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امنیت انرژی و فناوری های تجدید پذیر

مرتضی حسین پور  
نیروتجدیدپذیر، پژوهشگاه پژوهشی انرژی های عضو هیئت علمی گروه 
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رئوس مطالب
امنیت انرژی

چالش های انرژی در دنیا و ایران

عوامل موثر در افزایش امنیت انرژی

های تجدید پذیر با امنیت انرژیبررسی بین توسعه فناوری

 عدالت اجتماعیارتقای

 بازدهی انرژیو افزایش های تجدید پذیر انرژیاستفاده از

حمایت از افراد کم درامد در برابر قیمت های فزاینده انرژی
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انرژیمسائل مربوط به 

انرژیهای وری افن
اقتصاد انرژی
مدیریت انرژی
گذاری انرژیسیاست
حقوق انرژی
امنیت انرژی
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تعریف امنیت انرژی

هایحاملدرمعقولهایقیمتبامطمئنومداومعرضهبهانرژیامنیت
تکنیکی،ی،اقتصادژئوپلیتیکی،تهدیداتنمایدمیسعیوبازگشتهانرژی
.دهدکاهشراانرژیبازارهایبرناظرروانیومحیطیزیست



بخش اول

شد؟یطورچرا این



انسان اولیه، انسان تنها



هاشکل گیری تمدن





جاده ابریشم



John Smeaton (1724–92)

water wheels 

and windmills



!چه بودیم

قبل انقالب صنعتی



دوره بعد از انقالب صنعتی



دوره پیشی گرفتن انسان از طبیعت



سهم منابع در طی دوره ها



James Young (1811 – 1883)



اقتصاد صرفه جو



Edison with an electric car in 1913



Henry Ford (1863 –1947)



روند افزایش جمعیت

N2+ 3H2↔ 2NH3

1.7 b

7.8 b



COروند افزایش غلظت 
2



افزایش غلظت دی اکسید کربن



چالش استفاده از هیدروکربن به عنوان
منبع تامین انرژی چیست؟



نتیجه



تاثیر روی اکو سیستم قطب ها



مهم ترین تاثیر روی اکو سیستم قطب ها



کمربند جهانی انتقالی اقیانوسی



اقدام جهانی



Stewart Callendar (1938) Charles D. Keeling (1958) Frank Sherwood Rowland
Mario J. Molina (1973)

James E. Hansen (1981)

Montreal protocol
(1987)

Come to the Force
(1989)

IPCC
(1988)

UNFCCC
(1992)

50 countries had signed 
(1994)

COP_3
(1997)

Come to the Force
(2005)

The Callendar effect Keeling Curve

COP_21
(2015)

The most successful 
agreement in the history 

UN



Carbon Budget

منتشرCO2کلنبایستی(پاریستوافق)درجهدوتازمینکرهدمایافزایشازجلوگیریجهت
3670ازشده GT1000ماندهباقیاعتبارکلبعدبه2012سالاز.کندتجاوز GTیعنیاست:

2050-2070

2080-2100

Carbon Neutrality

Net-Zero Emission



چرا اجماع جهانی آنقدر موثر نبوده است؟



اجتماعی در برابر مرزهای اقلیمی-مرزهای فیزیکی





!چی  شدیم

بعد انقالب صنعتی

!بودیمیچ

قبل انقالب صنعتی



خویشاصلهر کسی کو دور ماند از » 

«خویشوصلجوید روزگار باز



We Should Move Forward to the Past!
!باید برگردیم

کجا هستیم؟کجا بریم؟



چه جوری؟







نگاه
یکپارچه

وریبهره
انرژی

توسعه
اهدافانرژیهای پاک

اقلیمی



وریبهره
انرژی

توسعه
انرژیهای پاک

اهداف
اقلیمی

بخش دوم





 افزایش یافته است% 45سال گذشته  افزایش تقاضای انرژی 20در.

 افزایش % 40، و %30، %45مصرف انرژی نهایی در بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل به ترتیب

.پیدا میکند

 افزایش خواهد یافت% 50، و %15، %15تقاضا برای نفت، زغال سنگ، و گاز طبیعی به ترتیب.

 افزایش خواهد یافت% 25آن حرارتی است % 70متوسط مصرف برق که.

