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منظورازگرم شدن کره زمین چیست ؟
ه ای که می دانیم کره زمین به طورطبیعی دراثرتابش خورشید گرم می شود ولی پدید
.منظورمان هست به علت تغییرات بشری است که با تغییرات طبیعی فرق دارد

استگرمترشدهگرادسانتیدرجه۴غیرطبیعیطوربهزمینگذشتهقرنیکدرطول
.باشدمیزمیندمایمیانگینافزایشمنظوردرواقع
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گرم شدن کره زمین
–بارش دراثراین گرم شدن تغییرات آب وهوایی  به وجود می آید که باعث  تغییرالگوی

افزایش سطح آب دریاهای  آزاد وکاهش سطح آب دریاچه ها وتاثیرات وسیع برروی 
.حیات وحش وزندگی انسانها خواهد شد –گیاهان 
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تغییرات میانگین دمای سطح زمین
ادزیسرعتباگذشتهدرقرندماوافزایشتغییراتاستدرنمودارمشخصهمانطورکه

.استداشتهرشد
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اولین گزارشات رسمی
بلدرمقادرناساگواردفضاییمطالعاتموسسهرییسجیمزهانسن۱۹۸۸ژوین۲۳روز

البته.استشدهشناساییایاثرگلخانهکرداعالممجلسزیستومحیطانرژیکمیته
ولیبودشدهدادههشدارهاییاقلیمیدانشمندانبرخیازسوی۱۹۶۵درسال

.بودرسمیگزارشاولینسنادرمجلسهشدارهانسن
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فعالیت های بعدی
ا منتشر یک سال بعدازاعالم رسمی توسط هانسن بیل مکبن اولین کتاب دراین زمینه ر

.کرد که هدف آن مخاطبان عامه بودند 
برنامه های ویژه تلویزیونی -بعدازآن بود که مقاالت درروزنامه ها ومجالت معتبر

.ومستندهایی به این موضوع پرداختند 

6



تاثیرات افزایش دما
نداکردهتجربهزمیندرسیارههاانسانکهبودماهیگرمترین۲۰۱۹ژوالیوژوینماه

سانتیگراددرجه۱۵تا۱۰رادمابودتوانستهدرگریلندگرماموجایننمونهعنوانبه.
.شودآبیختنمیلیارد۱۲روزدریکتااستکافیدماافزایشمیزاناین.دهدافزایش

شمالبقطدراقلیمکهوتغییراتیشوندمیآبایغیرمنتظرهباسرعتقطبیهاییخ
ویرانگراستسیارهوهواییآبنظامکلبرایافتدمیاتفاق
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اثرات افزایش دما
شدت چشمگیری داشته ۲۰۱۹هرج و مرج های اقلیمی دربهار وابتدای تابستان سال 

موزامبیک –درایران و توفان عظیم آیدای درماالوی ۹۸است برای مثال توفان سال 
.وزیمباوه چندین میلیون نفررانیازمند کمک های فوری کرد 
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اثرات افزایش دما
۱۰هزارنفر وخالی شدن منابع آب درشهر۶هجوم موج گرما به هندوستان باعث مرگ 

.ونزاع برسرآب شد ( Chennai)میلیون نفری چنای 
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بررسی یک گزارش
رسیده کارل متیسن خبرنگارکالیمت هوم نیوز درگزارشی ازروند مذاکرات به بن بست

دید خشکی ش-چرا نمایندگان ایران وعربستان با توجه به تجربه موج گرما: می گوید 
وکمیابی آب بایافته های گزارش یک ونیم درجه مخالفت می کنند؟
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بررسی یک گزارش
دارددرپیآنهابرایرانتایجیچهگزارشاینبدانیمبایدکندمیتحلیلدرادامهوی

یاریوبسسوخت-غذابهیارانهنفتیهایدرآمدباتواندمیسعودیخانوادهمثالبرای.
.کردخواهدسقوطعربیخودکامهمنظورحکومتاینوبدوندهدمصرفیازاقالم

استنفتیازمیادینازدرآمدشاندرصد۸۹وآنهاملیناخالصتولیدازدرصد۴۴
.دهدخبرمی۲۰۵۰تاسالرادرصدی۷۷تا۴۰تقاضایکاهشگزارشاینوپیامدهای
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درجه۱.۵تحقق 
منتشرشده است برای هدف یک Natureبه گزارش گروهی ازمحققان که درمقاله 

