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ه دع قدس ای باد 

ــدس و روز  ــه دفــاع مق ـى بــه  مناســبت هفت ــالمى در پیاـم ــالب اس ــر انق رهب
تجلیل از شهیدان و ایثارگران: 

نام شهید بر فراز کوى ها و برزنها موهبتى است که باید ادامه یابد. 

بسمه تعالى 

ــوى  ــه س ـت و نشــانه ى راه ب ــربلندى مـل ــه ى س ــهیدان مای یــاد و نــام ش
ــق  ــت ملتهــا و عم ــت کــه عظم ــت. فــداکارى شــجاعانه ى آنــان اس پیــروزى اس
ــى آنــان را بــه اثبــات میرســاند. همــه وظیفــه داریــم  ــى و تمدن ــى فرهنگ مبان
ــگاه آنــان را در  ـت جای ــم و عظـم ــم کنی ـى شــهیدان را تکری نامهــاى نوراـن
ـت بــراى کویهــا و برزنهــا کــه نــام  ــدگار ســازیم. افتخــارى اـس یادهــا مان
ـت هم اکنــون  ــن موهـب شــهید و عنــوان شــهادت بــر فــراز آنهــا بدرخشــد. ای

سالم خدا و اولیائش بر شهیدان عزیز 

سیّدعلى خامنه اى 

مهر 1398



اجراى پروتکل هاى بهداشتى مقابله با ویروس 
کرونا در شرکت بهینه سازى مصرف سوخت 
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ذهن تقابل پذیر 

معرفى کتاب 

نشانه برخوردارى از هوش درجه یک، توانایى در ذهن داشتن دو نظر 
متضاد در یک زمان و درعین حال، دست برنداشتن از تالش است. به
 طور مثال، افراد باید بفهمند که اوضاع مأیوس کننده است، اما مصمم 

باشند وضعیت را تغییر دهند. 

 اولین چالشى که با آن روبرو خواهیم شد این است که اگر چنین 
کارى را قبالً تمرین نکرده باشیم، گذر از تفکرهاى محدود و سطحى 
به تفکرى جامع و اصطالحاً «از باال» کارى بس دشوار خواهد بود. 

براساس ایده مطرح شده در این کتاب، مدیران و شاید تمامى کسانى 
که درگیر حل مسئله هستند باید تفکر خود را از حالت «یا» به حالت 
«و» در بیاورند. به عبارت ساده تر، به جاى انتخاب میان  گزینه اول 
«یا» گزینه دوم، باید به دنبال راه  حل هایى باشیم که شامل قسمت
 هاى دلخواه از گزینه اول «و» گزینه دوم مى شود. البته این کار به 
حرف ساده است و شاید در عمل چالش هاى فراوانى براى ما ایجاد 

کند. 

مارتین در این کتاب، عصاره تحقیقات مفصل خود درباره نحوه تفکر 
بیش از سى رهبر بزرگ کسب وکار، که دنیا را تحت تاثیر خود قرار 
دادند، در قالب معرفى دو مفهوم «ذهن تقابل پذیر» و «تفکر همبند» 

با خوانندگان به اشتراك گذاشته است. 

تفکر هم بند چیست و ذهن تقابل پذیر یعنى چه؟ 

اخیراً انتشارات معنا با همکارى کانون ویرایش و ترجمه کتاب  
«The Opposable Mind» را تحت عنوان «ذهن تقابل پذیر» 
ترجمه و روانه بازار کرده است که نوعى طرزفکر یا تفکر را در قالب 
مثال هاى مختلف در سازمان ها و مدیران مختلف معرفى کرده است. 

با یادگرفتن این سبک تفکر، به گزینه هاى موجود اکتفا نخواهید 
کرد و براى مشکالت کسب و کارتان راه حلهاى جدید و مبتکرانه 

خلق خواهید کرد 

ذهن تقابل پذیر 

تفکر همبند، نوعى از تفکر رهبران بزرگ دنیا است که «این یا آن» 
را برنمى تابد و در جستجوى «هم این و هم آن»، به دستاوردهاى 
بزرگى مى انجامد. نکته جالب درباره تفکر همبند، امکان پذیرى 
آموختن آن است که راجر مارتین در کتاب به تفصیل و با مثال هاى 
فراوان، به شیوه پرورش تفکر همبند مى پردازد. این کتاب در حوزه ى 

کسب وکار و رهبرى، نیاز به آن احساس مى شد. 

کتاب «ذهن تقابل پذیر»، نوشته «راجر مارتین»، استاد پرآوازه و رئیس دانشکده کسب وکار راتمن است 
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محمد رضا خطاطى مدیر بهینه سازى انرژى دربخش صنعت شرکت بهینه سازى 
بهینه سازى مصرف  انرژى بهترین و به صرفه ترین راه خلق ثروت از منابع است 

وى با اشاره به اینکه هزینه ساخت یک فاز پارس جنوبى حدود 3 
میلیارد دالرو ازهر فاز پارس جنوبى روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز 
تولید مى شود و هزینه هاى تولید و توزیع تا رسیدن به دست 
مصرف کننده نهایى نیز به این هزینه ها اضافه مى شود اظهار 
داشت: براساس پایلوت انجام شده  در برخى از صنایع ایران، مانند 
پاالیشگاه آبادان ،ذوب آهن اصفهان،کارخانجات آجر اصفهان و 
سیمان هرمزگان  بررسى تطبیقى نشان مى دهد که اجراى طرح 
هاى بهینه سازى مصرف انرژى به نسبت با تولید گاز معادل به ازاى هاى بهینه سازى مصرف انرژى به نسبت با تولید گاز معادل به ازاى 
سرمایه گذارى مساوى حدود 2/5 تا 14 برابر بسته به نوع کارخانه 

میتواند ارزش افزوده ایجاد کند. 

خطاطى با اشاره به اینکه تولید منابع انرژى از نفت و گاز همیشه 
افزایش هزینه هاى اجتماعى و آالینده اى زیست محیطى را به 
همراه داشته است خاطر نشان کرد:کاهش آالینده هاى زیست 
محیطى و کاهش هزینه هاى اجتماعى از مزیت هاى نسبى اجراى 
طرح هاى بهینه سازى مصرف انرژى است و از طرفى مطالعات 
جهانى نشان مى دهد با توجه به اینکه فناورى هاى مربوط به  حوزه 
بهینه سازى سهل الوصل تر و بازار مناسب ترى دارند سبب توسعه 

اشتغال نیروهاى دانشگاهى و تخصصى  مى شوند. اشتغال نیروهاى دانشگاهى و تخصصى  مى شوند. 

محمد رضا خطاطى مدیر بهینه سازى انرژى دربخش صنعت شرکت 
بهینه سازى مصرف سوخت با عنوان این مطلب اظهار داشت: مزیت 
نسبى کشور که باعث ایجاد توان رقابتى و در نهایت خلق ثروت مى 
شود منابع نفت و گاز است که  در سال هاى گذشته با فروش و بهره 
بردارى از زنجیره تولید نفت خام و گاز طبیعى این رقابت پذیرى و 
تولید ثروت ایجاد شده اما باتوجه به  تجدید ناپذیر بودن منابع 
فسیلى و محدودیت هاى بین الملى، راهکار بهترى که مى تواند 
جایگزین و  تکمیل کننده تولید نفت و گاز باشد، خلق منبع از بهینه جایگزین و  تکمیل کننده تولید نفت و گاز باشد، خلق منبع از بهینه 

سازى مصرف انرژى است. 

بهینه سازى مصرف انرژى در سطح بین المللى یکى از روش هاى 
تولید انرژى در جهان است که سبب کاهش آالینده هاى زیست 
محیطى و کاهش هزینه هاى اجتماعى مى شود به همین سبب 
بهینه سازى مصرف انرژى را سوخت پنجم مى نامند و به تازگى به 
دلیل اهمیت و ارزش ویژه این موضوع از بهینه سازى مصرف انرژى 

به عنوان سوخت اول نام برده مى شود. 
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وى افزود:  فرض میکنیم اگرروزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت 
خام داشته باشیم با قیمت نفت صادراتى بشکه اى45 دالر، ساالنه 
16/4 میلیارد دالر درآمد نصیب کشور خواهد شد که این عدد به 
تنهایى از میزان یارانه پرداختى سوخت توسط دولت در سال 1398  
به نیروگاه ها کمتر است و این بسیار باعث تاسف بوده و نشان دهنده 
میزان یارانه باالى انرژى کشور است که ما را به اولین پرداخت کننده 

یارانه در جهان تبدیل کرده است.  

وى تاکید کرد: چاره اى جز بهینه سازى انرژى براى خلق ثروت و 
کاهش هزینه ها در شرایط فعلى وجود ندارد  

خطاطى با اشاره به این نکته که میزان مصرف انرژى در ایران بیشتر 
در بخش غیر مولد یعنى خانگى و تجارى است  و باید به سمت 
بخش تولید و افزایش  GDP سوق داده شوداظهار داشت: بر مبناى 
ترازنامه سال 1397 درصد مصرف گاز در زیر بخش هاى صنعت به 
ترتیب در حوزه هاى نیروگاه هاى برق حرارتى 55 درصد، صنایع 
پتروشیمى 15 درصد،صنایع فوالد 9 درصد،پاالیشگاه ها 6 درصد، 
سیمان 5 درصد، و آجر 2 درصد  و بقیه در سایر صنایع مى باشد که 
با اجراى طرح هاى بهینه سازى مصرف انرژى در این بخش ها حدود با اجراى طرح هاى بهینه سازى مصرف انرژى در این بخش ها حدود 
20 تا 30 درصد صرفه جویى در مصرف گاز صنایع کشور ایجاد 

خواهد شد. 

وى با ابراز تاسف از راندمان پایین نیروگاه هاى برق حرارتى کشور به 
عنوان یک نمونه  اظهار داشت: نیروگاه هاى کشور در سال 1398 
براى حدود 319 میلیارد کیلو وات ساعت تولید برق، نزدیک به 80 
میلیارد متر مکعب گاز طبیعى به عنوان سوخت مصرف کردند که 

راندمان متوسط نیروگاهى حدود 38 درصد بود.  

