
 
 

 

 ��وان �ارش: 

 (و�وس ��دار) و �و� ا�ژی �ی ��د�د�ذ�

 

 

 

����ی ارزیا�ی ا��صادی، ��ی،د��ر 
 ز�ست 

 ۱۳۹۹ ��ر



  �و� (و�وس ��دار)  و �د�ذ���د ی� یا�ژ

 

 عنوان گزارش: 
 (ویروس تاجدار) و کرونا انرژي هاي تجدیدپذیر

 
 

 

 معاونت:
 مهندسیفنی و 

 

 

 

 دفتر:
 محیطیزیست ، فنی،اقتصادي ارزیابی

 

 

 

 :گروه 
 )HSEمحیط زیست، ایمنی و بهداشت (مطالعات 

 

 

 

  :تهیه کننده
 علی حسین زاده

 

 

 

 تاریخ تهیه گزارش: 
 1399 تیر

1 



  �و� (و�وس ��دار)  و �د�ذ���د ی� یا�ژ

 

 فهرست مطالب
 صفحه                                                                 عنوان                                                                               

 
 3 .............................................................................................................................................................. مقدمه

 3 ................................................................................................ ی انرژيجهان بازار و کرونا روسیو وعیش -1
 5.......................................................  ریدپذیتجد يها يانرژو روند توسعه شیوع ویروس کرونا و  -۲
 7.............................................................. پساکرونا دوران کرونا و در ریدپذیتجد يها يانرژنقش  -3
 14 .................................. تجدیدپذیر پس از کروناباید ها و نباید ها، اقدامات و سیاست هاي انرژي هاي  -4

 17 .............................................................................................................................................................. منابع
 

  

2 



  �و� (و�وس ��دار)  و �د�ذ���د ی� یا�ژ

 

 :مقدمه

. داده است کرونا، ویروسی تاجدار و پدیده اي نوظهور که تمام جنبه هاي زندگی بشر را تحت الشعاع قرار

ویروسی که جهان مدرن را که سرعت به یک قاعده در آن تبدیل شده است به کاهش فعالیت، بازنگري و 

 بازسازي خویش فراخوانده است. 

 و روناک دوران به دنیشیاند. لذا نیستندانرژي هاي تجدیدپذیر و فعاالن این حوزه نیز از این قاعده مستثنا 

 از ياریبس کرونا که دارد وجود تصور نیا که چرا .است يضرور اکنون هم از پساکرونا عصر به یدورنگاه

 مورد رد. کند تغییرات بنیادین دچار را عیصنا و يفرد نیب روابط و یاجتماع هايساختار ها، دستگاه نهادها،

  .است جهان سطح در آن بودن ناشناخته آن مختصات از یکی که میکنیم صحبت يا دهیپد

 به و جهان يانرژ تیوضع بر 19-دییکو يماریب ریتاث اجمالی یبررسبا هدف  حاضر گزارشبر همین اساس 

 یابیارز و بحران نیا به پاسخ در پاك يها يانرژ نقش ر،یدپذیتجد يها يانرژتولید  و توسعه روند ژهیو طور

 تهیه شده است. ،يماریب نیا از پس ریدپذیتجد يها يانرژ ندهیآ

 :ی انرژيبازار جهانشیوع ویروس کرونا و  -1

 دیتهد کی سرعت به به شد،آغاز  نیچ ووهان درسال گذشته میالدي  دسامبر از که کرونا روسیو وعیش

 خود ریتأث تحت راهاي جهان  کشور اکثر و شد لیتبددر سراسر کره خاکی  انسان ها یسالمت يبرا یجهان

 .کند اعالم یجهان ریگ همه ،را يماریب نیا تا داشت آن بر را) WHO( یجهان بهداشت سازمان و داد قرار

دهه  کیدر که  يانرژ يو تقاضا یدتول .مشخص شدانرژي جهان  بازار بر اثرات منفی این بیماري جیتدر به 

ند اقتصادي در روبزرگ ناشی از اختاللی عظیم شوکی  با ،به صورت مستمر رشد کرده بود به یک بارهگذشته 

بازار  ،فاصله گذاري اجتماعی و قرنطینه عمومی در اکثر کشور هاي جهانبرنامه  اجرايجهان روبرو شد. 

