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 خالصه مديريتی  

 1/3درصدد و در سدال آيندده     9/2 (2016) رشد اقتصادي جهان در سال جاريمتوسط 

 است. بيني شدهدرصد پيش

 16حددود   2016شاخص قيمت اندرژي در سدال    ،بيني بانك جهانياگرچه به پيش

بيني شده است كه شاخص قيمدت  ، اما همچنين پيشبوده 2015تر از سال درصد پايين

 همچنان با روند صعودي طي خواهد شد. 2020انرژي با شيب ماليم، تا سال 

ميليدون بكدكه در روز    32/56نفت غيراوپك طي ماه گذشته به روزانه  ميزان عرضه

 كاهش يافت. به ماه قبلهزار بككه در روز نسبت  180رسيد كه 

ميليدون بكدكه در روز صدادرات     2از ماه مي تاكنون شركت ملي نفت ايران بيش از 

 است. هزار بككه در روز به اروپا ارسال شده 500داشته كه از اين ميزان 

درصدد و در اروپدا و    35توليد برق تجديدپذير در منطقه آسيا رشد ، 2014در سال 

ترتيب سدهم  درصد و آمريكاي جنوبي و اوراسيا به 20حدود  آمريكاي شمالي هركدام در

 اند.خود اختصاص دادهبهدرصدي را  5و  14رشد 

همزمان با افزايش تقاضاي برق و شناسايي منداط  مسدتعد از لحداو توپدوگرافي و     

اندرژي  ندوع  بدرداري از ايدن   دولدت بهدره   ،در ككدور هداي بدادي   ژئوگرافي براي نيروگداه 

 باالترين اولويت خود قرار داده است. تجديدپذير را در

 (1) ماهنامه تحلیلی انرژی

 دوره دهم
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 بازار نفت طی يك ماه گذشته تحوالت نگاهی به

 رشد اقتصادی

بيندي  درصدد پديش   1/3درصد و در سال آينده  9/2رشد اقتصادي جهان در سال جاري 

ها براي رشد بينينخست سال جاري باعث اصالح پيش رشد در نيمهعملكرد است.  شده

 1/2درصدد و   5/1ترتيدب  شد. ايدن ميدزان بده    2017و  2016ال اقتصادي آمريكا در س

 7/0نخست سال جاري در ژاپن  درصد خواهد بود و رشد اقتصادي رو به كاهش در نيمه

درصدد   5/1هاي قبلي بدون تغيير و در حدود بينييورو براساس پيش در منطقهو درصد 

ها براي رشد اقتصدادي  بينيششده است. پي درصد در نظر گرفته 2/1و براي سال آينده 

درصدد بدراي سدال جداري و      5/7و  5/6ترتيب چين و هند نيز همچنان بدون تغيير و به

رشدد اقتصدادي برزيدل و روسديه نيدز       خواهدد بدود.   2017درصد براي سدال   2/7و  1/6

بازار نفت اوپك در ماه آگوست بدون تغيير و بدراي سدال    هاي ماهنامهبينيبراساس پيش

 خواهد بود.درصد  7/0و  4/0ترتيب بهآينده 

 30حدود  2016شاخص قيمت انرژي در فصل دوم  1،براساس گزارش بانك جهاني

 2015هداي پايداني سدال    به مقدار مداه  درصد نسبت به فصل اول افزايش داشته و تقريباً

بيني كرده كه شاخص قيمت انرژي بازگكته است. ازسوي ديگر اگرچه بانك جهاني پيش

امدا ازسدوي ديگدر هدم      ،باشدد  2015تدر از سدال   درصد پايين 16حدود  2016ال در س

بيني كرده است كه روند صعودي شاخص قيمت اندرژي بدا شديب ماليدم، تدا سدال       پيش

 ادامه پيدا كند. 2020

 

                                                 
 المللي انرژي.فت و گاز، مؤسسه مطالعات بينوچهارمين جلسه بررسي تحوالت بازار نشصت 1.
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  تقاضا تحوالت طرف

ِنخسدت   در نيمده  OECDي نفت ككورهاي عضو رشد تقاضا ،براساس اطالعات موجود

هاي سدال جداري   بينيوضعيت بهتري همراه بوده و باعث شده كه در پيشسال جاري با 

ميليون بككه در روز در نظر گرفته شود. عاملين اصدلي   27/94كل روزانه  يميزان تقاضا

 رشد تقاضا در سال جاري ككورهاي هند، چين و آمريكا خواهند بود.

