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  مكانيزم توسعه پاك و كاربرد آن در صنايع پتروشيمي

  بهرنگ مسعودي، *كاظم كاشفي

   پژوهشگاه صنعت نفت، مركز تحقيقات انرژي

kashefik@ripi.ir 

  :چكيده

 ۲۰۰۸تا آوريل سال .ت مكانيسم توسعه پاك مورد توجه قرار گرف ۲۰۰۵به دنبال نافذ شدن پروتكل كيوتو در فوريه سال 

ارسال  CDMدر مدت يك سال تعداد پروژه هاي .توسعه پاك براي اعتبار دهي ارسال شدپروژه مكانيسم  ۳۱۸۸بيش از 

مقدار قابل توجهي تجربه تاكنون .افزايش يافت)پروژه۷۴۴( ۲۰۰۶به بيش از چهار برابر تعداد ارسال شده در ماه مي  شده

فرآيند اعتبار دهي پروژه هاي ارسال شده و تاييد گوناگون طي ) DOE(تي منتخب و دانش توسط هيات هاي عمليا

گرمايش جهاني، از مفاهيم تغيير آب و هوا و اي  ابتدا خالصهاين مقاله و در  در .كاهش انتشارات به دست آمده است

بيان  ايران با صنايع پتروشيمياي در ارتباط  مقدمهسپس در ادامه . شود ارائه ميپروتكل كيوتو و مكانيسم توسعه پاك 

در اين راستا به متدولوژيهاي . خواهد شد پرداخته پتروشيمي تصنع قابل استفاده درمتدولوژيهاي در ادامه به شده و 

تغيير سوخت و بازيابي گازهاي ارسالي به  N2O٬مرتبط با راندمان مصرف انرژي، استفاده از انرژيهاي تجديدپذير، حذف 

 از ديدگاه آماري CDMهاي  پروژهدر نهايت . شوند معرفي مي ه و به صورت مختصر متدولوژيهاي مرتبطفلر پرداخته شد

  .مي شود بررسي

  :مقدمه- ۱

اي ناشي  در اجالس ريو با هدف تثبيت غلظت گازهاي گلخانه ۱۹۹۲كنوانسيون تغيير آب و هوا در سال 

رات اقليمي بر زندگي انسان و حيات روي از فعاليتهاي صنعتي در سطحي كه از آسيبهاي ناشي از تغيي

اجرايي  ۱۹۹۴امضاء و از سال ) به همراه اتحاديه اروپا(كشور  ۱۵۴و توسط  زمين بكاهد تدوين گرديد

 .توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب شد ۱۳۷۵كنوانسيون تغيير آب و هوا در ايران در سال  .گرديد

در اين كنفرانس، متعاهدين كنوانسيون  و تشكيل شد) ژاپن(در كيوتو  ۱۹۹۷بركنفرانس سوم در دسام
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اي به تصويب رساندند  پروتكلي را به منظور كاهش انتشار گازهاي گلخانه ،تغيير اقليم سازمان ملل متحد

جهت امضاي اعضاء آماده  ۱۹۹۸مارس سال  ۱۶پروتكل كيوتو در  .شهرت يافت” پروتكل كيوتو”كه به 

  . به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد ۱۳۸۴در مرداد  و در نهايت شد

 Annex I)كشورهاي ضميمه يك ي تغيير آب و هوا به سه گروه  به طور كلي كشورهاي فعال در زمينه

countries) ، كشورهاي ضميمه دو(Annex II countries)  كشور هاي غير ضميمه يك و(Non-

Annex I Countries) ايجاد ساختار اجرايي مناسب ، تكلپرواين از اهداف اساسي . شوند تقسيم مي

نيز تقويت تعهدات كشورهاي ضميمه يك كنوانسيون در كاهش  براي حصول به اهداف كنوانسيون و

انتشار و انتقال كمكهاي فني و مالي به كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي كه متاثر از آثار تغيير 

هر يك از هدف نهايي اين پروتكل آن است كه . باشد مي) كنوانسيون ۱۰/۴تا  ۸/۴ماده ( اقليم هستند

