاىددرژیحددرکددردنحػرِددفدادًضددرهرتنترنددیةددٌگصددخردً
حدر،هنيد حرهنرحدبٍداةدٌرهشىظدامآهریدادًحج ِ پذِر،جهع

 طُد.ٍااخصاسنیا زاِضطفا ّجدادً
ٍدایحج ِ پدذِرپراکيد ًةدرایدشخرشدیاىدرژی،درنُرداىدرژی

آهریههددعگددذارانهةاىّدداناِددوخددُزً،جالزماشددجحدداشّاشددج
ٌدٍینصدخهردادًگزارش ٍدایٍداه ػالّدجٍدارادردشدخُرةرىاند

 خُدةريجاىي .
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5102آراسجیهاوهمودارهایموتخبجدول
 3102سهمتقرىتیاهرژیتجدىدپذىرازمصرفاهرژیههاىیجهان،

 کل 
 جهان

% 3/78 
 ًای فسُلیسٍخت

%1/19 
 ًمۀ تجدَدپذَرًا

%6/2 
 ایبرق ًستي

%1/10 
 تجدَدپذَرًای هٍَن

% 9 
 تٍدۀ سوتیزَست

%1/4 

 تٍدى/زَست
 گرماَی/زمُن

 گرماَش
 خٍرصُدی

%9/3 
 آبیبرق

% 3/1 
 برق بادی/
 خٍرصُدی/

 تٍدى/زَست
 گرماَیزمُن

% 8/0 
 ًاسٍختزَست

 

% 2/77 
 ایو ًستي ًای فسُلیسٍخت

%8/22 
 تجدَدپذَربرق 

%6/16 
 آبیبرق

 بادی %1/3

 برقزَست

 فتٍولتاَُک خٍرصُدی

گرماَی، زمُن
 پی،اسسی

سی  و اقُاٍه

%8/1 

%9/0 

%4/0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

0 

25 

50 

75 

100 

125 

150 

0 

 گُگاوات

 گُگاوات

اىاالت چين ةرىکس 58-اروپا
 متحدى

 هود ژاپن اسپاهيا اىتاليا آلمان

657 

255 

206 

153 

105 

86 

32 32 31 31 

 پیواقياهوسیاسةرقسی

 گرماىیةرقزمين

 ةرقزىست

 خورشيدیفتوولتاىيک

 ةرقةادی

 3104پاَانسهمتقرىتیاهرژیتجدىدپذىرازتوليدةرقجهاهی،
،3104 

هایةرقظرفيت
درجهان،*تجدىدپذىر

،ةرىکس،و58-اروپا
هفتکشورهخست،

3104 
 

08 

 آبیغُر از برق* 

برمبوای ظرفُت 
تٍلُددد در لددا   

بدددرداری بٌدددرى
تجدَدپذَرًا در 

 3104پاَان 



 تيده ستًانرژی ز
 4102تيده از تيلٌد برق و گرنا در جىان،  سىم ننابع زًست

 

 برقتيلٌد  تٍدى برایزَستموابع  تيلٌد گرنا تٍدى برایزَستموابع 

% 80 
 تٍدة جامدزَست

% 75 
 تٍدة جامدزَست

% 17 
 گاززَست

%1 
 ًاسٍختزَست

% 7 

 پسماهد
جامددد 
شٌری 

 ب

%1 
 ًاسٍختزَست

%4 
 گاززَست

% 15 

 پسماهد
جامددد 
شٌری 

 ب

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 
2004 2005 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 کل جٌان مُلُارد لُتر
 نٌلٌارد لٌتر 7/127

 دًزلزًست

 اتانيل

 هٌدروژن شده باروغن گٌاهی تصفٌو

5 

10 

15 

20 

25 

0 

 کل جٌان مُلٍُن تن
 تن نٌلٌين 1/24

2004 2005 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 ساًر کشيرهای آسٌا

 چٌن

 ساًر کشيرهای جىان

 اًاالت نتحده، کانادا، و نکزًک

 (28- اتحادًو اروپا )اروپا

 روسٌو

 سماهد حٍُاهی، و ماهود آن.اهرژی سوتی و هٍَن از سٍخت چٍب، باگاس، لُکٍر سُاى، پزَست عبارت است از: تٍدة جامد،زَست

