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برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری  در خطبه های  نماز عید سعید فطر
1381/09/15

»... مصرف گرایـی برای جامعه بالی بزرگی اسـت. اسـراف، روزبه روز شـکاف های طبقاتی و شـکاف 
بیـن فقیـر و غنی را بیشـتر و عمیق تر می کنـد. یکی از چیزهایی که الزم اسـت مـردم برای خود 
وظیفه بدانند، اجتناب از اسـراف اسـت. دسـتگاه های مسـؤوِل بخش های مختلف دولتی، بخصوص 
دسـتگاه های تبلیغاتی و فرهنگی - به ویژه صدا و سـیما - باید وظیفه خود بدانند مردم را نه فقط به 
اسراف و مصرف گرایی و تجّمل گرایی سوق ندهند؛ بلکه در جهت عکس، مردم را به سمت قناعت، اکتفا 
و به اندازه ی الزم مصرف کردن و اجتناب از زیاده روی و اسراف دعوت کنند و سوق دهند. مصرف گرایی، 
جامعه را از پای در می آورد. جامعه ای که مصرف آن از تولیدش بیشـتر باشـد، در میدان های مختلف 
 شکسـت خواهـد خورد. ما باید عـادت کنیم مصرف خـود را تعدیل و کم کنیم و از زیـادی ها بزنیم.
جوانان اجتماعات خانوادگی تشکیل دهند و کمک های افراد خانواده را جمع کنند و در درجه اّول به 
 مصرف فقرا و نادارهای همان خانواده و فامیل برسانند و اگر نیازی نبود، به فقرای دیگر رسیدگی کنند.
 امـروز در جامعـه مـا فقـر وجـود دارد. وظیفه ما به عنوان نظام اسـالمی، ریشـه کن کـردن فقر در 
جامعـه اسـت. نبایـد در جامعـه محرومیت باشـد. این تکلیف ماسـت به عنـوان دولت، بـه عنوان 
نظـام اسـالمی، بـه عنـوان آحـاد مـردم. »کّلکـم راع و کّلکم مسـؤول عـن رعیته«؛ ایـن وظیفه 
همـه اسـت. هر کدام بـه نحوی تجّمـل و اسـراف و زیـاده روی را کم کنیـم. این درس مـاه رمضان 
 اسـت. ایـن کار، هّمـت و گذشـت و بصیرت و آگاهـی می خواهـد. از خدای متعال کمـک بخواهیم.

  
خانواده های بسیاری هستند که نه از روی تن پروری و تن به کار ندادن، بلکه به معنای واقعی کلمه محروم 
 و مسـتمندند. باید اینها را شناسـایی و پیدا کنید - کار مشکلی هم نیست - و به اینها کمک نمایید.

پروردگارا ! ما را در انجام دادن این وظیفه بزرگ و اساسـی یاری کن. پروردگارا ! به محّمد و آل محّمد 
ضررهای اسراف و مصرف گرایی و منافع مواسات و رسیدگی به محرومان و مستمندان را برای یکایک 

افراد جامعه ما روشن بکن و آنها را به این کار موّفق فرما...«
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ُکُلوا ِمْن َطیَِّباِت َما َرَزْقَناُکْم َواَل تَْطَغْوا ِفیِه َفَیِحل
َّ َعَلْیُکْم  َغَضِبي َوَمْن یَْحِلْل َعَلْیِه َغَضِبي َفَقْد َهَوی

 )و دستور دادیم که( از این رزق حالل و پاکیزه که نصیبتان کردیم
 تناول کنید و در آن )به کفر نعمت و ترك شکرگزاری( طغیان و 

سرکشی مکنید وگرنه مستحق غضب و خشم من می شوید، 
و هر کس مستوجب خشم من گردید 

همانا خوار و هالك خواهد شد.

سوره طه  آیه81 

اسراف نعمات الهی
 از نگاه قـرآن 
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خطر کرونـا
 را

جدی بگیریم
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پیشگفتار

از آنجا که کتابی به نام »راهنمای درسـت اندیشـیدن« را برای 
خواندن انتخاب کرده اید، شـاید شـما مرا بیشـتر از سـردبیر 
تایمـز و دوسـتانم درك کنیـد. و درك کـردن چیـزی الزم و 
ضـروری اسـت. دنیای مـدرن امروز بـرای آن دسـته از ما که 
خطاهـای منطقی آزارمـان می دهد جای نفرت انگیزی اسـت. 
شـاید اسـتدالل مردم همیشـه به همین بدی بـوده، ولی حاال 
فرصت های بیشـتری به دست آمده اسـت تا صورت زشتشان

را رو کنند.

چرا ما معترضان این قدر تنهاییم؟ چرا سـایر مصرف کنندگان 
این تفکر معیوب به عرضه کنندگان یا هر کسی که به حرفشان 
گوش کند شـکایت نمی کنند، درسـت مثل زمانی که ماشـین 
رختشـویی شان چکه می کند یا ماشینشـان روشن نمی شود؟
پاسـخ ساده اسـت: 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 اسـتدالل به خطا می رود، مشکل را 

در نمی یابید. لب ها از سـخن باز نمی مانند. دودی از کله بلند نمی شـود، و چشـم 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 وسـیله را به خود نصب نکرده اجازه صحبت نداشـته باشـد. 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 12 فصل است که هر فصل به بررسی یکی از مغلطه ها اختصاص یافته است. درك 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 اسـت که یک فیلسوف زیر سـی 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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تمام موجودات دنیا به سـمت کمالی که برایشان در نظر گرفته شده است، در 
حرکتند و همه شرایط و امکانات الزم برای رسیدن به کمال، از سوی خالق دانا 
برایشـان پیش بینی شده و در اختیارشان قرار گرفته است. اما همه آن ها جز 
انسان، نه علم به هدف دارند و نه راه را خود انتخاب کرده اند، 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.

چکیده کتاب

یکی از ارزشمندترین آموزش هایی که می تواند سبب پیشرفت انسان ها شود، آموزش » مسئولیت پذیری «
اسـت. مسـئولیت پذیری یکی از نشـانه های رشـد و اعتماد به نفس اسـت که به شـخص کمک مـی کند تا

تصمیم های مناسب تری را  اتخاذ کند. کسانی که از حس مسئولیت پذیری برخوردار هستند به موفقیت های 
روز افزون و پاداش های ناشی از آن دست خواهند یافت که این خود به افزایش اشتیاق در ارتباطات و یادگیری 

منجر خواهد شد.
مسـئولیت پذیری نوعی نگرش اکتسـابی اسـت که از ابتدای زندگی )حدود سـه سـالگی به بعد( به تدریج
ایجاد می شـود. 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 می توانند خود با رفتاری حاکی از مسئولیت پذیری 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 مسـئولیت پذیری، گام به گام و با مثال های متعدد توضیح داده شـده است. در
ابتدا از چهار پرسـش 1. چه می خواهی؟ 2. االن برای رسـیدن به آن چه می کنی؟ 3. آیا کاری که میکنی موثر
اسـت؟ 4. چـه کار دیگـری می توانـی انجام دهی و برنامه ات چیسـت؟ شـروع شـده و با بررسـی نیازها و 
خواسته ها، ادراك و احساسات ادامه می یابد. این روند چنان به سادگی توضیح داده می شود که برای همه به 

راحتی قابل اجرا است.
خواننده می تواند ایده های مطرح شـده در این کتاب را با نگاه آزمایشـی بنگرد. ابتـدا آن را در زندگی و کار
خود بیازماید، اگر در زندگی و کارش مفید و سودمند و قابل قبول بود، آ ن گاه آن را با مراجعان، دانش آموزان،
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.

دعوت به مسئولیت پذیری:
 فرایند گام به گام واقعیت درمانی

معرفی کتـابنگارنده: علی صاحبی و عاطفه سلطانی فر       
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زنان به عنوان 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 عهده  دارند نیازمند توجه هستند تا با این نگاه سبک زندگی به انضباط 

مالی آغشته شود.       

خانـواده به عنوان واحد کوچکی از اجتماع در پیشـرفت و توسـعه فرهنگی جامعه نقـش اول را دارد و حتی در 
توسـعه و رشـد اقتصادی جامعه نیز نقش اساسـی ایفا می کند تا جایی که میزان، چگونگی و نوع حضور زن در 

عملکرد و چرخه های اقتصاد کشور تأثیرگذار است.
خانواده در مصرف تابع زن خانواده است و زنان در اقتصاد خانواده بسیار مؤثرتر از مردان عمل می کنند تا آنجا 
کـه مقام معظم رهبری پیرامـون حضور زنان در عرصه اقتصاد، چنین تأکیددارند کـه اقتصاد خانواده به معنای 
چگونگی سـامان دهی مالِی منابع خانه اسـت؛ زنان بدون مناقشه در این سازمان دهی و مدیریت اقتصادی نقش 
کلیدی دارند و با مدیریت صحیح آنان، توازن بین تولید و مصرف فراهم می آید و با برنامه ریزی و اجرای صحیح 

آن، رشد و توسعه اقتصاد خانواده محقق می شود.

به راستی که نقش زنان به عنوان 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 به عنوان دو عنصر مصرف کننده از یک سو و فرهنگ ساز از حیث تربیت و پرورش فرزندان خانوار 
می توانند در این عرصه وارد کار شوند؛ اما در این مسیر چه برنامه ریزی هایی الزم است و چه گام هایی برداشته ایم؟
آیا توانسـته ایم با الگوسـازی، مهارت های زندگی و آموزش های مناسـب زنان را وارد عرصه نظم مالی و اقتصاد 
کنیـم؟ یا زنان خانه دار را وارد عرصه مشـاغل خانگی کنیم، مـادران را در عرصه اصالح الگوی مصرف و الگویی 
بـرای نسـل های آینده، پای کار بیاوریم؟ نقش زنان را در اقتصاد خانـواده معرفی و جایگاه آن ها 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 می کند؟
بدین سان 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. 

https://www.tahlilbazaar.comبرگرفته از:

نقش کلیدی زنان در مدیریت اقتصادی خانواده
از اصالح الگوی مصرف تا انضباط مالی

نباید در مدیریت اقتصادی 
خانواده نقش زنان کمرنگ 

دیده شود
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در وضعیت کنونی که شیوع ویروس کرونا و تحریم های 
اقتصادی اثراتـی را بر بدنه اقتصـادی خانواده ها وارد 

کرده باید مدیریت اقتصاد خانواده را پیش بگیریم.
نقش زنـان را در مدیریت اقتصاد خانـواده باید جدی 

بگیریم.
مدیریت خانـواده و چارچوب آن بر عهده زنان اسـت 
چراکه آن ها هستند که بهتر می توانند تخصیص منابع 

را در چارچوب خانواده ایجاد کنند.
 زنـان حتی اگر خانه دار هم باشـند و درآمد اقتصادی 
نداشـته باشـند در مدیریت اقتصادی خانـواده نقش 
مهمـی دارنـد چراکه این زنان هسـتند کـه مدیریت 
الگوی مصرف را در خانواده بر عهده دارند و مشکالت و 
نیازهـای خانواده را می دانند، بدین ترتیب، نقش آن ها 

در مدیریت اقتصادی خانواده بسیار پررنگ است.
در این وضعیت، نیاز اسـت تـا خانواده ها صرفه جویی 
اقتصادی را  پیش بگیرند بدین ترتیب بانوان می توانند 
هم درزمینه صرفه جویی وارد کار شوند و هم پس انداز 

را در قالب انضباط مالی وارد فضای خانواده سازند.
از سویی دیگر زمینه برای توسعه مشاغل خانگی مهّیا 
است بنابراین بانوان می توانند با ورود به این عرصه، به 

بهبود وضعیت اقتصادی خانواده کمک کنند.
زنـان در مدیریـت بودجه و تقویت اقتصـادی خانواده 

نقش بسزایی دارند.

این زنان هستند که می توانند با 
شناسایی الگوی مصرف درست 
و نیازسنجی و هزینه بر مبنای 
اولویت هـا، قناعـت و سـبک 
زندگی ایرانی اسـالمی اقتصاد 

خانواده قدم های مهمی درزمینه 
انضباط اقتصادی و مدیریت اقتصادی خانوار بردارند.

