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اتحادهی ا

دو هــزار ســال پــس از آن کــه مصریــان باســتان 
ــداد  ــد، اج ــار نهادن ــید را کن ــدای خورش ــتش خ پرس
آنــان دوبــاره بــه ارزش انــرژی الیــزال خورشــید پــی 
ــروژه  ــل پ ــی تکمی ــل نهای ــر در مراح ــد. مص ــرده ان ب
ــان در نزدیکــی شــهر اســوان اســت کــه یکــی از  بنب
بزرگتریــن مزرعــه هــای انــرژی خورشــیدی در جهــان 
بــه شــمار مــی رود. ظرفیــت ایــن مزرعــه بــا 6 میلیون 
پانــل خورشــیدی 1500 مــگاوات اســت و مصــرف برق 
1 میلیــون مشــترک خانگــی را تامیــن خواهــد کــرد.

واقعیــت ایــن اســت کــه بیشــتر خاورمیانــه و شــمال 
آفریقــای امــروز بــا پول نفت ســاخته شــد. ایــن منطقه 
بیشــترین نفــت را به ســایر نقاط جهان صــادر می کند. 

خاورمیانه نمی تواند تا ابد متکی به نفت باشد.
در حــال حاضــر ســهم منابــع تجدیدپذیــر از کل 
ــرق ایــن منطقــه فقــط 3% اســت. کاهــش  مصــرف ب
ــی از  ــی ناش ــای جهان ــت در بازاره ــت نف ــدید قیم ش
شــیوع ویــروس کرونــا نشــان داده کــه وابســتگی زیــاد 
بــه در آمــد حاصــل از صــادرات نفــت پــر ریســک بوده 
و در بلنــد مــدت رونــد جهانــی حرکت به ســوی منابع 
انــرژی پاک اســت. در دهه اخیــر ظرفیت تولیــد انرژی 
تجدیدپذیــر در خاورمیانــه بــه دو برابــر افزایــش یافتــه 
و بــه 40 گیــگاوات رســیده اســت و پیــش بینــی مــی 
شــود تــا ســال 2024 میــادی مجــدداً دو برابــر شــود.

بــا توجــه بــه مناطــق کویــری گســترده، منبــع اصلــی 
انــرژی پــاک در جهــان عرب انرژی خورشــیدی اســت. 
آن دســته از کشــورهای عربــی منطقــه کــه از منابــع 
انــرژی فســیلی برخــوردار نیســتند، پیــش از همــه در 
مســیر اســتفاده از ایــن منبــع انــرژی گام نهادنــد. در 
حــال حاضــر بیــش از 30% انــرژی الکتریکــی مصرفــی 
مراکــش از منابــع تجدیدپذیــر تامیــن مــی شــود، در 
حالیکــه متوســط ســهم انــرژی تجدیدپذیــر در جامعــه 
اروپــا تنهــا 18% اســت. ولــی اقتصادهای نفتــی منطقه 

نیــز بــه ایــن جمــع پیوســته انــد و ابوظبــی در حــال اجرای 
ــه  ــن هزین ــا کمتری ــیدی ب ــرژی خورش ــزرگ ان ــروژه ب پ
ــال  ــم در ح ــر ه ــت و قط ــان، کوی ــورهای عم ــت. کش اس
ــاال مــی باشــند.  ــا ظرفیــت ب ــزارع خورشــیدی ب اجــرای م
در طــول یــک دهــه، ظرفیــت تولیــد انــرژی خورشــیدی در 
منطقــه خاورمیانــه از 91 مــگاوات بــه 9 گیــگاوات افزایــش 
یافتــه و در دهــه 2008 تــا 2018 میــادی ســرمایه گذاری 
ــت. ــوده اس ــری ب ــش 12 براب ــاهد افزای ــش ش ــن بخ در ای
افزایــش قابلیــت رقابــت اقتصــادی انــواع انــرژی تجدیدپذیر 
باعــث خــوش بینــی تحلیــل گران نســبت بــه تداوم توســعه 
ایــن صنعــت شــده اســت. امــروز ســاخت و بهــره بــرداری 
از مــزارع خورشــیدی نســبت بــه تاسیســات نفتــی و گازی 
ــر اســت. حتــی در شــرایط  ــر، ســریعتر و کــم خطرت ارزانت
کنونــی کــه قیمــت نفــت در حــد پائیــن قــرار دارد هزینــه 
ــد در  ــیدی جدی ــزارع خورش ــط م ــده توس ــاد ش ــرق ایج ب
امــارات تقریبــاً 2/3 قیمــت تمــام شــده در صــورت اســتفاده 
از گاز و 1/3 در صــورت اســتفاده از نفــت بــرای تولیــد بــرق 
بــوده  و بــه همیــن دلیــل  اســت کــه برخــی از کشــورهای 
منطقــه صحبــت از صــادرات بــرق تجدیدپذیــر مــی کننــد. 
ــا  ــوز ب ــذاران هن ــرمایه گ ــه س ــرد ک ــول ک ــد قب ــه بای البت
ــت  ــل آن اس ــی از دالی ــد و یک ــی کنن ــل م ــاط عم احتی
ــی همیشــه بــه وعــده  کــه حکمرانــان کشــورهای عرب
هایشــان عمــل نمــی کننــد. بــه عنــوان مثــال، محمــد بــن 
ــرژی  ــعه ان ــه توس ــعودی ک ــتان س ــد عربس ــلمان ولیعه س
ــادی  ــات اقتص ــای اصاح ــه ه ــی از پای ــر را یک تجدیدپذی
ــرد  عربســتان  ــام ک ــال 2018 اع ــرار داده اســت، در س ق
ســعودی بــا مشــارکت یــک گــروه مالــی ژاپنــی بزرگتریــن 
پــروژه مزرعــه خورشــیدی جهــان را در صحــرای عربســتان 
احــداث خواهــد کــرد. امــا 6 مــاه بعــد اجــرای ایــن پــروژه 
ــر در  ــی موث ــز عامل ــه نی ــی منطق ــی ثبات ــد. ب ــی ش منتف
ــل  ــراق دلی ــرق ع ــر ب ــت. وزی ــرمایه اس ــراری دادن س ف
اصلــی عــدم امــکان دســت یابــی بــه هــدف تامیــن 20% از 
ــا ســال 2030 را  ــر ت ــع تجدیدپذی ــرق مــورد نیــاز از مناب ب
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ــی  ــتفاده م ــراه اس ــن هم ــه از تلف ــانی ک ــه کس هم
ــی دو  ــد از یک ــه بع ــد ک ــی دانن ــی م ــه خوب ــد ب کنن
ــن  ــان پایی ــن همراهش ــری تلف ــت باط ــال، کیفی س
آمــده و بایــد در فواصــل زمانــی کوتاهتــری آن را 
ــراه  ــن هم ــری تلف ــض باط ــه تعوی ــد. البت ــارژ کنن ش
ــت  ــر اس ــکان پذی ــم ام ــه ک ــا هزین ــهولت و ب ــه س ب
ــت.  ــاوت اس ــرا متف ــی ماج ــای برق ــی در خودروه ول
ــه  ــن قطع ــران تری ــری گ ــی باط ــای برق در خودروه
ــی  ــودروی برق ــک خ ــت ی ــاً 30% قیم ــوده و تقریب ب
بــا انــدازه متوســط را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد.
بــرای راحتــی خیــال خریــداران، ســازندگان خــودروی 
ــرای حــدود 8 ســال  ــاً عمــر باطــری را ب ــی عموم برق
کننــد.  مــی  تضمیــن  کیلومتــر  هــزار  یــا200  و 
لیکــن انتظــار مــی رود بــا ظهــور باطــری یــک 