وى تبدیل نیروگاه هاى گازى موجود به نیروگاه هاى سیکل ترکیبى  
و حذف واحد هاى گازى فرسوده و بازتوانى نیروگاه هاى بخار را از 
جمله روش هاى باال بردن راندمان نیروگاه هاى حرارتى تولید برق 
عنوان کرد و ادامه داد: اگر راندمان  متوسط نیروگاه ها با اعمال روش 
هاى بهینه سازى انرژى مطابق مصوبات از 38 درصد به 50 درصد 
برسد ساالنه حدود 17 میلیارد متر مکعب که معادل با تولید ساالنه 
2 فاز پارس جنوبى مى باشد مصرف گاز طبیعى کشور کاهش خواهد 

یافت. یافت. 

وى در پایان به مبحث توسعه انرژى هاى تجدید پذیردر کشور نیز 
اشاره و تاکید کرد: بررسى ها نشان مى دهد در کشورهاى پیشرفته 
که در زمینه انرژى هاى تجدید پذیر به موفقیت رسیده اند اول روى 
روش هاى بهینه سازى انرژى سرمایه گذارى کرده اند و بعد توانستند 
توسعه تجدید پذیرها را برمبناى توجیه اقتصادى به انجام برسانند. 

وى یادآور شد:  براساس سیر تاریخى مشاهده شده در زمینه توسعه 
انرژى هاى تجدید پذیر در کشورهاى پیشرفته، تازمانى که سیاست
 هاى بهینه سازى انرژى به درستى اجرا نشود، تجدید پذیر ها نمى 

توانند به صورت طبیعى توسعه یابند. 

مدیر بهینه سازى انرژى دربخش صنعت شرکت بهینه سازى مصرف 
سوخت در ادامه به میزان باالى  پرداخت یارانه ها در بخش انرژى 
کشور اشاره کرد و گفت: براساس ترازنامه هیدروکربورى سال 1396 
میزان یارانه سوخت  پرداخت شده 51/2 میلیارد دالر بوده که17/3 

میلیارد دالر آن فقط به نیروگاه ها اختصاص یافته است. 

وى افزود: با توجه به سیاست هاى ابالغى به ویژه  سند ملى راهبرد 
انرژى کشور عدد شدت انرژى کشور باید تا افق بیست ساله به نصف 
کاهش یابد که این امر مستلزم اقدامات وسیع بهینه سازى انرژى 

است. 

وى با هشدار  در خصوص شدت باالى انرژى در کشورافزود: براساس 
ترازنامه  هیدروکربورى کشور شدت انرژى طى ده سال در ایران به 
طور متوسط 1/8 میلیون بشکه در ریال بوده است که  رقم باالیى 

نسبت به نرمهاى جهانى مى باشد. 
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پاکسازى دستگاه تنفسى در دوران کرونا 
HSE على بهشتى رئیس واحد

- بهتر است بعد از این دو شماره مکث کرده و دو نفس عادى 
کشیده و ریه را براى انجام تنفس عمیق بعدى آماده نمایید. 

- نکته دیگر، داشتن وقفه در حین  خود تمرین و اجتناب از دم و 
بازدم سرعتى است. 

- همانطور که در مقدمه اشاره شد هدف ما انجام این تمرینات 
توسط افراد سالم و یا افرادى که بیمارى را پشت سر گذاشته اند، 
است. هرچند مطلعیم فیزیوتراپى ریه در بعضى بیمارستانها جزء 
روتین درمانى براى افراد درگیر از ناحیه بافت ریه نیز هست، اما بهتر 
است در این شرایط پروتکل درمان طبق صالحدید پزشک معالج 

اجرا شود. 

2ـ روش هاى پاکسازى مجارى تنفسى براى پیشگیرى از 
ویروس کرونا: 

1ـ  صبح و شب مسواك نمک فراموش نشود. (ترکیب نمک و عسل، 
پودر شویا یا نمک خالى) 

1ـ تمرین تنفسى: 

براى این کار هدف فعال کردن دیافراگم مى باشد، پس مالك تنفس 
شکمى است و نه استفاده از عضالت فرعى تنفس. بدین معنى که 
الگوى تنفس سینه اى، (در هر دم و بازدم قفسه سینه باال و پایین 
مى رود) مد نظر ما نیست؛ هدف تنفس عمیقى است که در حین آن، 
 پایین استخوان جناغ و روى شکم به سمت باال حرکت کند. بدین 
منظور شخص باید در وضعیت ریلکس، صاف و راحت به شکلى که 
قفسه سینه باز باشد، قرار گرفته و یک دم عمیق از طریق بینى انجام 
دهد، سپس دست خود را روى شکم گذاشته و پس از این دَم عمیق دهد، سپس دست خود را روى شکم گذاشته و پس از این دَم عمیق 
و طوالنى و نگه داشتن نفس (بسته به میزان تحمل) یک بازدم 
طوالنى از راه دهان با لب هاى جمع شده انجام دهند که تنفس لب 

غنچه اى نام دارد. 

حین دم عمیق حتما باید شکم به سمت باال حرکت کند تا حجم ریه 
کامال باز شود. هر اندازه که فرد بتواند دم خود را نگه دارد، باید 
بازدمى به اندازه دو برابر آن انجام دهد، یعنى اگر براى 2 ثانیه دم را 
نگه داشت باید بازدم را در 4 ثانیه انجام دهد، تا ریه کامال از هوا 
خالى شود. انجام این فرایند سه تا چهار نوبت در روز و هر بار بین 5 

تا 7 بار مى تواند انجام شود.  

سالم امیدواریم که همگى در صحت و سالمت کامل باشید. فارغ از 
مقوله ناقالن خاموش در بحث کرونا، در حال حاضر مى توان افراد 
هر جامعه را به سه دسته تقسیم کرد، افراد سالم، مبتالیان به کرونا 
و افرادى که بیمارى را پشت سر گذاشته اند. روى صحبت ما در این 
مقاله با دسته اول و سوم است؛ با این دید که ابتال به بیمارى کرونا 
مى تواند تغییراتى در عملکرد ریه ایجاد کند (دوستانى که بیمارى را 
پشت سر گذاشته اند)، و دسته دیگر افراد سالمى که به واسطه 
استفاده از ماسک تاکنون خود را از خطر حفاظت نموده اند ولى از استفاده از ماسک تاکنون خود را از خطر حفاظت نموده اند ولى از 
سویى همین استفاده مداوم از ماسک ممکن است تبعاتى چون 
تنفس هاى کوتاه و کاهش حجم ریه را در پى داشته باشد. از آنجا که 
استفاده از ماسک امرى اجتناب ناپذیر است، لذا این سفیر سالمت با 
شماست تا راهکارهایى براى تقویت ریه ارائه دهد. در همین راستا از 

سه حیث به موضوع مى پردازیم: 

مقدمه 
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غذاهاى حاوى منیزیم باال: کمبود منیزیم مى تواند بر عملکرد ریه 
تأثیر سوء گذاشته و عوارض ریوى به همراه داشته باشد. در عوض 
دریافت منیزیم کافى موجب تقویت عضالت ریه شده و شانس ابتال 

به بیمارى هاى تنفسى از جمله آسم را کاهش مى دهد. 

آب: کمبود آب در بدن عوارض جانبى بسیارى از جمله خستگى، 
تحریک پذیرى، درد مفاصل و میزان کلسترول غیرطبیعى، را شامل 
مى شود. اما محققان افزایش خطر ابتال به برونشیت و آسم را نیز از 
دیگر نشانه هاى کم آبى بدن مى دانند. مصرف کافى آب، به کاهش 
التهاب ریه ها کمک مى کند و مانع بروز اختالالت خاص ریوى مى

 شود. 

سبزیجات تیره رنگ:  این سبزیجات داراى ترکیبات زیادى براى 
حفظ سالمت ریه ها هستند. بیشتر سبزیجات تیره رنگ حاوى آنتى 
اکسیدان هایى براى سم زدایى سموم از خون و ریه  هستند. این 
سبزیجات همچنین خطر ابتال به سرطان ریه را در افراد غیر 

سیگارى کاهش مى دهند. 

2ـ غرغره آب نمک و آب لیمو (رقیق) براى شستشو بسیار مفید 
است. 

- همانطور که مى دانید ویروس کرونا تقریباً تا چهارروز در حلق 
مى ماند ( به همین دلیل هم نتیجه تست آنتى بادى روزهاى اولیه 
ممکن است منفى کاذب باشد، در این مرحله ویروس وارد بدن 
شده، ولى هنوز شواهدى در خون یافت نمى شود.) اگر در این 
روزها استفاده مداوم از آب نمک صورت بگیرد، مى توان از درگیر 

شدن ریه به اثرات تکثیر ویروس جلوگیرى نمود . 

3ـ غرغره آب نمک در کنار استنشاق این محلول به داخل بینى بسیار 
مفید است. 

در روز هاى شیوع ویروس کرونا و اهمیت مراقبت از ریه ها باید نسبت 
به سالمت آن ها از طریق مصرف مواد غذایى زیر توجه کنیم: 

ویتامین سى: ویتامین c آنتى اکسیدان دیگریست که براى سالمت 
ریه و بهبود تنفس مفید است. مصرف منظم این ویتامین به رهایى 
بدن از سموم کمک مى کند و پوست را جوان و سالم نگه مى دارد. 
ویتامین c به نابودى رادیکال هاى آزاد کمک کرده و اثرات مخرب 
ناشى از قرار گیرى در معرض آلودگى ها را نیز کاهش مى دهد. 

زردچوبه: در صدر دالیل زیادى که براى افزایش مصرف زردچوبه 
وجود دارد، مطابق شرایط کنونى خواص ضد التهابى و ویژگیهایى در 
این ماده است که منجر به پاکسازى ریه و بهبود سالمت تنفس مى
 شود. زردچوبه قادر است اثرات مخرب ناشى از آلودگى هوا و دود 

سیگار را نیز از بین  ببرد. 