در وضعیت کنونی که از یک سو شرایط خاص اقتصادی 
و از سـویی دیگر شـیوع ویروس کرونـا و اثرات آن بر 
بدنه درآمدها را شـاهد هسـتیم، نیاز است تا فرهنگ 
پس انـداز، انضباط مالی، صرفه جویـی و اصالح الگوی 
مصـرف بـار دیگـر در فضـای خانواده ها تجلـی یابد؛ 
موضوعـی کـه تنها توسـط زنـان می توانـد در درون 
خانواده ها نهادینه شده و به نسل های آینده نیز آموخته 
شود و حتی در قالب مشاغل خانگی، درآمدهایی را به 

درون خانواده بازگرداند.
پرواضح اسـت که نقش زنان به عنوان پرچم دار اقتصاد 
قابل تأمل است و اگر احساس وظیفه حفظ سرمایه های 
کشـور در زنان ایجاد شود    این امر خودبه خود عاملی 
برای ایجاد الگوی مناسب مصرف برای نسل های بعدی 

خواهد بود.

زنان شاغل از یک سو وزنان خانه دار از سویی دیگر می توانند در مسیر تولید وارد کار شوند از سویی، با نگاه به 
اقتصاد خانواده می توان زنان را درزمینه اصالح الگوی مصرف نیز مؤثر دانست.

بایـد ایـن تأثیرگذاری را جدی گرفت و با ورود زنان و مـادران به مباحث اقتصاد مقاومتی، آن ها را یک پایه مهم 
واصلی در این مبحث دانست.

باید در هر اسـتان، پتانسـیل های هر منطقه شناسـایی و بر مبنای آن مشـاغل خانگی توسـعه یابـد تا بتوان 
دستاوردهای مناسب آن را مشاهده کرد.

با نگاه به اقتصاد خانواده می توان 
زنان را درزمینه اصالح الگوی 

مصرف نیز مؤثر دانست



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

5

به راستی یکی از ضروریات تحقق شعار سال؛ را باید در فرهنگ سازی و نهادینه کردن ضروریات این امر در اذهان 
و افکار عمومی جامعه جستجو کرد، مقوله ای که می توان از آن تحت عنوان سبک زندگی یادکرد.

نقش زنان و مادران در این عرصه بسیار است؛ زنان چه شاغل باشند و چه خانه دار می توانند با پیش روی سبک 
زندگی خانواده در مصرف درست، انضباط مالی و پس انداز نقش آفرینی کنند.

شـاهد درون مایه شـعار تولید ، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها این است که اقتصاد نمود داشته باشد اما تحقق این 
شـعار بدون در نظر گرفتن پشـتوانه های فرهنگـی، الزامات و اقتضائات رفتاری جامعه در قبـال کاالی ایرانی و 
حمایت از آن، مدیریت مصرف و حتی گام نهادن  زنان در مسیر مشاغل خانگی، به ویژه در روستاها ممکن نیست 
و قطعاً نقش زنان و بانوان جامعه در تعمیق نهادینه سازی فرهنگ حمایت از تولید ملی و بالطبع آن، رونق و جهش 

تولید، بسیار تعیین کننده خواهد بود.

بامهارت افزایی زنان جامعه می توان یک جامعه مصرف گرا، آن هم از نوع محصوالت برند 
و خارجی را به سمت مولد بودن و تولید محوری سوق داد.

به راسـتی جامعه مصرف گرا، نقشی در تولید ندارد و اقتصاد را به سـمت ویرانی سوق خواهد داد اما اگر بتوانیم 
درست در نقطه مقابل آن به موازات مصرف درست و بهینه، شاهد نقش آفرینی نیروهای انسانی فعال در جامعه در 
عرصه های تولیدی باشیم، حرکت جامعه به سمت وسوی توسعه اقتصادی تقویت خواهد شد که با درنظرگرفتن 
این واقعیت که نیمی از بافت جمعیتی جامعه از حیث جنسـیتی از بانوان تشکیل شـده، بیش ازپیش به اهمیت 
نقش آفرینی بانوان در نظام اقتصادی و تولیدی کشـور پی خواهیم برد؛ به امید روزی که زنان سـرزمین مان در 
تمامـی حوزه ها، با جدیـت ورود پیدا کنند و ثمرات آن را با ارمغانی همچون خودباوری، شـکوفایی و جهش در 

تمامی عرصه ها شاهد باشیم.
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بهره وری، شدت و یارانه حامل های انرژی در 
بخش صنعت کشور و مقایسه با کشور آلمان

نویسنده : بهاره فرهمندپور   رئیس بهینه سازی انرژی در نیرو- بخش صنعت

امـروزه انـرژی بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن عوامل 
تولید جایگاه ویژه ای در رشـد و توسعه کشورها دارد. 
تخصیص و استفاده بهینه از منابع انرژی بمنظور تامین 
امنیت انرژی و کنترل تبعات زیسـت محیطی استفاده 
از آن، همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان 
اقتصادی بوده است. از شـاخص های مهم در تشخیص 
موفقیـت سیاسـت گـذاری در تخصیص بهینـه منابع

 انرژی، شـاخص های بهـره وری انرژی و شـدت انرژی 
می باشـد که بهره وری انرژی، میزان ارزش افزوده کاال 
و خدمات تولیدی را به میزان انرژی مصرفی، و شـدت 
انـرژی  میـزان انـرژی مصرفی بـه ازای میـزان ارزش 
افـزوده کاال و خدمات تولیـدی را نمایش می دهد. این
شـاخص ها به عنوان یکی از شـاخص های استراتژیک 
در توسعه یافتگی محسـوب می گردند که از آنها برای 
بررسی افزایش کارایی انرژی هم از نظر کاهش وابستگی 
انرژی و هم از نظـر کنترل تبعات آب و هوایی و محیط 

زیستی استفاده می گردد.
بخـش صنعت یکی از بخـش های مهم مصـرف کننده 
انرژی اسـت که مطابـق ترازنامه هیدروکربوری سـال 
1397 بدون احتسـاب خوراك واحدهای پتروشیمی با 
مصرف معـادل 88451 میلیون کیلووات سـاعت برق، 
47390 میلیون مترمکعب گازطبیعی و 25/77 میلیون 
بشکه معادل نفت خام فرآورده نفتی و در کل 375/32 
میلیون بشـکه معادل نفت خام ، حـدود 26 % مصارف 

انرژی نهایی را به خود اختصاص داده است.

با توجه بـه میزان مصارف حامل هـای انرژی در بخش 
صنعت و در صورت فرض ارزش صادراتی برق 6 سـنت 
بر کیلووات سـاعت، گاز طبیعی 16 سنت بر مترمکعب، 
نفت گاز و نفت کوره به ترتیب 46 و 30 سـنت بر لیتر، 
یارانـه بخش صنعت حدود 15 میلیارد دالر )به تفکیک 
بـرق ، گاز و فـرآورده 6، 7/5 و 1/5 میلیـارد دالر در 

سال( برآورد می گردد. این در حالیست که  در ترازنامه 
هیدروکربوری سال 1397، با فرض ارزش صادراتی گاز 
طبیعی 27/8 سنت بر مترمکعب، نفت گاز و نفت کوره 
بـه ترتیب 52 و 40 سـنت بر لیتـر یارانه بخش صنعت 
معـادل 17 میلیارد دالر بـرآورد گردیده اسـت که 15 

میلیارد دالر آن مربوط به یارانه گاز طبیعی می باشد. 

از طرفـی مطابق با اطالعات بانک جهانی، ارزش افزوده 
بخش صنعت )Manufacturing( ایران در سال 2018 
معادل 69/24 میلیارد دالر بود که حدود 50 % آن مربوط 
به صنایـع تولید مواد و محصوالت شـیمیایی و فلزات 
اساسی می باشـد و  با این احتساب )یارانه 15 میلیارد 
دالری( حدود 22 % از ارزش افزوده بخش صنعت، یارانه 

انرژی پرداخت می گردد.

در گـزارش نتایـج آمارگیـري از مقدار مصـرف انرژي 
در کارگاه هـاي صنعتـی 10 نفـر کارکن مرکـز آمار در 
سـال 1397، اطالعـات مصرف انرژی بیـش از 30 هزار 
کارگاه صنعتـی به تفکیـک نوع فعالیـت و حامل های 
انـرژی مصرفی ارائه شـده اسـت. در جـدول 1 مصرف 
انـرژی در واحدهـای صنعتی کشـور بـه تفکیک نوع 
حامل های انرژی و نوع فعالیت در سـال 1397 مالحظه 
می گردد. مطابق جدول 1، صنایع تولید مواد و محصوالت 
شیمیایی )شامل پتروشیمی ها( ، فلزات اساسی ) آهن 
و فـوالد( و محصوالت کانی غیر فلزی ) شـامل صنعت 
سـیمان( بـه ترتیـب 30 %، 24 % و 23 % )در مجمـوع 
80 %( مصرف انرژی بخـش صنعت را به خود تخصیص 
داده انـد. همچنین مطابق با جدول 2 این صنایع دارای 
بیشـترین میـزان ارزش افـزوده بخش صنعت کشـور 
می باشـند یا به عبارتی بیشـترین ارزش افزوده بخش 

صنعت کشور توسط صنایع انرژی بر ایجاد می گردد.
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نکتـه قابـل توجه درجدول 2،  سـهم ارزش انرژی پرداختی به ارزش افزوده بخش صنعت می باشـد که همانطور 
که مالحظه می گردد این نسـبت برای کل بخش صنعت کشـور کمتر از 6 %می باشـد که این نشـان دهنده ارزش 
ناچیـز هزینـه انـرژی حامل های انـرژی مصرفی در صنایـع بالخصوص صنایع پر مصـرف و بـا ارزش افزوده باال 
می باشد. بر اساس فرضیات قیمتی فوق الذکر،  مطابق با جدول 3، در 30 هزار واحد صنعتی سرشماری شده برآورد 
می گردد حدود 10 میلیارد 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

33 %، 28 %و 22 %بوده است.

جدول1- مصرف انرژی در واحدهای صنعتی کشور به تفکیک نوع حاملهای انرژی و نوع فعالیت در سال 1397

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

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

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

جدول4- شدت انرژی واحدهای صنعتی به تفکیک نوع فعالیت در سال 1397

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

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

در جدول 4 مالحظه می نمایید تولید محصوالت کانی غیر فلزی ) شامل صنعت سیمان(، مواد و محصوالت شیمیایی 
)شامل پتروشیمی ها( و فلزات اساسی ) آهن و فوالد( بیشترین شدت انرژی بخش صنعت را به خود تخصیص داده 

اند. 
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)IEA: نمودار 1- مقایسه مصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای منتخب )مرجع

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

از نظر مقایسه وضعیت صنعت کشور با کشورهای دیگر جهان، همانطور که در نمودارها 1 و 2 مالحظه می نمایید، 
مصرف بخش صنعت ایران با درنظر گرفتن خوراك گاز واحدهای پتروشیمی )2480 پتاژول( مشابه مصرف انرژی 
در صنایع کشـورهای کره جنوبی )2608/1 پتاژول( و آلمان )2744/6 پتاژول( می باشد. در حالیکه ارزش افزوده 
بخش صنعت ایران )69/24 میلیارد دالر ( با ارزش افزوده بخش صنعت این کشورها )آلمان، کره جنوبی به ترتیب 
778/6 و 519/6 میلیارد دالر( فاصله قابل توجهی دارد و این نکته داللت بر بهره وری بسـیار پایین انرژی کشور 

می باشد. 

در نمودار 3 مالحظه می نمایید شـدت انرژی کشـورهای پیشـرفته کمتر از 5 مگاژول 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 
36 مگاژول بر میلیون دالر برآورد می گردد. کشـورهای 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 شـدت انرژی 
مربوط به بخش ماشـین آالت و صنایع و تجهیزات حمل و نقل و بیشـترین 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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)IEA: نمودار 3- مقایسه شدت انرژی بخش صنعت در کشورهای منتخب )مرجع

نمودار4-مقایسه ارزش افزوده فعالیت های صنعتی کشور آلمان با ایران )مرجع IEA و بانک جهانی(

همانطور که در نمودار 1 مالحظه شد مصرف انرژی بخش صنعت ایران با احتساب خوراك واحدهای پتروشیمی در 
حدود مصرف انرژی بخش صنعت آلمان می باشـد اما ارزش افزوده بخش industry آلمان )1089 میلیارد دالر(  
4/8 برابر بخش industry ایران ) 228/7 میلیارد دالر( و بخش  manufacturing آن )761 میلیارد دالر( بیش 

از 10 برابر manufacturing  ایران )69/24 میلیارد دالر( می باشد. 
در نمودار 4، وضعیت ارزش افزوده بخش صنعت کشـور ایران با آلمان مقایسـه شـده است. نکته شایان توجه از 
این مقایسه این است که ارزش افزوده تولید ماشین آالت و تجهیزات کشور آلمان )283/9 میلیارد دالر( با تنها
 7 %مصـرف انـرژی، بیش از کل ارزش افزوده صنعت ایران با احتسـاب صنایع نفـت و گاز )228/7 میلیارد دالر
- Industry( مـی باشـد. همچنیـن ارزش افـزوده تولید محصوالت غذایی، آشـامیدنی و تنباکو کشـور آلمان 
)67 میلیـارد دالر( بـا تنهـا 9 %مصـرف انـرژی، معـادل ارزش افـزوده بخش صنعت ایـران )69 میلیـارد دالر

- manufacturing ( می باشد. 
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جدول5- مقایسه شدت انرژی واحدهای صنعتی ایران و آلمان به تفکیک نوع فعالیت در سال 2018

در جدول 5، بر اسـاس اطالعات طرح سرشـماری مرکز آمـار و گزارش آژانس بین المللی مصرف انرژی، شـدت 
مصرف انرژی به تفکیک نوع فعالیت در صنایع ایران با آلمان مقایسـه شـده است. همانطور که مالحظه می گردد 
شـدت انرژی فعالیت صنایع تولیدکننده مواد و محصوالت شـیمیایی ایران 3/8 برابر کشـور 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 می باشد. 
همچنین شـدت انرژی صنایع تولید محصوالت کانی غیر فلزی ایران 5/8 برابر کشـور آلمان می باشـد و نشـان 
دهنده کارایی بسیار پایین این صنایع شامل صنعت سیمان، آجر، آهک و ... در کنار ارزش افزوده پایین این صنعت 

می باشد. 

