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انرژیهایتجدیدپذیرواشتغال


آلودگی هوا و تغییر اقلنینم در سنالهنای اخنینر بنه ینکنی از

انرژی مصرفی همه ساکنان بشر طی یک سال است.

چالاهای جدی بشر تبدیل شده است .استناناده روزافناون از

نمایان شدن پیامدهای تغییر اقلیم و ارزان شدن فننناوریهنای

انرژیهای فسیلی و افاایا آلودگیهای ناشی از آن ،حیات کنره

تجدیدپذیر در دهه اخیر به رشد پرشتاب انرژیهای تجدیدپذیر

زمین را تهدید میکند و چارهای جا کناهنا مصنرن اننرژی و

منجر شده است .تا پاینان سنال  2112بنینا از  1101هناار

جایگاینی انرژیهای پاک و تجدیدپذیر برای انسان باقی نماننده

مگاوات مولد برقی تجدیدپذیر در جهان نصب شده است کنه از

است .از سوی دیگر ،محدودیت منابع انرژی فسیلی نینا عنامنل

سال  2112نادیک به  2برابر شده است (شکل .)1

دیگری است که ما را بنه سنوی بنهنرهگنینری از اننرژیهنای

همانطور که در شکل  1دیده میشود ،برق بادی و خورشیندی

تجدیدپذیر بیپایان سوق منیدهند .حنتنی اگنر پنینامندهنای

بیشترین سهم را در برق تجدیدپذینر دارنند (در منجنمنو 02

زیستمحیطی سوزاندن منابع فسیلی را در نظر نگیریم ،دینر ینا

درصد ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر) .توربینهای بادی به تنهاینی

زود باید به انرژیهای تجدیدپذیر روی بیاوریم .منننابنع اننرژی

حدود  01درصد ظرفیت برق تجدیدپذیر جنهنان را تشنکنینل

کشف شده فسیلی تنها چند دهه دیگر میتواند انرژی مورد نیاز

میدهند .با وجود این حجم عظیم توربینهای بادی مننصنوبنه،

بشر را تأمین کند در حالی که باد و خورشید هر سال صندهنا و

همچنان نصب آنها رشدی پرشنتناب دارد و در طنی  11سنال

هااران برابر انرژی مصرفی بشر را به انسان ارزاننی منیکننننند.

گذشته به طور متوسط ساالنه بیا از  11درصد رشد داشتهانند

انرژی که خورشید طی یک ساعت به زمین میتاباند ،معادل کل

(شکل  .)2با وجود سابقهای بیا از دو دهنه از نصنب اولنینن
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شکل  .1ظرفیت مولدهای برق تجدیدپذیر جهان دردهه اخیر

شکل  .2روند توربینهای بادی منصوبه جهان

دست

ه ه ف ن مه وسعه ششم

درص ی ن
م

هه ی

ی سهم

 ،مستلزم نصب دس کم

ور ن دی مول خورش ی س .
 0شغل

حقق ن ه ف ش ز

د م شود.

ر

توربین بادی تنها  121مگاوات توربنینن

نقا مهمی را ایاا میکند ( .)%40که در

تجدیدپذینر در سنال  2112بنوده کنه

بادی در کشور نصب شده است.

حالی که سهم کشورهای در حال توسعه

سرمایهگذاری در آن بیشتر از سال قبنل

مولدهای خورشیدی هر چند در گذشتنه

در سننال  2112تنننننهننا  %22کننل

بوده است .این امر حاکی از آن است که

نه چندان دور به واسنطنه گنران بنودن

سرمایهگذاریها بوده است .از این حجنم

انرژی خورشیدی در آیننندهای ننادینک

نسبی فناوری آن با اقبالی اندکنی روبنرو

عظیم سرمایهگذاری ،بیا از  11درصند

اصلیترین منبع تجدیدپذیر خواهد بود و

بودند ،اما با رقابتی تر شدن هاینه نصنب

آن در برق بادی و خنورشنیندی اننجنا

سرمایهها هر چه بیشتر به سنمنت اینن

آنها رشدی به شدت پرشتاب دارند ،در

میشود .انرژی خورشیدی تنها فننناوری

انرژی گسیل خواهد شد.

