
 

 

 تولید کربن از منابع انرژی

Carbon production from energy sources 

گاز و ذغاا  نانا از    ،مانند نفت ،توليد كربن از منابع مختلف انرژي
 ؛راي مقابلاه رود كه ب شمار ميه عوامل مهم افزايش دماي كره زمين ب

 .شودانديشي  و كنتر  آن بايد چاره

افراای  ممرای    امررزز یکی از مشکالت اصلی جامعه بشری 

ای  افراز  اازارای النانره   افراای  وزز ناشری از  زمین  کره

اای  خاطر کشوو امین . بهاستافاای  مصرف انرژی  ملیل به

اای منتلف برای جلوایری از افاای  ممرای   منیا مو نشست

یروزین ز  قروانین ز مرروایری وا    )ارمای  زمرین   کره زمین

 =COP21) میزضعیت اقلی مو آخرین نشست انو. کرمهزضع 

Conference of the Parties      کره مو اراویب برارااو شررو

ای  کراا  انتشراو اازارای النانره    نسبت به کشوواای منیا 

امه این یعهوات یوزین شوه بررای ایرن   یعهو سپرمنو. خوم 

موجره   ۲کرره زمرین بیشرتر از     جرو   ممرای  کره منظوو اسرت  

 . www.iea.org/WEO, 2016) سیلسیوس افاای  نیابو

اای  سوخت جها کننوه انرژی مو  یأمینمنابع  یرین عموه 

انرژی وا بره خروم    یأمین، که موصو زیامی از سبو انو فصیلی

انرژی منیا مرواو زیرامی   یأمینبا  ،بنابراین انو. ینصیص مامه

 سره   وموص 1شکل مو  شوم. زاوم میجو  اکسیو به  می کربن

 وا ۲۳۰۱یرا   1۶۹۱کننوه انرژی از سرا    یأمیناریک از منابع 

از منرابع   %1۳اساس این شرکل، کمترر از   بر .کنیو مشااوه می

ز  زیست محیطری از آ  منرابع ارایین منحنری اسرت     آلومای 

 سه منبع نفت، زغا  سنگ ز اراز طبیعری  از بیشترین موصو 

 منرابعی  یرأمین موصرو   ،با یوجه به این شرکل  شوم. می ناشی

نفت ز زغا  سنگ وزز به وزز کاا  یافته ز به موصو  چو 

یلی اضرافه  سر منابعی ماننو ااز طبیعی ز منابع غیر سروخت ف 

 شوم. می

 معرام  مصررف نفرت اریرک از منرابع     نیرا   ۲شکل مو  

 .کنیو مشااوه میانرژی وا کننوه  یأمین
 

 

 کننده انرژی . معادل مصرف نفت هریک از منابع تأمين2 شکل

 

 (petrolume 2016) 2۳۰۱تا  1۶۹۱. منابع تأمين کننده انرژی و درصد هریک از سال 1شکل 
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یا  1۶۶۱اای  رفی مو سا معام  نفت مص ،این شکلبنابر  

کننروه انررژی    یأمینطوو متوسط برای منابع منتلف  به ۲۳1۱

کره   موحرالی  ،میلیو  ین معام  نفت مو یک سا  اسرت  ۲۲۱

میلیرو  یرن    ۲۳۱به  ۲۳۰۱یا  ۲۳1۱اای  این میاا  برای سا 

 ،1جروز    مو اسرت. نامیرک شروه   معام  نفت مو یک سا  

، بره  کننروه انررژی   مینیرأ معام  نفت مصرفی اریک از منابع 

 شوه است. یفکیک موج
 

 کننده انرژی تأمينمعادل نفت مصرفی هریک از منابع . 1جدول 

ميليون تن معادل نفت مصرفی در هر سال 
(Mtoe/y) 

 

  2۳1۲-1۶۶۲ های سال 2۳۰۱-2۳1۲های  سال
 نفت ۱۴ ۱۳
 ااز ۹1 ۹۰
 زغا  سنگ ۹۴ 1۱
 ای استه ۷ 1۳
 برقابی ۲۱ ۲۱
 ژی یجویواذیرانر 1۷ ۱۲

 

معام  مصرف نفرت وا  موضوع، یکای وزشن شو  برای  

Mtoeانرررژی ایوررازات سرراعت ) یکررای برره 
1 1 = GWh 

انررژی یولیروی   معام   ۲جوز   مو کنی . مییبویل   11۹۰۳

 .موج شوه استکننوه انرژی به یفکیک  یأمینیک از منابع ار
 

 ننده انرژیک تأمينمعادل انرژی توليدی هریک از منابع . 2جدول 

گيگاوات ساعت معادل انرژی در هر سال 
(GWh/y) 

 