3ـ نقش تغذیه در پاکسازى ریه: 
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غذاهاى حاوى امگا3: این غذاها موجب بهبود عملکرد ضد التهابى 
بدن شده و براى کاهش التهاب ریه  مفیدند. غذاهایى از قبیل ماهى
 هاى چرب (چون قزل آال)، دانه هاى آجیل، بذر کتان و ... حاوى امگا 
3 بوده و مطالعات حاکى از آنست که رژیم سرشار از اسیدهاى چرب 
امگا 3، باعث مى شود تا خون از طریق ریه ها به طور مؤثر جریان یابد 
و همین روند از برخى بیمارى هاى التهابى و عفونت هاى تنفسى 

جلوگیرى  کند. 

سیب: سرشار از آنتى اکسیدان است و خطر ابتال به بیمارى هاى 
ریوى را کاهش مى دهد. 

زنجبیل: زنجبیل ترکیبات ویژه اى دارد، داراى اثرات پاك کنندگى 
و ضدالتهابى قدرتمندى است و به بهبود سیستم تنفسى و افزایش 
ایمنى بدن کمک مى کند. مصرف زنجبیل براى کاهش عالئم آسم و 

سایر بیمارى هاى تنفسى نیز مفید است. 

قارچ: قارچ ها براى سالمت ریه ها مفید هستند و مى توانند سیستم 
ایمنى بدن را تقویت کنند. 

آویشن: این گیاه باعث بهبود سیستم تنفسى مى شود و براى درمان 
برونشیت پیشنهاد مى شود. 

تخم مرغ: حاوى پروتئین است که به سالمت ریه ها و ماهیچه هاى 
تنفسى(در جهت قوى نمودن آنها) کمک مى کند. 

غذاهاى حاوى فلونوئید: بسیارى از میوه ها از قبیل انواع توت ها و 
مرکبات حاوى ترکیباتى به نام فلونوئیدها هستند که نقش مؤثرى 
درپاکسازى ریه دارند. این ترکیبات عالوه بر اثرات آنتى اکسیدانى، 
میتوانند از ابتال به سرطانهاى ریه، سینه و پروستات جلوگیرى کنند. 

سیب، زغال اخته، پرتقال، لیمو، گوجه فرنگى و کلم سرشار از 
فالونوئیدها هستند. 

چاى سبز: مصرف منظم چاى سبز راهى مؤثر براى حفظ سالمت 
ریه هاست. عصاره چاى سبز حاوى آنتى اکسیدان هاى قوى براى 
حفظ سالمت قلب و عروق، محافظت در برابر سرطان هاى مختلف از 
جمله سرطان ریه، بهبود عملکرد مغز و محافظت در برابر عفونت

 هاست. 

سیر: آنتى اکسیدان هایى را تامین مى کند که به حفظ سلول هاى 
موجود در ریه ها کمک خواهد کرد، همچنین مى تواند ریه ها را 
پاکسازى کند.حاوى ترکیبى است به نام آلیسین که به عنوان آنتى 
بیوتیک در بدن عمل کرده و مى تواند به کاهش عفونت هاى تنفسى 
و جلوگیرى ازآلودگى ریه کمک کرده و منجر به کاهش آسیب هاى 

ناشى از آلودگى هوا، سیگار و ... در ریه شود. 

گوجه فرنگى: رژیم غذایى حاوى گوجه فرنگى باعث کاهش تخریب 
بافت ریه(خصوصاً در افراد سابقاً سیگارى) مى شود.  

غذاهاى حاوى کاروتنوئید: یکى دیگر از گروه هاى غذایى که به 
افزایش ظرفیت ریه ها کمک مى کند، غذاهاى حاوى کارتنوئید 
هستند. کاروتنوئیدها آنتى اکسیدان هایى هستند که اثر پیشگیرى 
کننده از سرطان ریه دارند. گوجه فرنگى، هویج، کلم، فلفل قرمز، 

سیب زمینى شیرین، همگى حاوى کارتنوئید هستند. 

موز: این میوه سرشار از پتاسیم است و گزینه اى عالى براى بهبود 
عملکرد ریه ها محسوب مى شود. 
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معرفى طرح پیشنهادى ماده 12: کاهش مصرف انرژى در صنایع سیمان 

على آزادمهر رئیس بهینه سازى مصرف سوخت در صنایع بزرگ 

صنعت سیمان جزء صنایع انرژى بر محسوب شده که بیش از 3 
درصد مصرف انرژى کل کشور و 14 درصد مصرف انرژى بخش 
صنعت را به خود اختصاص داده است. تا سال 1380 مصرف انرژى 
الکتریکى براى تولید هر تن سیمان 115KWh و مصرف انرژى براى 
تولید هر کیلو کلینکر  1100KCalبوده است. با فعالیت هاى صورت 
گرفته این مقادیر تا میانگین 100KWh و 900KCal کاهش یافته 
لیکن شرایط مطلوب مورد نظر حال حاضر، کاهش مصرف انرژى 
    720Kcal/kgclinker 90 و سوختKWh/tonCement الکتریکى تا

است. 

بر اساس استاندارد ملى صنعت سیمان، میانگین مصرف انرژى در 
  855Kcal/kgclinker 106 وKWh/tonCement واحدهاى موجود
است. قابل توجه است که تقریباً تمام انرژى حرارتى تولید سیمان در 
مرحله پخت کلینکر مصرف مى شود و این میزان حدود 100 

مترمکعب گاز طبیعى به ازاى تولید هر تن کلینکر است.  

مصرف انرژى حرارتى در تولید سیمان، تماماً در فرآیند پخت 
استفاده مى شود که بر اساس نوع تکنولوژى بکار رفته، مصرف انرژى 
بسیار متفاوت خواهد بود. جدول ذیل مصرف انرژى هریک از روش 

ها را نشان مى دهد. 

مصرف انرژى واحدهاى تولیدى کشور نیز با توجه به تکنولوژى، 
محصول تولیدى و شرایط کارکرد بسیار متفاوت است. بطوریکه 
مصارف ارائه شده از طرف سازمان استاندارد از 710 تا 1100 کیلو 
کالرى به ازاء هر کیلو کلینکر تولیدى متفاوت بوده است. عالوه بر 
کارایى انرژى واجدها، میزان تولید نسبت به ظرفیت واحدهاى 
تولیدى یکى از عوامل تاثیرگذار در شدت مصرف انرژى است که 
رکود این صنعت همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده، یکى از 
عوامل شدت مصرف باالى انرژى برخى واحدها نسبت به استاندارد عوامل شدت مصرف باالى انرژى برخى واحدها نسبت به استاندارد 

و عدم سرمایه گذارى در مقوله انرژى است. 

مصرف انرژى حرارتى تکنولوژى مختلف فرآیند پخت کلینکر 

آمار تولید و ظرفیت سیمان ایران از سال 1397-1393 (تن / سال) 

سیمان بعنوان یکى از صنایع مهم و مادر کشور و یکى از بخش هاى 
مهم مصرف کننده انرژى در بخش صنعت است که پتانسیل قابل 
توجهی در بهینه سازي مصرف انرژي دارد. در دنیا، روش هاي 
مشخصی براي این امر توسعه یافته و در بکارگیري و نتایج حاصل از 
این راهکارها نقاط مجهول و غیرقابل پیش بینی وجود ندارد. سهم 
صنعت سیمان در مصرف انرژي بخش صنعت حدود 14٪ است. 
ساالنه براي تولید سیمان حدود 7 میلیارد متر مکعب معادل گاز 
طبیعی و حدود Gwh 7500، انرژي الکتریکی مصرف می شود و ، انرژي الکتریکی مصرف می شود و 
سرانه انتشار CO2 این صنعت در حدود 35 میلیون تن است.  
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میزان مصرف کل و مازاد حاملهاى انرژى و میزان انتشار آالیندگى 
در صنعت سیمان به شرح جداول زیر مى باشد. 

میزان مصرف کل و مازاد صنعت سیمان به تفکیک سال 

میزان انتشار آالیندگى صنعت سیمان به ازاى مصرف مازاد 

نمونه اقدامات موثر قابل انجام در صنایع سیمان 

استفاده از سوخت مشتق شده از پسماند شهرى بعنوان سوخت   
 (RDF)جایگزین

 (CDS و یا Kids طرح) اصالح سیستم خنک کنندگى کولر  

ارتقاء راندمان سیستم انتقال مواد   

 (WHR)سیستم بازیافت حرارت اتالفى  

تکنولوژى غنى سازى اکسیژن   

برآورد می گردد با اجراي کامل طرح ماده 12 کاهش مصرف انرژى 
در صنایع سیمان، 430 میلیون متر مکعب معادل گاز طبیعی در 
سال در مصرف سوخت صرفه جویی شده و از این طریق در حدود 2 

میلیون تن از انتشار دي  اکسید کربن کاسته شود.  
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پیشنهاد اصالح تعرفه سوخت بخش نیروگاهى در راستاى کاهش مصرف سوخت  

بهاره فرهمندپور - رئیس بهینه سازى مصرف انرژى در نیرو 

تولید برق توسط نیروگاه هاى حرارتى در کشور طى 10 سال گذشته 
( از 1388 تا 1398)،  از 206 با رشد متوسط ساالنه بیش از 3 % به 
281 تراوات ساعت رسیده است. از این میزان تولید نیروگاه هاى 
گازى  و  سیکل  ترکیبى  به  ترتیب با رشد تولید ساالنه 3.5 % و 
7.5 %  مواجه بودند در حالى که نیروگاه هاى بخارى کاهش تولید 
ساالنه 1.5 % داشته است. با ادامه همین میزان رشد ساالنه، میزان 
تولید برق نیروگاه هاى حرارتى در سال 1408 به 440 تراوات ساعت 
افزایش خواهد یافت. به موازات افزایش تولید برق، مصرف سوخت افزایش خواهد یافت. به موازات افزایش تولید برق، مصرف سوخت 
مصرفى نیروگاه ها طى 10 سال گذشته  ( از 1388 تا 1398)، با 
رشد سالیانه 3 % از 58  به 78 میلیارد متر مکعب ( معادل تولید 8 
فاز پارس جنوبى) رسید و در صورت ادامه روند رشد، این میزان در 
سال 1408 به حدود 120 میلیارد متر مکعب ( تولید 12 پارس 

جنوبى)  خواهد رسید. 

