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 مقدمه

با عنوان آینده صنعت  )(IEAصفحه اي آژانس بین المللی انرژي  130حاصل مطالعه، خالصه برداري، و ترجمه ي گزارش  پیش رو گزارش
این صنعت از نظر  حال حاضرپتروشیمی (حرکت به سمت پالستیک ها و کود هاي پایدارتر) می باشد که در آن عالوه بر بررسی شرایط 

(سناریو اول ادامه ي روند کنونی مطابق با  گیردیو پیش روي این صنعت مورد بررسی قرار می مصرف انرژي و آالیندگی، دو سنارمیزان 
مدیر اجرایی آژانس  Fatih Birolبه عقیده ي دکتر  سیاست ها و برنامه هاي موجود، و سناریو دوم حرکت به سمت صنعت شیمیایی پاك).

است که در حال حاضر نقطه ي تاریکی در سیستم هاي  صنعت پتروشیمی از صنایع پرمصرف انرژيبین المللی انرژي، 
انرژي به حساب می آید (از نظر میزان توجه به مقادیر باالي مصرف انرژي و آالیندگی) و سزاوار توجه بیشتر 

.. در سال میزان تقاضا، مصرف خوراك و انرژي، آالیندگی، .، اشاره شدهسناریو هاي  مطابق با ،در این گزارش سیاستگذاران می باشد.
 محصوالت اصلی صنایع پتروشیمی تخمین زده شده است. ايبر)  2050و  2030 ( هاي پیش رو

هاي استحصال و  يحرکت به سمت صنعت شیمیایی پاك با استفاده از تکنولوژبر اساس موارد مطرح شده در این گزارش، 
ذخیره سازي کربن، استفاده از کاتالیست هاي با کیفیت تر، استفاده از خوراك هاي متنوع حاوي کربن و هیدروژن 
(محصوالت زیست فناورانه، گازهاي خروجی از صنایع آهن و فوالد، آب، ...)، استفاده از گاز طبیعی به جاي ذغال 

از تجمیع حرارتی و بروز رسانی تکنولوژي پینچ، استفاده از انرژي هاي سنگ، بهینه سازي مصرف انرژي با استفاده 
 .شگاه ها و پتروشیمی ها قابل دسترسی خواهد بودیتجدیدپذیر، و تجمیع پاال

مورد استفاده قرار گیرد و اطالعات مفیدي (شامل  صنعت پتروشیمی راهبردي در برنامه ریزي هايسیاستگذاري و جهت  می توانداین گزارش 
ر در اختیارا مصارف آب، انرژي، و خوراك،...) الزامات زیست محیطی، شناسایی قطب هاي تولید و بازار هاي مصرف در سال هاي پیش رو، 

  سیاستگذاران این حوزه قرار دهد.

 وابستگی جوامع به تولیدات صنعت پتروشیمی

، تا ها مورد استفاده قرار می گیرنداز قطعات فراوانی که در ماشین  ;استوابسته به محصوالت پتروشیمی  اديیدنیاي امروز به میزان بسیار ز
و حتی بسیاري از تولیدات  پالستیک ها، کود هاي شیمیایی،تجهیزات پزشکی، شوینده ها، لباس ها،  قطعات الکتریکی و الکترونیکی،

 وابسته به محصوالت پتروشیمی می باشند.   ..)..باتري ها (پنل هاي خورشیدي، توربین هاي بادي،مرتبط با انرژي هاي تجدید پذیر 

 



پالستیک ها و کودهاي شیمیایی از بزرگترین تولیدات صنایع پتروشیمی بوده و جزء جدایی ناپذیر زندگی روزمره ما می باشند.  ،این میان در
، و کودهاي مصنوعی می باشددر دنیا تولید پالستیک ها به میزان قالب توجهی باالتر از تولید هر نوع ماده دیگر 

همانطور که در شکل  .دننیتروژنی نیز تقریبا جهت نیمی از تولیدات محصوالت غذایی در دنیا مورد استفاده قرار می گیر
آغاز  بیش از ده برابر، و نسبت به 1971سال  نسبت به 2015میزان تولید پالستیک در سال زیر قابل مشاهده می باشد، 

 قریبا دو برابر شده است.) ت2000هزاره ي سوم (سال 

 