ــا  ــم ه ــن رق ــر( ای ــون کیلومت ــی ) 1/6 میلی ــون مایل میلی
ــر شــرکت  ــد. Zeng Yuqun مدی ــه شــدت افزایــش یاب ب
غــول   ،Contemporary Amperex Technology
باطــری ســازی چیــن، اخیــراً اعــام کــرد کــه ایــن شــرکت 
آمــاده تولیــد باطــری هایــی بــا عمــر 16 ســال و یا مســافت 
ــر شــرکت  ــان ماســک مدی ــر اســت. ای 2 میلیــون کیلومت
تســا، ســازنده معــروف تریــن خــودروی برقــی جهــان نیــز 
اعــام کــرده اســت کــه باطــری هــای یــک میلیــون مایلــی 
ــرال  ــرکت جن ــید. ش ــد رس ــه زودی خواهن ــد و ب در راهن
ــش  ــن دان ــی تدوی ــل نهای ــز در مراح ــکا نی ــورز آمری موت
ــد. ــی باش ــابه م ــای مش ــری ه ــوه باط ــد انب ــی و تولی فن

دو بار رفت و برگشت به کره ماه!
ــازی  ــره س ــات ذخی ــز تحقیق ــر مرک ــری، مدی ــرج کربت ج

ــد.  اعتراضــات مردمــی اخیــر در ایــن کشــور مــی دان
ــادن  ــق افت ــه تعوی ــب ب ــات موج ــه مناقش ــن گون ای
صــادرات انــرژی خورشــیدی از اردن بــه لبنــان شــده 
و دولــت مصــر نیــز مجبــور شــده اســت بــرای جــذب 
ــان  ــیدی بنب ــه خورش ــروژه مزرع ــذار در پ ــرمایه گ س
بــه خریــد بــرق بــا قیمــت باالتــر از بــازار تــن بدهــد.
از طــرف دیگــر ایــن خطــر وجــود دارد کــه بــا 
پاییــن بــودن قیمــت نفــت حداقــل در کوتــاه مــدت، 
ــرای  ــه ب ــت منطق ــده نف عطــش کشــورهای صادرکنن
ــش  ــدودی فروک ــا ح ــیدی ت ــرژی خورش ــعه ان توس
ــه  ــا توج ــعودی ب ــتان س ــت عربس ــن اس ــد. ممک کن
بــه کاهــش شــدید درآمــد ترجیــح دهــد بــرای 
صادرکننــدگان  و  بســوزاند  نفــت  بــرق  تولیــد 
شــدید  کاهــش  بــا  مواجهــه  در  منطقــه  نفــت 
ــد. ــف کنن ــیدی را متوق ــای خورش ــروژه ه ــد، پ درآم
ــروژه  ــن پ ــه چنی ــت ک ــن اس ــوت ای ــه ق ــن نقط لیک
هایــی عمومــاً توســط بخــش خصوصــی تامیــن 
ســرمایه شــده و بدیــن ترتیــب از شــرایط مطلوبــی در 