در سال برسد، Gt22به 2035در سال که باید تا Gt32یعنی میزان انتشار 

در سال خواهد بودGt44بر اساس پیش بینی ها 

IEAبر اساس سناریوی جدید 

(New Policy)



درصورتی محقق می شود که چیزی حدود 450بر اساس سناریوی جدید آژانس، سناریوی 

Mtoe2400 بشودصرفه جویی ( 2012در مقایسه یا سال )به فرم اولیه از این رشد تقاضا. IEAبر اساس سناریوی جدید 

(New Policy)



بهره وری انرژی های پتانسیل

در کدام بخش پیدا می شوند؟





حمل و نقل ساختمان صنعت سال

31 20 25 2015

38 18 42 2035

از تقاضای جهانی انرژی در بخش ساختمان مربوط به% 46فقط 
HVACاست .

پتانسیل های صرفه جویی انرژی نهایی. 1

(Mtoe2700)از کل انرژی اولیه % 27تا میزان 



The Energy Transition :An Overview of the True Challenge of the 21st Century

Vincent Petit, Springer International Publishing, 2017.

پتانسیل های صرفه جویی
در بخش های مختلف



The Energy Transition :An Overview of the True Challenge of the 21st Century

Vincent Petit, Springer International Publishing, 2017.

پتانسیل های صرفه جویی
در بخش صنعت



The Energy Transition :An Overview of the True Challenge of the 21st Century

Vincent Petit, Springer International Publishing, 2017.

پتانسیل های صرفه جویی
در بخش ساختمان



The Energy Transition :An Overview of the True Challenge of the 21st Century

Vincent Petit, Springer International Publishing, 2017.

پتانسیل های صرفه جویی
در بخش حمل و نقل



The Energy Transition :An Overview of the True Challenge of the 21st Century

Vincent Petit, Springer International Publishing, 2017.

پتانسیل های صرفه جویی
کشورها



جایگزینی تولید متمرکز با تولید پراکنده.2

(Mtoe3600)از کل انرژی اولیه % 29تا میزان 



(:98سال )اسمی تولید برق کشور ظرفیت 
مگاوات2۹5هزار و 81

سهم برق حرارتی



(تولید متمرکز)بزرگ میزان تلفات برق تولید شده توسط نیروگاه های مقیاس 

رهدتوزیعوانتقالومتمرکزتولیدروشدرتولیدیبرقاز%26،شودمیمالحظهکههمانطور
دورهدرظرفیتازدرصد30ازبیش،استشدهتهیهنیرووزارتتوسطکهگزارشیدر.رودمی

بهالکتریکیانرژیرکزمتمتولیداستراتژیتغییربنابراین.یابدمیاختصاصتلفاتبهتابستانپیک
.استراهبردیوحیاتیتصمیمیپراکندهتولید

متمرکزتولیداولچالش



.شودمیتأمینطبیعیگازازکشورنیازموردانرژیاز70%-

.استمازوتوگازوئیلمابقی.استطبیعیگازکشور،هاینیروگاهسوخت%80حدود-

انرژیعرضهامنیتدرجدیمخاطره

تاو%1410،4.6تاساالنهمصرفرشدمتوسطمصرف،موجودروندهایادامهصورتدر

درمکعبمترمیلیون1410به657ازروزانهمصرفدیگرعبارتبه.بودخواهد1420،3.2%

مکعبمترمیلیون512روزانهوارداتنیازمندکشورصورتایندر.رسیدخواهد1420سال

.بودخواهدروزهردرگاز

متمرکزتولیددومچالش



The Energy Transition :An Overview of the True Challenge of the 21st Century

Vincent Petit, Springer International Publishing, 2017.



3.Fuel Switching در صنعت

را داردMtoe2600همین بخش به تنهایی قابلیت 



The Energy Transition :An Overview of the True Challenge of the 21st Century

Vincent Petit, Springer International Publishing, 2017.



The Energy Transition :An Overview of the True Challenge of the 21st Century

Vincent Petit, Springer International Publishing, 2017.