کشورهاي با مصرف سرانه پالستیک در داشته و مطابق آمار،  جوامع مصرف سرانه ي پالستیک نسبت مستقیمی با میزان درامد
صنعت بسته بندي بیشترین سهم را در استفاده از  .می باشدکشور هاي با درامد پایین مصرف سرانه در برابر  20درامد باال 

 دارا می باشد.پالستیک 

 

 

 ، و سهم این صنعت در انتشار گاز هاي گلخانه ايصنعت پتروشیمیمصرف انرژي، خوراك، و آب در 

از گاز  %8میلیون بشکه در روز، و  13از نفت تولیدي معادل  %14صنایع پتروشیمی منابع زیادي از نفت و گاز را مصرف می کنند (حدود 
این میزان انرژي بصورت مواد اولیه یا خوراك مورد  حدود نیمی ازبدلیل اینکه میلیارد متر مکعب)، ولی  300تولیدي معادل 

خلق می نماید که در عین قرار  به ظاهر شاهکاري متناقض، وارد پروسه ي احتراق نمی گردداستفاده قرار می گیرد و 
انرژي، سومین انتشار دهنده ي بزرگ دي اکسید کربن صنعتی  صنعتی گرفتن در رده ي بزرگترین مصرف کننده ي



صنعت سیمان، آهن و فوالد در رده  .)year/2CO Gt 1.5 درصدي دي اکسید کربن در بین صنایع معادل 18 با میزان انتشار( می باشد
شکل هاي زیر به ترتیب میزان مصرف، و میزان آالیندگی صنایع مختلف (از جملع صنایع شیمیایی) را به تصویر  .هاي اول و دوم قرار دارند

 می کشند.

 

 

 
) ارائه شده توسط Reference Technology Scenarioو سناریوي تکنولوژي مرجع ( IEAبر اساس تحلیل هاي بعمل آمده توسط 

(افزایشی  بیش از هر صنعت دیگري خواهد بود 2030افزایش مصرف نفت در صنعت پتروشیمی تا سال این آژانس، 
درصد  7خواهد داشت (تقریبا  2030میلیون بشکه در روز). همچنین این صنعت نقش مهمی در افزایش مصرف گاز تا سال  10نزدیک به 

میزان انتشار مستقیم دي اکسید کربن توسط این صنعت نیز تا ا به خود اختصاص می دهد).  بنابراین، افزایش مصرف گاز ر
و  آالینده هاي هواافزایش  ماننددیگري  اتمضر افزایش خواهد یافت. 2050در سال  %30، و تا 2030در سال  20%

درصورت عدم ایجاد بهبود هاي شدید در مدیریت ضایعات همچنین، د. نآینده این صنعت می باشدیگر از نگرانی هاي  میزان مصرف آب
، میزان این ضایعات به شکل بسیار نگران کننده اي افزایش می یابد و )مخصوصا مواد مرتبط با تولید پالستیک ها از صنعت ( این بخش

  حیط زیست (هوا، زمین، دریا) وارد می سازد.که صدمات جبران ناپذیري را به م بیشتر از سطح غیر قابل قبول امروزه خواهد رسیدحتی 

رمین فاکتور ریسک سالمت چها،...)  NOx ،Sox  ،CO  ،VOCs  ،PM( آلودگی هوا، 2016در سال  IEAمطابق با گزارش 
مخصوصا احتراق سوخت  ،و مصرف انرژي ،(پس از فشار خون باال، ریسک هاي تغذیه اي، و مصرف سیگار) انسان می باشد



تولیدات پتروشیمی موجب باال رفتن استرس هاي آبی  جهتهمچنین، مصرف باالي آب  عامل اصلی این آلودگی است. هاي فسیلی
از نظر منابع آبی شرایط نگران کننده اي  که خاور میانهکشور هاي در کشورهایی که با بحران آب مواجه می باشند می گردد. بعنوان مثال 

افزایش تولیدات با د، نرا دارا می باش )Primary Chemical( ی ترین تولیدات صنایع پتروشیمیسهم باالیی از اصل دارند و از طرفی
که اثرات تخریبی زیادي بر روي اکوسیستم  خواهند داشتنیاز به مصرف انرژي و هزینه ي باالیی جهت تهیه ي آب مورد نیاز پتروشیمی 

