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 مقدمه-1

گرم شدن  جلوگیري از نامه هاي بین المللی مبنی برکاهش گازهاي گلخانه اي و هوایی و تعهد باتوجه به تغییرات آب و
توجه به سهمی  انرژي هاي تجدیدپذیر و کربن زدایی می باشد. بنادر نیز باها و کشورها به سمت  کره زمین حرکت دولت

گازهاي  آن به کاهش انتشار این آالینده ها دارند ازجمله مکان هایی است که می توان با سرمایه گذاري در انتشار که در
ین گزارش قصدمان این می باشد ا در این حرکت بین المللی ایفا نماید. نقش خود را در دنیا کمک کند و گلخانه اي در

 ها را بیان کنیم. آخرین دستاورد Case studyتا با چند 

 یم يگذار هیسرما ییایبنادر و صنعت در انواعدر  داریو پا ستیز طیدوستدار مح اتیاست که در عمل يبندر سبز بندر
و  دیسبز جد يها يفناور ی، به طور کلدارند "داریپا" اتیعملماهیت در مورد  یمتفاوت يها دگاهیبنادر مختلف د .باشد
 .باشند میپرقدرت  يها انهیپا زاتیو تجه یلیفس يسوخت ها يبراجایگزینی صفر  کربن

آورند تا به  یرا گرد هم م نیتام رهیزنج داران سهام یالملل نیب یرانیو کشت ییایدر يها ومی، کنسرسیسطح جهان در
 یدر برق ساحل يگذار هیسرما یحال بررس از بنادر در ياریبس .برق و انتشار کربن را کاهش دهند مصرف یطور جمع

به برق از ژنراتورها و  ازین، شوندوصل متصل به بندر  روگاهین يدهد تا به واحدها یها امکان م ی، که به کشتهستند
 دهد. یمصرف سوخت را کاهش م

روبه افزایش می  و حمل و نقل دی، تولرهیذخ ای؛ حمل بار زاتی؛ تجهها یکشت يبرا ریپذ دیتجد يها سوختاستفاده از 
سوخت  قیاز طر یآب دروژنیشود. ه یم دیتول ریپذ دیتجد زیالکترول قیاست که از طر بدون آالیندهسبز  دروژنیه باشد.

استفاده از شود.  یم رهیذخ صورت امنو ب شود می جذبمنتشر شده حال کربن  نی، با اشود یم دیتول یلیفس يها
 يرو يگلخانه ا يکاهش انتشار گازها يبرا نیهمچن نیتأم رهیزنج داران سهام حال توسعه است.در در بنادر  دروژنیه
 يها ونیتوسعه مشترك کام ياز توافق برا Hyzon Motorsو  AIDriversکنند:  یم يگذار هیسرما دروژنیه

 خبر داده اند. 2022با استقرار ناوگان در سال  دروژنیخودران مجهز به ه

 يدهایاکس LNGاست. در حال افزایش  یها در سطح جهان یاستفاده در کشت ي) براLNG( عیگاز ما سوختتقاضا براي 
 .کند یم منتشررا در هوا  ي) کمترGHG( يگلخانه ا يو گازها تروژنین

 یآل عاتیاز ضا عیما وگازی، از جمله بLNG یانواع کامالً خنث يبرا کینزد ندهیتواند در آ یدر بندر م LNG يساز رهیذخ
 جذب شده استفاده شود. CO2سبز و  دروژنیاز ه عیما یمتان مصنوع ای

 ها است. یکشت يبرا یستیز يو سوخت ها اكیآمون رهی، ذخمتانول دیشامل تول ریپذ دیمنابع سوخت تجد ریسا



کم کربن  ینیگزی، جاانهیپا محوطهدر  یلیسوخت فس يها ونیبا کام سهیدر مقا یلیر يبارها قیو نقل کاال از طر حمل
د و با وجود ده یانجام م یالملل نیحمل و نقل ب نهیدر زم يادیز يگذار هیسرما ایوالنس بندر است. نیتام رهیزنج يبرا

 د.دا درصد کاهش 30انتشار کربن خود را تا  زانیم 2019تا  2008 يها سال نی، بادامه حمل و نقل بار

 يحمل و نقل برا را به سرمایه گذاري در بخش يشهر نیب و نقل حملبخش در ، سرمایه گذاري در صنعت ياریبسافراد 
 ينریبنادر کانت يبرا یالملل نی، تجارت ب)GPA( ایگفته اداره بنادر جورج به .ترجیح دادنددر اکاهش مصرف کربن بن

کند تا  یکنندگان را مجبور م کنندگان و صادر وارد یکیتجارت الکترون رایکند ز یم دایپ يشتریب تیمتحده اهم االتیا
 کنند. کیمقصد نزد يها خود را به بازار نیتام رهیزنج

 زانیاز م داران بنادر باعث درك سهام کند که جادیبنادر ا يرا برا غییرات زیاديتواند ت یم یتالیجید يها يگذار هیسرما
خود نصب  ساتیرا در تأس Honeywell يداده ها گرگیاسب بندر شود. در بندر ها می کربن و نحوه کاهش مصرف برق