 رااي  انتشار گازهاي گلخانهدر قالب اقدامات اجرايي ميزان يا مشترك و ضميمه يك بطور مستقل   اعضاء

گازهاي  .برسانند ۱۹۹۰زير سطح انتشار سال  ۲/۵%به ميالدي  ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۸در محدوده سالهاي 

  :تند ازاي مورد نظر در اين پروتكل عبار گلخانه

 دي اكسيد كربن CO2 

 متان CH4 

 اكسيد نيترو N2O 

 ها  رو فلوئورو كربنكلPFCs 

 ها  هيدرو فلوئورو كربنHFCs 

 هگزا فلوريد سولفور SF6 

تدوين ) مكانيزم(به منظور سرعت بخشيدن به اين گونه فعاليتها، پروتكل كيوتو در قالب سه سازوكار 

ها در ساير كشورها،  توانند با اجراي پروژه اعضاي متعهد مي يكي از اين سازوكارها، اساس ربگرديد كه 

  :اين سازوكارها عبارتند از. پذير نمايند سياستهاي كاهش انتشار را از لحاظ اقتصادي توجيه

 مكانيسم توسعه پاك Clean Development Mechanism - CDM   

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  اجراي مشتركJoint Implementation – JI   

  تجارت انتشارEmission Trading - ET 

  )CDM( مكانيسم توسعه پاك محدوده كاري - ۱- ۱

به حوزه هاي مشخصي اختصاص دارد كه در زير به اين حوزه ها اشاره شده  مكانيسم توسعه پاكبطور كلي 

  :است

  )پذيرو تجديدنا پذيرمنابع تجديد ( انرژي صنايع .۱

  انرژيتوزيع  .۲

  انرژيتقاضاي  .۳

  يصنايع توليد .۴

  صنعت شيمي .۵

  ساختمان .۶

  و نقل حمل .۷

  توليد مواد معدني .۸

  توليد فلز .۹

  )گازجامد مايع و (ذر از سوختهاگانتشارات زود .۱۰

  ردگوگزا فلوريد گذر از توليد و مصرف هالو كربنها و هگانتشارات زود .۱۱

  كاربرد حاللها .۱۲

  جابجايي تلف شده و دفع .۱۳

  لگل سازي و احياي جنگجن .۱۴

 كشاورزي .۱۵

كشورهاي نفت خيزي مانند ايران حوزه پتروشيمي يكي از مهمترين صنايع در حوزه نفت و گاز بويژه در 

در بخش زير ابتدا مقدمه اي در مورد اين صنعت بيان شده و سپس  .دو فرآورده هاي جنبي آن مي باش

كه قابليت انجام در حوزه پتروشيمي را دارند مكانيسم توسعه پاك  هاي پروژهانواع  بطور مفصل به 

  .پرداخته مي شود
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  :يصنايع پتروشيم - ۲

هاي  بخشي از صنايع شيميايي است كه فرآورده ،(Petrochemical industry) صنايع پتروشيمي

تا پيش از وارد شدن نفت به مفهوم . كند توليد مي گاز طبيعيشيميايي را از مواد خام حاصل از نفت يا 

صنايع گياهي و حيواني بدست  مورد نياز ، بر اثر تغيير و تبديل مواد شيمياييامروزي در زندگي انسان ، 

و گاز طبيعي به عنوان ماده اوليه براي تهيه بسياري از  نفت خاماما در اوايل قرن بيستم . آمد مي

اي كه توسط   محصوالت عمده .هميت حياتي و روز افزوني پيدا كرده استتركيبات مورد نياز انسان ، ا

  :شوند عمدتا عبارتند از واحدهاي صنايع پتروشيمي ايران توليد مي

آمونيم ، كودهاي مخلوط نيترات آمونيم ، مواد اوليه پالستيك ،  كودهاي شيميايي ، اوره ، فسفات دي

