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بررسی تحلیلی سیاستها و برنامههای اصالح الگوی مصرف
و تأثیر اجرای آنها بر شدت انرژی در ایران
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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 شاخصهای مهم ارزیابی مصرف انرژی در كشوری مانند ایران با سطح استاندارد جهانی خود ّ
مبین این موضوع
است .در این میان ،اعمال سیاستهایی كه رفتار مصرفكنندۀ نهایی را اصالح کند از اهمیت ویژهای برخوردار است.
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی یكی از مهمترین قوانینی است كه شامل سیاستها و برنامههای غیرقیمتی است كه
اعمال آن نقش بسزایی در افزایش كارایی سیستم انرژی ،كاهش میزان مصرف انرژی و کاهش آلودگی دارد .در مقالۀ
حاضر ،جایگاه ایران ازنظر میزان شدت انرژی و روند تغییرات آن در جهان ،الزامات اجرایی قانون اصالح الگوی مصرف
انرژی ،ابعاد و رویكردهای اجرایی این قانون با هدف کاهش شدت انرژی به تفصیل بررسی شده است .در پایان ،تأثیر
تحقق كامل این قانون بر شدت مصرف انرژی ارائه شده است .بهعنوان یک نتیجۀ اساسی ،اصالح الگوی مصرف انرژی
در بخشهای مختلف ،ارتقای سطح فناوریهای حوزۀ انرژی و اعمال راهكارهای تشویقی و تنبیهی پیشبینیشده در قانون
مذكور میتواند تأثیر چشمگیری در كاهش شدت انرژی كشور داشته باشد و به افزایش بهرهوری كمک کند.
واژگان کلیدی :سیستم انرژی ،شدت انرژی ،قانون اصالح الگوی مصرف ( ،)1770کارایی انرژی.

مقدمه
بهطور کلی بررسی تأثیر اجرای سیاستها و برنامههای حوزۀ
مدیریت انرژی ،نقش مهمی در اندازهگیری میزان اثربخشی
آنها و ارتقای شاخصهای کارایی انرژی در سیستم انرژی
ً
هر کشوری دارد .اخیرا مطالعات گستردهای بر روی مدلهای
اعمال سیاستهای کالن مدیریت انرژی در دنیا صورت گرفته
است .گریفیتس مطالعهای دربارۀ بررسی و ارزیابی سیاستهای
انرژی در خاورمیانه و شمال آفریقا انجام داده است .این مطالعه
ارزیابی و چشمانداز سیاستهای انرژی را در چارچوب عوامل

تأثیرگذار سیاستگذاری و اجرا نشان میدهد
 .)2017پیشتر نیز ،تایلوک و همکاران پیرامون مدیریت انرژی
فناوری غیرقابلاطمینان (در شرایط عدم اطمینان
تحت سیاست و
ِ
سیاست و فناوری) مطالعهای انجام دادهاند که در آن با استفاده از
یکرویكرد تصادفی چندشاخصه به کاربران این امکان را میدهند
تا اولویتهای طرحهای مختلف مربوط به عملکرد فناوری را
ارزیابی کنند (.)Tylock et al., 2012
واندرشورن و همکاران پژوهشی دربارۀ مدیریت تقاضای انرژی

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ،دانشكدۀ كارآفرینی.
 .2عضو هیئت علمی مؤسسۀ مطالعات بینالمللی انرژی (نویسندۀ مسئول)؛ .h_jafari@iies.net

(Griffiths,
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انجام دادند .آنها سیاستهای مختلف مدیریت انرژی در بخش
حملونقل اروپا را بررسی کردند و نشان دادند که فرهنگ مصرف
و قیمت سوخت تأثیر چشمگیری در مدیریت انرژی این بخش
دارد ( .)Vanderschuren et al., 2010كای و همکاران پژوهش
مشابهی دربارۀ مدیریت انرژی در صنعت تولید مكانیكی از طریق
توسعۀ معیار (صحهگذاری) انرژی چند هدفه 1انجام دادهاند .ایشان
دریافتند که ،با اعمال روشهای مدیریت انرژی ،حداقل به میزان
 21/3درصد پتانسیل صرفهجویی انرژی در بخش صنعت وجود دارد
( .)Cai et al., 2017در همین موضوع ،چن و همکاران پژوهشی
پیرامون سیاستهای توسعۀ انرژی تجدیدپذیر و آنالیز مقایسهای
( SWOTنقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها) برای ترویج
انرژیهای تجدیدپذیر در ژاپن ،كرۀ جنوبی و تایوان به انجام رساندند.
این پژوهش پتانسیل گسترش انرژیهای تجدیدپذیر را در كشورهای
مزبور شناسایی كرد و لزوم همكاری روزافزون این كشورها در بخش
انرژی داخلی و رقابت در بازار جهانی انرژی را ،در دوران پس از
حادثۀ اتمی فوكوشیما ،پررنگتر ساخت (.)Chen et al., 2014
تاناكا مطالعهای دربارۀ سیاستها و اندازهگیری بهرهوری انرژی در
بخش صنعت انجام داد .وی با بررسی بیش از سیصد سیاست که در
کشورهای مختلف اجرا شده بستری برای تحلیل سیاستهای افزایش
کارایی انرژی و صرفهجویی فراهم کرد ( )Tanaka, 2011كای و
همكارانش به مطالعۀ چهار نوع از مرزهای شهری شامل :مرزهای
اداری شهری ،مرزهای منطقهای شهری ،مرزهای ساختهشدۀ شهری و
زیرمجموعههای شهری پرداختند و انتشار شهری گاز دیاکسیدکربن
را در چین بررسی کردند (.)Cai and Zhang, 2014
در اروپا مطالعات مشابهی دربارۀ سیاستهای مختلف
مدیریت انرژی انجام شده ،ازجمله كالدو و دیاز که تحقیقی دربارۀ
سیاستهای بهرهوری كاربران نهایی انرژی در اسپانیا انجام دادند.
هدف ایشان تحلیل بهرهوری مؤثر و اقتصادی صرفهجویی انرژی بر
اساس برنامۀ عملیاتی صرفهجویی و بهرهوری انرژی سال  2008تا
 2012در اسپانیا بود .تحقیق ایشان نشان داد كه بخشهای ساختمان
و حملونقل بیشترین اهمیت را در چشمانداز بهرهوری انرژی در
اسپانیا دارند ( .)Collado and Diaz, 2017آنگ و همكاران نیز
آثار مالی سیاستهای تغییرات اقلیمی و انرژی انگلستان را بر مشاغل
صنعتی و تجاری بررسی کردند ( .)Ang et al., 2016بخش انرژی
آزمایشگاه ملی اوک ریج 2تحقیقی دربارۀ بهبود بهرهوری انرژی در
آمریكا انجام داد .در این مطالعه ،راههای پیشنهادی دپارتمان انرژی
آمریكا برای بهبود بیشتر بهرهوری انرژی در دهۀ  1990بررسی
شده است ( .)Hirst, 1991راماچاندرا و همكارانش دربارۀ الگوی
مصرف انرژی داخلی در استان كارناتاكای هند تحقیق كردند و به
1. Multi-objective Energy Benchmark
2. Oak Rich