را  يانرژ يرهایمصرف هر کاربر و انواع سنسورها و اندازه گ زانیو م مدیریت انرژي خوانده شده اند. ستمیسکه از کرده 
 کند. یو مشخص منظارت در بندر 

هـوا و سـر و صـدا را در زمـان      تیـ فیرا نصب کرده است که ک یطیکنترل مح سیستم ایطور مشابه ، اداره بندر والنس به
 .کند آگاه می، که ممکن است انتشار گازها رخ دهد ییها بندر را درمورد مکان کارگرانکند و  یم لیو تحل هیتجز یواقع

 سیارتبـاط دارد. کـر   نهیهز يبهره ور شیافزا نیو همچن یطیمح تسیبهبود اثرات ز يدر بنادر با حرکت برا یرسان برق
 یافـزوده واقعـ   کیـ در حال حاضر  ریپذ دیتجد يکه ادغام انرژ سدینو یم AG منسی، زيانرژ تیری، بخش مدوسیپرتور

 است. رخوردارب يا ندهیفزا تیبرق در بنادر از اهم هیاست و منبع تغذ

 تیریمد دیکند که با یم جادیرا ا یی، چالش هادارد ستیز طیدر مح یبندر سهم قابل توجه یکه برق رسان یحال در
 شوند مانند:

 شبکه برق تیو ظرف يریبر بارگ بندربه  یبرق رسان ریتأث درك •
 :قیبندر از طر اتیآن بر عمل ریو تأث یکیالکتر هیمنبع تغذ نانیاطم تیقابل •
 از نوسان فرکانس و ولتاژها یقدرت ناش نییپا تیفیبرق و ک یخاموش .1
 يبریسا تیامن يدادهایرو .2
 ها متفاوت آن يتجار يها تعرفه برق و مدل دیجد يساختارها یمعرف .3

 ) بنادریاتیعمل نهی(هز OPEXبرق در  يها نهینقش هز شیافزا .٤



به طور  یبرق هینقل لیتمام وسا شارژ نیاز برق هنگام تأم یقابل توجه یاضاف يها نهی، هزییبندر بزرگ اروپا کیدر  راًیاخ
را توسط شرکت برق در  يدر مصرف برق شد و تعرفه باالتر پیک نسبتا بزرگ کیامر منجر به  نیشد. ا جادیزمان ا هم

 حذف شده است. یبرق يها شارژ خودرو جابجاییاز  نانیامر با اطم نیآن ماه وضع کرد. در حال حاضر ا

، بلکه فقط ابدی یکار مصرف برق کاهش نم نیکند. با ا یم یبانیامر پشت نیبار از ا جابجایی ای پیک اصالحکاهش بار با 
 قائل شد: زیتما ریموارد ز نیب دی، باشود. به طور معمول یموکول م يبه زمان بعد

، مانند بر عملکرد بندر قطع شوند یمنف ریبدون تأث یمدت کوتاه يتوانند برا یمصرف کنندگان که م ای بارها •
 رهیخنک و غ ي، انبارهاشی، گرمامطبوع هی، تهویبرق يها خودرو يشارژ باتر

مربوط به  زاتی، تجهSTS لیمداوم مانند جرثق نانیقابل اطم هیمنبع تغذ يدارا دیکه با ییبارها ای ندهایفرآ •
 باشند. رهیو غ تیو امن یمنیا

کارآمد از  و نا فیمنجر به استفاده ضع تیو شفاف یشود. عدم آگاه یمربوط م یبه توان مصرف ماًیمستق يانرژ يور بهره
 ویموتورها و درا نیو همچن شیو سرما شی، گرماییاز روشنا يضرور ریاستفاده غ یمعمول يشود. نمونه ها یم يانرژ
 ENاروپا شد که بر اساس استاندارد  يانرژ يبهره ور لعملموضوع منجر به دستورا نیا تیکارآمد است. اهم نا يها

 يانرژ يزیبه مم ازین بار کی. هر چهار سال EN ISO 50001بر اساس استاندارد  يانرژ تیریمد نیو همچن 16247-1
 "، عمل یررس، ب، انجاميزیبرنامه ر" یعنی. چهار مرحله شد ياروپا اجبار هیدر اتحاد 2015الزامات از دسامبر  نیدارد و ا

کاربران به دست آمده است و منجر به کاهش قابل توجه  یمصرف شده و آگاه يانرژ تیکند که شفاف یم نیتضم
 یها م است که در آن یکیالکتر يها موتور یی، تمرکز بر بهبود کاراشود. به طور معمول یم يدر مصرف انرژ يداریپا

 نهیزم نیرا در ا یقابل توجه یبانیهوشمند موتور پشت تیریمد هبرنام کیکرد. استفاده از  شرفتیدرصد پ 30توان تا 
 دهد. یارائه م

 گنجانده شده لیست شده است :ظهور بنادر سبز  نو يها که اغلب در راهبرد یاز موضوعات يمجموعه ا ریدر ز

 )یو مناطق داخل ییای، تردد دري(شامل امالك بندر يبندر يور بهرهافزایش   •
 هوا تیفی/کيگلخانه ا يها گاز انتشارکاهش   •
 يانرژ يور بهره  •
 یستیو تنوع ز یستیز تیامنافزایش   •
 پسماند جامد تیریمد  •
 )نیریآب (آب ش تیریمد  •
 یو صوت ينور یآلودگ تیریمد  •



