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مروري بر وضعيت
مصرف انرژي در 
جهان و سهم 
انرژي هاي 

تجديدپذير و 
سناريوهاي آينده
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(2013سال)جهانمصرفیانرژیکلازتجدیدپذیرهایانرژیسهم
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(2014سال)جهانتولیدیبرقکلازتجدیدپذیرهایانرژیسهم
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(2050تا سال )CO2تجمیعی سهم راهكارهای مختلف از کاهش

2050در افق CO2سی درصد از كاهش 
سهم  استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

Energy Technology Perspective 2015- IEA
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(2050سالتا)CO2عییتجمکاهشازمختلفراهكارهایوهابخشسهم

خش سهم عمده انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق و بعد از آن در ب
.حمل و نقل است

Energy Technology Perspective 2015- IEA
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2030پیش بینی میزان رشد انرژی های تجدیدپذیر در جهان تا سال 
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نرژی شبكه هوشمند و یكپارچه برق، ضرورتی برای توسعه کاربرد ا
های تجدیدپذیر



وضعيت 
سياستگذاري و 
هدف گذاري 

كشورها در حوزه 
انرژي هاي 
تجديدپذير
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کشورهای دارای سیاست و هدف گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر 
2005در سال  
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کشورهای دارای سیاست و هدف گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر 
2015در سال  



استفاده از 
انرژي هاي 

تجديدپذير در 
سوخت و )ايران 

حرارت 
(تجديدپذير
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دولت و وزارت نفت IFCO
دانشگاهها و مراكز 

تحقيقاتي

تأمين كنندگان

كاربرانشرکت ها

سياستگذاري 

تأمين منابع  توسعه فناوري و كاربرد آن

ظرفيت سازي و حمايت

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
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واتقاضمديريتدارعهده،نفتوزارتطرفازسازيبهينهشركتانرژي،مصرفالگوياصالحقانون9مادهمطابق
انواعدكاربرتوسعهبهكمکمصرف،مختلفبخشهايدرسوختمصرفبهينه سازيبامرتبطهايسياستاجراي

انرژي،تقاضايازناشيدرازمدتهزينه هايكاهشمصرف،مختلفبخشهايدرانرژيتبديلنوينفناوريهاي
انرژيايهحاملاقتصاديجايگزينيانرژي،مصرفبهينه سازيبامرتبطدستورالعملهايوضوابطمعيارها،تدوين
.باشدميتجديدپذيرانرژيهايوانرژيمحليظرفيتهايبه كارگيريتوسعهباهمراه



تفكیك حوزه های انرژی تجدیدپذیر در کشور

انرژی های تجدیدپذیر

وزارت نفت

(استفاده حرارتی)

سوخت های زیستی

آبگرمكن های خورشیدی

وزارت نیرو

(استفاده تولید برق)
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آبگرمكن های خورشیدی مورد استفاده در ایران
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حمام خورشيدي عمومي
(Public Solar Bath)

آبگرمكن خورشيدي خانگي
(Domestic Solar Water Heaters) 
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ميليون كيلومتر مربع1.65: مساحت 

ميليون نفر74: جمعيت 

در حدود كيلووات 2200: متوسط تابش ساليانه 
ساعت بر متر مربع

130در حدود : كلكتور خورشيدي نصب شده 
هزار متر مربع كلكتور

ميليون كيلومتر مربع0.78: مساحت 

ميليون نفر70بيش از : جمعيت 

كيلووات ساعت 1400در حدود :  متوسط تابش ساليانه 
بر متر مربع

ميليون 18در حدود : كلكتور خورشيدي نصب شده 
مربع كلكتور

یدمقایسه کشور ترکیه و ایران در بهره گیری از انرژی گرمایشی خورش

لكتور نصب شده علیرغم شدت تابش بیشتر ایران نسبت به كشور تركیه، كل ك: نتیجه مهم 
.كل كلكتور نصب شده در كشور تركیه كمتر می باشد% 1در ایران از 
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مسكناختمان وسپروژه های تعریف شده در بخش 
در زمینه آبگرمكن های خورشیدی

حمام عمومي15آبگرمكن خانگي و 10000ساخت و توزيع 

فاز اول  

فاز دوم 

عموميحمام 3آبگرمكن هاي خانگي و 330نصب و راه اندازي 

فازسوم 

حمام عمومي1000آبگرمكن خانگي و 215100ساخت و توزيع 



موانع و مشكالت پروژه آبگرمكن های خورشیدی
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موانع و مشكالت