 4102تا  4112، (HVO)دًزل، و روغن گٌاهی تصفٌو شده با هٌدروژن تيلٌد جىانی اتانيل، زًست
 

تيلٌد جىانی خرده چيب، 
 براساس کشير ًا ننطقهو، 

 4102تا  4112
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 گرناُی برق زنِو
 4102گرناُی،  سٍم کضَرهای نختلف از افزاُش ظرفِت جٍاىی برق زنِو

 

تَلِددددددی جٍدددددداىی          
 رقدددساعت بتراوات74ب

 حرارتساعت تراوات73

%56 
 اـکویــ

% 17 
 ترکیــي

% 10 
 اهدوهزی

% 8 
 فیلیپین

 ایتالیا 6 %

 سایر کشورًا

 آلمان
 ژاپن

 ایاالت متحدى

%  3 
%  5/0 
%  5/0 

 2014صیً در افزودً
 2013نجهَع ظرفِت تا 

5/3 + 

49+ 

62+ 

0+ 0+ 40+ 
0+ 358 + 5/3 + 107+ 

18+ 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

0 

 مگاوات

3500 

4000 

اُاالت 
 نتحیً

ساُر  ترکٌِ ژاپو کيِا اُسليی اُتالِا ىَِزُليی نکزُک اىیوىزی فِلِپِو
 کضَرها

 4102، ی جٍانو ساُر کضَرها ىخستکضَر  دًگرناُی، صیۀ برق زنِوظرفِت نَجَد و افزودً
 

41 



آبیبرق

 

 آبیظرفَتجًاهیبرق
 2014سًمصشکضٌرهخستوساٍرکضٌرها،

 

مجمٌعظرفَتتجًتاهی
 گَگاوات1,055ب

% 27 
 چٍـــن

% 5/8 
 برزٌل

% 5/7 
 اٌاالت متحده

% 3/7 
 کانادا

% 5/4 
 روسٍو

% 3/4 
 ىنــد

% 41 
 ساٌر کشًرىا

22 + 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

0 

 گٍگاوات

 نتچَ

20 

40 

60 

80 

100 

0 

 گٍگاوات

 2014صدىدرافزودى
 2013مجمٌعظرفَتتا

3/3 + 

7/1+ 

4/1+ 

2/1+ 1/1+ 

 2014آبی،صشکضٌرهخستدرظرفَتافزودىصدى،صدۀبرقظرفَتمٌجٌدوافزودى
 

 روسَي هوتد ترکَي کاهادا برزٍل
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 خٌرشَدی فتٌولتاٍَک
 4002تا  4002، شَدی فتٌولتاٍَکظرفَت جًاهی خٌر

 

50 

100 

150 

200 

0 

 گیگاوات

2004 2005 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7/3 1/5 7 9 
16 

23 

40 

70 

100 

138 

 کل جهان
 گَگاوات 177

شد  افزودى 2014 در
ب

 گَگاوات 40

 4002کشٌر هخست،  دىشدۀ خٌرشَدی فتٌولتاٍَک، ظرفَت مٌجٌد و افزودى
 

 2014شدى در افزودى
 2013مجمٌع ظرفَت تا 

10 

20 

30 

40 

0 

 گیگاوات

9/1+ 

6/10+ 

7/9+ 

4/0+ 2/6+ 

9/0+ 4/2 + 

اٍاالت  اٍتالَا ژاپن چَـن آلمان
 متحدى

 هوـد استرالَا برٍتاهَا اسپاهَا فراهسي

˷ 0 
9/0+ 7/0+ 
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ش حرارتی خي ش و سرمًا  ا پی اس سی رصٌدی وگرمًا
 4002تا  4002ظرفٌت جىانی برق حرارتی خيرصٌدی متمرکز، براساس کضير ًا منطقو، 

 

2 

3 

4 

5 

0 

 گُگاهات

2004 2005 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 کل جٌان
 گٌگاوات 4/4