در صورت ارتقاء راندمان متوسط نیروگاه هاى بخارى، گازى و سیکل 
ترکیبى بترتیب از 36 %، 31 % و 45 % به 45 %، 47 % و 50 % تا 
سال 1408، که منجر به ارتقاء متوسط راندمان نیروگاهى کشور از 
38 % فعلى به 47/5 % مى گردد؛ سوخت مصرفى نیروگاه ها  در آن 
سال با صرفه جویى 20 میلیارد متر مکعب (تولید دو فاز پارس 

جنوبى) به 98 میلیارد متر مکعب مى رسد.   

اصالح تعرفه سوخت بخش نیروگاهى در راستاى کاهش 
مصرف سوخت  

تعرفه پایین قیمت گاز طبیعى در این بخش موجب شده بخش 
نیروگاهى بزرگترین بخش از نظر تخصیص یارانه هاى انرژى در 
کشور ما باشد که توجه برنامه ریزان و تصمیم گیران به اصالح تعرفه 
هاى گاز طبیعى در این بخش را میطلبد تا در سیستم تامین انرژِى 

کشور و تخصیص یارانه، تعادل نسبى ایجاد گردد .   

بخش نیروگاهى با ظرفیت تولید بیش از 80 هزار مگاوات تولید برق  
( با احتساب نیروگاه هاى برق آبى، تجدید پذیر و اتمى ) در کشور 
بعنوان بزرگترین مصرف کننده گاز طبیعى در میان بخش هاى 
اصلى مصرف میباشد. این بخش در سال 1398 با مصرف معادل 
بیش از 78 میلیارد متر مکعب گاز طبیعى، حدود 320 تراوات 
ساعت انرژى الکتریکى تولید کرده است که حاکى از راندمان پایین 
حدود 38درصدى کل بخش نیروگاهى کشور است. سهم تولید 
نیروگاه هاى گازى 20 %( متوسط راندمان 31 %)، نیروگاه هاى  %)، نیروگاه هاى 
بخارى با سهم 24 %( متوسط راندمان 36 %)، نیروگاه هاى سیکل 
ترکیبى با سهم 42 %(متوسط راندمان 44/7 %)، سهم نیروگاه هاى 

برق-آبى، اتمى و تجدید پذیر 12 % مى باشد. 
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انواع فناورى ساخت و تولید باترى هاى نسل جدید 
اعظم اردستانى رئیس امور بهبود و توسعه سوختهاى نوین 

6_ سوپر کاپاسیتورها یا (ابر خازن ها): خازن ها می توانند ظرف 
ثانیه شارژ شوند و در آنی تخلیه گردند. یک ابر خازن هم به همین 
شکل کار می کند با این تفاوت که در چند ثانیه شارژ شده ولی 

انرژي آن به آرامی همانند یک باتري تخلیه می شود.  

تشریح آخرین فنآوري ها 

1_ باتري هاي آلومینیومی: تحقیقات اخیر نشان می دهد باتري
 هاي آلومینیومی منشا انقالب جدیدي در فنآوري موبایل خواهند 
بود. آخرین تحقیقات در دانشگاه استنفورد بعد از دهها سال وعده 
بکارگیري باتري هاي آلومینیومی در تجهیزات موبایل را می دهد. این 

باتري ها می توانند در کمتر از یک دقیقه شارژ شوند.   

باتري آلومینیوم – یون جدید با کارآیی باال اولین کاربرد این فلز در 
باتري هایی است که عمر طوالنی داشته و در زمان بسیار کوتاهی 
شارژ می شوند. باتري آلومینیومی جدید دانشگاه استنفورد می تواند 
تا 7500 مرتبه شارژ شود. باتري هاي لیتیوم – یون متداول موبایل و 
لپ تاپ امروزي معموالً براي 1000 مرتبه شارژ عمر می کنند. 

البته باتري هاي آلومینیومی 
جدید تا تجاري شدن فاصله 
دارند و یکی از این دالیل 
ولتاژ پایین تر آنها نسبت به 
باتري هاي لیتیوم – یون 
است. (نصف ولتاژ باتري 

لیتیوم – یون) 

به نظر می رسد ارتقا مواد بکار رفته در کاتد بتواند ولتاژ و دانسیته 
انرژي را در این باتري ها بهبود دهد صرفنظر از این دو مسئله باتري 
آلومینیومی همه ویژگیهاي مورد انتظار از باتري از جمله ارزان بودن 
الکترودها، ایمنی باال، شارژ سریع، انعطاف پذیري و طول عمر زیاد را 

تامین می کند. 

آخرین فنآوري هاي مطرح در باتري ها به شرح ذیل هستند: 

2_ باتري هاي بر پایه نانو تیوب: با ساخت الکترودهاي نانو تیوب 
محققان توانسته اند سرعت شارژ این باتري ها را به میزان چشمگیري 

افزایش دهند. 

1_ باتري هاي آلومینیومی: باتري آلومینیوم – یون جدید با 
کارآیی باال اولین کاربرد این فلز در باتري هایی است که عمر طوالنی 

داشته و در زمان بسیار کوتاهی شارژ می شوند.  

5_ باتري هاي حالت جامد: در باتري هاي حالت جامد الکترولیت 
مایع که در اغلب سایر باتري ها وظیفه جابجایی یونها را بین 
الکترودها دارد حذف شده است. به این ترتیب باتري هاي حالت 

جامد دانسیته انرژي بسیار باالتري دارند.  

3_ باتري هاي مبتنی بر گوگرد: در زمینه افزایش دوام باتري ها با 
حجم مشابه همواره تحقیقات در جریان بوده و از مواد شیمیایی 
مختلفی در این زمینه استفاده شده است. یکی از امیدوارکننده ترین 
نوع باتري ها در این میان باتري هاي مبتنی بر گوگرد هستند.  

4_ باتري هاي فلز-هوا: باتري هاي فلز – هوا در واقع کاتد باتري
 هاي لیتیوم – یون متداول را که اغلب گرافیت است با اکسیژن 
موجود در هوا جایگزین می کنند. نتیجه این کار طبیعتاً کاهش وزن 
باتري و داشتن یک کاتد بدون هزینه است که بطور دائم تعویض و 

تازه می شود.  

با توجه به اینکه فنآوري فعلی باتري هاي لیتیوم – یون به زودي به 
محدودیت خود خواهد رسید و همچنین رشد روز افزون تقاضا براي 
ذخیره انرژي برق و افزایش سرعت شارژ مجدد، محققان را بر آن 
داشته تا درصدد جایگزینی باتري هایی با فنآوري پیشرفته بجاي 
باتري هاي فعلی باشند. در این مقاله نگاهى گذرا به وضعیت فناورى 
هاى جدید در ساخت انواع باترى براى ذخیره سازى انرژى الکتریکى 

خواهیم داشت. 

مقدمه 
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3_ باتري هاي مبتنی بر گوگرد: در زمینه افزایش دوام باتري ها با 
حجم مشابه همواره تحقیقات در جریان بوده و از مواد شیمیایی 
مختلفی در این زمینه استفاده شده است. یکی از امیدوارکننده ترین 
نوع باتري ها در این میان باتري هاي مبتنی بر گوگرد هستند.  

باتري هاي لیتیوم – سولفور می توانند در وزن مشابه ، تا 5 برابر نسبت 
به باتري هاي لیتیوم – یون فعلی انرژي در خود ذخیره کنند. پیش
 بینی می شود زمانی این باتري ها تجاري می شوند که دانسیته انرژي 
آنها حدود 2 برابر باتري هاي لیتیوم – یون فعلی باشد. این به معنی 
دوام بیشتر در تجهیزات الکتریکی است یا به عبارتی عمر دو برابر.  

مزایا: حداقل عمر دو برابر باتري هاي لیتیومی فعلی  

این فنآوري حدود 20 سال است که در حال توسعه و تحقیق است 
و حداقل یک شرکت خودروسازي در نظر دارد تا از این باتري ها در 
سال 2016 در خودرو برقی خود استفاده نماید. اما استفاده از این 
نوع باتري ها در تجهیزات موبایل سالها بعدتر امکان پذیر خواهد شد.  

معایب: عمر کمتر از نظر سیکل شارژ، عدم ثبات و فرار بودن 
شیمیایی، مدت زمان شارژ مشابه با باتري هاي فعلی لیتیوم – یون 

4_ باتري هاي فلز-هوا: باتري هاي فلز – هوا در واقع کاتد باتري
 هاي لیتیوم – یون متداول را که اغلب گرافیت است با اکسیژن 
موجود در هوا جایگزین می کنند. نتیجه این کار طبیعتاً کاهش وزن 
باتري و داشتن یک کاتد بدون هزینه است که بطور دائم تعویض و 

تازه می شود.  

کاهش وزن به مفهوم دیگر یعنی دانسیته انرژي باالتر. برخی 
محققان این تراکم انرژي را با سوختهاي نفتی مقایسه کرده اند. این 
یعنی عمر طوالنی تر و قابلیت استفاده در خودروهاي برقی. این 
فنآوري توسط شرکت Tesla براي استفاده در خودروهاي برقی به 
ثبت رسیده است. یک خودرو سیتروئن C1 با استفاده از این فنآوري 

توانست با یک شارژ 1800 کیلومتر پیمایش داشته باشد. 

معایب: ولتاژ پایین تر آنها نسبت به باتري هاي لیتیوم – یون فعلی 
(نصف ولتاژ باتري لیتیوم – یون) 

مزایا: ارزان بودن، انعطاف پذیري، سرعت شارژ باال، طول عمر شارژ 
باال (تعداد دفعات قابل شارژ)، ایمن تر بودن و از همه مهمتر دوست

 دار محیط زیست  

مزایا: سرعت شارژ باال، طول عمر شارژ باال (تعداد دفعات قابل شارژ)  

معایب: دانسیته انرژي برابر با باتري هاي موجود در بازار 

2_ باتري هاي بر پایه نانو تیوب: فنآوري فعلی باتري هاي لیتیوم 
– یون به زودي به محدودیت خود خواهد رسید. تغییر شیمیایی 
باتري شاید بتواند راهی براي ارتقا این نوع باتري باشد اما بی تردید 
تغییر در ساختار الکترودها با استفاده از فنآوري نانو روح جدیدي در 

باتري هاي لیتیومی خواهد دمید. 

