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عویرض برت

 -1خبرهای تجدید پذیر در بهار 1931
نرخ پایه خریدد بدرت تجدیدپدذیر در ادا  1931بدریی
اومین اا متویلی ثابت ماند.
اولین بار در تیر ماه سال  4931بود که تحوول در تررهوه خریو
برق حاصل از تج ی پذیرها در ایران صورت گرهت .سوه شواخ
اصل این تحول اهزایش قابل مالحظه نرخ خری پایوه نسوتت بوه
سال های قتل از آن ،تفاوت قیمت خریو بورق از انووا متللو
نیروگاه های تج ی پذیر و تررهه خری ملناسب با ظرهیت نیروگاه
بودن  .یک سال بر  ،در سال  4931قیمت ها ب ون اطال قتلو
کاهش یاهلن  .درص کواهش بورای نیروگواه هوای خورشوی ی از
ح ود  41درص در ظرهیت هوای کوکوک توا ت ریتوا  14درصو
برای نیروگاه های بزرگ ملغیر بود اما این کاهش تررهه خری در
سال  4931و  4933اعمال نش .
نلیجه این ثتات ،اهزایش قابل توجه ظرهیت نصب ش ه در کشوور
بود که نمونه ای از آن در تصویر زیر نشان داده ش ه است.

در سال  4931به منظور تأمین منابع موال توسوره انور ی هوای
تج ی پذیر و اجرای طرح های توسره و نگه اری شتکه های برق
روسلای  ،دریاهت عوارض برق به اجرا گذاشله ش  .بر این اسوا
وزارت نیرو موظ ش عالوه بر دریاهت بهای برق هروخلوه شو ه،
متلغ را به عنوان عوارض بورق از مشولرکان بورق (بوه اسولننای
مشلرکان خانگ روسلای ) دریاهت کن  .این عوارض ط سالهای
 4931ال 94، 4931ریال بر کیلووات ساعت و در سال  4931به
میزان  14ریوال بور کیلوووات سواعت تریوین شو  .بوا توجوه بوه
اشکاالت که مجلو شوورای اسوالم بوه روب مزبوور دریاهوت
عوارض وارد نمود ،ط بتشنامه مورخ  4933/9/1میزان عووارض
برق به  1درص بهای برق مصوره تغییور یاهوت .بور طتو ایون
بتشوونامه ،متلووب مزبووور بوورای توسروووه و نگهو اری شووتکههووای
روسلای و تولی برق تج ی پوذیر و پوا بوا اولویوت روسولاها و
مناط دام اری و عشایری و خری تضمین برق حاصل از تت یل
پسمان های عادی به انر ی هزینه م گردد.

مرجع :سایت سازمان انر ی های تج ی پذیر و بهره وری انر ی
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 -2گزیرش وضعیت جهانی ینرژی های تجدید
پذیر REN21
گووزارب و ووریت جهووان انوور ی هووای تج ی پووذیر موسوووب بووه
 REN21که برای اولین بار در  1441میالدی منلشر ش یکو از
گزارب های قابول اسولناد در زمینو رونو های بوازار ،صونرت ،و
سیاست های انر ی تج ی پذیر است .این گزارب هر ساله توسط
شتکه سیاسل انر یهای تج ی پذیر بورای قورن بیسوت و یکو
منلشر م شود .گزارب سال  1441این شتکه کوه بوه و وریت
انر ی های تج ی پذیر در سال  1443مویالدی مو پوردازد ،در
خرداد سال جاری منلشر ش  .با توجوه بوه اهمیوت ایون گوزارب
برخ از نلایج آن در خترنامه حا ر ارائه مو شوود .عالقمنو ان
م توانن برای دریاهت و دانلود گزارب کامل به لینوک مررهو
ش ه در انلهای ملن مراجره نماین .

رتته بر ی با  11گیگواوات ظرهیوت نصوب شو ه بوه بورق بوادی
اخلصاص داشت که مجمو ظرهیت نصوب شو ه آن را در پایوان
سال  1443به  193گیگاوات رسان .
نکله جالب توجه آن است کوه سوه نیروگواه هوای تج ی پوذیر
ج ی نصب ش ه در جهوان از  19درصو در سوال  1441بوه 34
درص در سال  1443اهزایش یاهت.
در شکل زیر سه منابع متلل از تولی الکلریسیله در جهان در
پایان سال  1443میالدی نشان داده ش ه است.

خالصه وضعیت در پایان اا  2011میالدی:
ظرهیت نصب ش ه انر ی های تج ی پذیر در سال  1443نستت
به سال  1441میالدی  1/1درص اهزایش یاهت و به  1431گیگا
وات در پایان سال  1443رسوی  .التلوه ایون م و ار بوا احلسوا
نیروگاه های برق آب بزرگ است .در صورت که ایون بتوش را از
کوول ظرهیووت کو کنووی  ،ظرهیووت نصووب شو ه در پایووان 1443
میالدی  4414گیگا بود .در سال  1443میالدی ،برق خورشی ی
 99درص از کل ظرهیوت نصوب شو ه ج یو (نزدیوک بوه 444
گیگاوات) را به خود اخلصاص داد .به این ترتیوب ظرهیوت نصوب
ش ه هلووللائیک در پایان سال  1443به  141گیگاوات رسی .
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در ج ول زیر سه هر یک از انووا انور ی هوای تج ی پوذیر در
سال های  1441و  1443با ه م ایسه ش ه اسوت .ایون جو ول
شامل م ادیر تولی الکلریسیله از برق آب  ،زیسوت تووده ،زموین
گرمای  ،هلووللائیک ،نیروگاه هوای خورشوی ی ملمرکوز کننو ه،
نیروگاه های بادی و انر ی حاصول از اقیوانو ها(جوذر و مو ی،
امواج و  )...است .در ج ول صفحه بر سوه  1کشوور نتسوت از
انر ی های تج ی پذیر در تولی برق نشان داده ش ه است.