 

 عرضه تحوالت طرف

ميليون بككه در روز رسديد كده    32/56روزانه  اوپك طي ماه گذشته بهنفت غير ميزان عرضه

 1كاهش توليدد نفدت نامتعدارف    دليلدر روز نسبت به ماه قبل، بههزار بككه  180اين كاهش 

 در قزاقسدتان بدوده   2كار زودهنگام ميدان نفتدي كاشدگان  بهبود عملكرد نروژ و آغاز به ،آمريكا

بده ميدانگين    ،كدكه در روز افدزايش  هزار ب 350اوپك با نفت غير ، عرضه2017در سال  است.

سددوي قزاقسددتان از ،ميليددون بكددكه در روز خواهددد رسدديد كدده عمدددتاً ايددن افددزايش 52/56

ميليدون   43/6طدور ميدانگين   ، بده 2017است. ميعانات گازي اوپك در سدال   بيني شدهپيش

هدزار بكدكه افدزايش خواهدد      150بككه در روز خواهد بود كه نسبت به سال جداري روزانده   

هدزار بكدكه در روز كداهش     23يافت. عرضه نفت اوپك در ماه آگوست نسبت به ماه جدوالي  

ميليون بككه رسيد. عربستان و ايران عمدتاً بر توليد نفت خدود طدي    24/33يافت و به روزانه 

                                                 
1  . Tight oil 

هاي نفتي جهان در چند دهه اخير بدوده و توليدد نفدت فداز نخسدت      (، يكي از بزرگترين اكتكافKashgan. ميدان كاشگان )2

 -ليسدي  هداي اكسدون موبيدل آمريكدا، شدل انگ     ميليون تن خواهد رسيد. سهامداران پدروژه كاشدگان، شدركت    20آن به حدود 

 (، اينپكس ژاپن و كازمونايگاز قزاقستان هستند.CNPCهلندي، توتال فرانسه، اني ايتاليا و شركت ملي نفت چين )
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 1 جددول كه نيجريه و ليبي از حجم توليد نفت خود كاستند. در ماه آگوست افزودند در حالي

 است. ت اعضاي اوپك طي ماه گذشته ارائه شدهوضعيت توليد نف

 

 . تولید نفت اعضای اوپك طی سه ماه گذشته1جدول 
 )ميليون بككه در روز(

 2016آگوست  2016جوالی  2016ژوئن  كشور
ظرفیت تولید 

 *پايدار

ظرفیت تولید 

مازاد در مقابل 

تولید ماه 

 2016آگوست 

متوسط عرضه 

نفت از ابتدای 

 سال تاكنون

 10/1 01/0 12/1 11/1 11/1 10/1 يرالجزا

 76/1 02/0 78/1 76/1 76/1 74/1 آنگوال

 55/0 00/0 55/0 55/0 55/0 55/0 اكوادور

 22/0 00/0 21/0 21/0 22/0 22/0 گابن

 74/0 00/0 74/0 74/0 74/0 74/0 اندونزي

 44/3 01/0 65/3 64/3 63/3 62/3 ايران

 30/4 05/0 40/4 35/4 32/4 25/4 عراق

 84/2 00/0 91/2 91/2 87/2 87/2 **كويت

 33/0 12/0 40/0 28/0 30/0 32/0 ليبي

 00/1 24/0 70/1 46/1 46/1 51/1 نيجريه

 66/0 02/0 67/0 66/0 66/0 66/0 قطر

 21/10 60/1 20/12 60/10 64/10 50/10 **عربستان سعودي

 92/2 02/0 09/3 07/3 03/3 01/3 امارات متحده عربي

 25/2 06/0 20/2 14/2 15/2 16/2 الونزوئ

 03/33 15/2 62/35 47/33 45/33 25/33 كل اوپك

 .2016سپتامبر  13المللي انرژي، گزارش بازار نفت آژانس بين :مأخذ

 ماند.تري نيز پايدار ميگسترده هرسد و براي دورروز سطوح ظرفيتي به سطح مورد انتظار مي 90طي * 

 طرف است.منطقه بيشامل نيمي از توليد  **
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المللي انرژي، توليد نفت ايران در ماه آگوسدت  سپتامبر آژانس بين ماهنامهبراساس 

ن بككه رسيد كه اين ميزان معدادل  يوميل 2/2به  1صادراتميليون بككه در روز و  64/3

شدد. در آن زمدان   صادر مي 2012سال  ها در ميانهسطحي بود كه پيش از اعمال تحريم

درصد حجم صادرات نفتي به مقصد آسديا تعلد  داشدت. از مداه مدي تداكنون        70 تقريباً

ميدزان  ايدن  ميليون بككه در روز صادرات داشته كه از  2شركت ملي نفت ككور بيش از 

است. صادرات نفت ايران طي ماه گذشته بده   هزار بككه در روز به اروپا ارسال شده 500

زار بكدكه در روز كداهش يافدت و فرانسده نيدز از      ه 30در روز به  بككههزار  65هلند از 