مشكالت عمومی و 

قراردادی

د عدم توجه به رویكر
بهره برداری در كل 

عمر كاری

عدم تدوین 
استانداردهای 
اجرایی، متره و 

برآورد

مصوبات متناقض و
ناهمسویی اجرای 

19طرح با تبصره 

فقدان مشوقهای 
قانونی در شهرداری 

برای توسعه

زیمشكالت  مستندسا

اجرایی -فنی

محاسبات غیر دقیق
و مشكالت نصب، 

اجرا و نگهداری

مشكالت خدمات 
پس از فروش

اجراكیفیت نامناسب

عدم پایش مناسب 
در زمان بهره برداری

از سیستم

فرهنگسازی

انتخاب نادرست 
گروه های هدف

ناهمسویی در منافع
بهره برداران

انی و بهره برداری، پشتیب

خدمات

عدم وجود خدمات 
پس از فروش 

مناسب

عدم آموزش كافی 
بهره برداران

ای بسترسازی اولیه بر

اجرای پروژه

فقدان نقشه جامع 
در  زمان REتوسعه 

برنامه ریزی و اجرا

در كمبود تكنسین
سراسر كشور 

عدم وجود استاندارد
كیفی و عملكردی

ضرورت درس آموزی از تجربیات
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روستای پادر-شهرستان سبزوار-استان خراسان رضوی
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احداث مركز تحقیقات و آزمایشگاه 
زیستی دانشگاهتخصصی سوخت های 

تربیت مدرس
:دستاوردها 

واتانولدستيابي به دانش فني توليد بيوديزل و بي•
در ثبت سه اختراع در زمينه بيوديزل و يك  اختكراع•

زمينه بيواتانول
توسعه آزمايشگاه تخصصي سوختهاي زيستي•
ت تعيين نقشه راه توليد خودروهاي سكازاار بكا سكوخ•

هاي جايگزين در وزارت صنايع و معادن
تعيين نقشه راه توليد بيوديزل و كاربرد آن•
ي جهكت تعيين پتانسيل هاي توليد سوختهاي زيسكت•

استفاده در طرح جامع انرژي كشور
عنوان مقاله داخلي و خارجي150چاپ •
تدوين دو جلد كتاب•
توسعه منابع انساني متخصص•

های زیستی شده در زمینه سوخت فعالیت های انجام 
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(QMAB)شرکت پاالیشگاه زیستی ریزجلبك قشم 

ایهمکملسوخت،تولید)میکروجلبکطرحبرای•
زمینهکتار100قشم،منطقهدر(داروییوغذایی

فازهکتار،4اولفازدرکهاستیافتهاختصاص
کشتبهآنکلسومفازدروهکتار20دوم

.یابدمیاختصاصمیکروجلبک
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(QMAB)شرکت پاالیشگاه زیستی ریزجلبك قشم 



(نایع ایرانتابعه سازمان گسترش و نوسازی ص)شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس 

وضوعمکرمانشاهاستانبهرهبریمعظممقامسفرپیرو•
سازمانتوسطسوختیبیواتانولتولیدواحداحداث

قرارتصویبموردایرانصنایعنوسازیوگسترش
.گرفت

زاگرسسبزسوختگسترششرکتاساساینبر•
تمامی.رسیدثبتبه1392شهریوردر(خاصسهامی)

ازینوسوگسترشسازمانبهمتعلقشرکتاینسهام
باشدمیایرانصنایع

روزانهشركتاينسوختيبيواتانولتوليدظرفیت•
غالتازليترميليون66ساالنهوليترهزار200
همچنین.بودخواهد(ضايعاتيغالتخصوصا  )

جانبیمحصولعنوانبه(DDGS)دامخوراکمکمل
.بودخواهدتنهزار60ساالنهظرفیتباوطرحاین

بیواتانولمحصول1396سالازشودمیبینیپیش
وخت،سکیفیتارتقاءوبنزینبهافزودنجهتسوختی
خهچروارداروپاکیفیاستانداردهایآخرینبرمنطبق
.شودکشورسوخت
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سایر تولیدکنندگان اتانول سوختی در کشور

