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های پتروشيمی در بخش انرژی مجتمع CDMهای برآورد پتانسيل اجرای پروژه

  کشور و درآمدهای حاصل از آن
  

  2، محمد تقی جعفرزاده2، احمد خوشگرد* و 1توحید نودل

  های تجدید پذیر مهرشرکت انرژی -1
  شرکت ملی صنایع پتروشیمی -2

mehrenergy.comnodel@ 
  

  چکیده
ای در وضعیت مصرف انرژی و موجودی انتشار گازهای گلخانهای از برآورد اولیهدر این مقاله 

بعمل های پتروشیمی کشور بر اساس میزان سوخت مصرفی در آنها بخش احتراقی مجتمع
سازی ینهها، روشهای کلی بهدر ادامه با توجه به واحدهای موجود در این مجتمع. است آمده

 در .اندهای مکانیسم توسعه پاک را دارند معرفی شدهانرژی که قابلیت اجرا در قالب پروژه
بخش نهایی مقاله نیز پس از تعریف سناریوهایی برای میزان کاهش مصرف انرژی و قیمت 

های بهینه سازی انرژی در این پروژههای کاهش انتشار، درآمدهای حاصل از اجرای گواهی
بر اساس سناریوهای دهد که نتایج بدست آمده نشان می. ها تخمین زده شده استمجتمع

در زمینه بهینه سازی  CDMهای های پتروشیمی با اجرای پروژهدر نظر گرفته شده، مجتمع
  از محل فروش ل میلیون ریا 573،902تا  95،650 بین ایتوانند درآمد ساالنهانرژی می

همچنین طبق نتایج بدست آمده بر اساس  .آورند بدستهای کاهش انتشار گواهی
برابر  2تا  1ها بین برای این نوع پروژه CDMسناریوهای تعریف شده، درآمدهای حاصل از 

  .درآمدهای حاصل از صرفه جویی مصرف سوخت در آنها خواهد بود
  

  ش انتشارگواهی کاه - بهینه سازی انرژی -پتروشیمی - (CDM)مکانیسم توسعه پاک : کلمات کلیدی
  

 مقدمه - 1
های قابل توجهی که گذاریهای کشور در جهت افزایش تولید محصوالت پتروشیمی و سرمایهاستراژی

در بخش توسعه طرحهای پتروشیمی صورت گرفته باعث شده است که صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر 
ی بموقع طرحهای مصوب، در بطوریکه در صورت اجرا. به یکی از صنایع مهم و کلیدی کشور تبدیل گردد
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در % 1/31در جهان و % 1/3سهم ایران از لحاظ ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی به  1390سال 
  ]. 1[خاورمیانه خواهد رسید

از طرف دیگر صنعت پتروشیمی جزو صنایع انرژی بر بوده و افزایش تولید و راه اندازی طرحهای جدید 
 . ه صنایع اصلی مصرف کننده انرژی در کشور قرار داده استدر سالهای اخیر این صنعت را در زمر
حاکی از این های پتروشیمی کشور و مقایسه آن با مقادیر جهانی بررسی آمار مصرف انرژی در مجتمع

که این صنعت نیز همانند سایر صنایع کشور از نظر بهینه بودن مصرف انرژی در آن از  واقعیت است
  .باشدوضعیت مناسبی برخوردار نمی

های زیست محیطی ها، کاهش آلودگیلزوم بهینه سازی مصرف انرژی در کشور در جهت کاهش هزینه
دهد که سیاست بهینه سازی مصرف انرژی باید جزو ، به روشنی نشان میو حفاظت از منابع انرژی کشور

با توجه به سهم مسلماً صنعت پتروشیمی . های اصلی همه بخشهای مصرف کننده انرژی قرار گیردسیاست
 .قابل توجه آن در مصرف انرژی کشور، از این قائده مستثنی نخواهد بود

انرژی بدلیل ارزان بودن انرژی و مصرف های بهینه سازی اساساً پایین بودن جذابیت اقتصادی پروژه
. شندباها در کشور میهمچنین موانع تکنولوژیکی، از جمله دالیل اصلی کندی اجرای  این نوع پروژه

