
 سازی مصرف انرژیبهینه

 مقدمه

 ايفا ملت هر سياست اقتصاد و در اساسي نقش انرژي عامل جهاني، جامعه افزون روز تحوالت و پيچيدگي دليل به اخير سالهاي در

 هر اقتصادي سياسي قدرت و ثبات حفظ اركان اصلي از مناسب استراتژي اتخاذ و انرژي بخش دورنماي دقيق پيگيري و كندمي

 هشدار را انرژي مختلف منابع مصرف در سازي بهينه طرح يك ضرورت وجود بازرگاني و اقتصادي شرايط امروزه،  ت.اس كشور

 كشور هر معيارهاي از يكي واقع در و است كشور انرژي عمده كنندگان مصرف از اينكه صنايع به توجه با ميان اين در. دهدمي

 است. برخوردار ايويژه اهميت از آن توسعه و بهبود و بخش اين به خاص توجه است، آن صنايع توسعه پيشرفت و به وابسته

جويي انرژي مورد توجه قرار گرفت به طوريكه در مقطع زماني موضوع صرفه 07از زمان شروع اولين بحران نفتي در آغاز سالهاي دهه 

احساس مسئوليتي جدي در مصرف بهينه انرژي و در راستاي عدم وابستگي به نفت كشورهاي صادر كننده نفت  07و  07سالهاي 

به سفارش سازمان  ISOميالدي سازمان سازمان  9772ئله حمايت از محيط زيست ايجاد شد. از سال )اوپك(، افزايش راندمان آن و مس

UNIDO  و با همكاري موسسات استاندارد كشورهاي پيشرفته نظيرANSI  وABNT المللي سيستم مديريت تدوين استاندارد بين

ند منمايد و به صورت نظامهاي مديريت انرژي را تشريح ميستمرا آغاز نمود. اين استاندارد الزامات مرتبط با سي ISO50001انرژي 

 نمايد.سازد و در بهبود مصرف انرژي نقش اساسي ايفا ميهاي مختلف انرژي توانمند ميها را درخصوص مديريت مصرف حاملسازمان

 

  سازی مصرف انرژیضرورت بهینه

كه از  ،اتخاذ و بكارگيري روش ها و سياست هايي در مصرف درست انرژي است، انتخاب الگوها و از بهينه سازي مصرف انرژي منظور

با عنايت به اقتصاد تك  نقطه نظر اقتصاد ملي مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژي و ادامه حيات و حركت را تضمين كند. 

مهمتر اتالف بي رويه آن، لزوم تالش همگاني در محصولي و متكي بر درآمدهاي نفتي و سرانه مصرف باالي انرژي در كشور و از همه 

وري و بهينه سازي مصرف انرژي به عنوان يك نياز و ضرورت ملي كامالً مشهود است. قدر مسلم هيچ كس نمي تواند منكر جهت بهره

هر دهه به دو برابر  ميزان مصرف انرژي در جهان در .نقش و جايگاه اساسي انرژي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها شود

درصد  25، روند مصرف انرژي در جهان به ميزان 9792تا سال  9772و پيش بيني شده است كه طي سال هاي  افزايش مي يابد

 اي مثل ايرانرهاي در حال توسعهافزايش خواهد يافت. جالب توجه اينكه در اين چشم انداز بيشترين ميزان مصرف انرژي به كشو

 .اختصاص دارد

مهمترين عواملي كه در اين خصوص مزيد بر علت شده و موجب شده تا سرانه مصرف و اتالف انرژي در كشور ما چنين روند وحشتناكي 

به خود بگيرد، را مي توان به صورت زير برشمرد: اتكا به روش هاي سنتي، استفاده از فناوري هاي قديمي در صنايع، عدم اصالح و 

واني و ارزان بودن قيمت سوخت و منابع فسيلي )به نحوي كه قيمت آب معدني از سوخت مصرفي در كشور نوسازي ساختار قديمي، فرا

بيشتر است!(، نبود فرهنگ بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي، عدم اطالع رساني و آموزش هاي مناسب، عدم آگاهي و آشنا نبودن 

... همگي از جمله داليل افزايش سرانه مصرف و اتالف بي رويه انرژي در كشور  غالب افراد با مديريت بهره وري و بهينه سازي انرژي و

 .به شمار مي روند

 : عالوه بر بار اقتصادي عوامل ديگري نيز وجود دارد كه ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي را مي رساند

