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 هایانرژیتعاونی

خلق «نویسد:  می »انقالب انرژی«هووارد گلر در کتاب 
های برق روستایی، یک استراتژی برای توسعه  تعاونی

های برق  شبکه برق در مناطق روستایی است ... تعاونی
های غیر انتفاعی با  روستایی، که به عنوان سازمان

کنند، خدمات  می  دسترسی به سرمایه ارزان قیمت فعالیت
اند ... تأسیس  برق را در مناطق روستایی توسعه داده

های برق روستایی به عنوان بخشی از اصالح  تعاونی
تواند به توسعه خدمات برق و استفاده از  می  بخش نیرو
های انرژی تجدیدپذیر در مناطق روستایی  تکنولوژی

(. بر 2002)گلر،  »کشورهای در حال توسعه کمک نماید
های انرژی به  توان گفت فعالیت تعاونی می  این اساس

سطوحی خاص از توسعه یافتگی در کشورها محدود 
در بهبود پایداری شبکه برق، درآمدزایی   شود و همواره  نمی

برای روستاییان، فقر زدایی از مناطق محروم و بهبود 
کیفیت محیط زیست از کانال تشویق به بهره برداری از 

تواند ایفای نقش  منابع تجدیدپذیر جهت تولید برق، می
 نماید.

شوند  می  هایی تعریف های انرژی به عنوان تعاونی تعاونی
که برای هدف تولید، فروش، مصرف یا توزیع انرژی یا 

شوند. اعضا از   دیگر خدمات مرتبط با این حوزه تشکیل
های انرژی نیاز مشترکشان به برق و خدمات  طریق تعاونی

  های مدرن و تجدیدپذیر را با صرفه قیمتی مرتفع انرژی
های انرژی تولید  فرم   کنند. انرژی تجدیدپذیر به تمامی می

شود و  می  شده به صورت پایدار از منابع تجدیدپذیر اطالق
های آبی،  تنها به انرژی زیستی، زمین گرمایی، توربین

انرژی اقیانوسی شامل انرژی تولید شده از جزر و مد دریا، 
امواج و گرمای آب، انرژی خورشیدی و انرژی باد، محدود 

 .(International Labour Office)شود   نمی

سازمان  2002، بر اساس گزارش سال CIAبه نقل از 
درصد از جمعیت جهان دسترسی به خدمات  22ملل، 

انرژی تجدیدپذیر ندارند. این گزارش مزایای اصلی 
های انرژی از قبیل هزینه پایین، درآمد خوب، الهام  تعاونی

بخشیدن به آحاد جامعه، تولید برق از انرژی تجدیدپذیر و 
کند. این گزارش  می  فراهم کردن خدمات پایدار را برجسته

ها چطور باعث تغییر شکل  دهد که تعاونی می  توضیح
  اند.  گزارش بخش انرژی و به صورت از پایین به باال شده

ها به عنوان کسب و کارهای جمع  افزاید که تعاونی می
محور، امکان کنترل محلی مسائل مرتبط با انرژی را 
فراهم و الگوی موفقی برای رساندن برق به مناطق 

 کنند. می  روستایی را ارائه

 های انرژی تقسیم بندی تعاونی

های انرژی تحت عنوان تقسیم بندی ساختاری بر  تعاونی
شوند. این چهار معیار  می  معیار گروه بندی 4مبنای 

ها در  عبارتند از نوع الگوی تعاون، منبع انرژی، فعالیت
زنجیره ارزش و بازیگران، که در ادامه هر کدام از این 

 International Labour)شود    ها تشریح می معیار

Office). 

یعنی تعاونی مصرف کننده تنوع الگوی تعاون:   -9

های تولید کننده  انرژی، تعاونی تولید کننده انرژی، تعاونی
 های خدمات انرژی. کننده انرژی و تعاونی و مصرف

های خورشیدی،  یعنی تعاونیمنبع انرژی:   -4

های حرارتی با سوخت چوب،  های بادی، نیروگاه تعاونی
های انرژی  های روستایی زیست انرژی و تعاونی تعاونی

 تجدید پذیر.

یعنی ها و جایگاه در زنجیره ارزش:  فعالیت -9

های پیش  های خرید، تعاونی های کارگری، تعاونی تعاونی
 های مجازی. های نیروگاه برق، شبکه تولید، تعاونی

بازیگران یا مالکان و خدمات فراهم شده:  -2
های برق روستایی، سرمایه  های برق، تعاونی یعنی تعاونی

های در مالکیت مصرف  های جامعه محور، نیروگاه گذاری
 های تجاری. های کشاورزی، انجمن کننده، تعاونی

 ها در تولید و توزیع انرژی مزایای تعاونی

این نهادها اغلب کسب و کارهایی اجتماع محور هستند و 
های انرژی را  بنابراین کنترل محلی بر مسائل و چالش

آورند؛ همچنین الگوی موفقی را برای برق  می  فراهم
توانند به طور مؤثری  می  دهند و می  رسانی روستایی ارائه

انرژی تجدیدپذیر نامتمرکز ولی در دسترس را مهار کنند. 
ها در تولید و توزیع انرژی به قرار  سه مزیت عمده تعاونی

 زیر است:

کاتالیزوری برای توسعه برق رسانی  -9

 2002در گزارش سال روستایی محسوب می شوند؛ 

آمده؛ نزدیک به یک پنجم  (ILO)سازمان بین المللی کار 
مردم در دنیا به خدمات انرژی مدرن دسترسی ندارند و در 

درصد جمعیت جهان به برق دسترسی ندارند.  22حدود 
IEA درصد مردم در مناطق  58زند که تقریباً  می  تخمین

روستایی در کشورهای در حال توسعه و غالباً در زیر 

صحرای آفریقا و جنوب آسیا بدون بهره مندی از خدمات 
های  کند که تعاونی می  کنند. شواهد تأیید می  برق زندگی

انرژی در آشکارسازی نیاز به دسترسی به انرژی 
تجدیدپذیر و به صرفه، مؤثر هستند. گزارش بانک جهانی 

های انرژی را به عنوان یکی از  تعاونی 2004در سال 
کند.  می  رسانی روستایی موفق معرفی های برق برنامه

کند مبنی بر  می  نیز شواهدی ارائه UNDPگزارش اخیر 
و نقشی که  های تمرکز زدایی ملی  این که سیاست

تواند مشارکت  می   کنند می  ها ایفا ها در این سیاست تعاونی
ریزی توسعه تسهیل نماید و  بازیگران محلی را در برنامه

رسانی در  تواند به افزایش مقیاس خدمات می  همچنین
های انرژی  حوزه انرژی به طبقه فقیر از طریق تعاونی

 کمک نماید.