تحلیل مقایسهای مصرف انرژی داخلی در سطح روستایی در مناطق
ساحلی و مناطق پر از تپه و دشت ،باتوجه به تغییرات منطقهای و
فصلی ،پرداختند ( .)Ramachandra et al., 2000مونازینگ دربارۀ
مدیریت كارآمد انرژی در كشورهای درحال توسعه تحقیق کرد و بر
اهمیت برنامههای ملی یكپارچۀ انرژی و تحلیل سیاستها تأكید
کرد ( .)Munasinghe, 1992همچنین در ایران ،امید و همكارانش
تحقیقی درخصوص الگوی مصرف انرژی و معیار انتخاب ساختمان
سبز در ایران ،با استفاده از تحلیل پوششی دادهها ،انجام دادند .آنان در
این مقاله ،درجۀ كارایی فنی و كارایی مقیاسی (وزنی) ساختمانهای
سبز منتخب در ایران را بررسی و فرایند صحهگذاری دادههای انرژی و
فواید سبز بودن را تشریح کردند ( .)Omid et al., 2011صادق زاده
نیز در مطالعهای به بررسی برنامۀ بهرهوری انرژی برای زیربخشهای
ساختمان پرداخت و جریان انرژی را ،از نقطهای كه انرژی نهایی به
مشتری تحویل داده میشود تا نقطهای كه انرژی مفید وجود دارد ،و
خدمات انرژیای که ارائه میشود ،بررسی کرد ()Zadeh, 2007
مبینی دهکردی و حوری جعفری وضعیت نامطلوب شدت انرژی در
کشور و مصرف بیرویۀ حاملهای انرژی را ترسیم کردند و بر اهمیت
و لزوم اجرای طرح جامع انرژی کشور با رویکرد اصالح الگوی
مصرف انرژی تأکید کردند .همچنین راهبردهای کالن مدیریت
عرضه و تقاضای انرژی را بر مبنای ساختار سیاسی ـ اقتصادی کشور
ارائه کردند (مبینی دهكردی و حوری جعفری.)1389 ،
باتوجهبه مطالعات باال ،ضروری است بررسی جامعتری
درخصوص سیاستها و برنامههای حوزۀ انرژی در کشور صورت
گیرد و تأثیر اجرای آنها بر شاخصهای کالن انرژی مطالعه شود .در
این خصوص ،قانون اصالح الگوی مصرف انرژی از مهمترین قوانین
حوزۀ مدیریت انرژی در کشور است که در مقالۀ حاضر الزامات
اساسی و تأثیر اجرای صحیح آن در سیستم انرژی کشور بررسی شده
است .در این مقاله ،در بخشهای یک و دو ،بهترتیب بیان مسئله و
ضرورت انجام پژوهش تشریح شده سپس ،در بخش سه ،جایگاه
ایران در جهان ازنظر شاخصهای مصرف انرژی و کارایی انرژی
بررسی شده و در بخش چهار الزامات قانون اصالح الگوی مصرف،
رویكردها و ابعاد اجرایی این قانون بهطور كامل تحلیل شده است.
در بخش پنج ،سیاستها ،برنامهها و راهكارهای اجرایی الزم برای
تحقق هرچهبهتر اهداف این قانون و تأثیر اجرای آنها بر شدت انرژی
بررسی شده و در انتها نتیجهگیری شدهاست.

 .1بیان مسئله
با عنایت به محدودیت منابع فسیلی و مسائل زیستمحیطی مطرح
در جهان ،امروزه تحقیقات وسیعی درخصوص سیاستگذاریها در
عرصۀ مصرف ،بهرهوری ،بهینهسازی انرژی و تغییر الگوی مصرف
انرژی در سراسر جهان صورت گرفته است .كشورهای توسعهیافته به
سرعت درحال پیادهسازی راهکارهای موجود و ارائۀ روشهای جدید
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در این زمینهاند .كشورهای درحال توسعه نیز كمابیش در این مسیر گام
نهادهاند .در کشور ما ،بهسبب داشتن ذخایر عظیم انرژی ،تحقیقات
و اجرای پروژهها در این زمینه بهکندی پیش میرود .لیكن باتوجه به
ذخایر روبهاتمام انرژی و نیاز به ذخیرهسازی آن برای نسلهای آینده ،در
این پژوهش ابعاد و رویکردهای مناسب کاهش شدت انرژی در کشور،
نسبت استانداردهای جهانی قرار دارد،
که در شرایط بسیار نامطلوبی به ِ
بر اساس اعمال سیاستها و برنامههای قانون اصالح الگوی مصرف
انرژی ،بررسی و تحلیل شده است .بر این مبنا ،مسئلۀ اصلی وضعیت
شاخصهای ارزیابی سیستم انرژی کشور در مقایسه با وضعیت جهانی
و نقش اجرای قوانین مرتبط ازجمله قانون اصالح الگوی مصرف انرژی
در بهبود شاخصهای مزبور است .ذکر این نکته ضروری است که این
تحلیل با سه رویکرد ذیل قابلبررسی است .گفتنی است که رویکرد اول
مورد تأکید این پژوهش است:
رویکرد اول :معرفی و ارائۀ یک مدل مفهومی برای مدیریت و
اصالح الگوی مصرف بهمنظور کاهش شدت انرژی؛
رویکرد دوم :معرفی و ارائۀ یک مدل کالن برای مدیریت عرضه و
تقاضای انرژی؛
رویکرد سوم :بررسی چارچوب اجرایی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی.

 .2ضرورت پژوهش
بر اساس مطالعات اشارهشده در بخش مقدمه ،بررسی دقیق
سیاستها و راهبردهای مهم مدیریت عرضه و تقاضای انرژی در
کشور ضروری است .در همین راستا ،مدیریت جامع انرژی و اصالح
الگوهای مصرف در کلیۀ زیربخشهای اقتصادی ـ اجتماعی عواملی
اساسی و تعیینکننده درجهت تحقق سیاستهای برنامۀ ششم
ً
توسعه و متعاقبا اهداف سند چشمانداز  1404خواهند بود (اهداف
سند چشماندار  :1404قرارگرفتن ایران در جایگاه اولین تولیدکنندۀ
محصوالت پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش ،دومین تولیدکنندۀ
ُ
نفت در اپک با ظرفیت  7درصد از تقاضای بازار جهانی ،سومین
تولیدکنندۀ گاز در جهان با سهم  8تا  10درصد از تجارت جهانی
گاز و فراوردههای گازی دارای جایگاه اول فناوری نفت و گاز در
ً
منطقه) .طبیعتا اجرای صحیح قانون اصالح الگوی مصرف انرژی به
شمارۀ  ،1770از عوامل مهم در تحقق چشمانداز بیستسالۀ انرژی
کشور محسوب میشود .روح حاکم بر این قانون حمایت برای توسعۀ
فناوریهای نوین بهینهسازی مصرف انرژی ،توسعۀ شرکتهای
خدمات انرژی و حمایت از آنها ،اعمال سیاستهای تشویقی و
تنبیهی در بخشهای مصرفکنندۀ نهایی ،پیادهسازی سیستم مدیریت
انرژی ،تدوین و اجرای معیارها و استانداردهای مصرف انرژی،
آموزش و فرهنگسازی و اطالعرسانی گسترده با هدف مدیریت
و بهبود شدت انرژی ازطریق افزایش کارایی و بازده با استفاده از
فناوریهای نوین است (قانون اصالح الگوی مصرف .)1389 ،بر این
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اساس ،بررسی سیاستها و برنامههای قانون اصالح الگوی مصرف
انرژی ،نقش متولیان اجرایی ،الزامات و تأثیر اجرای قانون مزبور در
افزایش بهرهوری انرژی ضروری است که در پژوهش حاضر به آن
پرداخته شده است.

 .3روند شدت مصرف انرژی در ایران و جهان
در شکل  ،1سیستم مرجع انرژی در کشور نشان داده شده است.
همانگونه که مالحظه میشود ،عمده حاملهای اولیۀ انرژی در
کشور را نفت و گاز تشکیل دادهاند .این امر به معنی وابستگی
مطلق سیستم انرژی کشور به نفت و گاز است .سیستم عرضۀ
انرژی ازیکسو مجموعه فرایندهای استخراج ،فرآورش ،تبدیل،
انتقال و توزیع حاملهای نهایی و ازسویدیگر ،بخش تقاضا را
دربر میگیرد که شامل زیربخشهای خانگی ،تجاری،حملونقل،
صنعت و کشاورزی میشود .مصرف انرژی در بخش خانگی،
صنعت ،حملونقل و نیز تلفات انرژی در مسیر تولید ،فرآورش،
تبدیل ،انتقال و توزیع انرژی طی سال  ،1394در قیاس با تولید
اولیه ،حجم باالیی را دربر میگیرد كه بیشک 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 میشود که متأسفانه در ایران حدود
چهار برابر متوسط جهانی است و در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار
دارد .شدت انرژی 1عبارت است از میزان مصرف انرژی (اولیه یا
ً
نهایی) برای دستیابی به یک واحد تولید ناخالص داخلی که عمدتا
با واحد بشکه نفتخام به میلیون ریال برحسب قیمتهای ثابت
یا جاری بیان میشود .شدت انرژی نشاندهندۀ چگونگی عرضۀ
انرژی در هر کشور و مشخصهای از بهرهوری ساختار اجتماعی،
فناوری و اقتصادی آن کشور است .شدت انرژی باال به مفهوم
این است که انرژی در ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور
بهصورت کارا استفاده نمیشود و ازسویدیگر ،نشاندهندۀ وجود
پتانسیل بسیار باالی صرفهجویی انرژی است .بر اساس تعریف
صورتگرفته از شاخص شدت انرژی ،باالبودن و یا پایینبودن
این شاخص به عوامل مختلفی ازجمله سطح فناوری ،رفتار
مصرفکنندگان و مدیریت فرایندها بستگی دارد .شدت انرژی
ً
پایین عمدتا در کشورهای پیشرفته و صنعتی و شدت انرژی باال در
کشورهای درحالتوسعه یا غیرصنعتی دیده میشود .طبق دادههای
مؤسسۀ ِا ِنردیتا 2و همانطورکه در نمودار  2نشان داده شده ،در سال
 ،2015ایران بعد از کشورهای روسیه ،ازبکستان ،اوکراین و
آفریقای جنوبی دارای باالترین شاخص شدت انرژی در دنیاست
(.)International EnergyAgency, 2016
1. Energy Intensity
2. Enerdata
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شکل  :1جریان انرژی کشور در سال ( 1394مؤسسۀ مطالعات بینالمللی انرژی)1394 ،