 ییآب و هوا راتییو کاهش تغ يسازگار  •
 ایآب در تیفیک تیریمد  •
 ایدر برابر بال ی/آمادگياضطرار ستیز طیاز مح حفاظت  •
 ی/ملیالملل نیب نیبا قوان انطباق  •
 بنادر سبز نامهیگواهصدور   •

 يکند و مبنا یم یبانیپشت يگذار هیسرما يساختار کردیبنادر سبز از رو يمربوط به استراتژ يمحورها يآور جمع
 یالملل نیب يگذار هیسرما ياز سازمان ها يا ندهیآدهد. تعداد فز یارائه م یخارج یاستفاده از منابع مال يرا برا يدیمف

 نیکنند. بنابرا یم هیها بودجه ته آن يهستند که برا ییبنا ریز يها ژهدر پرو داریاز اهداف توسعه پا يشواهد ازمندین
 IFI تیبودجه و جلب حما یاضاف يها بازکردن راه يمثبت برا یتیموقع جادیتواند به ا یبنادر سبز م يقو ياستراتژ کی

 کمک کند.

کاهش  يبرا ياستراتژ نیدر حال حاضر از چند ،شود یانجام م یرانیکه در حال حاضر توسط خطوط کشت یاقدامات
 نیمطابق مقررات ب يگلخانه ا يها کنند که عمدتاً مربوط به کاهش انتشار گاز یخود استفاده م یطیمح ستیز راتیتأث

چنان  هم مایپ انوسیاق يها ی، مصرف سوخت است. کشتنظر گرفته شود در دیکه با یموضوع نیتر یهیاست. بد یالملل
می  ارزان اریبس نی، بنابرااست شیپاال ندیفرآ یهستند که در واقع محصول فرع ی) متکHFO( نیبه سوخت نفت سنگ

 گرید يکنند غالباً از سوخت ها یاستفاده م HFOکه از  ییها یکشت .نوع سوخت موجود است نیتر ندهیاما آال باشند.
 ای MGOکوچکتر از  يها یکشت .می نمایند استفاده SECAمجوز  ي) در مناطق داراMGO( ییایمانند نفت گاز در

 يها یکشت یکمک يموتورها درمعموالً  نیسبک تر است و همچن ی، اولکنند ی) استفاده مMDO( ییایدر زلیروغن د
 شود. یاستفاده م نگیهتل يها ازین يتر برا بزرگ

 MGOو  HFOارزان تر از  LNG) است. LNGشده ( عیما یعیمورد توجه گاز طب نیگزیسوخت جا نیتر بخش دینو
 کند.  یم جادیا یبا سوخت معمول سهیدر مقا CO2 کاهش ٪25دارد ، اما تنها کم  NOxو  PM ای SOxاست ، انتشار 

 )North sea Portدریاي شمال ( بندر-2

پذیر و تشویق شرکت هاي فعال  و استفاده از انرژي هاي تجدید CO2) با کاهش North sea Portدریاي شمال ( بندر
براي آینده اي پایدار گام  مراه ذینفعان خود به یک مسیره هاي سبز دنیا تبدیل شده است. که به بندربندر به یکی از  در

 برمی دارد.

 



 انرژي بادي-1-2

دریاي  مزرعه بادي در 50بندر دریاي شمال باساخت مزارع بادي بخشی از برق بندر را تامین می کند. درحال حاضر 
مزرعه توسط  50درحال توسعه می باشد. بخش زیادي از این  Vlissingen سرعت درشمال قرار دارد. صنعت دریایی به 

 ها را برعهده دارند. مالکیت آن راه اندازي گردیده است هاي بنادر دریایی  شرکت

 

 دریاي شمالر بند  -1شکل 

 

معادل تامین یکسال برق  و مگاوات انرژي تولید می نمایند  280توربین قرار دارد که مجموعا  100این بندر درحدود  در
 خانوار می باشد. 180000

 انرژي خورشیدي-2-2

هم شده است که با نصب این پنل ها آفر پذیر مگاوات صفحات خورشیدي امکان تامین برق تجدید 110با نصب بیش از 
 هزار خانوار تامین شده است. 28برروي ساختمان هاي داخل بندر معادل تامین برق 



 

 نیروگاه به پنل خورشیدي اي نصب شده براي تجهیزسازه ه -2شکل 

 زیست توده سوخت هاي زیستی و-3-2

زل نیز مورد توجه قرار گرفته است که چند دی جدا از انرژي هاي باد و خورشید در بندر سوخت هاي بیو اتانول و بیو
تاسیسات گاز ناشی از  استفاده از براي وسایل نقلیه فراهم کرده اند همچنین با شرکت درمنطقه تولید این سوخت ها را

 مواد زاید کشاورزي تولید برق از زیست توده به صورت جدي دنبال می گردد.