با ساخت الکترودهاي نانو تیوب محققان توانسته اند سرعت شارژ این 
باتري ها را به میزان چشمگیري افزایش دهند. بطوریکه باتري هاي 
ساخته شده بر پایه این فنآوري در مدت 2 دقیقه به 70 % ظرفیت 

کامل شارژ خود می رسند.  

برخی محققان از ماده سیلیکون بجاي گرافیت در الکترودها استفاده 
کرده اند؛ برخی دیگر همچون محققان دانشگاه تکنولوژي نانیانگ 
سنگاپور استفاده از نانو تیوب هاي دي اکسید تیتانیوم را به نام خود 
ثبت کرده اند که گواهی توسعه و بهره برداري تجاري را نیز اخذ کرده 

و ظرف دو سال آینده در دسترس خواهد بود. 
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شرکت باتري سازي Sakti3 که اخیراً قرارداد همکاري تجاري با 
شرکت بریتانیایی Dyson امضا کرده؛ ادعا دارد باتري هاي آنها می
 تواند دو برابر باتري هاي لیتیوم – یون متداول انرژي ذخیره کند.  

مزایا: عمر دو برابر باتري در ابعاد مشابه با لیتیوم – یون، ایمن تر، 
قابلیت ساخت در شکلها و ابعاد متفاوت، دوستدار محیط زیست. 

معایب: معایب چندانی گزارش نشده است. 

6_ سوپر کاپاسیتورها یا (ابر خازن ها): خازن ها تقریباً در همه 
انواع فنآوري بکار می روند اما معموالً در جایی بکار می روند که الزم 
است مقدار زیادي الکتریسیته در زمان بسیار اندك بکار گرفته شود. 
مانند المپ فالش دوربین یا ساب ووفر پخش صوت یک خودرو. 

خازن ها می توانند ظرف ثانیه شارژ شوند و در آنی تخلیه گردند. یک 
ابر خازن هم به همین شکل کار می کند با این تفاوت که در چند 
ثانیه شارژ شده ولی انرژي آن به آرامی همانند یک باتري تخلیه می

 شود.  

تحقیقات اخیر مبنی بر استفاده از گرافن وعده ابر خازن هایی را می
 دهد که می توانند ظرف 16 ثانیه شارژ شوند و می توانند عمري بیش 
از 10 هزار مرتبه شارژ و تخلیه داشته باشند. اما بهترین ابر خازن ها 
نیز می توانند دانسیته انرژي معادل باتري هاي لیتیوم – یون متداول 

داشته باشند. 

مزایا: شارژ تقریباً آنی، طول عمر بسیار طوالنی از نظر تعداد سیکل 
شارژ، قابلیت بهره گیري بعنوان منبع انرژي در خودروهاي برقی 

معایب: دانسیته پایین به معنی عمر کوتاه شارژ باتري 

جمع بندى 

باترى هاى فلز- هوا من جمله "لیتیم-هوا"، باترى هاى مبتنى بر 
گوگرد من جمله "لیتیم-سولفور" و "منیزیوم-سولفور" در دسته 
باترى هاى با چگالى انرژى باال محسوب مى شوند؛ محققان اروپایى 
و سایر محققان در سراسر دنیا در حال تحقیق و توسعه فناورى 

باترى در دسته مذکور مى باشند. 

لیکن مشکالتی از قبیل تخریب خودبخودي، مشکالت شارژ دوباره و 
عمر کوتاه از نظر سیکل شارژ مانع بزرگی در راه تجاري سازي این 

نوع باتري بوده است.  

مزایا: دانسیته انرژي بسیار بسیار باال 

معایب: به سختی شارژ می شوند، عمر مناسبی از نظر تعداد سیکل 
شارژ ندارند.  

5_ باتري هاي حالت جامد: در باتري هاي حالت جامد الکترولیت 
مایع که در اغلب سایر باتري ها وظیفه جابجایی یونها را بین 
الکترودها دارد حذف شده است. به این ترتیب باتري هاي حالت 

جامد دانسیته انرژي بسیار باالتري دارند.  
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معرفى انواع سوخت هاى زیستى، وضعیت جهان و ایران در این زمینه 

 امین حبیبى کارشناس ارشد امور بهبود و توسعه سوختهاى نوین 

 (Bio-synthetic gas)گاز سنتزي سوختی

 (Advanced Biodiesel)بیودیزل پیشرفته

سوخت بیو دیزل پیشرفته شامل موارد زیر است : 

روغن هاي گیاهی عمل آوري شده با هیدروژن                      
 (Hydrotreated vegetable oil(HVO))

 (Biomass-to-Liquid(BTL)) تبدیل بیو ماس مایع به بیو دیزل  

3_ سوخت هاي زیستی حاصل از جلبک یا  سوخت هاي 
زیستی نسل سوم: سوخت جلبک یا زیست  سوخت نسل سوم 
گونه اي سوخت زیستی است که از جلبک بدست مى آید. جلبک ها 
در هنگام فتوسنتز، گاز کربن دى اکسید کربن و نور خورشید را 
دریافت کرده و آن را به اکسیژن و زیست توده تبدیل مى کنند. 
توسعه کشت جلبک به دهه 1950 بازمیگردد که با هدف استفاده 

در صنایع غذایی ودارویی صورت گرفت.  

4_ سوخت هاى زیستى نسل چهارم: نسل چهارم سوختهاى 
زیستى نه تنها در جهت تولید انرژى پایدار است بلکه روشى براى 
جذب دى اکسید کربن نیز مى باشد. مواد زیست توده که در حال 
رشد هستند؛ دى اکسید کربن را جذب کرده و با استفاده از همان 
روش سوختهاى زیستى نسل دوم را به سوخت تبدیل مى کنند. 

دالیل رویکرد کشورهاى صنعتى و در حال توسعه به   
استفاده از سوخت هاى زیستى: 

امنیت انرژي    .1

2.  نگرانى هاى زیست محیطى 

درآمد حاصل از تبادالت خارجی   .3

مباحث اجتماعی- اقتصادي مربوط به بخش کشاورزى   .4

معرفی انواع سوخت هاي زیستی 

 (Sugerand Starch-based Ethanol) اتانول حاصل از قند و نشاسته

 (Conventional Biodiesel) بیودیزل

1_ سوخت هاي زیستی متداول (نسل اول): سوختهاي زیستی 
نسل اول سوختهایی هستند که امروزه به میزان قابل توجهی در بازار 
موجود می باشند. انواع سوختهاي زیستی نسل اول شامل اتانول از 
نیشکر، اتانول از نشاسته ذرت ، بیودیزل از روغنهاي گیاهی و بیو گاز 

می باشد. انواع این سوخت ها شامل موارد زیر می باشد: 

 (Cellulosic Ethanol)اتانول حاصل از مواد سلولزي

 (Biogas)گاز زیستی

2_ سوخت هاي زیستی پیشرفته یا سوخت زیستی نسل 
دوم: با افزایش انتقادات از قابلیت پایداري سوختهاي زیستی نسل 
اول، توجه ها به سوي پتانسیلی که سوختهاي زیستی نسل دوم 
نامیده می شود، معطوف شد. تولید سوختهاي زیستی نسل دوم، بر 
پایه انتخاب مواد اولیه و تکنیکهاي کشاورزي، پتانسیلی را براي 
تامین مزایایی مانند مصرف ضایعات و استفاده از زمین هاي بایر 
فراهم می کند. انواع  سوخت هاي زیستی نسل دوم شامل موارد زیر 

می باشد: می باشد: 

بخش عمده انرژي مورد نیاز جهان از طریق منابع نفتی، زغال سنگ 
و گاز طبیعی تأمین می گردد. صرف نظر از انرژي هسته اي و برق 
آبی تمامی این منابع محدود بوده و با نرخ مصرف کنونی در یک 
زمان کوتاه مدت به پایان خواهند رسید. کاهش شدید منابع سوخت 
هاي فسیلی، صنعتی شدن اکثر کشورها ،وابستگی آن ها به انرژي و 
در نتیجه افزایش قیمت جهانی سوخت از یک طرف موجب بحران 
انرژي شده، و از طرف دیگر افزایش مصرف سوخت و عدم دقت در 
نحوة مصرف آن باعث ایجاد بحران زیست محیطی در سطح جهان نحوة مصرف آن باعث ایجاد بحران زیست محیطی در سطح جهان 
گردیده که سبب شده تا محققان براي رهایی از این دو بحران، 
همواره به دنبال منابع جدیدي از انرژي باشند. منابعی به عنوان 
انرژي جایگزین می توانند مطرح شوند که هم کم قیمت و در 
دسترس بوده (عدم وابستگی به منطقۀ جغرافیایی) و هم دوستدار 
محیط زیست باشند، از آن جمله می توان به سوخت هاي زیستی    

( Biofuels ) به عنوان یک پیشنهاد اشاره کرد. 

پیشگفتار 
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طى ده سال اخیر تولید سوختهاى زیستى به شکل قابل 
توجه اى افزایش یافته، به طورى که بین سال هاى 2004 تا 
2016 تولید اتانول از 28/5 میلیارد لیتر به 98/3 میلیارد لیتر 
و بایودیزل از 2/4 به 30/1 میلیارد لیتر افزایش یافته است. 

مرورى بر وضعیت بایوفیول در جهان   

1ـ تقاضا: مصرف سوختهاى زیستى از 1/9 میلیون بشکه معادل 
نفتى در روز در سال 2014 تا سال 2040 به 3/6 میلیون تن معادل 
نفت خام افزایش خواهد یافت. در حال حاضر سوخت زیستى 3 % 
کل تقاضاى انرژى را در بخش حمل و نقل پوشش مى دهد که پیش 

بینى مى شود در سال 2040 این میزان 5 % افزایش یابد. 

