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شمـاره
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میخوانیـد:

نقشه راهی برای انرژی جهانی

ديجيتالي کردن حمل و نقل سيستم پارکينگهاي هوشمند

«برآورد رابطه میان عرضه انرژی با مصرف و تولید ناخالص داخلی بر اساس تابع کاب داگالس»

توسعه پایدار ،افزایش بهره وری و کاهش شدت انرژی در صنایع تولید فلزات اساسی و فوالد کشور
محاسبه ی ردپــای کربـن
علم و فناوری های نوین

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.
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مدیر مسئول :دکتر على مبینى دهکردى
سردبیر :سید حسین طاهرى
هیات تحریریه :گروه کارشناسان حوزه بهینه سازى مصرف سوخت
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« ...باید قدرتتان را زیاد کنید .باید ثروت های طبیعی را استخراج و
در راه خودش مصرف کنید .باید تولید و س�ازندگی را در این کشور
روزبهروز زیاد کنید .ملت و دولت باید رابطهش�ان را با هم روزبهروز
بیش�تر کنند؛ ملت نس�بت به دولت و دولت نس�بت ب�ه ملت .باید
شعارهای انقالب را زنده بدارید .باید روحیه انقالبی را در همه ارکان
این نظام روزبهروز تقویت کنید .این کشور اگر به پا بایستد ،اگر قیام
کند ،اگر م ّتکی به خدا شود و حرکت کند ،به هیچ کس محتاج نیست.
باید روحیه اس�رافی که در بعضی از مردم به صورت روز افزون پیدا
می شود ،مهار گردد»...
1373/11/14

برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری درخطبه های نماز جمعه

اسراف نعمات الهی
از
نگاه ائمــه
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لس َ
ث اَل ْ َف ْق َر َو إِ َّن اَل ْ َق ْص َد يُو ِر ُ
رف يُو ِر ُ
ث اَل ْ ِغنَى
يَا ُع َب ْي ُد إِ َّن ا َ َّ
امام صادق علیه السالم به عبید فرمود:
اسراف و زیادهروی باعث فقر و تنگدستی میگردد و
میانهروی موجب ثروت و بینیازی میشود.
وسائل الشیعه ،ج  ،15ص 258
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خطر کرونـا را جدی بگیریم
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معرفـیکتاب
نویسنده :چیدمنگ تن مترجم :کتایون خدایی
این کتاب بر اس�اس برنامه آموزش�ی(( درونت را
جستجو کن)) در گوگل است .ما شاهد تاثیر این
اطالعات و تمرینها بر خالقیت ،کارایی و ش�ادی
ش�رکت کنندگان این دوره بودیم .ش�ما در این
کتاب مطالب مفید بسیاری خواهید یافت .شاید
برخی مطالب ش�ما را متعجب کند برای مثال یاد
میگیرید چگونه ذهنتان را هر زمان که بخواهید
آرام کنید .تمرکز و خالقیتتان بیش�تر می شود.
فرآیندهای ذهنی و احساس�ی خ�ود را با وضوح
بیشتری درک خواهید کرد.
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متوجه میش�وید اعتماد به نفس مشخصهای است که میتواند در سایه ذهنی تربیت
شده تقویت شود.
ی�اد م�یگیرید آینده ایدهآل خ�ود را پیدا کنید و خوشبینی و ت�ابآوری الزم برای
رسیدن به آن را باال ببرید.
خواهی�د آموخت که همدلی و همدردی را با تمرین تقویت کنید و درمییابید که همه
مهارت های اجتماعی را میتوان آموخت و میتوانید به بقیه کمک کنید شما را دوست
داشته باشند.
چیزی که بیشتر از همه برای من ارزشمند است ،این است که برنامه ((درونت را جستجو
ک�ن)) چه قدر برای افراد معمولی در جامعهای مدرن مفید بوده اس�ت .اگر این برنامه
برای افراد سنتی ،از جوامعی که مراقبههای سخت و طوالنی در فرهنگشان رایج است،
مفید بوده باشد ،شگفتآور نیست ،اما بسیار جالب توجه است که این برنامه بر بهبود
کیفیت افراد عادی ،در جامعهای با فرهنگ پر استرس هم ،تاثیرچشم گیری دارد.
((درونت را جستجو کن)) در سه مرحله اجرا میشود:
 -1آموزش توجه
 -2خودآگاهی و تسلط بر خود
 -3ساختن عادتهای ذهنی مفید

جامعهشناسـیزنان
نگارنده :پامال آبوت/کلر واالس مترجم :منیژه نجم عراقی

چکیدهکتـاب
جامعه شناس�ی در لغت به معنای علمی است که به جامعه و نهادها
و مناس�بات اجتماع�ی م�ی پ�ردازد و پیدایش ،س�اختار و کارکرد
گ�روههای انس�انی را به منزله الگوهای س�ازمان یافته رفتار جمعی
مورد بررسی قرار میدهد.
نویسندگان کتاب پاما آبوت و کلر واالس معتقدند که جامعه شناسی
رس�می و رایج مانند س�ایر علوم نگاهی مردان�ه دارد و در نظریهها
و پژوه�شهای مرد محورانه خ�ود همواره زن�ان را نادیده گرفته یا
تصویری نادرس�ت از آ نها نشان داده است .آن دو در مقدمه کتاب
به نقل از آنا اُکلی آوردهاند:
جانب داری مردانه بر پیکره علم جامعه شناسی چنان سایه ای می اندازد که نادیده گرفتن
زنان در آن تنها نقصی سطحی نیست بلکه بینش مردانهای است که در ساختار آن ریشه
دوانده است .توجه به مردان که به تعاریف نیز راه پیدا کرده است ،از همان ابتدا زنان را به
موضوعی حاشیهای تبدیل میکند.
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آب�وت و واالس نه کتاب خود را تصویری حقیقی از واقعیت جامعه معرفی میکنند و نه خود را
دانش�مندانی بی طرف به حساب میآورند .آنان در پیشگفتار کتاب به درستی اشاره میکنند
که ادعای موضعی بی طرف ندارند و حتی همین دانش فمینیستی نیز میتواند جانب دار باشد.
ِ
فمینیست منتقد به جامعه شناسی مردمحور دست
بنابراین از ابتدا تاکید دارند که در مقام دو
به نوشتن زده اند.
از س�وی دیگر با توجه به فراوانی و گوناگونی گرایشهای زنانهای که زیر چتر بزرگ فمینیسم
گرد آمدهاند ،از ابتدا گرایش خود را فمینیسم سوسیالیستی به خواننده اعالم کردهاند.
نگرشهای فمینیس�تی و پژوهش فمینیس�تی هر چند اکنون از س�وی جامعه شناس�ی
مردمحو ِر رایج به رسمیت شناخته میشود ولی هنوز در حاشیه مانده است.
این کتاب نش�ان میدهد که این مقوالت در آموزش و پژوهش جامعه ش�ناختی نقش�ی
پژوهشی آنها در بهترین حالت خود،
محوری دارند .نظریههای مردمحورانه و یافتههای
ِ
ناقص اند؛ زیرا نمیتوانند دیدگاه زنان را به درستی مورد توجه قرار دهند .جامعه شناسی
را باید از اس�اس بازس�ازی کرد تا بتواند دانشی را که فمینیستها تولید کرده اند در دل
خود جای دهد.
آشنایی با مطالبی که در این کتاب عرضه شده برای دانشجویانی که به رشته جامعه شناسی
وارد میشوند ضرورتی انکارناپذیر است.

دانستنیهایشغلـی

برگرفته از سایت https://zanan.nioc.ir

چگونه از کار کردن بـا همکاران

در محیط کار لذت ببریم؟

کسانی که یکی از همکاران آنها دوست صمیمی شان است ،بنا به تحقیقات موسسهی گالوپ ()Gallup
هفت برابر بیش�تر از دیگران برای کارشان فعالیت میکنند .گالوپ دریافت که حتی دوست صمیمی بودن
هم الزم نیست ،بلکه کسانی که صرفا یک دوست خوب و مناسب سر کار داشته باشند ،از کارشان راضی
تر هستند  .همهی ما دوست داریم با کسانی کار کنیم که با آنها خوب میجوشیم .عالوه بر همکاران ،افراد
دیگری نیز که در حلقه ی شغلی ما هستند نیز اهمیت دارند .انواع مشتریها ،تامین کنندهها و ذی نفعان
کلیدی شرکت همه از ضروریات رسیدن به موفقیت هستند .بنابراین ایجاد و حفظ روابط دوستانه با آن ها
خیلی اهمیت دارد.

چگونه روابط کاری خوبی ایجاد کنیم؟
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چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تا روابط بهتری در محل کار داشته باشیم؟ به این موارد توجه کنید:
* در مهارتهای اجتماعی پیش�رفت کنید  .ببینید در ارتباطات خود چ�ه نیازهایی دارید ،در روابط تان از
دیگران چه طلب می کنید ،آنها از شما چه میخواهند؟ درک این نیازها در بهتر کردن روابط شما تاثیرگذار
است.
* برای ارتباط با دیگران برنامه ریزی کنید و وقت بگذارید .مثال میتوانید به پست های فضای مجازی دیگران
جواب دهید .چنین تعامالت کوتاهی به شما کمک میکنند تا روابط خوبی که می خواهید را پی ریزی کنید،
* بر هوش هیجانی خود تمرکز کنید .هوش هیجانی باال می تواند در درک هیجانات و نیازهای دیگران هم به
ما کمک کند.
* از دیگران قدردانی کنید .از رئیس گرفته تا آبدارچی شرکت ،همه دوست دارند احساس کنند که دیگران
قدر کارشان را می دانند .قدردانی راهگشای دیگری به سوی روابط کاری خوب است.
* مثبت بیندیش�ید .خوش بینی هم جذاب است و هم مسری و در ایجاد روابط خوب با همکاران نیز کمک
می کند .چه کسی خوشش می آید با افراد منفی گرا دوستی کند؟
* حواس�تان به حد و مرزها باشد .باید نس�بت به حد و مرز دوستی ها هشیار باشیم ،قاطعانه رفتار کنیم و
بدانیم که چقدر از یک روز کاری را باید به تعامالت اجتماعی اختصاص دهیم.
* غیبت نکنید! غیبت کردن و سیاست بازی های محیط کار قاتالن روابط دوستانه در سر کار هستند .
* فعاالنه گوش کنید .به مخاطب خود نشان دهید که حواستان به او هست و در موردش قضاوت نمیکنید.
انسان ها به کسانی که واقعا به حرفهای آنها گوش میدهند ،بیشتر توجه کرده و دوستشان دارند.

خالص صفر(  Net-Zero (NZEتا سال 2050؛
نقشه راهی برای انرژی جهانی
برگرفته از گزارش آژانس بین المللی انرژی May 2021 - IEA

محمدسجاد حبیب اللهی  -کارشناس واحد پژوهش و فناوری

صفر خال�ص( ، Net-Zero (NZE
به انتشار دی اکسید کربن صفر اشاره
دارد .ای�ن حال�ت را می توان با متع�ادل کردن مقدار
مش�خصی از کربن آزاد ش�ده با جبران انتشار معادل
کرب�ن بدس�ت آورد .به عنوان مثال  ،یک س�اختمان
خال�ص صفر  ،س�اختاری اس�ت ک�ه مص�رف انرژی
خال�ص صفر دارد .در اینجا ،کل انرژی مورد اس�تفاده
ساختمان در یک دوره زمانی خاص باید برابر با انرژی
تجدیدپذیری باش�د که در مدت مشابه زمانی در آن
منطقه تولید می ش�ود ،و در نتیجه ،انتش�ار کربن را
متعادل میکند.
هدف از پ�روژه  Net-Zeroباالب�ردن جذب کربن

 ،تا  100درصد در س�ال  2050اس�ت .این طرح برای
محدود کردن افزایش دمای کره زمین تا  1/5درجه
سیلس�یوس در میانه قرن بیس�ت و یک�م ضروری
می باش�د .این پروژه در جهت گس�ترش برنامه ها،
منابع و ابزارهای صدور گواهینامه ،به منظور توسعه
ظرفی�ت بازار و با لحاظ تقاضاهای در حال افزایش و
ضرورت وجود محیط زیست بدون سوخت فسیلی،
فعالیت میکنند.
نقش�ه راه  Net-Zeroتا سال  2050مسیر مطمئنی
را برای رس�یدن به انتش�ار خالص صفر کربن فراهم
میکند که بیش از  400نقطه هدف برای برنامه زمانی
رویکردهای آن در فقط س�ه دهه ،برای کربن زدایی
از اقتصاد جهانی ،تنظیم کرده است.

وضعیت موجود و پیش بینی انتشار  CO2در جهان:
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انتشار  CO2مربوط به انرژی و فرآیندهای صنعتی در مقیاس جهانی در  NZE1به حدود  21گیگاتن  CO2در
س�ال  2030و صفر خالص در س�ال  2050کاهش می یابد .انتشار  CO2در اقتصادهای پیشرفته به طور کلی تا
س�ال  2045به صفر خالص می رس�د .انتشار در چندین بازار نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نیز تا قبل از
سال  2050به صفر خالص می رسد ،اما در مجموع انتشار  0/2گیگاتن  CO2باقی مانده در این گروه از کشورها
در سال  2050وجود دارد .این مقدار باقی مانده  CO2در اقتصادهای پیشرفته برای تأمین انتشار خالص صفر
 CO2در سطح جهانی جبران می شوند.

شکل  -1خالص انتشار  CO2در NZE
1-Net-Zero

سهم منابع مختلف در تامین انرژی تا  2050در س�الهای  2010تا  ،2020متوس�ط شدت انرژی ساالنه
کمتر از  2درصد در هر سال کاهش یافته بود.
پروژه :NZE

میزان کل عرضه انرژی در سال  2030به  550اگزاژول
(  550*1018ژول) کاه�ش مییاب�د که  7درصد کمتر
از سال  2020است .این امر با وجود افزایش چشمگیر
جمعیت و رش�د اقتصاد جهانی به دلیل کاهش شدت
ان�رژی (میزان انرژی مورد اس�تفاده برای تولید واحد
تولید ناخالص داخلی) رخ میدهد .ش�دت انرژی بین
س�الهای  2020ت�ا  2030به طور متوس�ط  4درصد هر
سال کاهش می یابد .این امر از طریق ترکیبی از برقی
کردن[ 2ک�ه اهرمی جهت پیگیری فرصت های بهینه
سازی انرژی و مواد است]  ،تغییرات رفتاری که تقاضا
برای خدمات انرژی را کاهش میدهد و دور ش�دن از
استفاده سنتی از انرژی زیستی (مانند روش های نوین
پخت و پز با استفاده از اجاقهای مصرف کننده LPG
که یک پنجم روش س�نتی اس�تفاده از زیست توده،
انرژی مصرف میکند) حاصل میشود.
این س�طح از بهبود شدت انرژی بسیار بیشتر از آنچه
در س�الهای اخیر بدست آمده اس�ت میباشد؛ بین
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پ�س از س�ال  ،2030ادامه برقی ک�ردن به بخشهای
مصرف نهایی به کاهش شدت انرژی کمک میکند ،اما
تأکید بر حداکثرسازی بهبود بهره وری انرژی تا سال
 2030فرصتهای موجود در س�الهای بعد را محدود
میکن�د .در عین ح�ال ،افزایش تولید س�وختهای
جدید مانند سوختهای زیستی پیشرفته ،هیدروژن
و س�وختهای مصنوعی ، 3تمایل ب�ه افزایش مصرف
ان�رژی را در پ�ی دارد .در نتیجه ،نرخ کاهش ش�دت
انرژی بین س�الهای  2030تا  2050تا  % 2/7در س�ال
کاهش مییابد .با ادامه رشد اقتصادی و جمعیت ،این
بدان معناس�ت که در کل عرضه انرژی بین س�الهای
 2030تا  2040اندکی کاهش مییابد؛ اما تا سال  2050به
طور کلی ثابت میماند .مجموع عرضه انرژی در س�ال
 2050در  NZEب�ا وجود جمعیت جهانی که تقریب ًا 3
میلیارد نفر باالتر است و اقتصاد جهانی که بیش از سه
برابر بزرگتر است ،به سطح سال  2010نزدیک میگردد.

