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1

علم و فناوریهای نوین

نشریه الکترونیکی  /شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  /تیر  / 1400شماره  /14سال دوم

.

نشریــه الکترونیک بهسـو از پــژوهشگــران
و صاحبنظران حوزههــاى مرتبط با بهینه سازى
مصرف سوخت دعوت به عمل مىآورد تـا نتایج
پژوهشهـاى خود را جهت انتشار در این نشریه
(با ذکر نام و مرجع) ارسال نمــایند.

عنوان :نشریه الکترونیکى بهسو
ترتیب انتشار :ماهنامه
صاحب امتیاز :شرکت بهینه سازى مصرف سوخت
مدیر مسئول :دکتر على مبینى دهکردى
سردبیر :سید حسین طاهرى
هیات تحریریه :گروه کارشناسان حوزه بهینه سازى مصرف سوخت
کارشناسان نشریه :مریم منصورى و فرشته بخشى زاده
نشانى :تهران ،مالصدرا ،خیابان شیراز شمالى ،خیابان دانشور شرقى ،پالك  23تلفن 88604760 :الى 6
تلفن مستقیم واحد روابط عمومى و فرهنگ سازى88604793 :
سایتwww.ifco.ir :
ایمیلbehsoo@ifco.ir :

2

نشریه الکترونیکی  /شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  /تیر  / 1400شماره  /14سال دوم

« ...مصرفگرای�ی برای جامعه بالی بزرگی اس�ت .اس�راف ،روزبهروز ش�کاف های طبقاتی و ش�کاف
بی�ن فقی�ر و غنی را بیش�تر و عمیق تر می کن�د .یکی از چیزهایی که الزم اس�ت م�ردم برای خود
مس�ؤول بخش های مختلف دولتی ،بخصوص
وظیفه بدانند ،اجتناب از اس�راف اس�ت .دس�تگاه های
ِ
دس�تگاه های تبلیغاتی و فرهنگی  -بهویژه صدا و س�یما  -باید وظیفه خود بدانند مردم را نه فقط به
اسراف و مصرفگرایی و تج ّملگرایی سوق ندهند؛ بلکه در جهت عکس ،مردم را به سمت قناعت ،اکتفا
و به اندازهی الزم مصرف کردن و اجتناب از زیادهروی و اسراف دعوت کنند و سوق دهند .مصرفگرایی،
جامعه را از پای در می آورد .جامعهای که مصرف آن از تولیدش بیش�تر باش�د ،در میدان های مختلف
شکس�ت خواه�د خورد .ما باید ع�ادت کنیم مصرف خ�ود را تعدیل و کم کنیم و از زی�ادی ها بزنیم.
جوانان اجتماعات خانوادگی تشکیل دهند و کمک های افراد خانواده را جمع کنند و در درجه ا ّول به
مصرف فقرا و نادارهای همان خانواده و فامیل برسانند و اگر نیازی نبود ،به فقرای دیگر رسیدگی کنند.
ام�روز در جامع�ه م�ا فق�ر وج�ود دارد .وظیفه ما به عنوان نظام اسلامی ،ریش�هکن ک�ردن فقر در
جامع�ه اس�ت .نبای�د در جامع�ه محرومیت باش�د .این تکلیف ماس�ت به عن�وان دولت ،ب�ه عنوان
نظ�ام اسلامی ،ب�ه عن�وان آح�اد م�ردم« .ک ّلک�م راع و ک ّلکم مس�ؤول ع�ن رعیته»؛ ای�ن وظیفه
هم�ه اس�ت .هر کدام ب�ه نحوی تج ّم�ل و اس�راف و زی�ادهروی را کم کنی�م .این درس م�اه رمضان
اس�ت .ای�ن کار ،ه ّم�ت و گذش�ت و بصیرت و آگاه�ی می خواه�د .از خدای متعال کم�ک بخواهیم.
خانوادههای بسیاری هستند که نه از روی تنپروری و تن به کار ندادن ،بلکه به معنای واقعی کلمه محروم
و مس�تمندند .باید اینها را شناس�ایی و پیدا کنید  -کار مشکلی هم نیست  -و به اینها کمک نمایید.
پروردگارا ! ما را در انجام دادن این وظیفه بزرگ و اساس�ی یاری کن .پروردگارا ! به مح ّمد و آل مح ّمد
ضررهای اسراف و مصرفگرایی و منافع مواسات و رسیدگی به محرومان و مستمندان را برای یکایک
افراد جامعه ما روشن بکن و آنها را به این کار مو ّفق فرما»...
ی نماز عید سعید فطر
برگرفته از بیانات مقام معظم رهبرى در خطبه ها 
1381/09/15
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اسراف نعمات الهی
از نگاه قـرآن

ات َما َر َز ْقنَا ُك ْم َولاَ تَ ْط َغ ْوا ِف ِ
ُك ُلوا ِم ْن َطي ِّ َب ِ
يه َف َي ِحل
َّ َع َل ْي ُك ْم َغ َض ِبي َو َم ْن يَ ْح ِل ْل َع َل ْي ِه َغ َض ِبي َف َق ْد َه َوى
(و دستور دادیم که) از این رزق حالل و پاکیزه که نصیبتان کردیم
تناول کنید و در آن (به کفر نعمت و ترک شکرگزاری) طغیان و
سرکشی مکنید وگرنه مستحق غضب و خشم من میشوید،
و هر کس مستوجب خشم من گردید
همانا خوار و هالک خواهد شد.
سوره طه آیه81
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خطر کرونـا
را
جدی بگیریم
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پیشگفتار
از آنجا که کتابی به نام «راهنمای درس�ت اندیش�یدن» را برای
خواندن انتخاب کرده اید ،ش�اید ش�ما مرا بیش�تر از س�ردبیر
تایم�ز و دوس�تانم درک کنی�د .و درک ک�ردن چی�زی الزم و
ض�روری اس�ت .دنیای م�درن امروز ب�رای آن دس�ته از ما که
خطاه�ای منطقی آزارم�ان می دهد جای نفرت انگیزی اس�ت.
ش�اید اس�تدالل مردم همیش�ه به همین بدی ب�وده ،ولی حاال
فرصت های بیش�تری به دست آمده اس�ت تا صورت زشتشان
را رو کنند.
چرا ما معترضان این قدر تنهاییم؟ چرا س�ایر مصرف کنندگان
این تفکر معیوب به عرضه کنندگان یا هر کسی که به حرفشان
گوش کند ش�کایت نمی کنند ،درس�ت مثل زمانی که ماش�ین
رختش�ویی شان چکه می کند یا ماشینش�ان روشن نمی شود؟
پاس�خ ساده اس�ت :اکثر مردم متوجه مشکل نمی شوند .وقتی
ماشینی خراب می شود همه متوجه می شوند ،حتی اگر چیزی
درباره نحوه عملکرد ماشین ندانند .ولی استدالل اینگونه نیست.
تا زمانی که ندانید چگونه اس�تدالل به خطا می رود ،مشکل را
در نمی یابید .لب ها از س�خن باز نمی مانند .دودی از کله بلند نمی ش�ود ،و چش�م ها سیاهی نمی روند .شاید روزی کسی وسیله ای
اختراع کند که هر جا خطایی منطقی رخ داد ،زنگ دستگاه به صدا درآید و دیگر هیچ سیاستمدار ،روزنامه نگار یا صاحب حرفه ای
تا زمانی که این وس�یله را به خود نصب نکرده اجازه صحبت نداش�ته باش�د .ولی تا آن روز ،باید برای تشخیص خطاهای استدالل بر
توانایی خودمان متکی باشیم.

توضیحات

در مدرسه و دانشگاه ذهن افراد با اطالعاتی ارزشمند پر می شود ،ولی تشخیص خطاهای منطق آموخته نشده است .هدف این کتاب
پر کردن خألیی است که نظام آموزشی ایجاد کرده است؛ ولی کتاب درسی نیست .خواندن این کتاب برای تمام کسانی است که هر
روز با منطق و استدالل سر و کار دارند ،که این شامل همه می شود و خطاهای متداول در استدالل ،به خصوص در هنگام بحث درباره
موضوعات اختالف برانگیز ،را در بر می گیرد.
این کتاب شامل  12فصل است که هر فصل به بررسی یکی از مغلطه ها اختصاص یافته است .درک این مغلطه ها بعد از روشن شدن
شان ساده می شود .جمی وایت ،نویسنده این کتاب ،مدرس سابق فلسفه در دانشگاه کمبریج و برنده جایزه معتبر مجله تحلیل برای
بهترین مقاله ای اس�ت که یک فیلسوف زیر س�ی سال نوشته است .او مقاالت بسیاری را در مجالتی مانند تحلیل و مجله انگلیسی
فلسفه علم به چاپ رسانده است .مریم تقدیسی ،مترجم این کتاب ،دانش آموخته مترجمی زبان است.
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دعوت به مسئولیت پذیری:
فرایند گام به گام واقعیت درمانی
نگارنده :علی صاحبی و عاطفه سلطانی فر

معرفی کتـاب

چکیده کتاب
تمام موجودات دنیا به س�مت کمالی که برایشان در نظر گرفته شده است ،در
حرکتند و همه شرایط و امکانات الزم برای رسیدن به کمال ،از سوی خالق دانا
برایش�ان پیشبینی شده و در اختیارشان قرار گرفته است .اما همه آن ها جز
انسان ،نه علم به هدف دارند و نه راه را خود انتخاب کردهاند ،بلکه این خداوند
حکیم است که جهان هستی را این گونه تنظیم کرده که هر موجودی به سوی
غایت نهایی خود رهسپار باشد و چاره ای جز این ندارد.
يکی از ارزشمندترین آموزشهایی که می تواند سبب پیشرفت انسان ها شود ،آموزش « مسئولیت پذیری »
اس�ت .مس�ئولیتپذیری یکی از نش�انههای رش�د و اعتماد به نفس اس�ت که به ش�خص کمک م�یکند تا
تصمیم های مناسب تری را اتخاذ کند .کسانی که از حس مسئولیت پذیری برخوردار هستند به موفقیت های
روز افزون و پاداشهای ناشی از آن دست خواهند یافت که این خود به افزایش اشتیاق در ارتباطات و یادگیری
منجر خواهد شد.
مس�ئولیتپذیری نوعی نگرش اکتس�ابی اس�ت که از ابتدای زندگی (حدود س�ه س�الگی به بعد) به تدریج
ایجاد میش�ود .بنابراین والدین به عنوان نخستین متولی این امر بهتر است در ایجاد و رشد چنین حسی در
فرزندان خود کوشش کنند .مسئولیت پذیری فرزندان بستگی زیادی به تجارب آنان در خانواده دارد .والدین
به عنوان سرمشق و الگویی قوی میتوانند خود با رفتاری حاکی از مسئولیتپذیری و با اتخاذ تدابیر آموزشی
مناسب زمینه پرورش این حس را در فرزندان بوجود بیاورند و تالش کنند موقعیت های مناسبی را برای قبول
مسئولیت آنان فراهم کرده و انتظارات خود را متناسب با سن شان به طور دقیق و روشن بیان کنند.
در این کتاب ،فرایند دعوت به مس�ئولیتپذیری ،گام به گام و با مثالهای متعدد توضیح داده ش�ده است .در
ابتدا از چهار پرس�ش  .1چه میخواهی؟  .2االن برای رس�یدن به آن چه میکنی؟  .3آیا کاری که میکنی موثر
اس�ت؟  .4چ�ه کار دیگ�ری میتوان�ی انجام دهی و برنامهات چیس�ت؟ ش�روع ش�ده و با بررس�ی نیازها و
خواسته ها ،ادراک و احساسات ادامه مییابد .این روند چنان به سادگی توضیح داده می شود که برای همه به
راحتی قابل اجرا است.
خواننده میتواند ایدههای مطرح ش�ده در این کتاب را با نگاه آزمایش�ی بنگرد .ابت�دا آن را در زندگی و کار
خود بیازماید ،اگر در زندگی و کارش مفید و سودمند و قابل قبول بود ،آ نگاه آن را با مراجعان ،دانشآموزان،
کارکنان یا همسر خود نیز به کار گیرد .افرادی که استفاده از مفهوم « مسئولیت پذیری » در زندگی خود را
آغاز می کنند ،شاهد تغییرات مثبت بسیاری خواهند بود.
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نقش کلیدی زنان در مدیریت اقتصادی خانواده
از اصالح الگوی مصرف تا انضباط مالی
برگرفته ازhttps://www.tahlilbazaar.com :

زنان بهعنوان نیمی از جمعیت جامعه و افرادی که در فضای خانواده با الگوسازی و اصالح الگوی مصرف مدیریت
اقتصادی این نهاد کوچک اما اثرگذار را بر عهدهدارند نیازمند توجه هستند تا با این نگاه سبک زندگی به انضباط
مالی آغشته شود.
خان�واده بهعنوان واحد کوچکی از اجتماع در پیش�رفت و توس�عه فرهنگی جامعه نق�ش اول را دارد و حتی در
توس�عه و رش�د اقتصادی جامعه نیز نقش اساس�ی ایفا میکند تا جایی که میزان ،چگونگی و نوع حضور زن در
عملکرد و چرخههای اقتصاد کشور تأثیرگذار است.
خانواده در مصرف تابع زن خانواده است و زنان در اقتصاد خانواده بسیار مؤثرتر از مردان عمل میکنند تا آنجا
ک�ه مقام معظم رهبری پیرام�ون حضور زنان در عرصه اقتصاد ،چنین تأکیددارند ک�ه اقتصاد خانواده به معنای
مالی منابع خانه اس�ت؛ زنان بدون مناقشه در این سازماندهی و مدیریت اقتصادی نقش
چگونگی س�اماندهی ِ
کلیدی دارند و با مدیریت صحیح آنان ،توازن بین تولید و مصرف فراهم میآید و با برنامهریزی و اجرای صحیح
آن ،رشد و توسعه اقتصاد خانواده محقق میشود.

