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 و تقاضا  نیکاربردها و روند تأم د،یتول یهاروش؛ دروژنیه: عنوان گزارش

 مجید رئوفی : تهیه و تدوین

 iranergi.com: ت یوب سا آدرس

 1400 آذر گزارش:  هیته خیتار

، پالک (کمی)سروش  دیشه ابانیاهلل، تقاطع خ ب یدکتر حب دیشه ابانیخ : تهران،ینشان

 ۰۲۱۶۶۵۰۰۰۶۵ - ی، پژوهشکده مطالعات فناور۹۶

ها و انتشارات اندیشکده، نتیجه تحقیقات پژوهشگران و  شده در گزارشمطالب بیان

های مؤلفان آنهاست و لزوماً موضع رسمی اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع  کننده دیدگاهبیان

 ایران نیست، مگر آنکه به آن تصریح شده باشد.
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 و تقاضا نیکاربردها و روند تأم د،یتول یهاروش؛ دروژنیه
 

 

 

بوده و    یمباحث مرتبط با گذار انرژ  نیتراز داغ  یکی  دروژنیدو سال گذشته بحث ه  یط

مبه ه  رسدینظر  بس  دروژنیکه  کربن  یمهم  ارینقش  کرد.   فایا  یانرژ  ستمیس   ییزدادر  خواهد 

 ی هااز مفسران و سازمان  یار ی بس  یابیخواهد داشت و ارز  ندهیدر آ   یقطعاً نقش بزرگتر  برق  دیتول

درصد در سال  ۲۰احتماالً از حدود    ییاست که سهم برق در مصرف نها  نیا  یانرژمرتبط با  

  یبرا  یتوجهقابل  یتقاضا  نی . همچنافت یخواهد    شیافزا  ۲۰۵۰درصد تا سال  ۵۰به حدود    ۲۰۲۰

صفر(  کربن  ا یکربن )حامل کم  نیترمحتمل  ،یفعل  یها یخواهد شد و با فناور  جادیکربن امواد کم

 است.  دروژنیه

  ار یبس   ژهیو  یانرژ  یبدون انتشار بالقوه کربن با محتوا  نیگزیسوخت جا   کی  دروژنیه  •

برابر با   دروژنیه لوگرمیک  کی است. انرژی حاصل از  لوگرمیمگاژول بر ک ۱4۰.4باال در حدود 

 است.  نیگالن بنز کیانرژی حاصل از  

م  دروژنیه • تجد  توانی را  منابع  از  استفاده  غ  ریدپذیبا  کرد.    دیتول  دیتجدرقابلیو 

زغال سنگ   لیتبد  ،یعیگاز طب  نگیفورمیعبارتند از ر  دروژنی ه  دیتول  یموجود برا  یها یفناور

ز تجز  تودهست یو  گاز،  الکترول  هیبه  توسط  حلقه    ،یکیولوژیفوتوب   دیتول  ز،یفتوالکترول  ز،یآب 

 باال.  یآب در دما هیتجز ییای میترموش

  دروژن یه  دیتول  یروش برا   نیترنهیهزو کم  نیترجی متان توسط بخار، را  نگیفورمیر •

حدود   اما  د  ۲.۵است،  به  دیاکس ی تن  ه  یازاکربن  تن  ر  دشدهیتول  دروژنیهر   نگیفورمیاز 

 . شودیم هیبه اتمسفر تخل هادروکربنیه

آ  لیپتانس  نیا  زیالکترول  • که در  پا  ندیفرآ  کی  مدتانیم  ندهیرا دارد  در   داریموفق و 

درصد(، اما    7۵آب مطلوب است )  زیباشد. راندمان الکترول  دروژنیه  دیتول  ی بزرگ برا  اسیمق

 خالصۀ مدیریتی 
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که با   یآب زمان  هیتجز  ندیاست. فرآ  یلیفس   یهااز سوخت   شتریبرابر ب  نیآن چند  دیتول  نهیهز

 . شودیم دکربنیاکسید میمنجر به انتشار عظ شود،یانجام م یلیفس یهاوخت سوزاندن س

 د،ینور خورش  قیآب از طر  زیمتحده اعالم کرده است که الکترول  االتیا  یوزارت انرژ •

 باشد. دروژنیانبوه ه  دیتول یبرا  دکربنیاکسیبدون د مدتیروش طوالن تواندیم

است   دروژنیه  دی موردتوجه تول  یهاجزو روش  زی آب ن  ییای میترموش  هیتجز  ندیفرآ •

  ی دما  تواندیم  ییای میترموش  یها در چرخه  کیسولفور  دیدارد. گنجاندن اس  ازیباال ن  یکه به دماها

 کاهش دهد.   گرادیدرجه سانت 4۰۰و  ۹۰۰به  ب ی را به ترت یاتیعمل

تجد  تهیسیالکتر • منابع  از  و خورش  ریدپذیحاصل  باد  ه  دیمانند  است   دروژنیممکن 

  یهمچنان برا   نیرا برآورده نخواهد کرد. بنابرا  دروژنیه  یجهان  ازی کند، اما مطمئناً ن  دیتول  یمحل

 کرد.  هیتک یلی فس یها به سوخت  دیدر مصارف مختلف، با دروژنیه دیتول

طوالن  یسازرهیذخ • و  چالش  یکی  دروژنیه  مدتیعمده  توسعه    یاصل  ی هااز  در 

 گسترده است.  یکاربردها یعنوان سوخت برابه دروژنیه

روش  یکی • ذخبه  دروژنیه  رهیذخ  ی هااز  گاز،  و    ینیرزمیز  ی سازرهیصورت  است 

  یغارهای سنگ  ای  ینیرزمیهای زو سفره  یمانند گنبدهای نمک  یشناسنیزم  یعیساختارهای طب

در   ینی رزمیانبوه ز  سازیرهی. ذخرندیمنظور مورد استفاده قرار گ  نیبه ا  توانندیم  شدهیمهندس

در    تواندیم  یافناورانه  یتوانمند  نیعادی است که داشتن چن  اتیعمل  کی  یعیصنعت گاز طب

 باشد. دیمف اریبس زین دروژنیه یسازرهیذخ

ه • ه  دروژنیمخزن  و  ذخ  ع،یما  دروژنیفشرده  محبوب   دروژنیه  یسازرهی دو روش 

صنعت  یبرا برا  ی فعل  یمصارف  به  یهستند.  آنها  از  وساستفاده    ،یدروژنیه  هینقل  له یعنوان 

طراح  یمشابه  یهاچالش ن  یمانند  و  هز  یازهایمخزن  کاهش  فرآ  یانرژ  نهیمواد،    ند یدر 

 کل وجود دارد. نهیکاهش هز جهی و در نت  یسازعیو ما  یسازفشرده
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مصارف    یکه عمده آن برا  دیتن رس  ونیلیم  ۹۰به    ۲۰۲۰در سال    دروژنیه  یتقاضا •

 ن یا  دی. تولشودیم  دیتول  یل یفس   یهااز سوخت   یصورت انحصاراست و به  یو صنعت  یشیپاال

 بوده است.  دکربن یاکسیتن د ونیلیم ۹۰۰ دیتوأم با تول دروژنیتن ه ونیلیم ۹۰

عنوان  به  ا ی  ه یعنوان ماده اولبه  دروژنیتن ه  ونی لیم  4۰به    ک ینزد  هاشگاهیساالنه، پاال  •

  ونیلیم  ۵۰از    شیاست )ب  شتریب  ی. تقاضا در بخش صنعت تا حدودکنندی مصرف م  یمنبع انرژ

  دهد یم  لیرا تشک  دروژنیه  ی تن از تقاضا  ونیلیم  4۵حدود    ییایمیش  داتی( که تولدروژنیتن ه

 اختصاص دارد. به متانول  چهارمکیو   اک یآمون دیچهارم آن به تولسه باًیو تقر

برابر شده و تا   ۲  دروژن یه  دیتول  یبرا  زیالکترول  یجهان   ت یسال گذشته، ظرف  ۵  یط •

 است.   دهیمگاوات رس 3۰۰از  شیبه ب ۲۰۲۱اواسط سال 

  ی برا  شدهدادهصیبرق تخص  ت یظرف  شده،فیتعر  یها باتوجه به پروژه  ۲۰3۰تا سال   •

در    زین  گاواتیگ   3۵  ت یپروژه با ظرف  4۰و    دیخواهد رس  گاواتیگ   ۵4به    زیپروژه الکترول  3۵۰

اول ا  هیمراحل  همه  هستند.  تحقق، حدود    نهایتوسعه  ه  ونی لیم  8درصورت    دیتول  دروژنیتن 

راه صفرخالص تا   مطابق نقشه  ازیموردن  ت یتن ظرف  ونیلیم  8۰با    یادیار زیکه فاصله بس  کندیم

 دارد.  ۲۰۵۰سال 

 دیشده که تول  یاتیعمل    CCUSبا  یلی از سوخت فس  دروژنیه  دیتول  یپروژه برا  ۱۶ •

و    آمریکاپروژه در دست توسعه است، عموماً در    ۵۰هزار تن است.    7۰۰کم    زانیاش مساالنه

 . رسندیتن م ونیلی م ۹ یدیتول ت یبه ظرف ۲۰3۰کانادا هستند و تا سال 

و فروش رو به    یفناور   شرفت یپ  ل یدلبه  ۲۰۰8خودرو از سال    ی سوخت  ی هالیپ  نهیهز •

 است.  افتهیدرصد کاهش  7۰حدود    یسوخت لیپ  یکیالکتر یرشد خودروها

 اردی لیم  ۲۰۰و    ونیل ی تر  کی  یگذارهیبه سرما  ۲۰۵۰صفر تا سال  به اهداف کربن  ی ابیدست •

 .دارد ازین دروژنیدر بخش ه یدالر
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 مطالب  فهرست

 ۱ .................................................................................. یتیریمد  ۀخالص

 4 ................................................................................... فهرست مطالب 

 ۶ ............................................................................................... مقدمه 

 7 ........................................................................ دروژن یژه هیمختصات و

 ۹ ............................................................... دروژن ی ه د ی مهم تول یهایفناور

 ۱۰ .............................................................. نگ متان توسط بخار یفورم یر

 ۱۲ ................................................................................ ز آبیالکترول

