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انعقاد قرارداد 65/6 میلیون دالرى تولید 100 هزار قواى محرکه کم مصرف  

مصرف بی رویه گاز و ثبت رکوردهاي بی سابقه در ماه هاي سرد سال 
کاهش مصرف انرژي از طریق اجراي مدل IBT در قیمت گذاري 
سوخت هاي جایگزین و سیستم هاي هیبرید خودروهاي سنگین 

بومى سازى دانش فنى و توسعه سامانه پمپ حرارتى گازسوز(GHP) توسط شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 
معرفی طرح پیشنهادي ماده 12: کاهش مصرف انرژي در صنایع آهن و فوالد 

تاثیر کووید 19 بر وضعیت انرژي آمریکا و جهان 
نصب اکونومایزر براي بازیافت حرارت از دودکش 

مزایاي استفاده از بخاري هرمتیک هوشمند راندمان باال در مقایسه با پکیج فن دار در مدارس با تعداد کالس هاي کم 
کاهش رشد شدت انرژي در جهان 

خالصه گزارش مدیریتی تراز استانی برگرفته از گزارش موسسه مطالعات بین المللی انرژي 
مصرف سرانه استانی 

آنچه در این شماره مى خوانید: 



عنوان: نشریه الکترونیکى بهسو 
ترتیب انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 
مدیر مسئول: دکتر على مبینى دهکردى 

سردبیر: سید حسین طاهرى 
هیات تحریریه: گروه کارشناسان حوزه بهینه سازى مصرف سوخت 

طراح و گرافیست: سارا جنت آبادى 
کارشناسان نشریه: مریم منصورى و  فرشته بخشى زاده 

نشانى: تهران، مالصدرا، خیابان شیراز شمالى، خیابان دانشور شرقى، پالك23        تلفن:88604760 الى6
behsoo@ifco.ir :ایمیل     www.ifco.ir :تلفن مستقیم واحد روابط عمومى و فرهنگ سازى:88604793     سایت

نشریه الکترونیک بهسو از پژوهشگران و صاحبنظران حوزه هاى مرتبط با بهینه 
سازى مصرف سوخت دعوت به عمل مى آورد تا نتایج پژوهش هاى خود را جهت 

انتشار در این نشریه (با ذکر نام و مرجع) ارسال نمایند. 





امین حبیبى 

حسین شریفى 

اصغر مظفرى پناه 

احمد مرتضایى 

مهدى اینانلو  کتایون قائم مقام 

احمد عینعلى  اعظم کشتکار 

نازیال پورتیمورى 

شیما غالمزاده 

مینو حیدر 

همیاران سالمت 



اجراى پروتکل هاى بهداشتى مقابله با ویروس 
کرونا در شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 
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کتاب حاضر با تالش واحد اندازه گیرى و صحه گذارى طرح هاى انرژى 
شرکت بهینه سازى مصرف سوخت مبتنى بر سوابق اجرایى مرتبط 
با فعالیت هاى مدیریت انرژى و با مقدمه جناب آقاى دکتر مبینى، 
مدیرعامل محترم شرکت، تدوین شده و در راستاى پاسخ به نیاز ذى

 نفعان در صنعت نفت گردآورى شده است. 

در این مجموعه سعى شده است به تمام مصوبات و ابالغیه هاى مهم 
مرتبط با موضوع "مدیریت انرژى" اشاره شود. اهم موضوعات مندرج 
در این کتاب شامل نکات کلیدى در انعقاد قرارداد با شرکت هاى 
مشاور استقرار دهنده مدیریت انرژى، نکات کلیدى در تدوین خط 
مشى انرژى، حداقل الزامات انجام ممیزى انرژى و دوره هاى آموزشى 
مورد نیاز کارکنان در واحدهاى ستادى و صنعتى مختلف، نحوه 
تدوین شرح خدمات استقرار مدیریت انرژى، الزامات قانونى مرتبط 
با مدیریت انرژى در صنعت نفت، نحوه تأمین منابع مالى استقرار با مدیریت انرژى در صنعت نفت، نحوه تأمین منابع مالى استقرار 
مدیریت انرژى، شرایط احراز مدیران انرژى و آمار کلیدى انرژى مى 

باشد. 

این مجموعه تجربیات ارزشمندى را در اختیار مخاطبان قرار خواهد 
داد و این مجموعه مى تواند به مدیران محترم انرژى صنعت نفت و 
کارشناسان مرتبط در خصوص کیفى سازى استقرار مدیریت انرژى 
کمک شایانى نماید که امید است با بکارگیرى آن گام مهمى در 
راستاى کیفى سازى استقرار مدیریت انرژى در صنعت نفت برداشته 

شود. 

فایل الکترونیکى کتاب مذکور بر روى سایت شرکت بهینه سازى 
مصرف سوخت به آدرس www.ifco.ir بارگذارى شده است. 

مولفان: احمد فضلى و افسانه مهرى 

 آنچه یک مدیر انرژى در صنعت نفت خوب است بداند 

معرفى کتاب 

استقرار کیفى مدیریت انرژى نمادى از تعهد مدیریت در چارچوب مسئولیت هاى اجتماعى شرکت(CSR) است 
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گاز طبیعى به دلیل مزایاى اقتصادى و زیست محیطى به عنوان 
سوخت اصلى مورد استفاده در بخش هاى مصرف کننده نهایى از 
جایگاه مهمى در توسعه کشور برخوردار است لیکن مصرف خارج از 
استاندارد و بى رویه گاز معضلى است که همواره در  ماه هاى  سرد 
سال  با اوج گرفتن مصرف در بخش خانگى و تجارى براى گرمایش 
ساختمان ها با ثبت رکوردهاى بى سابقه، نمود پیدا مى کند. 

مصرف گاز کل کشور 198 میلیارد مترمکعب اعالم شده است که 
بیش از 58 میلیارد متر مکعب آن در بخش خانگى و تجارى مصرف 

شده است. 

وى با اشاره به میزان بى رویه مصرف گاز در کشور اظهار داشت:      
بر اساس گزارش هاى شرکت ملى گاز ایران در سال 1397  میزان  

کوروش هاشمى مدیر بهینه سازى انرژى در بخش ساختمان با اشاره 
به این مطلب گفت: براساس آمار شرکت ملى گاز ایران میزان مصرف 
گاز خانگى و تجارى در زمستان سال 1397 به  600 میلیون متر 
مکعب در  روز رسید که این رقم  رکورد بى سابقه اى را در مصرف 
گاز کشور  ثبت کرد. ایشان افزود مصرف بسیار باالى گاز در ماه هاى 
سرد سال منجر به کاهش عرضه گاز به بخش هاى نیروگاهى و 

صنایع عمده مى شود. 

هاشمى در ادامه  به فعالیت هاى شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 
در جهت مدیریت و کاهش مصرف گاز اشاره کرد و افزود: با ادامه 
روند کنونى مصرف گاز به ویژه در ماه هاى سرد سال قطعا در سال 
هاى آتى کشورمان براى تامین نیازهاى داخلى با مشکل مواجه 
خواهد شد، لذا تمرکز بر اجراى طرح هاى بهینه سازى و صرفه 
جویى در مصرف گاز یکى از اصلى ترین ماموریت هاى شرکت بهینه 
سازى مى باشد که در چارچوب ماده 12 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر انجام مى شود. براساس این قانون با سرمایه گذارى عامل رقابت پذیر انجام مى شود. براساس این قانون با سرمایه گذارى عامل 
صرفه جویى، طرح هاى کاهش مصرف انرژى اجرایى شده و پس از 
تحقق صرفه جویى، بازپرداخت صرفه جویى، به سرمایه گذار طرح 

پرداخت مى شود. 

کوروش هاشمى مدیر بهینه سازى انرژى در بخش ساختمان 

مصرف  بى رویه گاز و ثبت رکورد هاى بى سابقه در ماه هاى سرد سال 
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هاشمى  اظهار داشت: طبق  بررسى هاى انجام شده دراقلیم هاى 
معتدل نظیر شهر تهران به ازاى جایگزینى هر مترمربع پنجره 
دوجداره نوین بیش از 43 متر مکعب گاز طبیعى در سال صرفه 

جویى مى گردد. 

این مقدار در اقلیم هاى سردسیر مانند شهر اردبیل افزون بر 76 
مترمکعب گاز طبیعى در سال است. 

وى در ادامه  به طرح هاى کاهش مصرف گاز خانگى که توسط 
شرکت بهینه سازى مصرف سوخت تهیه شده است اشاره و اظهار 
داشت:  طرح جایگزینى 1 میلیون آبگرمکن فرسوده با آبگرمکن 
فورى گاز سوز داراى حدقل رده برچسب انرژى C ، طرح هوشمند 
سازى تاسیسات گرمایش مرکزى ساختمان ها با استفاده از سیستم 
کنترل هوشمند موتورخانه ها، طرح جایگزینى/نصب بویلرهاى 
چگالشى با بویلرهاى فرسوده و راندمان پایین در 5000 موتورخانه  
ساختمان هاى موجود و در حال ساخت نیز توسط شرکت بهینه ساختمان هاى موجود و در حال ساخت نیز توسط شرکت بهینه 
سازى مصرف سوخت تهیه و به معاونت محترم برنامه ریزى وزارت 
نفت ارسال و برخى هم در حال ارسال مى باشد که پس از بررسى 

اقدامات الزم صورت خواهد پذیرفت. 

کوروش هاشمى مدیر بهینه سازى انرژى در بخش ساختمان در 
پایان اظهار امیدوارى کرد  طرح جایگزینى پنجره هاى دو جداره به 
تصویب شوراى اقتصاد برسد تا با اجراى آن گامى بلند در راستاى 
کاهش مصرف گاز کشور و تامین امنیت عرضه گاز طبیعى به ویژه 

در ماه هاى سرد سال برداشته شود. 

مدیر بهینه سازى انرژى در بخش ساختمان شرکت بهینه سازى 
خاطر نشان کرد: هدف از اجراى طرح تعویض پنجره هاى دو جداره، 
جایگزینى  130 میلیون متر مربع پنجره معمولى با پنجره هاى دو 
جداره نوین است که در ساختمان هاى مسکونى و تجارى، 
بیمارستان ها، خوابگاه هاى دانشجویى با عمر کمتر از 30 سال قابل 

اجرا خواهد بود. 