 ،)IEA( يرژان یالملل ینآژانس بپیش بینی اساس  روبرو کرد؛ به طوري که بر بی سابقهانرژي را با رکودي 

همراه  2008 یجهان یاز بحران مال یشترهفت برابر ب -کاهش %6با در سال جاري  يانرژ یجهان تقاضاي

از  . پسهمراه بودو کاهش قیمت با مازاد عرضه نیز خواهد بود. بازار نفت که پیش از شیوع ویروس کرونا 

ي به طور ؛شد روبرومازاد عرضه شدید و سقوطی کم سابقه با  ،کاهش تقاضاي جهانیبا  و این همه گیري
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 9,12ود حد یقیمت ) با2020 آوریلام  21( 1399 ماه اردیبهشتز دوم در روکه یک بشکه نفت خام برنت 

ام  6در  در بشکه دالر 70,25باالترین سطح سال جاري میالدي ( قیمت آن دردر قیاس با دالر معامله شد که 

قیمت  ،درصد سقوط قیمت را نشان می دهد. در همین دوران براي اولین بار در طول تاریخ 87) 2020 ژانویه

 نفت خام در آمریکا منفی شد.

به  نددش مواجهقیمت با کاهش شدید  نیز است نفت متیق نوسانات قیمتشان متاثر ازکه  یج ان ال و گاز

. یت. یب ونیلیم هر در دالر 1,47) به 2020 ئنژو 25(  1399 ماه تیرام  5طوري که قیمت گاز طبیعی در روز 

 .میالدي می باشد رسید 1995از سال قیمتی که پایین ترین رقم  وی

را  یلیفس يسوخت ها یريپذ یبآس يیرهمه گ ینا" )IEA( يانرژ یالملل ینآژانس ببه گفته مدیر اجرایی 

 ". نشان داده است یعو توز يساز یرهدر برابر مشکالت ذخ

 یلدر آور ،البه عنوان مثدر بازار روبرو شدند. کاهش تقاضا  با بیشترین یلیمنابع سوخت فس ،در ایام اپیدمی

 مانده خود خبر دادند یزغال سنگ باق يکارخانه ها ینشدن آخر یلو سوئد از تعط یشاتر هاي، کشور 2020

از زغال  بدون استفادهروز  18کشور حدود  ینانگلستان اعالم کرد که ا برق ، اپراتور شبکهیلآور 29در و 

 .است بوده بی سابقه یاز زمان انقالب صنعت مهم ینا .استبرق تولید کرده  ،سنگ

 یهدالر سرما یلیاردم 210 ، شیوع ویروس کرونايو انرژ یعی، شرکت مشاوره منابع طبيمکنز وودبنا بر گزارش 

 اردیلیم 110 د. به گفته کارشناسان این شرکت،کن یم یدنفت و گاز را تهدصنعت شده در  یزيبرنامه ر يگذار

 يگذار هیسرما. است خطر معرض در گرید دالر اردیلیم 100 و شود یم معوق باًیتقر يگذار هیسرما دالر

با این وجود باید به این نکته  .محقق شود تواند یم دالر اردیلیم 22پروژه هاي ممتاز در حدود  در دیجد

 با گذشت یتدر نها ،در این بازار ریسک بازگشت سرمایهافزایش کاهش سرمایه گذاري و اشاره کرد که، 

 .خواهد شد نفت و گاز یمتمنجر به بهبود ق ،زمان و با کاهش عرضه

ه که دفاتر، کارخانه ها، کافه ها، رستوران ها و تئاترها بست یتالیاو ا یا، اسپانیسمانند انگل ییاروپا ير کشورهاد

مصرف کننده  ینبزرگتردر چین به عنوان  .است یافته کاهش ٪10به طور متوسط  ي، مصرف انرژشده اند

 2020در سال  پیش بینی می گردد ،یکارخانه ها و کاهش استفاده از برق صنعت یخاموش با ،برق در جهان

 باشد. یلیش کشور یتوان مصرف یزانمبا  معادلاین کشور برق کاهش مصرف 
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 :ریدپذیتجد يها يانرژروند توسعه شیوع ویروس کرونا و  -2

 کرونا وسریو وعیش يامدهایپ و اقتصادي به توجه اکثر سیاست مدارن و سیاست گذاران سیاسی که یحال در

 عیناص و هايفناور، نفت بازار از فراتر یدمیاپ نیا يهابیآس ،معطوف شده است نفت یجهان يتقاضا بر

 عالف مشاغل و هاکارخانه از ياریبس ،يماریب نیا گسترش یپ در .است کرده خود ریدرگ نیز را سبز يانرژ

عدیده و در کسب و کارهاي کوچک گاهاً با شکست با مشکالت  ریدپذیتجد يها يانرژ عیصنا حوزه در

 ماه از شیپتا  که ،فعال در این حوزه يهاکارخانه از یکی، Solar States ییکایآمر شرکت. مواجه شده اند

شت پ يرو را ياریبس يدیخورش يهاپنل و بردیم سر به یخوب طیشرا در ،این ویروس گسترش ومارس 

 با هاشرکت از ياریبس ماننداین بیماري  گسترش ه بود. با آغازکرد نصب يتجار يهاشرکت و هاخانه بام

