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ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮآورد اوﻟﯿﻪای از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در
ﺑﺨﺶ اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ
آﻣﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ،روﺷﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی
اﻧﺮژی ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎک را دارﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .در
ﺑﺨﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ،درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻧﺮژی در اﯾﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی  CDMدر زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی
اﻧﺮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪای ﺑﯿﻦ  95،650ﺗﺎ  573،902ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش
ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از  CDMﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﯿﻦ  1ﺗﺎ  2ﺑﺮاﺑﺮ
درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی :ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎک ) -(CDMﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ -ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻧﺮژی -ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر
 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳﺘﺮاژیﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺼﻮب ،در

ﺳﺎل  1390ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ  %3/1در ﺟﻬﺎن و  %31/1در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ].[1
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﺰو ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺑﻮده و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و راه اﻧﺪازی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ
در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را در زﻣﺮه ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در آن از
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺰوم ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰو
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آن در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر ،از اﯾﻦ ﻗﺎﺋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺳﺎﺳﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺪﻟﯿﻞ ارزان ﺑﻮدن اﻧﺮژی و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺪی اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﯿﻮﺗﻮ و اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎک )(CDM
ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ دو ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎک ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐﯿﻮﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ در
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻮاﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا در
ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎک را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در
اﻗﺘﺼﺎدیﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺤﺚ اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ،
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎک اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎک در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪزاﯾﯽ آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 -2وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،از ﻣﺤﻞ اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺣﺮارات ،ﺑﺮق و ﺑﺨﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﮐﺜﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ در واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪی )ﮐﻮرهﻫﺎ( و ﻧﯿﺰ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی )ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎ( ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ .ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺪول ) (1ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺎل  87را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪول  -1ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺎل [2] ،87
ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ

ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(

ﻓﺠﺮ

994

ﺑﻨﺪر اﻣﺎم

784

ﻣﺎرون

230

ﻓﻦ آوران

269

رازی

452

ﻣﺒﯿﻦ

1254

آرﯾﺎﺳﺎﺳﻮل

12

زاﮔﺮس

106

ﺑﺮزوﯾﻪ

246

ﻏﺪﯾﺮ

130

ﺟﻢ

68

ﭘﺎرس

257

ﺷﯿﺮاز

564

ﺧﺮاﺳﺎن

242

ﺳﺎﯾﺮ

ﺑﯿﺴﺘﻮن

27

ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

107

ﻣﺎرون -اﻫﻮاز

104

ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ
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ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ )ﻓﻘﻂ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ(

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
 -1ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺠﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺑﻮﻋﻠﯽ ،ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن،
اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺠﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق و ﺑﺨﺎر ﺧﻮد ،ﺑﺮق و
ﺑﺨﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -1ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی آرﯾﺎﺳﺎﺳﻮل ،زاﮔﺮس ،ﺑﺮزوﯾﻪ ،ﻏﺪﯾﺮ
و ﺟﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺒﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﺑﺮای ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺒﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ آن ﺑﻮده و ﻣﺼﺮف
ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺒﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق و ﺑﺨﺎر ﺧﻮد ،ﺑﺮق و
ﺑﺨﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

19031

ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اروﻣﯿﻪ ﻣﺎزوت ﺑﻮده و واﺣﺪ
ﻋﺪد اﻋﻼم ﺷﺪه ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