 .استفاده بي رويه از انرژي هاي فسيلي كه باعث افزايش آلودگي محيط زيست مي شود .2

 باال بودن رشد جمعيت و نياز به تقاضاي بيشتر انرژي .9

 محدوديت منابع انرژي به دليل تجديدناپذير بودن آن .3

 رشد باالي مصرف انرژي به دليل الگوي ناصحيح مصرف انرژي .5

 عدم وجود سيستم بازيافت انرژي .2

 وجود صنايع و كارخانجات فرسوده .6



 متكي بودن اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي .0

 گازهاي گلخانه اي و باران هاي اسيديافزايش  .0

 

 :انرژی مصرف سازی بهینه در اساسي اصل سه

 :برد نام ذيل صورت به توان مي را انرژي مصرف سازي بهينه در اساسي اصل سه

 از جلوگيري حرارت انتقال سطوح كردن تميز حرارتي، منابع و ها لوله كاري عايق مانند انرژی: اتالف از جلوگیری .2

 تبخيرآب

 حرارت يا هوا بخار، آب، نشت از جلوگيري مانند انرژی: نشت از جلوگیری .9

فتوسل  هوشمند، هاي ترموستات از استفاده فشار، دما، مناسب تنظيم مانندغیرمنطقي:  استفاده و اسراف از جلوگیری .3

 فرآيندهاي از استفاده بخار، و حرارت بازيافت باال، راندمان با تجهيزات از استفاده موتور، دور هاي كننده كنترل روشنايي،

 بيشتر راندمان توليد با

 

 مدیریت انرژی:

از منابع انرژي موجود در جهت بهره برداري مؤثر هاي مختلف شود كه در سيستمروشها و اقداماتي اطالق مي مديريت انرژي به مجموعه

ها بدون كاهش كيفيت محصوالت يا خدمات حداقل سازي هزينهبا هدف مصرف صحيح انرژي و حداكثر نمودن منافع يا پذير( )نوع پايان

 شود. مديريت انرژي بايد به اهداف عملي سازمان متصل گردد نه اينكه در يك مسير منفك و جدا افتاده حركت كند.انجام مي

 در رقابت امكان عدم معناي به اين و است گذشته دهة سه الگوي برابر 3 حدوداً موجود صنايع از بسياري مصرفي انرژي ايران در

 .است صنايع اين در ايراني توليدي كاالهاي براي جهاني بازار

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیب مصرف انرژی در کشورهای صنعتي -1شکل

 

 



 
 

 ترکیب مصرف انرژی در ایران -2شکل

 

 

 
 ترکیب مصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه -3شکل

 

 

 انرژی:تر از راههای استفاده منطقي

 پرهيز از مصارف غيرضروري 

 كاهش تقاضاي انرژي مفيد ويژه 

 بهبود بازده 

 بازيافت انرژي 

 استفاده از منابع انرژي تجديدپذير 

 

  نقش بهینه سازی در جلوگیری از رشد فزاینده مصرف فرآورده های نفتي در کشور

 سال گذشته 33درصدی مصرف بنزین در  666رشد 

سال گذشته آهنگ رشد شتابان مصرف را به خوبي مي توان ديد. در حالي كه  32با نگاهي به آمار مصرف پنج فرآورده اصلي نفتي در 

، در 3/32به  2303، در سال 2/20به  2363ميليون ليتر در روز بوده است، اين رقم در سال  0/0تنها  2323مصرف بنزين در سال 

ميليون ليتر افزايش يافته است. البته اين روند صعودي مصرف بنزين كه در سال  02/66گذشته به  و در سال 60/67به  2303سال 

ميليون ليتر در روز رسيده بود، با اجراي طرح كارت هوشمند سوخت و سهميه بندي سوخت متوقف و روند نزولي به  6/03به  2302

كاهش يافت. هرچند  06ميليون ليتر در سال  52/65به  02ين در سال ميليون ليتري روزانه بنز 6/03خود گرفت. بر اين اساس مصرف 

اين طرح تاثير مثبت زيادي در مصرف بنزين داشته است، ولي بررسي آمار مصرف اين فرآورده در سال هاي پس از اجراي طرح همچنان 



قيمت آن موجب شده است تا هر ساله سال گذشته درمقابل سرعت كند  32سير صعودي به خود گرفته است. رشدسرسام آور بنزين در

تامين يارانه آن براي دولت همچون آتشي شده كه  و بخش عمده اي از توان دولت صرف تامين بودجه يارانه اين محصول گرانقدر شود

 بر جان اقتصاد افتاده است.

