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2 سخن اول 
-  سياست هاى نفت و انرژى در برنامه رئيس جمهور منتخب

4 نفت و گاز 
 CO2 افزايش ضريب بازيافت 8 تا 14 درصدي مخازن نفتي با تزريق -

-  بررسى چشم انداز ميان مدت بازار نفت

7 تحوالت بازار
-  تحوالت بازار فرآورده هاى نفتى فوريه تا مى 2013

- تحوالت بازار جهاني نفت خام طى ماه هاي فوريه تا مى 2013
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-  سيستم هاي زباله سوز صنعتي، راهكار بهينه حفظ محيط زيست

- نقش حياتي آب در صنعت نفت و مديريت آن
- اقتصاد كم كربن و سياست هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي

21 انرژى هاى نو
- انرژي زمين گرمايي (ژئوترمال) در يك نگاه

- توسعه انرژى هسته اى در فرانسه 

بخش آزاد 28   
-  مقاومت در برابر تغيير از بهينه سازي مصرف انرژي جلوگيري كرده است

-   مطالعه تطبيقي تحريم هاي سازمان ملل، اياالت متحده و اتحاديه اروپا و متحدان غربي آمريكا
- مروري بر تشكيل بيمه هاي كپتيو در بخش نفت و گاز

-  رونق استفاده از سوخت گياهي نيازمند عزم ملي

برق  36 
- فعاالن برقي به دنبال ايفاي نقشي فعالتر در عرصه اقتصادي هستند؛

صنعت  38
- بن بست هدفمندي در كوچه صنعت

گزارش  40
- مصرف انرژي در ايران

- استفاده از فرصت ها و ظرفيت هاي اقتصادي كشور تركيه در توسعه كسب و كار بنگاه هاي اقتصادي  و 
توسعه اقتصادي استان هاي كشورمان

-  شركت كنندگان دهمين همايش بين المللى پتروشيمى را از عزم خود براي تداوم خصوصي سازي 
مطمئن خواهيم ساخت

معرفى كتاب  45
- روش هاي قيمت گذاري بين المللي نفت و گاز

- ساختار قراردادهاي بين المللي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز 

فهـرست
 Iran oil gas بخش انگليسى با همكارى
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رئيس جمهـور 
منتخب

سخن اول

مسائل مربوط به نفت و انرژي، علي رغم اين كه از 
جمله مهمترين مسائل كشور هستند، اما همواره در 
عرصه رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري كشور 
زمينه  اين  در  نيز  يازدهم  دوره  بوده اند.  مغفول 
كانديداها،  اتفاق  به  قريب  اغلب  و  نبود  مستثني 
كمترين توجه را به اين مهمترين موضوع داشتند. 
زمينه  در  منتخب  رئيس جمهور  برنامه  در  آنچه 
انرژي، نفت و سياست هاي مربوط به آن ذكر شده 
و يا توسط نزديكان ايشان عنوان شده نيز نكات 

بسيار محدودي را شامل مي شود. 
و  سهم  از  تبييني  شده،  اعالم  برنامه هاي  در 
جايگاه نفت در اقتصاد كالن كشور، موضع ايشان 
در مورد توسعه بخش هاي باالدستي و پائين دستي 
ميادين  مورد  در  ايشان  موضع  صنعت  نفت، 
مشترك، نظر ايشان در مورد سبد مطلوب سوخت 
براي كشور و مناطق مختلف آن، نقش  انرژي  و 
دولت در صنعت پتروشيمي و بسياري از مسائل 
در  نمي شود.  مالحظه   بخش،  اين  ديگر  كليدي 
برنامه هاي عنوان شده تنها در موارد محدودي به 

مسائل نفت و انرژي پرداخته شده كه ذيًال مورد 
ارزيابي قرار گرفته است:

1- در موضوع رابطه ميان نفت و اقتصاد  كالن 
اشاره شده است كه: پول نفت بجاي اين كه خرج 
روزانه دولت را تامين كند، بايد سرمايه گذاري شود، 
يك  نفت  است.  درستي  حرف  اين  شك  بدون 
سرمايه ملي زيرزميني است و عقل ايجاب مي كند 
كه يك سرمايه را تنها مي توان به نوع ديگري از 

سرمايه تبديل نمود. 
بايد  به يك  يك سرمايه غير مولد زير زميني 
سرمايه مولد رو زميني براي توسعه كشور تبديل 
انجام شود؟  بايستي  اين مسئله چگونه  اما  شود. 
اين شعار تقريبا در همه دولت هاي بعد از انقالب 
نيفتاده،  اتفاق  تنها  نه  عمل،  در  اما  بوده،  مطرح 
بلكه روز به روز وابستگي بودجه جاري دولت به 
نفت بيشتر شده است. نجات دادن بودجه جاري 
و هزينه هاي دولت از نفت، يك شبه امكان پذير 
نيست و نياز به يك برنامه روشن و منسجم دارد و 

با ارائه يك جمله، مشكلي حل نمي شود. 

استخراجي  نفت  كه  است  اين  ديگر  مهم  نكته 
بعنوان يك سرمايه ملي، تنها از طريق وارد شدن 
و  ضايع  دولت  مصرفي  هزينه هاي  در  آن  درآمد 
تباه نمي شود، بلكه حجم عظيمي از اين سرمايه 
مستقيما در سيستم ناكاراي اقتصاد داخلي مصرف 
مي شود. در حال حاضر در كشور روزانه حدود 5 
انرژي  ميليون بشكه معادل  نفت خام، سوخت و 
مي شود  مصرف  گازطبيعي)  و  نفت خام  (بصورت 
دالر  ميليارد   150 از  بيش  آن  ساالنه  ارزش  كه 

است. 
شاخص شدت انرژي در ايران بعنوان مهمترين 
از  يكي  انرژي،  بازدهي مصرف  و  كارائي  شاخص 
بدترين ها در جهان است و بيشترين مصرف انرژي 
است.  مولد  غير  بخش هاي  به  مربوط  نيز  كشور 
حذف  برنامه  نادرست  و  ناقص  شتابزده،  اجراي 
يارانه ها نيز نتوانست مشكل اين مصرف بي رويه را 
حل كند. اما تبيين نشده است كه سياست دولت 
روي  هرز  اين  از  جلوگيري  براي  اميد  و  اعتدال 

ملي چيست؟ 
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رئيس جمهـور 
منتخب

سيد غالمحسين حسن تاش
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سخن اول
2- در بخشي از برنامه اقتصادي رئيس جمهور 
منتخب اشاره شده است كه:  اگر نفت را استخراج 
و تبديل به انواع فرآورده كنيم و بفروشيم، ارزش 
اگر به صورت خام  اما  برابر خواهد بود،  آن چند 
صادر شود حتي گاهي يك دهم قيمت آن نيز در 

اختيار ما قرار نمي گيرد. 
اگر  منظور  بايد توجه داشت كه  اين مورد  در 
تبديل نفت خام به فرآورده هاي نفتي باشد، مطلب 
عنوان شده به هيچ وجه صحيح نيست چراكه در 
حال حاضر در دنيا  ارزش افزوده قابل  توجهي در 
صنعت پااليش و تبديل نفت خام به فرآورده هاي 
نفتي وجود ندارد و فرآورده فروشي هم نوع ديگري 
از خام فروشي است و احداث پااليشگاه به سختي 

مي كند.  پيدا  اقتصادي  توجيه 
فرآورده هاي  منظور  اگر  اما 
پتروشيميائي باشد، لزوماً غلط 
نيست اما بايد بطور جدي توجه 
پتروشيمي  صنعت  كه  داشت 
محصوالت  به  كشور،  موجود 
پايه با ارزش افزوده بعضا منفي 
و يا بسيار ناچيز، محدود شده 
نيز  بزرگي  چالش هاي  با  و 
آن  برنامه هاي  و  است  مواجه 
است  اساسي  بازنگري  نيازمند 
يادداشت هاي  در  نگارنده  كه 

ديگري به آن پرداخته است.
نفتي  اولويت  مهمترين   -3
تكميل  اميد،  و  تدبير  دولت 
عنوان   پارس جنوبي  پروژه 
دقيق  اولويت  اين  است،  شده 
به  توجه  اما  است  درستي  و 
اليه   به  نبايد  پارس جنوبي 
گازي آن محدود شود، وضعيت 
پارس جنوبي  نفتي  اليه  در  ما 
آن  گازي  اليه  از  بدتر  بسيار 

است. در گذشته، اين اولويت آنچنان كه بايد مورد 
توجه قرارنگرفته و امكانات صنعت نفت و كشور به 
اندازه كافي در جهت تحقق آن بسيج و تجميع 

نگرديده است. 
پر چالش ترين  بدون شك  يارانه ها  4- موضوع 
رابطه  اين  در  بود  خواهد  آينده  دولت  موضوع 
كه  شده  اشاره  منتخب  رئيس جمهور  برنامه  در 
يارانه هاي بخش صنعت و توليد كه متاسفانه در 
دولت هاي نهم و دهم پرداخت نشد،  بايد پرداخت 

شود.  
اين حرف درستي است، اما بايد توجه داشت كه 
پرداخت نقدي يارانه به اين بخش خطايي بزرگتر 
از پرداخت نقدي يارانه به خانوارها خواهد بود. از 

صنعت  و  توليد  بخش  انرژي  يارانه  نگارنده،  نظر 
صرفاً بايد مصروف ارتقاء كارائي انرژي ايشان شود. 
براي  صنايع  وزارت  در  سامانه اي  نهم،  دولت  در 
اين منظور ايجاد شده بود كه جهت گيري مثبتي 
به  دولت  اقدام  عدم  بدليل  اما  مي كرد  دنبال  را 
پرداخت سهم يارانه صنعت، ناكام ماند. براي نتيجه 
بخش كردن يارانه هاي بخش صنعت و جهت دادن 
آن به ارتقاء كارائي انرژي در اين بخش، مي توان 

اين سامانه را  با جديت بيشتر فعال نمود.
مهمترين  از  يكي  نيز  خانوار  يارانه هاي  مسئله 
چالش هاي پيش روي دولت آينده است كه تبيين 
دقيقي از نحوه مواجهه با آن ارائه نگرديده است. 
اگر تعريف يارانه مانند قبل، فاصله بين قيمت هاي 

داخلي و قيمت هاي منطقه اي فرآورده هاي نفتي 
(فوب خليج فارس) و گازطبيعي (قيمت صادراتي 
به تركيه) باشد، با تغيير نرخ ارز مجددا يارانه بسيار 
عظيمي شكل گرفته، درحاليكه تعهد عظيمي براي 
از  است.  دولت  دوش  بر  هم  نقدي  پرداخت هاي 
سوي ديگر فاز اول هدفمندي تقريباً به هيچ  يك 
از اهداف مطروحه دست نيافته است كه بررسي 
آن مجال ديگري را مي طلبد، بنابراين دولت جديد 

بايد موضع خود را در اين زمينه روشن نمايد.
نيز   نزديكان رئيس جمهور منتخب  از  5- يكي 
موضوع تاسيس بانك نفت را مطرح كرده اند. در 
اين مورد بايد توجه داشت كه تاسيس يك بانك 
و  داليل  اينكه  بدون  تاسيس،  هرگونه  اصوالً  و 

تبيين شده  و  مطالعه  و  بررسي  آن  ضرورت هاي 
است.  اقدامي سخت افزاري  نگارنده  نظر  از  باشد، 
تجربه نشان داده است كه اقدامات سخت افزاري 
بدون  توجه به  نرم افزارهاي مربوطه كه از همان 
چرائي و چگونگي و مطالعه آغاز مي شوند، نه تنها 
بلكه  نكرده،   حل  را  كشور  مشكالت  از  مشكلي 
اغلب مسائل و مشكالت را پيچيده تر نموده است. 
نفت  بانك  قبيل  از  سئواالتي  اقدامي  هر  از  قبل 
براي حل چه مشكلي يا پر كردن چه خالئي بايد 
بعضا  كه  موجود  بانك هاي  چرا  شود؟  تاسيس 
خيلي هم عالقمند بوده اند، نتوانستند مشكالت را 
حل كرده و خالء ها را پركنند؟ آيا كار صنعت نفت 
بانك داري است؟ و بسياري از سئواالت ديگر در 

اين رابطه بايد پاسخ داده شوند. 
6- نهايتاً در برنامه رئيس جمهور منتخب ذكر 
شده است كه راه مهم براي حل مشكالت تحريم 
نفتي، مذاكره با غرب است، اين حرف درستي است 
و نه تنها مشكل تحريم نفتي بلكه عمده مشكالت 
صنعت نفت در پيشبرد برنامه ها و پروژه هاي خود 
نيز بدون تعديل روابط با غرب، قابل حل نيست، 
اما بايد توجه داشت كه متاسفانه در گذشته برخي 
از مديران بسياري از ناكارائي هاي خود را  پشت 
تحريم ها پنهان كرده اند و شايد بعضي هم با همين 
انگيزه نسبت به ادامه تحريم ها بي رقبت نبوده اند. 
دولت جديد  نبايد اجازه دهد  كه تحريم  پوشش 

ناكارائي ها  شود.
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نفت و گاز

افزايش ضريب 
بازيافت 

8 تا 14 درصدي 
مخازن نفتي 
CO2 با تزريق

عماد رعايايي؛ مدير طرح و برنامه پژوهشكده 
ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز

نخستين پروژه موفق تزريق دي اكسيدكربن در 
 SACROC سال 1972 ميالدي در مخزن نفتي
آمريكا انجام  شد و كه بدنبال آن توليد اين ميدان 
حدود 10 درصد افزايش يافت و در سال 2000 
ميالدي بزرگترين پروژه تزريق دي اكسيدكربن 
با  شد.  انجام  كانادا   WAYBURN ميدان  در 
توجه به موفقيت هاي چشمگير طرح هاي تزريق 
جمله  از  منطقه  كشورهاي  دي اكسيدكربن، 
رويكرد  نيز  امارات متحده عربي  و  عمان  تركيه، 
تزريق دي اكسيدكربن به مخازن نفتي خود را در 
پيش گرفتند. هماهنگ با اين رويكرد منطقه اي و 
جهاني، پژوهشكده ازدياد و برداشت نيز طرح هايي 

را براي توسعه اين دانش تعريف كرد.
برداشت  و  تثبيت فشار  به منظور  تزريق گاز 
روش هاي  از  يكي  نفتي  مخازن  از  صيانتي 
پذيرفته شده در صنعت نفت است؛ با توجه به 
تزريق  تجربه هاي  در  جهاني  تجربه  سال   40
بازيافت  نرخ  افزايش  منظور  به  دي اكسيدكربن 
مخازن، اين اطمينان ايجاد شد كه تزريق دي 
و  مشخصات  با  نفتي  مخازن  به  كربن  اكسيد 

پتانسيل مناسب، امكان پذير است و ضريب بازيافت 
مخازن را 8 تا 14 درصد افزايش خواهد داد.

يكي از ويژگي هاي دي اكسيدكربن، قابليت حالليت 
و  دانستيته  بهبود  موجب  كه  است  نفت  در  باال 
گرانروي نفت مي شود؛ در ميان ساير گازهاي تزريقي، 
دي اكسيدكربن كمترين فشار امتزاج پذيري را با نفت 
دارد و از سوي ديگر با حضور آب، دي اكسيدكربن 
با حل سنگ كربناته، قابليت تزريق پذيري را افزايش 

مي دهد.
دي اكسيدكربن،  كربناته،  سنگ  شدن  حل  با 
فوراني  با خاصيت  را  در سنگ  نفت محصور شده 
مي كند.  هدايت  توليدي  چاه هاي  سمت  به  خود 
دي اكسيدكربن در آب همراه نفت حل مي شود و 
با دادن خاصيت اسيدي به آب، مخزن آهكي را تا 
حدودي حل مي كند و اين فرآيند مسير را براي نفت 
اين عمل خاصيت  با  محصور شده هموار مي كند؛ 
مزيت هاي  از  يكي  مي شود.  بيشتر  مخزن  تراوايي 
تزريق با استفاده از دي اكسيدكربن، حل شدن اين 
گاز در نفت و باال رفتن حجم نفت خام است. حفظ 
دي اكسيدكربن  تزريق  مزيت هاي  از  محيط زيست 
به چاه هاي نفت است؛ با ادامه روند انتشار بي رويه 
دي اكسيدكربن در جهان، تا 25 سال آينده حدود 
يك تا 2 درجه دماي زمين گرم تر خواهد شد كه 
عواقب و پيامدهاي زيست محيطي خاص خود را به 

دنبال خواهد داشت.
انتشار ساالنه حدود  با  كشورهاي آمريكا و چين 
هشت ميليارد تن گاز دي اكسيدكربن، رتبه نخست 
جهان را در اختيار دارند؛ ايران با توليد 580 ميليون 

تن دي اكسيدكربن در سال، رتبه يازدهم را در ميان 
كشورهاي جهان از نظر انتشار اين گاز در اختيار دارد 
كه مي توان با جمع آوري اين گاز و تزريق آن به چاه ها, 
تا حدود زيادي از انتشار اين گاز جلوگيري كرد. بر 
اساس مطالعات و ارزيابي ها، منابع بسيار مناسبي از 
انتشار دي اكسيدكربن در مناطق جنوب و جنوب 
غربي كشور (كه بيشتر مخازن توسعه يافته ايران در آن 
مناطق واقع شده اند)، وجود دارد. انتشار حجم عظيم  
گاز دي اكسيدكربن از دودكش نيروگاه هاي رامين و 
زارگان، پژوهشكده ازدياد برداشت را به انتخاب ميدان 
رامين براي مطالعات پيشرفته و تست پايلوت تزريق 
اجراي  قرارداد  دي اكسيدكربن، هدايت كرده است. 
طرح مطالعه امكان سنجي تزريق دي اكسيدكربن به 

ميدان رامين با هدف افزايش ضريب بازيافت نفت، 
با هدف افزايش ضريب بازيافت نفت در چارچوب 
مخازن  برداشت  ازدياد  دانشگاهي  كنسرسيوم 
(متشكل از پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن 
نفت و گاز، مركز تحقيقات نفت تهران وابسته به 
دانشگاه صنعت نفت، انستيتو نفت دانشگاه تهران، 
مركز تحقيقات نفت دانشگاه صنعتي سهند تبريز، 
پژوهشگاه نيرو و شركت توسعه نفت و گاز دانا) 
به تازگي منعقد شده است؛ طبق بررسي هاي انجام 
شده بر روي مخازن مناطق نفتخيز جنوب، ميدان 
رامين از ميدان هاي توسعه يافته با بازدهي پايين 
پتانسيل  تزريق دي اكسيدكربن  براي  كه  است 
مناسبي دارد. اين طرح در هيئت مديره شركت 
ملي نفت ايران تصويب شده و يافتن منابع انتشار 
(نيروگاه ها،  كشور  داخل  در  دي اكسيدكربن 
پااليشگاه ها، كارخانه ها و ...)، يافتن مخازن نفتي 
ايجاد  و  دي اكسيدكربن  تزريق  براي  مناسب 
تركيبات مناسب از منابع و مخازن به منظور ادامه 

پروژه، رئوس اصلي آن را تشكيل مي دهد.
اهداف انعقاد قرارداد با مناطق نفتخيز جنوب 
مخزن  از  نفت  بازيافت  ضريب  افزايش  از:  عبارتند 
آسماري ميدان رامين (هم اكنون ضريب بازيافت اين 
ميدان به طور ميانگين حدود 6 درصد است)، افزايش 
اقتصادي  و  فني  مزيت هاي  بررسي  و  توليد  سقف 
آن، كاهش شيب افت در مراحل پاياني عمر ميدان، 
بهبود توليد پس از آغاز افت براي ارتقاي توان توليد 
از چاه ها، كاهش انتشار دي اكسيدكربن در اتمسفر، 
كمك به انجام تعهدهاي بين المللي در قبال پيمان 

كيوتو.
يكي از مزيت هايي كه به فرآيند اين طرح كمك 
رامين  نيروگاه  به  اليه  اين  نزديك  فاصله  مي كند 
است كه دي اكسيدكربن قابل توجهي توليد مي كند 
و مي توان از گاز خروجي اين نيروگاه استفاده كرد. با 
كمك پيمانكار داخلي 99/9 درصد گاز دي اكسيدكربن 
منتشر شده، قابل خالص سازي و بازيافت است؛ گاز 
خروجي نيروگاه پس از آماده سازي و خالص سازي، 
به مخزن مورد نظر تزريق مي شود. پس از گذراندن 
مرحله آزمايشگاه كه شامل شبيه سازي آزمايشگاهي و 
نرم افزاري است، اين طرح به صورت پايلوت در ميدان 
اجرا مي شود و در مجموع مرحله آزمايشگاه 18 ماه 
و تست پايلوت 9 ماه به طول خواهد انجاميد و پس 
از اين مراحل تزريق دي اكسيدكربن به ميادين نفتي 
در حجم صنعتي محقق خواهد شد. انجام تست هاي 
آزمايشگاهي بر روي سنگ و سيال مخازن كانديد، 
نتيجه هاي  زمينه  در  شبيه سازي  مطالعات  انجام 
آزمايشگاهي و بسط دادن آن در مدل مخزن و تزريق 
دي اكسيد كربن در ابعاد پايلوت در مخزن مورد نظر 

از ديگر رئوس اصلي اين طرح به شمار مي رود.
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نفت و گاز

بررسى چشم انداز ميان مدت 
بازار نفت

گزارش   2013 مي  در  انرژي  آژانس بين المللي 
چشم انداز ميان مدت بازار نفت را منتشر نمود. در 
اين گزارش پيش بيني شده كه تقاضاي جهاني نفت 
از 89/78 ميليون بشكه در روز در سال 2012 به 
96/68 ميليون بشكه در روز در سال 2018 افزايش 
يابدكه بر اين اساس طى سال هاي 2012 تا 2018 
ميليون   6/9 درمجموع  نفت خام  جهاني  تقاضاي 
عمده  بخش  يافت.  خواهد  افزايش  روز  در  بشكه 
به كشورهاي درحال توسعه  تقاضا مربوط  افزايش 
شرق و جنوب آسيا خواهد بود و در مقابل رشد 
تقاضاي نفت در كشورهاي OECD منفي خواهد 
بود, اين مسئله باعث خواهد شد صادرات نفت از 
مناطق عمده توليدكننده به منطقه شرق و جنوب 
يايد و در سال 2018 بخش عمده  افزايش  آسيا 
نفت خام خاورميانه، به شرق و جنوب آسيا صادر 

خواهد شد. 
تقاضاي  عمده  بخش  گذشته  ساليان  طي  در 
عضو  صنعتي  كشورهاي  طرف  از  نفت  جهاني 
سازمان OECD بوده اما در چند سال گذشته با 
نفت در كشورهاي غيرعضو تقاضاي  بيشتر  رشد 

 OECD كشورهاي  بين  تقاضا  اختالف   ،OECD

سال  در  گونه اى كه  به  شده  كمتر   OECDغير و 

تقاضاي غير  به 45/9 و   OECD تقاضاي  2012
رسيد.  روز  در  بشكه  ميليون   43/9 به   OECD

بين سال هاي 2012 تا 2018 تقاضاي جهاني در 
مجموع 6/9 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد 
يافت. در اين دوره زماني تقاضاي OECD  با 1/5 
ميليون بشكه در روز كاهش به 44/4 ميليون بشكه 
در روز خواهد رسيد و تقاضاي غير OECD با 8/4 
ميليون   52/3 به  افزايش  روز  در  بشكه  ميليون 
بشكه در روز خواهد رسيد كه در نتيجه از تقاضاي 
اين  گرفت.  خواهد  پيشي   OECD كشورهاى 
با تغيير  مسئله جغرافياي تجارت جهاني نفت را 
اساسي مواجه خواهدنمودكه رشد توليد نفت خام 

در آمريكاي شمالي، آن را تشديد خواهد كرد. 
تقاضاي نفت كشورهاي عضو OECD در آمريكاي 
شمالي از 23/7 ميليون بشكه در سال 2012 به 
خواهد   2018 سال  در  بشكه  ميليون   23/3
رسيد كه حدود 400 هزار بشكه در روز كاهش 
منطقه  اين  عرضه  ديگر  طرف  از  و  يافت  خواهد 
از 15/8 ميليون بشكه در روز در سال 2012 به 
19/8 ميليون بشكه در روز در سال 2018 خواهد 
رسيد و موجب خواهد شد كه واردات نفت خام 
اين منطقه از ساير مناطق كاهش اساسي داشته 

باشد. واردات نفت خام آمريكاي شمالي از منطقه 
خاورميانه با يك ميليون بشكه در روز كاهش، در 
سال 2018 به 1/7 ميليون بشكه در روز خواهد 
آمريكاي  از  منطقه  اين  نفت خام  واردات  و  رسيد 
جنوبي با 300 هزار بشكه در روز كاهش، در سال 
2018 به 1/2 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد 
و واردات نفت خام از افريقا نيز با 800 هزار بشكه 
در روز كاهش، به 300 هزار بشكه در روز در سال 

2018 خواهد رسيد.
قاره  در   OECD عضو  كشورهاي  نفت  تقاضاي 
به   2012 سال  در  بشكه  ميليون   13/7 از  اروپا 
12/9 ميليون بشكه در سال 2018 خواهد رسيد 
كه حدود 800 هزار بشكه در روز كاهش خواهد 
از 3/5  منطقه  اين  عرضه  ديگر  از طرف  و  يافت 
 3/3 به   2012 سال  در  روز  در  بشكه  ميليون 
ميليون بشكه در روز در سال 2018 خواهد رسيد. 
در اين دوره زماني, ظرفيت پااليشي اين منطقه 
كاهش اساسي خواهد يافت و واردات فرآورده هاى 
نفت خام  واردات  اما  يافت  خواهد  افزيش  نفتى 
كاهش خواهد داشت به طوريكه واردات نفت خام 
از منطقه خاورميانه از 1/6 ميليون بشكه در روز در 
سال 2012 به 1/3 ميليون بشكه در روز در سال 

مهدى يوسفى
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2018 خواهد رسيد و واردات نفت خام از روسيه و 
ساير جمهوري هاي استقالل يافته از شوروي سابق 
نيز از 4/3 ميليون بشكه در روز در سال 2012 به 
2/9 ميليون بشكه در روز در سال 2018 خواهد 
رسيد و همينطور واردات از افريقا  از 3/7 ميليون 
بشكه در روز در سال 2012 به 3/1 ميليون بشكه 

در روز در سال 2018 خواهد رسيد.
تقاضاي نفت كشورهاي عضو OECD در منطقه 
آسيا-پاسفيك از 8/5 ميليون بشكه در سال 2012 
به 8/2 ميليون بشكه در سال 2018 خواهد رسيد 
كه حدود 300 هزار بشكه در روز كاهش خواهد 
از 500  اين منطقه  از طرف ديگر عرضه  يافت و 
هزار  به 600  در سال 2012  روز  در  بشكه  هزار 
بشكه در روز در سال 2018 خواهد رسيد, بنابراين 
يافت  اين منطقه كاهش خواهد  واردات نفت خام 
از  خاورميانه  از  منطقه  اين  نفت خام  واردات  كه 
4/8 ميليون بشكه در روز در سال 2012 به 3/9 
ميليون بشكه در روز در سال 2018 خواهد رسيد.
غيرعضو كشورهاي  نفت  تقاضاي  مقابل  در 

سال  در  روز  در  بشكه  ميليون   43/9 از   OECD

سال  در  روز  در  بشكه  ميليون   46/6 به   2012
2014 خواهد رسيد كه 1/4 ميليون بشكه در روز 
OECD خواهد  تقاضاي كشورهاي عضو  از  بيش 
بود. تقاضاي اين كشورها در سال 2018 به 52/3 
ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه 7/9 ميليون 
 OECD بشكه در روز بيش از تقاضاي كشورهاى
خواهد بود. كشورهاي غيرعضو OECD در منطقه 
را  تقاضا  افزايش  بيشترين  آسيا  شرق  و  جنوب 
خواهند داشت و در دوره 2012 تا 2018 تقاضاي 
اين كشورها با 4/3 ميليون بشكه در روز افزايش از 
20/9 به 25/2 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. 
در اين منطقه تقاضاي نفت چين با 2/4 ميليون 
بشكه در روز افزايش از 9/6 ميليون بشكه در روز 
در سال 2012 به 12 ميليون بشكه در روز در سال 

2018 خواهد رسيد.
نفت خام  توليد   2018 تا   2012 سالهاي  بين 
كشورهاي غير عضو OECD در منطقه جنوب و 
شرق آسيا ثابت خواهد بود و موجب خواهد شد 
به  يابد  افزايش  منطقه  اين  به  نفت خام  صادرات 
از  خاورميانه  منطقه  از  نفت خام  واردات  طوريكه 
به 9/1  سال 2012  در  روز  در  بشكه  ميليون   8
ميليون بشكه در روز در سال 2018 خواهد رسيد 
و واردات نفت خام از روسيه و ساير جمهوري هاي 
استقالل يافته از شوروي سابق از يك ميليون بشكه 
در روز در سال 2012 به 2/1 ميليون بشكه در روز 
در سال 2018 خواهد رسيد و همينطور واردات از 
افريقا  از 1/9 ميليون بشكه در روز در سال 2012 
به 3/1 ميليون بشكه در روز در سال 2018 خواهد 

رسيد. بر اساس پيش بيني هاي آژانس بين المللى 
انرژى، عرضه غير اوپك از 53/35 ميليون بشكه در 
روز در سال 2012 به 59/31 ميليون بشكه در روز 
در سال 2018 خواهد رسيد كه در مجموع حدود 
خواهد  افزايش  غيراوپك  عرضه  بشكه  ميليون   6
يافت و بخش عمده افزايش تقاضاي جهاني توسط 

غير اوپك تامين خواهد شد.

2012201320142015201620172018
رشد توليد ناخالص 
3/093/394/034/34/414/474/44داخلي جهان (٪)
89/7890/5891/893/1294/3895/5896/68تقاضاي جهاني
53/3554/4355/7957/0357/8458/6259/31عرضه غير اوپك
عرضه ميعانات 

6/316/566/756/976/977و كاندنسيت اوپك
عرضه غيراوپك بعالوه 

59/6660/9862/5463/9264/8465/5966/3ميعانات اوپك
تقاضاي جهاني براي 

30/1229/5929/2629/1929/5429/9930/37نفت اوپك
3535/3536/336/3736/6636/836/75ظرفيت توليد اوپك
4/885/767/047/187/126/816/38ظرفيت مازاد اوپك

جدول 1 - چشم انداز ميان مدت عرضه و تقاضاي جهاني نفت خام (ميليون بشكه در روز)

همانطور كه در جدول شماره 1 مشخص است، 
طي سالهاي آتي تقاضا براي نفت اوپك كمتر از 30 
ميليون بشكه در روز خواهد بود اين در حاليست 
كه بر اساس برآوردهاي منابع ثانويه از توليد اوپك 
 30/3 سازمان  اين  توليد   ،2013 آوريل  ماه  در 
ميليون بشكه در روز بوده است. در صورتيكه اوپك 
اين سطح توليد را ادامه و يا آن  را افزايش دهد، 
بازار با مازاد عرضه مواجه شده و قيمتهاي نفت خام 
تحت تاثير قرار خواهد گرفت. از طرف ديگر مازاد 
عرضه باعث افزايش سطح ذخيره سازي هاي نفت 

در حال حاضر  كه  حاليست  در  اين  خواهد شد، 
در كشورهاي  نفت خام  تجاري  ذخيره سازي هاي 
عضو OECD  در سطح متوسط پنج سال گذشته 
نفت خام  تجاري  ذخيره سازي هاي  حتي  و  است 
گذشته  سال  پنج  متوسط  از سطح  بيش  آمريكا 
سال 2012  در  اوپك  توليد  مازاد  ظرفيت  است. 
شده  برآورد  روز  در  بشكه  ميليون   4/88 معادل 

ظرفيت  آتي  سال هاي  در  كه  شده  پيش بيني  و 
مازاد اوپك روند افزايشي داشته و در سال 2015 
اما در طي  برسد  به 7/18 ميليون بشكه در روز 
سالهاي 2016 تا 2018 اندكي كاهش يافته و در 
سال 2018 به 6/38 ميليون بشكه در روز خواهد 
رسيد. اين حجم ظرفيت مازاد در كشورهاى اوپك 
باعث تضعيف قيمت نفت خواهد  اينكه  بر  عالوه 
شد، تصميم گيري سازمان اوپك براي تاثير گذاري 

بر بازار را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.
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تحوالت

ميانگين قيمت نفت خام دبي و فرآورده هاي نفتي در خليج فارس (دالر در بشكه) 
نفت كوره 380نفت گاز نيم درصد گوگردبنزيننفتانفت خام دبي

107/94105/07121/84126/73628/72ژانويه
111/10112/01133/363133/05650/19فوريه
105/55102/14124/00123/70630/01مارس
101/6893/61114/10117/09611/38آوريل
100/3393/44114/22116/66603/47مى

تحوالت بازار فرآورده هاى 
نفتى فوريه تا مى 2013

زكيه بهرامى

قيمت نفت كوره و نفتا دالر در تن  است 

قيمت  آوريل،  و  مارس  فوريه،  ماه هاي  طول  در 
نفت خام هاي شاخص هر سه منطقه آمريكا، اروپا و 
آسيا, روند مشابهي را با سرعتى متفاوت داشتند. در 
حالي كه طي ماه مى به طور ميانگين قيمت نفت خام 
دبي براي خالف نفت خام هاي برنت و WTI  ،  كاهش 
داشت، از ابتداي ماه فوريه و در پي افزايش توليد و 
افتتاح خط لوله هاي جديد داخلي در منطقه آمريكا 
نفت خام  منطقه،  در  نفت-خام  انتقال  سهولت  و 
شاخص آمريكا(WTI) به طور پيوسته قوي شد و 
فاصله آن با نفت خام برنت و دبي كاهش يافت. در 
يك نگاه كلي روند حركت قيمت نفت خام دبي طي 
چهار ماه مورد بررسي را مي توان با شروع و پايان 
دوره تعميرات فصلي پااليشگاه ها در منطقه بررسي 
كرد. اوج تعميرات فصلي پااليشگاه ها در ماه مارس و 
آوريل بود، لذا ماه فوريه با افزايش تقاضا و خريدهاي 
افزايش  آن شاهد  و در پي  بود  پااليشگران همراه 
ماه هاي  در  نفت خام  بازار  بوديم.  نفت خام  قيمت 
مارس و آوريل در پي كاهش فعاليت پااليشگاهي 
قيمت  لذا  بود.  آرام  خريد،  كاهش  و  آسيا  منطقه 
آوريل  و  مارس  متوالي  ماه  دو  طي  دبي  نفت خام 
عالوه  مارس  ماه  در  برنت  نفت خام  يافت.  كاهش 
بر تعميرات فصلي پااليشگاه ها، با كاهش تقاضا از 
آن  قيمت  بنابراين  و  بود  مواجه  كره شمالي  سوي 
با شدت بيشتري كاهش يافت. كره شمالي پيش از 
آن و از سال 2011، در پي توافق با اتحاديه اروپا، 

براي پااليشگران خود امتياز معافيت تعرفه گمركي 
ماه مارس  از  نمود.  را وضع  برنت  واردات نفت خام 
شد,  حذف  كره شمالي،  دولت  توسط  امتياز  اين 
بنابراين تقاضاي خريد نفت خام برنت كاهش يافت. 
در انتهاي ماه آوريل و اوايل ماه مى، ذخاير نفت خام 
آمريكا به باالترين مقدار خود از ابتداي شكل گيري 
رسيد. اين عامل در كنار تعميرات پااليشي منطقه، 
كاهش قيمت نفت خام آمريكا را سبب شد. با اين 
از نفت خام  وجود، نفت خام آمريكا كماكان قوي تر 
برنت و دبي عمل كرد و كاهش كمتري در مقايسه 

با اين دو نفت خام داشت. 
نفت  بر خالف  نفت خام منطقه آسيا  ماه مى  در 
تقاضاي سه  يافت.  كاهش   WTI و  برنت  خام هاي 
نفتا)  و  گازوئيل  (بنزين،  آسيا  پرمصرف  فرآورده 
تقاضاي  چگونگي  كننده  تعيين  مهم  شاخص هاي 
نفت خام منطقه هستند. در آغاز ماه مى، بازار آسيا 
ميان  و  فرآورده هاي سبك  عرضه  وفور  در شرايط 
تقطير و همچنين كمبود تقاضا قرار داشت. گرچه 
بازار بنزين و همچنين  انتهاي ماه مى ساختار  در 
گازوئيل بهبود يافته بود، اما افزايش توليد نفت خام 
عربستان به ميزان 200 هزار بشكه در روز از عوامل 
كاهش دهنده قيمت نفت خام دبي بر خالف افزايش 
دبي  نفت خام  قيمت  بود.   WTI و  برنت  خام  نفت 
با كاهش 1/52 دالر  در ماه مى به طور ميانگين، 
رسيد.  بشكه  در  دالر   100/33 عدد  به  بشكه  در 

در گزاراشات آمده است كه افزايش توليد نفت خام 
عربستان در پروژه هاي پااليشگاهي آتي اين كشور 
راه اندازي  برنامه ها،  رسيد. طبق  به مصرف خواهد 
پااليشگاه جوبيل با ظرفيت 400 هزار بشكه در روز، 
افزايش  را  خليج فارس  منطقه  فرآورده هاي  توليد 
خواهد داد كه بخشي از اين فرآورده ها صادر خواهد 

شد.
فوريه ماه رونق دو فرآورده سبك (بنزين و نفتا) در 
آسيا بود. متقاضيان براي استقبال از دوره تعميرات 
فصلي, خريدهاي خود را  در اين ماه باال بردند. در 
خصوص نفتا، رونق بازار بنزين اروپا موجب كاهش 
آربيتراژ اين فرآورده به آسيا شد و كاهش عرضه در 
كنار افزايش تقاضا چنان بازار را تقويت كرد كه كرك 
نفتا (اختالف قيمت نفتاي آسيا و قيمت نفت خام 
وارد   ،2011 ژانويه  از  پس  بار  اولين  براي  دبي) 
منطقه مثبت شد. طي ماه هاي مارس و آوريل، باال 
بودن سطح ذخاير فرآورده هاي سبك در سنگاپور، 
موجب ضعف بازار بنزين و نفتا شد. در اين دو ماه 
نفتاي بازار آسيا با كاهش تقاضاي پتروشيمي ها و 
نفتا  جايگزين  كه   LPG قيمت  كاهش  همچنين 
براي خوراك برخي پتروشيمي-هاست، به گونه اي 
ضعيف شد كه مجددا كرك آن وارد منطقه منفي 
نفتاى منطقه آسيا طي ماه مى  بازار  شد. ساختار 
نيز بهبودي نداشت. اما در خصوص بنزين داستان 
دنبال  به  مى،  ماه  اواخر  در  بود.  ديگر  گونه اي  به 
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تحوالت

