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چکیده
براین ا ساس هفت .می پردازدتجدید پذیراین مقاله به راهبردهایی جهت رسیدن به توسعه پایدار با توجه به نقش اساسی انرژي 

جهت بررسی نقش تکنولوژیک و کاربردي این نوع انرژي و تعیین نسبت سهم آنها در یرتجدید پذراهبرد استفاده از انرژي هاي 
باتوجه به افزایش تجدید پذیرتوسعه پایدار ارائه می شود؛همچنین به این موضوع اشاره می شود که میزان پایداري انرژي هاي 

این بدان معناست که کلیه تأثیرات منفی بر توسعه .ابدمیزان تأثیر پارامترهاي تکنولوژیک،کاربردي و تأثیرات بخشی افزایش می ی
تجدید پذیرهاي صنعتی ،تکنولوژیک،بخشی و اجتماعی درصورت حرکت به سمت راهبردهاي توسعه پایدار در استفاده از انرژي 

تجدید پذیرر انرژي بنابراین راهبردهاي توسعه پایدا.به جاي سوختهاي فسیلی به میزان بسیارزیادویا به طور کلی کاهش می یابد
می تواند سهم عمده اي در توسعه اقتصاد کشورها ایفا نماید،البته به این شرط که این سیاستها توسط دولت و بدنه هاي مهم و 

.تأثیرگذار در این زمینه مورد حمایت و تشویق قرار گیرند

دها،سوخت فسیلی،راهبرتجدید پذیرانرژي،توسعه پایدار،انرژي :کلیديهايواژه

مقدمه-1
گونه هاي متفاوت انرژي بردوقسم .iانرزي عامل کلیدي در مباحث اقتصادي،اجتماعی و ابعاد محیطی توسعه پایدار می باشد

.تجدید پذیرانرژي -2انرژي فسیلی -1:است
ژي فسیلی همانطوزکه مشخص است منابع انر.می باشند... انرژي هاي فسیلی عمدتا شامل زغال سنگ،نفت،گارهاي طبیعی و 

جهت تشریح و یافتن مدارکی دال لزوم پی گیري سیاستهاي انرژي پایدار براي حمایت از توسعه انرزي .تجدید پذیرنیستند
سوختهاي فسیلی با توجه به کاربرد وسیع آن .ابتدا باید تأثیرات منفی به کارگیري سوختهاي فسیلی را تشریح کردتجدید پذیر

درحقیقت ریشه .نعتی سبب ایجادمشکالت اساسی در راه سالمت و رفاه بشر می باشنددربخشهاي مختلف صنعتی و غیرص
اصلی این مشکالت در سیاستها و راهبردهایی است که برخی کشورها جهت حکمفرمایی و تسلط بر منابع انرژي سایر کشورها 

ه راهبردها و استراتژیهایی با رویکرد نیاز امروز دنیا توسع.اکنون جهان به مرحله اي غیرقابل تحمل رسیده است.نهفته است
.است چراکه هیچگونه تأثیرات منفی محیطی و حتی اجتماعی را به دنبال نخواهد داشتتجدید پذیرتوسعه پایدار انرزي 

منبعی از انرژي است که یا تأثیري منفی تجدید پذیرانرژي ! این کنفرانس مجالی براي مطرح کردن و پیشبرد این سیاستهاست
.محیط ندارد و یا حداقل تأثیر را برجاي خواهدگذاشتبر 

سبب کاهش تأثیرات منفی تجدید پذیرانرژي هاي .می باشد... این نوع انرژي شامل انرژي هاي خورشیدي،آبی،بادي،حرارتی و 
ضمن اینکه انرژي هاي فسیلی شده و گازهاي گلخانه اي را کاهش می دهد؛همچنین نقش فعالی در بهبود شرایط محیطی دارد؛

و حمایت از توسعه پایدار تجدید پذیرمالحظه و بررسی مزایاي انرژي .به نیازهاي صنعتی و غیرصنعتی نیز پاسخ مثبت می دهد
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توسعه پایدار سبب حمایت و تأمین منابع انرژي .در این زمینه می تواند یک عنصر کلیدي در تعامل بین انسان و طبیعت باشد
واضح است که منابع ".را به حداقل رسانده و سبب کمترین تأثیرات بر محیط و اجتماع می گرددشده ، هزینه مصرف انرژي 