 پتروشیمی و میزان استرس آبی را در منطقه خاور میانه نمایش می دهد. تولیدات محصوالت اصلی صنعت زیر. شکل گذاشتمنطقه خواهد 
 

 
 

در شکل فوق میزان مصرف آب مستقیم (بصورت بخار با خلوص باال، در دما و فشار زیاد) براي تولید هر تن محصول شیمیایی نشان داده 
شده است و مصارف غیر مستقیم جهت خنک سازي، تولید الکتریسیته،.... درنظر گرفته نشده است. همانطور که در شکل فوق مشخص می 

متر مکعب براي تولید یک تن)، و رتبه هاي بعدي  1,3قیم آب جهت تولید آمونیاك بوده (بیشترین مصرف مستباشد، 
 ها و متانول می باشد. HVCمتعلق به 

 
 



شامل الفین هاي سبک (اتیلن و پروپیلن)،  HVCsاصلی ترین تولیدات صنایع پتروشیمی در این گزارش در شکل زیر قابل مشاهده می باشد. 
 ) می شوند.BTXتولوئن، میکس زایلن یا به اختصار  و آروماتیک ها (بنزن،

 

 
 

که منطبق با اهداف تعیین شده ي سازمان ملل در زمینه ي توسعه ي پایدار می باشد، صنعت پتروشیمی می تواند با  IEAبر اساس تحلیل 
نقش  )CTSیا به اختصار  Clean Technology Scenario( مطابق با سناریو تکنولوژي پاكتولید پالستیک ها و کودهاي پایدار تر 

کاهش  %90می تواند تا  اصلی، آلودگی هوا توسط صنایع پتروشیمی  CTSمطابق با  مثبتی در تحقق این اهداف ایفا نماید.
همچنین در این سناریو تاکید ویژه اي بر بهبود مدیریت ضایعات  کمتر خواهد شد. %30)، و مصرف آب نیز تا 2050یابد (تا سال 

 هاي اقیانوس در ساله هر که پالستیکی هاي زباله تن میلیون 10 مهار براي مهمبسیار  قدم یکازیافت انجام می پذیرد که و ب
پالستیک ، میزان انتشار دي اکسید کربنی که به جهت بازیافت 2050تا سال بعالوه،  .می باشد کند می نشت جهان

و مصرف انرژي نیز کاهش چشمگیري خواهد  صنعت خواهد رسیدکاهش می یابد به نصف میزان انتشار امروز این 
 .(به ازاي هر تن پلی اتیلن بازیافت شده، بیش از یک تن اتیلن صرفه جویی می گردد) داشت

)، Carbon Capture and Storage( تکنولوژ هاي استحصال و ذخیره سازي کربناین مرحله ي گذار پاك با استفاده از 
(محصوالت زیست فناورانه،  حاوي کربن و هیدروژن استفاده از خوراك هاي متنوع ،هاي با کیفیت تر استفاده از کاتالیست

 Heat( تجمیع حرارتی، استفاده از گاز طبیعی به جاي ذغال سنگ ،...)آب،  گازهاي خروجی از صنایع آهن و فوالد،

Integration (تجمیع پاالشگاه ها و پتروشیمی  و ،یدپذیراستفاده از انرژي هاي تجد ،بروز رسانی تکنولوژي پینچ و
بزرگترین تسهیالت پالیشگاهی پتروشیمی  2025) اعالم نموده تا سال ADNOCشرکت ملی نفت ابوظبی ( قابل دسترسی خواهد بود. ها
) توسط شرکت Crude-oil-to-chemicalsپروژه ي مشابهی با نام ( داث خواهد نمود.حرد دالر امیلیا 45ان را با بودجه اي معادل جه

برابر بزرگتر از پروژه ي درحال بهره برداري شرکت  5به بهره برداري خواهد رسید که  2025سابیک و آرامکو عربستان تا سال 
ExxonMobil .در سنگاپور می باشد 

 یمیپتروشصنعت  يبرا سناریو ي متفاوتدو بررسی 

 )RTS(سناریو مرجع  ها و برنامه هاي موجود آینده صنعت پتروشیمی مطابق با سیاست .1

بینی آینده ي صنعت پتروشیمی بر اساس شرایط و برنامه هاي موجود پرداخته خواهد شد که با عنوان سناریو تکنولوژي  در این قسمت به پیش
براي انجام این پیشبینی، پیشرفت هاي تکنولوژیکی و  ) شناخته می شود.RTSیا  Reference Technology Scenarioمرجع (

نوآوري، در دسترس بودن مواد اولیه (خوراك)، تقاضا براي محصوالت پتروشیمی، و فاکتورهاي مهم دیگري در صنعت پتروشیمی درنظر 
وشیمی میلیون بشکه در روز مصرف نفت در صنعت پتر 10نزدیک به  2030تا سال بر این اساس،  گرفته شده است.