 80نصيب ماند. در مقابل ايتاليا سقف واردات نفتدي از ايدران را از   صادرات نفتي ايران بي

هزار بككه در روز افزايش داد. صادرات نفت به تركيده هدم از    145هزار بككه در روز به 

د. يونان و اسپانيا هم هركدام هزار بككه در روز رسي 155هزار بككه در ماه قبل به  140

نفدت ايدران طدي     عرضده  1 هزار بككه نفدت از ايدران وارد كردندد. در نمدودار     60روزانه 

 . است ارائه شده 2016تا  2013هاي سال

 

                                                 
1  . Shipment 
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 . عرضه نفت ايران طی سه سال گذشته1 نمودار
 )ميليون بككه در روز( 

 

 

 

 

 
 

 .انرژي الملليگزارش ماه سپتامبر آژانس بين :مأخذ
 

 آگوستمتوسط قیمت نفت در ماه 

ي بده  سنت 42براساس منابع اوپك، متوسط قيمت نفت اوپك طي ماه آگوست با افزايش 

روند افدزايش متوسدط قيمدت     2در نمودار هر بككه رسيد.  ازايدالر به 10/43اي بككه

ازاي به دالر 16/47سنت افزايش به  62متوسط قيمت نفت برنت با است.  نفت ارائه شده

هر بككه و نفت وست تگزاس اينترمديت نيز طي ماه گذشته بدون تغيير نسبت بده مداه   

 دهندده ازاي هر بككه معامله شد. اين افزايش قيمت نفدت نكدان  دالر به 80/44 ،جوالي

گرچده افدزايش    ،اسدت  تدر شددن ارزش دالر بدوده   باال رفتن تراز عرضه و تقاضا و ضعيف

هداي  ورد تقاضاي چين تا پايان ماه گذشته باعث فكدار بدر قيمدت   ها در معرضه و نگراني

  جهاني نفت بود.
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 . روند افزايش متوسط قیمت نفت اوپك طی ماه آگوست2نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Opec.org. 

 

  های نفتیانواع فرآورده تحوالت بازار

هتدري نسدبت بده مداه     رون  بهاي نفتي در حوزه آتالنتيك طي ماه آگوست فرآوردهبازار 

 7/9ميزان تقاضاي بنزين آمريكا در ماه آگوست بسيار باال بود و به سدطح  جوالي داشت. 

 اسدت.  هاي اخير بدوده ميليون بككه در روز رسيد كه اين ميزان باالترين سطح طي سال

 232و قرار گرفتن ظرفيت آن در سطح سازي بنزين در آمريكا سوي ديگر، افت ذخيرهاز

ميليون بككه، شرايط را براي واردات اين فرآورده از اروپا فراهم كرد. همين امر سودهاي 

 در هر بككه روبرو كرد.افزايش پااليكي بنزين را با يك دالر 

شدمال  پااليكي نفت برندت در   هايسود دليلهبهاي نفتي در اروپا نيز بازار فرآورده

دالر طي  7/4اي يافت و به ميانگين بككه ، نسبت به ماه قبل يك دالر افزايشغرب اروپا

افزايش عرضه سوخت ديزل در اروپا، سودهاي پااليكي ايدن فدرآورده    ماه آگوست رسيد.
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يدل در ذخداير   سدازي گازوئ در هر بككه روبدرو كدرد. ذخيدره   كاهش دالر  5/0نفتي را با 

ه گذشدته  مستقل رتردام در هفته منتهي به اول سپتامبر، به باالترين سدطح در يدك مدا   

ويژه هند، عامل هرفتن حجم واردات اين فرآورده نفتي از خليج فارس و آسيا ب رسيد. باال

 اصلي در افزايش عرضه سوخت ديزل از اروپا بود.

سو و صادرات مداوم آن از اروپدا بده آسديا    كاهش واردات نفت كوره از روسيه از يك

 1ه با افزايش روبرو كرد.ازسوي ديگر، قيمت اين فرآورده نفتي را در اين منطق

دليدل  ه بهاي براي نفت كورتقاضاي كارخانه ها در آسيا،مازاد فرآورده عليرغم عرضه

پااليكدي در   سدودهاي تعميرات فصلي پاييزي انددكي نسدبت بده بندزين تقويدت شدد و       

دالر  5/5اي سنت احيا شد و طدي مداه گذشدته بده ميدانگين بكدكه       20سنگاپور حدود 

هزار بككه افدزايش يافدت و    265بنزين چين نيز در ماه جوالي به روزانه رسيد. صادرات 

هدزار   11613هاي نفتي اين ككدور ،  تقاضاي كل فرآورده، 2016در سال رسد نظر ميبه

هدزار   11859اين ميزان در سال آينده بده روزانده   شود مي بينيپيشو بود بككه در روز 