شکل -2کل عرضه انرژی در NZE

در شکل  2مالحظه میشود که سهم تجدیدپذیرها و توان هسته ای ،جایگزین بیشتر انرژیهای فسیلی در پروژه
 NZEشده است و سهم سوختهای فسیلی از  % 80در سال  2020تا فقط  % 20در سال  2050کاهش یافته است.

2-Electrification
3-Synthetic fuels

ارکان اساسی کربن زدائی:

دس�تیابی به کاهش س�ریع در انتشار  CO2در طول  30س�ال در  NZEنیازمند گستره وسیعی از اقدامات
سیاس�تی و تکنولوژی هاس�ت .ارکان اساس�ی کربن زدائی سیس�تم انرژی جهانی بازدهی انرژی ،تغییرات
رفتاری ،برقی کردن ،تجدیدپذیرها ،هیدروژن و سوختهای با پایه هیدروژن ،انرژی زیستی و ( CCUSبه
دام اندازی ،بهره برداری و ذخیره کربن) هستند .انرژی خورشیدی ،بادی و بازدهی انرژی حدود نصف کاهش
انتش�ارات را تا س�ال  2030در  NZEشامل میش�وند ،در حالی که برقی کردن CCUS 4 ،و هیدروژن بعد از
 2030نقش مهمی ایفا میکنند.

شکل  -3برنامه اقدامات کاهنده انتشار در  NZEاز  2020تا 2050
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در ش�کل 3فعالیتها ( )Activityمربوط به تغییرات تقاضای خدمات انرژی ناش�ی از اقتصاد و رش�د جمعیت
میش�ود .تغییرات رفتاری ( )Behaviour Demandمربوط به تصمیمات مصرف کننده ها و فرهنگ س�ازی
صحیح در استفاده بهینه از انرژی میشود .تقاضای صرف نظر شده ( )Avoided Demandمربوط به تغییرات
انرژی ناشی از توسعه تکنولوژی مانند تکنولوژیهای هوشمند و دیجیتالی سازی 5میشود.

روشهای جذب کربن :

 : CCS 6 .1به دام اندازی و ذخیره کربن زمانی اس�تفاده میش�ود که محل انتشاری از یک نیروگاه تولید توان
در صنعت داشته باشیم .به صورت متداول حدود  CO2 % 10-15در خروجی دودکش یک نیروگاه تولید توان
وجود دارد .بنابراین ابتدا باید گاز خروجی جذب شود؛  CO2از آن جدا شود و سپس به وسیله فشرده سازی
به حالت مایع تبدیل شود تا امکان انتقال آن به محل ذخیره سازی به منظور ذخیره دائمی وجود داشته باشد.

 : BECCS 7.2انرژی زیستی با به دام اندازی و ذخیره کربن روشی است که به منظور دستیابی به خالص منفی
انتشارات  8میتواند به کار گرفته شود .خالص منفی انتشارات یعنی به جای انتشار  ،CO2آن را از اتمسفر حذف
کنیم .راههای مختلفی برای این کار وجود دارد .یک راه پرورش زیست توده بصورت پایدار است؛ سوزاندن آن به
جای زغال سنگ و نفت؛ و اعمال  CCSبر کربن آزاد شده ناشی از سوختن آن .در زمان رشد ،زیست توده CO2
4-Carbon Capture, Utilisation and Storage
5-Digitalisation
6-Carbon capture and Storage
7-Bioenergy with Carbon Capture and Storage
8-Net negative emission

را از اتمس�فر جذب خواهد کرد .اگر  CO2آزاد شده
زمانی که زیست توده س�وزانده میشود ،جذب شود،
خالص منفی انتشارات وجود خواهد داشت.
 BECCSیک راه به دام اندازی غیر مستقیم  CO2از
اتمسفر است .بنابراین  BECCSدقیقا همان تکنولوژی
 CCSاس�ت؛ با این تف�اوت ک�ه  CCSآن بر صنایع و
نیروگاههای تولید توانی که سوختهای با منشا زیستی
دارند ،اعمال میشود.
 DAC9.3جذب مس�تقیم هوا :اعم�ال فرایند CCS
بصورت مستقیم روی اتمسفر  DACنامیده میشود.
نکته مثبت این تکنولوژی آن اس�ت ک�ه دیگر نیاز به
اتصال مس�تقیم فرایند ج�ذب کربن با منبع انتش�ار
نیس�ت؛ که این بدان معناس�ت که میتوان تجهیزات
جذب را در هر نقط�ه ای که امکان ذخیره کربن وجود
داشته باشد ،نصب کرد .چالش این تکنولوژی نیز هزینه
باالی آن نس�بت به جذب از خروجی دودکش نیروگاه
میباش�د ،چرا که غلظت  CO2در این حالت بس�یار
پایین تر اس�ت .در اتمس�فر ح�دود CO2 410 ppm
وج�ود دارد درحالی ک�ه  %10خروجی دودکش نیروگاه
شامل  CO2میباشد.
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CCUS؛ ب�ه دام اندازی ،بهرهب�رداری و ذخیره
کربن:

 CCUSمیتواند مسیر راهیابی به انتشار خالص صفر
 CO2را با روشهای زیر تسهیل کند :مقابله با انتشار
مناب�ع و تجهیزات موج�ود؛ ارائه راهی ب�رای مقابله با
انتشارات ناشی از چالش برانگیزترین بخشها؛ ارائه یک

مسیر مقرون به صرفه برای افزایش تولید هیدروژن کم
کربن به طور س�ریع؛ و اج�ازه دادن به حذف  CO2از
اتمس�فر از طریق  BECCSو . DACCS 10در ، NZE
سیاستها از طیف وسیعی از اقدامات برای ایجاد بازار
برای سرمایه گذاری  CCUSپشتیبانی میکنند؛ مانند
تش�ویق به استفاده از زیرساختهای مشترک حمل و
نقل و ذخیره سازی  CO2توسط افراد مرتبط با تولید
هیدروژن و سوختهای زیستی ،بهره برداری از مراکز
صنعتی و بهینه س�ازی نیروگاههای موجود با سوخت
زغال سنگ .حجم به دام انداخته شده کربن در NZE
از س�طح فعلی ح�دود  40میلیون تن  CO2در س�ال
تا پنج س�ال آینده تا حدی افزایش مییابد که نش�ان
دهن�ده پروژههایی که در حال حاضر در حال توس�عه
اس�ت میباش�د ،اما گسترش س�ریع آن طی  25سال
آینده رخ خواهد داد.
تا س�ال  1/6 ، 2030گیگاتن  CO2در س�ال در سطح
جهان�ی جذب می ش�ود و به  7/6گیگات�ن  CO2در
سال  2050افزایش مییابد .حدود  95درصد از کل دی
اکسید کربن جذب شده در سال  2050به صورت دائمی
ذخیره می شود و  % 5برای تأمین سوختهای مصنوعی
اس�تفاده میش�ود .برآورد ظرفیت ذخیره سازی بطور
قابل مالحظهای باالتر از مق�دار مورد نیاز برای ذخیره
 CO2تجمعی در  NZEاست .در مجموع  2/4گیگاتن
 CO2در س�ال  2050از طریق انرژی زیستی با جذب
و جذب مستقیم هوا از جو به دام انداخته میشود ،که
 1/9گیگاتن  CO2آن به طور دائم ذخیره می ش�ود و
 0/5گیگاتن  CO2برای تأمین سوختهای مصنوعی
به ویژه برای حمل و نقل هوایی استفاده میشود.

شکل  -4نقاط هدف کلیدی برای CCUS
9-Direct Air capture
10-Direct Air Capture with Carbon Capture and Storage

انتش�ار  CO2در صنع�ت تقریب� ًا  CO2 % 40را در
س�ال  2050در  NZEتش�کیل میده�د CCUS .از
اهمیت ویژهای در تولید سیمان برخوردار است .اگرچه
تالش ها در  NZEبرای تولید بهینهتر س�یمان دنبال
می ش�ود؛  CCUSهمچنان در مرکزیت اقدامات برای
محدود کردن انتش�ار در فرآین�دی که در طول تولید
سیمان رخ می دهد ،قرار دارد .بخش برق تقریب ًا % 20
 CO2جذب ش�ده در سال  2050را شامل میشود( .از
این میزان حدود  % 45از نیروگاه های زغال سنگ40 ،
%از نیروگاههای انرژی زیس�تی و  % 15از نیروگاه های
گاز سوز اس�ت ).نیروگاههای مجهز به  CCUSتنها 3
 %از کل تولید برق در س�ال  2050را تشکیل میدهند
اما حجم  CO2به دام انداخته شده نسبت ًا زیاد است.
در بازاره�ای نوظه�ور و اقتصادهای در حال توس�عه
ک�ه در آن تع�داد زی�ادی نیروگاه زغال س�نگ اخیرا
ساخته ش�دهاند ،بهینه سازی نقش مهمی در مواردی
که فرصت ذخیره س�ازی وجود دارد ،ایفا می کند .در
اقتصادهای پیشرفته ،نیروگاه های گاز سوز با CCUS
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نقش بزرگتری را ایفا میکنن�د و برق قابل انتقال را با
هزینه نس�بت ًا کم در مناطق دارای گاز طبیعی ارزان و
ش�بکه های موجود ،تأمین میکنند .در س�ال ،2030
ح�دود 50گیگاوات نی�روگاه زغال س�نگ ( % 4از کل
نی�روگاه زغ�ال س�نگ در آن زم�ان) و  30گیگاوات
نی�روگاه گاز طبیع�ی ( %1از کل نی�روگاه گاز طبیعی)
مجهز به  CCUSهس�تند و این مقدار ظرفیت به 220
گیگاوات نیروگاه زغال س�نگ (تقریبا نیمی از کل) و
 170گی�گاوات نیروگاه گاز طبیعی ( 7درصد از کل) در
س�ال  2050افزایش مییابد .بی�ش از  30درصد دیگر
از  CO2ج�ذب ش�ده در س�ال  2050از طریق تبدیل
س�وخت ،از جمل�ه هی�دروژن و تولید س�وخت های
زیس�تی و همچنین پاالیش نفت تأمین می ش�ود10 .
درصد باقیمانده از جذب مستقیم هوا حاصل می شود
که به س�رعت توس�ط چندین پروژه آزمایش�ی از 90
میلیون تن  CO2در سال در  2030به  1گیگاتن CO2
در سال تا سال  2050افزایش خواهد یافت.

شکل  -5میزان  CO2جذب شده توسط منابع در NZE

همانطور که در شکل  5نشان داده شده است ،تا سال  7/6 ،2050گیگاتن  CO2در سال از منابع متنوعی به
دام انداخته می شود 2/4 .گیگاتن  CO2از انرژی های زیستی و جذب مستقیم از هوا صورت میپذیرد که
ازین مقدار  1/9گیگاتن  CO2به صورت دائمی ذخیره خواهد شد.
کشور ایران هم اکنون با تولید حدود  702مگاتن  CO2در سال  ،2019رتبه هفتم انتشار  CO2در جهان را
به خود اختصاص داده اس�ت که این میزان حجم عظیم انتش�ار کربن ،نیازمند عزم جدی جهت بهینه سازی
فرآیندهای آالینده و استفاده از تکنولوژیهای نوین جذب و به دام اندازی کربن میباشد.

ديجيتالي کردن حمل و نقل
سيستم پارکينگهاي هوشمند
سید علی هاشمیان -مسئول بهینه سازی مصرف انرژی خودروهای سنگین
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جستجوی پارکینگ ،روزانه تعداد
زی�ادی بش�که نفت جه�ان را می
سوزاند .مش�کل پارک خودرو یکی از عوامل مهم در
ازدحام ترافیک است و هنوز هم مشکل اصلی افزایش
وس�ایل نقلیه مجلل و مح�دود ک�ردن پارکینگ در
شهرها است .رشد س�ریع تعداد خودروها در سراسر
جهان مش�کل کمبود فضای پارک را تشدید می کند.
با ادامه شهرنش�ینی مردم جهان و بدون برنامه ریزی
مناسب و راحتر شدن رانندگی با خودروها ،مشکالت
کمبود جای پارک در بسیاری از کشورها بدتر خواهد
ش�د .مدیریت نکردن پارکینگ ها و امکانات حمل و
نقل  ،اس�تقرار تعداد فزاینده ای از وسایل نقلیه را به
ش�یوه مناسب ،دش�وار میکند .بنابراین داشتن یک
سیس�تم پارکینگ کارآمد و هوشمند ضروری است.
سیس�تم های مدیریت پارکینگ هوشمند می توانند
راحتی فوق العاده ای را برای رانندگان ایجاد کنند .در

این مقاله  ،یک سیس�تم برنامه وب پیش�نهادی با نام
“  “ Park Easyب�ر اس�اس اس�تفاده از تلف�ن ه�ای
هوش�مند ،تکنیک ه�ای نظارت بر ح�سگرها با یک
دوربین معرفی می شود که از یک سنسور برای عکس
گرفتن برای نش�ان دادن اشغال پارکینگهای خودرو
استفاده می کند .با پیاده سازی این سیستم ،استفاده
از فضاه�ای پارکین�گ افزای�ش می یابد .ای�ن برنامه
پارکینگ را به راننده ای اختصاص می دهد تا وس�یله
نقلی�ه خود را پارک کند و هزین�ه های احتمالی آن را
محاسبه می کند .همچنین برنامه پارکینگ هوشمند ،
“پارک آس�ان”  ،مهمترین تکنیک ها را قادر می سازد
تا تمام مس�یرهای احتمالی کمبود پارکینگ را از هر
ناحیه ای از ش�هر به طور عمده ارائه دهند ،این امر به
پیش بینی دقیق اشغال هر وسیله نقلیه در هر نقطه و
در زمان واقعی کمک می کند.