 ۱4 ...................................... نو  یهایبر انرژ  ی دروژن مبتن ی د هیتول یندهایفرا

 ۱۶ .......................................................................... دروژنی ه یسازره یذخ

 ۱7 ...................................................................... ینیزمریز یسازره یذخ

 ۱8 ............................................ صورت گاز فشرده دروژن بهی سازی هره یذخ

 ۱8 .................................................... ع یصورت مادروژن بهی سازی هره یذخ

 ۱۹ ................................................. دروژن به صورت جامدی سازی هره یذخ

 ۲۲ .................................................................... دروژنی ه یتقاضا تیوضع

 ۲4 ....................................................................................... ش یپاال

 ۲۵ ........................................................................................ صنعت

 ۲7 .................................................................................... ونقلحمل 

 ۲۹ .................................................................................... د برق یتول

 3۰ ................... ران ی دروژن در اید و استفاده از هیتول ین استراتژیتدو  یهاضرورت
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 3۲ ........................................................................................ یبند جمع

 33 ............................................................................................ مراجع

 فهرست تصاوير 

 ۹ ............................................................ دروژنید هی تول یها: روش۱شکل 

 ۱۱ ....................................... نگ متان با بخار یفورمیدروژن با رید هی: تول۲شکل 

 ۱3 ........................................... ییای ز قلیق الکترولیدروژن ازطرید ه ی: تول3شکل

 ۱۵ ......................................... دروژن ید ه یتول یبرا  یی ایمی: حلقه ترموش4شکل 

مقا۵شکل   دولتی:  تعهدات  سنارسه  و  تقاضا  یوی ها  در  خالص  در  ی ه  یصفر  دروژن 

 ۲3 ...................................................................................مختلف  یهابخش

  دروژن در بخش ی ه  یصفر خالص در تقاضا  یویها و سنارسه تعهدات دولتی: مقا۶شکل

 ۲۵ .................................................................. یمصنوع یهاش و سوختیپاال

 ۲۶ ............................. ۲۰۲۰دروژن در بخش صنعت در سال یه ی: تقاضا7شکل 

هی: مقا8شکل   از  استفاده  تقاضادروژن کمیسه  دروژن در صنعت در  یه   یکربن و کل 

 ۲7 ............................... شده انتشار خالص صفر و تعهدات اعالم یویها در سنارپروژه 
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 مقدمه 

  یانرژ  ی و زغال سنگ، همچنان منبع اصل   ی عیشامل نفت، گاز طب  ی ل یفس  یهاسوخت

در طول    ی که از مواد آل  ی لیفس   یهاهستند. سوخت  ی ونقل و خدمات مسکون برق، حمل   یبرا

تشک  هاونیلیم بهشده  لیسال  در قرن گذشته  قابلاند،  توسعه جهان   ی توجهطور  کمک   ی به 

مانند    ریدپذیبا منابع تجد   سهیدر مقا  نیی نسبتاً پا  نهیهز  لیلد به  ی ل یفس  یهااند. سوختکرده

  ن یزم شیجذاب هستند. اما مقابله با گرما ید یخورش یو انرژ یی گرمانیباد، زم توده،ستیز

رقم زده است.    یرا در حوزه انرژ  ید ی کاهش انتشار کربن، روند جد   یبرا  عی وس  غات یو تبل

برا تول  یتالش  گسترده  سو  د یکاهش  مصرف  افزا  ی لی فس  یهاختو  اثر  سطح    شیدر 

 ی اندهیفزا  ی دهنده نگران مرتبط با  آن، نشان  ی طیمحستیدر جو و خطرات ز  دکربنیاکسید

ازا  یبرا اقتصاد    جادیا  یبرا  ی توجهقابل  یهادر چند دهه گذشته، تالش  رو،ن یبشر است. 

  تواند ی که م  تبا راندمان باالس  یحامل انرژ  کی  دروژنیت گرفته است. هصور  ی دروژن یه

نشان داده شده است    ی به صفر در محل استفاده شود. از نظر فن  کینزد  ایمنجر به انتشار صفر  

ه گرماحمل  یبرا  تواند ی م   دروژنیکه  تول  شیونقل،  همچن  د یو  و  شود  استفاده    ن یبرق 

کاربردها  ی فعل   یهاسوخت  نیگزیجا تول  ی فعل   یدر عموم  ازقضا،    ک ی  دروژنی ه  د ی شود. 

  دیتول  یبرا  ازی مورد ن   ی. انرژرودی م  نیاز ب  اشی ذات  تیمز  جهیاست و در نت  بریرژان   ند یفرآ

  ی ادی که همزمان، مقدار ز  شود ی م  نی تأم  ی ل یفس  یهاعمدتاً از سوزاندن سوخت  دروژن،یه

 س، یپار  ی میبعد از توافق اقل  ژهیوگذشته و به   یهاسال . در طول  کند ی منتشر م  دکربنیاکسید

  ن،یشده است. بنابرا  دروژنی ه  د یدر طول تول   دکربنیاکسیانتشار د   هشبه کا  یادیتوجه ز

از توجه کمتر و   شوند،ی م  ییکربن باال  دیباعث تول   دروژن ی ه   د ی که همراه با تول  یی هاروش

  یل یرفسیو غ  یلیفس  یاستفاده از منابع انرژبا    دروژنی ه  دیتول  یکه برا  یپاک مختلف  یهاروش

بر گنجاندن    ی مبتن  زین   ید یجد  یهاک یاست. تکن  موردتوجه  شهیاز هم  شیب  شود،ی ارائه م

موجود شکل گرفته است.   دروژنی ه  د ی تول  ی اصل  یهایدر فناور  دهایدروکسیو ه  دهایاکس
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م  ی مشکل جهان   کی  یبرا  ی محل   ی حل حداقل راه  کی  یی هاروش  نیچن البته، دهند ی ارائه   .

  کیپاک به عنوان  دروژنی د ه ی تول یهاتوسعه روش دروژن،یه  یسازره یعالوه بر چالش ذخ

دو سال گذشته بحث    ی . طشودی در نظر گرفته م   دروژنیاقتصاد ه   جادیا  یبرا  ی مانع اصل 

 دروژنی که ه  رسد ی نظر مبوده و به  یمباحث مرتبط با گذار انرژ  نیتراز داغ  ی کی  دروژنیه

  ینقش بزرگتر  قطعاً  برق  د یخواهد کرد. تول   فایا  یانرژ  ستمیس  یی زدادر کربن  ی ارمهمینقش بس

است    نیا  یمرتبط با انرژ  یها از مفسران و سازمان  یاریبس  یابی خواهد داشت و ارز  ندهیدر آ

درصد    ۵۰به حدود    ۲۰۲۰درصد در سال  ۲۰االً از حدود  احتم  یی که سهم برق در مصرف نها

  جادیکربن امواد کم  یبرا  ی توجهقابل  یتقاضا  ن ی. همچنافتیخواهد    شیافزا  ۲۰۵۰تا سال  

است.   دروژنیصفر( هکربن  ا یکربن )حامل کم  نیترمحتمل  ،یفعل  یهایشد و با فناور  هد خوا

اند  خود را منتشر کرده  دروژنی ه  یمل  یهای از کشورها در حال حاضر استراتژ  یادی تعداد ز

  نیخود هستند. با ا  ی مل  یاستراتژ  نیتدو  یبرا  تیمشغول فعال  زین   گرید  یکشورها  یاریو بس

به تول  د ی با  رسدی نظر م اوصاف،  ا  تریجد   دروژنی ه  دیبه    یهاگزارش، روش  نیفکر کرد. 

  دروژنیتوسعه ه  یرو  شیپ   یهاچالش  نیو همچن  نهیزم  نی در ا  هاشرفتیپ  نیو آخر  د یتول

مختلف    یو کاربردها  ی را بررس  دروژنیه  ندهیآ  یاندازهاو چشم  ی فعل   تیرا مرور، وضع

 . کند ی م  ی اب یرا ارز دروژنیه

 دروژنیه ژه ی مختصات و

نگران   ی کی از سوخت  یهای از  استفاده   یاگلخانه  یانتشار گازها  ی ل یفس  یهاعمده در 

 ,CO2, CH4, N2O, CFCsمانند )  ی عیطب  یاگلخانه  یاست. گازها   دکربنیاکسیمانند د

HFCs, PFCs, SF6, H2O قابل بخش  تابش حرارت  ی توجه(  را جذب   د یخورش  ی از 

  ن یبه سطح زم  ی را به صورت نور مرئ  ید یخورش   یگازها انرژ  نیا  ن،ی. عالوه بر اکنند ی م

. به دام انداختن  کنند ی م  یری جلوگ  ن یاز خروج گرما از جو زم  جهیو در نت  دهند ی بازتاب م
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را قابل سکونت    نیو زم  بردی باال م  گرادی درجه سانت  33را تا    نیزم  یگرما در اتمسفر، دما  نیا

بااکند ی م گازها  حال،نی.  صنعت   جودر    یاگلخانه  یغلظت  انقالب  زمان  طور  به  ی از 

د  افتهی  شیافزا  ی توجهقابل اصلبه  دکربنیاکسیاست.  عامل    ۶4  ی جهان  شیگرما  ی عنوان 

 د یتول  یباال زانیرا به خود اختصاص داده است. باتوجه به م  یااثر گلخانه  شیدرصد از افزا

از سوخت راه  ی ک ی  ،ی لیفس  یهاکربن  از    ،یشنهادیپ  یهاحل از    نیگزیجا  سوختاستفاده 

  ان یکربن کمتر باشد. در م  یمحتوا  یو دارا  زیارزان، با استفاده راحت، تم  د یاست که با  آل دهیا

ارائه م  یایمزا  نیباالتر  ی دروژن یمختلف، سوخت ه  یهانیگزیجا   یو دارا  دهد ی بالقوه را 

 ی رژحامل ان   کیمانند برق،    دروژنیاست. ه  آل دهیسوخت ا  کی  یبرا  ید یکل  یارهایاکثر مع

به صفر در محل استفاده شود.   ک ینزد ا یمنجر به انتشار صفر  دتوان ی با راندمان باالست که م

به   ی دروژنیسوخت ه  ،ی سازمان صنعت  نیسال گذشته، محققان و چند   ۵۰در    ن،یبنابرا را 