 اسکله برق کنار-4-2

اسکله می توانند ازبرق آن بهره ببرند و باعث می  پذیرمی باشد و همه شناورها در درصد تجدید 100برق کنار اسکله 
وستاهاي اطراف کمک می کند و انتشارات ذرات معلق هواي بندر و ر بهبود کیفیت در شود که دیزل ها خاموش باشند و

منطقه یافت می  چنین چندین شرکت در و دي اکسید کربن را کاهش می دهد وصداي مزاحم را برطرف می کند. هم
 شود که میزان دي اکسید کربن تولیدي خود را به شدت کاهش داده اند.

 



 اهداف بندر:-5-2

 ، فنالند وهیدروژن در هلند ترین مرجع انرژي سبز و ریاي شمال و شرکا می خواهند این منطقه را به عنوان بزرگد بندر
 می باشند. 2050دنبال دستیابی به یک منطقه صنعتی با آب وهواي مناسب تا سال ه ب اروپا قرار دهند و

بنادر  "گزارشی عنوان داشته است  پذیر در زمینه انرژي هاي تجدید فعال در ازشرکت هاي بزرگ و DNV GLشرکت 
درمطالعاتی  "مهمی درحمایت از کاهش کربن ایفا نمایند. پذیر نقش می توانند با تبدیل شدن به قطب هاي انرژي تجدید

می توانند به عنوان قطب  بندر اروپا صورت گرفت مشخص شد با تولید برق توسط توربین هاي بادي این بنادر 10که در
 محسوب گردند. پذیر اي تجدیدانرژي ه

 تجدید و شود می برابر ده از بیش صنعتی بنادر براي برق تولید ظرفیت کل ،2050 سال تا ،DNV GL شرکت گفته به
 .است درصد 5 امروزه رقم این که حالی در دهند، تشکیل را ها آن برق تولید کل از درصد 70 حداقل توانند می ها پذیر

 درصدي 60 تقریبا افزایش وجود با که دهد می نشان است، شده تهیه Eurelectric انجمن از استفاده با که گزارش این
 می رسانی برق و انرژي وري بهره به مربوط اقدامات ،2050 سال تا بار حمل توان درصدي 30 افزایش و صنعتی تولید
 بندر سمت انرژي از استفاده براي کربنتولید  مقدار این، بر عالوه .باشد بندري هاي فعالیت رشد جبران از بیش تواند

انتقال سبز وجود دارد که  . این شرکت اعالم داشت عوامل مهمی درجهت رسیدن به هدف نقل وشود می نصف تقریباً
 هاي خورشیدي وانرژي  ، استفاده ازسوختهیدروژن به عنوان  دریاها، استفاده از انرژي باد در عبارتند از: استفاده از

هاي  میزان گاز پذیر مصرف انرژي و زیست توده. این یافته ها نشان می دهد بدون حرکت به سمت انرژي هاي تجدید
 گلخانه اي به شدت افزایش می یابند.

درصد آن مربوط  14اتحادیه اروپا را شامل می گردد که  CO2دراین تحقیق ذکرشده است حمل ونقل یک سوم انتشار 
 اشتغال خواهند شد. پذیر دریایی  محرك اصلی براي تجارت و انرژي هاي تجدید ی باشد. وبه حمل ونقل دریایی م

Ditlev Engel ها باید مقامات بنادر و کسانی که نقش اصلی در اجرایی این شرکت اضافه کرده است که دولت مدیر 
 "ذیر را فراهم سازند. وي گفت : پ ساخت هاي الزم براي توسعه انرژي هاي تجدید انرژي دارند را تشویق کنند تا زیر

 "گیرند. پاداش قرار اولین کسانی که موفق به همکاري می شوند باید توسط سیاست هاي تشویقی دولت مورد

 نیروگاه هاي شناور-6-2

 بنادر می باشد. پذیر در انرژي هاي تجدید راه حل هاي استفاده از نیروگاه هاي خورشیدي شناور از دیگر استفاده از

 



 

 نیروگاه شناور -3شکل

 

 

 

 

 ذکر یک گزارش-7-2

Chambers Sam  مجله دبیر سر Maritime Asia قدیمی ترین روزنامه هاي دنیا در در یکی از دبیر سر چنین هم و 
 پذیر به نکات زیر پرداخته است. قطب هاي انرژي هاي تجدیدمقاله اي با عنوان مسیري براي تبدیل بنادر به 

تا  پذیر تبدیل شوند و می توانند به قطب هاي انرژي هاي تجدید این مقاله به این نکته اشاره شده است که بنادر در
 درصد افزایش دهند. 30 بیش از سال آینده ظرفیت برق خود را تا 30مدت 

 وجود با که دهد می نشان است، شده تهیه اروپا برق صنعت بخش انجمن ، Eurelectric از استفاده با که گزارش این
 و انرژي از وري بهره اقدامات ،2050 سال تا بار حمل درصدي 30 افزایش و صنعتی تولیدات درصدي 60 تقریبا افزایش

https://splash247.com/author/samc/


کمک  CO2 انتشار کاهش در هم و انرژي مصرف در هم بندري، هاي فعالیت رشد جبران از بیش تواند می رسانی برق
 چنین میزان انتشارکربن تا این مدت به نصف می رسد. هم نماید.