جایگزینی برای ارائه دهندگان انرژی سنتی؛  -4

 کند. می  که خود از سه کانال عمل

ها بایستی  های بهتر: بنا بر تعریف، تعاونی قیمت -الف
قیمت مورد استفاده در معامالت با اعضایشان را به 

ای محاسبه کنند که به هزینه واقعی مربوط به تعاونی  گونه
نزدیک باشد. تأمین انرژی با قیمت مناسب یکی از 

 های انرژی است. موضوعات مورد توجه بیشتر تعاونی

گذاری پایدار: عضوی از تعاونی انرژی شدن  سرمایه - ب
راهی است برای سرمایه گذاری اجتماعی و اقتصادی در 
مسیر توسعه پایدار. این موضوع، استدالل قانع کننده برای 

ها در  کسانی است که در شرف عضویت در تعاونی
کشورهایی با اقتصاد پیشرفته هستند. به عنوان مثال برخی 

های انرژی در کشورهای دانمارک و آلمان این  از تعاونی
باشید  ایده را در تبلیغات خود با این شعار که: فعال اقلیمی 

اند. برخی  داده  و با آن کسب درآمد کنید؛ گسترش
های  ها در بریتانیا مشتریان جدید را از طریق کمپین تعاونی

ها با  کنند. این کمپین می  دهی جذب مبتنی بر پاداش
تقسیم سود حاصل از انرژی منابع کم کربن و منابع تجدید 

 کنند. می  پذیر نسبت به جذب اعضا اقدام

های انرژی در سطح  بهبود سطح توسعه محلی: تعاونی - ج
توانند از رویکردهای تک منظوره مثل خلق  می  محلی
، به سمت رویکردهای چند  شامل مشاغل سبز شغل 

توانند توسعه محلی را از  می  ها منظوره حرکت کنند. آن
کانال پیشنهاد خدمات اضافی مثل تأمین مالی خرد، زیر 

های بهبودیافته یا آموزش فنی و مساعدت در  ساخت
 های نهایی نوآورانه و مولد، ارتقا بخشند. فراهم  کاربری
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تواند منجر به  می  کردن انرژی با قیمت مناسب و پاک
تأسیس کسب و کارهای خرد و کوچک، علی الخصوص 

خود اقتصاد محلی را   در کشورهای در حال توسعه شود که
دهد و در  ارتقا بخشده و تقاضای کل برق را افزایش می

 شود. نتیجه منجر به عملکرد بهتر تأمین کننده انرژی می

های انرژی  ثابت شده که تعاونیمنبع نوآوری:  - 9

های  نوآوری در فناوری هستند. تکنولوژی  حامی
توسعه یافته حاصل جوامع پیشگام در نوآوری است 

های اجرا را در موضوع  تواند انواع و اقسام فرم می  که
های کسب  های بزرگ دولتی و سرمایه گذاری برنامه

و کار، پیاده سازی نماید. به عنوان مثال این موضوع 
مطرح است که فرم کوچک مقیاس و گام به گام 

های دانمارکی آغاز  توسعه توربین بادی که از تعاونی
تری در  ها و الگوهای موفق شد و منجر به انواع طرح

مقایسه با توسعه رخ داده در توربین بادی شد که توسط 
های کسب و کار بزرگ مقیاس و  سرمایه گذاری

ها به طور  های تحقیق و توسعه شکل گرفت. تعاونی برنامه
کنند و تمرکز اصلی بر  می  گذاری  ها سرمایه فعال در نوآوری

 کارایی مصرف نهایی است.

 های انرژی های فعالیت تعاونی حوزه

سازمان بینن النمنلنلنی کنار،  2002طبق گزارش سال 

تواند شکل گیرد  می هایی که بر بستر تعاونی انرژی فعالیت
 به قرار زیر است:

توانند انرژی را تولید و به  می های انرژی تعاونی -0
کننده و مشترکان غیر عضو عرضنه  اعضای مصرف

کنند یا آن را وارد شبکه انتقال در سنطنح منلنی 

هنای  یا از سوخت ها نمایند. برای این منظور تعاونی
کننند ینا از منننابنع اننرژی  فسیلی استفاده می

کنند. در برخی کشورهنا  برداری می تجدیدپذیر بهره
اند که از  روستاها به نحوی سازماندهی شده  تمامی

 الگوی تعاونی برای تأمین انرژی استفاده نمایند.

های اننرژی  توانند در قالب تعاونی می کنندگان مصرف -2
تر، با یکدیگنر  های مناسب به منظور خرید انرژی در قیمت

 تشکیل گروه دهند.

 ها به عنوان مثال با اجرای خطوط توزیع بنرق تعاونی -2
 توانند توزیع انرژی را سازماندهی کنند. می

توانند خدمات مربوط به تأمنینن اننرژی  می ها تعاونی  -4
 ای یا آموزشی را ارائه نمایند. مانند خدمات مشاوره

 تجارب کشورها در حوزه تعاونی انرژی

های انرژی تجدیدپذیر را بنه  : اتحادیه اروپا تعاونیاروپا

عنوان فرصتی برای دستیابی به یک صنعت تأمین اننرژی 

 50دهند  منی کند. آمار نشان می با پایداری بیشتر تشویق
های انرژی اتحادیه اروپا در کشنورهنای  درصد از تعاونی

انند  آلمان، دانمارک، اتریش و بریتانیا به ثنبنت رسنینده
(. نمودار زیر رونند تنغنینینرات سنهنم 2005)ویرلینگ، 

های تجدیدپذیر در سبد مصرف انرژی نهایی را در  انرژی

 دهد. می کشورهای منتخب اروپایی نشان

های تجدید پذیر از مصرف کل انرژی  سهم مصرف انرژی
 نهایی

 2005منبع: ویرلینگ، 

های تجدیند پنذینر در  مطابق نمودار فوق مصرف انرژی

، آلنمنان (DNK)، دانمارک (AUT)کشورهای اتریش 

(DEU) و بریتانیا(GBR)تنا  0990هنای  در بازه سال
روندی صعودی داشته است. در سوی دیگر مطابنق  2008

نمودار زیر تقریباً در همین بازه زمانی روندهای مشنابنهنی 
های انرژی فعال در اینن  )به جز دانمارک( در تعداد تعاونی

 کند. می  کشورها را منعکس

 ها در کشورهای منتخب تعداد تعاونی

 2005منبع: ویرلینگ، 

های تنجندیند  میان روند صعودی با مصرف انرژی  ارتباط
های تعاونی انرژی در کشورهای یناد  پذیر و توسعه فعالیت

توان از دو دیدگاه مورد بررسی قنرار داد.  می  شده فوق را
های انرژی  طبق اولین دیدگاه روند رو به رشد تعداد تعاونی

شود که موجب صعودی  می  در اروپا به عنوان عاملی قلمداد
های تجدیدپذیر از مصرف کنل  شدن سهم مصرف انرژی

انرژی نهایی شده است. در دیدگاه دوم توسنعنه مصنرف 
های تجدید پذیر زمینه ساز توسعه بیشتر فعالیت در  انرژی

 شود. می  های انرژی حوزه تعاونی

هنای  دیدگاه اول که صعودی شدن سهم مصنرف اننرژی
هنای اننرژی  تجدیدپذیر را ناشی از توسعه فعالیت تعاونی

کند، با کمک نظریه زیست محیطی کوزننتنس  می  معرفی
ای به صورت  قابل توجیه است. بر اساس این نظریه، رابطه

U وارونه میان انتشار آالینده و رشد اقتصادی وجنود دارد
که بر اساس آن رابطه بین این دو متغیر در پنی بنهنبنود 

شود به نحوی که با رشند  می  استانداردهای زندگی منفی
بیشتر اقتصاد شاهد کاهش در انتشار آالینده و در نتینجنه 
بهبود کیفیت محیط زیست خواهنینم بنود. بنر اسناس 

EKCترسیم شده بر مبنای این نظریه که با ننام  منحنی

شود و در نمودار زیر تصنوینر شنده،  می  شناخته
کشورها در پی دستیابی به سطوح باالیی از رشند 
اقتصادی و توسعه یافتگی ابتداً سطوح باالیی از 
انتشار کربن به همراه افت کیفیت محیط زیسنت 

که معموالً به این دوره، دوره  کنند  می  را تجربه
و بنا   شود می  پیشاصنعتی شدن اقتصاد هم گفته

کنه  دستیابی به سطوحی خاص از توسعه یافتگی 
اینن   معادل با دوران صنعتی شدن اقتصاد اسنت

و اصطالحاً دوران پساصنعتنی  کند  می  روند تغییر

به نحوی که با افزایش سطنح   شود می  شدن آغاز
توسعه یافتگی تقاضای عموم برای سطوح باالتنر 