سوخت   کی دروژنی اند. هکرده ی معرف   نیشدن کره زماز گرم یریجلوگ یبرا ی حلعنوان راه

مگاژول    ۱4۰.4باال در حدود    اریبس  ژهیو  یانرژ  یبدون انتشار بالقوه کربن با محتوا  نیگزیجا

است و انرژی    لوگرمیمگاژول بر ک  48.۶  نی بنز  یانرژ  یمحتوا  سه،یمقا  یاست. برا  لوگرمیبر ک

است. عالقه    نیگالن بنز  کی برابر با انرژی حاصل از    باًیتقر  دروژنیه  لوگرمیک  کیحاصل از  

  یفناور  کی  ی سوختل یفرض استوار است که پ  نیبر ا  دروژنی و استفاده از ه  د یتول  یبرا  ادیز

اما ه  عتیدر طب  دروژنیشده است و هاثبات اتمسفر زم  دروژنیفراوان است.   اریبس  نیدر 

  باتیترک  ریاز سا  ی صورت بخشصورت عنصر خالص وجود ندارد و همواره بهاست و به  قیرق

فساد    ی از محصوالت فرع  ی ک یو متان )  ومسیب  ،ی لیی فسها سنگ، سوختمانند آب، زغال 

  بات یاز ترک  د یو با  شودی م  افتیکه در اندام تمام موجودات زنده وجود دارد(    ی آل  باتیترک

است، اما در صورت فشرده   رفلزیکه غ  نیبا ا  دروژنیشود. ه  د یحاوی آن جداسازی و تول

علت  عنصر در جهان به   نیتربکعنوان س. به کند ی فلز عمل م  کیعنوان  باال به  ی شدن با چگال

. سوختن  شودی م   افت ی  H2  یعنیندرت به شکل خالص آن  و به  رودی در اتمسفر باال م  یسبک
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طور  به  دروژنی. در حال حاضر، ه کند ی م   جادیحرارت ا  گرادیدرجه سانت  ۲۰۰۰آن در هوا  

  ییای میش  دهایکو  د یآوری فلزات، تولم، عمل نفت خا  هیبرای تصف  اکیآمون   د یای در تولگسترده

 . شودی استفاده م  یی و فرآوری مواد غذا

 های مهم تولید هیدروژن فناوری 

  د یتول   د یتجد رقابلیو غ  ریدپذی با استفاده از منابع تجد   توانی را م   دروژنیخوشبختانه، ه

زغال    ل یتبد   ،ی ع یگاز طب  نگیفورمیعبارتند از ر  دروژن یه  د یتول   یموجود برا  ی هایکرد. فناور

 ،ی ک یولوژی فوتوب  د یتول  ز،یفتوالکترول  ز،یآب توسط الکترول  هی به گاز، تجز  تودهستیسنگ و ز

 باال.  یآب در دما هیتجز یی ایمیرموشحلقه ت

 

 دروژنیه  دیتول  یها : روش۱ شکل
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 متان توسط بخار  نگیفورمیر  
  دیتول  یروش برا  نیترنهیهزو کم  ن یترجیمتان توسط بخار، را  نگیفورمیحال حاضر، ر  در

است. در مرحله اول، متان با بخار    یادو مرحله   ند یفرآ  کیمتان،    نگیفورمیاست. ر  دروژنیه

را    دکربنیو مونوکس  دروژنی تا گاز ه  دهد ی واکنش م  گرادی درجه سانت  ۱۱۰۰-7۰۰  یدر دما

.  دهد ی واکنش م  ی اضاف  دروژنی ه  د یتول  یبا بخار برا  دکربنیمونوکس  پسدهد و س  لیتشک

شرکت   نگیفورمیبا بخار آب در واکنش ر  توانند ی هم م  هادروکربنیه  ریبر متان، ساعالوه  

هنگام ه  ی کنند.  ر   دروژنیکه  را   دکربنیاکسید  شود،ی م   د ی تول  هادروکربنی ه  نگیفورمیاز 

جانب  کیعنوان  به د  ۲.۵. حدود  کند ی م  د یتول   ی محصول  به   د یاکسیتن  تن   یازاکربن  هر 

از   یینما  ۲شکل . شودی م هیبه اتمسفر تخل هادروکربنیه نگیفورمیاز ر دشدهیتول  دروژنیه

 . دهد ی م شیمتان را نما نگی فورمیاز روش ر دروژنیه  د یتول
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 متان با بخار  نگ یفورم یبا ر دروژنیه  دی : تول۲ شکل

بالغ است و از    یهایاز فناور  گرید  ی کیسنگ  به گاز زغال   لیتبد   ند یمشابه، فرآ  طوربه

 ژن ی(  با اکسCHxOyسنگ )زغال  نجا ی. در استین   ی بزرگ مستثن یاگلخانه یانتشار گازها

انتشار باالدهد ی واکنش م  دروژن ی ه  د ی تول  یبخار برا  ای ها،  روش  نی از ا  دکربنیاکسید  ی. 

تکن از  برا  یهاکیاستفاده  م  روژند ی ه  د یتول  یمرسوم  کاهش  بنابرادهد ی را  توسعه    ن،ی. 

 شتر یکنند، ب   د ی تول  دکربنیاکسیبا کاهش انتشار د  ای را بدون    دروژن ی ه  توانند ی که م   یی هاروش

  ی ذات  یایمزا  دروژنیه  د یباال در طول تول  دکربنیاکسیموردتوجه قرار گرفته است. انتشار د



 

12 

 

 ايران  انديشكده حكمراني انرژي و منابع
 ن

ب از  را  بنبردی م   نیآن  بررس  ن،یابرا.  بر    د ی تول  د یجد   ا یشده  اصالح  یهایفناور  ی تمرکز 

  دشده یتول  دکربنیاکسیجذب د  گری. امکان د شودی است که منجر به انتشار کربن نم   دروژنیه

ا برا  یر یجلوگ  یبرا  ندهایفرآ  ن یدر  راه  دو  عمدتاً  است.  جو  در  آن  انتشار  جذب    یاز 

  حال، نی(. باامیوجود دارد: جذب درجا )در نقطه انتشار( و از هوا )گرفتن مستق  دکربنیاکسید

انرژ حاضر،  حال  د  یندهایفرآ  یبرا  ی ورود  یدر  طر  دکربنیاکسیجذب  از   ق یعمدتاً 

کربن    ی کاهش انتشار کل   یبرا  یمختلف  یها. روششودی م   نی تأم  ی لیفس  یهاسوزاندن سوخت

تول طول  مقاشده  شنهادیپ  دروژنی ه  د یدر  در  آنها  اکثر  اما  روش  سهیاند،  از    یی هابا  که 

 توسعه خود هستند.  هیدر مراحل اول ایتر گران کنند،ی استفاده م ی ل یفس یهاسوخت

 آب زیالکترول
  دی و در درجه اول از آب، تول  ی ل یرفسیبا استفاده از منابع غ  تواند ی م   نی همچن  دروژنیه

تول  ها،دروکربنیشود. برخالف ه  دکربنیاکسید  میطور مستقبه  دروژنیه   د ی آب، در طول 

به   یطورکلاست و به  بریانرژ  اریبس  ند یفرآ  کیآب    میمستق  هیتجز  حال،نیا. باکند ی منتشر نم

 دارد.   ازی( ن گرادیدرجه سانت  ۲۰۰۰ <) باال اریبس یدما
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 ییایقل ز یالکترول  ق یازطر دروژنیه  دی : تول3شکل

طر  تواند ی م  یی باال  یدما  نی چن  د یتول سوخت  قیاز  شود.   نیتأم  یلیفس  یها سوزاندن 

پ  میمستق  هیتجز  یبرا  ی مختلف  یهاکیتکن الکترول شده  شنهادیآب    ز، یفوتول  ز،یاند که شامل 

 ل یپتانس  زیالکترول  ند یفرآ  ان،یم  نیاست. در ا  کیولوژیو فوتوب  ستیو فوتوکاتال  ی حرارت  هیتجز

بزرگ باشد. عالوه بر    اسیدر مق  داریموفق و پا  ند یفرآ  کی  مدتانیم  ندهیرا دارد که در آ  نیا

  شتر یبرابر ب نیآن چند  د یتول نهیدرصد(، اما هز 7۵آب مطلوب است ) زیراندمان الکترول ن،یا
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که با سوزاندن    یاست و زمان  ریگرماگ  اریآب بس  هیتجز  ند یاست. فرآ   یلی فس  یهااز سوخت

عظ   شود،ی م انجام    ی ل یفس  یهاسوخت انتشار  به  بنابراشودی م  دکربنیاکسید  میمنجر    ن،ی. 

قابل   ندهیآب در آ  زیالکترول  یبرا  د ی باد با  ای   د ی مانند خورش  ریدپذیتجد   یاحتماالً منابع انرژ

 .ابند یتوسعه  ی نیبشیپ

 نو  ی هایبر انرژ  ی مبتن دروژنی ه دیتول یندهایفرا
اجزا  هیتجز  یبرا  توان ی م  زین  ید یخورش   یانرژ  از به  و    دروژنیآن )ه  یی ایم یش  یآب 

آب از  هیمتحده اعالم کرده است که تجز  االتیا  یوزارت انرژ  راً،ی( استفاده کرد. اخژنیاکس

خورش  قیطر طوالن   تواندی م   د،ی نور  د  مدتی روش  انبوه   د ی تول  یبرا  دکربنیاکسیبدون 

باا  دروژنیه از    یبزرگ  ی هانی زم  ازمند ین   د ی بر خورش  یمبتن  ند یفرآ  حال، نی باشد.  که  است 

امتداد،    ن یاست. در ا  ی نگران   هیمناسب، ما  ی هانیکمبود زم  نی و همچن  ی ط یمح ستیلحاظ ز

عنوان  ارائه شده است. به  د ی بر خورش  ی مبتن   دروژنی ه  دیتول  ندیدر فرآ  یمتعدد  راتییتغ  راًیاخ

شود.    دیتول  ید ی خورش  یفلز/ فلز با کمک انرژ  د یاکس  یهاستمیاز س  تواند ی م   دروژنی مثال، ه

فلز به فلز و واکنش فلز با    د یاکس  کیشامل دو مرحله است: تفک  ی ها به طور کل واکنش  نیا

 هیتجز  ند یتر از فرآمطلوب  یک ینامیاز نظر ترمود  یی هاواکنش  نی. چندروژنی ه  د یتول  یبخار برا

باا  میمستق بتواند در    ی زاتیگر توسعه مواد تجهیچالش د  کی  حال،نیآب هستند.  است که 

راندمان باال را حفظ کند.    حال نی مقاومت کند و درع  ژنیو اکس  ی باال، شوک حرارت  یبرابر دما

  تواند ی م   یی ایمیترموش  یهادر چرخه  کیسولفور  د یکه گنجاندن اس  دهد ی نشان م  های بررس

ترت  ی ات یعمل  یدما به  سانت  4۰۰و    ۹۰۰به    بیرا  فرآ  هشکا  گرادیدرجه   هیتجز  ند یدهد. 