 به کنترل عدم صورت در شود، می تحمیل نقلیه وسایل بر که CO2کاهش  اهداف دلیل به که شود می زده تخمین
 .یابد می افزایش توجهی قابل میزان به آبی نقل و حمل نسبی سهم آب، ناوبري هاي گاز انتشار موقع

 داشته محوري نقش توانند می بنادر اند، گرفته قرار هم کنار در صنعت از زیادي هاي بخش که دریا و زمین تقاطع در
 .باشند جامعه بقیه براي نمادي  و باشند

بنادر به  بیشترباشد.  ها می فعالیت هاي آن هاي ناشی از یکی از محیط هاي مخرب دریا به خاطر تولید زیاد گاز بنادر
صورتی که با مباحث ذکر شده می توان این  بندر متصل هستند در کشتی ها در منابع برق ملی جهت تامین برق خود و

منبع مهم  پذیر به بنادر سبز تبدیل نمود. توربین هاي بادي و پیل هاي سوختی دو منابع تجدید استفاده از بنادر را با
کار روند. پیل سوختی و ترکیب آن با انرژي هاي بادي می تواند نقشی مهم دراین  بنادر به هستند که می توانند در

بنادر  درصد در 70هاي گلخانه اي بیش از انتشار گاز 1990آخرین تحقیقات نشان می دهد از سال  زمینه ایفا کنند.
 سد. اگر چه سهم حمل ودرصد بر 250 به بیش از 2050سال  افزایش یافته است. و پیش بینی می شود این مقدار تا

بیشتر آلودگی ها را حمل ونقل زمینی  درصد می باشد و 3دنیا تقریبا  هاي گلخانه اي در نقل دریایی در تولید گاز
 نقل در ) میزان انتشار ناشی ازحمل و4تشکیل می دهد ولی همین میزان نیز براي بنادر بسیارمهم می باشد. درشکل(

 کل دنیا نشان داده شده است. 

 

 ناشی از حمل و نقل میزان انتشار -4شکل



میلیون تن  18این میزان حدود  زیاد می باشد که از هاي گلخانه اي در بنادر به نسبت خود بسیار میزان انتشار گاز
می   )PM10هوا ( میلیون تن ذرات معلق در 0,03(اکسید نیتروژن) و  NOxمیلیون تن  0,4 ،انتشاردي اکسید کرین

 نفت کش ها می باشد. کانیتنرها و درصد انتشارات ناشی از 85باشد. حدود 

 هاي جدید گوگرد استاندارد-3

اتحادیه  شناورها ایجاد شد. در گیري هایی دراستفاده ازسوخت هاي مورد استفاده در باتوجه به ترافیک هاي بنادر سخت
مالکان توصیه شده  داران و باشد و به سهاممحتواي سوختی گوگرد دارند ممنوع می  0,1اروپا منابع سوختی که بیش از

 مصوب شد که ورود به برخی بنادر مانند شانگ 2018 است از گازوییل دریایی کم گوگرد استفاده شود. از ابتداي اکتبر
 هاي باسوخت کم گوگرد مجاز می باشد.

 عنوان به خورشیدي انرژي از تا کرده اند ریزي برنامه دیگو، سان و توکیو یانتیان، ونیز، جنوا، ریجکا، آنتورپ، مانند بنادر
 مد براي تولید برق استفاده می کنند. شود. برخی از بنادر نیز از انرژي هاي جزر و استفاده جایگزین نیروي یک

 اروپا، ترکیه و آمریکا به سوي استفاده از اسپانیا و بسیاري ازبنادر در در Cartagenaدنیا مانند  بسیاري از بنادر در
پذیر حرکت کرده اند که کمک زیادي به محیط زیست و مستقل شدن از انرژي هاي سنتی خواهد  انرژي هاي تجدید

 کرد.

 و توربین هاي بادياستفاده ازپیل هاي سوختی -4

 ) درFuel cell technologyگرفته است پیل هاي سوختی می باشد ( بنادر مورد استقبال قرار مواردي که در ازیکی 
 اصول اولیه یک پیل سوختی نشان داده شده است.شکل زیر 

 

 اصول اولیه یک پیل سوختی -5شکل 



، هاي فناوري ماننـد سـطح تـوان    معیاربنادر مهم می باشند. عامل اول  درور مهم در کاربرد پیل هاي سوختی فاکت چهار
انواع پیل هاي سوختی می  در بررسی هزینه ، حساسیت به ناخالصی هاي سوخت می باشد. عامل دوم راندمانطول عمر، 

 نهایت عامل چهارم بحث هاي زیست محیطی و انتشارات می باشد. باشد. عامل سوم بحث ایمنی و در

برد سلول ها، هزینه هاي بهره تحلیل اقتصادي پیل هاي سوختی با توجه به پارامترهایی مانند مانند نوع و کار تجزیه و
رت گرفته صو 2017تحقیقی که درسال  در بررسی هاي اولیه صورت گیرد. در نگهداري باید و ، سوخت و تعمیربرداري

 دالر می باشد. 2000کیلووات تولید برق از پیل هاي سوختی تقریبا  1 است نشان می دهد هزینه احداث