مقایســه بــا ســوخت هــای فســیلی برخوردارنــد، کمااینکــه 
ــد 19، تعــداد مناقصــات در   حتــی در دوران بیمــاری کووی
ایــن زمینــه افزایــش یافتــه اســت. بــه گفتــه مدیــر ارشــد 
ــرداری از  ــره ب ــال در اجــرا و به ــای فع یکــی از شــرکت ه
ــر در عربســتان ســعودی »  ــرژی تجدیدپذی ــروژه هــای ان پ
ــگان  ــدادادی و رای ــرژی خ ــع ان ــم از مناب ــی توانی ــی م وقت
بــاد و خورشــید اســتفاده کنیــم چــرا بایــد پولمــان را صرف 
ــم!« ــش آن کنی ــن و پاالی ــت از زیرزمی ــرون آوردن نف بی
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ــون  ــد، باطــری یــک میلی ــرژی در شــیکاگو مــی گوی ان
مایلــی هیجــان انگیــز و  اغواگــر اســت ولــی پارامترهــای 
دیگــری نیــز در کارنــد. شــارژ کــردن مــداوم و ســریع، 
دشــارژ کــردن کامــل، رانندگــی در دمــای بســیار بــاال و 
پاییــن و حتــی عــدم اســتفاده از خــودرو بــرای مدتهــای 
طوالنــی از دیگــر عواملــی هســتند کــه بــر عمــر مفیــد 
باطــری تاثیــر مــی گذارنــد و فنــاوری تولید باطــری های 
نســل جدیــد بایــد همــه ایــن عوامــل را در نظــر بگیــرد.
عمــر باطــری هــای لیتیــوم – ینــی کــه در خودروهــای 
برقــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد عمدتــاً بــه زمــان 
و نحــوه اســتفاده بســتگی دارد. ســازندگان باطــری عمــر 
زمانــی باطــری را عمــر تقویمــی مــی نامنــد. محدودیــت 
ــه  ــت ک ــی موادیس ــت کیف ــی از اف ــی ناش ــر تقویم عم
ــرار مــی گیــرد و  در ســاخت باطــری مــورد اســتفاده ق
ــا زمــان  در نتیجــه قابلیــت ذخیــره شــارژ در باطــری ب
کاهــش مــی یابــد. بــه عنــوان مثــال، خواباندن خــودرو با 
باطــری کامــًا شــارژ شــده در مقایســه بــا باطــری نیمــه 
شــارژ، بــه کاهــش عمــر تقویمــی ســرعت مــی بخشــد.
ــی  ــتفاده تابع ــوه اس ــر ناشــی از نح ــر عم ــرف دیگ از ط
از تعــداد دفعــات شــارژ- دشــارژ باطــری اســت و 
ناشــی از عکــس العمــل هــای شــیمیایی پیچیــده 
ایســت کــه در زمــان اســتفاده از باطــری رخ مــی 
ــرای  ــا ب ــل ه ــس العم ــن عک ــی از ای ــه برخ ــد. البت ده
انجــام وظیفــه باطــری یعنــی ذخیــره و آزادســازی 
غیرقابــل  آن  از  بخشــی  ولــی  ضروریســت  انــرژی 
اجتنــاب بــوده و بــه باطــری آســیب مــی رســاند.
یــک  در  لیتیــوم  هــای  یــن  دشــارژ،  مرحلــه  در 
ــع  ــور از مای ــا عب ــد شــده و ب ــد تولی ــی آن ــرود یعن الکت
ــی  ــری یعن ــر باط ــرود دیگ ــرف الکت ــه ط ــت ب الکترولی
کاتــد حرکــت مــی کننــد. الکتــرون هایــی کــه در آنــد 
ــی  ــد نیــز از طریــق مــدار الکتریکــی بیرون آزاد شــده ان
ــد،  ــی کن ــن م ــودرو را تامی ــاز خ ــورد نی ــرژی م ــه ان ک
ــا و  ــن ه ــن ترتیــب ی ــد. بدی ــی رون ــد م ــه طــرف کات ب
ــی  ــا زمان ــته و ت ــم پیوس ــه ه ــد ب ــا در کات ــرون ه الکت
ــد. ــی مانن ــا م ــود آنج ــارژ ش ــاره ش ــری دوب ــه باط ک
ــد  ــر مفی ــر عم ــارژ ب ــارژ – دش ــیکل ش ــر س ــه ه البت
کــه  آنجــا  از  گــذارد.  مــی  منفــی  تاثیــر  باطــری 
واکنــش پذیــری لیتیــوم بســیار باالســت، در ایــن 

ــه  ــه و در نتیج ــم آمیخت ــزاء در ه ــایر اج ــا س ــد ب فرآین
ــرژی در  ــرای ذخیــره ســازی ان مقــدار عنصــر موجــود ب
هــر ســیکل بــه مقــدار بســیار کمــی کاهــش مــی یابــد. 
ــت  ــا قابلی ــن ه ــه ی ــریع هم ــارژ س ــر ش ــاوه، در اث بع
ــه  ــه الی ــد و در نتیج ــد را ندارن ــه آن ــدن ب ــذب ش ج
ــد ایجــاد شــده و باعــت  ــوم در ســطح آن نازکــی از لیتی
ــود. ــی ش ــری م ــازی باط ــره س ــت ذخی ــش ظرفی کاه
ــود  ــن ش ــر از ای ــد بدت ــی توان ــرایط م ــواردی ش در م
ــه  ــده و ب ــر ش ــم ت ــد ضخی ــر روی آن ــوم ب ــه لیتی و الی
ــت  ــع الکترولی ــور از مای ــا عب ــد و ب ــر  در آی ــکل فیب ش
خــود را بــه کاتــد برســاند. در ایــن حالــت باطــری 
اتصــال کوتــاه شــده و بــا افزایــش ســریع درجــه حــرارت 
ــای  ــش ه ــایر واکن ــود. س ــق ش ــار حری ــد دچ ــی توان م
ــی  ــرات منف ــی توانــد تاثی ــز م ــوم نی ــته لیتی ناخواس
ــته باشــد. ــرد باطــری داش ــر و عملک ــر عم مشــابه ای ب
تعییــن میــزان تاثیــر ایــن واکنــش هــا بــه عمــر مفیــد 
باطــری امــری بســیار دشــوار بــوده و بســتگی بــه 
کیفیــت ســاخت و هــم چنین نحــوه اســتفاده از آن دارد. 
ــف  ــی در شــکل هــای مختل ــوم – ین ســلول هــای لیتی
و بــا ترکیبــات شــیمیایی متفــاوت تولیــد مــی شــوند و 
ــی در خودروهــای  ــدر طوالن ــان هنــوز آن ق برخــی از آن
برقــی مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه انــد کــه بتــوان عمــر 
دقیــق آن را تعییــن کــرد. ولــی صنعــت تولیــد باطــری 
از روش هــای تجربــی اســتفاده مــی کنــد و از آن جملــه 
اینکــه اعــام مــی کنــد هــرگاه ظرفیــت ذخیــره انــرژی 
باطــری بــه 80 % مقــدار اولیــه آن کاهــش یافــت، 
ــد  وقــت آن رســیده کــه تعویــض شــود. برخــی معتقدن
ــر  ــط ه ــور متوس ــه ط ــی ب ــوم – ین ــای لیتی ــری ه باط
ســال 2% از ظرفیــت ذخیــره ســازی خــود را از دســت 
ــر  ــه نظ ــم ب ــی ک ــن خیل ــن اســت ای ــد. ممک ــی دهن م
ــه آن معنــی اســت کــه پــس از 6 ســال،  ــی ب برســد ول
ــت. ــه اس ــش یافت ــف کاه ــه نص ــری ب ــد باط ــر مفی عم

مسیر پیش رو
فنــاوری باطــری مــدام در حــال پیشــرفت اســت و 
ــوه  ــا نح ــط ب ــر مرتب ــی و عم ــر تقویم ــه عم در نتیج
 Tim ــه ــه گفت ــند. ب ــال افزایش ــر دو در ح ــتفاده ه اس
 ،GM مدیــر اســتراتژی برقــی ســازی شــرکت ،Grewe
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اتحادهی ا