 یابد.  می  استاندارد زندگی افزایش

سطوح باالتر تقاضا برای زندگی با استانداردهنای 
باالتر شامل خدماتی است که از محینط زیسنت 

(. 0990شود )گروسمن و کروگر،  می  پاک حاصل
در چنین شرایطی شهروندان متقناضنی تنهنینه 
استانداردهایی توسط دولت هستند که منحنینط 

تری را برایشان فراهم آورد. یکی از  زیست سالم
های تجدید پنذینر را  ابزارهایی که استفاده بیشتر از انرژی

کند و در نتیجه کیفیت باالتر محیط زیسنت را  می  تشویق
های انرژی هستند که با استفاده از  آورد، تعاونی می  فراهم

  منابع تجدید پذیر، نیروی برق مورد نیاز جامعه را فنراهنم
های تجدید پذیر در تولید و  کنند. در نتیجه سهم انرژی می

هایی همچون الکتریسیته به واسنطنه  مصرف نهایی انرژی
 های انرژی افزایش خواهد یافت.  های تعاونی توسعه فعالیت

های تجدیدپذینر  طبق دیدگاه دوم، توسعه استفاده از انرژی
  های انرژی شناسناینی به عنوان عامل رشد فعالیت تعاونی

هنای  شود. باید توجه داشت که توسعه استفاده از انرژی می
  تواند روی دهد. اوالً زمناننی می  تجدید پذیر از دو کانال

هنای  اگنر اننرژی توان انتظار رشد مصرف کناالینی  می
در جامعه را داشت   تجدیدپذیر را در قالب کاال تعریف کنیم

 که آن کاال در قیمت مناسب عرضه شود و این امر مستلزم 
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 آن است که تولید این کاال با هزینه پایین ممکن باشد. 

دهد که یا تولید  می  کاهش هزینه تولید کاالها زمانی روی
در مقیاس وسیع انجام شود یا اینکه قیمت عوامل تولید و 

تواند بر مقیاس تولنیند  می  های آن کاهش یابد. آنچه نهاده
تأثیر مستقیم داشته باشد، سطح تکنولوژی مورد استفاده در 
تولید کاال است و طبیعتاً پیشرفت تکنولوژی تأثیر مثبتی در 
فرآیند تولید کاال خواهد داشت و با بهبود بهره وری عوامل 

تنر،  های پایین میزان تولید را با صرف هزینه  تواند می  تولید
افزایش دهد. بنابراین پیشرفت تکنننولنوژی در زمنینننه 

های تجدیدپذیر که ابتداً با سرمایه گذاری بنخنش  انرژی
ساز تنوسنعنه  تواند نهایتاً زمینه می  افتد می  خصوصی اتفاق

به واسطه منقنرون بنه  فعالیت بخش تعاون در این حوزه 
صرفه شدن بکارگیری این نوع از انرژیشود. تحت چننینن 

های تجدید پذیر، افنزاینش  شرایطی توسعه کاربرد انرژی
 بخشد. می  های بخش تعاون در این عرصه را تحقق فعالیت

کانال دیگری که توسعه استفاده از انرژی تجدیدپنذینر را 
سازد، رشد و توسعه اقتصادی است. باز هم بنر  می  ممکن

شود که به واسطه دستیابی به  می  توضیح دادهEKCمبنای 
یافتگی، تقاضا برای استفاده از خدمات  سطوح باالی توسعه

محیط زیست با کیفیت افزایش یافته و در نتیجه دولنت و 
ریزی در جهت استفاده از  گذاری ملزم به برنامه نهاد قانون

هنا بنا  شود. در چنین شرایطی دولت می   تر های پاک انرژی
ارائه تسهیالت و تصویب قوانین و مقررات، اسنتنفناده از 

کنند کنه ننهناینتناً  می  های تجدیدپذیر را تشویق انرژی
توانند با استفاده از این تسهینالت و  می  های انرژی تعاونی

 قوانین حمایتی فعالیت در حوزه مذکور را توسعه دهند.

در ادامه تجربیات کشورهای موفق در زمنینننه تنوسنعنه 
های انرژی با جزئیات بیشتری بررسی و آنچه از این  تعاونی

تجربیات قابل بهره برداری است تحت عنوان درس آموزه 
 شود. می  ارائه

کشور عضنو، بنه  25کشور هلند از بین هلند: 

های تجدید پنذینر  لحاظ عملکرد در حوزه انرژی
درصند از  4.8ام قرار دارد. حدود 28در جایگاه 

مصرف انرژی نهایی در این کشور توسط منابنع 
شود. حرکتی جندیند در  می  تجدید پذیر تأمین

عرصه تولید و استفاده از منابع تجدیدپذیر در این 
های اجتماعی از  کشور توسط شهروندان و گروه

آغاز شده به طوری کنه تنا سنال  2002سال 
در این زمینه به ثنبنت   نهاد مردمی  800، 2008

رسیده است. نکته قابل تأمل آن است که آغازگر 
های اجنتنمناعنی  این حرکت شهروندان و گروه

هنای دولنتنی  هستند در حالی که مرور سیاست
های تجدید پذیر و حفاظت از محیط زیست  پیرامون انرژی

هنای  ها به عنوان گروه دهد به ندرت از این گروه می  نشان
 هدف، یاد شده است.

تأسیس شدند و به  0950های انرژی محلی در دهه  تعاونی

طور خاص در حوزه انرژی بادی و در زمینه تنحنقنینقنات 
و جذب نیروی انسانی با تحصینالت دانشنگناهنی   علمی 

های انرژی  اندازی تعاونی مرتبط، آغاز به فعالیت کردند. راه
محیط زیسنت   های حامی های بعد توسط گروه بادی در گام

ها فعنالنینت در  و شهروندان صورت پذیرفت که هدف آن
حدود  2008های جدید انرژی بود. تا سال  حوزه تکنولوژی

تعاونی بادی محلی تأسیس شده اسنت. اکنثنر اینن  01
هنای   ها تعداد ثابتی عضو دارند و با تولنیندکنننننده تعاونی

رسانند  می  انرژی در بازارهای انرژی قراردادهایی را به امضا
و به همین سبب به عنوان بخشی از سیستم انرژی کشنور 

های اننرژی  شوند. در پی توسعه فعالیت تعاونی می  شناخته
هنای  های انرژی محلی فعال در سایر اننرژی بادی، تعاونی

تجدیدپذیر تأسیس شدند. در هفت سال منتهی بنه سنال 
هنای  تعاونی انرژی محلی که در سایر اننرژی 90، 2008

کردنند، بنه  می  تجدیدپذیر )به غیر از انرژی بادی( فعالیت
کسب و کار محلنی  400ثبت رسیدند. عالوه بر این تعداد، 

مرتبط با انرژی از قبیل فعالیت در حوزه مطالعات توجیهنی 
هنای  و امکان سنجی فنی، تحقیقات پنینرامنون اننرژی
هنای  تجدیدپذیر و گردآوری اطالعات پنینرامنون پنننل

اندازی شند  های خورشیدی، راه خورشیدی و اجرای نیروگاه
 (.2008)هوفن و همکاران، 

درس آموزه: ایجاد کسب وکارهای مکمل فعععالعیعت 

 های انرژی و نقش آن در اشتغال زایی. تعاونی

یکی از کشورهای پیشرو در انرژی تجندیندپنذینر آلمان: 

های انرژی با  است که افزایش چشمگیری در تعداد تعاونی
محوریت شهروندان را تجربه کرده است. وجود چهارچنوب 
قانونی مطلوب در کنار آزادسازی بازار انرژی و نرخ خوراک 

هنای اننرژی  ها، انگیزه قوی برای توسعه تعناوننی نیروگاه
 تجدیدپذیر در آلمان را فراهم کرده است.