در صنعت تولید فلزات اساسی، مقایسه شدت انرژی دو کشور، وضعیت بهتری را برای ایران از نظر شاخص شدت 
انرژی نشان می دهد.

در خاتمه از بررسـی وضعیت مصرف انرژی و شاخصهای بهره وری و شدت انرژی  بخش صنعت کشور مشهود 
اسـت که به خصوص در دسـترس بودن منابع عظیم نفت و گاز در کشور ایران و قیمت بسیار پایین حامل های 
انرژی، صنایع انرژی بر به خصوص صنایع پتروشـیمی به عنوان صنعت مادر رشـد قابل مالحظه ای در کشـور 
داشته اند و بیشترین ارزش افزوده بخش صنعت کشور مربوط به صنایع انرژی بر می باشد و متاسفانه صنایعی 

نظیر تولید ابزار و ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل که دارای کمترین میزان مصرف انرژی می باشند نتوانسته 
اند ارزش افزوده مناسـب در بخش صنعت ایجاد نمایند و حاصل چنین سیاسـت 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 می باشـد. با توجه به سـاختار شـکل گرفته در تخصیص منابع انرژی در بخش صنعت، به منظور بهبود 
شـاخص بهره وری کشور تکمیل زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی، افزایش کارایی مصرف انرژی به خصوص در 
صنایع انرژی بر، افزایش سـطوح فن آوری و اتخاذ سیاسـت های یکپارچه در جهت توسعه صنایع و تخصیص 

منابع انرژی ضروری به نظر می رسد.
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هیدروژن، نقش تعیین کننده در عرضه انرژی آینده- 
زیرساخت هــا، شکل گیری بازار و زنجیره عرضــه

علی نوروزی   رئیس بهینه سازی انرژی در نفت و گاز بخش صنعت

1- مقدمه
یکی از سـوخت هایی که تجدیدپذیر نیسـت، اما 
در زمره انرژی های پاك قرار می گیرد و بسـیاری 
از کشـورها برای مقابله با گرمایش جهانی در حال 
سرمایه گذاری روی آن هسـتند، هیدروژن است. 
توسعه موفقیت آمیز فناوری های انرژی هیدروژنی 

دارای چندین مزیت و فواید اسـت. توسـعه انرژی 
هیدروژنـی می تواند از گرم شـدن کره زمین جلوگیری 

کـرده و همچنیـن امنیت انرژی را برای کشـورهای فاقد منابع انـرژی کافی تضمین کند. توسـعه موفقیت آمیز 
هیـدروژن انرژی را برای حمل و نقل و بخش نیروگاهی فراهم می کند. هیدروژن یک حامل انرژی منحصر به فرد 
اسـت، زیرا می تواند از منابع مختلف انرژی مانند انرژی تجدیدپذیر، سـوخت های فسـیلی و زیست توده تولید 
گردد و در هنگام احتراق، هیچ نشر گاز CO2 از خود تولید نمی کند. مزیت دیگر، گستردگی توزیع منابع در سطح 

جهان که می توان از آن برای تولید هیدروژن استفاده شود.
فـارغ از روش های گوناگون تولید هیدروژن که در حال حاضر اغلب با سـوزاندن سـوخت های فسـیلی خصوصا 
گازطبیعی انجام می شـود )روش غیر سـبز( و یا در مقابل روش سـبز که از تجدیدپذیرها در این فرآیند استفاده 
می شود وجود دارد، چگونگی ایجاد زیرساخت برای توزیع سوخت هیدروژن محل سوال است. بازار هیدروژن در 
مراحل ابتدایی خود اسـت، اما به عنوان یک سـتون اصلی گذار انرژی در اروپا در نقش یک جایگزین پاك تر برای 

گاز طبیعی در طیف گسترده ای از برنامه های کشورها معرفی می شود.
در ایـن مقاله ابتدا روش ها تولید هیدروژن اشـاره می شـود و سـپس بـه زنجیره ارزش تولید هیـدروژن و زیر

ساخت های الزم جهت توسعه بازار عرضه هیدروژن، اشاره می گردد.

2- روش های 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 متناسـب با شـرایط و مزایای جغرافیایی متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال 
در مناطقـی که منابع  گاز طبیعی ارزان وجود دارد تولید هیدروژن از منابع گازی به صرفه ترین روش می باشـد. 
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 سـوخت های دیگری مانند اتانول وجود داشـته باشـد، اتانول بعنوان منبع اولیه 

هیدروژن مزیت ویژه ای دارد.
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روش های تولید و توزیع هیدروژن عبارتند از:

1-  تولید انبوه هیدروژن بصورت متمرکز

• توزیع بصورت هیدروژن مایع	
• توزیع بصورت گاز فشرده شده	
• توزیع بصورت جامد)گاز ذخیره شده در هیدریدهای فلزی(	

2- تولید گاز هیدروژن در جایگاه های سوخت گیری )غیرمتمرکز(

• 	)Steam Reformer( تبدیل گاز طبیعی به هیدروژن با پروسه تبدیل گاز توسط بخار
• 	)Partial Oxidation Reformer( تبدیل گاز طبیعی به هیدروژن توسط اکسیداسیون جزئی
• با روش الکترولیز قلیایی آب	
• به روش الکترولیز با غشاء پلیمری	

3- تولید 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 	

امـروزه هیـدروژن را می تـوان از فرایندهایی همچون 
الکترولیز آب، رفورمینگ گاز طبیعی و اکسیداسـیون 
جزئی سـوخت های فسیلی بدست آورد. درحال حاضر 
از  جهـان  در  شـده  تولیـد  هیـدروژن  کل  از   %  98
سوخت های فسیلی بدسـت می آید. در آینده نزدیک 
از سـوخت هیدروژن برای به حرکت در آوردن وسایل 
نقلیـه، گرم کـردن و غذاپختـن در خانه ها، اسـتفاده 
می شـود. در حال حاضر هیـدروژن تولیدی در صنعت 
بـه عنوان یک فرآورده شـیمیایی و نه بـه عنوان یک 
سـوخت تلقی می شـود. فروش تجاری هیدروژن کمتر 
از 10 % میـزان تولیـد آن در دنیا می باشـدکه این رقم 
بالـغ بر بیسـت میلیون تن در سـال تخمیـن زده می 
شـود. بدین معنی که 90 % هیـدروژن تولیدی درمحل 
تولید به مصرف می رسد. به عنوان مثال امروزه صنایع 
هیدروژنی در ایاالت متحده آمریکا سـالیانه نه میلیون 
تن هیدروژن تولید می کند که این میزان سوخت مورد 
نیاز 20 تا 30 میلیون وسیله نقلیه هیدروژن سوزو تعداد 
5 تا 8 میلیون خانوار را تأمین می کند.امروزه تنها سهم 
کوچکی از هیدروژن تولیدی به عنوان یک حامل انرژی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
دانسـیته کم انـرژی هیـدروژن در حالـت گاز، کاربرد 

هیـدروژن را بـه عنوان حامـل انرژی با مشـکل روبرو 
می سـازد. بدین معنی که نسبت به سـوخت 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 می رسد. هیدروژن مایع از دانسیته 
انرژی خوبی برخوردار اسـت )حدود 120,7 کیلو ژول به 
ازاء هـر کیلوگرم( اما باید در دمای بسـیار پایین ) 253 
درجه سانتیگراد زیر صفر ( و فشارهای باال ذخیره شود 
که این مسئله ، ذخیره سازی و حمل و نقل آن را مشکل 

می سازد.

سـوخت های متداول همچـون گاز طبیعـی، پروپان و 
بنزین و سوخت هایی مانند متانول و اتانول ، همگی در 
سـاختار مولکولی خود هیدروژن دارند. با به کارگیری 
مبـدل نصـب شـده بـر روی خـودرو )onboard( یا
 مبـدل هایـی کـه در محل های سـوخت گیـری نصب 
می شـوند، می توان هیدروژن موجود در این سوخت ها 
را جدا کرده و به عنوان سـوخت در پیل سوختی مورد 
اسـتفاده قرار داد. بدین ترتیب مشـکل ذخیره سازی 
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هیدروژن و توزیع آن تقریبا به طور کامل رفع می شود. 
کار مبدل سوخت فراهم آوردن هیدروژن مورد نیاز پیل 
سوختی با استفاده از سوخت هایی است که در دسترس 
بوده و حمل و نقل آن آسان می باشد. مبدل های سوخت 
باید توانایی انجام این کار را با حداقل آلودگی و باالترین 

راندمان داشـته باشـند. عملکرد مبدل های سوخت به 
زبان سـاده عبارت اسـت از اینکه یک سوخت سرشار 
از هیـدروژن را به هیدروژن و محصـوالت فرعی دیگر 

تبدیل نماید.

تبدیل گاز طبیعی توسط بخار یکی از روش های متداول تولید هیدروژن می باشد. متان )عنصر اصلی گازطبیعی( 
در واکنش تعادلی با بخار شـرکت می کند و محصول واکنش بطور عمده هیدروژن و گاز منوکسـیدکربن می باشد 

)فرآیند شکل)1((:

نقـش اصلـی بخـار در واکنـش های تبدیـل با بخار این اسـت که تعـادل را به سـمت تولیـد CO و H2 هدایت 
مـی کنـد و با توجه به تعادلی بودن واکنش، با کاهش فشـار، واکنش به سـمتی پیش می رود که تعداد بیشـتری 
مولکول هیدروژن تولید شود.  عالوه بر متان سایر هیدروکربن ها نیز می توانند در واکنش تبدیل با بخار آب شرکت 
کرده و تولید هیدروژن نمایند. از اینرو شـکل عمومی واکنش تبدیل بخار آب را می توان بصورت ذیل نشـان داد:

این واکنش به شدت گرماگیر بوده و برای تولید بیشتر هیدروژن و مونوکسید کربن باید واکنش درشرایط دمای باال 
و فشـار پائین انجام شـود. 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 800 الی 900 درجه سانتیگراد ( راکتوری که واکنش 

در آن انجام می شود را در بخش تشعشعی یک کوره قرار می دهند.

CH4 + H2O → CO + 3H2

)Steam Reformer( مبدل گاز طبیعی تبدیل با بخار آب

Cn Hm + nH2O  → nCO+)n+m/2(H2

→

شکل)1(- فرآیند تولید هیدروژن از گاز طبیعی
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در مواردی که استفاده از گاز طبیعی اقتصادی نباشد یا نفت سنگین به قیمت ارزان در دسترس باشد ازاکسیداسیون 
جزئی برای تولید هیدروژن اسـتفاده می شـود. باقیمانده های حاصل از فرایندهای شیمیایی ترجیحا برای تولید 
هیدروژن و مونوکسـیدکربن اسـتفاده می شود. اکسیداسیون جزیی یک واکنش گرمازا بوده و در دمای باال ) بین 
1200 تا 1500 درجه سـانتیگراد ( بدون وجودکاتالیسـت انجام می گیرد. مزیت استفاده از این روش بر فرآیندهای 

کاتالیستی این است که دیگر نیازی به پاکسازی موادی نظیر مشتقات گوگرد دار نیست.