  2۳1۲-1۶۶۲ های سال 2۳۰۱-2۳1۲های  سال
 نفت ۱۱۴۲۱۳ ۱۹۱۲۳۳
 ااز ۷۳۶۱۰۳ ۷۰۲۹۶۳
 زغا  سنگ ۷۶۳۴۱۳ 1۷۱۱۱۳
 ای استه ۴1۱1۳ 11۹۰۳۳
 برقابی ۲۷۶1۲۳ ۲۶۳۷۱۳
انرژی  1۶۷۷1۳ ۹۳۱۷۹۳

 یجویواذیر

 

                                                 
1
 Million tones oil equity  

 اکسریو یولیروی   می کرربن  برای به مسرت آزوم  معرام    

نیراز  به یک مرجع یبرویل   ،انرژیکننوه  یأمین از منابعاریک 

 اکسریو بررای   می میاا  یولیو معام  کربن ۰جوز  مو  .ماوی 

ازای ایوازات سراعت یولیرو    به ،انرژی یأمیناز منابع اریک 

 .موج شوه استانرژی 
 

از منابع هریک  اکسيد برای دی ميزان توليد معادل کربن. ۰ جدول

 (2۳11) ازای گيگاوات ساعت توليد انرژی انرژی به تأمين

 منبع انرژی متوسط کمترین بيشترین
Tonnes CO2 e/GWh 

 نفت ۷۰۰ ۱۱۷ ۶۰۱

 ااز ۱۶۶ ۰۹۲ ۴۶1

 زغا  سنگ ۴۴۴ ۷۱۹ 1۰1۳

 ای استه ۲۶ ۲ 1۰۳

 برقابی ۲۹ ۲ ۲۰۷

۰1۶ 1۳ ۱۲ 
انرژی 

 یجویواذیر

 

یروا  میراا  یولیرو معرام       می ،۰جوز   بنابر منووجات 

انرژی وا محاسربه  کننوه  یأمین از منابعاریک  اکسیو کربن می

 از منابعاریک  اکسیو می معام  یولیو کربن ۱مو جوز   کرم.

 .موج شوه استانرژی کننوه  یأمین
 

کننده  تأمين از منابعهریک  اکسيد دی معادل توليد کربن. ۲ جدول

 انرژی

وليدی در هر سال اکسيد ت دی معادل کربن
(tCO2e/y) نوع منبع انرژی 

 2۳1۲-1۶۶۲های سال 2۳۰۱-2۳1۲های  سال
 نفت ۱۳۶1۴۶۶۲۳ ۰۱۳۶۶1۹۳۳
 ااز ۰۱۱۳۳۱۱۷۳ ۰۹۱۹1۲۰1۳
 زغا  سنگ ۷۳۲۲۹۱۶۲۳ 1۱۱۶11۹۳۳
 ای استه ۲۰۹۳۴۶۳ ۰۰۷۲۷۳۳
 برقابی ۷۲۱۷1۲۳ ۷۱۱۶۱۳۳
 انرژی یجویواذیر 1۳۲۴۳۶۲۳ ۰1۱۱۷۱۲۳

 

بره میراا  یولیرو    ی بره میرو بهترری نسربت     برای مسرتیاب  

صرووت نمروماو    وا بره  ۱جروز    ،اکسیو مو ار سا  می کربن

 .ای  یرسی  کرمه  ۰شکل )
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 ۰ 

زغرا    ، یعنری کننروه انررژی   یأمین، سه منبع ۰شکل بنابر  

ارای متروالی    سنگ، ااز ز نفت بیشرترین یولیرو وا مو سرا    

نرابع  کره وزنرو وشرو م    موصوویی ز خواانو ماشت. انو ماشته

امامره  ای بره ایرن یرییر      اازاای النانه انرژی با انتشاو ک ِ

نیراز  اکسریو   می یابو، به وااکاواایی برای کاا  انتشاو کربن

 ماوی .

اای جامعره جهرانی بررای کنترر  انتشراو       برنامهیا اینجا  

 منرابع  .وا برشرمرمی  ای ز ممای کرره زمرین    اازاای النانه

یعیرین  وا ار   اریرک   ه مشنص ز سر وا انرژی کننوه  یأمین

اکسیو یولیو شوه،  می ز براساس آ  میاا  معام  کربنکرمی  

منظوو کاا  یولیرو ز   وااکاواایی به سرانجام، مشنص شو.

 .مامی اوائه جو  اکسیو به  می جلوایری از انتشاو کربن

ارای انجرام    ویرای  با زجوم برنامره  ،براساس این اااوش 

 یرأمین ای فسریلی بررای   ا سوختمصرف میاا   ا باز ،شوه

کراا   ار   انرژی بسیاو باالست ز یرا چنروین سرا  آینروه     

 اکسریو  می بایرو بررای انتشراو کرربن     ،بنابراین .ننوااو یافت

 ارای جلروایری از   آ  فکری کررم ز وزش  ناشی از سوختن

سازی  ز یرا   آزوی ز ذخیره جمعمثالً، اکسیو ) می کربن اسیل

بری  از حرو کرره     شو  از آ  وا اجرا کرم یا از ارم مصرف

 .شومزمین جلوایری 
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