را به خود    ی توجه قابل توجه  نیدرصد است و بنابرا  ۵۰راندمان    یآب هم دارا  یی ایمیترموش

 ه یتجز  یاز گرما برا  توانند ی م   ی شکافت نسل بعد   یراکتورها  ن،ی جلب کرده است. عالوه بر ا

  ییهای استراتژ زا ی کی یاهسته یبا استفاده از انرژ دروژنیه د یآب استفاده کنند. تول میمستق
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بزرگ در نظر  اسیدر مق دروژنیمنبع ه  یبالقوه برا یدای کاند  کیعنوان به تواند ی است که م

کند که شامل    د یتول   ی مختلف  یهارا به روش  دروژنیه  تواند ی م  یاهسته  یگرفته شود. انرژ

از راکتور    ی اصل  تهیسیو الکتر  ی جزئ  یباال با استفاده از گرما  ی در دما  زیآب، الکترول  زیالکترول

آب با    یی ایمیترموش  هیتجز  ند یفرآ  و  ،یاشده هستهبا بخار گرم  ی ع یگاز طب  لیتبد   ،یاهسته

در حال حاضر،    است. البته  یااز راکتور هسته  ی جزئ  تهیسیعمده و الکتر  یاستفاده از گرما

 در نظر گرفت.  داریپا نیگزیجا کیعنوان به توانی شکافت را نم  ند یفرآ

 

 دروژن یه  دیتول  یبرا  ییای می: حلقه ترموش4 شکل

  ا یاز آب، متانول    تواند ی در محل م   دروژنیاست، ه  ابی کم  ی عیکه گاز طب  یی هامکان  در

  یهاسوخت  ایباد    د،ی مانند خورش  ریدپذی تجد   یبرق حاصل از منابع انرژ  قیاز طر  اکیآمون 

است که تنها اثرات    ی نشدنو تمام  منیفراوان، پاک، ا  یباد، منبع انرژ  ی شود. انرژ  دیتول  ی ستیز

تجه  ی جزئ  ی ط یمحستیز ا  زاتیدارد که عمدتاً در زمان نصب   جه،ی. درنت شودی م  جادیآن 

بزرگ    اسی در مق  یباد  ساتیبا استفاده از تأس  ی تیالکترول  دروژن یه  د یتول  یبرا  یی هاتالش
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  اریرا با درصد بس ی کیالکتر یانرژ تواند ی نم یباد یانرژ ستمیس حال،نیانجام شده است. باا

باد    لیبا پتانس  ی خاص  یهانصب آن تنها در مکان  نید کند و بنابرایتول   ستمیس  کیدر    یی باال

 سودمند باشد.  تواند ی مناسب م یی ایجغراف طیباال و شرا

  یاست که انرژ  ن یا  کنند،ی م   دیآن تأک  یکه رو  یگذار انرژ  گذاراناستی مدنظر س  نکته

بدون   داریپا ستمیتنها سمنابع نه نیبه آب ندارند. ا یازیبرق ن  د یتول یبرا یو باد ید یخورش

  ی ک یولوژی فوتوب  ی ندهای. فرآدهند ی کاهش م  زیبرق را ن   د یتول  یآب برا  از یکربن هستند، بلکه ن

فوتوال برا   د ی بر خورش  ی مبتن  یها روش  ،یی ایمیکتروشو  آب    دروژن ی ه  یاقتصاد  د یتول  یو 

  د ی مانند باد و خورش  ریدپذی حاصل از منابع تجد   تهیسیتوجه داشت که الکتر  دیهستند. اما با 

را برآورده نخواهد    دروژنی ه  ی جهان   ازی کند، اما مطمئناً ن   د یتول   یمحل  دروژنیممکن است ه 

محدود از    ی مشابه   تیکرد.  استفاده  ب با  از    تودهستیز  ی ک یولوژیاصالح  استفاده  با 

است، استفاده از   ی خنثسوخت کربن  کی  تودهست یوجود دارد. اگرچه ز  هاسمیکروارگانیم

  ازین  اکیبه آمون   زیهمراه دارد. سنتز کودها ن را به  دکربن«یاکسید نهیآن »هز  د یتول  یکودها برا

  یهاعمدتاً با سوزاندن سوخت  ی و اول  شودی م  د یتول  تروژنیو ن   دروژنیدارد که خود از ه

عالوهشودی م  د ی تول  ی لیفس م  تودهستیز  ن،ی برا.  ما  توانی را  سوخت  مانند    عیبه  باارزش 

  دروژنیه  د یتول  یحمل و برا   تواند ی کرد که م  لیتبد   زیرولیو روغن پ  زل،یودیمتانول، اتانول، ب

 . در محل استفاده شود

 سازی هیدروژن ذخیره 

مزا  ی کی قابل  دروژن ی ه  یایاز  برق،  به  است. گسترده  یساز رهیذخ  تینسبت  آن  تر 

  ی اصل  یهااز چالش  ی کی  دروژن یه   عیو توز  مدتی عمده و طوالن   یسازرهیذخ  حال،نیدرع

که    ی متفاوت  یهاگسترده است. روش  یکاربردها  یعنوان سوخت برابه  دروژنیدر توسعه ه

و هنوز    اند یی هاتینقاط قوت و محدود  یدارا  ،تند مطرح هس  دروژنی ه  یسازره یذخ  یبرا
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  دی با تول  سهیو الزامات مورد نظر را برآورده کنند. در مقا  یارها یاند تمام معنتوانسته  کیچیه

حال،   نیمواجه است. با ا  یشتریب  یهابا چالش  دروژنیه  یساز رهیذخ  دروژن،یو استفاده از ه

فلزات( درحال توسعه    دهاییدر ی و جامد )ه  عیهای گاز، مابه صورت  دروژنی ه  سازیره یذخ

  .است

 ی نیرزمیز  یساز رهیذخ
روش  ی کی ذخبه  دروژنیه  رهیذخ  یهااز  گاز،  که   ی ن یرزمیز  یساز رهیصورت  است 

نقاط، ساختارهای    ی است. در بعض  ازیتقاضا در طول سال، به آن ن   راتییمنظور کنترل تغبه

نمک  ی شناس نی زم  ی عیطب گنبدهای  سفره  ی مانند  زو  سنگ  ای   ی نیرزمی های    ی غارهای 

در صنعت گاز    ی نیرزمیانبوه ز  سازیرهی. ذخرند یگ  رارمورد استفاده ق  توانند ی م  شدهی مهندس 

  یسازرهیدر ذخ  تواند ی م  یافناورانه  یتوانمند   نیعادی است که داشتن چن  اتیعمل  کی  ی عیطب

و  دیمف  اریبس  زین   دروژنیه البته،  طب  دروژنی ه  های ی ژگیباشد.  گاز  است.    یع یبا  متفاوت 

  ، ی ن یرزمیهای آب زنفت و گاز، سفره  دهش هیتخل  نی ادیدر م   دروژنیه  ی ن یرزمیز سازیره یذخ

  ن یاز کارآمدتر  ن یدر اعماق زم  ی منجمد دائم  هایهیو ال  ی گنبدهای نمک   ،ی نیرزم یمخازن ز

.  ابند یی مراکز مهم مصرف استقرار م   یکیهستند که در نزد  دروژن یه  سازیرهیهای ذخروش

  قیتزر  هاییفناور  عیسر  ریی مقاومت در فشارهای باال، امکان تغ  تیدر عمل، قابل   ریینفوذناپذ

در    ی های نمک صخره  یی ایمی بودن ش  رفعال یو غ  ی نیرزمیز  رهیاستفاده از ذخ  نی در ح  ی اب یو باز

نمک  دروژنیگاز ه   سازیه ریاحتماالً ذخ  شده،رهیهای ذخبرابر فرآورده  به   ی در گنبدهای  را 

 .کرد واهد خ لیتبد  ندهیدر آ دروژنیه نهیشیتقاضای ب نیروش برای تأم  نیکارآمدتر
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  صورت گاز فشردهبه دروژن ی ه سازيرهیذخ
فشار    نی . اابد ی  شیافزا  تواندی در فشار باال م  سازیره یگازی با ذخ  دروژنیانرژی ه  تهیدانس

مخزن است.   ی کپارچگیبه    ی اب یبه منظور دست  ی مواد و طراح  د یدر تول  شرفتی باالتر مستلزم پ

  دروژن یه  د یتول  نهیو کاهش هز  یی کارا  ش یبرای افزا  زیسازی ن فشرده  هاییفناور  شرفتیپ

  بریبا ف  شدهتیدر مخازن گاز تقو  دروژنیه  رهیاست. در حال حاضر، ذخ  ازیوردن فشارباال م

گونه مخازن قبالً در خودروهای   ن ی. اردیگی صورت م psi ۱۰۰۰۰و    ۵۰۰۰کربن با فشار  

قرار گرفته  دروژنی سوخت ه  ۀنمون  با وزن   مریپل  کیمخزن،    یداخل  هیاند. المورداستفاده 

به  یمولکول که  مباالست  ه  ی انععنوان  نفوذ گاز  برابر  م  دروژنی در   ۀپوست  کی.  کند ی عمل 

مقاوم مخزن   وارةید  بیو ترک  ردیگی قرار م  هیروی ال  ی اپوکس  نیکربن و رز  بریف  ی ت یکامپوز

برای مقاومت در    ی رون یپوسته ب  کی  ت،ی. درنهادهد ی م  لی را تشک  دروژنیدر برابر فشار ه