نباید در مدیریت اقتصادی
خانواده نقش زنان کمرنگ
دیده شود
بهراستیکه نقش زنان بهعنوان مدیران فرهنگ اقتصادی خانواده مهم و کلیدی است و نباید در مدیریت اقتصادی
خانواده این نقش فراموش و یا کمرنگ دیده شود.
زنان در جامعه بهعنوان دو عنصر مصرفکننده از یکسو و فرهنگساز از حیث تربیت و پرورش فرزندان خانوار
میتوانند در این عرصه وارد کار شوند؛ اما در این مسیر چه برنامهریزیهایی الزم است و چه گامهایی برداشتهایم؟
آیا توانس�تهایم با الگوس�ازی ،مهارتهای زندگی و آموزشهای مناس�ب زنان را وارد عرصه نظم مالی و اقتصاد
کنی�م؟ یا زنان خانهدار را وارد عرصه مش�اغل خانگی کنیم ،م�ادران را در عرصه اصالح الگوی مصرف و الگویی
ب�رای نس�لهای آینده ،پایکار بیاوریم؟ نقش زنان را در اقتصاد خان�واده معرفی و جایگاه آنها را در مدیریت و
انضباط مالی مطرح سازیم؟ و یک سؤال دیگر اینکه این روند در سال جهش تولید و در وضعیت اقتصادی پیش
رو چه کمکی میکند؟
بدینسان در این خصوص بر آن شدیم تا به بررسی نقش زنان در مدیریت اقتصاد خانواده با توجه به شرایط ویژه
اقتصادی و البته وضعیت درگیری با شیوع ویروس کرونا بپردازیم.
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در وضعیت کنونی که شیوع ویروس کرونا و تحریمهای
اقتصادی اثرات�ی را بر بدنه اقتص�ادی خانوادهها وارد
کرده باید مدیریت اقتصاد خانواده را پیش بگیریم.
نقش زن�ان را در مدیریت اقتصاد خان�واده باید جدی
بگیریم.
مدیریت خان�واده و چارچوب آن بر عهده زنان اس�ت
چراکه آنها هستند که بهتر میتوانند تخصیص منابع
را در چارچوب خانواده ایجاد کنند.
زن�ان حتی اگر خانهدار هم باش�ند و درآمد اقتصادی
نداش�ته باش�ند در مدیریت اقتصادی خان�واده نقش
مهم�ی دارن�د چراکه این زنان هس�تند ک�ه مدیریت
الگوی مصرف را در خانواده بر عهدهدارند و مشکالت و
نیازه�ای خانواده را میدانند ،بدین ترتیب ،نقش آنها
در مدیریت اقتصادی خانواده بسیار پررنگ است.
در این وضعیت ،نیاز اس�ت ت�ا خانوادهها صرفهجویی
اقتصادی را پیش بگیرند بدین ترتیب بانوان میتوانند
هم درزمینه صرفهجویی وارد کار شوند و هم پسانداز
را در قالب انضباط مالی وارد فضای خانواده سازند.
از سویی دیگر زمینه برای توسعه مشاغل خانگی مه ّیا
است بنابراین بانوان میتوانند با ورود به این عرصه ،به
بهبود وضعیت اقتصادی خانواده کمک کنند.
زن�ان در مدیری�ت بودجه و تقویت اقتص�ادی خانواده
نقش بسزایی دارند.

این زنان هستند که میتوانند با
شناسایی الگوی مصرف درست
و نیازسنجی و هزینهبر مبنای
اولویته�ا ،قناع�ت و س�بک
زندگی ایرانی اسلامی اقتصاد
خانواده قدمهای مهمی درزمینه
انضباط اقتصادی و مدیریت اقتصادی خانوار بردارند.
در وضعیت کنونی که از یکسو شرایط خاص اقتصادی
و از س�ویی دیگر ش�یوع ویروس کرون�ا و اثرات آن بر
بدنه درآمدها را ش�اهد هس�تیم ،نیاز است تا فرهنگ
پسان�داز ،انضباط مالی ،صرفهجوی�ی و اصالح الگوی
مص�رف ب�ار دیگ�ر در فض�ای خانوادهها تجل�ی یابد؛
موضوع�ی ک�ه تنها توس�ط زن�ان میتوان�د در درون
خانوادهها نهادینهشده و به نسلهای آینده نیز آموخته
شود و حتی در قالب مشاغل خانگی ،درآمدهایی را به
درون خانواده بازگرداند.
پرواضح اس�ت که نقش زنان بهعنوان پرچمدار اقتصاد
قابلتأمل است و اگر احساس وظیفه حفظ سرمایههای
کش�ور در زنان ایجاد شود  این امر خودبهخود عاملی
برای ایجاد الگوی مناسب مصرف برای نسلهای بعدی
خواهد بود.

با نگاه به اقتصاد خانواده میتوان
زنان را درزمینه اصالح الگوی
مصرف نیز مؤثر دانست
زنان شاغل از یکسو وزنان خانهدار از سویی دیگر میتوانند در مسیر تولید وارد کار شوند از سویی ،با نگاه به
اقتصاد خانواده میتوان زنان را درزمینه اصالح الگوی مصرف نیز مؤثر دانست.
بای�د ای�ن تأثیرگذاری را جدی گرفت و با ورود زنان و م�ادران به مباحث اقتصاد مقاومتی ،آنها را یکپایه مهم
واصلی در این مبحث دانست.
باید در هر اس�تان ،پتانس�یلهای هر منطقه شناس�ایی و بر مبنای آن مش�اغل خانگی توس�عه یاب�د تا بتوان
دستاوردهای مناسب آن را مشاهده کرد.
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بهراستی یکی از ضروریات تحقق شعار سال؛ را باید در فرهنگسازی و نهادینه کردن ضروریات این امر در اذهان
و افکار عمومی جامعه جستجو کرد ،مقولهای که میتوان از آن تحت عنوان سبک زندگی یادکرد.
نقش زنان و مادران در این عرصه بسیار است؛ زنان چه شاغل باشند و چه خانهدار میتوانند با پیش روی سبک
زندگی خانواده در مصرف درست ،انضباط مالی و پسانداز نقشآفرینی کنند.
ش�اهد درونمایه ش�عار تولید  ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها این است که اقتصاد نمود داشته باشد اما تحقق این
ش�عار بدون در نظر گرفتن پش�توانههای فرهنگ�ی ،الزامات و اقتضائات رفتاری جامعه در قب�ال کاالی ایرانی و
حمایت از آن ،مدیریت مصرف و حتی گام نهادن زنان در مسیر مشاغل خانگی ،بهویژه در روستاها ممکن نیست
و قطع ًا نقش زنان و بانوان جامعه در تعمیق نهادینهسازی فرهنگ حمایت از تولید ملی و بالطبع آن ،رونق و جهش
تولید ،بسیار تعیینکننده خواهد بود.

بامهارت افزایی زنان جامعه میتوان یک جامعه مصرفگرا ،آنهم از نوع محصوالت برند
و خارجی را به سمت مولد بودن و تولید محوری سوق داد.
بهراس�تی جامعه مصرفگرا ،نقشی در تولید ندارد و اقتصاد را به س�مت ویرانی سوق خواهد داد اما اگر بتوانیم
درست در نقطه مقابل آن بهموازات مصرف درست و بهینه ،شاهد نقشآفرینی نیروهای انسانی فعال در جامعه در
عرصههای تولیدی باشیم ،حرکت جامعه به سمتوسوی توسعه اقتصادی تقویت خواهد شد که با درنظرگرفتن
این واقعیت که نیمی از بافت جمعیتی جامعه از حیث جنس�یتی از بانوان تشکیلش�ده ،بیشازپیش به اهمیت
نقشآفرینی بانوان در نظام اقتصادی و تولیدی کش�ور پی خواهیم برد؛ به امید روزی که زنان س�رزمین مان در
تمام�ی حوزهها ،با جدی�ت ورود پیدا کنند و ثمرات آن را با ارمغانی همچون خودباوری ،ش�کوفایی و جهش در
تمامی عرصهها شاهد باشیم.
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بهرهوری ،شدت و یارانه حاملهای انرژی در
بخش صنعت کشور و مقایسه با کشور آلمان
نویسنده  :بهاره فرهمندپور رئیس بهینه سازی انرژی در نیرو -بخش صنعت
ام�روزه ان�رژی ب�ه عن�وان یک�ی از مهمتری�ن عوامل
تولید جایگاه ویژه ای در رش�د و توسعه کشورها دارد.
تخصیص و استفاده بهینه از منابع انرژی بمنظور تامین
امنیت انرژی و کنترل تبعات زیس�ت محیطی استفاده
از آن ،همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان
اقتصادی بوده است .از ش�اخص های مهم در تشخیص
موفقی�ت سیاس�ت گ�ذاری در تخصیص بهین�ه منابع
انرژی ،ش�اخص های به�ره وری انرژی و ش�دت انرژی
می باش�د که بهره وری انرژی ،میزان ارزش افزوده کاال
و خدمات تولیدی را به میزان انرژی مصرفی ،و ش�دت
ان�رژی می�زان ان�رژی مصرفی ب�ه ازای می�زان ارزش
اف�زوده کاال و خدمات تولی�دی را نمایش می دهد .این
ش�اخص ها به عنوان یکی از ش�اخصهای استراتژیک
در توسعه یافتگی محس�وب می گردند که از آنها برای
بررسی افزایش کارایی انرژی هم از نظر کاهش وابستگی
انرژی و هم از نظ�ر کنترل تبعات آب و هوایی و محیط
زیستی استفاده میگردد.
بخ�ش صنعت یکی از بخ�ش های مهم مص�رف کننده
انرژی اس�ت که مطاب�ق ترازنامه هیدروکربوری س�ال
 1397بدون احتس�اب خوراک واحدهای پتروشیمی با
مصرف مع�ادل  88451میلیون کیلووات س�اعت برق،
 47390میلیون مترمکعب گازطبیعی و  25/77میلیون
بشکه معادل نفت خام فرآورده نفتی و در کل 375/32
میلیون بش�که معادل نفت خام  ،ح�دود  % 26مصارف
انرژی نهایی را به خود اختصاص داده است.
با توجه ب�ه میزان مصارف حامل ه�ای انرژی در بخش
صنعت و در صورت فرض ارزش صادراتی برق  6س�نت
بر کیلووات س�اعت ،گاز طبیعی  16سنت بر مترمکعب،
نفت گاز و نفت کوره به ترتیب  46و  30س�نت بر لیتر،
یاران�ه بخش صنعت حدود  15میلیارد دالر (به تفکیک
ب�رق  ،گاز و ف�رآورده  7/5 ،6و  1/5میلی�ارد دالر در

سال) برآورد میگردد .این در حالیست که در ترازنامه
هیدروکربوری سال  ،1397با فرض ارزش صادراتی گاز
طبیعی  27/8سنت بر مترمکعب ،نفت گاز و نفت کوره
ب�ه ترتیب  52و  40س�نت بر لیت�ر یارانه بخش صنعت
مع�ادل  17میلیارد دالر ب�رآورد گردیده اس�ت که 15
میلیارد دالر آن مربوط به یارانه گاز طبیعی می باشد.
از طرف�ی مطابق با اطالعات بانک جهانی ،ارزش افزوده
بخش صنعت ( )Manufacturingایران در سال 2018
معادل  69/24میلیارد دالر بود که حدود  % 50آن مربوط
به صنای�ع تولید مواد و محصوالت ش�یمیایی و فلزات
اساسی می باش�د و با این احتساب (یارانه  15میلیارد
دالری) حدود  % 22از ارزش افزوده بخش صنعت ،یارانه
انرژی پرداخت میگردد.
در گ�زارش نتاي�ج آمارگی�ري از مقدار مص�رف انرژي
در کارگاه ه�اي صنعت�ی  10نف�ر کارکن مرک�ز آمار در
س�ال  ،1397اطالع�ات مصرف انرژی بی�ش از  30هزار
کارگاه صنعت�ی به تفکی�ک نوع فعالی�ت و حاملهای
ان�رژی مصرفی ارائه ش�ده اس�ت .در ج�دول  1مصرف
ان�رژی در واحده�ای صنعتی کش�ور ب�ه تفکیک نوع
حاملهای انرژی و نوع فعالیت در س�ال  1397مالحظه
می گردد .مطابق جدول  ،1صنایع تولید مواد و محصوالت
شیمیایی (شامل پتروشیمی ها)  ،فلزات اساسی ( آهن
و ف�والد) و محصوالت کانی غیر فلزی ( ش�امل صنعت
س�یمان) ب�ه ترتی�ب  % 24 ،% 30و ( % 23در مجم�وع
 )% 80مصرف انرژی بخ�ش صنعت را به خود تخصیص
داده ان�د .همچنین مطابق با جدول  2این صنایع دارای
بیش�ترین می�زان ارزش اف�زوده بخش صنعت کش�ور
می باش�ند یا به عبارتی بیش�ترین ارزش افزوده بخش
صنعت کشور توسط صنایع انرژی بر ایجاد میگردد.
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نکت�ه قاب�ل توجه درجدول  ،2س�هم ارزش انرژی پرداختی به ارزش افزوده بخش صنعت می باش�د که همانطور
که مالحظه میگردد این نس�بت برای کل بخش صنعت کش�ور کمتر از % 6میباش�د که این نش�ان دهنده ارزش
ناچی�ز هزین�ه ان�رژی حاملهای ان�رژی مصرفی در صنای�ع بالخصوص صنایع پر مص�رف و ب�ا ارزش افزوده باال
میباشد .بر اساس فرضیات قیمتی فوق الذکر ،مطابق با جدول  ،3در  30هزار واحد صنعتی سرشماری شده برآورد
میگردد حدود  10میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت شده است که سهم تولید مواد و محصوالت شیمیایی (شامل
پتروشیمی ها) ،فلزات اساسی ( آهن و فوالد) و محصوالت کانــی غیر فلزی ( شامل صنعت سیمان) به تـرتیب
% 28 ،% 33و % 22بوده است.
جدول -1مصرف انرژی در واحدهای صنعتی کشور به تفکیک نوع حاملهای انرژی و نوع فعالیت در سال 1397

مرجع :نتايج آمارگیري از مقدار مصرف انرژي در کارگاه هاي صنعتی  10نفر کارکن مرکز آمار

جدول  -2ارزش انرژی مصرفی و ارزش افزوه واحدهای صنعتی به تفکیک نوع فعالیت در سال 1397

مرجع :نتايج آمارگیري از مقدار مصرف انرژي در کارگاه هاي صنعتی  10نفر کارکن مرکز آمار
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جدول  -3یارانه انرژی واحدهای صنعتی به تفکیک نوع فعالیت در سال 1397

مرجع :نتايج آمارگیري از مقدار مصرف انرژي در کارگاه هاي صنعتی  10نفر کارکن مرکز آمار

در جدول  4مالحظه مینمایید تولید محصوالت کانی غیر فلزی ( شامل صنعت سیمان) ،مواد و محصوالت شیمیایی
(شامل پتروشیمیها) و فلزات اساسی ( آهن و فوالد) بیشترین شدت انرژی بخش صنعت را به خود تخصیص داده
اند.
جدول -4شدت انرژی واحدهای صنعتی به تفکیک نوع فعالیت در سال 1397

مرجع :نتايج آمارگیري از مقدار مصرف انرژي در کارگاه هاي صنعتی  10نفر کارکن مرکز آمار
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از نظر مقایسه وضعیت صنعت کشور با کشورهای دیگر جهان ،همانطور که در نمودارها  1و  2مالحظه می نمایید،
مصرف بخش صنعت ایران با درنظر گرفتن خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ( 2480پتاژول) مشابه مصرف انرژی
در صنایع کش�ورهای کره جنوبی ( 2608/1پتاژول) و آلمان ( 2744/6پتاژول) می باشد .در حالیکه ارزش افزوده
بخش صنعت ایران ( 69/24میلیارد دالر ) با ارزش افزوده بخش صنعت این کشورها (آلمان ،کره جنوبی به ترتیب
 778/6و  519/6میلیارد دالر) فاصله قابل توجهی دارد و این نکته داللت بر بهره وری بس�یار پایین انرژی کشور
می باشد.
نمودار  -1مقایسه مصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای منتخب (مرجع )IEA:

نمودار  -2مقایسه ارزش افزوده بخش صنعت در کشورهای منتخب (مرجع )IEA:

در نمودار  3مالحظه می نمایید ش�دت انرژی کش�ورهای پیش�رفته کمتر از  5مگاژول بر میلیون دالر با توجه به
گزارشات آژانس بین المللی انرژی اعالم شده است و این در حالی است که شدت انرژی بخش صنعت ایران معادل
 36مگاژول بر میلیون دالر برآورد می گردد .کش�ورهای ایرلند ،سویس ،ارمنستان و آلمان کمترین میزان شدت
انرژی بخش صنعت را به خود تخصیص داده اند .همچنین از نظر نوع فعالیت های صنعتی ،کمترین ش�دت انرژی
مربوط به بخش ماش�ین آالت و صنایع و تجهیزات حمل و نقل و بیش�ترین شدت انرژی مربوط به صنایع فلزی و
صنایع مواد شیمیایی ،کانی های غیر فلزی و صنایع چوب و کاغذ می باشد.
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نمودار  -3مقایسه شدت انرژی بخش صنعت در کشورهای منتخب (مرجع )IEA:

همانطور که در نمودار  1مالحظه شد مصرف انرژی بخش صنعت ایران با احتساب خوراک واحدهای پتروشیمی در
حدود مصرف انرژی بخش صنعت آلمان می باش�د اما ارزش افزوده بخش  industryآلمان ( 1089میلیارد دالر)
 4/8برابر بخش  industryایران (  228/7میلیارد دالر) و بخش  manufacturingآن ( 761میلیارد دالر) بیش
از  10برابر  manufacturingایران ( 69/24میلیارد دالر) می باشد.
در نمودار  ،4وضعیت ارزش افزوده بخش صنعت کش�ور ایران با آلمان مقایس�ه ش�ده است .نکته شایان توجه از
این مقایسه این است که ارزش افزوده تولید ماشین آالت و تجهیزات کشور آلمان ( 283/9میلیارد دالر) با تنها
% 7مص�رف ان�رژی ،بیش از کل ارزش افزوده صنعت ایران با احتس�اب صنایع نف�ت و گاز ( 228/7میلیارد دالر
  )Industryم�ی باش�د .همچنی�ن ارزش اف�زوده تولید محصوالت غذایی ،آش�امیدنی و تنباکو کش�ور آلمان( 67میلی�ارد دالر) ب�ا تنه�ا % 9مص�رف ان�رژی ،مع�ادل ارزش اف�زوده بخش صنعت ای�ران ( 69میلی�ارد دالر
  ) manufacturingمی باشد.نمودار-4مقایسه ارزش افزوده فعالیت های صنعتی کشور آلمان با ایران (مرجع  IEAو بانک جهانی)
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در جدول  ،5بر اس�اس اطالعات طرح سرش�ماری مرکز آم�ار و گزارش آژانس بین المللی مصرف انرژی ،ش�دت
مصرف انرژی به تفکیک نوع فعالیت در صنایع ایران با آلمان مقایس�ه ش�ده است .همانطور که مالحظه می گردد
ش�دت انرژی فعالیت صنایع تولیدکننده مواد و محصوالت ش�یمیایی ایران  3/8برابر کش�ور آلمان می باشد که
نشان دهنده عدم تکمیل زنجیره ارزش محصوالت شیمیایی و بهره وری پایین انرژی صنایع پتروشیمی و تولید
مواد و محصوالت شیمیایی ایران میباشد.
همچنین ش�دت انرژی صنایع تولید محصوالت کانی غیر فلزی ایران  5/8برابر کش�ور آلمان می باش�د و نش�ان
دهنده کارایی بسیار پایین این صنایع شامل صنعت سیمان ،آجر ،آهک و  ...در کنار ارزش افزوده پایین این صنعت
میباشد.
در صنعت تولید فلزات اساسی ،مقایسه شدت انرژی دو کشور ،وضعیت بهتری را برای ایران از نظر شاخص شدت
انرژی نشان میدهد.
جدول -5مقایسه شدت انرژی واحدهای صنعتی ایران و آلمان به تفکیک نوع فعالیت در سال 2018

در خاتمه از بررس�ی وضعیت مصرف انرژی و شاخصهای بهره وری و شدت انرژی بخش صنعت کشور مشهود
اس�ت که به خصوص در دس�ترس بودن منابع عظیم نفت و گاز در کشور ایران و قیمت بسیار پایین حاملهای
انرژی ،صنایع انرژی بر به خصوص صنایع پتروش�یمی به عنوان صنعت مادر رش�د قابل مالحظهای در کش�ور
داشته اند و بیشترین ارزش افزوده بخش صنعت کشور مربوط به صنایع انرژی بر میباشد و متاسفانه صنایعی
نظیر تولید ابزار و ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل که دارای کمترین میزان مصرف انرژی میباشند نتوانسته
اند ارزش افزوده مناس�ب در بخش صنعت ایجاد نمایند و حاصل چنین سیاس�ت های تولید در بخش صنعت،
بهره وری بسیار پایین از منابع انرژی و ایجاد رانت باال برای صنایع انرژی بر در نتیجه قیمت ناچیز حامل های
انرژی میباش�د .با توجه به س�اختار ش�کل گرفته در تخصیص منابع انرژی در بخش صنعت ،به منظور بهبود
ش�اخص بهرهوری کشور تکمیل زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی ،افزایش کارایی مصرف انرژی به خصوص در
صنایع انرژی بر ،افزایش س�طوح فنآوری و اتخاذ سیاس�ت های یکپارچه در جهت توسعه صنایع و تخصیص
منابع انرژی ضروری به نظر میرسد.
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هیدروژن ،نقش تعیین کننده در عرضه انرژی آینده-
زیرساختهــا ،شکل گیری بازار و زنجیره عرضــه
علی نوروزی رئیس بهینه سازی انرژی در نفت و گاز بخش صنعت

 -1مقدمه
یکی از س�وختهایی که تجدیدپذیر نیس�ت ،اما
در زمره انرژیهای پاک قرار میگیرد و بس�یاری
از کش�ورها برای مقابله با گرمایش جهانی در حال
سرمایهگذاری روی آن هس�تند ،هیدروژن است.
توسعه موفقیت آمیز فناوری های انرژی هیدروژنی
دارای چندین مزیت و فواید اس�ت .توس�عه انرژی
هیدروژن�ی میتواند از گرم ش�دن کره زمین جلوگیری
ک�رده و همچنی�ن امنیت انرژی را برای کش�ورهای فاقد منابع ان�رژی کافی تضمین کند .توس�عه موفقیت آمیز
هی�دروژن انرژی را برای حمل و نقل و بخش نیروگاهی فراهم می کند .هیدروژن یک حامل انرژی منحصر به فرد
اس�ت ،زیرا می تواند از منابع مختلف انرژی مانند انرژی تجدیدپذیر ،س�وخت های فس�یلی و زیست توده تولید
گردد و در هنگام احتراق ،هیچ نشر گاز  CO2از خود تولید نمیکند .مزیت دیگر ،گستردگی توزیع منابع در سطح
جهان که می توان از آن برای تولید هیدروژن استفاده شود.
ف�ارغ از روشهای گوناگون تولید هیدروژن که در حال حاضر اغلب با س�وزاندن س�وختهای فس�یلی خصوصا
گازطبیعی انجام میش�ود (روش غیر س�بز) و یا در مقابل روش س�بز که از تجدیدپذیرها در این فرآیند استفاده
میشود وجود دارد ،چگونگی ایجاد زیرساخت برای توزیع سوخت هیدروژن محل سوال است .بازار هیدروژن در
مراحل ابتدایی خود اس�ت ،اما بهعنوان یک س�تون اصلی گذار انرژی در اروپا در نقش یک جایگزین پاکتر برای
گاز طبیعی در طیف گستردهای از برنامههای کشورها معرفی میشود.
در ای�ن مقاله ابتدا روش ها تولید هیدروژن اش�اره می ش�ود و س�پس ب�ه زنجیره ارزش تولید هی�دروژن و زیر
ساختهای الزم جهت توسعه بازار عرضه هیدروژن ،اشاره می گردد.

 -2روشهای تولید و توزیع گاز هیدروژن
زیرساخت سوخت هیدروژن را می توان به روش های گوناگون طراحی نمود .کارشناسان معتقدند که منابع تولید
هیدروژن و نحوه انتقال و توزیع آن متناس�ب با ش�رایط و مزایای جغرافیایی متفاوت خواهد بود .به عنوان مثال
در مناطق�ی که منابع گاز طبیعی ارزان وجود دارد تولید هیدروژن از منابع گازی به صرفه ترین روش میباش�د.
در منطقه ای که منابع برق ارزان در دسترس باشد  ،از منابع برق و با روش الکترولیز آب ،تولیدهیدروژن توجیه
اقتصادی دارد و در مناطقی که س�وختهای دیگری مانند اتانول وجود داش�ته باش�د ،اتانول بعنوان منبع اولیه
هیدروژن مزیت ویژه ای دارد.
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روش های تولید و توزیع هیدروژن عبارتند از:
 -1تولید انبوه هیدروژن بصورت متمرکز
•توزیع بصورت هیدروژن مایع
•توزیع بصورت گاز فشرده شده
•توزیع بصورت جامد(گاز ذخیره شده در هیدریدهای فلزی)
 -2تولید گاز هیدروژن در جایگاههای سوخت گیری (غیرمتمرکز)
•تبدیل گاز طبیعی به هیدروژن با پروسه تبدیل گاز توسط بخار ()Steam Reformer
•تبدیل گاز طبیعی به هیدروژن توسط اکسیداسیون جزئی ()Partial Oxidation Reformer
•با روش الکترولیز قلیایی آب
•به روش الکترولیز با غشاء پلیمری
 -3تولید گاز هیدروژن بر روی خودرو
•استفاده از بنزین یا گازوئیل به عنوان سوخت و تبدیل آن به هیدروژن در مبدل موجود در خودرو
•استفاده از متانول و یا هر سوخت مایع مناسب دیگر بعنوان سوخت و تبدیل آن به هیدورژن در مبدل
ام�روزه هی�دروژن را می ت�وان از فرایندهایی همچون
الکترولیز آب ،رفورمینگ گاز طبیعی و اکسیداس�یون
جزئی س�وخت های فسیلی بدست آورد .درحال حاضر
 % ٩٨از کل هی�دروژن تولی�د ش�ده در جه�ان از
سوخت های فسیلی بدس�ت می آید .در آینده نزدیک
از س�وخت هیدروژن برای به حرکت در آوردن وسایل
نقلی�ه ،گرم ک�ردن و غذاپخت�ن در خانه ها ،اس�تفاده
می ش�ود .در حال حاضر هی�دروژن تولیدی در صنعت
ب�ه عنوان یک فرآورده ش�یمیایی و نه ب�ه عنوان یک
س�وخت تلقی میش�ود .فروش تجاری هیدروژن کمتر
از  % ١٠می�زان تولی�د آن در دنیا می باش�دکه این رقم
بال�غ بر بیس�ت میلیون تن در س�ال تخمی�ن زده می
ش�ود .بدین معنی که  % ٩٠هی�دروژن تولیدی درمحل
تولید به مصرف می رسد .به عنوان مثال امروزه صنایع
هیدروژنی در ایاالت متحده آمریکا س�الیانه نه میلیون
تن هیدروژن تولید می کند که این میزان سوخت مورد
نیاز  ٢٠تا  ٣٠میلیون وسیله نقلیه هیدروژن سوزو تعداد
 ٥تا  ٨میلیون خانوار را تأمین می کند.امروزه تنها سهم
کوچکی از هیدروژن تولیدی به عنوان یک حامل انرژی
مورد استفاده قرار میگیرد.
دانس�یته کم ان�رژی هی�دروژن در حال�ت گاز ،کاربرد
13

هی�دروژن را ب�ه عنوان حام�ل انرژی با مش�کل روبرو
می س�ازد .بدین معنی که نسبت به س�وخت های مایع
همچون بنزین یا متانول از انرژی کمی به ازای هر واحد
حجم برخوردار است .بنابراین بارگیری هیدروژن گازی
(تحت فشار متوسط و پایین) به مقداری که برد حرکتی
قابل قبولی را برای خودروی پیل سوختی تأمین نماید،
کاری مشکل به نظر میرسد .هیدروژن مایع از دانسیته
انرژی خوبی برخوردار اس�ت (حدود  120,7کیلو ژول به
ازاء ه�ر کیلوگرم) اما باید در دمای بس�یار پایین ( 253
درجه سانتیگراد زیر صفر ) و فشارهای باال ذخیره شود
که این مسئله  ،ذخیره سازی و حمل و نقل آن را مشکل
میسازد.
س�وخت های متداول همچ�ون گاز طبیع�ی ،پروپان و
بنزین و سوخت هایی مانند متانول و اتانول  ،همگی در
س�اختار مولکولی خود هیدروژن دارند .با به کارگیری
مب�دل نص�ب ش�ده ب�ر روی خ�ودرو ( )onboardیا
مب�دلهای�ی ک�ه در محلهای س�وخت گی�ری نصب
میش�وند ،میتوان هیدروژن موجود در این سوخت ها
را جدا کرده و به عنوان س�وخت در پیل سوختی مورد
اس�تفاده قرار داد .بدین ترتیب مش�کل ذخیره سازی
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راندمان داش�ته باش�ند .عملکرد مبدل های سوخت به
زبان س�اده عبارت اس�ت از اینکه یک سوخت سرشار
از هی�دروژن را به هیدروژن و محص�والت فرعی دیگر
تبدیل نماید.

هیدروژن و توزیع آن تقریبا به طور کامل رفع میشود.
کار مبدل سوخت فراهم آوردن هیدروژن مورد نیاز پیل
سوختی با استفاده از سوختهایی است که در دسترس
بوده و حمل و نقل آن آسان میباشد .مبدلهای سوخت
باید توانایی انجام این کار را با حداقل آلودگی و باالترین

مبدل گاز طبیعی تبدیل با بخار آب ()Steam Reformer
تبدیل گاز طبیعی توسط بخار یکی از روش های متداول تولید هیدروژن می باشد .متان (عنصر اصلی گازطبیعی)
در واکنش تعادلی با بخار ش�رکت می کند و محصول واکنش بطور عمده هیدروژن و گاز منوکس�یدکربن می باشد
(فرآیند شکل(:))1

CH4 + H2O → CO + 3H2
نق�ش اصل�ی بخ�ار در واکن�شهای تبدی�ل با بخار این اس�ت که تع�ادل را به س�مت تولی�د  COو  H2هدایت
م�ی کن�د و با توجه به تعادلی بودن واکنش ،با کاهش فش�ار ،واکنش به س�متی پیش می رود که تعداد بیش�تری
مولکول هیدروژن تولید شود .عالوه بر متان سایر هیدروکربنها نیز میتوانند در واکنش تبدیل با بخار آب شرکت
کرده و تولید هیدروژن نمایند .از اینرو ش�کل عمومی واکنش تبدیل بخار آب را میتوان بصورت ذیل نش�ان داد:

Cn Hm + nH2O → nCO+(n+m/2)H2
→

این واکنش به شدت گرماگیر بوده و برای تولید بیشتر هیدروژن و مونوکسید کربن باید واکنش درشرایط دمای باال
و فش�ار پائین انجام ش�ود .فشار معموال” ثابت می باشد؛ بنابراین باال بردن درجه حرارت واکنش را به سمت تولید
هیدروژن پیش می برد .برای تأمین چنین حرارت باالیی(حدود  ٨٠٠الی  ٩٠٠درجه سانتیگراد ) راکتوری که واکنش
در آن انجام می شود را در بخش تشعشعی یک کوره قرار میدهند.