همانگونه که در شکل  1مالحظه میشود 99 ،درصد از
حاملهای اولیۀ انرژی در ایران نفت و گاز است و این نشاندهندۀ
وابستگی شدید ایران به سوختهای فسیلی ،استفادۀ اندک از
ً
انرژیهای تجدیدپذیر و نهایتا عدم تنوع سوختی است.
در بخش مصرفکنندۀ نهایی نیز ،شاخصهای ایران بهشدت با
استانداردهای جهانی فاصله دارد .در بخش خانگی ،بهطور متوسط در
سال ،بهازای هر مترمربع  460كیلوواتساعت انرژی مصرف میشود
كه متوسط آن در دنیا  160كیلوواتساعت است (یعنی سه تا چهار برابر

متوسط جهانی) .در بخشحملونقل ،متوسط مصرف در خودروهای
تولیدی بهازای هر  100كیلومتر باالی  10لیتر در سیكل تركیبی (پیمایش
درونشهری و برونشهری) است، درصورتیكه استاندارد جهانی آن
حداكثر در حدود  5/5تا  6لیتر برای سیكل تركیبی است .در بخش
صنعت نیز ،با ارزیابی میزان مصرف انرژی بهازای واحد تولید ،فاصلۀ
زیادی با استاندارهای جهانی مشاهده میشود .در بدترین صنعت كه
آجر است 130 ،درصد باالتر از استاندارد دنیا سوخت مصرف میشود
و در بهترین صنایع كشور ،كه بهنوعی پتروشیمی و صنایع غذایی

نمودار  :1مقایسۀ كشورهای ده ردیف اول دارای شاخص شدت انرژی باال ،بر اساس تولید ناخالص داخلی در جهان برحسب کیلوگرم معادل نفت خام
بهازای ایجاد یک دالر تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال )koe/2005$) , International Energy Agency, (2016( 2005

بررسی تحلیلی سیاستها و برنامههای اصالح الگوی مصرف و تأثیر اجرای آنها بر شدت انرژی در ایران

هستند ،هنوز  25درصد با استاندارد جهانی فاصله است .این آمار نشان
از وضعیت نامطلوب كارایی انرژی در كشور دارد.
اتمام قریبالوقوع منابع فسیلی و پیشبینی افزایش قیمت
سیاستگذاران را به پیشنهاد ضوابط و سیاستهایی برای کنترل
محیطزیست و پژوهشگران را به توسعۀ منابعی با آلودگی کمتر و
تجدیدپذیر ،که توان بالقوهای برای جانشینی با سامانۀ انرژی کنونی
دارند ،ترغیب کرده است .در نمودار  ،2دستهبندی کشورهای منتخب
بر اساس شاخصهای شدت انرژی ،درجۀ آزادی اقتصادی و سهم
انرژیهایتجدیدپذیر در تولید الکتریسیته صورت پذیرفته است.
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خصوصیات اصلی کشورهای گروه اول شدت انرژی پایین ،درجۀ
آزادی اقتصادی باال ،سهم باالی تولید الکتریسیته از انرژیهای
تجدیدپذیر ،خصوصیات اصلی کشورهای گروه دوم شدت
انرژی متوسط ،درجۀ آزادی اقتصادی متوسط ،سهم متوسط تولید
الکتریسیته از انرژیهایتجدیدپذیر و خصوصیات اصلی کشورهای
گروه سوم شدت انرژی باال ،درجۀ آزادی اقتصادی پایین ،سهم پایین
تولید الکتریسیته از انرژیهای تجدیدپذیر است .متأسفانه ایران در
گروه سوم قرار دارد و این موضوع ّ
مبین داشتن پتانسیلهای فراوان
صرفهجویی انرژی در بخشهای گوناگون است.

نمودار  :2دستهبندی كشورهای منتخب بر اساس شاخصهای شدت انرژی ،درجۀ آزادی اقتصادی و سهم
انرژ یهای تجدیدپذیر در تولید الكتریسیته[ ،مطالعۀ حاضر]

نمودار  :3مقایسۀ شدت انرژی ایران با کشورهای منتخب بر اساس برابری قدرت خرید و نرخ ارز،
()International Energy Agency, 2016
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تغییر در مصرف انرژی به اثر تولیدی ،ساختاری و شدت انرژی
تجزیه میشود .اثر تولیدی به میزان مصرف انرژی در نتیجۀ افزایش
تولید مربوط میشود به شرطی که سایر شرایط از قبیل فناوری ،میزان
کارایی و الگوی مصرف ثابت باقی بماند (مبینی دهكردی و حوری
جعفری .)1389 ،در همین زمینه ،تحوالت شدت انرژی میتواند
ناشی از تغییر در کارایی مصرف انرژی یا تغییر ساختار اقتصاد باشد.
چنانچه حجم تولید ناخالص داخلی ثابت باشد و کارایی مصرف انرژی
باال رود ،آنگاه شدت انرژی کاهش مییابد .از سویی دیگر ،تغییر در
ساختار اقتصاد و تولید میتواند باعث تغییر در شدت انرژی شود.
یکی دیگر از عواملی که میتوان برای باالبودن شدت انرژی در
یک کشور بدان اشاره کرد این است که کاال یا خدمات تولیدشدۀ آن
کشور کیفیت و درنتیجه ارزش پایینتری از محصوالت مشابه خود
داشته باشند .بهعبارتدیگر ،دربارۀ پایین بودن کیفیت کاال و خدمات
تولیدشده میتوان به قدیمی و درجه دو بودن فناوری بهکاررفته در
صنایع ،تعمیرات و نگهداری ناکافی و فقدان احساس مسئولیت کافی
 به علل فرهنگی و اجتماعی  -در قبال انجام کار موردنظر اشاره کرد.هرکدام از عوامل مذکور ،بهعلت کاهش بهای واحد تولیدشده،
میتواند درنهایت به افزایش شدت انرژی منجر شود .با نگاهی
به آمار و دادههای کشورهای توسعهیافته درزمینۀ شدت مصرف
انرژی ،مصرف ناکارای انرژی در کشور ما بیشتر بهچشم میآید که
از مهمترین علل آن بازده پایین فناوریهای تبدیل انرژی و فرهنگ
ی است .بهعالوه فرسودگی تجهیزات،
غیرصحیح مصرف انرژ 
قدیمیبودن فرایندهای تولید ،بیتوجهی به فعالیتهای تحقیقاتی و
پژوهشی در واحدهای صنعتی ،استفاده از تجهیزات و لوازمخانگی
با کارایی کم ،فرهنگ ناصحیح استفاده از انرژی در بخش ساختمان
و فناوریهای پایین خودروهای تولیدی در کشور از عوامل مهم
مصرف غیرمنطقی انرژی در بخشهای مختلف کشور است (مبینی
دهكردی و حوری جعفری.)1389 ،
در طول زمان و با گرایش مردم به سمت رفاه و استفاده از انواع