،  آمونياك، اسيد كلريدريك ،  اسيد سولفوريكايي نظير پي ـ وي ـ سي و دي ـ او ـ پي ، مواد شيمي

  ....، دوده و  گوگرد

  :پتروشيمي در ايرانشركت هاي  -۲-۱

پتروشيمي  - پتروشيمي بوعلي سينا -يمي بندر امامپتروش -پتروشيمي اميركبير -پتروشيمي الوند 

 - پتروشيمي فن آوران -پتروشيمي فجر -پتروشيمي شهيد تندگويان - پتروشيمي رازي -خوزستان

 - )نوري(پتروشيمي برزويه -غديرپتروشيمي  -ا ساسولپتروشيمي آري -پتروشيمي مارون -پتروشيمي كارون

پتروشيمي  -پتروشيمي اراك -پتروشيمي اصفهان -بينپتروشيمي م - پتروشيمي زاگرس -پتروشيمي جم

  پتروشيمي شيراز -پتروشيمي خراسان -پتروشيمي خارك -پتروشيمي تبريز -پتروشيمي بيستون - اروميه

  

  

  

  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  :پتروشيمي  تصنع قابل استفاده درمتدولوژيهاي  -۳

است كه به  سازمان مللمشخص و معين از طرف ارگان اجرايي  يمتدولوژي در واقع دستورالعمل

كه در .منظور هماهنگ سازي و يكسان سازي انجام فعاليتهايي از اين دست تدوين شده است

   :باشدموضوعات زير مرتبط با صنايع پتروشيمي مي 

  

 Energy Efficiency (Energy industries, Energy distribution, Energy demand) 

 Flare gas recovery (fugitive emissions from fuels) 

 decomposition of N2O (solvents use) 

 Renewable energies (Energy industries) 

 Fuel switching (Energy distribution, Energy demand) 

 

  ):Energy Efficiency( انرژيبازده معرفي متدولوژيهاي مرتبط با حوزه  -۳-۱

  :اين متودولوژيها عبارتند از

 AM0017  
 AM0018  
 AM0054  
 AM0062  
 AM0067  

بخار و تله هاي بوسيله جايگزيني ي سيستم بخاركارايبهبود :AM0017متودولوژي  - ۳-۱-۱

  ايعات به دام افتاده از اين تلهبرگشت م

 Steam system efficiency improvement by replacing steam traps and""با نام  اين متدولوژي

returning condensate بر اساس بهبود كارايي  و محسوب ميشود در واقع به نوعي صرفه جويي در انرژي

  :با شرايط زير قابل استفاده استو طراحي شده ) چين( سيستم بخار در پااليشگاههاي فوشون

 يا تامين مجدد گاز محبوس با برگشت دادن محصول ميعان جايگزيني.  

 دوتوليد ش بويلري كه حرارتش از سوخت هاي فسيلي تامين مي شود در بخار.  

 .بوسيله افزايش برگشت محصوالت ميعان مي باشدبخار در نهايت هدف اين متدولوژي كاهش تلفات 
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  بهينه سازي سيستم هاي بخار :AM0018متدولوژي  - ۳-۱-۲

بهينه سازي سيستم به "Baseline methodology for steam optimization systems "با نام ين متدولوژيا

  :ه شرايط زير نياز داردب براي اجرا و مي پردازد هاي بخار

 واحدي كه نتيجه آن محصول همگن است.  

  حجم محصول توليد شده در واحد پايدار و در شرايطsteady state  باشد .  

 ر پيوسته باشدمصرف بخا.  

   براي بهينه سازي بخار در يك سيستم cogeneration  شود كه توليد بخار در بويلر در  معلومبايد

  .پايان موجب كاهش بخار ذخيره شده مي شود

  اثبات شود كه گاز ذخيره شده باعث ايجاد سرب وافزايش انتشارGHG نميشود.  