هاشمى اتالف حرارتى ساختمان ها به دلیل عدم رعایت مبحث 19 
مقررات ملى ساختمان و استفاده از تجهیزات گرمایشى راندمان 
پایین را از دالیل عمده مصرف باالى گاز در بخش خانگى برشمرد و 
به میزان باالى هدر رفت انرژى در ساختمان ها از طریق پنجره هاى 
فلزى تک جداره اشاره کرد و گفت: پنجره هاى فلزى تک جداره در 
فصول گرم و سرد سال به ترتیب باعث خروج هواى خنک و گرم 
داخل ساختمان به محیط خارج گردیده که این عوامل سبب هدر 
رفت برق و گاز ساختمان مى شود. به همین دلیل طرح تعویض رفت برق و گاز ساختمان مى شود. به همین دلیل طرح تعویض 
پنجره هاى دو جداره نوین در ساختمان هاى موجود در کشور، 
توسط شرکت بهینه سازى مصرف سوخت تهیه و پس از تاییدیه 
وزیر نفت براى اخذ مصوبه شوراى اقتصاد به سازمان برنامه ارسال 

شده است. 
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1) مقدمه: 

آمارها نشان می دهد«شدت انرژي» در ایران از میانگین جهانی باالتر 
است. از آنجا که در بخش خانگی ارزش افزوده اي ایجاد نمی شود، 
اصالح رفتار مشترکین در این بخش می تواند به طور قابل مالحظه
 اي شاخص شدت انرژي را بهبود بخشد. از مهم ترین علل باال بودن 
مصرف در بخش خانگی، یارانه اي بودن قیمت حامل هاي انرژي است. 
در شرایط کنونی، تعرفه گذاري انرژي در کشور به گونه اي است که 
«مصرف بیشتر» با «یارانه بیشتري» همراه است که این وضعیت 
غیرعادالنه و برخالف سیاست هاي کاهش مصرف انرژي است.  غیرعادالنه و برخالف سیاست هاي کاهش مصرف انرژي است.  

براساس مطالعه تجربه نظام هاي مختلف قیمت گذاري انرژي در دنیا، 
در شرایط کنونی کشور، نظام تعرفه گذاري پلکانی افزایشی               
( Increasing Block Tari یا به اختصارIBT )گزینه اصلی در تحقق 
درآمدهاي دولت و کاهش مصرف انرژي است که به طور خالصه به 

این صورت بیان می شود : 

«با توجه به روند مصرف اکثریت مشترکین،  میزان مشخصی از هر 
حامل انرژي به عنوان «الگوي مصرف» تعریف می شود؛ هزینه 
مصارف کمتر از الگو، ارزان تر تعیین می گردد و به آن یارانه تعلق می
 گیرد. با عبور مصرف از الگو، قیمت به صورت پلکانی افزایش می یابد 

و می تواند از قیمت تمام شده هم باالتر تعیین شود.»  

با وجود آنکه مجلس شوراي اسالمی در قالب قوانین مشخص به 
استناد ماده 10 قانون اصالح الگوي مصرف انرژي امکان افزایش 
تعرفه پرمصرف ها (خارج از الگوي مصرف) میسر می باشد، اما 
متاسفانه بیشتر پلکان هاي تعرفه  آب و انرژي، همچنان یارانه اي 
است. در نتیجه اگر مشترکی بیشتر انرژي مصرف کند، از یارانه 
پنهان بیشتري برخوردار می شود که بعنوان نمونه دو منطقه از کشور 
که باالترین یارانه ماهانه پنهان گاز طبیعى و برق به ترتیب بیش از 
1720 هزار تومان و 85 هزار تومان متعلق به آنهاست ، نشان داده  هزار تومان متعلق به آنهاست ، نشان داده 
شده است (نمودار 1و2). در حالیکه با اجراي مدل IBT «مصرف 

بیشتر، یارانه  بیشتري نخواهد داشت». 

مهدى بهروزمند مدیر برنامه ریزى و سیستم ها– حلما السادات فدایى کارشناس امور نظارت و ارزیابى عملکردها 

کاهش مصرف انرژي از طریق اجراي مدل IBT در قیمت گذاري(بخش اول) 
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هم اکنون استفاده از مدل IBT هم در کشورهاي صنعتی و هم در 
کشور هاي در حال توسعه به صورت جدي پیگیري می شود. براي 
مثال،  موسسه Circle Of Blue  در آمریکا اعالم کرده است که 15 
ایالت این کشور از تعرفه هاي پلکانی افزایشی آب استفاده می کنند. 
همچنین شرکت توزیع گاز و برق سن دیگو (SDG&E) در ایالت 
کالیفرنیا و شرکت توزیع برق Eskom در آفریقاي جنوبی از این مدل 

بهره می برند.  

در شرکت SDG&E با عبور مصرف از حد الگو، تعرفه برق از 19 سنت 
به 37 سنت می رسد (نمودار3). به عالوه، مطالعات گسترده «مرکز 
انرژي پایدار» بریتانیا نشان می دهد با استفاده از مدل IBT، مصرف 
آب و حامل هاي انرژي می تواند در مواردي حتی 30 % کاهش یابد. 
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یکی از اهداف دولت از حذف تدریجی یارانه هاي انرژي، افزایش 
درآمد است. در این راستا با تصویب و ابالغ قانون هدفمند کردن 
یارانه گامی مهم در جهت شفاف سازي قیمت ها و حذف یارانه هاي 
پنهان برداشته شد. دولت با استفاده از مدل پیشنهادي IBT مى تواند 
از محل فروش انرژي درآمد قابل توجهى کسب نماید. اما متاسفانه، 
دولت به جاي تمرکز بر «یارانه پنهان پرمصرف ها» بر حذف «یارانه 
نقدي پردرآمدها» تمرکز کرده است. این در حالی است که بررسی 
زیرساخت هاي اطالعاتی کشور نشان می دهد در حال حاضر زیرساخت هاي اطالعاتی کشور نشان می دهد در حال حاضر 
شناسایی درآمد و دارایی هاي افراد چندان ساده نیست و حذف یارانه 
نقدي پردرآمدها ممکن است خطاي زیاد و در نتیجه نارضایتی 
اجتماعی به دنبال داشته باشد. در عوض می توان با اصالح قیمت 
حامل هاي انرژي، منابع قانون هدفمندي را تامین نمود. چرا که 
مصرف انرژي خانوار، برخالف درآمد و دارایی افراد، به راحتی توسط 
کارت هاي سوخت و کنتورهاي آب، برق و گاز اندازه گیري می شود. 
در واقع، الزم نیست «پردرآمدها» مذمت شوند بلکه باید «پرمصرفدر واقع، الزم نیست «پردرآمدها» مذمت شوند بلکه باید «پرمصرف
 ها» با قیمت هاي واقعی مواجه شوند و در نتیجه یا رفتار خود را 
اصالح کنند و یا هزینه  مصارف خارج از عرف خود را به طور کامل 

بپردازند. 

2ـ کاهش مصرف و در نتیجه کاهش «یارانه پنهان انرژي» 

با توجه به این که با استفاده از این مدل، مشترکین کم مصرف با 
تعرفه  عادي و مشترکین پرمصرف با تعرفه هاي تصاعدي مواجه می
 شوند، مدل IBT یک نظام تشویق و تنبیه قدرتمند براي کاهش 
مصرف انرژي است. در نتیجه دولت می تواند سوخت صرفه جویی 
شده را به قیمت بین المللی صادر نماید. ضمناً باید در نظر داشت 
معموالً قابلیت اصالح رفتار در مشترکین پرمصرف بیشتر است و 
مشترکین معمولی و کم مصرف یا ظرفیت چندانی براي کاهش 
مصرف ندارند و یا معموالً توان مالی کافی براي ارتقاء تجهیزات خود مصرف ندارند و یا معموالً توان مالی کافی براي ارتقاء تجهیزات خود 

ندارند.  

3ـ امکان حذف یارانه هاي انرژي با حداقل نارضایتی عمومی 

یکی از اهداف همه دولت ها،  حذف یارانه هاي انرژي با کمترین تنش
 هاي سیاسی و اجتماعی است. به دلیل اینکه در مدل پیشنهادي، 
«الگو» براساس رفتار اکثریت مردم تعیین می شود و قیمت انرژي 
براي اغلب مردم تغییر چندانی نمی کند، مردم از اجراي طرح 

استقبال می کنند و نارضایتی اجتماعی به حداقل می رسد. 

4ـ رعایت عدالت در توزیع یارانه هاي انرژي  

از آنجا که در مدل IBT یارانه انرژي مشترکینی که خارج از «الگو» 
مصرف می کنند کمتر یا حذف می شود، عدالت در توزیع منابع بهتر 
محقق می گردد. در حالت کنونی چون اغلب پلکان هاي تعرفه، یارانه
 اي است، مصرف بیشتر، با یارانه پنهان بیشتري همراه است که 

خالف عدالت تلقی می شود. 

IBT اهداف و مزایاي اجراي مدل  (2

1ـ افزایش درآمدهاي دولت و جبران کسري منابع هدفمندي 
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مقدمه: استفاده از سوختهاي جایگزین یکی از روشهاي مهم بهینه 
سازي مصرف سوخت و کاهش آالینده هاي زیست محیطی بوده که 
در تمام دنیا با توجه به منابع انرژي منطقه اي مورد توجه مى باشد. 

بخش مهمی از این فعالیتها بر تبدیل ناوگان در حال فعالیت، 
متمرکز شده و در سالهاي اخیر پیشرفت قابل مالحظه اي را در این 
زمینه شاهد هستیم. همزمان، توسعه فنآوریهاي مختلف هیبریدي و 
روشهاي بازیابی انرژي هاي تلف شده نیز به نوبه خود موضوع استفاده 
از سوختهاي جایگزین را تا مرزهاي جدیدي پیش برده؛ این مقاله 
مروري کوتاه و گذرا دارد بر انواع سوختهاي جایگزین که در 

خودروهاي سنگین بکار گرفته شده است. 