جس�تجوی جای پارک در مناطق
تجاری برای بسیاری از افراد بسیار ناامید کننده است.
مشکالت بیشتر با نرخ رشد باال در ثبت نام خودروهای
جدید در سراس�ر جهان افزایش می یابد .بسیاری از
پارکین�گ های با فن�اوری های مدرن موجود اس�ت
اما بس�یاری از رانندگان از سیس�تم پارکینگ اطالع
ندارند .برای غلبه بر مشکالت ترافیک و صرفه جویی
سوخت ،مهمترین گام پارک هوشمند است.
بر اساس یک گزارش ،پارکینگ هوشمند ،در صورتی
که با موفقیت اجرا شود مطابق با شکل  1میتواند منجر
به صرفه جویی  220،000گالن س�وخت تا سال  2030و
تقریب ًا  300،000گالن سوخت در سال  2050شود.
سیستم پارکینگ هوشمند باید برای جستجوی جای
پارک خالی یا نزدیک پارکینگ خالی پیشنهاد شود.
سیستم پیشنهادی مبتنی بر تکنیک پردازش تصویر

است که تصویر حدودی پارکینگ را گرفته و پردازش
ک�رده و با اس�تفاده از برنامه “ ”Park Easyبوس�یله
استفاده از داده های موجود  ،اطالعات فضاهای خالی
پارکینگ خودرو را تولید می کند .در سیستم پارکینگ
هوشمند و با جستجوی فضاها از طریق برنامه ،کاربران
میتوانند به داده ها دسترسی پیدا کرده و مکان های
پارکینگ را تعیین کرده و هزینه آنها را با تلفن همراه
خود پرداخت کنند .همچنین برنامه تمام مس�یرهای
کمبود احتمالی را برای پارکینگ از هر منطقه از شهر
فراهم میکند .بنابراین ،پارکینگ هوش�مند استفاده
از پارکین�گهای موجود را بهبود می بخش�د و منجر
به درآمد بیش�تری برای صاحبان پارکینگ میشود.
همچنین نقش عمده ای در ایجاد یک محیط دوستدار
محیط زیست ایفا میکند.
برنام�ه ه�ای پارکینگ هوش�مند در ح�ال حاضر در

سانفرانسیس�کو ،ل�س آنجل�س ،اس�تکهلم  ،پک�ن،
شانگهای ،س�ائوپائولو و هلند اس�تفاده می شود .در
لس آنجلس  ،سنسورهای کم مصرف و مترهای هوشمند
میزان اشغال فضاهای پارک در سراسر منطقه هالیوود،
یکی از ش�لوغترین مناط�ق آن را ردیابی می کنند .در
لس آنجلس س�رمایه گذاری در سیستم های پارکینگ
هوشمند طی سه ماه برگشته است .
طی سالهای اخیر ،برخی تالشها برای ایجاد سیستم
های پارکینگ بصورت انفرادی با موفقیت محلی همراه
بوده اس�ت ولی پیش بینیهای الزم برای اس�تفاده در
مقیاس جهانی را نداش�ته است .شکاف بین برنامه های
پارکینگ موجود و برنامه ریزی گسترده تر سیستم حمل
و نقل  ،در مقیاس جهانی  ،یک فرصت بزرگ از دست رفته
برای شهرها برای کاهش انتشارات آالینده ها مربوط به
بخش حمل و نقل اس�ت .نگرانی از جایجایی در مناطق

شهری در دهه های اخیر به یک مشکل فزاینده تبدیل
شده و مدیریت آن را دشوار کرده است .کیفیت زندگی،
ن�ه تنها رانندگان بلکه همه مردم ،به دلیل ناکارآمدی و
ناهنجاری ناش�ی از ازدحام شهری به شدت تحت تأثیر
قرار گرفته اس�ت .با این حال  ،با استفاده از سنسورها،
جم�ع آوری داده های زمان واقع�ی ،اپراتورهای داده و
تلفن های هوش�مند می توان بر همه مسائل غلبه کرد.
کارآفرینان نرم افزاری با داشتن تلفن های هوشمند که
به تسخیر روزافزون بازار جهانی مخابرات در کشورهای
در حال توس�عه و توس�عه یافته می پردازن�د  ،قادر به
جم�ع آوری و تجزیه و تحلیل داده ه�ا و ارائه بینش و
اطالعات به مصرف کنندگان به شیوه های جدید هستند
که نیازی به نصب سخت افزار جدید ندارند.

• استفاده بهینه از فضای پارک
• کمک به گردش آزادتر در شهر
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• راهنمایی ساکنان و بازدیدکنندگان به پارکینگ موجود
• پیش بینی دقیق و رصد اشغال بودن نقطه/وسیله نقلیه در زمان واقعی
• فعال کردن تصمیم گیری های هوشمند با استفاده از داده ها ،از جمله برنامه های وضعیت زمان واقعی و
گزارشهای تحلیلی تاریخی
• ایجاد محیط شهری بهتر با کاهش انتشار  CO2و سایر آالینده ها

شکل  .1ظرفیت صرفه جویی در مصرف سوخت

پارکین�گ هوش�مند
ب�ه یک�ی از بزرگترین
مشکالت در رانندگی در مناطق شهری که یافتن جای
پارک خالی و کنترل پارکینگ غیرقانونی است کمک
می کند .هنگامی که پارکینگ بصورت یک سیستم به
کار گرفته می ش�ود  ،با کاهش نی�از مردم به دور زدن
بلوک های ش�هر در جس�تجوی پارکین�گ و کاهش
آالیندگی خودروها را در مراکز شهری منجر می شود.
همچنین به ش�هرها ای�ن امکان را م�ی دهد تا منابع
پارکینگ خود را با دقت مدیریت کنند.
سیستم های پارک هوشمند به طور معمول اطالعات
مربوط ب�ه فضاهای پارکینگ موج�ود در یک منطقه
تج�اری خاص را بدس�ت م�ی آورن�د و موقعیت های
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موجود برای وس�ایل نقلیه را پردازش می کنند  ،اینها
شامل استفاده از سنسورها  ،جمع آوری داده های زمان
واقعی و سیس�تم های پرداخت خودکار با تلفن همراه
است که به مردم امکان می دهد از قبل پارکینگ رزرو
کرده یا بس�یار دقیق پیش بینی کنند که احتماالً کجا
جایی پیدا خواهند کرد .
به طور کلی استفاده از تلفن های هوشمند برای افرادی
که دارای اینترنت هستند بسیار رایج است.
بنابراین ،این برنامه پیشنهادی با نام “پارک آسان” به
عنوانبرنامهوباندرویدکهبهساکنانمحلیوهمچنین
مردم ش�هرهای دیگر در سفر یا بازدیدکنندگان برای
یافتن فضاهای پارکینگ کمک می کند.

در برنامه “پارک آسان”  ،کاربران می توانند آدرس منطقه مکانی را که می خواهند به آن برسند یا محل پارک در
منطقه ای خاص  ،یا مکانهایی که با پیاده روی به مقصد می رسند وارد کنند( ،شکل  2و  ) 3با استفاده از این
تکنیک  ،فضاهای پارک را فراهم می کند که به مردم امکان می دهد از قبل پارکینگ رزرو کرده یا با دقت پیش
بینی کنند که در کجا احتماالً مکانی پیدا خواهند کرد .پارکینگ هوشمند هنگامی که به عنوان یک سیستم به
کار گرفته می شود ،با کاهش حلقه های بی مورد در بلوک های شهر برای جستجوی پارکینگ  ،انتشار آالیندگی
و اتالف سوخت را کاهش می دهد .با استفاده از این برنامه  ،سایر کاربران مجاور در صورت جستجوی منطقه ،آن
جای خالی را در تلفن های همراه یا لپ تاپ ها مشاهده می کنند  ،و زمان ترک پارکینگ ،برای اولین کاربر در آن
مشخص میشود .تصاویر جزئیات کل سیستم پارکینگ در شکلهای  5تا  8در ادامه آمده است.
ای�ن برنام�ه می تواند به ش�هرهای سراس�ر کش�ور
گسترش یابد و اطالعات حمل و نقل در مورد برنامه ها،
تاخیرها  ،تصادفات و همچنین وضعیت ترافیک مسیر
را ارائه دهد و مسیرهای جایگزین پارکینگ را نیز ارائه
دهد .نمودار جریان معمول فرآیند استفاده از سیستم
پارک هوشمند در شکل  4نشان داده شده است.
در این کار از یک دوربین با سنسور برای گرفتن عکس
برای نشان دادن اشغال پارکینگ ها استفاده می شود.
ای�ن دوربین می تواند حضور تعداد زی�ادی خودرو را
به طور همزمان تش�خیص دهد .همچنین  ،دوربین را
میتوان به راحتی برای تشخیص پارکینگ های مختلف
خ�ودرو جابجا کرد .با در اختیار داش�تن این تصویر،
میتوان پارکینگ های خاص خالی را مش�خص کرد و
سپس اطالعات پردازش شده برای راهنمایی راننده به
پارکین�گ موجود به جای اتالف وقت برای یافتن فضا
مورد استفاده قرار داد .دوربین ،فضای خالی پارکینگ

را تشخیص داده و روی صفحه نمایش می دهد و سپس
دایرههای س�بز روی پارکینگ های خالی خودرو قرار
می گیرد .دایره س�بز به کاربران کمک می کند تا آنها
بتوانند به راحتی تش�خیص دهند که آیا خودرویی در
یک نقطه پارک شده است یا خیر .اگر اتومبیل در محل
باش�د دایره سبز دیده نمی شود .سیستم پیشنهادی
هم در بس�تر نرم افزاری و هم در س�خت افزار توسعه
یافته است ،مطابق با روند کار این تکنیک که در شکل
 4نشان داده شده است.
با اس�تفاده از این برنامه اندرویدی مهم نیست که در
ف�رودگاه ها  ،ایس�تگاه های راه آه�ن  ،مراکز خرید ،
هتلها و  ...هستید  ،به راحتی اطالعات قابل اطمینانی
در مورد اش�غال یا آزاد ب�ودن همه فضاهای پارکینگ
ارائه می دهد.

توس�عه راه حل های پارکینگ هوشمند در یک شهر
ب�ه داده ها و مدیریت اس�تاندارد نیاز دارد که ش�امل
ادغ�ام تلفن هم�راه ؛ نوآوری در س�خت اف�زار و نرم
افزار ؛ و هماهنگی بین ذینفعان مختلف مانند :مالکان
پارکینگ  ،شهرداری  ،مقامات حمل و نقل  ،مشتریان
و توس�عه دهندگان نرم افزار اس�ت .این راه حل های
فن�ی و ذینفعان همان س�اختار داده ه�ا و گروه های
توسعه ای هستند که برای تحقق یک راه حل حمل و
نقل چند منظوره و کام ً
ال یکپارچه با تلفن های هوشمند
ب�ه واقعیت تبدیل ش�ده اند .در واق�ع  ،فعاالن فنی و
تلاش هماهنگ کنندگان بعنوان ذینفعان در پش�ت
توسعه ایجاد یک پارکینگ محلی  ،یک سکوی پرتاب
برای یکپارچه سازی کامل سیستم حمل و نقل ایجاد

می کند .پارکینگ هوش�مند در واقع می تواند مناظر
شهری ما را دگرگون کند .با ظهور پارکینگ هوشمند و
جایگزینی بیشتر برای وسایل نقلیه شخصی  ،استفاده
بهتر از پارکینگ موجود باعث کاهش تقاضا برای ایجاد
فضای پارکینگ مازاد می شود .شهرها می توانند با به
روزرسانی کدهای س�اختمان و سیاست های کاربری
زمین توسعه این سیستم را تسریع کنند تا نیاز کمتری
به پارکینگ وجود داش�ته باش�د .درنهایت  ،فضاهای
ش�هری می توانند سبزتر ،تمیزتر ،جمع و جورتر و به
طور ذاتی قابل پیاده روی ،دوچرخه سواری و سرویس
دهی به سیس�تم های وس�یله های نقلیه چند حالته
شوند.

سیستم پارکینگ هوشمند شامل بسیاری از سیستم ها است که به طور همزمان در یک پلت فرم برای کارهای
منحصر به فرد در یک زمان عمل می کنند .شرح سیستم پارکینگ هوشمند در ادامه آورده شده است.

نشریه الکترونیکی بهسو  /شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  /شهریور  / 1400شماره  /16سال دوم

12

شکل  .2با استفاده از روش  ، Park Easyبرنامه اندروید

شکل  .3نمودار جریان فرآیند سیستم پارک هوشمند

شکل  .4یک طرح معمولی از روند کار سیستم پارکینگ هوشمند

سیستم پارکینگ شامل سه ماژول :مانیتورینگ (نظارت)  ،کنترل و یک واحد نمایش است.
• ماژول نظارت ش�امل سنس�ورهای اولتراس�ونیک اس�ت که فضاهای پارکینگ آزاد را شناسایی کرده و
اطالعات را به واحد کنترل منتقل میکند.

• سنسور عالوه بر تشخیص خودرو ،اطالعات اضافی مانند مدت زمان پارک خودرو و وضعیت سالمتی آن
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را نیز ارائه می دهد.

• همچنین کوتاه ترین مسیر احتمالی را برای رسیدن به پارکینگ را فراهم می کند.
• در کن�ار ای�ن م�اژول ه�ا ی�ک سیس�تم متمرک�ز ب�رای نظ�ارت و نگه�داری پای�گاه داده از
فضای پارکینگ و یک دروازه پیام کوتاه وجود خواهد داشت.

• واحدهای کنترل ،اطالعات را پردازش کرده و آنها را به سیستم نظارتی ارسال می کنند.
سیستم متمرکز ،اطالعات محل پارک را از کنترلر دریافت کرده و سپس اطالعاتی مانند محل پارک اختصاص
داده شده  ،زمان پارک شده  ،اطالعات صورتحساب و جزئیات مربوطه را به تلفن همراه کاربر ارسال می کند.

 3.2چالش های پیاده سازی سیستم پارکینگ هوشمند
این سیستم کام ً
ال مبتنی بر اینترنت با طیف گسترده استفاده از شبکه است .همچنین بستگی به سیستم تجزیه

و تحلیل خودکار شامل دوربین ها  ،حسگرها و واحد نمایش دارد .این سیستم همچنین با سیستم ارائه دهنده

مس�یر آنالین مانند  Google Mapsو غیره درگیر است  ،بنابراین باید از شبکه با سرعت باالتر استفاده کند.

چالش های دیگری نیز وجود دارد که به شرح زیر است:

• چالش اصلی در پیاده سازی سیستم های پارکینگ هوشمند ،ادغام سیستم به دلیل وجود طیف گسترده ای از

پلت فرم های سخت افزاری و نرم افزاری است و بنابراین تهدید یا نگرانی بزرگی برای مقیاس پذیری سیستم است.
• پلت فرم فناوری از سیستم هایی پشتیبانی می کند که شامل تعداد بیشماری از حسگرهای سخت افزاری ،
سیستم های پیام رسانی پویا و دستگاه های کنترل ترافیک  ،بی سیم  ،سرویس گیرنده های رایانه  ،سرورها ،
درایورهای سخت افزاری و رابط های برنامه می باشد.

• امکان برقراری ارتباط همه این دستگاهها از هزاران فروشنده مختلف و اتصال آنها به یک پلتفرم بزرگترین

چالش در کاهش هزینه و پیچیدگی پارکینگ هوشمند است .انواع سخت افزارهای زیرساختی و سیستم های
نرم افزاری که باید ادغام شوند بسیار زیاد می باشد.

• نکت�ه مهم دیگر از طرف فروش�ندگان پرداخت الکترونیکی اس�ت .این پردازنده ه�ای پرداخت  ،پرداخت
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الکترونیکی مبتنی بر مجوز را معموالً برای پرداخت آسان ارائه می دهند .کلید اصلی بسیاری از این راه حلهای

میزبانی مقیاس پذیری اس�ت  ،توانایی پردازنده تراکنش برای پش�تیبانی از مناطق وسیع جغرافیایی  ،بازار و

خدمات  ،با حداقل هزینه.

 .4رویــه
جریان کار کل سیس�تم از طریق دس�تگاه  M2Mاز بررس�ی میکند .اگر پارکینگ در دس�ترس باشد ،به

برنامه اس�ت .در مرحله اول  ،کاربر در دسترس بودن طور خودکار بازخورد را به کاربر می دهد.

فضاه�ای پارکینگ را از طریق برنام�ه “ ”Park Easyاگر کاربر فضای پارکینگ را انتخاب کند ،ارائه دهنده
بررس�ی می کند  ،همانطور که در شکل  5نشان داده خدم�ات پیام احتمال�ی هزینهه�ای پارکین�گ را با

شده است .هنگامی که کاربر داده های مکان مورد نظر کوتاهترین مس�یر احتمالی رسیدن به پارکینگ را به
ب�رای پارک (برای مرکز خرید) را وارد می کند ،پیام را کاربر می دهد .و همچنین پیام را بعد از پرداخت فضای
به ارائه دهنده خدمات ارسال میکند ،که در دسترس پارکینگ از طریق سیس�تم پرداخ�ت آنالین به ارائه
بودن فضای پارکینگ نزدیک محل مورد نیاز کاربر را دهنده پارکینگ  ،مطابق شکل  6نشان میدهد.