 بردن کار به مانند يشنهادیپ يهاکارراه ،Solar States چه اگر. شد روبرو يتجار دیشد و عیسر افت

 تعداد شیافزابا  ن،یا وجود با اما .کرد امتحان را کارمندان در يماریب عالئم یبررس و دستکش و ماسک

 شرکت شد. موقتتعطیلی  به مجبور کنانکار انیم در انیمبتال

 مدهع طور به جهان و مناطق گرید از واردات به يادیز زانیم به کشورها اکثر در ریدپذیتجدانرژي هاي  بخش

 ریسا و نیچاز  نیتأم به وابسته ،نیتأم رهیزنج از ٪40 از شیب ،یجهان يدیخورش بخش در. است وابسته نیچ

 .می باشد لندیتا و تنامیو مانند ایآس شرق جنوب يکشورها

 یناز بزرگتر یاريبسکه خاستگاه  ،در چین 19-بیماري کوویدمربوط به  يها یتو محدودبا اعمال قرنطینه 

پروژه  تجهیزات ینتأم يها یرهزنج ،است در جهان يباد يها ینو تورب طري، بایديکنندگان پنل خورش یدتول

تجهیزات و  یلدر تحو یرتأخو  با اخالل روبرو شددر کل جهان  یرپذ یدتجد يها يساخت و ساز انرژ يها

 .دادپروژه هاي تجدیدپذیر را افزایش  ینههز ،قطعات

ادرات ص ین،در سراسر چ یدتول شدنکارخانجات و مختل  یلیتعطبا  یدي،در صنعت خورشبه عنوان مثال 

رده را مختل ک یديخورش انرژي یعصنا ینتام یرهو زنج با تاخیر مواجه شده یديقطعات خورش یرپنل و سا

 یديخورش يهادرصد از ماژول 80 يبرا که هند براي کشوري مانند یديخورش ینتام یرهاختالل در زنجاست. 

و  ریدر سراسر هند ممکن است با تاخ یديپروژه خورش یگاواتسه گ گران تمام شده و است یمتک ینبه چ

 .رو شوندباالتر روبه هايینههز
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و تعداد  تیظرفرشد جهانی  19-بیماري کووید بحران )IEA( يانرژ یالملل ینآژانس ببر اساس یافته هاي 

را براي اولین بار طی بیست سال گذشته با کاهش ساالنه مواجه  ریپذ دیتجد يها يانرژ تاسیسات جدید

 ساخته است، اما متوقف نکرده است. 

IEA سال با سهیمقا در ریپذ دیتجد هاي يانرژ تیظرف خالص افزوده ،2020 سال در کند یم ینیب شیپ 

در  یرتأخ یانگرب ،کاهش این .)1(شکل  خواهد رسید) GW( گاواتیگ 167به  کاهش درصد 13با  2019

العمل و دستور قرنطینه به دلیل محدودیت هاي ،ینتأم یرهاختالل در زنج ناشی از ،ساخت و ساز يها یتفعال

یروگاه ن شده نصب تیظرف با این وجود، می باشد. یمال ینتأم يو بروز چالش ها یاجتماع فاصله گذاري يها

  داشت. خواهد رشد درصد 6 ،2020 سال در ریپذ دیتجدهاي 

از افزایش ظرفیت  يدرصد 86 سهم گاه هاي فتوولتائیک خورشدي و بادي بارونی ،در سال جاري میالدي

 .تجربه خواهند کرد را 2019درصد نسبت به سال  12و  17 کاهشی برابر با به ترتیب ،جهانی تجدیدپذیر ها

 بر فناوري هاي انرژِي هاي 19-تاثیر بیماري کووید )IEA( يانرژ یالملل ینآژانس ببر اساس گزارش 

 است.  بودهمحدود  ییگرما ینو زم CSP ،یفراساحل يباد، آبیبرق تجدید پذیر از قبیل 

 2021و  2020: پیش بینی افزایش ظرفیت انرژي هاي تجدیدپذیر در سال 1شکل 
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 طور هبرا  یستیز يها سوختاز  استفادهجهانی  زمینه ،ناشی از این همه گیري بحران ،گزارش بر اساس این

 کاهش شدت به نقل و حمل سوخت يتقاضا . به دلیل اعمال محدودیت هاي قرنطینهاست داده رییتغ نیادیبن

 ٪6 حدود زلید يتقاضا و ٪9 2020 سال در نیبنز یجهان يتقاضا زانیم شود یم ینیب شیپو  ه استیافت

را که با درصد مشخصی به سوخت هاي فسیلی  یستیز يها به نوبه خود، مصرف سوخت این .ابدی کاهش