 (CDM)های مکانیسم توسعه پاک فرصتی که اخیراً با اجرایی شدن پروتکل کیوتو و امکان اجرای پروژه

های تواند این دو مانع موجود بر سر راه پروژهبرای کشورهای در حال توسعه فراهم شده است بخوبی می
  . را مرتفع سازددر کشور انرژی مصرف بهینه سازی 

از سه مکانیسم در نظر گرفته شده در پروتکل کیوتو است که به کشورهای  مکانیسم توسعه پاک یکی
ای، عالوه بر حرکت در های کاهش انتشار گازهای گلخانهدهد تا با اجرای پروژهدر حال توسعه اجازه می

ها به کشورهای جهت توسعه پایدار بتوانند از عواید حاصل از فروش اعتبارات کاهش انتشار این پروژه
های بهینه سازی مصرف انرژی قابلیت اجرا در با توجه به اینکه اکثر پروژه. عه یافته نیز استفاده نمایندتوس

تواند نقش بسزایی در باشند، درآمدهای مذکور میهای مکانیسم توسعه پاک را دارا میقالب پروژه
 .ها را فراهم سازدرای این پروژههای الزم برای تسریع اجها ایفا کرده و انگیزهتر شدن این پروژهاقتصادی

تواند بحث انتقال ضمن اینکه در این مکانیسم، همکاری بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می
های بهینه این عامل نیز نقش قابل توجهی در رفع مشکالت تکنولوژیکی پروژه. تکنولوژی را نیز در برگیرد

  .سازی مصرف انرژی خواهد داشت
های تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، قاله پس از تخمین میزان انرژی مصرفی در مجتمعدر این م

های مکانیسم توسعه پاک ارائه ها در قالب پروژهراهکارهای کلی برای بهینه سازی انرژی در این مجتمع
ها، پتانسیل عدر ادامه مقاله، با تعریف چند سناریو برای بهینه سازی مصرف انرژی در این مجتم. شوندمی

  .گیردبهره گیری از مکانیسم توسعه پاک در این زمینه و میزان درآمدزایی آن مورد بررسی قرار می
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  وضعیت مصرف انرژی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی  - 2
های تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد در این بخش از مقاله، میزان مصرف انرژی در مجتمع

ها بخشی از انرژی مورد نیاز، از محل انرژی تولید شده در در برخی از مجتمع .دگیربررسی قرار می
ها از طریق با این وجود بخش اعظم حرارات، برق و بخار مورد نیاز در اکثر مجتمع. شودفرآیندها تامین می

بدست ) رهانیروگاهها و بویل(و نیز واحدهای تبدیل انرژی ) هاکوره(احتراق سوخت در واحدهای فرآیندی 
تواند معیار مناسبی از میزان مصرف های پتروشیمی میلذا مجموع سوخت مصرفی در مجتمع. آیدمی

های تابعه شرکت ملی صنایع مجموع مصرف سوخت در هریک از مجتمع) 1(جدول . انرژی در آنها باشد
  .دهدرا نشان می 87پتروشیمی در سال 

  

  ]2[، 87شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال  های تابعهمصرف سوخت در مجتمع -1جدول 

  مصرف سوخت  مجتمع  منطقه
  توضیحات  )میلیون متر مکعب(

  ماهشهر

های بوعلی، تندگویان، مجتمع فجر سوخت مصرفی مجتمع-1  994  فجر
 .نمایدامیر کبیر و خوزستان را نیز تامین می

مجتمع فجر عالوه بر تامین مصارف برق و بخار خود، برق و  -2
  .نمایدد نیاز چند مجتمع دیگر را نیز تامین میبخار مور

  784  بندر امام
  230  مارون

  269  فن آوران
  452  رازی

  عسلویه

های آریاساسول، زاگرس، برزویه، غدیر سوخت مصرفی مجتمع-1  1254  مبین
عدد گزارش شده . شودو جم توسط مجتمع مبین توزیع می
ی آن بوده و مصرف داخل برای مجتمع مبین مربوط به مصرف