بنابراین  ،هنگامی که کاربر به پارکینگ می رسد ،پالک سنسور ،زمان پارک را اندازه گیری کرده ،پس از دوره
خوان خیابان پالک خودرو را تش�خیص داده و پیام را زمانی انتخاب شده ،سنس�ور پارکینگ در خیابان به
به ارائه دهنده پارکینگ ارس�ال می کند .ارائه دهنده ارائ�ه دهنده خدمات اطلاع داده و یک پیام به کاربر

پارکینگ از طریق دس�تگاه س�رویس  ، M2Mمکان برای یادآوری در مورد ماشین پارک شده میدهد .زمان

پارک را به ناوبر تلفن همراه توصیه می کند .این روش خروج این خودرو نیز با جس�تجو در برنامه اندروید به

سرویس در شکل  7نشان داده شده است.

در نهای�ت ،هنگامی که کاربر خ�ودرو را در پارکینگ

قرار می دهد ،با محدودیت زمانی انتخاب ش�ده ،ارائه
دهن�ده خدمات بلیط چاپ ش�ده را به کاربر می دهد.
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سایر کاربران نش�ان داده می شود .مرحله نهایی این
سیستم در شکل  8نشان داده شده است.

این روش استفاده از کل سیستم را با کمک تلفن های

هوشمند نشان می دهد .برنامه پارک آسان عمدتا در
رزرو فضاهای پارکینگ قبل از زمان نیاز مفید است.

شکل  .5طرح واره روش تشخیص فضاهای پارکینگ

شکل  .6طرح پاسخگویی در دسترس بودن پارکینگ و رزرو پارکینگ

شکل  .7طرح روش خدمات
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شکل  .8مرحله نهایی خدمات پارکینگ

فعالیت های پارکینگ باید ش�فاف باش�د ،از جمله امکان تمدید زمان پارکینگ .این امکان به موقعیت و محل
پارکینگ ها بستگی دارد .مهمترین عامل در راحتی تمدید زمان مربوط به اشباع خودروهای پارک شده در محل

است  ،براین اساس پارکینگ ها به سه منطقه آبی  ،زرد و سبز طبقه بندی می شود .این مناطق فعالیت لحظهای

و اشباع خودروها را نشان می دهند.

• منطقه آبی :مناطقی که بیش�ترین اش�باع را دارند مانند ایس�تگاه های راه آهن ،فرودگاه ها و غیره .در این
منطقه ،تمدید محدودیت زمانی اکیدا ممنوع است و زمان پارک تنها دو ساعت است.

• منطقه زرد :مناطقی که در ساعات اوج اشباع شده اند .در این منطقه ،تمدید زمان فقط در ساعات اوج مانند
مناطق تجاری ،بازارها ،مراکز خرید و غیره محدود می شود .در بقیه روز ،زمان استراحت با پرداخت مبلغ اضافی،

در محدودیت خاص میتوان زمان پارک را تمدید کرد.

• منطقه سبز :مناطقی که کمی اشباع شده اند مانند محدوده دانشگاه ها  ،موسسات  ،پارک ها و غیره .در این

منطقه  ،تمدید محدودیت زمانی ممنوع نیست و هیچ مبلغ اضافی برای افزایش زمان پارکینگ اعمال نمی شود.

امروزه  ،در عصر اطالعات  ،تالش ها برای ارتقای س�طح بهره وری اقتصادی در

جهان است .با توجه به گسترش موتورسازی و شهرنشینی در سطح جهان  ،مسائل

جدیدی برای توس�عه دهندگان ش�هر بوجود آمده است .صنعتی ش�دن جهان  ،افزایش

جمعیت  ،توس�عه شهرها و مدیریت نادرست فضای پارکینگ موجود  ،مشکالت مربوط به پارکینگ را

به دنبال داشته است .یکی از نگرانی های اصلی ترافیک شهری  ،بزرگ شدن فضای اشغال شده توسط
پارکینگ خودروها است که بر تردد خودروها بسیار تأثیر می گذارد .توسعه اتوماسیون صنعتی اکنون به

حدی رسیده است که می توان راه حل های مطمئن و کارآمدی را در اختیار طراحان پارکینگ هوشمند

ق�رار داد .پارکینگ م�درن ،امکانات خود را دارند  ،اما تنها با اس�تفاده از راه حل های جدید معماری ،
مکانیکی و کنترلی میتوان از آنها استفاده کرد .تنها یک سیستم کنترل پیشرفته می تواند نیازهای
روزافزون مشتریان را برآورده سازد.
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فناوری پارکینگ هوشمند باعث افزایش سطح بهره وری و سطح خدمات در عملیات میشود .بطوری
که کاهش هزینه های عملیاتی را با حفظ ارزش مشتری  ،درآمد و ارزش تسهیالت در بر دارد .سیستم

پیش�نهادی همچنین با کاهش تعداد وس�ایل نقلیه پارک ش�ده در خیابان ،ازدحام ترافیک را کاهش

می دهد .این سیستم های جدید با افزایش تعداد مشتریان  ،تجارت پارکینگ را تقویت میکند.

سرانجام  ،پارکینگ هوشمند در واقع می تواند ظاهر چشم اندازهای شهری ما را دگرگون کند و آنها را

بیشتر به جای اتومبیل ها در معرض دید مردم قرار دهد.

این مسیر دائم ًا در حال تغییر است و تکنیک های جدید به طور مداوم اختراع می شوند  ،بنابراین انتظار

می رود راه حل های نرم افزاری در آینده متناسب با نوع طرح ها بوجود آیند .این امر مستلزم توسعه
مداوم و استانداردسازی ماژول های نرم افزاری است.

منبع :
World Journal of Engineering and Technology > Vol.4 No.2, May 2016, Intelligent
Parking System, Abdul Ahmed, Zishan Raza Khan, Syed Aqeel Ahmad, Department of
Civil Engineering, Integral University, Lucknow, India.
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«برآورد رابطه میان عرضه انرژی با مصرف و تولید
ناخالص داخلی بر اساس تابع کاب داگالس»
احمدفضلی
رئیس بخش اندازه گیری و صحه گذاری طرح های انرژی
محمد معماری فر
کارشناس ارشد اندازه گیری و صحه گذاری طرح های انرژی

میزان عرضه انرژی اولیه برای مصارف داخلی ،تابع پارامترهای متعددی در سیستم انرژی کشور می باشد .از

جمله مهم ترین پارامترهای موثر میتوان به میزان مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی ( )GDPاشاره کرد.

با مطالعه روند عرضه انرژی و هم چنین میزان مصرف انرژی و  GDPدر ترازنامه انرژی کشور در سال  ،1397در

مییابیم که عموم ًا با افزایش مصرف ،میزان عرضه افزایش یافته و هم چنین با افزایش  GDPنیز میزان عرضه
افزایش می یابد .مقادیر این پارامترها برای یک بازه زمانی  11ساله از سال  1387الی  1397برای کشورمان به

شرح جدول زیر است:
GDP

(هزار میلیارد ریال)
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6620
6607
6892
6867
6294
6449
6585
6581
7513
7871
7485

مصرف انرژی

عرضه انرژی

(میلیون بشکه معادل نفت خام)

(میلیون بشکه معادل نفت خام)

1211
1258
1210
1229
1222
1239
1336
1263
1350
1385
1449

1705
1719
1759
1793
1861
1863
1996
2021
1996
2149
2343

سال
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

هم چنین میزان نرخ رشد هر یک از پارامترها در جدول زیر محاسبه گردیده است:
نرخ رشد GDP
(درصد)
-0.20
4.31
-0.35
-8.35
2.47
2.11
-0.07
14.16
4.76
-4.89
1.39

نرخ رشد مصرف انرژی
(درصد)

نرخ رشد عرضه انرژی
(درصد)

سال

3.88
-3.82
1.57
-0.57
1.39
7.83
-5.46
6.89
2.59
4.62
1.89

0.82
2.33
1.93
3.79
0.11
7.14
1.25
-1.24
7.67
9.03
3.28

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
متوسط

کش�ف رابطه میان عرضه انرژی اولیه برای مصارف داخلی ،با دو پارامتر مصرف انرژی و  GDPمی تواند پیش
بینی مناس�بی در مورد روند تغییر عرضه انرژی با پارامترهای موثر بر آن را ارائه نماید .این کار با اس�تفاده از
تحلیل رگرسیون بر اساس داده های تاریخی دوره زمانی  11ساله گذشته بر مبنای اطالعات مستخرج از ترازنامه
انرژی انجام می پذیرد.

فرض تابع خطی ،ساده ترین روشی است که عموم ًا از آن استفاده می شود که نتیجه آن به شرح ذیل می باشد:

E = 1.886 C -0.072 GDP
با اس�تفاده از رگرس�یون خطی ،متوسط خطای برآورد تابع 5.75 ،درصد می باشد .این بدان معناست که تابع

خطی به طور متوسط در تعیین مقادیر برآورد شده  5.75درصد خطا دارد .بنا بر این مناسب است تا با استفاده
از توابع دیگر ،تا حد امکان این خطا را کاهش داده تا برآوردهای دقیق تری از تحلیل رگرسیون حاصل گردد.

یکی از مناسب ترین توابع برای نشان دادن روابط میان عرضه انرژی در برابر مصرف و  GDPاستفاده از تابع
موسوم به “کاب داگالس” می باشد که نمای کلی آن به صورت زیر می باشد:
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میزان

و

به ترتیب کش�ش متغیر وابس�ته را نس�بت به تغییرات متغیر مس�تقل اول و دوم مش�خص

میکند .به عنوان مثال در صورتی که مقدار آلفا برابر با  0.5باشد ،بدان معناست که  1درصد افزایش در متغیر
اول ،موجب افزایش  0.5درصدی متغیر وابسته خواهد بود.

با استفاده از تحلیل رگرسیون غیرخطی در نرم افزار آماری  ،Minitabتابع کاب داگالس برای برآورد میزان
عرضه انرژی بر حسب دو متغیر  GDPو میزان مصرف انرژی ،نتیجه آن به شرح ذیل می باشد:

الزم به ذکر است که در رابطه فوق دو متغیر مستقل ( GDPو مصرف انرژی) دو متغیر کامال از هم جدا نیستند

و افزایش و کاهش میزان  ،GDPدر میزان مصرف انرژی نیز اثر گذار است .لذا تغییرات میزان عرضه انرژی در

این تابع ،می بایست به صورت همزمان با تغییرات دو متغیر مستقل سنجیده شود.

نکته مهم در ارزیابی این تابع این اس�ت که متوس�ط خطای برآورد آن برابر با  0.97درصد می باشد .این بدان

معناست که این تابع کمتر از  1درصد به طور متوسط در تعیین میزان متغیر وابسته خطا دارد و خطای این تابع

بسیار کمتر از برآورد خطی می باشد .مقادیر خطای برآورد برای هر یک از داده های دوره زمانی موردنظر ،در
جدول زیر نشان داده شده است:
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میزان خطای برآورد
(درصد)

میزان برآورد عرضه انرژی
با تابع کاب داگالسی

2.90
8.66
-1.08
-0.39
-3.49
-1.80
3.32
-6.91
2.74
-1.29
-1.67

1754
1868
1740
1786
1796
1829
2062
1881
2051
2121
2304

(میلیون بشکه معادل نفت خام)

عرضه انرژی

(میلیون بشکه معادل نفت خام)

1705
1719
1759
1793
1861
1863
1996
2021
1996
2149
2343

سال
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

توسعه پایدار ،افزایش بهره وری و کاهش شدت انرژی در
صنایع تولید فلزات اساسی و فوالد کشور
بهاره فرهمندپور -رئیس بهینه سازی انرژی در بخش نیرو

فلزات،آن دس�ته کاالهایی هستند
که بدون آنه�ا اقتصاد صنعتی مدرن
نمیتواند وجود داشته باشد .به خصوص آهن و فوالد
که در بس�یاری از مکانها کاربرد دارند و برای تامین
نیازهای اساس�ی مانند مس�کن و حمل ونقل ،نقشی
کلی�دی ایفا میکنن�د .گروه تولیدی فلزات اساس�ی
ح�دود  % 20از ارزش افزوده کل فعالیتهای صنعتی
کش�ور را دربرداش�ته و بر این اس�اس ،پس از صنایع
تولید مواد و محصوالت شیمیایی ،دومین صنعت مهم
کشور محس�وب میشود .ش�دت انرژی صنایع تولید
 -1شدت انرژی در صنایع تولید فلزات اساسی
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تولید فلزات اساس�ی فعالیتهای�ی از جمله ذوب یا
پاالیش فلزات غیر آهنی و غنی همچنین سایر فلزات
غیرآهن�ی از س�نگ معدن ی�ا قراضه ها با اس�تفاده
از تکنی�ک متالوژی را ش�امل میش�ود .این صنعت
همچنین ش�امل تولید آلیاژهای فلزی یا ابرآلیاژها با
افزودن عناصر ش�یمیایی خاص ب�ه فلزات خالص نیز
م�یش�ود .براس�اس ویرایش چه�ارم طبق�ه بندی

کد آیسیک

نام صنعت

24
241

صنایع تولید فلزات پایه

242
243

تولید آهن و فوالد پایه

تولید فلزهای پایه گرانبها
و سایر فلزات غیر آهنی
ریختگری فلزات

فلزات پایه در کشور حدود  37مگاژول بر دالر برآورد
میگردد .در این مقاله نخس�ت ارزش افزوده ،مصرف
و ش�دت انرژی در صنایع تولید فلزات اساسی کشور
بررس�ی و با مقادیر متناظر آن در کش�ورهای مطرح
تولید کننده مقایس�ه میگردد .سپس جایگاه ایران،
روشهای تولید ،چالشها و راهکارهای توسعه پایدار،
مصارف و پتانسیلهای ارتقاء کارایی انرژی ،راهکارهای
کاهش مصرف انرژی و آالینده ها و ارتقاء بهره وری در
صنعت آهن و فوالد بحث و بررسی خواهد شد.

بی�ن المللی فعالیته�ای اقتص�ادی(، )ISICصنعت
تولید فلزات پایه شامل 3رشته فعالیت صنعتی است
که در جدول  1بر اس�اس کدهای چهار رقمی مشخص
ش�ده اند .بیش�ترین ضری�ب اهمیت دربین رش�ته
فعالیتهای این صنعت ،مربوط به رشته فعالیت تولید
محصوالت اولیه آهن وفوالد با سهمی  71درصد ازکل
فعالیتهای صنعتی این گروه می باشد.