فناوریهای مدرن ،مصرف انرژی افزایش یافته است .لذا روند توسعه
و رفاه کشورها در طی زمان ،عالوهبر کاهش مصرف انرژی بهازای هر
واحد تولید ،گویای افزایش مصرف انرژی ناشی از پیشرفت جهانی
و بهکارگیری فناوریهای جدید مصرفکنندۀ انرژی است .نمودار
 3مقایسۀ شدت انرژی ایران با کشورهای منتخب بر اساس برابری
قدرت خرید 1و نرخ ارز را نشان میدهد .این مقایسه نشان میدهد
ایران بیشترین شدت انرژی و نروژ کمترین شدت انرژی را به خود
اختصاص دادهاند .این بدین معنی است که نروژ از بهرهوری بسیار
بیشتری در مصارف انرژی خود بهرهمند است.
ازآنجاییکه شاخص شدت انرژی میتواند معیار خوبی برای
نشاندادن میزان مصرف انرژی در بخشهای مولد اقتصادی و همچنین
میزان رعایت استانداردهای بهینهسازی در صنایع و سایر بخشها باشد،
روند صعودی آن بیانگر افزایش میزان مصرف انرژی در بخشهای
غیرمولد و همچنین بهرهوری کمتر در استفاده از انرژی در بخشهای
مختلف است.
نمودار  4نشان میدهد که شدت مصرف انرژی در کشور طی سالهای
ً
گذشته روند روبهرشدی داشته است .تقریبا در تمام فرایندهای اکتشاف
و تولید و بهرهبرداری نفت و گاز ،فرآورش و تبدیل ،ذخیرهسازی ،انتقال،
توزیع و درنهایت مصرف نهایی انرژی تلفات بسیاری شكل میگیرد كه
یكی از عوامل باالبودن شدت انرژی در كشور است .كاهش این تلفات
نیازمند پیگیری جدی و همهجانبه در قالب عزم ملی است ،بهگونهای که
بتوان به نتایج ملموسی دست یافت .بررسی علل باالبودن شدت انرژی
در کشور نشان میدهد که پایینبودن سطح فناوری در سیستم انرژی،
فرهنگ نادرست مصرف ،فقدان سرمایهگذاری بهموقع در توسعۀ بخش
انرژی ،عدم اجرای بهموقع قوانین تأثیرگذار و فقدان مدیریت صحیح از
عوامل اصلی هستند (مبینی دهكردی و حامد حوری جعفری.)1389 ،
باتوجه به مطالب مذکور ،به اجرای قوانین و سیاستهای اصالح الگوی
مصرف بهمنظور كاهش و بهینهسازی مصرف انرژی و سرمایهگذاری
مناسب برای ارتقای کارایی انرژی در تجهیزات و فرایندهای مختلف

نمودار  :4روند شدت انرژی در ایران طی سی سال گذشته
منبع :ترازنامۀ هیدروکربوری کشور در سال ( 1394مؤسسۀ مطالعات بینالمللی انرژی)1394 ،
1. Purchasing Power Parity
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نمودار  :5مقایسۀ سرانۀ انتشار دیاكسیدكربن در كشورهای منتخب
()International Energy Agency, 2016

نیازی مبرم وجود دارد.

 .4الزامات اصالح الگوی مصرف انرژی
اطالعات ارائهشده در بخش قبل و همچنین واقعیات جهان امروز
بیانگر اهمیت و تأثیرات فراوان و گوناگون انرژی در جوامع مختلف
است .تنوع منابع انرژی ،اشکال مختلف و مصارف نهایی آن بهقدری
زیاد است که طیف وسیعی از نیازهای اجتماعی ،کارآیی استفاده،
اهمیت در رفاه جامعه و انعطافپذیری در تغییر را دربر میگیرد .آنچه از
مطالعات سیستم انرژی آشکار است ،آن است که کیفیت زندگی مردم،
رفاه مادی ،سالمتی و بهداشت ،اشتغال و درآمد به میزان چشمگیری
به وسعت دسترسی به انرژی و کمهزینهبودن آن بستگی دارد .بهنظر
میرسد که دیگر بازگشت به دوران ارزانی و فراوانی انرژی در گذشته
امکان نخواهد داشت .با افزایش جمعیت کرۀ زمین ،که همواره در پی
گسترش رفاه زندگی خود از طریق مصرف انرژی هسـتند ،و باتوجهبه
اینکه استفاده از هر نوع انرژی حتی منابع انرژی تجدیدپذیر موجب
آسیب به محیطزیست میشود ،همواره فشاری مستمر برای کاهش
تقاضای انرژی و همچنین حفظ منابع طبیعی ،بهمنظور استفادۀ
صحیحتر و باکیفیتتر از آن در آینده ،وجود خواهد داشت.
بهعالوه انتشار گازهای گلخانهای ناشی از سوختهای فسیلی و
سایر فعالیتهای انسانی تهدیدی جدی برای افزایش دمای کرۀ زمین
است .دیاکسیدکربن عمدهترین گاز تشکیلدهندۀ گازهای گلخانهای
است .مشکل انتشار گاز دیاکسیدکربن با استفاده از انرژی ارتباط
مستقیم دارد و بین استفاده از انرژیهای فسیلی ،انتشار دیاکسیدکربن
و فعالیتهای اقتصادی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد .باتوجهبه شدت
باالی انرژی كه گویای مصرف غیرمتعارف آن در بخشهای مختلف
تقاضا است ،سرانۀ ایران در تولید گازهای گلخانهای بیش از  7تن
بهازای هر نفر در سال است که فراتر از متوسط جهانی است.
بر اساس پژوهش فره و همکارانش ،با درنظرگرفتن انرژی ورودی

بهعنوان نهادۀ سیستم ،آلودگی خروجی بهعنوان ستاندۀ سیستم و تابع
فاصلهای جهتدار بهعنوان تابع تولید ،میتوان نتیجه گرفت کاهش
ستاندۀ نامطلوب موجب افزایش کارایی سیستم میشود .پس شاخص
نشر دیاکسیدکربن تداعیکنندۀ بهینهسازی انرژی و کاهش مصرف آن
در انواع فرایندهای تولیدی است ( .)Fare et al., 2014این شاخص
ً
در کشور ما باالست ،زیرا تقریبا تمام بخشها از سوختهای فسیلی
استفاده میکنند كه به قیمت ناچیز در دست مصرفکنندگان قرار
میگیرد .همچنین استفاده از فناوریهای قدیمی و پرمصرف ،بهعلت
قیمت باالی تجهیزات مدرن و پایینبودن بهرهوری انرژی ،در افزایش
این شاخص مؤثر است .طبق تعهد پاریس ،ایران متعهد به کاهش
 4درصدی تولید دیاکسیدکربن بر اساس سناریوی پایه ( )BAUو
کاهش  12درصدی در صورت رفع تحریمها شده است .در مقایسه
با سایر کشورها ،لزوم کاهش این شاخص در نمودار  5مشهود است.
با این اوصاف ،بازنگری در الگوی تولید و مصرف کشور از نیازهای
مهم بهشمار میرود و برنامهریزی برای بهبود مصرف انرژی و کاهش
شدت انرژی یکی از الزامات اجرای اصالح الگوی مصرف است که
باید با هماهنگکردن وضعیت مصرف در بخشهای خانگی ،تجاری،
صنایع و نیروگاهها تحقق یابد.
منظور از اصالح الگوی مصرف افزایش مطلوبیت ،کارایی و
اثربخشی است .مطلوبیت به معنای رضایت مصرفکننده از کاالی
خریداریشده است .کارایی یعنی از هر نهاده ،ستاندۀ بیشتری بهدست
آید و اثربخشی یعنی محصول تولیدشده برای جامعه مفیدتر باشد .پس
اصالح الگوی مصرف یعنی مصرف منابع کشور برای تبدیل ثروت
برای کشور ،سود برای واحدهای تولیدی و مطلوبیت برای خانوارها.
تمام بخشهای سیستم انرژی كشور ،به قصد حفظ و نگهداری
منابع انرژی برای نسلهای آینده و نیز پیشرفت و توسعۀ كشور در
همۀ ابعاد ،ملزم به تغییر رفتار مصرفی و اصالح الگوی مصرف انرژی
هستند .سیاستهای كلی اصالح الگوی مصرف ،در راستای کاهش
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مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی
تا پایان برنامۀ پنجم توسعه و حداقل یکدوم میزان کنونی تا پایان برنامۀ
ششم توسعه ،شامل سیاستهای ذیل است (سیاستهای كلی اصالح
الگوی مصرف:)1389 ،
 اولویت دادن به افزایش بهرهوری در تولید ،انتقال و مصرفانرژی در ایجاد ظرفیتهای جدید تولید انرژی؛
 انجام مطالعات جامع و یکپارچۀ سامانۀ انرژی کشور بهمنظوربهینهسازی عرضه و مصرف انرژی؛
 تدوین برنامۀ ملی بهرهوری انرژی و اعمال سیاستهایتشویقی نظیر حمایت مالی و فراهمکردن تسهیالت بانکی برای
اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف و عرضۀ انرژی و تشکیل
نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقای کارایی انرژی؛
 پایش شاخصهای کالن انرژی با سازوکار مناسب؛ بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرفانرژی ،تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و
واردات کلیۀ وسایل و تجهیزات انرژیبر و تقویت نظام نظارت
بر حسن اجرای آنها و الزام تولیدکنندگان به اصالح فرایندهای
تولیدی انرژیبر؛
 اصالح و تقویت ساختار حملونقل عمومی با تأکید بر راهآهندرونشهری و برونشهری بهمنظور فراهمکردن امکان استفادۀ
سهل و ارزان از وسایل حملونقل عمومی؛
 افزایش بازدهی نیروگاهها ،متنوعسازی منابع تولید برق و افزایشسهم انرژیهای تجدیدپذیر و نوین؛
 گسترش تولید برق از نیروگاههای تولید پراکنده ،کوچکمقیاسو پربازده برق و تولید همزمان برق و حرارت؛
 -بهبود روشهای انتقال حاملهای انرژی ،ازجمله حداکثرسازی