بادي به  توربین هاي . تولید برق ازراه کارهاي بنادر باشد ترکیب پیل هاي سوختی و انرژي هاي بادي می تواند یکی از
 هاي دریایی و تردد ،، ارتفاع توربین، بارتوربین، ارتفاع سایت، حرکت پرندگان مهاجرعواملی مانند سرعت باد، جهت باد

 بندي یک توربین بادي دریایی نشان داده شده است. شکل زیر پیکر در گاز دارد. هاي نفت و میزان چاه

 

 ساحلی بندي یک توربین بادي فرا پیکر -6شکل 



 

 نحوه اتصال به شبکه توربین بادي -7شکل

 

 اسکندریه ) (بندر 2مطالعه مدل نمونه -5

 آن طبق جدول زیر می باشد. و میزان انتشارترمینال می باشد  20اسکله و 67اي دار اسکندریهبندر 

 

 اسکندریه میزان انتشارات بندر -1جدول



زمستان و  برثانیه در متر 7,5تا  5تابستان و  بر ثانیه در متر 5تا  2داراي جهت باد شمال غربی  با سرعت این بندر 
 گرفته شده است. نظر بندر براي نصب پیل سوختی در مکانی از مگاوات می باشد. 20آن از مورد نیبرق دیماند 

 

 اسکندریه بندر پیل هاي سوختی طراحی شده در -8شکل 

 

 141 مترمی باشد. مساحت مورد نیاز براي الکترولیز عبارت از 12متر و عرض  60هاي پیل سوختی به ابعاد طول  واحد
قسمت براي تولید  6متر و  2,5واحد پیل سوختی به فاصله  20تعداد ) 8(شکل  متر عرض می باشد. در 2متر طول و 
حد وا 7 مگاوات تولیدي از 7واحد پیل سوختی تشکیل شده است.  20 گرفته شده است. این سیستم از نظر هیدروژن در

تاي دیگر به  13خروجی  پیل سوختی براي مصرف برق هیدروژن ها طبق سیم کشی مشخص شده به کار می رود. و
می تواند  ها می رود و بقیه واحد مگاوات براي تولید هیدروژن به کار 7بنابراین تنها  سمت سیستم کنترل اصلی می رود.

 ذکرشده است.) 9شکل ( ین طرح دردرصد بندر را تامین نماید. مشخصات مربوط به ا 65برق 



 

 مشخصات مربوط به پیل هاي سوختی -9شکل 

تولید   سال در ساعت مگاوات  104،000حدود  در و بود خواهد دالر 10،595،053 محدوده در شده ارائه ساالنه هزینه
 0,101 هزینه با توان می بندر در برق تولید منبع یک عنوان به سوختی پیل از که معناست بدان اینخواهد داشت و 

 استفاده نمود. وات کیلو/$

طورکه  ) توربین هاي بادي نصب کرد. همان11درشکل (مصر می توان طبق مشخصات ذکر شده  این بندر واقع شده در
 .این منطقه برقرار می باشد ) مشخص است متوسط سرعت باد نسبتا خوبی در10درشکل (

 

 بندر و متوسط باد در میزان حداکثر -10شکل 



 

 بندر مکان نصب توربین هاي بادي در -11شکل 

 دراین مکان ها نصب شده است. است شده ارائه Enron توسط که - مگاواتی 1,5 سريهاي  توربین )11طبق شکل (
 متر 12افزایش سرعت توربین توان خروجی آن افزایش می یابد. سرعت به  ) مشخص است با12شکل ( که در طور همان

 تقریبا ثابت می گردد. این مقدار توان توربین را مشاهده خواهیم نمود و که برسد میزان حداکثرثانیه  بر



 

 توان خروجی  منحنی سرعت و -12شکل 

ثانیه می باشد که بنابراین  بر متر 16,5و  5حداکثر سرعت باد به ترتیب  نشان داده شده است که حداقل و )10شکل( در
 کیلووات 52،560 حدودو  دهد می انجام را کار این OWT مزرعه مگاوات می باشد. 6 و 37,5متوسط توان  حداکثر و

 هزینه با را برق بندر براي پذیر تجدید برق تولید عنوان به OWT از استفاده یعنی این .کند می تأمین سال در برق
 .کند می تأمین کیلووات/دالر 0,121

 

. 

 



 

 سرعت باد منحنی توان و -13شکل 

 .می باشد) 14شکل (هزینه هاي احداث کل پروژه هاي بررسی شده مطابق 

 

 هزینه هاي احداث پروژه -14شکل 



 

 

 هزینه هاي کل یک از عوامل در سهم هر -15شکل 

 درصد توان بندر را تامین خواهند کرد. آنالیز هزینه ها 31,5درصد و توربین هاي بادي  68,5بنابراین پیل هاي سوختی 
نگهداري و هزینه هاي احتمالی  و راه اندازي و تعمیر ، نصب وفاکتور اصلی یعنی هزینه تجهیزات، توسعه چهار اساس بر
با  کیلووات ساعت و گرفته شده است به ازاي هر نظر ) در16هزینه هاي تولید برق درشکل ( گرفته شده است. نظر در

 مقایسه شده است.هزینه هاي برق تولیدي توسط حمایت دولت و بدون حمایت 



 