تجدید پذیرانرژي نظیرسوختهاي فسیلی محدودند،بنابراین فاقد مشخصات الزم براي پایداري می باشند؛حال آنکه منابع انرژي 
iحتی در یک دوره ي نسبتا طوالنی پایدارند i".تجدید پذیرپایین جهت تولید و مصرف انرژي به خصوص هزینه بسیار

بیشترین تأثیر را جهت افزایش میزان پایداري تکنولوژیک و تولیدات صنعتی می شودو رفاه و استانداردهاي الزم جهت 
بنابراین لزوم به کارگیري راهبردهایی ثابت و مؤثر جهت رسیدن به پایداري".ارتقاءسطح زندگی مردم را در پی خواهد داشت

iو افزایش کاربرد آن و فراهم کردن زیرساختهاي تکنولوژیک آن امري ضروري و الزم استتجدید پذیردر زمینه انرژي  i i".
برخی پژوهشگران در خارج )تجدید پذیرجنبه هاي گوناگون کاربرد و توسعه پایدار انرژي ( در بسط و گسترش ادبیات موضوع

کشورنیزدراین خصوص پژوهش هاي مختصري انجام شده است که نویددهنده ي درداخل.از کشور گامهاي موثري برداشته اند
دراین مقاله سعی شده است راهبردهاي کلیدي جهت .جنبشی عظیم درپشت صحنه ي این رویکرد تازه دردنیا می باشد

ین شده اند؛همچنین ارائه گردد که اکثرا با دیدي بلندمدت تدوتجدید پذیررسیدن به توسعه پایدار درزمینه ي انرژي هاي 
:سایر اهداف این نوشتار به شرح ذیل است

هاي گوناگون رسـیدن بـه پایـداري را بررسـی     کمک کرده و جنبهتجدید پذیربه فهم بهتر مفاهیم و مشکالت کاربرد انرژي -1
. کندمی
. دهدارتباط بین کاربرد این نوع انرژي با توسعه پایدار را گسترش می-2
. باشدمیتجدید پذیرهاي راهبردي و حفاظت از منابع انرژي دهمشوق استفا-3
. دهدارائه میتجدید پذیرروشهایی را جهت ایمنی، توسعه و اجرایی کردن انرژي -4
جهت تامین بهتر انرژيتجدید پذیرهاي استفاده از انرژي افزایش انگیزه اجرایی کردن راهبرد-5
.کندهایی را مطرح میهاي اجرایی ایدهیط با بررسی و تامل در زمینه راهبردبراي کاهش تاثیرات منفی بر مح-6
. دهدهاي ممکن در این حیطه شکل مییک جایگاه علمی را براي بحث در مورد راهبرد-7

.دشوو توسعه پایدار آن ارائه میتجدید پذیرراهبرد ممکن در مقوله انرژي 5) خروجی ارائه شده7( براي لیست فوق

تجزیه و تحلیل
هـاي  بخش کلیدي در تجزیه و تحلیل و توسعه مدلی پایدار که جهت شتاب دادن به استفاده و کاربرد به تکنولـوژي 5در اینجا 

.گرددشود و همچنین کاربرد آن ذکر میمنجر میتجدید پذیرتولید و استفاده از انرژي 
هـاي  راهبـرد -5تجدیـد پـذیر  هـاي انـرژي   کـاربرد -4هاي موثر فاکتور-3پایداري تجدید پذیرهاي انرژي-2اصول اصلی -1

کلیدي
اصول اصلی -1

ما نیازمند ایجاد یک چهارچوب سیستماتیک و منطقی تجدید پذیرهاي هاي پایداري در استفاده از انرژيجهت گسترش راهبرد
هاي مـوثر بـر توسـعه پایـدار     ي داینسر و روزن فاکتورمیالد2005در مطالعات اخیر سال . نامیمهستیم که آنرا اصول اصلی می

داننـد کـه از   اي میي پایدار را مجموعهآنها توسعه. اندو اجزاء و عناصر وابسته به آنها را طرح ریزي کردهتجدید پذیرهاي انرژي
گیـرد و در مـورد ارتبـاط    هم شکل میتعامل و برهم کنش انرژي و منابع پایدار، اقتصاد پایدار، محیط  پایدار و اجتماع پایدار با 

