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یادداشت هایی از کتاب

"آینده انرژی های تجدید پذیر"
از انتشارات آریانا قلم

ساختمان
حمل و نقل

• در آینده ،ساختمان های «کم مصرف» و یا «پسیو »1با
بازدهی باال و نیاز کم به گرمایش ،به یک استاندارد تبدیل
می شوند.
• در اروپا ،در سال  ،2011بخشنامه ای با عنوان «بازدهی
انرژی در ساختمان ها» به اجرا در آمد که بر اساس آن ،تا
سال  2020تمامی ساختمان های جدید و یا باز سازی شده،
ملزم هستند انرژی مصرفی نزدیک به صفر داشته باشند.
• آمستردام(هلند) بخشنامه ای تدوین کرده است که بر اساس
آن تمام ساختمان های جدید که ساخت آنها در سال 2015
آغاز می شود باید «انرژی خنثی» باشند .در پورتلند (اورگان،
امریکا) مقرر شده است که تا سال  ،2030میزان خالص انتشار
گلخانه ای تمامی ساختمان ها و منازل جدید ،صفر باشد.
هامبورگ (آلمان) در سال  2009قانونی را با عنوان» قانون
گرمایش تجدیدپذیر و بازدهی انرژی» تصویب کرده است
که بر اساس آن تمامی ساختمان های جدید برای تأمین
سهمی از گرمایش که در قرار داد معامله ملک قید می شود،
باید از انرژی تجدیدپذیر استفاده کنند .سایر کشورهایی که
قوانین ساخت و ساز و برنامه هایی برای ساختمان های کم
مصرف دارند عبارتند از :آدالید(استرالیا) ،البوکرکی (امریکا)،
آستین (تگزاس ،امریکا) ،کیت تاون (آفریقای جنوبی)،
شیکاگو(امریکا) ،ادینبورگ(اسکاتلند) ،فرایبورگ(آلمان)،
گتنبرگ(سوئد) ،کیوتو(ژاپن) ،مالمو(سوئد) ،میامی(امریکا)،
مونیخ(آلمان) ،ساکرامنتو(کالیفرنیا ،امریکا) ،سئول(کره
جنوبی) ،سیدنی(استرالیا) ،ونکوور(کانادا) ،وکفو(سوئد)و
ولینگتون(نیوزیلند).

• در سال  107 ،2011میلیارد لیتر سوخت تولید شد
که این میزان حدود 3درصد تقاضای سوخت بخش
حمل و نقل در جهان است.
• قابل توجه ترین هدف تعیین شده ،مربوط به سوئد
است که هدف خود را حذف کامل سوخت های فسیلی
بخش حمل و نقل تا سال  2030بیان کرده است.

پاسخگویی بار:
شامل دامنه وسیعی از اقدامات شرکت
های برق و مشترکان آن ها به منظور
کاهش تقاضا در دوره های زمانی خاص
می شود.

1. Passive

1

پیام آموزش پژوهشکده هوا خورشید  -شماره 12

برنامه ریزی

• در حال حاضر در سطح ملی ،دست کم در  30کشور ،سهم انرژی
های تجدید پذیر بیش از 20درصد است.
• شاخص ترین اقدام محلی صورت گرفته ،میثاق شهرداران در اتحادیه
اروپا ( )EU covenant of mayorsاست که بیش از  4500دولت
محلی ازاروپا و سایر نقاط جهان گرد هم آمده است تا برای مقابله با
تغییرات آب و هوا ،افزایش بازدهی و توسعه انرژی های تجدید پذیر،
هدف گذاری و برنامه ریزی کنند.

سرمایه گذاری

رشد

• در سال  ،2011میزان خالص سرمایه گذاری در حوزه برق و
تجدید پذیر ،در جهان ،از مجموع سرمایه گذاری در حوزه برق
فسیلی و هسته ای ،بیشتر بوده است و به طور کلی ازسال ،2010
انرژی های تجدید پذیر ،بیش از نیمی از سرمایه گذاری تولید برق
را به خود اختصاص داده اند.

• در بخش تولید برق ،ظرفیت برق بادی جهان ،پس از  5سال رشد
با نرخ ساالنه 26درصد (از سال  2006تا  )2011در سال ،2011
20درصد رشد داشت و به  238گیگاوات رسید .ظرفیت سیستم های
فتوولتاییک ،پس از رشدی با نرخ متوسط 58درصد طی  5سال ،در
سال  2011نیز با 74درصد رشد تا  70گیگاوات افزایش یافت.
• نرخ رشد ظرفیت نیروگاه های حرارتی خورشیدی نیز در سال
35 ،2011درصد بود .الزم به ذکر است که در این مدت ،نرخ رشد
برق آبی ،زیست توده و زمین گرمایی ،در مقایسه با برق بادی و
خورشیدی ،به میزان افزایش ظرفیت سیستم های سنتی  ،شباهت
بیشتری داشته است؛ چرا که این فناوری ها ،طی دهه ها به بلوغ
رسیده اند .به طور کلی ظرفیت تولید برق تجدید پذیر در سال 2011
به  1360گیگاوات رسید .که  970گیگاوات آن مربوط به برق آبی بود.
این امر بدین معناست که یک چهارم کل ظرفیت تولید برق جهان ،از
منابع تجدید پذیر تامین می شود.
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شهرهای کوچک