تعداد کارگاه در
سال 1397

ارزش افزوده
در سال 1397
(میلیارد دالر)

درصد از کل
فعالیت

1215
560

13.64
9.68

100
71

421

3.69

27

234

0.28

2

جدول  – 1مشخصات گروه صنایع تولید فلزات پایه[ ]1

در ج�دول  2میزان مصرف انرژی گروه تولیدی فلزات
پای�ه مطابق با اطالعات مرکز آمار ارائه ش�ده اس�ت.
همانطور ک�ه مالحظه می گ�ردد  73.6درصد مصرف
انرژی مربوط به گاز طبیعی و  24.5درصد برق می باشد
و در کل انرژی مصرفی  61.9میلیون بشکه معادل نفت
خ�ام معادل  379.1پتاژول برآورد می گردد .همچنین
مطابق ب�ا ترازنامه هیدروکربوری س�ال  1396میزان
مص�رف گاز طبیعی مصرفی صنعت فوالد  8370و در
س�ال  1397حدود  8895میلیون متر مکعب در سال
کد

نام صنعت

سایر

کل انرژی
مصرفی

میلیون
متر
مکعب

میلیون
بشکه
معادل نفت
خام

میلیون
کیلووات
ساعت

میلیون
بشکه
معادل
نفت خام

میلیون
بشکه
معادل نفت
خام

میلیون
بشکه معادل
نفت خام

7402

46

25810

15.2

1.1

61.9

گاز طبیعی

واحد

24

ذکر ش�ده اس�ت .از طرف دیگر مطابق با آمار شرکت
ملی گاز رس�انی گاز تحویلی به صنعت فوالد در سال
 1397بیش از  10میلیارد متر مکعب در سال ذکر شده
اس�ت .همچنین در ترازنامه انرژی وزارت نیرو مصرف
گاز صنایع ف�والد  10772.9میلی�ون متر مکعب ذکر
شده است .از آنجایی که صنعت تولید فوالد بخشی از
گروه فلزات اساسی می باشد بدیهی است کل انرژی
مصرفی گروه صنایع فلزات اساس�ی بیشتر از مقادیر
اعالمی طرح سرشماری مرکز آمار می باشد.

صنایع تولید فلزات
پایه 1396 /مرکز
آمار

برق

جدول  – 2میزان مصرف انرژی در صنایع تولید فلزات پایه [ ] 2
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در ترازنامه انرژی وزارت نیرو ،مصرف انرژی ،ارزش افزوده و ش�دت انرژی کش�ورهای منتخب مطابق گزارش
آژانس بین المللی انرژی بر حسب نوع فعالیت صنعتی ارائه شده است .به منظور برآورد شدت انرژی گروه فلزات
اساسی در ایران ،مصرف انرژی اعالمی مرکز آمار با استفاده از اطالعات ترازنامه انرژی وزارت نیرو مطابق جدول
 3اصالح و شدت انرژی صنایع تولید فلزات اساسی در ایران در سال  1397معادل  37.6مگاژول بر دالر برآورد
می گردد.
گاز طبیعی*

واحد
میلیون متر مکعب

آهن و فوالد

سایر فلزات
10772.9

ریخته گری

برق **

میلیون کیلووات ساعت

21000

7000

1800

جمع

میلیون بشکه معادل نفت خام
پتاژول

83.9
513.4

جدول  –3میزان مصرف انرژی در صنایع تولید فلزات پایه در سال  ] 3 [ 1397و [ ] 4
* جدول 1-1 36ترازنامه انرژی وزارت نیرو صفحه 201

** جدول  248-1ترازنامه انرژی وزارت نیرو در سال 1397صفحه 283

در جدول  4میزان تولید فوالد خام ،انرژی مصرفی ،ارزش افزوده و شدت انرژی گروه فلزات اساسی شش کشور
مطرح در تولید فوالد در سال  2017با ایران مقایسه شده اند.

تولید فوالد خام
(میلیون تن)

انرژی مصرفی
گروه فلزات
اساسی
(پتا ژول)

ارزش افزوده گروه فلزات
اساسی (میلیارد دالر)

شدت انرژی گروه
فلزات اساسی
(مگا ژول بر دالر)

104.7

1959

80.5

24.3

کره جنوبی

71

1129.6

برزیل

34.5

ایران2017/

21.1
24.5

ژاپن

آمریکا
آلمان

ایتالیا

ایران2018/

1365.5

77.8

17.6

81.6

43.3

730.2

26.5

27.6

24.1

234.5

15.8

14.9

925.1

513.4

41.6
29

13.64

27.2
31.9

37.6

جدول  -4میزان تولید فوالد خام ،انرژی مصرفی ،ارزش افزوده و شدت انرژی گروه فلزات اساسی هفت
کشور مطرح در تولید فوالد در سال ] 3 [ 2017

در نمودار ش�کل 1نیز مقایسه شدت انرژی مصرفی گروه تولیدی فلزات اساسی ایران با کشورهای منتخب در
سال  2017نمایش داده شده است.
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شکل  -1مقایسه شدت انرژی مصرفی گروه تولیدی فلزات اساسی ایران با کشورهای منتخب [ ] 3

 -1صنعت تولید فوالد:

بیشتر از  % ۹۵تولید فلزات اساسی در جهان مربوط به فوالد و آلیاژهای فوالدی بوده و مصرف فلزات دیگری
مثل ،آلومینیوم ،سرب ،روی و … کمتر از  % ۵میباشد صنعت فوالد به عنوان یکی از مهمترین صنایع تأثیرگذار
در رش�د اقتصادی همه کشورها ،علیالخصوص کش�ورهای در حال توسعه شناخته میشود .طبــق آمــار
انجمــن جهانــی فـوالد ،کمتـر از  ۷۰کشــور در زمینــه تولیـد فـوالد فعــال هسـتند و کشـورهای
بی بهـره از ایـن صنعــت یــا بایـد از پیشـرفت خـود چشـم پوشـی کننـد و یـا بایـد بـه کشـورهای
تولیـد کننـد وابس�ـته شـوند .در حـال حاضـر ظرفيـت س�ـاالنه توليـد فـوالد خام در کشـور نزديـک
بـه  ۳۰ميليـون تـن اسـت و برابــر ســند چشــم انداز  1404مقــرر گشــته اســت تــا ظرفیــت
تولیــد فـوالد کشــور تــا پایــان ســند بــه سالی  55میلیـون تـن و حداقـل سـرانه مصـرف ،بـه
 421كیلوگـرم برسـد.
مطابق با شکل ، 2در ســال  2019ایــران بــا تولید  25.6میلیون تن فوالد خام با ســه رتبــه صعــود از

جایــگاه ســیزدهم تولیــد فـوالد بــه جایــگاه دهــم رســید .چین با تولید  996.3میلیون تن سهم 53
درصـدی از تولیـد جهانـی فوالد را در اختیـار دارد در حالـی کـه هنـد با تولید  111.2میلیون تن در رتبـه دوم
تنهـا بـه تولیـد  6درصـدی از فـوالد جهانـی میپـردازد.

شکل  -2سهم کشورهای مهم تولید کننده فوالد جهان [ ]4
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طبـق گـ�زارش انجمـن جهانـی فـ�والد ایـران در
بیـن کشـورهای صادرکننـده فـوالد نیـز توانسـته
بـ�ا صـ�ادرات  9.3میلیـ�ون تـن در س�ـال ۲۰18
جایـگاه شـانزدهم کشـورهای صادرکننــده فـوالد
را بـه دسـت آورد در حالــی کـه در ایـن جــدول
چیــ�ن ،ژاپــن ،روس�ــیه و کــ�ره جنوبـی بـه
ترتیــ�ب هــر یــک بــ�ا  33.3 ، 35.8 ، 68.8و
 30.1میلیـون تـ�ن در جایگاه هـای اول تـا چهـارم

صادرکننـدگان فـوالد جهـان قرار دارند .چالش های
صنعت فوالد به طور خالصه به شرح ذیل است:
 تنــ�وع پاییــ�ن محصــ�والت و بازارهــ�ایصادراتــ�ی :به نح�وی کــه عمــ�ده صــادرات
فــوالد کشــور % 69.8را فــوالد میانــی (بیلــت،
بلــ�وم و اس�ــلب) و  % 30مابقــ�ی را مجمــوع
مقاطــع طویــل فــوالدی و انــواع ورق تشــکیل
می دهــد.

 زیرســاخت های صنعت فوالد :مشــکالت مرتبــط بــا حمــل و نقــل ریلــی ،کمبــود آب و بــرق مشکالت مرتبط با عوامل تولید و افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام شده پایین بودن عیار سنگ های معدن کاری افزایش هزینه اتمام ذخایر معادن و پراکندگی معادن زغال سنگ جانمایی نامناسب کارخانجات تولید فوالد پایین بودن مصرف قراضه به دلیل نوع تولید فوالد کشور و کمبود قراضه وابستگی وارداتی به مواد نسوز و پایین بودن کیفیت مواد نسوز داخلی تح�والت فناوران�ه و کاه�ش مص�رف ف�والد در جه�ان ( گس�ترش بکارگی�ری م�واد پیش�رفته جایگزی�ن25
فوالد نظیر کامپوزیت ها )
 -انحصار در حلقههای تولید ورق و تیرآهن

 ساختار رقابت و مدیریت به هم پیوسته ظرفیت سازی بیش از نیاز ع�دم تمایل به س�رمایه گ�ذاری جهت ارتق�اء کارایی ان�رژی نظیر تولید ب�رق از بازیافت ح�رارت به دلیلقیمتهای ناچیز و یارانه های انرژی
 تعدد قوانین و مقررات و دستورالعمل های بلند مدت -بی ثباتی قیمت محصوالت فوالدی و عدم شفافیت برای فوالد سازان در جهت انجام برنامه ریزی

راهکارهای پیشنهادی در این عرصه عبارتند از:

 گسترش پهنه های اکتشاف و همکاری سازمان زمین شناسی اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن  ،آهن اسفنجی و قراضه مکان یابی دقیق برای ایجاد واحدهای جدید تولید فوالد و محصوالت فوالدی ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه جهت تولید مواد نسوز مرغوب و با کیفیت تخصیص به موقع بودجه های عمرانی جهت تحریک تقاضا و ارتقاء کارایی مصرف انرژی افزایش کیفیت و تنوع محصول جهت دسترسی به بازارهای جهانی افزایش خطوط ریلی در مناطق معدنی و تولیدی فوالد استفاده از آبهای بازیافتی و ایجاد چرخه های های آب در کارخانجات احداث نیروگاه هایی با بازده باال ،بازیافت حرارت جهت تولید برق و سایر روشهای نوین تولید برق تجمیع قوانین و تدقیق آئین نامه و اتخاذ روشهای قیمت گذاری مشخص و شفاف -2مصرف انرژی در صنایع تولید فوالد
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مطابق با اطالعات شرکت ملی گاز رسانی میزان مصرف گاز طبیعی در صنعت فوالد مطابق با نمودار شکل  3از
 10751میلیون متر مکعب در س�ال  1397با متوسط  % 8.5رشد سالیانه به  13733میلیون متر مکعب در سال
 1399افزایش یافته است.

شکل  -3روند مصرف گاز طبیعی در صنعت فوالد در سه سال گذشته و پیش بینی ادامه روند تا  ]5 [ 1404و [ ] 6

در س�ند گاز طبیعی مصوب ش�ورای عالی انرژی ،سقف گاز قابل تخصیص به واحدهای فوالد حدود  42میلیون
مت�ر مکع�ب در روز ( مع�ادل  15330میلیون متر مکعب در س�ال) خواهد بود که م�ازاد گاز طبیعی مورد نیاز
میبایس�ت از محل اصالح و بهینه س�ازی مصرف س�وخت تامین گردد .در شکل  4سهم استان های مختلف
از تخصی�ص گاز طبیع�ی جهت تولید ف�والد را در س�ال 1397مالحظه مینمایید .بی�ش از  % 75آن مربوط به
استانهای کم آب اصفهان ،خوزستان ،هرمزگان و کرمان میباشد و سهم استان اصفهان  % 40از مصرف کل است.

شکل  -4سهم استان های مختلف کشور از تخصیص گاز طبیعی جهت تولید فوالد[ ] 7

براي توليد هر تن فوالد محصول بدون در نظر گرفتن فرآوري مواد اوليه و جابجايي حدود  650تا  750معادل
متر مكعب گاز طبيعي انرژی مورد نياز است و در نتیجه شدت مصرف انرژی این محصول بیشترین مقدار در بین
صنایع انرژی بر در جهان می باشد که همواره پتانسیل نگهداشت انرژی زیادی را داراست .پتانسیل نگهداشت
انرژی از جمله عوامل موثر در فرایند توسعه اقتصادی به شمار می رود .در جدول  5و شکل  5پتانسیل کاهش
مطابق با فرآیندهای مختلف تولید نمایش داده شده است.
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شدت مصرف موجود

شدتمصرفقابلتحقق ظرفیت فعلی

فرآیند

()m3 of natural gas

کک سازی
زینترسازی

-27
52

-44
45

440

()Milion tone( )Milion tone( )m3 of natural gas

3/7
5/6

1/6
2/7

350

3/75

3/6

-4

3/6

2/3

1

14

گندله سازی

15

کوره های احیاء

370

280

100

63

کوره بلند

فوالد سازی اکسیژنی

20

نورد

56

کوره قوس الکتریک

میزان تولید

48

32/7

4

29-6

5

30/3
41/8

جدول  -5پتانسیل کاهش مصرف انرژی در فرآیندهای مختلف فوالد ] [9

41/5
26/4
22/4
17/5

شکل - 5مصرف ویژه انرژی در فرایندهای مختلف تولید فوالد[ ] 9

 -3روش های تولید فوالد
فـوالد در جهـان بـه دو روش کـوره بلنـد (کنورتـور ا کسـیژنی) و قـوس الکتریکـی یـا القایـی تولیـد
می شـود .ایـن دو روش بـرای تولیـد خـام مـذاب مـورد اسـتفاده قـرار میگرد .در شکل  6زنجیره ارزش
تولید محصوالت فوالدی به طور خالصه نمایش داده شده است.
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شکل  -6زنجیره ارزش تولید محصوالت فوالدی[ ] 4

امروزه فن آوري هاي مورد استفاده در توليد محصوالت فوالدي در مراحل بعد از به دست آوردن فوالد مذاب،
يعني ريخته گري و نورد ،كم و بيش يكسان است .اما براي به دست آوردن فوالد مذاب يا خام ،از فن آوري هاي
مختلفي مي توان استفاده كرد .به طور كلي فوالد خام به دو روش توليد مي گردد:
 . 1تهي�ه آه�ن خام يا چ�دن مذاب در ك�وره بلن�د () BFو توليد فوالد در ك�وره هاي اكس�يژن پايه ،مانند
ذوب آهن اصفهان.
 . 2احياي مس�تقيم س�نگ آه�ن ()DRو ذوب آه�ن اس�فنجي ()DRIو قراضه در كورهه�اي الكتريكي از
قبيل قوس الكتريكي () EAFنظير فوالد خوزستان يا القايي( ، )IMFمانند مجتمع فوالد جنوب