) نگاه کنید1به مدل. ( کنندبین این موارد بحث می

پایداري اجتماعپایداري محیط

توسعه پایدار
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پایداري منابع پایداري اقتصاد              
)Dincer and Rosen,2005(فاکتورهاي موثر بر توسعه پایدار و ارتباط بین آنها-1مدل 

کنیم که تامین پایدار مشاهده می. مدل کار داینسر روزن به عنوان پایه اصلی این تحلیل و مدل توسعه در نظر گرفته شده است
باشد همچنان که شرط الزم براي توسعه اقتصادي و اجتماعی در بخشهاي صنعتی و غیر صنعتی میانرژي و اقتصادي بودن آن 

به هر صورت تولید و مصرف تولید و مصرف انرژي مشـکالت  . انرژي جهت آسایش انسان و ارتقاء کیفیت زندگی او ضروري است
هاي جدي داشته باشد و حتی در یـک  تواند پیامدیکند که ماي و محلی ایجاد میاي را در سطوح جهانی، منطقهمحیطی عمده

بـین تولیـد و مصـرف انـرژي و پـارادایم      . مـان گـردد  ههاي سیاري طوالنی سبب از بین رفتن یا به خطر افتادن اکوسیستمدوره
. پایداري ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ بنابراین موضوع پیچیده است

هاي پایـداري در محـیط، اقتصـاد، اجتمـاع و منـابع و      فاکتور: اند شاملیک ارائه دادهفاکتور مهمی که داینسرو روزن در مدل 4
هـاي در نظـر   راهبـرد . آیـد و پایداري براساس مدل فعلی به دست میتجدید پذیرانرژي هستند، بدین ترتیب ارتباط بین انرژي 

.گرددداشت که در ادامه به این مهم اشاره میتوانایی رهبري توسعه پایدار را خواهد تجدید پذیرگرفته شده براي انرژي 

تجدید پذیرتوسعه پایدار و انرژي 
. ايهاي اکولوژیک، اقتصادي و توسعهپایداري کلیدي است جهت حل مساله جاري در زمینه

راین بسـط و  بنـاب . تواند براي توسعه پایدار در دو مقیاس صنعتی و محلی نقش مهم و اساسـی ایفـا کنـد   میتجدید پذیرانرژي  
باید در اولویت اول توسـعه پایـدار در کشـورمان قـرار     تجدید پذیرگسترش راهبردهاي موثر در به کارگیري تکنولوژیهاي انرژي 

اسـتفاده وسـیع و گسـترده از    . شـود ي انرژي در مقام کشورهاي دنیا به شدت احساس مینیاز به توسعه پایدار در زمینه. بگیرد
ي در دستیابی به پایداري در بخشهاي مختلف انرژي در کشورهاي پیشرفته صـنعتی و حتـی کشـورهاي    تکنولوژي و منابع انرژ

. کمتر توسعه یافته مهم است
: به سه دلیل کلید توسعه پایدارندتجدید پذیرهاي منابع و تکنولوژي انرژي

تجدیـد پـذیر  ع کلـی منـابع انـرژي    آنها اساساً نسبت به سایر انواع انرژي تاثیر منفی کمتري بر محـیط دارنـد و تنـو   -1
. پذیر بیشتري در برنامه هاي به کارگیري آنها ایجاد خواهد کردانعطاف

مـی  تجدیـد پـذیر  اگر به دقت و در جایگاهی مناسب به کار روند منـابع انـرژي   . رونداین نوع منابع هرگز از بین نمی-2
. ار شوندتوانند به صورتی نامحدود منجر به تامین انرژي به شکلی پاید

تمرکز یک سیستم در استفاده از یک منبع انرژي خاص را از بین برده و سبب ایجاد تنوع در تجدید پذیرمنابع انرژي -3
حلهاي محلی که تا حدي از شبکه جهـانی مسـتقل هسـتند نیـز     گیري راهگردند ضمناٌ به شکلبه کارگیري منابع می

تواند حتـی در  کنند که میافزایش داده و سود اقتصادي را بیشتر میپذیري سیستم رابدین ترتیب انعطاف. گردندمی
ي کوچک نیز این اتفاق بیفتد عالوه بر این مقیاس کوچک در نیازها زمـان مـورد احتیـاج بـراي طراحـی      جوامع بسته