اتانوللیترمیلیون10حدودساالنهتولیدظرفیتباخرمشهر،منطقهدرواقعاروند،فناورانشركت•
تولیدحالدر–(سالدرلیترمیلیون40تاتوسعهقابل)

میلیون5حدودساالنهتولیدظرفیتبا،اصفهانمنطقهدرواقعسپاهان،فرآوردهزيستشركت•
تولیدحالدر–اتانوللیتر



بررسي 
صورت هدفگذاري 

گرفته در سند 
حرارت و سوخت )

( تجديد پذير
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اهداف سند انرژی های تجدیدپذیر

%  1/5دستيابي به سهم •
حرارت تجديدپذير 

نسبت به كل حرارت 
1404مصرفي در سال 

حرارتی

اتانول زيستي% 5•

گازوييل زيستي% 2•
یسوختهای زیست

آماده سازي زيرساخت هاي فني، حقوقي، اجرايي و 
فرهنگي

تخصيص منابع مورد نياز

اجراي صحيح

خدمات پس از اجرا

مستندسازي و مديريت دانش

:دستیابی به اهداف مستلزم
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تجدیدپذیرحرارت % 1/5دستیابی به سهم -1هدف 

1404نسبت به کل حرارت مصرفی در سال 

%  1/5سهم 
حرارت

ع میلیون متر مرب5/5
کلكتور خورشیدی

شركت های وارد 

كننده در مناطق 

مختلف كشور

شركت های 
فعال

اصفهان: پالر

اصفهان و زنجان: صنعت خورشیدی پارس

اصفهان: فناوران انرژی های سبز

تهران: شركت راد نور سوالر

تهران: كیان انرژی

تهران: صنعت گستر سهیل

تهران: انرژی سازان آفتاب

قم: طوفان الكتریك

قم: مهرسا رویا اندیشان

تبریز: آذرسوالر سازه

سمنان: سنگركار

عملكرد

دههزار متر مربع کلكتور خورشیدی نصب ش130

ظرفیت فعلی
:  كارخانجات

هزار متر 500
مربع در سال

در صورت تامین و تحریك تقاضا، ظرفیت
.  ایجاد شده پاسخگو ی هدف می باشد



سوخت های زیستی-2هدف 

5 %
اتانول 

یزیست

میلیارد1/6
ل لیتر اتانو
زیستی
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يا 

تامين از طريق واردات

كارخانه 24احداث و بهره برداری از 

1404در افق E5جهت تامين هدف 

:كارخانه در حال احداث

66شركت گسترش سوخت سبز زاگرس ظرفيت توليد
ميليون ليتر ساليانه



سوخت های زیستی-2هدف 
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2 %
گازوييل
زيستي

میلیارد لیتر 1
یگازوییل زیست

يا 

تامين از طريق واردات

هكتار میكروجلبك8000كشت 

1404در افق B2جهت تامين هدف 

:پروژه مزرعه میكروجلبك

ليتر بيوديزل129000هر هكتار معادل 



پيشنهادات
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قانون اصالح 
الگوي مصرف 

انرژي

قانون رفع 
موانع 
توليد

قوانين برنامه 
پنجساله
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ای استفاده از ظرفیت قوانین کشور برای توسعه انرژی ه
تجدید پذیر



دسنتمرکز بر راهبردهای ذیل بعنوان راهبردهای اساسی مندرج در  

وتجهيزاتوسوختحرارت،برق،بازارتوسعهودهيشكلازحمايت•

تجديدپذيرهايانرژيبنياندانشخدمات

هايانرژيكاربردتوسعهبرايپايدارماليمنابعساماندهيازحمايت•

بردتاكيباتجهيزاتوموادتوليدكنندگانازماليحمايتوتجديدپذير

خارجيسرمايهجذبوخصوصيبخشمشاركتافزايش

مرتبطصنايعوهافناوريفني،هايزيرساختتقويتوايجادازحمايت•

تجديدپذيرهايانرژيحوزهتوسعهبراي

درتمشاركونيازموردكيفيتاييدوملياستانداردنظامتدوينازحمايت•

الملليبيناستانداردهايتدوين
32



با سپاس از توجه شما

:  ارايه دهنده
نصرت اله سيفي 

تمدير عامل شركت بهينه سازي مصرف سوخ

1394اسفند ماه  
sayfi@ifco.ir