پااليشگاه  در  توليد  اختالل عمليات  و  آتش سوزي 
HPCL هند، تقاضاي واردات بنزين اين كشور زياد 

به  شدن  نزديك  گرفتن  نظر  در  با  همچنين  شد. 
ماه مبارك رمضان و انتظار افزايش خريد كشورهاي 
پر  ژوئن  ماه  در  بنزين  بازار  و  سريالنكا،  اندونزي 

رونق پيش بيني مي شود. 
فرآورده هاي ميان  بازار  پااليشگاهي در  تعميرات 
تقطير منطقه نيز، تعيين كننده روند كلي بود. در 
ماه فوريه با افزايش خريد و پايين بودن سطح ذخاير 
سنگاپور، بازار سوخت جت و گازوئيل منطقه آسيا 
سوخت  و  گازوئيل  كافي  عرضه  بخشيد.  رونق  را 
تقاضاي  و  سويي  از  آوريل  و  مارس  ماه  در  جت 
ضعيف واردكنندگان عمده آسيايي از جمله ويتنام 
فصلي  تعميرات  دوره  در  را  بازار  ركود  اندونزي،  و 
پااليشگاه ها به وجود آورد. درخصوص سوخت جت 
بايد توجه داشت كه جريان آربيتراژ از آسيا به اروپا 
طي ماه مارس بسيار ناچيز بود و لذا شاهد وفور اين 

فرآورده در منطقه بوديم. در ماه آوريل شاهد افزايش 
صادارت گازوئيل چين بوديم و لذا ضعف اين بازار 
تشديد شد. قيمت محموالت گازوئيل و سوخت جت 
معامله شده طي دو ماه مارس و آوريل، تأييد كننده 
ركود اين بازارها بود. در اواخر ماه مى و با افزايش 
تقاضاي فصل تابستان، خريد گازوئيل افزايش يافت. 
گازوئيل  واردكنندگان عمده   از  يكي  كه  اندونزي 
 ،LPG مصرف  سمت  به  حركت  با  است،  منطقه 
خريد گازوئيل خود را كاهش داد, بنابراين با وجود 
افزايش كرك گازوئيل در ماه مى، ساختار اين بازار 
بازار گازوئيل آسيا،  اگرچه در خصوص  نبود.  قوي 
پيش بيني آينده نزديك پررونقي را در فصل تابستان 
داريم. بازار نفت كوره و سوخت كشتي منطقه آسيا، 
چندان متأثر از تعميرات پااليشي منطقه نبود. در 
ماه فوريه بازار نفت كور بر خالف ساير فرآورده ها با 
كاهش تقاضا روبرو بود, چرا كه فصل زمستان و اوج 
تقاضاي نفت كوره براي نيروگاه ها پايان يافت. اگرچه 

تقاضاي نفت كوره براي سوخت كشتي كه ناشي از 
منطقه  در  معامالت  رونق  و  ميالدي  نو  سال  آغاز 
بود، همچنان قوي باقي ماند و از شدت ركود بازار 
نفت كوره كاست. بنابراين در ماه فوريه، شاهد ركود 
ناچيزي در كرك اين فرآورده بوديم. در ماه مارس و 
آوريل، در پي كاهش قيمت نفت خام, شاهد افزايش 
مصرف و تقاضاي سوخت كشتي بوديم. و طي سه 
ماه مارس، آوريل و مى، ساختار بازار نفت كوره به 
طور پيوسته و البته به طور موقت، قوي شد. اين 
تقويت ميان مدت و با كاهش سرعت همراه بود و 
ادامه دار شدن آن براي ماه ژوئن را نداريم,  انتظار 
چرا كه ذخاير نفت كوره سنگاپور كه به نزديك 22 
ميليون بشكه رسيده، وفور عرضه منطقه را براي ماه 
آتي تأييد مي كند. همچنين با پيشرفت تكنولوژي 
 LPG و حركت به سمت مصرف فرآورده  هايي نظير
در نيروگاه ها، تقاضاي نفت كوره در بلندمدت رو به 

كاهش است. 
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تحوالت بازار جهاني نفت خام 
طى ماه هاي فوريه تا مى 2013

بهروز بيك علي زاده

تحوالت

يافت  افزايش  نفت  ماه فوريه 2013  قيمت   در 
به صورتي كه قيمت سبد اوپك در مقايسه با ماه 
قبل با افزايش 3/47 دالر در هر بشكه, به 112/75 
دالر در بشكه افزايش يافت اما بعد از آن دچار روند 
نزولي شد و در ماه مى به سطح 100/65 دالر در 
بشكه تنزل يافت كه حاكي از 12/1 دالر كاهش در 

هر بشكه بود.  
درماه فوريه بهبود واردات نفت خام چين و وقوع 
نفت  قيمت هاي  تقوت  باعث  آمريكا,  در  طوفان 
شد. عالوه برآن نگراني هاي ژئوپلتيك در ارتباط با 
و  درگيري هاي سوريه  و  ايران  مناقشات هسته اي 
مصر, توجه بازار را به خود جلب كرده بود. برآوردهاي 

اوليه نشان مي داد عربستان صادرات خود را كاهش 
داده است. اما به تدريج  بروز نشانه هايي از ُكندشدن 
تقاضا  برآوردها  كاهش  و  آمريكا  اقتصادي  رشد 
توسط موسسات بين المللي, قيمت نفت خام را تحت 
تاثير قرار داد. افزايش ذخيرهسازي هاي نفتي نيز 
قيمت هاي نفت را تحت فشارقرار داده بود. درعين 
بازار نگران موضوع كاهش بودجه در آمريكا  حال 
بود و بحران بدهي ها در اروپا, همچنان ادامه داشت. 
عالوه برآن، افزايش توليد اوپك احتمال عرضه مازاد 
به بازار را مطرح ساخت. برخي منابع نيز اعالم كردند 
عربستان قصد دارد در سه ماهه دوم سال, توليد 
خود را افزايش دهد. اقدام به فروش بورس بازان نيز 

به روند نزولي قيمت ها كمك كرده بود. 
به هر حال، درماه مارس قيمت سبد اوپك 6/31 
كاهش  ماه  دراين  يافت.  كاهش  بشكه  در  دالر 
چين  در  غيرصنعتي  و  صنعتي  توليدات  شاخص 
در  انقباضي  سياست هاي  كارگيري  به  احتمال  و 
اين كشور، تداوم بحران مالي اروپا، افزايش ارزش 
دالر، مناقشات بودجه آمريكا و ُكندشدن نرخ رشد 
اقتصادي هند, باعث تضعيف قيمت ها شد. بعالوه 
از پااليشگاه هاي آمريكا،  اعالم كاهش بهره برداري 
افزايش توليد نفت اوپك، سطح توليد نفت آمريكا 
و رفتار بورس بازان توانست تاثير منفي بر قيمت هاي 
نفت بر جاي گذارد. از سوي ديگر قيمت هاي نفت 
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تحوالت
گرفتند.  قرار  قبرس  مالي  مشكالت  تاثير  تحت 
افزايش توليد و صادرات  عربستان و عراق نيز تاثير 
منفي به همراه داشت. تجديد نظر نزولي تقاضا در 
برآورد آژانس بين المللي و افزايش ذخيره سازي هاي 
نفت خام آمريكا و همچنين امضاي توافقنامه بين 
قيمت ها  بر  تاثيرمنفي  سودان,  و  سودان جنوبي 
داشت. ضعف شاخص توليدات صنعتي و خدمات 
در منطقه يورو به ويژه آلمان وكاهش ارزش يورو، 
قيمت هاي نفت را تحت تاثير منفي خود قرار داد. 
را  قيمت ها  نيز   آمريكا  در  نفت  تقاضاى  ضعف 
بهبود  به هر حال در ماه مارس  اما  تضعيف كرد. 
برخي از آمارهاي اقتصادي آمريكا، تعطيلي سيستم 
خط لوله برنت به علت نشت نفت، وقفه در توليد 
نفت خام  واردات  باالى  سطح  و  نيجريه  نفت خام 
كند.  تقويت  را  نفت خام  قيمتهاى  توانست  چين, 
از يك سو ليبي ناچار شد توليد خود را به دليل 
نا امني كاهش دهد. واز سوي ديگر اعالم خبر مرگ 
هوگوچاويز نيز باعث نگراني بازار شد و قيمت هاي 
نفت خام را تقويت كرد. توافق قبرس براى دريافت 
مشكالت  بهبود  احتمال  بين المللي،  كمك هاي 
مالي ايتاليا، تصويب وام صندوق بين المللي پول به 
مبلغ 1/25 ميليارد دالر براى ايرلند و بهبود آمار 
اقتصادى آمريكا نيز قيمت هاى نفت را تقويت كردند. 
دراين ماه نگراني در باره مناقشات هسته اي ايران و 
ناآرامي هاي ليبي ادامه داشت. درگيري ها در سوريه 
و در شمال لبنان نيز توجه بازار را به خود جلب كرد.

درماه آوريل روند نزولي قيمت ها ادامه داشت و  
قيمت سبد اوپك 5/39  دالر در بشكه تنزل يافت. 
دراين ماه كاهش رشد اقتصادي و كاهش توليدات 
صنعتى و همچنين اشتغال در آمريكا، تداوم توليد 
باالي نفت خام و افزايش ذخيره سازي هاي نفتي اين 
كشور، تداوم مشكالت اقتصادي اروپا به ويژه آلمان 

و قبرس، ضعف توليدات صنعتى در چين وكاهش 
خالص واردات نفت خام اين كشور و همچنين عدم 
موفقيت ژاپن در مورد رشد اقتصادى, باعث ضعف 
بسته شدن خط لوله ديگر  از سوي  قيمت ها شد. 

Pegasus در آمريكا، كمبود ظرفيت خط لوله در اين 

كشور، تعطيالت عيد پاك در اروپا وكاهش برآورد 
انرژي, قيمت ها را  تقاضا توسط آژانس بين المللي 
تضعيف كرد. تجديدنظر نزولي در پيشبيني رشد 
پول,  بين المللي  صندوق  توسط  جهانى  اقتصاد 
حال  هر  به  اما  شد.  قيمت ها  بيشتر  ضعف  باعث 
كاهش  از  توانستند  عوامل  از  برخي  آوريل  درماه 
بيشتر قيمت ها جلوگيري كنند. نزديك شدن فصل 
رانندگي در آمريكا و كاهش توليد مكزيك, قيمت ها 
را تقويت كرد. حمايت وزيران نفت ايران و ونزوئال  از 
برگزاري اجالس اضطراري، اعالم حالت فوق العاده 
در مورد برداشت نفت خام در نيجريه، مناقشات غرب 
و كره شمالي در باره برنامه هاي هسته اي اين كشور 
ومناقشات هسته اي ايران و حمله به تاسيسات نفتي 
در نيجريه،  باعث نگراني بازار شد. انتخابات رياست 
جمهوري ونزوئال نيز قيمت ها را تقويت كرد. در اين 
ماه درگيري هاي سوريه نيز همچنان باعث التهاب 

بازار شده وبه استحكام قيمت ها كمك كرد. 
درماه مى روند نزولي قيمت ها آرام تر شد و قيمت 
با كاهش فقط 0/4 دالر در بشكه در  اوپك  سبد 
سطح 100/65 دالر قيمت گذارى شد. در اين ماه 
ضعف اقتصادچين،آمريكا و اروپا و همچنين اقدام به 
فروش بورس بازان قيمت هاي نفت را متاثر ساخت. در 
عين حال، با احتمال كاهش برنامه سياست انبساطي 
باالى  توليد  قيمت ها تضعيف شد.  اين كشور,  در 
نفت خام آمريكا و افزايش ذخيره سازيهاي نفت خام 
اين كشور نيزقيمت هاي نفت را تضعيف كرد. افزايش 
توليد نفت خام اوپك و اطمينان بخشي عربستان 

به بازار با اعالم ظرفيت باالي مازاد توليد نفت اين 
كشور، به ضعف قيمت ها كمك كرد.در عين حال، 
ضعف  صادرات چين و افزايش ارزش دالر, قيمت ها 
را تضعيف نمود. تجديد نظر نزولي در رشد تقاضا 
و تجديد نظر صعودي در عرضه غير اوپك توسط 
موسسات بين المللي نيز قيمت ها را بيشتر تضعيف 
كرد. تصميم اوپك براي تثبيت سقف توليد خود در 
سطح 30 ميليون بشكه باعث تضعيف قيمت هاي 
نفت شد. اما به هر حال برخي از عوامل تقويت كننده 
قيمت ها توانستند در ماه مى روند نزولي قيمت ها 
را  ُكند سازند. سياست هاي انبساطي اقتصادي بانك 
مركزي امريكا و اروپا و افزايش اشتغال در آمريكا 
كند.كاهش  تقويت  را  نفت  قيمت هاي  توانست 
در  بورس  تقويت شاخص هاي  آمريكا،  در  بيكاري 
آمريكا وآسيا، پايين بودن نرخ تورم در چين و در 
دراين  پولي  انبساطي  سياست هاي  تدوام  نتيجه، 
كشور و بهبود توليدات صنعتي وتجارت خارجي در 
آلمان، قيمت ها را تقويت كرد. اعالم برنامه مقابله با 
ركود در ايتاليا، بهبود سطح توليدات صنعتي در هند، 
تقويت شاخص روحيه مصرف كنندگان درآمريكا و 
رشد توليد ناخاص داخلي ژاپن توانستند تاثير مثبتي 
بر قيمت هاي نفت خام داشته باشد. افزايش واردات 
نفت خام چين، كاهش ذخيره سازي هاي نفت خام در 
منطقه كوشينگ و كاهش ذخيره سازي هاي بنزين 
در آمريكا، افزايش بهره برداري از پااليشگاه هاي اين 
كشور و فرارسيدن فصل رانندگي و اقدام به خريد 
بورس بازان، قيمت هاي نفت را تقويت كرد. در اين 
ميان حمله اسرائيل به سوريه و درگيري اين رژيم 
با حزب ا... لبنان باعث التهاب بازار نفت شد. ناآرامي 
نفت خام  صادرات  درخط لوله  خرابكاري  ليبي،  در 
عراق به تركيه نيز قيمتهاي نفت خام را تقويت كرد. 

ناآرامى هاى تركيه نيز باعث نگرانى بازار شد.
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محيط زيست

  سيستم هاي زباله سوز صنعتي،سيستم هاي زباله سوز صنعتي،
راهكار بهينه حفظ محيط زيستراهكار بهينه حفظ محيط زيست

بهروز بوغالن دشتيبهروز بوغالن دشتي

لغت يوناني اينسي نريت (Incinerate) به معني سوزاندن و به خاكستر تبديل كردن، امروزه معاني گسترده تري پيدا كرده است. به طور كلي هر فرآيندي 
كه بتواند با سوزاندن مواد زائد جامد، حجم يا وزن آن را كاهش دهد و به شكل مواد كم ضرر تبديل كند، زباله سوز ناميده ميشود. دركل، زباله سوزي 
فرآيندي است كه توسط آن زباله ها در مجاورت حرارت، مشتعل شده و موادي مثل خاكستر و گازهاي دودكشي را به عنوان محصوالت، احتراق توليد 
مي كند. ضمناً بيشتر فلزات و تركيبات فلزي موجود در زباله، بدون تغيير باقي مانده و قابل استخراج از خاكستر حاصله بوده و يا به اتمسفر فرستاده 

مي شوتد.
مهم ترين مزاياي روش زباله سوزي، كاهش زياد در حجم و وزن زباله ها بدون نياز به مدت زمان طوالني و يا مساحت زياد مورد نياز براي اجراي عمليات، 
از بين رفتن اكثر زائدات خطرناك و به تبع آن كاهش اثرات مخرب زيست محيطي، امكان بازيافت انرژي به صورت برق و يا حرارت از گرماي آزاد شده در 

حين فرآيند احتراق زباله ها و همچنين امكان بازيافت فلزات ( اعم از فلزات آهني و غير آهني) از محصوالت احتراق مي باشد.
امروزه ظرفيت جهاني زباله سوزي به منظور انهدام زباله و در كنار آن توليد انرژي و بازيافت فلزات(از زباله هاي جامد شهري) حدود 130 ميليون تن 
در سال است كه در حدود 600 نيروگاه بزرگ زباله سوز انجام مي شود. بسياري از مواد زائد، قابل سوزاندن بوده و محصول احتراق نيز به صورت گاز و 

خاكسترمي باشد كه به راحتي از دودكشها و انتهاي فرآيند، خارج مي شوند .
سوزاندن مواد زايد جامد صنعتي در صورت رعايت موازين مهندسي پيشرفته، يك فرآيند مهار شده است كه در آن مواد زايد جامد، سوخته و به 
خاكستر مبدل شده و باقيمانده به گازهاي بي خطر و يا كم خطر تبديل مي گردند. در اين روش حجم زباله ها تا 90 درصد كاهش پيدا مي كند. زباله سوزي 
يكي از روشهاي دفع مواد زايد جامد است. اين روش در صنايعي كه با مشكل كمبود زمين جهت دفع پسماندهاي صنعتي خود، مواجه هستند، كاربرد 

دارد. عالوه بر كاهش حجم، از اين دستگاهها نيز مي توان براي كاهش و يا رفع ويژگي سمي مواد استفاده نمود.
توليد انرژي از زباله هاي صنعتي نيز بازيافت محسوب ميشود. اين مورد در زباله سوزهاي بزرگي كه بدين منظور طراحي شده  اند، امكان پذير خواهد بود. 
امروزه عالوه بر زباله سوزها، پيروليز زباله و توليد RDF نيز براي توليد انرژي از زباله هاي صنعتي و شهري مورد استفاده قرار مي گيرد. اين فنآوري با 

افزايش قيمت انرژي در كشورهايي صنعتي، اخيراً مورد توجه قرار گرفته است.
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تاريخچه زباله سوزها

اولين تجربه سوزاندن زباله به انگلستان نسبت داده 
شده است كه توسط دو مهندس امريكايي به نامهاي 
با احداث يك  هرنيك و گريلي در سال 1874 و 
زباله سوز شهري در ناتينگهام صورت گرفت. نخستين 
تا   1894 سالهاي  طي  آلماني  زباله سوز  كارخانه 
تاسيس گرديد  وبا  اپيدمي  ايجاد  1896 و در پي 
و بعد از سال 1940، ساخت اين واحدها در آلمان 
توسعه يافت. به طوري كه در سال 1950 تعداد آن 
به 14 مورد رسيد. تكنولوژي برتر براي تبديل مواد 
زائد به انرژي از اواسط دهه 1970 ابداع گرديد و 
در دهه آخر قرن بيستم، گسترش زيادي يافت، اما 
بعد  به  سال 1984  از  آلودگي  كنترل  محدوديت 
موجب ركود اين صنعت شد. در بيشتر كشورهاي 
جهان، تا سالهاي پيش از 1970  ، سوزاندن زباله كه 
در فضاي آزاد تلنبار شده بود، معمول بوده است. و 
لي در سالهاي اخير سوزاندن زباله با دستگاههاي 
زباله سوز كه نوعي روش شيميايي براي كاهش زباله 

است، انجام مي شود. 
در بسياري از كشورها كاربرد زباله سوز براي امحاء 
زباله هاي صنعتي، بيولوژيك و شهري رايج است و 
به عنوان يكي از روشهاي دفع انواع زائدات  بشمار 
مي رود. مثًال در سوئد 50 درصد زائدات در سنگاپور 
و دانمارك 65 درصد زائدات و در ژاپن 75 درصد 

زائدات توسط روش زباله سوزي امحاء مي شود. 
در آمريكا 29 درصد زائدات خانگي، 5/3 درصد 
زائدات خطرناك و 6  درصد زائدات بي خطر و 12 
آلوده  زائدات  درصد  و 12  درماني  زائدات  درصد 
با سيستم هاي زباله سوزي دفع مي شوند. شواهد 
بودن  فعال  از  حاكي  شده  انجام  بررسي هاي  و 
تعداد بسياري از زباله سوزهاي شهري، صنعتي و 

بيمارستاني در كشورهاي مختلف مي باشد.
از تأسيسات زباله سوز عالوه بر سوزاندن زائدات 
عادي مي توان جهت سوزاندن زائدات بيولوژيكي، 
زائدات مقاوم به تجزيه و زائدات فرار استفاده كرد. 
طريق  از  مي توان  كه  زائد  مواد  انواع  كلي  بطور 

سوزاندن دفع كرد عبارتند از:
� مواد زائد خانگي و شهري

� مواد زائد حالل
� مواد زائد روغني، امولسيونها و مخلوط هاي روغني

� پالستيك، الستيكوالتكس
� آفت كشها

� مواد زائد دارويي
� مواد زائد بهداشتي و درماني

� مواد زائد فنل دار
� مواد زائد حاصل از پااليش مانند قطران اسيدي

� گريس و واكس
را  زباله سوز  كلي،  طبقه بندي  يك  اساس  بر 

مي  توان به دو دسته زير تقسيم كرد:
زباله سوز    (Incinerator Mass burn)  -1

جرم  سوز يا جامدسوز
2-  ساير زباله سوزها كه شامل:

با  زباله سوز   (Incinerator Fluidized bed)  -
بستر سيال

- (Incinerator Cyclonic) زباله سوز سيكلوني
(Starved air or pyrolptic Incinerator)  -

زباله سوز با محدوديت هوا با پيروليتيك
كوره  زباله سوز   (Incinerator Rotary kiln)  -

دوار
- (Incinerator Rocking kiln) زباله سوز كوره 

سنگي
- (Incinerator Cement kiln) زباله سوز كوره 

سيماني
- (Incinerator Liquid blases) زباله سوز مايع 

و گاز
اصلي  قسمتهاي  شامل  زباله سوز  يك  اجزاي 
در يافت و تغذيه، كوره، شبكه سوخت، بازيافت گرما 
و دستگاه كنترل آلودگي هوا مي باشد. آلودگي  هوا 
بعنوان يكي از مشكالت و پيامدهايمنفي تأسيسات 

زباله سوز محسوب مي گردد.
آالينده هاي  آمده،  عمل  به  بررسي هاي  طبق 
شامل  زباله سوزها  دودكش  از  منتشره 
اكسيدهاي  نيتروژن،  اكسيدهاي  منواكسيدكربن، 
گوگرد، موادمعلق، گازهاي اسيدي، فلزات سنگين، 
تركيبات آلي فرار، دي اكسيدها و فرئونها مي  باشند. 
يك زباله سوز بدون تجهيزات كنترل آلودگي، امكان 
انتشار 27 نوع فلز سنگين، 21 نوع تركيبات سرطان 
زاي دياكسينها و فرئونها و نيز بيش از 400 نوع 

تركيب آلي به محيط  زيست را دارد.
نياز  كه  است  گراني  و  پر خرج  روش  زباله سوز 
كاركرد  و  متخصصان  دقيق  كنترل  و  نظارت  به 
طور  به  تا  دارد  آموزش ديده  كارگران  ماهرانه 
احتراق  در  مؤثر  و  مهم  عامل  سه  بتواند  مستمر 
تحت  را  زمان  و  اكسيژن  حرارت،  يعني  كامل، 
نظارت و كنترل داشته باشد. در زباله سوزي بايد 
پتانسيل ايجاد خطر در نتيجه توليد موادي مانند 
اكسيد  دي  فلوئوريك،  اسيد  كلريدريك،  اسيد 
و  نيتروژن  اكسيدهاي  اكسيد كربن،  گوگرد، منو 

ذرات، ارزيابي و سنجيده شود. 
را  بازدهي  و  كارايي  حداكثر  زماني  زباله سوزها 
دارندكه ظرفيت باال داشته باشند و مواد زائد مورد 
نظر داراي ارزش حرارتي مناسب باشند، يـعـني 
سوختن مواد به اندازه كافي حرارت ايجاد كرده و 
داراي احتراق كامل باشند به طـوري كـه ابـتـدا 
رطـوبـت مـواد مـوجود در مواد زائد بخار شده و 
درجه حرارت براي سوزاندن كامل مواد بدون نياز 

به سوخت كمكي كافي فراهم باشد.

مزاياي سيستمهاي زباله سوز
اين روش موثرترين روش دفع زباله  است كه در 
مقايسه با ساير روش هاي دفع، به زمين كمتري 

نياز دارد.
خاكستر باقيمانده به علت عاري بودن از مواد آلي 
و باكتري ها از نظر بهداشتي مخاطره آميز نبوده و 
قابل دفن است.هر چند بدليل وجود فلزات سنگين 
و ساير آالينده هاي زيست محيطي، داراي خطرات 

زيادي مي باشد.
مهمي  تأثير  تقريباً  تغييرات جوي  و  هوا  و  آب 
در اين روش ندارد. سوزاندن زباله در دستگاه هاي 
حرارت  از  استفاده  نظير  جنبي  منافع  زباله سوز، 
نتيجه  در  و  بويلرها  كردن  گرم  براي  ايجاد شده 

توليد انرژي بهره دارد.
قابليت توسعه سيستم در شرائط افزايش ظرفيت 
در  مواد  حجم  كاهش  نهايت  در  و  داشته  وجود 
شرائط  در  احتراق  به  (مشروط  آنها  سوزاندن  اثر 

مناسب) از ديگر مزيتهاي اين روش مي باشد.

معايب سيستم هاي زباله سوز 
به  روش ها،  ساير  با  مقايسه  در  روش  اين 
دارد. نياز  بيشتري  اوليه  هزينه  و  سرمايه گذاري 

مي نمايد  هوا  آلودگي  و  دود  بو،  ايجاد  روش  اين 
كه عموماً مورد اعتراض مردم است. سيستمهاي 
زباله سوز به پرسنل كارآزموده و افراد مجرب براي 
بهره برداري و نگهداري از دستگاه هاي زباله سوز نياز 

دارد.
هزينه نگهداري و تعميرات در اين روش بيش از 
ساير روش هاي دفع زباله  است و اين روش براي 
و  راديواكتيو  مواد  نظير  خطرناك  زايد  مواد  دفع 

مواد قابل انفجار، روش مناسبي نيست.

منابع مناسب براي زباله سوزي
مناسب ترين زباله ها براي زباله سوزي و سوزاندن 
در زباله سوزها را مي توان به شرح زير طبقه بندي 

نمود:
� زائدات خطرناك براي انسان و محيط زيست

� زائدات پايدار در محيط، مقاوم در برابر تجزيه 
بيولوژيكي و زائداتي كه فرار بوده و يا نقطه اشتعال 

كمي را دارا مي باشند.
� زائداتي كه امكان دفن ايمن و بهداشتي آنها 

وجود ندارد.
توسط  تصفيه پذيري  قابليت  كه  زائداتي   �
روشهاي مرسوم موجود را ندارند. زائداتي كه حاوي 
هالوژنهاي آلي، فلزات سنگين، نيتروژن، فسفر و يا 

سولفور مي باشند، در اين گروه قرار مي گيرند.
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كاربرد زباله سوزها
قرار  استفاده  مور  صورت  دو  به  زباله سوزها 
مي گيرند. زباله سوزي در محل توليد و زباله سوزي 
از  خارج  در  نقطه اي  در  (يا  دفع  محل  در 
هواي  آلودگي  اينكه  به  توجه  با  فني).  تاسيسات 
اين  اصلي  از مشكالت  زباله سوزي، يكي  از  ناشي 
دستگاه  هاست و فن آوري مهار آلودگي هواي اين 

سيستمها، بسيار پيچيده و گران است، زباله سوزي 
در محل توليد براي زباله هاي عادي و كم حجم، 
بيمارستاني  زباله هاي  مورد  در  نمي شود.  توصيه 

وضعيت فرق مي كند. 
يك  تنهايي  به  زباله سوزي،  كه  كرد  توجه  بايد 
صددرصد  اگر  حتي  و  نيست  دفع  كامل  روش 
برده  زباله سوز  به  شهر  در  شده  توليد  زباله هاي 

شوند، باز هم به محل دفن نياز است. داليل اين 
امر عبارتند از:

تعميرات  به  احتياج  زباله سوز  دستگاه  هر   
دوره اي دارد و در اين مدت بايد زباله هاي شهر در 

جايي دفع شوند.
 احتمال خرابي زباله سوز و تعطيلي آن وجود دارد.

 خاكستر و مواد باقيمانده بايد دفع شوند.
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و  نبوده  انعطاف پذير  دفع  روش  زباله سوز،   
زباله هاي  افزايش  و  تغييرات  جوابگوي  نمي تواند 

توليدي در مقاطعي از تغييرات توليد باشد.
 ممكن است زباله هايي توليد  شود كه از نظر 
حجم و يا از نظر فني، قابل دفع در زباله سوزهاي 

شهري نباشد.
ميشود:  انجام  روش  دو  با  زباله سوزي  امروزه 
بدون  زباله سوزي  و  برق  تبديل  با  زباله سوزي 

تبديل برق.
و  فسيلي  سوختهاي  منابع  كمبود  به  توجه  با 
توسعه  جهت  برنامه هائي  آنها،  اتمام  پيش بيني 
با  همراه  زباله سوز  سيستم هاي  از  بهره برداري 
مواد  آماده سازي  بنابراين  دارد،  برق وجود  توليد 
و ارزش حرارتي آنها از اهميت خاصي برخوردار 

است.

جايگاه نيروگاه هاي زباله سوز در جهان
سال  در   EPAسوي از  شده  ارائه  آمار  مطابق 
روش  به  زباله  امحاء  ظرفيت  كل   ،2003
زباله سوزي در اياالت متحده معادل 69600 تن 
در روز مي باشد. در مورد سرانة زباله سوزي به ازاي 
هر نفر در سال 2003، دانمارك و هلند باالترين 
دستورالعمل  اجراي  منظور  به  داشتند،   را  مقام 
سال  تا  بايد  زباله  دفن   ،2000/76/EC شماره 
2010 حذف ميشد،  بنابراين در آينده اي نزديك 

در  افزايش  همچنين  و  زباله سوزي  حجم  رشد 
بازيافت انرژي را شاهد خواهيم بود.

با  و  مدرن  زباله سوز  نيروگاه هاي  امروزه 
منطقه  صنعتي  كشورهاي  در  باال  ظرفيت هاي 
آسيا-پاسيفيك در حال فعاليت مي باشند. از جمله 
كنگ،   هنگ  استراليا،   به  مي توان  كشورها  اين 
كرد.  اشاره  تايوان  و  كره جنوبي  سنگاپور،  ژاپن،  
نياز به سرمايه گذاري كالن،  هزينه هاي تعميرات 
و نگهداري باال و قوانين و محدوديت هاي شديد 
بازدارنده  عوامل  از  آالينده ها  توليد  زمينه  در 
منظور  به  زباله سوزي  تكنولوژي  از  استفاده  در 
هم اكنون  مي باشد.  مناطق  اين  در  زباله  انهدام 
در سنگاپور 3 نيروگاه زباله سوز در حال فعاليت 
مي باشند كه هر سه نيروگاه داراي طراحي مشابه 
بوده و جمعا 90 درصد از 5800 تن زبالة روزانه 

توليدي اين كشور را مي سوزانند.
نيروگاه هاي موجود در ژاپن،كره  جنوبي و تايوان 
نيز داراي تكنولوژي مشابه با نيروگاه هاي سنگاپور 
مشكالت  هم  هنوز  كشورها،   اين  در  هستند. 
وجود  زباله سوزي  از  استفاده  زمينه  در  زيادي 
اين دليل است كه دماي  به  آنها  دارد كه عمده 
عوامل  تا  نيست  باال  كافي  به حد  نيروگاه ها  اين 
در  همچنين  و  برود  بين  از  ميكروبي  بيماريزاي 
غياب دستگاه هاي كنترل آلودگي، توليد و انتشار 

آالينده ها در آنها بسيار باالست.

 توليد انرژي
تن  تا 60  از 1/2  زباله سوز  نيروگاه هاي  ظرفيت 
نيروگاه هاي  تعداد  بنابراين  بر ساعت متغير است. 
زباله سوز هر كشور نمي تواند لزوماً معرف ظرفيت 
آلمان  بين  اين  باشد.در  كشور  آن  زباله سوزي 
بيشترين حجم زباله سوزي را دارد اما در مورد سرانه 
زباله سوزي به منظور توليد برق دانمارك مقام اول 
را در اختيار دارد و پس از آن هلند و مجارستان در 

رده هاي بعدي قرار مي گيرند.
در اروپا نيروگاه هاي متعددي در حال بهره برداري و 
يا در حال ساخته شدن مي باشند و سعي كشورهاي 
اروپايي در بهره برداري اصولي و مطابق استانداردهاي 
موجود خصوصاً دستورالعمل EC/2000/76 است. در 
كشورهاي اسكانديناوي بيشتر نيروگاه هاي زباله سوز 
برق و حرارت مي باشند. توليد همزمان  به منظور 

نيروگاه هاي  داراي  كه  كشورهايي  تمام  در  تقريباً 
زباله سوز مي باشند،  انرژي حاصل از سوختن زباله به 
اشكال مختلف بازيافت مي شود. معموالً بازيافت انرژي 

به دو هدف انجام مي گيرد. 
در كشورهاي اسكانديناوي درصد زيادي از انرژي 
بازيافت شده براي توليد آب گرم به منظور گرمايش  
و در ساير كشورها براي توليد بخار به منظور توليد 

برق استفاده مي شود. 
درصورت  زباله سوزي،  سيستم  نوع  مبناي  بر 
و  الكتريكي  انرژي  توليد  امكان  زباله  سوزاندن 
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اين  توليد  ميزان  داشت.  خواهد  وجود  حرارتي 
عناصر  تركيب  زباله،  حجم  با  متناسب  انرژيها 
موجود در زباله، درصد رطوبت موجود، نحوه تغذيه 
زباله در سيستم و شرائط اشتعال زباله كامًال متغيير 
ميباشد. بگونه اي كه در صورتي كه رطوبت موجود 
در زباله ها باال باشد، گاهي از اوقات مي بايست براي 
امحاء زباله ابتدا بايد براي خشك نمودن، زباله را 
تحت حرارت قرار داد و سپس در كوره زباله سوز، 

زباله را سوزاند.

مشكالت زيست محيطي واحدهاي زباله سوز
كارخانه هاي زباله سوز مدرن صنعتي، بايد به شكل 
استانداردهاي  به  توجه  با  كنترل  تحت  اتوماتيك 
زيست محيطي قابل اطمينان، طراحي شوند ممكن 
است اين صنايع در اماكن نزديك به توليد پسماند 
مختلف،  مسائل  لحاظ  وجود  با  اما  يابند،  استقرار 
چنين تاسيساتي معموال از طرف گروه هاي تخصصي 

محيط زيست مورد انتقاد شديد قرار مي گيرند.
به ازاي هر تن زباله سوزانده شده حدود 6 هزار 
مترمكعب گاز خروجي از دودكش و 0/2 تا 0/4 متر 
مكعب خاكستر و كمتر از يك متر مكعب فاضالب 
توليد مي شود. اين مواد در طول زمان به اتمسفر، 
مجاري فاضالب يا منابع آب و خاك وارد شده و 
وجود  به  زيست  محيط  براي  را  نامطلوبي  عواقب 
ايجاد  زباله  سوز،  مي  آورند. عمده مشكل واحدهاي 
معموالً  كه  است  كارخانه  اطراف  در  آلوده  هواي 
توسط گازهاي توليدي، دود و بوي نامطبوع بوجود 
مي آيد. آالينده هاي متعدد و مختلفي كه به مقدار 
زياد وارد هوا مي شوند، هزينه هاي گزافي به سيستم 
مجاز  استانداردهاي  تا  مي نمايد  تحميل  زباله سوز 
دشوار  آن  حصول  شرايط  برخي  در  كه  خروجي 
باقي  مانده  خاكستر  همچنين  شود.  كسب  است، 
مزاحم  عوامل  و  آلي  مواد  از  عاري  اينكه  عليرغم 
ديگر است، اما احتمال حضور فلزات سنگين در آن، 
استفاده هاي بعدي از آن را بخصوص براي خاك و 
كشاورزي را با مشكل و محدوديت روبه رو مي كند، 
بعالوه در شرايطي كه مجبور هستيم از شوينده هاي 
فاضالب  تصفيه  كنيم،  استفاده  (اسكرابرها)  تر 
اسيدي توليد شده نيز هزينه بر و مشكل مي باشد 
زيرا بايستي استاندارهاي تخليه به آبهاي سطحي و 

زير زميني را دارا باشد. 
به  مربوط  محيطي  زيست  معضالت  ديگر  از 
زباله سوزها ميتوان آلودگي صوتي، تاثير بر جنبه هاي 
زيبا شناختي محل و كاربري زمين را نام برد كه 
بخصوص در مواردي كه كارخانه در داخل يا نزديك 
محيط هاي شهري قرار دارد، داراي اهميت و تاثير 

بيشتري است. 
آب،  بخار  قبيل  از  گازهائي  آلي  عناصر  اشتعال 

دي اكسيدكرين، اكسيدهاي نيتروژن و مواد سمي 
(ازقبيل فلزات و اسيدهاي هالوژن دار) را به همراه 
اگر شرايط  توليد مي نمايدكه  باقيمانده هاي جامد 
اشتعال به درستي كنترل نگردد، مونو اكسيدكرين 
كه گازي است سمي نيز توليد مي گردد. خاكستر و 
آب پسمانده توليد شده در فرايند نيز شامل عناصر 
سمي است كه بايستي به درستي با آن برخورد شود 
تا از بروز اثرات مخرب بر سالمتي و محيطزيست 
جلوگيري گردد. علي رغم كاهش قابل مالحظه در 
توليد آالينده ها در نيروگاه هاي زباله سوز در 15 سال 
اخير، هنوز هم برخي گروه هاي طرفدار محيط زيست 
با ايجاد و تاسيس اين نيروگاه ها مخالفت مي كنند. 
در حالي كه شيوه دفن پسماندها، مضرات به مراتب 
بيشتري براي محيط زيست به دنبال خواهد داشت. 
پس از دهه 1980 نيروگاه هاي زباله سوز توسط 
به   (EPA ) امريكا  از محيط زيست  آژانس حفاظت 
جيوه  آالينده هاي  توليد  منبع  اصلي ترين  عنوان 

ديوكسين ها و فوران  معرفي شد.