شکل( -)1فرآیند تولید هیدروژن از گاز طبیعی
14
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مبدل گاز طبیعی تبدیل با استفاده از اکسیداسیون جزئی
در مواردی که استفاده از گاز طبیعی اقتصادی نباشد یا نفت سنگین به قیمت ارزان در دسترس باشد ازاکسیداسیون
جزئی برای تولید هیدروژن اس�تفاده می ش�ود .باقیمانده های حاصل از فرایندهای شیمیایی ترجیحا برای تولید
هیدروژن و مونوکس�یدکربن اس�تفاده می شود .اکسیداسیون جزیی یک واکنش گرمازا بوده و در دمای باال ( بین
 ١٢٠٠تا  ١٥٠٠درجه س�انتیگراد ) بدون وجودکاتالیس�ت انجام میگیرد .مزیت استفاده از این روش بر فرآیندهای
کاتالیستی این است که دیگر نیازی به پاکسازی موادی نظیر مشتقات گوگرد دار نیست.
سایر روشهای تولید بر اساس نوع کاربرد
پیلهای س�وختی کاربردهای عمده ایی در بخش حمل و نقل و نیروگاهی دارند .پیل س�وختی جهت تولید انرژی
با راندمان بهینه ،نیازمند تجهیزات جانبی بنام سیس�تم پیل س�وختی اس�ت که شرایط بهینه عملکرد برای پیل
سوختی ،شامل خلوص سوخت  ،مقدار هوا و سوخت ورودی به سری پیل سوختی ،رطوبت گازها و مدیریت آب  ،کنترل
دما و نهایتا فش�ار گازها در سیس�تم و سری پیل س�وختی را کنترل نمایند .یک سیستم پیل سوختی را میتوان
به س�ه قسمت عمده شامل بخش سوخت رسانی (مبدل سوخت و سیستم ذخیره هیدروژن)  ،بخش تولید انرژی
شامل سری پیل سوختی و سیستم کنترل رطوبت  ،فشار  ،دما و دبی گازها و نهایتا بخش تبدیل انرژی که مربوط
به فصل مشترک بین پیل سوختی و مصرف کننده برق جهت تبدیل جریان و ولتاژ برق به ولتاژ و جریان مناسب
میباشد ،تقسیم نمود.
متناسب با نوع پیل سوختی و کاربرد آن  ،این سیستمها ساده و یا پیچیده میباشند ،به عنوان نمونه در پیل های
س�وختی نیروگاهی  ،بخش مبدل س�وخت که سوختهای فس�یلی  ،بیومس و یا … را تبدیل به هیدروژن خالص
مینماید ،بخش پیچیده و اصلی سیستم سوخت رسانی را تشکیل میدهد .در مصارف خودرویی سیستم سوخت
رسانی بنا به نوع زیر ساخت سوخت موجود میتواند دو شکل زیر را به خود بگیرد :در صورتی که هیدروژن در جایگاه
سوخت گیری تولید شود ،سیستم ذخیره سوخت خودرو میتواند روش های مختلفی از قبیل ذخیره هیدروژن در
مخازن تحت فشار ،بکار گیری نانوتیوبها ،بکارگیری جاذب های هیدرید فلزی ،بکارگیری هیدریدهای شیمیایی
و … را شامل شود .در صورت تولید هیدروژن در خودرو  ،مبدل سوخت (باالخص مبدل بنزین و متانول) قابل نصب
بر روی خودرو بخش اصلی و پیچیده سیستم سوخت در خودرو را شامل میگردد.

 -3زنجیره ارزش عرضه هیدروژن
سیستم تامین هیدروژن از پنج مرحله تشکیل شده است که شامل تولید هیدروژن و تبدیل به حامل هیدروژن،
حمل و نقل دریایی حامل های هیدروژن ،ذخیره سازی حامل هیدروژن و استفاده از هیدروژن است که در شکل()2
نشان داده شده است .انتظار میرود هیدروژن از ذغال سنگ درجه پایین (لیگنیت) ،گاز همراه نفتی ،گاز طبیعی
و فرآیندهای عمدتا با مصارف برق ش�امل الکترولیز و حرارتی ش�امل ترمولیز آب که در این موارد عمدتا ازمنابع
تجدیدپذیر استفاده می شود ،تولید شود .روش های انتقال هیدروژن عمدتا شامل هیدروژن مایع شده ،از طریق
تولید متیل س�یکلوهگزان  /تولوئن و آمونیاک می باش�ند که م�ی تواند انرژی الزم برای فرآین�د تولید از منابع
تجدیدپذیر استفاده گردد .در انتهای زنجیره عرضه آمونیاک و تولوئن هیدروژن زدایی میگردند.
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شکل ( -)2زنجیره ارزش تولید و عرضه هیدروژن

تولی�د ( methyl cyclohexane (MCHبمنظ�ور کاه�ش هزین�ه انتق�ال هیدروژن می باش�د .ایده اساس�ی
تولی�د  MCHدر نقطه تولید انرژی با هیدروژناس�یون تولوئن اس�ت که پس از رس�یدن  MCHبه محل مقصد،
هیدروژن زدایی میشود .در واقع سه مولکول  H2با هر مولکول تولوئن قابل حمل هستند.
آمونیاک نیز برای کاهش هزینه انتقال هیدروژن استفاده می گردد و همچنین آمونیاک میتواند به عنوان سوخت
در نیروگاه های تولید برق بکارگرفته ش�ود .فرآیند تولید آمونیاک مشابه تولید آمونیاک در واحدهای پتروشیمی
که از سنتز نیتروژن و هیدروژن استفاده می گردد که آمونیاک تولیدی از این روش آمونیاک سبز نامیده می شود.
البته این فرآیند دو تا چهار برابر تولید آمونیاک از گاز طبیعی هزینه برتر خواهد بود.
امروزه فن آوری های توربین جهت تولید برق از گاز هیدروژن در حال توس�عه می باش�ند .فناوریهای تولید برق
به دو گروه عمده یعنی احتراق همزمان گاز طبیعی و هیدروژن و تولید برق مستقیما از احتراق هیدروژن تقسیم
می گردند .در این میان توس�عه فناوری تولید برق از احتراق هیدروژن توس�ط شرکت میتسوبیشی از سال 2018
آغاز شده است که انتظار می رود شرکت مذکور در سال  2025به تولید اولین نمونه آن دست یابد.
تولید برق مستقیما از آمونیاک یک از راه حل استفاده از هیدروژن در تولید برق هست .آمونیاک حاصل از تولید
توسط هیدروژن از طریق منابع تجدید پذیر دارای خواص زیر است:
 -1فرآیند تولید آمونیاک سبز خود عاری از کربن است ،هیچ تأثیر مستقیم گاز گلخانه ای ندارد و میتواند با یک
فرآیند کام ً
ال بدون کربن از منابع انرژی تجدید پذیر سنتز شود.
 -2آمونی�اک چگال�ی انرژی  22,5 MJ / kgدارد ،که قابل مقایس�ه با س�وختهای فس�یلی (ذغال س�نگ های
دارای درج�ه پایی�ن ح�دود 20 MJ / kgم�ی باش�د .گاز طبیع�ی چگال�ی ح�دود  ، 55 MJ / kgچگال�ی انرژی
 54 LNG MJ / kgو هیدروژن  142 MJ / kgمی باشد).
 -3میتوان آن را به راحتی با فشرده سازی تا فشار MPa 0,8در دمای جو به مایع تبدیل نمود.
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احتراق آمونیاک در محفظه احتراق توربین خود باعث تولید آب و دی اکسید نیتروژن طبق رابطه زیر می گردد:

4NH3+3O2→2N2+6H2O+heat
در ح�ال حاضر ش�رکت میتسوبیش�ی در نظ�ر دارد تا فن�اوری تولید ب�رق از آمونیاک را به ظرفی�ت  40مگاوات
توسعه دهد.
ویژگی آمونیاک این است که در حال حاضر زیرساخت قابل اعتماد برای ذخیره سازی و توزیع آمونیاک (از جمله
خ�ط لوله ،راه آهن ،جاده و کش�تی) وجود دارد که میتواند هزینه و ریس�ک انتق�ال و توزیع هیدروژن را کاهش
دهد .امروزه س�االنه حدود  180میلیون تن  NH3تولید و حمل می ش�ود .در استراتژی های اساسی هیدروژن در
کش�ورهای پیش�رفته ،سه اقدام برای دس�تیابی به کاهش هزینه ارائه داده شده است .این سه روش شامل کسب
مناب�ع و حامله�ای انرژی ارزان قیمت ،ایجاد زنجی�ره های تأمین هیدروژن در مقیاس بزرگ و اس�تقرار مصرف
گسترده هیدروژن به عنوان سوخت خودروها  ،تولید برق و مصارف صنعتی می باشد.
در ش�کل ( )3زنجیره عرضه آمونیاک و اس�تفاده به عنوان حامل انرژی هیدروژن و سوخت مستقیم در واحدهای
نیروگاهی ،خودرو و مصارف کشاورزی را نشان می دهد(.)5

شکل( -)3زنجیره عرضه آمونیاک به عنوان حامل هیدروژن و سوخت

در ش�کل ( )4زنجیره عرضه هیدروژن براس�اس ویژگیها و صنایع مرتبط در کش�ور ارائه شده است .این صنایع
شامل پاالیشگاههای نفت ،مجتمع های پتروشیمی ،منابع نفت و گاز و منابع تجدیدپذیر می باشد.
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خودروها و
نیروگاه های
پیل سوختی

نیروگاه ها
کشاورزی

شکل( -)4زنجیره عرضه هیدروژن در کشور

 -4نتیجهگیری
ف�ارغ از روشهای گوناگون تولید هیدروژن که در حال حاضر اغلب با س�وزاندن س�وختهای فس�یلی خصوصا
گازطبیعی انجام میش�ود (روش غیر س�بز) و یا در مقابل روش س�بز که از تجدیدپذیرها در این فرآیند استفاده
میش�ود ،وجود دارد ،چگونگی ایجاد زیرساخت برای توزیع س�وخت هیدروژن محل سوال است .بازار هیدروژن
در مراحل ابتدایی خود است ،اما بهعنوان یک ستون اصلی گذار انرژی در برخی مناطق دنیا مانند اروپا و ژاپن در
نقش یک جایگزین پاکتر برای گاز طبیعی در طیف گستردهای از برنامههای کشورها معرفی میشود.
کشورها می توانند به جای ایجاد شبکههای جداگانه از همان ابتدا ،از زیرساختهای گاز موجود خود برای تسهیل
توسعه بازار هیدروژن استفاده کند .استفاده از زیرساختهای انتقال و توزیع گاز بصورت خط لوله و گاز طبیعی مایع
( )LNGبه عنوان زیرس�اخت هیدروژن می تواند باعث کاهش هزینه ها و ریس�ک های مربوطه گردد .به عنوان
مث�ال می توان از ترمینالهای واردات گاز طبیعی مایع( )LNGمیتوانند ب�رای واردات هیدروژن مایع( )LH2در
آینده استفاده شوند.
روش دیگر اینست که صادر کنندگان گازطبیعی عمده مانند روسیه و نروژ گاز را پیش از ارسال از طریق خط لوله
کربنزدایی و هیدروژن تولید و سپس آن را از طریق شبکههای بزرگ خود به مشتریان ارسال کنند .راه جایگزین
هم میتواند این باش�د که آنها مانند س�ابق به صادرات گاز طبیعی ادامه دهند و خود مش�تریان در مقصد پس از
دریافت گاز ،فرآیند کربنزدایی را پیش بگیرند .در واقع اعتقاد بر این است که بدلیل فرآیند تولید هیدروژن که
عمدتا از گازطبیعی می باشد و روش انتقال در حال حاضر نباید بازارهای مجزا برای گاز و هیدروژن و برای کاهش
18

 سال دوم/14  شماره/ 1400  تیر/  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت/ نشریه الکترونیکی

.ریسک و هزینه ها می توان هیدروژن را درون بازار گاز طبیعی معامله شود
در ح�ال حاضر اس�تفاده از آمونی�اک و تولوئن برای افزایش قابلیت اطمینان و کاه�ش هزینه های انتقال و توزیع
 البته از آمونیاک نیز می توان به. ایده مناس�بی جهت توس�عه بازار هیدروژن در آینده به نظر میرس�د،هیدروژن
 مستقیما به کار برد که در حال حاظر شرکتهای سازنده نیروگاهی مشغول کار بر توسعه،عنوان سوخت نیروگاهی
.این نوع فناوریهای مربوطه می باشند
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مروری بر کارایی انرژی در دوره قبل از همه گیری کرونا در دنیا
بازگردان گزارش کارایی انرژی  2020آژانس بین المللی انرژی

زهرا پوررضا موحد – محسن ناظمیان

کارشناسان بخش اندازه گیری و صحه گذاری طرح های انرژی

ثابت بودن نرخ بهبود شدت جهانی انرژی
شدت جهانی انرژی با نرخ  2درصد در سال  2019رشد داشته است .این اعداد ضمن افزایش ظاهری قابلتوجه 1/1
درصدی در نرخ سال  ،2018تاثیر شدید آب و هوا در هر دو سال را نیز پنهان نمودهاند.
در سال  2019آب و هوای معتدلتر مناطق کلیدی بطور عمده بصورت کاهش تقاضای گرمایش و سرمایش در بهبود
شدت انرژی مشارکت موثر داشت ،این در حالی است که در سال  2018عکس این شرایط اتفاق افتاد .با تعدیل اثر
آب و هوا ،بهبود ش�دت انرژی اقتصاد جهانی  1/6درصد در س�ال  2019و بطور تقریبی مشابه نرخ اصالحشده 1/5
درصدی در سال  2018بود.

 5درصد رشد بهرهوری فنی کمتر نسبت به سال 2018
صرفهجویی انرژی کلی بهرهوری علیرغم بیشترین مشارکت در بهبود شدت انرژی ،حدود  5درصد نسبت به سال
 2018پایینتر بود .این کاهش تا حدی نابسامانی در تصویب سیاستهای جدید بهرهوری انرژی در سالهای اخیر
را نش�ان میدهد .عالوهبراین رش�د اقتصادی پایینتر باعث کاهش خرید تجهیزات جدید تحت پوش�ش مقررات
بهرهوری انرژی و کند شدن جایگزینی سهام ناکارآمد شده است.
عمده مصرفکنندگان جهانی انرژی (به ترتیب چین ،ایاالت متحده ،اروپا و هند) بیشترین نقش را بسته به ظرفیت
خود در صرفهجویی بهرهوری انرژی جهانی در س�ال  2019داش�تهاند .صرفهجویی بهرهوری انرژی چین علیرغم
مقدار باالی آن در برآورد مطلق ،در سال  2019به میزان قابل توجهی کاهش یافته است .این موضوع صرفهجویی
انرژی بهرهوری جهانی را بدلیل میزان تقاضای انرژی چین نس�بت به س�ایر کش�ورها به شدت کاهش داده است.
اگرچ�ه عوامل متعددی در کاهش صرفهجویی بهرهوری چین نقش داش�تهاند ،یکی از عوامل اصلی آن بس�تهای
حمایتی بود که در سال  2019با هدف حمایت از بخشهای پرمصرف انرژی و نیروگاههای صنعتی با بهرهوری انرژی
کمتر به اجرا درآمد .در نتیجه مصرف انرژی در برخی از پرمصرفترین بخشهای اقتصاد از جمله سیمان ( 5درصد)
و فوالد ( 7درصد) افزایش یافت.

