اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

اﺑﺮ و ﺑﺎد و ﻣﻪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﯾﮑﯽ از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )اﺑﺮ و ﺑﺎد و
ﻣﻪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ!( ﻣﺰاﯾﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺴﺎزد .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۰درﺻﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک در دﻧﯿﺎ از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎد-ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل را دارد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی روی آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ« ﺷﻤﺎره  195ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه را از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در  ۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ روی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺪل ﺑﺮای اﻧﺮژیﻫﺎی دوﺳﺖدار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺎدی روی ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺘﻔﺎده
از اﻧﺮژی ﺑﺎد و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻫﻢ دارﻧﺪ.
اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺨﺰنﻫﺎی ﻫﯿﺪرواﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻧﺮژی
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه و ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری وارد ﻣﺪار ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﻮد .ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪ و
ﮔﺮﻣﺎی زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺮک ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ در ﮔﺰارش ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﻋﻼم ﮐﺮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۰درﺻﺪ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از اﻧﺮژیﻫﺎی
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ۰درﺻﺪ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۱۰ﻣﮕﺎوات اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در
ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ  ۵.۶ﮔﯿﮕﺎوات ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن در ﺣﺎل ﻧﺼﺐ و اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺮژی ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺮاﺳﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﮑﻞ  ۱ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه را روی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  Longyangxiaاﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ  ۱.۳ﮔﯿﮕﺎوات ﺑﺮق در ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر
رودﺧﺎﻧﻪ زرد ﭼﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ،ﺳﻬﻢ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺣﺪود  ۵۳۰ﻣﮕﺎوات اﺳﺖ .اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﮕﺎم روی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ .ﻣﺠﺘﻤﻊ  Kennedy Energy Parkاﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۵۰ﻣﮕﺎوات
اﻧﺮژی ﭘﺎک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  ۳۰ﻣﮕﺎوات آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد و  ۲۰ﻣﮕﺎوات آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻼوه ،دو

ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی  Emu Downsو  Gullen Rangeﻧﯿﺰ ﺑﺮآورد ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه و و ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﭘﺮوژه  Emu Downsﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰۰ﻣﮕﺎوات ،ﺳﻬﻢ ﺑﺎد  ۸۰ﻣﮕﺎوات و اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ  ۲۰ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ،اﺳﺖ.
اﻣﺎ در ﭘﺮوژه  Gullen Rangeﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۷۶ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎد  ۱۶۶ﻣﮕﺎوات و
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺣﺪود  ۱۰ﻣﮕﺎوات ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ .در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﯾﮏ ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻧﺎم  Port Augustaروی
اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎک اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  ۳۷۵ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺳﻬﻢ ﺑﺎد  ۲۰۶ﻣﮕﺎوات و ﺳﻬﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ۱۶۹
ﻣﮕﺎوات اﺳﺖ(.
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آژاﻧﺲ اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﻪﻧﺎم  Masenﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﺮژی ﺑﺎد ﺑﺎ ﺣﺮارتﻫﺎی دﻣﺎﯾﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪی در
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۳۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر دارد .ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه  ۸۳۰ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺷﮑﻞ  ۲ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎد-ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و وارد ﻣﺪار ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ در ﻓﺎز اوﻟﯿﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ
اﻧﺮژی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎد اﺳﺖ و درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮق ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻧﺮژی ﭘﺎک در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﺮق روﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﻧﺮژی و ﻗﻄﻊ ﺷﺪن آن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ از ﻣﺎه و ﺳﺎل اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻧﺮژی ﺑﺎد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
اﻧﺮژی ﺑﺎدی ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ،ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﯾﺎراﻧﻪای اﺳﺖ .ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻫﺪف و روﯾﮑﺮد ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ۱۰ ،ﺗﺎ ۲۵
درﺻﺪ از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۵درﺻﺪ از اﻧﺮژی ﺑﺎد ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮ دوش اﻧﺮژی ﭘﺎک ﻏﺎﻟﺐ در آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﺎﺛﺒﺎتﺗﺮ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺴﺎزد ﺗﺎ
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد.
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدی  Vattenfall’s Parc Cynogدر وﻟﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ  ۱۰درﺻﺪی ﭘﺲ از اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﺑﺮق از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺑﺎد  ۸.۴ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ً ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۵ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭘﺎرک ﺑﺎدی  Ventosدر ﺑﺮزﯾﻞ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق  ۸۰ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﯾﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی  ۱۱ﻣﮕﺎواﺗﯽ در ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﺎ در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺮﯾﻌﺎ ً ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺳﻮﺋﯿﭻ ﮐﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﭘﺎرک
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ از زﻣﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ -۲
ﭘﺮوژهﻫﺎ
ی
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ﺑﺎد-
ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ
۱۰
ﻣﮕﺎوات

در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﻣﺘﻌﺎدل ،در ﺷﺐﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ وزش ﺑﺎد ﻫﺴﺘﯿﻢ و در روز آﻓﺘﺎب داﻏﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺮژی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.
ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎد-ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در  ۷۰درﺻﺪ زﻣﺎنﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﺮای ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﮐﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ در ﻧﯿﻢﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ و
ﺟﻨﻮﺑﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻧﺮژی
ﭘﺎک ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﺰﻧﺪ.

ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻧﺮژی ﭘﺎک در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﺮق روﺷﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺮژی و ﻗﻄﻊ ﺷﺪن آن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ از ﻣﺎه
و ﺳﺎل اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﺎص ﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،اﭘﻞ در داﻧﻤﺎرک ﻣﺮاﮐﺰ دادهای ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎد و اﻧﺮژیﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﮔﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮدﺳﯿﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ آب-ﺑﺎد ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻧﻤﯽﺗﻮان از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻃﻮل
ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ روزﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و در ﻋﻮض آب و ﯾﺦ ﯾﺎ ﺑﺮف در دﺳﺘﺮسﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و
ﻓﯿﺴﺒﻮک دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎد ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،آب وﻏﯿﺮه ﺑﻪراﺣﺘﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آنﻫﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ آب-ﺑﺎد در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺮاﮐﺰ داده زﯾﺎدی در اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺪ در ﺻﺪ از اﯾﻦ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪلﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎص ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ دو ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮوشﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ،ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺮﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ،ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﺮژی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺮژیﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل روشﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﻪروزﺗﺮی ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦ روش
ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  ۳ﺗﺎ  ۱۳درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪه از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  ۳ﺗﺎ  ۱۶درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی
 ۱۰ﻣﮕﺎواﺗﯽ  Gullen Rangeدر ﮐﺎﻧﺒﺮای اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و اﻓﺰودن اﯾﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدی ۱۶۵
ﻣﮕﺎواﺗﯽ ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪای  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﭘﺮوژه وﻟﺰ
ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ  ۱۰درﺻﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ  195ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ ﺷﺪ ،زﯾﺮا
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎ ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ Enel .ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮزﯾﻞ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻨﺪ وارد ﺷﺪه و ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺑﺎد-ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ در ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎدی و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی
 DCﺑﻪ  ACاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖ  Enelدر ﯾﮏ
ﭘﺮوژه در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ Enel .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی ﺑﺮق
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﺮارت را ﺑﻪ ﻣﺮز  ۳۸۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪود  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻫﻨﺪ ،ﺳﺪ ﻫﯿﺪرواﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  Tata Power’s Whalvanاز ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺷﻨﺎور در آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭘﻨﻞﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎ و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎرشﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻮل ﺳﺎل آب زﯾﺎدی ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺳﺎﯾﺖ را  ۳۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ) .ﺷﮑﻞ (۳
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ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺲﻫﺎی ﺑﺰرگ )ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۵ﻣﮕﺎوات( ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻋﻤﻼ ً اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎد-ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد .اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و
ﺑﺎدی در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﮐﻨﻮن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺮژی ﺑﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی را
ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎمآور ﺑﺮق ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺲﻫﺎی ﺑﺰرگ )ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۵
ﻣﮕﺎوات( ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻤﻼ ً اﺟﺮای ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎد -ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد
ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮ اﻓﺰودن اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد اﺟﺎره زﻣﯿﻦ ﺑﺮای
ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎدی در ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻀﺎ و ﻣﺘﺮاژ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﯽ را اﺷﻐﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺰارع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺮی ﭘﺮوژه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﺳﺎﯾﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﺰارع ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ،
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  1ﺗﺎ  2درﺻﺪ اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﮐﻨﺎر ﻣﺰارع ﺑﺎدی ﯾﺎ ادﻏﺎم اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺑﺪﻫﺪ .در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ روی  ۱۰ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎدی ،ﺑﺎ اﺷﻐﺎل  ۲۵ﺗﺎ  ۵۰درﺻﺪ ﻣﺰارع ﺑﺎدی ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﻞﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﻨﻬﺎ  ۵درﺻﺪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ و ﮐﻮﺗﺎهﺳﺎزی در ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژیﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺰارع ﭘﻨﻞﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺴﺎﺣﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺰارع ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺑﺎد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪﺳﺮاغ ﻣﺰاﯾﺎی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮوﻧﺪ) .ﺷﮑﻞ (۴
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ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ،ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻮزدﻫﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺠﺮی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺸﺎوران ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﺳﻮق ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎزﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Enelو  Vattenfallروی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و در ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﻮد روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻧﺮژیاش را از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮد

آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻫﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه اﻧﺮژی ﺑﺎد-ﺧﻮرﺷﯿﺪ
اﺳﺖ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺻﺒﺢ ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻣﯽوزﻧﺪ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ  ۳۰۰روز در ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ و از اواﯾﻞ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دارد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﮕﺎوات اﻧﺮژی
ﭘﺎک ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده و ادﻏﺎم اﻧﺮژیﻫﺎی ﺑﺎد و ﺧﻮرﺷﯿﺪ در
ﭼﻨﺪﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﺎﻟﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ از اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر  ۲۰۱۷در ﺣﺎل اﺟﺮای آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺳﻮد
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺮژی  ۱۰ﻣﮕﺎواﺗﯽ را ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮری در
ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ روی اﻧﺮژی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎد-ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﺮق ﯾﮏ
ﻣﮕﺎواﺗﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﻨﺎدی را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آنﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮق ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺑﺎد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﻣﺰارع ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎد-ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۷آﻏﺎز
ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺑﻪزودی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از اﯾﻦ روش را وارد ﻣﺪار ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮق ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﺪ و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و آب و ﻫﻮای اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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