مروري بر مراحل ساخت و تبدیل خودروها: خودروهاي سنگین 
با کاربري متفاومت اغلب مرحله به مرحله ساخته می شوند؛ به این 
معنی که قواي محرکه و شاسی از یک سازنده تامین شده و در 
مراحل بعد بسته به نوع سفارش مشتري توسط یک سازنده دیگر 
کامل شده و تحویل می گردد. در واقع تکمیل کننده خودرو، گواهی 
تاییدیه نوع آن خودرو را اخذ کرده و محصول نهایی را وارد بازار می

 کند. 

سوختهاي CNG، LNG یا LPG قابلیت استفاده در موتورهاي که 
بصورت کارخانه اي براي سوختهاي جایگزین طراحی و ساخته یا با 
موتورهاي دیزل یا بنزینی که با استفاده از کیت هاي تبدیل براي 
مصرف سایر سوختها ساخته شده اند را دارند. اینها مهمترین 

سوختهاي جایگزین براي دیزل و بنزین هستند.  

در خودروهاي با سوخت جایگزین، ترکیب شاسی بر اساس نوع 
کاربري خودرو، انتخاب می شود. این با حالت معمول انتخاب شاسی 
تفاوتی ندارد؛ مگر آنکه الزم باشد به واسطه بکارگیري مخازن بزرگتر 
و سنگین تر، رتبه بندي خودرو از نظر حداکثر وزن ناخالص 

(GVWR) تغییر کند. 

گاز طبیعی به صورت CNG یا LNG در مخازن ویژه اي روي خودرو 
حمل می شود. استفاده از CNG متداول تر است و دانش استفاده از آن 
سابقه بیشتري دارد. LNG در مواردي که نیاز به سوخت و پیمایش 

بیشتري باشد توصیه می گردد. 

1- موتورهاي bi-fuel می توانند به نوبت با یکی از سوختهاي 
جایگزین یا بنزین کار کنند. 

2- موتورهاي dual-fuel قابلیت مصرف هم زمان سوخت جایگزین با 
دیزل را دارند. در این موتورها سوخت دیزل براي کمک به احتراق 
مصرف می شود و می تواند تا میزان باالیی با گاز، جایگزین گردد. 

خودروهاي هیبرید پیشرفته نیز موتورهاي بنزینی یا دیزلی را همراه 
با انرژي الکتریکی بکار می گیرند که مصرف سوخت و آالینده هاي 

منتشر شده را کاهش می دهد. 

موتورهاي dedicated و bi-fuel مجهز به سیستم جرقه براي احتراق 
هستند. موتورهاي dual-fuel در همان سیکل دیزل کار می کنند و 
مقدار سوخت دیزل که با گاز سوزانده می شود؛ براي ایجاد احتراق بر 

پایه تراکم، بکار می رود.  

موتورهاي سوختهاي جایگزین: قواي محرکه خودروهایی که از 
سوختهاي جایگزین استفاده می کنند؛ می تواند متنوع باشد. در ادامه 

به تعدادي از مهمترین آنها اشاره می کنیم.  

1- گاز طبیعی CNG: موتورهاي گازسوز موجود از سه نوع متفاوت 
هستند: 

  آنها که فقط براي کارکردن با گاز طراحی و ساخته شده اند 
 (dedicated)

  آنها که براي کارکردن با یکی از دو سوخت گاز یا بنزین ساخته 
 (bi-fuel) شده اند

  آنها که بطور هم زمان می توانند از ترکیب گازوییل و گاز 
 (dual-fuel) استفاده کنند

اعظم اردستانى رئیس امور بهبود و توسعه سوختهاى نوین 

سوختهاى جایگزین و سیستمهاى هیبرید خودروهاى سنگین 
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2- پروپان LPG: پروپان یا LPG که به عنوان گاز مایع نیز می
 شناسیم از محصوالت جانبی تصفیه نفت خام و گاز طبیعی است. دو 

نوع سیستم انژکتور پروپان موجود است: 

2-سوخت پاش بخار 1-سوخت پاش مایع 

در حالت اول، پروپان به حالت مایع وارد محفظه احتراق می شود. از 
آنجا که پروپان، کربن پایینی دارد و سوختی پاك محسوب می شود؛ 
جایگزینی آن می تواند موجب کاهش انتشار هیدروکربن ها، 
 NOxمنواکسیدکربن (CO)،        و گازهاي گلخانه اي (GHG) گردد.  

میکروتوربین می تواند از سوختهایی مانند گاز طبیعی، بیو دیزل، 
دیزل یا پروپان استفاده کند. میکروتوربین موجب کاهش استهالك 
موتور، کاهش آالینده ها و البته کاهش مصرف سوخت می شود.  

3- موتورهاي الکتریکی: خودرو تمام الکتریکی، خودرویی است 
که از توان انباره هاي باتري براي موتور الکتریکی خود استفاده می
 کند که تنها قواي محرکه آن می باشد. باتري ها با اتصال به برق شارژ 
می شوند. این خودروها به تنهایی آالیندگی تولید نمی کنند؛ اما باید 
توجه داشت که تولید برق مورد نیاز آنها، خود عامل ایجاد آالینده ها 

در نیروگاه ها می باشد. 

4- پیل هاي سوختی: در پیل هاي سوختی، واکنش شیمیایی بین 
هیدروژن و اکسیژن (بطور معمول) الکتریسته تولید می کند. 
محصوالت جانبی این واکنش آب و گرما می باشد. در خودرو مجهز 
به پیل سوختی، برق حاصل از پیل سوختی در باترى ها ذخیره شده 
و در موتورهاي الکتریکی که قواي پیش رانه خودرو هستند؛ مصرف 

می شود.  

5- میکروتوربین ها: میکروتوربین به عنوان یک منبع تولید توان 
کمکی (APU)  در خودروهاي هیبرید موازي همچون اتوبوسها یا 
کامیونها بکار می رود. میکروتوربین، باتري ها را شارژ می کند که به 
نوبه خود، برق الکتروموتور را تامین می کنند که چرخهاي خودرو را 

به حرکت در می آورد. 

6- بیودیزل: بیودیزل یا ترکیب بیودیزل براي کاهش مصرف 
سوختهاي نفتی و آالینده ها در خودروهاي سنگین بکار می رود. 
بیودیزل سوختی قابل استحصال در محل و تجدیدپذیر براي 

موتورهاي دیزل است.  

بیودیزل از روغن هاي گیاهی، چربی هاي حیوانی یا زیست توده قابل 
تولید می باشد. سوخت     (5 ٪ بیودیزل + 95 ٪ گازوییل) می تواند 
در هر موتور دیزلی مصرف شود. سازندگان موتور می توانند 
موتورهایی را براي سوخت B20 نیز تایید نمایند. (20 ٪ بیودیزل       

+ 80 ٪ گازوییل) 

B5

با سوخت B20 کاهش قابل مالحظه اي در انتشار ذرات معلق (PM)       و 
هیدروکربن ها خواهیم داشت. معموالً به دلیل چگالی انرژي کمتر بیودیزل، 
به میزان کمی گشتاور موتور تحت تاثیر قرار می گیرد؛ اما راندمان حرارتی 

تغییري نخواهد کرد. 

CO،

سیستم هاي هیبرید بر اساس نوع سوخت   

1- هیبریدهاي دیزل: هیبریدهاي دیزل-الکتریک از دو موتور 
(دیزل و الکتریک) بهره می برند. موتور دیزل به خودرو نیرو داده و 
براي موتور الکتریکی برق تولید می کند. موتور الکتریکی توان خود 
را از ژنراتوري که به یک منبع ذخیره مثل باتري یا خازن هاي 
ظرفیت باال متصل است؛ تامین می کند. خودروهاي سنگینی که 
غالباً در حال توقف و حرکت هستند؛ براي این منظور مناسب می
 باشند. از توان ترمز براي تامین توان موتور الکتریکی استفاده می
 شود. نهایتاً، آالینده ها کاهش یافته و مصرف سوخت نیز کم خواهد  شود. نهایتاً، آالینده ها کاهش یافته و مصرف سوخت نیز کم خواهد 

شد.  

2- هیبریدهاي CNG: سیستم هیبرید الکتریکی CNG شامل یک 
موتور CNG سوز، یک موتور/ژنراتور الکتریکی، مبدل ها و مجموعه 
باتري می باشد. موتور الکتریکی از باتري ها یا خازن هاي ظرفیت باال 
توان می گیرد. گاز طبیعی عمدتاً از متان تشکیل شده، بنابراین 
خودروهاي گازسوز (NGVs) کمتر از خودروهاي بنزینی هیدروکربن
 هاي غیر متان (NMHC) تولید می کنند. از طرفی، از آنجا که مدار 
سوخت مداري بسته می باشد؛ آالیندگی ناشی از تبخیر هم بسیار 
ناچیز است. آالینده هاي استارت سرد خودروهاي گازسوز نیز کم ناچیز است. آالینده هاي استارت سرد خودروهاي گازسوز نیز کم 
است زیرا نیاز به غنی کردن سوخت نیست؛ که این موجب کاهش 

انتشار CO می شود.  

3- هیبریدهاي پیل سوختی (Fuel Cell): هیبرید پیل سوختی، 
تقریباً مانند سایر هیبریدها می باشد؛ که در آن پیل هاي سوختی، 
الکتریسیته الزم براي شارژ باتري ها را تولید می کنند. موتور الکتریکی 
نیز از انرژي باتري ها براي به حرکت درآوردن خودرو استفاده می کند.  
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ضرورت دستیابى به فناورى: 

هدف از اجراى این طرح، دستیابى به دانش فنى طراحى، ساخت 
و توسعه سامانه (GHP) با قابلیت کارکرد با سوخت شهرى (پایه 
گازسوز) به همراه طراحى سامانه بازیافت حرارت و قابلیت تولید 
بوده و لذا محوریت پروژه براساس فرآیندهاى طراحى و توسعه 
محصول بگونه اى خواهد بود که در نهایت محصول تولید بار اول 
پس از انجام مراحل تجارى سازى قابل عرضه به بازار خواهد بود. 

