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  به جهاني عاري از نيروگاه وشبكه ها وسيستمهايي انتقال انرژي بينديشيم؟
  

در اين هزاره، انرژي الكتريكي بستر . الكتريكي شريان اصلي توسعه كشورها و موتور محركه اقتصاد جهاني استدر هزاره سوم نيز، انرژي 
  .باشد اكثر نوآوريها و اختراعات بوده و در همه ابعاد جهاني تاثيرگذار مي

هاي مرتبط با اين صنعت را ¬فرآوردهبه شدت فرآيندها و . …عناصر و علوم راهبردي و پايه از قبيل، ديجيتال، محيط زيست، نانو و 
  كنندو منابع تامين انرزي به صورت بنيادين با منابع فعلي متفاوت است متغيير مي

گردد كه از اواسط اين هزاره مشخصات و تصوير انرژي الكتريكي ازمرحله توليد تا مصرف ان، به تدريج با مشخصات و  بيني مي پيش
به نحوي كه بايد همه برآوردهاي بلند مدت قبلي را ازمدلهاي توليد و مصرف انرژي فراموش كرد و . تصوير امروزه بسيار متفاوت باشد

  .برآوردهاي جديدي را به صورت كوتاه مدت و منعطف معرفي نمود

نولوژيها و بلكه دانش و تك. ها و برخوردهاي سياسي نيست در اين راهبرد جهاني؛ داشتن منابع انرژي اوليه نشانة ثروت و منشاء رقابت
ها و تامين انرژي مورد نياز خود، سه  كند و به همين جهت، كشورها براي كاهش وابستگي فنĤوري است كه قدرت و ثروت ايجاد مي

آوريهاي جديد و ¬راهبرد اصلي ارتقاء كارآئي انرژي، توسعه استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و محيط زيست را در قالب استفاده از فن
  .كنند ير پيگيري ميانعطاف پذ

درصد صرفه جويي ناشي از اقدامات بهينه سازي مصرف انرژي  58حدود  2005براساس گزارش آژانس هاي بين المللي انرژي، تا سال 
  وافزايش بهره وري حاصل شده است
به نحوي كه عليرغم هدفگذاري نموده است، 2030درصد شدت نيازمصرف انرژي را تا سال  40آژانس بين المللي انرژي؛ كاهش تا 

هاي مصرف جديد انرژي؛ ميزان مصرف نهايي انرژي به كمتر از ميزان مصرف در سال  افزايش جمعيت جهاني و ايجاد نيازها و زمينه
  .برسد 2005

  آيا اين يك هدف ايده آل و روياپردازي است وواقعا چقدر دست يافتني است؟
  قق هدف فوق، نياز بهآژانس بين المللي برآورد نموده است كه براي تح

ميليارد است و پيش بيني نموده است كه كاهش شدت نياز مصرف انرژي، از طريق فرآيندهاي افزايش  13000سرمايه گذاري حدود 
تحقق  %14و فرآيند ديگر تا  %9، انرژي هسته اي تا  %23؛ فرآيندهاي توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و بيوماس تا %54كارآئي تا 

  يابد
  بر، شاهد در اينده اي نزديك ودر فرآيندهاي افزايش كارآئي، در هر دو بخش تجهيزات انرژي بر و تكنولوژيهاي انرژي

بر، سير تاريخي كاهش  لوازم و تجهيزت انرژي. آوريهاي جديدي خواهيم بود كه منجر به كاهش تدريجي شدت مصرف انرژي است فن
اي، به  آوريهاي جديد تركيبي نانو، ديجيتال، هسته اند ؛با استفاده از فن ميالدي شروع نمودهمصرف انرژي خود راكه از دهه هفتاد 

در اين روند، تجهيزات و لوازم انرژي بر، استفاده چند منظوره و تركيبي داشته و عالوه بر تامين رفاه كامل مصرف . دهندسرعت ادامه مي
عبارتي روند كاهش شدت مصرف انرژي لوازم و تجهيزات برقي به ركودشكني خود  و به.هستند) ziro energy(كنندگان، زيرو انرژي 

تجربه تاريخي المپهاي روشنايي، از قبيل مسير توليد المپهاي التهابي پرمصرف، المپهاي بخار جيوه، المپهاي كم مصرف، . دهد ادامه مي
  .برابر، نشان دهنده اين فرآيند است 20ي و طول عمر بيشتر از با مصرف كمتر از برابر المپهاي التهاب OLDEو المپهاي  LEDالمپهاي 
 70و يا  60بر، شرايط مشابهي دارند، روند كاهش شاخصهاي مصرف انرژي براي فرآيندهاي توليد كه از دهه  هاي انرژي تكنولوژي

، به 2030گردد كه تا سال  يني ميب ميالدي شروع شده است و در ساليان اخير شدت بيشتري گرفته است و ادامه خواهد داشت و پيش



  .درصد وضعيت موجود برسد 50
برنامه راهبردي مديريت انرژي در اين هزاره ؛ كاهش حداكثري نياز مصرف وتامين اين نياز مصرف تعديل شده از منابع تجديد پذير 

  انرژي است
هاي پربازده، گسترش خودروهاي برقي و  ميكروتوربينعالوه بر موارد فوق، توسعه استفاده محلي وتجهيزاتي از انرژيهاي تجديدپذير، 

مولد و فضاي عمومي ديجيتال و هوشمند جامعه جهاني، متغيرهاي محيط زيستي، بحرانهاي اقتصادي و حتي انتقال برق از طريق امواج 
  .بيني گردد باعث گرديده است كه تصوير و برآوردهاي نياز انرژي جهان در چند دهه آتي ابهام آلود و غيرقابل پيش

در دهه هاي اتي نگراني باال بودن هزينه سرمايه گذاري منابع تجديد پذير انرژي ؛وجود ندارد واين قبيل هزينه ها به شدت كاهش مي 
  معادل هزينه هاي سرمايه گذاري منابع فسيلي توليد انرژي گردد 2030يابد وپيش بيني مي گردد هزينه هاي فوق تا سال 

گذاري در اين  ، بيانگر لزوم تجديد نظر كلي در برآوردهاي قبلي نياز مصرف انرژي و بالطبع ميزان و مدل سرمايه شرايط ذكر شده فوق
رسد كه بايد در مدلهاي سرمايه گذاري ساخت نيروگاههاي بزرگ، خطوط انتقال طوالني و با ولتاژ باال و حتي  به نظر مي. بخش است

گذاريها نباشد  رت پذيرد و شايد با تصوير آتي از انرژي، اصالً نيازي به اين قبيل سرمايههاي محلي برق تغييرات بنيادي صو شبكه
وجهان عاري از نيروگاههاي و شبكه هاي برق گردد وانرزي مورد نيازبشريت فقط از طريق افزايش كارايي وتوسعه كاربرد منابع تجديد 

  پذير تامين مي گردد
از اقتصاد انرژي است، بازارهاي بورس انرژي به شدت متنوع و محلي خواهند بود و تنظيم كننده در شرايط فوق، نياز به تعريف جديدي 

 گردد كه در برآوردهاي نياز مصرف و مدلهاي سرمايه لذا پيشنهاد مي. گردند بازارهاي انرژي با توجه به نيازهاي جديد، باز تعريف مي

ن به جهان عاري از منابع وتجهيزات تجديد ناپذير انرژي بنيديشيم وبراي ايجاد ان گذاري براي تامين انرژي تجديدنظر گردد واز هم اكنو
  برنامه ريزي نماييم

 