  دروژن یمشکالت مخازن گاز ه   نیترده. عمردیگی و ضربه روی مخزن قرار م  بیبرابر آس

مخازن گاز    ۀنیآنهاست. اساساً هز  ۀنیفشرده در ارتباط با فشار باال، وزن، حجم، مطابقت و هز

وزن آن مربوط  ساختار سبک  تیکربن مورد استفاده برای تقو  بریف  نهیفشرده با فشار باال به هز

 .است

 ع یصورت مابه دروژن ی ه سازيرهیذخ
است    دروژن ی انبوه ه  سازیهریهای معمول ذخاز روش  ی ک ی  ع،ی صورت مابه  یسازره یذخ

  ی روش پرکاربرد باق  کیبه عنوان    زین   ندهیدارد و احتماالً در آ  ی خوب   ۀسابق  یمنیکه از نظر ا

تن در روز(    3۰تا    ۱۰انبوه )  اس یدر مق  دیی معموالً در واحدهای تول  دروژن یخواهد ماند. ه

به نقاط مصرف حمل   ریاز تبخ  ی ل و سپس در تانکرهای بزرگ بدون اتالف ناشیتبد   عیبه ما

. مشکالت  ابد یی م  شیافزا  عی صورت ماآن به  سازیرهیبا ذخ  دروژن یانرژی ه  تهی. دانسشودی م

 نهیم  وزن و هزحج  ،یسازعی انرژی الزم برای ما  ر،یعموماً تبخ  دروژنیمربوط به مخازن ه 
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ا نوع ذخیمخزن است. مسأله مهم در  ما  ادی یانرژی ز  ،یسازرهین  برای  که    سازی عیاست 

  عی آن به ما  لیبرای تبد   دروژنی ه  یدرصد از ارزش حرارت  4۰تا    3۰الزم است.    دروژنیه

به ه  ۀنیالزم است که هز نسبت  را  افزا  دروژنیآن  ن دهد ی م  شیگازی  فناور  ازی.  و    هایبه 

را کاهش    سازیعیما  ۀنیآن، هز  تبعبهانرژی و    ازین   نی ست که بتوانند اا  دییهای جدروش

  ی منیدامنه مسافت خودرو و مالحظات ا  ،یی کارآ  نه،یبه لحاظ هز  زین   دروژنیه   ریدهند. تبخ

 کاریقیحذف شود. عا  ای  ده ی به حداقل رس  د یدر زمان پارک خودروها در فضاهای بسته، با

را کاهش  ستمیس ی و حجم ی وزن  تیامر ظرف نیضروری است و ا عیما دروژنی در مخازن ه

حجم   کیرا در    شترییب  دروژن یه  توانند ی نسبت به مخازن فشرده م  عی. مخازن مادهد ی م

گرم در    3۰با    سهیدر مقا  تری گرم در ل  7۰  عی ما  دروژنی ه  ی حجم   تیکنند. ظرف  رهیذخ  نیمع

  دی یبریمخازن ه  ز،یتوسعه ن   و  قیاست. در بخش تحق psi هزار۱۰برای مخازن گاز با فشار  تریل

  .است ی و گاز فشرده در حال بررس ع یتوأم گاز ما سازیرهیذخ لشام

 ی برا  دروژنیه  یسازره ی دو روش محبوب ذخ  ع،یما  دروژنیفشرده و ه  دروژنیه  مخزن

 یهاچالش  ،ی دروژنیه  هینقل  لهیعنوان وساستفاده از آنها به  یهستند. برا  ی فعل  ی مصارف صنعت

و   یسازفشرده  ند یدر فرآ  یانرژ  نهیمواد، کاهش هز  یازهایمخزن و ن   ی مانند طراح  ی مشابه

نت  یسازعیما   یمنیدر مورد ا  ی نگران  ن،ی کل وجود دارد. عالوه بر ا  نهیکاهش هز  جهیو در 

  .است ی موضوع عموم  کیخالص  دروژنیاستفاده از ه 

  به صورت جامد  دروژنیه سازي رهی ذخ 
های کوچکتر بزرگتر در حجم  ریمقاد  رهیذخ  تواند ی در جامدات م  دروژنی ه  سازیره یذخ

به    ی اب یدست   ن یسازد. همچن  ریپذبه دمای اتاق را امکان  کیو در دماهای نزد   ن ییدر فشار پا

ه  سازیره یذخ  ی حجم  تهیدانس از  م  عیما   دروژنیبزرگتر  ممکن  مولکول    رایز  سازد،ی را 

پودر فلز    کیفلز    د ی دری . هشودی م   کیتفک  ی اتم  دروژن ی به ه  آنهادرداخل ساختار    دروژنیه
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کار  به  یدروژن ی ه  ی سوخت  هایلیجهت استفاده در پ  دروژنی ه  رةیبرای ذخ  تواند ی است که م

م آن دوباره با گاز  و پس از اتما کند ی را از پودر آزاد م دروژنیفشار، ه ی ج یرود. کاهش تدر

در    ی منیاز ا  ی ندارد و لذا نگران  یی فلز آن است که فشار باال  دیدریمهم ه  تی. مزشودی پر م

است که آن را برای استفاده در    ادیوزن ز  زیعمدة آن ن   بی ندارد. ع  ی خودروها را هم درپ

  .اند مناسب اریها بس ی فلز برای کشت دهاییدری. اما هسازدی خودروها نامناسب م 

هحال   در ام  ی کی  یفلز   یدهای دری حاضر،  برا  نیتردوارکنندهیاز    یسازره یذخ  یمواد 

دارند.    ی ن ییپا  ی وزن  ی دارند، اما چگال  یی باال  اریبس  ی حجم  یهستند. معموالً چگال  دروژنیه

  ن یبا فشار کم و همچن  دروژنی ه  یسازره یتوان به جذب و ذخ  ی م  یفلز  یدهایدریه  یایاز مزا

  ی دهایدریه  کینتیو س  کینام ی حال، ترمود  نی اشاره کرد. با ا  رانه یبه مخازن کمتر سختگ  از ین 

  یی زدادروژنی ه  ندیفلز و فرآ  د ی دریه  لیروش هستند. چراکه تشک  نی ا  چالش  ن یبزرگتر  یفلز

باال در حدود    یموارد، دما  شتریاست. در ب  دروژنیه  -فلز  یوندها ی شکستن پ  ای  لیشامل تشک

است و سرعت جذب و    ازی مورد ن   دروژنی ه  یآزادساز  یبرا  گرادیجه سانتدر  3۰۰تا    ۱۲۰

گاه   ار یبس  دروژنی دفع ه ه  ی کند است.  محتوا  ی فلز  یدهایدریاوقات،  باال    دروژن یه  یبا 

هی نم برگشت  دروژنی توانند  طور  به  بنابرا  ریپذرا  کنند.  دفع  و   یجستجو  ن،یجذب 

جد سبک  یفلز  یدهایدریه تنظ   د یوزن  ترمود   میو  جنبش   ی ک ینامیخواص  ها،  آن  ی و 

 است.  نهیزم نی در ا قاتیتحق ی اصل یریگجهت

 دروژنیه یهارنگ
  ی)مثالً سابز برا   دروژنیه  د یمختلف تول  یرهایاشااره به مسا  یها برارنگ  ر،یاخ  یهادر ساال 

با جذب، اسااتفاده   ی عیاز گاز طب  د یتول  یبرا  ی و آب ریدپذیتجد   یهایاز انرژ  دروژنیه  د یتول

 دار«،ی»پا  من«،یهمچون »ا  ی اصطالحات تخصص  نی( و همچنCCUSکربن) یسازرهیو ذخ

در مورد اساتفاده    ی المللنیتوافق ب چیاند. هنوز هاساتفاده قرار گرفته  وردکربن« و »پاک« م»کم
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نشااده اساات. فقط، آژانس   فیوضااوح تعرآنها به  ی اصااطالحات وجود ندارد و معان   نیاز ا

از برق   دشاادهیتول  دروژنیه  ی معرف یکربن« براکم  دروژنیاز اصااطالح »ه یانرژ  ی المللنیب

.  کند ی اسااتفاده م CCUSبا   ی لیفساا   یهاسااوخت و تودهسااتیز ،یاو هسااته ریدپذیتجد 

  یعموم یتاحدود  دشااده،یتول  دروژنینوع ه  ی معرف  یبرا  نیعناو نیاسااتفاده از ا  حال،نیباا

 شده و روشنگر هم هست.  

  ژنیو اکساا   دروژنیبه دو عنصاار ه زیالکترول قیساابز«، آب را ازطر  دروژنی»ه  د یتول  یبرا

 .کنند ی م نیتأم ریدپذیرا از منابع تجد  زیالکترول یبرا  ازیو برق مورد ن  هیتجز

با بخار آب داغ مخلوط    هاسااتیرا در حضااور کاتال  ی عیگاز طب «،ی آب  دروژنی»ه  د یتول  یبرا

تا   کنند ی مخلوط، آب اضااافه م  نیشااود. به ا  د یتول  دکربنیو مونوکساا   دروژنیتا ه  کنند ی م

شااود. سااپس با   د یهم تول  یشااتریب  دروژنیو ه لیتبد  دکربنیاکساا یبه د  دکربنیمونوکساا 

.  کنند ی م رهیشااده را جمع و ذخکربن حاصاال د یاکساا ید  ازگ CCUS  یاسااتفاده از فناور

  دروژن یه  د یتول ند یفرا نکهیبر ا  ی مطرح شاده مبن  ی شاده، مباحثراسااس مطالعات انجامب  راًیاخ

  دیتول یاگاز گلخانه شاتر،یب  ی درصاد و احتماالً حت ۲۰  ی عیبا ساوزاندن گاز طب  اسیدر ق ی آب

 .  کند ی م

  دروژن یا . »هشاااودی م  د یا تول  ی گاازده  ناد یفرآ  ی ساااناگ طزغاال   قیاز طر  «یاقهوه  دروژنیا »ه

در جهان را به خود اختصااص داده،   دروژنیه  د یدرصاد از تول  7۵از  شیکه ب زین  «یخاکساتر

هر دو   د یدر تول  ی . نکته منفشاودی اساتخراج م  ی عیبخار متان از گاز طب  نگیفورمیر قیاز طر

 .است دکربنیاکسیگاز د د یتول ،یقهوه ا و یخاکستر  دروژنینوع ه
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 وضعیت تقاضای هیدروژن 