 درصدي خواهد داشت. 30افزایشی حدود  2050و انتشار گاز دي اکسید کربن نیز تا سال  افزایش خواهد یافت



 بینی میزان تقاضا پیش -

درصد  30به میزان  2030تقاضا براي محصوالت اصلی پتروشیمی تا سال  ،)RTSمطابق با سناریو تکنولوژي مرجع (
بینی می شود، تقاضا  درصد خواهد رسید. در این میان پیش 50به  2050افزایش خواهد یافت، و این روند تا سال 

 هد شد.دو برابر خوا 2050درصد افزایش می یابد و این افزایش تا سال  50به میزان  2030براي متانول تا سال 
الفین هاي سبک : اتیلن و پروپیلن، و آروماتیک ها : بنزن، تولوئن، میکس ها ( HVCهمچنین پیشبینی شده است تقاضا براي 

ش ) افزایش یابد که دومین رتبه افزای2017درصد (نسبت به سال  60به میزان  2050) تا سال BTXزایلن یا به اختصار 
 محقق خواهد شد).  2030از نیمی از این میزان افزایش تا سال  بعد از متانول را دارا می باشد (بیش

الزم به  خواهند داشت. 2050داشته و تا سال  2017ها در سال  HVCآسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم را در تولید 
شکل زیر شرایط موجود  خواهند داشت.ها  HVCدر تولید ذکر است منطقه خاور میانه و آفریقا سریعترین نرخ رشد را 
 نشان می دهد. 2050را در مناطق مختلف تا سال  RTSو آینده ي تولیدات محصوالت پتروشیمی بر اساس سناریو 

 
 

(تولید  می باشند HVCافزایش جمعیت جهان، باال رفتن سطح زندگی، و روند افزایشی استفاده از پالستیک ها از دالیل افزایش محصوالت 
، PET ،HDPEمیزان تولید ترموپالستیک هاي اصلی ( بینی ها، مطابق با پیش .می باشد) HVCتلزم ورودي هاي پالستیک خام مس

PVC ،LDPE ،PP ،PS درصد افزایش خواهد یافت. 70به میزان  2050، ...) تا سال 



 
 

 شکل زیر مواد اولیه و موارد مصرف پالستیک هاي تولید شده دا نشان می دهد.

  
 

 خوراك و پروسه هاي تولید محصوالت اصلیبینی میزان  پیش -

درصد افزایش خواهد یافت  30به میزان  2030تولید محصوالت پتروشیمی اصلی تا سال  جهت مصرف خوراك نفتی
 ها می باشد. HVCین تقاضا مرتبط با صد دیگر باال خواهد رفت که بیشتردر 25به میزان  2050و پس آن تا سال 

خواهد داشت که بیشترین  2050درصد دیگر تا سال  22، و 2030درصد تا سال  36فزایشی معادل مصرف گاز نیز ا
انتخاب پروسه هاي تولید محصوالت  RTSبر اساس سناریو  تقاضا در حوزه ي تولید آمونیاك و متانول خواهد بود.

اصلی پتروشیمی به میزان در دسترس بودن خوراك، جذابیت اقتصادي، مصرف انرژي، و آالیندگی زیست محیطی 
شکل زیر مسیرهاي متفاوت مورد استفاده جهت تولید محصوالت اصلی پتروشیمی را در مناطق مختلف  آنها بستگی خواهد داشت.