 .های مذکور بصورت جداگانه اعالم شده استهریک از مجتمع
عالوه بر تامین مصارف برق و بخار خود، برق و  مبینمجتمع  -2

  .نمایدبخار مورد نیاز چند مجتمع دیگر را نیز تامین می

  12  آریاساسول
  106  زاگرس
  246  برزویه
  130  غدیر
  68  جم

  257  پارس

یر سا
  مناطق

    564  شیراز
  
  
  
  

تروشیمی ارومیه مازوت بوده و واحد سوخت مصرفی در مجتمع پ
  .باشدعدد اعالم شده متر مکعب می

  242  خراسان
  27  بیستون
  107  تبریز
  104  اهواز - مارون
  19031   ارومیه

  211  کرمانشاه  

مصرف سوخت مازوت در مجتمع  جمع کل بدون در نظر گرفتن  6057  )فقط گاز طبیعی( جمع کل
  ارومیه
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میلیون متر مکعب  6057برابر  87ها در سال مجموع مصرف سوخت در این مجتمع) 1(طبق جدول 
گاز طبیعی و  خالص با فرض اینکه ارزش حرارتی. مترمکعب مازوت بوده است 19031گاز طبیعی و 

باشد، کل انرژی  MJ/lit 19/39و  MJ/Nm3 09/40ها به ترتیب برابر مازوت مصرفی در این مجتمع
  .خواهد بود TJ 105 × 44/2 حدودمعادل این مقدار سوخت 

. باشدهای تحت مطالعه میاین عدد بدست آمده طبیعتاً کمتر از مقدار واقعی مصرف انرژی در مجتمع
نرژی همراه های پتروشیمی با تولید ادلیل این امر اینست که برخی از فرآیندهای مورد استفاده در مجتمع

بطور کلی . شوداین انرژی هم بصورت جریانی از محصوالت جانبی و هم بصورت حرارت یافت می. هستند
شود منابع دیگری از انرژی نیز در برخی عالوه بر انرژی که از طریق سوخت دریافتی از شبکه تامین می

  .توان به موارد زیر اشاره کردها وجود دارد که میمجتمع
  ز فرآیندها بخشی از خوراک به محصوالت جانبی با مشخصاتی نزدیک به سوخت تبدیل در برخی ا - 1

که  سوخت تولیدی در این واحدها. توان به واحدهای الفین اشاره کردبعنوان نمونه می. شودمی
تواند ای است که میبه اندازه باشندترکیبات اصلی موجود در آن معموالً هیدروژن و متان می

 .]3[ از انرژی مورد نیاز واحد را تامین نماید %80بیش از 
. شودفرآیندهایی وجود دارد که بخشی از جریان مواد بدالیل فرآیندی بناچار از سیستم خارج می - 2

ها معموالً ارزش حرارتی قابل توجهی داشته و در صورت طراحی مناسب بعنوان منبع این جریان
توان بعنوان مثال می. شوندر اینصورت به فلر ارسال میگیرند و در غیانرژی مورد استفاده قرار می

 .به واحدهای آمونیاک و یا متانول اشاره کرد
تواند برای تولید بخار یا برق بکار رفته و یا حرارت تولیدی در فرآیندهای شیمیایی گرمازا که می - 3

 .بعنوان پیش گرمکن جریانهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد
  

های تحت مطالعه مطمئناً بیشتر از مقدار بدست لب فوق، میزان مصرف انرژی در مجتمعبا توجه به مطا
بایست سه منبع انرژی مذکور تر کل انرژی مصرفی میبوده و برای تخمین دقیق) TJ 105 × 44/2(آمده 

ررسی با در نظر گرفتن این نکته که هدف اصلی این مقاله ب. ها بررسی و برآورد شوددر هریک از مجتمع
  .شودها نیست، به تخمین بدست آمده از مصارف سوخت بسنده میدقیق مصرف انرژی در مجتمع

 

  ای در بخش انرژیبرآورد موجودی انتشار گازهای گلخانه - 3
ای در این احتراق سوختهای فسیلی در واحدهای مختلف پتروشیمی منجر به انتشار گازهای گلخانه