انتقال فراوردههای نفتی از طریق خطلوله و راهآهن.

 .5بررسی سیاستها و برنامههای قانون اصالح
الگوی مصرف انرژی
بر اساس قانون اصالح الگوی مصرف ،مشتمل بر  75ماده و 20
تبصره ،که در جلسۀ علنی چهارم اسفندماه  1389مجلس شورای
اسالمی تصویب و در  1389/12/11به تأیید شورای نگهبان رسید،
وزارتخانههای نفت و نیرو و سایر وزارتخانهها و دستگاههای
مسئول موظفاند ساالنه گزارشی از میزان اثربخشی سیاستها و
اقدامات مربوط به صرفهجویی انرژی ،بهتفكیک حاملها و بخشهای
اقتصادی مصرفكنندۀ انرژی ،به معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئیسجمهور ارسال کنند تا پس از جمعبندی به هیئت وزیران
و مجلس شورای اسالمی انعکاس یابد .بهمنظور حمایت از اجرای
راهكارهای بهینهسازی مصرف و ارتقای كارایی انرژی در چارچوب
اهداف و مواد این قانون ،به وزارتخانههای نفت و نیرو اجازه داده
میشود تسهیالت مالی الزم را از محل صرفهجوییهای ناشی از
اجرای این قانون و بودجههای سنواتی و منابع داخلی شركتهای دولتی
تابعه تأمین کند .شورای عالی انرژی مقدار تسهیالت مالی این ماده را
تعیین میکند .مهمترین سیاستهای تدوین این قانون تعیین و اصالح
و بازنگری خطمشیهای اساسی دربارۀ هریک از حوزههای مصرف و
تولید انرژی و ارائۀ راهكارهای اجرابی مناسب برای حمایت و تشویق
بهمنظور ارتقای نظام تحقیق دربارۀ فناوریهای جدید و توسعۀ آن است
(قانون اصالح الگوی مصرف .)1389 ،قانون اصالح الگوی مصرف
تمامی بخشها اعم از خانواده ،جامعه ،بنگاههای اقتصادی و پیكرۀ
دولت را دربر میگیرد و ،در دو بخش عرضه و تقاضا ،همگی ملزم
به اتخاذ تصمیمهای اصولی به قصد كاهش مصرف ،بازیافت منابع
قابلبازیافت و نیز استفادۀ مجدد از منابع و اجرای راهكارهای مربوط
هستند .حوزههای عملکردی قانون اصالح الگوی مصرف انرژی در
شکل  2نشان داده است.

شکل  :2حوزههای عملکردی قانون اصالح الگوی مصرف انرژی ]مطالعۀ حاضر[

بررسی تحلیلی سیاستها و برنامههای اصالح الگوی مصرف و تأثیر اجرای آنها بر شدت انرژی در ایران

شکل  :3ذینفعان و سازمانهای متولی قانون اصالح الگوی مصرف

سازمانها و وزارتخانههای مصرفكننده و عرضهکنندۀ انرژی در
پیكرۀ دولت و نیز سایر بخشهای كشور بر اساس این قانون ملزم به
تغییر در رفتار مصرف و اصالح الگوی مصرف هستند؛ بدیهی است
اولین ذینفع اجرای این قانون ،در وهلۀ اول ،خود آنها هستند .بنابراین
سازمانهای اصلی ذینفع و متولی اجرای این قانون كمیسیون انرژی
مجلس ،وزارت نفت ،وزارت نیرو ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
وزارت راه و شهرسازی ،وزارت جهاد و كشاورزی ،سازمان انرژی
اتمی ،سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان مدیریت و برنامهریزی
كشور هستند كه خود نیز ملزم به اجرای این قانوناند .در شکل ،3
ذینفعان و سازمانهای متولی قانون اصالح الگوی مصرف نشان داده
شده است .نقش وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهای متولی اجرای
قانون اصالح الگوی مصرف در اولین گام ،پس از هماهنگی با یکدیگر
در تدوین آییننامههای اجرایی مفاد قانون مزبور ،تأمین منابع مالی
الزم و اجرای مفاد و سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی مصرح در قانون
مذکور است (قانون اصالح الگوی مصرف.)1389 ،
باتوجه به اینکه در کشور ما بخش عظیمی از میزان باالی مصرف
انرژی بهسبب رعایت نکردن الگوهای مناسب مصرف بهویژه در
بخش مصرفکنندۀ نهایی است (مؤسسۀ مطالعات بینالمللی
انرژی ،)1394 ،بنابراین با اجرای راهکارهای کمهزینه میتوان میزان
چشمگیری از تلفات موجود را کاست .این امر به اطالعرسانی گسترده
و فرهنگسازی مناسب و اعمال راهحلهای نوآورانه ،ازجمله راهاندازی
و تشکیل مراکز مشاورۀ انرژی برای عموم مردم با همکاری نهادهای
مرتبط و شرکتهای خدمات انرژی ،نیاز دارد.
راهکارهای اجرایی اصالح الگوی مصرف از چند وجه قابلبررسی
است :راهکارهای اصالح الگوی مصرف از ُبعد تولید و ُبعد مصرف،
راهکارهای کالن و خرد ،راهکارهای قیمتی و غیرقیمت ،راهکارهای
کوتاهمدت و بلندمدت ،راهکارهای اجرایی و آموزشی و. ...
ازآنجاکه نقش بخش دولتی در جامعۀ ما بسیار پررنگتر از بخش
خصوصی است ،لذا اقدامات بخش دولتی بسیار مهمتر و اثرگذارتر
از بخش خصوصی خواهد بود و دولت میتواند با وضع قوانین و
مقررات خاص در بخش انرژی کشور به اصالح الگوی مصرف
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انرژی دست یابد .تشکیل نهادها و اجرای برنامههای کارایی انرژی،
الزام تهیۀ تأییدیههای نهایی ساختمان ،برچسبگذاری استانداردهای
کارایی برای وسایل و تجهیزات ،اقدامات مالیاتی ،یارانههای تشویقی
و محرکهای پولی ،استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر همچون
زمینگرمایی ،انرژی هستهای ،انرژیهای بادی و خورشیدی و...
ازجمله فعالیتهایی است که دولت میتواند درزمینۀ اصالح و بهبود
کارایی انرژی انجام دهد.
بنابر نظر بعضی از کارشناسان ،اصالح الگوی مصرف با اجراییشدن
اصل  44قانون اساسی امکانپذیر است ،چراکه اگر اصل  44قانون
اساسی در کشور بهدرستی اجرایی شود ،نتایجی حاصل خواهد شد که
منجر به اجرای درست اصالح الگوی مصرف میشود (حوری جعفری
و دیگران .)1395 ،بدان سببکه بخش خصوصی تابع دو مقولۀ سود
و زیان است ،لذا درخصوص اصالح الگوی مصرف موفقتر از دولت
عمل خواهد کرد .در این مورد ،همراستا بودن سیاستهای اصالح
تهای اجرایی اصل  44قانون اساسی میتواند
الگوی مصرف و سیاس 
سبب توسعۀ شرکتهای خدمات انرژی و تسریع در روند اجرای
طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی شود .درنتیجه درست مصرف
کردن توسعۀ اقتصادی را بهدنبال خواهد داشت.
یکی از بخشهای مهم مصرف انرژی بخش حملونقل کشور
است .اصالح نظام قیمتگذاری سوخت ،تعیین استانداردهای
موردنیاز متناسب با استانداردهای روز جهانی ،استفاده از انرژیهای
جایگزین بهمنظور حفاظت از محیطزیست و کاهش هزینههای
ملی ،خروج وسایل نقلیۀ فرسوده ،بهبود مدیریت ترافیک ،توسعۀ
همزمان ّ
کمی و کیفی سیستم حملونقل عمومی و ریلی درونشهری
و برونشهری ،کاهش تقاضای سفرها با انجام امور از طریق شهر
الکترونیکی ،ارتقا و بهبود سطح خدماترسانی سیستمهای عمومی
و مدیریت منابع مالی و الزام شرکتهای خودروسازی به ساخت
خودروهایی با استانداردهای بینالمللی از اولویتهای اصالح الگوی
مصرف انرژی و ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای كاهش مصرف
انرژی در این بخش است (مبینی دهكردی و حوری جعفری.)1389 ،
همچنین در بخش ساختمان ،اجرای راهكارهای بهینهسازی و اجرای
مبحث  19مقررات ملی ساختمان كمک شایانی به استفادۀ مطلوبتر
از انرژی میکند .رعایت مباحث مرتبط با عایقکاری جدارهها،
استفاده از پنجرههای دوجداره ،سیستمهای تأسیساتی با راندمان باال
و فناوریهای نوین (مانند تولید همزمان برق و حرارت) در بخش
ساختمان از موارد بسیار مهمی هستند که در قانون اصالح الگوی
مصرف پیشبینی شدهاند و رعایت آنها تأثیر چشمگیری در کاهش
مصرف انرژی ساختمان دارد (.)Munasinghe, 1992
استفاده از فناوریهای نوین مصالح و تجهیزات در بخشهای
ساختمان،حملونقل ،صنعت و كشاورزی نیز یكی از راهكارهای این
قانون بهشمار میرود .مطالعات متعدد صورتگرفته در طرح جامع
انرژی کشور نیز نشان میدهد که در بخش ساختمان و مسکن تا حدود
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 40درصد ،در صنایع کوچک حدود  25درصد ،و در صنایع با شدت
انرژی باال همچون صنایع فلزات اساسی ،کانیهای غیرفلزی و صنایع
فرایندی تا بیش از  50درصد پتانسیل صرفهجویی انرژی موجود است.
به همین ترتیب ،در بخش حملونقل ،در حوزۀ خودروهای سبک و
سنگین ،مشکالتی ازجمله فرسودگی ناوگان و فناوری سطح پایین
موتور خودروهای تولیدی مطرح است كه با حل آنها پتانسیلهای
جویی فراوانی ،با اعمال سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی ،بهدست
صرفه ِ
خواهد آمد.
ارزشافزوده در بخش
شایان ذكر است كه در کشور ما عمدۀ
ِ
صنعت و معدن و خدمات بهوجود میآید (رشد اقتصادی کشور در
سال  1393به  +2/98درصد رسید که سهم عمدۀ آن را بخش صنعت
و معدن داشته است) .در همین ارتباط ،عمده صنایع موجود در کشور

