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امید به بهبود زندگی با توسعه صنعت برق
در جنوب آفریقا

کشورهای جنوب صحرای آفریقا سرشار از منابع انرژی هستند ،اما توانایی بهره برداری از این منابع برای تامین انرژی الزم را
ندارند .سرمایه گذاری برای دستیابی به انرژی قابل اطمینان ،مقرون به صرفه و در دسترس در این منطقه که 13درصداز جمعیت
جهان را در خود جای داده و تنها حدود 4درصد از انرژی تولیده شده در جهان را استفاده می کند ،بستگی به فراهم آوردن بستر های
موردنیاز برای توسعه در بخش های مختلف دارد .در حال حاضر بسیاری از دولت ها تالشهایی برای مقابله با موانع قانونی و سیاسی
متعددی که بر سر راه سرمایه گذاری برای تامین انرژی در این منطقه وجود دارد ،انجام می دهند .عالوه بر این نبود زیرساخت های
کافی در حوزه انرژی ،سدی در برابر بهبود سریع شرایط توسعه صنعت برق و بهبود کیفیت و استانداردهای زندگی به وجود آورده
است .در اطالعات جمع آوری شده برای گزارش ویژه چشم انداز جهانی انرژی  -تصویری جامع از شرایط امروز بخش انرژی
کشورهای جنوب صحرای آفریقا و چشم انداز آن در بستر جهانی را ارائه داده و دراین گزارش بر کمبود شدید خدمات مدرن انرژی
در بسیاری از این کشورها تاکید شده است .این تصویر به طور گسترده ای در مناطق مختلف منطقه متفاوت است ،با این حال در
کشورهای جنوب صحرای آفریقا به طور کل ،تنها  290میلیون از  915میلیون نفر به برق دسترسی دارند و تعداد جمعیت بدون
دسترسی به برق در حال افزایش است .با وجود سرعت باالی رشد جمعیت ،همچنان تالش برای گسترش دسترسی به برق در
جریان است .اگر چه سرمایه گذاری در عرضه انرژی های نو در حال افزایش است ،از هر سه دالری که از سال  2000به بعد به بخش
انرژی کشورهای جنوب صحرای آفریقا اختصاص داده اند 2 ،دالر آن صرف توسعه منابع برای صادرات شده است.
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پیام توزیع
برق