ده مي كنند بايد بطور دقيق ابزارهاي گفته شده در باال را در نتيجه پروژههايي كه از اين متودولوژي استفا

  .شرح دهند

  :اين متدولوژي با متدولوژي زير مرتبط ميشود baselineو  monitoringبحث 

 NM0037-rev  : پروژه كارايي انرژي بوسيله اصالح سيستم حذفco2از آمونياك براي كاهش مصرف بخار  

 Energy efficiency project by modification of CO2با نام  متدولوژي اينبراي استفاده اصولي از

removal system of Ammonia Plant to reduce steam consumption به ابزار هاي زير نياز است:  

 ابزار براي محاسبه تلفات انرژي برق  

  ابزار براي محاسبه ميزان انتشارCO2 از سوختن سوخت فسيلي 

بهبود كارايي انرژي بويلر توسط معرفي تكنولوژي امولسيون آب يا  :AM0054 متدولوژي- ۳-۱-۳ 

  روغن

 Energy efficiency improvement of a boiler by introducing oil/water"با نام اين متدولوژي 

emulsion technology"   براي پروژه هايي كه تكنولوژي امولسيون آب يا روغن را درمورد وجود باقيمانده
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براي استفاده از اين متدولوژي  .هدف بهبود كارايي انرژي بررسي ميكند كارايي دارده تعل بويلربسوخت مش

  :شرايط زير الزاميست

  سال سابقه داشته باشد ۵(.ساله داشته باشد ۵بويلر سيستم اطالعاتي(  

 ه نشوداستفاده اي از تكنولوژي امولسيون آب يا روغن در محل انجام پروژ قبل از انجام پروژه هيچ.  

 امولسيون آب يا روغن در محلي كه بويلر وجود دارد آماده و مصرف شود.  

  با درخواست حرارت اضافي براي حرارت دادن به امولسيون آب يا روغن قبل از سوختن پروژه به

  .نتيجه نميرسد اين بدان معناست كه امولسيون آب يا روغن نبايد قبل از سوختن حرارت داده شود 

 به افزايش توليد حرارت در بويلر منجر نشود انجام پروژه.  

 عمر باقيمانده بويلر بيشتر از مدت تعيين شده باشد.  

 وسايل مورد استفاده در پروژه در طول مدت تعيين شده رخ ندهد در هيچ افزايش ظرفيتي.  

  بهبود بازده انرژي توربينهاي يك واحد صنعتي :AM0062 متدولوژي- ۳-۱-۴

 Energy efficiency improvements of a power plant through retrofitting" مبا نا اين متدولوژي

turbines"فقط در شرايط زير قابل استفاده است:  

 جريان برق توليد شده توسط سوختهاي فسيلي استفاده شود.  

 واحد صنعتي فقط براي شبكه از برق استفاده كند.  

 وليد برق بايد جداگانه براي هر توربين تحت نظر در مورد بخار توربين ها مقدار بخار تهيه شده وت

  .پروژه قابل اندازه گيري باشد

 :مرتبط با اين متدولوژي نيستند CDMفعاليتهاي تحت پوشش دسته زير واجد شرايط فعاليتهاي 

كه بوسيله )شامل همه جايگزيني ها و تعميرها(همه كارهاي نگهداري و تعمير منظم يا پيشگيرانه

  .تهيه مي شود سازنده توربين

  :موقعي فعاليتهاي پروژه واجد شرايط است كه
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 با خطاي (پارامتر هاي عملياتي توربين كه روي بازده توربين اثر ميگذارند ثابت بمانند

  )-و%+۵

 اگر عمرش  در واقع اين متدولوژي( عمر توربين در طول زمان اعتبار افزايش پيدا نكند

  )عمر توربين قابل اجراست تا پايان كوتاهتر از زمان اعتبار باشد

  :اين متدولوژي براي موارد زير قابل اجرا نيست

  پروژه هاي كه شاملfuel switch ميشوند.  