ــه نحــوه اســتفاده  ــه در زمین ــات و تجرب ــش اطاع افزای
ــرد  ــد ک ــن کمــک خواه ــه محققی ــی ب از خــودروی برق
تــا تاثیــر منفــی برخــی واکنــش هــای شــیمیایی 
ــورز  ــرال موت ــرکت جن ــد. ش ــش دهن ــته را کاه ناخواس
ــر روی  ــواع حــس گــر و ســایر تجهیــزات ب ــا نصــب ان ب
ــری  ــرد باط ــود، عملک ــدی خ ــی تولی ــای برق خودروه
را مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد. هــم چنیــن باطــری 
خودروهایــی را کــه مســافت بســیار زیــادی طــی کــرده 
ــه  ــوار از جمل ــی دش ــرایط آب و هوای ــا در ش ــد و ی ان
صحــرا و مناطــق کوهســتانی مــورد اســتفاده قــرار گرفته 
ــد. ــی ده ــرار م ــی ق ــورد بررس ــده و م ــد را فراخوان ان
جلوگیــری از ورود ســایر عناصــر بــه درون باطــری نیــز 
ــمار  ــه ش ــد آن ب ــر مفی ــش عم ــری در افزای ــل دیگ عام
مــی رود. بــه عنــوان مثــال چنانچــه آب بــه درون 
باطــری راه یابــد بــا نمــک موجــود در الکترولیــت 
ــا  ــه الکتروده ــده ب ــد ش ــید تولی ــده و اس ــب ش ترکی
حملــه ور مــی شــود. بــرای مقابلــه بــا ایــن رونــد 
تخریبــی، محققیــن موفــق شــده انــد اســفنج مولکولــی 
ــه  ــت راه یافت ــه رطوب ــر گون ــه ه ــد ک ــد کنن ای تولی
ــد. ــی کن ــذب م ــود ج ــه خ ــری را ب ــل باط ــه داخ ب
در باطــری هــای خــودرو جنــس کاتــد عمومــٌا ترکیبــی 
ــزودن کمــی  ــا اف ــز اســت.  ب ــت و منگن از نیــکل- کوبال
ــت، قیمــت باطــری کاهــش  ــه جــای کوبال آلومینیــوم ب
مــی یابــد. امــا محققیــن بــه ایــن نتیجــه شــگفت انگیــز 
ــث  ــوم باع ــداری آلومینی ــزودن مق ــه اف ــد ک ــیده ان رس
افزایــش چگالــی انــرژی باطــری شــده و در نتیجــه 
ــدن  ــارژ ش ــار ش ــک ب ــا ی ــش ب ــل پیمای ــافت قاب مس
افزایــش مــی یابــد. قــرار اســت نتایــج ایــن تحقیقــات در 
ــام آلتیــوم مــورد اســتفاده قــرار  ــه ن باطــری جدیــدی ب
 LG ــرکت ــارکت ش ــا مش ــط GM و ب ــه توس ــرد ک گی
ــد  ــه اســت و تولی ــی توســعه یافت Chem از کــره جنوب
ــا اســتفاده  انبــوه آن ســال آینــده آغــاز خواهــد شــد. ب
ــافت  ــود مس ــی ش ــی م ــش بین ــوم، پی ــری آلتی از باط
ــی 400  ــدار فعل ــارژ از مق ــک ش ــا ی ــش ب ــل پیمای قاب
ــدازه متوســط  ــا ان ــی ب ــای برق ــرای خودروه ــر ب کیلومت
ــن ترتیــب شــاید  ــد. بدی ــر افزایــش یاب ــه 650 کیلومت ب
ــی باشــد. ــون مایل ــن باطــری میلی ــوم اولی باطــری آلتی

پیش به سوی 2 میلیون!
ــی  ــرای رانندگان ــی ب ــی، حت ــون مایل ــک میلی باطــری ی
ــی  ــودروی برق ــا خ ــافتی را ب ــن مس ــز چنی ــه هرگ ک
ــاد  ــاس را ایج ــن احس ــرد، ای ــد ک ــی نخواهن ــود ط خ
ــرایط  ــا در ش ــودروی آنه ــری خ ــه باط ــرد ک ــد ک خواه
مطلوبــی بــوده و هیــچ خطــری آن را تهدیــد نمــی کنــد. 
ــی  ــودروی  برق ــکان خ ــن اســت برخــی مال ــه ممک البت
ــری  ــش باط ــل پیمای ــافت قاب ــه مس ــد ک ــاً بخواهن واقع
 Jeff باشــد.  باالیــی  حــد  چنیــن  در  خودرویشــان 
Dahns، رئیــس گــروه تحقیقــات باطــری در دانشــگاه 
Dalhousie در Halifax کانــادا که بودجه آن توســط 
ــد  ــی کن ــادآوری م ــی شــود ی ــن م شــرکت تســا تامی
ــا خــودران  ــده ی ــدون رانن ــا ظهــور خودروهــای ب ــه ب ک
دیگــر یــک میلیــون مایــل آن چنــان مســافت طوالنــی 
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق ــورد اس ــاً م ــوده و واقع نب
نکتــه بســیار جالــب دیگــر آن اســت کــه در آینــده نــه 
چنــدان دور خــودرو فراتــر از وســیله ای بــرای جابجایــی 
ــت  ــن اس ــال تدوی ــی در ح ــه های ــود. برنام ــد ب خواه
ــه  ــد وســیله نقلی ــی بتوانن ــدگان خــودروی برق کــه دارن
ــرق متصــل کننــد. بدیــن ترتیــب  ــه شــبکه ب خــود را ب
باطــری خودروهــای برقــی در ســاعات بــاال بــودن تولیــد 
نیــروگاه هــای بــادی و خورشــیدی، انــرژی الکتریکــی را 
ذخیــره کــرده و در اوقــات اوج مصــرف، انــرژی ذخیــره 
ــه شــبکه تزریــق مــی کننــد. در ایــن حالــت  شــده را ب
ــد در  ــت کن ــودرو حرک ــه خ ــدون اینک ــی ب باطــری حت
حــال طــی کــردن ســیکل شــارژ – دشــارژ خواهــد بــود.