ایاالت متحده آمریکا، برزیل و اتحادیه اروپا تقریبا 86 % تقاضاى 
سوختهاى زیستى جهان را در سال 2013 به خود اختصاص داده 
اند. پیش بینى مى شود در آمریکا و اتحادیه اروپا در طول همین بازه 
زمانى  سهم  سوختهاى  زیستى  در  حمل و نقل جاده اى از 5 %   

به 14 % افزایش یابد. در سال 2013 در 
برزیل سهم سوختهاى زیستى در حمل و 
نقل جاده اى 20 % بوده که این رقم تا سال 
2040 به 31 % خواهد رسید. کشور برزیل 
در سهم انرژى هاى تجدیدپذیر در میان 
سایر کشورها پیشگام است. جدول زیر 
مصرف اتانول و بایودیزل در بخش حمل و 
نقل جاده اى را به تفکیک کشورها نشان نقل جاده اى را به تفکیک کشورها نشان 

مى دهد. 

تا سال 2050، سوخت هاي زیستی خواهند توانست  27 ٪ از کل 
سوخت بخش حمل و نقل را تامین نموده و جایگزین سوخت هایی 
نظیر  دیزل ، نفت سفید و سوخت جت گردند. استفاده از مقدار 
 CO2 سوخت زیستی می تواند از انتشار ساالنه 2.1 گیگا تن گاز
جلوگیري نماید. جهت دستیابی به این چشم انداز می بایست 
فناوري هاي رایج مورد استفاده در تولید سوخت هاي زیستی 
بمنظور بهبود راندمان تبدیل وهزینه تولید مورد بررسی قرار گرفته 
و سرمایه گذاري الزم جهت پژوهش و توسعه در خصوص تکنولوژي و سرمایه گذاري الزم جهت پژوهش و توسعه در خصوص تکنولوژي 
هاي جدید تولید سوخت هاي زیستی در مقیاس تجاري انجام گردد. 

سهم سوخت هاي زیستی در کاهش آالینده هاي بخش حمل ونقل 
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2ـ تولید: براساس آمار منتشره در بولتن آمارى بى پى (BP) در 
سال 2015 میزان تولید سوختهاى زیستى در دنیا حدود 75 میلیون 
تن معادل نفت خام بوده که از این میزان حدود 31 میلیون تن 
معادل نفت خام در ایاالت متحده تولید شده است. جدول زیر رتبه 
بندى کشورها در تولید سوخت هاى زیستى در سال 2017 را نشان 

مى دهد: 

وضعیت سوخت هاى زیستى در ایران   

توسعه سوخت هاى زیستى کشور تاکنون بیشتر در مرحله تحقیق 
و توسعه و بهره بردارى هاى پایلوت و در مقیاس آزمایشگاهى 
متمرکز شده؛ عوامل مختلفى در عدم ایجاد بازار تقاضا و مصرف این 
نوع سوخت در کشور موثر بوده اند و به همین دلیل در سطوح عالى 
سیاستگذارى، سیاست هاى حمایت از توسعه و مصرف این سوخت 
در اولویت قرار نگرفته است. چالش هاى توسعه و بکارگیرى فناورى 
هاى تولید و مصرف سوخت زیستى در ایران را مى توان از چند نظر 

به شرح زیر بررسى کرد: به شرح زیر بررسى کرد: 

چالش اول- میزان تاثیر سوخت زیستى در ایجاد هواى پاك: 
منابع مختلفى در انتشار آالینده هاى هوا نقش دارند که از جمله 
آنها مى توان به کارخانجات، صنایع، نیروگا ه ها، سیستم هاى حمل 
و نقل و کیفیت سوخت مصرفى اشاره کرد. هرچند برخى از گزارش 
هاى سازمان محیط زیست وابستگى بیش از حد حمل و نقل شهرى 
به خودروهاى سوارى و سن باالى خودروهاى در حال تردد و 
استهالك آنها را از عوامل مهم ایجاد و انتشار آلودگى هوا معرفى مى 
کند، اما میزان تاثیر راهکارهاى اجرایى از قبیل بهره گیرى از کند، اما میزان تاثیر راهکارهاى اجرایى از قبیل بهره گیرى از 
تکنولوژى هاى جدید در موتور خودرو، تغییر نوع سوخت و استفاده 
از سوخت هاى گازى، استانداردهاى یورو و بهبود کیفیت سوخت 
نیز بر کاهش آالینده ها روشن نیست از همین رو اگرچه از نظر 
علمى ثابت شده است که افزودن بیواتانول و بیودیزل به سوخت 
بنزین مى تواند کیفیت احتراق را بهتر سازد اما میزان تاثیر این 
راهکار و هزینه هاى اقتصادى آن در مقیاس باال نسبت به دیگر 
راهکارهاى موجود مى بایست مطالعه، تحقیق و ارزیابى شود. راهکارهاى موجود مى بایست مطالعه، تحقیق و ارزیابى شود. 

براساس آمار دبیرخانه اوپک در سال 2014، حدود 92/1 % سوخت 
بخش حمل و نقل از نفت خام بدست آمده، در حالى که سوختهاى 
زیستى در همان سال تنها 2/7 درصد سوخت این بخش را به خود 

اختصاص داده است. 

در حال حاضر آمریکا بزرگترین تولیدکننده سوختهاي زیستی بوده 
و برزیل و اتحادیه اروپا در رده هاي بعدي قرار دارند. تولید اتانول از 
ذرت در آمریکا و تولید آن از نیشکر در برزیل بیشترین سهم تولید 
سوختهاي زیستی را به خود اختصاص داده در حالیکه در اروپا عمده 
ترین تولیدکنندگان اتانول سوئد و اسپانیا و بزرگترین تولیدکنندگان 
بیودیزل از دانه هاي روغنی (کانوال و آفتابگردان) فرانسه و آلمان، 

می باشند. 



17

نشریه الکترونیکى بهسو/شماره4/شهریور99

به گفته متخصصان، قیمت نهایى تولید هر لیتر بیواتانول و بیودیزل 
بین سه تا چهار هزار تومان تخمین زده مى شود (فصلنامه تخصصى 
علمى-ترویجى فرآیند نو شماره53ـسال 1395) این در حالى است 
که در حال حاضر قیمت فروش بنزین و گازوئیل در ایران به ترتیب 
1000 و 300 تومان است. از سویى دیگر با توجه به پایین بودن نرخ 
دستمزدها در کشور نه تنها در برابر افزایش قیمت سوخت معمولى 
همیشه مقاومت هایى وجود داشته است، بلکه تمایل اکثریت مردم 
به استفاده از سوخت هاى جایگزین و گران تر از جمله سوخت به استفاده از سوخت هاى جایگزین و گران تر از جمله سوخت 
زیستى کمتر نیز مى شود. لذا، دولت در صورت سیاستگذارى به 
منظور تولید سوخت هاى زیستى باید سیاست هاى انگیزشى براى 
مصرف آن ایجاد کند و یا براى کاهش قیمت فروش، اعتباراتى را 
مازاد بر یارانه پیش بینى شده براى تامین سوخت در بودجه هاى 

ساالنه خود منظور کند. 

1. تحقیق و پژوهش در حوزه ى سوخت هاى زیستى، همکارى با 
مراکز و نهادهاى فعال در این حوزه و ارائه راهکارهاى تحقق چشم 

اندازهاى کالن در کشور. 

استراتژى هاى پیشنهادى براى توسعه سوخت زیستى 
در کشور 

چالش سوم-قیمت نهایى محصول: 

2. ایجاد ارتباطات علمى و پژوهشى با هدف انجام فعالیت هاى 
تحقیقاتى و آموزشى با محققان و متخصصانى که در حوزه علوم و 

فناورى مرتبط با سوخت هاى زیستى سرو کار دارند. 

3. حمایت و تشویق بخش خصوصى جهت فعالیت در زمینه 
سوخت هاى زیستى در قالب اختیارات و رسالت شرکت بهینه سازى 

مصرف سوخت. 

4. فرهنگ سازى و ایجاد بستر مناسب جهت بهره مندى از فناورى 
هاى به روز در حوزه سوخت هاى زیستى و ارتقاى حفظ محیط 

زیست و کاهش مصرف انرژى در کشور. 

5. ترغیب و تشویق محققان، پژوهشگران و فعاالن در عرصه 
سوخت هاى زیستى با رویکرد کاهش مصرف سوخت. 

چالش دوم-تامین خوراك اولیه: 

بر اساس داده هاى بانک جهانى، 28 % از کل زمین هاى کشور ایران 
شامل زمین هاى کشاورزى و 7 % پوشش جنگلى مى باشد؛ این در 
حالى است که در سال هاى اخیر، به دلیل خشکسالى و کم آبى از 
سطح زمین هاى قابل کشت کاسته شده است. عالوه بر این پوشش 
جنگلى کشور نیز در معرض آسیب بوده و سازمان خواروبار و 
کشاورزى ملل متحد یا فائو در گزارش هاى خود نسبت به وضعیت 
بحرانى جنگل هاى بلوط و شمشاد هشدار داده است. این امر نشان 
مى دهد براى توسعه محصوالت زیست فناورانه که منابع اولیه آن مى دهد براى توسعه محصوالت زیست فناورانه که منابع اولیه آن 
متکى بر ذخایر طبیعى کشاورزى یا جنگلى است باید از یک سو 
قیمت تمام شده محصول و از سوى دیگر اهمیت ذخایر موجود در 
کشور را جهت تامین نیازهاى دیگرى مثل غذا، حفاظت از محیط 

زیست و حفظ تنوع زیستى مد نظر قرار داد. 
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مدیریت تغییر اقلیم و مسئولیت اجتماعى صنعت نفت ایران 
محمدعلى مانیان – کارشناس ارشد پژوهش و فناورى و دبیر کمیته مسئولیت اجتماعى 

در دو دهه اخیر، اقدامات مسئوالنه در برابر اجتماع با ادبیاتى 
مشترك در مجامع جهانى تحت عنوان پرداختن به "مسئولیت 
اجتماعى شرکت" مطرح گردیده است. با توجه به آن که واژگان و 
نگرش جدید به مسئولیت اجتماعى شرکت اخیراً در ادبیات توسعه 
پایدار رواج بیشتري پیدا کرده است، طبیعى است که اقدامات 
مسئوالنه گذشته وزارت نفت ایران الزاماً هماهنگ با این نگرش و 
ادبیات نبوده است. در عمل این اقدامات از مسیرهاى گوناگون و با 
استفاده از ظرفیت هاى مشارکت اجتماعى، به مقوله مسئولیت هاى مشارکت اجتماعى، به مقوله مسئولیت 
اجتماعى شرکت، پرداخته شده است. یکى از مصادیق بارز اقدامات 
مسئوالنه در شرکت هاى تابعه وزارت نفت، فعالیت هاى مرتبط با 
بهینه سازى مصرف سوخت بوده که با کاهش انتشار کربن، آثار 
مطلوبى در زمینه مدیریت تغییر اقلیم، محیط زیست و همچنین 
نتایج اجتماعى و اقتصادى مؤثرى داشته است که ابعاد مختلف ایفاى 
مسئولیت اجتماعى شرکت و الزامات توسعه پایدار را پوشش مى 

دهد.  دهد.  