. گرددي میاولیه تا اجرا را کاهش داده و سبب تطابق بیشتر در پاسخگویی به رشد پیش بینی نشده تقاضا براي انرژ
و ودهاي بنوبه توسعه پایداري نیازمند است تا سبب به حداقل رسیدن آشـفتگی جهـانی شـ   بنابراین تکنولوژي الزم براي انرژي

ح است که منابع انرژي نظیر سوختهاي فسیلی محدود هسـتند و در نتیجـه فاقـد    ضوا. تامین آسایش بشر را در پی داشته باشد
ارتبـاط بـین   . هاي تجدید شونده در طول زمان پایدارندحال آن که سایر انواع انرژي نظیر انرژي.خصوصیات پایداري می باشند

باشـد،  کشورهاي توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسـعه یافتـه عالمتـی پـر معنـی مـی      يو پایداري براتجدید پذیرانرژي 
بنابراین بـه  . ي پایدار وابسته استمستقیماً به توسعهد پذیرتجدیسازد که تکنولوژي گیري این ارتباط روشن میهمچنین اندازه

. نیز به اندازه کافی به کار گرفته شوندتجدید پذیردن توسعه نیازمند این است که منابع انرژي ردست آو
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ده که مدل روزن ارائه شسر نقش محوري دارند توسط داینتجدید پذیرمالحظات اساسی که در توسعه پایدار تکنولوژي و انرژي 
توان امیدوار بود که مزایاي استفاده از ایـن  هاي انرژي پایدار به طور موثري در عمل به اجرا درآیند میاگر راهبرد. دو آمده است

رود این ابتکار انتظار می. نوع انرژي به حداکثر رسیده و تاثیرات منفی ناشی از مصرف سوختهاي فسیلی در دنیا به حداقل برسد
. د به رسیدن کشورها به توسعه پایدار در طول زمان نسبتاً طوالنی کمک کندعمل بتوان

فاکتورهاي موثر فاکتورهاي موثر 
تواننـد بـه دسـتیابی بـه     ایـن فاکتورهـا مـی   . ها با جزئیات ترسیم شده اسـت پارامترهاي موثر و متنوعی وجود دارد که در مدل

.آنرا تسهیل کنندهویت بخشیده و دستیابی بهدارپایتجدید پذیرتکنولوژي و انرژي 

افزایش پایداري
تجدید پذیرنرژي اکاربرد راهبردهاي 

تجدید پذیرافزایش کاربرد تکنولوژي 

تاثیرات محیطی و اجتماعی  تجارتی کردن                                           
تحقیق و توسعه                                                   مزایاي اجتماعی،صلح

تکنولوژي اطالعات                                   جهانی،تاثیرات محیطی،
ارتقاءسطح زندگی،محیط ومشوق ها،آموزش و                                    

...هواي پاك و ...          پرورش،ارتباطات و

فاکتورهاي اقتصادي            جنبه هاي تکنولوژیک
هزینه هاي تولید،نوآوري      توانایی اجرا،ارتباط شبکه،

کاربردوسطح تکنولوژي،ن اجرا           یهزینه پای
نوآوري هاي تکنولوژیک،حملهزینه پایین در 

...ونقل و 

Dincer and(جهـت توسـعه پایـدار   تجدید پذیرمالحظات اساسی و فاکتورهاي مهم در توسعه تکنولوژي -2مدل  Rosen
2005(

تجدیـد  نشان داده شده نیازهاي انسانی به عنوان عاملی قدرتمند در شـکل دادن بـه تکنولـوژي انـرژي     3همانطور که در مدل 
شخصـاً  مي آنها که در مـدل سـه آمـده اسـت     ي مطلب این که پارامترهاي اساسی و مهم و رابطهخالصه. باشندمطرح میپذیر

ها بـراي  و انتخاب مناسبترین تکنولوژي یا تکنولوژيتجدید پذیرترین برنامه براي دستیابی به انرژي ي بهنیازمند تنظیم و ارائه
.توسعه پایدار می باشد

تجدید پذیرتجدید پذیرکاربردهاي انرژي کاربردهاي انرژي 
ر در بهتـرین فـاکتو  . در آینده نقش اساسی در سناریوهاي انرژي پایدار ایفا کنندتجدید پذیرهاي انرژي رود تکنولوژيانتظار می

