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چکیده
لزوم مدیریت مصرف انرژی در طرف عرضه و تقاضای انرژی و تأثیر آن در ارتقای كارایی انرژی بر كسی پوشیده نیست 
و فاصلۀ شاخص های مهم ارزیابی مصرف انرژی در كشوری مانند ایران با سطح استاندارد جهانی خود مبّین این موضوع  
اهمیت ویژه ای برخوردار است.  از  را اصالح كند  نهایی  اعمال سیاست هایی كه رفتار مصرف كنندۀ  این میان،  است. در 
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی یكی از مهم ترین قوانینی است كه شامل سیاست ها و برنامه های غیرقیمتی است كه 
مقالۀ  در  دارد.  آلودگی  كاهش  و  انرژی  مصرف  میزان  كاهش  انرژی،  سیستم  كارایی  افزایش  در  بسزایی  نقش  آن  اعمال 
حاضر، جایگاه ایران ازنظر میزان شدت انرژی و روند تغییرات آن در جهان، الزامات اجرایی قانون اصالح الگوی مصرف 
انرژی، ابعاد و رویكرد های اجرایی این قانون با هدف كاهش شدت انرژی به تفصیل بررسی شده است. در پایان، تأثیر 
تحقق كامل این قانون بر شدت مصرف انرژی ارائه شده است. به عنوان یک نتیجۀ اساسی، اصالح الگوی مصرف انرژی 
در بخش های مختلف، ارتقای سطح فناوری  های حوزۀ انرژی و اعمال راهكارهای تشویقی و تنبیهی پیش بینی شده در قانون 

مذكور می تواند تأثیر چشمگیری در كاهش شدت انرژی كشور داشته باشد و به افزایش بهره وری كمک كند.

واژگان کلیدی: سیستم انرژی، شدت انرژی، قانون اصالح الگوی مصرف )1770(، کارایی انرژی. 

مقدمه

به طور كلی بررسی تأثیر اجرای سیاست ها و برنامه  های حوزۀ 
اثربخشی  میزان  اندازه گیری  در  مهمی  نقش  انرژی،  مدیریت 
انرژی  سیستم  در  انرژی  كارایی  شاخص  های  ارتقای  و  آن ها 
مدل  های  روی  بر  گسترده ای  مطالعات   

ً
اخیرا دارد.  كشوری  هر 

گرفته  صورت  دنیا  در  انرژی  مدیریت  كالن  سیاست  های  اعمال 
است. گریفیتس مطالعه ای دربارۀ بررسی و ارزیابی سیاست های 
انرژی در خاورمیانه و شمال آفریقا انجام داده است. این مطالعه 
انرژی را در چارچوب عوامل  ارزیابی و چشم انداز سیاست های 

 Griffiths,( می دهد  نشان  اجرا  و  سیاست گذاری  تأثیرگذار 
انرژی  پیرامون مدیریت  و همكاران  تایلوک  نیز،  پیش تر   .)2017
تحت سیاست و فناورِی غیرقابل اطمینان )در شرایط عدم اطمینان 
سیاست و فناوری( مطالعه ای انجام داده اند كه در آن با استفاده از  
یكرویكرد تصادفی چندشاخصه به كاربران این امكان را می دهند 
را  فناوری  عملكرد  به  مربوط  مختلف  طرح های  اولویت  های  تا 

 .)Tylock et al., 2012( ارزیابی كنند
انرژی  تقاضای  مدیریت  دربارۀ  پژوهشی  همكاران  و  واندرشورن 
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تحلیل مقایسه ای مصرف انرژی داخلی در سطح روستایی در مناطق 
و  منطقه ای  تغییرات  به  باتوجه   دشت،  و  تپه  از  پر  مناطق  و  ساحلی 
فصلی، پرداختند )Ramachandra et al., 2000(. مونازینگ دربارۀ 
مدیریت كارآمد انرژی در كشورهای درحال  توسعه تحقیق كرد و بر 
كید  تأ تحلیل سیاست ها  و  انرژی  ملی یك پارچۀ  برنامه های  اهمیت 
كرد )Munasinghe, 1992(. همچنین در ایران، امید و همكارانش 
تحقیقی درخصوص الگوی مصرف انرژی و معیار انتخاب ساختمان 
سبز در ایران، با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، انجام دادند. آنان در 
این مقاله، درجۀ كارایی فنی و كارایی مقیاسی )وزنی( ساختمان های 
سبز منتخب در ایران را بررسی و فرایند صحه گذاری داده های انرژی و 
فواید سبز بودن را تشریح كردند )Omid et al., 2011(. صادق زاده 
نیز در مطالعه ای به بررسی برنامۀ بهره وری انرژی برای زیربخش های 
ساختمان پرداخت و جریان انرژی را، از نقطه ای كه انرژی نهایی به 
مشتری تحویل داده می شود تا نقطه ای كه انرژی مفید وجود دارد، و 
 )Zadeh, 2007( خدمات انرژی ای كه ارائه می شود، بررسی كرد
مبینی دهكردی و حوری جعفری وضعیت نامطلوب شدت انرژی در 
كشور و مصرف بی رویۀ حامل  های انرژی را ترسیم كردند و بر اهمیت 
الگوی  اصالح  رویكرد  با  كشور  انرژی  جامع  طرح  اجرای  لزوم  و 
مدیریت  كالن  راهبرد های  همچنین  كردند.  كید  تأ انرژی  مصرف 
عرضه و تقاضای انرژی را بر مبنای ساختار سیاسی ـ اقتصادی كشور 

ارائه كردند )مبینی دهكردی و حوری جعفری، 1389(. 
جامع تری  بررسی  است  ضروری  باال،  مطالعات  باتوجه به 
صورت  كشور  در  انرژی  حوزۀ  برنامه  های  و  سیاست ها  درخصوص 
گیرد و تأثیر اجرای آن ها بر شاخص های كالن انرژی مطالعه شود. در 
این خصوص، قانون اصالح الگوی مصرف انرژی از مهم ترین قوانین 
الزامات  حاضر  مقالۀ  در  كه  است  كشور  در  انرژی  مدیریت  حوزۀ 
اساسی و تأثیر اجرای صحیح آن در سیستم انرژی كشور بررسی شده 
است. در این مقاله، در بخش های یک و دو، به ترتیب بیان مسئله و 
جایگاه  سه،  بخش  در  سپس،  شده   تشریح  پژوهش  انجام  ضرورت 
انرژی  كارایی  و  انرژی  مصرف  شاخص های  ازنظر  جهان  در  ایران 
بررسی شده و در بخش چهار الزامات قانون اصالح الگوی مصرف، 
رویكردها و ابعاد اجرایی این قانون به طور كامل تحلیل شده است. 
در بخش پنج، سیاست ها، برنامه ها و راهكارهای اجرایی الزم برای 
تحقق هرچه بهتر اهداف این قانون و تأثیر اجرای آن ها بر شدت انرژی 

بررسی شده و در انتها نتیجه گیری شده  است.

1. بیان مسئله

با عنایت به محدودیت منابع فسیلی و مسائل زیست محیطی مطرح 
در  سیاست گذاری ها  درخصوص  وسیعی  تحقیقات  امروزه  جهان،  در 
مصرف  الگوی  تغییر  و  انرژی  بهینه سازی  بهره وری،  مصرف،  عرصۀ 
به  توسعه یافته  انرژی در سراسر جهان صورت گرفته است. كشورهای 
سرعت درحال پیاده سازی راهكارهای موجود و ارائۀ روش های جدید 

بخش  در  انرژی  مدیریت  مختلف  سیاست های  آن ها  دادند.  انجام 
مصرف  فرهنگ  كه  دادند  نشان  و  كردند  بررسی  را  اروپا   حمل ونقل 
بخش  این  انرژی  مدیریت  در  چشمگیری  تأثیر  سوخت  قیمت  و 
پژوهش  همكاران  و  كای   .)Vanderschuren et al., 2010( دارد 
طریق  از  مكانیكی  تولید  صنعت  در  انرژی  مدیریت  دربارۀ  مشابهی 
توسعۀ معیار )صحه گذاری( انرژی چند هدفه1 انجام داده اند. ایشان 
میزان  به  حداقل  انرژی،  مدیریت  روش  های  اعمال  با  كه،  دریافتند 
21/3 درصد پتانسیل صرفه جویی انرژی در بخش صنعت وجود دارد 
پژوهشی  و همكاران  در همین موضوع، چن   .)Cai et al., 2017(
مقایسه ای  آنالیز  و  تجدیدپذیر  انرژی  توسعۀ  سیاست های  پیرامون 
SWOT )نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها( برای ترویج 
انرژی  های تجدیدپذیر در ژاپن، كرۀ جنوبی و تایوان به انجام رساندند. 
این پژوهش پتانسیل گسترش انرژی  های تجدیدپذیر را در كشور های 
مزبور شناسایی كرد و لزوم همكاری روزافزون این كشورها در بخش 
از  پس  دوران  در  را،  انرژی  جهانی  بازار  در  رقابت  و  داخلی  انرژی 
 .)Chen et al., 2014( پررنگ تر ساخت فوكوشیما،  اتمی  حادثۀ 
در  انرژی  بهره وری  اندازه گیری   و  سیاست ها  دربارۀ  مطالعه ای  تاناكا 
بخش صنعت انجام داد. وی با بررسی بیش از سیصد سیاست كه در 
كشور های مختلف اجرا شده بستری برای تحلیل سیاست  های افزایش 
و  كای   )Tanaka, 2011( كرد  فراهم  صرفه جویی  و  انرژی  كارایی 
مرزهای  شامل:  شهری  مرزهای  از  نوع  چهار  مطالعۀ  به  همكارانش 
اداری شهری، مرزهای منطقه ای شهری، مرزهای ساخته شدۀ شهری و 
زیرمجموعه های شهری پرداختند و انتشار شهری گاز دی اكسیدكربن 