الزم به ذكر است كه توليد فوالد از روشهاي ديگري نظير روش كوره باز نيز انجام ميگيرد كه حجم توليد آن در
جهان بسيار محدود است.
ف�والد ب�ا اس�تفاده از روش  BOFمص�رف ان�رژي پايي�نت�ري ( 19/8- 31گي�گاژول ب�ر ت�ن) در مقايس�ه با
روش26-42( OHFگيگاژول بر تن) دارد.
روش دوم توليد فوالد ،اس�تفاده از كوره هاي الكتريكي و ذوب مجدد قراضه آهن و فوالد ميباش�د .در اين روش
توليد كك ،محصول چدن و مراحل توليد فلز مذاب حذف ميش�وند كه منجر به مصرف انرژي پايينتر ميش�ود.
هر چند مواد معدني آهن به ميزان زيادي در طبيعت وجود دارند ،اما توليد فوالد بر پايه بازيابي قراضه ها ،نيازمند
انرژي و منابع كمتري است ولی به دلیلی افزايش تقاضاي روزافزون فوالد ،فوالدهاي بازيابي شده به منظور بر آورده
كردن نياز جهاني كافي نيستند.
چين باالترين س�هم فوالد با كورههاي اكس�يژن پايه ،ايران با بيشترين سهم توليد با كورههاي قوس الكتريكي و
اوكراي�ن باالتري�ن توليد را با كورههاي زيمنس مارتين دارد % 85 .تولید فوالد کش�ور از روش قوس الکتریکی و
 % 15از روش کوره بلند تهیه میگردد.
 -4راهکارهای كاهش انرژي مصرفي و آلودگي هاي زيست محيطي در توليد فوالد
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صنع�ت فوالد در طي  5دهه اخير قدمهاي بزرگي براي
كاه�ش انرژي مصرفي ب�ه ازاي هر تن فوالد برداش�ته
اس�ت و تحقيقات زي�ادي به اين موض�وع پرداختهاند.
نتايج مطالعه ميانگينهاي جهاني انرژي مصرفي ،حاكي
از كاه�ش قابل مالحظه ميانگين ان�رژي مصرفي از 63
گيگاژول در س�ال  1950به  18گي�گاژول بر تن در دهه
گذش�ته بود .از داليل عم�ده اين كاهش ،م�يتوان به
جايگزين�ي ك�ورهه�اي اكس�يــژن پاي�ه ب�ه ج�اي
ك�ورههاي زيمنس مارتين ،افزاي�ش توليد با كوره هاي
قوس الكتريكي و اس�تفاده از تكنول�وژيهاي بازيابي
انرژي اش�اره كرد .براس�اس گزارش آژانس بين المللي
ان�رژي ،صنع�ت آه�ن و ف�والد تقريب� ًا  5- 4درصد از
دي اكسيدكربن جهان را انتشار ميدهد.
از جمله راهکارهای كاهش انرژي مصرفي و آلودگيهاي
زيس�ت محيطي در توليد فوالد میتوان به موارد ذیل
اشاره نمود:
ـ توس�عه روش س�رد ك�ردن خش�ك كك :به
طور مرس�وم ،دم�اي كك داغ در محفظه كك س�ازي
 950-1050درج�ه س�انتيگـــراد اس�ت ك�ه براب�ر
 35 -40درصد ميزان حرارت مصرف ش�ده در فرآيند
ككسازياست.بابكارگيريروشسردكردنخشككك
ميتوان در حدود  80درصد از حرارت كك داغ را بازيابي
نمود .بر اين اس�اس ،در فرآيند سرد كردن خشك يك

ت�ن كك داغ ،ميتوان  0/45-0/6تن بخار توليد كرد .در
پايان سال  2005سهم روش خشك كردن سرد كك در
چين حدود  30درصد بود ولي س�هم استفاده از آن در
سال  2007به  45درصد رسيد.

ـ توربين بازيابي فش�ار گاز باالي كوره (:) TRT

اين دس�تگاه يك توربين بازيابي انرژي اس�ت كه از آن
براي تبديل انرژي فشاري و انرژي حرارتي گاز خروجي
از انتهاي بااليي كوره بلند به انرژي مكانيكي ،به منظور
به حركت درآوردن ژنراتور توليد برق استفاده مي شود.
درتوليد فوالد با كوره هاي دمش�ي ،افزايش فش�ار در
باالي كوره به طور س�ودمندي منجر ب�ه بازيابي انرژي
ميشود .در صورت استفاده از توربينها مي توان حدود
 30درصد انرژي بازيابي شود.

ـ تزري�ق پودر زغال ب�راي كوره هاي دمش�ي:

ب�ا جايگزين�ي زغ�ال ب�ا كك در ك�ورههاي دمش�ي
ميتوان آلودگيهاي زيست محيطي ناشي از توليد كك
را كاهش داده و بازگشت سرمايه را از تفاوت قيمت كك
و زغ�ال فراهم كرد .همچنين كاه�ش ذخاير زغالهاي
كك ش�و با كيفيت و قيمت باالي كك ،توليدكنندگان
آه�ن و فوالد را مجبور به جس�تجو در توليدات بر پايه
كربن به منظور كاهش در مصرف كك كرده است.

ـ حذف تجهيزات سطح پايين و معرفي روش هاي
جديد :مصرف انرژي در واحدهاي كوچك در حدود 1/5

برابر واحدهاي متوسط و بزرگ است .زمان اجراي برنامه
 5س�اله توس�عه براي ذخيره ان�رژي و كاهش آلودگي
در چي�ن ،تجهيزات و ظرفيتها افزايش داده ش�دند و
استفاده از تكنولوژيهاي جديد شدت گرفت .به طوري
كه در سال  2007تعداد كوره هاي دمشي با ظرفيت 2000
مت�ر مكعب برابر  63يعني  17تا بيش�تر از س�ال 2005
بود و ظرفيت توليد  35درصد افزايش يافت .در س�ال
 ،2007ان�رژي مصرف�ي كل ،آب ت�ازه و انتش�ار دي
اكسيدگوگردبهازايهرتن 4/5، 24، 8درصددرمقايسهبا
، 2005كاهش يافت.

 بقاي ذخايرمعدني :بازيافت قراضه فوالد به عنوانابزاري مؤثر در بقاي ذخايرمعدني به شمار مي آيند .اين
روش از لح�اظ اقتصادي براي تولي�د كنندگان فوالد و
همچنين براي مديريت ذخاير معدني آهن بس�يار حائز
اهميت اس�ت .اس�تفاده از اين روش ،مصرف كاني هاي
با ارزش از قبيل كانه آهن ،زغال س�نگ ،س�نگ آهك
و آب را ب�ه مي�زان زيادي كاهش مي ده�د .به ازاي هر
تن متريك فوالد توليد ش�ده از قراضه ها 1/5 ،تن كانه
آه�ن 0 /5 ،تن زغال س�نگ 0/054 ،تن س�نگ آهك،
محفوظ باقي مي ماند .قراض�ه هاي فوالد به طور كامل
قابل بازيافت هس�تند و طي فرآيند بازيافت از كيفيت
آن كاسته نمي شود .به اين ترتيب ،ميتوان آن را بارها
و بارها بدون افت كيفيت بازيافت كرد.

ـ ايج�اد ش�بكه زنجيرهاي بازياب�ي در صنعت
فوالد :هدف از ايجاد شبكه زنجيرهاي ،بازيابي گازهاي  -صرفه جويي در انرژي :اس�تفاده از قراضه فوالد،

خروجي كوره دمشي ،مبدل ها ،كورههاي كك سازي و
تحقق بخشيدن انتشار گازدر حد صفر است.

 دفن و ذخيره دي اكسيدكربن در صنايع فوالدو آهن :دفن و ذخيره دي اكسيد كربن فرآيندي است
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در مقايسه با توليد فوالد از مواد خام ،به طور قابل توجه
انرژي مصرفي را كاهش مي دهد .زيرا در مقايسه با قراضه
فوالد ،كه موادي آماده براي تغذيه كوره قوس الكتريكي
جهت توليد آسانتر و سريعتر فوالد ميباشند ،انرژي
بس�يار زيادي صرف اس�تخراج ،حمل و نقل و فرآوري
مواد مورد نياز مي شود .با توليد يك تن فوالد از قراضه
ف�والد 14.3 ،گی�گاژول در مصرف ان�رژي صرفه جويي
ميشود.

كه درآن  CO2منتشر ش�ده واحدهاي انرژي سوخت
فسيلي يا پااليش�گاه هاي نفتي ،دفن شده و در زمين
ذخيره ميش�ود .ذخيره  CO2ش�امل متراكم سازي و
س�پس انتقال آن توسط خطوط لوله (يا توسط كشتي،
در صورت دور بودن محل ذخيره) به يك محل مناسب  -حفاظت محيط زيس�ت :توليد فوالد از كانه خام،
است.
انتش�ار گازهاي گلخانهاي را به همراه دارد .استفاده از
قراضه فوالد ،انتشار اين گازها را به ميزان  %85كاهش
 مزاياي زيست محيطي بازيافت قراضه و استفاده از م�ي دهد .همچني�ن نياز به اس�تخراج (مع�دن كاري،باطل�ه برداري و حفاري) و ف�رآوري مواد معدني را كه
ذرات باطله
آلودگي هاي آب و هوا را به همراه دارند نيست.

قراضه ف�والد در صنعت ف�والد به بهتري�ن منبع مواد
خام تبديل شده است ،زيرا از لحاظ اقتصادي و زيست
محيطي بازيافت فوالد فرسوده سوددهي بسياري را به
دنب�ال دارد .در اين زمينه ،به مقايس�ه اي ميان منافع
حاص�ل از توليد فوالد از طريق بازياف�ت و توليد آن از
كانه آهن پرداخته شده است.

اس�تفاده از سرباره هاي فوالد در هر زمينهاي (مانند
صنعت ساختمان ،جاده س�ازي) را مي توان از لحاظ
زيس�ت محيطي مورد بررس�ي قرار داد ،زيرا حذف
انرژي مورد نياز براي استخراج آگرگات هاي طبيعي
و اثرات منفي ناشي از معدن كاري (نشست در سطح
زمي�ن) را در پ�ي دارد .كاربرد س�رباره ه�اي فوالد
عبارتست از :بتن آماده ،محصوالت بتني ،زيرسازي
و روس�ازي جاده ها ،پركنندگي ،مواد س�يمانكاري،
باالس�ت خطوط ريلي ،مواد پوششي براي زباله هاي
دفن شده روزانه ،مصالح سقف سازي و موارد مشابه.

کمبــ�ود آهــ�ن قراضــ�ه یکــ�ی دیگــر از
مش�ــکالت تولیــد فــوالد طــی ســال های
آینــده اس�ــت .بــرای ایــن منظــور چنــد
راهــکار در نظــر گرفتــه ش�ــده اس�ــت از
جملــه :های ق�وس الکتریکی و القایی ،اس�تفاده
ازآهن اسفنجی به جای آهن قراضه در کوره توجه به
تولید آهن قراضه از منابع داخلی (بازیافت خودروهای
فرس�وده ،بازیافت وس�ایل خانگ�ی) و جلوگیری از
صادرات آهن قراضه و واردات آهن قراضه

واح�د های صنعتی میتوانند با اجرای راهبردهای زیر ،کارآیی فرآیند تولید را افزایش دهند و در
صورت نیاز خطوط تولید خود را اصالح نمایند.
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 .1تغییر ریخته گری قالبی به ریخته گری پیوسته
 .2استفاده از سنگ معدن هماتیت به جای سنگ آهن مگنتیت در فرآیند گندله سازی تا حد امکان.
 .3استفاده از تزریق کننده های چند کاره برای ورودی سوخت ،اکسیژن و کربن.
 .4استفاده از سنسورها در کلیه مراحل تولید برای بهبود بازدهی.
 .5پیش گرمایش گندله با استفاده از حرارت دودکش کوره.
 .6تنظیم میزان سوخت و هوا در مشعل کوره ها.
 .7انجام فرایند ذوب در غیر ساعات پیک در کارگاههای کوچک که ذوب دائم ندارند.
 .8استفاده کامل از ظرفیت کوره ذوب.
.9تدوین برنامه منظم تعمیرات و نگهداری ( ) PMدستگاهها.
 .10پیش گرمایش مواد اولیه ورودی به کوره با استفاده از گازهای خروجی.
 .11بازیاف�ت ح�رارت گازه�ای داغ خروج�ی از دودک�ش ک�وره ذوب به منظور تهی�ه آبگرم و پی�ش گرمایش
هوای احتراقی( استفاده از رکوپراتور و یا ریژنراتور در کوره های مشعلی).
 .12کنترل دمای فوق ذوب در کوره های ذوب.
 .13کنترل دبی هوای ورودی به مش�علها برای جلوگیری از اکس�ید و به دما رس�اندن ه�وای اضافی و غیر قابل
مصرف در کوره ها.
 .14کاهش دمای هوای ورودی به کمپرسورها .
 .15نصب بانک های خازنی جهت بهبود ضریب قدرت.
 .16کاهش نشتی و کنترل سرعت کمپرسور با نصب محرکه دور متغییر.VSD
 .17کنترل سرعت فن های کارخانه با نصب محرکه دور متغییر.VSD .
 .18بارگذاری مناسب موتورهای . AC
.19بارگذاری مناسب ترانسفور ماتور.
 .20استفاده از ترانسفورماتورهای راندمان باال.
 .21کاهش دمای هوای ورودی کمپرسورها.

دمای هوای ورودی باالتر ،توان مکانیکی یا الکتریکی و در نتیجه انرژی مصرفی باالتری را در پی خواهد داشت .یک
راه بسیار ساده برای کاهش دمای هوای ورودی ،نصب لوله کشی برای اتصال کمپرسورها به بیرون از اتاق کمپرسور
خانه است که کمپرسور هوای ورودیش را از محیط بیرون بکشد .تجربه نشان داده است که استفاده از هوای سردتر
بیرون از کارخانه به جای هوای داخل می تواند تا شش درصد باعث صرفه جویی در توان کمپرسور شود.
 .22استفاده از فناوریهای نو
 راه اندازی سیستم تولید ترکیبی برق و گرما ( ) CHPبه منظور تأمین برق و بخار مورد نیاز. تولید برق از حرارت مازاد دودکش کوره ها. اس�تفاده از موتورهای الکتریکی با بازدهی باال و متناس�ب با بار .تحقیقات نش�ان داده اس�ت که حدود % 12انرژی مصرفی در صورت بکارگیری موتورهای با بازدهی باال ،قابل صرفه جویی خواهد بود.
 استفاده از کوره های ذوب با بازدهی باال. بکارگیری فناوری های جدید در فرآیند ساخت آهن. استفاده از فناوری  BOFبه جای OHB روش های کنترل هوشمند با استفاده از اتوماسیون صنعتی. -استفاده از روش احیای مستقیم برای تولید فوالد به جای روش کوره بلند.
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 -5نتیجه گیری
اهداف گس�ترده توسعه پايدار در صنعت فوالد به طور خالصه عبارتند از :توسعه فرآيند به منظور حداكثرسازي
بازده�ي و كمينه س�ازي توليد مواد زائد و باطله ،كاهش گازهاي گلخان�ه اي در فرآيند با صرفه جويي در مصرف
انرژي،كاهش انرژي مصرفي در فرآيند ،تعيين مقررات زيست محيطي و ساختار توليد ،افزايش بهره وري در صنايع
توليد كنسانتره آهن،كاهش خطر انتشار دي اكسيد كربن يا دفع دي اكسيد كربن ،تبديل آالينده ها و مواد زائد به
محصوالت جانبي.
مهمتری�ن عامل پایین ب�ودن بهرهوری انرژی در ایران ،مداخله قیمتی در بازار انرژی و پایین نگه داش�تن قیمت
حاملهای انرژی اس�ت .افزایش بهرهوری در اقتصاد مس�تلزم اصالح س�اختارها و سیاس�تها در جهت کاهش
انحصارات ،افزایش شفافیت و رقابت در اقتصاد ،کاهش دخالتهای قیمتی ،اجتناب از حمایتهای غیرهدفمند و
بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی دولت ،خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی و کاهش تصدی گری دولت
است.
با توجه به س�ند تولید و عرضه گاز طبیعی مصوب ش�ورای عالی انرژی و محدودیت های تخصیص گاز طبیعی به
منظور توس�عه صنایع از جمله صنایع انرژی بر ارتقاء کارایی انرژی ضرورتی غیر قابل اجتناب اس�ت و مهمترین
محرک ارتقاء کارایی انرژی در صنعت فوالد راه اندازی هر چه سریعتر بازار انرژی و محیط زیست و تجمیع قوانین
و تدقیق آئین نامه و اتخاذ روشهای قیمت گذاری مشخص و شفاف انرژی در صنعت فوالد می باشد.