 نشان می دهد. 2050و  2030 ،2017جهان در سال هاي 



 

 و خوراك انرژي مصرف شدتبینی میزان  پیش -

درصد  3,4به میزان  2030، شدت انرژي براي تولید محصوالت اصلی پتروشیمی در سال RTSبر اساس سناریو 
این درصد دیگر خواهد رسید.  2,6به میزان  2050کاهش خواهد یافت و این کاهش تا سال  2017نسبت به سال 

، به 2017گیگاژول بر تن در سال  43,4(از  درحالی است که شدت مصرف خوراك تقریبا ثابت بوده و تغییرات بسیار مالیمی خواهد داشت
بنابراین اگرچه شرایط مخصوصا براي تولید  .تغییر خواهد یافت) 2050گیگاژول بر تن در سال  43,9، و 2030گیگاژول بر تن در سال  42,7

HVC  تولید  برايبطور ویژه   تر خواهد شد ولی تقریبا براي تولید یک تن محصول میزان خوراك تغییر زیادي نخواهد داشت.ها پیچیده
گیگاژول بر تن تولید در  69,5به  2017گیگاژول بر تن در سال  72,3خوراك از  مصرف شدت،  HVCمحصوالت 

این میزان  کاهش خواهد یافت. 2050بر تن در سال  لگیگاژو 70,3خواهد رسید و سپس این میزان به  2030سال 
 محصوالتشکل زیر میزان متوسط مصرف انرژي  خواهد بود. 2030کاهش اولیه بدلیل افزایش خوراك هاي سبک تر تا سال 

قابل ودار در نمرا نشان می دهد (انرژي فرایندي و خوراك). همانطور که  2050، و2030، 2017اصلی صنعت پتروشیمی را در سال هاي 
 تاثیرگذار خواهد بود. تالش براي کاهش مصرف انرژيمالحظه می باشد، مصرف خوراك تقریبا ثابت می باشد و 



 
 

 اثرات زیست محیطی در اثر افزایش تقاضاي محصوالت پتروشیمیبینی  پیش -

 2050صنعت پتروشیمی تا سال  2COمیزان انتشار ، بعلت افزایش تقاضاي محصوالت اصلی پتروشیمی،  RTSسناریو مطابق با 
این افزایش  2050تا  2030اتفاق خواهد افتاد (از سال  2030و تقریبا دو سوم این افزایش تا سال درصد افزایش می یابد  30به میزان 

ید با توجه به افزایش تولیدات اصلی صنایع پتروشیمی، شدت انتشار دي اکسبسیار آرامتر اتفاق می افتد). در این سناریو، 
کاهش می  2050در سال  تن براي هر تن محصول 1,4به  2017تن براي هر تن محصول در سال  1,7کربن از 

 می باشد. بازده انرژي سیستم ها رفتنبدلیل استفاده از خوراك هاي سبک تر، و باالدرصد کاهش) که  20(تقریبا  یابد

بکارگیري واحد هاي استحصال و ذخیره سازي ،  RTSاریو یکی دیگر از راه هاي کاهش انتشار دي اکسید کربن بر اساس سن
 .می باشد CCUSیا  Carbon Capture Utilization and Storageکربن 

تن دي اکسید کربن بصورت مستقیم وارد اتمسفر می شود.  2,4براي تولید یک تن آمونیاك، تقریبا امروزه مطابق با آمار 
الزم به ذکر است امارهاي ارائه  .تن می باشد 1تن و  2,3ها بترتیب  HVCاین میزان انتشار براي تولید یک تن متانول و 

 بکار گرفته شده، ارقام قابل تغییر خواهند بود. هاي ولوژيشده میانگین انتشار می باشند و با توجه به عمر این صنعت و تکن

کاهش  در شکل زیر آمده است. 2050، و2017،2030شدت میزان انتشار دي اکسید کربن براي محصوالت اصلی پتروشیمی در سال هاي 
 شدت انتشار براي همه محصوالت و در همه مناطق قابل مشاهده می باشد.

 



 2050تا سال بوجود می آیند منایع انرژي در پتروشیمی که در اثر احتراق ) NOx ،Sox ،2.5PMموجود هوا نیز ( بعالوه، آلودگی هاي دیگر
 .درصد) 30(حدود  روند کاهشی خواهند داشت

شیمی، در مورد معضالت افزایش ضایعات پالستیکی، افزایش برداشت از منابع آبی و افزایش مصرف آب بر اثر افزایش تولیدات محصوالت پترو
 ارقام و نمودارهاي متناسبی در فصل چهارم گزارش آژانس بین المللی انرژي قابل مشاهده می باشد.  