 های انرژی در آلمان در گذر زمان تعداد تعاونی

های فعال در حوزه انرژی پایدار آلمنان بنه طنور  انجمن
معناداری در توسعه منابع انرژی تنجندیندپنذینر )عنلنی 
الخصوص انرژی خورشیدی، باد و زیست تنوده( کنمنک 

ها افزایش چشمگیری را در سنهنم  اند و تالش آن کرده

منابع انرژی تجدیدپذیر در مصرف انرژی به دنبال داشنتنه 
هایی هستنند کنه  های انرژی پایدار، سازمان است. انجمن

ریزی و اجرای اقداماتی بنا هندف  اعضایش قویاً در برنامه
استفاده منطقی از انرژی و معرفی منابع انرژی تجدیدپذینر 
در تولید برق، انرژی حرارتی )یعنی گرمایش و سرماینش(، 
انرژی مکانیکی )برای پمپاژ( یا سوخت )بنینوگناز بنرای 

دهد که در سنال  می  اتومبیل( فعال هستند. تحقیقات نشان
گیگاوات( از  32گیگاوات از  24درصد )معادل  41، 2002

ظرفیت انرژی تجدیدپذیر نصب شده در آلمان در مالکینت 
شهروندان ساکن مناطق شهری و روستایی بوده و مابنقنی 

گنذاران  درصد( و سرمناینه 02کنندگان انرژی ) بین عرضه
و  -ها گذاری و بانک های سرمایه از قبیل صندوق–نهادی 

   درصد(  تنقنسنینم 42) -شامل برخی صنایع–استراتژیک 
های مشارکت و منالنکنینت  شود. در این کشور طرح می

هنای اننرژی  ای در زیرسناخنت شهروندی از اهمیت ویژه
های  تجدیدپذیر غیرمتمرکز علی الخصوص در مورد انرژی

 خورشیدی، بادی و زیست توده، برخوردار است.

سهم مالکیت شهروندی از ظرفیت انرژی تجدیدپذیر نصب 
 2002شده در آلمان در سال 

 2008روبیو و دیاز، -منبع: رومرو

های بادی ساحلی به طور خاص  انرژی خورشیدی و توربین
به واسطه سادگی فرآیند تولید برق، قابلیت اطمیننان 

ها  باال و در دسترس بودن خدمات فنی مربوط به آن
  های جذاب برای شهروندان قنرار در زمره تکنولوژی

گیرند و در مقابل تکنولوژی خاصی که نینازمننند  می
تر هستننند از جنذابنینت  های عظیم گذاری سرمایه

کمتری نزد شهروندان برخوردارند. بنرخنی از اینن 
های  ها عبارتند از تولید برق توسط نیروگاه تکنولوژی

های  های بادی دور از دریا و نیروگاه برق آبی، نیروگاه
 زمین گرمایی.

بر حسنب حنجنم  2002شهروندان آلمانی در سال 
 20.1میلیارد ینورو منعنادل   8.04سرمایه گذاری، 
گذاری صورت گرفته در حوزه تولنیند  درصد از کل سرمایه

میلنینارد ینورو   01.3برق از منابع تجدیدپذیر )که برابر با 
تنوان  منی  اند. بر اینن اسناس بوده( را تأمین مالی کرده

 استدالل کرد که شهروندان آلمان به صورت فعال چه به 
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گنذاری  گذاری فردی و چه به عنوان سرمایه عنوان سرمایه
جمعی، در توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، مشارکنت 

گذاری در  دارند. قالب جمعی تعریف شده برای سرمایه
هنا  های انرژی هستند که تعداد آن حوزه انرژی، تعاونی

با افزایش سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در مصرف کل 
انرژی این کشور، افزایش یافته است. برخی از عواملنی 

های  که منجر به این افزایش چشمگیر در تعداد تعاونی
 انرژی شده عبارت است از: 

هنای  های سنازمنان ( در دسترس قرار گرفتن کمک0) 
ها به صورت فعنال  پشتیبانی تخصصی که برخی از آن

 کنند.  می  های انرژی را تبلیغ تأسیس تعاونی

ها از الزام به داشتن امیدنامه  ، تعاونی2008( از سال 2) 
 اند.  معاف شده

که منجر بنه  2001( تغییرات در قانون تعاونی در سال 2) 
های کنوچنک شند  اندازی تعاونی تر شدن ثبت و راه ساده

)کاهش تعداد افراد الزم برای ثبت تعناوننی و کناهنش 
 های کوچک(.  حسابرسی برای تعاونی

گیری بحران مالی که به واسطه آن افراد زینادی  ( شکل4) 
ها را به منزله جایگزینی جذاب برای قالب فعالنینت  تعاونی

پندارند که مبتنی بر اصول همبنسنتنگنی و  می  اقتصادی
 (.2008روبیو، -دموکراسی است )رومرو

های  به عنوان کشوری پیشرو در توسعه تعاونیدانمارک؛ 

( که 2005شود )ویرلینگ،  می  شناخته 0930انرژی از دهه 
های بادی، در سنال  با پیشرفت چشمگیر در نصب توربین

درصد ظرفیت انرژی بادی کشنور در  22بیش از  2004
ها قرار داشته است. در تصویر زیر تنوزینع  مالکیت تعاونی

 95های تولید برق از انرژی بنادی در  جغرافیایی تعاونی
شهرستان این کشور با نقاط آبی رنگ نمایش داده شنده 

نیروگاه بیوگاز نیز در اینن  20است. در همین سال تعداد 
هنای  ها در مالکیت تعاوننی کشور فعال بود که اکثریت آن

درصد از تولیند بنینوگناز در  50کشاورزان قرار داشت و 
 دانمارک را عهده دار بود.

 

 

 

 

 

 

های بادی( در  های انرژی )توربین پراکندگی تعاونی
 دانمارک

 InternationalLaborOrganizationمنبع: 

هنای بنادی،  کماکان این کشور در تولید برق از توربنینن
  بینننی شود به طوری که پیش می  کشوری پیشرو محسوب

های برق بادی، آینده انرژی تجدیدپذیر را  شود تعاونی می
رقم خواهد زد. بزرگترین مزرعه توربین بادی جهان که در 

دلگروندن است در این کشور تأسیس شنده  مالکیت تعاونی
 00توربین بادی است. در کنننار اینن  00و متشکل از 

توربین دیگر هم در مالکیت شرکت تولید برق  00توربین، 
محلی است که خود در مالکیت شهرداری کوپنهاگ قنرار 

 دارد. 