 11سال گذشته ساالنه حدود 01درصد
به ظرفیت مولدهای خورشیندی افناوده
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سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذینر
در دهه گذشته رشد قابلتوجهی داشتنه
 2112به  201میلنینارد دالر در سنال

0

0

311

00

0

10%

نکته مهمتر در سرمایهگذاری ،تنغنینینر
تدرینجنی النگنوی سنرمناینهگنذاری از

کشورهای در حال توسعه
کشورهای توسعه یافته
چین

% 40

111

حال توسعه است .اکنون بنینا از %01

][

01

کشورهای در حال توسعه
کشورهای توسعه یافته
چین

سرمایهگنذاریهنای تنجندیندپنذینر در
میگیرد که البته چین در اینن بن نا

211
101

کشورهای توسعهیافته به کشنورهنای در

کشنورهنای در حننال تنوسننعنه صننورت

201

2112

2110

2110

2114

1
2113

2112

2111

2111

2111

2110

شکل  .4روند سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر

2112

م ل رد د ر

12%

است و از  101مینلنینارد دالر در سنال
 2112رسیده است (شکل .)4

11%
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وضعیتاشتغالوبیکاریدرایران
طبق گاارشهای مرکا آمار ایران از سال
 1304تا  1310بالغ بر  1222میلیون نار
بر جمعیت در سن کار ( 21 - 04سنال)
افاوده شده است .این در حالی است کنه
در این مدت تنها  423میلیون ننانر بنر
تعداد شاغالن افاوده شده است .با اینن
حال همواره نرخ بیکاری بین  11تا 12
درصد نوسان داشتنه اسنت و تنعنداد
بیکاران کمابیا حدود  3میلیون ننانر
ثابت مانده است .چگونه چننینن امنری
ممکن است که با ایجاد اشتنغنال بنرای
کمتر از  20درصد افرادی که به سن کار
وارد شدهاند ،بر بیکاران افاوده نشود؟
پاسخ به این پرسا را باید در کناهنا
نرخ مشارکت اقتصادی افراد در سن کنار
جستجو کرد .در سال  1304بیا از 04
درصد افراد در سن کار فعال (شاغل و ینا
جویای کار) بودند ،در حالی که در سنال
 1310این رقم به کمتر از  01درصند
رسیده است .این اتااق از دو مسینر رخ
داده است ،نا امید کردن افراد جویای کار
و پیوستن به آنها به خیل غنینرفنعناالن.
بیا از  00درصد بیکاران بیا از  0مناه
است که به دنبال کار هستند و کناری
نیافتهانند .مسنینر دو تنحنصنینالت
دانشگاهی است که باعث تعویق ورود بنه
بازار کار میشود .این امر باعث پنننهنان
شدن ماصل بیکناری تنحنت پنوشنا
تحصیل میشود و در آیندهای ننادینک
بحران بیکاری به شکلی جدی تنر بنروز
میکند.
در حال حاضر نرخ بیکاری در بین جوانان

و افراد با تحصیالت دانشگاهی بیا از دو
برابر میانگین نرخ بیکاری است.
در سال  ،1310بیا از  01درصد افنراد
با تحصیالت دانشگاهی شغلی نداشتهانند
و به دنبال کار نیا نبودهاند.
با توجه به مطالب مورد اشناره در بناال،
کشور با پدیده بیکاری پنهان شندیندی
مواجه است .اگر ب واهیم نرخ مشنارکنت
اقتصادی را به سال  1304بازگردانیم که
البته در مقایسه با دیگر کشورها و هندن
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داریم .با چنین رویکردی ننرخ واقنعنی
بیکاری بسیار فراتر از چیای اسنت کنه
هر سال اعال میشود و اکنون به بینا
از  10درصد رسیده است.
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اشتغالزاییباتوسعهانرژیهایتجدیدپذیردرایران