اهداف طرح: 

بومى سازى محصول فوق عالوه بر کاهش واردات تجهیزات 
سرمایشى گاز سوز از سایر کشورها و صرفه جویى ارزى، عامل کاهش 
مصرف انرژى اولیه و یکى از عوامل موثر در پیک زدایى مصرف برق 

در تابستان خواهد گردید.  

این سامانه همانند تجهیزات سرمایشى تراکمى برقى، نیازى به 
زیرساختهاى شبکه انتقال برق از جمله تابلوهاى برق سه فاز در 

ورودى به ساختمانها ندارد. 

بومى سازى دانش فنى و توسعه سامانه پمپ حرارتى گازسوز (GHP) توسط شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 

عقیل براتى رئیس پژوهش و فناورى / سامان قاسمیان کارشناس ارشد پژوهش و فناورى 

مقدمه : 

در سالیان اخیر نرخ رشد مصرف برق در کشور بعلت تمایل مردم 
به استفاده از تجهیزات برودتى با مصرف برق باال (از جمله کولر 
گازى، داکت اسپلیت و ...) سریعتر از توان تولید برق در کشور 
رشد کرده است و با توجه به شرایط اوج مصرف برق در فصل 
تابستان و بخشنامه هیأت دولت در سال 1393 مبنى بر استفاده 
از تجهیزات برودتى تراکمى با اولویت سیستمهاى برودتى تراکمى 
گازسوز، ضرورت امکان استفاده از تجهیزات برودتى گازسوز از 
جمله پمپ حرارتى گازسوز (GHP) در ساختمانهاى تجارى، ) در ساختمانهاى تجارى، 
ادارى و مسکونى که عمدتاً مصرف برق مقطعى براى ایجاد 
سرمایش در تابستان دارند، بیش از پیش احساس مى گردد. 

یکى از تجهیزات نوین ایجاد سرمایش محیطى با بازدهى باال، 
پمپهاى حرارتى گازسوز(GHP) است که با تولید سرمایش براى 
محیط و تولید آب گرم بصورت همزمان، عالوه بر امکان پیک 
سایى مصرف برق در ساعات اوج مصرف در کشور، مى توان از 
ظرفیت هاى خالى ایجاد شده در صنعت نیروگاهى به منظور 

صادرات برق استفاده نمود. 

پس از افزایش و اصالح قیمت برق براى واحدهاى تجارى از جمله 
مراکز خرید و مجتمع هاى تجارى بزرگ، بهره برداران این 
ساختمانها براى کاهش هزینه قبوض برق ماهیانه، استفاده از 
تجهیزات گازسوز را که قابلیت تولید سرمایش و گرما بصورت 
همزمان را دارند- از جمله پمپهاى حرارتى گازسوز(GHP) در 

اولویت قرارداده اند.  
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معرفى طرح پیشنهادى ماده 12  

کاهش مصرف انرژى در صنایع آهن و فوالد 
على آزادمهر رئیس بهینه سازى مصرف سوخت در صنایع بزرگ 

تولید فوالد خام کشور در سال 1397، به حدود 25 میلیون تن 
شمش فوالد و 17/5 میلیون تن محصوالت فوالدى رسید. کل 
مصرف انرژي صنعت فوالد کشور (حرارتی و الکتریکی) بالغ بر 16 
میلیارد مترمکعب معادل گاز طبیعى برآورد می شود. بر اساس سند 
چشم انداز تولید فوالد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نظر دارد 
تا سقف تولید فوالد را به 55 میلیون تن در سال، تا 1404 افزایش 
دهد که در نتیجه مصرف ساالنه این صنعت به بیش از 30 میلیارد 
متر مکعب افزایش خواهد یافت. با توجه به تجارى شدن فن آورى متر مکعب افزایش خواهد یافت. با توجه به تجارى شدن فن آورى 
هاى نوین و عدم تمایل صنایع به سرمایه گذارى در مقوله انرژي، با 
ادامه روند فعلى و مصرف حداقل بیش از 30 درصد از حد متوسط 
جهانی، پیش بینى مى شود میزان هدر رفت انرژى سالیانه این 
صنعت تا حدود 14 میلیارد متر مکعب معادل گاز طبیعى افزایش 

یابد. 

هم اکنون با بکارگیري بهترین تکنولوژي هاي تجاري شده، مصرف 
انرژي براي هر تن فوالد محصول درصورت استفاده از کوره بلند، 
معادل 450 متر مکعب گاز و در صورت استفاده از کوره هاي احیاء 
حدود 510 متر مکعب گاز خواهد بود. الزم بذکر است که متوسط 
مصارف جهانی تولید محصوالت فوالدي حدود 500 تا 560 متر 
مکعب گاز است که حدود 30 درصد کمتر از متوسط ایران است. 

روند تولید واقعى فوالد خام 1386-1397( ارقام به تن) 

مصرف انرژى واحدهاى موجود، پتانسیل کاهش و تولید محصوالت 
فرآیندهاى مختلف صنایع آهن و فوالد 

1   در بهترین نمونه هاى اروپا، میتوان تا معادل 150 مترمکعب گاز طبیعى به ازاء 
هر تن تولید، انرژى در این فرآیند تولید نمود. میزان سرمایه گذارى باال تا پیش از 

100 میلیون دالر براى تاسیسات بهره ورى انرژى و برگشت سرمایه زمانبر 

2     شدت مصرف متوسط انرژى زینترسازى در اروپا حدود 40 مترمکعب به ازاء 
هر تن است 

3      بهترین مصرف انرژى گندله سازى در اروپا حدود 5/5 مترمکعب بر تن است. 

4       مقدار متوسط مصرف انرژى کوره هاى قوس در اروپا است و مصرف کوره 
هاى القایى آورده نشده است. 

5         درصورت ریختگرى اسلب نازك تا 29 و در روش Twin roll caster مصرف 
انرژى تا 6 متر مکعب گاز طبیعى بر تن محصول کاهش مى یابد. 

صنعت فوالد یکى از پر مصرف ترین صنعت انرژي بر کشور می باشد. 
براي تولید هر تن فوالد محصول بدون در نظر گرفتن فرآوري مواد 
اولیه و جابجایی حدود 650 تا 750 معادل متر مکعب گاز طبیعی 
انرژى مورد نیاز است و در نتیجه شدت مصرف انرژى این محصول 
بیشترین مقدار در بین صنایع انرژیبر است. با در نظر گرفتن قیمت 
محصوالت فوالدي در حدود 500 دالر به ازا هرتن و هزینه بین 
المللی انرژي 20 سنت (میانگین برق و گاز مصرفی)، در حال حاضر 
در ایران بیش از 40 درصد بهاي فروش فوالد، هزینه انرژي مصرفی  درصد بهاي فروش فوالد، هزینه انرژي مصرفی 

می باشد. 
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سهم مصرف گاز طبیعى (راست) و برق مصرفی(چپ) در واحدهاي 
مختلف یک مجتمع تولید فوالد به روش کوره احیا-کوره قوس 

سهم مصرف کک در واحدهاي مختلف یک مجتمع تولید فوالد به روش 
کوره بلند-کنورتور 

سهم مصرف گاز طبیعى (چپ) و برق مصرفی (راست) در واحدهاي 
مختلف یک مجتمع تولید فوالد به روش کوره بلند-کنورتور 

بطور خالصه در سال 1397 ظرفیت اسمى واحدهاى فعال تولید 
کننده گندله در کشور برابر با 52 میلیون تن در سال بوده و میزان 
تولید در همان سال 48 میلیون تن بوده است. واحدهاى عمده 
تولیدکننده آهن اسفنجى و چدن در کشور به ترتیب با ظرفیت 
اسمى 32/6 میلیون تن و 3/8 میلیون تن به تولید مشغول بوده اند 
که مقدار تولید سال 1397 این واحدها در بخش احیاء مستقیم در 

حدود 26 میلیون بوده است.  

ظرفیت اسمى واحدهاى تولید کننده فوالد خام در کشور برابر با 
33/9 میلیون تن و در سال 1397 تولید محقق شده واحدهاى عمده 
تولید کننده فوالد خام از جمله فوالد مبارکه، طرح سبا، فوالد 
هرمزگان، فوالد خوزستان، فوالد خراسان، گروه ملى و صنعتى فوالد 
و فوالد آلیاژى ایران و دیگر واحدهاى خصوصى تولید کننده برابر با 
24/6 میلیون تن بوده است. ظرفیت اسمى تولید محصوالت فوالدى 
در کشور براى تولید ورق گرم برابر با 1/6، تیرآهن 3/2، میلگرد 24، 
نبشى و تسمه و ناودانى و سایر مقاطع 2/9 میلیون تن است و در  میلیون تن است و در 

سال 1397 حدود 17/5 میلیون تن محقق شده است. 

ظرفیت فعلى و طرح هاى در دست اجرا بر اساس نوع محصول (ارقام به 
میلیون تن) 

نمودارهاى ذیل سهم مصرف انرژى الکتریکى و حرارتى فرآیندهاى 
مختلف را در کارخانه تولیدى به روش احیا مستقیم و کوره بلند را 

نشان مى دهند. 
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خالصه وضعیت تولید زنجیره فوالد 

نمونه اقدامات موثر قابل انجام در صنایع آهن و فوالد 

نمونه طرح هاى با حجم سرمایه گذارى کوچک:   

جایگزینى کوره هاى سنتى ذوب چدن با کوره هاى مدرن     
گازسوز(قابلیت اجرا در واحدهاى ریخته گرى) 

نمونه طرح هاى با حجم سرمایه گذارى متوسط: شارژ گرم نورد   

نمونه طرح هاى با حجم سرمایه گذارى بزرگ: تزریق پودر زغال   
 (PCI)سنگ

برآورد می گردد که با اجراي کامل طرح ماده 12 کاهش مصرف 
انرژى در صنایع آهن و فوالد در صورت تصویب، 2000 میلیون 
مترمکعب معادل گاز طبیعی در سال در مصرف سوخت صرفه جویی 
شده و از این طریق بالغ بر 4 میلیون تن از انتشار دي اکسید کربن 

کاسته شود.  
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تاثیر ویروس کووید 19 بر وضعیت انرژى آمریکا و جهان 

M&V تهیه و ترجمه: داود یوسفى پاسندى کارشناس قراردادهاى ماده12/ تنظیم: احمد برون کارشناس بخش

طبق این گزارش در بررسى اثرات کوتاه مدت کرونا ویروس، حتى در 
زمانى که موضوع کووید 19 از اهمیت کمترى برخوردار بود تغییرات 
فاحشى بر بازار انرژى آمریکا بوجود آورد و همراستا با کاهش فعالیت 
اقتصادى در جهان، اثر بى سابقه اى نیز بر روى الگوى تقاضا و عرضه 
انرژى داشته است. در ادامه مطالعات، اثرات این بیمارى بطور دقیق
 ترى مورد کنکاش قرار گرفته و در نتیجه آن فرآیند بروزرسانى   

داده ها بصورت ماهیانه ثبت و مورد ارزیابى قرار گرفت. 