درصد برق مورد استفاده کوپنهناگ  4این مزرعه در حدود 
هنای  اتصال توربینن 0930کند. در پایان دهه  می  را تأمین

بادی در مالکیت بخش خصوصی به شبکه برق سراسنری 
های با مالکینت  ممکن شد اما این وضعیت در مورد توربین

  حنل 0950بخش تعاونی برقرار نبود. این مشکل در سال 
  های برق با اصالح قوانین فنراهنم شد و زمینه رشد تعاونی 

هایی را در قالب برنامه رینزی  آمد. دولت دانمارک حمایت
هنای  های تکنیکی و مشنوق فضایی، کمک به حل چالش

  های فعال در زمینه انرژی برق بادی ارائه مالیاتی به تعاونی
 کند. می

درس آموزه: نقش تأثیرگذار قوانین مصوب در حعوزه 

 ها های انرژی بر عملکرد این تعاونی فعالیت تعاونی

شنود کنه  منی  به عنوان کشوری شناخنتنهبنگالدش؛ 

منینان   های برق رسانی روستایی را در ترین برنامه موفق
کشورهای در حال توسعه داشته است. پیش از آغاز برنامنه 

رسانی روستایی تحت حمایت هیئنت بنرق رسناننی  برق

، برق رسانی توسط هیئت 0933در سال (REB)روستایی 
گرفت و اساساً فعالیت آن   توسعه نیروی بنگالدش صورت

در REBرسانی در مراکز شهری بنود.  محدود به خدمات
خلق شد که الهام گرفته از برنامه  0930اواخر دهه 

رسانی روستایی در ایاالت متحده آمریکا بود. تا  برق
تنعناوننی اننرژی  30در حدود  2002پایان سال 

در بنگالدش در حال فعنالنینت (PBSs)روستایی 

کنه PBSsبه منظور تأسینسREBاند.  ثبت شده
کار تولید و توزیع برق را بر عهده دارد با جنوامنع 

حندود  2003کند. در سال  می  روستایی همکاری

ها به کار گمارده شندنند. PBSنفر توسط  01000
نتایج این برنامه برق رسانی چشمگیر بود به نحوی 

هزار کیلومنتنر خنطنوط  209ها بیش از PBSکه 
 43180توزیع را نصب کردند که اکنننون حندود 

روستا را به شبکه برق متصل کرده است. بینش از 
هزار ایستگاه پمپاژ آبیاری مزارع از این شبکه  030
میلیون نفر در منناطنق   20گیرند. در حدود  می  برق

روستایی در این کشور به واسطه این برنامه، به برق 
میلینارد   0.4دسترسی پیدا کردند. کل بودجه این برنامه به 

اهدا کننده تأمین شد. ننحنوه  20رسد که توسط  می  دالر

یک طرح جامع PBSکارکرد طرح بدین گونه است که هر 
کننند و  می  رسانی برای حوزه عملیاتی خود را طراحی برق

اعضایش )مصرف کنندگان روستایی( از طریق نمایندگنان 

هنا  پیوندند و در فعالنینت می  PBSمنتخب به بدنه اجرایی 
مشارکت دارند. تلفات توزیع در داخل محدوده فنعنالنینت 

PBS 28تنا  20درصد است که با  01اندک و در حدود 
  های تولید برق ملی مقایسنه درصد تلفات در سطح نیروگاه

های خرده فروشی را که هنر  بایستی تعرفهREBشود.  می
کند، تأیید نماید.  می  کنندگانش تعریف تعاونی برای مصرف

هنا  هایی هستند که بایستی حداقل هزینه ها، قیمت این نرخ
را برای اجرا، حفظ و نگهداری، استهالک و تأمین منالنی 

 پوشش دهد. 

هنای  به عنوان نهاد بناالدسنتنی، در فنرمREBحمایت 
های سازماندهنی ابنتنداینی،  دهد: فعالیت می  مختلفی رخ

های اجرایی و مدیریتی، تدارک  آموزش نیروی کار، فعالیت
منابع مالی، ملزومات مرتبط با فعالیت در حوزه نیروگناهنی 

هنا PBSای را به  تأمین مالی یارانهREBو ... . همچنین 
های  های کم بهره با دوره کند که از طریق وام می  پیشنهاد

گیرد. در طول دوره آغاز به  می  بازپرداخت بلندمدت صورت
را    های زیانده، یارانه مستقیمنی سال( تعاونی 1فعالیت )تا 

کنند و یک صندوق مشترک بنه آن امنکنان  می  دریافت
 دهد. می  های متقابل را منتفع شدن از یارانه

سازمان بین المللی کار مثالی دیگر  2002در گزارش سال 
های انرژی روستایی در بنگالدش ارائه شده کنه  از تعاونی

رسانی ساحلی و توسعنه زننان  عبارت است از تعاونی برق

(CEWDC). با عضنوینت  0999این تعاونی در سپتامبر

فرصتی برای زننان در «ای با عنوان  زن تحت پروژه 28

 »بکارگیری تکنولوژی انرژی تجدیدپذیر در بنگالدش
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تأسیس شد. تأمین مالی این پروژه توسط بانک جهاننی و 
انجمن مدیریت بخش انرژی صورت گرفت. سفارت آلمان 
در بنگالدش سیستم انرژی خورشیدی خانگی را از طرینق 
برنامه حمایتی مالی کسب و کارهای کوچک فراهم کنرد. 

هلندی در تأمین مالی عملیات ساخت ابنننینه NGOیک 

هایی را بنرای سناخنت  حمایتUNDPمشارکت کرد و 
های شارژ باتری خورشیدی فراهم نمود. از جمنلنه  ایستگاه

  خدماتی که این تعاونی به مناطق روستایی فاقد برق ارائنه
توان به تأمین روشنایی بازارها و تولید و فروش  می  کند می

های با کیفنینت اشناره  کاالهای الکتریکی از جمله المپ
 کرد.

درس آموزه: نقش حمایتی نهادهای بعاسسعری در 

های انرژی و تأثیر جعلعب  های تعاونی توسعه فعالیت

های بین المللی و جذب سعرمعایعه  مشارکت سازمان

های تعاونی محور در  گذاری مستقیم خارجی در طرح

 حوزه انرژی و برق رسانی روستایی.

های برق به عننوان شنالنوده ننهنضنت  تعاونیآمریکا: 

شنروع بنه  0940و  0920رسانی روستایی از دهه  برق
فعالیت کردند. خدمات برق در مراکز شهری بزرگ از دهنه 

گنذاران  سنرمناینه 0920در دسترس بود و تا دهه  0550
ها برق را برای اکثر شهرها فنراهنم  خصوصی یا شهرداری

کردند. با این حال موانعی برای برق رسانی به روستاها تنا 
درصند  50وجود داشت. بنینش از  40و  20های  دهه

درصند  90خانوارهای شهری برق داشتند در حالی کنه 
روستاهای آمریکا از خدمات آن محروم بودند )سالینوان و 

خانه  00خانه از  9، 0920(. در اوایل دهه 2003همکاران، 
روستایی دسترسی به شبکه برق نداشنت. در دسنتنرس 
نبودن برق در مناطق روستایی سبب شد اقنتنصناد اینن 

ها و  مناطق صرفاً به فعالیت کشاورزی وابسته شود. کارخانه
یابی کنننند  ترجیح دادند در شهرهایی مکان  کسب و کارها

هنای  که برق به آسانی در دسترس قرار دارد. برای سنال
های فعال در حوزه صنعت برق، مننناطنق  طوالنی شرکت

هناینی از سنوی  انگاشتننند. تنالش  روستایی را نادیده
رسانی روسنتناینی  گذاران خصوصی در جهت برق سرمایه

ها، منافنع  انجام شد منتها به علت پرهزینه بودن این پروژه
شند. بنه   اقتصادی الزم برای بخش خصوصی تأمین نمی

های برق روستایی غیر انتفاعنی بنرای  همین علت تعاونی
توان گفنت روسنتناهنای  می  رفع این مشکل خلق شدند.

ها به خندمنات بنرق  آمریکایی تنها پس از تشکیل تعاونی
ها رشد  ها موجبات دهه دسترسی یافتند و برق رسانی به آن

اقتصادی برای این جوامع شد که نهایتاً بستر الزم بنرای 
رشد اقتصاد آمریکا را مهیا ساخت )سالیوان و هنمنکناران، 

درصد تمام مزارع و  000نزدیک به  0938(. تا سال 2003
منازل روستایی در آمریکا به برق دسترسی پیندا کنردنند 

 (.2009)والگا و همکاران، 

دولت فدرال به واسطه تأسیس اداره دره   اولین اقدام رسمی
تنسی با مأموریت پیگیری برنامه برق رسانی به روستاها در 

رییس جنمنهنور  0928شکل گرفت. در سال  0922سال 
رزولت فرمان اجرایی را امضا کرد که به موجب آن قاننون 

به تصویب رسید. در پنی آن (REA)برق رسانی روستایی
تسهیالتی در جهت سرمایه گذاری در تأسیسات نیروگاهی 
تعریف شد که مورد استقبال بخش خصوصی قرار نگرفت. 