.)Cai and Zhang, 2014( را در چین بررسی كردند
مختلف  سیاست  های  دربارۀ  مشابهی  مطالعات  اروپا  در 
مدیریت انرژی انجام شده، ازجمله كالدو و دیاز كه تحقیقی دربارۀ 
دادند.  انجام  اسپانیا  در  انرژی  نهایی  كاربران  بهره وری  سیاست های 
هدف ایشان تحلیل بهره وری مؤثر و اقتصادی صرفه جویی انرژی بر 
اساس برنامۀ عملیاتی صرفه جویی و بهره وری انرژی سال 2008  تا 
2012 در اسپانیا بود. تحقیق ایشان نشان داد كه بخش های ساختمان 
در  انرژی  بهره وری  چشم انداز  در  را  اهمیت  بیشترین  و  حمل ونقل 
نیز  و همكاران  آنگ   .)Collado and Diaz, 2017( دارند  اسپانیا 
آثار مالی سیاست های تغییرات اقلیمی و انرژی انگلستان را بر مشاغل 
صنعتی و تجاری بررسی كردند )Ang et al., 2016(. بخش انرژی 
انرژی در  بهره وری  بهبود  دربارۀ  اوک ریج2 تحقیقی  آزمایشگاه ملی 
آمریكا انجام داد. در این مطالعه، راه های پیشنهادی دپارتمان انرژی 
بررسی   1990 دهۀ  در  انرژی  بهره وری  بیشتر  بهبود  برای  آمریكا 
شده است )Hirst, 1991(. راماچاندرا و همكارانش دربارۀ الگوی 
به  و  كردند  تحقیق  هند  كارناتاكای  استان  در  داخلی  انرژی  مصرف 

1. Multi-objective Energy Benchmark

2. Oak Rich
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در این زمینه اند. كشورهای درحال  توسعه نیز كمابیش در این مسیر گام 
تحقیقات  انرژی،  عظیم  ذخایر  داشتن  به سبب  ما،  كشور  در  نهاده اند. 
باتوجه  به  لیكن  می رود.  پیش  به كندی  زمینه  این  در  پروژه ها  اجرای  و 
ذخایر روبه اتمام انرژی و نیاز به ذخیره سازی آن برای نسل  های آینده، در 
این پژوهش ابعاد و رویكرد های مناسب كاهش شدت انرژی در كشور، 
كه در شرایط بسیار نامطلوبی به نسبِت استانداردهای جهانی قرار دارد، 
بر اساس اعمال سیاست ها و برنامه  های قانون اصالح الگوی مصرف 
انرژی، بررسی و تحلیل شده است. بر این مبنا، مسئلۀ اصلی وضعیت 
شاخص  های ارزیابی سیستم انرژی كشور در مقایسه با وضعیت جهانی 
و نقش اجرای قوانین مرتبط ازجمله قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 
در بهبود شاخص های مزبور است. ذكر این نكته ضروری است كه این 
تحلیل با سه رویكرد ذیل قابل بررسی است. گفتنی است كه رویكرد اول 

كید این پژوهش است:  مورد تأ

و  مدیریت  برای  مفهومی  مدل  یک  ارائۀ  و  معرفی  اول:  رویكرد 
اصالح الگوی مصرف به منظور كاهش شدت انرژی؛ 

رویكرد دوم: معرفی و ارائۀ یک مدل كالن برای مدیریت عرضه و 
تقاضای انرژی؛

رویكرد سوم: بررسی چارچوب اجرایی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی.

2. ضرورت پژوهش

دقیق  بررسی  مقدمه،  بخش  در  اشاره شده  مطالعات  اساس  بر 
در  انرژی  تقاضای  و  عرضه  مدیریت  مهم  راهبرد های  و  سیاست ها 
كشور ضروری است. در همین راستا، مدیریت جامع انرژی و اصالح 
الگو های مصرف در كلیۀ زیربخش های اقتصادی ـ اجتماعی عواملی 
ششم  برنامۀ  سیاست  های  تحقق  درجهت  تعیین كننده  و  اساسی 
بود )اهداف  1404 خواهند   اهداف سند چشم انداز 

ً
توسعه و متعاقبا

تولیدكنندۀ  اولین  جایگاه  در  ایران  قرارگرفتن   :1404 چشم اندار  سند 
تولیدكنندۀ  از لحاظ ارزش، دومین  پتروشیمی در منطقه  محصوالت 
سومین  جهانی،  بازار  تقاضای  از  درصد   7 ظرفیت  با  پک 

ُ
ا در  نفت 

جهانی  تجارت  از  درصد   10 تا   8 سهم  با  جهان  در  گاز  تولیدكنندۀ 
در  گاز  و  نفت  فناوری  اول  جایگاه  دارای  گازی  فراورده  های  و  گاز 
 اجرای صحیح قانون اصالح الگوی مصرف انرژی به 

ً
منطقه(. طبیعتا

شمارۀ 1770، از عوامل مهم در تحقق چشم انداز بیست سالۀ انرژی 
كشور محسوب می شود. روح حاكم بر این قانون حمایت برای توسعۀ 
شركت  های  توسعۀ  انرژی،  مصرف  بهینه سازی  نوین  فناوری  های 
و  تشویقی  سیاست  های  اعمال  آن ها،  از  حمایت  و  انرژی  خدمات 
تنبیهی در بخش  های مصرف كنندۀ نهایی، پیاده  سازی سیستم مدیریت 
انرژی،  مصرف  استاندارد های  و  معیارها  اجرای  و  تدوین  انرژی، 
مدیریت  هدف  با  گسترده  اطالع رسانی  و  فرهنگ سازی  و  آموزش 
از  استفاده  با  بازده  و  كارایی  افزایش  ازطریق  انرژی  شدت  بهبود  و 
فناوری   های نوین است )قانون اصالح الگوی مصرف، 1389(. بر این 

اساس، بررسی سیاست ها و برنامه  های قانون اصالح الگوی مصرف 
انرژی، نقش متولیان اجرایی، الزامات و تأثیر اجرای قانون مزبور در 
آن  به  حاضر  پژوهش  در  كه  است  ضروری  انرژی  بهره وری  افزایش 

پرداخته شده است.

3. روند شدت مصرف انرژی در ایران و جهان

در شكل 1، سیستم مرجع انرژی در كشور نشان داده شده است. 
در  انرژی  اولیۀ  كه مالحظه می شود، عمده حامل  های  همان گونه 
وابستگی  معنی  به  امر  این  داده اند.  تشكیل  گاز  و  نفت  را  كشور 
عرضۀ  سیستم  است.  گاز  و  نفت  به  كشور  انرژی  سیستم  مطلق 
تبدیل،  فرآورش،  استخراج،  فرایند های  مجموعه  ازیک سو  انرژی 
را  تقاضا  بخش  ازسوی دیگر،  و  نهایی  حامل  های  توزیع  و  انتقال 
دربر می گیرد كه شامل زیربخش های خانگی، تجاری،  حمل ونقل، 
خانگی،  بخش  در  انرژی  مصرف  می شود.  كشاورزی  و  صنعت 
صنعت،  حمل ونقل و نیز تلفات انرژی در مسیر تولید، فرآورش، 
تولید  با  قیاس  1394، در  انرژی طی سال  توزیع  و  انتقال  تبدیل، 
اولیه، حجم باالیی را دربر می گیرد كه بی شک باید با ارتقای سطح 

فناوری و تغییر رفتار مصرف از هدررفتن انرژی كاست. 
ارزیابی سیستم مرجع انرژی از لحاظ میزان مصرف با شاخص 
شدت مصرف انرژی سنجیده می شود كه متأسفانه در ایران حدود 
چهار برابر متوسط جهانی است و در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار 
دارد. شدت انرژی1 عبارت است از میزان مصرف انرژی )اولیه یا 
 