سایر روش های تولید بر اساس نوع کاربرد
پیل های سـوختی کاربردهای عمده ایی در بخش حمل و نقل و نیروگاهی دارند.  پیل سـوختی جهت تولید انرژی 
با راندمان بهینه، نیازمند تجهیزات جانبی بنام سیسـتم پیل سـوختی اسـت 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 فشـار گازها در سیسـتم و سری پیل سـوختی را کنترل نمایند. یک سیستم پیل سوختی را می توان 
به سـه 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 مشترك بین پیل سوختی و مصرف کننده برق جهت تبدیل جریان و ولتاژ برق به ولتاژ و جریان مناسب 

می باشد، تقسیم نمود.
متناسب با نوع پیل سوختی و کاربرد آن ، این سیستم ها ساده و یا پیچیده می باشند، به عنوان نمونه در پیل های 
سـوختی نیروگاهی ، بخش مبدل سـوخت که سوخت های فسـیلی ، بیومس و یا … را تبدیل به هیدروژن خالص 
می نماید، بخش پیچیده و اصلی سیستم سوخت رسانی را تشکیل می دهد. در مصارف خودرویی سیستم سوخت 
رسانی بنا به نوع زیر ساخت سوخت موجود می تواند دو شکل زیر را به خود بگیرد: در صورتی که هیدروژن در جایگاه 
سوخت گیری تولید شود، سیستم ذخیره سوخت خودرو می تواند روش های مختلفی از قبیل ذخیره هیدروژن در 
مخازن تحت فشار، بکار گیری نانوتیوب ها، 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 می گردد.

مبدل گاز طبیعی تبدیل با استفاده از اکسیداسیون جزئی

3- زنجیره 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 شـامل الکترولیز و حرارتی شـامل 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 سـیکلوهگزان / تولوئن و آمونیاك می باشـند که مـی تواند انرژی الزم برای فرآینـد تولید از منابع 

تجدیدپذیر استفاده گردد. در انتهای زنجیره عرضه آمونیاك و تولوئن هیدروژن زدایی می گردند.
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شکل )2(- زنجیره ارزش تولید و عرضه هیدروژن

تولیـد ) methyl cyclohexane )MCH  بمنظـور کاهـش هزینـه انتقـال هیدروژن می باشـد. ایده اساسـی 
تولیـد MCH در نقطه تولید انرژی با هیدروژناسـیون تولوئن اسـت که پس از رسـیدن MCH به محل مقصد، 

هیدروژن زدایی می شود. در واقع سه مولکول H2 با هر مولکول تولوئن قابل حمل هستند.
آمونیاك نیز برای کاهش هزینه انتقال هیدروژن استفاده می گردد و همچنین آمونیاك  می تواند به عنوان سوخت 
در نیروگاه های تولید برق بکارگرفته شـود. فرآیند تولید آمونیاك مشابه تولید آمونیاك در واحدهای پتروشیمی 
که از سنتز نیتروژن و هیدروژن استفاده می گردد که آمونیاك تولیدی از این روش آمونیاك سبز نامیده می شود. 

البته این فرآیند دو تا چهار برابر تولید آمونیاك از گاز طبیعی هزینه برتر خواهد بود.

امروزه فن آوری های توربین جهت تولید برق از گاز هیدروژن در حال توسـعه می باشـند. فناوری های 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 توسـعه فناوری تولید برق از احتراق هیدروژن توسـط شرکت میتسوبیشی از سال 2018 

آغاز شده است که انتظار می رود شرکت مذکور در سال 2025 به تولید اولین نمونه آن دست یابد.

تولید برق مستقیما از آمونیاك یک از راه حل استفاده از هیدروژن در تولید برق هست. آمونیاك حاصل از تولید 
توسط هیدروژن از طریق منابع تجدید پذیر دارای خواص زیر است:

1- فرآیند تولید آمونیاك سبز خود عاری از کربن است، هیچ تأثیر مستقیم گاز گلخانه ای ندارد و می تواند با یک 
فرآیند کاماًل بدون کربن از منابع انرژی تجدید پذیر سنتز شود.

2- آمونیـاك چگالـی انرژی MJ / kg            دارد، که قابل مقایسـه با سـوخت های فسـیلی )ذغال سـنگ های
 دارای درجـه پاییـن حـدودMJ / kg      مـی باشـد. گاز طبیعـی چگالـی حـدود MJ / kg        ، چگالـی انرژی

 LNG MJ / kg       و هیدروژن MJ / kg        می باشد.(

3- می توان آن را به راحتی با فشرده سازی تا فشارMPa 0,8 در دمای جو به مایع تبدیل نمود.

22,5
20

54 142
55
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شکل)3(- زنجیره عرضه آمونیاك به عنوان حامل هیدروژن و سوخت

احتراق آمونیاك در محفظه احتراق توربین خود باعث تولید آب و دی اکسید نیتروژن طبق رابطه زیر می گردد:

در حـال حاضر شـرکت میتسوبیشـی در نظـر دارد تا فنـاوری تولید بـرق از آمونیاك را به ظرفیـت 40 مگاوات 
توسعه دهد.

ویژگی آمونیاك این است که در حال حاضر زیرساخت قابل اعتماد برای ذخیره سازی و توزیع آمونیاك )از جمله 
خـط لوله، راه آهن، جاده و کشـتی( وجود دارد که می تواند هزینه و ریسـک انتقـال و توزیع هیدروژن را کاهش 
دهد. امروزه سـاالنه حدود 180 میلیون تن NH3 تولید و حمل می شـود. در استراتژی های اساسی هیدروژن در 
کشـورهای پیشـرفته، سه اقدام برای دسـتیابی به کاهش هزینه ارائه داده شده است. این سه روش شامل کسب 
منابـع و حامل هـای انرژی ارزان قیمت، ایجاد زنجیـره های تأمین هیدروژن در مقیاس بزرگ و اسـتقرار مصرف 

گسترده هیدروژن به عنوان سوخت خودروها ، تولید برق و مصارف صنعتی می باشد.

در شـکل )3( زنجیره عرضه آمونیاك و اسـتفاده به عنوان حامل انرژی هیدروژن و سوخت مستقیم در واحدهای 
نیروگاهی، خودرو و مصارف کشاورزی را نشان می دهد)5(.

در شـکل )4( زنجیره عرضه هیدروژن براسـاس ویژگی ها و صنایع مرتبط در کشـور ارائه شده است. این صنایع 
شامل پاالیشگاه های نفت، مجتمع های پتروشیمی، منابع نفت و گاز و منابع تجدیدپذیر می باشد.

4NH3+3O2→2N2+6H2O+heat
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شکل)4(- زنجیره عرضه هیدروژن در کشور

4- نتیجه گیری
فـارغ از روش های گوناگون تولید هیدروژن که در حال حاضر اغلب با سـوزاندن سـوخت های فسـیلی خصوصا 
گازطبیعی انجام می شـود )روش غیر سـبز( و یا در مقابل روش سـبز که از تجدیدپذیرها در این فرآیند استفاده 
می شـود، وجود دارد، چگونگی ایجاد زیرساخت برای توزیع سـوخت هیدروژن محل سوال است. بازار هیدروژن 
در مراحل ابتدایی خود است، اما به عنوان یک ستون اصلی گذار انرژی در برخی مناطق دنیا مانند اروپا و ژاپن در 

نقش یک جایگزین پاك تر برای گاز طبیعی در طیف گسترده ای از برنامه های کشورها معرفی می شود.

کشورها می توانند به جای ایجاد شبکه های جداگانه از همان ابتدا، از زیرساخت های گاز موجود خود برای تسهیل 
توسعه بازار هیدروژن استفاده کند. استفاده از زیرساختهای انتقال و توزیع گاز بصورت خط لوله و گاز طبیعی مایع 
)LNG(  به عنوان زیرسـاخت هیدروژن می تواند باعث کاهش هزینه ها و ریسـک های مربوطه گردد. به عنوان 
مثـال می توان از ترمینال های واردات گاز طبیعی مایع)LNG( می توانند بـرای واردات هیدروژن مایع)LH2( در 

آینده استفاده شوند.

روش دیگر اینست که صادر کنندگان گازطبیعی عمده مانند روسیه و نروژ گاز را پیش از ارسال از طریق خط لوله 
کربن زدایی و هیدروژن تولید و سپس آن را از طریق شبکه های بزرگ خود به مشتریان ارسال کنند.  راه جایگزین 
هم می تواند این باشـد که آنها مانند سـابق به صادرات گاز طبیعی ادامه دهند و خود مشـتریان در مقصد پس از 
دریافت گاز، فرآیند کربن زدایی 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

خودروها و
نیروگاه های
پیل سوختی

نیروگاه ها
کشاورزی
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ریسک و هزینه ها می توان هیدروژن را درون بازار گاز طبیعی معامله شود.
در حـال حاضر اسـتفاده از آمونیـاك و تولوئن برای افزایش قابلیت اطمینان و کاهـش هزینه های انتقال و توزیع 
هیدروژن، ایده مناسـبی جهت توسـعه بازار هیدروژن در آینده به نظر می رسـد. البته از آمونیاك نیز می توان به 
عنوان سوخت نیروگاهی، مستقیما به کار برد که در حال حاظر شرکت های سازنده نیروگاهی مشغول کار بر توسعه 

این نوع فناوری های مربوطه می باشند. 

5- مراجع
)1( http://hydrogen.satba.gov.ir/fa/overviewhfc/overviewhydrogen/productiondistribution.
)2( http://irrea.ir/hydrogen.
)3( Shigeki Iida1 and Ko Sakata ,Hydrogen technologies and developments in Japan, Clean 
Energy, 2018, 1–9.
)4( https://cen.acs.org/business/petrochemicals/ammonia-fuel-future/99/i8
)5( https://www.powermag.com/mitsubishi-power-developing-100-ammonia-capable-gas-
turbine/
)6( Medina, Xiao, Ammonia for power, Progress in Energy and Combustion Science, Volume 
69, November 2018, Pages 63-102.
)7( https://www.sciencemag.org/news/2018/07/ammonia-renewable-fuel-made-sun-air-and-
water-could-power-globe-without-carbon
)8( Ministry of Economy Trade and Industry of Japan. The Strategic Roadmap for Hydrogen 
and Fuel Cells. 2016. http://www.meti.go.jp/english/press/2016/0322_05.html
)9( Karabeyoglu, E Brian, Fuel conditioning system for ammonia fired power plants, NH3 Fuel 
Association )2012(, Available online https://nh3fuel.files.wordpress.com/2012/10/evans-brian.
pdf [2012-11-21]
 

 



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

20

مروری بر کارایی انرژی در دوره قبل از همه گیری کرونا در دنیا  
بازگردان گزارش کارایی انرژی 2020 آژانس 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 2 درصد در سال 2019 رشد داشته است. این اعداد ضمن افزایش ظاهری قابل توجه 1/1 

درصدی در نرخ سال 2018، تاثیر شدید آب و هوا در هر دو سال را نیز پنهان نموده اند.
در سال 2019 آب و هوای معتدل تر مناطق کلیدی بطور عمده بصورت کاهش تقاضای گرمایش و سرمایش در بهبود 
شدت انرژی مشارکت موثر داشت، این در حالی است که در سال 2018 عکس این شرایط اتفاق افتاد. با تعدیل اثر 
آب و هوا، بهبود شـدت انرژی اقتصاد جهانی 1/6 درصد در سـال 2019 و بطور تقریبی مشابه نرخ اصالح شده 1/5 

درصدی در سال 2018 بود.

دسـتیابی به سـهم بزرگی از کاهش انتشـار بخش انرژی در سـال 2019 توسط 
بهره وری انرژی

رشـد بهره وری انرژی در سال 2019 از افزایش حدود 200 میلیون تن معادل کربن دی اکسید )بطور تقریبی معادل 
انتشار کربن دی اکسید بخش انرژی در اسپانیا( در انتشار جهانی جلوگیری کرده و دومین منبع جلوگیری از انتشار 

بخش انرژی پس از تجدیدپذیرها بوده است.

5 درصد رشد بهره وری فنی کمتر نسبت به سال 2018
صرفه جویی انرژی کلی بهره وری علی رغم بیشترین مشارکت در بهبود شدت انرژی، حدود 5 درصد نسبت به سال 
2018 پایین تر بود. این کاهش تا حدی نابسامانی در تصویب سیاست های جدید بهره وری انرژی در سال های اخیر 
را نشـان می دهد. عالوه براین رشـد اقتصادی پایین تر باعث کاهش خرید تجهیزات جدید تحت پوشـش مقررات 

بهره وری انرژی و کند شدن جایگزینی سهام ناکارآمد شده است.