   CO2یابد گاز می رای که در اثر احتراق این سوختها منتشز گلخانهترین گااصلی. شودها میمجتمع
نیز تا حدودی در گازهای حاصل از احتراق یافت  N2Oو  CH4ای باشد، ضمن اینکه گازهای گلخانهمی
عالوه بر  N2Oو  CH4به نوع سوخت بستگی دارد در حالیکه انتشار گازهای  CO2میزان انتشار . شوندمی
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با توجه به اینکه آمار مصرف . گیرد نیز بستگی داردتجهیزاتی که احتراق در آنها صورت مینوع سوخت به 
باشد، در این مقاله از ضرایب انتشار کلی برای برآورد سوخت به تفکیک تجهیزات مختلف در دسترس نمی

این ضرایب برای دو سوخت . شودها استفاده میای در بخش انرژی مجتمعموجودی انتشار گازهای گلخانه
  .آورده شده است) 2(گاز طبیعی و مازوت در جدول 

  

   ]4[، از منابع احتراقی ثابتای ضرایب انتشار گازهای گلخانه - 2جدول 
  )ای به ازای هر تراژول سوخت مصرفی بر اساس ارزش حرارتی خالصکیلوگرم گاز گلخانه(
  CO2 CH4  N2O  سوخت ردیف

  1/0  1  56100  گاز طبیعی  1
  6/0  3  77400  مازوت  2

  
، میزان 87ها در سال و مقادیر مربوط به مصرف سوخت در مجتمع) 2(های جدول با بکارگیری داده
نتایج بدست آمده را ) 3(جدول . باشدها قابل محاسبه میی در بخش انرژی مجتمعاانتشار گازهای گلخانه

ای حاصل از احتراق سوختهای الزم به توضیح است که در این برآورد، گازهای گلخانه. دهدنشان می
  .لحاظ نشده است) مانند سوخت تولیدی در واحدهای الفین(ها تولیدی داخل مجتمع

  

  های تابعهای در بخش انرژی مجتمعگازهای گلخانه میزان انتشار -3جدول 
  )تن( 87شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 

منبع انتشار

CO2 
(ton) 

 

CH4 N2O کل انتشارات 
(ton CO2-eq) (kg) (ton CO2-

eq)(kg) (ton CO2-
eq) 

 طبیعیاحتراق گاز
ط

490,622,13 825,242  099,5  283,24  528,7  117,635,13  

  766,57  23  75  16  746  727,57حتراق مازوتا

  882,692,13  551,7  357,24  115,5  571,273 217,680,13مجموع

  
 CDMروشهای کلی کاهش مصرف سوخت و انرژی در چارچوب  -4

تواند در هر سه بخش تولید و تبدیل انرژی، انتقال اقدامات مربوط به کاهش مصرف سوخت و انرژی می
سازی مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت های بهینهبطور کلی پروژه. صورت گیرد انرژی و مصرف انرژی

از جمله شرایط اصلی برای هر . شانس باالیی برای پذیرفته شدن بعنوان پروژه مکانیسم توسعه پاک دارند
و  ای حاصل از آنگیری بودن میزان کاهش انتشار گازهای گلخانهپروژه مکانیسم توسعه پاک، قابل اندازه

  . باشدهمچنین داشتن افزونگی می
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با موانع فنی و یا اقتصادی  CDMهای شرط افزونگی به این معنی است که یک پروژه بدون کمک
گیری قابل اندازه. ها موانع مذکور مرتفع شده و پروژه به مرحله اجرا برسدروبرو بوده و با دریافت این کمک

های بهینه سازی مصرف انرژی نیز به این معنی است ی در پروژهابودن میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه
گیری میزان صرفه جویی در مصرف سوخت یا انرژی در که طرح پایش مناسب و قابل قبولی برای اندازه

  .دسترس باشد
و متدولوژیهای پایه و پایش مصوب های ثبت شده با در نظر گرفتن این دو شرط و با بررسی پروژه

در بحث بهینه سازی مصرف  CDMپروژه های اجرای ن زمینه، موارد زیر بعنوان پتانسیلدر ایموجود 
  .باشندهای پتروشیمی کشور قابل طرح میانرژی در مجتمع