دس�تیابی به س�هم بزرگی از کاهش انتش�ار بخش انرژی در س�ال  2019توسط
بهرهوری انرژی
رش�د بهرهوری انرژی در سال  2019از افزایش حدود  200میلیون تن معادل کربن دیاکسید (بطور تقریبی معادل
انتشار کربن دیاکسید بخش انرژی در اسپانیا) در انتشار جهانی جلوگیری کرده و دومین منبع جلوگیری از انتشار
بخش انرژی پس از تجدیدپذیرها بوده است.
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شکل  -1تغییر در انتشار پیشگیریشده و جهانی کربندیاکسید در بخش انرژی ،مقایسه  2018و 2019

سرمایهگذاری در سود بهرهوری انرژی آینده
همانند س�ال گذش�ته در س�ال  2019نی�ز در مجموع
حدود  250میلیارد دالر در به�رهوری انرژی بخشهای
س�اختمان ،حمل و نقل و صنعت س�رمایهگذاری ش�ده
است .با وجود نشانههای فعالیت جدید در برخی مناطق،
تغییرات ساالنه در هر بخش در سطح متوسط باقی مانده
است.
چش�مانداز فناوریه�ای جدی�د بهرهوری با رش�د 12
درصدی هزینه عمومی تعدیل تورم در تحقیق و توسعه
بهرهوری انرژی برای فناوریهای جدید به  4/5میلیارد
دالر ،ب�ا عبور از بیش�ترین رقم قبلی در س�ال  2009به
مبلغ  4/4میلیارد دالر ،بهتر شده است .بهرهوری انرژی

یک�ی از بزرگترین اهداف کل س�رمایهگذاری تحقیق و
توسعه در بخش انرژي بوده است.
برخالف س�رمایهگذاری عمومی در فناوریهای جدید،
بودج�ه س�رمایهگذاری خطرپذی�ر خصوص�ی ب�رای
شرکتهای نوپای پیشتاز در فناوریهای جدید بهرهوری
انرژي ،کمتر از نیمی از میزان آن در سال  2018بوده است،
هرچند این کاهش با کنار گذاش�تن سرمایهگذاریهای
پراکن�ده بالغ بر  500میلیون دالر بس�یار ناچیز اس�ت.
عمده این س�رمایه خطرپذیر با س�رمایهگذاری برابر در
فناوریهای س�اختمانها ،به بخش ساختمان اختصاص
یافته است.

شکل  -3سرمایهگذاریهای خطرپذیر جهانی در شرکتهای نوپای بهرهوری انرژی براساس فناوری
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س�رمایهگذاریهای ش�رکتهای نوپ�ا در گرمای�ش،
هوارس�انی و تهوی�ه مطب�وع در س�ال  2019ب�ا رقمی
کمت�ر از  500میلی�ون دالر ،حدود دو برابر س�ال 2018
و نش�انه دلگرمکنندهای پس از کاهش س�رمایهگذاری
در س�الهای  2017و  2018است .فناوریهای مبتکرانه
س�رمایش هدفگذاریش�ده ب�رای س�رمایهگذاری در
س�ال  2019ش�امل فناوریهای تبدیل گرمای اتالفی به
ت�وان مورد نیاز برای حلقهه�ای تبرید و تهویه مطبوع،
فناوریهای سرمایش با ذخیرهسازی انرژی خورشیدی
و دستگاههای هوشمند برای بهبود کارایی دستگاههای
تهویه مطبوع مسکونی موجود است.

ش�رکتهای نوپا در ایاالت متحده بین سالهای  2010و
 2019با دریافت  70درصد از مبلغ سرمایهگذاریش�ده،
بزرگتری�ن دریافتکننده س�رمایه خطرپذیر در بخش
به�رهوری بودهاند .مش�اغل مس�تقر در اتحادی�ه اروپا
حدود  16درصد و مشاغل چینی  7درصد دیگر از مبلغ
سرمایهگذاریش�ده را دریافت نمودهان�د .فناوریهای
هدفگذاریشده برای سرمایهگذاری در این سه منطقه
ب�زرگ تا ح�دی مزایای نس�بی هر منطق�ه را منعکس
میکن�د .بهعنوان مث�ال در منطقه س�یلیکون ولی در
ایاالت متحده ،س�رمایهگذاری در بهرهوری انرژی مرکز
داده و فناوری اطالعات بسیار قوی بوده است.

ساختمانها
کند بودن سرعت استفاده از فناوریهای کارآمد ساختمان

طبق سناریوی توسعه پایدار آژانس بینالمللی انرژی ،انرژی مصرفی در هر مترمربع از زیربنای ساختمان در جهان
حداقل  2/5درصد در سال (بطور متوسط) کاهش مییابد .این میزان کاهش میتواند تا سال  2030با ساختمانهای
کارآمدتر جدید ،نوسازی ساختمانهای موجود به لحاظ انرژی ،سه برابر شدن میزان جذب پمپ حرارتی و بهبود
 50درصدی در متوسط عملکرد فصلی دستگاههای تهویه مطبوع و همچنین سایر اقدامات بهرهوری انرژی محقق
ش�ود .به موازات این فناوریها ،از سیستمهای دیجیتال مانند سیستمهای هوشمند مدیریت انرژي ساختمان و
کنترلهای هوش�مند نیز بطور موثر استفاده شده اما هنوز مورد پذیرش گسترده قرار نگرفتهاند .هماکنون تنها
سیستمهای روشنایی و مراکز داده در مسیر درست پیشرفت قرار دارند.

جدول  -1پیشرفت فناوری انرژی پاک برای فناوریهای بخش ساختمانهای اصلی
توجه :قرمز = طبق برنامه نیست؛ زرد = تالش بیشتری الزم است؛ سبز = طبق برنامه است .فناوریهایی مانند سیستمهای مدیریت
انرژی ساختمان در این جدول نشان داده نشده چرا که دادهها هنوز بهطور گسترده برای درج در گزارش رهگیری پیشرفت انرژی
پاک  IEAموجود نیستند.
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ادام�ه ساختوس�از ماژوالر ب�رای بهبود به�رهوری س�اختمان در اقتصادهای
توسعهیافته
اس�تفاده از روشهای نوین ساختوساز ،مانند سازههای پیشساخته ،ساختوس�از خارج از ساختمان و ماژوالر،
همچنان بخش اصلی نوآوری در س�اخت س�اختمانهای با بهرهوری مصرف انرژی اس�ت .روشهای نوین ساخت،
کیفیت ساخت و بهرهوری انرژی را در فرآیند تولید بهراحتی حفظ میکنند .ارزش جهانی ساختوساز ساختمان
ماژوالر در سال  2019حدود  70تا  110میلیارد دالر برآورد میشود .صنعت ساختوساز همچنان به سرمایهگذاری
در زمینه طراحی و ساخت پیشرفته برای افزایش تولید سفارشی در انواع ساختمانها ازجمله ساختمانهای چند
خانواری ،آموزشی و بیمارستان ادامه میدهد.

بهرهوری جهانی تهویه مطبوع همچنان به دنبال رسیدن به بیشترین حد ممکن
اطالعات فروش نش�ان میدهد که بهطور متوس�ط ،نس�بت بهرهوری ان�رژی فصلی دس�تگاههای تهویه مطبوع
خریداریش�ده در س�ال  2019در هر دو بخش خانگی و غیرخانگی تا حدی (در حدود  4وات بر وات ،وات خروجی
س�رمایش به ازای هر وات ورودی برق) افزایش یافته اس�ت .هرچند این مقدار بسیار کمتر از بهترین فناوریهای
موجود در اکثر بازارها ( 10تا  12وات بر وات در اقتصادهای پیشرفته مانند اروپا و ایاالتمتحده) میباشد .بررسیهای
اخیر در آفریقا نش�ان میدهد که  35درصد از دستگاههای تهویه مطبوع فروختهشده دارای نرخ بهرهوری انرژی
فصلی کمتر از  ۳وات بر وات بوده که نگرانی از اشغال بازار منطقه توسط محصوالت ناکارآمد را افزایش میدهد.

شکل  -5متوسط بهرهوری فصلی تجهیزات تهویه مطبوع فروختهشده در جهان

بازتاب یک بازار دوس�رعته با س�رمایهگذاری در بهرهوری س�اختمان توس�ط
ساختوسازهای جدید
بخش ساختمان همچنان بزرگترین مقصد هزینههای بهرهوری انرژی است .پس از متزلزل شدن این روند در سال
 2018به دلیل کاهش حمایتهای دولتی در اروپا ،در س�ال  2019با  2درصد رش�د ،این میزان به حدود بیش از 150
میلیارد دالر رسید که بیشتر به دلیل افزایش سرمایهگذاریها در اقتصادهای نوظهور بوده است.
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به نظر میرسد یک بازار دوسرعته ،بهویژه با فعالیت قویتر اقتصادهای نوظهور که ساختوسازهای جدید در آنها
در حال انجام است (بخصوص چین) و بازارهای ضعیفتر در اروپا و آمریکای شمالی که بیشتر سهم سرمایهگذاریها
توسط بازسازیها هدایت میشود ،در حال گسترش است.

کاهش سرمایهگذاری در بهرهوری انرژي با کندی ساختوساز در سال 2019
ساختوس�از جهانی (ش�امل ساختوس�ازهایی که از
حداق�ل اس�تانداردهای عملک�ردی ان�رژی در قوانین
س�اختمان فرات�ر رفته و س�هم به�رهوری س�اختمان
را افزای�ش میده�د) عامل اصل�ی س�رمایهگذاری در
به�رهوری انرژی در اکثر اقتصادهای بزرگ بوده اس�ت.
در سال  ،2019سرمایهگذاری در ساختوساز حدود 5/9
هزار میلیارد دالر آمریکا ارزیابیشده که نسبت به سال
 4/9 ،2018درصد رشد داشته است.
گرچه سرمایهگذاری کلی در ساختوساز در سال 2019
بیش�تر از  2018بوده ،ب�ا اینحال فعالیت ساختوس�از
در اواخر س�ال  2019در چندین منطق�ه اصلی ازجمله
چین ،خاورمیانه ،ایاالتمتحده و اروپای غربی بهکندی
گراییده اس�ت .همچنین در استرالیا نیز کاهش سرعت
قابلتوجه�ی قابل مش�اهده اس�ت .این کاه�ش تأثیر
ثانویهای داش�ته و باعث کاهش سرمایهگذاری در بازار
بهرهوری انرژی شده اس�ت .همچنین این امر میتواند
س�هم برنامهه�ای دول�ت را (در درجه اول ب�رای ایجاد
بازس�ازی) در پرداخ�ت مجموع هزینهه�ای بهرهوری
افزایش دهد.
فعالیتهای بهرهوری انرژی ساختمانها در اقتصادهای
با رش�د س�ریع مانند چین متمرکزشده است که در آن

س�رمایهگذاری  10درصد افزایشیافته و به  30میلیارد
دالر رسیده است (س�رمایهگذاری کلی در ساختوساز
 13درص�د رش�د داش�ته اس�ت) ،ی�ا اقتصادهایی که
سیاستهای بهرهوری انرژی در حال اهمیت پیدا کردن
است .بعنوان مثال ،کانادا  600میلیون دالر اضافی برای
بهرهوری انرژی بخش س�اختمان در بودجه س�ال 2019
( 20درصد بیشتر از  )2018تخصیص داده است.
در اروپ�ا ،س�رمایهگذاری عمومی در به�رهوری انرژی،
 40درصد از کل س�رمایهگذاری در به�رهوری انرژی در
فعالیت ساختوساز پیشی گرفت ،این به معنی است که
بهجای ساختوسازهای جدید تمرکز بیشتر بر نوسازی
بوده اس�ت .بهعنوانمثال ،در انگلستان ،سرمایهگذاری
در بهرهوری انرژی عمومی نس�بت به سال  2018هشت
درصد افزایش یافت ،درحالیکه رش�د س�رمایهگذاری
در ساختوس�از جزئی بود .روند رش�د حمایت مالی در
ارتقا بهرهوری عمومی در ایتالیا و س�وئیس نیز نشان از
پیشی گرفتن این بخش از بهرهوری ساختوساز است.
برای مقایسه ،س�رمایهگذاری درزمینه بهرهوری انرژی
عموم�ی در آلمان در س�ال  2018دوازده درصد کاهش
یافت اما س�رمایهگذاری در ساختوساز رشد متوسطی
داشت.

شکل  -6سرمایهگذاری ساالنه در بهرهوری انرژی ساختمان در مناطق جهان2019-2014 ،
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حمل و نقل

رشد در بازار خودروهای الکتریکی بزرگ خواهد بود ،ولی رغبت به
خودروهای بزرگ مانع خواهد شد

فروش خودروهای الکتریکی در سال  2019به  2,1میلیون رسید که باالترین سهم آنها از بازار فروش خودروها در
جاده ها را که حدودا  20,6درصد است ،حفظ خواهد کرد .تعداد خودروهای الکتریکی در جاده های جهان در سال
 2019از  7میلیون فراتر رفت .ناوگان اتوبوسها و کامیونهای برقی نیز در ش�هرهای بیش�تری در سرتاسر جهان
مورد استفاده قرار میگیرند.
ب�ا ای�ن وجود تمایل جهانی برای خودروهای بزرگتر مانند خودروهای شاس�ی بلند ادامه دارد .این روند در تمام
بازارهای خودرویی مش�ترک بوده و طبق گزارش بهرهوری انرژی س�ال  ،2019منجر به تضعیف یا در برخی موارد
حتی معکوس شدن بهبود نرخهای مصرف سوخت ملی شده است.

چین به سوی گسترش سریع حمل و نقل پر سرعت ریلی پیش میرود.
ناوگان ریلی پرسرعت در سرتاسر جهان به رشد قوی خود ادامه میدهد .تقریبا دو سوم خطوط ریلی پرسرعت در
چین قرار دارند ،جایی که یک دهه پیش تقریبا هیچ خطی وجود نداشت و اکنون این کشور بالغ بر  24000کیلومتر
خط ریل پر سرعت دارد .تنها در سال  2019راه آهن ،دو کریدور خط آهن پرسرعت دیگر مشتمل بر  750کیلومتر
خط را افتتاح کرد و بیش از  3000کیلومتر خط جدید اضافه کرد .این گس�ترش س�ریع این کشور آن را به یکی از
بزرگترین ابر پروژهها در س�الهای اخیر تبدیل کرده اس�ت .فعالیت کلی در زمینه حمل و نقل پرسرعت ریلی در
چین گوی سبقت را از مسافرت های هوایی ربوده است .این موضوع منجر به بهبود قابل توجه بهره وری انرژی در
بخش حمل و نقل خواهد شد ،زیرا که حمل و نقل ریلی بازدهی انرژی بیشتری از مسافرت جاده ای و هوایی دارد.

جدول  .2-9پیشرفت تکنولوژی انرژی پاک برای زیرمجموعه های کلیدی حمل و نقل

نکته :قرمز= در حال پیشرفت نیست ،زرد= نیز به تالش بیشتر ،سبز= در حال پیشرفت
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سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل کاهش مییابد
سرمایهگاری در بهرهوری بخش حمل و نقل در سال  2019حدود  2درصد کاهش یافت ،زیرا فروش خودروهای
در جهان کاهش یافته و فروش خودروهای با بهرهوری باال به دنبال بازار بزرگتری بود .با وجود کاهش در کلیت
بازار از جمله کاهش در خرید و فروش کلی در چین ناش�ی از اثرگذاری آغاز اس�تانداردهای مصرف سوخت،
س�رمایهگذاری بر روی خودروهای باری جادهای با بهرهوری بیش�تر به یک پایداری رس�ید .خودروهای باری
معمول هزینه پیش پرداخت بیشتری دارند که توجیه خرید آنها را برای شرکتهای کوچک مشکل میکند،
با وجود این که هزینه های سوخت در طول دوره عمر برای آن ها کمتر است.