آلودگي هوا 
زير  علل  به  زباله سوز  واحدهاي  در  هوا  آلودگي 

بوجود مي آيد :
1-   ايجاد بو، گرد و غبار و پراكندگي مواد هنگام 

تخليه، انبار كردن و جابجايي زباله ها .
2-  هواي اوليه احتراق كه از بستر مواد زائد عبور 
مي كند، ممكن است خاكستر، گرد و غبار و مواد 

معلق را به طرف جريان گاز خروجي هدايت نمايد.
زباله  حرارتي  تجزيه  از  كه  تقطيري  مواد    -3
بوجود مي آيد به دليل فقدان اكسيژن و خاموش 
شدن شعله، به طور ناقص مي سوزد و به صورت 
گازهاي مونوكسيد، مواد آلي فرار و ذرات دوده از 

دودكش خارج و در محيط پراكنده مي شوند.
در  است  ممكن  هوا  نيتروژن  و  اكسيژن    -4
و  شده  تركيب  يكديگر  با  شعله  زياد  حرارت 

اكسيدنيتروژن تشكيل دهد.
5-  ممكن است فلزات و نمكهاي موجود در كوره 
بخار شده و در قسمتهاي سردتر دودكش به صورت 

آئروسل، ذرات ميكروبي فراواني را بوجود آورند.
6-  مواد زائد جامد محتوي تركيباتي نظير كلر، 
هستند  عناصر  ساير  و  نيتروژن  گوگرد،  فلوئور، 
و  گازهاي سمي  برخي  توليد  به  آنها  احتراق  كه 
خورنده از جمله HF ،HCL ،SOx  ،NOx منجر 
مي شود. هم چنين گازهاي مختلفي در اثر احتراق 
مي توان  جمله  از  كه  مي شوند  تشكيل  ناقص 
درجدول  نمود.  اشاره  فورانها  و  دياكسين  ها  به 
شماره 1 زير استاندارد هواي پاك در امريكا براي 

سيستم  هاي زباله سوز ارائه شده است.
سمي  گازهاي  اين  تشكيل  براي  تئوري  سه 

وجود  از  عبارتند  كه  مي باشد  مطرح  و خطرناك 
آنها در  توليد  زائدات،  اين مواد در  از  نادر  اجزاي 
اثر سوزاندن پيش سازهايي مثل بنزن هاي كلرمينه  ، 
يا   .... و  برم دار  اتروهاي  ديفنيل  پنتاكلروفنل ها، 
احتراق پالستيك يا ساير مواد آلي كلردار و .... و 
 C ،Hتوليد آنها در اثر واكنشهايي كه بين عناصر
O، و CL رخ مي دهد و بنام سنتز جديد ناميده 
 450 تا   200 درماي  در  تركيبات  اين  مي  شود. 

درجه سانتيگراد توليد مي شوند.

استاندارد خروجى واحدشرح
براى زباله سوز

كمتر از 225تنظرفيت
Mg/Nm334ذرات معلق

10درصددرصد تيرگى
Mg/Nm330مجموع دى اكسين و فوران

گازهاي اسيدي 
خروجي

HCL

PPM

95 - 25
SO280 - 30
NOX180
CO180 - 50

جدول 1 - استاندارد هواي پاك در امريكا

ديوكسين ها از سمي ترين موادي هستند كه علم 
موفق به شناسايي آنها شده است. گزارشي كه در 
قرار  عموم  اختيار  در   EPA توسط  سپتامبر1994 
گرفت, ديوكسين را به عنوان يك خطر جدي براي 
سالمت عموم توصيف كرد. اثري كه ديوكسين بر 
 DDT روي سالمت افراد دارد شايد قابل مقايسه با
 EPA  در دهه 1960 باشد. بر طبق نظر كارشناسان
انسان  براي  ديوكسين  از  مقداري  هيچ  اينكه  با 
بي خطر در نظر گرفته نمي شود، ولي ميزاني كه در 
حال حاضر در شهروندان آمريكايي مشاهده مي  شود 
بسيار به ميزان ظهور عاليم و اثرات نامطلوب نزديك 
 IUCN است. طبق نتايج مطالعات انجام شده توسط
مقادير بسيار كمي از دياكسين ميتواند اثرات نامطلوبي 
بر توليد مثل، كبد، سيستم دفاعي بدن و فرآيند رشد 
داشته باشد. بسياري از تركيبات سمي مانند جيوه، 
سرب و دياكسين در محيط شكسته نمي شوند و قادر 
مي باشند در بافتهاي بدن تجمع يافته و تا ده ها سال 

مشكالت ايمني و بهداشتي ايجاد كنند.

درصد / مقدارفرم يا شكل گازنوع گاز
CO212 - 6 درصدبه صورت حجمي
CO0/1 ˂ درصدبه صورت حجمي
O214 - 7 درصدبه صورت حجمي
CL-CHL 2000 - 400به شكل  Mg/m3

F-HF 2 - 0/5به شكل  Mg/m3

NO + NO2NO 400 - 100بيشتر به شكل  Mg/m3

SO2 + SO3SO2 1000 - 900بيشتر به شكل  Mg/m3

DUST15 - 2گـرد و غبار  gr/m3

جدول 2 - ميزان گازهاي خروجي از دستگاه هاي 
 WHO زباله سوز بر اساس
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محيط زيست
ديوكسين در نتيجه سوزاندن تركيبات شيميايي بر 
پايه كلرين در مجاورت هيدروكربنها تشكيل مي  شود. 
انواع  مي  توان  را  ديوكسين  توليد  منبع  اصلي ترين 
زباله سوزها و يا بشكه هاي مخصوص سوزاندن مواد زايد 
در محوطه برخيابان بر شمرد. آلودگي به ديوكسين 
با كارخانه هاي كاغذسازي كه در فرايند  همچنين 
بيرنگ كردن  از تركيبات كلريني استفاده مي كنند و يا 
  (PVC) كارخانه هاي توليد پالستيك پلي وينيل كلرايد
و يا كارخانه هاي توليد برخي مواد شيميايي كلره مانند 

برخي آفت كشها در ارتباط است.  

گرد و غبار زباله 
در پسماندهاي عادي ميزان گرد و غبار گازهاي خام 
خروجي از دودكش 2 تا 15 گرم در متر مكعب است 
كه در طراحي 10 تا 15 گرم در متر مكعب محاسبه 
مي شود . اين ميزان معادل 25 تا 50 كيلوگرم گرد 
وغبار در يك تن پسماند است. كوره هاي زباله سوز به 
علت ايجاد گرد و غبار، سر و صدا و آلودگي هوا موجب 
آزار ساكنين اطراف آنها مي شوند. كوره هاي زباله سوز 
كوچك محلي به علت احتراق غير كامل مواد آلي, 

باعث توليد بوهاي نامطبوع و دود مي شوند. 

انتشار آالينده اي آلي مقاوم :
 (pops) Persistent Organic Pollutants
آالينده  ها  از  بخشي  مقاوم،  آلي  آالينده هاي 
هستندكه اخيراً تعريف شده اند و شامل مواردي مثل 
دياكسينها، فورانها و آفت  كشهاي آلي كلردار مثل 
D.D.T مي شوند. اين آالينده ها در طبيعت مقاوم بوده 

و نيمه عمر طوالني دارند. مهمترين اثر اين آالينده ها، 
اختالل در توليد مثل و سرطان زايي است. دياكسينها 
شامل حدود 210 تركيب آلي است كه مهمترين 

منشاء آن، احتراق ناقص و مواد پالستيكي است.
يا  پايين  حرارت  درجه  در  پسماندها  سوزاندن 
توليد  باعث   P.V.C حاوي  پالستيكهاي  سوزاندن 
دياكسينها و فوران و ديگر آلوده كننده  هاي سمي هوا 
بعنوان خروجي و خاكستر فرار يا خاكستر باقيمانده 
زباله سوزها مي گردد. حتي در زباله سوزهاي با درجه 
حرارت باالي 800 درجه سانتيگراد، درجه حرارت 
يكنواخت نيست و دياكسينها و فوران مي تواند در 
محفظه هاي خنك كننده يا در زمان شروع بكار يا 

خاموش كردن زباله سوز، تشكيل شود . 
زباله سوزهاي بيمارستاني، آلوده كننده هاي مختلفي 
سنگين(شامل  فلزات  فورانها،  دياكسينها،  شامل 
اسيدي  گازهاي  ذرات،  كادميوم)  و  جيوه  سرب، 
(HCL,CO2)، منو اكسيدكربن و اكسيدهاي نيتروژن 
وارد هوا مي نمايند. اين آلوده كننده ها بر روي سالمت 
عمومي و محيط تاثير دارند. براي مثال دياكسينها 
ديابت،  ايمني،  سيستم  در  اختالل  سرطان،  باعث 

بر  بهداشتي  اثرات  ديگر  و  نوزادان  آسيب پذيري 
روي انسان ميشود. خاكستر باقيمانده در زباله سوزها 
محتوي فلزات سنگيني هستند كه بايستي تخليه 
شوند. همچنين ممكن است دياكسينها و فورانها در 

خاكستر زباله سوزها وجود داشته باشد.
  HCB و  PCBS فوران،  دياكسينها،  اصلي  منبع 
كنوانسيون  در  موضوع  اين  هستند.  زباله سوزها 
استكهلم مطرح گرديد و بر طبق مفاد آن فرآيندهاي 
غيرسوز بايد بجاي زباله سوز ها انتخاب و بكارگيري 
شوند. تفاوت اين دو ماده ( دي اكسين و فوران) 
با 10 ماده ديگر مشمول كنوانسيون استكهلم اين 
است كه اين دو به طور ناخواسته و در اثر برخي 
در  زباله  احتراق  چون  هم  احتراقي،  فرآيندهاي 

كوره هاي زباله سوزي بيمارستانها توليد مي شوند. 
كه  سرطان  زاست  سمي  ماده  يك  اكسينها  دي 
و  بماند  باقي  محيط  در  مي تواند  طوالني  بمدت 
و  انسان  نفر  ميليون  نابودي يك  براي  هرليتر آن 
معلول ساختن يك ميليون نفر ديگر كافي است. 
دي اكسين ها در آب و چربي حل نمي شوند و عمدتاً 
تجمع  حيوانات  و  انسان  بدن  چربي  بافتهاي  در 
يافته و در خاك هم به مدت طوالني باقي مي ماند 
و بتدريج درنتيجه افزايش پراكندگي آن در خاك 

باعث آلودگي محيط  زيست مي شود.

زنگ  عنوان  به  گزارشي  سال 1988،  در   ،EPA

خطر در اثر وجود بسياري از دي اكسين ها، سرب 
سوز  زباله  دستگاه هاي  خاكستر  در  كادميوم  و 
موجود  سمي  مواد  آن  اساس  بر  كه  كرد  منتشر 
در خاكستر فرار نسبت به خاكستر سنگين داراي 
غلظت بيشتري بوده است. اندازه گيري رسوباتي كه 
مي توانند دي اكسين را در خود جمع كنند نشان 
مى دهد كه تقريباً 90 درصد منشاء دي اكسين هايي 
كه مجددا به هوا، آب و زمين وارد مي شوند، حاصل 
از منابع ثابت ( زباله سوزها)، منابع متحرك ( اگزوز 
اتومبيل ها، تامين كننده هاي گرماي خانه، كشيدن 
حوادث  در  دي اكسين ها  ساختن  رها  و  سيگار) 
آلوده)  چوب هاي  آتش زدن  و  (آتش سوزي ها 

مي  باشند.

سيستم هاي  احداث  براي  الزم  اقدامات 
زباله سوز شهري

مي بايست  زباله سوز  سيستم هاي  احداث  براي 
بررسي  نتايج مطالعات بدقت  انجام و  اقدامات زير 

گردد:
 بررسي پتانسيل اوليه منطقه بر مبناي وضعيت 
موجود، حجم زباله، تركيب و رطوبت زباله، امكانات 

اوليه و زيربنايي موجود و ....
در  زباله سوز  سيستم  كاربرد  امكان  بررسي   
منطقه و تدوين اهداف اجرايي آن و انجام مقايسه 
اين سيستم با سيستم هاي ديگر جايگزين مديريت 

امحاء زباله بر مبناي روش هاي استاندارد
بر  زباله سوز  سيستم  فني  مشخصات  تعيين   
مبناي مطالعات كامل فني و رعايت استانداردهاي 

فني مربوطه
و  پروژه  اجرايي  و  اقتصادي  مطالعات  انجام   
بررسي ميزان سود و زيان مالي و ارائه راهكارهاي 

تامين منابع مالي
 انجام مطالعات دقيق زيست محيطي اجراي پروژه 
آالينده هاي  مديريت  اجرايي  راهبردهاي  تدوين  و 

زيست محيطي
 تهيه مقدمات و امكانات مورد نياز اجرايي پروژه

 تهيه، خريد، نصب و راه اندازي سيستم زباله سوز 
 انجام پايش هاي پس از راه اندازي و بهره برداري 

از سيستم

پيش نيازهاي اجرايي
عموماً  كه  پروژه ها  گونه  اين  اجراي  مسير  در 
مشكالت  مي باشند،  خاص  تجربه هاي  نيازمند 
فراواني وجود دارد. در اينگونه پروژه ها نيز مشكالت 

اوليه زير مشاهده مى شود:
� نبود تجربه كافي و مناسب در اجرا و راهبرد 

اينگونه سيستم ها در كشور
شركت هاي  و  كارآزموده  متخصصين  نبود   �

توانمند در اين زمينه
معتبر  شركت هاي  همراهي  امكان  عدم   �

بين المللي در مقطع فعلي
� عدم بررسي دقيق در خصوص امكان جايگزين 

نمودن فرآيندهاي مناسب ديگر
� عدم تمايل ورود بخش خصوصي در اجراي 

اينگونه پروژه ها
�عدم شفاف بودن سياست هاي كالن اجرايي و  

توسعه اين پروژه ها
� عدم امكان توليد بومي بسياري از بخش هاي 

سيستم در كشور در حال حاضر
� عدم شفاف بودن علمي و اجرايي منافع اجرايي 

اين گونه پروژه ها در مقياس خرد و كالن كشور
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و  باالدستي  صنايع  مختلف  فرآيندهاي  در 
ايفا  پايين دستي صنعت نفت، آب نقش مهمي را 
مصرف  كاهش  به  بي توجهي  به طوري كه  مي كند؛ 
آب و بهره وري آن، تعطيلي پااليشگاه ها را به دنبال 
خواهد داشت، كمبود منابع آب در نواحي دور از 
دريا، به زودي موجب كاهش ظرفيت و حتي تعطيلي 
پااليشگاه هاي نفت و گاز و صنايع پتروشيمي خواهد 

شد.
حيطه محيط زيست و صرفه جويي در مصرف آب، 
متناسب با قدمت يكصد ساله صنعت نفت در حوزه 
توسعه  و  بلوغ  رشد،  به  تجربه،  و  تخصص  دانش، 
الزم نرسيده است. دليل اصلي اين موضوع اولويت 
نفت  صنعت  برنامه هاي  در  محيط زيست  نداشتن 
است؛ به گونه اي كه در بيشتر مواقع، اهميت توليد، 
ارتقاي كيفيت محصوالت و اشتغال، بر محيط زيست 
اين  نيزدر  سرمايه گذاري ها  بيشتر  و  دارد  اولويت 

زمينه انجام مي شود.
افزايش  و  زيرزميني  آب هاي  سطح  كاهش 
امالح چاه ها در منطقه اراك، براي پااليشگاه نفت 
شازند، زنگ خطري جدي است؛ با ادامه روند عدم 
مديريت بهينه سازي مصرف آب، در آينده اي نزديك 
رقيب  آب،  مصرف  نظر  از  تهران  نفت  پااليشگاه 
جدي براي شهرهاي اطراف به شمار خواهد آمد.

با تعريف و  كاهش آب مصرفي و پساب توليدي، 
اجراي پروژه هاي كاهش مصرف آب در كوتاه مدت 
مديران  حمايت  با  و  زياد  چندان  نه  هزينه اي  با 
اجراي  و  تعريف  براي  شد.  خواهد  محقق  دلسوز 
طرح هاي كاهش مصرف آب بهتر است از شركت ها 
و كارشناساني استفاده شود كه تجربه كافي را در 

زمينه بهره برداري از واحدهاي آب، برق و بخار دارند، 
از اين رو صرف داشتن مدارك تحصيلي باال و تسلط 
بر نرم افزارهاي مهندسي، كافي نيست و تسلط به 
دانش نانوشته تجربه عملياتي و شيمي آب ضروري 

است.
براي اجراي موفق طرح هاي بهينه سازي مصرف آب، 
شركت هاي معتبر داخلي و خارجي، تجربه عملياتي  
و بهره برداري، دانش شيمي آب و روش مدل سازي 
و بهينه سازي رياضي را مد نظر قرار مي دهند. يكي 
از راهكارهايي كه به كاهش مصرف آب در صنايع 
كمك مي كند، استفاده از سيستم هاي خنك كننده 
به  تر)  برج خنك كننده  و  هيبريد (فن هاي هوايي 
جاي استفاده مطلق از برج خنك كننده تراست؛ از اين 
طريق، در فصول سرد براي خنك سازي از برج هاي 

خنك كننده تر، استفاده نخواهد شد.
استفاده مجدد از پساب هاي امالح باال موسوم به 
High TDS، تصفيه اقتصادي پساب هاي بهداشتي 

و  آبياري  استفاده مجدد در بخش  براي  و روغني 
كشاورزي و مديريت فني و اقتصادي بخار به منظور 
افزايش  و  مازاد  بخار  سطوح  توليد  از  جلوگيري 
امكان بازيافت آب هاي كاندنس، از جمله مهمترين 
پيشنهادها در زمينه كاهش آب مصرفي صنايع است 
كه بايد مديران بخش مهندسي و تحقيق و توسعه 

به آن توجه كنند. 
اگر مديران به نقش آب در صنعت نفت و عواقب 
با  كنند،  توجه  فعاليت هاي صنعتي  در  آن  فقدان 
درايت مي توانند به طور چشمگيري مصرف آب را 
كاهش دهند كه اين موضوع در اجراي چند پروژه 
بهينه سازي آب كه براي صنعت نفت تعريف شد، به 

خوبي نمايان است. هم اكنون در صنعت نفت ايران، 
طرح هاي زيست محيطي بسياري تعريف شده است، 
اما در مواردي كه شركت ها يا دانشگاه هاي مجري 
بوده اند،  مجهز  نرم افزاري  و  تئوري  دانش  به  فقط 
طرح هاي يادشده اجرا نشده اند، اما در مواردي كه 
دانش تئوري و علوم نرم افزاري با تجربه عملياتي و 
بهره برداري همراه شده، پروژه ها موفق و عملياتي 
شده اند. با اجراي پروژه استفاده مجدد از پساب هاي 
هاشمي نژاد  شهيد  گاز  پااليشگاه  باال  امالح 
در  نفت  صنعت  پژوهشگاه  توسط  (خانگيران)  
معادل  پااليشگاه  اين  مصرفي  آب  سال1390، 
650 مترمكعب در روز كاهش يافت. همچنين با 
اجراي پروژه استفاده مجدد از آب دورريز برج هاي 
خنك كننده واحد آمونياك 1 مجتمع پتروشيمي 
رازي در سال 1386 توسط پژوهشگاه صنعت نفت، 
معادل 2400 مترمكعب در روز كاهش برداشت از 

رودخانه كارون را بدنبال داشت.
اجراي طرح استفاده مجدد از آب دورريز بلوك هاي 
اسمز معكوس در مجتمع پتروشمي فجر (بزرگترين 
پروژه بازيافت آب كشور از سوي پژوهشگاه صنعت 
نفت كه اكنون در مرحله تأمين تجهيزات قرار دارد)، 
كاهش برداشت از رودخانه كارون معادل 62 هزار 
مترمكعب در روز را موجب خواهد شد. بايد توجه 
داشت كه بر اساس اصل توسعه پايدار ملي كه به 
حراست از منابع كشور داللت دارد، در كنار منابعي 
مانند ذخاير نفت، گاز و معادن به محيط زيست و 
نمود,  بيشتري  توجه  بايد  انرژي  بهره وري مصرف 
زيرا منابع آب و خاك، هواي پاك و ذخاير گياهي و 

جانوري نيز جزمنابع اصلي كشور به شمار مي روند.

نقش حياتي آب در صنعت نفتنقش حياتي آب در صنعت نفت
و مديريت آنو مديريت آن  

 مهدي گوگل؛ كارشناس
 مركز تحقيقات انرژي
 پژوهشگاه صنعت نفت و
 مجري بزرگترين پروژه
 بازيافت آب در منطقه غرب
آسيا

محيط زيست
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اقتصاد كم كربن و 
سياست هاي كاهش

انتشار گازهاي گلخانه اي
مفهوم اقتصاد كم كربن 

نگراني در مورد تغيير آب و هوا, ضرورت استفاده 
انتشار  حداقل  از  كه  فرايندهايي  و  تكنولوژي ها  از 
گازهاي گلخانه اي برخوردارند را افزايش داده است. 
به  و هوا  تغييرآب  بروز  از  ناشي  امروزه آسيب هاي 
گونه اي است كه تقريباً تمامي جوامع آن را لمس 
كرده و ارتباط اين پديده را با انتشار گازهاي گلخانه اي 
به خوبي دريافته اند. از اينرو همواره در تالش براي 
دست يافتن به نوعى از رشد اقتصادي هستند كه 
انتشار  حداقل  انرژي،  مصرف  افزايش  با  همزمان 
گازهاي گلخانه اي را به دنبال داشته باشد. كما اينكه 
حمايت از مصرف كاالها و خدمات پايدار و بطور كلي 
مفهوم توسعه پايدار جوامع بر همين امر تأكيد دارد. 

امروزه افزايش تمايالت سياسي به اين مقوله بويژه 
در اجالس اعضاي كنوانسيون تغيير آب و هوا، بيش 
اين  كه  راستاست  در همين  است.  آشكار  بيش  از 
روزها حركت به سمت اقتصاد كم كربن و اقتصاد سبز، 
مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته و كشورهاي 
توسعه يافته بويژه كشورهايي نظير انگلستان سعي 
مي كنند برنامه هاي اقتصادي خود را بر اساس آن 
پايه ريزي كنند.  بطور كلي منظور از اقتصاد كم كربن، 
اقتصادي است كه در آن انتشار گازهاي گلخانه اي 
قرار  خود  مقدار  حداقل  در  دي اكسيدكربن  بويژه 
چنين  در  كربن  انتشار  هدف كاهش  باشد.  داشته 
اقتصادي تمامي بخشهاي صنعت، كشاورزي، حمل 
و نقل و توليد برق و غيره را در بر مي گيرد. در اقتصاد 
كم كربن,استفاده از تكنولوژي هايي در نظر است كه 

كاالها و خدمات را با حداقل انتشار گازهاي گلخانه اي 
توليد كرده و فرهنگ مصرف در جامعه، ساختمان ها 
و ماشين آالت به گونه اي باشد كه انرژي بصورت كارا 
گازهاي  انتشار  حداقل  و  گيرد  قرار  استفاده  مورد 
گلخانه اي را بدنبال داشته باشند. استراتژي اقتصاد 
برآورده نمودن اهداف  كم كربن جزء اصلي رويكرد 
مبارزه با تغييرآب و هواست و رشد اقتصادي پايدار 
جوامع را تضمين مي كند و از اينرو نيازمند بكارگيري 

سياست هاي مناسب در جوامع است.
انجام  مستلزم  كربن،  كم  اقتصاد  بسوي  حركت 
فعاليت هايي است كه همزمان با افزايش توليد كاالها و 
خدمات بيشتر، از انتشار دي اكسيدكربن نيز جلوگيري 
كند. موتورهاي هيبريدي كاراي جديد، عايق  نمودن 
كنترل  سيستم هاي  و  قديمي تر  ساختمان هاي 

اعظم محمد باقرى، سعيد اسفنديارىاعظم محمد باقرى، سعيد اسفنديارى
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هوشمند ساختمان و انواع روش هاي ارتقاء كارايي 
مصرف سوخت، نمونه هايي از تكنولوژي ها، فرايندها 
و خدماتي هستند كه پاسخگوي اين ضرورتند. بطور 
كلي در يك اقتصاد كم كربن، موارد ذيل مدنظر قرار 

دارند: 
- تمركز مستقيم بر استفاده از سوخت هاي فسيلي 
با بكارگيري روش هاي كارا نظير تكنولوژي هيبريدي
- جلوگيري از انتشار گازهاي گلخانه اي در اتمسفر 
يا خارج كردن دي اكسيد كربن از محيط زيست نظير 

جمع آوري و ذخيره سازي دي اكسيدكربن
- تغيير جهت به سمت فعاليت هايي با هدف كاهش 

كربن نظير تجارت كربن
 با توجه به آنچه گفته شد، حركت به سمت اقتصاد 
كم كربن، از يك سو نيازمند سطوح باالي كارايي و از 
طرف ديگر توليد كاالهاي با حداقل انتشار كربن و 
توسعه فرايندها و خدماتي است كه حتي مي توانند 
به همراه  را  اشتغال  افزايش سطح  و  كسب درآمد 
داشته باشند. هر كس مي تواند در انتقال به چنين 
اقتصادي نقش ايفا كند و دامنه آن از خاموش كردن 
كامپيوتر (هنگامى كه به آن نيازى نيست) تا توسعه 
از  انرژي حاصل  نوظهور  در صنعت  زنجيره عرضه 
براي  نوآوري ها  حالي كه  در  مي گيرد.  بر  در  را  باد 
اقتصاد كم كربن و توسعه تكنولوژي ها، مهم هستند، 
را  تفاوت هايي  مي توانند  تكنولوژي ها  بكارگيري 
بواسطه تغيير رفتار تجاري، فردي، جوامع و بخش 
عمومي ايفا كنند. در شرايط كنوني حركت به سمت 
يك اقتصاد كم كربن يك فوريت براي نشان دادن 
فسيلي،  فراروى ذخاير سوخت  چالش هاي جهاني 
تغيير آب و هوا، مديريت محيط زيست و منابع طبيعي 
محدودي كه به جمعيت در حال رشد جهان خدمات 
ارائه مي دهند، مي باشد. تمامي اين داليل به اين معني 
است كه اقدام فوري و جدي براي راه حل هايي كه 
اثرات زيست محيطي را حداقل كرده و پايدار باشد، 

مورد نياز است. بطور كلي:
- در يك اقتصاد كم كربن، ضروري است كه تمامي 

ضايعات به حداقل برسند و يا بازيافت شوند.
- انرژي مورد نياز بايد با استفاده از منابع و روش هاي 
انرژي هاي  از  استفاده  نظير  كربن  توليد  حداقل  با 
تجديدپذير و منابع انرژي جايگزين و سوخت هاي 
پاك توليد شود. ضمن آنكه از روش هاي جداسازي و 

محبوس سازي كربن نيز مي توان بهره گرفت. 
- تمامي منابع (بويژه منابع انرژي) بايد بصورت كارا 
مورد استفاده قرار گيرند و ازتجهيزات  تبديل انرژي 
كاراتر، تركيب برق و حرارت در توليد نيرو استفاده 

شود. 
اولويت هاي  مورد  در  اطالعات  از  بااليي  - سطح 
در  زيست محيطي  و  اجتماعي  مسئوليت پذيري 
صنعت، تجارت و بين افراد جامعه وجود داشته باشد. 

البته انتقال به اقتصاد كم كربن پايدار, هزينه هاي 
ولي  مي نمايد,  تحميل  كشورها  بر  را  سنگيني 
كشورها مي توانند از طريق بكارگيري سياست هاي 
مناسب و نيز ابزارهاي سياستي نظير تجارت انتشار 
(سياست هاي مبتني بر بازار) و يا ساير سياستها، بر 

هزينه انتشار اين گازها فائق آيند. 

سياست هاي بازار محور و غير بازار محور 
در كاهش انتشار كربن

مي توانند  مختلفي  سياست هاي  آنكه  وجود  با 
در جهت كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به كار 
گرفته شوند ولي اكثراين سياست ها مي توانند در دو 
دسته كلي سياست هاي بازار محور و غير بازار محور 

(نظارتي) دسته بندى شوند. 
به طور كلي سياست هاي بازار محور، سياست هائى 
هستند كه از توان و شرايط بازار و تجارت به منظور 
استفاده  طبيعي  منابع  از  ناكارآمد  استفاده  اصالح 
مي كنند. در حالي كه سياست هاي غير بازار محور از 
تكيه بر بازار اجتناب نموده و در عوض از سياست هاي 
دستوري دولت ها براي اين منظور بهره مي برند. بر اين 
اساس، از آنجا كه سياست هاي كنترلي تغيير آب و 
هوا, از توان بازار به منظور كاهش سطح انتشار گازهاي 
گلخانه اي استفاده مي كنند، در دسته بندي روش هاي 
بازار محور قرار مي گيرند. اين گروه از سياست ها نيز به 
نوبه خود دسته بندي خاصي دارند كه در زير به برخي 
از موارد آن اشاره خواهد شد. در يك روش بازار محور 
كه در آن قيمت به عنوان مهم ترين مؤلفه مدنظر قرار 
دارد، مالياتي براي هر واحد انتشار گازهاي گلخانه اي 
در نظر گرفته مي شود. در روشى ديگر، حجم انتشار 
 Cap مورد توجه قرار مى گيردكه روش شناخته شده
Trade & از جمله اين روش ها مي باشد. در اين روش 

مي بايست  گلخانه اي  گازهاي  دهنده هاي  انتشار 
مبلغي را به عنوان حق انتشار پرداخت نموده و يا 
به بيان ديگر، مجوز هاي انتشار را خريداري نمايند. 
آن ها همچنين مجاز به خريد و فروش اين مجوز ها 

مي باشند. 
روش هاي غير بازار محور به منظور كاهش انتشار 
گازهاي گلخانه اي به صورت قراردادن برخي تعهدات 
و استانداردها عمل مي كنند. با وجود آنكه گاه به نظر 
مي رسد كه اين روش ها از شرايط بازار نيز بهره مي برند, 
اما از تكيه كامل بر بازار اجتناب مي ورزند. يك مثال 
در اين رابطه استاندارد انرژي هاي تجديدپذير است كه 
بر اساس آن صنايع ملزم به جايگزيني بخشي از انرژي 
مصرفي خود با انرژي هاي تجديدپذير مي باشند. به 
طور كلي صرف نظر از روش كنترلي به كار گرفته 
شده، مهمترين معيارهاي يك سياست كاهش انتشار 

گازهاي گلخانه اي به صورت زير مي باشد:
� قابل تعميم به كليه حوزه هاي اقتصادي

� بيشترين بهره مندي از شرايط بازار 
� اطمينان از اعمال قيمت هاي يكنواخت و قابل 

پش بيني براي انتشار گازهاي گلخانه اي
� كمترين پيچيدگي و پائين ترين هزينه اجرائي

� برخوردار بودن از شفافيت كامل براي صنايع و 
مصرف كننده گان

� سطح باالي مشاركت جهاني
� به كارگيري آخرين پيشرفت ها و دستاوردهاي 

علمي در زمينه تغيير آب و هوا
 

كاهش  سياست هاي  ارزيابي  معيارهاي 
انتشار

از  مختلفي  انواع  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
سياست هاى كاهش انتشار وجود دارند كه هر يك 
داراي ويژگي هاي منحصر بفردى بوده و هيچكدام 
از اين سياست ها همواره بهترين سياست نيستند. 
اثربخشي و مقبوليت يك  ارزيابي  براي  بطور كلي 
در  (كه  مشخص  مشكل  يك  مورد  در  سياست، 
اينجا كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي است و در 
راستاي سياست هاي زيست محيطي قرار مي گيرد)، 
برخورداري از يك سري معيار و ضوابط الزامي است. 
اين معيارها بر اثربخشي، كارايي، عدالت و انعطاف 
پذيري استوار هستند. در ارتباط با معيار اثربخشي 
بايد گفت ميزان تأثير يك سيستم انگيزشي، بستگي 
به اهداف سياست گذار براي كنترل انتشار دارد و اين 
سياست گذار است كه با توجه به هدف خود، تعيين 
كننده نوع سياست است (بطور مثال اعمال ماليات يا 
تعرفه بر كربن و يا استفاده از سيستم خريد و فروش 
ميزان  آنكه  ضمن   (Cap & Trade نظير  مجوزها 
درآمدزايي سياست در نظر گرفته شده نيز مورد توجه 
قرار مي گيرد. بطور مثال اعمال ماليات بر كربن نويد 

دهنده يك منبع درآمد جديد است.
معيار كارايي نيز اهداف برنامه ريز را در حداقل هزينه 
ممكن برآورده مي كند. هم مجوزهاي قابل مبادله و 
هم ماليات ها كارا هستند در صورتي كه رويكردهاي 
كنترل و نظارت اين گونه نيستند. از اين منظر كارايي 
سياست زيست محيطي كاهش انتشار از دو منظر 
ايستا و پويا قابل بررسي است. مزيت كارايي ايستا 
در ابزارهاي انگيزه دهنده اقتصادي (مجوز و ماليات)، 
ريشه در اين حقيقت دارد كه اين ابزارها, بنگاه ها را در 
انتخاب تكنولوژي هاي كاهش انتشار آزاد مي گذارند و 
اجازه مي دهند تا هر بنگاه, هزينه هاي خود را با توجه 
به شرايط خاص خود حداقل كند، درحالي كه تحت 
رويكرد كنترل و نظارت، تكنولوژي تقريبا به بنگاه ها 

ديكته مي شود. 
مهم ترين مزيت كارايي پويا در ابزارهاي انگيزه دهنده 
اقتصادي، ويژگي عملكرد بلندمدت آنهاست. از آنجا 
كه بنگاه ها همواره مي توانند از طريق كاهش انتشار، 

محيط زيست
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محيط زيست
سود خود را افزايش دهند، اين ابزارها به طور مداوم 
و مستمر به بنگاه ها انگيزه مي دهند كه از طريق 
تحقيق و توسعه براي كاهش انتشار خود، به ابتكار و 
نوآوري بپردازند. پيشرفت تكنولوژي از طريق تحقيق 
و توسعه، باعث جابجايي تابع هزينه نهايي كنترل به 
سمت پايين خواهد شد و سطح باالتري از كيفيت 

محيط زيست را ارائه خواهد كرد.
هزينه ها و فوايد يك سياست زيست محيطي، بين 
توزيع مي شود. چگونگي  گروه هاي مختلف جامعه 
اين توزيع، بحث عدالت را بر مي انگيزد. سياست گذار 
بايد بداند كه پس از اجراي يك سياست, چه كساني 
از محيط زيست پاكيزه تر بهره مي برند و چه كساني 
مسئوليت مالي اجراي سياست را به دوش مي كشند. 
درك عدالت نيازمند روشن شدن اين موضوع است 
كه چگونه بار مالي هزينه هاي يك سياست انگيزشي 
مي تواند بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان توزيع 

شود. 
در نهايت، يك سياست زيست محيطي بايد بتواند 
در بلندمدت، همراه با تغيير در دانش و تكنولوژي و 
تغيير در شرايط اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي, 
با شرايط جديد تطبيق يابد. ابزارهاي انگيزشي نسبت 
به رويكرد كنترل و نظارت خيلي ساده تر قابل تغيير و 
اصالح هستند. در رويكرد كنترل و نظارت، برنامه ريز 
مجبور به فرموله كردن و اجرا كردن هزاران قانون است. 

در حالي كه در يك سيستم انگيزشي، سياست گذار 
براي رسيدن به استاندارد زيست محيطي، تنها نيازمند 

تغيير ميزان ماليات يا تغيير تعداد مجوزهاست.

نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد   
آسيب هاي  با  امروز  جهان  كه  نيست  ترديدي 
به روست.  تغيير آب و هوا رو  بروز  از  ناشي  جدي 
اين در حالي است كه هيچ سازمان يا معاهده اي 
و  رشد  مسير  در  حركت  از  را  كشورها  نمي تواند 
مسير  اين  در  كند. حركت  منع  اقتصادي  توسعه 
و  بارها  رابطه  اين  و  است  انرژي  مصرف  نيازمند 
بارها در مقاالت و يافته هاي علمي متعدد توسط 
كارشناسان اثبات شده است. آنچه از منابع آماري 
پديدار است، سوخت هاي فسيلي تا دهه هاي آينده 
همچنان مهم ترين منبع تأمين انرژي جهان خواهند 
بود و استفاده از آنها با انتشار گازهاي گلخانه اي به 
عنوان اصلي ترين عامل بروز تغيير آب و هوا رابطه 

مستقيم دارد. 
به منظور آنكه كشورها در مسير رشد و توسعه 
اقتصادي خود گام برداشته و در عين حال رابطه 
مصرف انرژي و افزايش انتشار گازهاي گلخانه اي 
را از بين ببرند، نيازمند رويكردي هستند كه اقتصاد 
آنها را به سوي اقتصاد با حداقل انتشار كربن هدايت 
كند. چنين رويكردي در ادبيات اقتصادي امروز با 

عنوان اقتصاد كم كربن مصطلح شده و رشدي پايدار 
را براي كشورها رقم مي زند. 

نياز  برنامه  ها و سياست هايي مورد  بدين منظور 
تأمين كنند. سياست هايي  را  اين هدف  است كه 
كه همزمان با اثربخشي بتوانند به شكل انگيزشي 
عمل كنند. در اين راستا تاكنون در جوامع مختلف 
غيربازار  و  محور  بازار  سياست هاي  از  مجموعه اي 
كه  آمده اند  در  اجرا  به  و  شده  گرفته  بكار  محور 
هر يك برحسب شرايط، تأثيرات متفاوتي داشته و 
انتخاب هر سياست بستگي به هدف سياست گذار 
لحاظ  به  سياست  يك  ارزيابي  در  آنچه  دارد. 
ميزان تأثيرگذاري مورد نظر است، عالوه بر ميزان 
از  برخورداري  و  بودن  عادالنه  كارايي،  اثربخشي، 
انعطافى است كه مي تواند اجراي آن رابا موفقيت 

همراه سازد. 
از آنجا كه بعد از سال 2015، تمامي كشورها متعهد 
به كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي خواهند شد و با 
توجه به آنكه هنوز در كشور ما، سياست الزام آوري 
جهت كاهش انتشار كربن به چشم نمي خورد و  اگر 
هم وجود دارد، از قابليت اجرايي چنداني برخوردار 
نيست، از اينرو بهتر است مسئولين بيش از پيش 
به اين مقوله توجه داشته و حتي المقدور نسبت به 
اجرايي نمودن آيين نامه كنوانسيون تغيير آب و هوا 

و پروتكل كيوتو اقدام نمايند.
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انرژي زمين گرمايي (ژئوترمال) انرژي زمين گرمايي (ژئوترمال) 
در يك نگاهدر يك نگاه

بشر مدتهاست كه از منابع انرژي زمين گرمايي با درجه حرارت پايين(چشمه هاي آبگرم)، جهت استحمام و شستشو و همچنين مصارف درماني 
استفاده مي كند. اخيراً نيز از اين انرژي در تامين گرمايش گلخانه ها، حوضچه هاي پرورش ماهي، استخرهاي تفريحي، پيشگيري از يخ زدگي معابر 
در فصل سرما، پمپ هاي حرارتي جهت تامين گرمايش و سرمايش ساختمان ها و برخي از فرآيندهاي صنعتي استفاده مي شود. توليد برق با 

استفاده از منابع انرژي زمين گرمايي با درجه حرارت باال نيز طي دهه اخير رشد قابل مالحظه اي داشته است .