 )CTSسناریو تکنولوژي پاك به سمت صنعت شیمیایی پاك (حرکت  .2

، آینده ي جایگزینی براي CTS) یا به اختصار Clean Technology Scenarioدر این قسمت با استفاده از سناریو تکنولوژي پاك (
صنعت که مطابق با شرایط و برنامه هاي توسعه اي موجود، آینده  RTSصنعت پتروشیمی بررسی می گردد. در این سناریو برخالف سناریو 

 در پیش گرفته شده است. تعیین شده ي سازمان ملل جهت  توسعه پایدار پیش بینی گردید، روش معکوسی بر اساس اهدافپتروشیمی 
به شناسایی فرصت ها جهت محدود  CTSصنعت پتروشیمی پاك می تواند نقش قابل توجهی در تحقق این اهداف داشته باشد. سناریو 

، میزان 2050، کاهش میزان مصرف آب، و کاهش انتشار دي اکسید کربن می پردازد. بعنوان مثال در سال نمودن آلودگی هاي هوا و آب
درنظر گرفته شده است.  الزم به  RTSدرصد کمتر از میزان انتشار مطابق با سناریو  60به میزان  CTSریو انتشار دي اکسید کربن در سنا

 RTSدرصد خواهد بود (در سناریو  40برابر  2050در سال ذکر است در این سناریو، میزان افزایش تقاضا براي محصوالت اصلی پتروشیمی 
 درصد افزایش تقاضا پیش بینی شده است). 55

 بینی میزان تقاضا پیش -

 40برابر  2050درصد، و تا سال  30برابر  2030)، میزان افزایش تقاضاي محصوالت اصلی پتروشیمی تا سال CTSبر اساس این سناریو (
 افزایش بازیافت پالستیکو اصلی ترین دلیل این کاهش تقاضا  ،)RTSدرصد کمتر از سناریو  13و  4درصد خواهد بود (نزدیک به 
 یثابت نگه داشته م یاصل جیدر نتا یکل يتقاضا نی، بنابرابرد یرنج م تیتحوالت از عدم قطع نیا ینیب شیپخواهد بود. الزم به ذکر است 

شکل  .درنظر گرفته شده است) RTSمتمایز نماید (در این مورد افزایش تقاضاي پالستیک مانند سناریو را  افتیباز شیشود تا بتواند اثر افزا
 مقایسه اي از دو سناریو مورد بحث را نشان می دهد. زیر

 

 خوراكپیش بینی میزان  -

(عمدتا بدلیل  می باشد RTSمیلیون تن کمتر از سناریو  70افزایش محصوالت اصلی پتروشیمی تقریبا  2050، در سال CTSمطابق با سناریو 
شکل زیر میزان این کاهش کمتر خواهد بود.  CTS)( نیز در این سناریو درنتیجه، میزان افزایش تقاضا براي خوراك. بازیافت بیشتر پالستیک)

 5را براي خوراك هاي نفتی بصورت مقایسه اي نمایش می دهد. بیشترین تاثیر بازیافت پالستیک در خوراك هاي نفتی قابل مشاهده است (
 ).2050درصد کمتر در سال  13، و 2030درصد کمتر در سال 



  

 ار پاكنقشه راه مرحله گذ -

 مورد نیاز می باشد ارزش رهیدر سراسر زنج یاقدامات جمع سلسله، CTSسناریو  شده در نییبه اهداف متعدد تع یابیدستجهت 
. از منظر را تسهیل می نماید CTSبه  RTS سناریو از گذار امکان ،پتروشیمی صنعتدر موجود  یاتیعمل يها و انتخاب هایو مجموعه فناور
واحدهاي استحصال، استفاده و یا ذخیره سازي ،  می باشد CTS ویسنار یاصل ه يمحرک يروینالزم که  2COکاهش انتشار 

 .ایفا می کنند 2050تا سال  2COدرصدي انتشار  35 احدود کاهشدر  را ی) نقش اساسCCUS( کربن 

افزایش  .می تواند کاهش بیشتري را نیز بهمراه داشته باشد ذغال سنگ بجاي يندیفرآ يرهایمس در یعیگاز طب استفاده از
درصد  25میتوانند تا  زیمؤثر ن یاتیعمل يها وهیش وتجمیع حرارتی، تر،  شرفتهیپبکارگیري فناوري هاي ، بازده انرژي

 .انتشار دي اکسید کربن گردندکاهش موجب 

الزم به ذکر است کاهش اثرات زیست محیطی بدون تاثیر بر فرایند تولید نخواهد بود : بعنوان مثال بهره برداري از 
در فرایند استحصال و ذخیره سازي، مصرف ویژه ي انرژي پلنت را واحد هاي استحصال کربن بعلت مصرف انرژي 

بهینه نمودن طراحی شبکه مبدل هاي حرارتی، این افزایش  افزایش خواهد داد که می توان با استفاده از آنالیز پینچ و
 مصرف را جبران نمود.