نمــی تــوان بــاور کــرد کــه باطــری یــک میلیــون مایلــی 
نهایــت آرزوی مهندســین و محققیــن باشــد. هدف بعدی 
ــا جامــد خواهــد بــود. از  جایگزینــی الکترولیــت مایــع ب
ایــن طریــق مــی تــوان یــن هــا را تحــت کنتــرل کامــل 
قــرار داده و مســافت قابل پیمایــش را افزایش داد و بدین 
ترتیــب باطــری دو میلیــون مایلــی را متصــور بــود. اگــر و 
وقتــی کــه آن روز برســد، شــرایط 180 درجــه چرخیــده 
و باطــری خــودروی برقــی بــه جــای اینکــه اولیــن قطعه 
ای باشــد کــه بایــد تعویــض شــود آخریــن خواهــد بــود! 
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ــرژی  ــر ان ــه بش ــت ک ــال اس ــزار س ــش از 100 ه بی
ــاورزی،  ــکار، کش ــق ش ــود را از طری ــاز خ ــورد نی م
دامپــروری و جمــع آوری مــواد ســوختی تامیــن مــی 
ــان  ــرژی جری ــتفاده از ان ــر اس ــزاره اخی ــد. در ه کن
ــم  ــاز شــد. لیکــن علیرغ ــز آغ ــوا نی آب و حرکــت ه
ــر  ــادی، تغیی ــی و ب ــرژی آب ــتفاده از ان ــت اس اهمی
اساســی در سیســتم انــرژی جهــان پدیــدار نشــده و 
ــود.  ــا جمعیــت جهــان ب ــرژی متناســب ب مصــرف ان
ــیلی و ماشــین آالت  ــوخت هــای فس ــش س پیدای
صنعتــی همــه چیــز را عــوض کــرد. طبق محاســبات
ــرژی در  ــای ان ــتم ه ــق سیس Vaclav Smil، محق
ــالهای 1850 و  ــن س ــادا، بی ــای کان دانشــگاه مانیتوب
ــدوداً  ــان ح ــرژی در جه ــرف ان ــادی مص 2000 می
ــرف  ــد مص ــن رش ــن ای ــت. لیک ــده اس ــر ش 15 براب
یکســان نبــوده و ســهم انــواع مختلــف ســوخت 
هــای فســیلی بــه شــدت تغییــر کــرده اســت. 
ــرژی را »  ــه ان ــرات اساســی در صحن ــن تغیی مورخی
ــه  ــاز ب ــرژی« مــی نامنــد. ایــن تغییــرات نی گــذار ان
ــادی را  ــای اقتص ــت ه ــته، فعالی ــاخت داش ــر س زی
ــز  ــت. جیم ــر اس ــان ب ــیار زم ــرده و بس ــون ک دگرگ
ــت  ــال 1769 ثب ــود را در س ــار خ ــین بخ وات ماش
کــرد ولــی تــا قــرن بیســتم طــول کشــید تــا ســهم 
زغــال ســنگ از انــرژی تولیــد شــده توســط ســوخت 
هــای ســنتی مثــل چــوب پیشــی گیــرد. تقریبــاً یــک 
قــرن بعــد از اینکــه اولیــن چاه نفــت در پنســیلوانیای 
ــرداری تجــاری رســید، در دهــه  ــه بهــره ب ــکا ب آمری
ــی  ــه مصرف ــرژی اولی ــادی 25% از کل ان 1950 می
جهــان توســط نفــت خــام تامیــن مــی شــد. یکــی 
ــرژی«  ــذار ان ــودن« گ ــی ب ــی طوالن ــل اصل از دالی
ــت.  ــوده اس ــرژی ب ــرف ان ــریع کل مص ــش س افزای
ــام  ــت خ ــا نف ــید ت ــول کش ــه ط ــی ک ــک قرن در ی
ــد، کل  ــب کن ــود کس ــرای خ ــدی ب ــهم 25 درص س
ــه شــدت افزایــش یافــت. علیرغــم  مصــرف انــرژی ب

