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  دهیچک
روی به جهت اثرات  در سال های اخیر جایگزینی منابع انرژی فسیلی با منابع تجدید پذیر با سرعت باال در جهان شدت گرفته به همین

لتیک انرژی های گذارد،موضوع ژئوپو بر روابط ژئوپولتیکی کشور ها و به تبع آن امنیت انرژی جهانی می چشمگیری که این تغییرات

ده ی جهانی که در ود درباره ی آینججدید پذیر اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.در این مقاله سعی شده با جمع بندی دیدگاه های موت

به نهاد می شود در پایان پیشند،فرصت ها و چالش های این موضوع را بررسی کنیم.جدید پذیر کامال حکم فرما شده اتآن انرژی های 

 های که قبالً و همگذاریعالوه بر سرمایه ،انرژی های تجدید پذیر کامالً حکمفرما شده اند که در آینده ای مانجهت موفقیت کشور

تخراج و فرآوری مواد ستی توجه مضاعفی به صنعت کشف اسشود،بایاکنون در حوزه تاسیس نیروگاههای تجدید پذیر انجام شده و می

 .کمیاب و همچنین بومی سازی تکنولوژی های تولید انرژی های تجدید پذیر بشود

 
 

 انرژی های تجدید پذیر،ژئوپولتیک،مواد حیاتی،ابر شبکه،امنیت انرژی کلیدی: کلمات
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 مقدمه  _1

که روابط قدرت  می باشدحوزه مطالعاتی  ژئوپولتیک ترت دقیق به صور ، می باشدسیاست جغرافیایی  1ژئوپولتیک عنی تحت الفظیم

 .های بزرگ بر سر دسترسی به مکان های جغرافیایی و تسلط بر منابع آنها بررسی می کند

یکی از مهم ترین نیازهای  که واضح است چنانچهکه  دارداهمیت لحاظ  این از اهمیت این حوزه مطالعاتی برای متخصصین حوزه برق

به سر می  2در یک دوره گذار منابع انرژی از سوخت های فسیلی به تجدید پذیر جامعه جهانیاز طرفی  و بشر امروزی انرژی می باشد

این راستا در  خواهد شد.ای از انرژی مورد نیاز کشور ها از منابع انرژی تجدیدپذیر تامین عمده قسمتدر آینده نزدیک  که د به صورتیبر

مقامات مسئول یا طراحان و مهندسین توسط  که منابع تجدیدپذیر پیدا می کنند بالطبع تصمیماتی که  یبا توجه به اهمیت استراتژیک

تواند عواقب و نتایج و ریسک های امنیتی بزرگی را برای آن کشور در آینده ایجاد کند که در زمان میگرفته می شود درگیر این حوزه 

های بادی مورد استفاده در مزارع فرض کنید برای انتخاب توربینمثال برای درک بهتر  د این ریسک ها اصالً ملموس نباشد .حال شای

کند تنها با توجه به مسائل فنی و تکنیکی نوع پیشرفته ای از ای از انرژی آن کشور را تامین میبادی یک کشور که بخش عمده

که این نوع توربین ها با توجه به ساختاری که دارند هزینه و زمان تعمیر و نگهداری ی آنها نسبت به شود های بادی انتخاب میتوربین

ای که وجود دارد این است که در ساختار مغناطیسی اما مسئله باشند اشتهدتوربین های معمولی کمتر می باشد و بهره وری باالتری نیز 

یابی استفاده شده که معادن ،منابع و قدرت و تکنولوژی استخراج تولید آنها در دست کشورهای این نوع از توربین ها از آلیاژها و مواد کم

ای از توربینهای آن کشور از این تکنولوژی استفاده کنند محدودی هست با چنین فرضی و با در نظر گرفتن این موضوع که بخش عمده

وجود آمده می تواند ریسک هایی برای امنیت انرژی و به تبع آن هزینه های  انتخاب این نوع توربین به دلیل وابستگی کامل و انحصار به

 [1].بوجود آوردمالی غیر قابل پیش بینی برای آن کشور 

د. در دیدگاه اول در مجموع سه دیدگاه کلی در رابطه با ژئوپلتیک انرژی های تجدیدپذیر و تغییرات احتمالی در آینده وجود دار

رد و در نتیجه در مقیاس باال بر خالف سوخت های فسیلی اهمیت چندانی نداای از محققان اعتقاد دارند که مکان جغرافیایی دسته

کند و عمالً یبسیاری از ریسک های امنیتی که نتیجه انباشت متمرکز منابع فسیلی در یک موقعیت جغرافیایی هستند کاهش پیدا م

 .ن میرودو یا تعدادی از کشورها از بیایجاد تاثیرات یکجانبه منفی بر قیمت و به تبع آن امنیت انرژی از سوی یک کشور 

تقاد دارند با وجود اما دسته دیگری از محققان با وجود قبول دیدگاه اول دیدگاه رادیکال تری نسبت به این موضوع دارد آن ها اع