گری ونیم درجه دیگرنباید هیچ زیرساخت سوختهای فسیلی درهیچ جا وهیچ وقت دی
ساخته شوند

میلیاردتن دی اکسید ۶۵۸زیرساخت های موجود به تنهایی می توانند تاپایان عمرشان 
بااین حال.میلیارد تن آن برای تولید برق ازنیروگاه هست ۳۵۸کربن انتشاردهند که 

.بازشاهد طرحهای نیروگاههای حرارتی می باشیم 
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نمونه تغییرات درایران
راایرانتمامیتقریباخوزستانتاازگلستان۹۷سالروزهایدرآخرینکهایسابقهبیهایسیالب

استکردهدارجدیدامنههایدچاربحرانکشورراهمچنانماهازچندبعدبودفراگرفت
گفتیادرمصاحبهبودرفتهمازندارانبهتنگهسلیمانازسدبازدیدبرایکهماهفرودین۵درروزوزیرنیرو

الفاصلهامابکردیممشاهدهاخیرراقرننیمسالهایازخشکترینیکیزمانیمقطعدرهمینگذشتهسال:
شدنلتحمیدرحالزمینبرکرهکهاستاقلیمیتغییراتنتیجهاینوهستیمسیالبشاهدازآنپس
.است
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اعتراضات
ندازروگزارشیضمنوالمناسکاتقلمبهدرگزارشیآمریکنساینتفیکنشریه

استهدانستاغتشاشاتوعلتاصلیراعاملمحیطیزیستمتغیرهایدرایراناعتراضات
.

واولینراجزوایران۹۶سالهایشورشکهاستبودهموضوعاینحولنظراتهمه
ارآنگسترشاحتمالکهدانستکشوردرایناقلیمیهایناآرامیترینگسترده
.استدادهدرآینده
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حباب کربن چیست؟
رمایهدالرسهاتریلیونکندمیحرکتکربنکماقتصادسمتبهدنیاکهجهتازآن

.شودمیارزشبیخودروتاگرفتهازنفتفسیلیهایسوختگذاری
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وقتی منفجرشود چه اتفاقی می افتد
مهصدکنندمیسهامداریرافسیلیهایسوختوعرضهتولیدکهگذارانیسرمایه
زایناجلوگیریوبرای.آورنیستنددیگرسودهاوداراییهاشرکتزیراایندیدخواهند
.رودازبینهادههطیوتدریجبهبایدبحران

.
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کدام کشورها بیشترمتضررمی شوند
انداختهسفسیلیهایسوختبررویراخوداقتصادخاورمیانهنفتیثروتمندکشورهای

کانادا.بینندبراخودفسیلیصنایعسقوطتواندمیروسیه.دارندتنوعبهنیازبنابراین
.خطرقرارگیرنددرمعرضاستممکننیزمتحدهوایالت
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۲۰۱۹چشم اندازانرژی جهان سال 
ساسیوامهمتغییراتبهخودکهاستسریعتغییراتدستخوشجهانانرژیسیستم
.شودمیمنتهیدرکشورهامصارفدرالگوی

اوجنقطه۳ازحاکی۲۰۱۹سالبهمربوطاندازانرژیچشمگزارشبررسیدرراستای
.تادافخواهداتفاقآیندهچندسالطیکههستیمانرژیجهانیومصرفتولیددرروند
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۲۰۱۹چشم اندازانرژی جهان سال 
هایتقیمشاهدازکشورهابسیاریتجدیدپذیرهابیشترقیمتکاهشبهباتوجه(الف

تداولمحرارتیدرنیروگاههایسوختقیمتبادرمقایسهوبادیخورشیدیبرقرقابتی
.بیشترتجدیدپذیرهاستتوسعهبرایمحرکیخوداینکهبودخواهندموجود

19



۲۰۱۹چشم اندازانرژی جهان سال 
۵طیبرقیازخودروهایواستفادهتولید-هاباتریقیمتکاهشبهتوجهبابطورمشابه

هنموضوعاین.بودخواهدداخلیموتوراحتراقباترازخودروهااقتصادیآیندهسال۱۰تا
.استنیزصادقاکثرکامیونهابلکهسواریخودروهایبرایتنها
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۲۰۱۹چشم اندازانرژی جهان سال 
خوداوجهنقطبهآتیچندسالطیانتشارکربناقتصادیورشدجمعیتافزایشعلیرغم