تولید ناخالص داخلى در سال 2020 به میزان 7/4 درصد کاهش 
داشته است. عمده این کاهش ناشى از اثر بیمارى کووید 19 بوده 
است. با توجه به محدودیت هاى اعمال شده براى مسافرت هاى 
داخلى و خارجى و همچنین دستورات مربوط به حفظ فاصله 
اجتماعى و گسترش فرهنگ در خانه بمانیم، مصرف سوخت جت در 
امریکا تا 64 درصد و مصرف بنزین تا 26 درصد کاهش ثبت کرده 

است.  

آژانس بین المللى انرژى پیش بینى مى کند که مصرف جهانى بنزین 
در سال 2020 به میزان 13 درصد و سوخت دیزل با افت مصرف 10 

درصدى مواجه خواهد بود. 

در شکل شماره 1 که در ذیل ارائه شده وضعیت مصرف انرژى امریکا 
را طى سالهاى 1979 الى 2020 میالدى را نشان میدهد.همانگونه 
در شکل دیده میشود در ماه اوریل سال جارى مصرف انرزى در ایا 
الت متحده امریکا پس از حدودچهل سال کمترین مصرف بعلت 
وقایع ناشى از بیمارى همه گیر کرونا در کشور مزبور حاکم شده 

است. 

از آنجایى که بیشترین کاهش مصرف انرژى در بخش فرآورده هاى 
نفتى آمریکا پیش از این بوجود آمده است (سه ماه دوم سال 
2020)، پیش بینى مى شود که طى 18 ماه آینده این مصرف با رشد 
مواجه خواهد بود. با این حال تا پایان سال 2020 مصرف انرژى به 
میزان قبل از 2019 باز نخواهد گشت. پیش بینى آن است که در 
خالل ماه اوریل مصرف به پیک نزدیک شود لیکن بعلت     
محدودیت هاى رفت و آمد و کاهش فعالیت هاى اقتصادى با کاهش 

شدید تقاضا مواجه باشیم. شدید تقاضا مواجه باشیم. 

بر اساس اطالعیه معاونت ادارى آژانس بین المللى انرژى (EIA) که 
در تاریخ 16 ژوئن سال 2020 منتشر گردید این آژانس ارزیابى کلى 
را در مورد اثر ویروس کووید 19 بر بازار انرژى آمریکا و جهان ارائه 

کرده است. 
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اژانس بین المللى انرژى پیش بینى مى نماید که در سه ماه دوم سال 
جارى میالدى تقاضا براى نفت خام و سوخت هاى مایع به طور 
متوسط تا 83 میلیون بشکه در روز برسد که این رقم 16 میلیون 
بشکه در روز کمتر از رقم عرضه در سال گذشته است. با توجه به 
کاهش مصرف ناشى از همه گیر شدن بیمارى کرونا در جهان و 
فروکش کردن فعالیتهاى اقتصادى و گسترش فرهنگ در خانه 
بمانیم انتظار مى رود که مصرف جهانى نفت خام در سه ماهه سوم 
سال جارى میالدى به رقم 94 میلیون بشکه در روز برسد. (حدودا  میلیون بشکه در روز برسد. (حدودا 
7 میلیون بشکه در روز کمتر نسبت به سال گذشته). پیش بینى 
اژانس بین المللى انرژى براى کل سال به طور متوسط حدودا 92 
میلیون بشکه در روز براى سال میالدى جارى است. با این وجود 
حدوداً 8 میلیون بشکه در روز کمتر از عرضه سال 2019 در جهان 
است که علت کاهش بخشى از آن بعلت کاهش داوطلبانه عرضه نفت 
خام توسط کشورهاى تولید و صادر کننده اوپک بوده است. پیش
 بینى مى شود که در سال 2021 میانگین تقاضاى جهانى نفت خام خام 
بیش از 97 میلیون بشکه در روز باشد. در مورد تولید نفت خام در 
کشور امریکا این تولید معادل 12/9 میلیون بشکه در روز در سال 
2019 به رقم 11/4 میلیون بشکه در روز براى سال 2020 خواهد 

رسید. 

در سال 2020 تغییرات در تقاضاى انرژى و کاهش نسبى تولید نفت 
خام موجب افزایش ذخیره نفت خام در امریکا گردید. همچنین 
میزان تولید ذغال سنگ 25 درصد کاهش داشته است. این مهم 
ناشى از کاهش دو مولفه دیگر یعنى کاهش صادرات و کاهش 

مصرف ذغال سنگ براى تولید برق بوده است. 

متوسط قیمت نفت خام برابر 29 دالر براى هر بشکه نفت خام در 
ماه مى (حدودا 11 دالر بیشتر از قیمت ماه اوریل) بعلت کاهش 
اندك تولید کشورهاى اوپک در تاریخ 12 اوریل است که بصورت  

مصرف گاز طبیعى و تولید آن در ایاالت متحده امریکا در سال 
2020 کاهش مى یابد. مصرف گاز طبیعى حدودا 4 درصد و تولید 
آن نزدیک به میزان 3 درصد کاهش خواهد یافت و انتظار نمى رود 
که سطح مصرف به سال 2019 باز گردد. کاهش مصرف گاز طبیعى 
موجب مى شود تا قیمت آن نسبتاً پایین نگه داشته شود اما انتظار 
مى رود در زمستان با افزایش تقاضا روبرو باشیم. با توجه به پایین 
آمدن تولید، فشار بر روى افزایش قیمت گاز طبیعى موجب مى شود 
که در اوایل سال 2021 و پایان سال 2020 قیمت گاز طبیعى با  قیمت گاز طبیعى با 
 BTU افزایش همراه باشد. قیمت پیش بینى شده براى هر میلیون
(واحد اندازه گیرى انگلیسى) 3/08 دالر در مقایسه با رقم 1/75 دالر 

در هر میلیون BTU در ماه مى سال جارى خواهد بود. 

مصرف برق حدوداً 5/7 درصد در سال 2020 در ایاالت متحده 
امریکا نسبت به سال 2019 کمتر خواهد بود. اما در بخش خانگى 
بعلت دستور در خانه بمانیم، موجب گردید که مصرف برق خانگى 
بیشتر شده و متعاقباً قیمت برق براى بخش خانگى نسبتاً بیشتر 
گردد. این در حالى است در بخش تجارى ضمن کاهش مصرف برق 
به بیشترین میزان، قیمت آن نیز حدوداً 1درصد افت داشته باشد. 

نشریه الکترونیکى بهسو/شماره3/مرداد99

بررسیهاى اداره اطالعات انرژى امریکا نشان میدهد که حتى مصرف 
کل انرژى در امریکا در ماه اوریل 2020 نسبت به سال2019 
میالدى حدودا 14 در صد کمتر هم بوده است. اینها همگى حاکى 
از کاهش فعالیتهاى اقتصادى در هم سطوح مملکتى در ایاالت 
متحده امریکا مى باشد .در ادامه بررسیها نشان میدهد که حتى در 
صورت عادى شدن فعالیتها در این کشور، وضعیت مصرف انرژى تا 
سال 2021 نیز بهمین منوال ادامه خواهد یافت و میتوان این پیش 
بینى را داشت که مصرف انرژى به سطح قبل از 2018 بازنخواهد  بازنخواهد 

گشت. 

متوسط قیمت نفت خام برابر 29 دالر براى هر بشکه نفت خام در 
ماه مى (حدودا 11 دالر بیشتر از قیمت ماه اوریل) بعلت کاهش 
اندك تولید کشورهاى اوپک در تاریخ 12 اوریل است که بصورت 
اختیارى اقدام به کاهش تولید خود نمودند. بنابراین انتظار مى رود 
که در نیمه دوم سال 2020 قیمت متوسط 37 دالرى به حدود 48 
دالر در هر بشکه افزایش یابد. این افزایش قیمت ناشى از کاهش 
موجودى نفت خام مى باشد. همچنین کاهش فعالیت¬هاى اقتصادى 
ناشى از کووید 19 بر روى تقاضاى گاز، الکتریسیته و دیگر فرآورده بر روى تقاضاى گاز، الکتریسیته و دیگر فرآورده

هاى نفتى در کنار نفت خام اثر گذاشته است. 

منبع: آژانس بین المللى انرژى 
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دماى دود خروجى از دودکش بویلرها و دیگ هاى آب گرم که به 
فضاى محیط فرستاده مى شود در بیش تر موارد باالتر از 150 درجه 
است و در حقیقت هدررفت حرارتى به شمار مى آید. از انرژى حرارتى 
موجود در این گازها مى توان براى افزایش راندمان موتورخانه 
استفاده کرد.  با قرار دادن یک مبدل حرارتى در مسیر دودکش و 
گذراندن این دودها از میان مبدل مى توان از این انرژى هدرشونده 
استفاده کرد. اکونومایزر یا پیش گرم کن آب یک مبدل حرارتى از نوع 
لوله آبى است که از لوله ساده یا پره دار ساخته مى شود. اکونومایزر با لوله آبى است که از لوله ساده یا پره دار ساخته مى شود. اکونومایزر با 
کاهش دماى دودکش مى تواند راندمان بویلر را با توجه به شرایط 
کارکرد بویلر10ـ4درصد افزایش دهد. برمبناى یک رابطه سرانگشتى 
کاهش 20 درجه سانتى گراد دماى دودکش، یک درصد افزایش 

راندمان بویلر را به دنبال خواهد داشت. 