1 

 ساًر نقاط جىان
 اسپانٌا

 اًاالت متحده

ظرفٌتتت جىتتانی کرهتير تتای   
 دهگتترخ خيرصتتٌدی، ستتى  آب

 4003کضير نخست، 
 

% 70 
 چُـــن

% 18 
 کشٍر بعدی نُه

% 12 
 ساَر هقاط جٌان

 اَاالت متحدى
 آلمان
 ترکُي
 برزَل

 استرالُا
 ًود

 اترَش
 ٍَهان
 ژاپن

 %5/4 
 %3/3 
 %9/2 
 %8/1 
 %5/1 
 %2/1 
 %0/1 
 %8/0 
 %8/0 

 4002تا  4002 گرخ خيرصٌدی،ظرفٌت جىانی کرهتير ای آب
 

200 

300 

400 

0 

 حرارتی -گُگاهات

2004 2005 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 کل جٌان
 حرارتی -گٌگاوات 406

100 

 دارکرهتير ای صٌضو
 کرهتير ای بدون صٌضو

ًا توٌا کلکتٍرًای  دادى
گرم خٍرشـُدی را  بآ

ــی  ــامل مـ ــٍشـ د هشـ
)کلکتٍرًای ًـٍا گـرم   

 اهد(.لحاظ هشدى
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 برق بادی

 

 2014تا  2004 ظرفٌت جىانی برق بادی،
 

50 

100 

150 

200 

0 

 گيگاوات

48 

 کل جهان
 گٌگاوات 370

250 

300 

350 

400 

2004 2005 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

59 
74 

94 
121 

159 

198 

238 

319 

283 

گٌگاااوات    
ی

51 

 2014 در
 شا   فزودهای
 بااٌا ا  ادباای

20%    
را                مصاارفی ا  باارق

 : در چناا ًک ورااير ا  ج  ااو
 دان ااار ،

 نٌکاراگيئاااو،
 پرتغاااو و اااااانٌا

                          مٌک واااارد أتاااا
 ی

 20%   
 2014ورير نخست،  دهش ۀ برق بادی، ظرفٌت ميجيد و افزوده

 

 2014ش ه در افزوده
 2013مج يع ظرفٌت تا 

20 

40 

60 

80 

0 

 گيگاوات

2/23+ 

9/4+ 

7/1+ 

3/5 + 

3/2+ 

0/1 + 

اًاالت  اًتالٌا بر ًل آل ان کاچٌ
 متح ه

 هنا  وانادا برًتانٌا اااانٌا فرانسو

˷ 0 

1/0+ 9/1+ 5/2+ 

100 

120 

 2014های بادی، تيلٌ ونن ۀ نخست تيربٌک دهاىم با ار 
 

% 6/11 

 وشتاس
 )داهمارک(

% 5/9 

 زىموس
 0/9 % )آلمان(

 )چين( لدوىودُگ

% 7/8 
 ای وىود )آمرىکا(جی

% 3/7 
 )آلمان( رکانـهاِ

 توليدکوودۀ بعدی پوج

 گانشاىر توليدکوودى
% 7/31 

 شوزالن گروپ )هود(
 ىوهاىتد پاور )چين(

 گاميصا )اشپاهيا(
 ميوگياهگ )چين(

 ن )چين(اىووىژ
 

% 5/5 

% 8/4 

% 5/4 

% 9/3 

% 7/3 

 گيگاوات  5/53براشاس مجموع فروش حدود 
 

، شدى ميزان افزودىدر محاشبۀ 
شـدى   خالص ظرفيت جاىگزىن

 لحاظ گردىدى اشت.
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هایتجدیدپذیرپراکندهانرژی
 2102دسترسییاعدمدسترسیبوبرقدرجىان،براساسمنطقو،

 

% 85 
 دارای دسترسی

% 15 
 دسترسی بدون

% 55 
 فرىقازىر صحرای آ

% 34 
 جنوبی آسيای

% 12 

سـاىر 
 87 % مناطق

 روستاىی

 شهری 13 %

 2102پاکدرجىان،براساسمنطقو،پختدسترسییاعدمدسترسیبو
 

% 58 
 دارای دسترسی

% 42 
 دسترسی بدون

% 26 
 فرىقاآ زىرصحرای

% 38 
 جنوبی آسيای

% 21 

 آسيای
 شرقی

% 16 
 سـاىر 

% 83 
 روستاىی

 شهری 17 %

 نزدیکبو
 
 
 

 انانس     
 س

1,095,000,000  
 

دسترس یب رقبو
 .ندارند
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گذاریسرماًوهایجرًان
 

 