کهاستنانتظاربرآنفتتقاضایوتثبیتسنگزغالجهانیتقاضایکاهشوبارسدمی
.باشدکاهشروبهمیالدی۲۰۲۰دههتااواسطانتشارکربن
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سهم انرژی های تجدیدپذیردرتولید برق
میالدی به ۲۰۳۵سهم انرژی های تجدیدپذیر درمجموع برق تولیدی درجهان تاسال

.درصد خواهد رسید۵۰بیش از 
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۲۰۳۰کاهش تقاضای نفت تا سال 
(  درصد درسال۱بالغ بربیش از)علی رغم رشد همیشگی و ثابت برای تقاضای نفت

بیشترین تقاضا را ۲۰۳۰به بعد کاهش می یابد ودرسال ۲۰۳۰تقاضای نفت ازسال 
.خواهد داشت 
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۲۰۵۰مصرف برق تاسال 
واینشددوبرابرخواهد۲۰۵۰سالتابرقمصرفکهاستازآنحاکیهاپیشبینی
تولیددرصداز۵۰ازبیشتجدیدپذیرهایانرژیمیالدی۲۰۳۵تاسالکهاستدرحالی

.دادخواهدراتشکیلانرژیاین
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توافقنامه پاریس
ایهوسرماقلیمیتغییراتبامقابلهبرای۱۳۹۴آذر۱۱یا۲۰۱۵دسامبر۱۲درپاریستوافق

.قرارگرفتتوافقمورددرپاریسکشور۱۹۵توسطکربنکماقتصاددرجهتگذاری
درقرنسلسیوسازدودرجهبیشزمیندمایازافزایشجلوگیریتوافقازاینهدف
آنحسطبهنسبتسلسیوسدرجهونیمزیریکبهدمامحدودیتبرایوتالشجاری
.استشدنازصنعتیپیش
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نقش ایران درتوافقنامه
ولیدازتکاستنبرایایگلخانهگازهایدرتولیدکشوردنیاازدهیکیعنوانبهایران

قبلیکماهحدودوزیرانهیتبعدازتصویب.کردآمادگیاعالمایگلخانهگازهای
خودراایگلخانهرگازهایانتشامیزانتواندمیکهکردواعالممطرحپاریسازتوافقنامه

.دهدکاهشدرصد۴تا
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نقش ایران درتوافقنامه
درصد۱۲بهرقماینشودبرداشتهطورکاملبههااگرتحریمکرداعالمایرانهمچنین

یاسالمشورایدراختیارمجلسوزیرانهیتازتصویببعدمزبورنامهتوافق.رودمی
دومیمهدرنراآنگوناگونهایدرکمیسیوننامهتوافقبررسیازپسمجلس.قرارگرفت

.نمودتصویب۱۳۹۵سال
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برنامه ششم توسعه
درنظرگرفتهمگاوات۵۰۰۰تجدیدپذیرنیروگاههایکشورتوسعهتوسعهششمدربرنامه

افزایشقابلمگاوات۷۵۰۰تامقداراینالمللیبینتعهداتبهتوجهباکه.استشده
.باشدمی
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قانون اصلی درکشور۳
رژیانمنابعبراساسغیردولتینیروگاههایتولیدیبرقتضمینیخریددرخصوص

:داردوجودقانون۳پذیرتجدید
عهتوسسومدربرنامهکهدولتمالیازمقرراتبخشیکهتنظیمیقانون-۶۲ماده-۱

شدنیزتنفیذوششموپنجمچهارمودربرنامهشدکشورنیزتصویب
کهاقتصادشورایمصوبآناجراییودستورالعملپنجمقانون۱۳۳مادهببند-۲

بودمعتبر۹۵سالتاپایان
آناجرایینامهوآییناستدایمیقانونکهمصرفالگویاصالحقانون۶۱ماده-۳

.استکنونیهایریزیبرنامهاصلیراهنمای
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فرصت های تغییراقلیم
برخیازصحیحمدیریتباتوانمیتغییراقلیمزیانبارپیامدهایوهاچالشرغمعلی

:ردکاستفادهالمللیبینتعامالتوافزایشاقتصادیرشددرجهتآنهایازفرصت
ورشیدیخعظیمازمنابعاستفادهباپاکهایانرژیالمللیبینقطببهایرانتبدیل-۱