 ايرب نقل و حمل یستیز يها سوخت دیتول کل شود یم ینیب شیپ. می سازداضافه می گردند محدود 

 دو دهه گذشته کاهش یابد.طی  بار نینخست

و همچنین کاهش قیمت سوخت هاي  یو ساختمان ی، صنعتيتجار یتفعال با کاهشانتظار می رود همچنین 

 .یابدکاهش  2020در سال  یزن یرپذ یدتجد يمصرف گرمافسیلی 

 پساکرونا: دوران کرونا و انرژي هاي تجدیدپذیر در نقش -3

و ساکنان آن را درگیر خود کرده و جان صدها هزار تن را در معرض خطر  نیزم کره همچنان ویروس کرونا

ا این خواسته، ببرخی دیگر در حال تجربه سقوطی ناقرار داده است. اقتصاد برخی از کشور ها در حال احیا و 

شاید محیط زیست این کره خاکی یکی از برندگان وضعیت موجود باشد. محیط زیستی که در حال  ،حال

 ،یاجتماع تعامل و مسافرت کردن محدود با کنند یم یسع کشورها که یحال درفتن دوباره است. جان گر

 این محققانبه گفته  و هستند هوا یآلودگ دیشد کاهش شاهد شهرها کنند، مهارانتشار ویروس کرونا را 

 است.  پس از جنگ جهانی دوم يا گلخانه يگازها انتشار کاهش نیدتریشد

درصدي تقاضاي جهانی انرژي در سال جاري میالدي  6با کاهش  (IEA) يانرژ یالملل ینآژانس ببه گزارش 

نهاد بین  . به گفته مدیر اجرایی اینبه هشت درصد کاهش داشته باشد یکنزد انتشار کربن می شود ینیب یشپ

 یلبه دل ياگلخانه يانتشار گازها 2008چه در سال  اگر یریم،از اشتباهات گذشته درس بگ یدبا "المللی 

تکرار  از یري. جلوگیافت یشدوباره افزا یزود و به صورت ناگهان یلیاما خ یافت،کاهش  یجهان یبحران مال

 ."است يضرورامري اشتباه  ینا

 يراب به اعتقاد بسیاري از کارشناسان، گسترش و توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر یکی از بهترین گزینه ها

رایط و حفظ ش یبهداشت و ياقتصاد یستمس در تحول ایجاد و پس از دوران کرونا یجهان اقتصاد یابیباز

 است.جهان کنونی زیست محیطی 
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 اتخدمحمایت از  ،رفاه ،سالمت از حفاظت در را پایدار برق به یدسترس برجسته نقش ،19-بیماري کووید

 ونیلیم 840 مزیتی که. نشان داد کشورها اقتصاد و مردم شتیمع ،يدیکل نیتأم يها رهیزنج ،يضرور یعموم

 جنوب يکشورها درشان نفر ونیلیم 570محروم اند. که از این میان  آناز مردم جهان از دسترسی به  نفر

 امکان دسترسی مداوم ومناطقی که از هر چهار مرکز درمانی یکی برق ندارد  .کنند یم یزندگ قایآفر يصحرا

 یاصل يها ستمیس که کند یم نیتضم نانیاطم قابل انرژي منبع. باشدامکان پذیر نمی آنها  از درصد 28 به

 که یمناطق در پاك هاي يانرژ يفناورد. کنن عمل مؤثر طور به توانند یم یبهداشت يها برنامه تیریمد يبرا

وده براه حل مقرون به صرفه و در دسترس  کی ،است استفاده رقابلیغ یحت ای و اعتماد رقابلیغ ،برق شبکه

 يجاه بن و مطمئ پایدار يانرژ داشتن بامی توانند  یدرمان مراکز در نتیجه و شود مستقر سرعت به دتوان یم و

 ياه يفناور به يجد توجه بحران،دوره  طول در .کنند کار يروز شبانه طوره ب قوه، چراغ ای شمع بر هیتک

وعی و به ن شده استتر  پر رنگمطمئن،  يانرژ به یدسترس شیافزا در آنها نقش و ریدپذیتجدانرژي هاي 

 .ستگرفته اقرار مبارزه با این بیماري در برخی از کشور ها  مقدم خط در ریپذ دیتجد استفاده از انرژي هاي

قرنطینه عمومی را به طور کامل و یا جزئی به اجرا در  ها دولتاکثر  ،19-کووید يریگ همهدوره  طول در

 داد کاهش کشورها از ياریبس در) ٪30- ٪15( یخیتار سطوح در را برق يتقاضاآوردند. که همین امر 

  .)2شکل (

 نیتأم نبعمپاك ترین  و نیارزانتر دنبال به سراسري برق کشورها شبکه ياپراتورها ،مذکور بحران به توجه با