سرمایهگذاری بر روی خودروهای الکتریکی در سال  2019به میزان کمی رشد
داشت ،ولی سهم آنها از ناوگان جهانی افزایش یافت
خرید و فروش خودروهای الکتریکی با افزایش  13درصدی از س�ال  2018به  90میلیارد دالر در س�ال 2019
رسید .از این مقدار 60 ،میلیارد دالر مربوط به خودروهای برقی با باتری و مابقی مربوط به خودروهای هیبرید
پالگین بود .این افزایش در س�رمایه گذاری نسبت به سال  2018کمتر بود ،که در آن طی یک سال حدود 35
میلیارد دالر به بازار خودروهای الکتریکی در جهان اضافه شد ،ولی از رشد در تعداد خودروهای فروخته شده
بیشتر بود.
فروش خودروهای برقی در س�ال  2019به میزان  100,000عدد افزای�ش یافت ،ولی افزایش فروش خودروهای
سواری در جهان حدودا ً چهار میلیون فروش یا  5درصد بود.

صنعت

در تمامی صنایع ،اس�تفاده از فناوریهای پربازده همچنان با
تاخیر مواجه است

با ادامه روند سریع شهری شدن ،تقاضا همچنان برای مصالح ساختمانی از قبیل فوالد و سیمان در سال 2019
قوی باقی ماند .تنها این دو بخش به تنهایی بیانگر تقریبا  %30مصرف انرژی در صنعت و بیش از  %41انتشار
گازهای گلخانه ای می باشد.
در این دو بخش و س�ایر بخش های با ش�دت انرژی باال ،فناوری های بهره وری انرژی در س�طوح مدل ش�ده
در س�ناریو توس�عه پایدار  IEAبه کار گرفته نش�ده اند .در سال  2019هیچ تغییر فناورانه مهمی در وضعیت
پیشرفت فناوری انرژی پاک در صنایع انرژی بر اصلی صورت نگرفته است.
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جدول  .2-9خالصه پیشرفت تکنولوژی انرژی پاک برای زیرمجموعه های کلیدی صنعت

نکته :قرمز= در حال پیشرفت نیست ،زرد= نیز به تالش بیشتر ،سبز= در حال پیشرفت

بهرهوری انرژی در تولید فلزات با وجود برخی پیشرفتها در چین بدون
تغییر ماند
استفاده از آهن قراضه در کورههای قوس الکتریکی یا القایی یکی از موثرترین راههای کاهش شدت انرژی در
تولید فوالد اس�ت .برای رسیدن به سناریو توسعه پایدار ،وروی آهن قراضه باید تا سال  2030به بیش از %40
تولید فوالد خام برسد .در سال  ،2018نرخ تولید بر پایه قراضه تنها حدود  %20بود .با وجود کاهش سهم فوالد
خام تولید شده با کورههای قوس الکتریکی از  %28,8در  2018به  %27,7در  ،2019افزایش استفاده از قراضه
در سال  2019دور از انتظار خواهد بود.
بهب�ود بهره وری انرژی در تولید جهانی آلومینیوم بس�ته به منطقه و مرحله در فرایند تولید متفاوت اس�ت.
در جه�ان ،ش�دت ان�رژی ذوب آلومینیوم تقریبا بدون تغییر بر روی کمی بی�ش از  14000 kWhبه ازای تن
آلومینیوم باقیماند .در مقابل ،تصفیه آلومینیوم در جهان (فرایند تصفیه س�نگ معدن بوکسیت به آلومینا)
بیش از  %5ش�دت انرژی کمتری داش�ت ،که عمدتا ناشی از تولیدکنندگان چینی بود که بهترین فناوریهای
در دسترس را استفاده میکردند.
شکل  .7-9تغییر ساالنه در شدت انرژی جهانی ذوب آلومینیوم اولیه و تصفیه آلومینا از  2015تا 2019
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سیس�تم های مدیریت انرژی در اروپا رشد کاهش�ی و در آسیا رشد افزایشی
دارند
سیس�تم های مدیریت ان�رژی در میان مقرون به صرفه تری�ن روش ها برای ترویج به�ره وری انرژی در زیر
مجموعه های صنعتی هستند .هر ساله تعداد تجهیزات تایید شده توسط سازمان بین المللی استانداردسازی
( )ISOکه با استانداردهای بین المللی برای مدیریت انرژی ( )ISO 50001همخوانی دارند ،یک شاخص از رواج
این سیس�تم ها در سطح جهانی هس�تند .محرک های اصلی قوانین و مشوق های دولتی بوده اند که مقادیر
و اهداف پایدار ش�رکت ها و مزایای غیر انرژی را تغییر داده ،و می توانند برای ش�رکت های کوچک و متوسط
حیاتی باش�ند .لیکن ،موانع در س�ر راه اس�تفاده وس�یع تر همچنان وجود دارند که از آن جمله می توان به
موسساتی که فاقد یک فرهنگ مدیریت انرژی هستند ،ترس از پیچیدیگی های بیشتر ،مهارتها و کمبودها
در سطح مدیریتی اشاره کرد.
تعداد تاییدیه های  ISO 50001در آلمان در س�ال  2019کاهش بافته و در فرانس�ه ،ایتالیا ،اس�پانیا و بریتانیا
تقریبا بدون تغییر ماند .تعداد تاییدیه ها و سایت های تایید شده در اقتصاد های نوظهور از قبیل چین و هند
افزایش یافت ،اما تعداد کل تاییدیه ها در این کشورها همچنان کمتر از نصف تعداد مربوط به اروپا است.
می توان گفت که در جهان تعداد تاییدیه های  ISO 50001در دو سال اخیر راکد مانده است.

سرمایهگذاری بخش صنعت ثابت مانده است
تخمین زده می ش�ود س�رمایه گذاری بخش صنعت در بهره وری انرژی تقریبا در س�طح معمول تجاری باقی
مانده و در سال  2019حدود  35میلیون دالر باشد.

محرک سرمایه گذاری صنعت در دنیا در بهره وری انرژی عمدتا موارد زیر است:

• سیاس�ت ها ،به طور خاص آن هایی که توس�ط تولیدکنندگان صنعتی بزرگ مثل چین ،اروپا ،هند و ایاالت
متحده استفاده می شوند.
• دوره بازگشت سرمایه ،سرمایه گذاری در بهره وری انرژی با سایر سرمایه گذاریها رقابت می کند.
در سال های اخیر تغییر اساسی در سیاست ها وجود نداشته و قیمت های انرژی به یک رکورد پایین در 2019
رسید که منجر به کاهش منافع مالی شده است .این دو عامل با یکدیگر ترکیب شده تا سطح سرمایه گذاری
را در همان حدود چند سال اخیر با اندک کاهشی در سال  2019نگه دارند.
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بهرهوری انرژی وگاز فلر در ایران وجهان
داود یوسفی پاسندی کارشناس طرح  MCقراردادهای ماده 12
پدی�ده س�وزاندن گازه�ای اضافی
در فرایند اس�تخراج نف�ت یکی از
راه ه�ای بس�یار س�اده وقدیمی در
جهان و در کشور شناخته شده است .یکی از مکانهای
شناخته شده در کشورمان می توان منطقه اتش های در
اه�واز را نام برد که منطقه برای س�رگرمی مردم منطقه
در زمان قبل از انقالب شناخته شده است .ناگفته نماند
یکی دیگر از مس�یرهای تولید گاز فلر تولید گازهای که
در فرایند تولید گاز ش�یرین در پاالیش�گاه های کشور
است.
حال با توجه به واقعیت وجود چنین پدیده ای در مجموعه
صنعت نفت وگاز بایس�تی بببینیم در حال حاضر تولید
گاز فلر در کشور به چه میزان است .بر اساس ارقام اعالم
شده جهانی میزان گاز فلر تولید شده در جهان در سال
 2018معادل  140میلیارد متر مکعب در سال بوده است.
این رقم نس�بت به س�ال قبل از آن یعن�ی  2017حدودا
% 3افزایش را نش�ان میدهد(ماخذ:مجله اینترنتی اتاق
بازرگانی) براساس ارقام برآوردی جهانی ارزش تقریبی
ای�ن مق�دار گاز فل�ر مع�ادل  30میلیارد دالر ب�وده که
میتواند معادل  % 30گاز مصرفی اروپا را تامین نماید .در
همی�ن زمان در ایران به میزان 17/3میلیارد متر مکعب
گاز فلر تولید ودر مشعل های موجود در صنایع نفت وگاز
س�وزانده شد.براس�اس اطالعات موجود در همین زمان
می�زان گاز فلر تولیدی در ایران نس�بت به س�ال 2017
حدودا  % 2از میزان تولیدی آن کاسته گردید.

سابقه تاریخی فلر در ایران وجهان

ای�ن ارقام گاز فل�ر ای�ران را درجهان در جایگاه س�وم
یعنی به ترتیب بعد از روس�یه وعراق قرار می دهد .ولی
متاس�فانه از نظر منطقه ای در خاور میانه جایگاه اول را
دارا میباشد.
همانگونه اظهار گردیده است تولید این گاز دارای دوجنبه
منفی است .یکی از نظر محیط زیست و دیگری از جنبه
اقتصادی به نوعی می توان گفت سرمایه ملی کشور ها از
جمله ایران از این طریق به هدر نیز خواهد رفت.
ش�ایان ذکر اس�ت که ای�ران بعد از انقلاب خصوص ًا در
س�الهای اخیر به لحاظ فش�ار های زیست محیطی و از
جنبه ه�ای دیگر اقدامات مثبت خوبی را در مهار کردن
این گاز وکاهش تولید آن برداش�ته است .دراین گزارش
به بخشی از اقدامات انجام شده پرداخته می شود.
در همی�ن ج�ا بایس�تی ب�ه ای�ن مطل�ب پرداخت که
براس�اس کنوانسیونها و مصوبه های جهانی کشورهای
نف�ت خیز جه�ان از نظر ضرورت های زیس�ت محیطی
موظف به رسیدن” زیرو فلرینگ” تا سال  2030خواهند
بود .بنابراین تمام کشور های ذیربط موظف خواهند بود
که بر همین اس�اس نقشه راهی را تهیه کرده و براساس
آن برنامه اجرایی داشته باشند و ایران نیز در این راستا
بایس�تی حرکت نماید .یکی از اهداف ارائه شده در این
گزارش اهمیت موض�وع و پرداختن به این مهم از جنبه
بهینه سازی س�وخت با استفاده از ساز وکارهای قانونی
موجود و اقتصاد مقاومتی می باشد.

موضوع گاز فلر در ایران یا به عبارتی گازهای مش�عل مس�بوق به س�ال های بس�یار قبل در صنعت نفت وگاز ایران
می باش�د .این موضوع مورد مناقش�ه سازمان محیط زیست و وزارت نفت بوده اس�ت .با توجه به اهمیت روز افزون
محیط زیست ،اثر مستقیم گازهای فلر بر محیط زیست از طریق سوزاندن گازهای تولیدی غیر قابل استفاده در صنایع
باال دستی در صنعت نفت ،پاالیشگاه گاز و فرستادن آن به مشعل بر کسی پوشیده نیست.
براس�اس گزارش�ات منب�ع جهان�ی س�االنه بال�غ ب�ر  150میلی�ارد مت�ر مکع�ب گاز تح�ت عن�وان فلرین�گ
(س�وخته ش�دن گاز در مش�عل) بعن�وان م�واد آالین�ده محی�ط زیس�تی مط�رح اس�ت .براس�اس گزارش�ات
بان�ک جهان�ی ک�ه موج�ود اس�ت ای�ن رق�م چی�زی ح�دود ی�ک س�وم مص�رف گاز کل اروپ�ا را تش�کیل
می دهد .از کل حجم گازهای آالینده فلر % 75 ،آن متعلق به  10کشور در جهان است .که ایران جزء سومین کشور
پس از روسیه وعراق از این نظر قرار دارد.
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قابل ذکر اس�ت که میزان تولید گاز فلر رابطه مس�تقیم
با مقدار بش�که نفت تولیدی و فعالیت های اکتشافی در
زمینه نفت دارد .با توج�ه به آمار بانک جهانی حجم گاز
فلر تولید ش�ده در س�ال  2018حدودا ً  145میلیارد متر
مکعب بوده است که این رقم نسبت به سال  2017قریب
به % 3رشد را نشان می دهد .بخش عمده این رشد را می
توان در کش�ور ایاالت متحده امریکا یافت .که ناش�ی از
فعالیت های اکتشافی نفتی بوده است .نمودار شماره یک
جایگاه کشورها از نظر وضعیت فلر را نشان می دهد.
افزایش گاز فلر ناش�ی از تولی�د نفت در امریکا بطوریکه
در این کش�ور میزان گاز فلر از س�ال  2017به سال 2018
حدودا ً تا % 48رشد داشته است .این رقم در مقابل رشد
 33درصدی تولیدی نفت امریکا بوده است.
یکی از زیر مجموعه های مهم وزارت نفت از نظر فلرینگ
ش�رکت ملی پتروشیمی می باش�د .باتوجه به حضور پر
رنگ مجتمع های پتروش�یمی در نقاط مختلف کشور در
فرایندهای آن و تولید گازهای ناخواس�ته در این صنعت
موجب شده که این صنعت نقش مهمی در زمینه فلرینگ
داشته باشد.
برهمین اس�اس و باتوجه به حجم حضور پتروش�یمی ها
در منطقه عس�لویه ،آمارها نشان دهنده رقم  8درصدی
گازهای ارس�الی به مشعل است .براساس اظهارات بخش
 HSEش�رکت مل�ی صنایع پتروش�یمی ،در این صنعت
مشعل برای سوزاندن گاز نیست بلکه فقط استفاده از آن