 نشان می دهد. 2CO را در کاهش انتشار  CTSشکل ریز تاثیر راهکار هاي ارائه شده در سناریو 

 

 



در سال میلیون تن  220به حدود  2017میلیون تن در سال  3استحصال و ذخیره سازي کربن از ، CTSمطابق با سناریو 
دي اکسید شکل زیر میزان در گیگا تن خواهد رسید).  3به حدود  2050(میزان تجمیعی دي اکسید کربن تا سال  خواهد رسید 2050

 آمده است. 2050تا سال  RTS، و CTSکربن استحصال شده بر اساس سناریو هاي 

  

  CTS مزایاي زیست محیطی

همانطور که در شکل هاي زیر قابل مشاهده است، میزان انتشار دي اکسید کربن و شدت انتشار آن براي تولید یک تن محصول در سناریو 
CTS کمتر از سناریو ،RTS .تن دي اکسید  2,4( از  بیشترین تغییر در فرایند تولید آمونیاك قابل مشاهده می باشد خواهد بود

 درصد)، 30(تقریبا  2030تن دي اکسید کربن براي تولید یک تن آمونیاك تا سال  1,7، به 2017در سال  مونیاكکربن براي تولید یک تن آ
. به عبارت دیگر این فرایند (تولید آمونیاك) در سناریو درصد) 80(حدود  2050تن دي اکسید کربن براي تولید یک تن آمونیاك تا سال  0,5و 

CTS نبیشتری، از بیشترین میزان انتشار دي اکسید کربن در بین محصوالت اصلی پتروشیمی، به کمترین میزان تبدیل خواهد شد. رتبه بعدي 
 .2050و  2030درصد کاهش در سال هاي  60و  20با به ترتیب   متعلق به متانول می باشد 2COکاهش 

 



خواهد داشت که در شکل زیر قابل مالحظه می باشد.  RTSالحظه اي نسبت به سناریو کاهش قابل م CTSمیزان آلودگی هوا نیز در سناریو 
 استفاده از سوخت هاي با آلودگی کمتر، افزایش بازدهی انرژي، و درصورت امکان اجتناب از احتراق در مرحله ي اول

هاي پیشرفته احتراق، مشعل هاي استفاده از تکنولوژي بعنوان گزینه هاي کاهش آلودگی مدنظر می باشد. در مرحله بعدي 
Low-NOx ... ، .هاي به اصطالح  يتکنولوژهمچنین  می تواند در کاهش میزان آلودگی هوا موثر باشدEnd-of-pipe  براي
، قبل از انتشار در اتمسفر به روش هاي فیزیکی و یا واکنش هاي شیمیایی از گازهاي احتراقی 2.5PM، و  2SO ،NOxجداسازي 

 در کاهش آلودگی هاي هوا موثر واقع گردد.می تواند 

 
 

با کاهش چشمگیري روبرو خواهد بود (بعلت اعمال قوانین سختگیرانه دولتی جهت  CTSپالستیک نیز در سناریو  نشتآلودگی آب در اثر 
نشت سالیانه و تجمیعی ضایعات پالستیکی ضایعات به محیط). شکل زیر میزان  شتمدیریت و بازیافت ضایعات پالستیکی، و ممانعت از ن

 میزان نشت تجمیعیرا نشان می دهد. همانطور که قابل مشاهده می باشد،  2050تا سال  RTSو  CTSرا بر اساس سناریو هاي 
 خواهد بود. 2050در سال  RTSکمتر از نصف این میزان در سناریو  CTSپالستیک در سناریو  ضایعات

 

 

 

 

 



 سیاستگذاريده توصیه جهت 

 یمیمحصوالت پتروش از چرخه خارج نمودن ضایعاتو  ،، استفادهدیتولامروز،  جهاندر  یمیقابل توجه محصوالت پتروش يایمزا رغمیعل
 .ردیمورد توجه قرار گ متنوعی را بهمراه خواهد داشت که بایستی همواره يچالش ها بصورت پیوسته