عمده مصرف کنندگان جهانی انرژی )به ترتیب چین، ایاالت متحده، اروپا و هند( بیشترین نقش را بسته به ظرفیت 
خود در صرفه جویی بهره وری انرژی جهانی در سـال 2019 داشـته اند. صرفه جویی بهره وری انرژی چین علی رغم 
مقدار باالی آن در برآورد مطلق، در سال 2019 به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این موضوع صرفه جویی 
انرژی بهره وری جهانی را بدلیل میزان تقاضای انرژی چین نسـبت به سـایر کشـورها به شدت کاهش داده است. 
اگرچـه عوامل متعددی در کاهش صرفه جویی بهره وری چین نقش داشـته اند، یکی از عوامل اصلی آن بسـته ای 
حمایتی بود که در سال 2019 با هدف حمایت از بخش های پرمصرف انرژی و نیروگاه های صنعتی با بهره وری انرژی 
کمتر به اجرا درآمد. در نتیجه مصرف انرژی در برخی از پرمصرف ترین بخش های اقتصاد از جمله سیمان )5 درصد( 

و فوالد )7 درصد( افزایش یافت.
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شکل 1- تغییر در انتشار پیشگیری شده و جهانی کربن دی اکسید در بخش انرژی، مقایسه 2018 و 2019

شکل 3- سرمایه گذاری های خطرپذیر جهانی در شرکت های نوپای بهره وری انرژی براساس فناوری

سرمایه گذاری در سود بهره وری انرژی آینده

همانند سـال گذشـته در سـال 2019 نیـز در مجموع 
حدود 250 میلیارد دالر در بهـره وری انرژی بخش های 
سـاختمان ، حمل و نقل و صنعت سـرمایه گذاری شـده 
است. با وجود نشانه های فعالیت جدید در برخی مناطق، 
تغییرات ساالنه در هر بخش در سطح متوسط باقی مانده 

است.
چشـم انداز  فناوری هـای جدیـد بهره وری با رشـد 12 
درصدی هزینه عمومی تعدیل تورم در تحقیق و توسعه 
بهره وری انرژی برای فناوری های جدید به 4/5 میلیارد 
دالر، بـا عبور از بیشـترین رقم قبلی در سـال 2009 به 
مبلغ 4/4 میلیارد دالر، بهتر شده است. بهره وری انرژی 

یکـی از بزرگترین اهداف کل سـرمایه گذاری تحقیق و 
توسعه در بخش انرژي بوده است.

برخالف سـرمایه گذاری عمومی در فناوری های جدید، 
بـرای  بودجـه سـرمایه گذاری خطرپذیـر خصوصـی 
شرکت های نوپای پیشتاز در فناوری های جدید بهره وری 
انرژي، کمتر از نیمی از میزان آن در سال 2018 بوده است، 
هرچند این کاهش با کنار گذاشـتن سرمایه گذاری های 
پراکنـده بالغ بر 500 میلیون دالر بسـیار ناچیز اسـت. 
عمده این سـرمایه خطرپذیر با سـرمایه گذاری برابر در 
فناوری های سـاختمان ها، به بخش ساختمان اختصاص 

یافته است.
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گرمایـش،  در  نوپـا  شـرکت های  سـرمایه گذاری های 
هوارسـانی و تهویـه مطبـوع در سـال 2019 بـا رقمی 
کمتـر از 500 میلیـون دالر، حدود دو برابر سـال 2018 
و نشـانه دلگرم کننده ای پس از کاهش سـرمایه گذاری 
در سـال های 2017 و 2018 است. فناوری های مبتکرانه 
سـرمایش هدف گذاری شـده بـرای سـرمایه گذاری در 
سـال 2019 شـامل فناوری های تبدیل گرمای اتالفی به 
تـوان مورد نیاز برای حلقه هـای تبرید و تهویه مطبوع، 
فناوری های سرمایش با ذخیره سازی انرژی خورشیدی 
و دستگاه های هوشمند برای بهبود کارایی دستگاه های 

تهویه مطبوع مسکونی موجود است.

شـرکت های نوپا در ایاالت متحده بین سال های 2010 و 
2019 با دریافت 70 درصد از مبلغ سرمایه گذاری شـده، 
بزرگتریـن دریافت کننده سـرمایه خطرپذیر در بخش 
بهـره وری بوده اند. مشـاغل مسـتقر در اتحادیـه اروپا 
حدود 16 درصد و مشاغل چینی 7 درصد دیگر از مبلغ 
سرمایه گذاری شـده را دریافت نموده انـد. فناوری های 
هدف گذاری شده برای سرمایه گذاری در این سه منطقه 
بـزرگ تا حـدی مزایای نسـبی هر منطقـه را منعکس 
می کنـد. به عنوان مثـال در منطقه سـیلیکون ولی در 
ایاالت متحده، سـرمایه گذاری در بهره وری انرژی مرکز 

داده و فناوری اطالعات بسیار قوی بوده است.

ساختمان ها
کند بودن سرعت استفاده از فناوری های کارآمد ساختمان

طبق سناریوی توسعه پایدار آژانس بین المللی انرژی، انرژی مصرفی در هر مترمربع از زیربنای ساختمان در جهان 
حداقل 2/5 درصد در سال )بطور متوسط( کاهش می یابد. این میزان کاهش می تواند تا سال 2030 با ساختمان های 
کارآمدتر جدید، نوسازی ساختمان های موجود به لحاظ انرژی، سه برابر شدن میزان جذب پمپ حرارتی و بهبود 
50 درصدی در متوسط عملکرد فصلی دستگاه های تهویه مطبوع و همچنین سایر اقدامات بهره وری انرژی محقق 
شـود. به موازات این فناوری ها، از سیستم های دیجیتال مانند سیستم های هوشمند مدیریت انرژي ساختمان و 
کنترل های هوشـمند نیز بطور موثر استفاده شده اما هنوز مورد پذیرش گسترده قرار نگرفته اند. هم اکنون تنها 

سیستم های روشنایی و مراکز داده در مسیر درست پیشرفت قرار دارند.

توجه: قرمز = طبق برنامه نیست؛ زرد = تالش بیشتری الزم است؛ سبز = طبق برنامه است. فناوری هایی مانند سیستم های مدیریت 
انرژی ساختمان در این جدول نشان داده نشده چرا که داده ها هنوز به طور گسترده برای درج در گزارش رهگیری پیشرفت انرژی 

پاك IEA موجود نیستند.

جدول 1- پیشرفت فناوری انرژی پاك برای فناوری های بخش ساختمان های اصلی
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اسـتفاده از روش های نوین ساخت وساز، مانند سازه های پیش ساخته، ساخت وسـاز خارج از ساختمان و ماژوالر، 
همچنان بخش اصلی نوآوری در سـاخت سـاختمان های با بهره وری مصرف انرژی اسـت. روش های نوین ساخت، 
کیفیت ساخت و بهره وری انرژی را در فرآیند تولید به راحتی حفظ می کنند. ارزش جهانی ساخت وساز ساختمان 
ماژوالر در سال 2019 حدود 70 تا 110 میلیارد دالر برآورد می شود. صنعت ساخت وساز همچنان به سرمایه گذاری 
در زمینه طراحی و ساخت پیشرفته برای افزایش تولید سفارشی در انواع ساختمان ها ازجمله ساختمان های چند 

خانواری، آموزشی و بیمارستان ادامه می دهد.

اطالعات فروش نشـان می دهد که به طور متوسـط، نسـبت بهره وری انـرژی فصلی دسـتگاه های تهویه مطبوع 
خریداری شـده در سـال 2019 در هر دو بخش خانگی و غیرخانگی تا حدی )در حدود 4 وات بر وات، وات خروجی 
سـرمایش به ازای هر وات ورودی برق( افزایش یافته اسـت. هرچند این مقدار بسیار کمتر از بهترین فناوری های 
موجود در اکثر بازارها )10 تا 12 وات بر وات در اقتصادهای پیشرفته مانند اروپا و ایاالت  متحده( می باشد. بررسی های 
اخیر در آفریقا نشـان می دهد که 35 درصد از دستگاه های تهویه مطبوع فروخته شده دارای نرخ بهره وری انرژی 

فصلی کمتر از 3 وات بر وات بوده که نگرانی از اشغال بازار منطقه توسط محصوالت ناکارآمد را افزایش می دهد.

بخش ساختمان همچنان بزرگ ترین مقصد هزینه های بهره وری انرژی است. پس از متزلزل شدن این روند در سال 
2018 به دلیل کاهش حمایت های دولتی در اروپا، در سـال 2019 با 2 درصد رشـد، این میزان به حدود بیش از 150 

میلیارد دالر رسید که بیشتر به دلیل افزایش سرمایه گذاری ها در اقتصادهای نوظهور بوده است.

ادامـه ساخت وسـاز ماژوالر بـرای بهبود بهـره وری سـاختمان در اقتصادهای 
توسعه یافته 

بازتاب یک بازار دوسـرعته با سـرمایه گذاری در بهره وری سـاختمان توسـط 
ساخت وسازهای جدید 

بهره وری جهانی تهویه مطبوع همچنان به دنبال رسیدن به بیشترین حد ممکن

شکل 5- متوسط بهره وری فصلی تجهیزات تهویه مطبوع فروخته شده در جهان
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به نظر می رسد یک بازار دوسرعته، به ویژه با فعالیت قوی تر اقتصادهای نوظهور که ساخت وسازهای جدید در آنها 
در حال انجام است )بخصوص چین(  و بازارهای ضعیف تر در اروپا و آمریکای شمالی که بیشتر سهم سرمایه گذاری ها 

توسط بازسازی ها هدایت می شود، در حال گسترش است.

ساخت وسـاز جهانی )شـامل ساخت وسـازهایی که از 
حداقـل اسـتانداردهای عملکـردی انـرژی در قوانین 
سـاختمان فراتـر رفته و سـهم بهـره وری سـاختمان 
را افزایـش می دهـد( عامل اصلـی سـرمایه گذاری در 
بهـره وری انرژی در اکثر اقتصادهای بزرگ بوده اسـت. 
در سال 2019، سرمایه گذاری در ساخت وساز حدود 5/9 
هزار میلیارد دالر آمریکا ارزیابی شده که نسبت به سال 

2018، 4/9 درصد رشد داشته است.
گرچه سرمایه گذاری کلی در ساخت وساز در سال 2019 
بیشـتر از 2018 بوده، بـا اینحال فعالیت ساخت وسـاز 
در اواخر سـال 2019 در چندین منطقـه اصلی ازجمله 
چین، خاورمیانه، ایاالت متحده و اروپای غربی به کندی 
گراییده اسـت. همچنین در استرالیا نیز کاهش سرعت 
قابل توجهـی قابل مشـاهده اسـت. این کاهـش تأثیر 
ثانویه ای داشـته و باعث کاهش سرمایه گذاری در بازار 
بهره وری انرژی شده اسـت. همچنین این امر می تواند 
سـهم برنامه هـای دولـت را )در درجه اول بـرای ایجاد 
بازسـازی( در پرداخـت مجموع هزینه هـای بهره وری 

افزایش دهد.
فعالیت های بهره وری انرژی ساختمان ها در اقتصادهای 
با رشـد سـریع مانند چین متمرکزشده است که در آن 

سـرمایه گذاری 10 درصد افزایش یافته و به 30 میلیارد 
دالر رسیده است )سـرمایه گذاری کلی در ساخت وساز 
13 درصـد رشـد داشـته اسـت(، یـا اقتصادهایی که 
سیاست های بهره وری انرژی در حال اهمیت پیدا کردن 
است. بعنوان مثال، کانادا 600 میلیون دالر اضافی برای 
بهره وری انرژی بخش سـاختمان در بودجه سـال 2019 

)20 درصد بیشتر از 2018( تخصیص داده است.
در اروپـا، سـرمایه گذاری عمومی در بهـره وری انرژی، 
40 درصد از کل سـرمایه گذاری در بهـره وری انرژی در 
فعالیت ساخت وساز پیشی گرفت، این به معنی است که 
به جای ساخت وسازهای جدید تمرکز بیشتر بر نوسازی 
بوده اسـت. به عنوان مثال، در انگلستان، سرمایه گذاری 
در بهره وری انرژی عمومی نسـبت به سال 2018 هشت 
درصد افزایش یافت، درحالی که رشـد سـرمایه گذاری 
در ساخت وسـاز جزئی بود. روند رشـد حمایت مالی در 
ارتقا بهره وری عمومی در ایتالیا و سـوئیس نیز نشان از 
پیشی گرفتن این بخش از بهره وری ساخت وساز است. 
برای مقایسه، سـرمایه گذاری درزمینه بهره وری انرژی 
عمومـی در آلمان در سـال 2018 دوازده درصد کاهش 
یافت اما سـرمایه گذاری در ساخت وساز رشد متوسطی 

داشت.