 صد رشد خواهد يافت.در 7/1بككه برسد كه نسبت به سال جاري 

هداي نفتدي در   اي نيز ميزان تقاضا براي ساير فدرآورده ميانهدر ميان ككورهاي خاور

درصدد   7/5معدادل   ،سه سدال گذشدته   2ساليانهسود عربستان سعودي نسبت به حاشيه 

توليدد   منظوره، بدهدمي نكان 3دست آمده از جوديهكاهش يافت. جديدترين اطالعات ب

كه اين در حالي ،هزار بككه نفت خام مصرف شده 705ور طي ماه ژوئن، برق در اين كك

                                                 
1. http://opec.mop.ir  

2  . Margin 

3. Joint Oil Data Initiative (JODI)  
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متوسدط   2در جددول   اسدت.  هزار بككه كمتر از سال گذشته گزارش شدده  190ميزان 

 است. طي ماه آگوست ارائه شده 1هاي نفتي در فوب خليج فارسقيمت انواع فرآورده

 

 2016سط قیمت در ماه آگوست سال متو های نفتیگین قیمت انواع فرآورده. میان2 جدول

 بازار واحد قیمت عنوان

 فارس فوب خليج ازاي تن متريك()دالر به 64/230 180نفت كوره 

 فارس فوب خليج )دالر در بككه( 75/50 گازنفت

 فارس فوب خليج ازاي تن متريك()دالر به 77/350 نفتا

 فارس فوب خليج )سنت در ليتر( 67/51 بنزين سوپر

 .الملل شركت ملي نفت ايرانامور بين مأخذ:

 

 آخرين وضعیت تولید برق تجديدپذير در جهان

كدل بدرق توليدد شدده از مندابع       2،اساس جديدترين اطالعدات منتكدر شدده در ايرندا    بر

اسدت كده از ايدن ميدزان      مگاوات ساعات بدوده  5294معادل  2014تجديدپذير در سال 

تراوات ساعت( بدرق   714تراوات ساعت( و ) 3907)حدود برقابي  چهارم برق از منابعسه

 77تراوات ساعت( انرژي خورشيدي و ) 197تراوات ساعت( برق بيوانرژي، ) 399بادي، )

 است. تراوات ساعت( انرژي زمين گرمايي بوده

                                                 
 است.شده وسط نويسنده برآورده ذكر است، متوسط قيمت ارائه شده برمبناي روزهاي معامالت تالزم به 1.

2  . IRENA 

هداي تجديدپدذير در   خصدوص اندرژي  در كنفرانس سدازمان ملدل متحدد در    1981)ايرنا نخستين بار در سال 

 .نايروبي تأسيس شد(
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مربدوط بده   برقدابي   هداي جديدپذير توليد شدده توسدط نيروگداه   برق تدرصد از  85

درصدد از بدرق بدادي و خورشديدي از      95كه حالي در ،دهبو زرگمقياس ب هاي بانيروگاه

 است. توليد شدههاي خورشيدي پنلو هاي بادي ساحلي توربين ي طر

تراوات ساعت  274است:  توليد برق از منبع بيوانرژي نيز به موارد ذيل تقسيم شده

تراوات  40از، درصد( از بيوگ 20تراوات ساعت ) 80درصد(؛  70) هاي جامدتودهاز زيست

هداي  تدوده تراوات ساعت برق از زيسدت  5ساعت از پسماندهاي جامد شهري و در نهايت 

 درصد(. 10) مايع

تدراوات سداعت    255در حددود   2015برق توليد شده از منابع تجديدپذير در سال 

است. توليد برق از مندابع   بوده 2010سال  دردرصد( بيكتر از برق توليدي  5حدود  )در

 39و  12ترتيدب  طوري كه بده است به تري داشتهو خورشيدي نقش مؤثر و پررنگ بادي

 است. ، رشدي دو رقمي داشته2013و نسبت به سال  درصد افزايش يافته

درصدد و در   35توليد برق تجديدپذير در منطقه آسيا متوسط رشد ، 2014در سال 

ترتيب اي جنوبي و اوراسيا بهدرصد و آمريك 20اروپا و آمريكاي شمالي هركدام در حدود 

وضددعيت توليددد بددرق  3در جدددول  انددد.درصدددي را تجربدده كددرده 5و  14سددهم رشددد 

 است. تجديدپذير در مناط  متعدد جهان ارائه شده
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  2014وضعیت تولید برق تجديدپذير در مناطق متعدد جهان در سال  .3 جدول
 )تراوات ساعت(

 جمع كل زمین گرمايی دیخورشی تودهزيست بادی بیبرقا منطقه

 131 3 2 2 5 118 آفريقا

 1888 23 62 85 198 1520 آسيا

 35 4 <1 4 +3 24 آمريكاي مركزي+كاريبين

 252 3 <1 1 9 239 اوراسيا

 1133 11 99 170 258 595 اروپا

 28 <1 <1 <1 <1 26 خاورميانه

 1024 25 27 77 213 683 آمريكاي شمالي

 74 8 5 4 13 44 اقيانوسيه

 730 <1 1 55 16 658 آمريكاي جنوبي

 5294 77 197 399 714 3907 جمع كل جهان
Source: IRENA. 