اولویت هاى فعلى شرکت بهینه سازى مصرف سوخت که متضمن 
تقویت مشارکت اجتماعى و ایفاى مسئولیت اجتماعى مى باشد بر 
پایه قانون اصالح الگوى مصرف و پیگیرى طرح هاى کاهش شدت و 
بهینه سازى مصرف انرژى، بویژه در قالب ماده 12 قانون رفع موانع 
تولید و ارتقاى نظام مالى کشور و نیز تالش براى تسریع در راه 
اندازى بازار بهینه سازى انرژى طرح ریزى شده است.. فرآیند انجام 
امور طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید و نیز اهداف مورد نظر در 
بازار بهینه سازى انرژى، مبتنى بر سرمایه گذارى بخش خصوصى و بازار بهینه سازى انرژى، مبتنى بر سرمایه گذارى بخش خصوصى و 
عمومى به منظور صرفه جویى مصرف سوخت بوده و تمامى الزامات 
فنى، اقتصادى و زیست محیطى نیز مى بایست لحاظ گردد. سرمایه
 گذاري در طرح هاى بهینه سازى مصرف انرژى در بخش هاى مختلف 
صورت گرفته و از این طریق با کاهش انتشار کربن نیز گامى در 

جهت مدیریت تغییر اقلیم برداشته مى شود.  

در پایان الزم به یادآورى است در سال 1398  سیاست ها و نظام نامه 
نحوه  ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى در صنعت نفت توسط مقام عالى 
وزارت ابالغ گردید که ظرفیت هاى وسیع و جدیدى را در خصوص 
حکمرانى شایسته، توسعه پایدار و مدیریت تغییر اقلیم فراهم مى
 نماید. همه شرکت هاى اصلى و فرعى و تابعه وزارت نفت نیز مشمول 
مفاد این نظام نامه هستند و در اولین بند از موضوعات و زمینه هاى 

عمل آن، اینگونه تصریح شده است: 

"تاکید بر رعایت ضوابط حفظ محیط زیست در طراحى و 
اجراى طرح هاى صنعت نفت در همه مناطق" 

بر همین اساس پس از این ابالغیه، ظرفیت اجراى برنامه هاى بهینه
 سازى مصرف سوخت و کاهش انتشار کربن که در راستاى مدیریت 
تغییر اقلیم مى باشند، ذیل برنامه هاى مسئولیت اجتماعى نیز 

فراهم مى باشد. 

در خصوص حکمرانى شایسته نیز در تعاریف اولیه، تاکید بیشترى بر 
شفافیت، حاکمیت قانون و تقویت مدیریت عمومى شده است. امروزه 
نیز حکمرانى در تالش است تا از طریق وضع قوانین، نهادسازى و 
همسوسازى اقدامات اجزاى مختلف اجتماع، به هم افزایى، هماهنگى 
و مدیریت اجتماع بپردازد و در چنین شرایطى "حکمرانى شایسته" 
نیز  تالش دارد تا از ناکارآمدى، فساد، سوءمدیریت، افراط در 
بوروکراسى و ... فاصله گرفته و شرایط نیل به پاسخگویى، شفافیت، 

اثربخشى، عدالت، مشارکت و پایدارى را فراهم نماید. اثربخشى، عدالت، مشارکت و پایدارى را فراهم نماید. 

ایران به عنوان یکى از کشورهاى داراى ذخایر هیدروکربورى قابل 
توجه در جهان، دسترسى وافرى به انواع سوخت فسیلى دارد. لیکن، 
این امر موجب کاهش بیش از حد قیمت این سوختها (نسبت به 
نرمهاى جهانى) و مصرف باالى آنها در کشور شده است. از طرفى، 
استفاده از سوخت هاى فسیلى موجب انتشار گازهاى گلخانه اى و به 
تبع آن گرمایش جهانى و نهایتاً تغییر اقلیم مى گردد؛ لذا اگر بتوان 
مصرف آنها را بهینه نمود، عمالً در راستاى مدیریت تغییر اقلیم گام 
برداشته ایم. یکى از رویکردهاى موثر در بهینه سازى مصرف سوخت برداشته ایم. یکى از رویکردهاى موثر در بهینه سازى مصرف سوخت 
که با نگرش مسئولیت اجتماعى نیز انطباق دارد رویکرد حکمرانى 
شایسته است. بر همین اساس قریب به دو دهه است که با توجه به 
جایگاه حاکمیتى وزرات نفت و همچنین در راستاى ایفاى مسئولیت 
اجتماعى و رعایت الزامات توسعه پایدار، این نهاد اجراى برنامه ها و 
طرح هاى بهینه سازى مصرف سوخت را در دستور کار دارد و قریب 
به اتفاق چنین اقداماتى از طریق "شرکت بهینه سازى مصرف 
سوخت" (به عنوان یکى از شرکت هاى تابعه شرکت ملى نفت ایران) هاى تابعه شرکت ملى نفت ایران) 
صورت پذیرفته است. در این خصوص به عنوان مثال مى توان به 
تدوین، پیشنهاد و پیگیرى اجراى مقررات، دستورالعمل ها و 
استانداردهاى مصرف سوخت، راهبرى پژوهش هاى موردنیاز، 
فرهنگسازى و پیگیرى طرح هاى کالن از جمله "خرید صرفه جویى 

انرژى" اشاره نمود. 
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نصب ریکوپراتور براى پیش گرم کردن هواى ورودى به مشعل 
محمد میرزائى- رئیس امور بهینه سازى در تاسیسات و تجهیزات/سعید شمسعلى زاده - کارشناس ارشد بهینه سازى انرژى در تاسیسات 

 هاى ورودى و خروجى سیستم هایى قرار مى گیرند که هوا نقش 
سیال خنک کننده یا گرم کننده را دارد. در این سیستم ها، ریکوپراتور 
هوا را از گرماى زاید تولید شده بازپس مى گیرد. براى افزایش بهره
 ورى کلى در فرایندهاى با چرخه بسته، ریکوپراتورها بیش تر در 
قسمتى که بخش احتراق موتور گرمایى وجود دارد، تعبیه مى شوند. 
براى نمونه در موتورتوربین هاى گازى، نخست هوا فشرده مى شود و 
سپس با سوخت مخلوط شده و عمل احتراق براى چرخاندن پره هاى 
توربین رخ مى دهد. در این فرایند ریکوپراتور بخشى از حرارت زاید توربین رخ مى دهد. در این فرایند ریکوپراتور بخشى از حرارت زاید 
تولید شده در قسمت خروجى سیستم را به بخش فشرده سازى هوا 
برمى گرداند. هواى برگردانده شده نسبت به هواى تازه گرم تر است و 
باعث پیش گرم شدن کل هواى ورودى به محفظه احتراق مى شود که 
این افزون بر صرفه جویى در هزینه هاى آماده سازى هواى ورودى، 
باعث احتراق مطلوب تر و کاهش سوخت مورد نیاز براى رسیدن به 

دماى پیش بینى شده ورودى توربین نیز مى شود. 

ریکوپراتورهاى هواـ هوا بیش
 تر در واحدهاى صنعتى بزرگ 
به عنوان مبدل حرارتى براى 
بازیابى و بهینه سازى انرژى  
استفاده مى شوند و در بخش  

در سیستم هاى گرمایش، تهویه و سیستم هاى تهویه مطبوع 
(HVAC) هم ریکوپراتورها به شکل گسترده براى بازیابى حرارت از 
هواى خروجى و برگرداندن هوا به جو استفاده مى شود. ساختار این 
دستگاه ها شامل مجموعه اى از ورق هاى موازى از جنس آلومینیوم، 
پالستیک، فوالد ضدزنگ و الیاف مصنوعى هستند که به صورت یک 
در میان هر جفت از آن ها در هم ادغام شده و تشکیل کانال هایى با 
زوایاى معینى نسبت به هم مى دهند که از درون آن ها هواى ورودى 
و خروجى جریان مى یابد. با شارش هوا، حرارت از هوا به صفحات یا و خروجى جریان مى یابد. با شارش هوا، حرارت از هوا به صفحات یا 

بالعکس منتقل مى شود. 
ریکوپراتورها از نظر شکل تبادل حرارتى به سه گروه هواـ هوا، هوـا
 مایع و مایع ـ مایع دسته بندى مى شوند. ریکوپراتورهاى مایع ـ مایع 
بیش تر در واحدهاى صنعتى شیمیایى، صنایع پاالیشگاهى و چرخه
 هاى بسته فرایندى مانند فرایند جذب آمونیاك ـ آب، لیتیم برم ـ آب و 
یا چرخه هاى تبریدى و براى بازپس گیرى حرارت استفاده مى شوند. 