 ی شیمصارف پاال  یکه عمده آن برا  د یتن رس  ونیلیم ۹۰به    ۲۰۲۰در سال    دروژنیه یتقاضا

  ۹۰  نیا  د ی. تولشاودی م  د یتول  ی لیفسا  یهااز ساوخت  یصاورت انحصااراسات و به  ی و صانعت

بوده اسااات. سااااالناه،    دکربنیا اکسااا یتن د  ونیلیم ۹۰۰  د یا توأم باا تول  دروژنیا تن ه  ونیلیم

 یعنوان منبع انرژباه  ایا   هیا عنوان مااده اولباه  دروژنیا تن ه  ونیلیم  4۰باه    کیا نزد  هااشاااگااهیپااال

تن   ونیلیم ۵۰از  شیاسات )ب شاتریب  ی. تقاضاا در بخش صانعت تا حدودکنند ی مصارف م

  ییایمیشاا   داتیبخش، تول  نی. در اشااودی مصاارف م هیمواد اول  یبرا  ژهیو( که بهدروژنیه

  دیچهارم آن به تولسه  باًیدهد که تقری م  لیرا تشک  دروژنیه یتن از تقاضا  ونیلیم 4۵حدود 

 میکاهش مساتق  ند یدر فرآ گریتن د  ونیلیم ۵به متانول اختصااص دارد.   چهارمکیو   اکیآمون 

  یباق رییبدون تغ باًیتقر ۲۰۰۰از سااال    عیتوز نی. اشااودی مصاارف م  یفوالدساااز  یآهن برا

 مانده است.

کاهش انتشاار،   یبرا عیها و صاناو تعهدات دولت  ی میاقل راتییدر مورد تغ  های نگران  شیافزا

 زیناچ نهیزم نیکرده است، اما تقاضا در ا  عیتسر  د یجد   یکاربردها  یرا برا  دروژنیه  رشیپذ

هزار تن  ۲۰کمتر از   دروژنیساااالنه ه ینقل، تقاضاااوعنوان مثال، در بخش حملاساات. به

  یالمللنیراه صفر خالص آژانس ب(. مطابق نقشهدروژنیه ازیدرصد از کل ن   ۰.۰۲است) فقط 

  ی ها یسرعت توسعه فناور رییم تغمساتلز  یی زدابه اهداف کربن  ی ابیدسات  ۲۰۵۰تا ساال   یانرژ

  شااود، ی م دهیهم د ۵اساات. چنانکه در شااکل  یانرژ  یهااز بخش یاریدر بساا   دروژنیه

  یکه برا  یااساات، اما نه به اندازه  دروژنیشااتر از هیاز اسااتفاده ب ی ها حاکتعهدات دولت

  ۲۰۵۰به انتشار صفر خالص تا سال    دنیرس ریبه انتشار صفر خالص الزم است. مس  ی ابیدست

(  یی ایمیشا  عیموجود )مانند صانا  یدر کاربردها  دروژنیتر از هگساترده اریمساتلزم اساتفاده بسا 
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در   د یمصاارف جد  یبرا  دروژنیه رب  ی مبتن  یهاو ساوخت  دروژنیاز ه ی توجهو جذب قابل

 است.  یو هوانورد ی ران یکشت ن،یسنگ یانقل جادهوحمل  ن،یسنگ  عیصنا

 

 مختلف   یهادر بخش دروژنیه  یصفر خالص در تقاضا یویها و سنار تعهدات دولت سهی: مقا۵ شکل

به   ۲۰۵۰و تا ساال    شاودی شاش برابر م باًیتقر  دروژنیه  یصافر خالص، تقاضاا  یویسانار  در

نقل اسات. در  وصانعت و حمل یهاتقاضاا در بخش  نیاز ا  ی میکه ن   رساد ی تن م  ونیلیم  ۵3۰

  ۲۰۲۰در ساال    دروژنیتن ه  ونیلیم ۵۰صانعت از حدود    یتقاضاا  و،یسانار  نیواقع، مطابق ا

اساات.   ی فعل زانیسااه برابر م باًیکه تقر  رسااد ی م  ۲۰۵۰تن در سااال    ونیلیم ۱4۰به حدود 

  ۲۰۵۰تن در سااال    ونیلیم ۱۰۰از  شیبه ب  د یهزارتن با ۲۰ونقل از کمتر از حمل یتقاضااا

 .ابد ی شیافزا

  یسااوخت یهالیگازسااوز و پ  یهاروگاهیدر ن   دروژنیبا اسااتفاده از ه  زیبخش برق ن  توسااعه

کمک   ریدپذیتجد  یهایاز انرژ د یتول  شیو به تعادل افزا  ابد یی م  شیافزا  ی طور قابل توجهبه

 زیها ن در ساااختمان  دروژنی. اسااتفاده از هکند ی را فراهم م  ی فصاال یانرژ رهیو ذخ  کند ی م

 ریکه در آن ساا  شاودی محدود م  ی خاصا   یهاتیاگرچه گساترش آن به موقع  ابد،یی م شیافزا

شابکه   یریپذانعطاف  شیافزا یاتخاذ شاوند. البته برا  توانند ی و کارآمدتر نم  زیتم  یهایفناور

  ی ویدر سانار  دروژنیه  یتقاضاا ساومکی، حدود  ۲۰۵۰اساتفاده خواهند شاد. تا ساال    زیبرق ن 
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کروژن و متان   اک،یمانند آمون   دروژنیبر ه  ی مبتن یهاختسو  د یتول  یانتشار صفر خالص برا

  ی موجود )عمدتاً کودها  یاز کاربردها  اکیشاااود. اساااتفاده از آمون   ی اساااتفاده م  کیسااانتت

. از آنجاا که  اباد یا ی عنوان ساااوخات گساااترش ماساااتفااده باه یو برا  رودی ( فراتر می تروژن ین 

دارد،    یی ایمزا  مدتی طوالن  ونقلحمل  یبرا  دروژنیاز ه مینسابت به اساتفاده مساتق  اکیآمون 

را   ی ران یساوخت کشات  ی جهان  یدرصاد از تقاضاا 4۵انتشاار صافر خالص ، حدود   یویدر سانار

طور باه  زین   اکیا برق، آمون   د یا در تول  ندکربیا اکسااا یکااهش انتشاااار د  ی. براکناد ی برآورده م

 یواحدهااز   ی که برخ یطور  شاود،ی سانگ موجود مصارف مزغال   یهاروگاهیدر ن  یاندهیفزا

  ی بازسااز کربنبرق کم  نیتأم  یبرا  اکیاساتفاده از آمون   یطور کامل براسانگ ساابق بهزغال 

شااده از گرفته دکربنیاکساا یو د  دروژنیاز ه  دشاادهیتول  ی مصاانوع  یها. سااوختشااوند ی م

در   یانرژ  یهادر برنامه زیهوا( ن  میاز اتمسااافر )گرفتن مساااتق  ایتوده  ساااتیز  یکاربردها

طور خاص حدود به  ی . کروژن مصاانوعشااوند ی انتشااار صاافر خالص اسااتفاده م  یویساانار

متان   کهی کند، درحالی را برآورده م  یی نقل هواوسااوخت حمل  ی جهان  یتقاضااا سااومکی

ها، صانعت و اساتفاده از گاز شابکه در سااختمان یدرصاد تقاضاا برا ۱۰حدود   ی مصانوع

  ۱۰  دروژنیبر ه  ی مبتن  یهاوختو سااا   دروژنیه ،ی طور کل. بهکند ی نقل را برآورده موحمل

 .کنند ی برآورده م ۲۰۵۰را در سال   یانرژ  ی جهان  یدرصد از تقاضا

 ش یپاال
انتشاار خالص صافر    یویآن در سانار یبرا  دروژنیه  یاسات که تقاضاا ی تنها بخشا   شیپاال

  ۲۰۵۰تن در ساااال    ونیلیم ۱۰به   ۲۰۲۰تن در ساااال    ونیلیم 4۰و از حدود   ابد یی کاهش م

قرار  رایز  ابد؛یی نفت کاهش م  شیبه پاال  ازیاسات که ن  نیاش هم اسااده  لی. دلد یخواهد رسا 

شااوند.  شااده از نفت محصااوالت مشااتق  نیگزیپاک، جا  یهایها و فناوراساات سااوخت

به    نینفت سانگ یگوگرد( و ارتقا  ژهیو)به  های حذف ناخالصا   یبرا  دروژنیاز ه  هاشاگاهیپاال
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در بخش   دروژنیکننده همصاارف  نیبزرگتر نی. چکنند ی تر اسااتفاده ممحصااوالت ساابک

 7از  شیمتحده )ب االتیا ن،یتن در سااال( اساات و پس از چ  ونیلیم ۹به    کی)نزد  شیپاال

سه منطقه  نیتن در سال( قرار دارند. ا  ونیلیم 4به  کی)نزد  انهیتن در سال( و خاورم  ونیلیم

  دروژن یه د ی، تول۲۰۲۰. در سال  دهند ی م  لیرا تشک ی جهان  یاز تقاضا  ی میاز ن   شیهم ب  یرو

با   مقابله  یکرد. برا  د یتول  دکربنیاکسیتن د  ونیلیم  ۲۰۰حدود    ش،یبخش پاال  یتقاضاا  یبرا

با   روگاهیشاده اسات. ازجمله، شاش ن   ی اتیعمل  یی هاتالش  دکربن،یاکسا ید  د یتول زانیم نیا

اساتفاده    دروژنیه  د یتول یبرا زیو دو کارخانه که از الکترول  دکربنیاکسا یجذب د  سااتیتأسا 

  ی هابر ساوخت  ی مبتن  دروژنیه  د یتول  یدر حال توساعه برا گریپروژه د  3۰. حداقل  کنند ی م

 هستند. CCUS اب  ی لیفس

 

  یها و سوخت  شیپاال در بخش دروژنی ه یصفر خالص در تقاضا  یوی ها و سنارتعهدات دولت سهی: مقا۶شکل

   یمصنوع

 صنعت 
  دهد، ی را به خود اختصاااص م یانرژ  یی نها یدرصااد از کل تقاضااا  38صاانعت که  بخش