 

مندابع توليدد بدرق تجديدپدذير در      ،اسدت  نكان داده شده 3همانطور كه در جدول 

در آفريقدا، اوراسديا،   برقدابي   اسدت. بدراي ملدال،    مناط  مختلف جهان بسيار متنوع بوده

درصددد از بددرق  80مريكدداي جنددوبي از اهميددت بددااليي برخددوردار بددود و  خاورمياندده و آ

اند. برقابي در اروپا و آمريكاي شدمالي چنددان در   تجديدپذير در آسيا بادي و برقابي بوده

اما در مقابل برق خورشيدي و زمين گرمايي تقريباً سهم اندكي را در ميدان   ،اولويت بوده

اقيانوسيه از منابع متعدد تجديدپدذير   اند. منطقهذير از آن خود نمودههاي تجديدپانرژي

ويژه در منداط  پاسديفيك و   هبرخوردار است و سهم رشد برق بادي و خورشيدي اخيراً ب

 است. كاريبين بسيار باال اعالم شده
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نكدان   2014و  2013هداي  د در سدال ككدور در جهدان و ندواحي متعدد     100 تراز

نهايي از تجديدپذيرها بسته به منبع انرژي، نوع مصرف اندرژي )بدرق،    دهد كه مصرفمي

نقدل، مسدكوني، خددمات    وگرما، مصرف مستقيم( و بخش مصرف نهايي )صدنعت، حمدل  

 تجاري، عمومي و ساير( متعدد است. 

در جهدان  ي در انرژي تجديدپدذير  دولتگذاري سرمايهبراساس اطالعات آماري ايرنا، 

در حددود   2013اين ميدزان در سدال   بوده كه  2014دالر در سال  ميليارد 22در حدود 

ميليدارد دالر(   6/5و  6/7ترتيدب  بده )برقدابي   است. انرژي بدادي و  بودهميليارد دالر  19

 3اند و به دنبال آن انرژي خورشيدي با گذاري را از آن خود كردهبيكترين سطح سرمايه

ميليدارد دالر(   2/1دالر( و انرژي زمدين گرمدايي )  ميليارد  5/1توده )ميليارد دالر، زيست

ميليارد دالر باقي ماندده در سداير مندابع     3اند. گذاري بودهداراي بيكترين سطح سرمايه

 است. تجديدپذير تعل  يافته

 

 های تجديدپذير در ايرانمربوط به انرژیهای فرصت

ايددران، بارهددا در  هدداي تجديدپددذير درهدداي اخيددر، پتانسدديل و ظرفيددت انددرژيدر سددال

هاي تحقيقداتي تجداري بسدياري    و سازمان هامختلف ذكر شده است. شركت هايگزارش

هاي تجديدپذير در ايران را به دقت رصد كرده و در بعضي در دنيا، وضعيت توسعه انرژي

 1شدركت گدرين پداور    نمايندد. ه مدي ارائ ايو هوشمندانه از موارد؛ اطالعات تحليلي دقي 

هاي گذشته تحليدل نسدبتاً جدامعي    ن مراكز پژوهكي و تجاري است كه در ماهجمله اياز

 ه داده است.هاي تجديدپذير در ايران ارائدر مورد وضعيت فعلي و آينده انرژي

                                                 
 (GPICO. صنايع نيروگاهي پايا انرژي سبز )1
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اي از وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايدران مدورد تحليدل و    ، خالصهاين يادداشتدر 

 ه است.فتگرهاي انرژي تجديدپذير مورد بررسي قرار سپس فرصت

هداي  ژيزه اندر گدذاري در حدو  كده سدرمايه   شدده هايي اشاره در پايان نيز به چالش

 داده است. قرار ثيرأتجديدپذير در ايران را تحت ت

 ايران در تجديدپذير های رشد انرژیپتانسیلمروری بر  (الف

ر و ازجمله شدرايط خورشديدي و بدادي ككدو     ،تركيبي از عوامل خاص جغرافيايي بسيار ويژه

هاي بسيار باالي فني و مهندسي اين ككور باعث شده است تا پتانسديل  ها و پتانسيلظرفيت

ايران هددف خدود را بدراي توسدعه و      هاي تجديدپذير بسيار باال باشد.ايران براي توسعه انرژي

گيگداوات قدرار داده    5بده مقددار    2020پذير براي سال هاي تجديدظرفيت نصب شده انرژي

رسيدن بده ايدن هددف، ايدران شدرايط جدذابي ازجملده سياسدت تعرفده قيمتدي            براي است.