6057

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎزوت در ﻣﺠﺘﻤﻊ
اروﻣﯿﻪ
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ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ) (1ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ در ﺳﺎل  87ﺑﺮاﺑﺮ  6057ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و  19031ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﺎزوت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و
ﻣﺎزوت ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  40/09 MJ/Nm3و  39/19 MJ/litﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻞ اﻧﺮژی
ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﺧﺖ ﺣﺪود  2/44 ×105 TJﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﻤﺮاه
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﺣﺮارت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺮژی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﺧﺖ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی از اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
 -1در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮراک ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﻟﻔﯿﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﯿﺪروژن و ﻣﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﯿﺶ از  %80از اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ].[3
 -2ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮاد ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﻨﺎﭼﺎر از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ
اﻧﺮژی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ ﻓﻠﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮﻧﯿﺎک و ﯾﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل اﺷﺎره ﮐﺮد.
 -3ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﺮﻣﺎزا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺎر ﯾﺎ ﺑﺮق ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه ) (2/44 ×105 TJﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﮐﻞ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﻣﺬﮐﻮر
در ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮآورد ﺷﻮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
دﻗﯿﻖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺼﺎرف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -3ﺑﺮآورد ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی
اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در اﯾﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺣﺘﺮاق اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮔﺎز CO2
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای  CH4و  N2Oﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی در ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر  CO2ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی  CH4و  N2Oﻋﻼوه ﺑﺮ

ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﺮاق در آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر ﻣﺼﺮف
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﺳﺘﺮس ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺿﺮاﯾﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورد
ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮای دو ﺳﻮﺧﺖ
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺎزوت در ﺟﺪول ) (2آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -2ﺿﺮاﯾﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﺛﺎﺑﺖ[4] ،
)ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﺎز ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺗﺮاژول ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺧﺎﻟﺺ(

ردﯾﻒ

ﺳﻮﺧﺖ

CO2

CH4

N2O

1

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

56100

1

0 /1

2

ﻣﺎزوت

77400

3

0/ 6

ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی دادهﻫﺎی ﺟﺪول ) (2و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ در ﺳﺎل  ،87ﻣﯿﺰان
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺪول ) (3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮآورد ،ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی در واﺣﺪﻫﺎی اﻟﻔﯿﻦ( ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -3ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺳﺎل ) 87ﺗﻦ(
CO2
)(ton

ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺘﺸﺎر

اﺣﺘﺮاق ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ 13,622,490
ﻃ
اﺣﺘﺮاق ﻣﺎزوت
57,727
ﻣﺠﻤﻮع

13,680,217

N2O

CH4

ﮐﻞ اﻧﺘﺸﺎرات

)(kg

(ton CO2)eq

)(kg

(ton CO2)eq

)(ton CO2-eq

242,825

5,099

24,283

7,528

13,635,117

746

16

75

23

57,766

273,571

5,115

24,357

7,551

13,692,882

 -4روﺷﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی در ﭼﺎرﭼﻮب CDM

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی ،اﻧﺘﻘﺎل
اﻧﺮژی و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮوژه ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎک دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﭘﺮوژه ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎک ،ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺣﺎﺻﻞ از آن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺷﺘﻦ اﻓﺰوﻧﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮط اﻓﺰوﻧﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﺪون ﮐﻤﮏﻫﺎی  CDMﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدی
روﺑﺮو ﺑﻮده و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﮏﻫﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه و ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺪ .ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﯾﺎ اﻧﺮژی در
دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺮط و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺼﻮب
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﺟﺮای ﭘﺮوژه  CDMدر ﺑﺤﺚ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -1اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎ ،ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﮔﺎز و ﮐﻮرهﻫﺎ
 -2ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﺣﺮارت )(CHP
 -3ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗﻫﺎ ،ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ و ﻓﻦﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق
 -4اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﻠﺮ و زاﺋﺪ ﺳﻮز ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
 -5اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی داغ ﺧﺮوﺟﯽ از واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﺑﺨﺎر و ﯾﺎ ﭘﯿﺶﮔﺮم ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ
 -6ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪی
 -7ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق و ﺑﺨﺎر
 -8ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﻠﻪﻫﺎی ﺑﺨﺎر
 -5ﺑﺮآورد درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
 -1-5ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺑﺮآورد درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از
ﻓﺮوش ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ،ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در اﺛﺮ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی )در
ﻗﺎﻟﺐ  (CDMدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻨﺎرﯾﻮی اول :ﮐﺎﻫﺶ  10درﺻﺪی در ﮐﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم :ﮐﺎﻫﺶ  20درﺻﺪی در ﮐﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﻮم :ﮐﺎﻫﺶ  30درﺻﺪی در ﮐﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﭼﻨﺪان دور از
دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ) (CERدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ
ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ از ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ در ﺑﻮرس  ECXاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ .(1