اقتصادی تولیدمحور با
با شدت انرژی باال هستند ،لذا افزایش رشد
ِ
افزایش قابلمالحظۀ مصرف انرژی همراه بوده است .بدیهی است
حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان و توسعۀ صنایع مبتنی بر فناوریهای
ِ
انرژی پایین ،در متکینبودن به نفت و ایجاد اقتصاد
شدت
نوین با ِ
ِ
ً
دادن شرکتهای
غیرنفتی جایگاه و اهمیت ویژهای دارد .طبیعتا سوق ِ
دانشبنیان ب ه فناوریهای نوین کاهش مصرف ،سیستمهای نوین
کنترل و مدیریت انرژی و همچنین سازوکارهای نوآورانۀ ارائۀ خدمات
فنی و آموزشی مؤثر ،بهگونهای که نتایج آن قابل لمس و سنجش در
آیندۀ اقتصاد کشور باشد ،از مواردی است كهباید مورد توجه ویژه قرار
گیرد (مؤسسۀ مطالعات بینالمللی انرژی.)1394 ،
بهمنظور سهولت اجرای قانون اصالح الگوی مصرف و تحلیل همۀ
ابعاد آن ،طوریكه در تمام بخشها قابل درک و اجرا باشد ،الزم است

جدول  :1سیاستهای مرتبط با اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و دستگاههای اجرایی متولی
شمارۀ
ماده قانون
()1770

سیاستها ،اهداف و خروجیهای ماده

دستگاه مسئول

4

حمایت و تشویق برای ارتقای نظام تحقیق و توسعه دربارۀ فناوریهای جدید تا
مرحلۀ ساخت نمونه و تجاریسازی

وزارتخانههای نفت و نیرو

5

اصالح ساختار شورای عالی انرژی و سیاستگذاری در بخش انرژی كشور

سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور

6

شناسایی فناوریهای تخصصی در حوزۀ عرضه و مصرف انرژی كشور و ایجاد
طراحی و بهرهوری آنها برای بهكارگیری در تولیدات داخلی

وزارتخانههای نفت ،نیرو ،كشاورزی و
صنعت ،معدن و تجارت

7

اصالح سازمانها و تشكیالت الزم داخلی بهمنظور ارتقای نظام تحقیق و توسعه

وزارتخانههای نفت و نیرو

9

اصالح اساسنامۀ شركت بهینهسازی مصرف سوخت

وزارت نفت

10
11

تعیین برچسب انرژی ساختمان برای بخش خانگی ،تجاری ،عمومی و الگوی
مصرف ماهانۀ انرژی برای بخش صنعت ،كشاورزی و پمپاژ آب در هر منطقه
بههمراه تعیین تعرفۀ حاملهای انرژی مصرفی آنها
تدوین معیارها و مشخصات فنی و استاندارد مصرف انرژی تجهیزات و
فرایندهای انرژیبر و نیز استاندارد كیفیت سوخت

وزارتخانههای نفت و نیرو
وزارتخانههای نفت و نیرو

12

اجرای استانداردها و معیارهای مصرف انرژی اجباری

سازمان ملی استاندارد

14

ترغیب مصرفكنندگان به استفاده از تجهیزات ،مجموعهها و فرایندهای با
مصرف انرژی و آلودگی زیستمحیطی كمتر

وزارتخانههای نفت ،نیرو

15

خرید تجهیزات و ماشینآالت موردنیاز كلیۀ دستگاههای اجرایی و ...بر اساس
بهترین الگوی مصرف سطوح انرژیبری

وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط

17

حمایت و ایجاد انگیزۀ كافی برای تشكیل و توسعۀ شركتهای خدمات انرژی

وزارتخانههای نفت ،نیرو و امور
اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت
و برنامهریزی كشور

18
20

صرفهجویی مصرف انرژی در ساختمان با جهتگیری بهسوی ساختمان سبز و
تعیین معیارها و مشخصات فنی این ساختمان
تعبیۀ سامانههای كنترلی الزم توسط كلیۀ مؤسسات دولتی و عمومی برای مصرف
انواع حاملهای انرژی در ساختمانهای اداری خود مطابق با آییننامۀ موضوع مادۀ
 18این قانون

وزارتخانههای راه و شهرسازی با
همکاری نفت و نیرو
كلیۀ دستگاههای اجرایی و عمومی
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تهیه ،تدوین ،ابالغ و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مصالح ساختمانی با
اولویت اقالم مرتبط با انرژیبری 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  34قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب

شهرداریها و نظام مهندسی ساختمان

21

انجام ممیزی انرژی بهمنظور اجرا و كنترل سامانۀ مدیریت انرژی در ساختمان

كلیۀ دستگاههای اجرایی و عمومی

24

ایجاد واحد مدیریت انرژی در صنایع با مصرف سوخت ساالنه بیش از  5میلیون
مترمكعب گاز و تقاضای دیماند بیش از یک مگاوات

وزارتخانههای نفت و نیرو

54

استقرار واحد مدیریت انرژی در نیروگاهها ،پاالیشگاهها و پتروشیمیها

22

1374/12/22

25
26
28
29
30

وزارتخانههای نفت و نیرو

ممیزی انرژی و نمونهگیری تصادفی از واحدهای صنعتی برای اخذ جریمه از این
واحدها بر اساس معیار و استاندارد مصرف انرژی تدوینشده
اخذ جریمه از واحدهای صنعتیای كه معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای
مصرف انرژی را رعایت نکردهاند ،بهصورت درصدی از قیمت فروش حاملهای انرژی

وزارتخانههای نفت ،نیرو و صنعت،
معدن و تجارت

تدوین معیار و استاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطحزیركشت زراعی و باغی

وزارتخانههای نفت ،نیرو

از رده خارجكردن ساالنه حداقل  20درصد از پمپهای آب و ماشینهای
كشاورزی فرسوده و پرمصرف
اصالح ماشینآالت و تجهیزات انرژیبر كشاورزی تولید داخل با بهرهگیری از
فناوریهای جدید تا پایان برنامۀ پنجم توسعه

وزارتخانههای جهاد كشاورزی و
صنعت ،معدن و تجارت
وزارت صنعت معدن و تجارت

31

انتقال كاربریهای غیرضروری از كالنشهرها به شهرهای كوچكتر با هدف
كاهش حجم ترافیک و كاهش مصرف سوخت در مناطق ُپرتراكم شهری

وزارتخانههای راه و شهرسازی
و كشور ،شوراهای اسالمی و
شهرداریها و نیز كلیۀ دستگاههای
اجرایی ،عمومی و دولتی

32

لحاظکردن پیامد ساختوسازهای مهم شهری بر ترافیک شهری ،تأمین توقفگاه
(پاركینگ) شهرهای بزرگ و كالنشهرها در تهیۀ طرحهای جامع شهری

وزارت مسكن و شهرسازی

35

36

40

45
46

از رده خارجكردن خودروهای فاقد معیارها و مشخصات فنی موضوع مادۀ 11
این قانون و جایگزینكردن آنها با خودروهای عمومی واجد این معیارها و ارائۀ
خدماتپسازفروش آنها
همكاری و نظارت وزارت صنعت برای توسعۀ تولید ،عرضه و خدمات
پسازفروش 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
باتوجهبه لزوم ارتقای استانداردهای زیستمحیطی در بخشحملونقل و
عدم امكان ارائۀ سوخت مطابق با استانداردهای مذكور با وضعیت موجود
پاالیشگاهها ،وزارت نفت موظف شده ،با اجرای طرحهای توسعه و بهینهسازی
پاالیشگاهها ،به عرضۀ سوخت مناسب اقدام کند.
ارائۀ امكانات و تسهیالت عمومی برای واحدهای صنعتی ،ساختمانی ،كشاورزی
و عمومی درجهت بهكارگیری سامانۀ تولید همزمان برق و حررات و برودت
استفاده از سامانۀ تولید همزمان برق و حررات و برودت در طرحهای نیروگاهی،
پاالیشگاهی ،پتروشیمی و صنایع پاییندستی نفت و گاز و واحدهای صنعتی
تولیدكنندۀ برق

وزارت كشور و صنعت ،معدن و تجارت

وزارت صنعت ،معدن وتجارت

وزارت نفت

وزارتخانههای نفت و نیرو
وزارتخانههای نفت و نیرو

55

56
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47

راهاندازی سامانۀ كنتورهای هوشمند مجهز به سیستم قرائت و كنترل شبكۀ هوشمند

وزارتخانههای نفت و نیرو

51

حمایت از طرحهای مرتبط با افزایش بازده انرژی

وزارتخانههای نفت و نیرو

حمایت مؤثر از تحقیقات ،سرمایهگذاری ،ترویج و توسعۀ سامانههای تولید
همزمان برق و حررات و برودت
بهبود روشهای انتقال حاملهای انرژی ،ازجمله حداكثرسازی انتقال
فراوردههای نفتی از طریق خطلوله و راهآهن

وزارتخانههای نفت و صنعت،
معدن و تجارت

52
58
61

حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی در تولید برق

وزارت نفت
وزارت نیرو

ترویج كاربرد اقتصادی تجدپذیر انرژی در سامانههای مجزای از شبكۀ تولید و
توزیع برق نظیر آبگرمكن خورشیدی ،تلمبۀ بادی ،سامانههای فتوولتائیک و...
گنجاندن واحدهای درسی مدیریت انرژی در برنامۀ درسی كلیۀ مقاطع تحصیلی
و رشتههای مرتبط

وزارتخانههای آموزشوپرورش و
علوم ،تحقیقات و فناوری

65

تدوین و اجرای برنامههای آموزشی دورههای فنی و حرفهای ذیربط و آموزش
مؤثر روشهای بهینهسازی كاربرد انرژی

وزارتخانههای آموزشوپرورش ،كار
و امور اجتماعی

67

برنامهریزی و اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری در راستای راهكارهای كاهش
مصرف سوخت و بهینهسازی مصرف انرژی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان
صداوسیما و سازمان تبلیغات اسالمی

68

پیگیری تدوین و برگزاری دورههای آموزش روشهای بهینهسازی انرژی در ساختمان
و تأسیسات مكانیكی و برقی برای مهندسان،كاردانان و معماران تجربی بخش
ساختمان و لحاظ كردن گذراندن این دوره در آزمونهای تعیین صالحیت آنها

وزارت مسكن و شهرسازی

69

پیگیری تدوین و برگزاری دورههای آگاهسازی و آموزش كاربردی عمومی و
تخصصی برق و حرارت برای مدیران انرژی واحدهای صنعتی و الزام واحدهای
صنعتی مادۀ  24به انتصاب دارندگان گواهینامۀ این ماده

وزارت نیرو

73

تسهیالت مالی برای اجرای این قانون از محل صرفهجوییهای انرژی،
بودجههای سنواتی و منابع داخلی شركتهای دولتی تابعه

وزارتخانههای نفت و نیرو

74

ارائۀ گزارش ساالنه از میزان اثربخشی سیاستها و اقدامات مربوط به
صرفهجویی انرژی به تفكیک حاملها و بخشهای اقتصادی مصرفكنندۀ انرژی
به سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور

وزارتخانههای نفت و نیرو و سایر
وزارتخانهها و دستگاههای مسئول

62
64

تعدادی از
شاخصهای
ارزیابی
عملكرد
قانون اصالح
الگوی
مصرف

وزارتخانههای نفت و نیرو

 )1تدوین آییننامهها و تصویب آن؛  )2طرحهای تحقیقاتی حمایتشده؛  )3میزان سرمایهگذاری انجامشده؛  )4تغییرات
ساختاری انجامشده؛  )5الگوی مصرف بهتفکیک بخش؛  )6معیارها بهتفکیک زیربخشهای مصرفکنندۀ انرژی؛ )7
سامانۀ کنترل و مدیریت انرژی؛ ).8جرایم تعیینشده؛  )9استانداردهای تدوینشده؛  )10مجوزهای صادرشده؛  )11امکانات
حمایتشده؛  )12دستورالعملهای تهیهشده؛  )13گزارش عملکرد؛  )14میزان سوخت تحویلی؛  )15کاهش در شدت
انتشار آلودگی؛  )16کاهش در میزان انتشار آلودگی؛  )17کاهش در شدت انرژی؛  )18کاهش در میزان مصرف انرژی

بررسی تحلیلی سیاستها و برنامههای اصالح الگوی مصرف و تأثیر اجرای آنها بر شدت انرژی در ایران