کند اما می ااینکه یک سری از ریسک های سنتی سوخت های فسیلی که ناشی از نحوه توزیع جغرافیایی متمرکز آنها هست کاهش پید

چنین معضالت با گسترش انرژی های تجدید پذیر معضالت جدیدی مثل کمبود مواد حیاتی و انحصار در تولید و استخراج آنها و هم

تحت عنوان نفت  عناصر حیاتی ،از منابع  در بعضیانحصار در تکنولوژیهای پیشرفته تجدیدپذیرها به وجود می آید به به صورتی که 

لیرغم حل شدن مشکالت عشده است. البته دیدگاه سومی هم وجود دارد که محققان معتقد به این دیدگاه اعتقاد دارند که  آینده نام برده

های متعددی که برای حلکند اما این چالشها با توجه به راههای جدیدی هم ظهور میهای ناشی از سوخت های فسیلی چالشو ریسک

 [3][2].ند عامل ایجاد ریسک های بزرگ امنیتی بشودآنها وجود دارد در آینده نمی توان

 از چالش ها و فرصت های ژئوپلتیکی انرژی های تجدید پذیر مورد بررسی قرار میگیرند:عدادی تدر ادامه 
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 3حیاتیمواد  _2

می باشند. لیست  به شدت حائز اهمیتیدپذیر های حال حاضر تجداز آلیاژ ها و عناصر هستند که برای تکنولوژی دسته ای حیاتیواد م

سی،توزیع متفاوتی توسط کشور های مطرح جهان منتشر شده که هر کدام با توجه به پارامترها یی مانند ذخایر زمین شناهای 

.برای نمونه تعدادی  ندا... تعدادی از عناصر و آلیاژ ها را در این لیست ها قرار داده و جغرافیایی،مسایل اجتماعی،مسایل زیست محیطی

 : [3]د آن در صنعت انرژی های تجدید پذیر در زیر ذکر شدهاز این مواد به همراه کاربر

 

 پنل های خورشیدی _1_2

 (Eu) 5،یوروپیوم (rP)4پرازئودیمیم همچنین .واد حیاتی در صفحات خورشیدی با تکنولوژی کریستالین نقره و سیلیکون می باشندم

و پایین دگرگونی مورد استفاده در پنل های خورشیدی چهت  7عناصر کمیابی هستند که در فرآیند های باال دگرگونی (Er)6،اربیوم

 [4]خورشیدی به انرژی الکتریکی استفاده می شوند. تبدیل انرژی فوتون های تابش

 توربین های بادی _1_2

به دلیل طراحی سبک تر توربین و همچنین امکان استفاده از مکانیزم   8ستفاده از تکنولوژی توربین های بادی مغناطیس دائما

 (،Dy) 10(،دیسپروزیومNd) 9نئودیوممورد توجه قرار گرفته است.در ساختار این نوع توربین ها از عناصر  direct_drive فشرده

 [4]استفاده شده که جز عناصر کمیاب می باشند.  (Pr) پرازئودیمیم

معادن و منابع عمده آنها یکی از چالش های حال حاضر مواد حیاتی ،کمیاب بودن دسته ای از این مواد می باشد به صورتی که 

مقدار محدودی از این منابع در سایر هر چند  می باشد.درصد این منابع در اختیار دو کشور چین و روسیه  57یعنی چیزی حدود 

کشف شده اما این تمام ماجرا نیست و معضالت اساسی دیگری مثل هزینه و  ...قزاقستان و  ،هند ،استرالیا ،شورها همچون برزیل ک

درصد صنعت مواد  90حدود  لحاظ،به همین  .جداسازی و فرآوری این مواد کمیاب در این زمینه وجود دارد ،تکنولوژی باالی استخراج

با این اوصاف انتظار می رود در آینده نزدیک این  لذازی تا فرآوری آنها در اختیار کشور چین می باشد جداسا و کمیاب از استخراج

میان چین ، اتحادیه اروپا ،آمریکا و ژاپن بشود که صد البته راهکارهایی هم برای جلوگیری از معضالت  یموضوع باعث ایجاد تنش های

مواد کمیاب جدیداً استخراج برای مثال در حوزه منابع  .[4] ,[2]ستا پذیر ارائه شده ناشی از مواد کمیاب در بحث انرژی های تجدید

ابع این مواد از بستر دریا مورد توجه قرار گرفته استخراج از کف دریا عالوه بر اینکه انحصار دو کشور چین و روسیه را در این در زمینه من

درصد است در حالی که منابع سطح  26تا  18در بستر دریا در حدود  11سنگین کمیابشکند از طرفی غلظت عناصر این عناصر می

 [5].زمین چیزی حدود یک درصد می باشد و این خود باعث جذابیت بیشتر استخراج منابع در بستر دریا می شود
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 خودکفایی و استقالل طلبی _3

سترده و متوازن گشد یکی از ویژگی های انرژی تجدید پذیر عدم تمرکز این منابع در محدوده جغرافیایی مشخص و توزیع  چنانچه ذکر