  يا واحد صنعتي كه  و همزايش واحدهاي صنعتي,تركيبي از واحد هاي صنعتي قدرت

  .قسمت صنعت و قسمت برق درون صنعت استفاده ميشوند

وژي در مورد نصب مبدلهاي انرژي در يك شبكه توليد متدول :AM0067 متودولوژي  - ۳-۱-۵

  نيرو

 Methodology for installation of energy efficient transformers in a" با نام اين متدولوژي نتيجه

power distribution grid" به شرح زير است:  

  در يك شبكه توزيعجايگزيني مبدل هاي كم بازده با مبدل هاي با بازده باال  

  بوسيله توسعه شبكه توزيع كه در نصب مبدلهاي جديد با بازده باال در مناطق جديد تحت پوشش

 .غياب پروژه مبدلهاي كم بازده در آن نصب شده اند

  :اين متدولوژيدر مورد پروژههاي با شرايط زير كاربرد دارد

 تعريف شده باشد تلفات در آنبا قوانين محلي يا ملي كه ماكسيمم  نصب مبدلها در شبكه توزيع.  

 ت بار در تخمين بار مبدلها تحت فعاليت هاي پروژه معلوم شود كه مساوي يا كوچكتر از تلفات تلفا

  .است ا در غياب پروژهبار در مبدله

  و همچنين داراي گواهينامه از يك دولت استانداردهاي بين المللي مبدلهاي نصب شده بايد داراي

بار در شرايط مختلف راي اطالعات سنجيده در مورد تلفات وگزارش گواهي بايد دامعتبر باشد

  .عملياتي باشد
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  در قسمت هاي ديگر شبكه توزيع يا در مسئول پروژه بايد مطمئن شود كه مبدلهاي جايگزين شده

  .شبكه توزيع ديگري استفاده نشده است

 يك مختصات كلي از هويت هر يك از مبدلها تهيه شود. 

  : )Flare Reduction( كاهش فلر مرتبط با حوزهمعرفي متدولوژيهاي  - ۳-۲

  :اين متودولوژيها عبارتند از

 AM0009  

 AM0037 

 AM0055  

 AM0081  

  .چاه نفت كه فلر يا ونت شده اند همراه بابازيافت و استفاده از گاز  AM0009:متدولوژي- ۱- ۳-۲

 Recovery and utilization of gas from oil wells that would otherwise be"با نام  اين متدولوژي

flared or vented" براي موارد زير قابل اجرا است:  

 مصرف كردن در محل تقاضاي انرژي  

 فشرده كردن وجابجايي به يك خط لوله گاز قبل از عمليات  

 جابجايي محصوالت هيدرو كربن كه براي فروش جامد ميشود فشرده كردن و.  

  افزايش مقدار يا كيفيت نفت در چاه :مانند نبايد تغيير كنددر رابطه با توليد نفت فعاليت هاي پروژه

  نفت 

 تزريق هر گازي به داخل مخازن نفت كه باعث افزايش عمر آن شود. 

  چاه نفت بعنوان ماده خام همراه باكاهش فلر و استفاده از گاز  :AM0037 متدولوژي - ۲- ۳-۲

 Flare (or vent) reduction and utilization of gas from oil wells as a" "با نام  اين متدولوژي

feedstock     

براي توليد يك محصول  چاههاي نفت كه سابقا فلر بودند با همراهپروژه هاي مرتبط با گاز در مورد  

  .شيميايي مفيد قابل اجراست
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  :فاده از اين متدولوژيشرايط است

 سه سال قبل فلر يا ونت باشد كه استفاده ميشود براي اين پروژه بايد از گاز برآمده از چاه.  

  خام گاز قبلش فلر شود تا اندازهاي مانند منبع انرژي در يك پروسه در استفاده از گاز بعنوان ماده

 )اتان يا آمونياك ,متان(شيميايي براي توليد يك محصول شيميايي مفيد

  لف پااليشگاهبازيافت و استفاده از گاز هدر رفته در قسمتهاي مخت :AM0055 متدولوژي- ۳- ۳-۲

 Baseline and Monitoring Methodology for the recovery and utilization of" با ناماين متدولوژي 

waste gas in refinery facilities" براي پروژههايي قابل اجراست كه شرايط زير را دارا باشند:  

 سال  ۳ات گذشته بايد بمدت در غياب پروژه گازهاي تلف شده از وسايل پااليشگاه مبني بر اطالع

   .معلوم باشد

  دستگاه بازيافت بايد قبل ازflare header  وبعد از همه دستگاههاي توليدگازهاي محبوس تعيين

  .محل شود

گازهاي محبوس بازيافت شده براي سوخت فسيلي جايگزين شده براي توليد حرارت مورد نيازپروسه ها 

  .استفاده ميشود

 شده در وسايل پااليشگاهي يكسان استفاده شوند گازهاي محبوس بازيافت.  