قدرتی برای شکل دادن به آینده

کمبـود شـدید زیرسـاخت هـای ضـروری صنعـت بـرق ،تلاش بـرای
رسـیدن به توسـعه اجتماعی و اقتصادی سـریع تـر را تحت تاثیر خـود قرار
داده اسـت .برای اقلیتی که امروز از اتصال شـبکه برق بهره مـی برند ،عرضه
برق اغلـب نامطمئن اسـت ،از این رو نیـاز گسـترده و هر چند پـر هزینه ای
برای اسـتفاده خصوصـی از ژنراتورهـای جایگزیـن در زمان قطعـی برق که
توسـط موتور دیزل یـا بنزیـن کار میکننـد ،وجـود دارد .تعرفه هـای برق
در بسـیاری از موارد ،در سـطح باالترین تعرفـه های جهانی قرار داشـته  .در
کشـور آفریقای جنوبی ،تلفات در شـبکه های انتقال و توزیـع که تجهیزات
و نگهـداری ضعیفـی دارد ،دو برابر میانگین جهانی اسـت.
بـا اجـرای برنامـه هـای اصالحـات  ،رونـد بهبـود بهـره وری و ورود
سـرمایههای جدیـد از جملـه جـذب سـرمایه گـذاران خصوصـی شـروع
و افزایـش چهـار برابـری ظرفیـت تولیـد متناسـب بـا ظرفیـت شـبکه در
سـناریوی اصلـی  2040در نظـر گرفته شـده اسـت .در این میان سـاکنان
مناطـق شـهری از بهبـود پوشـش دهـی و قابلیـت اطمینـان تامیـن بـرق
متمرکز ،بیشـتر و بهتر بهره می برنـد .در مناطق دیگر ،شـبکه های کوچک
و سیسـتم های خارج از شـبکه ،بـرق را تنها بـه  70درصد از کسـانی که در
مناطق روسـتایی سـاکن هسـتند ،ارائه میدهد .نمونه های موفـق اجرایی
و بهکارگیری سیاسـت ها و برنامه های توسـعه بـرق ،مانند نمونـه هایی در
غنـا و روانـدا ،بیانگر کاهـش تعـداد افراد بـدون دسترسـی به برق در سـال
 2020اسـت .بهطوریکـه پیشبینـی میشـود تـا سـال  ،2040جمعیتی
حدود  950میلیـون نفـر از خدمات بـرق بهره منـد خواهند شـد .این خود
قدمـی بـزرگ و رو بـه جلو اسـت ،امـا کافی نیسـت .چـرا کـه بیـش از نیم
میلیارد نفر از مـردم که به طـور عمـده در مناطق روسـتایی قـرار دارند ،در
سـال  2040بـدون برق باقـی خواهند مانـد .میـزان تقاضای بـرق در اغلب
نواحی آفریقـا به قابل دسـترس بـودن و تـوان تامیـن آن بسـتگی دارد .در
نتیجه مـردم نیز یا امکان دسترسـی بـه انـرژی ندارند و یـا به انـدازه ای که
می خواهند بـرق مصرف کنند ،در دسـترس نیسـت .از آنجا کـه تقاضاهای
بـرآورده نشـده در داده های عرضـه و مصرف بـرق ثبت نمیشـود ،بنابراین
انـدازه گیـری واقعـی و کلی تقاضـای برق را بسـیار دشـوار می سـازد.
از ابتـدای دهه گذشـته تا کنـون ،تقاضـای بـرق در کشـورهای جنوب
صحرای آفریقـا افزایش بیش از  35درصد داشـته اشـت .در واقـع تقاضای
برق تنها یکی از کشـورهای جنوب صحـرای آفریقا فراتـر از میزان تقاضای
شـهری اروپایـی ماننـد لندن اسـت .سـرانه تقاضـای بـرق در کشـورهای
جنـوب صحـرای آفریقا تا حـد زیادی طـی دهه گذشـته با در نظـر گرفتن
کل سـطوح مصرف که همگام با جمعیـت رو به افزایش اسـت ،بدون تغییر
(نزدیک به  400کیلووات سـاعت ) باقی مانده اسـت .این پاییـن ترین نرخ
مصرف سـرانه در چنین منطقـه بزرگـی از جهان اسـت .به تعبیـری دیگر
75درصد کمتـر از آسـیای در حال توسـعه و کمتر از بـرق مورد نیـاز برای
روشـن نگاه داشـتن یک المپ  50واتـی به طور مـداوم به مدت یک سـال
اسـت .به بیان دیگـر می تـوان گفت تقاضای سـرانه بـرق در شـمال آفریقا
نسـبت به اوایل دهه گذشـته بیـش از  80درصـد افزایـش داشـته و از مرز