ــرژی ســهم ســوخت هــای ســنتی  ــد ان ــع جدی اینکــه مناب
را کاهــش داده انــد لیکــن بــه نــدرت شــاهد کاهــش 
ــتیم.  ــع هس ــن مناب ــط ای ــده توس ــد ش ــرژی تولی ــدار ان مق
ــر  ــورد اســتفاده توســط مــردم فقی ــرژی م ــزان ان ــروز می ام
جهــان از طریــق ســوزاندن چــوب بســیار بیشــتر از انــرژی 
ــت.  ــادی اس ــال 1900 می ــان در س ــه جهانی ــی هم مصرف
محــدود کــردن افزایــش درجــه حــرارت کــره زمیــن نســبت 
ــانتیگراد،  ــه 2 درجــه س ــال ســنگ ب ــل از زغ ــه دوران قب ب
نیازمنــد برنامــه » گــذار انــرژی« بســیار جامــع تــر و ســریع 
تــر اســت. در 30 تــا 50 ســال آینــده حداقــل 90% از ســهم 
انــرژی ای کــه امــروز توســط ســوخت هــای فســیلی تامیــن 
مــی شــود از طریــق منابــع انــرژی تجدیدپذیــر و هســته ای 
تامیــن خواهــد شــد. در ایــن مــدت کل مصــرف انــرژی نیــز 
افزایــش خواهــد یافــت ولــی نــه الزامــاً بــا نرخــی مشــابه بــا 
ــوده ایــم. ارتبــاط مســتقیم بیــن  آن چــه تاکنــون شــاهد ب
ــا  ــه ت ــرژی ک ــرف ان ــی GDP و مص ــص داخل ــد ناخال تولی
دهــه 70 میــادی کامــًا مشــهود بــود، در نیــم قــرن اخیــر 
دســتخوش تغییــرات اساســی شــده و امــروزه می توان رشــد 
ــود. ــرژی متصــور ب ــش مصــرف ان ــدون افزای اقتصــادی را ب
ــه  ــان در مقایس ــت جه ــد جمعی ــرخ رش ــه ن ــم اینک علیرغ
بــا قــرن بیســتم کاهــش یافتــه اســت، جمعیــت جهــان تــا 
میانــه قــرن جــاری 2 میلیــارد نفــر افزایــش یافتــه و همــه 
جهانیــان انتظــار دارنــد از انــواع خدماتــی کــه نیاز بــه انرژی 
دارد بهــره منــد گردنــد. در حــال حاضــر 800 میلیــون نفــر 
از مــردم جهــان از نعمــت بــرق بــی بهــره انــد و ایــن دلیــل 
ــت. ــوده اس ــت ت ــای زیس ــوخت ه ــرف س ــودن مص ــاال ب ب
خبــر خــوب آن اســت کــه دولــت هــا آمادگــی خــود را برای 
دوران » گــذار انــرژی« اعــام مــی کننــد. بــا وجــود اینکــه 
ــرای  ــن و اج ــا تدوی ــرژی ب ــه ان ــین در صحن ــوالت پیش تح
سیاســت انــرژی توســط دولــت هــا شــکل مــی گرفــت ولــی 
محــرک اصلــی تقاضــای عمومی بــرای خدماتی بود کــه تنها 
بــا ســوخت خاصــی میســر بــود مثــل بنزیــن بــرای خــودرو. 
ولــی توســعه تولیــد انــرژی تجدیدپذیــر از ایــن قاعــده کلــی 
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ــرون  ــه الکت ــت ک ــچ کاری نیس ــت. هی ــتثنی اس مس
ــوده  ــام آن ب ــه انج ــادر ب ــر ق ــرژی تجدیدپذی ــای ان ه
ولــی الکتــرون هــای ناشــی از ســوزاندن زغــال ســنگ 
از آن عاجــز باشــد. در اینجــا محــرک اصلــی سیاســت 
ــوارد سیاســت  ــه در برخــی م ــذاری دولتیســت. البت گ
هــای دولــت در بخــش توســعه انــرژی تجدیدپذیــر در 
ــت.  ــیده اس ــر رس ــورد نظ ــه م ــه نتیج ــدت ب ــاه م کوت
ــعه  ــا توس ــان ب ــم زم ــان ه ــال در آلم ــوان مث ــه عن ب
ــر، برنامــه کاهــش شــدید وابســتگی  ــرژی تجدیدپذی ان
ــه  ــد. لیکــن یاران ــه اجــرا درآم ــرژی هســته ای ب ــه ان ب
ــان  ــاط جه ــایر نق ــور و س ــن کش ــی در ای ــای دولت ه
ــل توجــه  ــن وکاهــش قاب ــره تامی ــل زنجی باعــث تکمی
اســت. تجدیدپذیــر شــده  فنــاوری  هــای  هزینــه 
ــاری،  ــرن ج ــه اول ق ــرگ، در ده ــام بلومب ــق اع طب
ــگاوات  ــر م ــد ه ــه کل تولی ــده ) هزین ــراز ش ــت ت قیم
ــتقر در  ــادی مس ــیدی، ب ــرژی خورش ــرق( ان ــاعت ب س
خشــکی و بــادی فراســاحلی بــه ترتیــب 87، 62 و 56 
ــا در  ــه بریتانی ــت. در نتیج ــه اس ــش یافت ــد کاه درص
حــال حاضــر بیــش از 2000 توربیــن بــادی فراســاحلی 
در حــال بهــره بــرداری دارد. در ســال 2015 میــادی، 
ــگاوات  ــر م ــد ه ــرای تولی ــنهادی ب ــای پیش ــت ه قیم
ســاعت بــرق بــادی بیــش از 120 دالر یعنــی بــه 
ــای  ــوخت ه ــا س ــدی ب ــرق تولی ــتر از ب ــب بیش مرات
فســیلی بــود. ولــی بــه کمــک حمایــت هــای دولتــی، 
ــر  ــده اخی ــاوری، در مزای ــعه فن ــدید و توس ــت ش رقاب
قیمــت پیشــنهادی بــه کمتــر از 50 دالر کاهــش یافــت 
ــا اســتفاده  ــرژی تولیــد شــده ب ــا ان ــر ب کــه تقریبــاً براب
ــده  ــام ش ــت تم ــد. قیم ــی باش ــیلی م ــوخت فس از س
انــرژی خورشــیدی و بــادی مســتقر در خشــکی حتــی 
ــر اعــام بلومبــرگ حــدود  ــا ب کمتــر از ایــن اســت. بن
دو ســوم مــردم جهــان در مناطقــی زندگــی مــی کننــد 
کــه انــرژی تجدیدپذیــر ارزان تریــن روش ایجــاد 
ظرفیــت جدیــد بــرای تولیــد انــرژی الکتریکــی اســت. 
انــرژی خورشــیدی فراتــر از  قیمــت تمــام شــده 
ــه طوریکــه پیــش بینــی مــی  انتظــار کاهــش یافتــه ب
ــاط  ــادی، در بســیاری از نق ــا ســال 2030 می شــود ت
جهــان انــرژی تولیــدی ســلول هــای خورشــیدی 
ــای  ــروگاه ه ــط نی ــده توس ــد ش ــرژی تولی ــی از ان حت