بعنوان ارسال گاز به مشعل در شرایط اضطرار است.
از مجموع گازهای ارسالی به مشعل های منطقه عسلویه
 % 92گاز های ارسالی به مشعل مربوط به پاالیشگاه گازی
بودهوفقط 8درصدمربوطبهپتروشیمیمیشود.وعلیرغم
آن شرکت ملی پتروشیمی درصدد است تا در منطقه بید
بلند خلیج فارس،گازهای همراه نفت منطقه گچساران را
پ�س از جمع آوری بعنوان خوراک پتروش�یمی در محل
مورد اس�تفاده قرار دهد .مجموع گازهای منطقه حدودا ً
 15میلیون مترمکعب در روز اس�ت که با بهره برداری از
واحدهای  NGL 3100و ( NGL3200منبع شانا) امکان
بهره برداری تا  20میلیون متر مکعب گاز در روز فراهم و
از هدر رفت آن جلوگیری می شود.
براساس گزارش های بین المللی ،ایران به عنوان سومین
جایگاه در گازهای مش�عل یا همان فلرمی باشد .این در
حالی است طی سال های اخیر بعلت تحریم های ظالمانه
تولید نفت کشورمان حتی کاهش یافته است .ولی در طی
این مدت در کش�ور امریکا گازهای مشعل سیر نزولی را
طی نموده است.
در اغل�ب فرآینده�ای ش�یمیایی مانن�د آنچ�ه در یک
پاالیش�گاه گازی و در مجتم�ع های پتروش�یمی و نفت
اتفاق می افتد ،یکی از فرآیندهای ایمنی ،کنترل فشار و
رهاسازی مقداری از گازهای غیر قابل استفاده می باشد
که در طول فرآیند ایجاد می ش�وند و در آخرین قسمت
به ناچار این گازهای تولیدی به فلر فرستاده میشوند تا
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در نهایت سوخته شوند .عواقب ناشی از این اقدام صدمه
به محیط زیست است که بعلت عدم سرمایه گذاری های
الزم ص�ورت می گیرد .دو ضرر بزرگی که می توانیم ذکر
کنیم یکی آلودگی هوا ب�وده که می تواند در زمان هایی
منجر به ب�اران های اس�یدی گردند و ض�رر بعدی زیان
آلودگی صوتی ایجاد شده از این طریق می باشد.
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در جدول ش�ماره یک میزان انتش�ار صدا و حرارت یک
مشعل بواس�طه وجود فلر نش�ان می دهد .همانگونه در
جدول مشخص شده است از فاصله ده متر از فلر تا فاصله
یک صد متری مورد اندازه گیری قرار گرفته است.
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در جهان رقمی حدود  150میلیارد متر مکعب گاز تحت عنوان فلرینگ وجود دارد که به مشعل فرستاده می شود و
به مواد آالینده زیست محیطی تبدیل می گردد .بر اساس اطالعات بانک جهانی این رقم حدود یک سوم مصرف گاز
اروپا است .این موضوع از دید منابع جهانی پنهان نمانده است.
مطابق با پروتکل کیوتو ( ) KYOTOکش�ورهایی که در جهت رفع آالیندگی در دس�تور کار قرار نداش�ته باش�ند
تحریم هایی متناسب برایشان اعمال خواهد شد.
در حال حاضر مقرر شده در مجموع حدود  25/79میلیون متر مکعب گاز در روز (ماخذ برنامه ریزی تلفیقی شرکت
ملی نفت ایران) به کارخانه های  3100 NGLو 3200وخارک ارس�ال ش�ود .در این راس�تا اقدامات الزم در دست اجرا
می باشد.
هم اکنون برای حدود  11/91میلیون متر مکعب از گازهای فلر پروژه تعریف ش�ده اس�ت و با راه اندازی تمام پروژه ها
بخش عمده گازهای مشعل جمع آوری می شود.
باتوجه به دورنمای موجود حداقل تا چند س�ال آتی حجم گازهای فلر صفر نخواهد ش�د .مگر آن که عزم جدی در
راستای پروژه زیرو فلرینگ صورت پذیرد.
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عوامل بس�یار زیادی وجود دارند این امکان را برای صفر
ش�دن فلر س�لب مینماید .یکی از علته�ا را میتوان
توجیه عملیاتی به علت حوادث ناخواس�ته که در س�ال
برای پاالیش�گاهه�ا بوجود میآید یا حوادث ناخواس�ته
دیگری همچون آتش سوزی ها را نام برد.
براس�اس برنام�ه ری�زی های ش�رکت ملی نف�ت ایران
پ�روژه ه�ای  3100 NGLواج�رای دیگ�ر پ�روژه ها در
غرب کشور توسط شرکت مهندسی ساختمان وصندوق
بازنشس�تگی وهم چنی�ن پ�روژه  3200NGLدر غرب
کارون توسط قرار گاه خاتم در دست اقدام قرار دارد.
پ�روژه  3100NGLش�امل جم�ع آوری گازه�ای هم�راه
میدان های غرب کشور ش�امل میادین دهلران ،چشمه
خوش ،پایدار غرب ،دالپری ونفت ش�هر به ظرفیت 270
میلیون فوت مکع�ب (معادل  7/6میلیون متر مکعب در
روز) می باش�د و گازهای همراه آن خوراک پتروش�یمی
مناطق اقتصادی ماهش�هر ،امیرکبی�ر ،بوعلی و دهلران
( 46هزار بشکه در روز)را تامین می نماید.
 3200 NGLب�ه منظ�ور جم�ع آوری گازه�ای هم�راه
می�دان ه�ای آزادگان ش�مالی وجنوبی ،ف�از اول ودوم
می�دان های یاداوران ،جفیر ،دارخوین و یاران ش�مالی و
جنوبی سرمایه گذاری به میزان  1/5میلیارد دالر توسط
کنسرس�یوم قرار گاه وپتروش�یمی بندرامام(ره)در حال
ساخت است.
به منظور جم�ع آوری گازهای هم�راه دریایی در منطقه
خارک که ش�امل گازهای مناطق درود ،اب�وذر ،وفروزان

می باشد احداث یک واحد  NGLبا ظرفیت دریافت 600
میلیون فوت مکعب در نظر گرفته ش�ده است .باتوجه به
تغییرات بوج�ود آمده نهایت ًا پروژه ،ظرفیت دریافت 300
میلی�ون فوت مکع�ب گاز را دارا خواهد ب�ود .این پروژه
در حال حاضر به منظ�ور جمع آوری گازهای همراه نفت
بهمراه تاسیسات فشار گاز پس از مناقصه آماده انجام کار
خواهد بود.
 100 NGLال�ی  800در مجم�وع دارای ظرفیت�ی بالغ بر
2میلی�ارد فوت مکع�ب گاز همراه ناش�ی از تولید نفت
می باشند.
 NGLس�یری با ظرفیتی بالغ بر حدود  140میلیون فوت
مکعب وس�رمایه گذاری بالغ بر  500میلیون دالر در سال
 1392به بهره برداری رسید.
ب�ه طور کل�ی یکی از پروژه های بس�یار قدیم�ی که در
دستور کار ش�رکت ملی نفت ایران قرار داشته و همواره
در برنامه های اجرایی است موضوع فلر است .پروژه اماک
از مهم ترین پروژه های انجام ش�ده در این زمینه پس از
انقالب اسالمی محس�وب می شود .با اجرای پروژه اماک
خوش�بختانه موجب گردید بخش عم�ده ای از گازهای
سوزانده شده به چرخه بهره برداری برای تزریق برگردد.
در ف�از اول پروژه اماک ارزش افزوده ایجاد ش�ده معادل
2میلیون و 460هزار دالر بوده که توسط شرکت ملی نفت
اجرا گردید .گازهای اس�یدی جلوگیری ش�ده (حداکثر
بمی�زان  18میلی�ون فوت مکعب) پس از اس�تحصال به
پتروشیمی رازی تحویل داده شده است.

در”طرح جامع توسعه پایدار” طبق دستور وزیر محترم نفت در منطقه پارس جنوبی به مرحله اجرا درآمد و با
اجرای آن از هدر رفت  450هزار متر مکعب گاز فلر با  % 85گاز متان در منطقه ممانعت به عمل آمد .بدین ترتیب
ساالنه از انتشار 500هزار تن گاز دی اکسید کربن جلوگیری شد.
از دیگر اقدامات بعمل آمده در راستای خاموش شدن مشعل فلر می توان اقدامات انجام شده در  5پاالیشگاه
گازی کشور را نام برد ،این اقدام ده ساله شرکت ملی نفت ایران بوده است .کاهش فلر در پاالیشگاه های 5-1
پارس جنوبی از میزان  2/9میلیارد متر مکعب به رقم  400میلیون متر مکعب رسیده است .این اقدامی بود که
از سال  1387الی  1395صورت پذیرفت.
بازده مالی خاموش�ی این حجم گاز فلر در صورت احتس�اب قیمت با رقم حدود  20سنت برابر  80میلیون دالر
خواهد شد .با اجرای پروژه زیرو فلرینگ فاز های  3-2پارس جنوبی برای  120میلیون مترمکعب گاز در سال
برابر 24میلیون دالر بازده مالی برای کشور خواهد داشت.
در مجموع تاکنون بیش از  40در صد از گازهای فلر در کش�ور تعیین تکلیف ش�ده اند .برهمین اس�اس 6/68
میلیون مترمکعب گاز مشعل از طریق مزایده بفروش رفته است بر اساس گزارش ارائه شده در منابع جهانی،
حدودا  % 3/5گاز های تولیدی جهان بصورت فلر به مشعل فرستاده می شوند.
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وضعیت کنونی و آینده انرژی خورشیدی در
اتحادیه اروپا
محسن ناظمیان کارشناس بخش اندازه گیری و صحه گذاری طرح های انرژی
با وجود تاثیر منفی ویروس کرونا در بس�یاری از جنبههای زندگی انسانها ،در سال  2020تقاضا برای فناوری انرژی
خورشیدی در اتحادیه اروپا نه تنها کاهش نیافته ،بلکه به میزان قابل توجهی نیز افزایش یافته است .در شرایطی که
صنعت خورشیدی تالش موفقیتآمیزی در جهت کاهش بیش از پیش هزینههای تولید توان خوشیدی داشته است،
توس�عهدهندگان تجاری نیروگاههای خورشیدی با یک رقابت پیشبینی نشده در سال  2020مواجه شدند .به دلیل
فعالیتهای صنعتی کمتر ،قیمتهای برق صنعتی و عمدهفروشی به صورت قابل توجهی در سراسر قاره کاهش یافته
است.

شکل  -1هزینه تراز شده فتوولتاییک در کشورهای مختلف از  2020تا 2050

اعضای اتحادیه اروپا در سال  18,2 ،2020گیگاوات ظرفیت توان خورشیدی نصب نمودند که نسبت به سال قبل بیش
از  11درصد افزایش داشت .هرچند که میزان رشد هم چنان  %12کمتر از انتظارات قبل از بحران کوید  19است ،ولی
پیشبینی میش�ود که شرایط در س�ال  2022به حالت معمول بازگردد .البته سرعت آن وابسته به بازیابی اقتصاد و
بستههای محرک اقتصادی می باشد.
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شکل -2ظرفیت نصب شده ساالنه فتوولتاییک در  27کشور اتحادیه اروپا از  2000تا 2020

آلمان با نصب  4,8گیگاوات مجددا به عنوان بزرگترین بازار خورشیدی در اتحادیه اروپا مطرح شد و این جایگاه را اکثر
س�الها در  20سال اخیر در اختیار داشته است 5 .کشور پیشرو عالوه بر آلمان شامل هلند ( 2,8گیگاوات) ،اسپانیا
که در سال پیش جایگاه اول را داشت( 2,6گیگاوات) ،لهستان که استفاده از انرژی خورشیدی سالیانه را دوبرابر کرد
( 2,2گیگاوات) و فرانسه ( 0,9گیگاوات) میباشند .در مجموع بازار خورشیدی این  5کشور بیش از  %74ظرفیت نصب
شده اتحادیه اروپا را شامل میشود ،سهمی که در سال پیش از آن  %79بود .این به آن معناست که با وجود این که
مشارکت  22عضو دیگر اتحادیه اروپا به نسبت کم است ،این سهم به صورت قابل توجهی در حال افزایش است .الزم
به ذکر است که این  5کشور پیشرو حدودا  %57جمعیت و  %61تولید ناخالص اتحادیه اروپا را دارا میباشند.

شکل -3ده بازار برتر فتوولتاییک خورشیدی در اروپا
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در سال  2020ظرفیت خورشیدی نصب شده در  22عضو از  27عضو اتحادیه اروپا نسبت به قبل افزایش داشت ،که
در مقایسه با  21عضو از  28عضو اتحادیه در سال  2019تاییدی دیگر بر مزایای گسترده فتوولتاییک میباشد .تمام
این موارد منجر به افزایش ظرفیت تجمیعی نصب ش�ده انرژی خورش�یدی در اتحادیه اروپا به میزان  %15به 137.2
گیگاوات در انتهای سال  2020شده است.

شکل -4ظرفیت نصب شده ساالنه فتوولتاییک در  27کشور اتحادیه اروپا از  2000تا 2020

مقایسه عملکرد کشورهای اروپایی با توجه به جمعیت آنها در شکل زیر ارائه شده است که بر این اساس ،کشورهای
آلمان ،هلند و بلژیک در جایگاههای اول تا سوم قرار دارند.

شکل -5ده کشور برتر با نسبت انرژی خورشیدی به جمعیت باال در سال 2019
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روند مثبت در بخش خورشیدی در سال  2020در اتحادیه اروپا 4 ،سال آتی را با تقاضای بیشتر به دنبال خواهد داشت.
سناریو متوسط در حال حاضر اضافه شدن  22,4گیگاوات در سال  2021را پیشبینی میکند که به معنای  %5تقاضای
بیشتر نسبت به پیشبینی سال پیش است .برای دو سال بعد از آن خوشبینی بیشتری وجود دارد و پیشبینی 27,4
گیگاوات در س�ال  2022و  30,8گیگاوات در س�ال  2023وجود دارد که مبین  %15و  %18بهکارگیری بیش�تر نسبت
به  EMO 2019میباش�د .در نهایت در سال  2024موسسه  SolarPower Europeتقاضا را در سطح  35گیگاوات
برآورد میکند که ظرفیت کلی فتوولتاییک نصب شده را به  253گیگاوات میرساند.

شکل -6سناریوهای بازار ساالنه فتوولتاییک خورشیدی برای  2021تا 2024

شکل -7سناریوهای بازار کلی فتوولتاییک خورشیدی برای  2021تا 2024

دالیل زیادی برای این توسعه اخیر در بخش خورشیدی و پیشبینی خوشبینانه در اتحادیه اروپا وجود دارد که عالوه
بر تطبیقپذیری و بهبود مستمر هزینهها ،شامل سیاست حمایتی در بروکسل و بسیاری دیگر از پایتختهای اروپایی
میشود که منجر به ایجاد شرایط درست برای چارچوب بازار شده است.
در کنار پیشبینی مثبت بازار اروپا ،خوشبینی زیادی در خصوص توسعه  10بازار بزرگ اروپا وجود دارد .برای بیشتر
این بازارها ،پیشبینی نصب از  2021تا  ،2024انتظار اضافه شدن توان بیشتری نسبت به پیشبینی قبلی وجود دارد.
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شکل -8سناریوهای اضافه شدن به بازار کلی فتوولتاییک خورشیدی برای  2021تا 2024

تحلیل موسس�ه  SolarPower Europeپیشبینی نصب  98,5گیگاوات نصب ظرفیت جدید از  2021تا  2024در
محتملترین سناریو 55,1 ،گیگاوات در سناریو پایین و  130.7گیگاوات در سناریو باال را دارد.

شکل -9پیش بینی بازار خورشیدی اروپا
38

نشریه الکترونیکی  /شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  /تیر  / 1400شماره  /14سال دوم

پیش بینی می شود در سال  2024بازار خورشیدی اروپا تقریبا دوبرابر بزرگتر از بازار کنونی باشد ( 35,1گیگاوات در
برابر  18,2گیگاوات کنونی) ،که در آن همچنان آلمان پیشتاز بوده ،هرچند سهمش در مقایسه با  2020به  %20رسیده
باشد.