تاريخچه زمين گرمايي
با مشاهده كوه هاي آتشفشان، بشر از دير باز به 
اين حقيقت رسيده بود كه در اعماق زمين، منبع 
حرارتى وجود دارد. طى قرن هاي  16و 17 ميالدي 
كه چاه هائى در اعماق چند صد متري زمين حفر 
شد، اين نتيجه نيز حاصل شد كه هر چه به مركز 
مي يابد,  افزايش  دما  شويم،  نزديكتر  زمين  كره 
به گونه اي كه بطور طبيعي در ازاي هر 100 متر 
افزايش عمق،3 درجه سانتي گراد به دماي زمين 

افزوده مي شود.
در  دماسنج  بوسيله  اندازه گيري ها  نخستين 
بلفورت  ناحيه  به  نزديك  ودرمعدني  سال 1740 
با روش هاي  انجام شد. درسال 1870  در فرانسه 
علمي, نوع رفتار حرارتي زمين مورد مطالعه قرار 

گرفت .
در  (ايتاليا)  الردرلو  در  تالش ها  نخستين 
انرژي  از  استفاده  با  برق  توليد  براي  سال 1904 
زمين گرمايي صورت گرفت و از آن زمان تا كنون 
گرفته  دنيا صورت  در سراسر  زيادي  فعاليت هاي 

است.

طبيعت گرماي زمين
سياره ما متشكل از يك پوسته با ضخامتي در 
حدود 20 تا 65 كيلومتر در نواحي قاره اي و 5 تا 6 

كيلومتر در نواحي اقيانوسي، يك جبه با ضخامت 
حدود  در  شعاع  با  هسته  يك  و  كيلومتر   2900

3470 كيلومتر مي باشد.
خصيصه هاي شيميايي و فيزيكي پوسته، جبه و 
مي باشند.  متفاوت  زمين  مركز  و  با سطح  هسته 
خوانده  ليتوسفر  نام  به  زمين  سطح  بيروني ترين 
مي شود كه باالي سطح پوسته قرار گرفته است. 
نواحي  در  كيلومتر   80 حداقل  از  آن  ضخامت 
اقيانوسي تا بيش از 200 كيلومتر در نواحي قاره اي 

مي باشد.
سخت  بدنه  يك  داشتن  ليتوسفر،  خصيصه 
نام  به  ناحيه اي  ليتوسفر  زير  در  مي باشد. 
استنوسفر، با 200 تا 300 كيلومتر ضخامت قرار 
دارد كه داراي سختي كمتر و انعطاف پذيري بيشتر 
مي باشد. بواسطه تفاوت در دماي بين قسمت هاي 
گرمايي  رساناي  حركت هاي  استنوسفر،  مختلف 
حدود  در  گرمايي  رساناي  سلول هاي  احتماال  و 
حركت  يافته اند.  تشكيل  قبل  سال  ميليون  ده ها 
سال)  در  سانتيمتر  (چندين  آنها  آهسته  كامًال 
بوسيله تداوم توليد گرما از طريق تالشى عناصر 
عميق ترين  از  متصاعدشده  گرماي  و  اكتيو  راديو 
قسمت هاي زمين ناشي گرديده است. حجم هاي 
با تراكم كمتر و  بسيار بزرگي از صخره هاي گرم 
داراي گرماي بيشتري از مواد اطراف ، باعث تداوم 

اين حركت به سوي باال گشته است. در حالي كه 
نزديك  و سنگين تر  متراكم تر  صخره هاي سردتر، 
سطح زمين تمايلي به فرورفتگي، داشتن گرماي 
مجدد و بازگشت به سطح داشتند، كه بسيار مشابه 

با جوشيدن آب در يك كتري مي باشد.
در نواحي كه ليتوسفر نازك تر مي باشد و مخصوصا 
در نواحي اقيانوسي، ليتوسفر به سمت باال آمده و 
بوسيله مواد مذاب بسيار داغ كه از استنوسفر ناشي 
مي شود، شكسته مي گردد. چنين مكانيسمي باعث 
از  بيش  كه  گرديده  پراكنده  برآمدگي هاي  توليد 
در  و  داده  پوشش  را  دريا  زير  كيلومتر  هزار   60
پديده  اين  مي آيد.  آب  به سطح  نواحي  از  برخي 
حتي در بين قاره ها نيز روي مي دهد (مانند درياي 
از صخره هاي مذاب پديدار  نازكي  سرخ). قسمت 
پوسته  آمدن  بوجود  باعث  نيز  استنوسفر  از  شده 
هاي سخت گرديده و در تماس با آب دريا منجمد 
شده و پوسته جديد اقيانوسي را بوجود آورده است.

موتور گرماي زمين 
گرماي  و  زمين  داخل  در  شده  توليد  گرماي 
ناهمسان  نظر  به  زمين  سطح  به  يافته  انتشار 
مي باشند. برمبناى يك تئوري, سياره ما به سوي 
سردشدن  فرايند  مي باشد.  حركت  در  سردشدن 
صورت  آهسته  بسيار  عمال  زمين  مياني  اليه 

21علي رضا باهري - غالم رضا غضنفريعلي رضا باهري - غالم رضا غضنفري
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مي گيرد، بطوري كه دماي آن در طول سه ميليارد 
سال گذشته حدود 300 تا 350 درجه سانتيگراد 
كاهش يافته و هم اينك دماي نواحي مركزي آن 

در حدود 4 هزار درجه سانتيگراد است. 
در اينجا به نظر مي رسد كه كل حرارت موجود 
دماي  ميانگين  اينكه  فرض  با  زمين،  اعماق  در 
نظر  در  سانتيگراد  درجه   15 را  زمين  سطح 
سهم  و  مگاژول   102412,6 ميزان  به  بگيريم، 
باشد.  مگاژول   10245,4 مقدار  اين  از  پوسته 
بنابراين انرژي حرارتي زمين فوق العاده زياد است، 
از آن مي تواند توسط بشر مورد  اما كسركوچكي 
از  ما  بهره برداري  تاكنون  گيرد.  قرار  بهره برداري 
شرايط  كه  بوده  مناطقي  به  محدود  انرژي،  اين 
زمين شناسي آنها اين اجازه را به يك سيال حامل 
(آب در فاز مايع يا بخار) مي داده تا حرارت را از 
اليه هاي داغ عمقي به سطح زمين يا نزديكي آن 
انتقال داده و بدين ترتيب منابع زمين گرمايي را 
بوجود آورد. اما تكنيك هاي جديد و نوآوري شده 
ممكن است در آينده نزديكي، ديدگاه هاي جديدي 

را در اين زمينه بوجود آورد.
افزايش  دهنده  توضيح  زمين شناختي  گراديان 
دما در عمق پوسته زمين مي باشد. چنانچه دما در 
چند متر اول زير سطح زمين،كه بصورت ميانگين 
مساوي دماي متوسط ساليانه فضاي خارجي يعني 
طور  به  مي توانيم  مي باشد،  سانتيگراد  درجه   15
منطقي تصوير كنيم كه دما در عمق 2000 متري، 
65 تا 75 درجه سانتيگراد باشد. در عمق 3000 
متر و بيشتر نيز دما در حدود 90 تا 105 درجه 

سانتيگراد خواهد بود.
با اين وجود، نواحي وسيعي وجود دارد كه در آن 
گراديان گرماي زمين از مقدار ميانگين فاصله دارد، 
زمين  زير  در  كه  عميق  مانند صخره هاي  نواحي 
فرو رفته و حوضچه هايي كه با رسوباتي كه از نظر 
زمين شناختي بسيار جوان مي باشند، پوشيده شده 
است، گراديان گرماي زمين ممكن است كمتر از 
از طرف  باشد.  بر 100 متر  10 درجه سانتيگراد 
ديگر، در برخي نواحي گرم زمين، گراديان حتي 

بيش از 10 برابر حد ميانگين خواهد بود.

تعريف مختصر زمين گرمايي
زمين مانند يك ديگ بخار مي باشد كه در آن 
و  باال  گرماي  مي توانند  زمين گرمايي  سياالت 
فشار زياد مورد نياز براي رسيدن به سطح زمين 
زمين  انرژي  تاسيسات سطحي،  آورند.  بدست  را 
گرمايي را به نوعي مفيد از انرژي، نظير الكتريسيته 
و يا گرما براي مقاصد ديگر نظير گرمايش محيط، 

تبديل مي كنند.
انرژي حرارتي كه در پوسته جامد زمين وجود 

مركز  مي شود.  ناميده  زمين گرمايي  انرژي  دارد، 
زمين منبع عظيمي از انرژي حرارتي است كه به 
آتشفشاني،  فوران هاي  جمله  از  گوناگون  اشكال 
به  رسانايي  خاصيت  بواسطه  يا  و  گرم  آب هاي 
فرضيه هاي  طبق  مي شوند.  هدايت  آن  سطح 
موجود، زمين توده اي آتشين بوده كه بيش از 4 
ميليارد سال پيش شكل گرفته و بتدريج به انجماد 
و سردي گراييده و اين روند سرد شدن همچنان 

ادامه دارد.

انرژي زمين گرمايي
در حال حاضر از انرژي زمين گرمايي در بسياري 
از نقاط جهان و به صور مختلف، در سطح وسيعي 
بكارگيري  با  استفاده مي شود. محققين، همزمان 
شيوه هاي  انرژي،  تأمين  قديمي  تكنولوژي هاي 
رسانيده اند.  تكامل  به  نيز  را  انرژي  تأمين  جديد 
در آينده نيز تالش براي توسعه آن، هم در زمينه 
كشف منابع انرژي و هم در زمينه انتقال تكنولوژي 
امري اساسي تلقي مي شود. بهره برداري از انرژي 
در  بالقوه  انرژي  منبع  يك  بعنوان  زمين گرمايي، 
اعماق زمين، مستقل از شرايط جوي بوده و قابليت 

جوابگويي به نياز كنوني و آتي بشر را دارد. 
دومـــداره،  نيـروگاه هـاي  ســـــــاخت 
در  چشمگيـري  پيشـرفـت هـاي  بـــــــاعـــث 

با  بـــرق  توليد 
استفــاده انـرژي 
يي  زمين گــرما
حال  در  و  شده 
حاضـــر بــا بـه 
رسيدن  تكـامل 
اين تكنـولـوژي، 
به طور تجــاري 
گرم  آب هاي  از 
زيرزميني با درجه 
بيش  حرارت 
100درجه  از 
برق  سانتيگراد، 

توليد مي شود. در سال هاي اخير در زمينه پمپ هاي 
حرارتي زمين گرمايي نيز پيشرفت هاي قابل توجهي 
پيشرفت  طوالني  مدت  در  است.  گرفته  صورت 
انرژي  استخراج  به  مربوط  تجهيزات  ساخت   در 
فشار  تحت  داغ، اليه هاي  و  از سنگ هاي خشك 
زمين و گدازه ها مي تواند امكان استفاده بيشتر از 

پتانسيل بالقوه انرژي زمين گرمايي را ميسر سازد.
سه  داراي  كه  زمين  از  مناطقي  كلي  طور  به 
ويژگي مهم زير باشند، مي توانند داراي پتانسيل 
مناسب بهره برداري از انرژي زمين گرمايي  باشند:

منبع حرارتي، سيال حد واسط و محيط متخلخل.

آنها  مجاور  داغ  يا سنگ هاي  مذاب  مواد    -1 
(بعنوان منبع حرارتي) به گونه اي نزديك به سطح 
گرم شدن  موجب  كه  باشند  گرفته  قرار  زمين 
آب هاي نفوذي شده و در نتيجه با حفاري چاه هاي 
توليدي، مي توان با استخراج سيال گرم به حرارت 

مطلوب رسيد.
2-  وجود آب براي انتقال حرارت منبع حرارتي 
به سطح زمين الزم است، در اين خصوص نزوالت 
جوي از جمله سياالت انتقال دهنده حرارت در يك 

سيستم زمين گرمايي است.
3-  اليه هاي مختلف زمين داراي خلل و شرايطي  
باشند تا آبهاي سطحي و نزوالت جوي به خوبي  

داخل زمين نفوذ كنند.
آب هاي سطحي كه بر اثر نيروي جاذبه زمين و 
از طريق خلل به داخل آن نفوذ مي كنند، پس از 
و  نزديك مي شوند  زمين  گرم  اليه هاي  به  مدتي 
حرارت آن را جذب مي كنند و بر اثر افزايش دما، 
چگالي خود را از دست داده و  نسبت به آب هاي  
سرد, سبك ترشده و به صورت طبيعي مجدداً رو 
به سطح زمين حركت مي كنند و موجب پيدايش 
مظاهر حرارتي از قبيل چشمه هاي آبگرم در نقاط 

مختلف زمين مي شوند.
درزها،  خالل  از  گرم  سيال  طبيعي،  حالت  در 
مي رسد  زمين  سطح  به  گسل ها  و  شكاف ها 

براي  اما  مي كند.  ايجاد  سطحي  ظهورهاي  و 
بهره برداري اقتصادي از يك سيستم زمين گرمايي، 
با حفاري چاه هاي متعدد، سيال بيشتري به دست 

مي آيد.
به دو روش  زمين گرمايي  انرژي  از  بهره برداري   

كلي امكان پذير مي باشد كه عبارتند از:
1-  استفاده غيرمستقيم يا روش نيروگاهي
2- استفاده مستقيم يا روش غيرنيروگاهي 

تاريخچه زمين گرمايي در ايران
و  رشد روزافزون جمعيت، توسعه مناطق شهري 
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نيز اقتصاد انرژي در كشور ما، توليد هرچه بيشتر 
برق در سال هاي آتي  را  اجتناب ناپذير ساخته 
فعلي  توليد  ظرفيت  درصد   98 حدود  در  است. 
فسيلي  سوخت هاي  به  كشور  برق  نيروگاه هاي 
منابع سوخت  آنكه محدوديت  است. حال  متكي 
فسيلي، رشد مصرف داخلي و نبود  منابع كافي 
معيارهاي  و  موازين  و  سو  يك  از  صادرات  براي 
زيست محيطي توسعه پايدار از سوي ديگر، كاربرد 

انرژي هاي نو را اجتناب ناپذير ساخته است.
منظور  به  مناسب  بسيار  پتانسيل هاي  رغم  به 
نبود  دليل  به  زمين گرمايي،  انرژي  كاربرد 
كارگيري  به  زمينه  در  كالن  سياست گذاري هاي 
در  مناسب  فناوري  فقدان  و  تجديدپذير  انرژي 
خصوص حفاري عميق، مهندسي مخازن، ساخت 
و  زمين گرمايي  نيروگاه هاي  از  بهره برداري  نيز  و 
ارزان  منابع  يعني  رقيب سرسخت  باالخره وجود 
پتانسيل هاي  از  بهره برداري  فسيلي،  سوخت هاي 

مزبور كماكان جدي گرفته نشده است.
 در ايران از سال 1354 و بمنظور شناسايي پتانسيل  
منابع انرژي زمين گرمايي،  مطـالعات گستـرده اي 
مشاور  مهندسين  همكاري  با  نيرو  وزارت  توسط 
و شمال غربي  نواحي شمال  در   ENEL ايتاليايي
ايران در محدوده اي به وسعت 260 هزار كيلومتر 
مشخص  تحقيقات  اين  نتيجه  گرديد.  آغاز  مربع 
و  ماكو  خوي،  دماوند،  سبالن،  مناطق  كه  نمود 
بالغ بر 31 هزار كيلومتر مربع  سهند با مساحتي 
جهت انجام مطالعات تكميلي و بهره برداري از انرژي 

زمين گرمايي مناسب مي باشند.
بر  مشتمل  اكتشاف،  برنامه  راستا  همين  در 
بررسي هاي زمين شناسي، ژئوفيزيك و ژئوشيميايي 

برنامه ريزي شد.

پتانسيل انرژي زمين گرمايي در ايران
اساس  بر  ايران  در  زمين گرمايي  انرژي  پتانسيل 
منطقه    10 از  بيش  در  شده  انجام  مطالعات 
شناسايي شده است. اين مناطق بر اساس ميزان 
آب  چشمه هاي  ميزان  تكتونيكي،  فعاليت هاي 
شواهد  ساير  و  سطح االرضي  ظهورهاي  و  گرم 
اساس  بر  شده اند.  طبقه بندي  زمين شناسي، 
نو  انرژي هاي  (سازمان  توسط  شده  ارائه  گزارش 

ايران ، 1377) اين مناطق به شرح زير مي باشند:
 منطقه سبالن ( مشكين شهر- سرعين- بوشلي )

 منطقه دماوند ناحيه ناندل
 منطقه ماكو ناحيه سياه چشمه

 منطقه خوي ناحيه قطور
 منطقه سهند

 منطقه تفتان - بزمان
 منطقه نايبند

 منطقه بيرجند - فردوس
 منطقه تكاب - هشترود

 منطقه خور - بيابانك
 منطقه اصفهان - محالت

 منطقه رامسر
 منطقه بندرعباس - ميناب

 منطقه بوشهر - كازرون
 منطقه الر - بستك

پتانسيل  داراي  كه  مناطقي  شده  ارائه  نقشه  در 
مناسب انرژي زمين گرمايي مي باشند با خطوط 
داده  نشان  نقاط  با  آبگرم  چشمه هاي  و  بسته 

شده اند.

نيروگاه زمين گرمايي
تجديدپذير،  انرژي هاي  نيروگاه هاي  انواع  از  يكي 
نوع  اين  اگر  مي باشد.  زمين گرمايي  نيروگاه 
نو  انرژي هاي  نيروگاه هاي  ساير  با  را  نيروگاه ها 
نيروگاه هاي  كه  مي كنيم  مشاهده  كنيم،  مقايسه 
دسترسي  ضريب  بودن  باال  بدليل  زمين گرمايي 
قابل  اهميت  از  (حدود85 درصد زمان در سال)، 
توجهي در جهان برخوردارند و از اين نوع نيروگاه ها 
مي توان بعنوان تامين كننده بار پايه شبكه، استفاده 

نمود.
يكي از انواع دسته بندي نيروگاه هاي زمين گرمايي، 
بدين صورت است كه بر اساس نوع سيال خروجي 
از چاه هاي توليدي و نيز تجهيزات مورد استفاده 
در سيكل نيروگاه، آنها را دسته بندي مي نمايند. بر 
اين اساس نيروگاه هاي زمين گرمايي به سه دسته 

تقسيم مي شوند كه عبارتند از:
 1- نيروگاه هائي كه سيال خروجي از چاه، بخار 

باشد.
2- نيروگاه هائي كه سيال خروجي از چاه، بخار و 

مايع داغ باشد.

مايع  چاه،  از  سيال خروجي  كه  نيروگاه هائي   -3
داغ باشد.

بر  دسته بندي  نوع  اين  شد  ذكر  كه  همانگونه   
اساس سيال خروجي از چاه تقسيم بندي شده و 
هر نوع از نيروگاه هاي مذكور بر اساس تجهيزات در 
نظر گرفته شده در سيكل نيروگاه با نيروگاه هاي 
ارائه  آن  توضيحات  كه  مي باشند  متفاوت  ديگر 

خواهد شد.
 1-   نيروگاه با سيال بخار 

(Dry Steam)
در اين نوع نيروگاه ها سيال 
خروجي از چاه هاي توليدي 
كامًال   (Production Wells)
بخار بوده و مي توان بخار آن 
را مستقيم به توربين منتقل 
سيال،  فشار  با  تا  نمود 
درآوردن  حركت  به  ضمن 
توربين، با استفاده از ژنراتور 
در  گيرد.  انجام  برق  توليد 
به  خروجي  سيال  انتها 
كن  خفه  دستگاه صدا  يك 
منتقل مي شود تا آن قسمت 
بخار  بصورت  كه  سيال  از 
بوده به فضا منتقل شود. در انتها مي توان از مايع 
گرم خروجي از توربين براي استفاده هاي مستقيم 
به  آنرا  يا  نمود  استفاده  گرمايي  زمين  (حرارتي) 

داخل چاه هاي تزريق منتقل كرد.
(Steam Flash) 2- نيروگاه با سيال دو فازي

چاه هاي  از  خروجي  سيال  نيروگاه،  نوع  اين  در 
توليدي بصورت دو فاز مايع و بخاز مي باشد. بطور 
تقريبي مي توان نيروگاه هاي سيال دو فازي را بر 
اساس سيكل و تجهيزات مورد استفاده در آن به 

سه دسته تقسيم نمود:
خروجي  با  مرحله اي  تك  بخار  نيروگاه   -1-2  

(Single Flash Backpressure) اتمسفر
در اين نوع نيروگاه، سيال خروجي از چاه هاي توليدي، 
توسط خطوط  لوله به داخل مخزن تفكيك كننده، 
هدايت مي شوند. در مخزن تفكيك كننده بدليل افت 
فشار، قسمتي از سيال به بخار تبديل شده و از قسمت 
خروجي بخار مخزن خارج شده و به داخل توربين 
هدايت مي شود. بخار خروجي توربين به فضا منتقل 
مي شود. در نتيجه ميزان توليد برق در ژنراتور به فشار 

سيال و فشار جو بستگي خواهد داشت.
كندانسور  با  مرحله اي  تك  بخار  نيروگاه   -2-2

(Single Flash Condensing)
تفاوت ميان اين نوع نيروگاه هاي زمين گرمايي با 
اتمسفر  خروجي  با  اي  مرحله  تك  بخار  نيروگاه 
نيروگاه، سيال خروجي  اين  در  كه  است  اين  در 
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تا  مي شود  منتقل  كندانسور  داخل  به  توربين  از 
توسط آب سردي كه توسط برج خنك كننده تامين 
شده و با پمپ به داخل كندانسور هدايت مي شود، 
فشار بعد از توربين كاهش يافته تا ضمن افزايش 

راندمان نيروگاه، ميزان توليد برق افزايش يابد.
 Double Flash) 3-2- نيروگاه بخار دو مرحله اي

(Condensing
باال  دليل  به  زمين گرمايي,  نيروگاه  نوع  اين  در 
بودن ميزان دبي فاز مايع و نيز فشار آن مي توان با 
كاهش فشار مايع خروجي از مخزن تفكيك كننده 
اول در يك مخزن تفكيك كننده ديگر نسبت به 
افزايش دبي بخار اقدام نمود و بخار توليد شده در 
مخزن تفكيك كننده دوم را به داخل قسمت هاي 
توان  ميزان  بتوان  تا  فرستاد  توربين  فشار  كم 
توليدي در توربين و در نتيجه ميزان توليد برق در 

ژنراتور را افزايش داد.
(Binary) 3- نيروگاه با سيال كامال مايع داغ

سيال  زمين گرمايي  نيروگاه هاي  نوع  اين  در 
مايع  بصورت  زمين گرمايي  چاه هاي  از  خروجي 
حالت  اين  در  مي باشد.  بخار  هرگونه  فاقد  و  داغ 
مي توان با استفاده از يك مبدل حرارتي، حرارت 
موجود در سيال زمين گرمايي را به سيال ديگري 
مانند ايزوپنتان، ايزوبوتان و ساير مواد ديگري كه 
با حداقل حرارت مي توانند به بخار تبديل شوند، 
ديگر  يا  ايزوبوتان  بخار  انتقال  با  و  نمود  منتقل 
به  توربين، نسبت  به  لوله  بوسيله  سياالت مشابه 
اقدام  ژنراتور  در  برق  توليد  سپس  و  توان  توليد 
نمود. نام ديگر اين نوع نيروگاه هاي زمين گرمايي، 

نيروگاه هاي دو سياله نيز مي باشد.   
از  استفاده  بــــــا  است  ذكر  به  الزم  البته 
به  نسبت  Regenerator مي توان  مانند  تجهيزاتي 
افزايش راندمان نيروگاه و در نتيجه افزايش توليد 

برق اقدام نمود.نكته قابل توجه اين است 
نيروگاه  نوع  پيشرفته ترين  كه 

مايع  نوع  از  زمين گرمايي 
 Kalina داغ، نيروگاه

با  است كه 
قل  ا حد

درجه   80 حدود  (در  ورودي  سيال  دماي 
نوع  اين  در  كند.  توليد  برق  مي تواند  سانتيگراد) 
نيروگاه سيال، تركيبي از آب و آمونياك مي باشد.

زمين گرمايي و محيط زيست
محيط زيست  آالينده هاي  توليد  ميزان  افزايش 
صنعت،  بخش هاي  كه  است  بگونه اي  جهان  در 
كشاورزي، ساختمان و ... انجام تمامي پروژه ها را 
منوط به حفظ و نگهداري از محيط زيست كرده اند، 
با اين حال منحني ميزان توليد آالينده هاي محيط 
اثرات  مي باشد.  افزايش  به  رو  روز  هر  زيست 
مطلوب انرژي زمين گرمايي در سالم نگاه داشتن 
محيط زيست, بسيار مشهود است بطوريكه تا سال 
گرمايش  براي  مردم  ريكياويك  شهر  در   1930
منازل خود از زغال سنگ استفاده مي كردند، ولي 
بعد از سال 1930 استفاده از آب گرم حاصل از 
انرژي زمين گرمايي براي گرمايش منازل آغاز شد 
پاك ترين  از  يكي  ريكياويك  شهر  اكنون  هم  و 
شهرهاي دنيا محسوب مي شود كه مهمترين دليل 
آن استفاده از انرژي زمين گرمايي و جايگزيني آن 

به جاي مصرف سوخت هاي فسيلي است.

آلودگي شهر ريكياويك بدليل استفاده از 
زغال سنگ براي گرمايش منازل تا سال 1930

دريافت  براحتي  مي توان  باال  مثال  به  توجه  با 
زيست  محيط  نظر  از  گرمايي  زمين  انرزي  كه 
بسيار با اهميت بوده و آلودگي كمتري به نسبت 
سوختهاي فسيلي توليد مي كند. البته ميزان توليد 
دي اكسيدكربن و ساير آالينده هاي زيست محيطي 
ساير  با  مقايسه  در  زمين گرمايي  نيروگاه هاي  در 
بسيار  فسيلي  سوخت  با  نيروگاه هاي 

كمتر مي باشد.
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توسعه انرژى هسته اى در فرانسه
ساميه كوكبي

فعال،  هسته اي  نيروگاه   58 داشتن  با  فرانسه 
بيشترين نيروگاه هسته اي را در اروپا در اختيار دارد، 
ضمن آنكه اين كشور يك نيروگاه در دست احداث 
نيز در  نيروگاه ديگر  نيز دارد و تصميم دارد يك 

آينده، راه اندازي كند.
از  از برق مورد نياز خود را  فرانسه 77/1 درصد 
نيروگاههاي هسته اي تامين مي كند كه ظرفيت آنها 
63130 مگاوات است. نمودار 1 توسعه نيروگاه  هاى 

هسته اى در فرانسه را نشان مي دهد.                  

نمودار 1 - توسعه نيروگاه هاى هسته اى درفرانسه
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فرانسه 58  عدد راكتور هسته اى در اختيار دارد كه 
با ظرفيتى بالغ بر 63130 مگاوات توسط شركت 
از 426  بيش  راكتورها  اين  مى شوند،  اداره    EdF

ميليارد كيلووات ساعت در سال الكتريسيته توليد 
مى كنند كه بالغ بر77 درصد ازتوليد كل الكتريسيته 
اين كشور را تشكيل مى دهد. در سال 2005، اين 
كشور549 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد نمود 
كه از اين ميزان، 482 ميليارد كيلووات ساعت آن به 

مصرف داخلى رسيده و بقيه صادر شده است.                
موقعيت كنونى صنعت برق هسته اى فرانسه مديون 
تصميم دولت اين كشور در سال 1974 پس از وقوع 
دولت مصمم شد  نفتى مى باشد كه  اولين شوك 
تا ظرفيت توليد برق هسته اى كشور را به سرعت 
گسترش دهد. اين امر در حالى بود كه فرانسه از 
كارشناسان و متخصصان فنى بومى بهره مند بود ولى 
منابع انرژى طبيعى اندكى داشت. انرژى هسته اى، 
با هزينه سوختى كه تقريبا بخش كوچكى از هزينه 
حل  راه  مى دهد،  راتشكيل  برق  توليد  شده  تمام 
خوبى براى كمينه كردن واردات انرژي و دستيابى 

به امنيت انرژي بود.                        
دولت،  تصميم سال 1974  از  نتيجه اى  عنوان  به 
هم اكنون فرانسه به سطح قابل توجهى از استقالل 
انرژى وتقريبا كم هزينه ترين توليد الكتريسيته در 
اروپا دست يافته است. بيش از 90 درصد الكتريسيته 
اين كشور از طريق نيروگاه هاى هسته اى و برق آبى 

تامين مى گردد.                    

تاريخچه نيروگاه هاى هسته اى فرانسه    
فرانسه داراى سابقه نسبتاً طوالنى در زمينه دانش 
مادام  بكرل،  نظير  دانشمندانى  مى باشد.  هسته اى 
اوايل قرن  اواخر قرن نوزدهم و  كورى و پرين در 
بيستم در اين زمينه فعال بودند. ادعا مى شود كه 
از  انرژى  توليد  جهت  ثبت شده  آزمايش  اولين 
توسط  نيز  اورانيوم  سوخت  با  زنجيره اى  واكنش 
شده است.  انجام   1939 سال  در  فرانسوى  سوليو 
دانش  توسعه  به  مربوط  تحوالت  فرانسوى ها 
هسته اى در دهه 1940 و نيمه اول دهه 1950 كه 
در دنيا و به خصوص در كشورهاى همسايه از جمله 
انگلستان انجام مى شد را با دقت تعقيب مى نمودند. 
در سال 1945، دوگل موسسه كميسارياى انرژى 
هسته اى (CEA) كشور را بنا نهاد. در سال 1948، 
اولين راكتور تحقيقاتى آب سنگين اين كشور فعال 
شد. همچنين در دهه هاى پنجاه و شصت ميالدى 
سوخت  تهيه  با  ارتباط  در  زيادى  فعاليت هاى 
مختلف  راكتورهاى  ساخت  و  طراحى  هسته اى، 
تحقيق  فعاليت هاى  اين  گرفت.  انجام  (آزمايشى) 
و توسعه, منجر به دستيابى به دانش هسته اى در 
خصوص انواع راكتورها، انواع سوخت، كندكننده ها 

و ... گرديد. در اين ارتباط اولين راكتور زاينده سريع 
اين كشور در سال 1962 فعال شد. در اين ارتباط 
را  گازى  نوع خنك كننده  نيروگاه هاى  فرانسوى ها 
به عنوان خط اصلى نيروگاه هاى هسته اى خود در 
سپس  كردند.  انتخاب   1970 و   1960 دهه هاي 
سمت  به  خود  هسته اى  صنعت  توسعه  ادامه  در 
نيروگاه هاى آب تحت فشار(PWR) روى آورده و در 
حال حاضر داراى كالس خاص خود در اين زمينه 

بوده و راكتورEPR را توسعه داده اند.                                                                                         
صنعت هسته اى فرانسه در زمينه طراحى و ساخت 
تجهيزات عمدتا حول محور شركت فراماتوم   شكل 
گرفته است. اين شركت در سال 1958 با همكارى 
شركت وستينگهاوس امريكا تشكيل شد. همكارى 
اين دو شركت تا سال 1982 ادامه يافت. در اين 
سال، شركت فرانسوى تجارب كافى بدست آورد و 
اختالفات بين دو شركت (بين دو كشور) در اين 

زمينه موجب پايان يافتن همكارى دو شركت شد.   
هشت راكتور قدرت اوليه فرانسه از نوع خنك كننده 
گازى بودند، كه توسط CEA حمايت مى شدند، اما 
پس از آن EdF نوع PWR را برگزيد كه با ظرفيت 

غنى سازى جديد پشتيبانى مى شد.      
در حال حاضر، به غير از يك راكتور زاينده سريع 
(Fast breeder) تحقيقاتى، تمام راكتورهاى هسته اى 
فرانسوى از نوع آب تحت فشار (PWR) با سه نوع 
استاندارد طراحى شده توسط فراماتوم هستند. دو نوع 
اول اين راكتورها از مدل هاى وستينگهاوس امريكايى 
مشتق شده اند. فرانسه نسبت به ديگر كشورها در 
استانداردسازى ساخت و احداث نيروگاه هاى هسته اى 
موفق تر بوده است.           در پرتو تجارب عملى، در سال 
 Choozراكتور چهار  اسمى  ظرفيت   EdF  ،2003
و Civaux N4 خود را هريك به ميزان 1455 تا 

1500 مگاوات افزايش داد.
فرانسه تكنولوژى راكتور نوع PWR خود را به بلژيك، 
افريقاى جنوبى، كره جنوبى و چين صادركرده است. 
 Koebergدو عدد راكتور 900 مگاواتى فرانسوى در
مى باشد،  بهره بردارى  حال  در  جنوبى  افريقاى  در 
همچنين دو راكتور در Ulchin واقع در كره جنوبى 
و چهار عدد در DayaBay و Lingao در چين در 

نزديكى هنگ كنگ وجود دارند.        
همچنين فراماتوم همراه با زيمنس آلمان، راكتور 
 N4 بر تيپ آب تحت فشار نوع EPR كه مبتنى 
آلمانى بودند را جهت پيروى   Konovoi فرانسوي
از الزامات صنايع اروپايى و همچنين الزامات صنايع 
EPRI امريكا، توسعه داد. اين نوع راكتور در سال 

1995 به عنوان طرح استاندارد جديد در فرانسه 
پذيرفته شد و طرح آن درسال 2004 تاييد نهايى را 
 EdF اخذ نمود. در اواسط سال 2004 ، هيات مديره
تصميم گرفت كه اولين واحد از نيروگاه هاى 1600 

مگاواتى از نوع ANP EPR فراماتوم را بسازد.   

چرخه سوخت
اكسيد  تن  12/4هزار  حدود  سال  هر  در  فرانسه 
اورانيوم تغليظ شده (10/5هزار تن اورانيوم ) جهت 
توليد الكتريسيته خود مصرف مى كند. قسمت عمده 
اين سوخت ازCogema در كانادا (4/5 هزارتن ) و 
نيجريه ( 320 تن) وارد مى شود كه به همراه واردات 
ديگر از كشورهاى استراليا، قزاقستان و روسيه و غالبا 
تحت قراردادهاى طوالنى مدت، سوخت مورد نياز 

نيروگاه هاى اين كشور را تامين مى نمايد.        
به  سوخت  چرخه  جهت  از  فرانسه  اين،  از  فراتر 
خودكفايى رسيده و امكانات قابل توجهى درخصوص 
تبديل، غنى سازى، ساخت مجموعه سوخت، پردازش 
مجدد و ساخت سوخت مركب (MOX) و همچنين 
دارد. بخش عمده  اختيار  در  پسماندارى,  مديريت 
دولتى  شركت  توسط  سوخت  چرخه  فعاليت هاى 
صورت  مى  باشد،   Areva از شعبه اى  كه   Cogema

مى گيرد.        
اورانيوم تغليظ شده (كنستانتره اورانيوم) در نيروگاه 
به   Phone دره  در  واقع   Comurhex Pierrelatte

مقدار 14هزار تن در سال به هگزافلوئوريد تبديل 
مى شود. پس از آن غنى سازى اورانيوم در نيروگاه 
Eurodif واقع در حوالي Tricastin با ظرفيتى معادل 

10/8 ميليون SWU، صورت مى گيرد (اين مقدار 
براى تامين81 هزار مگاوات ظرفيت توليد (حدود 
كفايت  فرانسه)  كل  ظرفيت  از  بيشتر  سوم  يك 
مي كند).         از تمامى تاسيسات چرخه سوخت كشور 
بين المللى،  مشترى هاى  براى  تجارى  صورت  به 
بهره بردارى مى شود. عمده صادرات فرانسه در اين 

زمينه به ژاپن مى باشد.          

نظام ايمنى هسته اى  
در  فرانسه  دولت  نظارتى  نهادهاى  كلى  طور  به 

صنعت هسته اى عبارتند از:  
- اداره كل انرژى و مواد اوليه در وزارت صنايع

- اداره كل ايمنى هسته اى و پرتوهاى راديواكتيو. 
عمده وظايف نهاد DGSNR عبارتند از:  

 بررسى مشكالت موجود در زمينه انتخاب محل 
سايت 

به  مجوز  اعطاى  جهت  روال هايى  پايه ريزى   
تاسيسات هسته اى بزرگ (مشتمل بر مجوز شروع 

كار، راه اندازى، پسماندارى و...)        
 مديريت و كنترل عملكرد اين واحدها

 تهيه پيش نويس ضوابط فنى عمومى و پيگيرى 
اعمال آنها  

برنامه هايى جهت بكارگيرى در زمان  پايه ريزى   
وقوع حوادث در تاسيسات بزرگ هسته اى      
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ايمنى  زمينه  در  عمومي  آگاهي  دهى  سامان   
هسته اى  

- ادارات محلى صنعت، تحقيقات و محيط زيست   
بايد توجه داشت كه روند قانون گذارى در فرانسه 
در  و  كرده  حركت  تكنولوژى  توسعه  با  همزمان 
زمينه انرژى هسته اى توسعه يافته است. بنابراين، 
زمينه هاى  در  هسته اى  فعاليت هاى  از  بسيارى 
مختلف حفاظت محيط زيست، تامين آب، آلودگى 
هوا و سالمت كار و نيز سالمت عمومى تحت نظارت 

قرار دارند.            
ايمنى هسته اى فرانسه سازمانى است كه  سازمان 

حفاظت  و  هسته اى  ايمنى  مقررات  وضع  مسئول 
راديولوژيكى در فرانسه مى باشد و به وزارت بهداشت و 
محيط زيست، گزارش مى دهد. همچنين ارگاني جهت 
حفاظت راديولوژيكى و ايمنى هسته اى(DSIN) در 
ايمنى  مديره  هيات   » تركيب  با    2002 سال  
تاسيسات هسته اى DSIN » و « اداره حفاظت در 
مقابل تشعشع يونيزه OPRI » به منظور هماهنگي 
قوانين و نيز گزينش و اجراى سياست دولتى تاسيس 
شد.               تحقيقاتى نيز توسط موسسه ايمنى هسته اى و 
حفاظت راديولوژيكى در حال انجام مى باشد، كه از 
تركيب دو هيات قديمى تر در سال 2002 تشكيل 
شد. ISRN اصلى ترين هيات پشتيبانى تكنيكى براى 
محسوب   (ASN ) فرانسه  هسته اى  ايمنى  سازمان 
پرتوهاى  و  هسته اى  ايمنى  كل  اداره  و  مى شود 

اين موسسه  با  نيز    (DGSNR) فرانسه  راديواكتيو 
رايزنى مى كند.                