38

 1500کیلو وات سـاعت گذشـته است.
در سـالهای اخیر در آفریقا میـزان برق تولیدی متناسـب با گسـترش
شـبکه برق پیوسـته رو بـه افزایش بـوده و بـه رقـم  158گیگاوات رسـیده
اسـت .برق تولیـد شـده مبتنی بـر ظرفیـت شـبکه در کشـورهای جنوب
صحرای آفریقـا از حدود  68گیگاوات در سـال  2000بـه  GW 90افزایش
یافته اسـت ،بـا احتسـاب آفریقـای جنوبی که بـه تنهایـی حـدود نیمی از
کل این مقـدار را به خـود اختصاص داده اسـت .ظرفیـت تولید با اسـتفاده
از سـوخت زغـال سـنگ  45درصـد از کل تولیـد بـرق کشـورهای جنوب
صحرای آفریقا بوده اسـت ،بـه دنبال آن تولید بـرق آبـی (22درصد) ،نفت
(17درصد) ،بویلرهای گاز (14درصد) ،هسـته ای (2درصـد) و انرژی های
تجدید پذیـر دیگر (کمتـر از 1درصـد) در تولیـد برق نقـش داشـته اند .تا
همین اواخر ،کشـورها سیسـتم هـای برق خـود را تـا حد زیادی مسـتقل
از یکدیگـر و بـا تمرکز بـر منابـع و بازارهـای داخلـی توسـعه داده انـد ،اما
اسـتفاده از منابع متمرکز ماننـد منابع بـزرگ تولید برق آبی ،بـرای حضور
در بازارهـای بزرگتر ،همـکاری منطقـه ای را افزایش داده اسـت .در حالی
کـه در مراحل مختلـف رونـد توسـعه ،سـازمان همـکاری بـرق در جنوب
آفریقـا ( که با داشـتن شـبکه برق مشـترک میـان کشـورهای ایـن حوزه
از بـازار و امکانات مشـترک بـرق بهره مـی برند) بـه دنبال افزایـش قدرت
منطقـه ای بـرای تقویت یکپارچگـی از طریـق برنامه ریزی های مشـترک
و بهبـود ارتباط بـا اعضایسـازمان بوده اسـت .به طـوری که نقـش مهمی
در گسـترش اخیر ظرفیت تولیـد در این منطقه ایفـا کرده اسـت .عالوه بر
ظرفیت مربوط به شـبکه اصلی ،توسـعه شـبکه های کوچک (سیستمهای
شـبکه کوچک رابط میان مصـرف کنندگان کوچک هسـتند اما به شـبکه
های منطقـه ای بزرگتر متصل نیسـتند) و سیسـتم هـای خارج از شـبکه
(سیسـتم های مسـتقل برق بـرای مصـارف شـخصی) نیـز در حال رشـد
اسـت.
در کشـورهای جنوب صحـرای آفریقا ،میـزان بهره مندی از بـرق به طور
قابل توجهی پایین تر از سـطحی اسـت که بتوان برای بهبـود ظرفیت نصب
شـده در این نواحی طرح هایـی پیشـنهاد داد .یکی از دالیل مهم این اسـت
که میـزان ظرفیت عملی با توجه به سـطح کیفـی پایین تعمیـر و نگهداری
که موجب ایجاد خلل در سیسـتم نیروگاهی میشـود ،بسـیار کمتـر از کل
ظرفیت نصب شـده مـی باشـد .بسـیاری از پـروژه هـای بازسـازی در حال
انجـام اسـت ،امـا ظرفیـت هـای از دسـت رفتـه در این بازسـازی هـا هرگز
راهانـدازی مجـدد نخواهد شـد .بهبـود عملکـرد نیروگاههای موجـود یکی
از مقرون بـه صرفه تریـن و بهتریـن راه های بهبود و گسـترش برق رسـانی
اسـت .از عوامل دیگری کـه ظرفیت عملـی نیـروگاه ها را کاهـش میدهد،
می توان بـه عـدم تامین سـوخت مطمئـن (بویـژه گاز) ،عملکـرد ناکارآمد
شـبکه و ظرفیت انتقـال ناکافی اشـاره کرد.

برق خارج از شبکه در آفریقای جنوبی

اسـتفاده از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر ،نقشـی کلیـدی در برنامـه های
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جـاری دولت بـرای توسـعه بـرق و اسـتفاده  2میلیارد مشـترک  ،بـا هدف
ارائه برق بـه همه خانـواده هـا در آفریقـای جنوبی ایفـا می کنـد .رگوالتور
ملی برق ( )NERبـا راهبری مراحـل دو برنامه حـوزه انـرژی تجدید پذیر،
تمرکـز اصلی خـود را بـر روی پـروژه هـای بـرق غیر شـبکه ای و سیسـتم
هـای ترکیبـی مینی شـبکه معطوف کـرده اسـت .بهطـوری که بر اسـاس
برنامههـای غیر شـبکه ای ،در حال حاضر چهار شـرکت ارائه سیسـتم های
خانگـی خورشـیدی ( )SHSدر چهـار منطقـه را به عهـده دارند.
مدل «کاهـش هزینه در خدمـات» در آفریقـای جنوبی به طوری اسـت
که ارائـه دهندگان خدمـات غیر شـبکه ای و یـا صاحبان امتیـاز عرضه برق
به مشـتریان در یک منطقه خـاص  ،امتیاز بـرق را عرضه میکننـد  .در این
حالت برق هنوز هـم از طریق  SHSعرضه میشـود ،اما مشـترک یا خانوار،
صاحب تجهیزات نیسـت و تنها پرداخت هزینه خدمـات را به صورت ماهانه
بر عهـده دارد .بنابر این اجـرا ،تعمیرات و نگهـداری تجهیزات بـه عهده ارائه
دهنده خدمات اسـت و تنها با پرداخـت ماهانه مشـترک از مجموع خدمات
بهـره منـد میشـود .این سیسـتم بـرق بـه انـدازه کافی بـرای چهار شـعله
المـپ  ،رادیـو ،تلویزیون سـیاه و سـفید و امـکان شـارژ باتری تلفـن همراه
کافی اسـت.