شکل -10مقایسه پیش بینی سهم بازارهای خورشیدی پیشرو در اروپا در سال  2020و 2024

هس�ته برنامه موسوم به نس�ل جدید برنامه اتحادیه اروپا ،تسهیالت بازیابی و مقاومت  672,5میلیارد یورویی است
که برای اعضا یک حمایت مالی را فراهم میکند که میتواند مس�تقیما در قالبهای مختلف به اقتصاد خود تزریق
نمایند .س�رمایهگذاریهای مربوط به این تس�هیالت باید با اهداف موافقتنامه سبز سازگار باشد .برای دسترسی به
این تسهیالت ،اعضا باید برنامههای بازیابی و بازگشت خود را به کمیسیون اروپایی ارسال کنند و در آن به جزئیات،
ابزارها و بخش های هدف اشاره کرده و مشارکت در دستیابی به اهداف انرژی و تغییرات اقلیمی اروپا را نشان دهند.
کمیس�یون اعضا را به متمرکز کردن س�رمایهگذاریهای خود بر  6مشوق اصلی تشویق می کند که  4مورد از آنها
مستقیما مربوط به بخش خورشیدی است .این  4مورد شامل موارد زیر میباشند:
•  افزایش توان
•  نوسازی و بازسازی
•  شارژ مجدد و سوخترسانی (ایستگاههای شارژ هیدروژن)
•  بازآموزی و افزایش مهارت
برای تبدیل بخش خورشیدی به یک رکن برنامه بازیابی و بهیود اتحادیه اروپا ،موسسه  SolarPower Europeبه
همراه اعضای خود  6توصیه کلی را برای اعضای اتحادیه اروپا توسعه داده است که شامل موراد زیر میباشد.
 .1افزایش و ارتقا در بخش انرژی خورشیدی و ذخیرهسازی در مقیاس صنعتی
 .2گسترش برنامههای انرژی خورشیدی در بام منازل و ذخیرهسازی
 .3ترویج برقیسازی ،استفاده از و سرمایهگذاری در شبکههای برق کوچک
 .4حمایت از بخش تولیدکننده خورشیدی در اتحادیه اروپا
 .5تبدیل سایتهای صنعتی و زغال سنگ به خورشیدی
 .6حمایت مالی برنامههای آموزش و مهارتآموزی
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علم و
فناوری
نوین

مهمترین چالشهای استفاده از خودروهای برقی/
باتریهای فلزهوا چگونه چالشها را حل میکنند؟

امروزه براس�اس گزارش ها ،بزرگترین چالش خودروهای
برقی تامین و مداومت انرژی اس�ت .باتری های فلز-هوا
ایرانی با قابلیت های ویژه خود می توانند این مش�کل را
حل کنند.
این روزها بحث جایگزینی خودورهای برقی با خودروهای
بنزینی بس�یار مطرح هس�ت .اما برای ورود این فناوری
به کش�ور ما و فراگیر ش�دن آن موضوعاتی وجود دارد؛
از جمل�ه چالش جایگزینی با خودروهای بنزینی به علت
پایین بودن قیمت سوخت در کشور ،چالش های زیست
محیط�ی ،تامی�ن انرژی و ع�دم پذی�رش اجتماعی این
خودروها در داخل کشور.

روبرو خواهیم ش�د .عالوه براین ،در ایستگاه های شارژ
برقی به علت وجود باتری های لیتیومی( باتری خودروهای
برقی) در صورت عدم کنترل دما شاهد انفجارهای مهیبی
خواهیم بود که خطر اس�تفاده از این خودروها را افزایش
میدهد.
در حال حاضر در کشور تنها یک ایستگاه شارژ برق وجود
دارد که برای موتورسیکلت های برقی می باشد.
همچنین در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا نیز تعداد
این ایستگاه ها چندان نیست .در مجموع می توان گفت
مسئله ایستگاه های شارژ و از سوی دیگر فواصل زمانی
کوتاه برای ش�ارژ مجدد از مهم ترین مس�ائلی است که
صنعت خودروهای برقی را با چالش روبرو کرده است.

درمورد امکان جایگزینی خودروهای برقی با خودروهای
معمولی ،ب�ا توجه به قیمت بس�یار پایین س�وختهای
فس�یلی در کش�ور و همچنین قیمت باالی تامین انرژی
این خودروها ،ش�اید به راحتی نت�وان آن ها را جایگزین
خودروهای فعلی نمود.این در حالی اس�ت که کش�ور ما
به علت تولید و اس�تفاده از س�وخت های فسیلی سهم
باالیی در آلودگی های محیط زیستی دارد و باید به دنبال
راه های نوین و پاک تامین انرژی بود.

موض�وع دیگری که درباره خودروه�ای برقی وجود دارد
مس�ئله محیط زیس�ت می باش�د .در ح�ال حاضر این
خودروه�ا از باتریهای لیتیومی به�ره میبرند که دارای
آلودگی های محیطی بسیار می باشند و آسیب جدی به
محیط زیست وارد می کنند .در حال حاضر یکی از مطرح
ترین پروژه ها در دنیا ،بازیافت این باتری ها جهت کاهش
آلودگی آن ها میباشد.
چالش مهم دیگر ورود این خودروها به ایران ،بعد اجتماعی
آن هاست.
ش�اید بتوان گفت در کش�ورهایی همانند چی�ن و ژاپن
پذیرش فناوری های نوین و جایگزینی آن ها با نسل های
قدیمی تر راحت تر انجام می شود و با اقبال عمومی مواجه
می شود .اما در کشورهایی مانند ایران که هم اکنون نیز در
برخی روستاها و شهرها از تجهیزات و خودروهای دو الی
سه نسل قبل همچنان استفاده می شود ،پذیرش ابزارها
و تجهیزات نوین ب�ه ویژه خودروهای برقی و جایگزینی
آنها با مشکل روبرو شود.

سوخت فسیلی ارزان در کشور ،مانع اقبال عمومی
به خودروهای برقی
خودروهای برقی و چالش محیط زیست

تامین انرژی خودروهای برقی در طول مسیر

خ�ودروی ه�ای برقی در ح�ال حاضر به عل�ت مداومت
ان�رژی پایین باتری های ب�ه کار رفت�ه در آن ها ،نیاز به
زیرساخت های شارژ در فواصل مشخص و کوتاهی دارند.
س�ال ها پیش با ورود خودروهای دوگانه سوز و گاز سوز
ب�ه بازار نیز ما با چالش جای�گاه های تامین انرژی مواجه
شدیم و شاهد صف های طوالنی و عدم وجود زیرساخت
های مناس�ب برای آن ها بودیم .این درحالی اتفاق افتاد
که زمان ش�ارژ خودروهای گازسوز و بنزینی درحد چند
دقیقه می باشد؛ همچنین تاحدود زیادی زیرساخت های
آن ها مشابه بود .با افزایش این زمان به چندین ساعت در
خودروهای برقی و همچنین عدم وجود زیرساخت مشابه
در گذش�ته ،درباره این خودروها با چالش های بیشتری
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ای�ن در حالی اس�ت که به عل�ت وجود تعه�د پاریس و
جرایم س�نگین در نظر گرفته ش�ده ،کش�ور موظف به
کاهش آلودگی های زیست محیطی می باشد .در صورت
ع�دم اجرا ،کش�ور متقبل هزینههای س�نگینی خواهد
ش�د .جایگزینی خودروه�ای خودروه�ای برقی یکی از
راه حل های این موضوع است.

بات�ری ه�ای فلز-ه�وا راه حلی برای مش�کالت
خودروها

بات�ری های فلز-هوا ب�ه علت تفاوت نوع ش�ارژی که با
باتری های لیتیومی دارند(باتری های اس�تفاده شده در
خودروهای برقی) می تواند ،فواصل زمانی ش�ارژ مجدد
خودروه�ای برقی را که در ح�ال حاضر هر  300کیلومتر
می باشد ،به  ۱۲۰۰کیلومتر افزایش میدهد .در واقع کاربر
در طول مسیر نیازی به شارژ مجدد خودروی خود نخواهد
داشت.
همچنین شارژ این باتری ها با زیرساخت های موجود در
کش�ور میسر است و نیازی به ایستگاه های شارژ مجزا و

علم و
فناوری
نوین

پیچیده ندارند و ایمن هستند.
از سوی دیگر در ساخت باتری های فلز-هوا و الکترولیت
آن ها از موادی کامال س�ازگار با محیط زیس�ت استفاده
ش�ده اس�ت که باعث می ش�ود این باتری ه�ا آلودگی
زیست محیطی نداشته باشند .همین امر سبب می شود
تا اس�تفاده از این باتری ه�ا در خودورهای برقی ،به نوبه
خود با کاهش آلودگی های محیط زیستی به شکل قابل
توجهی نقش داشته باشد.
در واقع م�ی توان گفت به طور کل�ی ،در صورت تجاری
س�ازی باتری های فلز-هوا بزرگترین چالش خودورهای
برقی در دنیا که مسئله شارژ و مدوامت انرژی می باشد،
حل خواهد شد و ش�رایط ورود این فناوری و استفاده از
آن را در کشور بسیار آسان خواهد نمود.
در حال حاضر شرکت های بزرگی در دنیا مشغول تحقیق
و توسعه این باتری ها می باشند که در ایران نیز به همت
دانشمندان جوان کشورمان فناوری باتری های فلز-هوا
بومی سازی شده است.
منبع خبرگزاری فارس

انرژی پاک؛ اهداف بلندمدت کشورها برای
رهایی از سوختهای فسیلی

استفاده از انرژی باد و خورشید به عنوان منابع انرژی پاک با توجه به تجدیدناپذیر بودن منابع فسیلی مانند نفت و گاز
اهمیت یافته است .این موضوع ساخت مزارع خورشیدی و استفاده از توربین های بادی را به یکی از اهداف بلندمدت
کشورها برای چرخش از تولید برق با استفاده از سوخت فسیلی تبدیل کرده است.
باد به عنوان یک منبع انرژی پاک محس�وب ش�ده و هزینه تولید برق به وس�یله آن کمتر از تولید برق با استفاده از
س�وختهای فسیلی اس�ت و همچنین آلودگی و گاز گلخانه ای کمتری تولید میکند .مقدار زیاد انرژی خورشیدی
نیز ،آن را به یک منبع الکتریسیته بسیار جذاب تبدیل کردهاست.
باد منبع انرژی کارامد تری نسبت به نور خورشید است .توربینهای بادی درمقایسه با پنل های خورشیدی دی اکسید
کربن کمتری را منتشر می کنند و به رغم مصرف انرژی کمتر ،در مجموع انرژی بیشتری تولید می کنند .در حقیقت
یک توربین بادی به اندازه حدود  ۴۸پنل خورشیدی برق تولید میکند.
با این حال در سال  ،۲۰۱۱آژانس بینالمللی انرژی بیان کرد« :توسعه
فناوریهای انرژی خورشیدی مقرون به صرفه ،پایانناپذیر و تمیز
دارای مزایای طوالنی مدت خواهد بود .این امر از طریق اعتماد به
یک منبع بومی ،پایانناپذیر و عمدت ًا مس�تقل از واردات ،امنیت
انرژی کش�ورها را افزایش داده ،باع�ث افزایش پایداری ،کاهش
آلودگی ،کاهش هزینههای مربوط به جلوگیری از گرمایش زمین
و پایین نگه داشتن قیمت سوخت های فسیلی میشود .این مزایا
جهانی هستند.
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اندیش�کده ا ِمبر در لندن به تازگی گزارش داد :اکنون یک دهم از برق جهان از انرژی باد و خورش�ید تولید می شود.
در  ۵سال گذشته استفاده از انرژی باد و خورشید دو برابر شده است و افزایش انرژی های تجدیدشدنی باعث کاهش
 ۴درصدی تولید برق از زغال سنگ شده است.
در اتحادیه اروپا ،انرژی خورشیدی و بادی تقریبا  ۲۰درصد از تولید کل برق این اتحادیه را در سال  ۲۰۲۰تشکیل داد
که دو برابر میانگین جهانی بود .این بدین معنا است که انرژی های تجدیدشدنی برای اولین بار بیش از سوخت فسیلی
در تولید انرژی در این اتحادیه نقش داشتند.
در بی�ن کش�ورهای گروه  ۲۰تنه�ا اس�تفاده انگلیس از
انرژی های بادی و خورش�یدی باالتر ب�ود و  ۲۹درصد از
منابع انرژی در این کشور را تشکیل می داد .اما برخی از
اعضای اتحادیه اروپا عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند.
توربین های بادی و پنل های خورش�یدی به ترتیب ۶۳
درصد و  ۳۳درصد از منابع تولید برق در آلمان راتشکیل
می دهند.
دیو جونز مدیر برنامه اندیش�کده گفت اکثرکش�ورهای
سراس�ر جهان اکنون در حال س�اخت نیروگاه های برق
بادی و خورشیدی هستند.

وی افزود :هر چند اروپا نقش پیشتازی در استفاده از برق بادی و خورشیدی دارد به نظر می رسد این قاره در انتقال
از انرژی فسیلی به انرژی پاک تنها نیست .دیگر کشورها نیز نه تنها تعهداتی در این زمینه ها داشته اند بلکه به طور
پویایی انتقال به انرژی های سبز برای تولید برق را آغاز کرده اند.
رش�د جهانی انرژی بادی و خورش�یدی همچنین باعث شده که استفاده از زغال سنگ به میزان قابل توجهی کاهش
یابد .در اتحادیه اروپا استفاده از زغال سنگ تقریبا در  ۵سال گذشته به نصف کاهش یافته است که این امر باعث شده
انتشار گازهای گلخانه ای حدود  ۷درصد کاهش یابد.
چین تنها کش�ور گروه  ۲۰اس�ت که بیشترین استفاده از سوخت زغال س�نگ را در سال  ۲۰۲۰داشته است .به دلیل
افزایش تقاضای انرژی اس�تفاده از این س�وخت بیش�تر از گام های این کشور به سمت و س�وی انتقال به استفاده از
انرژی های پاک برای تولید برق بوده است.
در آمریکا ،نتایج نظرسنجی پیو نشان می دهد که ۸۴درصد
از افراد بزرگس�ال در این کشور از توسعه مزرعه های پنل
خورش�یدی و  ۷۷درص�د از توربی�ن های ب�ادی حمایت
میکنند اما جمهوری خواهان و دموکرات ها در این کشور
به ش�کل فزاینده ای درباره استفاده از این دو منبع انرژی
اختالف نظر دارند.
در این کش�ور ،در سال  ۲۰۲۰انرژی خورشیدی و بادی در
تولید حدود  ۱۱درصد از برق مورد نیاز کشور نقش داشت و
انتظار می رود این سهم در آینده افزایش یابد .دولت بایدن
به تازگی اولین مزرعه بادی کنار س�احلی که برای اولین بار
بزرگترین نوع از این مزارع است تصویب کرد و قصد دارد در زمینه پروژه های بیشتری سرمایه گذاری کند.
در سطح کشورهای خاورمیانه ،ترکیه اولین فاز نیروگاه بزرگ خورشیدی خود را به تازگی تکمیل کرده است .ترکیه با
 ۷،۱۵۴مگاوات ظرفیت خورشیدی در سطح جهانی ،در رتبه سیزدهم و در اروپا در رتبه هفتم قرار دارد .وزیر انرژی
و منابع طبیعی ترکیه اعالم کرد که فاز نخست بزرگترین نیروگاه خورشیدی ترکیه موسوم به نیروگاه برق خورشیدی
کاراپینار با نصب پنل هایی با ظرفیت تولید  ۲۷۱مگاوات برق تکمیل شده است.
منبع:خبرگزاریایرنا
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