 کیلوات ساعت بر هزینه هاي الکتریسیته به ازاي دالر -16شکل 

 تن در 80,441. این میزان نشان داده شده است) 17(شکل  میزان کاهش انتشار توسط پیل سوختی و نیروگاه بادي در
 بوده است. NOxسال  کیلوگرم در 133025و  Co2سال براي  کیلوگرم در CO  ،20814سال براي 

 

 میزان کاهش انتشار -17شکل 

 



 

مقایسه  صرفه جویی مورد انتظار در وهزینه هاي جاري تولید شبکه ملی و  )CEem(میزان کاهش انتشار آالینده هاي 
با توجه به حمایت هاي فعلی هزینه هاي برق  این جدول نشان می دهدذکر شده است.  )18شکل ( دربا تولید واقعی 

ه با هزینه هاي واقعی تولید مقایس تن وجود دارد و در 77,67تن تا  31,06امکان حرکت به سمت بندر سبز با توجه به 
دالر وجود  4826760دالر تا  832200هزینه که از  گونه هزینه اضافی وجود ندارد و با توجه به صرفه جویی در هیچبرق 

 رد طرح کامال اقتصادي می باشد.دا

 

 

 میزان کاهش انتشار اتصال به شبکه ملی و صرفه جویی درهزینه در -18شکل 

مگاوات ایجاد  20ظرفیت  پیل سوختی با 20مگاوات ترکیب با  37,5توربین بادي با ظرفیت   25این طرح  واقع در در
هزینه هاي  کیلووات ساعت و دالر بر  0,101وبه مقدار کمتر  تینتایج نشان می دهد هزینه هاي پیل سوخ شده است و

 آینده با نتیجه با توجه به اینکه در کیلووات ساعت می باشد. در بر دالر 0,125برابر با توربین هاي بادي به نسبت بیشتر و
با توجه به حمایت هاي دولت   و محیط زیست انجام خواهد شد جانب سازمان هاي حمایت از هایی که از توجه به فشار

 .را دارد امکان تبدیل شدن به یک بندر سبز از تولید برق ملی بندر

 

 

 

 



 النسیا در اسپانیا و مطالعه بندر-6

به افزایش یابد براي تامین  ها رو روند بنادر به سمت اتوماسیون و افزایش استفاده از برق باعث شده تا تقاضاي دیماند آن
پذیر می باشد که در سیاست هاي  ی از راه هایی که باید به کار برده شود استفاده از انرژي هاي تجدیدبرق این بنادر یک

 دولت اسپانیا مشهود می باشد.

آلودگی که ناشی از کشتی هاي داخل بندر می باشد عدم رضایت  ها باعث شده است که سرو صدا و نزدیکی بنادر به شهر
بنادر می باشند نیاز دارند براي تامین برق خودشان به برق متصل به شبکه  هایی که درساکنین را ایجاد نماید. کشتی 

درصد انرژي  37گزارش معتبر ذکر شده است حدود  ) متصل شوند. درon shore power supply (OPS)یعنی ( 
 2016شی که در سال یک گزار هاي کمکی که از سوخت دیزل کشتی استفاده می کنند بهره می برند. در سایت از موتور

 .به برق نیاز دارندساعت گیگاوات  50 تهیه شد بیانگر این می باشد که بنادر اسپانیا بیش از

گیگـاوات   3543کل اروپا حـدود   پتانسیل برق ساحلی در 2015سال  در ECOFYS اساس گزارش منتشر شده توسط بر
طبـق   گیگاوات ساعت می باشد. بر 52بنادر اسپانیا اساس همین گزارش پتانسیل  می باشد. که بر 2020سال  ساعت در

کمسـیون اروپـا بـا عنـوان اسـتراتژي       قوانین تصویب شده جهت حرکت به سوي تولید کربن کم و اهداف تعیین شده در
ن قسـمت  ایـ  پذیرشـده اسـت. در   نقل اهمیت ویژه اي به نقش انرژي هاي تجدید قدرت پاك براي حمل و پایی جهتارو

 بندر والنسیا مورد تحلیل قرار گرفته شده است. پذیر (باد، خورشید وموج) در هاي تجدیدده از انرژي پتانسیل استفا

 ها می باشند. ها ماشین آالت و موتور که بیشتر آن .) آمده است19شکل ( مصرف انرژي الکتریسته بندر والنسیا در

 

 والنسیا بندر مصرف انرژي الکتریسته در -19شکل 

  

گیگاوات  350گیگاوات ساعت بوده است که حدود  425کل انرژي مصرفی بندر  2016سال  منتشر شده درطبق آمار 
، اجتماعی و تاثیرات محلی منابع زیر ست. با توجه به شرایط زیست محیطیساعت آن از انرژي هاي فسیلی تامین شده ا

 نظرگرفته شده است. براي تهیه برق در



 انرژي بادي -1-6

 هاي بندر به خاطر تردد هاي دریایی امکان نصب توربین هاي بادي به صورت زیاد وجود ندارد ولی درتمام قسمت  در
 نظر گرفتن شرایط می توان توربین هاي بادي را نصب نمود. مناطق با در برخی از

 

 Ocean thermal energy conversion (OTEC)تبدیل انرژي گرمایی اقیانوس  -2-6

عمق اقیانوس ها و گرماي آب سطحی می توان با استفاده از تکنولوژي هاي  دما بین سرماي آب دربا استفاده از اختالف 
بیشتر براي سواحل  پیشرفته الکتریسیته تولید نمود. البته به لحاظ قیمت این تکنولوژي مناسب براي بنادر نمی باشد و

 به کار می رود.