آییننامههای اجرایی و سیاستگذاریهایی مرتبط با مواد این قانون
تدوین و ارائه شود .این آییننامهها فصل مشترک بین قانون اصالح
الگوی مصرف و بخشهای متولی و اجراكنندۀ آن است .بدیهی است
برای ارزیابی عملكرد این قانون و مقایسۀ بخشهای مختلف ازنظر
سطح عملكرد و دستیابی به مواد آن ،باید شاخصهایی متناسب با
ابعاد و جوانب اجرایی قانون مذکور درنظر گرفته شود .در جدول ،1
سیاستهای مربوط به هر ماده از این قانون خالصه شده است.
همانگونه که در جدول  1بهطور خالصه ارائه شد ،قانون اصالح
الگوی مصرف انرژی مشتمل بر سیاستها و برنامههایی است که
در بخشهای مهم اقتصادی ـ اجتماعی شامل ساختمان و مسکن،
حملونقل ،صنعت و کشاورزی تعریف شده و بر پایۀ تعریف
استانداردها و معیارهای مصرف انرژی بنا نهاده شده است .مباحث
مرتبط با ارتقای فناوری ،آموزش و فرهنگسازی ،پیادهسازی سیستم
مدیریت انرژی و توسعۀ شرکتهای خدمات انرژی بهمنظور
اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف از محورهای اساسی این
قانون محسوب میشوند .بهطوركلی با اجرای پروژههای مختلف
بهینهسازی مصرف و آموزش اقشار ملت از طریق انواع رسانههای
اجتماعی و ترغیب و تشویق عموم و فرهنگسازی پایدار ،میتوان به
نهادینهكردن بهینهسازی مصرف انرژی در تمام بخشها اقدام کرد.
با اجرای راهكارهای بهینهسازی و اصالح الگوی مصرف انرژی و با
صرفهجویی در مصرف انرژی از طریق اعمال مجموعهای متعادل از
اقدامات قیمتی و غیرقیمتی ،دستیابی به اهداف اصالح الگوی مصرف
در همۀ زمینهها ممكن بهنظر میرسد .تمامی مفاد قانون اصالح
الگوی مصرف با هدف کاهش میزان مصرف انرژی و ارتقای سطح
فناوری مورداستفاده در هر بخش تعریف شدهاند .بر این اساس،
اجرای مواد قانون مزبور متناسب با هر بخش به کاهش شدت مصرف
انرژی منجر خواهد شد .بر اساس هدفگذاری صورتگرفته در قالب

57

سیاستهای کلی اصالح الگوی مصرف ،كاهش مستمر «شاخص
شدت انرژی» كشور به حداقل یكدوم میزان كنونی تا پایان برنامۀ
ششم توسعه هدفی است كه باید توسط تمامی بخشهای تولیدی،
اجرایی و خدماتی و ...در كشور محقق شود (سیاستهای كلی
اصالح الگوی مصرف .)1389 ،بر اساس هدفگذاری مذکور،
در نمودار  6روند شدت مصرف انرژی در كشور در صورت اجرای
صحیح قانون اصالح الگوی مصرف ارائه شده است.
همانگونه که اجرای صحیح و اصولی برنامههای بهینهسازی
مصرف حاملهای انرژی در تمامی زیربخشهای اقتصاد ملی و بهبود
محیطزیست مؤثر و ملموس است ،در تأمین سیاستهای راهبردی
کشور در سطوح ملی و بینالمللی نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
ضرورت و اهمیت اصالح الگوی مصرف و تأثیر آن بر کاهش شدت
مصرف انرژی در ساختار و ثبات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور
دسترس نسل کنونی
فسیلی در
و نیز آگاهی از این نکته که منابع انرژی
ِ
ِ
پایانپذیر است ،مبنای توجهات خاص و عمده است .در این میان،
جای مؤسسات فناوری برای ابداع فناوریهای نوین در بهینهسازی
مصرف انرژی بسیار خالی است .شناخت ،بررسی و ابداع فناوریهای
جدید و الگوهای نوین بهینهسازی مصرف انرژی در تمامی بخشها
و طراحی و توسعۀ فناوریهای پیشرفته و توسعۀ فرایندها و محصوالت
جدید نیازمند حمایت دولت و سرمایهگذاری كالن است.
با ادامۀ پژوهشها ،فناوریهای بهرهبرداری از منابع انرژی
تجدیدپذیر سرانجام کارآمدتر و کمهزینهتر خواهند شد .همچنین
این کوشش ها ممکن است راه را برای استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر مانند خورشیدی ،بادی ،زمینگرمایی و همچنین
سوختهای جایگزین همچون بایوفیول (سوخت زیستی) هموار
سازد .فناوریهای نوین به ما این امکان را خواهد داد که با کارایی
ی که همۀ انرژی
بیشتری از انرژیها بهرهبرداری کنیم .تا زمان 

نمودار  :6چشمانداز كاهش شدت مصرف انرژی مطابق شرایط واقعی و سیاستهای باالدستی( ،مؤسسۀ مطالعات بینالمللی انرژی)1394 ،
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موردنیاز از منابع تجدیدپذیر تأمین نشده ،باید به منابع سوختهای
فسیلی وابسته ماند (.)Munasinghe, 1992
انرژی خورشیدی ،انرژی هستهای ،انرژی باد ،انرژی زمینگرمایی و
انرژی زیستتوده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین برای حاملهای
انرژی هستند .توسعۀ فناوریها درزمینۀ مصرف انرژی و ترغیب به
استفاده از آنها گام بزرگی درجهت اصالح الگوی مصرف انرژی،
ایجاد تنوع در سبد انرژی كشور و كمک به حفظ منابع تجدیدناپذیر و
صرفهجویی در مصرف آنهاست (.)Chen et al., 2014

نتیجهگیری
بر اساس مطالب ارائهشده ،اصالح الگوی مصرف انرژی با
مدیریت جامع سیستم انرژی در زیربخشهای عرضه و تقاضا
ضروری است و کاهش شدت مصرف انرژی را بههمراه خواهد
داشت .درنتیجه ضروری است بخش انرژی از سازوکارهای الزم
برای توسعۀ فناوریهای با راندمان باال و سرمایهگذاری الزم در این
زمینه برخوردار باشد .بر این اساس ،عوامل مهم در تحقق اهداف
تعیینشده در کاهش شدت انرژی ،که روح حاکم بر مفاد 75گانۀ
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی به شمارۀ  1770هستند،
عبارتاند از :حمایت برای توسعۀ فناوریهای نوین بهینهسازی
مصرف انرژی ،توسعه و حمایت از شرکتهای خدمات انرژی،
ش مصرفکنندۀ
اعمال سیاستهای تشویقی و تنبیهی در بخ 
نهایی ،پیادهسازی سیستم مدیریت انرژی ،تدوین و اجرای
معیارها و استانداردهای مصرف انرژی ،و آموزش ،فرهنگسازی
و اطالعرسانی گسترده با هدف مدیریت و بهبود شدت انرژی
ازطریق افزایش کارایی و بازده با استفاده از فناوریهای نوین .این
ً
اهداف اسناد باالدستی کشور همچون
عوامل متعاقبا در تحقق
ِ
قانون برنامۀ ششم توسعۀ اقتصادی ـ اجتماعی و اقتصادی و
همچنین چشمانداز بیستسالۀ انرژی کشور مؤثرند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اصالح الگوی مصرف
انرژی در کشور به عزم ملی و همهجانبۀ آحاد مردم ،صنعتگران،
تولیدکنندگان ،تأمینکنندگان و سایر متولیان امر نیاز دارد که همزمان
در کنار راهکارهای دیگر ،ازجمله اصالح سازوکار قیمتگذاری
حاملهای انرژی و ایجاد سیستم مدیریت یکپارچۀ بخش انرژی،
به کاهش شدت انرژی منجر خواهد شد .بر اساس بررسیهای
انجامشده در این پژوهش ،عوامل تأثیرگذار در اجرای مفاد قانون
اصالح الگوی مصرف انرژی را میتوان به شرح ذیل برشمرد:
 .1ارتقای سطح فناوریهای حوزۀ انرژی در زیربخشهای مختلف؛
 .2اعمال سیاستهای قیمتی بهمنظور توجیهپذیرکردن طرحهای
بهینهسازی مصرف انرژی؛
 .3هماهنگی سازمانها و نهادهای متولی در اجرای قانون اصالح
الگوی مصرف انرژی؛

 .4تسریع در تدوین و تكمیل آییننامههای اجرایی مفاد قانون
اصالح الگوی مصرف انرژی؛
 .5تأمین مالی بهموقع و مناسب پیشبینیشده از محل اجرای
صحیح قانون اصالح الگوی مصرف انرژی.
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