میزان بازیافت حرارت از دود بویلر به طراحى دیگ، دماى دود 
خروجى، میزان هواى اضافى، دماى آب برگشتى، نوع سوخت و نیز 

روش کنترل اکونومایزر بستگى دارد. 

پیش تر اکونومایزرها در اندازه بزرگ و تنها براى واحدهاى صنعتى 
بزرگ نیروگاهى و فرایندى به کار مى رفت ولى چندى ست که 
اکونومایزرها در مقیاس هاى کوچک تر صنعتى و یا خانگى هم به کار 
گرفته مى شوند که مى تواند با انجام هم زمان پاره اى از اقدامات 
اصالحى بر روى سامانه هاى گرمایشى ساختمان و با هزینه اى ناچیز، 

مصرف انرژى را به شکل چشم گیرى کاهش دهد.  

در ساختمان هایى مانند هتل ها و اماکن اقامتی، مجتمع هاى 
مسکونی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مراکز ورزشی و تفریحی، 
ساختمان هاى ادارى، برج ها و دیگر ساختمان هاى بزرگ که مصرف 
انرژي شان براى تامین گرمایش و آب گرم بهداشتی و مصرفی باالست 
مى توان با نصب و راه اندازى اکونومایزر متناسب با سیستم موجود 
کاهش و صرفه جویى بسیار بزرگى در انرژى مصرفى به دست آورد. 

اندازه و مدل اکونومایزر انتخابى به عوامل گوناگونى مانند حجم و 
دماى گاز خروجى از دودکش، بیش ترین اندازه افت فشار مجاز در 
دودکش، نوع سوخت مصرفى، میزان بازیافت مورد نظر و ... بستگى 
دارد. براى نمونه اگر اکونومایزرى که براى سوخت گازطبیعى طراحى 
شده در بویلر ذغال سنگى به کار رود ممکن است دچار گرفتگى و 
خفگى شود و یا اگر براى بویلر گازوئیلى نصب شود خطر افزایش 

خوردگى را به همراه خواهد داشت.  

در طراحى اکونومایزر و سطح حرارتى آن باید به نکات مهم زیر توجه 
داشت: 

1) دماى شبنم (dew point) دمایى است که در آن بخار آب موجود 
در دود، چگالیده و تبدیل به قطرات مایع مى شود. در این دما 
گازهاى دى اکسید کربن و دى اکسید گوگرد ناشى از احتراق در آب 
حل شده و تشکیل اسید مى دهند که خوردگى بسیار سریع را به 
دنبال خواهد داشت. دماى شبنم به نوع سوخت بستگى دارد و براى 
گازطبیعى 60 و براى گازوئیل 85 درجه سانتى گراد است. ولى براى 
حفاظت دودکش در برابر خوردگى پیشنهاد مى شود که طراحى 
اکونومایزر به گونه اى باشد که دماى دود در دودکش به کم تر از 120 120 

درجه سانتى گراد نرسد. 

محمد میرزائى- رئیس امور بهینه سازى در تاسیسات و تجهیزات ساختمان/محمد رحمانى پناه – کارشناس ارشد بهینه سازى  انرژى در تاسیسات  

نصب ”اکونومایزر“ براى بازیافت حرارت از دودکش 
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2) براى اطمینان از این که هیچ بخارى درون لوله هاى اکونومایزر به 
 (by pass) وجود نیاید، مسیر دود باید مجهز به دمپر و مدار کنارگذر
باشد تا اگر به هر دلیل آب در خروجى اکونومایزر به دماى اشباع 
نزدیک شد، دمپر مسیر کنارگذر باز شود و تماس دود با لوله هاى 

اکونومایزر قطع گردد. 

3) هنگامى که بویلر با 50 درصد بار (load)  نامى خود کار مى کند، 
دبى دود هم نصف مى شود و هم زمان دماى دود نیز کاهش مى یابد. 
پس سطح حرارتى مورد نیاز براى حالتى که بار بویلر50 درصد است 

باید بیش تر از حالتى باشد که بار بویلر 100 درصد است. 

4) در استفاده از لوله هاى پره دار براى سوخت گازطبیعى تعداد 
هفت پره  در  اینچ و براى سوخت گازوئیل پنج پره در اینچ و براى 

سوخت مازوت هم لوله بدون پره پیشنهاد مى شود. 

5) تناسب افت فشار مجاز دود و توان فن مشعل بسیار مهم است. 
افت فشار ایجاد شده در دودکش ناشى از اکونومایزر نباید به  اندازه
  اى باشد که فن مشعل نتواند بر آن غلبه کند و موجب خفه شدن 

مشعل شود. 

برخى مزایاى استفاده از اکونومایزر براى استفاده از گازهاى داغ 
دودکش به این ترتیب است: 

1) کاهش میزان مصرف سوخت و در نتیجه کاهش چشم گیر  
هزینه هاى مصرف انرژى 

2) کاهش زمان موردنیاز براى رسیدن به دماى تنظیم شده 

3) کاهش زمان کارکرد سامانه هاى حرارتى و در نتیجه افزایش عمر 
مفید کارکرد این سامانه ها 

4) کاهش میزان رهاسازى آالینده هاى زیست محیطى به هوا 

5)  کاهش روند افزایش دماى زمین 
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مى دانیم که طبق مقررات ملى ساختمان در ساختمان هاى عمومى، 
استفاده از سیستم هاى گرمایشى مرکزى نظیر موتورخانه به عنوان 
بهترین گزینه معرفى شده است و مبحث 17 مقررات ملى ساختمان 
فقط درصورتیکه تامین هواى احتراق از بیرون انجام گیرد، استفاده 
از سیستم هاى گرمایشى موضعى نظیر پکیج هاى فن دار و بخارى 
هاى هرمتیک را در ساختمان هاى عمومى نظیر مدارس، ادارات 
دولتى و حتى ساختمان هاى مسکونى بیش از ده واحد مجاز اعالم 

کرده است. کرده است. 

نکته دیگرى که درخور تامل است بحث اقتصادى بودن سیستم 
گرمایشى است. از اینرو همواره طراحان در انتخاب سامانه گرمایشى 
مرکزى یا موضعى، عالوه بر مقررات ملى ساختمان همواره مسایل 
اقتصادى را در طراحى خود در نظر مى گیرند و سیستم گرمایشى را 
انتخاب مى کنند که از بعد مالى، بهترین توجیه اقتصادى را داشته 

باشد. 

2. در مدارس به دلیل عدم نیاز به استحمام و حتی نیاز کمتر به آب 
گرم مصرفی در مقایسه با منازل مسکونی، استفاده از پکیج براي 
تامین آب گرم توجیه ندارد و بیشتر گرمایش موردنظر است. لذا 
تامین گرمایش از طریق بخارى هرمتیک هوشمند راندمان باال به 
جاى مجموعه پکیج و رادیاتور به لحاظ اقتصادى و مصرف گاز کمتر 

توجیه پذیرتر است. 

واضح است که در مدارسى که تعداد کالس هاى درس آنها اندك  
مى باشد استفاده از موتورخانه مرکزى توجیهى ندارد. به عنوان مثال 
استفاده از موتورخانه و حتى مجموعه پکیج و رادیاتور در مدرسه اى 
با دو یا سه کالس درسى در یک روستا به واسطه هزینه هاى ساخت 
و اجرا و حتى تعمیرات آنها به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست. 
بنابراین در مدارس داراى کمتر از پنج کالس درس استفاده از بخارى 
هرمتیک هوشمند راندمان باال یا پکیج فن دار مى تواند گزینه بسیار 
بهترى باشد و طراحان معموال بین این دو گزینه، بررسى فنى و بهترى باشد و طراحان معموال بین این دو گزینه، بررسى فنى و 

اقتصادى خود را انجام مى دهند. 

اما در مدارسى با تعداد سه کالس درس یا کمتر به خصوص در 
مناطق محروم، دور افتاده یا روستاها استفاده از بخارى هرمتیک 
هوشمند راندمان باال در مقایسه با پکیج فن دار به دالیل زیر 

ارجحیت دارد: 

1. به دلیل وجود امالح زیاد در آب در برخی از اقلیم هاي آب و 
هوایی کشور، رسوب گرفتگی باعث تخریب مبدل حرارتی پکیج ها 

می شود و این قطعه، گران قیمت می باشد.  

3. کندن زمین و اجراي لوله کشی آب براي شوفاژ به صورت توکار  
در مدارس دشوار است و اجراي لوله کشی روکار در برخی از مناطق 
سردسیر ممکن است به ترکیدگی لوله به واسطه انجماد آب منجر 

گردد. 

4. در مجموعه پکیج و رادیاتور، بخش کمى از آب  گرم در حال 
گردش در پکیج تبخیر می گردد. (لذا بخارى هرمتیک هوشمند به 

واسطه صرفه جویی در آب گرم ارجحیت پیدا مى کند)  

5. براي جلوگیري از یخ زدن آب، پکیج باید همواره روشن باشد 
درصورتیکه در مورد بخاري هرمتیک هوشمند می توان در ساعات 
حضور دانش آموزان بخاري را روشن نمود و در بقیه ساعات بخاري 

ها را خاموش کرد.  

6. عمر پکیج کمتر از بخاري و نیاز به تعمیرات آن معموال بیشتر 
است. 

7. سرویس کاري، تعمیرات و نگهداري پکیج در مدارس دشوار 
است. به عالوه در روستاها دسترسى به تعمیرکار حاذق پکیج و 

قطعات یدکى دشوار است. 

8. در برخی مدارس، در اثر قطع برق پکیج خاموش شده و 
ترکیدگی لوله ها مشاهده شده است. 