ی سیاسی و آن می باشد به همین دلیل باعث کاهش وابستگی به دولت های خارجی دارنده منابع فسیلی و همچنین کاهش هزینه ها

ا می شود.لذا ز باعث به وجود آمدن یک خودکفایی نسبی در تامین انرژی برای کشور هامنیتی کشورها خواهد شد که این موضوع نی

به کشورهای خارجی شود در تامین انرژی طع وابستگی قتواند باعث خودکفایی و توسعه انرژی های تجدید پذیر در سطح یک کشور می

اشد . تصور کنید داخل یک کشور برد می تواند مشکل زا باشد و در این موبه همین ترتیب این موضوع در سطح کوچکتر هم صادق می

سترده انرژی های ، یک استان یا شهر یا محدوده جغرافیایی کوچکی،به دنبال مخالفت با حکومت مرکزی باشند در این شرایط توسعه گ

ای جدایی طلب و به قویت جریان هتجدید پذیر تقریباً باعث ایجاد خودکفایی در زمینه انرژی می شود که این موضوع می تواند باعث ت

 [3] ,[2].تبع آن ناآرامی و ایجاد ریسک های امنیتی بشود

 

 ابر شبکه ها _4

که بیشتر  می باشدو آن نوسانات در تولید  رند عموما درگیر یک چالش نیز هستندنرژی های تجدید پذیر علیرغم تمامی مزایای که داا

های بادی وابسته به وزش باد و شرایط جوی تولید توربینوابسته به عوامل جوی و جغرافیایی می باشد. مثالً چنانچه واضح هست میزان 

 .کندمناسب می باشد یا سلول های خورشیدی بسته به موقعیت جغرافیایی در طول سال میزان متفاوتی انرژی تولید می

می باشد این ها  وح جغرافیایی وسیع مانند کشور ها و قارههای موثر برای حل این مشکل اتصال شبکه های برق در سطیکی از راه 

طبق مطالعاتی که . دهد های تامین انرژی را نیز به شدت کاهش میروش عالوه بر حل مشکالت نوسانات تولید تجدیدپذیرها هزینه

انجام شده نشان داده شده که در صورتی که تامین انرژی کشور از انرژی های تجدید پذیر فقط در داخل مرزهای آن کشور محدود شود 

در  کاملدرصد افزایش می یابند یا به طور مشابه ثابت شده که هزینه کشورهای متقاضی خودکفایی  122توسط هزینه ها به طور م

درصد افزایش پیدا می نماید که رقم  130تولید از طریق انرژی های تجدیدپذیر، نسبت به حالتی که تبادل بین المللی داشته باشند 

 .قابل توجهی می باشد

می شود در آینده به دلیل وابستگی متقابل بین کشورهایی که در یک محدوده جغرافیایی یا یک منطقه قرار دارند لذا پیش بینی 

  [7] ,[6] ,[3]–[1].توزیع پیدا کنندو بر اساس ابر شبکه ها ای شود ،قدرت های جهانی آینده به صورت منطقهایجاد می
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 جمع بندی و نتیجه گیری _5

دی وبه تبع آن کامل توسعه یافته باشند شاهد رشد شدید اقتصا یش بینی می شود در آینده ای که انرژی های تجدیدپذیر به صورتپ

های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر ، تجهیزات آنها و تبدیل شدن به قدرت های جهانی برای کشورهای پیشرو در زمینه فناوری

ننده فعلی سوخت ی کشورهای صادرکهمچنین کشورهای صاحب منابع کمیاب و حیاتی و تکنولوژی استخراج و تولید آنها باشیم . از طرف

جه ریسک های فسیلی که اقتصاد آنها تنها مبتنی بر صادرات سوخت های فسیلی هست دچار ضعف های شدید خواهند شد و در نتی

 .های امنیتی و سیاسی زیادی برای آنها در آینده وجود خواهد داشت

 ا و مشوق های سنگین و زیادی که کشورهای عضو سازمانبحث دیگری که مطرح هست گفته شده با توجه به سیاست گذاری ه 

 OCED12(سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) اند این خود باعث باز در زمینه انرژی های تجدید پذیرو کربن زدایی در صنایع گذاشته

و پتروشیمی خواهد شد که در شدن بازار جدیدی در جنوب شرقی آسیا و آمریکای التین برای کشورهای صادر کننده مواد پاالیشگاهی 

 [9][8].کوتاه مدت می تواند منابع مالی خوبی برای این کشورها داشته باشد وباعث رشد سریع اقتصادی در این کشور ها بشود

عالوه بر  ،اند انرژی های تجدید پذیر کامالً حکمفرما شده که در آینده ای ماندر پایان به نظر می رسد به جهت موفقیت کشور

شود،بایستی توجه مضاعفی به صنعت های که قبالً و هم اکنون در حوزه تاسیس نیروگاههای تجدید پذیر انجام شده و میگذاریسرمایه

 .کشف استخراج و فرآوری مواد کمیاب و همچنین بومی سازی تکنولوژی های تولید انرژی های تجدید پذیر بشود
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