فســیلی موجــود کــه نیــازی بــه ســرمایه گــذاری جدیــد 
ندارنــد، ارزان تــر باشــد. Michael Liebreich ، مشــاور 
ــد  ــی کن ــی م ــش بین ــر پی ــرژی تجدیدپذی ــه ان در زمین
ــمت  ــه س ــرعت ب ــه س ــان ب ــه جه ــک ده ــرف ی ــه ظ ک
ــرژی ارزان باعــت  ــر حرکــت کــرده و ان ــرژی تجدیدپذی ان
ــن  ــرژی الکتریکــی خواهــد شــد و ای افزایــش تقاضــای ان
ــش  ــز افزای ــا و نی ــت ه ــتر قیم ــش بیش ــه کاه ــود ب خ
ــرژی  ــرق در ان ــرق یعنــی افزایــش ســهم ب عمــق نفــوذ ب
ــرژی  ــز ان ــروز نی ــی منجــر خواهــد شــد.  ام ــه مصرف اولی
ــدت  ــه ش ــی ب ــا گاز طبیع ــراه ب ــیدی هم ــادی و خورش ب
اســتفاده از زغــال ســنگ کــه دو برابــر گاز طبیعــی 
آالیندگــی ایجــاد مــی کنــد، را محــدود کــرده اســت. در 
ســال 2018، مصــرف جهانــی زغــال ســنگ بــرای تولیــد 
انــرژی 27% کاهــش یافــت کــه بیشــترین کاهــش در 15 
ــه بخــش اعظــم تقاضــای  ــر اســت. از آنجــا ک ســال اخی
ــا  ــای ب ــوخت خودروه ــن س ــرای تامی ــت ب ــی نف جهان
ــهم  ــمگیر س ــش چش ــا افزای ــت، ب ــی اس ــراق داخل احت
خودروهــای برقــی، بــه زودی شــاهد حملــه انــرژی 
تجدیدپذیــر بــرای کســب بخــش عمــده ای از ســهم 
ــود.  ــم ب ــرژی خواهی ــی ان ــای جهان ــت و گاز در تقاض نف
البتــه ایــن جــاده پــر پیــچ و خــم اســت. تولیــد بــرق از باد 
و خورشــید یکنواخــت نیســت. نیــروگاه هــای خورشــیدی 
آلمــان در تابســتان 5 برابــر زمســتان انــرژی تولیــد مــی 
ــتان  ــا در زمس ــه اوج تقاض ــت ک ــن در حالیس ــد و ای کنن
اســت. ســرعت بــاد نیــز نــه تنهــا از امــروز تــا فــردا بلکــه 
در فصــل هــای مختلــف متغیــر اســت. ولــی ایــن واقعیــات 
ــد و  ــف کن ــن بخــش را متوق ــد مســیر توســعه ای نمیتوان
بیشــتر یــک دســت انــداز اســت. خطــوط انتقــال طویــل 
بــا ولتــاژ بــاال و در نتیجــه تلفــات کــم مــی توانــد انــرژی 
ــد  ــه تولی ــه اضاف ــی ک ــاز را از نقاط ــورد نی ــی م الکتریک
ــد منتقــل  ــه مناطقــی کــه در نقطــه اوج مصرفن ــد ب دارن
کنــد. از طــرف دیگــر باطــری هــای لیتیــوم- ینــی قادرنــد 
انــرژی تولیــد شــده اضافــی را ذخیــره کــرده و در زمــان 
مــورد نیــاز تامیــن کننــد. بســته حمایتــی اعــام شــده از 
ســوی دولــت چیــن در اوایــل ســال جــاری شــامل شــبکه 
بــرق بــا ولتــاژ بســیار بــاال و ایجــاد زیرســاخت الزم بــرای 
ــد. ــی باش ــی م ــای برق ــارژ خودروه ــای ش ــتگاه ه ایس
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نیم نگاهی به آینده
بــادی و خورشــیدی،  انــرژی  افزایــش نقــش  بــا 
ــزه  ــا یونی ــه ب ــت ک ــد داش ــود خواه ــکان وج ــن ام ای
کــردن آب، هیــدروژن ذخیــره شــده و در مواقــع 
ــا توســعه فنــاوری  ــرار گیــرد. ب الزم مــورد اســتفاده ق
جــذب کربــن از هــوا مــی تــوان هیــدروژن را بــا 
ــق  ــن طری ــرده و از ای ــب ک ــن جــذب شــده ترکی کرب
ــت. ــت یاف ــن دس ــدون کرب ــیلی ب ــوخت فس ــه س ب
یکــی دیگــر از موانــع موجــود در مســیر هیجــان انگیــز 
ــای  ــری ه ــاالی باط ــم و وزن ب ــرژی« حج ــذار ان » گ
ــواردی  ــرد آن را در م ــوم – ینــی اســت کــه کارب لیتی
چــون هواپیمــا بــه ویــژه در مســیرهای طوالنــی 
ــوخت  ــای س ــه پ ــت ک ــد و اینجاس ــی کن ــدود م مح
ــش  ــود. پخ ــی ش ــیده م ــدان کش ــه می ــی ب مصنوع
ــی  ــای صنعت ــی فرآینده ــن در برخ ــید کرب دی اکس
ــاز  ــورد نی ــاوری ای م ــذا فن ــت. ل ــر اس ــاب ناپذی اجتن
اســت کــه ایــن گاز را قبــل از پخــش بــه هــوا جــذب 
کــرده و بــه زیــر زمیــن منتقــل کنــد. بخــش غیرقابــل 
ــا  ــد ب ــم بای ــاورزی ه ــل کش ــی مث ــاب آالیندگ اجتن
کاشــتن درخــت و اســتفاده از فنــاوری جبــران شــود.
ــه ســرمایه  ــاز ب ــن اقدامــات جملگــی نی بدیهیســت ای
گــذاری دارد. آژانــس بیــن المللــی انــرژی تجدیدپذیــر 
ــرای دســتیابی بــه  IREA، پیــش بینــی مــی کنــد ب
هــدف عــدم افزایــش درجــه حــرارت کــره زمیــن بــه 
ــالیانه 800  ــانتیگراد، س ــه س ــش از 2 درج ــزان بی می
میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری جدیــد تــا ســال 2050 
میــادی مــورد نیــاز بــوده و بیــش از دو برابــر آن نیــز 
بــرای ایجــاد زیر ســاخت جدیــد و فراهــم آوردن امکان 
ــال  ــت. در س ــرژی ضروریس ــرف ان ــازی مص ــه س بهین
2019، ســرمایه گــذاری در بخــش انــرژی تجدیدپذیــر 
ــی کــه شــرکت  ــارد دالر رســید در حال ــه 250 میلی ب
هــای بــزرگ نفتــی دو برابــر آن بــرای اســتخراج 
ســوخت هــای فســیلی ســرمایه گــذاری کردنــد.
ــا  ــت ه ــرات اقلیمــی، دول ــردن تغیی ــرای محــدود ک ب
ــرمایه  ــه س ــد. چنانچ ــیر گام بردارن ــن مس ــد در ای بای
ــه  ــیر فاصل ــذاری در مس ــت گ ــد سیاس ــاس کن احس
ــه  ــن قافل ــه ای ــت، ب ــیلی اس ــوخت فس ــن از س گرفت
خواهــد پیوســت. هــم اکنــون نیــز ســرمایه گــذاران بــا 