 Marine current energyانرژي جاري دریایی  -3-6

طریق مبدل ها مانند توربین به برق تبدیل می  این انرژي از ن انرژي شامل استفاده از انرژي جنبشی دریا می باشد وای
 بنادر قوي نیستند این منبع نیز کاربرد زیادي ندارد.اینکه جریانات زیردریایی نزدیک  گردد با توجه به

 

 مد  انرژي جزر و -6-4

 از لحاظ قیمت مناسب باشند براي کاربرد در مد می باشد. اگر این فناوري ها ر واین انرژي ناشی از نیروي گرانش جز
 مد ندارد. این حال بندر والنسیا پتانسیل مناسبی براي جذب و بنادر مناسب می باشند ولی با

 

 انرژي باديبررسی  -5-6

مگاوات براي تامین انرژي  14,4توربین بادي به ظرفیت مجموع  3اساس پتانسیل سنجی انجام شده امکان نصب  بر
 درصد از نیاز بندر والنسیا تامین می گردد.  50، که با این مقدار ات ساعت انرژي سالیانه وجود داردمگاو 26625

 .صب توربین هاي بادي مشخص شده است) سه مکان ن20شکل ( در



 

 مکان قرارگیري توربین هاي بادي -20شکل

 

 مشخصات سه توربین بادي -21شکل 

 توربین بادي ذکر شده است. 3مشخصات مربوط به  21شکل  در



 بررسی سیستم فتوولتاییک -6-6

کیلووات انرژي  700پنل خورشیدي با ظرفیت با ظرفیت تقریبا  2952) امکان نصب 22بنابر برآورد اولیه طبق شکل (
را رفع  نیازهاي بندر بخشی دیگر ازسال تولید می کند که می تواند  مگاوات ساعت انرژي در 1600وجود دارد که تقریبا 

 نماید.

 

 والنسیا بندر هاي خورشیدي در مکان هاي نصب پنل -22شکل 

 

 )wave energy convertersانرژي موج دریا ( استفاده از -7-6

 دیگري ازانرژي موج دریا وجود دارد که با استفاده از انرژي هاي موج دریایی می توان بخش  نهایت امکان استفاده از در
از تکنولوژي هاي زیر براي تامین برق می توان  Wave Energy Converters (WECs) برق بندر را تامین نمود.

 استفاده نمود.

1-Overtopping devices (OTD)- دستگاه هاي اضافه بار 

Wave activated bodies (WAB) 

Oscillating water column (OWC) 



 

 

 انرژي امواجپتانسیل سنجی  -23شکل 

مگاوات ساعت درسال  3000با توجه به پتانسیل سنجی انرژي امواج که صورت گرفت امکان تولید میزان انرژي حدود 
مگاوات ساعت  31000پذیر را فراهم نمود حدود  بنابراین اگر بتوان منابع مالی براي تولید انرژي هاي تجدید وجود دارد.

 پذیر فراهم نمود. را می توان از انرژي هاي تجدید حدود نیمی از تقاضاي بندر انرژي در

 

 



 بنادر با فناوري هاي نو در ستیز طیمح بهبود -7

 

در  منسیز یخشک هیادامه دارد که عبارتند از: منبع تغذ يابتکار ياز نمونه ها یبا برخ یطیمح ستیز يها شرفتیپ
) دینیرا بب )24( ریآلتونا (تصو-هامبورگ  

 

تغذیه خشکی زیمنسمنبع  -24شکل   

 ) دینیرا بب )25( ریدر سوئد (تصو منسیز eHighway ستمیس

 

 

 منسیز eHighway  -25شکل



 

 یانیبنادر کمک شا يهوا تیفیبه ک دیبا Duisportدر  منسیز ونیکام کپارچهی يمانند راهنما يابتکار يپروژه ها ریسا
 کند.

در  دیبا نیبه هم مرتبط هستند و بنابرا یو تعرفه ها) همگ ستیز طی(مح نیو قوان يانرژ ي، بهره وررهایدپذیتجد ادغام
را دنبال  يانتخاب شده توسط مقام بندر کیجهت استراتژ دیانتخاب شده با ریجامع با هم برخورد شود. مس کردیرو کی

 شود. یبانیپشت مشخص یاتیو عمل ییبرنامه اجرا کیتوسط  دیکند و با

 يبرا زی، بلکه گنجاندن به موقع کارکنان مسئول نحیصح زاتینشان داده است که نه تنها تجه منسیدر ز یجهان تجربه
 تیها اهم آن ياقتصاد تیموفق يدر بنادر برا ریپذ دیتجد يو انرژ ی، برق رسانجهیاست. در نت يدر پروژه ضرور تیموفق

 خواهد داشت. يا ندهیآفز
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