گذاریجدًدجىانیسرماًو
هرررایدربرررر وسررري  

تجدًدپرررذًرشرهررريرهای
ًافتوودرحالتيسعوشتيسعو
 2014تا  2004
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 2014تا  2004ًافتوودرحالتيسعوشهایتجدًدپذًرشرهيرهایتيسعوگذاریجدًدجىانیدربر وسي  سرماًو
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 2014تا  2004شبراساسمنطقوهایتجدًدپذًرشگذاریجدًدجىانیدربر وسي  سرماًو
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 اهرژی کاراىی
 3102تا  0991شدت اهرژی جهاهی، 

 خام نفت معادل تندالر/ 1,000 2013 2010 2005 2000 1995 1990 

25/0 

20/0 

15/0 

246/0 

184/0 

 -25/1% کل جهان

 انه )درصد(یمیانگین مرکب تغییر سال 

%7/1- 

 ـ%6/0

%5/1- 

%0/1- 

%9/1- 

%1/1+ 

%3/1- 

%3/1- 

آمرىکای 
 شمالی

آمرىکای 
 التين

 اروپا

 آفرىقا

 خاورمياهه

 آسيا

 اقياهوسيه

 مسوولق  کشوووریای

 (CIS) الموافعمشلرک
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 3102، ه 3101، 3112، 3111ر اساس کشور و موطقه، هق  ب و شدت اهرژی در حم 

 

2000 

2005 

2010 

2013 

 خام نفت معادل تندالر/ 1,000

01/0 

0 

02/0 

03/0 

04/0 

05/0 

 جهان
آمرىکای 
 شمالی

آمرىکای 
 التين

 خاورمياهه آفرىقا اقياهوسيه آسيا اروپا
کشوووریای مسوولق   

 (CISالموافع )مشلرک

%6/1- %  3/1- %9/1- %  5/1- %  3/0+ %  5/1- %  5/1- %1/1- % 0 

انه یـر سالـتغیی
 )درصد(مرکب 

 3102، ه 3101، 3112، 3111شدت اهرژی در صوعت بر اساس کشور و موطقه، 
 

2000 
2005 

2010 

2013 

 خام نفت معادل تندالر/ 1,000

10/0 

0 

20/0 

30/0 

40/0 

 جهان
آمرىکای 
 شمالی

آمرىکای 
 التين

 خاورمياهه آفرىقا اقياهوسيه آسيا اروپا
کشوووریای مسوولق   

 (CISالموافع )مشلرک

%9/0 - %9/1- % 2/2- %  5/0 - % 6/0 - % 6/2- %1/1- %  7/1+ 

انه یـر سالـتغیی
 )درصد(مرکب 

% 0/4  - 
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 های تجدٍدپذٍر وضعَت کار در اهرژی
 های تجدٍدپذٍر در سراسر جًان، بي تفکَک صوعت تعداد افراد شاغل در اهرژی

اٍاالت  برزٍل چَـن جًان 
 اتحادٍي اروپا بوگالدش ژاپن هوـد متحدى

 د

 ساٍر اروپا فراهسي آلمان 
 هزار شغل 

 852 55 58   52 ج258  842 288 آهبحُدً زِصج 

 48 53 82  5 55 چ828 ت245 72 28722 ٍا شُخج زِصج 

 24 5 42 2  25   832 522 گاز زِصج 

 54 55 27  8  55   254 آگرناِی زنّو 

 84 4 25 5  28 2 28 282 832 پ)کُچک( آةی ةرق 

  28242 88425 فخُهلخاِّک خُرطّدی 

 ح274

285 823 225 52 82 28 

 24  2      88 پی اس شی 

شرناِض  گرناِض/ 
 22 7 22   75 ث42 233 724 خُرطّدی

 228 83 252 2/3 5 42 75 52 538 28387 ةرق ةادی 
            

 78274 نجهُع

 255 272 ذ572 282 822 457 784 254 58523 خ

 نصاخهر  حالطای  ه ةاُدً ( جَااىی  ه ای نيطلٌ نطالػات) ثاىٌُِ ه( غّرً ه آناری دفاحر ٍا، خاىٌ هزارت ناىيد نلی ىَادٍای) اهلٌّ دادة نياةع جانع نرهر ىخّجث جدهل، در نيدرج اغداد0 حُجٌ
 .ىتاطد ةراةر نرةُطٌ اغداد جهع ةا نهکو اشج اركام نجهُع طدن، گرد دلّل ةٌ. دٍد نی ىظان را نُجُد داىض حصدّح ه رهزرشاىی ةٌ ةرای