در سال  2112حدود  020منینلنینون ننانر در فننناوریهنای

به این که ساخت سلولهای خورشیدی بیشتر مشاغل منرحنلنه

تجدیدپذیر اشتغال داشتهاند که نسبت به سال قبل بنینا از 0

ساخت را شامل میشود ،ب ا قابل توجهی از مشاغل مرحنلنه

درصد رشد داشته است .از این میاان حدود  021میلیون نار آن

ساخت نیا در ایران خواهد بود .با استااده از پتنانسنینل کشنور

در ب ا برق و حرارت تجدیدپذیر شاغل بودهاند (شکل .)2

میتوان پروژههای توسعه نیروگاههای خورشیدی منطقه نینا از

محاسبات اولیه نشان میدهد که به طور متوسنط بنه ازای هنر

محصوالت تولید ایران استااده کنند و به این ترتیب شغنلهنای

مگاوات برق بادی حدود  2شغل و برق خورشیدی  0شغل ایجاد

بیشتری نسبت به ظرفیت منصوبه در ایران ایجاد کرد.

شده است .این مقدار در کشورهای م تلف با توجه به فننناوری

توربینهای بادی در مرحله ساخت نادیک به  00درصد مشاغل

مورد استااده ،پراکندگی ،نسبت توسعه و بهرهبرداری و فرهننگ

ایجاد شده را به خود اختصاص میدهننند .بنا تنوسنعنه نصنب

کاری متااوت است و گاهی تا  2برابر متوسط نیا میشود.

نیروگاههای بادی ،ساخت برج و پنره بنه دالینل اقنتنصنادی و

در نیروگاه منجیل با ظرفیت حدود  12مگاوات بیا از  02نانر

دشواری حمل به ایران منتقل میشود و به این ترتینب بن نا

شاغل هستند .در این رقم ،تنها کارکنان رسمنی لنحناد شنده

قابل توجهی از مشاغل ساخت نیا در ایران خواهد بود.

است و کارکنان پیمانی که از طریق پیمانکار در شرکت شناغنل

با توجه به هدن برنامه توسعه ششم مبنی بر سهنم  0درصندی

هستند و مشاغل غیرمستقیم در نظر گرفته نشندهانند .بنه اینن

ظرفیت مولدهای تجدیدپذیر تا پایان برنامه ،الز اسنت 0111

ترتیب تعداد شاغالن ب ا بهرهبرداری نیروگاه بادی کشنور1 ،

مگاوات مولد تجدیدپذیر در کشور نصب شود .با توجه به ننقنا

نار به ازای هر مگاوات است .در حالی که این رقم در دنینا 122

پررنگ نیروگاههای خورشیدی در پیکسایی ،کاها تنلنانات و

در نظر گرفته میشود .به این ترتیب ،به احتمال بسینار تنعنداد

همچنین سرعت نصب آنها ،توصیه میشود که دستِکم 2111

مشاغل ایجاد شده با توسعه انرژیهای تجدیدپذینر در اینران از

مگاوات از مولدهای تجدیدپذینر بنه منولندهنای خنورشنیندی

متوسط آن در جهان بسیار بیشتر خواهد بود.

اختصاص یابد .به این ترتیب انتظار میرود تا پایان برنامه ششنم

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت ،ایجاد شغل در مراحنل

بالغ بر  41111شغل جدید ایجاد شود (شکل  .)0با تنوجنه بنه

م تلف ساخت ،نصب و بهرهبرداری است .بررسیهای جنهناننی

این که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای آتی همچننان

حاکی از آن است که در مولدهای خورشیدی بیا از نینمنی از

تداو خواهد داشت ،شغلهای ایجاد شده پایدار خواهند بود.

مشاغل ایجاد شده در مراحل نصب و بهرهبرداری است .با توجنه
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