عوامل موثر در عملکرد ریکوپراتور این ها هستند: 

• شکل، طراحى و سطح مفید موجود در 
ریکوپراتور براى تبادل حرارت 

• مدت زمان عبور هواى تازه از ریکوپراتور 

ضریب هدایت حرارتى ماده مورد استفاده در ریکوپراتور   •

• میزان هدررفت حرارت گازهاى 
خروجى از دودکش 

محصوالت احتراق هنگام خروج از دیگ یا بویلر هنوز مقادیر زیادى 
حرارت و انرژى دارند که اگر به شکلى بازیافت نشوند از مسیر 
دودکش به هدر مى روند. نصب ریکوپراتور یا همان پیش گرم کن هوا 
یکى از این راهکارهاست که مى تواند تا 25درصد صرفه جویى به 
همراه داشته باشد. ریکوپراتور (Recuperator) یا بازیاب حرارت یک 
مبدل جریان ناهم سو (counter flow) است که براى بازیابى انرژى 
موجود در گازهاى خروجى استفاده مى شود و گرماى گازهاى 
خروجى از بویلر را به هواى سرد ورودى به مشعل منتقل کرده و هم خروجى از بویلر را به هواى سرد ورودى به مشعل منتقل کرده و هم 
از هدررفت انرژى مى کاهد و هم دماى شعله را افزایش داده و بازده 
احتراق را بهبود مى بخشد. نصب و استفاده از ریکوپراتورها در نیروگاه
 هاى بزرگ از راه کارهاى متداول براى صرفه جویى و کاهش هزینه
 هاى بهره بردارى است. در دیگ و بویلرهاى کوچک در ابعاد خانگى 
و تجارى با ظرفیت هاى 60000 تا 250000 کیلوکالرى در ساعت، 
به جاى نصب دستگاه مستقل ریکوپراتور بیش تر از مشعل هاى 
ریکوپراتور ـ  سرخود استفاده مى کنند. در این مشعل ها ریکوپراتور یا ریکوپراتور ـ  سرخود استفاده مى کنند. در این مشعل ها ریکوپراتور یا 
پیش گرم کن به شکل یک پارچه یا سرخود روى مشعل نصب شده 

است. 
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نصب سیستم هاى خورشیدى به عنوان پیش گرم موتورخانه 
فاطمه شاه محمدى- رئیس امور کاربرد انرژى هاى تجدید پذیر 

براى صرفه جویى در مصرف انرژى مى توان از سیستم آب گرم 
خورشیدى براى تامین بخشى از آب گرم بهداشتى و مصرفى 
استفاده کرد. در حقیقت آب گرم کن خورشیدى مى تواند در فصل 
گرم سال کل آب گرم مصرفى و در ماه هاى دیگر سال بخشى از آن 
را تامین کند. آب گرم کن خورشیدى به صورت میانگین نزدیک به 
60 درصد انرژى مورد نیاز براى تامین آب گرم بهداشتى و مصرفى 

در طول سال را تامین مى کند.  

در فصل هاى گرم سال (تابستان و قسمتى از بهار و پاییز) سیکل 
گرمایش ساختمان با بستن شیرهاى آن از مدار خارج شده و آب داغ 

بویلر تنها براى گرم کردن آب گرم مصرفى به کار مى رود. 

در سیستم هاى معمولى موتورخانه آب داغ تولید شده در بویلر دو 
کاربرد مستقل دارد.  

1) گرم کردن سیستم گرمایش ساختمان: آب داغ بویلر در یک 
مدار بسته وارد رادیاتورها مى شود و آن ها را گرم مى کند و آب سرد 
شده بار دیگر به بویلر بازمى گردد تا دوباره داغ شده و به مدار برگردد. 

2) گرم کردن آب بهداشتى و مصرفى ساختمان: در این سیکل 
آب داغ بویلر وارد جدار دوم مخزن آب گرم مصرفى مى شود و آب 

سرد درون مخزن را گرم مى کند.  ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و برخورداري مناسب از تابش 
خورشید و مقدار دریافت انرژى تابشى خورشید ازجمله بهترین 
کشورها در دنیا به شمار مى آید. انرژى خورشیدى پاك، ارزان، 
تجدیدپذیر و بى پایان است و مى تواند به بسیارى از شکل هاى دیگر 
انرژى ازجمله حرارت تبدیل شود. ایران کشورى با 250-240 روز 
آفتابى در سال است که نزدیک به چهارپنجم از مساحت آن داراى 
میانگین ساالنه تابش خورشدى 5/5-4/5 کیلووات ساعت بر مترمربع 
است و مجال و قابلیت گسترده اى براى استفاده از انرژى خورشدى است و مجال و قابلیت گسترده اى براى استفاده از انرژى خورشدى 
در اختیار دارد. انرژى حرارتى دریافتى میانگین روزانه روى سطح 
زمین در بیش تر مناطق ایران بیش از 600 وات بر مترمربع است. 
یک سیستم آب گرم کن خورشیدى با 4 مترمربع کلکتور مى تواند 
ساالنه نزدیک به 3500 کیلو وات ساعت انرژى حرارتى ایجاد کند که 
این میزان انرژى براى تامین نیازهاى گرمایش آب بهداشتى و 

مصرفى مورد نیاز یک خانواده چهار نفره کافى خواهد بود.  

وجود پتانسیل باالى انرژى هاى تجدیدپذیر در ایران و تغییرات 
زیست محیطى ناشى از استفاده روزافزون منابع انرژى فسیلى، باعث 
شده با وجود آنکه کشورمان جز بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز 
جهان بشمار مى رود، به استفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر نیز توجه 
نماید. انرژى هاى تجدیدپذیر شامل منابع متنوعى از جمله انرژى 
خورشیدى، بادى، زمین گرمایى، آبى، زیست توده و ... مى باشد که 
هر یک از آنها مى توانند در جهت کاهش مصرف سوختهاى فسیلى 

و کاهش آالینده هاى ناشى از آن موثر باشند.  و کاهش آالینده هاى ناشى از آن موثر باشند.  
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همان گونه که در شکل دیده مى شود آب در مدار کلکتورها حرارت 
را از خورشید جذب مى کند و وارد مخزن ذخیره مى شود و آب سرد 
ورودى را به کمک یک مبدل حرارتى داخلى پیش گرم مى کند. هم
 زمان آب سرد برگشتى از مدار گرمایش محیط هم وارد منبع شده 
و به وسیله کویل میانى تا اندازه اى گرماى موردنیاز را از حرارتى که 
توسط خورشید تامین شده به دست مى آورد و سپس وارد بویلر 
(سیستم کمکى) شده و در خروج از آن با دماى باال بار دیگر به 
مخزن ذخیره برمى گردد. آب گرم بهداشتى و مصرفى موردنیاز هم مخزن ذخیره برمى گردد. آب گرم بهداشتى و مصرفى موردنیاز هم 
از باالترین نقطه مخزن که بیش ترین دما را دارد تامین مى شود. آب 
خروجى از مبدل باالیى مخزن هم وارد مدار گرمایش محیط مى
 گردد. در این سیستم طبقه بندى حرارتى به نسبت مناسبى درون 

مخزن ایجاد مى شود  که به بازدهى بیش تر آن مى انجامد. 
پایه طراحى این مخازن بر اساس اصول طراحى مخازن دوـ کویله 
است. در فضاى میان کویل متصل به سیکل خورشیدى مخزن 
کوچک ترى (200 لیترى) درون مخزن جا داده شده که کار آن پیش
 گرم کردن آب گرم مدار ورودى به بویلر است. بدین ترتیب کویل 
خورشیدى آب گرم بهداشتى و مصرفى را گرم مى کند و هم زمان آب 
سردى را که باید وارد بویل شود تا جاى ممکن پیش گرم مى کند و 
از این راه کاهش چشم گیرى در انرژى مصرفى به دست خواهد آمد. 

نمونه این سیستم ترکیبى خورشیدى در شکل زیر نشان داده شده 
و اجزاى آن به این ترتیب است: 

1ـ کلکتـور خورشیدى 2ـ بویلــر (سیستم حرارت کمکى) 3ـ 
مخـزن ذخیره 4ـ حس گر حرارتى جـدارى 5ـ سامانه کنترل6ـ شیر 
دروازه اى 7ـ شیر موتورى دو راهه 8ـ پمپ مدار گرمایش محیط 9ـ 
شیر موتورى سه راهه 10ـ شیر برقى و ترموستات 11ـ سیستم توزیع 
آب گرم بهداشتى و مصرفى 12ـ سیستم گرمایش رادیاتورى 13ـ 
سیستم گرمایش از کف 14ـ پمپ مدار محلول ضدیخ 15ـ سامانه 

کنترل مرکزى 16ـ حس گر حرارتى 

در سیستم هاى جدید و پیش رفته تر حتى مى توان از آب گرم 
خورشیدى براى پیش گرم کردن آب ورودى به بویلر هم استفاده کرد 
و از این راه صرفه جویى بسیار بیش ترى در مصرف انرژى به دست 
آورد. در این روش از سیستم هاى ترکیبى و مخازن خورشیدى 
ترکیبى ویژه استفاده مى شود. این مخزن ها به گونه اى طراحى و 
ساخته شده اند که هم زمان امکان تامین آب گرم بهداشتى و مصرفى 
خورشیدى و پیش گرم کردن آب موتورخانه براى تامین آب مدار 

گرمایش ساختمان را فراهم مى کنند. گرمایش ساختمان را فراهم مى کنند. 

در این سیستم آب سرد ورودى نخست در مخزن خورشیدى به 
کمک کلکتور خورشیدى گرم مى شود و سپس به مخزن آب گرم 
مصرفى موتورخانه وارد مى شود. بنابراین به جاى این که آب سرد 
وارد مخزن شود و با آب بویلر گرم  شود، آب گرم شده در مخزن 
خورشیدى وارد مخزن مى شود و نیاز به گرمایش و مصرف انرژى را 
کاهش مى دهد. در فصل سرد سال آب گرم خورشیدى به شکل 
سیستم کمکى بویلر عمل مى کند و موجب کاهش انرژى مصرفى 
بویلر مى شود و در فصل گرم سال هم مى تواند کل آب گرم بهداشتى بویلر مى شود و در فصل گرم سال هم مى تواند کل آب گرم بهداشتى 
و مصرفى مورد نیاز را تامین کند و سیستم موتورخانه کامال خاموش 
و از مدار خارج شود و یا تنها در مواردى که تابش خورشید به اندازه 

کافى نباشد به شکل سیستم کمکى وارد مدار شود. 
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