 سال را در دستور كار خود قرار داده است. 20خريد تضميني برق تا  1تكويقي

)ككورهاي خاورميانه و شمال آفريقدا( بعدد از    2ايران دومين اقتصاد بزرگ در منطقه منا

 باشد.در سال مي بيليون دالر 406 عربستان سعودي با توليد ناخالص داخلي برآوردي

ايران همچنين دومين ككور پرجمعيت در منطقه )بعد از مصر( با جمعيت تقريبدي  

 ميليون نفر است. 8/79

سال سن دارند، ميدانگين سدني    54تا  25درصد از جمعيت ككور در بازه سني  46

 درصد از جمعيت ككور، شهرنكين هستند. 74و  استسال  30ككور باالي 

                                                 
1  . Feed in Tariff 

2. MENA (Middle East and North Africa) 
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 درصدد از  31التحصيل دارندد.  هزار نفر فارغ 750انه بيش از يهاي ايران سالگاهدانك

باشد كه ايدران از ايدن   هاي مرتبط به مهندسي و ساخت ميالتحصيالن در رشتهاين فارغ

 مريكا و روسيه، رتبه سوم در جهان را داراست.آحيث، بعد از 

و از اين جهت،  استعي دنيا نفت و دومين در گاز طبي ايران چهارمين دارنده ذخاير

 باشد.هاي اقتصادي ككور بسيار وابسته به اين حوزه ميفعاليت

 ايران انرژی در بازار (ب

برنامه دولت اين اسدت كده    باشد.گيگاوات مي 73ظرفيت فعلي برق نصب شده در ايران؛ 

 گيگاوات افزايش دهد. 100را تا ميزان  در طي چند سال آينده آن

ايدن   درصدد از  2/0كمتدر از   يدي از منابع تجديدپذير درحال حاضرظرفيت برق تول

هاي سيكل تركيبي، باالترين سهم از اين ظرفيت نصدب شدده   باشد و نيروگاهظرفيت مي

 دهند.را تككيل مي

صورت پيوسته درحال افزايش است و در دهده گذشدته،   هرشد مصرف انرژي ايران ب

درحدال حاضدر، بخدش صدنعت      نموده اسدت.  درصدي را تجربه 7انه رشد يصورت سالهب

 باشد.درصد مي 6/34ايران با سهم  كننده برق درگترين مصرفربز
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 . تركیب مصرف انرژی در ايران4جدول 
 )درصد(

 6/34 بخش صنعت

 7/31 بخش مسكوني

 3/16 بخش ككاورزي

 8/8 بخش خدمات عمومي

 6/6 بخش تجاري

 2 ساير

 .1392تا  1390هاي در سالنامه انرژي ايران : ترازمأخذ

 

و بخدش تجداري    8/8، خدمات عمومي 3/16، ككاورزي 7/31سهم بخش مسكوني 

 باشد.درصد مي 6/6

المللدي بده   بدين نمايند كه با بازگكت بازارهداي  بيني ميمعتبر، پيش بعضي از منابع

تدا   2030تواند تدا سدال   در ايران ميساز، مصرف برق وايران و افزايش در توليد و ساخت

بيني شدده  ميزان مصرف برق پيش 3نمودار در  1.يابدگيگاوات ساعت افزايش  444000

 است. ارائه شده 2030تا سال 

، بازار برق ايران يك بازار رقابت 2004سازي در سال تا قبل از مرحله اول خصوصي

نحصدر  )توانير( م انحصاري بود كه به شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع

 صورت كامل در اختيار داشت.شد كه وظيفه توليد، انتقال و توزيع برق را بهمي

 افدزايش سدهم بخدش خصوصدي در     ابه بعد، دولت سعي كدرد تدا بد    2004از سال 

تا و عمومي سهم بخش خصوصي  ،ها از طري  فروش آنها اقدام نمايد. با اين اقدامنيروگاه

                                                 
1  . Green Power. (2016, April). Renewable energy opportunities in Iran [Electronic 

Version] 
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ايران، همچنان منحصراً  چند كه انتقال برق دردرصد رسيد، هر 41به مقدار  2013سال 

 باشد.اي ميهاي برق منطقهدر اختيار توانير و شركت

 

 2030بینی مصرف برق در ايران تا سال پیش .3نمودار 

 

 

 

 

 

 .گرين پاور خذ:أم

 