بنابراین جهت جبران نیـاز بـه انـرژي    . در تنظیم و تعادل و جبران انرژي استتجدید پذیرتعیین نقش ویژه تکنولوژي و انرژي 
با توجه بـه ایـن کـه    . استفاده کنیم. …باید از منابع انرژي تجدید پذیر نظیر هیدرولیکی، خورشیدي، بادي، حرارتی، موجی، و 

)ها نشان داده شده استهمانطور که در مدل(ها به کار رود تواند در بسیاري از زمینهمیرتجدید پذیو انرژي يتکنولوژ
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مردم              کانالهاي دولتی و                     برنامه موفق توسعهآموزش          -
مردمی                                              پایدارتسهیالت                        -

کاربرد انرژي
حمایت متخصصین-برنامه انرژي پایدار                         تاثیرات محیطی                   

حمایت مردمی-تجدید پذیرانرژي تجدید پذیر
حمایت رسانه اي- 

آموزش محیطی                                 اطالعات                                  دانش عمومی

فاکتورهاي موثربرتکنولوژي هاي
تجدید پذیرانرژي 

نوآوري راهبرديارتقاءمنابع انرژيابزار ارزیابی        سرمایه گذاري    

مونیتورکردن هر             اجرایی کردن سیستم           سیاستهاي کوتاه و بلند     برنامه موثر بر توسعه
تجدید پذیرپایدار انرژي مدت براي اجراي طرح انرژي و تکتولوژي  مرحله و ارزیابی یافته 

محلی و جهانی برايت بدست آمده   واطالعا
توسعه پایدار  

آموزش و مشاوره-رنامه هاي بی خطر بر     ب
محیط و فعالیتها

تجدید پذیرفاکتورهاي موثر بر راهبردها و تکنولوژي هاي - 3مدل

هاي زیادي داشـته باشـد   تواند کاربردها و کمکمی) که به وفور و در دسترس است(توانیم بگوییم که این نوع انرژي بنابراین می
: شودکه به شرح ذیل به ان اشاره می

خطر و آینده اي پایدار مهیا سازي محیطی بی-1
افزایش و ارتقاء ایمنی در انرژي -2
تجدید پذیرتسهیل الزم به کارگیري تکنولوژي جدید و -3
.هاکاهش آلودگی هوا، آب و خاك و جلوگیري از نابودي جنگل-4
…کاهش و یا توقف مجادله بین کشورها راجع به ذخایر انرژي و -5

ن پایـداري جهـانی را بـا کـاهش تـاثیرات مخـرب مصـرف انـرژي و         به آهاي وابسته و تکنولوژيتجدید پذیربنابراین انرژي 
ار دلیـل  کند اهمیت انرژي در کاهش مسائل و مشکالت جهانی و به دسـت آوردن انـرژي پایـد   سوختهاي فسیلی تامین می

گـذاري در کشـورمان در   محکمی است جهت تشویق اقتصاد مبتنی بر این نوع انرژي و به ویژه تشـویق در افـزایش سـرمایه   
. ههاي تجدید شوندله انرژيقوم
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راهبردهاي کلیدي راهبردهاي کلیدي 
پایـداري  در این بخش برخی راهبردهاي کلیدي مرتبط با بحث در پایداري اجتماعی، پایـداري محیطـی، پایـداري اقتصـادي و    

. گرددتشریح شده ارائه مییک و دومنابع و انرژي که قبالً در مدلهاي 
افزایش در مصرف انرژي یک کشور تاثیرات مثبت زیادي را بر اقتصاد آن به دنبال دارد همـانطور کـه بـر توسـعه تکنولوژیهـا و      

. ایداري تکنولوژي نیز موثر خواهد بوددر پتجدید پذیرعالوه بر این تامین و کاربرد انرژي . اجتماعی تاثیر دارد
هاي الزم و تعامل میـان  قوو ارتقاء تکنولوژي انرژي پایدار تامین مشتجدید پذیرمهمترین سناریو در تشویق به کارگیري انرژي 

ردهـاي  یان کشورها بـراي تکنولـوژي نیـازي از تعیـین راهب    مدر آینده مناسبات . باشدکشورها، دانشمندان مختلف و جوامع می
.ممکن جهت ایجاد پایداري در این مقوله است