كميسارياى انرژى اتمى فرانسه(CEA) در سال 1945 
تاسيس شد. CEA يك شركت عمومى تحقيق و 
توسعه است كه از هر نظر در قبال فعاليت هاى تحقيق 

و توسعه هسته اى كشور مسوول مى باشد.      
مقررات  توسط  فرانسه  اورانيوم  تداركات  تمامى 
جانبه  دو  مقررات  همچنين  و  پادمان  بين المللى 
IAEA پوشش داده مى شود تا اطمينان حاصل شود 

كه جهت توليد تسليحات هسته اى به كار نمي روند.        
گاردهاى محافظتىEuratom نيز به منظور حفاظت 

تشكيل  فرانسه  در  هسته اى  تاسيسات  و  مواد  از 
هسته اى  سالح  داراى  كشورى  فرانسه  شده اند.     
تسليحات  گسترش  منع  معاهده  به  و  باشد  مى 
هسته اى (NPT) پيوسته است كه در سال 1981 
آن را تصويب كرد.     اين كشور در سال هاى 1960 
سالح  آزمايش هاى  يكسرى  به  دست   1996 تا 
هسته اى زد, اما در سال 1996 از توليد سالح هاى 
حاوى مواد شكافت پذير دست كشيد و از آن زمان 
تاكنون، معاهده فراگير تحريم آزمايش(CTBT) را 

به رسميت شناخته است.        

جمع بندى
الكتريسيته  نياز  از  از 77 درصد  بيش  فرانسه   �
مصرفى خود را از طريق برق هسته اى تامين مى كند.    

� فرانسه بزرگترين صادركننده برق جهان بوده و 
ساالنه بيش از 3 ميليارد يورو از اين بابت درآمد 

كسب مى كند.  
� توليد برق هسته اى در اين كشور در مقايسه با 
ساير منابع (گاز و زغال سنگ) اقتصادى تر مى باشد.      

� فرانسه تنها كشور غربى است كه بدون وقفه به 
داده  ادامه  نيروگاه هاى هسته اى  احداث  و  ساخت 

است.    
� اين كشور در دهه 1970 به طور متوسط ساليانه 
يك نيروگاه و در دهه 1980 به طور متوسط ساليانه 
اولين  نيروگاه هسته اى احداث نموده است. در   4

سال هاى دهه1980، اين كشور ساليانه 6 نيروگاه 
هسته اى كه توسط كارشناسان داخلى طراحى و 
ساخته شده بود را وارد شبكه برق خود مى نمود كه 

از اين نظر داراى ركوردى قابل توجه مى باشد.          
� در توسعه تكنولوژى هسته اى بسيار فعال بوده 
است و يكى از صادرات عمده اين كشور تكنولوژى 
از  تنوعى  داراى  مى باشد.  هسته اى  نيروگاه هاى 

نيروگاه هاى مختلف مى باشد.
توسعه  و  پايه  تحقيقات  زمينه  در  فرانسه   �
و  بوده  فعال  بسيار  راكتور  مختلف  تكنولوژى هاى 
درحال حاضر داراى كالس خاص خود در طراحى و 
ساخت راكتورهاى آب تحت فشار (PWR) مى باشد. 
اين كشور همچنين چرخه كامل توليد سوخت (از 

جمله غنى سازى) را دارا مى باشد.        

انرژى هاى نو
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آزاد

مقاومت در برابر تغيير از 
بهينه سازي مصرف انرژي 

جلوگيري كرده است
بر اساس اطالعات ترازنامه انرژي، شدت انرژي 
ايران بر مبناي مصرف نهايي انرژي در سه سال 
گذشته، حدود 1/94 بشكه معادل نفت خام به ازاي 
ناخالص داخلي بوده  توليد  هر يك  ميليون ريال 
براي  شاخصي  انرژي،  شدت  كلي  به طور   است. 
هر  ملي  اقتصاد  سطح  در  انرژي  كارآيي  تعيين 
نهايي  مصرف  ميزان  تقسيم  از  كه  است  كشور 

انرژي بر توليد ناخالص داخلي محاسبه مي شود.
مطابق آمارهاي موجود، در سطح جهان به طور 
ميانگين براي توليد يك ميليون دالر ارزش افزوده 
انرژي مصرف  نفت خام  معادل  تن  حدود 118/4 
شده  است، در حالي كه اين رقم در ايران بيش از 

2 برابر مقدار ميانگين جهاني است. 
كه  انرژي  ضريب  سال ها  اين  در  همچنين 
رابطه ميان مصرف انرژي و ميزان توليد را نشان 
به  انرژي  مصرف  رشد  نرخ  تقسيم  از  و  مي دهد 
مي شود،  داخلي حاصل  ناخالص  توليد  رشد  نرخ 
در ايران 1/15 بوده، در حالي كه ميانگين جهاني 
ضريب  اين  هرچه  است.  بوده  درصد   0/49 آن 
از  بهينه تر  و  مناسب  بهره برداري  از  باشد،  كمتر 
نشانگر آن است  و  دارد  انرژي در كشور حكايت 
انرژي، كمابيش متناسب  نهايي  كه رشد مصرف 
با رشد توليد ناخالص داخلي بوده  است.  شاخص 
انرژي  مصرف  كارآيي  ميزان  بيانگر  كه  ديگري 
است، شاخص بهره وري انرژي نام دارد كه ميزان 
خروجي كاالها و خدمات توليدي را در مقايسه با 
ورودي ها، اندازه گيري مي كند. ميانگين بهره وري 
جهان در طول حدود چهار سال گذشته نزديك 
ازاي يك بشكه معادل نفت خام  به 713 دالر به 
رشد  از  پس  ايران  در  كه  حالي  در  بوده است، 
از  بخشي  (كه  سال ها  اين  در  درصدي   6 حدود 

در  يارانه هاست)،  شدن  هدفمند  مديون  نيز  آن 
حدود 516/7 هزار ريال به ازاي هر بشكه معادل 

نفت خام رسيده است.
صنعت  در  انرژي  مصرف  بهينه سازي  متأسفانه 
نفت ايران با قدمت بيش از يكصد ساله آن تناسب 
از  ناشي  عملياتي  هزينه هاي  پايين بودن  و  ندارد 
مصارف انواع حامل هاي انرژي و همچنين كم رنگ 
بودن مسائل زيست محيطي همچون نشر گازهاي 
آالينده، علت اصلي بي توجهي صاحبان صنايع به 
مباحث بهينه سازي مصرف انرژي بوده است، اما 
خوشبختانه در 2 دهه گذشته، فعاليت هاي مهم و 

چشمگيري در اين زمينه آغاز شده  است.
امروزه طرح هايي از قبيل مميزي انرژي، افزايش 
انتگراسيون  انرژي،  مصرف  بهره وري  و  راندمان 
حرارتي فرآيندها، بهبود شرايط عملياتي فرآيندها 
شاخص  تعيين  انرژي،  مصرف  كاهش  ديدگاه  با 
انرژي بر،  تجهيزات  و  فرآيندها  انرژي  مصرف 
كاربرد  توسعه  فلز،  به  ارسالي  گازهاي  كاهش 
انرژي هاي نو در صنايع نفت و ساير صنايع به وفور 
در كل صنعت نفت تعريف و به اجرا در  مي آيد.  

از مهم ترين چالش هاي موجود بر سر راه  يكي 
صنعت  در  انرژي  مصرف  بهينه سازي  پروژه هاي 
نفت، مقاومت در مقابل هر گونه تغيير و اصالحات 
مصرف  كاهش  به  دستيابي  به منظور  پيشنهادي 
از كاهش  نگراني  فرآيندها و همچنين  انرژي در 

احتمالي توليد در اثر اجراي اين راهكارهاست.
نيازهاي اصلي اين حوزه نيز توجه بيش از پيش 
بهينه سازي  پروژه هاي  اجراي  به  نفت  مديران 
تهيه  براي  مالي  منابع  تأمين  انرژي،  مصرف 
اصلي  نسخه  نظير  نياز  مورد  ابزارهاي  و  امكانات 
انتقال  نيز  و  تخصصي  نرم افزارهاي  تجاري  و 

تكنولوژي برخي فنآوري هاي نوين مربوط به اين 
حوزه به داخل كشور است.

داده هاي  مديريت  هوشمند  سامانه   تدوين 
انرژي در پااليشگاه ها تحت وب، تعيين و تدوين 
مختلف  سطوح  در  انرژي  مصرف  شاخص هاي 
تجهيزاتي، فرآيندي و پااليشگاهي، تدوين نقشه 
راه براي اجراي پروژه هاي بهينه كاوي بهره برداري 
سيستم هاي  جديدترين  استقرار  پااليشگاه ها،  در 
مديريت انرژي در پااليشگاه ها و تدوين و اجراي 
برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي 
مهمترين  جمله  از  انرژي  مصرف  بهينه سازي 
راهكارها و پيشنهادهايي است كه به نظر مي رسد 
مديران  و  واقع شود  مؤثر  مي تواند  اين حوزه  در 
توجه  آنها  به  بيشتر  بايد  عملياتي  كارشناسان  و 

كنند.
سال هاي  در  نفت  صنعت  مديران  خوشبختانه 
به طور  انرژي  بهينه سازي  و  بهره وري  به  گذشته 
موضوع  اين  زيرا  داشته اند،  توجه  جدي تري 
كامال روشن شده كه الزمه توسعه صنعتي پايدار 
كاهش  توليد،  ميزان  رشد  كشور،  افزون بر  در 
محيط  مسائل  به  دادن  بها  و  انرژي  هزينه هاي 
مي شود  مشاهده  طوري كه  به   است.  زيستي 
هم اكنون كميته هاي انرژي در همه پااليشگاه هاي 
اينكه  ضمن  هستند،  فعاليت  به  مشغول  كشور 
پژوهشگاه صنعت نفت نيز به عنوان قطب پژوهشي 
صنعت نفت با همكاري شركت بهينه سازي مصرف 
در  صنعت  به  مبتال  مسائل  از  بسياري  سوخت، 
و  بررسي  را  انرژي  بهينه سازي  و  بهره روي  حوزه 
راه كارهاي  ارائه  درصدد  همواره  و  نموده  مطالعه 
مناسب و بهينه براي ارتقاي همه جانبه بهره وري 

و بهينه سازي انرژي در صنعت نفت مي باشد.

فاطمه گودرزوند؛ مسئول پروژه پژوهشكده توسعه بهينه سازي پژوهشگاه صنعت نفتفاطمه گودرزوند؛ مسئول پروژه پژوهشكده توسعه بهينه سازي پژوهشگاه صنعت نفت
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شاخص هاي تحريم: نگاه كلي
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 اقت
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ت

جامع ترين تحريم ها عليه ايران بيش از هر كشور جهان تحريم هاى اياالت متحده
تحريم هاي فزاينده و فراگير اما هنوز هدف اوليه آن به برنامه سالح هاي كشتار جمعي (WMD)متمايل است و هيچ 

تحريم الزام آوري در مورد بخش انرژي ايران ندارد. تحريم هاي سازمان ملل

اتحاديه اروپا از همه تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران پيروي كرده و تحريم هاي جديدي از سوي همه اعضاي اين 
اتحاديه از 27 ژوئيه 2010 عليه ايران اعمال نموده كه به شدت با تحريم هاي اياالت متحده هم راستاست. تحريم هاي 

كشورهاي ژاپن و كره جنوبي نيز به طور فزاينده، گسترده است.
 تحريم هاي اتحاديه اروپا

و متحدان غربي

شاخص هاي تحريم: ممنوعيت تجارت و سرمايه گذاري در ايران
دستور اجرايي 12959(بجز استثنائات محدودي) هرگونه صادرات به ايران، واردات از ايران و يا سرمايه گذاري در ايران 
را براي شركت هاي آمريكايي ممنوع مي كند. در اين قانون معافيت هايي براي فروش مواد غذايي و محصوالت دارويي 

به ايران وجود دارد اما هرگونه تامين مالي تجاري و تضمين هاي فايناس مجاز نمي باشد.
تحريم هاى اياالت متحده

تحريم هاي سازمان ملل، تجارت در موارد غيرنظامي و يا سرمايه گذاري در بخش هاي عمومي غيرنظامي را ممنوع 
نمي كند. همچنين اين تحريم ها هيچ محدوديت الزام آوري در ارائه تامين مالي تجاري و تضمين هاي مالي توسط 

نهادهاي تامين اعتبار صادراتي كشورها در بر ندارد.
تحريم هاي سازمان ملل

تا 23 ژانويه 2012هيچ ممنوعيت عمومي در مورد تجارت امور غيرنظامي با ايران در اين اتحاديه وجود نداشت، اما در 
نتيجه تصميمات 23ژانويه 2012 اروپا به سمت ممنوعيت خريد نفت از ايران و بلوكه كردن دارايي هاي بانك مركزي 
ايران حركت مي كند. تحريم هاي جديد اروپا به گستردگي تحريم هاي اياالت متحده است. درنتيجه تحريم هاي اعالمي 

اين اتحاديه در 15اكتبر 2012 هرگونه تامين مالي تجاري و تضمين هاي فايناس مجاز نمي باشد.
 ژاپن و كره جنوبي تامين مالي تجاري و تضمين هاي مالي  را در ميان مدت و بلندمدت ممنوع كرده اند و تنها تامين 
مالي در كوتاه مدت را مجاز شمرده اند، هرچند اتحاديه اروپا از اعضاي خود خواسته كه بر اين مورد نيز اعمال محدوديت 

نمايند.

 تحريم هاي اتحاديه اروپا
و متحدان غربي

 مطالعه تطبيقي تحريم مطالعه تطبيقي تحريم  هاي سازمان ملل،هاي سازمان ملل،  
اياالت متحده و اتحاديه اروپااياالت متحده و اتحاديه اروپا  

و متحدان غربي آمريكاو متحدان غربي آمريكا

آزاد

محمد صادق جوكار

تحريم هاي يك جانبه غرب عليه ايران كه در ابتدا بخش كليدي انرژي ايران و نيز توانايي دسترسي كشور به سيستم مالي بين المللي را هدف قرار داده بود، 
به منظور اعمال فشار بر ايران در روند تصميم گيري در مورد پرونده هسته اي به طور فزاينده اي تشديد مي شود. علت تمركز اياالت متحده بر تحريم هاي حوزه 
انرژي،  اتكاي حدود 70 درصد درآمدهاي دولت به صادراتي نفتي است كه ميزان صادرات آن از 2/5 ميليون بشكه در روز در سال 2011 به حدود 1/25 ميليون 
بشكه در روز كاهش يافته است. به اذعان غربي ها،  ازدست دادن درآمدهاي ارزي حاصل از كاهش صادرات نفت، همراه با قطع دسترسي ايران به سيستم 
بانكداري بين المللي، سبب سقوط ارزش پول ملي ايران شده كه خود موجب افزايش نرخ تورم شده است. از نظر آنها اقتصاد ايران در خالل سال 2012، با ركود 

روبرو شده و محتمالً اين ركود در سال 2013 نيز ادامه خواهد يافت.          
با توجه به اين شرايط،  نظام تصميم گيري ايران بخصوص وزارت نفت، براي تدوين استراتژيهاي مديريت كنترل اثرگذاري تحريم ها و پيش بيني روندهاي 
آتي آن، نيازمند آگاهي از گستره و حوزه هاي تحريمي مي باشد. گزارش حاضر كه بخش كوچكي از يك پژوهش گسترده در مورد تحريم ها عليه ايران است، 

به مقايسه تطبيقي تحريم هاي سازمان ملل، اياالت متحده و نهايتاً  اتحاديه اروپا و متحدانشان (برگرفته از گزارش دفتر خدمات پژوهشي كنگره) مي پردازد.       
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آزاد
شاخص هاي تحريم: تحريم هاي بانكي
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 در خالل سال هاي 2011-2006، چندين بانك ايراني به كمك به گسترش توليد سالح هاي كشتارجمعي و يا
 حمايت از تروريسم تحت دستور اجرايي 13382 و 13224 متهم شده اند.

 روابط بانكي بانك هاي آمريكايي را با هر بانك خارجي كه داراي تبادالت مالي با سپاه پاسداران و CISADA قانون
 نيز شركت هاي ايراني مشمول تحريم هاي قطعنامه هاي سازمان ملل مي باشد، را ممنوع مي كند.

امضا شده كه در آن حساب هاي همه اوباما  باراك   در 31 دسامبر 2011 مجوز دفاعي سال مالي2012 توسط 
بانك هاي خارجي كه در روند تبادالت مالي با بانك مركزي ايران مي باشند را در آمريكا مسدود مي كند.

تحريم هاى اياالت متحده

چنين تحريم هاي مستقيمي در قطعنامه هاي سازمان ملل وجود ندارد. هرچند از 2 بانك ايراني به عنوان شركت هاي 
مشمول تحريم در قطعنامه شوراي امنيت نام برده شده است. تحريم هاي سازمان ملل

اتحاديه اروپا در 23ژانويه 2012 دارايي هاي بانك مركزي ايران را مسدود نمود كه اين تحريم ها در راستاي تحريم هاي 
اياالت متحده در اين زمينه مي باشد. اين قانون، همه تعامالت و تراكنش هاي بانكي با بانك هاي ايراني بجز موارد مجاز 

در بيانيه تحريمي اكتبر 2012 را ممنوع اعالم مي كند.
در نوامبر 2011 بريتانيا و كانادا بانك هاي خود را از هرگونه تبادل مالي با بانك مركزي ايران منع كردند.

در مارس 2012، تحريم عليه همه بانك هاي ايراني از استقاده از سيستم انتقال الكترونيكي بين بانكي(SWIFT) اجرا شد.
كره جنوبي و ژاپن نيز شبيه تحريم هاي 2010 اتحاديه اروپا را تصويب كردند. هرچند كره جنوبي از الزام وجود مجوز 
قبلي براي مبادالت بيش از 40 هزار يورو نيز پيروي مي كند. عالوه بر اين، كره و ژاپن دارايي هاي 15 بانك ايراني را 

مسدود كرده و كره جنوبي بانك ملت ايران را مورد هدف انسداد قرار داده است. 

 تحريم هاي اتحاديه اروپا
و متحدان غربي

شاخص هاي تحريم: تحريم شركت هاي خارجي كه با بخش انرژي ايران همكاري مي كنند.
سال  در  منافع»  سلب  و  مسئوليت  ايران،  جامع  تحريم  «قانون  اخيرا  و   (P.L.104-172) ايران  تحريم هاي  قانون 
2010(P.L.111-195) و نيز توسعه آن در «دستورهاي اجرايي مختلف» عمًال تحريم ها را بر هرگونه تعامل و همكاري 
با/در بخش انرژي ايران اعمال مي كند. برخي معافيت هاي 180روزه براي شركت هاي كشورهايي كه به «مقدار قابل 

مالحظه اي كاهش خريد نفت ايران داشته اند» مجاز شمرده شده است.

تحريم هاى اياالت متحده

در تحريم هاي سازمان ملل معادل دقيق چنين تحريم هايي وجود ندارد. هرچند در قطعنامه 1929 بيان شده است 
كه نمي بايست ارتباط بالقوه بين درآمدهاي حاصل از بخش انرژي ايران و تامين مالي گسترش فعاليت هاي حساس 
هسته اي اين كشور وجود داشته باشد كه اين كلمات از سوي بيشتر ناظران به عنوان « حمايت قطعنامه سازمان ملل 
از كشورهايي كه خواستار ممنوعيت فعاليت شركت هاي خود از سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران مي باشند، تفسير 

شده است.

تحريم هاي سازمان ملل

هم ا كنون اتحاديه اروپا تقريبا انعقاد هرگونه قرارداد با ايران در بخش انرژي شامل خريد نفت و گاز، خدمات بيمه 
كشتيراني و فروش تجهيزات حوزه انرژي را ممنوع كرده است.

 ژاپن و كره جنوبي نيز انجام پروژه هاي جديد در ايران را ممنوع كرده و خواستار محدود كردن و توقف پروژه هاي در 
جريان شده اند. در دسامبر 2011 كره جنوبي به شركت هاي خود در زمينه فروش تجهيزات پتروشيمي يا انرژي به 

ايران هشدار داد. هر دو كشور به شدت خريد از ايران را كاهش داده اند.

 تحريم هاي اتحاديه اروپا
و متحدان غربي

شاخص هاي تحريم: تحريم عليه اعطاي وام هاي بين المللي به ايران
تحت بند 1621 قانون نهادهاي بين المللي(P.L.95-118)، نمايندگان اياالت متحده در سازمان هاي مالي بين المللي 

مانند بانك جهاني، الزم است تا عليه اعطاي وام به ايران توسط چنين سازمان هايي راي دهند. تحريم هاى اياالت متحده

قطعنامه 1747 (پاراگراف7) در خواست مي  كند (اما الزام آور نيست) كه كشورها و نهادهاي مالي بين المللي از دادن 
وام و اعتبار به ايران بجز براي توسعه و اهداف انسان دوستانه خودداري نمايند. تحريم هاي سازمان ملل

مصوبات 27جوالي 2010 اتحاديه اروپا، اعطاي وام و اعتبارات و وام هاي اعطايي با بازپرداخت بلندمدت كم بهره  توسط 
اعضاي اين اتحاديه و نيز از طريق موسسات مالي بين المللي را منع كرده است. اما در مورد ژاپن و كره جنوبي چنين 

مواردي اعالم نشده است.
 تحريم هاي اتحاديه اروپا

و متحدان غربي

شاخص هاي تحريم: ممنوعيت انتقال مالي با شركت هاي ايراني
دستور اجرايي 13224 تراكنش هاي مالي را با شركت هايي كه توسط اين اداره« حامي تروريسم بين المللي» شناخته 

شده اند را ممنوع اعالم مي كند. چندين شركت (از جمله چند شركت ايراني) مشمول اين قانون اعالم شده اند. تحريم هاى اياالت متحده

چنين تحريم هايي مستقيماً در تحريم هاي سازمان ملل وجود ندارد. تحريم هاي سازمان ملل
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 چنين تحريم هايي مستقيماً در تحريم هاي اتحاديه وجود ندارد هرچند بسياري از شركت هاي ايراني كه توسط اين
 اتحاديه، ژاپن و كره جنوبي مشمول انسداد دارايي شده اند با ليست اياالت متحده از شركتهاي حامي تروريسم انطباق

دارد.
 تحريم هاي اتحاديه اروپا

و متحدان غربي

دي
صا

 اقت
اي

م ه
حري

شاخص هاي تحريم: ممنوعيت كمك هاي خارجيت
بند 620A قانون كمك هاي  ايران (بجز كمك هاي صرفا بشردوستانه) تحت  به  اياالت متحده  كمك هاي خارجي 
زمره  در  متحده   اياالت  ليست  در  كه  كشورهائي  به  خارجي  كمك هاي  بخش،  اين  است.  شده  ممنوع  خارجي, 
كشورهاي حامي تروريسم مي باشند، ممنوع شده است. ايران نيز از ژانويه 1984 در اين ليست قرار گرفته است. ايران 
نيز همچنين به طور معمول كمك هاي مستقيم خارجي تحت قوانين تخصيص ساليانه اقدامات خارجي (اخيراً در 

بند7007  قانونH of P.L. 111-8) را رد كرده است.

تحريم هاى اياالت متحده

معادل چنين تحريم هائي در تحريم هاي سازمان ملل وجود ندارد. تحريم هاي سازمان ملل
مقامات اروپايي اخيراً در قانون 27 جوالي 2010 كمك هاي مالي و وام هاي اعطايي با بازپرداخت بلندمدت كم بهره به 
ايران را ممنوع كرده و همچنين تامين مالي شركت هاي درگير در بخش انرژي ايران را منع كرده اند. ژاپن و كره جنوبي 
ممنوعيت هاي خاصي را در مورد كمك يا دادن وام به ايران تصويب نكرده اند، اما پرداخت چنين وام هايي به ايران در 

دستور كار آنها قرار ندارد.

 تحريم هاي اتحاديه اروپا
و متحدان غربي

شاخص هاي تحريم: محدوديت كشتيراني  و خطوط هوايي ايران

قل
 و ن

مل
ي ح
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حري

ايران و چندين ت اياالت متحده خطوط كشتيراني جمهوري اسالمي  اداره خزانه داري  تحت دستور اجرايي 13382، 
شركت تابعه آن را به عنوان شركت هايي قلمدادكرده كه اموال و دارايي آنها در اياالت متحده مي بايست مسدود گردد. تحريم هاى اياالت متحده

قطعنامه  اي 1803 و 1929 به كشورهاي جهان اين اجازه را مي دهد كه به بازرسي محموله هاي شركت هواپيمايي 
ايران و خطوط كشتيراني جمهوري اسالمي(IRISL) و يا هر كشتي در آب هاي ملي يا بين المللي (در صورتي كه 

شواهدي دال بر حمل كاالهاي ممنوعه به ايران وجود داشته باشد)، اقدام نمايند.
تحريم هاي سازمان ملل

تحريم هاي اعالم شده 27جوالي 2010 اتحاديه اروپا, دسترسي باربري هوايي ايران اير (Iran Air Cargo) را به 
فرودگاه هاي اروپايي ممنوع كرده و همچنين به انسداد دارايي هاي خطوط كشتيراني جمهوري اسالمي(IRISL) و 
شركت هاي تابعه آن در اروپا پرداخته است. بيمه و بيمه اتكايي شركت هاي ايراني نيز ممنوع شده است. كره جنوبي و 

ژاپن نيز تحريم هاي مشابهي را عليه IRISL و Iran Air اعمال كرده اند.

 تحريم هاي اتحاديه اروپا
و متحدان غربي

شاخص هاي تحريم: ممنوعيت صادرات سالح به ايران

مي
نظا

ي 
م ها

حري
ت

اياالت متحده قرار دارد، فاقد شرايط الزم براي صادرات  ايران در ليست كشورهاي حامي تروريسم  اينكه  به دليل 
تسليحات آمريكايي مطابق بند 40 قانون كنترل صادرات تسليحات(AECA, P.L> 995-92) قرار دارد. عالوه بر 
اين, مقررات (CFR 22 ،ITRA بخش 126/1) بيان مي كند كه رئيس جمهور اختيار دارد كه صادرات تسليحات را 
كنترل كرده و به منظور موافقت با قطعنامه هاي شوراي امنيت به عنوان دليل مي تواند صادرات و واردات تسليحات 

را ممنوع نمايد.

تحريم هاى اياالت متحده

سيستم هاي  عرضه  و  فروش  از  را  ملل  سازمان  عضو  كشورهاي  همه   (8 (پاراگراف  ملل  سازمان  قطعنامه 1929 
تسليحاتي عمده شامل تانك ها، ادوات زرهي، هواپيماهاي جنگي، كشتي هاي جنگي و بيشتر سيستم هاي موشكي و 

لوازم يدكي مرتبط با آنها يا خدمات مشاوره اي براي سيستم هاي تسليحاتي را منع كرده است.
تحريم هاي سازمان ملل

عمده  فقط سيستم هاي  (نه  نظامي  تجهيزات  انواع  همه  فروش  فراگير  ممنوعيت  شامل  اروپا  اتحاديه  تحريم هاي 
تهاجمي) به ايران مي باشد. ژاپن و كره جنوبي چنين ممنوعيتي براي ايران ندارند اما هيچ يك از اين كشورها به ايران 

سالح صادر نكرده است.
 تحريم هاي اتحاديه اروپا

و متحدان غربي

شاخص هاي تحريم: محدوديت صادرات موارد با كاربرد دوگانه به ايران
عمدتا تحت بند 6(j) قانون مديريت صادرات(P.L.96-72) و بند 38 قانون كنترل صادرات صادرات تسليحات، داراي 

مجوز عدم فروش كاالهايي به ايران است كه مي تواند داراي كاربردهاي نظامي باشد.
تحريم هاى اياالت متحده

قطعنامه هاي سازمان ملل عليه ايران صادرات اكثر اقالم داراي كاربرد دوگانه را به ايران ممنوع كرده است. تحريم هاي سازمان ملل
اتحاديه اروپا در راستاي قطعنامه هاي سازمان ملل، فروش اقالم داراي كاربرد دوگانه را به ايران ممنوع كرده است. 
دربيانيه تحريم اكتبر2012 صادرات گرافيت و فلزات ساخته شده را به ايران ممنوع اعالم كرده است. ژاپن اعالم كرده 
كه در زمان ارزيابي فروش كاال به ايران، از رژيم هاي كنترل دقيق صادرات، پيروي مي كند. كره جنوبي نيز سياستي 

مشابه ژاپن اتخاذ كرده است.

 تحريم هاي اتحاديه اروپا
و متحدان غربي

آزاد



32

شماره 157 و 158 - خـرداد و تيـر 1392
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      شاخص هاي تحريم: تحريم عليه شركت هاي خارجي كه به ايران سالح هاي كشتار جمعي 

و يا تكنولوژي هاي مرتبط مي فروشند. 

مي
نظا

ي 
م ها

حري
چندين قانون و دستورالعمل مانند قانون عدم تكثير ايران- سوريه و كره شمالي»(P.L.106-178)، قانون عدم تكثير  ت

سالح ايران- عراق(P.L.102-484) و دستور اجرايي 13382، تحريم هايي را عليه شركت هاي ايراني و غير ايراني 
كه مشخص شود درگير برنامه هاي توسعه سالح هاي كشتار جمعي ايران و يا عرضه كننده آن به ايران باشند، اعمال 

مي كند. تحريم هايي مانند انسداد دارايي ها و منع تبادالت مالي با آنها.

تحريم هاى اياالت متحده

قطعنامه 1737(پاراگراف12) انسداد دارايي و اموال شركت هاي ايراني ذكر شده در ضميمه قطعنامه را در سراسر 
جهان اعمال كرده و در قطعنامه هاي بعدي به ليست شركت هاي مشمول تحريم هاي فوق اضافه شده است. تحريم هاي سازمان ملل

تحريم هاي اتحاديه اروپاعليه ايران مصوب 27جوالي 2010، اين اتحاديه را متعهد به انسداد دارايي هاي شركت هاي 
ذكر شده در ضميمه قطعنامه هاي سازمان ملل و نيز چند شركت نام برده در قطعنامه اتحاديه اروپا مي سازد. ژاپن و 

كره جنوبي نيز دارايي هاي شركت هاي مندرج در ضميمه قطعنامه هاي سازمان ملل را مسدود ساخته اند.
 تحريم هاي اتحاديه اروپا

و متحدان غربي

شاخص هاي تحريم: ممنوعيت مسافرت اشخاص

عى
تما

ي اج
م ها

حري
ت

قانون تحريم جامع ايران، مسئوليت و سلب منافع (CISADA) در سال 2010  وقانون(H.R. -1905) ابزار الزم را 
براي منع مسافرت به آمريكا، انسداد دارايي و منع نقل و انتقاالت مالي با ايرانياني كه به عنوان ناقض جدي حقوق بشر 

بعد از انتخابات رياست جمهوري 12ژوئن2009 در ايران شناخته شده اند را فراهم مي سازد.
تحريم هاى اياالت متحده

قطعنامه 1803 ممنوعيت هاي الزام آور مسافرت هاي بين المللي را براي برخي از اشخاص ايراني كه نام آنها در ضميمه 
قطعنامه ذكر شده را اعمال مي كند. قطعنامه 1929 اين ليست را گسترش داده كه هم اكنون به 40نفر رسيده است. 
به هر حال ليست ايرانيان مشمول عدم مسافرت بين المللي به دليل درگيري آنها در برنامه هاي توسعه تسليحات كشتار 

جمعي مي باشد و نه نقض حقوق بشر.

تحريم هاي سازمان ملل

تحريم هاي اعالم شده 27جوالي 2010 اتحاديه اروپا شامل ضميمه اي از اسامي اشخاص ايراني مشمول منع سفر به 
كشورهاي اروپايي است. از اين تاريخ يك ليست 60 نفره ديگري از اشخاص ايراني مشمول منع سفر به كشورهاي 
اتحاديه اروپا به دليل نقض حقوق بشر نيز منتشر شده است. كره جنوبي و ژاپن نيز سفر اشخاص مشخصي از ايران را 

به كشورهاي خود ممنوع اعالم كرده كرده اند.

 تحريم هاي اتحاديه اروپا
و متحدان غربي
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مروري بر تشكيل بيمه هاي كپتيو 
در بخش نفت و گاز

رشد روز افزون نيازهاي جهان به انرژي هاي فسيلي موجب شده تا كشورهاي صنعتي همواره وابستگي زيادي به آن داشته و براي به چنگ آوردن 
بيشتر اين منابع محدود، سازو كارهاي مختلفي را در نظر بگيرند تا اين موقعيت را همواره در اختيار خود داشته باشند.

چشم انداز آينده اقتصاد جهان، بيانگر نياز شديد و روز افزون به انرژي است و كشورهاي صاحب نفت مي توانند در اين زمينه در معادالت اقتصادي 
جهان نقش تعيين كننده اي داشته باشند. با وجود رشد صادرات غيرنفتي در دهه هاي اخير، نفت و گاز  همچنان مهم ترين منبع ارزآوري كشورهاي 
توليدكننده نفت و گاز محسوب مى شود. طبق آمارهاي رسمي در دهه هاي اخير، نزديك به 40 درصد از خسارت هاي اعالم شده در سطح جهان 
و حدود 90 درصد از خسارت هاي پرداخت شده صنعت بيمه جهان، به صنايع نفت و گاز و پتروشيمي اختصاص داشته و اين نشان از درصد باالي 

تبادالت مالي در اين حوزه است و توجه و تمركز بر روي اين مسئله, داراي اهميت زياديست.
بررسي ها نشان مي دهد كه حضور شركت هاي بيمه در حوزه صنايع نفتي به ساليان قبل باز مي گردد و اين دو از قديمي ترين شركاي اقتصادي دنيا 

به شمار مي روند و بايد به اين نكته اشاره كرد كه ظهور كپتيو نيز با توسعه صنعت نفت همزمان بوده است .

تعريف كپتيو
كپتيو شركت خودبيمه گري است كه كليه ريسك هاي يك گروه يا سازمان 
بيمه اي  حق  كه  صورت  به اين  مي كند.  بيمه  را  وابسته  سازمان هاي  يا  و 
متناسب با ريسك از واحدهاي وابسته خود دريافت و آن ها را در صندوقي 
واريز و از محل آن، خسارت هاي وارده را جبران مي كند. در ضمن، از آن جا 
كه منابع مالي اين صندوق محدود است، لذا از طريق خريد پوشش اتكايي 
از بيمه گران اتكايي، خود را تحت پوشش اتكايي قرار مي دهد. شركت هاي 
و  بازار، محاسن و معايب بسياري دارند  نوع و گسترش  به  با توجه  كپتيو 
مقررات زدايي  و  فعاليت  آزادي  بازار،  توسعه  شركت ها،  اين  فعاليت  الزمه 

است . 

شركت هاي بيمه كپتيو و تاريخچه آن
و  متقابل  بيمه  بيمه  كپتيو در تشكيل شركت هاي  خاستگاه شركت هاي 
شركت هاي بيمه مشترك به سال هاي 1920 و 1930 باز مي گردد. اما آغاز 
رشد واقعي  صنعت بيمه كپتيو را مي توان در اوائل  سال هاي 1950 رديابي 
برون مرزي   كپتيوهاي  تاسيس   براي  مادر  شركت هاي  حركت  در  و  كرد 
مشاهده كرد اما بر اساس شواهد موجود فرد ريز  موسس گروه بين المللي 
در  رسمي  بطور  را  كپتيو  شركت  اولين   1963 سال  در  ريسك   مديريت 

برمودا تاسيس كرد. 
اوائل  PLC در  از شواهد نشان مي دهد صنايع شيميائي سلطنتي  برخي 

قرن بيستم اولين مجوز كپتيور را بدست آورد.
امروزه حدود 5 هزار كپتيو در سر تا سر دنيا وجود دارند با حق بيمه اي  
اين شركت ها  مازاد  و  سرمايه  حال،   همين  در  دالر  ميليارد   25 از  بيش 
تقريبا بيش از53 ميليارد دالر برآورده شده و تعداد آن ها در حال افزايش 
نيز هست. در دهه 1970 توسعه كپتيوها آغاز گرديد و ابتدا بين شركت هاي 
امريكايي و انگليسي و سپس در قاره اروپا، اسكانديناوي، استراليا و خاوردور 

اين مهم صورت گرفت.
محل  همچنين   ،2012 سال  در  كپتيوها  تركيب   1 شماره  جدول  در 

استقرار و تعداد آنها  مالحظه مي گردد:

درصدتعداد كاپتيومحل استقرار
95819,3برمودا

76515,4جزاير كاي مان
56711,4ورمونت
3687,4كورنزي

2625,3لوگزامبرگ
2565,2بارابادوس

2244,5ايرلند
1953,2جزاير بريتيش

1633,3هاوائي
1583,2كاروليناي جنوبي

1302,6آيل آف من
1152,3نوادا

1082,2آريزونا
1002,0يوتا

711,4كايكوز و ترك
571,1سنگاپور
410,8سوئد

410,8سوئيس

جدول 1- محل استقرار و تعداد كپتيوهاي مهم دنيا

آزاد

افشين جوان
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درصدتعداد كاپتيومحل استقرار

400,8كلمبيا و محدوده آن
320,6لوبان

270,5نيويورك
260,5هلند
250,5واناتو

230,5باهاماس
4/966100,0كل

اصيل ترين شكل،  و  ساده ترين  در  كپتيو  بيمه  در همين حال يك شركت 
شركت بيمه اي است كه  فقط كليه ريسك هاي شركت مادر را بيمه  مي كند. 
اما اين تعريف موجز است و نحوه  تحول و رشد شركت هاي بيمه كپتيو را طي  
اين سال ها نشان نمي دهد. شايد بتوان در تعريفى كاربردي تر، يك شركت 
بيمه كپتيو را به عنوان بيمه گري دانست كه ريسك هايي  را كه خاستگاه شان 

محدود است يا دسترسي  كاملي به آن دارد را بيمه مي نمايد.