کاهش سرمایه گذاری در بهره وری انرژي با کندی ساخت وساز در سال 2019

شکل 6- سرمایه گذاری ساالنه در بهره وری انرژی ساختمان در مناطق جهان، 2019-2014
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فروش خودروهای الکتریکی در سال 2019 به 2,1 میلیون رسید که باالترین سهم آن ها از بازار فروش خودروها در 
جاده ها را که حدودا 20,6 درصد است، حفظ خواهد کرد. تعداد خودروهای الکتریکی در جاده های جهان در سال 
2019 از 7 میلیون فراتر رفت. ناوگان اتوبوس ها و کامیون های برقی نیز در شـهرهای بیشـتری در سرتاسر جهان 

مورد استفاده قرار می گیرند. 
بـا ایـن وجود تمایل جهانی برای خودروهای بزرگ تر مانند خودروهای شاسـی بلند ادامه دارد. این روند در  تمام 
بازارهای خودرویی مشـترك بوده و طبق گزارش بهره وری انرژی سـال 2019، منجر به تضعیف یا در برخی موارد 

حتی معکوس شدن بهبود نرخ های مصرف سوخت ملی شده است.

ناوگان ریلی پرسرعت در سرتاسر جهان به رشد قوی خود ادامه می دهد. 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 24000 کیلومتر 
خط ریل پر سرعت دارد. تنها در سال 2019 راه آهن، دو کریدور خط آهن پرسرعت دیگر مشتمل بر 750 کیلومتر 
خط را افتتاح کرد و بیش از 3000 کیلومتر خط جدید اضافه کرد. این گسـترش سـریع این کشور آن را به یکی از 
بزرگترین ابر پروژه ها در سـال های اخیر تبدیل کرده اسـت. 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. 

چین به سوی گسترش سریع حمل و نقل پر سرعت ریلی پیش می رود.

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

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

نکته: قرمز= در حال پیشرفت نیست، زرد= نیز به تالش بیشتر، سبز= در حال پیشرفت
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سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل کاهش می یابد

سرمایه گذاری بر روی خودروهای الکتریکی در سال 2019 به میزان کمی رشد 
داشت، ولی سهم آن ها از ناوگان جهانی افزایش یافت

در تمامی صنایع، اسـتفاده از فناوری های پربازده همچنان با 
تاخیر مواجه است

سرمایه گاری در بهره وری بخش حمل و نقل در سال 2019 حدود 2 درصد کاهش یافت، زیرا فروش خودروهای 
در جهان کاهش یافته و فروش خودروهای با بهره وری باال به دنبال بازار بزرگتری بود. با وجود کاهش در کلیت 
بازار از جمله کاهش در خرید و فروش کلی در چین ناشـی از اثرگذاری آغاز اسـتانداردهای مصرف سوخت، 
سـرمایه گذاری بر روی خودروهای باری جاده ای با بهره وری بیشـتر به یک پایداری رسـید. خودروهای باری 
معمول هزینه پیش پرداخت بیشتری دارند که توجیه خرید آن ها را برای شرکت های کوچک مشکل می کند، 

با وجود این که هزینه های  سوخت در طول دوره عمر برای  آن ها کمتر است. 

خرید و فروش خودروهای الکتریکی با افزایش 13 درصدی از سـال 2018 به 90 میلیارد دالر در سـال 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 سـرمایه گذاری نسبت به سال 2018 کمتر 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 سـال 2019 به میزان 100,000 عدد افزایـش یافت، ولی افزایش فروش خودروهای 

سواری در جهان حدوداً چهار میلیون فروش یا 5 درصد بود.

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 30% مصرف انرژی در صنعت و بیش از 41% انتشار 

گازهای گلخانه ای می باشد. 
در این دو بخش و سـایر بخش های با شـدت انرژی باال، فناوری های بهره وری انرژی در سـطوح مدل شـده 
در سـناریو توسـعه پایدار IEA به کار گرفته  نشـده اند. در سال 2019 هیچ تغییر فناورانه مهمی در وضعیت 

پیشرفت فناوری انرژی پاك در صنایع انرژی بر اصلی صورت نگرفته است.

صنعت
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بهره وری انرژی در تولید فلزات با وجود برخی پیشرفت ها در چین بدون 
تغییر ماند

جدول 9-2. خالصه پیشرفت تکنولوژی انرژی پاك برای زیرمجموعه های کلیدی صنعت

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

استفاده از آهن قراضه در کوره های قوس الکتریکی یا القایی یکی از موثرترین راه های کاهش شدت انرژی در 
تولید فوالد اسـت. برای رسیدن به سناریو توسعه پایدار، وروی آهن قراضه باید تا سال 2030 به بیش از %40 
تولید فوالد خام برسد. در سال 2018، نرخ تولید بر پایه قراضه تنها حدود 20% بود. با وجود کاهش سهم فوالد 
خام تولید شده با کوره های قوس الکتریکی از  28,8% در 2018 به 27,7% در 2019، افزایش استفاده از قراضه 

در سال 2019 دور از انتظار خواهد بود.
بهبـود بهره وری انرژی در تولید جهانی آلومینیوم بسـته به منطقه و مرحله در فرایند تولید متفاوت اسـت. 
در جهـان، شـدت انـرژی ذوب آلومینیوم تقریبا بدون تغییر  بر روی کمی بیـش از kWh              به ازای تن 
آلومینیوم باقی ماند. در مقابل، تصفیه آلومینیوم در جهان )فرایند تصفیه سـنگ معدن بوکسیت به آلومینا( 
بیش از 5% شـدت انرژی کمتری داشـت، که عمدتا ناشی از تولیدکنندگان چینی بود که بهترین فناوری های 

در دسترس را استفاده می کردند. 

14000

شکل 9-7. تغییر ساالنه در شدت انرژی جهانی ذوب آلومینیوم اولیه و تصفیه آلومینا از 2015 تا 2019
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سیسـتم های مدیریت انرژی در اروپا رشد کاهشـی و در آسیا رشد افزایشی 
دارند  

سرمایه گذاری بخش صنعت ثابت مانده است

سیسـتم های مدیریت انـرژی در میان مقرون به صرفه تریـن روش ها برای ترویج بهـره وری انرژی در زیر
مجموعه های صنعتی هستند. هر ساله تعداد تجهیزات تایید شده توسط سازمان بین المللی استانداردسازی 
)ISO( که با استانداردهای بین المللی برای مدیریت انرژی )ISO 50001( همخوانی دارند، یک شاخص از رواج 
این سیسـتم ها در سطح جهانی هسـتند. محرك های اصلی قوانین و مشوق های دولتی بوده اند که مقادیر 
و اهداف پایدار شـرکت ها و مزایای غیر انرژی را تغییر داده، و می توانند برای شـرکت های کوچک و متوسط 
حیاتی باشـند. لیکن، موانع در سـر راه اسـتفاده وسـیع تر همچنان وجود دارند که از آن جمله می توان به 
موسساتی که فاقد یک فرهنگ مدیریت انرژی هستند، ترس از پیچیدیگی های بیشتر، مهارت ها و کمبودها 

در سطح مدیریتی اشاره کرد.
تعداد تاییدیه های ISO 50001 در آلمان در سـال 2019 کاهش بافته و در فرانسـه، ایتالیا، اسـپانیا 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 50001 در دو سال اخیر راکد مانده است.

تخمین زده می شـود سـرمایه گذاری بخش صنعت در بهره وری انرژی تقریبا در سـطح معمول تجاری باقی 
مانده و در سال 2019 حدود 35 میلیون دالر باشد. 

محرك سرمایه گذاری صنعت در  دنیا در بهره وری انرژی عمدتا موارد زیر است:
	•سیاسـت ها، به طور خاص آن هایی که توسـط 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 گذاری ها 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 اندك کاهشی در سال 2019 نگه دارند.
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پدیـده سـوزاندن گازهـای اضافی 
در فرایند اسـتخراج نفـت یکی از 
راه هـای بسـیار سـاده وقدیمی در 
جهان و در کشور شناخته شده است. یکی از مکان های 
شناخته شده در کشورمان می توان منطقه اتش های در 
اهـواز را نام برد که منطقه برای سـرگرمی مردم منطقه 
در زمان قبل از انقالب شناخته شده است. ناگفته نماند 
یکی دیگر از مسـیرهای تولید گاز فلر تولید گازهای که 
در فرایند تولید گاز شـیرین در پاالیشـگاه های کشور 

است.
حال با توجه به واقعیت وجود چنین پدیده ای در مجموعه 
صنعت نفت وگاز بایسـتی 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 
2018 معادل 140 میلیارد متر مکعب در سال بوده است.
این رقم نسـبت به سـال قبل از آن یعنـی 2017 حدودا

3 %افزایش را نشـان می دهد)ماخذ:مجله اینترنتی اتاق 
بازرگانی( براساس ارقام برآوردی جهانی ارزش تقریبی 
ایـن مقـدار گاز فلـر معـادل 30 میلیارد دالر بـوده که 
می تواند معادل 30 % گاز مصرفی اروپا را تامین نماید. در 
همیـن زمان در ایران به میزان 17/3میلیارد متر مکعب 
گاز فلر تولید ودر مشعل های موجود در صنایع نفت وگاز 
سـوزانده شد.براسـاس اطالعات موجود در همین زمان 
میـزان گاز فلر تولیدی در ایران نسـبت به سـال 2017 

حدودا 2 % از میزان تولیدی آن کاسته گردید.

ایـن ارقام گاز فلـر ایـران را درجهان در جایگاه سـوم 
یعنی به ترتیب بعد از روسـیه وعراق قرار می دهد. ولی 
متاسـفانه از نظر منطقه ای در خاور میانه جایگاه اول را 

دارا می باشد.
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.
شـایان ذکر اسـت که ایـران بعد از انقـالب خصوصاً در 
سـال های اخیر به لحاظ فشـار های زیست محیطی و از 
جنبه هـای دیگر اقدامات مثبت خوبی را در مهار کردن 
این گاز وکاهش تولید آن برداشـته است. دراین گزارش 

به بخشی از اقدامات انجام شده پرداخته می شود.
در همیـن جـا بایسـتی بـه ایـن مطلـب پرداخت که 
براسـاس کنوانسیون ها و مصوبه های جهانی کشورهای 
نفـت خیز جهـان از نظر ضرورت های زیسـت محیطی 
موظف به رسیدن” زیرو فلرینگ” تا سال 2030 خواهند 
بود. بنابراین تمام کشور های ذیربط موظف خواهند بود 
که بر همین اسـاس نقشه راهی را تهیه کرده و براساس 
آن برنامه اجرایی داشته باشند و ایران نیز در این راستا 
بایسـتی حرکت نماید. یکی از اهداف ارائه شده در این 
گزارش اهمیت موضـوع و پرداختن به این مهم از جنبه 
بهینه سازی سـوخت با استفاده از ساز وکارهای قانونی 

موجود و اقتصاد مقاومتی می باشد.

موضوع گاز فلر در ایران یا به عبارتی گازهای مشـعل مسـبوق به سـال های بسـیار قبل در صنعت نفت وگاز ایران 
می باشـد. این موضوع مورد مناقشـه سازمان محیط زیست و وزارت نفت بوده اسـت. 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.
براسـاس گزارشـات منبـع جهانـی سـاالنه بالـغ بـر 150 میلیـارد متـر مکعـب گاز تحـت عنـوان فلرینـگ 
)سـوخته شـدن گاز در مشـعل( بعنـوان مـواد آالینـده محیـط زیسـتی مطـرح اسـت. براسـاس گزارشـات 
بانـک جهانـی کـه موجـود اسـت ایـن رقـم چیـزی حـدود یـک سـوم مصـرف گاز کل اروپـا را تشـکیل 
می دهد. از کل حجم گازهای آالینده فلر، 75 % آن متعلق به 10 کشور در جهان است. که ایران جزء سومین کشور 

پس از روسیه وعراق از این نظر قرار دارد.

بهره وری انرژی وگاز فلر در ایران وجهان

داود یوسفی پاسندی   کارشناس طرح MC قراردادهای ماده 12

سابقه تاریخی فلر در ایران وجهان
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قابل ذکر اسـت که میزان تولید گاز فلر رابطه مسـتقیم 
با مقدار بشـکه نفت تولیدی و فعالیت های اکتشافی در 
زمینه نفت دارد. با توجـه به آمار بانک جهانی حجم گاز 
فلر تولید شـده در سـال 2018 حدوداً 145 میلیارد متر 
مکعب بوده است که این رقم نسبت به سال 2017 قریب 
به 3 %رشد را نشان می دهد. بخش عمده این رشد را می 
توان در کشـور ایاالت متحده امریکا یافت. که ناشـی از 
فعالیت های اکتشافی نفتی بوده است. نمودار شماره یک 

جایگاه کشورها از نظر وضعیت فلر را نشان می دهد.