تجدید پذیرکاربرد موفق راهبردهاي انرژي 

تجدید پذیرنواحی کاربردي در تکنولوژي و انرژي 

سوختهاي فسیلی-سوختهاي سلواي                                                                            -
توربینهاي گازي-کاربرد حمل و                    کاربردهاي مولد          ICمتورهاي -
دروژنیسوختهاي هی-احتراقی                       نقل                              هاي برقی                 -
گرمایش-صنایع قابل حمایت                                                                          -
سرمایش-حمل و نقل                                                      -

پخت و پز-کاربرد خانگی          -
تهویه مطبوع-

مولد برقی-
تولیدات شیمیایی-هدایت و راهبري                                                ارتباط-
تولیدات پتروشیمی-حمل و نقل                                                    کاربردصنعتی            -

راکتورهاي هسته اي-ذخیره انرژي                                                                                -
سیستهاي مولد برقی-توربینهاي گازي                                                        -
موتورهاي جت          -

رژيذخیره ان-علوم هوافضا                                              
محصوالت شیشه اي-صنایع دفاعی                                                                                  -
صنایع فضایی-

مورد تشویقتجدید پذیراگر کاربرد تکنولوژي هاي 
قرار گیردجهانی پایدار و همراه با صلح
و با محیطی بهتر و پایدارتر در انتظار است

یدن به توسعه پایدارجهت رستجدید پذیرزمینه هاي کاربردي ممکن در زمینه ي تکنولوژي و انرژي -4مدل

در کشورهاي پیشرفته و یا در حال توسعه راهبردهاي زیر تجدید پذیرجهت توسعه و عمومی کردن تکنولوژي پایدار در انرژي . 
. شودتوصیه می

. تجدید پذیرهاي حمایت تکنولوژیک و صنعتی جهت حرکت به سمت دستیابی به تکنولوژي در زمینه انرژي-1
آنالیز منابع انرژي بینی وکنترل پیش-2
. تجدید پذیرهاي گذاري در بخش انرژيحمایت دولتی و عمومی جهت سرمایه-3
. تجدید پذیرهاي ریزي جهت تولید، مصرف، توزیع، تبدیل مدیریت و فروش انرژيبرنامه-4
. تجدید پذیرپژوهش، توسعه و کاربرد تکنولوژي در زمینه انرژي -5
تجدید پذیراطمینان از تکنولوژي و انرژي در دسترسی بودن، قابلیت تولید و- 6



International Conference on Civil Engineering
Architecture and urban infrastructure

29-30 July 2015, Tabriz , Iran

7

سازي در زمینه حرکت به سمت انرژي هاي اکولوژیکی و محیطی جهت شالودهطراحی و ساخت ابزار مبتنی بر شاخص-7
. تجدید پذیر

گیري گیري نتیجهنتیجه
گردید و در ادامه برخـی  جهت رسیدن به توسعه پایدار استنتاج تجدید پذیردر این مطالعه راهبردهاي دستیابی و توسعه انرژي 

. پارامترهاي کلیدي بسط و گسترش یافت

افزایش تقاضا براي انرژي         
نابودي انرژي هاي فسیلی                                  نتایج      قرن بیستم بر پایه سوختهی فسیلی

بهرهتجدید پذیراستوار بود و به ندرت از انرژي مشکالت جهانی و فقر                  
.هرینه ي باالي اجرا                                                                 برد

آشفتگی باال در سطح دنیا                                                                       تاریخچه
و صلح جهانیکاهش سطح آرامش 

برخوردها و تنشهاي جهانی                                                             قرن بست و یکم
بحرانهاي صنعتی                                                                                                               

خیر
آیندهکمبود انرژي و جنگ هاي جهانی 

افزایش آلودگی در دنیا                                                                            
تجدید پذیرانتخاب درست       راهبردهاي انرژي پایدار 

انتخاب غلط          

بله

ارتقائ استانداردهاي زیستی                                                      حرکت به سمت استفاده از انرژي 
تجدید پذیر

کاهش مشکالت جهانی
تکنولوژي هاي پیشرو

ي پاك                                                                                 آیندهمحیط و هوا
کاهش تاثیرات منفی محیطی

تجدید ،انرژي تجدید پذیرعدم کمبود انرژي                                                                   زمین 
تجدید پذیر،تکنولوژي پذیر