ٌ  غيُان ةٌ نگاهات 23اغلب  اگرچٌ پ( .اشج ىظدً گرفخٌ ىظر در شيخی ی حُدً زِصج ب(. (ارهپا احدادٌِ نُرد در گرناِی ٍای پهپ گرفخو ىظر در ةا) گرنا ه ةرق کارةردٍای آ(  آشاخاى
 ٍهچيّو ؛8325 در احاىُل هریفرآ در طغل 2228233 ه ىّظکر هریفرآ در غلط 5348433 خدهدطانل  ت( .اشج ىاشازگار ِکدِگر ةا نخخلف کظُرٍای در حػارِف انا رهد، نی کار ةٌ

 حُدً زِصج از ةرق ٍای نصخلّم در طغل ج(. حجَّزات ىصب ه حُلّد افراد طاغل در ث(. 8324 در ةُّدِزل در طغل 2428833 ه حجَّزات حُلّد در غّرنصخلّم طغل 8338333 خدهد
 جهاع  از جَااىی  نجهُع خ(. خُرطّدی ٍای فياهری حهام نجهُع ح(. 8324 در دِزل زِصج ةرای طغل 428585 ه احاىُل ةرای طغل 8588255طانل  چ( .رشد نی غدد 258533 ةٌ حيَا
 د(، ةٌ دشج آنادً اشاج.   طُىد نی نالی پظخّتاىی دهلخی صُرت ةٌ کٌ آلهان در اداریای ه  حدلّق ه حُشػٌ طغل 28533 ه ،اكّاىُشی اىرژی در طغل 58233 ةٌ غالهة ٍا، فياهری حک حک
ٌ   طغل 28533طانل  ذ( .اىد طدً دادً ىهاِض جداگاىٌ صُرت ةٌ ارهپا احدادٌِ ةزرگ کظُر ده ه ةُدً 8325 ةٌ نرةُطارهپا  احدادٌِ ةٌ نرةُط ٍای دادً ٍهث  ه اداریای  حدلّاق ه حُشاػ
 اىد. ؛ اِو نظاغل ةٌ حفکّک فياهری ارائٌ ىظدًطُىد نی نالی پظخّتاىی دهلخی صُرت ةٌ کٌ لهانآ در
 
 

 های تجدٍدپذٍر اهرژیتعداد افراد شاغل در 

 

 اهرژیزٍست
ٍا،  شُخج حُدً، زِصج )زِصج
 گاز(زِصج

 گرماٍیزمَن 
 

 آبیبرق
 iنلّاس()کُچک

 اهرژی خٌرشَدی 
پای،   اس )خُرطّدی فخُهلخاِّک، شی

 شرناِض خُرطّدی( گرناِض/
 برق بادی 
 

 i- اشج ىظدً لداظ نلّاس،ةزرگ ٍایةیآةرق نرةُط ةٌ اشخخدانی اطالغات. 
 

 طغل 50,000 =

 مَلٌَن شغل 7/7 کل جَان0 
 

 (IRENAالهللی اىرژی حجدِدپذِر )وٍا0 آژاىس ّةنيتع دادً
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 گروى حألَف و حٌلَد
 مدٍرٍج ححلَق و سرپرسخی حألَف

 ناوٍس ژاهج
 نحخُاشرنؤلف ه هِراشخار 

 )شاىا رِصرچ(
 فرِر اشُرِصُن )شاىا رِصرچ(

 هِلصُن رِکرشُن
 )گرهً نظاهر نّصخر(

 

 هاةخش لفانؤم
 (21رنکرِصخّو لّيز )دةّرخاىث 

 ردهاچ(وُشصث اهن نُشُلّيُ )نؤ
کصّيا پخرِچيکُ )نرکز کاراِی اىرژی 

 (C2E2کپيَاگ، 
 هِلصُن رِکرشُن )گرهً نظاهر نّصخر(

 ژاىج شاهِو )شاىا رِصرچ(
 کرِصخّو شّتُت
 (اسامکِی)نظاهرً ه ححلّق 

 جاىاحان اشکّو
 ةيجانّو شُاکُل

 )نرکز فياهری اىرژی داىهارک(
 فرِر اشُرِصُن )شاىا رِصرچ(

 هِلّانصُنلُرا 
 (21رن)دةّرخاىث 

 مشاور وٍژى
 فراىک ههحرز )طرکج ههحرز(

 