 درصدی مصرف نفت گاز 424رشد 

و  2323ي را نشان مي دهد. با مقايسه ميزان مصرف روزانه سال سال گذشته در خصوص نفت گاز نيز رشد برق آساي 32آمار مصرف 

 ، مصرف روزانه نفت23درصد رشد داشته است، مي توان به معناي رشد برق آسا پي برد. در حالي كه در سال  595كه بيش از  2300

گاز  كه نشان دهنده اين است كه نفتميليون ليتر رسيده است  07/22ميليون ليتر بوده است، اين ميزان در سال گذشته به  2/20گاز 

رين گاز را به عنوان بزرگتو  پس از بنزين بزرگترين چالش بخش انرژي كشور است، هرچند كه بسياري از كارشناسان هم اكنون نفت

 27گاز در كشور نشان مي دهد كه مصرف اين فرآورده مهم نفتي در مقاطع روند جهشي مصرف نفت چالش پيش رو معرفي مي كنند.

ميليون  26/05، 03و در سال  9/69، 03ميليون ليتر، سال  52گاز روزانه  ، مصرف نفت63ساله رشد چند برابري داشته است. در سال 

روند نزولي به خود گرفته، مصرف اين عامل  02ليتر بوده است كه اين روند تاكنون نيز ادامه دارد و بر خالف بنزين كه در مقطع سال 

 .د رشد را در پيش گرفته استانرژي همچنان رون
درصد رشد كرده  220، 00تا  23نفت كوره نيز از قاعده رشد مصرف مستثني نبوده است، به طوري كه مصرف اين فرآورده از سال 

بررسي  افزايش يافته است. 00ميليون ليتر در سال  72/50به  23ميليون ليتري نفت كوره در سال  0/22است. بر اين اساس مصرف 

ساله اين حامل نيز همانند ساير حامل هاي انرژي جهش هاي بزرگي را نشان مي دهد. در حالي كه مصرف روزانه نفت كوره  27مقاطع 

مصرف نفت كوره با نوسان  00ميليون ليتر رسيده است. اما از سال  59اين رقم به  03ميليون ليتر بود، در سال  3/32، 63در سال 

ساله بعدي يعني  27در مجموع روند رشد سابق خود را ادامه نداده و بر همين اساس ميزان مصرف مقطع هاي بسياري مواجه شده و 

به بعد معكوس شده و مجدداً به روند  06كمتر است، ولي اين روند مجدداً از سال  03ميليون ليتر بوده كه از سال  22/30، 03سال 

 صعودي خود بازگشته است.

 رشد منطقي نفت سفید

 درصد 2/32اخيرتنها  سال 32 ان پنج فرآورده اصلي نفتي مصرف نفت سفيد روند منطقي تري پيش گرفته است، به طوري كه دردر مي

 است.  رسيده گذشته سال در ليتر ميليون 52/20به  23درسال  ينفرآورده انها روز ليتري ميليون25مصرف و است داشته رشد

اين فرآورده با افت و خيزهاي بسياري همراه بوده است و در  نشان مي دهد كه مصرفسال گذشته  32در  سفيد نفت مصرف ررسيب

كاهش پيدا كرده است. بر همين اساس در حالي كه مصرف نفت سفيد در  مقاطعي رشد صورت گرفته در سال هاي پيش به يكباره

ميليون ليتر رسيده  2/22به  03و در سال  0/92به  03، در سال 9/92سال بعد به  27ميليون ليتر در روز بوده است،  25، 23سال 

 است معهذا كاهش مصرف اين فرآورده نيز بر اساس توسعه گاز طبيعي در كشور بوده است  

 درصد رشد داشته است 333مصرف گاز مایع 

كه مصرف  2320سال  گاز مايع نيز از جمله فرآورده هايي است كه مصرف آن رشد بسيار زيادي داشته است. بر اساس آمار موجود از

 27درصد رشد پيدا كرده است.نگاهي به مقاطع  320هزار تن رسيده است،  20/27هزار تن بود، تا سال گذشته كه به  5/9اين فرآورده 

و  00هزار تن در سال  6/2، 60هزار تن در سال  0/2به  20هزار تني آن در سال  5/9ساله مصرف گاز مايع نشان مي دهد كه مصرف 

 افزايش يافته است. 00هزار تن در سال  20/27

با مالحظه رشد مصرف فرآورده هاي نفتي مالحظه خواهد شد كه ادامه اين روند و عدم توجه به اصالح ساختار مصرف و بهينه سازي 

در دستور  مصرف و همچنين موضوع حذف يارانه ها در سالهاي آينده به جاي كاهش مصرف ، واردات كليه فرآورده هاي نفتي را نيز

 كار قرار خواهيم داد .