بررسي  انواع شركتهاي كپتيو
صنعت  اين  شدند،  تشكيل   بار  اولين  براي  كپتيو  شركت هاي  كه   زماني  از 
به دنبال راه هاي توسعه  مدل كپتيو براي ارائه ابزارهاي مناسب براي  طيف 
گسترده اي از مالكان و كاربران  مختلف بود. امروزه انواع زيادي شركت هاي  

كپتيو وجود دارند كه عبارتند از:
بيمه  كردن  فقط  كارشان  كپتيوها  اين   مادر:  با يك شركت  الف-كپتيوهاي 
ريسك هاي  شركت هاي گروه مربوطه است بطور مثال فقط پوشش ريسك هاي 

موجود در صنعت نفت.

ب-كپتيوهاي گروهي: بيمه  كردن ريسك هاي اعضاي يك صنعت يا انجمن 
تجاري، از فعاليت هاي اين كپتيوهاست. به عنوان مثال ريسك هاي مسئوليت  

مثل سهل انگاري در درمان را دائما به اين  طريق بيمه مي كنند.

پ - كپتيوهاي اجاره: شركت هاي  بيمه اي هستند كه دسترسي به خدمات 
كپتيو را فراهم مي كنند. كاربر بابت استفاده از امكانات كپتيو، مبلغي مي پردارد 
و ملزم  خواهد بود نوعي وثيقه ارائه كند به طوري  كه كپتيوهاي اجاره از سوي 
هيچ  صادركننده اي كه بوسيله كاربر دچار زيان  شده است در معرض خطر 

قرار نمي گيرند.

مروري بر تشكيل كپتيوهاي بيمه در كشورهاي حوزه خليج فارس
در حوزه كشورهاي خليج فارس، فرمي از كپتيو به صورت شركت هاى منفرد 

حمايت شده مطرح است.
اين شركت ها داراي يك شخصيت حقوقي واحد هستند و از سلول هاي منفرد 
و مستقل تشكيل شده اند و نقش يك تنظيم كننده در بازار را دارند در همين 
حال هريك از سلول ها داراي كالس كاري متفاوت در رابطه با هسته مركزي 
هستند برخي كالس يك، دو و يا سه را دارند. شايد بتوان اين ساختار را با 

شكل زير نشان داد.

يكي از مزيتهاي اين روش اين است كه شركت هاي كوچك با سرمايه محدود 
نيز مي توانند از بيمه كپِتو بهره مند شوند و اين راه حلي مناسب برا ي استفاده 

شركت هاي كوچك از مزاياي كپتيو است.

نتيجه گيري و پيشنهاد
به نظر مي رسد موضوع كپتيو براي شركت هاي ملي منطقه خاورميانه وشمال 
آفريقا، مسئله جديدي باشد ولي بررسي ايجاد كپتيو براي كشورهاي توليد 
كننده نفت وگاز مي تواند عاملي مهم براي پوشش ريسك طرح هاي بزرگ 

نفت و گاز باشد.
شايد امكان توسعه  اين نوع بيمه را بتوان در سازمان هاي بين المللي نظير 
اوپك و مجمع صادركنندگان گاز نيز وجود داشته باشد. به نظر مي رسد كه 

يكي از وظايف اين سازمان ها، مطالعه دقيق اين موضوع باشد.



35

شماره 157 و 158 - خـرداد و تيـر 1392

آزاد

و  است  بشر  چالش هاي  از  يكي  انرژي،  تأمين 
دسترسي به منابع انرژي قابل اتكا، از نگراني هاي 
هميشگي انسان بوده و ميزان مصرف انرزي يكي از 
نشانه هاي رشد اقتصادي و يا كاركرد اقتصادي هر 

كشور به شمار مي رود.
چندي پيش يكصد و پنجمين سالگرد پيدايش 
به  با توجه  را پشت سر گذاشتيم،  ايران  نفت در 
اهميت باالي صيانت از منابع نفت و گاز ايران و 
لزوم رعايت حقوق نسل هاي آينده, يافتن راهكاري 
مناسب براي كاهش مصرف سوخت و انرژي بسيار 

ضروري است.
با بومي سازي و توسعه دانش توليد سوخت هاي 
بخش  جايگزيني  زمينه  مي توان  تركيبي  و  پاك 
فراهم  را  فسيلي  سوخت هاي  از  چشمگيري 
و  فسيلي  سوخت هاي  ذخاير  بودن  محدود  كرد. 
آن  بر  را  كشورها  همه  تجديدناپذير،  انرژي هاي 
داشته تا تالش هايي را براي كشف منابع جايگزين 
زيست محيطي  آلودگي هاي  طرفي  از  كنند.  آغاز 
گلخانه اي  گازهاي  جبران ناپذير  خسارت هاي  و 
به ويژه دي اكسيدكربن، امكان استفاده از بايوديزل 
را توجيه پذير مي كند، زيرا با استفاده از بايوديزل, 
از انتشار حدود 20 درصد گاز دي اكسيدكربن در 

محيط زيست كاسته مي شود.

نتوانند  كه  كشورهايي  كيوتو،  پيمان  اساس  بر 
انتشار گاز دي اكسيدكربن خود را مديريت كنند، 
يافته، جيمه  انتشار  تن دي اكسيدكربن  هر  براي 
جاي  به  بايوديزل  انتخاب  بنابراين  شد.  خواهند 
سوخت هاي با منشاء فسيلي، يك انتخاب حساب 
شده و هوشمندانه است. در مقياس جهاني همه 
كشورهايي كه سوخت هاي فسيلي دارند، موضوع 
استفاده از سوخت هاي با منشاء گياهي را به شدت 
كشورهايي  ميان،  اين  در  كه  مي كنند  دنبال 
همچون برزيل، هند و چين به دليل امكان كشت 
براي  مناسب  روغني  دانه هاي  با  مختلف  گياهان 
عمل  كشورها  ديگر  از  موفق تر  بايوديزل,  توليد 

كرده اند.
در ايران با توجه به نوع اقليم، امكان استفاده از 
دانه هاي خوراكي مانند سويا، ذرت و آفتاب گردان 
بر  تمركز  رو  اين  از  ندارد،  وجود  برزيل  همچون 
مقرون  جاتروفا  مانند  غيرخوراكي  دانه هاي  روي 
اكنون در جنوب  به طوري كه  به صرفه تر است، 
كشورو در منطقه بندرعباس, پايلوت هايي از كشت 

گياه جاتروفا وجود دارد.
جاتروفا، گياهي است بسيار سمي، پرانرژي و با 
درصد روغن فراوان كه به هيچ وجه كاربرد خوراكي 
ندارد و از همه مهم تر در زمين هايي قابل كشت 

است كه ديگر گونه هاي كشاورزي خوراكي، قابليت 
كشت مناسبي ندارند و به اصطالح در زمين هاي 
لم يزرع قابل استحصال است؛ همچنين اين گياه 
حدود 50 سال عمر مي كند و نكته جالب اينكه 
اين گياه  از  برد؛  از همه اجزاي آن مي توان سود 
عالوه بر توليد بايوديزل، براي توليد سموم آفت كش 

طبيعي و نيز كود گياهي مي توان استفاده كرد.
سطح  مجري  به عنوان  نفت  صنعت  پژوهشگاه 
اول پژوهشي كه قطب زيست توده را در اختيار 
دارد، هم اكنون استفاده از دانه هاي روغني خوراكي 
و غيرخوراكي را در مقياس پايلوت عملياتي كرده و 
در حال تكميل دانش فني آن است. توسعه يافتن 
طرح توسعه تجاري و استفاده از سوخت گياهي به 

اجماع نهادهاي مرتبط و اراده ملي نياز دارد.
اميد است تحقق استفاده از سوخت گياهي در 
با مشاركت  بزرگ ملي  به عنوان يك طرح  كشور 
در  مربوط  سازمان هاي  همه  هم گرايي  و  فعال 
پخش  و  پااليش  شركت  همچون  عرصه  اين 
و  معدن  وزرات صنعت،  ايران،  نفتي  فرآورده هاي 
تجارت (در خودروسازي)، وزرات نيرو (در انرژي)، 
جهاد  وزارت  كشور)،  (دانشگاه هاي  علوم  وزارت 
كشاورزي و سازمان حفاظت از محيط زيست در 

كشور نهادينه شود.

رونق استفاده 
از سوخت 
گيــاهي 
نيـــــازمنـد 
عـــزم ملي  
اميرحسين هاشمى جاويد
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صنعت برق با قدمت چند دهه اي خود، به عنوان يكي از پيچيده ترين و عظيم ترين پروسه هاي ساخت 
دست بشر، به شمارمي رود كه نقش بسزايي درتوسعه پايدارهركشوري، ايفا مي كند. يكي ازاجزاء اصلي 

توسعه پايدار، توسعه اقتصادي است و صنعت برق ازپايه هاي اصلي توسعه اقتصادي محسوب مي شود.
در همين حال برخي فعاالن اين عرصه از توانايي صنعتگران برقي براي نقش آفريني در تحقق يك رشد 
8 درصدي در اقتصاد كشور سخن مي گويند. رشدي كه با اظهار تاسف بايد گفت سال هاي گذشته به داليل 
مختلف بسيار كند شده و حتي آمارهاي غيررسمي از نرخ رشد منفي آن سخن مي گويند. اين درحالي 
است كه در هر حوزه اي مي توان با بهره گيري از فعاالن آن عرصه، نسبت به توسعه فعاليت ها اقدام و در 

عين حال اهداف خصوصي سازي را نيز محقق نمود. 
در همين زمينه سنديكاي صنعت برق، به عنوان يكي از مهمترين نهادهاي غيردولتي توانسته در 
چندسال گذشته مفاهيم خوبي را جايگزين رفتار يكسويه دولت با بخش خصوصي كند. با اين حال هنوز به 

اذعان كارشناسان، راه درازي در اين خصوص وجود دارد. 

برق

روح اهللا حميديان

  فعــاالنفعــاالن
  بــرقيبــرقي
  به دنبالبه دنبال
  ايفــايايفــاي
  نقشينقشي
  فعالتـرفعالتـر

  در عرصهدر عرصه
  اقتصاداقتصاد

گيرافتاده اندرخم كوچه دولت 

براي  متخصص  نيروهاي  از  برخورداري 
ساخت تجهيزات

مديره  هيات  رئيس  اردكاني  شمس  علي  دكتر 
مهندسي  فني،  خدمات  صادركنندگان  اتحاديه 
صورت  دستاوردهاي  بيان  با  ايران  انرژي  وصنايع 
اخير  سال  سي  در  انرژي  صنعت  در  گرفته 
درصد   90 ساخت  توان  مي كند  خاطرنشان 
تجهيزات  درصد   70 و  نيروگاهي  تجهيزات 
درحالي  ايراني  متخصصان  سوي  از  پااليشگاهي 
است كه اين توان در دهه1340 تنها 10 درصد 
ارز  اواخرتامين  همين  تا  و  زمان  آن  در  كه  بود 
براي كاالهاي سرمايه اي و صنعتي با صادرات نفت 
وابستگي  موجب  ديدگاه,  اين  از  و  مي شد  تأمين 
با  وي  بود.  شده  بيگانه  صنعتي  منابع  به  كشور 
بيان اين كه با توجه به توان ساخت داخل، اكنون 
نبايد ساخت پااليشگاه و نيروگاه, وابسته به خام 
موفقيت  الزمه  اظهارداشت  شود  نفت  فروشي 
از  برخورداري  كشور،  در  خصوصي سازي  فرآيند 
نيروهاي متخصص براي ساخت تجهيزات، طراحي 

و مهندسي صنايع است.
اتاق  محيط زيست  و  انرژي  كميسيون  رئيس 
اقتصاد  به  نيازي  كه  مطلب  اين  بيان  با  بازرگاني 
و  دولتي ها  ازگسترش حضور شبه  نداريم،  دولتي 
دستگاه هاي عمومي در عرصه اقتصاد در پي مثله 
انتقاد كرد و توضيح  قانون خصوصي سازي  كردن 
مستقيم  طور  به  نحوي  به  كه  شركت هائي  داد 
سوي  از  دخالت  با  آنها  مديران  غيرمستقيم  و 
دستگاه هاي حاكميتي تعيين مي شوند, در واقع به 
معناي مثله كردن اقتصاد است. وي خصوصي سازي 
در صنعت برق را مورد اشاره قرار داد و گفت عدم 
پرداخت به موقع مطالبات پيمانكاران و سازندگان 
تجهيزات از سوي وزارت نيرو, منجر به از بين رفتن 
پوياترين  اضمحالل  و  پيمانكاران  اين  نقدينگي 

بخش اقتصاد كشورشده است.
پرداخت  عدم  همچنين  داد  ادامه  اردكاني 

مطالبات سرمايه گذاران واقعي در بخش خصوصي 
در توليد برق مانع ازتسويه بدهي آن ها به دولت 

شده است.

برنامه  يك  چارچوب  در  حركت  به  التزام 
همه جانبه

برق  صنعت  خصوصي  بخش  مديران  از  يكي 
كشورتصريح كرد:  رسيدن به پاسخ اين مسئله كه 
چگونه مي توان نقش موثرتري در اقتصاد كشور ايفا 
كرد و آن را وادار به حركت سريعتر كرد، با بررسي 
همه جانبه تمام حوزه هاي اقتصادي و صنعتي امكان 
پذير است اما صرفاً در حوزه صنعنت برق و با توجه 
به اطالعات اخذ شده از سنديكاي صنعت برق ايران،  
شركت هاي فعال درعرصه برق با فرض آماده بودن 
ساير شرايط، آماده ايفاي سهم موثري براي تحقق 

يك رشد اقتصادي تا حدود 8 درصد هستند. 
مهندس اميرمترجمي با بيان اين كه شركتهاي 
براي  چشمگيري  فرصت هاي  ايراني،  برقي  فعال 
حضور در بازارهاي داخلي و خارجي دارند، درخصوص 
ازتاثيرگذاري توسط  اين سطح  به  شرايط رسيدن 
شركت هاي برقي افزود  التزام به حركت در چارچوب 
از جمله  برنامه و سند چشم انداز، وفاق و همدلي 
شرايطي هستند كه در صورت محقق شدن آنها، 
همه ظرفيت هاي اجرائي و توليد بكار گرفته مي شوند 
و فرصت هاي جديد اشتغال ايجاد شده، پتانسيل ها 
براي تحقق  آمادگي  و  افزايش داده  را  قابليت ها  و 
اهداف بعدي، بيشتر و بيشتر مي شود. وي توانمندي 
شركت هاي داخلي را در حد مطلوب و قابل رقابت با 
شركت هاي خارجي ارزيابي كرد و درعين حال ياداور 
شد در تمام دنيا مرسوم است كه دولت ها, زمينه هاي 
الزم را براي گسترش حضور شركت هاي خصوصي 
در بازارهاي خارجي فراهم مي كنند و در ايران نيز 
دولت بايد بيشتر از گذشته، نسبت به اين امر اقدام 
كند زيرا هرچه برميزان اين امر افزوده شود، به طور 
حتم بر رونق اقتصاد داخلي افزوده خواهد شد. وي با 
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بيان اينكه انتظاربنده به عنوان يك صنعتگر در بخش 
تصريح  نيست،  تسهيالت  دريافت  تنها  غيردولتي، 
كرد خواست ما، فراهم شدن شرايطي براي رهايي 
شركت ها وفعاالن اقتصادي وبخش توليد ازگرداب 

قوانين دست وپاگير وپيچ و خم هاي قانوني است.
از  (يكي  فرانيرو  شركت  مديره  هيات  عضو  اين 
بيان  با  برق)  صنعت  سنديكاي  عضو  شركت هاي 
اين كه پيداكردن زمينه ها و عرصه هاي كاري بكر، 
فناوري هاي پيشرفته و ورود در عرصه هايي كه رقباي 
جمله  از  داشت،  خواهند  حضور  توانايي  كمتري 
راهبردهاي اصلي ما خواهد بود،  ادامه داد طبيعي 
است كه با گذشت زمان و پيشرفت فناوري، مباحث 
فراگير  سرعت  به  مواردي  در  و  مطرح  جديدي 
مي شود كه از جمله مثال هاي عيني آن را مي توان 
 Gas Insulated در بكارگيري پست هاي فشار قوي
Switchgear يا همان  GIS مشاهده كرد كه اكنون 

در كشور در حال استفاده است و به تدريج به سمت 
بومي شدن آن پيش مي رويم و شركت هاي داخلي 
نيز بايد به فناوري هاي جديدي از اين دست مجهز 
و خود را براي رقابت با شركت هاي خارجي، هرچه 
بهتر آماده كنند. اين فعال عرصه صنعت برق با بيان 
اين كه مجموعه هايي از اين دست در كشور بسيار 

هستند، خاطرنشان كرد با اين حال، همواره بخشي 
از نيروي فكري و انساني شركت هاي نوپا، درگير رفع 
معضالت بخش دولتي است در حالي كه مي توان 
بسياري از كارها را با سرعت بيشتر و هزينه كمتري 

انجام داد.

چترحمايت دولت گسترده تر شود
و  برق  صنعت  عرصه  ديگر  فعال  يك  همچنين 
الكترونيك نيز با اشاره به پيشرفت هاي فراوان حوزه 
صنعت برق كه همسو با ساير بخش هاي صنعتي 
كشور صورت گرفته، خاطرنشان مي كند گسترش 
فعاليت هايي از اين دست، نيازمند حمايت دولت و 

كاهش قوانين دست و پاگير اداري است.
قدرت اله صادقي با اشاره به ديگر توانمندي مهم 
صنعتگران ايراني در شبيه سازي تجهيزات صنعتي، 
اضافه كرد هم اكنون به همت جوانان و متخصصان 
و  اتوماسيون  سيستم هاي  درطراحي  ايراني، 
شبيه سازي تجهيزات صنعتي و ايجاد شبكه تأمين 
و ساخت قطعات، به خودكفايي كامل رسيده و از 
واردات بي نياز شده ايم. صادقي همچنين از خودكفايي 
ايران در طراحي نرم افزارهاي مرتبط با صنعت برق به 
ويژه انرژي هاي تجديدپذير خبر داد و تصريح كرد 

اين فعاليت ها در بخش خصوصي صورت مي گيرد. 
وي در عين حال خاطرنشان كرد شركت هاي فعال 
درعرصه اقتصادي به ويژه دربخش توليد، همچنان 

نيازمند چتر حمايتي دولت هستند.
نتيجه آنكه امروز به دشواري مي توان كشوري را 
يافت كه برنامه اي را براي واگذاري تمام يا بخشي از 
شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و يا سهيم كردن 
اين  وامورمالي  مالكيت  مديريت ،  در  بخش  اين 
شركت ها در پيش نگرفته باشد. ايجاد بستر حقوقي 
الزم براي مشاركت بخش خصوصي، تنظيم، نظارت 
ومديريت چرخه عمر از مهمترين مواردي هستند 
كه تأثير مستقيمي بر ريسك سرمايه گذاري و به 
دنبال آن ميزان مشاركت اين بخش در فعاليت هاي 
اقتصادي دارد و اين راهي است كه مسئووالن صنعت 
برق ايران نيز با وجود آنكه تاكنون نسبت به طي 
آن اقدام كرده اند اما برخي قوانين دست و پا گير 
دولتي و حتي دخالت هاي نابهجا و سپردن برخي 
تاسيسات به غير اهل آن، باعث شده تا ضربه هايي 
به اعتماد فعاالن بخش خصوصي فعال در صنعت  برق 
وارد شود.كاري كه بايد در دولت جديد به طور حتم 
رويكردي صحيح نسبت به آن در پيش گرفته  شده و 

واقع بينانه تر به آن نگريسته شود. 

برق
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نفت و گاز
صنعت

بن بست 
هدفمندي 
در كوچه 

صنعت
محمد عباسي

اخير  انتخابات  در  كليدى  سئواالت  از  يكي 
رياست جمهوري اين بود كه آيا قانون هدفمندي 
يارانه ها را اجرا مي كنيد؟. سوالي كه قريب به اتفاق 
نامزدها با اين استدالل كه چون قانون است، الزم 
االجراست، به آن پاسخ مثبت دادند ولي اغلب با 
گزينه البته روش اجرا اشكال دارد و نيازمند تغيير 

برخي رويه هاست، آن را مقيد كردند.
تورم زايي  بعد  اغلب  شده,  مطرح  مباحث  در 
يارانه هاي نقدي مد نظر بود، شايد بسياري بر اين 
باورند كه هدفمندشدن يارانه ها در بخش صنعت 
از  كمتر  آن  اهميت  ضريب  يا  بوده  موفقيت آميز 

ساير بخشهاست و كمتر نيازمند توجه است.
پيچيده تر  كمي  ماجرا  كه  رسد  مي  نظر  به  اما 
فرايند  اين  كه  است  اين  واقعيت  باشد.  اين  از 
يعني  نتيجه مشخص آن  به  نتوانسته  در صنعت 
بهينه سازي مصرف انرژي در بخش صنعت دست 
تداوم جدي رويه هاي گذشته  يابد و عمال شاهد 

بوده ايم.
براي بهبود شرايط مصرف انرژي در بخش صنعت 

دو الگو قابل ترسيم بود:
ورودي  مديريت  و  سهيمه  ايجاد  الف: 

حامل هاي انرژي به بخش صنعت 
مديريت  براي  قيمتي  ابزار  از  استفاده  ب: 

مصرف.
استوار  محور  اين  بر  يارانه ها  هدفمندي  فلسفه 
بود كه قرار است از ابزار قيمت براي تحقق اهداف 
بجز  كه  شده  ديده  نيز  عمل  در  و  شود  استفاده 
برخي صنايع بزرگ، در خصوص ساير بخش هاي 
با  نمي شود.  اعمال  فيزيكي  محدوديت  صنعت، 
توجه به اينكه اين اصل به صورت كالن پذيرفته 
بخش هاي  در  انرژي  حامل هاي  مصرف  كه  شده 
استاندارد  حد  از  باالتر  ايران  صنعت  مختلف 
با  كه  بود  آن  انتظار  است،  جهاني  متوسط)  (يا 
گران شدن حامل هاي انرژي (به زعم عده اي حركت 
به سمت واقعي شدن قيمت ها) مصرف حامل هاي 

انرژي كاهش يابد.

ابزارهاي بازار 
شايد بتوان اصلي ترين علت اين مشكل را عدم 
عملكرد  دانست. حكايت  اقتصاد  به حقايق  توجه 
در حوزه بهينه سازي مصرف در ايران مانند ترك 
به  است  جايگزين  ماده  يك  از  استفاده  با  اعتياد 
ماده  به  بعد  دوره هاي  در  معتاد,  فرد  كه  نحوي 

جايگزين، معتاد شده است.
از همان زمان كه بحث بهينه سازي مصرف شروع 
براي  به صنايع  ماجراي كمك هاي مستقيم  شد، 
طي كردن دوره گذار شروع شد. نكته حائز اهميت 
آن است كه اين رويه در سال هاي بعد به يك الزام 

غير قابل انكار مبدل شد.
در ماده 134 قانون پنجم توسعه، به منظور اعمال 
صرفه جويي، تشويق و حمايت از مصرف كنندگان 
الگوي مصرف  اصالح  و  راستاي منطقي كردن  در 
انرژي و برق، حفظ ذخائر انرژي كشور و حفاظت 
و  نفت  نيرو،  وزارت خانه هاي  به  محيط زيست  از 
صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شده نسبت به 
اعمال مشوق هاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف 
توليد  هم چنين  و  انرژي  مصرف  بهينه سازي  و 
محصوالت كم مصرف و با استاندارد باال اقدام كنند.

شده  قيد  ماده  همين  در  كه  است  آن  جالب   
كه  ماده  اين  اجراي  نياز  مورد  مالي  منابع  كه 
اول  سال  پايان  تا  حداكثر  بايد  آن  دستورالعمل 
محل  از  برسد  اقتصاد  شوراي  تصويب  به  برنامه 
يارانه ها،  قانون هدفمندي  از اجراي  وجوه حاصل 
وزارت خانه هاي  تابعه  شركت هاي  داخلي  منابع 
مذكور و يا فروش نيروگاه و ساير دارايي ها از جمله 
سهم الشركه  و  سهام  غيرمنقول،  و  منقول  اموال 
وزارت نيرو و شركت هاي تابعه آن در قالب بودجه 

سنواتي تامين شود.

مصرف و شدت 
رخ  اتفاق  اين  ايا  كه  است  آن  جدي  سوال  اما 
منتشر  گزارش  اين  در  شايد  جواب  است؟  داده 
شده مستتر باشد كه «بررسي هاي انجام شده نشان 
مي دهد كه شدت مصرف انرژي در بخش صنعت 
ايران بر حسب ارزش افزوده بيش از اين معيار در 

سطح جهان است.»

در  كارايي  عدم  اين  اساسي  هاي  علت  از  يكي 
بهره وري  بررسي  است.  راندمان  و  كارايي  حوزه 
نسبت  عنوان يك شاخص در خصوص  به  انرژي 
ارزش افزوده به ارزش انرژي، طي سال هاي مختلف 
نشان دهنده آن است كه اين شاخص در بستر زمان 
يك روند با ثبات را طي نكرده است (جدول شماره 
در  مختلفي   الگوهاي  مي رسد  نظر  به  و  يك) 
خصوص آن موثر بوده كه با توجه به ثبات نسبي 
قيمت حامل هاي انرژي در سال هاي مختلف،  هر 
متغيرهاي  تاثير  تحت  خود  الگوها  اين  از   يك 

مختلفي بوده است.

الگوي قيمتي جديد و مشكل قديمي 
نتايج  نتواند  مصوب  قوانين  مجموعه  كه  زماني 
الزم را در پي داشته باشد، به طور طبيعي سيستم 
در پي چاره جويي برمي آيد و طبيعي است كه اگر 
الگوي شناخت درست انتخاب نشده باشد، باز هم 

نتايج معكوس حاصل مي شود.
صنايع  نتوانست  قيمتي  سياست  آنكه  از  بعد 
بحث  سازد،  مجاب  متعارف  مصرف  به  نسبت  را 
جريمه هاي مصرف با الگوي قيمت مضاعف (سقف 
مصرف براي قميت پايه) در دستور كار قرار گرفت. 
در روزهاي پاياني بهمن  سال گذشته، مديرعامل 
تشريخ  با  سوخت  مصرف  بهينه سازي  شركت 
جزئيات تعيين سهميه سوخت و انرژي براي 29 
صنايع  تمامي  كرد  اعالم  كشور  انرژي بر  صنعت 
شده  تعريف  الگوهاي  از  بيش  كه  احداثي  جديد 
انرژي مصرف كنند، بايد هزينه مازاد انرژي خود را 

با قيمت هاي بين المللي پرداخت كنند.
براساس آنچه كه  مديرعامل شركت بهينه سازي 
متوسط  طور  به  كرده   عنوان  سوخت  مصرف 
ساالنه معادل 60 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي در 
صنايع عمده و نيروگاه هاي كشور  انرژي مصرف 
مصرف  جديد  معيارهاي  صورتي كه  در  مي شود، 
اعمال شود,  اين واحدها  توليد در  ازاي  به  انرژي 
ساالنه معادل 16 ميليارد مترمكعب در مصرف گاز 

صرفه جويي خواهد شد.
نكته قابل توجه آن است كه در تعريف صنايع 
انرژي بر، قيد مصرف فارغ از حجم توليد محصول 
است و به طورطبيعي راندمان در اين دسته بندي 
جايي ندارد. در تعريف اعالم شده آمده هر واحد 
متر معكب  پنج هزار  از  بيش  صنعتي كه ساالنه 
انرژي مصرف كند, جز صنايع  معادل گازطبيعي 

انرژي بر دسته بندي مي شود.

قدرت تمام كننده عاقله
دو نكته اساسي در تعامل با صنايع بايد مد نظر 

جدي قرار گيرد:
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صنعت
الف: مديريت محتوايي و علمي آنها 

ب: اجراي نمودن مباحث مطرح شده.
شايد كمي تعجب آور باشد اما واقعيت آن است 
يك  ابتدا  كه  هستيم  آن  شاهد  سالهاست  كه 
از  بعد  و  مي شود  آغاز  توليدي  يا  اجرايي  برنامه 
آن، آيين نامه ها و مصوبه هاي ضروري آن تصويب 
به شدت  صنعت  بخش  در  كاستي  اين  مي شوند. 

مشهود است.
از  خودروها  سوزشدن  ازگاز  بعد  مثال  براي 
خبر  اين  شنيدن  آن،  از  قبل  و  سال هاي 1380 
تصويب  به  سال 1390  در  مصرف  استاندارد  كه 
بايد  ابتدا  كه  است  غيرمنطقي  قدري  به  رسيده, 

صحت خبر را به دقت بررسي كنيم.
بهمن ماه سال 1390، استاندارد مصرف سوخت 
اصلي  كارگروه  تصويب  به  گازسوز  خودروهاي 
تدوين معيار مصرف سوخت خودروها متشكل از 
نمايندگان وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت صنعت، 
و  ايران  استاندارد  ملي  سازمان  تجارت،  و  معدن 
سازمان حفاظت محيط زيست رسيد. به گفته مدير 
انرژي در بخش حمل و نقل شركت  بهينه سازي 
بهينه سازي مصرف سوخت (بهمن 1391) پيش 
براي كنترل مصرف سوخت  اين هيچ معياري  از 
خودروهاي گازسوز وجود نداشت. اين موضوع در 
رشد مصرف انرژي و افزايش آاليندگي كالن شهرها 
تصويب  و  تدوين  با  تا  شد  سعي  و  بوده  موثر 
استاندارد ملي مصرف سوخت خودروهاى گازسوز، 

اين نقيصه برطرف شود.
نكته بعدي مديريت موثر با قاطعيت اجرايي الزم 
است. اگر نخواهيم از عباراتي مانند مافيا يا قدرت 
تماميت خواه (كه بار حقوقي دارد) استفاده كنيم، 
مي توان گفت نشانه هايي مشاهده مي شود كه به 
دليلي برخي عناصر موثر در بازار اجازه نمي دهند 
كه قوانين و آيين نامه هاي مصوب به صورت كامل 

اجرا شوند.
اين امر باعث شده كه در عمل نيز كمتر شاهد 
(جدول  صرفه جويي  اولويت هاي  براساس  اجرا 
باشيم.  مختلف  صنايع  خصوص  در   (2 شماره 
براي مثال روايت هاي مختلفي از حكايت ممانعت 
از شماره گذاري خوردهاي فاقد استاندارد يورو 4  
مطرح است اما دليل هرچه باشد حقيقت آن است 

كه هنوز اين خودروها در حال توليد مى باشند.
تقريبا  رويه  يك  فرايند  اين  آنكه  توجه  جالب 
گذشته   سال  زمستان  در  است.  شده  مرسوم 
(دي ماه ) شركت بهينه سازي مصرف سوخت از 
تعويق اجراي استاندارد معيار مصرف خودروهاي 
بود  قرار  آنكه  قابل توجه  نكته  گازسوز خبر داد. 

اين استاندارد از مهرماه اجرايي شده باشد.
وجود  يا  و  توليدي  بخشهاي  در  انحصار  وجود 

و  تعطيلي  احتمال  همچون  قرمزي  خطوط 
گسترش بيكاري باعث مي شود كه مديران كمتر 

ريسك فشار بر صنايع را بپذيرند.
  

 نشان و علت ناكارآمدي
به  مي شود  مطرح  ناكارآمدي  بحث  كه  زماني 
بيان شود كه  است كه  نيازمند آن  طور طبيعي 
اين  است.  بوده  درصد  چند  تحقق  عدم  ميزان 
جمله  از  مختلف  داليل  به  كه  است  درحالي 
خود  (كه  دولتي  سيستم  دست  آماردر  انحصار 
مجري طرح نيز هست) و عدم اطمينان نسبي به 
آنچه كه اعالم مي شود، نمي توان عدد مشخصي 

را بيان كرد.
مصرف  ميزان  تحليل  و  عام  بررسي هاي  اما 
اگر  كه  است  آن  دهنده  نشان  صنايع  در  انرژي 
را  يارانه ها  هدفمندي  اهداف  مهمترين  از  يكي 
اصالح الگوي مصرف انرژي بدانيم،  اين موضوع 
محقق  مختلف)  كارايي  (با  مختلف  صنايع  در 
بود  مشهود  صنايع  رفتار  در  آنچه  است.  نشده 
آن است كه اغلب اين صنايع توانستند سياست 
قيمتي را به سمت مصرف كننده انعكاس دهند و 
عمال هزينه  هاي ناشي از افزايش قيمت تمام شده 
را به مصرف كننده منتقل نمايند.نوع رفتار(ميزان 
مصرف انرژي و تحول تكنولوژيكي) در كنار زمان 
عكس العمل قيمتي صنايع نشان دهنده آن است 
انرژي  افزايش قيمت حامل هاي  كه بخش اعظم 
به مصرف كننده منتقل شده كه به طور منطقي 
كه  درحالي  است.  نبوده  سياست گذار  خواسته 
داشت  تالش  سياست گذار  و  اقتصادي  برنامه ريز 
انرژي  حامل هاي  مصرف  قيمتي،  سياست  با  كه 
با  توانستد  صنايع  دهد،  كاهش  صنايع  در  را 
خالي  شانه  فشار  اين  زير  از  مختلف  روش هاي 

كنند. ازجمله:
ايجاد  و  عرضه  عدم  ابزار  با  قيمت  افزايش   .1

تورم ناشي از فشار تقاضا
2. استفاده از واسطه ها در بازار عرضه

3. عرضه محصوالت در بسته بندي هاي گذشته 
و قيمت گذشته ولي با حجم محصول كمتر 

كاهش  يا  حذف  و  عرضه  سبد  در  تغيير   .4
محصوالت ارزانتر 

طبيعي است كه در صورت ادامه سياست قيمتي 
رويه هاي  در  چنداني  تفاوت  كنوني،  فضاي  در 
مي رسد  نظر  به  و  شد  نخواهد  مشاهده  مصرف 
چتر  بازار،  در  چندجانبه  انحصار  چون  عواملي 
از  نگرفتن  بهره  و  واردات  منع  از  ناشي  حمايتي 
ابزارهايي مانند ماليات آاليندگي، عدم توجه عملي 
به قوانين و شاخص هاي محيط زيستي ... از جمله 

نقاط ضعف اصلي عدم تحقق اين اهداف هستند.

جدول 1- شاخص بهره  وري انرژي: از سال 
1376 تا 1389

(هزار ريال به ازاي يك بشكه)
ارزش سال
526 1376
538 1377
518 1378
513 1379
515 1380
513 1381
523 1382
510 1383
589 1384
512 1385
501 1386
498 1387
489 1388
517 1389

مأخذ: ترازنامه انرژي، وزارت نيرو، معاونت امور برق 
و انرژي

جدول 2- پتانسيل صرفه جويي در مصرف 
(برآورد شده توسط شركت بهينه  سازي 

مصرف سوخت)
پتانسيل صرفه جويي 

نسبت به معيار
(درصد)

صنعت

8 شيشه
23 قند و شكر
25 روغن نباتى
27 الستيك
19 آجر

8  كاشى و
سراميك

1 سيمان
23 گچ
30 آهك
18 آهن و فوالد
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گزارش

مصرف انرژي در ايران
گفت وگو از شيرين يزداني
امروزه انرژي در كنار سرمايه و نيروي انساني، به عنوان يكي از عوامل اصلي توليد به شمار مي رود؛ در ايران نيز بي ترديد انرژي به ويژه نفت 
و گاز، نقش بسزايي در پيشرفت و توسعه كشور دارد، بنابراين تدوين راهبردهاي مناسب براي استفاده و تخصيص بهينه انرژي در كنار 

فرهنگ سازي و اطالع رساني درباره نحوه صحيح مصرف انرژي، از مسائل مهمي است كه بايد به طور جدي به آن توجه شود.
نخستين روز خردادماه مصادف بود با روز بهره وري و بهينه سازي مصرف ، به همين منظور براي بررسي آخرين وضعيت بهينه سازي مصرف 

انرژي با عباس كاظمي؛ مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت گفت وگويي انجام داده ايم كه در ادامه مي  خوانيد:

اقتصاد انرژي: يكي از شاخص هاي اصلي در 
حوزه بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي، 
را  شاخص  اين  است،  انرژي  مصرف  شدت 
به آن  آمارها مربوط  و آخرين  تعريف كنيد 
با ديگر كشورهاي دنيا مقايسه  را  ايران  در 

كنيد؟
(يك  انرژي  مصرف  مقدار  نسبت  كاظمي:   
تن معادل نفت خام) به ازاي يك هزار دالر توليد 
انرژي  مصرف  شدت   ،(GDP) داخلي  ناخالص 
است؛ به زبان ديگر، آن حجم از انرژي كه براي 
ارزش صرف مي شود، شدت  توليد يك هزار دالر 
مصرف انرژي نام دارد. ميزان شدت مصرف انرژي 
و  دارد  معكوس  رابطه  انرژي،  كارآيي  عدم  با 
متأسفانه شدت مصرف انرژي در ايران چهار برابر 

ميانگين جهاني است.
انرژي   بي توجهي به حوزه بهينه سازي مصرف 
اصلي  علت  هاي  از  يكي  مي توان  را  بهره وري  و 
انرژي  عدم مطلوب بودن وضعيت شدت مصرف 
قيمت حامل هاي  بودن  پايين  برشمرد.  ايران  در 
به حوزه  بي توجهي  علت هاي  ديگر  از  نيز  انرژي 

در  مسئله  اين  كه  مي رود  شمار  به  بهينه سازي 
طراحي سيستم صنايع قديمي كه انرژي بيشتري 
از حد استاندارد مصرف مي كنند، به خوبي نمايان 

است.
پيش از سال 1352 قيمت يك بشكه نفت خام 
غربي  كشورهاي  ايران،  عالوه  بر  بود،  دالر   1/8
نيز به بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي توجه 
جدي نداشتند. پس از بروز بحران انرژي در سال 
و  انرژي  بهره وري  به  غربي  كشورهاي   ،1352
در  را  آن  و  كردند  توجه  آن  بهينه سازي مصرف 
و  دادند  قرار  خود  كالن  برنامه ريزي هاي  اولويت 
توانستند  سال  چند  طول  در  تنها  آن  دنبال  به 
راهبردهاي  مناسب،  سياست هاي  اتخاذ  با 
قيمتي، وضع قوانين الزم و بكارگيري روش هاي 
گوناگون از جمله ماليات انرژي و كاهش مصارف 
كنند،  بهينه  را  خود  انرژي  مصرف  انرژي،  ويژه 
اين در حالي بود كه در زمان مشابه، به مصرف 
تعلق  يارانه  ما  كشور  در  انرژي  حامل هاي 
مي گرفت و در يك اشتباه تاريخي، قيمت انرژي 
براي سال ها ثابت باقي ماند. روسيه با جغرافياي 

از  بهره گيري  با  توانست  خود  سردسير  و  پهناور 
راهكارهاي بهينه سازي و بهره وري مصرف انرژي 
را  انرژي خود  در مدت 10 سال، شدت مصرف 
مصرف  كاهش  بنابراين  دهد؛  كاهش  نصف  به 
در  كارآمد  اجراي سياست هاي  و  اتخاذ  با  انرژي 
ايران نيز در كوتاه مدت جواب مي دهد، اما تحقق 
اجرايي،  دستگاه هاي  هماهنگي  و  اراده  امر  اين 

قانون گذاري و حتي امنيتي را مي طلبد.