 پروژههايي كه افزايش توليد ظرفيت وسايل پااليشگاهي را در مورد سرب نداشته باشند.  

 حجم و تركيب گاز محبوس قابل اندازه گيري باشد.  

د در گاز محبوس خطوط لوله اي بين نقطه بازيافت و نقطه اي كه گاز سوخت با گاز سيستم مخلوط ميشو

  .نبايد هيچ باقيمانده اي از گاز سوخت وگاز پااليش باشد

كم كردن فلر يا ونت در ذغال كك واحدهاي صنعتي براي تبديل  :AM0081  متدولوژي-۴- ۳-۲

  گاز هدر رفته به تركيبات دي متيل دار و مصرف بعنوان يك سوخت
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 Flare or vent reduction at coke plants through the conversion of their"با نام  اين متودولوژي

waste gas into DME for use as a fuel"  در مورد پروژههايي قابل اجراست كه ازCOG  موجود در

  :استفاده كنند تحت شرايط زير DMEكورههاي ذغال كك بري توليد 

 متودولوژي فقط در واحد هاي صنعتي DME بتازگي ساخته شده قابل اجراست و نه گسترش

بر  DMEبتازگي ساخته شده شروع ميكنند به توليد  DME واحد هاي صنعتي. وجود ظرفيت م

  .موجود COGاز  DMEداخلي و عوض نميكندپروسه توليد  COGاساس 

 COG  است فقط منبع كربن استفاده شده در توليدDME.  

 هيچ سوختي جز ذغال سنگ نبايد در واحد صنعتي ذغال كك استفاده شود.  

  شده در واحد صنعتي ذغال كك ميتواند قيردار باشدذغال سنگ استفاده. 

 ):N2O )decomposition of N2Oتخريب  معرفي متدولوژيهاي مرتبط با حوزه - ۳-۳

  توليد اسيد چرب واحدهايدر  N2Oتخريب :AM0021 متدولوژي - ۱- ۳-۳

 Baseline Methodology for decomposition of N2O from existing adipic acid"با نام  اين متدولوژي

production plants"  مرتبط با نصب وسايل تخصصي جديد تخريبN2O  در ماشين االت توليد اسيد چرب

بايد اثر مجاورتي و تحريك كننده داشته باشند تا بتوانند نيتروژن مونوكسيد را به  N2Oوسايل تخريب .است 

اين  .رفتن آن به اتمسفر جلوگيري كنند داخل گاز نيتروژن برگردانند و بدين ترتيب از ازاد شدن ان و

آغاز  ۲۰۰۴دسامبر  ۳۱متودولوژي فقط براي اسيدهاي چربي توليد ظرفيت ميكند كه توليد تجاري انها از 

  .شده باشد

  ):Renewable energies( انرژيهاي تجديدپذير معرفي متدولوژيهاي مرتبط با حوزه-۴- ۳ 

هاي تجديدپذير با قسمتي از انرژي برق توليد شده انرژي جايگزيني: AM0019 متدولوژي - ۱- ۳-۴

 از سوختهاي فسيلي
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 Renewable energy projects replacing part of the electricity production of"با نام اين متدولوژي

one single fossil fuel fired power plant that stands alone or supplies to a grid, excluding 

biomass project" براي موارد زير قابل اجرا است:  

 انرژي بادانرژي  :هدف پروژه توليد برق از منابع تجديد پذير انرژي باشد منابعي مانند ،