و منطقه اي می توانند  یمحل طیشرا( کارآمد باشد و نهیبه محلی و منطقه اي و هم از نظر یتواند هم از نظر جهان یمپیشنهادي  استیس چند
 ییایمیصنعت ش گذارکه قصد کمک به  یکسانجه ومی تواند ت ریز هیحال ، ده توص نی. با اتاثیرات مثبت و منفی بسیار زیادي داشته باشند)

از چرخه خارج  و ،استفاده ،دیتول این توصیه ها براي بخش هاي. جلب نماید و تضمین اولیه اي براي این گذار باشد را دارند داریپا يا ندهیبه آ
 :بندي شده است میتقس شیمیاییمحصوالت  نمودن ضایعات

 تولید -

 خطرات مرتبط. نمودنو محدود  ،داریپا ییایمیمواد ش دیتول يرهایمس تحقیق و توسعه در میمستق يگذار هیسرما. 1

،  2CO، اهداف کاهش انتشار يعملکرد انرژ يبرا  Plantدر سطح ) Benchmarking( اریمع يو گسترش طرح ها جادیا. 2
 .یمال يمشوق ها قیآنها از طر بیدر تصو زهیانگ جادیو ا

 . 2COکاهش انتشار  جهتمؤثر  یاقدامات نظارتدنبال کردن . 3

با توسعه و نصب  ،یسازمان بهداشت جهان يمانند استاندارد ها هوا تیفیک قیدق ياستانداردها تیرعاملزم نمودن صنعت به  .4
 سوخت. تیفیبهبود ک یا و ،سوخت رییهوا ، تغ یکنترل آلودگ يها يفن آور

را در  يگذار هیکه سرما براي طرح هایی ژهیبه و  بازار یارزش واقع متناسب با (خوراك) هیسوخت و مواد اول گذاري متیق .5
 .اندازند یم ریبه تأخ يانرژ يبهره ور

 و از چرخه خارج شدن ،استفاده -

 و سازتعریف . جایگزینیقابل  ریغ و یاساس ياز کارکردها ریغ به مصرف کباری يها کیپالست و استفاده از کاهش اعتماد .1
 )کیبر مصرف پالست اتی(مانند مال یمال يابزارها ای) یدنی(به عنوان مثال ظروف آشام جهت ضایعات بازپرداخت يها ستمیس مانند ییکارها

 .یکیپالست يها یو کاهش آلودگ يریجلوگ يبرا و استفاده از درامد آن

 . یکیپالست يشدت نشت زباله هاکاهش و  ،افتیباز شیافزا بصورت توامان جهت،  ضایعات تیریمد يبهبود روش ها. 2

 ضعیف تیریمرتبط با مد یطیمح ستیز يهایماری، ب یمصرف يکاالها افتیمتعدد باز يایدر مورد مزامصرف کننده  یآگاه شیافزا. 3
 .عاتیضا

در  ;ییایمیشمحصوالت دست  نییدر پا به درنظر داشتن ضایعات محصوالت تولیدي کنندگان دیطراحان و تول قیتشو .4
 .افتیبازفرایند  لیسهت ، و، استفاده مجدداستفاده بهینه از مواد اولیه

محصوالت  از چرخه خارج نمودن ضایعاتمناسب استفاده و  يتا جنبه ها دیتول فراتر از دکنندهیتول تیمسئولافزایش دامنه  .5
  را در بر گیرد.  ییایمیش

 

 



معتبر ، شفاف  ي، به داده هااین سیاست ها جیارتباط موثر نتا يو برقرار ،شرفتیپ یابی، ارز، نظارتيگذار استیس يها ياستراتژ نیا ادامه
محصول  دیتول از -ارزش  رهیدر کل زنج نفعانیذ يها تیمسئول نییتع يچارچوب روشن و مشخص برا کیتعریف دارد.  ازیو به موقع ن

صرفه همراه با اقدام هماهنگ  کیاز  نانیاطم يشرط الزم برا شیپ - ییایمیمحصوالت ش از چرخه خارج نمودنو  ،تا استفاده ییایمیش
 خواهد بود. ياقتصاد