مراجع:

[  ] 1جداول آماری کارگاههای صنعتی باالی 10نفر کارکن سال  1397کل کشور ،طرح سرشماری مرکز آمار
[  ] 2طرح سرشماری انرژی کارگاههای صنعتی باالی 50نفر کارکن سال  1396کل کشور ،مرکز آمار
[  ] 3ترازنامه انرژی وزارت نیرو در سال 1397
[  ] 4گ�زارش تحلی�ل زنجیره ارزش و ارائه بس�ته سیاس�تهای ارتق�ای توان رقابت پذیر صنعت فوالد در کش�ور  ،طرح تدوین سیاس�ت های
صنعتی ،معدنی و تجاری ایران ، ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،آبان 1399
[  ] 5استعالمی از شرکت ملی گاز رسانی در سال 1399
[  ] 6سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی ،مصوب شورای عالی انرژی سال 1399
[  ] 7ترازنامه هیدروکربوری وزارت نفت در سال 1397
[  ] 8به�ره وري ان�رژي و كاهش انتش�ار دي اكس�يدكربن در صنعت فوالد با محور توس�عه پايدار ،انجمن آهن و فوالد ،س�مپوزیوم فوالد ،93
فردیس نخعی ،مهدی ایران نژاد ،یزد اردکان ،اسفند 1393
[  ] 9کاهش مصرف انرژی در صنایع آهن و فوالد ،علی آزادمهر ،شماره  3نشریه بهسو ،شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ،مرداد 1399
[  ] 10گزارشات آژانس بین المللی انرژی IEA

محاسبهی ردپــای کربـن
ساناز عاروان  -کارآمــوز

اجمــاع علم�ی در مورد تغییرات

آب و هوای�ی ای�ن اس�ت ک�ه:

“آب و ه�وا در حال تغییر اس�ت و ای�ن تغییرات تا حد

زی�ادی ناش�ی از فعالی�ت های بش�ری اس�ت” .اصلی

تری�ن عامل موث�ر در تغییر آب و هوا  ،می�زان گازهای ردپـ�ای کربــن محص�ول (  ) PCF1وس�یله ای برای
گلخانه ای  -مانند دی اکس�ید کربن  -در اتمس�فر و به اندازه گیری  ،مدیریت و ارتباط انتش�ار گازهای گلخانه
عبارتی دیگر س�رعت انتشار گازهای گلخانه ای توسط

فعالی�ت ه�ای انس�انی در جو اس�ت .رد پ�ای کربن به
گاز های گلخانه ای منتش�ر شده به صورت مستقیم و

یا غیر مس�تقیم در جو توسط یک فرد ،تولید یک کاال،

سازمان و  ...گفته می شود .برای محاسبه ی رد پای کربن
تمامی گازهای گلخانه ای منتشر شده در هر مرحله که

برای یک فرایند الزم است و یا هر مرحله از طول عمر را

( با در نظر گرفتن ضرایب تبدیل) باهم جمع می کنیم .در
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ای ( ) GHG2مرب�وط ب�ه کاال و خدمات اس�ت .رد پای
کربن بر اساس ارزیابی چرخه زندگی ( )LCA 3است و بر
یک موضوع گرم شدن کره زمین تمرکز می کند .تعداد
فزاینده ای از ش�رکت ها میزان کربن محصوالت خود را
تعیین می کنند .این ش�رکت ها به دالیل متعددی این
تالش ها را انجام می دهند :افزایش شهرت بازار ،تعامل با
تامین کنندگان  ،مشتریان و سایر ذینفعان  ،و اولین قدم
برای ایجاد یک اثر زیست محیطی جامع تر.
برای محاسبه ی رد پای کربن سازمان ها و افراد مختلفی
چندین متد ارائه کرده اند و اس�تاندارد هایی نیز در این
زمینه وج�ود دارد .ب�رای مثال در اکتب�ر GHG 2011
پروتکل 4اس�تانداردی برای محاس�به ی رد پای کربن
ایجاد ک�رد PAS5 2050 ،نیز ب�ا در نظر گرفتن رد پای
کربن باز نگری شد و متدولوژی خود را برای انالیز رد پای

طول عمر و یا طی تولید یک محصول گاز های مختلفی
مثل متان ،کربن دی اکسید و نیتروژن دی اکسید ممکن
اس�ت منتشر ش�ود ،هر یک از این گاز ها میزان گرمای
متفاوت�ی را ب�ه دام می اندازند و ب�ه میزان مختلفی در
گرمای�ش زمین اثر دارند به همین دلیل برای ایجاد یک
پارامتر مناسب جهت مقایس�ه و تحلیل اثر گلخانه ای
تمام�ی گاز ها برمبن�ای معادل جرم کربن دی اکس�ید کربن ارائه داد همچنین اس�تاندارد  ISO 14067در این
زمینه در حال توسعه است.
گزارش می شوند.

شکل -1برخی از استاندارد های موجود برای مدل های محاسبه ی رد پای کربن
1-Product Carbon Footprint
2-Greenhouse gas
3-Life Cycle Assessment
-4سازمانی که استانداردها ،راهنمایی ها ،ابزارها و آموزش هایی را برای مشاغل و دولت برای اندازه گیری و مدیریت گرمایش زمین ارائه می دهد.
5-Publicly Available Specification (PAS) 2050

م�یتوان گفت دو روش اصلی برای محاس�به ی رد پ�ای کربن وجود دارد و دیگر روش های موجود اس�اس کار

یکس�انی با یکی از این دو روش دارند و تنها در جزئیات تفاوت هایی دیده میش�ود .در این گزارش این دو روش
کلی معرفی و سپس یکی از مدل های محاسبه ی رد پای کربن که توسط سازمان Carbon Trust 6ارائه گردیده
به تفصیل شرح داده میشود.

روش  PAS2050نمونه ای از مدل فرایند اس�ت .مدل فرایند یک رویکرد

از پایین به باال اس�ت .این مدل تمامی فرایندهای چرخه عمر محصول ،از

تولید تا دفع را در نظر می گیرد و به همین دلیل ،دقیق ترین مدل فرض می شود .مدل فرآیند

م�ی تواند دقیق تر از مدل ورودی-خروجی در س�طح خاص محصول باش�د  ،به عن�وان مثال  ،اگر تولید کننده
محصول از منابع کم کربن اس�تفاده کرده است ،ردپای تولید ش�ده نشان دهنده این امر است .این روش نیاز به

اطالعات دقیق در مورد کل چرخه عمر محصول دارد ،بنابراین از نظر زمان و میزان محاس�بات بس�یار هزینه بر

اس�ت .یک مش�کل عمده در مدل فرآیند این اس�ت که داده های مورد نیاز اغلب در دس�ترس نیستند و باعث
کاهش عدم دقت می شود .این عدم دسترسی ممکن است مثال به این دلیل باشد که تأمین کننده ای نمیخواهد
اطالعات مربوط به فرایندهای تولید خود را فاش کند بنابراین برای مقیاس بزرگ این روش غیر عملی میباشد.

البته در س�طح خرد و برای تحلیل یک محصول خاص مدل فرآیند می تواند دقیق تر از مدل ورودی-خروجی

باشد .به عنوان مثال  ،اگر تولید کننده محصول از منابع کم کربن استفاده کرده باشد  ،ردپای محاسبه شده با این

مدل نشان دهنده این امر خواهد بود.

روش�ی که توس�ط  PLCانگلستان استفاده می ش�ود بر اساس مدل
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ورودی-خروجی است .این مدل رویکرد باال به پایین دارد و با استفاده

از ش�دت کربن  ،بر حس�ب کیلوگرم دی اکسید کربن در هر پوند مصرف شده ،ردپای کربن را برای یک محصول

در واحد قیمت تعیین می کند PLCUK .یک سیستم طبقه بندی خودکار ایجاد کرد تا محصول را به یک دسته

اختصاص دهد ،سپس هزینه محصول در شدت کربن آن دسته ضرب میشود و رد پای کربن محاسبه می شود.
این سیس�تم کام ً
ال خودکار است ،بنابراین هزینهی محاسباتی پایین و زمان بسیار کمی الزم است .این سیستم

برای محاس�به به اطالعات کمی در مورد تولید محصول خود نیاز دارد و میتواند کاتالوگهای بزرگ داده را در

مدت زمان کوتاهی ایجاد کند.

هم�ه انتش�ارات گازهای گلخانهای با جرم اندازه گیری می ش�ود و با اس�تفاده از

ضرایب  100ساله گرمایش جهانی (  ) GWPاز هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوا

( ) IPCC7ب�ه انتش�ارات مع�ادل  CO2تبدیل می ش�ود .به عنوان مث�ال ،ضریب  GWPمتان  21اس�ت ،زیرا

 1کیلوگرم متان دارای پتانسیل گرمایش جهانی  21کیلوگرم  CO2است.

 -6یک کمپانی برای کمک به مشاغل و دولت برای کاهش آالیندگی
34

7-Intergovernmental Panel on Climate Change

جدول  -1مقایسه اثر گاز های مختلف در گرمایش زمین در مقایسه با کربن دی اکسید

تعیی�ن مرزه�ا برای اندازه گیری رد پای کربن برای تعیین میزان دقت روش ضروری اس�ت .تعیین مرزها به این
مسئله اشاره میکند که آیا اندازه گیری رد پای کربن باید شامل انتشارات غیرمستقیم که در فرایندهای تولید

باالدستی اتفاق می افتد باشد یا فقط انتشار مستقیم در محدوده سازمانی باشد و انتشارات غیر مسقیم را تا کجا

و چه مرحله ای در نظر گرفت .برای کمک به تعیین منابع انتشار مستقیم و غیر مستقیم  ،بهبود شفافیت و ارائه
ابزار مفید برای انواع مختلف س�ازمان ها  ،اغلب از “محدوده” های مختلف انتش�ار (محدوده اول  ،محدوده دوم

و محدوده س�وم) اس�تفاده می ش�ود .این محدوده ها به گونه ای طراحی شده اند که اطمینان حاصل کنند یک
شرکت دو بار انتشار گازهای گلخانه ای را حساب نمی کند و امکان انتشار گازهای گلخانه ای را در کل مراحل در
نظر میگیرد.

حوزه اول به انتش�ارات مستقیم،حوزه دوم مربوط به انتشارات غیر مستقیم مرتبط با برق مصرفی و حوزه سوم
مربوط به انتشارات غیر مستقیم که در مراحل مختلف زنجیره ی تامین مانند توزیع کاال رخ می دهد است.
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شکل-2حوزه های مختلف در تولید االینده برای تولید یک محصول

س�ازمان  ، Carbon Trustبا کار بر روی تجزیه و تحلیل
زنجی�ره تامین  ،روش�ی را برای تخمین مع�ادل کربن کل

انتشار گازهای گلخانه ای ( )GHGیک محصول در طول چرخه عمر آن از مصرف مواد اولیه مورد استفاده در
تولید  ،تا دفع محصول نهایی (به استثنای گازهای گلخانه ای هنگام استفاده) توسعه داده است.

این روش به مشاغل این امکان را می دهد تا میزان انتشار گازهای گلخانه ای را در زنجیره تامین محصول تعیین
کنند .از طریق توسعه یک برچسب ردپای کربن و نمایش آن بر روی محصوالت اطالعاتی در مورد ردپای کربن
یک محصول در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد که می تواند در تصمیم گیری آنها اثر گذار باشد .در دراز

مدت  Carbon Trust ،انتظار دارد که توسعه برچسب رد پای کربن منجر به تغییر رفتار در بازار شود.

این روش شامل پنج مرحله اصلی برای محاسبه انتشار گازهای گلخانه ای از زنجیره تأمین است .مراحل باید به

ترتیب تکمیل شوند.
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آالیندگی

در این مرحله درک عمیق تری از محصول شامل نوع مواد اولیه مورد نیاز  ،فعالیت های

تولیدی مورد نیاز برای تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی  ،ضایعات محصوالت تولیدی

و ملزومات ذخیره سازی و حمل و نقل بین هر مرحله فرآیند تعیین و شرح داده میشود .برای دستیابی به یک

نمای اولیه از چرخه عمر محصول  ،به منابع داخلی اطالعات نیاز است .منابع داخلی مناسب برای این امر ممکن
است شامل اطالعات گرفته شده از تکنسین محصول  ،مدیر تولید و رئیس لجستیک و توزیع باشد.

در این مرحله نقشه فرآیند زنجیره تامین محصول ،همه ورودی ها خروجی ها و فرایندهای

واحد مورد تجزیه و تحلیل و همچنین مبنایی برای جمع آوری داده ها و محاس�به جرم

معادل مشخص میشود .نقشه فرآیند باید شامل هر مرحله مهم و مواد اولیه باشد .هر ماده اولیه ممکن است یک
محصول نهایی از زنجیره تامین دیگر باشد .به عنوان مثال ،شکر یک ورودی برای تهیه شکالت است  ،اما شکر یک

محصول نهایی است که از نیشکر تولید شده است .بنابراین  ،برای اطمینان از اینکه هر مرحله فرآیند مربوطه گنجانده

شده است ،هر فرآیند مواد اولیه باید به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد تا زمانی که امکان شناسایی مواد اولیه ای که
دارای انتشار گازهای گلخانه ای صفر هستند وجود داشته باشد.

هنگام ساختن نقشه فرآیند  ،استفاده از یک رویکرد ساختارمند که به جلوگیری از از دست دادن مراحل مهم فرآیند
کمک می کند  ،مهم است و بررسی مراحل از ابتدا به انتها تولید محصول و برعکس آن ،راه خوبی برای جلوگیری از

در نظر گرفته نشدن مراحل است.

تعیین ش�رایط مرزی مناسب انسانی در نظر گرفته نشده اس�ت (آالیندگی ناشی از

بس�یار مهم است .نکته ی قابل تولید مواد غذایی)

توجه در این مرحله تعیین س�ایر محص�والت با ارزش مرزه�ای خروج�ی  -انتش�ار گازه�ای گلخان�ه ای از

تولید ش�ده در زنجیره تامین (محصوالت مش�ترک) خروج�ی ها باید تا جایی باش�د که محص�ول به واحد

است .در مرز های ورودی مهم است که اطمینان حاصل بازیافت ارسال می شود و یا زمانی که محصول مشترک

کنیم مواد اولیه ی محصول را تا جای امکان(مواد سازنده در زنجیره تأمین دیگر اس�تفاده می ش�ود .باید توجه

حداقل  90درصد جرم محصول نهایی) در نظر بگیریم و داش�ت که انتش�ار گازه�ای گلخانه ای هرگون�ه زباله
تحلیل رد پای کربن روی آن انجام دهیم.

(محصول غیر مفید) که در مراحل تولید محصول ایجاد

در تعیین مرز های از قسمت هایی که آالیندگی بسیار می ش�ود باید در تحلیل گنجانده شود ،به عنوان مثال

کمی دارند میت�وان صرف نظر کرد ب�رای مثال در این انتش�ار گازهای گلخانه ای ناشی از حمل زباله به محل

تحلیل آالیندگی انرژی مصرف شده توسط نیروی کار دفن زباله باید به محصول نسبت داده شود.

در این مرحله داده های اولیه و ثانویه مورد نیاز برای تراز جرم و محاسبه انتشار گازهای
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گلخانه ای ناشی از هر مرحله از فرآیند جمع آوری میشود .دادههای اولیه شامل میزان

مصرف هریک از مواد اولیه ،فرایندهای مورد نیاز تولید و دیگر اطالعاتی است که باید درون مجموعهی تولید
گردآوردی شوند و اطالعات ثانویه شامل اطالعاتی مانند شدت کربن در شبکه تولید برق کشورو ضرایب تبدیل

که معموال در پایگاه دادههای علمی موجودند.