 کاهش مصرف انرژی نیازمند عزم ملي



ايران دومين صادر كننده نفت در خاورميانه و دومين كشور دارنده منابع گاز در جهان مي باشد . به جرات مي توان ادعا كرد كه اين 

 امر يكي از داليل مهم مصرف بي رويه انرژي در ايران مي باشد . 

نامه هاي پنج ساله نياز به اقدامات زيربنايي و بر قالب در اجتماعي –به منظور دستيابي به اهداف توسعه پايدار و متوازن اقتصادي 

 اساسي تري در سطح دولتي ميتوان اقداماتي نظير موارد مطروحه زير را مطرح نمود .

جهاني فاصله زيادي دارد بخش صنعت ما بايد تحول  صنايع مصرف كننده انرژي ما از جمله خودروسازي با استانداردهاي .2

 پيدا كند و از مصرف توليدات خود بكاهد . 

دولت بايد با اتخاذ استراتژي مناسب سعي كند منابع و امكانات بالقوه را به نحوي هدايت و تنظيم كند كه وابستگي به نفت  .9

ردن گاز طبيعي و يا سوختهاي مايع و جايگزين كردن گاز و نوسانات مربوط به قيمت آن را كاهش دهد . مثالً استاندارد ك

طبيعي به جاي بنزين ، نفت سفيد و نفتگاز كه ضمن صرفه جويي در مصرف در كاهش آلودگي هوا نيز موثر بوده در اين راه 

يد خودروهاي همكاري وزارت صنايع مي تواند كارساز باشد. وزارت صنايع و خودروسازان با به كارگيري فناوريهاي جديد با

 توليدي ) حتي خودروهاي موجود كشور ( را مجهز به سيستمهاي سوخت كم مصرف كنند . 

جمع آوري خودرو هاي فرسوده و توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل شهري و بين شهري كه منجر به كاهش مصرف  .3

 سوخت خودرو خواهد شد . 

وستايي و به كارگيري معماري سنتي و استفاده كمتر از مصالحي چون بازبيني معيارها و ضوابط معماري در مناطق شهري و ر .5

 آهن و شيشه را در بر مي گيرد .  

يكي ديگر از راههاي صرفه جويي زيربنايي ، حمايت از سرمايه گذاريهاي تازه در صنايع پتروشيمي بوده . در ايران ، پتروشيمي  .2

تحول خود را به سرعت مي گذراند . توسعه پتروشيمي در صنعت  يك صنعت بنيادي و در حال تكامل است كه دوران رشد و

نفت يك اصل و يكي از اهداف مهم اقتصادي كشور محسوب مي شود . مهم نيست كه اين هدف را بخش دولتي محقق خواهد 

يدات ما ولكرد يا بخش غير دولتي ، اهميت موضوع در اين است كه ظرفيت توليد مواد پتروشيمي در كشور افزايش يابد و ت

 قابل مقايسه با توليدات پتروشيمي كشورهاي همسايه باشد . 

يكي از راهكارهاي موثر در كاهش مصرف ، سهميه بندي حساب شده از طرف دولت است كه با يك برنامه منسجم و هدفمند،  .6

كت مي كند . اصوالً سهميه نه تنها مشكلي را در پي نخواهد داشت بلكه ساالنه ميليونها دالر از راه صرفه جويي عايد ممل

ميليون دالر صرفه جويي خواهد داشت كه البته در اين خصوص مي توان از طرح موفقيت  677بندي بنزين ، ساالنه بيش از 

 ياد كرد . « توزيع نفت سفيد بر اساس كارت اشتراك » آميز 

 رد توجه قرار گيرد : در راستاي برنامه هاي دولت ، انتظار مي رود در سطح عموم نيز اين نكات مو

قه مصرف كننده و نحوه مصرف كاالها ، عملي مشكل تر از توليد ماشينهاي كم مصرف است . مردم بايد بياموزند كه ئتغيير ذا .2