در بتش های بر ظرهیت نصب ش ه برخ از انوا انور ی هوای
تج ی پذیر در جهان نشان داده ش ه است.
ظرفیت نیروگاه های فتوولتائیک
در شکل زیر ظرهیت سیسل های هلوو وللائیوک نصوب شو ه در
جهان ط سال های  1443تا  1443مویالدی نشوان داده شو ه
است .در سال  31 ،1443گیگاوات سیسل هلو وللائیک در جهان
نصب ش که رون اهزایش سال های قتل را دنتال م کن .

ظرفیت نیروگاه های خورشیدی متمرکز کننده)(CSP

ظرهیت نصب ش ه نیروگاه های خورشی ی ملمرکز کنن ه بسویار
کملر از نیروگاه های هلووللائیک است و در پایان سال  1443بوه
 1/3گیگاوات رسی  .در شکل زیر رون اهزایش ظرهیت نصب ش ه
این سیسل ها در ده سال گذشله نشان داده ش ه است.

ظرفیت نیروگاه های بادی
سه ده کشور برتر در این زمینه در شکل زیور نشوان داده شو ه
است .همانطور که مالحظه م شود بیشولرین سوه مربووه بوه
کین است و هن پ از کین در رتته دوب قرار دارد.
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در شکل زیر ظرهیت نیروگاه های بادی نصب ش ه در جهان طو
سال های  1443تا  1443نشان داده ش ه است .در سوال ،1443
 11گیگاوات نیروگاه بادی در جهان نصب ش و مجمو ظرهیوت
نیروگاه های بادی به  193گیگاوات رسی .

بیشلرین ظرهیت نصب ش ه نیروگاه های بادی مطاب شکل زیور
به کین اخلصاص دارد و کشورهای آمریکا ،آلمان ،هن و اسواانیا
به ترتیب در رتته های بر ی قرار دارن .

 -9دوره های آموزشی شرکت مهرتاب ینرژی
شرکت مهرتوا انور ی دوره هوای ملنووع را در زمینوه انور ی
خورشی ی ارائه م ده  .این دوره ها شامل سه بتوش مبدانی،
طریحی و تکمیلی هسلن .
دوره های مبانی ینرژی خورشیدی:
لینک خری و دانلود هیل انر ی های تج ی پذیر
https://evnd.co/GsoND
لینک خری و دانلود هیل محاستات تابش خورشی ی
https://evnd.co/u4Hsi

لینک خری و دانلود هیل انر ی خورشی ی در ایران
https://evnd.co/0zDKV

آمار ایستم های گرمایش و ارمایش خورشیدی
بر طت گزارب  ،IEA SHCگرمایش به تنهای  13درصو از نیواز
انر ی جهان را به خود اخلصاص م دهو  .از ایون رو اسولفاده از
انر ی های تج ی پذیر برای تامین این نیاز حوائز اهمیوت زیوادی
است .ظرهیت کلکلورهای خورشوی ی حرارتو بورای توامین آ
گرب در سال  1443به  131گیگاوات حرارت (ت ریتا مروادل 111
میلیون ملر مربع) اهزایش یاهت که رشو  9/1درصو ی را نشوان
م ده  .التله در سال های اخیر نرخ رشو اسولفاده از سیسول
های حرارت کوکک خورشی ی مطاب شکل زیر کاهش داشت.

در شووکل هوووق منظووور از  Glazedکلکلورهووای دارای شیشووه و
منظور از  ،Unglazedکلکلورهای ب ون شیشه است که صرها در
کاربردهای با دمای پایین مانن گرمایش آ اسلتر مورد اسلفاده
قرار م گیرن .
کین،آمریکا ،ترکیه ،آلمان و برزیل از جمله کشورهای پیشورو در
کاربرد سیسل های خورشی ی حرارت هسلن .
عالقمن ان م توانن بورای مطالروه گوزارب کامول  REN21بوه
سایت زیر مراجره نماین :
http://www.ren21.net/gsr-2018/
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دوره های تکمیلی ینرژی خورشیدی
لینک خری و دانلود هیل سرمایش خورشی ی حرارت
https://evnd.co/HnodK
لینک خری و دانلود هیل سرمایش خورشی ی الکلریک
https://evnd.co/6RNi7

لینک خری و دانلود هیل کاهش مصرف انر ی در سیسول هوای
تهویه مطتو
https://evnd.co/4tsRy

دوره های غیر حضوری:
از مرداد  4933دوره های غیر حضووری هلووللائیوک و آبگورمکن
خورشی ی بورای عالقمنو ان کوه امکوان شورکت در دوره هوای
حضوری را ن ارن ارائه خواه ش  .برای اطال از زمان دوره هوای
هوق م توانی با عضویت در کانال تلگرام ما به آدر :
t.me/mehrtabenergy
از آخرین اطالعات و اختار در زمینوه انور ی خورشوی ی و زموان
برگزاری دوره ها مطلع شوی  .همچنین م توانی از طری ایمیل
زیر درخواست خود را برای ما ارسال کنی :
info@mehrtabenergy

 -4همکاری رامی مهرتاب ینرژی و Valentin
شرکت مهرتا انر ی با ع تفاه نامه با شرکت ولنلین آلمان
که ارائه دهن ه نرب اهزارهای
 T*SOLو  PV*SOLاست به
این
عنوان همکار رسم
شرکت در ایران برای آموزب
این نرب اهزارها مرره ش .
www.mehrtabenergy.com