افزایش گاز فلر ناشـی از تولیـد نفت در امریکا بطوریکه 
در این کشـور میزان گاز فلر از سـال 2017 به سال 2018 
حدوداً تا 48 %رشد داشته است. این رقم در مقابل رشد 

33 درصدی تولیدی نفت امریکا بوده است.
یکی از زیر مجموعه های مهم وزارت نفت از نظر فلرینگ 
شـرکت ملی پتروشیمی می باشـد. باتوجه به حضور پر 
رنگ مجتمع های پتروشـیمی در نقاط مختلف کشور در 
فرایندهای آن و تولید گازهای ناخواسـته در این صنعت 
موجب شده که این صنعت نقش مهمی در زمینه فلرینگ 

داشته باشد.
برهمین اسـاس و باتوجه به حجم حضور پتروشـیمی ها 
در منطقه عسـلویه، آمارها نشان دهنده رقم 8 درصدی 
گازهای ارسـالی به مشعل است. براساس اظهارات بخش 
HSE شـرکت ملـی صنایع پتروشـیمی، 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
 92  % گاز های ارسالی به مشعل مربوط به پاالیشگاه گازی 
بوده وفقط 8 درصد مربوط به پتروشیمی می شود. و علیرغم 
آن شرکت ملی پتروشیمی درصدد است تا در منطقه بید 
بلند خلیج فارس،گازهای همراه نفت منطقه گچساران  را 
پـس از جمع آوری بعنوان خوراك پتروشـیمی در محل 
مورد اسـتفاده قرار دهد. مجموع گازهای منطقه حدوداً 
15 میلیون مترمکعب در روز اسـت که با بهره برداری از  
واحدهای  NGL  3100  و NGL3200 )منبع شانا( امکان 
بهره برداری تا 20 میلیون 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 مشـعل 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 کشـور امریکا گازهای مشعل سیر نزولی را 

طی نموده است.

در اغلـب فرآیندهـای شـیمیایی ماننـد آنچـه در یک 
پاالیشـگاه گازی و در مجتمـع های پتروشـیمی 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 شـوند و در آخرین قسمت 
به ناچار این گازهای تولیدی به فلر فرستاده می شوند 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 صـورت می گیرد. دو ضرر بزرگی که می توانیم ذکر 
کنیم یکی آلودگی هوا بـوده که می تواند در زمان هایی 
منجر به بـاران های اسـیدی گردند و ضـرر بعدی زیان 

آلودگی صوتی ایجاد شده از این طریق می باشد.

در جدول شـماره یک میزان انتشـار صدا و حرارت یک 
مشعل بواسـطه وجود فلر نشـان 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.

ماخذ:مجله پترولیوم وکول
 Petroleum & Coal 

ISSN 1337-7027
در جهان رقمی حدود 150 میلیارد 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 )KYOTO ( کشـورهایی که در جهت رفع آالیندگی در دسـتور کار قرار نداشـته باشـند 

تحریم هایی متناسب برایشان اعمال خواهد شد.
در حال حاضر مقرر شده در مجموع حدود 25/79 میلیون متر مکعب گاز در روز )ماخذ برنامه ریزی تلفیقی شرکت 
ملی نفت ایران( به کارخانه های NGL            و3200 وخارك ارسـال شـود. در این راسـتا اقدامات الزم در دست اجرا 

می باشد.
هم اکنون برای حدود 11/91 میلیون متر مکعب از گازهای فلر پروژه تعریف شـده اسـت و با راه اندازی تمام پروژه ها 

بخش عمده گازهای مشعل جمع آوری می شود.
باتوجه به دورنمای موجود حداقل تا چند سـال آتی حجم گازهای فلر صفر نخواهد شـد. مگر آن که عزم جدی در 

راستای پروژه زیرو فلرینگ صورت پذیرد. 
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عوامل بسـیار زیادی وجود دارند این امکان را برای صفر 
شـدن فلر سـلب می نماید. یکی از علت هـا را می توان 
توجیه عملیاتی به علت حوادث ناخواسـته که در سـال 
برای پاالیشـگاه هـا بوجود می آید یا حوادث ناخواسـته 

دیگری همچون آتش سوزی ها را نام برد.
براسـاس برنامـه ریـزی های شـرکت ملی نفـت ایران 
پـروژه هـای NGL            واجـرای دیگـر پـروژه ها در 
غرب کشور توسط شرکت مهندسی ساختمان وصندوق 
بازنشسـتگی وهم چنیـن پـروژه NGL            در غرب 

کارون توسط قرار گاه خاتم در دست اقدام قرار دارد.
پـروژه NGL          شـامل جمـع آوری گازهـای همـراه 
میدان های غرب کشور شـامل میادین دهلران، چشمه 
خوش، پایدار غرب، دالپری ونفت شـهر به ظرفیت 270 
میلیون فوت مکعـب )معادل 7/6 میلیون متر مکعب در 
روز( می باشـد و گازهای همراه آن خوراك پتروشـیمی 
مناطق اقتصادی ماهشـهر، امیرکبیـر، بوعلی و دهلران

 )46 هزار بشکه در روز(را تامین می نماید.
NGL            بـه منظـور جمـع آوری گازهـای همـراه 
میـدان هـای آزادگان شـمالی وجنوبی، فـاز اول ودوم 
میـدان های یاداوران، جفیر، دارخوین و یاران شـمالی و 
جنوبی سرمایه گذاری به میزان 1/5 میلیارد دالر توسط 
کنسرسـیوم قرار گاه وپتروشـیمی بندرامام)ره(در حال 

ساخت است.
به منظور جمـع آوری گازهای همـراه دریایی در منطقه 
خارك که شـامل گازهای مناطق درود، ابـوذر، وفروزان 

می باشد احداث یک واحد NGL با ظرفیت دریافت 600 
میلیون فوت مکعب در نظر گرفته شـده است. باتوجه به 
تغییرات بوجـود آمده نهایتاً پروژه، ظرفیت دریافت 300 
میلیـون فوت مکعـب گاز را دارا خواهد بـود. این پروژه 
در حال حاضر به منظـور جمع آوری گازهای همراه نفت 
بهمراه تاسیسات فشار گاز پس از مناقصه آماده انجام کار 

خواهد بود.
 NGL       الـی 800 در مجمـوع دارای ظرفیتـی بالغ بر 
2میلیـارد فوت مکعـب گاز همراه ناشـی از تولید نفت 

می باشند.
NGL سـیری با ظرفیتی بالغ بر حدود 140 میلیون فوت 
مکعب وسـرمایه گذاری بالغ بر 500 میلیون دالر در سال 

1392 به بهره برداری رسید.
بـه طور کلـی یکی از پروژه های بسـیار قدیمـی که در 
دستور کار شـرکت ملی نفت ایران قرار داشته و همواره 
در برنامه های اجرایی است موضوع فلر است. پروژه اماك 
از مهم ترین پروژه های انجام شـده در این زمینه پس از 
انقالب اسالمی محسـوب می شود. با اجرای پروژه اماك 
خوشـبختانه موجب گردید بخش عمـده ای از گازهای 
سوزانده شده به چرخه بهره برداری برای تزریق برگردد.

در فـاز اول پروژه اماك ارزش افزوده ایجاد شـده معادل 
2میلیون و460 هزار دالر بوده که توسط شرکت ملی نفت 
اجرا گردید. گازهای اسـیدی جلوگیری شـده )حداکثر 
بمیـزان 18 میلیـون فوت مکعب( پس از اسـتحصال به 

پتروشیمی رازی تحویل داده شده است.
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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 450 هزار متر مکعب گاز فلر با 85 % گاز متان در منطقه ممانعت به عمل آمد. بدین ترتیب 

ساالنه از انتشار500 هزار تن گاز دی اکسید کربن جلوگیری شد.
از دیگر اقدامات بعمل آمده در راستای خاموش شدن مشعل فلر می توان اقدامات انجام شده در 5 پاالیشگاه 
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 2/9 میلیارد متر مکعب به رقم 400 میلیون متر مکعب رسیده است. این اقدامی بود که 

از سال 1387 الی 1395 صورت پذیرفت.
بازده مالی خاموشـی این حجم گاز فلر در صورت احتسـاب قیمت با رقم حدود 20 سنت برابر 80 میلیون دالر 
خواهد شد. با اجرای پروژه زیرو فلرینگ فاز های 2-3 پارس جنوبی برای 120 میلیون مترمکعب گاز در سال 

برابر24 میلیون دالر بازده مالی برای کشور خواهد داشت.
در مجموع تاکنون بیش از 40 در صد از گازهای فلر در کشـور تعیین تکلیف شـده اند. برهمین اسـاس 6/68 
میلیون مترمکعب گاز مشعل از طریق مزایده بفروش رفته است بر اساس گزارش ارائه شده در منابع جهانی، 

حدودا 3/5 % گاز 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 بسـیاری از جنبه های زندگی انسان ها، در سال 2020 تقاضا 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 موفقیت آمیزی در جهت کاهش بیش از پیش هزینه های تولید توان خوشیدی داشته است، 
توسـعه دهندگان تجاری نیروگاه های خورشیدی با یک رقابت پیش بینی نشده در سال 2020 مواجه شدند. به دلیل 
فعالیت های صنعتی کمتر، قیمت های برق صنعتی و عمده فروشی به صورت قابل توجهی در سراسر قاره کاهش یافته 

است. 

اعضای اتحادیه اروپا در سال 2020، 18,2 گیگاوات ظرفیت توان خورشیدی نصب نمودند که نسبت به سال قبل بیش 
از 11 درصد افزایش داشت. هرچند که میزان رشد هم چنان 12% کمتر از انتظارات قبل از بحران کوید 19 است، ولی 
پیش بینی می شـود که شرایط در سـال 2022 به حالت معمول بازگردد. البته سرعت آن وابسته به بازیابی اقتصاد و 

بسته های محرك اقتصادی می باشد.
 

شکل 1- هزینه تراز شده فتوولتاییک در کشورهای مختلف از  2020 تا 2050
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شکل2- ظرفیت نصب شده ساالنه فتوولتاییک در 27 کشور اتحادیه اروپا از 2000 تا 2020

شکل3- ده بازار برتر فتوولتاییک خورشیدی در اروپا

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

به ذکر است که این 5 کشور پیشرو حدودا 57% جمعیت و 61% تولید ناخالص اتحادیه اروپا را دارا می باشند.
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شکل4- ظرفیت نصب شده ساالنه فتوولتاییک در 27 کشور اتحادیه اروپا از 2000 تا 2020

شکل5- ده کشور برتر با نسبت انرژی خورشیدی به جمعیت باال در سال 2019

در سال 2020 ظرفیت خورشیدی نصب شده در 22 عضو از 27 عضو اتحادیه اروپا نسبت به قبل افزایش داشت، که 
در مقایسه با  21 عضو از 28 عضو اتحادیه در سال 2019 تاییدی دیگر بر مزایای گسترده فتوولتاییک می باشد. تمام 
این موارد منجر به افزایش ظرفیت تجمیعی نصب شـده انرژی خورشـیدی در اتحادیه اروپا به میزان 15% به 137.2 

گیگاوات در انتهای سال 2020 شده است.

مقایسه عملکرد کشورهای اروپایی با توجه به جمعیت آن ها در شکل زیر ارائه شده است که بر این اساس، کشورهای 
آلمان، هلند و بلژیک در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند.
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روند مثبت در بخش خورشیدی در سال 2020 در اتحادیه اروپا، 4 سال آتی را با تقاضای بیشتر به دنبال خواهد داشت. 
سناریو متوسط در حال حاضر اضافه شدن 22,4 گیگاوات در سال 2021 را پیش بینی می کند که به معنای 5% تقاضای 
بیشتر نسبت به پیش بینی سال پیش است. برای دو سال بعد از آن خوشبینی بیشتری وجود دارد و پیش بینی 27,4 
گیگاوات در سـال 2022 و 30,8 گیگاوات در سـال 2023 وجود دارد که مبین 15% و 18% به کارگیری بیشـتر نسبت 
به EMO 2019 می باشـد. در نهایت در سال 2024 موسسه SolarPower Europe تقاضا را در سطح 35 گیگاوات 

برآورد می کند که ظرفیت کلی فتوولتاییک نصب شده را به 253 گیگاوات می رساند.