9. مهمتر از همه آنکه با توجه به برآورد هزینه هاى طراحى، خرید، 
نصب و اجرا، در مدارس با تعداد کالس هاى اندك، هزینه اجراى 
سیستم پکیج و رادیاتور بیشتر از بخارى هرمتیک هوشمند راندمان 

باال مى باشد 

محمدرضا فجرك، رئیس امور بهینه سازى لوازم خانگى و تجارى 

مزایاى استفاده از بخارى هرمتیک هوشمند راندمان باال در مقایسه با پکیج فن دار در مدارس با تعداد کالس هاى کم 
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�Ä]�¶̄�Õ��¿Y�¥��»��Y�d�e�Ẑ��¶̄�Õ��¿Y�c|� :شدت انرژى کل
�Á{�Ä]�ÓÂ¼ »��yZ��¾ËY��Â�̄�Ö̧yY{��·Zy�Z¿�|Ì·Âe�|uYÁ��Å�ÕY�Y

��{Â��Ö»�½ZÌ]�¾ÌËZa�c|��Á�ÓZ]�c|��c�Â�
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همانگونه که در منحنى شماره یک نشان داده شده است، در سمت 
راست منحنى سه ناحیه مختلف جهان و هریک با رنگ هاى مختلف 
دیده مى شود. بیشترین تغییرات شدت انرژى در مناطق خارج از 
مجموعه کشورهاى توسعه اقتصادى(OECD) واقع گردیده اند. 
بعبارتى بالغ بر 40 درصد از شدت انرژى کاسته شده است. محور 
عمودى منحنى شماره 1 نشان دهنده مقدار حاصل یک کسرى 
است که صورت آن را مصرف انرژى و در مخرج آن تولید ناخالص 

داخلى کشورها به دالر است.     داخلى کشورها به دالر است.     

از سال 2000، ایاالت متحده امریکا وکشورهاى اتحادیه اروپا از 
طریق اقدامات بعمل آمده در بهینه سازى سوخت مصرف شدت 
انرژى خودرا تا 30 درصد کاهش داده اند. این نتیجه از طریق تبدیل 
سوخت هاى مایع فسیلى به انرژى تجدیدپذیر و استفاده از 
گازطبیعى در صنایع حاصل شده است. در همین راستا، سعى 
نمودند از گسترش و استقرار صنایع انرژى بر در کشور خود 
خوددارى نمایند. در سال 2019 در آسیا (خصوصا کشورهایى مانند 
هندوستان، ژاپن وکره جنوبى) شدت انرژى کاهش یافته است.     هندوستان، ژاپن وکره جنوبى) شدت انرژى کاهش یافته است.     

طى سال هاى 2000 تا 2018 میالدى شدت انرژى در کشور چین 
حدود 40 درصد بهبود یافته است. این کاهش شدت مصرف انرژى 
بعلت تمرکز بر سیاست هاى بهره ورى انرژى بر صنایع با شدت انرژى 
باال در کشور چین موجب گردید تا بدنبال آن افزایش بهره ورى 
تقاضا دربخش خدمات بدست آید. ضمن تمرکز برروى صنایع  با 
شدت انرژى باال و انجام اقدامات کارساز در زمینه بهره ورى انرژى، 
همچنین پیگیرى هاى مستمر و هدفمند در این مدت، موجب 

گردید این اقدامات در کاهش شدت انرژى ثمر بخش شوند. گردید این اقدامات در کاهش شدت انرژى ثمر بخش شوند. 

در ایاالت متحده امریکا در سال 2018 به میزان 2/5 درصد از شدت 
انرژى کاسته شد. باتوجه به کاهش رقم شدت انرژى طى سال هاى
2017-1990 به 1/9درصد، بنابراین در سال 2018 شدت انرژى 
درکشور امریکا نسبت سال هاى قبل کاهش 30 درصدى را تجربه 

کرد.  

در اتحادیه اروپا همواره روند بهبود بهره ورى انرژى ادامه دار بوده و 
این منطقه از جهان از کمترین شدت انرژى برخوردار است. کاهش 
معادل 3/1 درصدى شدت انرژى در سال 2018 در این منطقه، 
حاکى از باالترین کاهش این شاخص در جهان بوده است. در مقایسه 
با شدت انرژى در جهان طى سال هاى2000-2017 کاهشى بیش از 
معمول (به میزان 1/8 درصد در سال) داشته است. یکى از دالیل آن 
استقرار فصول زمستانى معتدل طى این سال ها در این ناحیه از 

جهان بوده است.  جهان بوده است.  
منبع: سازمان اطالعات انرژى امریکا 

وجود شدت انرژى باال در کشورهاى CIS (کشور هاى مستقل شده 
از شوروى سابق) کشورهاى آسیایى از جمله چین، حاکى از استقرار 
صنایع انرژى بر در این نوع از کشورها است. از سال 2000 کاهش 
شدت انرژى بصورت مستمر و به میزان 2/7 در صد و این رقم در 
جهان 1/8 درصد را نشان مى دهد. مهمترین عوامل وجود این میزان 
شدت انرژى فراهم نبودن زیر ساخت صادراتى در اقتصاد و پایین 
بودن قیمت انرژى در این کشور ها است که موجب رغبت نداشتن 
درایجاد واستقرار صنایع با بهره ورى انرژى باال در این نوع کشور ها درایجاد واستقرار صنایع با بهره ورى انرژى باال در این نوع کشور ها 

محسوب مى گردد. 

منحنى شماره2

در محور افقى منحنى شماره 2 مصرف انرژى در مناطق مختلف 
جهان نشان داده شده است و محور عمودى تولید ناخالص کشورها 
به دالر است. همانگونه که در منحنى دیده مى شود کشورهاى توسعه 
یافته از مصرف انرژى و تولید ناخالص داخلى بیشترى برخودارند. 

در سمت راست محور افقى و در پایین آن کشورهایى که نزدیک 
محور واقع مى شوند، بدنبال آن از شدت انرژى بیشتر و درکشورهایى 
که باالى محور عمودى و باالى منحنى قرار دارند، کشورهاى با 
شدت انرژى کمترى قرار دارند. ضمن آنکه خط نیمساز منحنى نیز 
معیارى براى سنجش شدت انرژى، و دو فاکتور اقتصادى موجود در 

منحنى را مى توان دید. 

در پایان مى توان به این جمع بندى رسید که سیاست هاى بهره ورى 
انرژى در مناطق مختلف جهان با توجه به نسبت بهره ورى در بخش
 هاى خانگى، حمل ونقل، وفرایندهاى صنعتى به شدت متفاوت 
است. علیرغم این با هدف گذارى کاهش شدت انرژى، جهان با 
حرکت بسوى یک توسعه اقتصادى پایدار در راستاى رشد اقتصادى 

نیزقدم برمى دارد. 
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خالصه گزارش مدیریتى تراز استانى برگرفته از گزارش موسسه مطالعات بین المللى انرژى 

افسانه مهرى-کارشناس واحد اندازه گیرى و صحه گذارى(M&V) طرحهاى انرژى  

گستره جغرافیایی گزارش مدیریتى تراز استانى موسسه مطالعات 
بین المللى انرژى، گزارش مربوط به 13 استان منتخب، شامل استان
 هاى با شدت انرژي باال ( 5استان آذربایجان غربی، کردستان، 
خراسان شمالی، بوشهر و اصفهان) و استان هاي با مرکزیت 
کالنشهرها (تهران و 8کالنشهر کشور) مى باشد. سال هاي مورد 
بررسی در این گزارش سال 1394 تا 1396 می باشد و روند مصارف 
حامل هاي اصلی (شامل: برق، گاز سبک، فرآورده هاي نفتی و 
تقاضاي کلی استان) در زیربخش هاى مربوطه (شامل: مصارف تقاضاي کلی استان) در زیربخش هاى مربوطه (شامل: مصارف 
خانگی، تجاري، خدماتی و عمومی، حمل ونقل، صنعتی و کشاورزي) 
مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت تمرکز مصارف حامل ها در 
زیربخش ها مورد توجه قرار گرفته و با توجه به نتایج هر استان 
رویکردها و راهکارهاي اصلی در جهت کاهش و بهینه سازي مصارف 

هر استان ارائه شده است. 

بخش تقاضا: 

• همه 13 استان به غیر از استان کرمانشاه روند افزایشى در سرانه 
تقاضا انرژى داشته اند. 

سرانه تقاضا انرژى استان البرز در بخش خانگى 20 درصد باالتر   •
از میانگین کشورى است. 

سرانه تقاضا انرژى استان بوشهر در بخش تجاري، خدماتی و   •
عمومی 20 درصد باالتر و در بخش صنعتى 6 برابر میانگین کشورى 

است. 

• استان تهران 3 بشکه معادل نفت خام(15 درصد) کمتر از 
میانگین سرانه کشور، استان بوشهر 2/5 برابر میانگین سرانه 
کشور(3/7 درصد سهم انرژى کشور) و استان اصفهان 10 بشکه 
معادل نفت خام بیش از میانگین سرانه کشور مصرف مى کند. 

• استان بوشهر بیشترین(بیشترین تاثیر از بخش صنعتى استان) 
و استان هاى آذربایجان غربى و کردستان کمترین سرانه تقاضا انرژى 

را بین 13 استان مورد بررسى داشته  است. 

مقدمه: 
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بخش صنعت در استان بوشهر بیشترین نقش در 2/5 برابر شدن 
سرانه تقاضا انرژى این استان نسبت به میانگین سرانه کشور را ایفا 
مى کند. این استان، پایتخت انرژى کشور بوده، منطقه ویژه اقتصادى 
پارس، بزرگترین میدان گازى جهان، تنها نیروگاه هسته اى کشور، 
صنایع مختلف نفت، گاز، پتروشیمى و صنایع انرژى بر، صنایع کشتى 
و لنج سازى، همچنین بزرگترین پایانه نفتى خاورمیانه(جزیره 

خارك) در این استان استقرار دارد. 

بخش برق: 

سرانه متوسط برق مصرفى در استان تهران و فارس در بخش   •
خانگى50 درصد باالتر از میانگین کشور است. 

سرانه متوسط برق مصرفى در استان تهران و خوزستان در   •
بخش تجاري، خدماتی و عمومی 40 % و 60 % باالتر از میانگین 

کشور است. 

سرانه متوسط برق مصرفى در استان فارس در بخش کشاورزى   •
3برابر باالتر از میانگین کشور است. 