ً
نهایی( برای دستیابی به یک واحد تولید ناخالص داخلی كه عمدتا
با واحد بشكه نفت خام به میلیون ریال برحسب قیمت  های ثابت 
یا جاری بیان می شود. شدت انرژی نشان دهندۀ چگونگی عرضۀ 
انرژی در هر كشور و مشخصه ای از بهره  وری ساختار اجتماعی، 
مفهوم  به  باال  انرژی  شدت  است.  كشور  آن  اقتصادی  و  فناوری 
اجتماعی یک كشور  و  اقتصادی  در ساختار  انرژی  كه  است  این 
به صورت كارا استفاده نمی شود و ازسوی دیگر، نشان دهندۀ وجود 
تعریف  اساس  بر  انرژی است.  باالی صرفه جویی  بسیار  پتانسیل 
پایین بودن  یا  و  باالبودن  انرژی،  شدت  شاخص  از  صورت گرفته 
رفتار  فناوری،  سطح  ازجمله  مختلفی  عوامل  به  شاخص  این 
انرژی  شدت  دارد.  بستگی  فرایندها  مدیریت  و  مصرف كنندگان 
 در كشور های پیشرفته و صنعتی و شدت انرژی باال در 

ً
پایین عمدتا

كشور های درحال  توسعه یا غیرصنعتی دیده می شود. طبق داده های 
مؤسسۀ ِاِنردیتا2 و همان طوركه در نمودار 2 نشان داده  شده، در سال 
و  اوكراین  ازبكستان،  روسیه،  كشور های  از  بعد  ایران   ،2015
آفریقای جنوبی دارای باالترین شاخص شدت انرژی در دنیاست 

.)International EnergyAgency, 2016(

1. Energy Intensity

2. Enerdata
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یان انرژی کشور در سال 1394 )مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی، 1394( شکل 1: جر

از  درصد   99 می شود،  مالحظه   1 شكل  در  كه  همان گونه 
حامل های اولیۀ انرژی در ایران نفت و گاز است و این نشان دهندۀ 
از  اندک  استفادۀ  فسیلی،  سوخت  های  به  ایران  شدید  وابستگی 

 عدم تنوع سوختی است.
ً
انرژی  های تجدیدپذیر و نهایتا

با  به شدت  ایران  شاخص های  نیز،  نهایی  مصرف كنندۀ  بخش  در 
استاندارد های جهانی فاصله دارد. در بخش خانگی، به طور متوسط در 
سال، به ازای هر مترمربع 460 كیلووات ساعت انرژی مصرف می شود 
كه متوسط آن در دنیا 160 كیلووات ساعت است )یعنی سه تا چهار برابر 

متوسط جهانی(. در بخش  حمل ونقل، متوسط مصرف در خودروهای 
تولیدی به ازای هر 100 كیلومتر باالی 10 لیتر در سیكل تركیبی )پیمایش 
آن  جهانی  استاندارد  درصورتی كه  است،   برون شهری(  و  درون شهری 
بخش  در  است.  تركیبی  سیكل  برای  لیتر   6 تا   5/5 حدود  در  حداكثر 
صنعت نیز، با ارزیابی میزان مصرف انرژی به ازای واحد تولید، فاصلۀ 
زیادی با استاندار های جهانی مشاهده می شود. در بدترین صنعت كه 
آجر است، 130 درصد باالتر از استاندارد دنیا سوخت مصرف می شود 
غذایی  صنایع  و  پتروشیمی  به نوعی  كه  كشور،  صنایع  بهترین  در  و 

نمودار 1: مقایسۀ کشورهای ده ردیف اول دارای شاخص شدت انرژی باال، بر اساس تولید ناخالص داخلی در جهان برحسب کیلوگرم معادل نفت خام 
)koe/2005$( ,  International Energy Agency, )2016(  2005 به ازای ایجاد یک دالر تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال
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هستند، هنوز 25 درصد با استاندارد جهانی فاصله است. این آمار نشان 
از وضعیت نامطلوب كارایی انرژی در كشور دارد.

قیمت  افزایش  پیش بینی  و  فسیلی  منابع  قریب الوقوع  اتمام 
كنترل  برای  سیاست هایی  و  ضوابط  پیشنهاد  به  را  سیاست گذاران 
و  كمتر  آلودگی  با  منابعی  توسعۀ  به  را  پژوهشگران  و  محیط زیست 
كنونی  انرژی  سامانۀ  با  جانشینی  برای  بالقوه ای  توان  كه   تجدیدپذیر، 
دارند، ترغیب كرده است. در نمودار 2، دسته بندی كشورهای منتخب 
سهم  و  اقتصادی  آزادی  درجۀ  انرژی،  شدت  شاخص  های  اساس  بر 

انرژی  های  تجدیدپذیر در تولید الكتریسیته صورت پذیرفته است.

خصوصیات اصلی كشور های گروه اول شدت انرژی پایین، درجۀ 
انرژی  های  از  الكتریسیته  تولید  باالی  سهم  باال،  اقتصادی  آزادی 
شدت  دوم  گروه  كشور های  اصلی  خصوصیات   تجدیدپذیر، 
تولید  متوسط  سهم  متوسط،  اقتصادی  آزادی  درجۀ  متوسط،  انرژی 
الكتریسیته از انرژی  های  تجدیدپذیر و خصوصیات اصلی كشور های 
گروه سوم شدت انرژی باال، درجۀ آزادی اقتصادی پایین، سهم پایین 
تولید الكتریسیته از انرژی  های  تجدیدپذیر است. متأسفانه ایران در 
فراوان  پتانسیل های  داشتن  مبّین  موضوع  این  و  دارد  قرار  سوم  گروه 

صرفه جویی انرژی در بخش های گوناگون است. 

 نمودار 2: دسته بندی کشورهای منتخب بر اساس شاخص های شدت انرژی، درجۀ آزادی اقتصادی و سهم
یسیته، ]مطالعۀ حاضر[  انرژی های تجدیدپذیر در تولید الکتر

ید و نرخ ارز،  نمودار 3: مقایسۀ شدت انرژی ایران با کشورهای منتخب بر اساس برابری قدرت خر
)International Energy Agency, 2016(  
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انرژی  شدت  و  ساختاری  تولیدی،  اثر  به  انرژی  مصرف  در  تغییر 
افزایش  نتیجۀ  در  انرژی  مصرف  میزان  به  تولیدی  اثر  می شود.  تجزیه 
تولید مربوط می شود به شرطی كه سایر شرایط از قبیل فناوری، میزان 
حوری  و  دهكردی  )مبینی  بماند  باقی  ثابت  مصرف  الگوی  و  كارایی 
می تواند  انرژی  شدت  تحوالت  زمینه،  همین  در   .)1389 جعفری، 
ناشی از تغییر در كارایی مصرف انرژی یا تغییر ساختار اقتصاد باشد. 
چنانچه حجم تولید ناخالص داخلی ثابت باشد و كارایی مصرف انرژی 
باال رود، آن گاه شدت انرژی كاهش می یابد. از سویی دیگر، تغییر در 

ساختار اقتصاد و تولید می تواند باعث تغییر در شدت انرژی شود.
در  انرژی  شدت  باالبودن  برای  می توان  كه  عواملی  از  دیگر  یكی 
آن  تولیدشدۀ  یا خدمات  این است كه كاال  اشاره كرد  بدان  یک كشور 
خود  مشابه  محصوالت  از  پایین تری  ارزش  درنتیجه  و  كیفیت  كشور 
داشته باشند. به عبارت دیگر، دربارۀ پایین بودن كیفیت كاال و خدمات 
در  به كاررفته  فناوری  بودن  درجه  دو  و  قدیمی  به  می توان  تولیدشده 
صنایع، تعمیرات و نگهداری ناكافی و فقدان احساس مسئولیت كافی 
- به علل فرهنگی و اجتماعی - در قبال انجام كار موردنظر اشاره كرد.