دالیل زیادی برای این توسعه اخیر در بخش خورشیدی و پیش بینی خوشبینانه در اتحادیه اروپا وجود دارد که عالوه 
بر تطبیق پذیری و بهبود مستمر هزینه ها، شامل سیاست حمایتی در بروکسل و بسیاری دیگر از پایتخت های اروپایی 

می شود که منجر به ایجاد شرایط درست برای چارچوب بازار شده است.
در کنار پیش بینی مثبت بازار اروپا، خوش بینی زیادی در خصوص توسعه 10 بازار بزرگ اروپا وجود دارد. برای بیشتر 
این بازارها، پیش بینی نصب از 2021 تا 2024، انتظار اضافه شدن توان بیشتری نسبت به پیش بینی قبلی وجود دارد.

شکل6- سناریوهای بازار ساالنه فتوولتاییک خورشیدی برای 2021 تا 2024

شکل7- سناریوهای بازار کلی فتوولتاییک خورشیدی برای 2021 تا 2024
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تحلیل موسسـه SolarPower Europe پیش بینی نصب 98,5 گیگاوات نصب ظرفیت جدید از 2021 تا 2024 در 
محتمل ترین سناریو، 55,1 گیگاوات در سناریو پایین و 130.7 گیگاوات در سناریو باال را دارد. 

شکل8- سناریوهای اضافه شدن به بازار کلی فتوولتاییک خورشیدی برای 2021 تا 2024

شکل9- پیش بینی بازار خورشیدی اروپا
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پیش بینی می شود در سال 2024 بازار خورشیدی اروپا تقریبا دوبرابر بزرگ تر از بازار کنونی باشد )35,1 گیگاوات در 
برابر 18,2 گیگاوات کنونی(، که در آن همچنان آلمان پیشتاز بوده، هرچند سهمش در مقایسه با 2020 به 20% رسیده 

باشد.

شکل10- مقایسه پیش بینی سهم بازارهای خورشیدی پیشرو در اروپا در سال 2020 و 2024
هسـته برنامه موسوم به نسـل جدید برنامه اتحادیه اروپا، تسهیالت بازیابی و مقاومت 672,5 میلیارد یورویی است 
که برای اعضا یک حمایت مالی را فراهم می کند که می تواند مسـتقیما در قالب های مختلف به اقتصاد خود تزریق 
نمایند. سـرمایه گذاری های مربوط به این تسـهیالت باید با اهداف موافقتنامه سبز سازگار باشد. برای دسترسی به 
این تسهیالت، اعضا باید برنامه های 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. 
کمیسـیون اعضا را به متمرکز کردن سـرمایه گذاری های خود بر 6 مشوق اصلی تشویق می کند که 4 مورد از آن ها 

مستقیما مربوط به بخش خورشیدی است. این 4 مورد شامل موارد زیر می باشند:

	••افزایش توان

	••نوسازی و بازسازی

	••شارژ مجدد و سوخت رسانی )ایستگاه های شارژ هیدروژن(

	••بازآموزی و افزایش مهارت

برای تبدیل بخش خورشیدی به یک رکن برنامه بازیابی و بهیود اتحادیه اروپا، موسسه SolarPower Europe به 
همراه اعضای خود 6 توصیه کلی را برای اعضای اتحادیه اروپا توسعه داده  است که شامل موراد زیر می باشد.

1. افزایش و ارتقا در بخش انرژی خورشیدی و ذخیره سازی در مقیاس صنعتی

2. گسترش برنامه های انرژی خورشیدی در بام منازل و ذخیره سازی

3. ترویج برقی سازی، استفاده از  و  سرمایه گذاری در شبکه های برق کوچک

4. حمایت از بخش تولیدکننده خورشیدی در اتحادیه اروپا

5. تبدیل سایت های صنعتی و زغال سنگ به خورشیدی

6. حمایت مالی برنامه های آموزش و مهارت آموزی 
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امروزه براسـاس گزارش ها، بزرگترین چالش خودروهای 
برقی تامین و مداومت انرژی اسـت. باتری های فلز-هوا 
ایرانی با قابلیت های ویژه خود می توانند این مشـکل را 

حل کنند.
این روزها بحث جایگزینی خودورهای برقی با خودروهای 
بنزینی بسـیار مطرح هسـت. اما برای ورود این فناوری 
به کشـور ما و فراگیر شـدن آن موضوعاتی وجود دارد؛ 
از جملـه چالش جایگزینی با خودروهای بنزینی به علت 
پایین بودن قیمت سوخت در کشور، چالش های زیست 
محیطـی، تامیـن انرژی و عـدم پذیـرش اجتماعی این 

خودروها در داخل کشور.

سوخت فسیلی ارزان در کشور، مانع اقبال عمومی 
به خودروهای برقی

درمورد امکان جایگزینی خودروهای برقی با خودروهای 
معمولی، بـا توجه به قیمت بسـیار پایین سـوخت های 
فسـیلی در کشـور و همچنین قیمت باالی تامین انرژی 
این خودروها، شـاید به راحتی نتـوان آن ها را جایگزین 
خودروهای فعلی نمود.این در حالی اسـت که کشـور ما 
به علت تولید و اسـتفاده از سـوخت های فسیلی سهم 
باالیی در آلودگی های محیط زیستی دارد و باید به دنبال 

راه های نوین و پاك تامین انرژی بود.

تامین انرژی خودروهای برقی در طول مسیر
خـودروی هـای برقی در حـال حاضر به علـت مداومت 
انـرژی پایین باتری های بـه کار رفتـه در آن ها، نیاز به 
زیرساخت های شارژ در فواصل مشخص و کوتاهی دارند.

سـال ها پیش با ورود خودروهای دوگانه سوز و گاز سوز 
بـه بازار نیز ما با چالش جایـگاه های تامین انرژی مواجه 
شدیم و شاهد صف های طوالنی و عدم وجود زیرساخت 
های مناسـب برای آن ها بودیم. این درحالی اتفاق افتاد 
که زمان شـارژ 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 گذشـته، درباره این خودروها با چالش های بیشتری 

روبرو خواهیم شـد. 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 اسـتفاده از این خودروها را افزایش 

می دهد.
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 شـارژ مجدد از مهم ترین مسـائلی است که 

صنعت خودروهای برقی را با چالش روبرو کرده است.

خودروهای برقی و چالش محیط زیست
موضـوع دیگری که درباره خودروهـای برقی وجود دارد 
مسـئله محیط زیسـت می باشـد. در حـال حاضر این 
خودروهـا از باتری های لیتیومی بهـره می برند 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 می باشد.
چالش مهم دیگر ورود این خودروها به ایران، بعد اجتماعی 

آن هاست.
شـاید بتوان گفت در کشـورهایی همانند چیـن 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 بـه ویژه خودروهای برقی و جایگزینی 

آن ها با مشکل روبرو شود.

مهمترین چالش های استفاده از خودروهای برقی/ 

باتری های فلزهوا چگونه چالش ها را حل می کنند؟
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ایـن در حالی اسـت که به علـت وجود تعهـد پاریس و 
جرایم سـنگین در نظر گرفته شـده، کشـور موظف به 
کاهش آلودگی های زیست محیطی می باشد. در صورت 
عـدم اجرا، کشـور متقبل هزینه های سـنگینی خواهد 
شـد. جایگزینی خودروهـای خودروهـای برقی یکی از 

راه حل های این موضوع است.

باتـری هـای فلز-هـوا راه حلی برای مشـکالت 
خودروها

باتـری های فلز-هوا بـه علت تفاوت نوع شـارژی که با 
باتری های لیتیومی دارند)باتری های اسـتفاده شده در 
خودروهای برقی( می تواند، فواصل زمانی شـارژ مجدد 
خودروهـای برقی را که در حـال حاضر هر 300 کیلومتر 
می باشد، به 1200 کیلومتر افزایش می دهد. در واقع کاربر 
در طول مسیر نیازی به شارژ مجدد خودروی خود نخواهد 

داشت.
همچنین شارژ این باتری ها با زیرساخت های موجود در 
کشـور میسر است و نیازی به ایستگاه های شارژ مجزا و 

پیچیده ندارند و ایمن هستند.
از سوی دیگر در ساخت باتری های فلز-هوا و الکترولیت 
آن ها از موادی کامال سـازگار با محیط زیسـت استفاده 
شـده اسـت که باعث می شـود این باتری هـا آلودگی 
زیست محیطی نداشته باشند. همین امر سبب می شود 
تا اسـتفاده از این باتری هـا در خودورهای برقی، به نوبه 
خود با کاهش آلودگی های محیط زیستی به شکل قابل 

توجهی نقش داشته باشد.
در واقع مـی توان گفت به طور کلـی،  در صورت تجاری 
سـازی باتری های فلز-هوا بزرگترین چالش خودورهای 
برقی در دنیا که مسئله شارژ و مدوامت انرژی می باشد، 
حل خواهد شد و شـرایط 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

 استفاده از انرژی باد و خورشید به عنوان منابع انرژی پاك 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 پاك محسـوب شـده و هزینه تولید برق به وسـیله آن کمتر از تولید برق با استفاده از 
سـوخت های فسیلی اسـت و همچنین آلودگی و گاز گلخانه ای کمتری تولید می کند. مقدار زیاد انرژی خورشیدی 

نیز، آن را به یک منبع الکتریسیته بسیار جذاب تبدیل کرده  است.
باد منبع انرژی کارامد تری نسبت به نور خورشید است. توربین های 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 48 پنل خورشیدی برق تولید می کند.

با این حال در سال 2011، آژانس بین المللی انرژی بیان کرد: »توسعه 
فناوری های انرژی خورشیدی مقرون به صرفه، پایان ناپذیر و تمیز 
دارای مزایای طوالنی مدت خواهد بود. این امر از طریق اعتماد به 
یک منبع بومی، پایان ناپذیر و عمدتاً مسـتقل از واردات، امنیت 
انرژی کشـورها را افزایش داده، باعـث افزایش پایداری، کاهش 
آلودگی، کاهش هزینه های مربوط به جلوگیری از گرمایش زمین 
و پایین نگه داشتن قیمت سوخت های فسیلی می شود. این مزایا 

جهانی هستند.

علم و 
فناوری
 نوین

انرژی پاك؛ اهداف بلندمدت کشورها برای

 رهایی از سوخت های فسیلی



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

43

اندیشـکده اِمبر در لندن به تازگی گزارش داد: اکنون یک دهم از برق جهان از انرژی باد و خورشـید تولید می شود.
در 5 سال گذشته استفاده از انرژی باد و خورشید دو برابر شده است و افزایش انرژی های تجدیدشدنی باعث کاهش 

4 درصدی تولید برق از زغال سنگ شده است.
در اتحادیه اروپا،  انرژی خورشیدی و بادی تقریبا 20 درصد از  تولید کل برق این اتحادیه را در سال 2020 تشکیل 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 بیـن کشـورهای گروه 20 تنهـا  اسـتفاده انگلیس از 
انرژی های بادی و خورشـیدی باالتر بـود و 29 درصد 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 خورشـیدی به ترتیب 63 
درصد و 33 درصد از منابع تولید برق در آلمان راتشکیل

 می دهند.
دیو جونز مدیر برنامه اندیشـکده گفت اکثرکشـورهای 
سراسـر جهان اکنون در حال سـاخت 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 پاك 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.
رشـد جهانی انرژی بادی و خورشـیدی همچنین باعث شده که استفاده از زغال سنگ به میزان قابل توجهی کاهش 
یابد. در اتحادیه اروپا استفاده از زغال سنگ تقریبا در 5 سال گذشته به نصف کاهش یافته است که این امر باعث شده 

انتشار گازهای گلخانه ای حدود 7 درصد کاهش یابد.
چین تنها کشـور گروه 20 اسـت که بیشترین استفاده از سوخت زغال سـنگ را در سال 2020 داشته است. به دلیل 
افزایش تقاضای انرژی اسـتفاده از این سـوخت بیشـتر از گام های این کشور به سمت و سـوی انتقال به استفاده از 

انرژی های پاك برای تولید برق بوده است.

در آمریکا، نتایج نظرسنجی پیو نشان می دهد که84 درصد 
از افراد بزرگسـال در این کشور از توسعه مزرعه های پنل 
خورشـیدی و 77 درصـد از توربیـن های بـادی حمایت 
می کنند اما جمهوری خواهان و دموکرات ها در این کشور 
به شـکل فزاینده ای درباره استفاده از این دو منبع انرژی 

اختالف نظر دارند.
در این کشـور،  در سال 2020 انرژی خورشیدی و بادی در 
تولید حدود 11 درصد 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 سـاحلی 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 
7،154 مگاوات 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 271 مگاوات برق تکمیل شده است.
منبع:خبرگزاری ایرنا
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