گذار در حوزه برق رسانی روستایی  در ادامه مقامات سیاست
تنوانند بنرق    های انرژی را به عنوان نهادی که می تعاونی

رسانی به روستاهای کم جمعیت و فقیر را ممنکنن سنازد 

، قانون شنرکنت REAذیل  0923معرفی کردند. در سال 
توانستند النگنوی   ها تعاونی برق به تصویب رسید و ایالت

حقوقی را تعریف کنند که بر اساس آن امکان شکل گیری 
های برق غیر انتفاعی و در منالنکنینت  و تأسیس تعاونی

مصرف کننده فراهم شود. در دوره چهار ساله پس از جنگ 
های برق روستایی دو بنرابنر و  دوم جهانی، تعداد تعاونی

تعداد مصرف کنندگان مرتبط با این نظام بیش از سه برابر 
برابر افزایش یافت.  8شد و طول خطوط انرژی به بیش از 

کشاورزان آمنرینکنا بنه بنرق  90بیش از  0982تا سال 
درصد از کشناورزان  99دسترسی یافتند و امروزه در حدود 

هنای  مند هستند. اکثر بنرق رسناننی از خدمات برق بهره
هنا  های برق در مالکیت محنلنی روستایی محصول تعاونی

گیری از منابنع  است که ابتداً نیازهای مالی خود را با قرض

REA تأمین کردند. در حال حاضرREA به خدمات بنرق

تغییر نام داده و به عنوان بنخنشنی از (RUS)روستایی 
 شود.  می  دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده محسوب

ها در  کل انرژی فروخته شده توسط تعاونی 2001در سال 
درصد  00.8تراوات ساعت بود که در حدود   428این کشور 

  کل انرژی الکتریکی مورد استفاده در آمریکنا را شنامنل
 43تعاوننی بنرق در  593تعداد  2009شود. در سال  می

ایالت در آمریکا )به جز کانکتیکات، ماساچنوسنت و رود 
درصد مساحنت اینن  81آیلند( خدمات برق را در بیش از 

 524تعاونی موجود در حوزه برق  593کشور ارائه کردند. از 
تعاونی در بخش تنولنیند و  12تعاونی در بخش توزیع و 

میلیون   09ها به بیش از  کنند. این تعاونی می  انتقال فعالیت
هنا کنه در  درصد شهرسنتنان 55خانه و کسب و کار در 

شنود،  منی  میلیون نفر( 42درصد جمعیت کل ) 02برگیرنده 
کنند. این در حالی است کنه اداره بنرق   خدمات رسانی

میلیون نفنر را بنا   49ها، برق  دولتی در مقایسه با تعاونی
کند )والگا  می  نیروگاه و مراکز توزیع و انتقال تأمین 2000

 (.2009و همکاران، 

 

 

 

های انرژی در آمریکا در سال  مناطق تحت پوشش تعاونی
2005 

نمودار زیر سهم بخش عمومی، خصوصی و تعاونی از بازار 
دهد )والگا و  می  را نشان 2004برق در آمریکا و در سال 

 (.2009همکاران، 

 (2004های مختلف از تولید برق در آمریکا ) سهم بخش

، زغال سنگ بزرگترین منبع 2003مطابق آمار در سال 
  های در مالکیت تعاونی محسوب مورد استفاده نیروگاه

های اخیر روندی نزولی به خود  شود که البته در سال می
 (.2009گرفته است )گودنبری و همکاران، 

ها در سال  سهم منابع مختلف در تولید برق توسط تعاونی
2003 

 2009منبع: گودنبری و همکاران، 

های تجدیدپذیر در  در نمودار زیر تغییرات در سهم انرژی
نشان داده شده که مقادیر  2022دهه اخیر و تا سال 

، ظرفیت موجود را 2005تا  2002های  مربوط به سال
مقادیر  2022تا  2009های  دهد و سال می  نشان
ریزی شده را در بر گیرد )گودنبری و همکاران،  برنامه
، 2022ریزی صورت گرفته تا سال  (. مطابق با برنامه2009

 ترین منبع تأمین انرژی  بایستی انرژی خورشیدی به اصلی
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 ها در تولید برق تبدیل شود. مورد نیاز تعاونی

اتحادیه تعاونی برق 
روستایی ملی )

NRECA نام نهاد )
دیگری است که به بیش 

تعاونی برق  900از 
روستایی و مناطقی که 
تحت پوشش شبکه برق 

قرار دارد،   بخش عمومی 
کند. یکی  می  خدمات ارائه

های این نهاد با  از برنامه
  نام انرژی معیار شناخته

 300شود که بیش از  می
ایالت این کشور با این نام  41تعاونی برق محلی در 

کنند. این نهاد عالوه بر برنامه انرژی معیار که  می  فعالیت
های دیگری از قبیل  شود، در برنامه می  در ادامه تشریح

ها، تشکیل انجمن وکالی تعاونی  تحقیقات پیرامون تعاونی
های انرژی نیز  گری در مسائل مرتبط با تعاونی برق و البی

هایی را نیز در  المللی این نهاد برنامه فعالیت دارد. شاخه بین
های انرژی در  سطح بین المللی در راستای توسعه تعاونی

کند. ادعا شده که   کشورهای در حال توسعه پیشنهاد
های برق رسانی روستایی که توسط شاخه بین  برنامه

در آمریکای التین، آفریقا و آسیا  NRECAالمللی 
 40میلیون نفر در بیش از   000مدیریت شده، برای بیش از 

کشور در حال توسعه دسترسی به برق ایمن، پایدار و 
 مقرون به صرفه را فراهم کرده است.

های انرژی، قدرت یک  عنوان انرژی معیار در نام تعاونی
کند که نهایتاً  می  ها ارائه شبکه برق ملی را به این تعاونی

  اش نیز تقویت ها را با اعضای محلی روابط این تعاونی
نماید. برنامه انرژی معیار بر چهار اصل استوار شده:  می

نوآوری، پاسخگویی، یکپارچگی و تعهد به جامعه. طبق 

(، ILOسازمان نیروی کار جهانی ) 2002گزارش سال 
  42تعاونی تولید و انتقال برق در قالب این برنامه به  540

ایالت  43درصد از جمعیت کل( در  02میلیون نفر )معادل 
میلیون کسب و کار، خانه، مدرسه، کلیسا، مزرعه در   05و 

کنند.  می  شهرستان خدمات ارائه 2040شهرستان از  2800
های تجدید پذیر  ها در حوزه انرژی درصد از این تعاونی 94

های برق )شامل  کنند. ارزش دارایی تعاونی می  فعالیت
  میلیارد دالر  002های تولید، توزیع و انتقال( به  تعاونی

میلیون مایل )معادل   2.8ها مالک  رسد. این تعاونی می
میلیون کیلومتر( خطوط انتقال برق در آمریکا   4بیش از 

 38شود و  می  درصد خطوط کشور را شامل 42هستند که 
 00ها  دهد. این تعاونی می  درصد از سطح کشور را پوشش

 

 

ظرفیت استفاده از منابع تجدید پذیر موجود و برنامه ریزی 
 2022شده تا سال 

 2009منبع: گودنبری و همکاران، 

میزان کل کیلووات ساعت فروخته شده در طول  درصد 
 8دهند و نزدیک به  می  یک سال در آمریکا را تحویل

  درصد از کل برق تولید شده در طول یک سال را تولید
ها در  کنند. این اعداد بیانگر سهم باالتر فعالیت تعاونی می

ها اشتغال زایی برای  حوزه انتقال و توزیع است. این تعاونی
میلیارد دالر   0.4هزار نفر را فراهم کردند و ساالنه  30

درصد  50کنند. بیش از  می  مالیات دولتی و محلی پرداخت
های تولید برق محلی، برق را از منابع تجدیدپذیر  تعاونی
ها در این  کنند و به طور فزاینده بر فعالیت تعاونی می  تولید

Internationalشود ) می   حوزه افزوده Labor

Organization.) 