حال معادله  

انرژی قابل 

حل است



در مورد ایران



=  شدت انرژی
مقدار مصرف انرژی

یتولید ناخالص داخل



مبانی سیاست گذاری انرژی

اختالف  
شدت انرژی



توجه به 
سیر تاریخی



حاکمیت
و 

جامعه

Governance 
Effectiveness

Social 

Effectiveness



توسعه
انرژیهای پاک

بخش سوم وریبهره
انرژی

اهداف
اقلیمی



پتانسیل های جهانی 
منابع تجدید پذیر
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مطالعه موردی

زنجیره ارزش هیدروژن سبز



ابر ساختار زنجیره 
هیدروژن پاک



:نیروی محرکه اصلی
اهداف اقلیمی



اولویت های استفاده از 
هیدروژن در بخش های مختلف 



کدام هیدروژن؟
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روش های تولید



Hydrogen consumption in 2020 (million tonnes per year)

کشورهای شاخص



Estimates for global hydrogen demand in 2050

سهم هیدروژن در 
سبد انرژی آینده



مقایسه ارزش تجاری



Technology leadership opportunities in green hydrogen value chains

زنجیره ارزش
هیدروژن سبز



هیدروژن یا حامل هیدروژن؟



NH3↔ H2+ N2

CHOOH ↔ H2 + CO2

CH3OH ↔ H2 + CO2

3 H2

Methyl 
Cyclo-Hexane

Toluene

Ammonia

Formic Acid

Methanol

↔

حامل هیدروژن



Hydrogen strategies and those in preparation, October 2021

پیشرو ها در 
گذاری و فناوریسیاست



حجم سرمایه گذاری ها

دالرتریلیون180بربالغ2050سالتاگذاریسرمایهازمیزانDNVموسسههایبینیپیشاساسبر
-پایانهاحداثبهمربوطدالرمیلیارد530وانتقال،خطوطبخشبهآندالرمیلیارد530کهبودخواهد

.باشدمیمقصدومبدادرآمونیاکبارگیریهای

Hydrogen Forecast to 2050: https://www.dnv.com/news/

https://brandcentral.dnv.com/download/DownloadGateway.dll?h=BE1B38BB718539CC0AB58A5FF2EA7A835A11973BE0DC070A5040AB29DF9340FB9A1244B4C2DE893C118D73C0FD09CF4F


World solar technical potential

پتانسیل های تجدید پذیر



Technical potential for producing green hydrogen under USD 1.5/kg by 2050, in EJ

ظهور بازار نوین



An expanding network of hydrogen trade routes, plans and agreements

عرضه جهانی و منطقه ای 
متفاوت



هزینه تولید
پارامتر تعیین کننده

Source: McKinsey & Company, 2021



Global map of natural gas transmission pipelines

زیرساخت مهم است
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دیپلماسی هیدروژنی
(لزوم تقویت همکاری های بین المللی)



Selected country bilateral trade agreements and MOUs, announced as of November 2021

دیپلماسی هیدروژنی



به عنوان نمونه



Kawasaki Heavy Industries (KHI)Mitsubishi Power

مدیریت می کندNEDOزنجیره را 



 تامین ماه و انرژی در حال تمرکز زدایی استزنجیره ارزش.

 قبل توجه استریسک سرمایه گذاری.

شاهد تغییر در پارادایم رفتاری هستیم.



ازی  یک ابر ساختار پیچیده که نیازمند بهینه س
چندگانه از منظر فنی، اقتصادی، اجتماعی، و  

.سیاستی می باشد

چرا؟ 



مفاهیم
نوظهور

گذار انرژی

توصرف کننده انرژی

دموکراسی انرژی

اقتصاد سبز

امنیت انرژی

عدالت انرژی



عدالت انرژی

عدالت انرژی به هدف دستیابی به عدالت در مشارکت اجتماعی و
اقتصادی در سیستم انرژی اشاره دارد  

و

که به عین حال بارهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی را بر کسانیدر 
.ان می کندطور نامتناسبی توسط سیستم انرژی آسیب می بینند، جبر



دموکراسی 
انرژی

 فسیلی به بر سوختدموکراسی انرژی نشان دهنده تغییر از اقتصاد متمرکز
شوداداره می نهادها اقتصادی است که توسط 

بر اساس اصل عدم آسیب به محیط زیست طراحی شده است،

 به سالمت و رفاه کمک می کندو از اقتصادهای محلی حمایت.



اقتصاد سبز

 رشد اشتغال و درآمد توسط سرمایه گذاری دولتی وسبز در اقتصاد
می شود که امکان کاهش انتشار کربن و به سمتی هدایت خصوصی 

تن آلودگی، افزایش بهره وری انرژی و منابع، و جلوگیری از از بین رف
.فراهم می کندرا تنوع زیستی 



اقتصاد سبز



! شما بگوئید

این مفاهیم در کشور ما چه جایگاهی میتواند داشته باشد؟
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