مدیریت تقاضا در آفریقای جنوبی

سـازمان ملی تامین برق آفریقای جنوبی  ESKOMکه در سـال 1923
توسـط دولـت اتحادیـه آفریقـای جنوبی با عنـوان کمیسـیون تامیـن برق
تاسـیس شـد ،از طریق همکاری بـا وزارت معـدن و انـرژی و رگوالتور ملی
برق درحـال مدیریت تقاضـا در کشـور آفریقای جنوبی اسـت.
آفریقای جنوبـی از جمله چند کشـوری در جهان اسـت که بـرای بهبود
بهره وری انـرژی اهـداف جامعی را تعیین کرده اسـت.
بـرق در آفریقـای جنوبـی تـا حـد زیـادی از نیروگاههـای حرارتـی و با
صـرف مقادیـر زیـادی از زغـال سـنگ تولیـد میشـود .رشـد اقتصـادی
آفریقـای جنوبـی موجـب افزایـش اوج تقاضـای بـرق و رسـیدن بـه رقـم
افزایش  15درصدی به طور سـاالنه شـده اسـت .رشـد اوج تقاضا  ،توانایی
سـازمان  ESKOMبـرای تامین بـرق در طول ایـن دوره را کاهـش داده و
بـرای تامین بـرق ،افزایش ظرفیـت تولید ضـروری و اجتناب ناپذیر اسـت.
مدیریـت تقاضـا در نظـر دارد در دوره ای  20سـاله میـزان  4255مگاوات

صرفه جویـی در مصـرف داشـته باشـد .این مقـدار برابـر با ظرفیـت تولید
یـک نیـروگاه بزرگ اسـت.
مدیریت تقاضا اشـاره به برنامـه های مشـترک با هدف کاهـش تقاضای
بـرق از طریق ترویج اسـتفاده درسـت و بهینه انرژی بـرق ،به ویـژه در زمان
اوج تقاضـا دارد .اسـتراتژی مدیریـت تقاضـای  ESKOMمتشـکل از دو
رویکرد بـرای کاهش تقاضای بـرق در سـاعات اوج مصـرف (10:00-7:00
و  )18:00 -20:00بـا تغییـر بـار بـه دوره خـارج از اوج مصـرف و همچنین
کاهـش کلـی مصـرف بـرق از طریـق نصـب و راه انـدازی تجهیـزات انرژی
کارآمد و فرآیندهای بهینه سـازی اسـت .پـروژه های مدیریـت تقاضا اغلب
شـامل ترکیبی از هـر دو روش یعنی ممیـزی انرژی برای مشـتریان تجاری
و صنعتی و نصـب و راه اندازی تجهیـزات کاهنده مصرف انـرژی برای ایجاد
صرفـه جویی اسـت.

مراکز انرژی متمرکز

وزارت معـدن و انـرژی ( )DMEبرنامه مرکـز یکپارچه انـرژی ( )IECرا
در سـال  2002به عنوان بخشـی از سـهم خـود در برنامه یکپارچه توسـعه
پایدار روسـتایی در حمایت از اسـتراتژی دولت در ارائه خدمات و ریشهکنی
فقر آغـاز کرده اسـت.
ایـن برنامه محرومیـت زدایـی مناطق گره خـورده بـا فقر را که از سـوی
رئیس جمهور مشـخص شـده اسـت هـدف قـرار میدهـد .ایـن مناطق در
کانـون اصلی سیاسـت هـای دولـت بـرای بهبـود منابـع انـرژی خانگی در
آفریقـای جنوبی و بـه تبـع آن بهبود شـرایط زندگـی قـرار دارند.
از این رو  DMEسـه دفتـر منطقه ای انـرژی (در لیمپوپـو ،کوازولو ناتال
و ایسـترن کیپ) برای تسـریع در ارائه خدمـات انرژی به مناطق روسـتایی
تاسـیس کرده است.
در حال حاضر سـه مرکـز انـرژی یکپارچه یعنـی گاالگادی ،اشـانه و کابا
مدینـی وجـود دارد و  DMEدر حال آماده سـازی یک اسـتراتژی مناسـب
برای راه اندازی و اداره مراکز بیشـتر اسـت .ایـن مراکز به صـورت تعاونی در
جامعه محلی ایجاد می شـوند و خروجـی فروش محصوالت انـرژی با هدف
کاهش فقر ،ایجاد شـغل و ظرفیت سـازی اسـت.
اینک مردم سـاکن در کشـورهای جنوب صحرای آفریقا در انتظار بهبود
شـرایط زندگی با توسـعه زیر سـاخت های صنعت برق هستند.
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