ه�دف در ای�ن مرحل�ه ایجاد کوچک زباله بسیار مهم اس�ت زیرا بسیاری از تلفات

مدلی برای محاسبه تراز جرم و کوچک در زنجیره تأمین ممکن است پس از تجمع اثر

انتشار گازهای گلخانه ای از هر مرحله فعالیت فرآیند تجمعی قابل توجهی داش�ته باشند .هر مرحله تعادل

است .هنگامی که نقش�ه فرآیند کامل و داده ها برای جرم باید دارای محدوده سیس�تم خاص خود باش�د.
هر مرحله فرآیند موجود در نقشه فرآیند جمع آوری هنگامی که در محدوده سیستم قرار می گیریم ،از نظر

ش�د ،باید تعادل جرم برقرار ش�ود و جریان مواد را از جرم :ورودی = انباشت  +خروجی.

طریق نقش�ه فرآیند مورد نیاز ب�رای تولید یک واحد پس تراز جرم برای هر مرحله میزان آالیندگی و سپس
محصول نهای�ی ردیابی کند .تراز جرم ،مش�ابه روش معادل جرم کربن دی اکسید را محاسبه می کنیم که با

س�اخت نقش�ه فرآیند  ،به بهترین نح�و و به صورت این اعداد می توان پتانس�یل های کاهش آالیندگی را

ساختار یافته باید تکمیل ش�ود .تمام مراحل فرآیند در هر مرحله را یافت .در انتها می توان ردپای کربن هر
که دارای بیش از یک ورودی یا خروجی هستند  ،باید مرحله را جمع نمود تا برای هر محصول یک عدد برای

دارای تعادل جرم باش�ند .در نظر گرفتن جریان های رد پای کربن آن ارئه داد.

این پژوهش در سال  1396در میدان نفتی یاد آوران در استان خوزستان
توس�ط آقایان والیت زاده و دوازده امامی انجام ش�ده است .اطالعات در
س�اعات کاری و در خ�رداد ماه جمع آوری ش�ده و تمام�ی بخش ها از جمله مناطق عملیات�ی و بهره برداری،
فضای سبز ،کمپ های مسکونی و دفاتر اداری در نظر گرفته شده اند برای محاسبه ی رد پای کربن این میدان
از معادله ی  1استفاده شده است.
معادلـه 1
کل کربن منتشر شده،
که در آن
شده از سوخت بخش حمل و نقل و

کربن منتشر شده ناشی از مصرف برق،
کربن منتشر شده در صنعت است.

کربن منتشر

براي محاس�به مجموع انتشار دي اكس�يدكربن حاصل از سوخت هاي فس�يلي بخش حمل و نقل و صنعت از
معادله  ٢استفاده شده است.
معادلـه 2
میزان مصرف هر س�وخت بر حس�ب
در معادل�ه ی  ،2نش�ان دن�ده ی ه�ر حام�ل انرژی ای اس�ت.
ضریب فاکتور اکسیداس�یون کربن و  44/12نس�ب جرم
ضریب محتوای کربن س�وخت  iام،
تن
مولی کربن دی اکسید به کربن است.
انتشار كربن حاصل از مصرف برق ،انتشار غير مستقيم مي باشد .بنابراين ميزان انتشار دي اكسيدكربن حاصل
از مصرف الكتريسيته از معادله  ٣محاسبه شده است.
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معادلـه 3
براي محاسبه ردپاي كربن در بخش حمل و نقل بايد توجه داشت كه خودروهاي سبك و سنگين به دليل استفاده
از نوع سوخت هاي فسيلي (بنزين يا گازوييل) تفكيك شدند ،سپس از معادله  4استفاده با استفاده از ضرايب
موردنظر (فاكتور  Kg CO2/Lگازوييل و  Kg CO2/L ٣/٢بنزين انتشار ) ٢/٧محاسبه انجام گرديده است.
معادلـه 4
به طور كلي مجموع انتشار دي اكسيدكربن حاصل از مصرف برق ،مصرف ژنراتورها ،حمل و نقل در يك ماه به

 Kg CO2/L ، 5435478 Kg CO2/L 1072794.24و  Kg CO2/L 9342704به دست آمده است.
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علـم و
فناوری هـای
کشتی های آینده به
نویـن
صادر کننده برق تبدیل میشوند
کش�ور ژاپن در آینده ممکن اس�ت راه حلی برای گس�ترش
آینده سبز و پاک باشد .با استفاده از کشتی های انتقال انرژی
که نه سوخت های فسیلی ،بلکه انرژی الکتریکی با خود حمل
کرده و به سراسر جهان صادر می کنند!
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اما فعاالنی در کشور ژاپن در فکر ساخت یک کشتی
بزرگ هس�تند که از آنان برای انتقال انرژیهای پاک
ی�ا صادرات انرژی الکتریکی ب�ه نقاط مختلف جهان
اس�تفاده خواهند ک�رد و در این زمینه یک ش�رکت
ژاپنی مصمم به توس�عه پروژه و به ثمر رس�اندن آن
اس�ت تا تاثیر قابل توجهی بر حمل و نقل انرژیهای
پاک و تجدیدپذیر در سراسر جهان داشته باشد.
در ح�ال حاض�ر درص�د زی�ادی از انرژی جه�ان به
ش�کل نفت ،گاز و یا زغال س�نگ توس�ط کشتیها
جابجا میش�ود ،بنابراین اگر بخواهیم از حمل و نقل
سوختهای فسیلی فاصله بگیریم و جایگزینی برای
آن پیدا کنیم ،منطقی است که از کشتیها برای حمل
و نقل انرژی پاک و تجدید پذیر استفاده شود و دیگر

الزم نیس�ت برای تولید برق از س�وختهای فسیلی
اس�تفاده شود و از همان ابتدا انرژی قابل استفاده در
اختیار شما قرار میگیرد.
سه متخصص با سابقهای که مکمل یکدیگر هستند،
تصمیم دارند نیروهای خود را متحد کرده و ش�رکت
 PowerXرا با هدف تولید کشتیهای انتقال دهنده
انرژی آینده توس�عه دهند .پائولو س�روتی بنیانگذار
اولین س�ازنده باتری در مقیاس گیگا در اروپا ،س�زار
سنگوپتا از گوگل و همچنین مارک ترچک ،مدیرعامل
سابق سازمان محیط زیس�ت جهانی The Nature
 Conservancyکه یک چشم انداز بلندپروازانه برای
ژاپن و آینده سبز در این کشور دارند.

کشتی آنان که  ۱۰۰ Power ARKنام خواهد داشت ،اولین سری از خانواده  Power ARKخواهد بود و یک کشتی
تریماران که انرژی تجدیدپذیر را به سراسر ژاپن منتقل خواهد کرد .به گفته این شرکت ،استفاده از یک کشتی به
جای کابلهای برق زیر دریا برای انتقال نیروی باد دریایی به ساحل مقرون به صرفهتر است و زمان کمتری برای تجاری
سازی آن نیاز دارد و آسیبهای احتمالی ناشی از بالیای طبیعی یا لنگرهای کشتی هم از بین خواهد رفت.
کشتی  ۱۰۰ Power ARKدارای ظرفیت باتری بسیار زیادی است و میتواند تا  ۱۰۰باتری شبکهای را با خود حمل
کند که ظرفیتی حداکثر ۲۰۰مگاوات ساعتی دارند .برای این کشتی همچنین مسافت ۳۰۰کیلومتری با تکیه بر نیروی
الکتریکی پیش بینی شده است و در صورت اتمام شارژ در میانه مسیر ،از سوخت بیودیزل برای ادامه مسیر خود
استفاده خواهد کرد .پیش بینی شده است که این کشتی تا سال  ۲۰۲۵میالدی آماده استفاده و انتقال انرژی پاک
شود.
این تمام ماجرا نیست و  PowerXدر حال ساخت کارخانه تولید باتری در مقیاس گیگا در کشور ژاپن با خطوط تولید
خودکار است که باتریهای شبکه ای ،باتریهای دریایی و یا حتی باتریهای شارژ سریع ماشینهای برقی را تولید
میکند .برنامه این است که تاسیسات مذکور تا سال  ۲۰۲۸میالدی به ظرفیت تولید سالیانه  ۵گیگاوات ساعت برسد.
 39کشتی های آینده به صادر کننده برق تبدیل میشوند!
منبع:زیستآنالین

علـم و
جهان چگونه میتواند
فناوری هـای
سوختهای فسیلی را کنار بگذارد؟
نویـن

با توجه به ضرورت کنار گذاش�تن س�وختهای فسیلی،
سرمایهگذاریهای بزرگی در سطح جهانی صورت میگیرد
تا استفاده از انرژی پاک را گسترش دهند.
با نهایی ش�دن تعهدات ملی برای برگزاری نشس�تهای
جهانی پیرامون آب و هوا که در پاییز امس�ال در گالسکو
برگزار میشود ،تمرکز بر نیاز فوری به پیشرفتهای حوزه فناوری خواهد بود که میتوانند هزینههای دور
شدن از سوختهای فسیلی را کاهش دهند.
اخبار قابل توجهی در مورد این موضوع در راه اس�ت .اروپا به واس�طه یک برنام ه س�رمایهگذاری“ ،توافق
سبز”( )Green Dealخود را پشتیبانی میکند .چهاردهمین برنامه پنج ساله چین نیز بر صنعت سبز تکیه
دارد .به نظر میرسد که الیحه زیرساختی  ۵۵۰میلیارد دالری آمریکا نشان میدهد که اقتصادهای بزرگ،
بازی خود را پیش خواهند برد اما آیا واقعا دلیلی برای خوشبینی وجود دارد؟
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به گفت�ه “آژانس بینالملل�ی ان�رژی”( ،)IEAارائه
نس�ل بعدی فناوریهای کربن پایین تا س�ال ،۲۰۵۰
به پژوهش بیش�تری در زمینه انرژی پاک نیاز دارد.
همچنی�ن این کار ،نیازمند بودجه  ۹۰میلیارد دالری
در پروژههایی اس�ت که طی آن ،فناوریهای جدید
را میتوان در محیطهای مصرفکننده مورد بررسی
قرار داد .بدون هزینههای هنگفت ،دیاکسید کربن
جهان تا سال  ۲۰۵۰به صفر نخواهد رسید.
یک بررس�ی جام�ع در مورد هزینهه�ای عمومی و
توسعه نش�ان میدهد که اقتصادهای بزرگ در حال
کاهش دادن هزینههای باالی نوآوری در انرژی پاک
و کاه�ش دادن هزینهه�ای مربوط ب�ه فناوریهای
س�وختهای فس�یلی هس�تند .هزینه انرژی پاک
جهانی بین س�الهای  ۲۰۰۰تا  ۲۰۱۸چهار برابر شده
اما از س�ال  ،۲۰۱۰ب�ه طور متوس�ط  ۱۲میلیارد دالر
بوده اس�ت .تنها تعداد انگشتشماری از کشورها از
جمله چین ،آلمان ،کره جنوبی و انگلیس پس از ارائه
محرک اقتصادی ،سطح باالتری از هزینهها را تأمین
کردند.
این نظرس�نجی نشان میدهد که تعهد مالی کنونی
نه تنها بسیار کم است ،بلکه نمیتواند از تالشهای
سنتی متمرکز بر فناوریهایی که هزینههای تولید و
40
اس�تفاده از سوختهای فسیلی را کاهش میدهند،

دور شود .سرمایه عمومی صرفشده در فناوریهای
انرژی پاک تاکنون موفقیتآمیز بوده است و دولتها
باید برای تسریع در پیشرفت ،به نحوه استفاده از این
موفقیت بیشتر توجه داشته باشند.
چین و هند ،به عنوان بازیگران اصلی در هزینههای
مرب�وط به پژوهش و توس�عه ان�رژی عمومی جهان
ظاهر شدهاند .این روند جدید ،نویدبخش رشد آینده
هزینهه�ا از طریق رقابت جهان�ی در زمینه نوآوری
ان�رژی در اقتصادهای بزرگ اس�ت اما ش�رکتهای
دولتی و ش�رکتهای حوزه انرژی که یا به طور کامل
ی�ا تا ح�دودی متعلق به یک دولت هس�تند ،عقب
میمانند و در عوض ،درصد باالیی از بودجه پژوهش
را ب�ه دلیل جانب داری ش�دید و ش�تاب تالشهای
پیشین ،به انرژی فسیلی و انرژی هستهای اختصاص
میدهند.
شرکتهای تحت کنترل دولت در برخی از بزرگترین
اقتصاده�ای جهان ،ب�ر بخش انرژی تس�لط دارند،
ت انرژی
س�رمایهگذار اصل�ی در تولید و زیرس�اخ 
ملی به ش�مار میروند و س�هم بزرگی از هزینههای
پژوهش�ی ان�رژی عموم�ی را تش�کیل میدهن�د.
دادهه�ای به دس�ت آم�ده از برزیل ،روس�یه ،هند،
مکزیک ،چین و آفریقای جنوبی نشان میدهند که
شرکتهای دولتی حوزه انرژی این کشورها در سال

 ،۲۰۱۵بیش از  ۱۷.۷میلیارد دالر برای پژوهش در
حوزه انرژی هزینه کردند که حدود  ۵۵درصد آن
در پروژههای مربوط به س�وخت فسیلی از جمله
فناوریهایی برای افزایش تولید و برخی از آن ها
برای کاهش شدت کربن صرف شده است.
تجزیه و تحلیل آژانس بینالمللیانرژی در مورد
مسیرهای انتش�ار صفر نشان میدهد که بودجه
باقیمانده کربن جهان ،ب�ه غیر از هزینههایی که
در حال حاضر برای توس�عه مداوم میادین مورد
استفاده صرف میشود ،جای کمی برای اکتشاف و
توسعه نفت و گاز جدید باقی میگذارد .پژوهشی
که اخیرا منتشر شده است ،پیامدهای وخیمی را
در صورت دست نیافتن به مسیرهای صفر شدن
انتشار نش�ان میدهد .بنابراین ،شرکتها با این
چالش روبه رو هس�تند که چگون�ه تجارت خود
را ب�رای انعکاس انتقال انرژی تغیی�ر دهند و در
عین حال عدم قطعیت در مورد مدت زمان ادامه
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تقاضای نفت و گاز طبیعی را نیز متعادل کنند.
در نتیجه ،چندین شرکت دولتی حوزه نفت و گاز
در پی روی آوردن به سوختهایی با کربن پایین
هستند تا فروش نفت و گاز به جا مانده را کاهش
دهند .در همین راستا ،اخیرا اخباری توسط شرکت
چینی “پتروچاینا”( )PetroChinaمنتشر شده
اس�ت که نش�ان میدهد این ش�رکت قصد دارد
تجارت خود را از نفت خارج کند تا بتواند تا سال
 ۲۰۵۰به انتشار صفر گازهای گلخانهای برسد.
برنامههای محرک اقتص�ادی نوظهور در واکنش
به همهگیری کووی�د  ،۱۹ -فرصت مهمی را برای
تقویت پژوهشهای جهانی در زمینه انرژی پاک
فراه�م میکند .دولته�ا باید برای پای�ان دادن
یا ح�ذف تدریجی هزینهه�ای عمومی در زمینه
س�وختهای فس�یلی ،ارزیابی مهمی را در مورد
بودجه انجام دهند.
منبع :ایسنا/ادونسد ساینس نیوز
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حفظ محیط زیست وظیفه یکایک ماست...بگذاریم فرزندانمان
سالم زندگی کنند ...بهینه مصرف کنیم