 یانرژ ساتمیسا  دکربنیاکسا یدرصاد از انتشاار د  ۲۶اسات و   یی بخش مصارف نها  نیبزرگتر
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 یانرژ یدرصاد از کل تقاضاا ۶بخش اسات. در ساراسار بخش صانعت،  نیمربوط به ا  ی جهان 

  ییایمیمواد شا   د یتول  یبرا هیعنوان ماده اولبه  تاًکه عمد   شاودی اساتفاده م  دروژنیه  د یتول  یبرا

تن   ونیلیم ۵۱  دروژنیه یصانعت برا ی. تقاضااکند ی فوالد عمل م  د یو عامل کاهنده در تول

در   ی راتییتغ جادیباعث ا یانرژ یهاساتمیسا  یاهداف صافر خالص برا یریگیدر ساال اسات. پ

موجود    یهاصیکه بر تخصا   شاودی م  د یجد   یهاو آغاز اساتفاده  ی مصاارف فعل یعرضاه برا

شاده تا ساال  تعهدات اعالم  یویر سانارد  ی صانعت  دروژنیه  یتقاضاا نی. بنابراگذاردی م ریتأث

رشااد خواهد    ی درصااد نساابت به ارقام فعل  3۰که   ابد یی م  شیتن افزا  ونیلیم ۶۵به   ۲۰3۰

، تقاضاا نسابت به ساال  ۲۰۵۰. تا ساال  شاودی درصاد را شاامل م ۵  د یو مصاارف جد   افتی

 .ابد یی م شیدرصد افزا ۲۶به   د یشود و سهم مصارف جد ی دو برابر م ۲۰۲۰

 

 ۲۰۲۰در بخش صنعت در سال  دروژنی ه  ی: تقاضا7 شکل

 ی تعاداد کم  قیکربن، عمادتااً از طرکم  دروژنیا تن ه  ونیلیم  ۰.3، صااانعات  ۲۰۲۰ساااال    در

و   یی ایا میکوچاک در بخش شااا   زیالکترول  یهاابزرگ، پروژه  اسیا در مق CCUS  یهااپروژه

تعهادات   یویدر ساااناار  ۲۰3۰کرد. تاا ساااال    د یا در بخش فوالد تول  CCUSپروژه    کیا 

درصاد از   ۱۰که   رساد ی تن م  ونیلیم 7کربن در صانعت به  کم  دروژنیشاده، مصارف هاعالم

به انتشاار صافر خالص تا ساال    دنی. رسا دهد ی م  لیصانعت را تشاک  دروژنیه یکل تقاضاا
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انتشاار   شاده،تعهدات اعالم  یویاسات. نسابت به سانار  دروژنیه شاتریمساتلزم اساتقرار ب  ۲۰۵۰

درصاد در ساال    ۱۱  د یدر صانعت با  دروژنیه  یکه کل تقاضاا  دهد ی صافر خالص نشاان م

  دروژن ی(. هی فعل  یاز تقاضاا  شاتریساه برابر ب  باًیباشاد )تقر ۲۰۵۰درصاد در ساال   3۲و   ۲۰3۰

از ساه   شیتن برساد )ب  ونیلیم ۲۱به   ۲۰3۰کند و تا ساال   فایا  د یبا یترکربن نقش بزرگکم

  دروژن ی، مصاارف ه۲۰3۰سااال    لیشااده(. در اواتعهدات اعالم  یویاز ساانار شااتریبرابر ب

 CCUSمجهز به    د یشااده و تولتعهدات اعالم  یویباً سااه برابر سااناریتقر  د یبا  ی تیالکترول

 باشد. شتریاز پنج برابر ب شیب

 

انتشار  یویها در سناردر صنعت در پروژه دروژنی ه  یکربن و کل تقاضاکم دروژنیاستفاده از ه  سهی: مقا8 شکل

 شده خالص صفر و تعهدات اعالم

 ونقل حمل
 چهارمکیو   ی جهان   یاگلخانه  یدرصاد از انتشاار گازها  ۲۰از  شیونقل عامل بحمل بخش

 نیآن را تأم  ی مصاارف یدرصااد انرژ ۹۰  ی اساات و محصااوالت نفت یانرژ  یی نها یتقاضااا

درصاااد   ۰.۰۱بخش محادود و کمتر از    نیدر ا  دروژنیا . تاا باه امروز، اساااتفااده از هناد کنی م

  دروژن یبر ه  ی مبتن یهاو سااوخت  دروژنیوجود، ه  نیشااده بوده اساات. با امصاارف یانرژ

 یهااخصاااوص در بخشرا باه  یاگلخااناه  یکااهش انتشاااار گاازهاا  یهاافرصااات  توانناد ی م



 

28 

 

 ايران  انديشكده حكمراني انرژي و منابع
 ن

  ن، یونقل سانگحمل ،ی ونقل طوالن )مانند حمل  شاوند ی م  ی رساان برق  ی ونقل که به ساختحمل

 کنند.   نی( تأمیو هوانورد  ی ران ی کشت

در    دروژنیبر ه  ی مبتن یهاو سااوخت  دروژنیشااده، مصاارف هتعهدات اعالم  یویساانار  در

  ۲۰3۰ونقل در سااال  حمل  یانرژ یدرصااد تقاضااا ۰.4 ایپتاژول    ۵۲۰ونقل به بخش حمل

 نیمطابق ا رایاساات. ز یاجاده  هینقل  لیوسااا  یقاضااا برات نیدرصااد ا  ۶۰ باًی. تقررسااد ی م

.  ابد ی  شیافزا  ونیلیم ۶از  شیبه ب  ی سااوخت لیپ هیقلن   لیقرار اساات تعداد وسااا  و،یساانار

درصااد از  کی  اکیو آمون   دروژنیو ه  دهد ی م  لیتقاضااا را تشااک پنجمکی باًیتقر ی ران یکشاات

و   دروژنی. به شاکل مشاابه، هدهند ی م  لیتشاک  ۲۰3۰را در ساال    های مصارف ساوخت کشات

. در  دهند ی م لیرا تشااک  ی لیر  یدرصااد از مصاارف انرژ  کی باًیتقر  ی مصاانوع  یهاسااوخت

 کیکم اسات و کمتر از   دروژنیبر ه  ی مبتن  ی اساتفاده از ساوخت مصانوع  ،یی ونقل هواحمل

  یمبتن یهاو ساوخت  دروژنیه ی، تقاضاا برا۲۰۵۰. تا ساال  دهد ی م  لیدرصاد مصارف را تشاک

است و   ۲۰3۰از سال    شتریبرابر ب ۱۵از  شیونقل بحمل  یی در تمام مصارف نها  دروژنیبر ه

 .  کند ی م  نیبخش را تأم نیا یانرژ  یقاضادرصد از ت ۶

  عی تسر  دروژنیبر ه  ی مبتن یهاو سوخت  دروژنیانتشار خالص صفر، استقرار ه  یویسنار در

درصاد از   ۲.۶دهنده  اگزاژول  برساد که نشاان ۲.7به    د یبا ۲۰3۰شاده اسات و تقاضاا در ساال  

ساهم تقاضاا   نیشاتریشاده، بتعهدات اعالم  یوینقل اسات. مشاابه ساناروحمل یانرژ یتقاضاا

 است. یاجاده هینقل لیاوس برای( ٪4۵از   شی)ب

درصاد از مصارف ساوخت  8 باًیتقر  اکیدرصاد و آمون  ۲ باًیتقر  د یبا  دروژنیه ،ی ران یکشات  در

 مایدرصاد از مصارف ساوخت هواپ  ۱.۶  ی مصانوع یهادهد. ساوخت  لیرا تشاک  ۲۰3۰در ساال  

تا ساال    و،یسانار نی. در ادهند ی م  لیانتشاار خالص صافر تشاک  یویدر سانار  ۲۰3۰را در ساال  
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 یکل تقاضاااا  چهاارمکیا از  شیب  د یا با  دروژنیا بر ه  ی بتنم  یهاو ساااوخت  دروژنیا ، ه۲۰۵۰

 نقل را برآورده کنند.وحمل یانرژ

 برق   دیتول
درصااد از  ۰.۲اساات و کمتر از  زیبرق در حال حاضاار ناچ  د یدر تول  دروژنیاز ه اسااتفاده

مخلوط با   یعرضااه برق را به خود اختصاااص داده اساات که عمدتاً به اسااتفاده از گازها

و اساتفاده از   هاشاگاهیو پاال  ی میپتروشا   یهاباال از صانعت فوالد، کارخانه  دروژنیه  یمحتوا

  تواندی م  دروژنیمرتبط اساات. ه  یی ایقل -از صاانعت کلر  الصخ  دروژنیه  ی محصااول جانب

اسااتفاده شااود.    یگاز  یهانیو تورب  ی وبرگشااترفت یگاز  یعنوان سااوخت در موتورهابه

  7۰تاا    دروژنیا ه  یباا محتوا  یی گاازهاا  توانناد ی م  یامروز  ی وبرگشاااترفات  یگااز  یموتورهاا

را با استفاده   یی موتورها  ای( مصرف کنند و سازندگان مختلف در دن ی درصد )بر اساس حجم

 یصاورت تجاربه ندهیآ  یهااند که در ساال کرده  ی اتیو عمل  ی طراح  دروژنیدرصاد ه ۱۰۰از 

کاار    دروژنیا از ه  ی غن  یباا گاازهاا  توانناد ی هم م  یگااز  یهاانیدر دساااترس خواهناد بود. تورب

با   ل سااا  ۲۰به مدت   شااگاهیپاال کیدر   ی مگاوات 4۵  یگاز  نیتورب کی ،ی جنوبکنند. در کره

  ی هانیدارند که تورب  نانیساازندگان اطم  نی. بنابراکند ی کار م  دروژنیدرصاد ه  ۹۵تا   یگازها

 دهند. لیتحو ۲۰3۰خالص کار کنند تا سال    دروژنیبا ه  توانند ی را که م  یاستاندارد  یگاز

کنند، اما   د یو آب تول لیو گرما تبد  تهیسا یرا به الکتر  دروژنیه  توانند ی هم م  ی ساوخت یهالیپ

از  شی)ب  یی باال  ی کیبازده الکتر  توانند ی م  ی ساوخت  لیپ  یهاساتمیندارند. سا  میانتشاار مساتق