 هاهای گاز و کورهافزایش راندمان بویلرها، توربین - 1
 (CHP)بکارگیری سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت  - 2
 ها در جهت کاهش مصرف برقها، کمپرسورها و فنپمپ تعویض یا تعمیر تجهیزاتی مانند - 3
 استفاده از جریانهای ارسالی به فلر و زائد سوز بعنوان سوخت در واحدهای مختلف - 4
گرم کردن جریانهای استفاده از جریانهای داغ خروجی از واحدها برای تولید برق و بخار و یا پیش - 5

 مختلف
 کاهش مصرف بخار از طریق بهبود فرآیندی - 6
 هش تلفات انتقال برق و بخارکا - 7
  های بخارتعمیر و تعویض تله - 8

  

  های بهینه سازی مصرف انرژیبرآورد درآمدها برای پروژه - 5
  های کاهش انتشارتعریف سناریو برای سطح کاهش مصرف انرژی و قیمت گواهی -1- 5

ی حاصل از رآمدهادر این مقاله برای برآورد درآمدهای حاصل از کاهش مصرف انرژی و همچنین د
ها و قیمت اهش انتشار، سناریوهایی برای سطح کاهش مصرف انرژی در مجتمعهای کفروش گواهی

  .های کاهش انتشار تعریف شده استگواهی
در (های بهینه سازی مصرف انرژی سه سناریو برای سطح کاهش مصرف انرژی در اثر اجرای پروژه

  .باشندزیر می در نظر گرفته شده است که به ترتیب) CDMقالب 
  های پتروشیمی تحت مطالعهدرصدی در کل مصرف انرژی مجتمع 10کاهش : سناریوی اول
  های پتروشیمی تحت مطالعهدرصدی در کل مصرف انرژی مجتمع 20کاهش : سناریوی دوم
  های پتروشیمی تحت مطالعهدرصدی در کل مصرف انرژی مجتمع 30کاهش : سناریوی سوم
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های پتروشیمی کشور از نظر مصرف انرژی تفاوت قابل توجهی با متوسط لب مجتمعبا توجه به اینکه اغ
توان انتظار داشت که دستیابی به این سناریوها چندان دور از جهانی و حتی شرایط طراحی خود دارند، می

  .دسترس نباشد
تعیین این در . در نظر گرفته شده است (CER)های کاهش انتشار سه سناریو نیز برای قیمت گواهی
 ).1شکل (استفاده شده است  ECXها در بورس سناریوها از محدوده قیمت این گواهی

 

 
 ]ECX ،]5های کاهش انتشار در بورس روند تغییرات قیمت گواهی -1شکل 

 
هایی CERمربوط به  )خط سبز رنگ( 1های نشان داده شده در شکل الزم به توضیح است که قیمت

 CERاساساً مبلغی که برای خرید ). ثانویه CER(شود سعه یافته داد و ستد میاست که بین کشورهای تو
با . باشدثانویه می CERتر از ارزش شود معموالً تا حد قابل توجهی پایینبه صاحب پروژه پرداخت می

، سناریوهای زیر برای قیمت )1شکل ( CERلحاظ کردن این توضیح و با در نظر گرفتن محدوده قیمت 
CER ر نظر گرفته شده استد .  

  CERیورو به ازای هر  5: سناریوی اول
  CERیورو به ازای هر  5/7: سناریوی دوم
  CERیورو به ازای هر  10: سناریوی اول

  

  فرضیات -2- 5
  .اندارائه شده است بر اساس فرضهای زیر بدست آمده 3- 5برآوردهایی که در بخش 
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 .ل در نظر گرفته شده استریا 158قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی برابر  - 1
 .ریال در نظر گرفته شده است 14000هر یورو معادل  - 2
در  N2Oو  CH4در برآورد کاهش انتشار برای سناریوهای کاهش مصرف انرژی، از کاهش انتشار  - 3

طبق متدلوژیهای مصوب در زمینه بهینه سازی مصرف (منابع احتراقی صرفنظر شده است 
 ).انرژی