های انرژی در برق رسانی  آموزه: نقش تعاونی درس

به روستاها کامالً برجسته است. همچنین نقش 

گذار در ایجاد بستر قانونی مناسب  نهادهای قانون

 جهت توسعه فعالیت در قالب تعاونی مشهود است.

های انرژی در کاستاریکا اساساً بر  : تعاونیکاستاریکا

رسانی روستایی در  رسانی روستایی متمرکز هستند. برق برق
ها در  و با توسعه فعالیت تعاونی 0910این کشور از دهه 

این حوزه متحول شد. چهار تعاونی در حوزه برق رسانی 
ها دستیابی  روستایی فعالیت دارند و هدف اصلی این تعاونی

به سطوحی از برق رسانی روستایی است که در سال 
مصوب شد. این چهار تعاونی کامالً متکی به خود  2002

اند طی فعالیت اقتصادی، مازادی را نیز  هستند و توانسته
 3000ها مسئولیت توزیع برق روی  خلق نمایند. این تعاونی

هزار متقاضی  080کیلومتر خطوط توزیع و عرضه برق به 
را بر عهده دارند. مساحت تحت پوشش این چهار تعاونی، 

شود و در مجموع   درصد از مساحت کل کشور را شامل 22
.)کنند می  درصد از تقاضای کل برق را تأمین 24

InternationalLaborOrganization) 

های انرژی در برق  آموزه: نقش پررنگ تعاونی درس

 رسانی روستایی

های انرژی روستایی در دهنه  : اولین تعاونیهندوستان

تأسیس شدند. نرخ  0980
اتصال خانوار به شبکه در 
روستاهایی که برق توسط 

  های انرژی تأمینن تعاونی
شد، چهار برابر بیشتنر از 
مناطق روستایی بود کنه 
برق آن از سنوی دولنت 

شد. بنرخنی از  می   تأمین
های روسنتناینی  تعاونی

اثرات معنادار اجتماعی و 
اقتصادی بر مناطق تحت 

انند  پوشش خود داشنتنه
علی الخصوص با تشویق 

رسناننی  های برق های تجاری و مرتبط کردن پروژه فعالیت
های پمپاژ آب. تجمیع و ادغام خدمات اننرژی و  به پروژه

آب به طور چشمگیری منافع برق رسانی را با مرتفع سازی 
 همزمان دو نیاز اساسی جوامع روستایی، افزایش داده است.

رسانی به روستاهای فقیر و دور افتاده با حمایت ننهناد  برق

fairpla.net  که یک تعاوننی آلنمناننی اسنت و در
  موضوعات مرتبط با تغییرات آب و هوایی و انرژی فعالینت

های زیست توده انجام شده و در  کند، با بکارگیری نیروگاه
روستا به برق دسترسی یافتند و از محل  000سال  8طول 

فروش برق اضافی به شبکه ملی، منبع درآمد مناسبی برای 
روستاییان حاصل شد. این پروژه نه تنها به منردم ننحنوه 

های زیست توده را آموزش داد بلکه خنلنق  اجرای نیروگاه
کسب و کار را تسهیل نمود و در نتیجه خود اشتغالی را در 

Internationalمناطق روستایی فقیر توسنعنه داد )

LaborOrganization.) 

آموزه: نقش تأثیر گذار نهادهای بین العمعلعلعی  درس

های تجدیدپذیر در تعوسعععه  فعال در حوزه انرژی

های انرژی و نعقعش درآمعد زایعی  فعالیت تعاونی

های انرژی روستایی از محل فروش برق مازاد  تعاونی

 بر مصرف به شبکه ملی.

اولین تعاونی انرژی روستایی در کامبوج به طور کامبوج: 

رسانی و سیستم توزیع  تأسیس و برق 2005موفق در سال 

تعاونی انرژی جامعه، «خودش را به اجرا گذارد. پروژه 

بخشد می  کسب و کارهای کوچک و معیشت را بهبود  بر »
اساس تجربه تشکیل تعاونی انرژی و مشارکت جمعی از 
طریق الگوی تعاون بنیان نهاده شد. این پروژه برای 

های درآمدزا، تمرکز بر معیشت پایدار و  تشویق فعالیت
های بخش تعاون را  مکانیزم نوآورانه مالی، توسعه ظرفیت

در  2007تا ژوئن  2006بکار گرفت. این پروژه از ژانویه 
خانوار ساکن فاقد  290روستای انلونگ تامی که بیش از 

دسترسی به خدمات انرژی الکتریکی را دارد اجرا شد. 
 عوامل کلیدی موفقیت این پروژه عبارتند از پایداری مالی 
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و توانایی فراهم آوردن انرژی با هزینه مقرون به صرفه. 
این پروژه ظرفیت تعاونی انرژی موجود را به منظور پیوند 

های درآمدزا افزایش  دادن بهبود دسترسی به برق با فعالیت
داد، موانع دسترسی به برق با قیمت مناسب و پایدار را 

ای کاست و فشار وارد  حذف کرد، از انتشار گازهای گلخانه
های محلی را با استفاده از انرژی تجدیدپذیر  بر جنگل

Internationalتوده کاهش داد ) زیست Labor

Organization.) 

های انرژی در ایجاد منابع  آموزه: نقش تعاونی درس

درآمدی پایدار برای روستاییان و کاهش انتشار 

ای به واسطه بهره برداری از منابع  گازهای گلخانه

 انرژی تجدید پذیر.

 های انرژی اهداف تأسیس تعاونی

دهد که عوامل زیر به  می  مرور تجارب کشورها نشان
 های انرژی مد نظر قرار داشته است: عنوان اهداف تعاونی

 رسانی به مناطق روستایی برق -9

رسانی به نقاط روستایی به عللی از جمله دوری  اصوالً برق
از مراکز تولید برق و جغرافیای طبیعی، سرمایه گذاری 

های خصوصی عموماً  طلبد و در نتیجه شرکت می  باالیی را
گذاری در این حوزه ندارند. در چنین  تمایلی به سرمایه

شرایطی ساختار تعاونی به عنوان بهترین چهارچوب 
تواند جای خالی  می  شود که می  سازمانی معرفی

را در زمینه   های خصوصی و بخش عمومی  شرکت
رسانی به مناطق روستایی پر کند. در این چهارچوب  برق

توانند به عنوان مثال متناسب با  می  اندک  افراد با سرمایه
سرمایه خود، مساحت مشخصی از پنل خورشیدی را 
خریداری کرده و با همان نسبت برق مورد نیاز خود را 

تواند مازاد  می  تأمین و در صورت اتصال به شبکه سراسری
 بر نیاز خود را به شبکه ملی بفروشد.

فقرزدایی، ایجاد درآمد پایدار برای ساکنین  -4

 مناطق محروم و توسعه پایدار

فقرزدایی و ایجاد درآمد پایدار برای طبقه محروم یکی از 
  های انرژی محسوب مهمترین اهداف تأسیس تعاونی

تواند تحقق یابد. تأسیس  می  شود که به دو طریق می
های تولید برق از منابع  تعاونی انرژی در قالب تعاونی

تواند  می  تجدیدپذیر و به طور مثال انرژی خورشیدی،
عالوه بر ایجاد درآمد به صورت مستقیم از محل فروش 
بار اضافی تولیدی به شبکه ملی به صورت غیر مستقیم 

 نیز سطح درآمد جامعه محلی را افزایش دهد. 