هركدام از عوامل مذكور، به علت كاهش بهای واحد تولیدشده، 
نگاهی  با  شود.  منجر  انرژی  شدت  افزایش  به  درنهایت  می تواند 
مصرف  شدت  درزمینۀ  توسعه یافته  كشور های  داده  های  و  آمار  به 
انرژی، مصرف ناكارای انرژی در كشور ما بیشتر به چشم می آید كه 
از مهم ترین علل آن بازده پایین فناوری های تبدیل انرژی و فرهنگ 
تجهیزات،  فرسودگی  به عالوه  است.  انرژی   مصرف  غیرصحیح 
قدیمی بودن فرایند های تولید، بی توجهی به فعالیت  های تحقیقاتی و 
پژوهشی در واحد های صنعتی، استفاده از تجهیزات و لوازم خانگی 
با كارایی كم، فرهنگ ناصحیح استفاده از انرژی در بخش ساختمان 
مهم  عوامل  از  كشور  در  تولیدی  خودرو های  پایین  فناوری  های  و 
مصرف غیرمنطقی انرژی در بخش  های مختلف كشور است )مبینی 

دهكردی و حوری جعفری، 1389(.
انواع  از  استفاده  و  رفاه  سمت  به  مردم  گرایش  با  و  زمان  طول  در 

فناوری  های مدرن، مصرف انرژی افزایش یافته است. لذا روند توسعه 
و رفاه كشورها در طی زمان، عالوه بر كاهش مصرف انرژی به ازای هر 
از پیشرفت جهانی  انرژی ناشی  افزایش مصرف  واحد تولید، گویای 
نمودار  است.  انرژی  مصرف كنندۀ  جدید  فناوری  های  به كارگیری  و 
برابری  اساس  بر  منتخب  با كشور های  ایران  انرژی  مقایسۀ شدت   3
نشان می دهد  مقایسه  این  نشان می دهد.  را  ارز  نرخ  قدرت خرید1 و 
به خود  را  انرژی  كمترین شدت  نروژ  و  انرژی  بیشترین شدت  ایران 
بسیار  بهره وری  از  نروژ  كه  بدین معنی است  این  داده اند.  اختصاص 

بیشتری در مصارف انرژی خود بهره مند است.
برای  خوبی  معیار  می تواند  انرژی  شدت  شاخص  ازآنجایی كه 
نشان دادن میزان مصرف انرژی در بخش  های مولد اقتصادی و همچنین 
میزان رعایت استاندارد های بهینه سازی در صنایع و سایر بخش ها باشد، 
بخش  های  در  انرژی  مصرف  میزان  افزایش  بیانگر  آن  صعودی  روند 
غیرمولد و همچنین بهره وری كمتر در استفاده از انرژی در بخش  های 

مختلف است.
نمودار 4 نشان می دهد كه شدت مصرف انرژی در كشور طی سال های 
 در تمام فرایند های اكتشاف 

ً
گذشته روند روبه رشدی داشته است. تقریبا

و تولید و بهره برداری نفت و گاز، فرآورش و تبدیل، ذخیره سازی، انتقال، 
توزیع و درنهایت مصرف نهایی انرژی تلفات بسیاری شكل می گیرد كه 
یكی از عوامل باالبودن شدت انرژی در كشور است. كاهش این تلفات 
نیازمند پیگیری جدی و همه جانبه در قالب عزم ملی است، به گونه ای كه 
بتوان به نتایج ملموسی دست یافت. بررسی علل باالبودن شدت انرژی 
در كشور نشان می دهد كه پایین بودن سطح فناوری در سیستم انرژی، 
فرهنگ نادرست مصرف، فقدان سرمایه گذاری به موقع در توسعۀ بخش 
انرژی، عدم اجرای به موقع قوانین تأثیرگذار و فقدان مدیریت صحیح از 
عوامل اصلی هستند )مبینی دهكردی و حامد حوری جعفری، 1389(. 
باتوجه به مطالب مذكور، به اجرای قوانین و سیاست  های اصالح الگوی 
انرژی و سرمایه گذاری  بهینه سازی مصرف  و  به منظور كاهش  مصرف 
فرایند های مختلف  و  در تجهیزات  انرژی  كارایی  ارتقای  برای  مناسب 

نمودار 4: روند شدت انرژی در ایران طی سی سال گذشته 
منبع: ترازنامۀ هیدروکربوری کشور در سال 1394 )مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی، 1394(

1. Purchasing Power Parity
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نیازی مبرم وجود دارد.

4. الزامات اصالح الگوی مصرف انرژی

امروز  واقعیات جهان  قبل و همچنین  ارائه شده در بخش  اطالعات 
مختلف  جوامع  در  انرژی  گوناگون  و  فراوان  تأثیرات  و  اهمیت  بیانگر 
است. تنوع منابع انرژی، اشكال مختلف و مصارف نهایی آن به قدری 
استفاده،  كارآیی  اجتماعی،  نیاز های  از  وسیعی  طیف  كه  است  زیاد 
اهمیت در رفاه جامعه و انعطاف پذیری در تغییر را دربر می گیرد. آنچه از 
مطالعات سیستم انرژی آشكار است، آن است كه كیفیت زندگی مردم، 
رفاه مادی، سالمتی و بهداشت، اشتغال و درآمد به میزان چشمگیری 
به نظر  دارد .  بستگی  آن  كم هزینه بودن  و  انرژی  به  دسترسی  وسعت  به 
انرژی در گذشته  فراوانی  ارزانی و  به دوران  بازگشت  می رسد كه دیگر 
امكان نخواهد داشت. با افزایش جمعیت كرۀ زمین، كه همواره در پی 
گسترش رفاه زندگی خود از طریق مصرف انرژی هسـتند، و با توجه  به 
موجب  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  حتی  انرژی  نوع  هر  از  استفاده  اینكه 
كاهش  برای  مستمر  فشاری  همواره  می شود،  محیط زیست  به  آسیب 
استفادۀ  به منظور  طبیعی،  منابع  حفظ  همچنین  و  انرژی  تقاضای 

صحیح تر و باكیفیت تر از آن  در آینده، وجود خواهد داشت. 
از سوخت  های فسیلی و  ناشی  انتشار گاز های گل خانه ای  به عالوه 
سایر فعالیت  های انسانی تهدیدی جدی برای افزایش دمای كرۀ زمین 
است. دی اكسیدكربن عمده ترین گاز تشكیل دهندۀ گاز های گل خانه ای 
ارتباط  انرژی  از  استفاده  با  دی اكسیدكربن  گاز  انتشار  مشكل  است. 
مستقیم دارد و بین استفاده از انرژی  های فسیلی، انتشار دی اكسیدكربن 
و فعالیت  های اقتصادی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. باتوجه  به شدت 
باالی انرژی كه گویای مصرف غیرمتعارف آن در بخش های مختلف 
تن   7 از  بیش  گل خانه ای  گازهای  تولید  در  ایران  سرانۀ  است،  تقاضا 

به ازای هر نفر در سال است كه فراتر از متوسط جهانی است.
ورودی  انرژی  درنظرگرفتن  با  و همكارانش،  فره  پژوهش  اساس  بر 

به عنوان نهادۀ سیستم، آلودگی خروجی به عنوان ستاندۀ سیستم و تابع 
كاهش  گرفت  نتیجه  می توان  تولید،  تابع  به عنوان  جهت دار  فاصله ای 
ستاندۀ نامطلوب موجب افزایش كارایی سیستم می شود. پس شاخص 
نشر دی اكسیدكربن تداعی كنندۀ  بهینه سازی انرژی و كاهش مصرف آن 
در انواع فرایند های تولیدی است )Fare et al., 2014(. این شاخص 
 تمام بخش ها از سوخت  های فسیلی 

ً
در كشور ما باالست، زیرا تقریبا

قرار  مصرف كنندگان  دست  در  ناچیز  قیمت  به  كه  می كنند  استفاده 
می گیرد. همچنین استفاده از فناوری  های قدیمی و پر مصرف، به علت 
قیمت باالی تجهیزات مدرن و پایین بودن بهره وری انرژی، در افزایش 
كاهش  به  متعهد  ایران  پاریس،  تعهد  طبق  است.  مؤثر  شاخص  این 
و   )BAU( پایه  سناریوی  اساس  بر  دی اكسیدكربن  تولید  درصدی   4
كاهش 12 درصدی در صورت رفع تحریم ها شده است. در مقایسه 

با سایر كشورها، لزوم كاهش این شاخص در نمودار 5 مشهود است.
با این اوصاف، بازنگری در الگوی تولید و مصرف كشور از نیاز های 
مهم به  شمار می رود و برنامه ریزی برای بهبود مصرف انرژی و كاهش 
شدت انرژی یكی از الزامات اجرای اصالح الگوی مصرف است كه 
باید با هماهنگ كردن وضعیت مصرف در بخش  های خانگی، تجاری، 

صنایع و نیروگاه ها تحقق یابد.
و  كارایی  مطلوبیت،  افزایش  مصرف  الگوی  اصالح  از  منظور 
از كاالی  معنای رضایت مصرف كننده  به  است. مطلوبیت  اثربخشی 
خریداری شده است. كارایی یعنی از هر نهاده، ستاندۀ بیشتری به دست 
آید و اثربخشی یعنی محصول تولیدشده برای جامعه مفیدتر باشد. پس 
ثروت  تبدیل  برای  كشور  منابع  مصرف  یعنی  مصرف  الگوی  اصالح 

برای كشور، سود برای واحد های تولیدی و مطلوبیت برای خانوارها.
نگه داری  و  حفظ  قصد  به  كشور،  انرژی  سیستم  بخش های  تمام 
در  كشور  توسعۀ  و  پیشرفت  نیز  و  آینده  نسل های  برای  انرژی  منابع 
همۀ ابعاد، ملزم به تغییر رفتار مصرفی و اصالح الگوی مصرف انرژی 
هستند. سیاست های كلی اصالح الگوی مصرف، در راستای كاهش 

نمودار 5: مقایسۀ سرانۀ انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای منتخب 
)International Energy Agency, 2016(
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مستمر »شاخص شدت انرژی« كشور به حداقل دوسوم میزان كنونی 
تا پایان برنامۀ پنجم توسعه و حداقل یک دوم میزان كنونی تا پایان برنامۀ 
ششم توسعه، شامل سیاست  های ذیل است )سیاست های كلی اصالح 