دهه است در غرب انجام مي شود در  3از انرژي به عنوان يك كاالي باارزش ، استفاده بهينه كنند ، كاري كه نزديك به 

 ر اين رابطه بسيار حائز اهميت مي باشد. حقيقت فرهنگسازي د

تقويت فرهنگ مسئوليت پذيري در مردم مي تواند راه ديگري براي مصرف بهينه باشد . اگر الگوي مصرف بهينه را سر لوحه  .9

از بسياري از تبذيرها و اسرافها جلوگيري مي شود . از  تبذير بيش از هر عامل ديگر ، در  كار خود و ديگران قرار دهيم ،

 فرهنگ قرآني ما به عنوان حرام ياد شده لذا روحانيون و مبلغان ديني در اين خصوص مي توانند نقش مهمي را ايفا كنند . 

آگاهي به مسايل نفتي و نحوه صحيح مصرف در كودكان و نوجوانان ، خود به خود ايجاد نمي شود مگر آنكه بزرگساالن در  .3

دو سطح خانه و مدرسه به ارايه اطالعات و ايجاد اشتياق در اين زمينه بپردازند در اين راه مي توان با ايجاد پرسشهاي متعدد 

 ينده آگاه و تا حدي آنها را نگران ساخت . در ذهن دانش آموزان ، آنها را از آ

آنچه ضروري مي باشد هماهنگ ساختن برنامه هاي دولت با مردم است تا بتوان به الگوي صحيح مصرف دست يافت . هر چند برنامه 

بي ندارد و مردم با هايي در جهت صرفه جويي در امر مصرف انرژي انجام گرفته و مي گيرد متاسفانه اين برنامه ها در سطح عموم بازتا



آن هماهنگ نيستند . لذا بايد صرفه جويي را به عنوان جهاد ملي مطرح و وزارت نفت به صورت ضربتي از كليه وزارتخانه ها استمداد 

 همكاري و همياري همزمان داشته باشد . وزارت نفت مي تواند با داشتن برنامه منسجم تلويزيوني و راديويي در هر هفته وظايف مردم

را با شعار خاص هفته مشخص سازد و بعد از آن ، براي تحقق شعار مذكور همه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ارگانها ، مدارس ، دانشگاه ها 

دست در دست هم ، مجري و پشتيبان آن باشند . اين مهم برآورده نمي شود مگر آنكه به صورت يك باور ديني با ياري روحانيان و 

 ميان مردم در آمده و به بار بنشيند .  امامان جمعه ، در

 :سخن آخر

 منابع اتمام نهايت در كاهش و به رو فسيلي انرژيهاي مصرف. باشدمي هركشور توسعه براي ضروري عوامل مهمترين از يكي انرژي

 و آب تغييرات و هوا آلودگي عامل مهمترين سوختهاي فسيلي، خصوص به انرژي، مصرف ديگر طرف از .بود خواهد آنها ذخاير و

 پايدار توسعه در مهم هدف يك عنوان به همواره اقتصادي توسعه فرآيند انرژي در از بهينه استفاده دليل همين به .ميباشد هوايي

 نيز و انرژي انتقال و تبديل فرآورش، فرآيندهاي و منابع از بهرهبرداري روشهاي بهبود و سازي با بهينه امر اين .است بوده مدنظر

 بكارگيري و جديد تكنولوژيهاي يا و تجهيزات به انرژي، دستيابي مديريت اهداف تحقق .ميباشد پذير امكان انرژي، اجراي مديريت

 تأثير بر بدون زائدات انرژي، هايهزينه رساندن حداقل به نهايتا   داشت،كه خواهد همراه به را سازمان سراسر انرژي در مطلوب حد

 تجديدناپذير منابع از صيانت منظور به ديگر سوي از .دارد پي در را محيطي زيست اثرات رساندن حداقل به نيز و توليد و كيفيت

 در خصوص به .باشند كوشا آنها حفظ در بايد جامعه افراد ميباشد، هم نسلهاي آينده به متعلق كه آنها از بهينه استفاده و انرژي

 مكانيزمهاي و آموزشي هايبرنامه استانداردسازي، جمله، از اقداماتي اجراي و انرژي مميزي و واحد مديريت ايجاد با صنعت بخش

 باال بازدهي با و انرژي منابع از بهينه و منطقي استفاده در موثري گام ميتوان تشويقي برنامههاي نيز و انرژي مديريت مالي براي

 .برداشت

 
 