) گاز طبیعی(ها، فقط درآمد حاصل از کاهش مصرف سوخت ستقیم پروژهدر برآورد درآمدهای م - 4
  ها ارزش انرژی که از مصرف آن کاسته باید توجه داشت که در برخی پروژه. لحاظ شده است

 ).شود بیشتر از قیمت سوخت صرفه جویی شده است؛ مانند بخار و برقمی
 

  برآورد درآمدها -3- 5
های بهینه سازی برای پروژه CDMمستقیم و درآمدهای حاصل از  نتایج حاصل از برآورد درآمدهای

  .آورده شده است) 4(مصرف انرژی تحت سناریوهای تعریف شده در جدول 
  

  نتایج برآورد درآمدها -4جدول 
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1  10  608  1،366،433  96،064  
07/0  95،650  191،714  9/49  
105/0  143،475  239،539  9/59  
14/0  191،301 287،365  6/66  

2  20  1216  2،732،867 192،128  
07/0  191،301 383،429  9/49  
105/0  286،951  479،079  9/59  
14/0  382،601 574،729  6/66  

3  30  1824  4،099،300 288،192  
07/0  286،951 575،143  9/49  
105/0  430،426  718،618  9/59  
14/0  573،902 862،094  6/66  
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 CERشود بسته به اینکه کدام سناریو برای کاهش مصرف سوخت و قیمت همانگونه که مشاهده می
   .میلیون ریال متغیر خواهد بود 862،094تا  191،714ها بین اتفاق بیافتد، درآمدهای ساالنه این پروژه

  به کل درآمدها  CERنکته جالب توجه در نتایج بدست آمده، نسبت درآمدهای حاصل از فروش 
، درآمدهای حاصل از فروش )یورو CER )5ترین قیمت فرض شده برای ای که در پایینبگونه. باشدمی

CER این در حالیست که . خواهد بودصرف سوخت جویی در متقریباً معادل درآمدهای حاصل از صرفه
دو برابر درآمدهای  CERکه درآمدهای حاصل از فروش  خواهد شدباعث  CERیورو برای هر  10قیمت 

در اقتصادی تر شدن  CDMاین نکته نقش درآمدهای . حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت گردد
  . سازدیهای بهینه سازی انرژی در کشور را بخوبی نمایان مپروژه

  

  گیرینتیجه -6
صنعت پتروشیمی و افزایش تولید و راه اندازی طرحهای جدید در سالهای اخیر این بودن انرژی بر 

این صنعت نیز همانند سایر . ده انرژی در کشور قرار داده استصنعت را در زمره صنایع اصلی مصرف کنن
این در  .باشدت مناسبی برخوردار نمیصنایع کشور از نظر بهینه بودن مصرف انرژی در آن از وضعی

بوده چندان اقتصادی نهای بهینه سازی انرژی بدلیل پایین بودن قیمت انرژی در کشور، پروژه حالیست که
سریع اجرای این نوع تاین مسئله باعث شده است که مدیران و تصمیم گیران از انگیزه کافی برای  و

فرصت مناسبی را  (CDM)فتن این شرایط، مکانیسم توسعه پاک با در نظر گر. ها برخوردار نباشندپروژه
ای که نتایج بدست آمده در این بگونه. ها در کشور ایجاد کرده استبرای پیشبرد هرچه بهتر این پروژه

جویی تواند یک تا دو برابر درآمدهای حاصل از صرفهمی CDMدهد، درآمدهای حاصل از مقاله نشان می
با  های پتروشیمیمجتمعر اساس سناریوهای در نظر گرفته شده در این مقاله، ب. مصرف سوخت باشد

تا  95،650ای بین ساالنه توانند درآمدمیانرژی مصرف در زمینه بهینه سازی  CDMهای اجرای پروژه
  . )های کاهش انتشارفقط از محل فروش گواهی(د نبدست آورمیلیون ریال  573،902

ار داشت که توان انتظهای کاهش انتشار، میهیبل توجه حاصل از فروش گوابا توجه به درآمدهای قا
  .ها با سرعت بیشتری در کشور به انجام برسنداین نوع پروژه
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