سطوح 7 گانه برچسب انرژي 
به 3 سطح كاهش مي يابد 

بهينه سازي  و  بهره وري  آيا  انرژي:  اقتصاد 
مصرف انرژي در صنعت نفت ايران با سابقه 
با  دارد؟  تناسب  آن  ساله  يكصد  از  بيش 
توجه به اينكه ايران يكي از قطب هاي توليد 
و مصرف انرژي در جهان است، آيا متناسب 
و  تخصص  و  دانش  حوزه  در  جايگاه  اين  با 
تجربه بهره وري و بهينه سازي انرژي به رشد 

و بلوغ و توانمندي رسيده است؟
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و  نفت  وزارتخانه هاي  كاظمي:   
اساسنامه هايشان  با  مطابق  گذشته  در  نيرو 

انرژي  عرضه  اقتصاد  و  امنيت  حوزه  به  فقط 
نيزمتولي  سازماني  هيچ  و  داشته اند  توجه 

تقاضاي انرژي و بهره وري نبود تا اينكه مجلس 
در برنامه سوم و چهارم توسعه در ماده 121 به 
حوزه تقاضاي انرژي توجه و وزارت نفت را موظف 
تا استانداردهاي الزم در زمينه بهينه سازي  كرد 
مصرف انرژي را براي توليدكنندگان لوازم خانگي، 
تدوين و  انرژي بر،  خودروها، كارخانه ها و صنايع 

اجرايي كند.

مترو در جابه جايي مسافر 
20 برابر بهينه تر از تاكسي انرژي 

مصرف مي كند 
شوراي  مجلس  كه  بود   1389 سال  اواخر 
الگوي  نام «اصالح  به  اسالمي قانون 75 ماده اي 
بر  قانون  اين  را تصويب كرد كه  انرژي»  مصرف 
انرژي هاي  توسعه  و  انرژي  بهره وري  افزايش 
اين   9 ماده  اساس  بر  داشت.  تأكيد  تجديد پذير 
اساسنامه شركت  قانون، وزارت نفت مكلف شد، 
و مديريت  را اصالح  بهينه سازي مصرف سوخت 

تقاضا را به اساسنامه بيافزايد.
با اصالح قانون الگوي مصرف از سوي مجلس، 
وزارت نفت عالوه  بر عرضه،  به مديريت تقاضا نيز 
مكلف شده است و بر اساس ماده 9 اين قانون، 
در اين زمينه وظايف مشخصي را بر عهده دارد؛ 
با  مرتبط  سياست هاي  اجراي  و  تقاضا  مديريت 
بهينه سازي مصرف سوخت در بخش هاي مختلف 
درازمدت  هزينه هاي  كاهش  جمله  از  مصرف 

حاصل از تقاضاي انرژي، كمك به توسعه كاربرد 
تدوين  انرژي،  تبديل  نوين  فناوري هاي  انواع 
با  مرتبط  دستورالعمل هاي  و  ضوابط  معيارها، 
اقتصادي  جايگزيني  انرژي،  مصرف  بهينه سازي 
حامل هاي انرژي همراه با توسعه بكارگيري 
ظرفيت هاي محلي انرژي هاي فسيلي 
و انرژي هاي تجديدپذير، پيشنهاد 
وظايف  و  اساسنامه  اصالح 
مصرف  بهينه سازي  شركت 
سوخت، مجموعه برنامه هايي 
بايد  نفت  وزارت  كه  است 
به  تصويب  براي  و  تهيه 

هيئت وزيران ارائه مي كرد.
دستيابي به اين اهدف مستلزم 
وزارتخانه هايي  نزديك  همكاري 
همچون كشور، راه و شهرسازي، 

كشاورزي، نفت و نيرو است.

هم اكنون  انرژي:  اقتصاد 
بهينه سازي  و  بهره وري 
با  ايران  در  انرژي  مصرف 
روبه رو  چالش هايي  چه 
عملي  راهكارهاي  است؟ 
كردن  برطرف  براي 
اين  در  نيازها  و  چالش ها 

حوزه چيست؟
راندمان  كاظمي:   
دستگاه هاي  پايين  بسيار 
همچون  انرژي  مصرف كننده 
گرمايشي  وسايل  خودروها، 
همچنين  و  سرمايشي  و 
واحدهاي  باالي  مصرف 
مصرف  انرژي بر،  توليدي 
غيرمنطقي  و  افسارگسيخته 
و  خانگي  بخش  مصرفانه  و 
چالش ها  اصلي ترين  تجاري، 
مصرف  بهينه سازي  حوزه  در 
مي روند. شمار  به  انرژي 

در  به ويژه  ساختمان ها 
و  بيشترين  خانگي  بخش 
مسرفانه ترين مصرف انرژي را 
مترمربع  هر  ازاي  به  و  دارند 
از ساختمان ساالنه 500 كيلو 
انرژي  سال  در  ساعت  وات 
مصرف مي كنند، اين در حالي 
عضو  كشورهاي  در  كه  است 
ساختمان ها  اروپا،  اتحاديه 
كيلو   30 ساالنه  مصرف  به 

شمال  كشورهاي  در  و  مترمربع  در  ساعت  وات 
 25 به  هستند)  سردسير  كشورهايي  (كه  اروپا 
الزام شده اند. مترمربع   هر  در  وات ساعت  كيلو 

مصرف  منطقي  فرهنگي  الگوي  نبود  عالوه  بر 
هدرروي  در  اصلي  علت هاي  از  يكي  جامعه،  در 
انرژي در ساختمان ها، به علت پياده نشدن صحيح 
ايران  ساختمان هاي  در  انرژي  مهندسي  اصول 
است. اميدواريم با اجراي دقيق مبحث 19 قانون 
انرژي در  مقررات ملي ساختمان، شدت مصرف 
ساختمان هاي ايران از 500 كيلو وات ساعت در 
سال به 180 كيلو وات ساعت كاهش يابد و براي 
اجراي اين قانون، حمايت و همكاري شهرداري ها 

و وزارت راه و شهرسازي ضروري است. 
در  انرژي  مصرف  شدت  ميانگين  هم اكنون 
وات  كيلو   100 اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاي 
ساعت است كه قرار است به 60 كيلو وات ساعت 
در هر مترمربع كاهش يابد؛ اين در حالي است كه 
هم اكنون ساختمان هايي در اروپا ساخته مي شود 
انرژي  ساعت  وات  كيلو   30 مترمربع  هر  در  كه 

مصرف مي كنند.

اقتصاد انرژي: مصرف انرژي و بهينه سازي 
آن در بخش حمل و نقل چه وضعيتي دارد؟

با  مسافر  نفر  يك  جابه جايي  براي  كاظمي:   
خودروي سواري شخصي 2800، تاكسي 2200، 
ميني بوس 800، اتوبوس 600 و مترو 120 كيلو 
مي شود،  مصرف  متوسط  طور  به  انرژي  ژول 
و  حمل  توسعه  اهميت  ارقام  اين  مشاهده  با 
مصرف  يعني  است؛  نمايان  خوبي  به  ريلي  نقل 
يك  حدود  مسافر  جابجائي  براي  مترو  انرژي 
يكي  رو،  اين  از  است،  سواري  و  تاكسي   بيستم 
از بخش هاي كه مي تواند در بهينه سازي مصرف 
بهره وري  افزايش  و  زيست  محيط  بهبود  انرژي، 
نقل  و  باشد، توسعه حمل  انرژي در كشور مؤثر 
ريلي برقي است. دولت بايد به تأمين بودجه براي 
توسعه حمل و نقل ريلي برقي بيشتر توجه كند و 
با حمايت از شهرداري ها، اجراي آن را در اوليوت 

قرار دهد.
متأسفانه با وجود اينكه گسترش خطوط ريلي 
به ويژه برقي، صرفه اقتصادي بسياري دارد، كشور 
ما در اين زمينه نسبت به استانداردهاي جهاني 
عقب است و در سطح مطلوبي قرار ندارد. بررسي 
آمار خطوط ريلي در كشورهاي مختلف با در نظر 
خطوط  طول  نسبت  مانند  شاخص هايي  گرفتن 
به  نسبت  خطوط  طول  و  جمعيت  كل  به  ريلي 
ريلي  طول  خطوط  مي دهد،  نشان  جمعيت، 
ميانگين  از  كمتر  بسيار  ايران  در  شده  ساخته 

جهاني است.

گزارش
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گزارش
به منظور بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي در 
سال 1379 كه آغاز برنامه سوم توسعه اقتصادي 
سواري  خودروهاي  براي  استاندارد  چهار  بود، 
سنگين  خودروهاي  موتورسيكلت،  بنزيني، 
اقدام هاي  با  و  شد  تدوين  گازسوز  و  ديزلي 
بخش  در  سوخت  مصرف  بهينه سازي  شركت 
حمل و نقل ميانگين مصرف خودروهاي بنزيني 
ليتر در هر 100 كيلومتر  از 10/5  توليد داخل 
پيمايش به 8/6 ليتر رسيد كه اين مهم به دليل 
نظارت و كمك بالعوض وزارت نفت براي خروج 
خط پرمصرف پيكان بوده و تا پايان برنامه پنجم 
مي شود  پيش بيني  نيز  كشور  اقتصادي  توسعه 

اين ميزان به هفت ليتر برسد.

 ايراني ها 5 برابر بيشتر از 
اروپايي ها  انرژي مصرف مي كنند

انرژي  كاهش مصرف  براي  انرژي:  اقتصاد 
در بخش صنعت چه برنامه ها و راهكارهايي 

را ارائه كرده ايد و عملي شده است؟
ايران، صنايعي  در  انرژي بر  كاظمي: صنايع   
هستند كه ساالنه بيش از پنج مگاوات برق و يا 
دارند  مصرف  گاز  مترمكعب  ميليون  پنج  حدود 
كه اين ميزان بسيار فراتراز استانداردهاي جهاني 
انرژي  و كاهش مصرف  بهينه سازي  براي  است؛ 
مصرف  بهينه سازي  شركت  پرمصرف،  صنايع 
(كارخانه هاي  انرژي بر  صنعت   34 براي  سوخت 

فوالد، سيمان، شيشه، فر و آلياژ و ...) استاندارد 
اين  اساس  بر  و  كرده  تدوين  انرژي  مصرف 
استاندارد صنايع تازه تأسيس براي فعاليت خود 

موظفند از وزارت نفت تأييديه سوخت بگيرند.
به  خود  بالعوض  كمك  با  مي تواند  دولت 
صنايعي كه سيستم هاي قديمي دارند، آنها را در 
استقرار فناوري و سيستم هاي جديد كم مصرف 
تا  را  بخش  اين  در  انرژي  مصرف  و  كند  كمك 
قانون هدفمند  حد چشمگيري كاهش دهد. در 
درصد   30 كه   بود  شده  مقرر  يارانه ها  كردن 
به   يارانه ها  هدفمندي  از  حاصل  درآمدهاي  از 
انرژي بر اختصاص  نوسازي سيستم كارخانه هاي 
نشده  امر محقق  اين  تاكنون  متأسفانه  اما  يابد، 
شده،  انجام  برنامه ريزي هاي  اساس  بر  است. 
تومان  ميليارد  هزار  چهار  امسال   است  قرار 
يارانه ها  هدفمندي  از  حاصل  درآمدهاي  از 
تا  يابد  اختصاص  قديمي  كارخانه هاي  به 
سيستم هاي قديمي و مستهلك را اصالح نموده 

و راندمان خود را افزايش دهند.

لوازم  از  دسته  آن  توليد  انرژي:  اقتصاد 
و  باال  انرژي  مصرف  كه  داخلي  خانگي 
كه  مي دهد  نشان  دارند،  غيراستانداردي 
سيستم هاي نظارت بر اجراي استانداردها 
افزايش  براي  كرده اند،  عمل  ضعيف 
مصرف  كاهش  از  جلوگيري  و  بهره وري 
كار  دستور  در  اقدام هايي  چه  انرژي 

قرار  سوخت  مصرف  بهينه سازي  شركت 
دارد؟

صنايع  در  انرژي  مصرف  مديريت  كاظمي:   
توليدي و نظارت بر آن، در حيطه وظايف وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است، به همين منظور 
استانداردهاي  رعايت  به  بايد  وزارتخانه  اين 
كم مصرف  محصوالت  توليد  در  شده  تدوين 
دقت  بيشتر  صنعتي)  و  خانگي  (خودرو،لوازم 

كند.
استانداردهاي تدوين شده براي وسايل خانگي 
سوخت،  مصرف  بهينه سازي  شركت  سوي  از 
  G تا   A سطح  از  انرژي  برچسب هاي  شامل 
است. اين استانداردها بر اساس برنامه ريزي هاي 
اقتصادي  توسعه  پنجم  برنامه  پايان  تا  پيشين 
كشور با حذف سه سطح آخر كه مصرف انرژي 
 A بيشتري ازسه سطح نخست دارند، به سطوح
در  امر  اين  تحقق  C محدود مي شوند كه  و   ،B
گرو اهتمام و حمايت هاي دولت است. هم اكنون 
مجوز   A انرژي  برچسب   با  خانگي  وسايل 
توليدكنندگان  و  دارند  را  كشور  به  شدن  وارد 
توليد   1394 سال  تا  دارند  فرصت  نيز  داخلي 
ارتقا   C برچسب  دست كم  دريافت  به  را  خود 
همه  عزم  به  انرزي  مصرف  بهينه سازي  دهند. 
اراده همگاني در مجموعه دستگاه هاي  و  جانبه 
صحيح  اجراي  راستا  اين  در  و  دارد  نياز  كشور 
به  دستيابي  براي  انرژي  مصرف  استانداردهاي 

اهداف سند چشم انداز ضروري است.
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 استفــاده از
 فــرصت ها و
 ظـرفيت هاي

 اقتصادي كشور
 تــركيـه در

 توسعه كسب و
 كار بنگاه هاي
 اقتصـادي و

 توسعه اقتصادي
 استـان هاي
كشـورمان

آقاي مجيد قاسمي مديركل دفتر راهبردي تجارت ايران و تركيه، سخنران 
اول همايش دررابطه با نحوه شكل گيري دفتر راهبردي تجارت ايران و تركيه 
به تحوالت سياسي و اقتصادي منطقه، انعقاد تفاهم نامه منعقده ميان و ايران 
و تركيه مبني بر افزايش حجم مبادالت بازرگاني تا سطح 30 ميليارد دالر 
هدايت  بر  مبني  غيرنفتي  صادرات  دستورالعمل   9 ماده  بند ب  و  سال  در 
صادرات از استان ها و نقش استانداري ها در مديريت و نظارت بر امور بازرگاني 
و همچنين اعالم رسمي راه اندازي دفتر راهبردي تجارت ايران و تركيه توسط 

استاندار وقت قم اشاره كردند .     
آقاي قاسمي اعالم نمودند كه همايش فعلي صرفا براي معرفي دفتر و اعالم 
و مبتكرانه در حوزه هاي كالن  از رهيافت هاي كامال جديد  استفاده  رسمي 
اقتصادي و مديريتي به ويژه در حوزه روابط اقتصادي با كشورهاي دوست و 
مسلمان جهت استفاده حداكثري از فرصت ها و ظرفيت هاي متقابل در راستاي 
تحقق مفاد تفاهم نامه  هاي اقتصادي منعقده و همچنين توسعه كسب و كار 
بنگاه  هاي اقتصادي و توسعه اقتصادي كشورمان مي باشد و در آينده نزديك، 
همايش هاي تخصصي درزمينه هاي مرتبط، با حضور دست اندركاران ذيربط 

برگزار خواهد شد.             
در ادامه همايش آقاي كورش آقاخاني معاون طرح و برنامه ريزي دفتر راهبردي 
تجارت ايران و تركيه، به سخنراني پرداختند. مشاراليه با اشاره به تاليفات اخير 
به عنوان رهيافت  بيوماژوالر»  خود تحت عنوان «ماژوالريسم و سازمان هاي 
جديدي در مقابل شيوه هاي مديريت متمركز و غيرمتمركز و احزاب اقتصادي 
و سازمان هاي اقتصادي جامعه  گرا به عنوان رهيافتي نوين در مقابل اقتصادهاي 
اقتصاد  اين نكته اشاره كردند كه مشكل  به  اقتصاد دولتي  بازار و  بر  مبتني 
كشورهاي توسعه نيافته، نه در حوزه اقتصاد، بلكه در مديريت كالن منابع و عدم 
توانائي اين كشورها در تبديل منابع انساني به سرمايه هاي انساني است. هيچكدام 
از كشورهاي توسعه نيافته با بيش از يك قرن تالش نتوانسته اند اسرار تبديل 
منابع انساني به سرمايه  هاي انساني در جامعه خود را كشف و در نظام اقتصادي 

متبوعه مورد استفاده قرار دهند.       
ايشان در وضعيت فعلي طرح پيشنهادي دفتر راهبردي تجارت ايران و تركيه  
تحت عنوان طرح شهاب (شبكه هدايت امور بازرگاني) را به مثابه پل عبوري 
بر روي وضعيت نابسامان بنگاه هاي اقتصادي در حوزه استفاده از ظرفيت هاي 
اقتصادي تركيه در توسعه اقتصادي كشورمان معرفي اشاره كردند. ايشان بعد 
از ارائه مقدماتي در مورد سرمايه هاي انساني, به توضيح طرح شهاب پرداختند.    

با توجه به ضيق وقت بخش هائي از آن اين طرح به اجمال مورد اشاره قرار 
گرفت و قرار شد تا مطالب مورد نظر به طور مشروح طي يك گزارش كتبي 
به اطالع مدعوين و ساير مسئوالني كه به دليل عدم گنجايش سالن همايش, 

موفق به حضور در همايش نشدند، رسانده شود.  

گزارش عمومي همايش
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گزارش
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي:

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي عرضه سهام هلدينگ در بورس را نشانه مصمم بودن ايران در اجرايي شدن اصل 44 دانسته و معتقد است كه اين 
امر تاثيرات مثبتي بر دهمين همايش بين المللي پتروشيمي ايران (10th IPF) خواهد داشت.

عبدالحسين بيات در گفت و گو با ستاد خبري دهمين همايش بين المللي پتروشيمي ايران ضمن اشاره به اهميت خصوصي سازي در بهبود روابط و تعامالت 
با سرمايه گذاران خارجي، افزود: در اين دوره بايد به شركت كنندگان همايش IPF نشان دهيم كه جمهوري اسالمي ايران به رغم تهديدها، مصمم به اجراي 
اصل 44 قانون  اساسي است و اين امر باعث بهبود روابط و تعامالت ما با سرمايه گذاران خارجي مي شود. معاون وزيرنفت در امور پتروشيمي يكي از مهم ترين 
كاركردهاي رويداد IPF را خلق فرصتي دانست كه سبب مي شود تا سرمايه گذاران خارجي متوجه موقعيت خود در بازار ايران و ارزيابي توان و امكان ورود به اين 
بازار شوند. عبدالحسين بيات درباره تأمين مالي خارجي طرح هاي پتروشيمي گفت: هم اكنون  21 طرح به ارزش 13 ميليارد دالر در مسير تأمين مالي خارجي 
قرار دارد كه براي 5 طرح، مجوز گشايش ال  سي صادر شده است. وي با بيان اينكه منابع ارزي و ريالي 17 طرح پتروشيمي از صندوق توسعه ملي تأمين مي شود، 

ادامه داد: دو ميليارد دالر از اين راه آماده گشايش ال سي است و به طور كلي شش ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي به اين طرح ها اختصاص خواهد يافت.
عبدالحسين بيات با بيان اينكه 12 طرح ديگر نيز در دست اجرا قرار دارند، گفت: تاكنون اين طرح ها سه ميليارد دالر منابع مالي جذب كرده  اند. به گفته وي 
در برنامه پنجم توسعه، 73 طرح پتروشيمي در دست اجرا  قرار دارد كه با اتمام آنها ظرفيت نصب شده موجود، 64 ميليون تن افزايش يافته و به ظرفيت نهايي 
100 ميليون تن در سال خواهد رسيد. دهمين همايش بين المللي پتروشيمي ايران (10th IPF) 23 و 24 ارديبهشت ماه با هدف گردآوري جهان پتروشيمي 

در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد. 

شركت كنندگان دهمين همايش بين المللى 
پتروشيمى  را از عزم خود براي تداوم 
خصوصي سازي مطمئن خواهيم ساخت
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چكيده
مباحث مربوط به تاريخچه، سابقه و روش هاي قيمت گذاري انرژي (نفت خام و گاز طبيعي) براي مصارف داخلي و صادرات و همچنين تخصيص بهينه 

منابع انرژي به مصارف مختلف، در حال حاضر يكي از مهم ترين و پرچالش ترين مباحث محسوب مي گردد. 
كتاب «روش  هاي قيمت گذاري بين المللي نفت و گاز» حاوي تجزيه و تحليل و تشريح عوامل مؤثر بر توسعه نفت و گاز و روش هاي قيمت گذاري 
بين المللي است. اين كتاب از فصل  هاي مختلفي تشكيل شده كه هر فصل به تنهايي قابل استفاده است. فصل  هاي مختلف آن به طور عملي، اطالعاتي 

درباره روش و تاريخچه قيمت گذاري نفت خام، گاز طبيعي در آمريكا، گاز طبيعي در انگلستان و گاز طبيعي مايع شده ارائه مي دهد.
هدف اين كتاب، بررسي اصول قيمت گذاري مبتني بر شرايط بازار نفت و گاز طبيعي در ابعاد جهاني و منطقه اي است. اين نوشته به دنبال يافتن 
مستندات و مداركي از چگونگي روش قيمت گذاري و نحوه اثرگذاري آن بر دو بخش نفت و گاز طبيعي در عمل است. اين نوشته به موضوع تجارت 
متقابل نفت و گاز طبيعي از منظر جهاني يا در سطح ملي توجه مي كند. به عنوان مثال، روش قيمت گذاري از ديد ملي براي تجارت بين المللي گاز 
طبيعي عمدتاً در اياالت متحده آمريكا و انگلستان مورد بررسي قرار گرفته و هدف از ارائه اين كتاب، اطالع رساني درباره مباحث مربوط به مؤسسان 

منشور انرژي در ارتباط با قيمت گذاري جهاني و روش هاي آن است.

چكيده
قراردادهاي رايج در عرصه بين المللي است كه به عمليات باالدستي صنايع نفت و گاز مربوط مي شود، يعني قراردادهاي اكتشافي، ارزيابي، توسعه اي و 
توليد يا بهره برداري از ميادين نفت و گاز طبيعي كه شناخت ماهيت آنها زمينه را براي ورود به عرصه فعاليت هاي حقوقي و قراردادي، مالي، حسابداري 
و اقتصادي مرتبط با صنعت نفت و گاز طبيعي فراهم مي آورد. در واقع براي كسب تخصص هاي مالي و حقوقي، تسلط يافتن بر فرمول هاي رايج در 
قراردادهاي نفتي بين المللي ضروري است. از طرف ديگر، انعقاد قراردادهاي نفتي متعدد بر مبناي شرايط بيع متقابل در كشور و لزوم توصيف و تشريح 
آنها به لحاظ ساختاري جهت ايجاد يك دايره المعارف ارزنده براي نسل حاضر و آينده، يك تعهد و الزام غيرقابل انكار براي صنعت نفت به شمار مي رود. 

اين كتاب حاوي كليه اطالعات و مباحث كليدي مورد نياز در زمينه انواع قراردادهاي سرمايه گذاري مورد استفاده در صنعت نفت بين الملل مي باشد و 
طوري تنظيم شده است كه عالوه بر تشريح ساختار قراردادهاي اشاره شده، روش ها، فنون و اصول حرفه اي مورد استفاده در عمليات نفتي به زبان ساده 
و به صورت خودآموز در اختيار عالقه مندان قرار گيرد. اميد است اين كتاب كه حاوي مطالب بسيار متنوع و غني در زمينه قراردادهاي نفتي مي باشد، 

گامي سازنده در مسير ارتقاي دانش و بينش نيروي انساني متخصص و تفكيك آموزش هاي تخصصي از مقوله آموزش هاي عمومي نظري به شمار آيد.

روش هاي روش هاي قيمت گذاري قيمت گذاري بين المللي بين المللي نفت و گازنفت و گاز

ساختار ساختار قراردادهاي بين المللي سرمايه گذاري در صنعت قراردادهاي بين المللي سرمايه گذاري در صنعت 
نفت نفت و گاز و گاز (و (و كاربرد علوم مالي، حسابداري، و كاربرد علوم مالي، حسابداري، و 

اقتصاد در آنها و تحوالت قراردادهاي بيع متقابل) اقتصاد در آنها و تحوالت قراردادهاي بيع متقابل) 



Mar - Apr 2013  155-156 

15

Managing director of the Nation-
al Petrochemical Company (NPC) 
considers offering shares of hold-
ings in stock exchange a sign of 
determination in executing the 
Article 44 of the Iranian Consti-
tution. He believes this issue will 
have positive influences on the 
10th Iran Petrochemical Forum 
(IPF) which will be held 13-14 
May this year.
Abdolhossein Bayat citing the 

importance of privatization in im-
proving relations and interactions 
with foreign investors added: “at 
this event, we have to anchor our 
determination in fully administer-
ing the Article 44 despite threats 
against the country. This, in turn, 
lead us to establish better relations 
with foreign investors.”
Deputy of the Iran’s Petroleum 

Minister in Petrochemicals be-
lieves one of the crucial roles of 
the IPF is creating an opportunity 
for foreign investors in order to 
define their status in the Iranian 
market, while evaluating their po-
tentials and capabilities for enter-
ing into this market.
Regarding international financing 

in petrochemical projects, Bayat 
said: “currently 21 projects, worth 
13 billion USD, are in the process 
of international financing, for five 
of which permission of LC have 
been issued.”
Meanwhile, 17 petrochemical 

projects are financed through the 
National Development Fund. He 
stated: “almost two billion USD 
of these projects are ready for 
opening the LC, and totally six 
Billion USD is allocated to them 

by National Development Fund.”
Mentioning that another 12 pro-

jects are under consideration, 
Bayat added: “so far nearly three 
billion USD were attracted to 
them.”
Based on the Iran’s Fifth Five-

Year Economic Development 
Plan (2010-2015), 73 petrochemi-
cal projects are being constructed 
by end of which the current pro-
duction capacity would increase 
by 64 million tones which will 
make the overall annual capacity 
of Iran to 100 million tones.
According to the Article 44 of the 

Constitution of the Islamic repub-
lic of Iran, The economic system 
of the country will be based on 
public, cooperative and private 
sectors, with proper and sound 
planning.

IPF Participants IPF Participants 
Be Assured of Be Assured of 
PrivatizationPrivatization

Deputy of Iran Petroleum Minister in Petrochemicals:
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HoHoow ww totot sspepeede uppup AAAzazadedegagann n dedevevvel-l--
opopopmemem ntntnt pprorojejectct ((ReRepoportrtt)))
Sourcce: IraanOilGGas.comm
Iran AAzadegan oiilfield shares its 
Sarvaak layeer withh Iraqi Majnoon 
oilfielld. Thiis field has beeen mistaak-
enly ddividedd to twoo north and souuth 
fields,, the development plans ffor 
bbboth oof which wass awardeed to Chhi-
nese compaanies, tthroughh buybaack 
contraacts, foollowingg the exxit of Jappa-
nese IINPEXX Corp.
Contrrary to North Azadeggan, as tthe 
Fars nnews aagency reportss, the Chhi-
nese have nnot yeet perfoormed aany 
specifific deevelopmment ooperatioons 
in Soouth AAzadegaan and only paaid 
the coosts off early producction staage 
(EPS)) of 500,000 bppd, perfformed bby 
local ccompaanies.
It is said tthat, thhe Chinnese haave 
askedd for a raise inn the RRate of RRe-
turn (ROR) on Souuth Azaadegan ooil-
field ddeveloppment pproject in spite of 
the veery cosstly conntract thhey signned 
with IIran, thhe reporrt addedd.
Locall comppanies hhave brrought tthe 
EPS oof Souuth Azaadegan to 50,000 
bbbpd oover thhe past years, and somme 
expertts belieeve thaat in case they hhad 
continnued thheir acctivities, the prro-
ductioon ratee of thee field ccould haave 
reacheed 1600,000 bppd for ppresent. In 
spite of the importtance off develoop-
ing Soouth Azzadegann oilfielld for Iraan, 
only a seriees of llimited measurres 
have been sso far taken tto develop 

this huge oilfield and the Chinese 
have been extremely slow in this re-
gard. 
In order to prevent wasting time in 
developing this strategic oilfield, oil 
experts suggest that due to the very 
low rate of production – about 500 
bpd of crude oil- from each well of 
Bangestan deep layers of other oil-
fields and since each rig can drill 
max. 3 wells in a year in these lay-
ers, if the rigs active in these fields 
are relocated to Azadegan oilfield, 
a volume of at least 3-6,000 bpd of 
crude oil can be produced by drill-
ing each well in Sarvak layer of this 
field. Besides, a maximum number 
of 5 wells can be drilled in the field 
by each rig.
According to the report, once Iranian 
rigs are located in the field, drilling 
of two layers of Ilam and Kajdomi of 
this field- which based on the initial 
studies by INPEX, were supposed to 
house no oil or insignificant amount 
of oil and has not even been embed-
ded in the buyback contracts with 
the Chinese- can be started. The Ka-
jdomi layer of Azadegan oilfield is 
made of sandstone that boosts its re-
covery rate several times. Yet, since 
this layer is not carbonated, 50% of 
its reserves might be still recover-
able. 
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Zeighami said: “Last year, 94.5 Mln 
lpd of gasoil were produced in the 
country while 96 Mln lpd were con-
sumed. The difference between the 
production and consumption was 
supplied with previous reserves and 
the gasoil produced at petchems.”
He added: “Iran liquefied petroleum 
gas (LPG) production and consump-
tion rates last year were 4,987 tons/d 
and 6,000 tons/d in order. Moreover, 
Iran produced 82 Mln lpd of fuel oil 
last year, 53 Mln lpd of which were 
consumed and the rest was exported. 
The production and consumption 
rates of kerosene were also 14.5 and 
12 Mln lpd in order.”
Referring to the export of 2 Mln lpd 
of gasoil to Iraq and some to Afghan-
istan over the last year, Zeighami 
explained: “We purchased about 5-6 
Mln liters of gasoil and 4-5 Mln lit-
ers of octane booster (Premium gaso-
line) on daily basis over the last year 
from petchems.”
“Iran consumes about 3 Mln liters 
per day of jet fuel on regular basis, 
while a volume of 4-5 Mln l/d of this 
product can be produced in the coun-
try,” explained Zeighami.
“When ‘Iran’s Fifth Five-Year De-
velopment Plan’ was to start in 2011, 
the refineries received a volume of 
1.695 Mln bpd of crude oil as input, 
the figure of which has come to about 
1.850 Mln bpd today.”
“By the end of the ‘Fifth plan’ 
(2016),” explained Zeighami, “the 
length of the entire crude oil pipe-
lines should reach from 3,700 km 
to 5,500 km, and that of oil products 
from 8,500 km to 10,800 km.” 
“The gasoline production of the 
country which had been 55 Mln lpd 
at the start of the ‘Fifth Plan’, will 
come to 116 Mln lpd by the end of 
the plan, counting in the Persian Gulf 
Star Condensate (PGSC) refinery 

output. The production of gasoil and 
fuel oil which had stood at 90.9 Mln 
lpd and 76 Mln lpd in 2011, is sup-
posed to respectively come to 113 
Mln lpd and 59 Mln lpd by the end of 
the ‘Fifth Plan’.”
He emphasized: “This year, Euro-4 
and 5 gasoline production will reach 
52 Mln lpd - while 3 Mln lpd will be 
produced in Abadan refinery, 3 Mln 
lpd in Tehran, 15.9 Mln lpd in Shaz-
and, 2.9 Mln lpd in Lavan, 3.8 Mln 
lpd in Tabriz, 11 Mln lpd in Isfahan 
and 12.4 Mln lpd in Bandar Abbas 
refineries.”
“By March ’14, a total of about 40 
Mln lpd of Euro-4 and 5 gasoil will 
be produced in the country, 11.5 
Mln lpd of which will be produced 
in Tehran Oil Refinery, 11.2 Mln lpd 
in Arak, 12 Mln lpd in Bandar Ab-
bas, 2.2 Mln lpd in Lavan refineries, 
while Bandar Abbas Refinery will 
also produce 5.5 Mln lpd of Euro-2 
gasoil,” continued Zeighami.
Zeighami went on saying: “In the 
year before last and early last year, 
close to 500 tons/d of sulfur had 
been produced in the refineries, the 
figure of which has come to 1,200 
tons/d this year, and is supposed to 
reach 1,350 tons/d by March 2014. 
Upon commissioning of phase II of 
Abadan Oil Refinery and the upgrad-
ing of Esfahan Oil Refinery, sulfur 
production of Iran’s refineries will 
rise to 2,300 tons/d.”

Impacts of ‘Subsidy Reform’ on 
gasoline use (Report)
Source: IranOilGas.com
The implementation of ‘subsidy Re-
form Law’ and ‘Gasoline Rationing 
Plan’ in Iran which started in sum-
mer 2007, has had a great impact on 
controlling consumption of this oil 
product. 
Based on the figures released by Na-
tional Iranian Oil Products Distribu-
tion Co. (NIOPDC), the average gas-
oline consumption per annum since 
the start of the plan until the end of 
2012 had been 59.8, 66.9, 64.8, 61.2, 
59.9 and 63.6 Mln lpd in order; while, 
if ‘Gasoline Rationing Plan’ had not 
been implemented and the relevant 
prices had not been adjusted, the 
consumption would have been much 
higher than the actual figures.
The following table compares the 
gasoline consumption in Iran over 
the past 6 years, with and without 
implementation of ‘subsidy Reform 
Law’. 

Year ended 
20th March

Consumption 
without imple-
mentation of 
law (Mln lpd)

Consump-
tion with 

implementa-
tion of law 
(Mln lpd)

Saving (Mln lpd)

Due to law
CNG 

Consumption
Total

2008 81.9 59.8 18.3 3.8 24.1
2009 89.1 66.9 17.2 5 22.2
2010 98 64.8 22.9 9.3 32.2
2011 107.8 61.2 32.6 13 46.6
2012 119.2 59.9 42.3 17 59.3

20th Dec 2012 132.7 63.6 52.1 17 69.1
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value.
As a result, the current situation of 
the petchem industry needs a funda-
mental alteration and the plans which 
were made to continue the previous 
trend of this industry should come to 
a halt while adjustments are made.
In upstream petrochemical industry, 
only a single job opportunity is cre-

ated for each investment proposal of 
$940,000; while this figure comes 
to $ 21,000 in petrochemical down-
stream sector. Hence, not either job 
creation can be regarded as an excuse 
to continue the old awry path petch-
em industry has been following. 

Iran major oil & petchem products 
exports
Source: IranOilGas.com
The figures released by Iran Customs 
Administration (IRICA) show that 
over the past 11 months, a volume of 
56,000 tons of gasoline -worth $ 52 
Mln- was exported, which compared 
to the period last year, has experi-
enced a growth of 100%.
 According to the Fars news agency, 
based on IRICA’s figures in the first 
11 months 21st Mar. ’12 - 18th Feb. 
’13, Iran’s exports of major oil and 
petrochemical products have been as 
follows:

Iran production and consumption 
of oil products last year
Source: IranOilGas.com
Ali Reza Zeighami, managing direc-
tor of National Iranian Oil Refining 
and Distribution Co. (NIORDC), 
talked of the production and con-
sumption rates of oil products over 
the last Iranian year (ended 20th 
March 2013), “Iran gasoline produc-
tion and consumption were respec-
tively 61.4 Mln lpd and 63.4 Mln lpd 
on average, the differential of which 
was supplied through petchems.” 

Product Weight (ton) Value ($)
Year-on-year 
weight-wise 
change (٪)

Year-on-year 
value-wise change 

(٪)
Methanol 2.844 Mln 1.074 Bln -21 -15

Liquid Propane 1.365 Mln 1.073 Bln -40 -41
Urea 2.469 Mln 1.051 Bln +100 +100

Oil Bitumen 1.899 Mln 964 Mln +38 +43
Polyethylene 

(PE) Film Grade 718,000 944 Mln -16 -21

Liquid Butane 973,000 818 Mln -31 -30
Solvent Diluents 329,000 566 Mln +100 +100

Polyethylene 
Film Grade 334,000 445 Mln +43 +42

Styrene 322,000 440 Mln

+1 +1Other Light Oils 
& Oil Products 
exc. Gasoline

530,000 433 Mln

Industrial Lube 
Oil 358,000 417 Mln +103 +157

Ethylene Glycol 
(Ethandiol) 335,000 356 Mln +1 +1

Xylene 166,000 230 Mln -62 -56
Other High 
Density PE 
(HDPE)- 
Injection 
Molding

158,000 213 Mln +215 +235

HDPE- 
Windbreak Mesh 149,000 198 Mln +29 +13

Anhydrous 
Ammonia 370,000 194 Mln -65 -55

Terephtalate PE 
(PET) 92,000 120 Mln -41 -51

Benzene 69,000 76 Mln +97 +115
Linear Low-
Density PE 
(LLDPE)

52,000 67 Mln +42 +48

Light 
Hydrocarbon 

Oils & Products 
excl. Gasoline

84,000 55 Mln -83 -89

Grease 67,000 53 Mln +36 +36
Gasoline 56,000 52 Mln +100 +100

Motor Engine Oil 30,000 37 Mln +128 +143
Slack Wax 52,000 36 Mln +100 +100
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bpd by the end of 2012, showing a 
16.2% decrease year on year. Saudi, 
Russia, the USA and Canada were 
also reported to produce 11.53, 
10.643, 8.905 and 3.741 Mln bpd. 
BP report goes on to note the volume 
of crude consumed in Iran in the end 
of 2012 to be 1.971 Mln bpd, with a 
4.3% rise compared to a year earlier.
In the BP report, Iran sits on the 12th 
place in terms of crude oil consump-
tion. The highest place belongs to the 
USA by consuming 18.555 Mln bpd 
and Trinidad and Tobago takes up the 
lowest consuming 33, 000 bpd of oil.