و چشم انداز 21انتظارات                            قرن هزینه پایین اجرا                 
استفاده از

تجدید پذیرجهانی بدون جنگ و درگیري                                                                    انرژي 
افزایش پایداري

افزایش صلح و پایداري جهانی
نولوژي سوختهاي سلولیتک

نوآوري هاي تکنولوژیک
نمودار راهبردها و تکنولوژي هاي انرژي براي توسعه پایدار-5مدل 

:باشدتوان از این نوشتار استخراج کرد به شرح ذیل مییجی که میانت
اسـتفاده  . هاي فسیلی در این وضعیت ادامه یابد جهان با مشکالت بسیاري مواجه خواهد شـد اگر افزایش مصرف سوخت-1

دهد؛ کـه  ی جهانی و محلی را افزایش میطاندازد مسائل محیبیشتر از سوختهاي فسیلی پایداري جهانی را به خطر می
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اده از سوختهاي فسیلی کاهش یابد شود که استفشود؛ بنابراین پیشنهاد میهمه اینها سبب ناآرامی در سطح جهان می
. به جاي تکنولوژیهاي مبتنی بر سوختهاي فسیلی استفاده شودتجدید پذیرو از تکنولوژي مبتنی بر انرژي 

هـا  يرژقطعاً نیازمند تامین پایداري جهانی با کاهش تاثیرات مخرب انتجدید پذیرراهبردهاي دستیابی به انرژي پایدار -2
که مشکالت جهانی را کاهش می دهد و تجدید پذیرو تکنولوژي تجدید پذیراهمیت انرژي .و سوختهاي فسیلی است

هاي الزم سازد باید توسط راهبردهاي انرژي پایدار تاکید شود عالوه بر این مشوقهاي انرژي پایدار را هموار میسیستم
کشـورها بـه خصـوص در    جدید پذیرتهاي جهت فراهم کردن بستر اقتصادي مناسب و سرمایه گذاري در بخش انرژي

. ي ابداعات و نوآوري فراهم گرددزمینه
ینده در این زمینـه مبتنـی   آسناریوهاي تجدید پذیربر راهبردهاي پایدار انرژي تجدید پذیرتوسعه تکنولوژي و انرژي -3

براي تـوازن  . ژي استژي ان تقاضا براي این نوع انروو تکنولتجدید پذیرترین شاخصه در تعیین نقش انرژي مهماست 
بایـد بـراي   تجدیـد پـذیر  شود که منابع پایدار تکنولوژي و انـرژي  در تقاضاي انرژي در زمان حال و آینده پیشنهاد می

. داري در یک کشور، اساساً مورد توجه قرار گیرندیافزایش پا
و توسـعه اي در حال توسـعه در کشورهتجدید پذیرجهت گسترش و اجراي تکنولوژي و ابزار کاربردي در بحث انرژي -4

کند روشن است که این نوع انـرژي بـراي نـوع    ضروري ایفا میتوسعه پایدار نقشتجدید پذیریافته راهبردهاي انرژي 
هـاي تکنولـوژیکی بسـیار حـائز اهمیـت      بشر و حل مشکالت محیطی جهانی و مشکالت تامین ایمنـی انـرژي نـوآوري   

. هستند
میگیـریم کـه مهمتـرین مسـئله جهـت تشـویق انتقـال        نتیجـه تجدید پـذیر ایدار انرژي با بررسی راهبردهاي توسعه پ-5

هاي مبتنی بر این انرژي تامین انرژي مورد نیـاز و تعامـل میـان کشـورها،     تکنولوژي به سمت انرژي و ارتقاء تکنولوژي
. دانشمندان، محققان و جوامع است

در آنجا به صورت طبیعی وافر اسـت  تجدید پذیرکشورهایی که نوع انرژي تواند اقتصاد در پایان اینکه راهبردهاي انرژي می
هاي موثر در این حـوزه کـه   باید توسط دولتها و سایر بدنهتجدید پذیرنقش کلیدي ایفا کند بنابراین نوآوري و تامین انرژي 

. سیلی دارند تشویق شودبه دالیل راهبردي و استراتژیک نیاز به جایگزینی این نوع از انرژي به جاي سوختهاي ف

i - Barreto et al.,2003;Bockris,2003;Dincer2000
ii -Dincer and Rosen,2004
iii -Midilli et al.,2004 a,b
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