افزایش درآمد غیرمستقیم با تغییر ساعات کاری، تسهیل 
جذب مشتری، مکانیزه شدن مشاغل و توسعه انبارداری 

شود. برق رسانی به مناطق فاقد روشنایی، به  می  ممکن
دهد که ساعات کاری خود  می  کسب و کارهای خرد امکان

را با کمک روشنایی فراتر از ساعات معمول روز، افزایش 
دهند و در نتیجه درآمدزایی بیشتری داشته باشند. در زمینه 

جذب مشتری، کسب و کارهایی که دسترسی به انرژی 
توانند فضایی را فراهم آورند که ارتباط  می  الکتریکی دارند،

های بصری را  بهتری را با مشتری برقرار کرده و جذابیت
ایجاد کنند تا در نتیجه سود بیشتری از فروش باالتر کسب 
نمایند. با دسترسی به برق امکان مکانیزه شدن مشاغل 

های یدی و در حد تأمین  شود و فعالیت می  فراهم  قدیمی 
های بزرگتر  تواند به تولید کارگاهی و مقیاس می  معیشت

های مجهز  خانه اندازی خیاط تبدیل شود. به عنوان مثال راه
های خیاطی نیمه صنعتی، تولیدی در مقیاس بزگتر  به چرخ

تر را روانه  را فراهم کرده و محصولی با کیفیت یکنواخت
تواند درآمد زایی باالتری  می  بازار خواهد کرد که به مراتب

رسانی به روستاها امکان انبارداری مدرن  داشته باشد. برق
را برای کشاورزان و هر جمعیتی که تحت ساختار تعاونی 

پردازد فراهم کرده است. بهره برداری از  می  به فعالیت
های خشک کن برای محصوالت دامی  سردخانه و سیستم

و کشاورزی امکان نگهداری طوالنی مدت محصول و   
  بازاررسانی در زمان بهینه را برای تولید کننده فراهم

کند و در نتیجه عرضه کننده این نوع محصوالت در اثر  می
فشار عرضه به واسطه فسادپذیری و همچنین همزمانی 

شود   برداشت محصوالت نه تنها متحمل زیان مالی نمی
تواند درآمد باالتری را  می  بلکه با انتخاب زمان بهینه

 (. 2000بدست آورد )آلدردیس و راجرز، 

(، مدیریت دموکراتیک و 2005میستر ) به اعتقاد کلگ و
ها، این نهاد را به عنوان مثالی  رویکرد ارزش محور تعاونی

کند.  می  برجسته برای نظام اقتصادی جایگزین معرفی
تر  ها این نهاد را در دستیابی به توسعه اقتصادی عادالنه آن
های انرژی  دانند و با اشاره به رشد خیره کننده تعاونی می

)تجدیدپذیر( آلمان، به بررسی اهمیت اثر گذاری این نهاد 
در موضوع توسعه پایدار، گذار انرژی در آلمان و پذیرش 

پردازند. دفتر انرژی آژانس توسعه بین  می  اجتماعی آن
المللی ایاالت متحده، ارتباط میان انرژی و کاهش فقر، 
خدمات ارتقا یافته بهداشتی و آموزشی، برابری جنسیتی و 
بین نسلی و عدالت اجتماعی را مورد تحقیق و بررسی قرار 
داده است و به دنبال آن است که موضوع انرژی و اثرات 
آن را از حاشیه به جریان اصلی در ادبیات توسعه تبدیل 

 (.2000کند )آلدردیس و راجرز، 

ها و بهبود کیفیت محیط  کنترل انتشار آسینده -9

 های انرژی تجدیدپذیر. زیست با انتقال به سیستم

آدریان اسمیت و آدریان الی در فصل هفتم از کتاب 
های انرژی در  های گذار سبز بر نقش تعاونی سیاست

های تجدیدپذیر در قالب فعالیت از  توسعه استفاده از انرژی
پایین به باال و گذار سبز که به معنای انتقال از 

های تجدیدپذیر است،  های انرژی سنتی به انرژی سیستم
 (.2008کند )اسکونز و همکاران،  می  تأکید

های اقتصادی در  رونق بخشی به سایر فعالیت -2

 سطح محلی.

 جمع بندی

های انرژی به عنوان راهکاری برای تأمین  تشکیل تعاونی
برق مناطق روستایی و مراکز مسکونی دور از تأسیسات 
نیروگاهی متمرکز شناخته شده است. بررسی تجارب 

ها در این حوزه  کشورها در زمینه توسعه فعالیت تعاونی
ها برای دستیابی به دو هدف  دهد که غالباً دولت می  نشان

عمده؛ برق رسانی روستایی و درآمدزایی مستقیم، در مسیر 
 اند. های انرژی گام برداشته توسعه تعاونی

با رساندن انرژی الکتریکی به مناطق روستایی و دور از 
مراکز شهری، عالوه بر بهبود شرایط زندگی در این 

نیز برای ساکنین این    مناطق، درآمدزایی غیر مستقیمی
تر شدن ساعات  مناطق شکل گرفت. به واسطه طوالنی

مندی از روشنایی، مدت زمان اختصاص یافته به کار  بهره
و تحصیل درآمد نیز افزایش یافته و درآمد بیشتری نصیب 

شود. همچنین تأسیسات بیشتری از قبیل  می  این مناطق
های مصرف کننده برق و دخیل در  ها و دستگاه سردخانه

فعالیت کشاورزی کاربرد یافتند که نهایتاً یا با افزایش 
وری نیروی کار موجبات افزایش تولید شد و در نتیجه  بهره

افزایش درآمد را به همراه داشت و یا با ایجاد ارزش افزوده 
به واسطه فرآوری صورت گرفته روی محصوالت، درآمد 

 حاصل از فروش را برای کشاورزان فراهم کرده است. 

زایی مستقیم به عنوان دومین هدف در شرایطی  درآمد
یابد که شبکه ملی توزیع و انتقال برق، مناطق  می  تحقق

ها تحت پوشش قرار  روستایی را پیش از فعالیت تعاونی
داده باشد. تحت این شرایط با بهره برداری از تأسیسات 
تولید برق با استفاده از منابع تجدیدپذیری چون نور 

تواند منبع درآمد پایداری را  می  توده و باد خورشید، زیست
برای مناطق روستایی که عموماً در اغلب کشورها درآمد 

تری را نسبت به مناطق شهری دارند، فراهم  سرانه پایین
نماید. روستاییان )اعضای تعاونی انرژی( مازاد بر نیاز خود 

فروشند و طبیعتاً از   از انرژی الکتریکی را به شبکه ملی می
 درآمد بیشتری نسبت به گذشته منتفع خواهند شد.

ها عالوه بر این دو هدف یاد شده، کارکردهای  دولت
های برق متصورند که از جمله  دیگری را نیز برای تعاونی

های  توان به گسترش استفاده از انرژی می  ها آن
تجدیدپذیر و ایمن اشاره کرد که انتشار کربن کمتری را به 

تری را برای  همراه دارد و در نتیجه محیط زیست سالم
ها در  آورد. از این منظر کارکرد تعاونی می  افراد فراهم

های تجدیدپذیر و کاهش آلودگی  زمینه استفاده از انرژی
تواند زمینه دستیابی به منافع ملی  می  محیط زیست

ها و توافق  کشورها در قالب اهداف ذکر شده در پروتکل
های آب و هوایی بین المللی از جمله توافق پاریس را  نامه

 نیز فراهم نماید.
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