A bell toll for Iran petrochemical 
industry
Source: IranOilGas.com
Iran’s Parliament Research Center 
has lately released a report on the sta-
tus of the petrochemical industry of 
the country which is absolutely wor-
rying. 
The report shows that in the Iranian 
year ended March 2012, Iran ex-
ported about 18.2 Mln tons of petro-
chemical products, worth $ 14.7 Bln, 
close to $6.25 Bln of which has been 
crude fuel products, mainly liquid 
petroleum gas (LPG), which cannot 
be regarded as value added petro-
chemical products. 
Therefore, provided that LPG is de-
leted, the export volume of the trans-
formed petchem products is about 

11.6 Mln tons - worth close to $ 8.5 
Bln. 
The average price of petchem export 
products, according to the report, is 
around $ 807 per ton. It also high-
lights that over 55% of the feed stock 
of petchem complexes has been gas 
condensates, and naphtha and the rest 
was natural gas. 
In the Iranian year ended March 2012, 
the average price of gas condensates 
and naphtha did roam around $807/
ton and no less. 
Thus, the value of petchem feed 
stock exceeded the average price of 

its product’s export.
On the other hand, based on the coun-
try’s ‘hydrocarbon balance-sheet’, 
Iran petchem plants consumed about 
203 Mln bbls of crude oil equal, fuel 
and feed stock in the said year, worth 
about $ 22 Bln; while about $ 14.7 
Bln worth of petchem products were 
exported and close to $ 11.8 Bln 
worth were sold locally. This means 
that Iran petrochemical industry 
could hardly afford the costs of its 
feed stock.
Considering the average sales price 
of basic petchem products as $ 618.5 
/ton and average price of chemical 
fertilizer and manure was $ 398, ma-
jority of petchem plants of the coun-
try are at total loss without govern-
ments subsidy and concessions. 

Exports of LPG and aromatics have 
diluted the loss to some extent. The 
report also reads that upon deleting 
LPG- which is not a petchem prod-
uct- less than 12 Mln tons of petchem 
products, worth about $8.5 Bln, were 
exported in return for the import 
of less than 2 Mln tons of finished 
petchem products, worth $ 5.2 Bln, 
mainly from countries that imported 
basic products from Iran. In fact, Iran 
petrochemical industry offers a con-
siderable amount of subsidy and rent 
to the customer of its basic products.
Having read this report, such ques-
tions might be raised that why under 
such circumstances, Iran petrochemi-
cal industry is still on its feet and 
why most shares of petchem plants 
are still rising in value. The answer 
though is crystal clear: Before ‘subsi-
dy reform’, the petchem plants which 
used to receive subsidized oil prod-
ucts and natural gas were completely 
dependent on the subsidies; however, 
after the reform, they are still enjoy-
ing the cheap gas feed price as well 
as different foreign exchange rates.
Before deletion of the subsidies, this 
loss-bearing industry can be said to 
have functioned on subsidies only, 
while now, it is running on the subsi-
dies and the rents on multi- exchange 
rates.
There are other reasons for the high 
value of the petchem shares as well. 
The initial capital investments in 
these petchem plants were based on 
the dollar exchange rate of max. Ri-
als 10,000 or less; but, their assets 
will be soon assessed at new rates 
which are at least 3 times beyond the 
initial rate.
The report reads that the other prob-
lems with this industry reside in the 
shortcomings of supply chain in this 
industry, i.e. lack of downstream in-
dustries with a considerable added 
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Reports

Iran natural gas from BP point of 
view
Source: IranOilGas.com
In its annual report, published in 
June 2013, British Petroleum has 
placed Iran first, followed by Rus-
sia in terms of proved natural gas 
reserves.
In this report, by the end of 2012, 
Iran gas reserves have been stated 
to be 33.6 tcm, with no specific 
change compared to 2011. 
The BP report also reads the vol-
ume of Russian gas reserves to be 
32.9 tcm by the end of 2012, and 
changed that of a year earlier to 
32.9 tcm as well in its latest report. 
The volume of gas reserves of Qa-
tar, as the third - rank holder, is also 
reported to be 25.1 tcm. Housing 
17.5 tcm of natural gas, Turkmeni-
stan holds the fourth rank.
The report goes on to note the to-
tal gas reserves of the world to be 
about 187.3 tcm by the end of 2012, 
with Iran enjoying having about 
18.0% of this volume at hand. The 
volume of gas reserves in 2012 
shows an slight decrease of 0.5 tcm 
year on year and an approximately 

5.8 tcm growth- compared to a 
decade ago (2002). 
According to the BP report, Iran 
natural gas production has been 
stated to be 160.5 bcm in 2012, 
showing a 5.4% rise year on year; 
thus, seating Iran the third largest 
natural gas producer in the world, 
following the USA and Russia in 
order. Accordingly, the USA and 

Russia have been given the first and 
second rank by producing 681.4 
and 592.3 bcm of natural gas. As 
the fourth largest natural gas pro-
ducer, Qatar’s natural gas produc-
tion rate has been noted to be 157.0 
bcm. The world’s gas production 
rate, the report says, was 3363.9 
bcm in 2012. 
The BP report highlights Iran’s gas 
consumption rate at 156.1 bcm in 
2012, indicating a year-on-year 
1.4% increase. Accordingly, Iran 
comes third after the USA and Rus-
sia in terms of gas consumption. 

Iran crude oil from BP point of 
view (Report)
Source: IranOilGas.com

In its annual report, British Petrole-
um has ranked Iran fourth, following 
Venezuela, Saudi Arabia and Canada 
in terms of proved crude oil reserves. 

The report reads the volume of Iran 
crude oil to be 157.0 Bln barrels by 
the end of 2012, showing 1.5% rise 
compared to 2011. 
The report also provides a record 
of 297.6, 265.9 and 173.9 Bln bbls 
of crude oil reserves for Venezuela, 
Saudi Arabia and Canada respec-
tively. In 2012, Iraq also announced 
to own 150.0 Bln bbls of crude oil 
reserves. 
According to BP report, having 157.0 
Bln bbls of recoverable crude oil, 
Iran has allocated 9.4% of the world 
crude oil to itself. BP estimates the 
world’s total crude oil reserves to be 
about 1668.9 Bln bbls -0.8% higher 
than the year 2011- 48.4% of which 
is housed in the Middle East, 19.7% 
in Central/ South America, 8.4% in 

Europe and Eurasia, 
7.8% in Africa, 13.2% 
in North America and 
2.5% is housed in Asia 
Pacific. 
In the end of 2012, Iran 
-the report said- took 
the fifth place in crude 
oil production, com-
ing after Saudi Arabia, 
Russia, the USA and 

Canada. 
Accordingly, Iran crude oil produc-
tion was announced to be 3.68 Mln 
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Challenges and pri-
orities of Iran new oil 
minister in upstream 
sector
Source: IranOilGas.
com
New oil minister of 
Iran and his team who 
are expected to take up 
the oil industry of the 
country will face many 
great challenges in the 
different sectors of 
oil industry. The most 
significant challenges 
and priorities- as ex-
perts believe- they will 
come to handle in the 
upstream sector are as 
follows: 
- Reconsidering the 
upstream contract 
types and speeding 
up the procedure for 
their being signed so 
that the private sector-
either local or foreign- 
to be allowed to take 
up the risk and get into 
investment,
- Allowing the private sector to ex-
plore, invest and tap Iran’s hydrocar-
bon fields based on the new oil law,
- Developing vast reforms in the 
existing managerial system and at-
tempts made to make it endure in fu-
ture. One of the main reasons of lack 
of progress in the oil industry over 

the past years has been the manage-
rial instability and employing low-
level managers for big projects in 
this industry,
- Reconsidering the upstream con-
tracts, majority of which have been 
signed as heads of agreement (HOA) 
with the firms incapable and incom-
petent in oil industry over the past 

years,
- Prioritizing development of hy-
drocarbon reserves heading shared 
fields, taking into account human, 
technology and financial resources 
constraints,
- Formation of oil industry develop-
ment bank with $ 10 Bln minimum 
capital by the state.

All the figures in the following tables are in percent (٪).

Projects Onshore 
Refinery

Offshore 
Structures

Pipeline
Construction Drilling Operation Overall progress

SP phase 12 89.75 93.30 98.56 98.56 98.56
SP phase 13 73.26 56.83 62.88 62.88 62.88
SP phase 14 58.73 50.17 57.69 57.69 57.69

SP phase 15&16 92.09 82.61 96.48 96.48 96.48
SP phase 19 64.98 56.36 82.62 82.62 82.62

SP phase 20&21 49.60 64.79 53.83 53.83 53.83
SP phase 22-24 75.35 57.69 38.42 38.42 38.42

Phases
Consortium progress

(IDRO, IOEC & OIEC)
Platforms and transfer 
pipelines (By SADRA)

Drilling
Overall Pro-

gress

17&18

88.30

51.80

65.67

79.0Refinery
Subsea 

pipelines
Offshore 
platforms

22 Wells by 
NIDC

22 Wells by 
Dana Drilling

87.01 96.45 88.82 92.25 12.25
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NEWS
Shourijeh gas storage completed 
this summer
Source: IranOilGas.com
Masoud Samivand, managing direc-
tor of Iranian Gas Storage Co. (IGSC) 
- a subsidiary of National Iranian Gas 
Co. (NIGC) - talked of the start-up of 
refining part of Shourijeh Gas Storage 
Complex and stated that this project is 
to be completed next month, reported 

the news agency of Iran oil ministry.
Referring to the 95% physical head-
way this project has already made, 
Samivand explained: “Having been 
at its final stages, this project is com-
posed of two sections- injection and 
refining. Upon supplying gas from 
upstream sector, over 700 mmcm of 
gas will be stored for the cold season 
of this year (started March 2013).”

He clarified: “Storing gas at this un-
derground storage will start as of 
late September ’13.” Storage and re-
covery of gas from Shourijeh under-
ground has been defined in two phas-
es - an injection of 10 mmcm/d and 
recovery of 20 mmcm/d of gas in the 
first phase, leading to the subsequent 
doubled figures for each operation in 
the second phase.

Iran Kouh-e-Mond engineering to 
be finalized soon: PEDEC
Source: IranOilGas.com
With the aim to identify a part of the 
specifications of the Sarvak layer of 
Kouh-e-Mond oilfield, the engineer-
ing studies of the relevant develop-
ment project are at final stages and 
will be completed soon.
Quoting the PR office of Petroleum 
Engineering & Development Co. 
(PEDEC), the news agency of Iran 
oil ministry reported that the test-run 
of progressing cavity pumps (PCP) to 
optimize oil production from Kouh-e-
Mond oilfields has been successfully 
carried out. 
The agreement to develop three oil-
fields of Kouh-e-Mond, Kaki and 
Bushgan was signed between PEDEC 

and an international company 
in March 2011. 
The project is supposed to be 
performed in two phases. Its 
first phase is to be completed 
in 52 months- starting from 
the time its buyback contract 
gets into effect- while 11,000 
bpd of oil is foreseen to be 
produced at this stage. Phase 
2 of this project is also de-
cided to be performed in 77 
months as soon as its contract 
becomes effective so as to produce 
22,000 bpd of oil. 
After being treated at the central pro-
cessing unit, the oil produced at these 
three oilfields will be piped through a 
14” pipeline of 140 km to Genaveh 
manifold for exports.Based on this 

report, the engineering studies of off-
shore Ferdowsi oilfield, which aims 
to evaluate the reservoir by using the 
new series of data gathered through 
3D seismic shootings and the relevant 
tests, are underway, making about 
70% headway. 

Latest with South Pars ongoing 
phases
Source: IranOilGas.com
The PR office of Pars Oil & Gas Co. 
(POGC) has released the latest report 
on the progress several of its devel-
opment projects have made in South 

Pars gas field by 21st of May 2013. 
The following table shows the latest 
progress and status of all develop-
ment projects of SP ongoing phases 
12, 13, 14, 15 &16, 17&18, 19, 
20&21 and 22-24.
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recovery and gas injection enhances 
carbon storage. Continuous CO2 in-
jection has the largest NPV due to 
accelerated oil production in early 
periods after considering the annual 
discount of revenue.
For better understanding the effect 
of CO2 incentive, we have compared 
the effect of tax credits on NPV. 
Based on Figure 12, it can be con-
cluded that the oil price dominates 
the economics of CO2 EOR and 
storage in the miscible case. There 
is no need to have CO2 tax credit for 
project to profit. The more obvious 
point to take away from this figure 
is that the CO2 EOR and sequestra-
tion projects are far less sensitive to 
the carbon tax compared to the im-
miscible case.
Figure 13 gives the results for water 
flooding followed by CO2 injection. 
The results show that by delay-
ing CO2 injection and using water 
flooding, the CO2 recovers oil more 
slowly. The ultimate recoveries and 
storage of CO2 in all the cases are 
identical. However, the main differ-
ence between these four scenarios 
is founded during the intermedi-
ate times lying between 2000 and 
10,000 days. 
According to Figure 14, a later start 
of the CO2 injection results in a low-
er value of f function and NPV. At 
the end of 50 years the f values are 
nearly the same for all the cases. On 
the other hand, in terms of NPV, the 
oil revenue is the dominant factor 
compared to CO2 cost even without 
CO2 incentives. The result indicates 
that delaying the CO2 injection is 
decreasing the NPV in miscible 
cases. The greatest NPV is obtained 
when the injection starts sooner due 
to larger oil production in early pe-
riods of production.
Finally, an option of optimizing CO2 
injection is tested. Results for the 
reference and optimized cases are 
presented in Figure 15 and 16. As 
we can see, an improvement in re-
covery factor at initial reservoir life 
with respect to the reference case is 
found, ranging from 2-5%. On the 

hand, there is huge decrease (up to 
50%) in the CO2 storage factor. The 
decrease in objective function is re-
sulted from the significant decrease 
of CO2 storage term. However, in 
terms of NPV, the larger value of 
oil production dominates the lack of 
CO2 stored during the reservoir life 
(Figure 16) and the NPV are mainly 
affected by the improvement in oil 
recovered.

5.Conclusion
Injection of carbon dioxide in hydro-
carbon reservoirs can substantially 
improve the hydrocarbon recovery 
and reduce the amount of CO2 in the 
atmosphere. In this study, the objec-
tive is to co-optimize the CO2 EOR 
and sequestration process. We aim 
at maximizing the Net Present Value 
(NPV). It takes into consideration 
the costs associated with CO2 pro-
duction and injection as well as the 
revenues from oil production and 
carbon credits. Although previous 
studies defined objective function to 
aim at maximizing extra oil recov-
ery and maximizing the CO2 storage 
capacity of the reservoir simultane-
ously, these functions did not take 
into account the costs of CO2 in-
jection factors such as capture and 
transportation costs. In this study, 
we aimed to maximize the profit-
ability of the project by considering 
factors such as flood performance 
and CO2 incentives. In order to car-
ry out this study, two comparative 
cases (miscible and immiscible cas-
es) were developed. Incentives in 
the form of tax credits are needed to 
support carbon capture and storage 
(CCS) projects under immiscible 
conditions. However, under misci-
ble conditions, coupled EOR and 
sequestration projects may be prof-
itable even without carbon incen-
tives and they could become more 
profitable with such incentives. Dif-
ferent injection schemes, including 
WAG, pure continuous CO2 injec-
tion and GAW schemes are consid-
ered. In addition, the effects of well 
controls on the NPV to optimize 

the coupled EOR and sequestration 
process were studied. An explora-
tory analysis based upon systematic 
compositional simulations of CO2 
EOR was performed to investigate 
when CO2 injection should begin 
and how much economic incentives 
might be needed to promote storage 
of CO2 in oil reservoirs. Of the vari-
ous cases tested, the results showed 
that WAG injection scheme created 
the highest NPV, especially in im-
miscible cases. This may be attrib-
uted to the better mobility control 
provided by water slugs, hence bet-
ter macroscopic sweep efficiency.  
The optimization process showed 
remarkable improvement in the 
NPV up to 10% and 25% as well 
as an improvement of the cumula-
tive production up to 2% and 5% 
for miscible and immiscible cases, 
respectively, compared to the base 
case by adjusting the bottom-hole 
pressure of producers.
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ing (w1=w2=0.5), and the net pre-
sent value for different schemes. 
In this case, a tax credit of $40 per 
ton of CO2 stored is assumed. It can 
be seen how the net present value 
differs from the previously defined 
f function. Unlike NPV, the maxi-
mum value of objective function is 
obtained for a pure CO2 injection. 
The WAG process sequesters less 
than half of the CO2, as does the pure 
CO2 injection. Thus, the injection of 
water for mobility control reduces 
the amount of CO2 stored. On the 
other hand, in terms of NPV, water 
flooding and WAG perform much 
better than the pure CO2 injection. 
In this case, when the recovery of 
oil is not large enough, the cost of 
CO2 injection will play an important 
role. Thus, without governmental 
or regulatory incentives the couple 
CO2 storage and EOR projects may 
become less attractive than their 
EOR counterparts may. 
We next look at the effects of differ-
ent carbon taxes on the economics 
of the model. Such taxes may off-
set the costs of injection and recy-
cling of CO2. Figure 5 shows how 
the project NPV changes as the 
CO2 tax credit level is raised from 
$0 to $120/ton. For reference, we 
also plot the NPV for the pure water 
flooding scenario. The results in-
dicate that compared to pure water 
flooding, the coupled CO2 storage 
and EOR project becomes more 
profitable at early stages and may 
lessen the advantage at a later time. 
This can be seen clearly at no or a 
low tax credit. For instance, without 
any tax credit the process has much 
lower profit compared to water 
flooding. However, the net present 
value increases significantly with 
the increase of the CO2 tax credit up 
to $120 per ton. 
Because the reservoir pressure is 
below the minimum miscibility 
pressure, the main difference be-
tween the pure CO2 injection and 
water flooding processes is the 
greater mobility of CO2 than wa-
ter. An approach to reduce this ef-

fect is to water flood the reservoir 
for a certain time and then to start 
gas injection after water flooding. In 
short, this process will be referred 
to as GAW. Four different scenarios 
are simulated for CO2 injection up 
to 18000 days. Gas injection starts 
after 600, 1200, 2400 and 6000 days 
of water injected to the reservoir, re-
spectively. Figure 6 summarizes the 
performance of the different timing 
of CO2 injection in terms of oil re-
covery and CO2 storage. The results 
indicate that by delaying CO2 injec-
tion and using water flooding, the 
total oil production is slightly in-
creased while the storage of CO2 is 
decreased significantly. The results 
indicate that the later the start of the 
CO2 injection, the higher is the ratio 
of recovered oil to OIP. However, 
this increase is relatively small. As 
expected, the storage is greater for a 
longer period of CO2 injection. 
Figure 7 compares the f function 
and NPV for different injection 
timing. In terms of the objective 
function, because of similar trend 
of recover factor for all cases, it 
seems that all the cases have a simi-
lar behavior as CO2 storage factor. 
On the other hand, in terms of NPV 
the results indicate that delaying the 
CO2 injection results in increasing 
the NPV due to reducing CO2 pro-
duction and hence the cost of CO2 
recycling. The peak point of profit 
is reached earlier compared to those 
cases, which CO2 injection starts 
later, especially in the last case 
when reservoir has 20 years water 
flooding and the injection switch to 
CO2. In this case, the greatest values 
are obtained when injection starts 
after 1200 or 2400 days.
Finally, we optimize the CO2 EOR-
SEQ process by controlling the 
BHP of producers. The optimiza-
tion is done for the pure CO2 injec-
tion scenario. For each reservoir, 
the optimized results are compared 
with results from the corresponding 
reference case (Figure 8). Figure 
9 compares the objective function 
and NPV of CO2 injection in the 

reference and optimized cases. The 
trends for the objective function and 
NPV were similar for optimized 
case. The increases in both func-
tions are resulted from the increase 
in oil production combined with the 
increase in CO2 storage. 

Miscible Case
In the case shown in Table 2, the 
initial reservoir pressure is set as 
175 bars and the oil composition is 
assumed to allow miscibility to de-
velop at pressure below 175 bars. 
For the fluid compositions given in 
Table 2, the MMP for pure CO2 is 
estimated 173 bars (Rastegar and 
Jessen 2009).  Figure 10 shows 
the performance of different sce-
narios of injection. In this case, the 
production wells operate at a fixed 
bottom-hole pressure of 123 bars. 
Pressure higher than MMP yields a 
better CO2 storage and oil recovery 
potential. In the miscible case, the 
amount of CO2 stored is not greatly 
affected in the long run while the cu-
mulative oil recovery increases sig-
nificantly compared to the immisci-
ble case. Recovery is greatest when 
pure CO2 is injected. After 18,000 
days, the net cumulative recovery 
approaches 65% of the oil in places. 
With miscibility condition, the local 
displacement efficiency approaches 
unity, and recovery is maximized. 
Figure 10 c and d contrast the injec-
tion scenario with respect to CO2 
storage. In terms of CO2 sequestra-
tion, WAG performs worse than the 
pure CO2 injection. This is caused 
by the injection of water through 
the production period, which results 
in reduced reservoir pore volume 
utilization for CO2 storage. 
The f function and NPV are com-
pared in Figure 11. In this case, we 
assume no tax credit for CO2 stored. 
Both of these parameters show the 
similar trend. Pure CO2 injection 
scheme performs better than WAG 
and water flooding. The maximum 
values for f function and NPV are 
obtained for a pure CO2 injection in 
which the miscibility increases oil 
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production period while the cost of 
water disposal is $1.5 per barrel of 
produced water. The cost of water 
injection is $0.25 per barrel and 
the cost of CO2 injection (includ-
ing capturing, transporting and re-
cycling) is assumed to be $60 per 
ton of CO2. The production wells 
are operated at a fixed bottom-hole 
pressure and the injector is set at 
constant rates of gas and water in-
jection. 
In this paper, we use Differential 
Evolution (DE) algorithm (Storn 
and Price 1995, Storn and Price 
1997) for optimization of objective 
function during the reservoir life. 
More specifically, NPV is selected 
as the objective function. The con-
trolling variables are chosen to be 
BHP at the producers. We imple-
ment the optimization algorithm 
such that the performance of the 
reservoir for a particular set of set-
tings can be determined via forward 
simulations. DE is a method that 
optimizes a problem by iteratively 
trying to improve a candidate solu-
tion with regard to a given measure 
of quality.  It is implemented as a 
computer simulation in which a 
population of abstract representa-
tions of candidate solutions to an 
optimization problem evolves to-
ward its global optimum.
 
3.Reservoir Description
In this study, we use a composi-
tional simulation model, ECLIPSE 
300 simulator, to analyze the per-
formance of a CO2 injection pro-
ject. A synthetic reservoir model of 
PUNQ-S3 is chosen that is based 
on an actual producing field. The 
PUNQ-S3 test case is described 
in details in the literature (Floris, 
et al. 2001, TNO PUNQ-S3 n.d.) 
with the geostatistical data avail-
able electronically (TNO PUNQ-S3 
n.d.). The mean reservoir thickness 
is 28 m. The depth to the top of the 
reservoir is about 2340 meters. An 
average horizontal permeability is 
about 100 md and a sand porosity 
of roughly 0.20. The ratio of aver-

age horizontal to vertical perme-
ability is about 3. Additionally, the 
reservoir pore volume is a relatively 
small 30 × 106 m3, whereas the ini-
tial average oil saturation is 0.60. 
The model contains 19×28×5 grid 
blocks with 1761 active blocks. The 
x and y dimensions of each grid 
block are 180 m. 
There are four producers and one in-
jector. The locations of these wells 
are shown in Figure 2. These wells 
are completed to flow at the third, 
fourth and fifth layers of the reser-
voir. The relative permeability data 
employed in this study are shown in 
Figure 1. In addition, for simplicity 
the capillary pressures among oil, 
water, and gas phases are taken as 0.

4.Results
A variety of schemes are tested that 
are summarized as:
�  Continuous CO2 injection
� Water alternating gas drive( 
WAG)
� Gas injection after water flooding
All of the scenarios above are simu-
lated twice using different reservoir 
oil composition and conditions: Im-
miscible and Miscible cases. For 
these two cases, the reservoir oil 
compositions are given in Table 1 
(Kovscek and Cakici 2004) and Ta-
ble 2 (Rastegar and Jessen 2009), 
respectively. This is of particular 
importance because the oil recovery 
is a critical function of the miscibil-
ity of oil with CO2. In addition to the 
reservoir type and injection scheme 
(WAG or continuous CO2), the 
time of CO2 injection and the CO2 
incentive are considered as other 
parameters, which affect economic 
performance of the CO2 flooding 
projects. The first scheme listed 
above is used to maximize the CO2 
storage in a reservoir. Since the gas 
injection is continuous, CO2 injec-
tion time is maximized and there 
is no other injection fluid occupy-
ing volume in the reservoir. The 
second and third schemes resemble 
conventional oil recovery methods. 
Gas injection after water flooding 

represents a project where water is 
used to maintain pressure and drive 
oil from the reservoir. After certain 
volume of water injection, the pro-
ject is converted to gas injection as 
a means of sequestering CO2.
 
Immiscible Case
In the case shown in Table 1, the in-
itial reservoir pressure is 253 bars; 
the oil is relatively heavy (240 API) 
and, consequently, the MMP for 
pure CO2 (608 bars) exceeds the ini-
tial reservoir pressure significantly 
so that the CO2 flooding is immisci-
ble. Moreover, the relatively small 
reservoir size, moderate permeabil-
ity, and fairly large angle of inclina-
tion to each side of the crest suggest 
that water flooding should be rela-
tively efficient (Kovscek and Cakici 
2004). Thus, the given reservoir and 
fluid combination is not ideal for 
CO2-EOR. 
Figure 3 summarizes the perfor-
mance of four production scenar-
ios: primary production, produc-
tion with water flooding, WAG 
and pure CO2 injection. For these 
simulations, production wells oper-
ate at a fixed bottom-hole pressure 
of 175 bars. Injection rates of CO2 
and water are 800,000 and 1,000 
m3/day, respectively. The recovery 
from EOR with CO2 is shown in 
two different ways: cumulative oil 
recovery and oil recovery factor. 
The results show that the recovery 
with the help of WAG are somewhat 
larger than the recovery with pure 
CO2 injection. The most important 
conclusion from this result is that 
EOR with CO2 must be carefully 
designed for this reservoir. Immis-
cible CO2 injection may not be the 
preferred method for this reservoir, 
based on oil recovery criteria alone. 
In terms of CO2 sequestration, pure 
CO2 injection performs better than 
WAG because the latter reduces the 
amount of stored CO2 by injecting 
water.
Figure 4 compares the objective 
function, which has been defined 
in Equation 2 with equal weight-
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tive method that co-optimizes CO2 
storage and oil recovery for a given 
reservoir with fixed well placements 
by maximizing the net present val-
ue. This methodology is presented 
in the next section. The reservoir 
model and fluids are summarized in 
section 3. In section 4, we focus on 
developing CO2 injection scenarios 
leading to co-optimization and pre-
sent the optimization results of the 
various injection schemes. These 
results are obtained using a com-
positional, reservoir flow simulator. 
At the end, some conclusions are 
given.

2.Methodology
In EOR projects, the goal is to 
maximize profit by minimizing the 
total amount of CO2 injected per 
barrel of oil produced. This objec-
tive has been set to reduce the high 
cost of purchased CO2 while in 
coupled CO2 EOR and sequestra-
tion projects we aim at maximizing 
both enhanced oil recovery and CO2 
storage at the end of the flooding 
period. 
(Kovscek and Cakici 2004) have in-
troduced an objective function com-
bining dimensionless oil recovery 
and reservoir utilization as follows:

 

Equation 1

where w1 (0≤w1  ≤1) and w2 (=1-w1)  
are weights and  is the volume 
of CO2 stored in the reservoir and 
VR is the pore volume of the reser-
voir. Also OIP is the volume of the 
oil in place at the start of CO2 injec-
tion and NP* is the net production 
of oil. The design objective will be 
to maximize this function with re-
spect to the specified set of weights. 
If the main aim is to maximize oil 
recovery, w1 is taken as 1, whereas 
if the goal is to maximize CO2 stor-
age, w2 is taken as 1. The regulatory 
and tax structure for sequestration 
remains unclear and will likely vary 
from nation to nation. In practice, 

weights should be chosen based on 
the revenue produced by both oil re-
covery and CO2 sequestered.
Since the volume of CO2 is dynamic 
parameter and is strongly dependent 
on whether CO2 is stored as liquid 
or gas, or dissolved in another fluid 
under different conditions of pres-
sure and temperature of the reser-
voir, the second term cannot be a 
good representation for the reservoir 
utilization of CO2. Hence, instead 
of defining the volume ratio of CO2 
stored in reservoir (Jahangiri and 
Zhang 2010) have introduced the 
storage factor by using the mass of 
CO2 stored in reservoir over the to-
tal capacity of reservoir, as this fac-
tor is independent of knowing how 
much CO2 is stored in reservoir as 
liquid, gas, or dissolved in another 
fluid. The new objective function is:

2   
 2  

21 COofcapacityTotal

storedCOofMass
w

OOIP
PNwf +=

Equation 2

Neither of these functions consid-
ers the costs of CO2. As previously 
mentioned there are several com-
ponents corresponding to the major 
costs of storing CO2, which can be 
categorized as capture, compres-
sion, transportation, injection, and 
monitoring. In general, costs of the 
CO2 sequestration are in the range 
of $40 to $60 per ton of CO2 stored 
(Ghomian, et al. 2008), which de-
pends on capture process applied, 
volume of CO2, distance from 
source to sink, and some other site-
specific characteristics.
If proper regulations are set with 
carbon credits, sequestration costs 
could be fully or partially offset so 
that these types of projects would 
become more attractive. Because 
the financial aspect is one of the ma-
jor factors for coupled EOR and se-
questration projects, it makes sense 
to evaluate these projects in terms 
of the Net Present Value (NPV). 
The NPV of each project is calcu-
lated using the revenue owing to the 
oil recovery based on oil price and 

considering all the cost items out-
lined above.
The NPV is computed as
 

∑
=

−
+

=
T

t
t

t C
r
C

NPV
1

0)1(
Equation 3

where t = Time step
Ct = Cash inflow after time t, $
r = Annual (or periodic) discount 
rate, fraction
T = Cumulative investment (or pro-
duction) period
C0 = Initial investment
The total cash inflow for the entire 
production period is given by,

()/$( FICITbblFOPTC −×=

)/$()/$ watFIWITTon −×−×

2()/$( STRFCOdwatFWPT +×

)/$ TonTAX×

Equation 4

where, C = Total cash inflow, $
$/bbl = Price of Oil per bbl, $
$/Ton= Cost of CO2 injection per 
ton, $
$wat = Cost of water injection per 
bbl, $
$dwat = Cost of water disposal per 
bbl, $
$ TAX /Ton = Tax credit of CO2 
stored per ton, $
FOPT = Cumulative oil production, 
stb
FWPT = Cumulative water produc-
tion, stb
FICIT = Cumulative CO2 injection, 
ton
FWIT = Cumulative water injec-
tion, stb
FCO2STR = Cumulative CO2 
stored, ton
A conservative annual discount rate 
of 10% is used arbitrarily in this 
study in the estimation of the pre-
sent value of money. Cash inflow 
is calculated from the oil, CO2 and 
water productions of the reservoir. 
The price of oil is considered as 
$70 per barrel for the entire 50 year 
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fuel consumption for energy pro-
duction. Increasing concentrations 
of CO2 leads to climate change via 
enhancing the natural greenhouse 
effect. 
Several measures have been sug-
gested to control the problem of 
increasing CO2 emissions in the 
air. One of such measures is to de-
crease carbon intensity of energy 
production, which means less CO2 
per specified amount of produced 
energy (Forooghi, Hamouda and 
Eilertsen 2009). CO2 emissions can 
also be reduced by increasing the 
share of renewable energies in the 
energy consumption portfolio. The 
most promising, immediate option 
for reducing a large amount of CO2 
is, however, the long-term seques-
tration of CO2 in geological forma-
tions. Depleted or mature oil and 
gas reservoirs, deep saline forma-
tions, and unminable coalbeds are 
usually considered as the most ap-
plicable CO2 sequestration forma-
tions (Bachu 2003).
Geological CO2 storage as the effec-
tive option to mitigate atmospheric 
CO2 emissions has been considered 
since the 1990's and has been im-
plemented at a large scale for the 
first time in Norway (Moritis 2002). 
Oil and gas reservoirs are good can-
didates for sequestration because 
industrial experiences already ex-
ist for CO2 injection. Regarding 
economic aspects of the sequestra-
tion process, coupled enhanced oil 
recovery (EOR) and sequestration 
processes have advantages since the 
increased oil recovery will offset 
some of the costs of CO2 seques-
tration process. The Weyburn CO2 
sequestration and EOR project is 
an example of commercial coupled 
CO2 EOR and sequestration pro-
cess, which has shown a great suc-
cess in terms of both objectives of 
the project (Malik and Islam 2000). 
In this project, carbon dioxide is 
transported from the North Dako-
ta coal-gasification plant through 
pipelines and is injected into the 
Weyburn oil field. 

A number of studies have been 
completed to investigate several as-
pects of CO2 injection for enhanced 
oil recovery and enhanced gas re-
covery (Wang 1984, Khan 1992, 
Lim, Pope and Sepehrnoori 1994, 
Guler, et al. 2001). One of the ma-
jor factors on the efficiency of EOR 
with CO2 injection is the miscibil-
ity of CO2 in the oil phase (Orr Jr. 
and Taber 1984, Blunt, Fayers and 
Orr Jr. 1993). At pressures greater 
than minimum miscibility pressure 
(MMP), oil and CO2 are mutually 
soluble. The dissolved CO2 reduces 
the viscosity of the oil and causes 
swelling of the oil phase, improving 
its ability to flow through the reser-
voir rock. Screening criteria have 
been proposed for selecting suitable 
reservoirs where CO2 may sustain 
or increase the oil production. To 
date, CO2 injection projects have 
focused on oil with densities rang-
ing from 29 to 48 °API (855 to 711 
kg/m3) and reservoir depth from 
760 to 3700 m( 2600 ft to 12000 ft) 
(Taber, Martin and Seright 1997a). 
The estimation was that if the only 
considerations are depth and grav-
ity, 80 % of the world's reservoirs 
might be suitable for CO2 injec-
tion, only based upon EOR (Taber, 
Martin and Seright 1997a, Taber, 
Martin and Seright 1997b). But 
there are fundamental differences 
between the goals of EOR projects 
and the coupled EOR and seques-
tration projects. To date, the injec-
tion processes have been designed 
to minimize the amount of CO2 
injected per barrel of oil produced, 
thereby minimizing the purchase 
cost of CO2. This objective has been 
set to reduce the high cost of pur-
chased CO2 while in coupled CO2 
EOR and sequestration projects we 
aim at maximizing both enhanced 
oil recovery and CO2 storage at the 
end of the flooding period (Kovs-
cek 2002). Thus, new strategies are 
needed for achieving the both ob-
jectives of maximizing the amounts 
of CO2 in the reservoir and recov-
ered oil.

 There are two main issues in cou-
pled CO2 EOR and sequestration 
projects (Ghomian, et al. 2008). 
First, the produced gas streams 
from anthropogenic sources have 
some type of impurities, which 
should be removed because most of 
them have negative impacts on the 
miscibility of CO2 with the reser-
voir oil. This can result in a signifi-
cant cost for capture and separation. 
Secondly, in some cases the CO2 
sources are located far from candi-
date oil reservoirs. Therefore, CO2 
must be transported by pipelines to 
the injection site and compressed to 
maintain the required CO2 pressure 
for injection. This can also increase 
the costs significantly. 
Due to the high CO2 prices, some 
sort of incentives in the form of ac-
celerated depreciation or direct tax 
credits should be defined by regu-
latory sectors in order to support 
large-scale sequestration projects 
(Ghomian, et al. 2008). Consid-
ering additional costs of capture, 
transportation, and monitoring, 
without any tax credits, sequestra-
tion projects may not be profitable 
(Forooghi, Hamouda and Eilertsen 
2009). Tax can have a large effect 
on the economics of these projects. 
An example of the effect of carbon 
tax regulations on project econom-
ics is the Sleipner project. In this 
project, rather than paying Nor-
way's hefty carbon emissions tax 
of $50/t CO2 (Herzog 2001), Statoil 
has been compressing and inject-
ing one million tons of the captured 
CO2 annually into an aquifer below 
the ocean floor. With $80 million 
dollars of incremental investment 
cost, Statoil has saved almost $50 
million dollars in annual carbon tax 
(Anderson and Newell 2004).
The goal of this paper is to under-
stand and optimize the coupled 
CO2 sequestration and enhanced 
oil recovery by taking into account 
the economics of the sequestration 
projects by considering their major 
costs and revenues.  The focus of 
the paper is on developing an effec-
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Abstract
Sequestration of carbon dioxide 
(CO2) in depleted or partially de-
pleted oil reservoirs is an immedi-
ate, cost-effective option to reduce 
CO2 emissions into the atmosphere. 
Carbon dioxide has been injected 
into oil reservoirs for the purpose of 
enhancing oil recovery (EOR). With 
EOR, the goal is to maximize the oil 
production by minimizing the use of 
CO2 while with sequestration, the 
goal is to maximize the storage of 
the CO2. During EOR, a significant 
amount of CO2 may be sequestered 
in the reservoir. If CO2 emissions 
are regulated, the EOR process may 
therefore be able to earn sequestra-
tion credits in addition to oil rev-
enues. 
We develop a theoretical framework 
that analyzes the co-optimization of 

oil extraction and CO2 sequestra-
tion. The economic analysis takes 
into account factors such as capture, 
transportation and recycling costs. 
This paper discusses the effects of 
several injection strategies and in-
jection timing on optimization of 
oil recovery - CO2 storage capacity 
for a synthetic, three dimensional, 
heterogeneous reservoir model. A 
simulation study is completed us-
ing a 3-D compositional simulator 
“ECLIPSE 300” and an optimiza-
tion algorithm in order to optimize 
the net present value of oil recovery 
and CO2 storage. A number of simu-
lations are studied to achieve com-
prehensive understanding of the 
financial performance of coupled 
CO2 sequestration and EOR pro-
jects. The simulations have showed 
that the projects would be unprof-

itable for immiscible cases when 
using costs typical of current CO2 
capture from power plants unless 
there is some form of credit for stor-
age. In contrast, in miscible cases, 
the projects may be profitable even 
without considering any CO2 credits 
and their profitability is further en-
hanced with possible carbon cred-
its. The results show that innovative 
reservoir engineering techniques 
are required for co-optimizing CO2 
storage and oil recovery.

1.Introduction
CO2 concentration in the atmos-
phere has drastically increased 
over the past 250 years from 280 to 
380 ppm (Bryant 1997). The major 
cause of increasing CO2 emissions 
into the air has been recognized as 
the dramatic increase in the fossil 
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