• تاکنون تعدادی از شهرهای کوچک توانسته اند 100درصد و یا نزدیک
به این میزان نیاز برق و گرمایش شهروندان خود را از طریق منابع تجدید
1
پذیر محلی پاسخ دهند .برخی از این شهرها عبارتند از :گوسینگ(اتریش)
سامسو 2و تیستد(دانمارک)،داردسهایم 3و شونا(آلمان) ، 4ورزه(ایتالیا) 5و
کوزوماکی(ژاپن).
• برخی از این جوامع ،بیشتر از نیاز خود انرژی تجدید پذیر تولید می کنند،
که از آنها برای جایگزین کردن سوخت های فسیلی در بخش حمل و نقل
استفاده می کنند و به همین دلیل خود را 100درصد تجدیدپذیر معرفی
می کنند.

• بسیاری از شهرهای متوسط برای تبدیل به شکل های مختلفی از
100درصد هدف گذاری کرده اند .برخی از این شهرها شامل فردریک
شاون(دانمارک) ،مورا(پرتغال) ،مالمو(سوئد) و سانفرانسیسکو(امریکا)
هستند .شهرهای بزرگتر با جمعیت بیشتراز یک میلیون نفر نیز در
حال کار برروی اهداف مختلف 100درصد و نزدیک به 100درصد
در یک بازه زمانی تا سال  2025تا  2050هستند و معیارهایی را
نیز در طول مسیر تعیین کرده اند .نمونه هایی از این شهرها عبارتند
از کپنهاگ(دانمارک) ،هامبورگ و مونیخ(آلمان) ،گوتنبرگ(سوئد)،
ریژائو(چین) و سیدنی(استرالیا).

شهرهای سبز

شهرهای متوسط

• دامنه وسیعی از شهرها نیز قصد دارند در بازه زمانی 2030-2050
به شهرهای سبز تبدیل شوند .شهرهایی مانند سیدنی(استرالیا)،
تورنتو و ونکوور(کانادا) ،پاریس(فرانسه) ،برلین(آلمان) ،آمستردام(هلند)،
لندن( )UKو شیکاگو ،پورتلند و سیاتل(امریکا) از این دسته اند.

)4.Schoenau (Germany
)5.Varese (Italy

		)1.Gussing (Austria
		)2.Samso (Denmark
)3.Dardsheim (Germany
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انرژی بادی

• طبق برآوردهای  ،)2012( REN21قیمت توربین های بادی کوچک ( با
ظرفیت کمتر از  100کیلووات) ،در امریکا 15 ،تا  20سنت به ازای هر کیلو
وات ساعت و قیمت توربین های کمتر از  3کیلووات نیز  15تا  35سنت به
ازای هر کیلووات ساعت است.
• انجمن جهانی انرژی باد ( )WWEAاعالم کرد که در سال ،2010
 650000توربین بادی در سراسر جهان ،نصب شده است.
• این انجمن پیش بینی می کند که ظرفیت توربین های بادی کوچک در
جهان ،بین سالهای 2010و  10 ،2020برابر شود.
• قیمت کنونی برق بادی دریا ،بر اساس برآورد  REN21در سال 11 ،2012
تا  22سنت به ازای هر کیلووات ساعت است.

• توکیو (ژاپن) در نظر دارد که میزان انتشار گازهای گل خانه ای را تا سال ،2020
25درصد کاهش دهد

سال 2020

• سیدنی (استرالیا) در نظر دارد ،سهم برق تجدید پذیر در برق مصرفی این شهر را تا سال
 ،2020به 25درصد برساند و بندر کیپ تاون (آفریقای جنوبی) برای دستیابی به سهم 15
درصدی ،تا سال  2020هدف گذاری کرده است.
• هدف گذاری اروپا برای تأمین 20درصد از کل انرژی نهایی از منابع تجدید پذیر تا سال
( 2020که در سال  2008تعیین شد)
• اهداف دانمارک برای داشتن 50درصد برق تجدید پذیر و 40درصد گرمایش تجدیدپذیر
تا سال  (2020و سهم صددرصدی برای هر دو تا سال  )2050منجر به تحول اساسی در
بخش های تولید برق و گرمایش خواهد شد.
• اهداف آلمان برای داشتن دست کم 35درصد برق تجدیدپذیر تا سال  2020و 80درصد
تا سال  2050نیز به طور مشابه عمل خواهد کرد(.البته کارشناسان اشاره کردند که این
اهداف ممکن است زودتر محقق شوند :مطابق گزارش ها سهم برق تجدیدپذیر آلمان در
نه ماه ابتدای سال  ،2012به 25درصد رسید.
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