کشوروجنوبمرکزیدرمناطق
خورشیدیهایانرژیوبخصوصدریاامواج-بادهایانرژیکردنجایگزین-۲

تاسالرقبتقاضایجهانیهایبینیپیشمطابق–نفتبدوناقتصادسویبهحرکت-۳
یبراتهدیدیتواندمیصحیحریزیبرنامهعدمودرصورتیافتخواهدکاهش۲۰۳۰

.باشدنفتبهوابستهاقتصادهای
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ظرفیت تجمیعی نیروگاه ها
ردادماه ظرفیت تجمیعی نیروگاههای احداث شده تجدید پذیر درسراسرکشور تاپایان خ

.مگاوات بوده است ۷۶۰برابربا ۹۸سال 
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اطلس میانگین تولید ساالنه
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روند روبه رشد ماهانه ظرفیت نیروگاه 
های تجدیدپذیر
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هدف مصوب درظرفیت نصب
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نرخ پایه خرید تضمینی برق
(ریال برکیلووات ساعت)نرخ پایه خرید تضمینی برق 
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چالش های موجود
لزوم افزایش نرخ های خرید تجدید پذیر-
اصالح فرمول ضریب تعدیل-
یافتن منابع جدید تامین بودجه-

درالیحه بودجه  پیشنهادی وزارت نیرو۹۸گنجاندن پیشنهادات بودجه -
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محاسبه قیمت نیروگاه های فسیلی
محاسبه قیمت تمام شده یک کیلووات ساعت برای نیروگاه های فسیلی درایران

نیروگاه های فسیلی سوبسید می گیرند یا تجدیدپذیرها ؟
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اشتغال زایی
پتانسیل اشتغال زایی
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اشتغال زایی دردنیا
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فعالیتهایی که درحال انجام هست
۹۸/۳/۲۷نامه کمیسیون انرژی به وزیرنیرو مورخ 

تجدیدپذیرجلسه انجمن انرژی های و پس از پیگیری ها 
انرژیبا کمیسیون انرژی مجلس در خردادماه، کمیسیون 

خواستارنیرو وزیر  اسالمی در نامه ای به شورای  مجلس 
و برای  تجدیدپذیر ۳۰به ۷۰نسبت عوارض  به  تقسیم 

.رسانی روستایی شدبرق 
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پروسه تخصیص بودجه
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شدهپروسه تخصیص بودجه اصالح 
برقصنعتدرامدتمامکهحالیدر).استشدهحذفهدفمندیبهواریزازعوارض-۱
عالیتفحاصلوبزرگبسیاردستاوردیکاین(.شودمیواریزهدفمندیبهآبونفتو

.باشدمیساتباوانجمن

.بزرگبسیاردستاورد.شودمیانجامبرققبوضازعوارضتفکیک-۲

نبنابرایاست،شدهتبدیلاختصاصیحساببهعمومیحسابازساتباحساب-۳
سازمانزاتخصیصگرفتنبهنیازیوشودمیواریزساتبااختصاصیحساببهعوارض
.نیستبرنامه
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پروسه تخصیص بودجه اصالح شده

43



ابالغ افزایش نرخ های خرید برق تجدیدپذیرکجا متوقف شده است ؟
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روزاززمان ارسال نامه ازطرف ساتبا به وزارت نیرو۸۰

خرداد سال جاری از ۲۷مصوبه افزایش سی درصدی نرخ های خرید برق تجدیدپذیر که 
روز است که منتظر تایید معاونت برنامه ۸۰طرف ساتبا به وزارت نیرو ارسال شده است، 

.ریزی وزارت نیرو جناب آقای دکتر بختیار و ابالغ توسط وزیر می باشد

۳۰اک در بند اول این مصوبه آمده است که نرخ خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر و پ
.درصد افزایش یابد

یرو مصوبه در دفاتر زیرمجموعه جناب آقای دکتر بختیار، معاونت برنامه ریزی وزارت ن
معلق مانده است
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تشکیل زیرشاخه انجمن دراصفهان
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نامه آقای دکتر پوربافرانی 
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با تشکر
Parhamfar:آیدی اینستاگرام 

parhamfar1364@آیدی تلگرام 

کانال تلگرامی

@sevenec
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