الگوی مصرف، 1389(:

مصرف  و  انتقال  تولید،  در  بهره وری  افزایش  به  دادن  اولویت   -
انرژی در ایجاد ظرفیت های جدید تولید انرژی؛

- انجام مطالعات جامع و یک پارچۀ سامانۀ انرژی كشور به منظور 
بهینه سازی عرضه و مصرف انرژی؛

سیاست های  اعمال  و  انرژی  بهره وری  ملی  برنامۀ  تدوین   -
برای  بانكی  تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم كردن تسهیالت 
تشكیل  و  انرژی  عرضۀ  و  مصرف  بهینه سازی  طرح های  اجرای 

نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقای كارایی انرژی؛

- پایش شاخص های كالن انرژی با سازوكار مناسب؛

- بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف 
انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و 
نظارت  نظام  تقویت  و  انرژی بر  تجهیزات  و  كلیۀ وسایل  واردات 
فرایندهای  به اصالح  تولیدكنندگان  الزام  و  آن ها  اجرای  بر حسن 

تولیدی انرژی بر؛

كید بر راه آهن  - اصالح و تقویت ساختار حمل ونقل عمومی با تأ
استفادۀ  امكان  فراهم كردن  به منظور  برون شهری  و  درون شهری 

سهل و ارزان از وسایل حمل ونقل عمومی؛

- افزایش بازدهی نیروگاه ها، متنوع سازی منابع تولید برق و افزایش 
سهم انرژی های تجدید پذیر و نوین؛

- گسترش تولید برق از نیروگاه های تولید پراكنده، كوچک مقیاس 
و پر بازده برق و تولید هم زمان برق و حرارت؛

- بهبود روش های انتقال حامل های انرژی، ازجمله حداكثر سازی 

انتقال فراورده های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.

اصالح  قانون  برنامه های  و  سیاست ها  بررسی   .5
الگوی مصرف انرژی

75 ماده و 20  بر  قانون اصالح الگوی مصرف، مشتمل  بر اساس 
شورای  مجلس   1389 اسفندماه  چهارم  علنی  جلسۀ  در  كه  تبصره، 
رسید،  نگهبان  شورای  تأیید  به   1389/12/11 در  و  تصویب  اسالمی 
دستگاه های  و  وزارت خانه ها  سایر  و  نیرو  و  نفت  وزارت خانه های 
و  سیاست ها  اثربخشی  میزان  از  گزارشی  ساالنه  موظف اند  مسئول 
اقدامات مربوط به صرفه جویی انرژی، به تفكیک حامل ها و بخش های 
نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  به  انرژی،  مصرف كنندۀ  اقتصادی 
راهبردی رئیس جمهور ارسال كنند تا پس از جمع بندی به هیئت وزیران 
اجرای  از  حمایت  به منظور  یابد.  انعكاس  اسالمی  شورای  مجلس  و 
در چارچوب  انرژی  كارایی  ارتقای  و  بهینه سازی مصرف  راهكارهای 
داده  اجازه  نیرو  و  نفت  وزارت خانه های  به  قانون،  این  مواد  و  اهداف 
از  ناشی  صرفه جویی های  محل  از  را  الزم  مالی  تسهیالت  می شود 
اجرای این قانون و بودجه های سنواتی و منابع داخلی شركت های دولتی 
تابعه تأمین كند. شورای عالی انرژی مقدار تسهیالت مالی این ماده را 
تعیین می كند. مهم ترین سیاست های تدوین این قانون تعیین و اصالح 
و بازنگری خط مشی های اساسی دربارۀ هریک از حوزه های مصرف و 
تولید انرژی و ارائۀ راهكارهای اجرابی مناسب برای حمایت و تشویق 
به منظور ارتقای نظام تحقیق دربارۀ فناوری های جدید و توسعۀ آن است 
)قانون اصالح الگوی مصرف، 1389(. قانون اصالح الگوی مصرف 
پیكرۀ  و  اقتصادی  بنگاه های  خانواده، جامعه،  از  اعم  بخش ها  تمامی 
ملزم  تقاضا، همگی  و  دو بخش عرضه  در  و،  می گیرد  دربر  را  دولت 
منابع  بازیافت  به قصد كاهش مصرف،  اصولی  اتخاذ تصمیم های  به 
قابل بازیافت و نیز استفادۀ مجدد از منابع و اجرای راهكارهای مربوط 
در  انرژی  الگوی مصرف  قانون اصالح  هستند. حوزه های عملكردی 

شكل 2 نشان داده است.

شکل 2: حوزه های عملکردی قانون اصالح الگوی مصرف انرژی [مطالعۀ حاضر]
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سازمان ها و وزارت خانه  های مصرف كننده و عرضه كنندۀ انرژی در 
پیكرۀ دولت و نیز سایر بخش های كشور بر اساس این قانون ملزم به 
تغییر در رفتار مصرف و اصالح الگوی مصرف هستند؛ بدیهی است 
اولین ذی نفع اجرای این قانون، در وهلۀ اول، خود آن ها هستند. بنابراین 
سازمان  های اصلی ذی نفع و متولی اجرای این قانون كمیسیون انرژی 
مجلس، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
انرژی  سازمان  كشاورزی،  و  جهاد  وزارت  شهرسازی،  و  راه  وزارت 
اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
 ،3 شكل  در  قانون اند.  این  اجرای  به  ملزم  نیز  خود  كه  هستند  كشور 
ذی نفعان و سازمان های متولی قانون اصالح الگوی مصرف نشان داده 
اجرای  متولی  نهاد های  و  سازمان ها  وزارت خانه ها،  نقش  است.  شده 
قانون اصالح الگوی مصرف در اولین گام، پس از هماهنگی با یكدیگر 
مالی  منابع  تأمین  مزبور،  قانون  مفاد  اجرایی  آیین نامه  های  تدوین  در 
الزم و اجرای مفاد و سیاست  های قیمتی و غیرقیمتی مصرح در قانون 

مذكور است )قانون اصالح الگوی مصرف، 1389(.
از میزان باالی مصرف  اینكه در كشور ما بخش عظیمی  به  باتوجه 
در  به ویژه  مصرف  مناسب  الگو های  نكردن  رعایت  به سبب  انرژی 
بین المللی  مطالعات  )مؤسسۀ  است  نهایی  مصرف كنندۀ  بخش 
انرژی، 1394(، بنابراین با اجرای راهكار های كم هزینه می توان میزان 
چشمگیری از تلفات موجود را كاست. این امر به اطالع رسانی گسترده 
و فرهنگ سازی مناسب و اعمال راه حل  های نوآورانه، ازجمله راه اندازی 
نهاد های  با همكاری  برای عموم مردم  انرژی  و تشكیل مراكز مشاورۀ 

مرتبط و شركت  های خدمات انرژی، نیاز دارد. 
راهكار های اجرایی اصالح الگوی مصرف از چند وجه قابل بررسی 
است: راهكار های اصالح الگوی مصرف از ُبعد تولید و ُبعد مصرف، 
راهكار های كالن و خرد، راهكار های قیمتی و غیرقیمت، راهكار های 

كوتاه مدت و بلندمدت، راهكار های اجرایی و آموزشی و... .
ازآنجاكه نقش بخش دولتی در جامعۀ ما بسیار پررنگ تر از بخش 
اثرگذارتر  و  بسیار مهم تر  اقدامات بخش دولتی  لذا  خصوصی است، 
و  قوانین  وضع  با  می تواند  دولت  و  بود  خواهد  خصوصی  بخش  از 
مصرف  الگوی  اصالح  به  كشور  انرژی  بخش  در  خاص  مقررات 

انرژی،  برنامه  های كارایی  نهادها و اجرای  یابد. تشكیل  انرژی دست 
الزام تهیۀ تأییدیه  های نهایی ساختمان، برچسب  گذاری استاندارد های 
كارایی برای وسایل و تجهیزات، اقدامات مالیاتی، یارانه  های تشویقی 
همچون  تجدیدپذیر  و  نو  انرژی  های  از  استفاده  پولی،  محرک  های  و 
و...  خورشیدی  و  بادی  انرژی  های  هسته ای،  انرژی  زمین  گرمایی، 
ازجمله فعالیت هایی است كه دولت می تواند درزمینۀ اصالح و بهبود 

كارایی انرژی انجام دهد.
بنابر نظر بعضی از كارشناسان، اصالح الگوی مصرف با اجرایی شدن 
قانون   44 اصل  اگر  است، چراكه  امكان پذیر  اساسی  قانون   44 اصل 
اساسی در كشور به درستی اجرایی شود، نتایجی حاصل خواهد شد كه 
منجر به اجرای درست اصالح الگوی مصرف می شود )حوری جعفری 
و دیگران، 1395(. بدان سبب كه بخش خصوصی تابع دو مقولۀ سود 
و زیان است، لذا درخصوص اصالح الگوی مصرف موفق تر از دولت 
اصالح  سیاست  های  بودن  هم راستا  مورد،  این  در  كرد.  خواهد  عمل 
الگوی مصرف و سیاست  های اجرایی اصل 44 قانون اساسی می تواند 
اجرای  روند  در  تسریع  و  انرژی  خدمات  شركت  های  توسعۀ  سبب 
مصرف  درست  درنتیجه  شود.  انرژی  مصرف  بهینه سازی  طرح  های 