برق  به طور قابل مالحظه اي نسبت به ریپذ دیتجدانرژي هاي  سهم نیبنابرا .بودند نییپا يتقاضا این يبرا

بسیار کاهش  یخیتار نظر از یلیفس يها سوخت متیقحرارتی افزایش یافت. این پدیده زمانی اتفاق افتاد که 

است  دهیسر شکست نقطه به یلیفس يها سوخت یافته است. به نظر می رسد طی این چند ماه تولید برق از

، پایان استفاده از سوخت هاي فسیلی را در تولید برق تسریع کرده است. 19-و به عبارت دیگر بیماري کویید

 .ه استافتی رییتغ ریپذ دیتجد انرژي هاي سمت به تولید برق در اکثر مناطق جهان بیترکچرا که 
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  �و� (و�وس ��دار)  و �د�ذ���د ی� یا�ژ

 

 امعن دینب ،شود یم سالار یرپذ یدتجد برق خروجی از نیروگاه هاي، ابتدا برق یمل ياز شبکه ها یاريدر بس

 شاهد ي برق،از شبکه ها یاري، بسیجهادامه دهند. در نت خود يانرژ نا محدودتوانند به فروش  یها م که آن

ه کبه میزان قابل توجهی هستند. میزانی ) يدیخورش و يباد عمدتا( یرپذ یدتجدهاي  يانرژ افزایش سهم

 مصرف ،از زمان شروع قرنطینه هفته 10 از کمتر دربوده است. به عنوان مثال مورد انتظار آینده دهه  یک يبرا

 ا،یتالیا ).3یافت (شکل  شیافزا ٪45 تا سطح هند درو ٪40تا سطح  بایتقر متحده االتیادر  ریدپذیتجد يانرژ

 .ردندک نییتع شبکه درانرژي هاي تجدیدپذیر  ریمتغ ادغام يبرا را يدیجد يها رکورد نیز ایاسپان و آلمان

 

 

 : کاهش مصرف برق در طول دوره قرنطینه در کشورهاي مختلف2شکل 
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  �و� (و�وس ��دار)  و �د�ذ���د ی� یا�ژ

 

 ي ویروس کرونا امري غیر عادي و غیر منتظره بود. اما افزایش مداوم انرژي هاي تجدیدپذیرریگ همه چه اگر

 ينوآور و ها مشوق مقررات، ها، استیس از يا زهیآماین افزایش ناشی از  در شبکه برق این گونه نیست.

برق از انرژي هاي تجدیدپذیر در بسیاري از کشور هاي متفکر و پیشرو در این  تولید بخش در گذشته يها

 حوزه است. 

 در جهان يانرژ منبع نیتر ارزان به این نوع انرژيپذیر سبب شده است تا ي هاي تجدیدنوآوري در انرژ

 احداث و بهره نهیهز که ه استداد گزارش )رنایا( یدپذیرتجد يانرژ المللیینآژانس ب راًیاخ .شود لیتبد

 اظهار BNEF و هم زمان است افتهی کاهش درصد 82 گذشته سال 10 یط يدیخورشبرداري از نیروگاه هاي 

 .)4(شکل  هستند جهان سوم دو در منبع تولید برق نیتر ارزان اکنون ریدپذیتجد هاي يانرژ که داشت

 هاي مختلفدر ایام کرونا در شبکه برق کشور: افزایش سهم انرژي هاي تجدیدپذیر 3شکل 
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  �و� (و�وس ��دار)  و �د�ذ���د ی� یا�ژ

 

ول شده مقب مطلوب و يا نهیگز به لیتبد احداث نیروگاه هاي تجدیدپذیري در گذار هیسرما به گزارش ایرنا،

. است ردهک رشد وستهیپ طور به دهه دو به کینزدر یدپذیتجدنصب نیروگاه هاي  تیظرفکه  به طوري است،

 ریپذ دیتجدهاي  روگاهین ،در جهان دیجدمنصوبه نیروگاه هاي  تیظرف کل از درصد 70 ،2019در سال  تنها

 بوده است.

 عیسر رییتغ باعث بازار طیشرا و مقررات ،يفناور توسعه متقابل اثر، 19-دوره همه گیري کووید طول در

 از مترک در که یلیفس يها سوخت به جاي پاك منابع يادیبن ینیگزیجا ( است شده برق بخشدر  میپارادا

 در ها ریدپذیتجد مصرف ،EIA گزارش براساس .افتاد اتفاق عرضه تیامن انداختن خطر به بدون و ماه سه

 هنوز اما ).ه استگذاشت سر پشت را سنگ زغالگذشته  سال 130 در بار نیاول يبرا کایآمر متحده االتیا

چرا که با برداشته شدن تدریجی شرایط قرنطینه نشانه هایی از  .مشخص نیست بحران مدت یطوالن ریتأث

 بهبود تقاضا در بخش برق مشاهده می گردد.