  یحفظ کنند که آنها را برا  ی در بار جزئ  ی راندمان باال را حت  توانند می  و  باشاند  داشاته(  ۶۰٪

شاده  نصاب  تی. ظرفکند ی جذاب م  ی کیبار الکتر  یساازمانند متعادل  ریپذانعطاف  یهااتیلعم

به   ۲۰۲۰ده ساال گذشاته به سارعت رشاد کرده اسات و در ساال  ی ط  ی ساوخت یهالیپ  ی جهان 
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  دروژن یاز ه زانیم نیمگاوات از ا ۱۵۰اساات. در حال حاضاار تنها   دهیرساا  گاواتیگ ۲.۲

 .کنند ی کار م  ی عیآنها با گاز طب شتری. بکند ی عنوان سوخت استفاده مبه

  دروژن یو استفاده از ه د یتول  یاستراتژ  ن یتدو  یهاضرورت 
 ران یدر ا

آن بااعاث    د یا تول  یهاایاز توساااعاه فنااور  رانیو عقاب ماانادن ا  دروژنیا باه ه  ایا توجاه دن  شیافزا

  دروژن یه  د یتول  یخود برا  ی لیفسا  یهااز ساوخت ی حت  مینتوان  ،یدر دوره گذار انرژ  شاودی م

 ی جانال   یبه فناور  ی ابیمشاابه مشاکل عدم دسات  ی و ممکن اسات دچار معضال میاساتفاده کن

 یاز ساااو  یفنااور  میتحر  لیا جهاان باه دل  یمناابع گااز  نیدارناده دوم  وانعنباه  رانی. امیشاااو

توسااعه کشااور بهره ببرد،   یامکان بزرگ برا نیاز ا  نتوانسااته  ی تیبزرگ چندمل  یهاشاارکت

که هنوز   یادر دوره  ن،یشااکل گرفته اساات. بنابرا ی جانال   یبرمبناکه توسااعه قطر   ی درحال

به روند توساعه   وساتنیبا پ  د یاند، باخود را از دسات نداده  ژهیو گاهیجا  ی لیفسا   یهاساوخت

و مانند   جادیکشاور ا  یبرا  ی متناساب  گاهیآن جا  د یمختلف تول یها  یفناور نهیدر زم  دروژنیه

کرد.  نیرا تدو  رانیا  دروژنیه  یاساتراتژ  افته،یدرحال توساعه و توساعه  یاز کشاورها  یاریبسا 

و مقاابلاه باا   یاگلخااناه  یگاازهاا  هشکاا یبرا  ی جهاان   یهااو برنااماه  یگاذار انرژ  نکاهیضااامن ا

  شود ی مختلف دنبال م یاز گذشته توسط کشورها  تریجد   نیشدن زمو گرم ی میاقل راتییتغ

ساوختی در    هایلیفناوری پ  ریتوان، نظ   د یزیسات برای تول  طیهای ساازگار با محو فناوری

و  وختی سا   هایلیگرفته در فناوری پصاورت  هایشارفتیحال گساترش اسات. با توجه به پ

عنوان ساااوخت این به  دروژنیبه ه  ازیآن، ن   یبرمبنا شاااتریب  یخوردروها  د یتول  یتالش برا

  لی پ  یمتحده از فناور  االتیا رینظ   یی کشااورها  ن،یت. همچنافزایش یافته اساا   هاسااتمیساا 

کاه   ی ساااوخت لیا پ  یعنوان نموناه، چهاار فنااور. باهبرناد ی بهره م  زین   ی در امور نظاام  ی ساااوخت

 قرارند: نیاند، از اپنتاگون در حال توسعه تیو با حما  یی آمریکا یهاتوسط شرکت
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 پهپادها 

  ییهایمعموالً توسااط باتر  ن،یزم یرو  یهاتیاز فعال ریتصاااو عیارسااال ساار  یبرا  پهپادها

  یسااوخت یهالی. پکنند ی به شااارژ مجدد، کار م  ازیقبل از ن   قهیدق  3۰که تا   شااوند ی م  هیتغذ

دهند و پس از فرود، در   شیسااعت افزا  8زمان پرواز پهپاد را تا حدود    توانند ی م  ی دروژن یه

و   ریبه تعم  ی سااوخت  لیپهپادها با پ  نکهیشااوند. ضاامن ا یریگسااوخت قهیقد ۱۵کمتر از 

 دارد.  ازین  یکمتر  ینگهدار

   نی بدون سرنش یهاییا یردریز

متحاده باا مشاااارکات جنرال موتورز، در حاال   االتیا ا  یی ایا در  یروین   ی قااتیتحق  شاااگااهیآزماا

 یجا  یی ایدر یرویاساات. ن   مدتی با کارکرد طوالن  نیبدون ساارنشاا   یی ایردریز کیتوسااعه 

اسااتفاده از   نهیکرده تا زم  هایی ایردریز نیدر ا  ی سااوخت  یهالیشااروع به اسااتفاده ازپ یباتر

را در    هیا نموناه اول  کیا   راًیرا فراهم کناد. آنهاا اخ  یتری کاار طوالن   انبزرگتر و زما   یهاامحمولاه

  یساااوخت  یهاالیا پ نکاهیکردناد. بااتوجاه باه ا لیا را تکم  لناد یدر مر  یی ایا مرکز جناگ ساااطح در

 را دارند.  ی مدت طوالن  یکارکردن برا  یی بک و قابل اعتماد هستند، توانافشرده، س

 سبک  یهاونیکام

  ون یکام کیتوساااعه   یمتحاده برا  االتیا با ارتش ا  یدر حال همکاار  نیموتورز همچن جنرال 

،  Chevy Colorado کی، بر اساااس ZH2اساات.   ی دروژن یه ی سااوختلیساابک با پ

حرکت خارج از جاده سااخته  یاسات که برا قیتعل ساتمیشاده با سا  تیتقو  یبدنه ا یدارا

  ی صاداتر از موتورهاکم یو باتر  ی ساوخت  لیپ کیاز  له،یوسا   نیمحرکه ا یرویشاده اسات. ن 

کاهش صادا   یارتش برا لیدر امتداد تما  هاتیقابل نی. اشاودی م  نیتأم  ی سانت ی احتراق داخل

دارد   ی لوواتیک ۵۰ یباتر کی  ونیکام نیاسات. ا  ی نظام  زاتیتوساط تجه  دشادهیو حرارت تول
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اسااتفاده  یراب ونیکام  نیا  ی ابیارتش در حال ارز  شااودی شااارژ م  ی سااوخت لیکه توسااط پ

 است.  ی نظام  اتیدر عمل  ی احتمال

 ی دنیپوش  یانرژ یهاستمیس

  دیاز ساربازان با ی فرد اسات، اما برخ کیدرصاد وزن بدن   3۰  ی نظام زاتیتجه آل دهیا وزن

 ی نیگزیکااهش باار، دنباال جاا  یرا باا خود حمال کنناد. ارتش برا  هزاتیتج  لویک  ۵۰حادود  

  ۵۰را تا   یبرق اسااات که وزن باتر  د یتول یبرا ی ساااوخت  یهالیبا پ  ی ون ی  ومیتیل یهایباتر

 .دهد ی درصد کاهش م

 

 

 بندیجمع 

های آنها تاکنون تعهد اند و دولتکردهکشورهای زیادی استراتژی توسعه هیدروژن اتخاذ  

تخصیص دهند.    ۲۰3۰ها تا سال  کردن این استراتژیمیلیارد دالر برای عملیاتی   37اند  کرده

نیز   خصوصی  مطابق   3۰۰بخش  است.  کرده  تعهد  بخش  این  توسعه  برای  دالر  میلیارد 

به  ۲۰۵۰ص تا سال المللی انرژی، دستیابی به اهداف انتشار صفر خالهای آژانس بینبررسی 

های  نیاز دارد. اگر همه طرح   ۲۰3۰گذاری تا سال  میلیارد دالر سرمایه  ۲۰۰یک تریلیون و  

 محقق شوند:  ۲۰3۰شده تا سال  صنعتی مرتبط با توسعه هیدروژن که تا امروز اعالم

میلیون   ۲۰۰میلیون تن خواهد رسید )در مقایسه با    ۱۰۵تقاضای کل هیدروژن  به   •

 وی صفر خالص(،تن در سناری 
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هشتم سطح موردنیاز  میلیون تن خواهد رسید )یک  ۱7کربن به  تولید هیدروژن کم •

 کردن سناریوی صفر خالص(، برای برآورده 

به   • الکترولیز  پایین  ۹۰ظرفیت  )بسیار  رسید  خواهد  سطح  گیگاوات  از   8۵۰تر 

 گیگاواتی در سناریوی صفر خالص(،

از سطح مدنظر در سناریوی صفر   درصد   4۰خواهیم داشت )  FCEVمیلیون    ۶ •

 میلیون دستگاه(. ۱۵خالص یعنی 

منابع تجدیدپذیر و  منابع گسترده فسیلی در کشور و همچنین  نسبی  به مزیت  باتوجه 

های هیدروژن دنیا را دارد. ارزان بودن ای، ایران قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطبهسته

ترین مزیت کشور برای دوره گذار انرژی  ن، مهمهزینه تولید نفت و گاز و تجدیدپذیر در ایرا

 .عنوان سوخت آینده استو تولید هیدروزن به
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وابسته به پژوهشکده مطالعات   اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

جمهوری، به عنوان یک کانون تفکر تخصصی در حوزه انرژی  فناوری ریاست

  ی و اثرگذار   سازییم تصم  یفیتسطح ک  یبه منظور ارتقا  و منابع در کشور،  

فرآ زم  گیارییمتصم  یند بر  انرژ  های یاستس  ینتدو  ینهدر  منابع بخش    ی و 

 یص ضمن تشخ  یمسئله محور  یکردبا رو  یشکدهاند   ینشده است. ا  یستاس

  دستورکار  در  را  هاآن   شناسی یبآس  ی و منابع،بخش انرژ  یدیموضوعات کل

را    یاستی س  یعرصه راهکارها  ینا  گیرانیمبه تصم  درنهایت  و  داده  قرار  خود

   .دهد ی م یشنهادپ

انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم  یکی از  و   گیری در حوزه 

ی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده  آگاه   منابع

های  گزارشحکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان »

« طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحوالت رصدی

 .این حوزه بپردازد