كردن توسعۀ اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
كشور  بخش  حمل ونقل  انرژی  مصرف  مهم  بخش  های  از  یكی 
استاندارد های  تعیین  سوخت،  قیمت گذاری  نظام  اصالح  است. 
موردنیاز متناسب با استاندارد های روز جهانی، استفاده از انرژی  های 
هزینه   های  كاهش  و  محیط  زیست  از  حفاظت  به منظور  جایگزین 
توسعۀ  ترافیک،  مدیریت  بهبود  فرسوده،  نقلیۀ  وسایل  خروج  ملی، 
هم زمان كّمی و كیفی سیستم  حمل ونقل عمومی و ریلی درون شهری 
شهر  طریق  از  امور  انجام  با  سفرها  تقاضای  كاهش  برون شهری،  و 
بهبود سطح خدمات رسانی سیستم  های عمومی  و  ارتقا  الكترونیكی، 
ساخت  به  خودروسازی  شركت های  الزام  و  مالی  منابع  مدیریت  و 
خودروهایی با استاندارد های بین المللی از اولویت های اصالح الگوی 
كاهش مصرف  برای  پیشنهادی  راهكار های  ازجمله  و  انرژی  مصرف 
انرژی در این بخش است )مبینی دهكردی و حوری جعفری، 1389(. 
همچنین در بخش ساختمان، اجرای راهكارهای بهینه سازی و اجرای 
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان كمک شایانی به استفادۀ مطلوب تر 
جداره ها،  عایق كاری  با  مرتبط  مباحث  رعایت  می كند.  انرژی  از 
باال  با راندمان  تأسیساتی  پنجره  های دوجداره، سیستم  های  از  استفاده 
بخش  در  حرارت(  و  برق  هم زمان  تولید  )مانند  نوین  فناوری های  و 
الگوی  اصالح  قانون  در  كه  هستند  مهمی  بسیار  موارد  از  ساختمان 
تأثیر چشمگیری در كاهش  آن ها  و رعایت  پیش بینی شده اند  مصرف 

.)Munasinghe, 1992( مصرف انرژی ساختمان دارد
بخش های  در  تجهیزات  و  مصالح  نوین  فناوری های  از  استفاده 
ساختمان،  حمل ونقل، صنعت و كشاورزی نیز یكی از راهكارهای این 
جامع  طرح  در  صورت گرفته  متعدد  مطالعات  می رود.  به شمار  قانون 
انرژی كشور نیز نشان می دهد كه در بخش ساختمان و مسكن تا حدود 

شکل 3: ذی نفعان و سازمان های متولی قانون اصالح الگوی مصرف
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40 درصد، در صنایع كوچک حدود 25 درصد، و در صنایع با شدت 
انرژی باال همچون صنایع فلزات اساسی، كانی  های غیرفلزی و صنایع 
فرایندی تا بیش از 50 درصد پتانسیل صرفه جویی انرژی موجود است. 
و  در حوزۀ خودروهای سبک  در بخش  حمل ونقل،  ترتیب،  به همین 
پایین  سطح  فناوری  و  ناوگان  فرسودگی  ازجمله  مشكالتی  سنگین، 
پتانسیل های  آن ها  حل  با  كه  است  مطرح  تولیدی  خودرو های  موتور 
صرفه جویِی فراوانی، با اعمال سیاست های قیمتی و غیرقیمتی، به دست 

خواهد آمد.
بخش  در  ارزِش افزوده  عمدۀ  ما  كشور  در  كه  است  ذكر  شایان 
در  اقتصادی كشور  به وجود می آید )رشد  و خدمات  و معدن  صنعت 
سال 1393 به 2/98+ درصد رسید كه سهم عمدۀ آن را بخش صنعت 
و معدن داشته است(. در همین ارتباط، عمده صنایع موجود در كشور 

با  تولیدمحور  اقتصادِی  افزایش رشد  لذا  باال هستند،  انرژی  با شدت 
است  بدیهی  است.  بوده  همراه  انرژی  مصرف  قابل مالحظۀ  افزایش 
 مبتنی بر فناوری  های 

ِ
حركت به سوی اقتصاد دانش بنیان و توسعۀ صنایع

اقتصاد  ایجاد  و  نفت  به  متكی نبودن  در  پایین،  انرژِی  شدِت  با  نوین 
 سوق دادِن شركت  های 

ً
غیرنفتی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. طبیعتا

نوین  سیستم  های  مصرف،  كاهش  نوین  فناوری های  به   دانش بنیان 
كنترل و مدیریت انرژی و همچنین سازوكار  های نوآورانۀ ارائۀ خدمات 
قابل لمس و سنجش در  آن  نتایج  به گونه ای كه  آموزشی مؤثر،  و  فنی 
آیندۀ اقتصاد كشور باشد، از مواردی است كه  باید مورد توجه ویژه قرار 

گیرد )مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی، 1394(. 
به منظور سهولت اجرای قانون اصالح الگوی مصرف و تحلیل همۀ 
ابعاد آن، طوری كه در تمام بخش ها قابل درک و اجرا باشد، الزم است 

شمارۀ 

ماده قانون 

 )1770(
دستگاه مسئولسیاست ها، اهداف و خروجی های ماده 

4
حمایت و تشویق برای ارتقای نظام تحقیق و توسعه دربارۀ فناوری های جدید تا 

مرحلۀ ساخت نمونه و تجاری سازی
وزارت خانه های نفت و نیرو

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشوراصالح ساختار شورای عالی انرژی و سیاست گذاری در بخش انرژی كشور5

6
شناسایی فناوری های تخصصی در حوزۀ عرضه و مصرف انرژی كشور و ایجاد 

طراحی و بهره وری آن ها برای به كارگیری در تولیدات داخلی

وزارت خانه های نفت، نیرو، كشاورزی و 

صنعت، معدن و تجارت

وزارت خانه های نفت و نیرواصالح سازمان ها و تشكیالت الزم داخلی به منظور ارتقای نظام تحقیق و توسعه7

وزارت نفتاصالح اساسنامۀ شركت بهینه سازی مصرف سوخت9

10
تعیین برچسب انرژی ساختمان برای بخش خانگی، تجاری، عمومی و الگوی 

مصرف ماهانۀ انرژی برای بخش صنعت، كشاورزی و پمپاژ آب در هر منطقه 

به همراه تعیین تعرفۀ حامل های انرژی مصرفی آن ها

وزارت خانه های نفت و نیرو

11
تدوین معیارها و مشخصات فنی و استاندارد مصرف انرژی تجهیزات و 

فرایندهای انرژی بر و نیز استاندارد كیفیت سوخت
وزارت خانه های نفت و نیرو  

سازمان ملی استاندارد اجرای استانداردها و معیارهای مصرف انرژی اجباری12

14
ترغیب مصرف كنندگان به استفاده از تجهیزات، مجموعه ها و فرایندهای با 

مصرف انرژی و آلودگی زیست محیطی كمتر
وزارت خانه های نفت، نیرو 

15
خرید تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز كلیۀ دستگاه های اجرایی و... بر اساس 

بهترین الگوی مصرف سطوح انرژی بری 
وزارت خانه ها و دستگاه های ذیربط 

حمایت و ایجاد انگیزۀ كافی برای تشكیل و توسعۀ شركت های خدمات انرژی17

وزارت خانه های نفت، نیرو و امور 

اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی كشور  

18
صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان با جهت گیری به سوی ساختمان سبز و 

تعیین معیارها و مشخصات فنی این ساختمان

وزارت خانه های راه و شهرسازی با 

همكاری نفت و نیرو 

20
تعبیۀ سامانه های كنترلی الزم توسط كلیۀ مؤسسات دولتی و عمومی برای مصرف 

انواع حامل های انرژی در ساختمان های اداری خود مطابق با آیین نامۀ موضوع مادۀ 

18 این قانون

كلیۀ دستگاه های اجرایی و عمومی

جدول 1: سیاست های مرتبط با اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و دستگاه های اجرایی متولی
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شمارۀ 

ماده قانون 

 )1770(
دستگاه مسئولسیاست ها، اهداف و خروجی های ماده 

22
تهیه، تدوین، ابالغ و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مصالح ساختمانی با 

اولویت اقالم مرتبط با انرژی بری ساختمان

 مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات

 صنعتی ایران

23
صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و سایر اشخاص حقیقی 

و حقوقی موضوع مادۀ 34 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب 

 1374/12/22
شهرداری ها و نظام مهندسی ساختمان

كلیۀ دستگاه های اجرایی و عمومیانجام ممیزی انرژی به منظور اجرا و كنترل سامانۀ مدیریت انرژی در ساختمان21