 در کشور هاي مختلف جهان تولید برقبع ا: ارزانترین من4شکل 
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  �و� (و�وس ��دار)  و �د�ذ���د ی� یا�ژ

 

 کی رق،ب يتقاضا اوج طیشراداشته باشد. در  همراه بهنیز  را ییها چالش تواند یم هاریپذ دیتجد باالي سهم

 و شبکه تیوضعدر این حالت  .گذار باشد ریتأث برق شبکه ستمیس عملکرد بر تواند یم دیشد يتقاضا

 زا استفاده امکان هوشمند و کارآمد ر،یپذ انعطاف شبکه کی رایز .است تیاهم يدارا شبکه يها رساختیز

 .کند یم فراهم را تجدیدپذیر وستهیپ بهم نیروگاه هاي

وده ب کاتالیزر گردش کشورها به سمت انرژي هاي پاك و کم کربنتغییر دهنده بازي و  19-بیماري کووید

انرژي هاي تجدیدپذیر، تغییر الگوي  گذاريسیاستحوزه است. این بیماري درس هاي زیادي را در خصوص 

اي ه دریچ نیهمچن. ه استتقاضا و دانش شبکه هاي سبز بدون به خطر انداختن امنیت انرژي به ارمغان آورد

 سهام که داد گزارش کالج الیامپر .است گشودهبه روي همگان  ينوآور و يگذار هیسرما يبرا شگرف را

 دهد یم رائها گذاران هیسرما به یلیفس يها سوخت به نسبت را يشتریب بازده تنها نه ریپذ دیتجد هاي يانرژ

 کمتر است. زین سالیانه آن نوسانات بلکه

 و ترارزان يانرژ با اما "ندکرد روشن راها  چراغ" خانوارها و مشاغل ها، دولت يریگ همهدوره  طول در

 و ينوآور سبز، یابیباز يبرا 19-در واقع بازگشایی دریچه اي توسط کووید يگذار هیسرما کیتحر. ترپاك

 بوده است. تالیجید و کربن کم يها يفناور در یرساختیز يها فرصت

 هیامکان جذب سرما و فراهم شدن یدپذیرتجد هاييها به انرژدولت یشترباعث توجه ب این ویروس شیوع

 یصنعت نفت و گاز پس از بحران کرونا، فرصت یجیتدر یفتضع ،از طرفی. استاي نزدیک  در آینده یشترب

  .است بوده یدپذیرتجد هاييانرژ ییشکوفا يمناسب برا

اغل و ها، مش یانه، رایهتهو يدستگاه ها يما به برق قابل اعتماد برا یازن ویروس کرونابحران که  حال یندر ع

 حاصل نانیماط دیبا خ،یتار سطح نیتر نییپا به نفت متیق آمدن نییپا باگوشزد می کند. روزمره را  یازهاين

 اصالح يبرا یمناسب زمان اکنون. دارد قرار يماندگار ریمس در مشخص، ییهوا و آب اهداف با جهان که کرد

 ه سمتب انتقال به منظور دیبا کشورها که است ییها نهیگز مجدد یابیارز و یلیفس يها سوخت يها ارانهی

 گردد. فراهم همه يبرا يبهبود تا کنند عیتسر پاك هاي يانرژ

حال  نیبخش خواهد شد، بلکه در ع یناشتغال در ا یشنه تنها باعث افزا یدپذیرتجد هاييسهم انرژ افزایش

ها در کشور يبرا یمناسب یطشرا یلی،فس يهاو کاهش سهم سوخت یدپذیرتجد هاييسهم انرژ یشبا افزا

 .خواهد شد مفراه یسپار محیطییستبه اهداف نشست ز یدنو رس ياگلخانه يهاکاهش گاز یرمس
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  �و� (و�وس ��دار)  و �د�ذ���د ی� یا�ژ

 

در حوزه  گذاريیهسرما یعتسر دهدینشان م یرنا)ا( یدپذیرتجد يانرژ المللیینآژانس ب یدگزارش جد

 ينرژا. را افزایش دهد ریگ همه يماریب نیا جهینت در ياقتصاد بهبودروند  تواندیم یدپذیرتجد هاييانرژ

انرژي هاي شاغل در بخش  نفر ونیلیم 11 رکورد. هستند شغل جادیا يبرا محرك موتور ریدپذیتجد يها

ایرنا  نیتخم بر اساس دارد.کشورها در توسعه اقتصادي نشان از قابلیت این بخش  2018تجدیدپذیر در سال 

 .)5(شکل  برسد جهان سطح در شغل ونیلیم 42 به تواند یم 2050 سال تا تعداد نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2050سال درصد تا  70تا را کربن  اکسیديانتشار د یزانم اندقادر یدپذیرتجد هاييانرژ شودیم بینییشپ

 کاهش دهند.