و ظرفيت عملياتي نصب شده در  استايران بسيار محدود  در هاي تجديدپذيرژيانر

ظرفيدت نصدب شدده و     تواندر جدول زير مي د.شومگاوات برآورد مي 70حدود كمتر از 

 د.كرمجوزهاي داده شده در هر بخش را مكاهده 
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 )مگاوات(    . ظرفیت نصب شده و مجوزهای هر بخش5جدول 

  نیروگاه بادی وضعیت پیشرفت
نیروگاه 

 یخورشید
  نیروگاه بیوماس

نیروگاه 

 آبی در

مقیاس 

 كوچك

ژی انر

 امواج
 مجموع

 39/365 - 44/0 56/10 514/0 88/53 برداريحال بهرهدر

PPA 

CONCLUDED 

ART.133 5/551 3/10 - 17/0 - 97/561 

ART.19 959 5 3 6/3 - 6/967 

ظرفيت مجوزهاي فعال و آماده 

 كاربه
96/5662 02/1615 29/194 5/23 15/0 92/7495 

 21/8090 - 31/35 9/103 1281 6670 ظرفيت مجوزهاي لغو شده

Source:http://www.suna.org.ir/en/opportunitiestoconstruction/tableofcontractsconcluded 

 

 تضمینی برق سیاست خريد (ج

ازاي هر كيلووات سداعت  هقيمت خريد تضميني برق در ايران برحسب ريال، دالر و يورو ب

 .است شده ارائهدر جدول زير 
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 ینی برق در ايران. قیمت خريد تضم6جدول 

 شرح

)ريال  نرخ تعرفه

ازای هر هب

كیلووات 

 ساعت(

)دالر  نرخ تعرفه

ازای هر كیلووات هب

 ساعت(

)يورو  نرخ تعرفه

ازای هر كیلووات هب

 ساعت(

 نیروگاه بادی

 12/0 13/0 4060 مگاوات 50از ظرفيت باالتر 

 50تدددر از ظرفيدددت پدددايين 

 مگاوات
4970 16/0 14/0 

 17/0 20/0 5930 *مگاوات 1توليدي تا 

نیروگاه 

 خورشیدی

 16/0 18/0 5600 مگاوات 10ظرفيت باالي 

 20/0 22/0 6750 مگاوات ياكمتر 10ظرفيت 

كيلددددووات  100ظرفيددددت 

 *ياكمتر
8730 29/0 25/0 

كيلدددووات يدددا  20ظرفيدددت 

 *كمتر
9770 32/0 28/0 

 17/0 19/0 5770 زمين گرمايي

 (.GPICOايا انرژي سبز )صنايع نيروگاهي پ مأخذ:

 .صرفاً براي خانوارها و مكتركان با ظرفيت پايين *

 

 در ايران های تجديدپذيرژیپتانسیل انر

 انرژی بادی

مگاوات  5/153باالي شده ايران داراي ظرفيت نصب ، 1393براساس آمار ترازنامه انرژي 

مگداوات افدزايش    3/43هاي بادي ككور ظرفيت نيروگاه باشد.نيروگاه بادي در ككور مي

مگداوات   5/17مگاوات در منجيل گديالن،   8/19اندازي يافته كه اين افزايش ناشي از راه
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مگاوات در خدواف،   71/0مگاوات در بينالود خراسان،  4توربين بادي در تاكستان قزوين، 

 مگاوات در سراب است. 66/0مگاوات در نير و  66/0

سايي منداط  مسدتعد از لحداو توپدوگرافي و     همزمان با افزايش تقاضاي برق و شنا

بدرداري از ايدن اندرژي تجديدپدذير را در     هاي بدادي، دولدت بهدره   ژئوگرافي براي نيروگاه

 باالترين اولويت خود قرار داده است.

در مسير چندين داالن باد، منداط    رفتنگ موقعيت استراتژيك ايران و قرار دليلبه

 باشد.زش باد عالي در طول سال ميشمال غربي و شرقي ايران، داراي و

تداوم و ثبات اين وزش باد، امكان دستيابي به اندرژي از طريد  وزش بداد را فدراهم     

 سازد.مي

 انرژی خورشیدی

روز  300كيلدووات سداعت بدر مترمربدع را در      5/4-5/5ايران، پتانسيلي با متوسط تابش 

 ككور داراست. دوسومآفتابي و در مساحتي بالغ بر 

 اند.مركز و جنوب ككور قرار گرفته با تابش باال در مناط 

، ميزان نصب ظرفيدت  2020كه تا سال  رودميرنامه توسعه شكم ايران، انتظار در ب

 مگاوات رسيده باشد. 1000تا  500خورشيدي ايران در بازه 

 انرژی زمین گرمايی

از نمدوده اسدت. از   شهر آغايران، توسعه اولين نيروگاه زمين گرمايي خويش را در مككين