24
ایجاد واحد مدیریت انرژی در صنایع با مصرف سوخت ساالنه بیش از 5 میلیون 

مترمكعب گاز و تقاضای دیماند بیش از یک مگاوات
وزارت خانه های نفت و نیرو

استقرار واحد مدیریت انرژی در نیروگاه ها، پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها54

وزارت خانه های نفت و نیرو
25

ممیزی انرژی و نمونه گیری تصادفی از واحدهای صنعتی برای اخذ جریمه از این 

واحدها بر اساس معیار و استاندارد مصرف انرژی تدوین شده

26
اخذ جریمه از واحدهای صنعتی ای كه معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای 

مصرف انرژی را رعایت نكرده اند، به صورت درصدی از قیمت فروش حامل های انرژی

وزارت خانه های نفت، نیرو و صنعت، 

معدن و تجارت

وزارت خانه های نفت، نیرو  تدوین معیار و استاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطح زیركشت زراعی و باغی28

29
از رده خارج كردن ساالنه حداقل 20 درصد از پمپ های آب و ماشین های 

كشاورزی فرسوده و پرمصرف 

وزارت خانه های جهاد كشاورزی و 

صنعت، معدن و تجارت

30
اصالح ماشین آالت و تجهیزات انرژی بر كشاورزی تولید داخل با بهره گیری از 

فناوری های جدید تا پایان برنامۀ پنجم توسعه 
وزارت صنعت معدن و تجارت

31
انتقال كاربری های غیرضروری از كالن شهرها به شهرهای كوچك تر با هدف 

كاهش حجم ترافیک و كاهش مصرف سوخت در مناطق ُپرتراكم شهری

وزارت خانه های راه و شهرسازی 

و كشور، شوراهای اسالمی و 

شهرداری ها و نیز كلیۀ دستگاه های 

اجرایی، عمومی و دولتی

32
لحاظ كردن پیامد ساخت وسازهای مهم شهری بر ترافیک شهری، تأمین توقفگاه 

)پاركینگ( شهرهای بزرگ و كالن شهرها در تهیۀ طرح های جامع شهری 
وزارت مسكن و شهرسازی 

35
از رده خارج كردن خودروهای فاقد معیارها و مشخصات فنی موضوع مادۀ 11 

این قانون و جایگزین كردن آن ها با خودروهای عمومی واجد این معیارها و ارائۀ 

خدمات  پس ازفروش آن ها

وزارت كشور و صنعت، معدن و تجارت

36

همكاری و نظارت وزارت صنعت برای توسعۀ تولید، عرضه و خدمات  

پس ازفروش خودروهای دیزلی سبک با اولویت خودروهای عمومی بار و مسافر 

مطابق با استانداردهای روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی موضوع مادۀ 11 

قانون 1770 

وزارت صنعت، معدن وتجارت

40

باتوجه  به لزوم ارتقای استانداردهای زیست محیطی در بخش  حمل ونقل و 

عدم امكان ارائۀ سوخت مطابق با استانداردهای مذكور با وضعیت موجود 

پاالیشگاه ها، وزارت نفت موظف شده، با اجرای طرح های توسعه و بهینه سازی 

پاالیشگاه ها، به عرضۀ سوخت مناسب اقدام كند.

وزارت نفت

45
ارائۀ امكانات و تسهیالت عمومی برای واحدهای صنعتی، ساختمانی، كشاورزی 

و عمومی درجهت به كارگیری سامانۀ تولید هم زمان برق و حررات و برودت
وزارت خانه های نفت و نیرو

46
استفاده از سامانۀ تولید هم زمان برق و حررات و برودت در طرح های نیروگاهی، 

پاالیشگاهی، پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی 

تولیدكنندۀ برق

وزارت خانه های نفت و نیرو
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شمارۀ 

ماده قانون 

 )1770(
دستگاه مسئولسیاست ها، اهداف و خروجی های ماده 

وزارت خانه های نفت و نیروراه اندازی سامانۀ كنتورهای هوشمند مجهز به سیستم قرائت و كنترل شبكۀ هوشمند 47

وزارت خانه های نفت و نیروحمایت از طرح های مرتبط با افزایش بازده انرژی 51

52
حمایت مؤثر از تحقیقات، سرمایه گذاری، ترویج و توسعۀ سامانه های تولید 

هم زمان برق و حررات و برودت 

وزارت خانه های نفت و صنعت، 

معدن و تجارت

58
بهبود روش های انتقال حامل های انرژی، ازجمله حداكثرسازی انتقال 

فراورده های نفتی از طریق خط  لوله و راه آهن 
وزارت نفت

وزارت نیروحمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی در تولید برق61

62
ترویج كاربرد اقتصادی تجدپذیر انرژی در سامانه های مجزای از شبكۀ تولید و 

توزیع برق نظیر آب گرم كن خورشیدی، تلمبۀ بادی، سامانه های فتوولتائیک و...
وزارت خانه های نفت و نیرو

64
گنجاندن واحدهای درسی مدیریت انرژی در برنامۀ درسی كلیۀ مقاطع تحصیلی 

و رشته های مرتبط

وزارت خانه های آموزش وپرورش و 

علوم، تحقیقات و فناوری

65
تدوین و اجرای برنامه های آموزشی دوره های فنی و حرفه ای ذی ربط و آموزش 

مؤثر روش های بهینه سازی كاربرد انرژی

وزارت خانه های آموزش وپرورش، كار 

و امور اجتماعی

67
برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری در راستای راهكارهای كاهش 

مصرف سوخت و بهینه سازی مصرف انرژی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان 

صداوسیما و سازمان تبلیغات اسالمی

68
پیگیری تدوین و برگزاری دوره های آموزش روش های بهینه سازی انرژی در ساختمان 

و تأسیسات مكانیكی و برقی برای مهندسان،كاردانان و معماران تجربی بخش 

ساختمان و لحاظ كردن گذراندن این دوره در آزمون های تعیین صالحیت آن ها

وزارت مسكن و شهرسازی

69
گاه سازی و آموزش كاربردی عمومی و  پیگیری تدوین و برگزاری دوره های آ

تخصصی برق و حرارت برای مدیران انرژی واحدهای صنعتی و الزام واحدهای 

صنعتی مادۀ 24 به انتصاب دارندگان گواهی نامۀ این ماده 

وزارت نیرو

73
تسهیالت مالی برای اجرای این قانون از محل صرفه جویی های انرژی، 

بودجه های سنواتی و منابع داخلی شركت های دولتی تابعه
وزارت خانه های نفت و نیرو

74
ارائۀ گزارش ساالنه از میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات مربوط به 

صرفه جویی انرژی به تفكیک حامل ها و بخش های اقتصادی مصرف كنندۀ انرژی 

به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

وزارت خانه های نفت و نیرو و سایر 

وزارت خانه ها و دستگاه های مسئول

تعدادی از 
شاخص های 

ارزیابی 
عملكرد 

قانون اصالح 
الگوی 
مصرف

1( تدوین آیین نامه ها و تصویب آن؛ 2( طرح  های تحقیقاتی حمایت شده؛ 3( میزان سرمایه گذاری انجام شده؛ 4( تغییرات 

ساختاری انجام شده؛ 5( الگوی مصرف به تفكیک بخش؛ 6( معیارها به تفكیک زیربخش  های مصرف كنندۀ انرژی؛ 7( 

سامانۀ كنترل و مدیریت انرژی؛ 8.(جرایم تعیین شده؛ 9( استاندارد های تدوین شده؛ 10( مجوز های صادرشده؛ 11( امكانات 

حمایت  شده؛ 12( دستورالعمل  های تهیه شده؛ 13( گزارش عملكرد؛ 14( میزان سوخت تحویلی؛ 15( كاهش در شدت 

انتشار آلودگی؛ 16( كاهش در میزان انتشار آلودگی؛ 17( كاهش در شدت انرژی؛ 18( كاهش در میزان مصرف انرژی 
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قانون  این  مواد  با  مرتبط  سیاست گذاری هایی  و  اجرایی  آیین نامه های 
اصالح  قانون  بین  مشترک  فصل  آیین نامه ها  این  شود.  ارائه  و  تدوین 
الگوی مصرف و بخش های متولی و اجراكنندۀ آن است. بدیهی است 
ازنظر  مختلف  بخش های  مقایسۀ  و  قانون  این  عملكرد  ارزیابی  برای 
با  متناسب  شاخص هایی  باید  آن،  مواد  به  دستیابی  و  عملكرد  سطح 
قانون مذكور درنظر گرفته شود. در جدول 1،  ابعاد و جوانب اجرایی 