و ب در رودخانه ها آانرژي امواج و حركت  ،انرژي خورشيدي ،geothermalزمين گرمايي 

  .ر آن واحد صنعتي ميشودكه اين منابع جايگزين توليد برق د درياها است انرژي جزرو مد

 نصب ظرفيت توليد شده توان توليد با ( پروژههاي با توان برقي جديد همراه با مخازن

  )استفاده از مخازن

 عتباروجود ظرفيت كافي براي افزايش تقاضا در طول مدت ا 

  ):Fuel Switching( تغيير سوخت معرفي متدولوژيهاي مرتبط با حوزه- ۳-۵

  :ند ازاين متودولوژيها عبارت

 ACM0009  

 ACM0011  

  از ذغال و فرآورده هاي نفت خام به گاز طبيعيسوخت  تغيير :ACM0009 متدولوژي - ۱- ۳-۵

 Consolidated baseline and monitoring methodology for fuel"اين متودولوژي با نام كامل 

switching from coal or petroleum fuel to natural gas" در اين متدولوژي با . شدبا قابل اجرا مي

استخراج گاز سنتز از زغال سنگ، از آن در توليد سوختهاي سنتزي ديگر استفاده شده و يا با استفاده از اين 

  . متيل اتر توليد خواهند شد تروپش، موادي همچون دي –گاز در واكنشهاي فيشر 

  :همچنين شرايط زير نيز براي اين متدولوژي الزاميست

  شود استفادهبايد در عمليت ) نه گاز طبيعي(فقط ذغال و فرآورده هاي نفت خامپروژه قبل از انجام.  
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  گاز طبيعي ويا هر سوخت ديگري نياز نداشته باشد مقررات به استفاده كردن از.  

 فعاليتهاي پروژه ظرفيت حرارتي خروجي وعمر عمليات را در طول مدت اعتبار افزايش ندهد.  

  تغيير كلي عمليات نشودفعاليتهاي پروژه منجر به. 

در  تغيير سوخت از ذغال و فرآورده هاي نفت خام به گاز طبيعي :ACM0011متدولوژي- ۲- ۳-۵

  واحدهاي صنعتي براي توليد برق

با نام اين متدولوژي  
"Consolidated baseline methodology for fuel switching from coal and/or petroleum fuels to 
natural gas in existing power plants for electricity generation"  

در  از ذغال و فرآورده هاي نفت خام به گاز طبيعي تغيير سوختبراي پروژه هاي مربوط به و قابل اجراست  

واحد صنعتي براي توليد برق با يك گذشته عملياتي كه حداقل سه سال سابقه داشته باشد و همچنين 

  :شدشرايط زير را داشته با

 PAPP و تجهيزات برقي فقط براي برق شبكه يا براي يك مصرف كننده باشد.  

 تحت فعاليت پروژه فقط گاز طبيعي بايد درPAPP  استفاده شود بجزمصرف سوخت كمكي كه نبايد

  .تجاوز كند  PAPPدرصد كل مصرف سوخت در  ۱ار 

 بايد در) عينه گاز طبي( قبل از انجام پروژه فقط ذغال و فرآورده هاي نفت خام PAPP براي توليد

  .برق استفاده شود

 در آن كشور يا منطقه براي توليد برق در دسترس باشد ذغال و فرآورده هاي نفت خام.  

  فعاليت پروژه شامل اصالحات عمده واحد صنعتي و تغيير سوخت نمي شود اصالحاتي از قبيل نصب

چرخش گاز براي توليد قدرت وغيره  تكنولوژيهاي جديد از قبيل توربينهاي جديد گاز و تركيب

  .بجاي تكنولوژي كنوني

  فعاليت پروژه نبايد منجر به تغيير مهمي در ظرفيت توليد قدرت شود و فقط حق دارد تا حد

  .قبل از انجام پروژه تغيير ظرفيت داشته باشد% ۵_و+
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 اده از سوختهاي اين متودولوژي فقط براي طرحهايي  قابل اجراست كه تداوم داشته باشند در استف