ﺷﮑﻞ  -1روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر در ﺑﻮرس [5] ،ECX

ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ) 1ﺧﻂ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ CERﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯽﺷﻮد ) CERﺛﺎﻧﻮﯾﻪ( .اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ CER
ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮوژه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ارزش  CERﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺖ ) CERﺷﮑﻞ  ،(1ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ
 CERدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻨﺎرﯾﻮی اول 5 :ﯾﻮرو ﺑﻪ ازای ﻫﺮ CER
ﺳﻨﺎرﯾﻮی دوم 7/5 :ﯾﻮرو ﺑﻪ ازای ﻫﺮ CER
ﺳﻨﺎرﯾﻮی اول 10 :ﯾﻮرو ﺑﻪ ازای ﻫﺮ CER
 -2-5ﻓﺮﺿﯿﺎت

ﺑﺮآوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ  3-5اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻬﺎی زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ.

-1
-2
-3

-4

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  158رﯾﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﯾﻮرو ﻣﻌﺎدل  14000رﯾﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺮآورد ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮای ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،از ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر  CH4و  N2Oدر
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻃﺒﻖ ﻣﺘﺪﻟﻮژﯾﻬﺎی ﻣﺼﻮب در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی(.
در ﺑﺮآورد درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮوژهﻫﺎ ،ﻓﻘﻂ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ )ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ(
ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ ارزش اﻧﺮژی ﮐﻪ از ﻣﺼﺮف آن ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎر و ﺑﺮق(.

 -3-5ﺑﺮآورد درآﻣﺪﻫﺎ

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از  CDMﺑﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﺟﺪول ) (4آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -4ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮآورد درآﻣﺪﻫﺎ

ردﯾﻒ

اﻧﺮژی ﺑﺎ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی (%) CDM

ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺼﺮف

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﺎل(

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ )ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

ﻣﻌﺎدل  CO2در ﺳﺎل(

ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای )ﺗﻦ

)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳﺎل(

درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ

)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر

)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳﺎل(

درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از CDM

)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺳﺎل(

ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎ

3

30

1824

4،099،300

288،192

)(%

2

20

1216

2،732،867

192،128

ﺳﻬﻢ درآﻣﺪﻫﺎی  CDMاز ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎ

1

10

608

1،366،433

96،064

0/07

95،650

191،714

49/9

0/105

143،475

239،539

59/9

0/14

191،301

287،365

66/6

0/07

191،301

383،429

49/9

0/105

286،951

479،079

59/9

0/14

382،601

574،729

66/6

0/07

286،951

575،143

49/9

0/105

430،426

718،618

59/9

0/14

573،902

862،094

66/6

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﻗﯿﻤﺖ CER

اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،درآﻣﺪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﯿﻦ  191،714ﺗﺎ  862،094ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش  CERﺑﻪ ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﺮای  5) CERﯾﻮرو( ،درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش
 CERﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻌﺎدل درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ  10ﯾﻮرو ﺑﺮای ﻫﺮ  CERﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش  CERدو ﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎی
ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻘﺶ درآﻣﺪﻫﺎی  CDMدر اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮ ﺷﺪن
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
 -6ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺑﻮدن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و راه اﻧﺪازی ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ را در زﻣﺮه ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در آن از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر ،ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻧﺮژی ﭼﻨﺪان اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﻮده
و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان از اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎک ) (CDMﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از  CDMﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ
اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی  CDMدر زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪای ﺑﯿﻦ  95،650ﺗﺎ
 573،902ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ )ﻓﻘﻂ از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر(.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﻨﺪ.
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