 يانرژ ستمیسیا رو دارد،  یشکند، دو انتخاب در پ یدانجات پ یفعل یو بهداشت يجهان از بحران اقتصاد یوقت

می  و آلوده باز یمیبه استفاده از همان روش قد یا دهدمی و ادامه می کند انتخاب را  يپاك، سالم و امروز

 گردد.

 2050در سال  انرژي: سناریو هاي اشتغال در بخش 5شکل 
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  �و� (و�وس ��دار)  و �د�ذ���د ی� یا�ژ

 

در جهت توسعه این انرژي ها دولت گذاريیهسرما ،زیست محیطی ذکر شدهو  ياقتصاد یايتمام مزابر  عالوه

 هايیماريب یوعدر صورت ش یبترت ینبهبود ببخشد. بد یزرا ن یدرمان یالتو تسه یرفاه یطشرا تواندیم ها

ه دلیل عدم دسترسی به برق ب یو مراکز درمان هایمارستاندر ب یریتها با بحران مددولت ینده،در آ یرگهمه

 نخواهند شد.رو روبه

 توانند یم متمرکز ریغ يانرژ يها ستمیس. دنشو یم یمحل ياقتصادها تیتقو باعث نیهمچن پاك هاي يانرژ

 .سازندبراي ساکنین فراهم  یاضاف درآمد و کرده کمک کوچک مشاغل ییشکوفا به

 جادیا ،يانرژ تیامن و يداریپا نیتضم ،ياقتصاد بهبود در یاساس ینقش دیبا ریپذ دیتجد يها يانرژبنابراین 

 واندت ینم يگرید صنعت چیه .دنباش داشته مردم رفاه و سالمت حفظ جهت در تاب آوري تیتقو و شغل

 .باشد داشته مطابقتمثبتی  راتیتأث نیچن با ،آالینده ها یجهان انتشار کاهش با همزمان

 نباید ها، اقدامات و سیاست هاي انرژي هاي تجدیدپذیر پس از کرونا ،باید ها -4

 به طور مشخص و کشورها از ياریبس در اما. اند اعتماد قابل و صرفه به مقرون دسترس، در پاك هاي يانرژ

 هیسرما .استفاده مانده استبدون  بزرگ اسیمق در ریدپذیتجد هاي يانرژ لیپتانس توسعه، حال در يها اقتصاد

 یمیقلا منافع و پاكهاي  يانرژ توسعه تحقق يبرا میزانی است که از کمتر اریبس هنوز ،حوزه نیا در يگذار

باید در برنامه هاي محرك اقتصادي پس  ریدپذیتجدهاي  يانرژدر صورتی که  .است ازین مورد آنحاصل از 

 باید متوقف شود. یلیفس يها سوخت از تیحما از کرونا در اولویت هاي سرمایه گذاري باشند و از طرفی

 اقتصاد کی به انتقال در عیتسر و انتشار کاهش يبرا را یطیشرا دیبا بخش هر دراقتصادي  محرك يها بسته

 در يذارگ هیسرما سمت به یلیفس سوخت يها ارانهی دیبا زین يانرژ بخش در. دنکن فراهم کربن کم و پاك

 شبخ در ژهیو به رهایدپذیتجد افزایش سهم از تیحما يبرا ينوآور و قیتحق ،کربن کم يها رساختیز

هاي  محرك در را يداریپا مالحظات دیبا استگذارانیس .هدایت شود شیسرما و شیگرما ،نقل و حمل

 زا محرك يها بسته تیحما یچگونگ مورد در یخوب يها نمونه. در نظر بگیرند خود مدت کوتاهاقتصادي 

 حركم يها بسته از درصد هشتاد ،یجهان یمال بحران دنبال به. دارد وجود بحران از پس يانرژ داریپا توسعه

 يانرژ جمله از ستیز طیمح با مرتبط حوزه هاي به 2012-2009 يها سال در جنوبی کره يدالر اردیلیم 38

 ،نیز نیچ در. افتی اختصاص پسماند تیریمد و آب نقل، و حمل ،سبز يها ساختمان ر،یپذ دیتجد يها
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  �و� (و�وس ��دار)  و �د�ذ���د ی� یا�ژ

 

 يور بهره حوزه هاي به 2010-2009 هاي سال در يدالر اردیلیم 586بسته محرك  از درصد 40 به کینزد

  .تافی اختصاص پسماند تیریمد و آب تیریمد ،يانرژ

و  نیتأم يها رهیزنج و یداخل یصنعت يها تیقابل یبررس يبرا یخیتار یفرصت ها دولت در دوران پساکرونا