  PAPPبراي توليد برق در  ذغال و فرآورده هاي نفت خامفشرده كربن مثل 

  :اين متودولوژي در موارد زير كاربرد ندارد

  واحدهاي صنعتي قدرت كه از سوختي با شدت بيشتر ازGHG  در غياب فوايدCDM استفاده

  .ميكنند

 خت براي همكاري پروژهها براي بهبود اين متدولوژي همچنين قابل استفاده نيست براي تغيير سو

  .بازده انرژي

  از ديدگاه آماري CDMهاي  پروژه – ۴

در اين راستا و به . شود هاي مكانيسم توسعه پاك از ديدگاه آماري پرداخته مي در اين قسمت به بررسي پروژه

هاي ثبت شده، ميانگين  وژههاي كاري مرتبط، آمار توزيع پر ي آماري انواع متدولوژيها و زمينه منظور مقايسه

CER شوند حاصل و غيره ارائه مي .  

  

  

  

  

  

  

  

  توزيع پروژه هاي ثبت شده بر اساس محدوده كاري)۱شكل
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هاي ثبت شده را به پروژهبيشترين سهم از  Energy industries حوزه شود در شكل مشاهده ميهمانطور كه 

در رتبه هاي fugitive emissions from fuels و  Waste handling and disposalخود اختصاص داده و 

  .بعدي هستند

  

  

  

  

  

  

  هاي ثبت شده در كشور هاي مختلفپروژههاي قابل انتظار از CERين گميان)۲شكل

است و هند در رتبه دوم قرار چين مربوط به كشور%) ۶۰حدود (هاCERبيش از نيمي از شكل اين طبق 

  .دارد

  

  

  

  

  

  scaleاس هاي ثبت شده بر اسپروژه)۳شكل
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 توزيع پروژه هاي ثبت شده توسط كشور هاي سرمايه گذار)۴شكل

ها را انگلستان كرده است و  پروژه بيشترين سرمايه گذاري  در خصوص ستهمانطور كه از روي شكل پيدا

  .اپن در رتبه هاي بعدي قرار دارند ژكشورهاي سوئيس و 

  

  

  

  

  

  ده در كشورهاي مختلفهاي ثبت شپروژهمقايسه ميزان )۵شكل 

است  پروژهCDM ۱۷۴۹هاي ثبت شده در حوزه پروژهتعداد كل شود كه  با توجه به اين شكل مشاهده مي

   .تعداد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده و هند در رتبه دوم قرار دارد اين% ۳۴ با كه از اين ميان چين
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  :جمع بندي و نتيجه گيري)۵

و تمام اين تحقيقات صورت كي از مهمترين مسائليست كه جهان با آن روبروست بحث گازهاي گلخانه ي

 ها كنترل شده و جهان از پيامدهاي اينگرفته وراهكارهاي ارائه شده بدان جهت است كه توليد اين گاز

ده توجه به نمودار هاي ارائه ش با.مصون بماند ، تغييرات نرخ بارش و غيرهتغييرات آب و هواهمچون   پديده

ميتوان به اهميت موضوع صنايع انرژي در بحث پروژه هاي ثبت شده پي برد و از آنجايي كه ايران رتبه دوم 

با توجه به مناطق ويژه اقتصادي پتروشيمي در صنعت گاز و رتبه چهارم در صنعت نفت در جهان را دارد و

 دارد متاسفانه هنوز پروژه ايوجود مينه زكه در باال به ان اشاره شد و پتانسيل هاي بسيار فراواني كه در اين 

   .پروژه ثبت شده به چشم نميخورد ۲۰۰۰ايران در ميان نزديك به  از از مكانيزم توسعه پاك
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abctract: 

In this article at first we discuss about climate change global warning Kyoto protocol 
and clean development mechanism. Then we introduce Iran petrochemical industry 
very shortly. In continue useable methodologies in petrochemical industry discussed 
more. Specially related to energy efficiency, renewable energies, N2O decomposition, 
fuel switching and flare gas recovery. Finally world registered CDM projects in above 
fields introduce statistically. 
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