مگاوات را داشته باشد و در آيندده تدا    500رود كه ظرفيت اين پروژه آزمايكي انتظار مي

 مگاوات ديگر نيز قابليت ارتقا داشته باشد. 250
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اندد و  سايت بدالقوه بدراي نيروگداه زمدين گرمدايي شناسدايي شدده        14براي آينده، 

 عقد شده تا به اين توسعه، سرعت ببخكد.ي منالمللي انرژهاي بينتوافقاتي نيز با شركت

 

 های تجديدپذير در ايرانگذاری و توسعه انرژیثیرگذار جهت سرمايهأنكات ت

  2020مگاوات انرژي تجديدپذير تا سال  5000هدف افزايش نصب د 

 هاي بادي درككورههزار مگاوات نيروگا 100پتانسيل نصب بالغ بر د 

 در مساحتي بيش از دوسوم خاک ايرانروز آفتابي  300وجود بيش از د 

 توپوگرافي و... براي توليد برق از باد، خورشيد و زمينشرايط بسيار عالي جغرافيايي، د 

 سال خريد 20مناسب با ضمانت  نرخ خريد تضميني برق نسبتاًد 

 هاي فسيلياي در جهت كاهش يارانه سوختاصالحات يارانهد 

 ناميليون دالر بودجه براي سا 60د 

 نيروي كار تحصيلكرده و ماهر و وجود مهندسان خوبد 

 هاي تجديدپذير از طري  قانون و استقرار توسط ساناحمايت از انرژيد 

 )تعهد تغييرات آب و هوايي پاريس( COP21متعهد به د 

 هاورود به بازارهاي جهاني بعد از رفع تحريمد 

گدذاري  رمايهانون حفاظدت از سد  گذاري مستقيم خارجي از طريد  قد  حمايت از سرمايهد 

 خارجي
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 گذاری در ايرانی سرمايههاچالش

المللي فعدال در توسدعه   بين اصلي داخلي و اندركاراندستنفر از  50از طري  مصاحبه با 

ها و ابهامدات جهدت توسدعه    ترين چالشعنوان اصليموارد زير به 1،هاي تجديدپذيرانرژي

 ناسايي شده است:هاي تجديدپذير در ايران، شانرژي

هداي اعتبداري صدادرات در    اي و سازمانهاي مالي توسعهها، سازماناستراتژي بانك

 قبال ايران چگونه است؟

المللدي  دهندگان بينبا توجه به پتانسيل بسيار باالي ايران، چگونه ايرانيان و توسعه

 توانند به رسيدن به اين هدف كمك نمايند؟مي

ايدران تدا سدال     هاي تجديدپدذير در ده براي توسعه انرژيآيا هدف در نظر گرفته ش

 يافتني است؟دست 2020

المللي در برابر توليدكنندگان داخلي چده جايگداهي دارندد؟ آيدا     توليدكنندگان بين

 تواند تبديل به واقعيت گردد؟سازي ميبومي

ران توان در ايتوان و چه چيزهايي نميها چيست؟ چه چيزي ميرفتار واقعي تحريم

 انجام داد؟

گذار براي بازار انرژي تجديدپدذير در ايدران وجدود    چقدر تمايل براي جذب سرمايه

 گذاري در اين حوزه چيست؟انداز واقعي سرمايهدارد؟ چكم

ر چقددر قابدل اعتمداد و پايددا     نت خريدد بلندمددت،  انرخ خريد تضميني برق و ضم

 اند؟مردم، تنظيم شدهدر شروع براي جذب  ها صرفاًباشد؟ آيا اين نرخمي

                                                 
1. Ibid 
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هداي  ه خدمات به بازار انرژيات و ارائتجهيز مينأكسي بهترين جايگاه را براي تچه 

 تجديدپذير در ايران داراست؟ چين يا اروپا؟

هاي تجديدپدذير در منطقده مندا تبدديل     تواند به يك قطب توليد انرژيآيا ايران مي

 شود؟

 ژي تجديدپذير در ايران چيست؟هاي انركار براي پروژهوبهترين مدل كسب

ايدران، اسدتفاده از    هاي تجديدپدذير در ترديدي نيست كه براي رشد و توسعه انرژي

 ثر و راهگكا باشد. ؤواند بسيار متهاي خارجي ميگذاري شركتتوان، تخصص و سرمايه

هاي ارزشدمند ككدورمان، بدا    شناخت خوب از پتانسيل يد بااران ككور باذقانونگ لذا

هدا در  هاي تجديدپذير و رفع ابهامدات و دغدغده  هاي پايدار در حوزه انرژيسياست اتخاذ

مندي صحيح از آن بهره نتيجهز مسيري باشند كه ساگذاري خارجي، زمينهحوزه سرمايه

 خواهد بود. ايرانمواهب الهي و طبيعي 
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