 .دارند کربن کم و پاك اقتصاد کی به یجهان رییتغایجاد  يبراتوسعه تجدیدپذیر ها 

و عالوه  دهش مند بهره يانرژ داریپا متیقتولید و  از توانند یم جوامع و کشورها ،ریپذ دیتجد منابع به اتکا با

 . سازندخود را نیز محقق  ییهوا و آب اهداف ،يانرژِ ستقاللبر رسیدن به ا

 یعموم یمال تیحما ر،یپذ دیتجد يها يانرژ در یخصوص يگذار هیسرما جیبس و صنعت جهت توسعه

توسط  ریدپذیتجدهاي  يانرژ و توسعه استقرارروند  بر یتاثیر مخرب ویروس کرونا بحران ضروري است.

 مدت بلند اهداف با مدت کوتاه یامدادرسان اقدامات کردن تراز يبراداشته است. بنابراین  یخصوص بخش

 .ندده قرار تیاولو در ریدپذیتجد يانرژ بخش يبرا را یمال يمشوقها دیبا ها دولت ،يداریپا و ياقتصاد

ي انرژ سمت به ندهیفزا طور به را يانرژ بنیادین يها يگذار هیسرما توانند یم یمال موسسات و ها دولت

 هاي نامه ضمانت اعتباري مضاعف همچون خطوط توانند یم ها دولت ن،یا بر عالوه .دهند سوقهاي پاك 

 و کوچک يها شرکت مانند شکننده عیصنا حمایت از يبرارا  ژهیو امداد يها صندوق نیهمچن و ياعتبار

 یصوصخ و یدولتبخش  یمال منابع توانند یم اقتصادي مدت یطوالن محرك يها برنامه .ایجاد کنند متوسط

 و کزمتمر به صورت ریپذ دیتجد يها يانرژتوسعه  يبرا یمال منابع به یدسترس از نانیاطم منظور به را

 .کنند نیتأم رمتمرکزیغ

 و کلیدي همچون مهم ینقش با گرید عیصنا از ،می بایست در کنار حمایت از انرژي هاي پاك ها دولت

 به يرابو  کنند یبانیپشتهوشمند  يها شبکهو  تالیجید يبازارها و هاساز رهیذخ باطري ها، سبز، دروژنیه

 ،یداخل ناخالص دیتول رشد جمله از ریدپذیتجد منابعاستفاده از  ياقتصاد و یاجتماع منافع رساندن حداکثر

 .کنند حمایت یمحل يها تیقابل و موجود ياقتصاد يها تیفعال از دیبا انسان سالمت بهبود واشتغال  جادیا

جهت  کارگران به کمک و تحول جادیا يبرارا  پرورش و آموزش و کار يها استیسدولت ها می بایست 

را  يا گسترده يها فرصت يانرژ ستمیس در تحول در حوزه انرژي هاي تجدیدپذیر اصالح کنند. اشتغال

 و دانش براي تجهیز جوامع خود به دیبا ها دولت. کند یم جادیا یمحل ارزش يها رهیزنج توسعه يبرا

 برنامه ریزي و سرمایه گذاري کنند. کربن کم و پاك اقتصاد يبرا الزم يها مهارت
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  �و� (و�وس ��دار)  و �د�ذ���د ی� یا�ژ

 

 آب دافاه با مطابق ریپذ دیتجد هاي يانرژ استقرار در عیتسر يبرا یالملل نیب اتاقدام و يهمکار تیتقو

 بر 19-دوران پس از کرونا می باشد. بیماري کووید الزاماتیکی دیگر از  ،انرژي يداریپا و یجهان ییهوا و

 گیردر توسعه حال در يکشورها ندهیآ يها سال و ها ماه در که داردوجود  آن خطر و گذاشته ریتأث جهان کل

 با ح،واض یعمل يها برنامه نیتدو و یالملل نیب جامعه و ها دولت شتریب يها يهمکار این بیماري باشد. لذا

 می تواند این تاثیر را کاهش دهد. مناسب بودجه تیحما

 ریدپذیتجدانرژي هاي  يایمزا توانند یم که هستند یطیشرا در حاضر حال در ها دولت بحران، نیا به پاسخ در

ی جوامع ادجیا و کربن کم و زیتم اقتصاد کی تغییر به يبرا را راهشناخته و درك کنند و با حمایت از مردم  را

می  داریپا توسعه يبرا 2030 کار دستور و سیپار نامه توافق اهداف .کنند همواربا تاب آوري بیشتر  تر مقاوم

 این راه محقق گردد. ازتواند 
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  �و� (و�وس ��دار)  و �د�ذ���د ی� یا�ژ
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