تردیــد بــه شــرکت های نفتــی می نگرنــد و نگــران کاهش 
ســوددهی و پاییــن آمــدن ارزش ســرمایه خود می باشــند.
ولــی دولــت هــا بایــد جســورانه عمــل کــرده و ســیگنال 
هــای قــوی تــری منتقــل کننــد. در حــال حاضــر 
کشــورهای جهــان روی هــم ســالیانه 400 میلیــارد 
ــیلی  ــوخت فس ــرف س ــرای مص ــتقیم ب ــه مس دالر یاران
ــه  ــر بودج ــدود دو براب ــی ح ــد، رقم ــی کنن ــت م پرداخ
ای کــه بــرای تولیــد انــرژی تجدیدپذیــر اختصــاص 
ــش  ــه کاه ــد ب ــی توان ــه م ــری ک ــت. گام موث ــه اس یافت
ــای  ــوخت ه ــه س ــبت ب ــر نس ــرژی تجدیدپذی ــه ان هزین
ــر  ــن اســت. از دیگ ــه کرب فســیلی ســرعت بخشــد، هزین
ــرای آن  ــی ب ــش بودجــه تحقیقات ــات اساســی، افزای اقدام
ــا  بخــش از آالیندگــی اســت کــه نمیتــوان بــه ســادگی ب
ــرژی الکتریکــی حــذف کــرد. البتــه دولــت  اســتفاده از ان
ــای  ــلول ه ــعه س ــده ای در توس ــن کنن ــش تعیی ــا نق ه
انــد  ایفاءکــرده  بــادی  توربیــن هــای  و  خورشــیدی 
ــت. ــده اس ــن مان ــر زمی ــادی ب ــای زی ــوز کاره ــی هن ول
واقعیــت ایــن اســت کــه در شــرایط فعلــی هــر گونــه اقدام 
از ســوی دولــت هــا قــادر نخواهــد بــود از تغییــرات اقلیمی 
جلوگیــری کنــد. بــرای رســیدن بــه هــدف محدودکــردن 
ســانتیگراد،  درجــه   2 بــه  حــرارت  درجــه  افزایــش 
ــر  ــه نظ ــرد. ب ــام پذی ــتری انج ــات بیش ــت اقدام ضروریس
مــی رســد بــا ادامــه سیاســت هــای فعلــی، افزایــش درجه 
ــه 3 درجــه ســانتیگراد  ــا پایــان قــرن جــاری ب حــرارت ت
نزدیــک شــود و در ایــن صــورت عــاوه بــر لــزوم محــدود 
ــرای  ــد خــود را ب ــان بای ــرات اقلیمــی، جهانی کــردن تغیی
مواجــه شــدن با تحوالتــی شــگرف در اکوسیســتم و مقابله 
بــا خطراتــی عظیــم کــه ادامــه حیــات بشــر بــر روی کــره 
خاکــی را بــه چالــش جــدی خواهــد کشــاند، آمــاده کنند. 
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اخیــراً دولــت بریتانیــا برنامــه خــود را بــرای توســعه انــرژی تجدیدپذیــر به ویژه انــرژی بادی اعــام کرد که بــر مبنای 
آن تا ســال 2030 میادی، 30% از انرژی الکتریکی مصرفی کشــور توســط توربین های بادی تامین خواهد شــد. این 
برنامــه در راســتای تامیــن انــرژی الکتریکی کشــور با اســتفاده از ســوخت هــای کم کربن تدوین و اعام شــده اســت.
برنامه اعام شــده از ســوی دولت بریتانیا شــامل ســرمایه گذاری 250 میلیون پوندی در صنعت انرژی بادی فراساحلی 
در یــک دهــه بــوده و طبق  اعام منابع رســمی چندین هزار شــغل جدید ایجاد خواهد کرد. در ســال گذشــته، توربین 
هــای بادی مســتقر در خشــکی و فراســاحلی بریتانیــا در مجموع 17% از کل بــرق مصرفی این کشــور را تامین کردند.
برخــی کارشناســان و فعــاالن محیــط زیســت ســوال مــی کننــد چنانچــه قــرار اســت تــا پایــان دهــه جــاری 30% از 
انــرژی الکتریکــی مــورد نیــاز توســط توربیــن های بــادی تامین شــود، مابقــی 70% از چــه منابعی تامین خواهد شــد.
دولــت برتانیــا پیــش بینــی مــی کنــد تــا ســال 2030 میــادی، 30% بــرق مــورد نیــاز عمدتــاً توســط 
نیــروگاه  طریــق  از   %30 و  ای  هســته  هــای  نیــروگاه  توســط   %30 فراســاحلی،  بــادی  هــای  توربیــن 
شــد. خواهــد  تولیــد  هــوا  بــه  آن  پخــش  از  جلوگیــری  و  کربــن  جــذب  فنــاوری  بــا  گازی  هــای 
دولــت بریتانیــا اعــام کــرده اســت کــه قطعــاً بــه هــدف تامیــن 30% بــرق مصرفــی از طریــق توربیــن 
ــی  ــی و قطع ــوز نهای ــته ای هن ــای هس ــروگاه ه ــعه نی ــه توس ــی برنام ــت ول ــد یاف ــت خواه ــادی دس ــای ب ه
ــت.  ــیده اس ــرا نرس ــه اج ــه مرحل ــن ب ــل کرب ــذب کام ــت ج ــا قابلی ــروگاه گازی ب ــچ نی ــون هی ــده و تاکن نش
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ــرژی  ــف ان ــای مختل ــه ه ــر در زمین ــداف فراگی ــا اه ــال 1382 ب ــدای س ــران از ابت ــرژی ای ــی ان ــن علم انجم
ــت  ــرد فعالی ــرد. رویک ــه کار ک ــاز ب ــور آغ ــرژی کش ــن ان ــگران و متخصصی ــرای پژوهش ــی ب ــی علم ــاد کانون و ایج
ــص  ــای متخص ــی نیروه ــعه ی کیف ــرژی و توس ــث ان ــی مباح ــای علم ــبرد و ارتق ــترش، پیش ــن گس ــای انجم ه
ــه  ــزی و بهین ــه ری ــرژی، برنام ــع ان ــای مناب ــه ه ــی در زمین ــی و پژوهش ــور آموزش ــه ام ــیدن ب ــود بخش و بهب
ــات  ــا موضوع ــط ب ــائل مرتب ــرژی و مس ــات ان ــت و خدم ــا، مدیری ــه و تقاض ــای عرض ــش ه ــرژی در بخ ــازی ان س
ــره مــی باشــد.  ــرژی و غی ــر، سیســتم هــای ان ــرژی هــای تجدیدپذی ــرژی، ان ــرژی و محیــط زیســت، اقتصــاد ان ان
ــرژی از  ــوزه ان ــم ح ــازی مفاهی ــج و آگاه س ــتای تروی ــری در راس ــای موث ــته گام ه ــون توانس ــن تاکن ــن انجم ای
طریــق برگــزاری رویدادهــا و کنفرانــس هــا و گردهــم آوری نخبــگان و فرهیختــگان ایــن حــوزه، بــردارد 
اتحادیــه  انجمــن عضــو  ایــن  اســت.   نمــوده  برگــزار  انــرژی  تاکنــون 7 کنفرانــس موفــق در حــوزه  و 
انجمــن هــای انــرژی ایــران و  از انجمــن هــای رتبــه A  در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری اســت.
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