سیاست های مربوط به هر ماده از این قانون خالصه شده است.
قانون اصالح  ارائه شد،  به طور خالصه   1 همان گونه كه در جدول 
كه  است  برنامه هایی  و  سیاست ها  بر  مشتمل  انرژی  مصرف  الگوی 
و مسكن،  اجتماعی شامل ساختمان  ـ  اقتصادی  مهم  بخش  های  در 
تعریف  پایۀ  بر  و  شده  تعریف  كشاورزی  و  صنعت   حمل ونقل، 
استانداردها و معیار های مصرف انرژی بنا نهاده شده است. مباحث 
مرتبط با ارتقای فناوری، آموزش و فرهنگ سازی، پیاده سازی سیستم 
به منظور  انرژی  خدمات  شركت  های  توسعۀ  و  انرژی  مدیریت 
این  اساسی  محور های  از  مصرف  بهینه سازی  طرح  های  اجرای 
مختلف  پروژه های  اجرای  با  به طوركلی  می شوند.  محسوب  قانون 
رسانه های  انواع  طریق  از  ملت  اقشار  آموزش  و  مصرف  بهینه سازی 
اجتماعی و ترغیب و تشویق عموم و فرهنگ سازی پایدار، می توان به 
كرد.  اقدام  بخش ها  تمام  در  انرژی  مصرف  بهینه سازی  نهادینه كردن 
با اجرای راهكارهای بهینه سازی و اصالح الگوی مصرف انرژی و با 
صرفه جویی در مصرف انرژی از طریق اعمال مجموعه ای متعادل از 
اقدامات قیمتی و غیرقیمتی، دستیابی به اهداف اصالح الگوی مصرف 
اصالح  قانون  مفاد  تمامی  می رسد.  به نظر  ممكن  زمینه ها  همۀ  در 
الگوی مصرف با هدف كاهش میزان مصرف انرژی و ارتقای سطح 
اساس،  این  بر  شده اند.  تعریف  بخش  هر  در  مورداستفاده  فناوری 
اجرای مواد قانون مزبور متناسب با هر بخش به كاهش شدت مصرف 
انرژی منجر خواهد شد. بر اساس هدف گذاری صورت گرفته در قالب 

مستمر »شاخص  كاهش  مصرف،  الگوی  اصالح  كلی  سیاست  های 
برنامۀ  پایان  تا  كنونی  میزان  یك دوم  حداقل  به  كشور  انرژی«  شدت 
تولیدی،  بخش های  تمامی  توسط  باید  كه  است  هدفی  توسعه  ششم 
كلی  )سیاست های  شود  محقق  كشور  در  و...  خدماتی  و  اجرایی 
مذكور،  هدف گذاری  اساس  بر   .)1389 مصرف،  الگوی  اصالح 
6 روند شدت مصرف انرژی در كشور در صورت اجرای  در نمودار 

صحیح قانون اصالح الگوی مصرف ارائه شده است.
بهینه سازی  برنامه های  اصولی  و  صحیح  اجرای  كه  همان گونه 
مصرف حامل های انرژی در تمامی زیربخش های اقتصاد ملی و بهبود 
راهبردی  سیاست های  تأمین  در  است،  ملموس  و  مؤثر  محیط زیست 
دارد.  تعیین كننده ای  نقش  نیز  بین المللی  و  ملی  سطوح  در  كشور 
ضرورت و اهمیت اصالح الگوی مصرف و تأثیر آن بر كاهش شدت 
مصرف انرژی در ساختار و ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشور 
گاهی از این نكته كه منابع انرژی فسیلِی در دسترِس نسل كنونی  و نیز آ
میان،  این  در  است.  و عمده  توجهات خاص  مبنای  است،  پایان پذیر 
بهینه سازی  در  فناوری های  نوین  ابداع  برای  فناوری  مؤسسات  جای 
مصرف انرژی بسیار خالی ا ست. شناخت، بررسی و ابداع فناوری  های 
جدید و الگو های نوین  بهینه سازی مصرف انرژی در تمامی بخش ها 
و طراحی و توسعۀ فناوری های پیشرفته و توسعۀ فرایندها و محصوالت 

جدید نیازمند حمایت دولت و سرمایه گذاری كالن است. 
انرژی  منابع  از  بهره برداری  فناوری  های  پژوهش ها،  ادامۀ  با 
كم هزینه تر خواهند شد. همچنین  و  كارآمدتر  تجدیدپذیر سرانجام 
انرژی  های  از  استفاده  برای  را  راه  است  ممكن  ها  كوشش  این 
همچنین  و  زمین گرمایی  بادی،  خورشیدی،  مانند  تجدیدپذیر 
هموار  زیستی(  )سوخت  بایوفیول  همچون  جایگزین  سوخت  های 
سازد. فناوری  های نوین به ما این امكان را خواهد داد كه با كارایی 
انرژی  همۀ  كه  زمانی   تا  كنیم.  بهره برداری  انرژی ها  از  بیشتری 

نمودار 6: چشم  انداز کاهش شدت مصرف انرژی مطابق شرایط واقعی و سیاست های باالدستی، )مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی، 1394(
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موردنیاز از منابع تجدیدپذیر تأمین نشده، باید به منابع سوخت  های 
.)Munasinghe, 1992( فسیلی وابسته ماند

انرژی خورشیدی، انرژی هسته ای، انرژی باد، انرژی زمین گرمایی و 
انرژی زیست توده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین برای حامل های 
به  ترغیب  و  انرژی  مصرف  درزمینۀ  فناوری ها  توسعۀ  هستند.  انرژی 
انرژی،  مصرف  الگوی  اصالح  درجهت  بزرگی  گام  آن ها  از  استفاده 
ایجاد تنوع در سبد انرژی كشور و كمک به حفظ منابع تجدیدناپذیر و 

.)Chen et al., 2014( صرفه جویی در مصرف آن هاست

نتیجه گیری

با  انرژی  مصرف  الگوی  اصالح  ارائه شده،  مطالب  اساس  بر 
تقاضا  و  عرضه  زیربخش  های  در  انرژی  سیستم  جامع  مدیریت 
انرژی را به همراه خواهد  ضروری است و كاهش شدت مصرف 
داشت. درنتیجه ضروری است بخش انرژی از سازوكار های الزم 
برای توسعۀ فناوری  های با راندمان باال و سرمایه گذاری الزم در این 
زمینه برخوردار باشد. بر این اساس، عوامل مهم در تحقق اهداف 
تعیین شده در كاهش شدت انرژی، كه روح حاكم بر مفاد 75گانۀ 
هستند،   1770 شمارۀ  به  انرژی  مصرف  الگوی  اصالح  قانون 
بهینه سازی  نوین  فناوری  های  برای توسعۀ  از: حمایت  عبارت اند 
مصرف انرژی، توسعه و حمایت از شركت  های خدمات انرژی، 
مصرف كنندۀ  بخش    در  تنبیهی  و  تشویقی  سیاست  های  اعمال 
اجرای  و  تدوین  انرژی،  مدیریت  سیستم  پیاده  سازی  نهایی، 
معیارها و استاندارد های مصرف انرژی، و آموزش، فرهنگ سازی 
انرژی  شدت  بهبود  و  مدیریت  هدف  با  گسترده  اطالع رسانی  و 
ازطریق افزایش كارایی و بازده با استفاده از فناوری   های نوین. این 
همچون  كشور  باالدستی  اسناد  اهداِف  تحقق  در   

ً
متعاقبا عوامل 

و  اقتصادی  و  اجتماعی  ـ  اقتصادی  توسعۀ  ششم  برنامۀ  قانون 
همچنین چشم انداز بیست سالۀ انرژی كشور مؤثرند. 

مصرف  الگوی  اصالح  كه  است  ضروری  نیز  نكته  این  ذكر 
انرژی در كشور به عزم ملی و همه جانبۀ آحاد مردم، صنعت گران، 
تولیدكنندگان، تأمین كنندگان و سایر متولیان امر نیاز دارد كه هم زمان 
قیمت گذاری  ازجمله اصالح سازوكار  دیگر،  راهكار های  كنار  در 
حامل  های انرژی و ایجاد سیستم مدیریت یک پارچۀ بخش انرژی، 
بررسی های  اساس  بر  شد.  خواهد  منجر  انرژی  شدت  كاهش  به 
قانون  تأثیرگذار در اجرای مفاد  این پژوهش، عوامل  انجام شده در 

اصالح الگوی مصرف انرژی را می توان به شرح ذیل برشمرد:

1. ارتقای سطح فناوری های حوزۀ انرژی در زیربخش های مختلف؛

2. اعمال سیاست های قیمتی به منظور توجیه پذیركردن طرح های 
بهینه سازی مصرف انرژی؛

3. هماهنگی سازمان ها و نهادهای متولی در اجرای قانون اصالح 
الگوی مصرف انرژی؛

قانون  مفاد  اجرایی  آیین نامه های  تكمیل  و  تدوین  در  تسریع   .4
اصالح الگوی مصرف انرژی؛

اجرای  محل  از  پیش بینی شده  مناسب  و  به موقع  مالی  تأمین   .5
صحیح قانون اصالح الگوی مصرف انرژی.
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