آر اسمدٍرٍج پروژى و گروى جی
 (21رن)دةَرخاهث 

 رعيا ادِب )ٍهاٍيگی(
 ٍاىا نرداک

 پشخَتاهی ححلَق و ارحتاطات
 (21رن)دةَرخاهث 

 نارحّو ٍُلّو
 آِال رِج
 آالىا هالره

 لُرا هِلّانصُن
 آراٍیوٍراٍش، طراحی، و صفحي

 ردهاچ(وُشصث هِراِظگر0 لّزا نصخيی )نؤ
  weeks.deطراحی0 آژاىس حتلّغاحی

 حٌلَد
 ، پارِس، فراىص21ٌرندةّرخاىث 

 .اسج (SE4ALL) همي ةرای پاٍدار اهرژی اهداف ةي رسَدن ةرای المللیةَن اكدامات کردن ةسَج ةي مخعًد 21رن

 اعالن سلب مسئٌلَج
ٍرای حجدِدپرذِر   ٍای حجدِدپذِر ه اِجاد ةحد در نُرد نصائل نَم در حرهِج اىررژی کّد ةر اٍهّج اىرژیرا جَج حأٍای نُضُعی الت ه گزارشنلا 21رن

طدً را ةرّو  گفخٌ تِک از ىکا ، لزهنًا اجهاع در نُرد ٍّچ21رنٍای نجهُعث  ٍا ه حالش گّری از حُجٌ ضهو ةَرً 21رنٍای  کيد. نلاالت ه گزارش نيخظر نی
آن  ٍهکراران ه  21رنةَخرِو اطالعات نُجُد ةرای ىُِصريدگان در زنران ىگرارش ةرُدً، انرا       دٍد. اگرچٌ نطالب اِو گزارش حاهیىهیاعضای طتکٌ ىظان 

 ٍا ىدارىد.نصئُلّخی در نُرد دكج ه صحج آن

 21صفحث 
 

 22صفحث 
 24صفحث 
 25صفحث 

 
 25صفحث 

 
 25صفحث 

 

 كطعٌ عکس
 آرحُر نک، اشخرالّا/

 شّصخم ةادی ِهشخا اٍداِی ©
ٍای حجدِدپذِری کٌ ةرای افزاِض دشخرشی ٌة اىرژی اىرژی

 ةیدییاِ © /طُىددر کظُرٍای در حال حُشعٌ اشخفادً نی
 شُالر شّصخرز ©پرهژة خُب را ٌة ىهاِض ةگذارِد، اهگاىدا/ 

 آرحُر نک، اشخرالّا/
 شّصخم ةادی ِهشخا اٍداِی ©

ىصب اىرژی حجدِدپذِر پراکيدة خُرطّدی ةرای 
 شُلخّس ©دشخرشی ةٌ اىرژی/ 

 کرِصخّو پّخرشُن © ىّرهگاً ةرق ٍلّظّدی، اِصليد/

 5صفحث 
 11صفحث 

 
 12صفحث 

 
 14صفحث 
 14صفحث 

 
 14صفحث 

 
 20صفحث 

نخزن  -آةی ةٌ عيُان ِک نيتع اىرژی حجدِدپذِر ةرق
 آىدرِخس ©لّهرىتُدن در شُئّس/ 

 ٍای خُرطّدی/ كطعٌ عکس پيل
  ةرق ةادی/ كطعٌ عکس

ٍای حجدِدپذِری کٌ ةرای افزاِض دشخرشی ةٌ اىرژی
 ُاشرام ©اىد/ آنُزش اشخفادً طدً

 کيد،گاز اشخفادً نیكطاری کٌ از زِصج –آناىدا 
ٍِّدلُشا ةّلدر©  ئد/شُ ٍِّدىترگ ه   الشٌ 

 نّيلر نّخس، اشخرالّا/
 طُرای طَر خُرطّدی ه اىرژی پاک آلّس ©

 عوٌان و مرجع حصاوٍر
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