سرانه متوسط برق مصرفى در استان قم در بخش کشاورزى و   •
صنعتى ۵۰٪ باالتر از میانگین کشور است. 

• مصرف برق از سال 94 به سال96در بین 13 استان در استان 
کرمانشاه روند کاهشى داشته است. 

• استان خوزستان بیشترین (3برابر باالتر از میانگین کشور) و 
استان کردستان کمترین تقاضا سرانه برق را بین 13 استان مورد 

بررسى داشته  است. 
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استان خوزستان با متوسط دماى هواى باالتر از 48 درجه سانتى گراد 
در فصول گرم سال بیش ترین سرانه مصرف برق را داشته و استفاده 
از انرژى برق در سرمایش بخش خانگى (5 برابر میانگین سرانه 
مصرف برق کشور) بیشترین نقش را در سرانه مصرف برق استان ایفا 

مى کند.  

بخش گاز سبک: 

• مصرف گاز طبیعى در همه استان ها از سال 1394 به 1396 
روند افزایشى داشته است. 

• مصرف گاز طبیعى در استان بوشهر 2/5 برابر بیشتر از میانگین 
کشور و در استان البرز و تهران  15 الى 20 درصد پایین تر از 

میانگین بوده است. 

• استان آذربایجان شرقى پس از کردستان و تهران رتبه سوم 
مصرف گاز طبیعى در بخش مسکونى در کشور را داراست. 

• استان بوشهر بیشترین و استان فارس کمترین سرانه مصرف 
گاز سبک را بین 13 استان مورد بررسى داشته  است. 
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بعلت تمرکز صنایع عمده در استان بوشهر مصرف گاز سبک در 
صنایع این استان 7 برابر میانگین سرانه مصرف گاز سبک در کشور 

مى باشد. 

بخش فرآورده هاى نفتى: 

• مصرف فرآورده نفتى از سال 94 به سال96در استان بوشهر، 
خراسان شمالى و اصفهان روند کاهشى داشته است. 

• متوسط مصرف فرآورده هاى نفتى در استان هاى بوشهر و البرز 
به ترتیب یک بشکه معادل نفت خام بیشتر و یک بشکه معادل نفت 
خام کمتر از متوسط کشور است. متوسط مصرف فرآورده هاى نفتى 
در استان هاى خراسان شمالى، کردستان و کرمانشاه در مقایسه با 
متوسط کشور حدود 20 درصد کمتر و استان قم 20 درصد باالتر 

بوده است. 

• استان بوشهر بیش ترین و استان البرز کمترین سرانه مصرف 
فرآورده هاى نفتى را بین 13 استان مورد بررسى داشته  است. 
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بعلت تمرکز صنایع عمده و تامین مواد اولیه، استان بوشهر بیش ترین 
سرانه مصرف فرآورده هاى نفتى نسبت به میانگین سرانه کشور را 
دارد، سرانه مصرف فرآورده نفتى در بخش حمل و نقل نیز بیش تر از 
سرانه میانگین کشور بوده و بیشترین سهم در مصرف فرآورده نفتى 

استان را دارد. 

بخش شدت انرژى: 

شدت مصرف نهایى انرژى از سال 94 تا 96 در استان هاى   •
آذربایجان شرقى، غربى، البرز ، تهران، خراسان رضوى، خراسان 

شمالى، فارس و قم افزایش داشته است. 

شدت مصرف نهایى انرژى از سال 94 تا 96 در استان هاى   •
اصفهان، بوشهر، خوزستان، کردستان و کرمانشاه، کاهش یافته است. 

• استان اصفهان بیش ترین و استان تهران کمترین میانگین 
شدت مصرف نهایى انرژى را بین 13 استان مورد بررسى داشته

  است. 

استان اصفهان بعلت تمرکز صنایع بزگ عمده(شامل: فوالد، آهن و 
سیمان) و ضعف مدیریت انرژى بیش ترین شدت مصرف انرژى را 
داشته است و استان تهران با GDP باال و در خدمت گرفتن انرژى در  

واحدهاى خدماتى بجاى واحدهاى صنعتى شدت انرژى پایینى 
داشته است. همچنین استان تهران با نرخ باالى شهرنشینى، رفاه 
اقتصادى باال و قدرت خرید باالى شهروندان کمترین شدت مصرف 

انرژى را دارد. 
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خالصه شاخص ها (بشکه معادل نفت خام): 
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تمرکز تقاضا انرژى در استان ها و اولویت در ارائه راهکار 
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مصرف سرانه استانى 

تهیه شده توسط مدیریت بهینه سازى انرژى در بخش صنعت 

ابتدا مقادیر مصرف کل انرژى نهایى استانها در کنار هم مورد مقایسه 
قرار مى گیرد بعنوان مثال مقدار متوسط آن در خصوص گاز طبیعى 
مصرفى محاسبه میشود که براى سال 1396 این مقدار 6142 
میلیون مترمکعب است. در مرحله بعدى استانها بر اساس این 
متوسط در رتبه هاى باالتر یا پایینتر از مقدار متوسط و یا نزدیک به 
متوسط قرار میگیرند. مرحله بعد بررسى شاخص تولید ناخالص ملى 
استانى (GDP استانى ) میباشد که مقادیر ضمن مقایسه باهم در 
رتبه بندى براساس باالتر و پایینتر از میانگین استانى تولید ناخالص رتبه بندى براساس باالتر و پایینتر از میانگین استانى تولید ناخالص 

ملى ( میانگین  GDP  استانى ) قرار میگیرند.  

دراین مرحله استانها بر اساس شدت انرژى استانى در گروههاى        
" استانهاى با شدت انرژى نسبى باال " استانهاى با شدت انرژى نسبى 
مناسب " استانهاى با شدت انرژى نسبى پایین " یعنى با کارایى 
انرژى نسبى باال، "استانهاى با شدت انرژى نسبى قابل قبول" و          
" استانهاى با شدت انرژى پایین" ولى مواجه با عدم توسعه صنعتى " 

تقسیم بندى مى گردد .  



28

نشریه الکترونیکى بهسو/شماره3/مرداد99

سرانه مصرف گاز طبیعى باالتر در بخش صنعت/ کشاورزى در هر 
استان را به نوعى میزان باالتر تولید ارزش افزوده در آن استان 
میتوان قلمداد کرد و نشان دهنده توسعه صنعتى استان است و در 
خصوص سرانه هاى پایین لزوم  با توجه به محور بودن گاز طبیعى 
در توسعه صنعت کشور، تجدید نظر در آمایش سرزمینى را درباره 
توسعه صنعتى مطرح مى نماید؛ البته شاخص سرانه مصرف گاز 
بخش صنعت و کشاورزى بهتر است براساس میزان مصرف به ازاى 
ارزش افزوده در هر استان ارزیابى گردد. در خصوص سرانه مصرف ارزش افزوده در هر استان ارزیابى گردد. در خصوص سرانه مصرف 
گاز در بخش خانگى دقیقاً عکس این مطلب صادق است باال بودن 
سرانه مصرف در بخش خانگى لزوم بهینه سازى مصرف در آن استان 
را مطرح مى نماید على الخصوص در مواردى که این سرانه باالتر از 
سرانه مصرف بخش صنعت / کشاورزى مى باشد؛ چرا که مصرف در 
بخش خانگى توام با ایجاد ارزش افزوده نیست بنابراین سه دسته 

استان نمایان میشوند :  

1 – استانهاى محروم از توسعه صنعتى که لزوماً مصرف گاز بخش 
خانگى از بخش صنعت و کشاورزى باال میباشد که اجتناب ناپذیر 
است مثل استانهاى  چهار محال بختیارى، کهکیلویه و بویر احمد و 

لرستان     

2_  استانهاى سردسیر که داراى HDD  (روز درجه گرمایش ) باالیى 
هستند که باال بودن مصارف گاز بخش خانگى از صنعت کشاورزى تا 

حدى قابل توجیه است مثل استانهاى اردبیل و همدان   

3_ استانهایى که لزوم توجه به آن است و درآن مصارف بخش 
خانگى از صنعت و کشاورزى باال تر بوده و توجیه پذیر نبوده و در 
الویت اقدام بهینه سازى بخش ساختمان میتوانند قرار داشته باشند 

مثل استانهاى البرز، گیالن، مازندران و استان تهران  
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834m3/p

744m3/p

2348m3/p

585m3/p

در "استانهاى با شدت انرژى نسبى  باال" لزوم بهینه سازى مصرف 
انرژى در زیر بخشهاى مصرف کننده انرژى در استان مطرح میشود 
که با توجه به سهم سرانه مصرف انرژى هر استان در دو بخش 
خانگى، صنعت/کشاورزى؛ با توجه به باالتر بودن سهم هر یک از 
سرانه زیر بخشها الویت بهینه سازى در مرحله اول در دو زیر بخش 
خانگى و صنعت/کشاورزى تعیین میگردد. در مواردى که سرانه 
مصرف انرژى در بخش خانگى باالتر از سرانه بخش صنعت/کشاورزى 
باشد الویت بهینه سازى با بخش خانگى بوده و در حالت برعکس  باشد الویت بهینه سازى با بخش خانگى بوده و در حالت برعکس  

الویت بهینه سازى با بخش صنعت/کشاورزى مى باشد در خصوص 
مصارف باالى انرژى استان در بخش نیروگاهى با توجه به مصارف 
باالى این زیر بخش که عموماً نیاز به ارتقاء راندمان دارند و قائل 
شدن ماهیت تبدیل انرژى سوخت به برق براى توزیع در شبکه 
سراسرى کشور و همچنین تکنولوژى تولید برق در سطح 
نیروگاههاى هر استان،  لزوم بهینه سازى در  بخش نیروگاهى نیز 

روشن میشود .  
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پریناز چگینى 

على ندیمى 

صدرا حق وردى 

ریحانه رحیمى 

آرش شهاب 

شایلى قاسمیان 

امیرعباس گنجیان 
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علیرضا جان سوز 

امیر نیکان حمیدى 

یاسمن زهرا مهریزى 

حسین رحیمى قهبازى 

رزا قدیرزاده 

طه جبارى 

مایا همتى 
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