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سازمان ملل2030اهداف هفده گانه توسعه پايدار 

decent Work and Economic Growthرشد اقتصادي پايدار و كارشايسته•

Affordable and Clean Energyدسترسي به انرژي پاک و مقرون به صرفه •

ه تضمين دسترسي به اب سالم و سيستم هاي تصفيه بهداشتي و پساب براي هم•
Clean Water and Sanitation 

Quality Educationاموزش با كيفيت •

Good Health and Well beingزندگي سالم و ارتقا رفاه •

No Povertyپايان دادن به فقر •

Zero Hungerپايان دادن به گرسنگي •

5



 Industry , Innovation andارتقا زير ساخت هاي تاب اور و صنعتي فراگير •
infrastructure

Reduced Inequalitiesكاهش نابرابري •

Sustainable Cities and Communitiesشهرها  وجوامع پايدار و تاب اور •

Responsible Consumption and Productionالگوي توليد و مصرف پايدار•

Climate Actionاقدامات جهت مبارزه با تغييرات اقليم •

Life Below Waterاستفاده پايدار از اقيانوس و درياها •

Life on Landارتقا اكو سيستم و جلوگيري از بين رفتن تنوع زيستي •

Peace ,Justice and strong Institutionجامعه پايدار و صلح اميز•

Partnerships for The Goalsاحيا مشاركت جهاني براي توسعه پايدار•
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نقش و جایگاه بخش انرژی در تحقق اهداف
1404چشم انداز

ان از جمله اهداف در نظر گرفته شده جهت نیل به آرمانهای سند چشم انداز در بخش انرژی می تو

: به

رداري نين آموزش و تربيت نيروهاي متخصص موورد نيواز بوراي پشوتيباني  و بهوره بو      چايجاد زير بناهاي فني و هم

از ئن از نيروگاههاي كشور و باال بردن سهم داخلي در ساخت قطعات ، تجهيزات و سازه هاي نيروگاههواي موورد نيو   ممط

. كشور در آينده

  اخلوي  مشاركت و همكاري علمي و تخصصي با كشورهاي صاحب تكنولوژي به منظور ارتقاء سطح فنواوري و دانوش د

. براي ساخت و بهره برداري

  آموزشوي بوا   تأمين و توسعه نيروي انساني متخصص مورد نياز از طريق تقويت و گسترش كمي و كيفي برناموه هواي

اي مشاركت دانشگاههاي كشور و استفاده  بهينه از فرصت هاي موجود براي همكاري هواي فنوي و آموزشوي بوا كشووره     

صاحب تكنولوژي 7
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قانون برنامه پنجم توسعه

در بخش نفت و گاز
(134)ماده 

وي به منظور اعمال صرفه جويي، تشويق و حمايت از مصرف كننودگان در راسوتاي منطقوي كوردن و اصوال  الگو      
ايع و مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه هاي نيرو، نفوت و صون  
قتصواد  معادن اجازه داده مي شود براساس دستورالعملي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصوويب شووراي ا  
صوالت مي رسد نسبت به اعمال مشوقهاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف و بهينه سازي مصرف انرژي، توليد مح

. كم مصرف و با استاندارد باال اقدام نمايند

در بخش انرژی های پاک
(135)ماده 

الف و طر  جامع صيانت از نيروگاههاي هسته اي توسط سازمان انرژي اتموي بوا همكواري وزارت كشوور،     
وزارت امور خارجه، معاونت و ساير دستگاههاي ذي ربط حداكثر توا پايوان سوال اول برناموه تهيوه و بوه تصوويب       

.هيأت وزيران مي رسد
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(136)ماده 
ات هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملک، جابه جايي، صدور سوند و تغييور كواربري ارادوي در محودوده ايمنوي نيروگاههوا و تأسيسو        

وه نحو » هسته اي به عنوان سكونت گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در ارادي و امالک واقع در محدوده مذكور، براساس قانون 
ر پس تملک و تصرف امالک مذكو. تأمين مي گردد« خريد و تملک ارادي و امالک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت

.از پرداخت نقدي بهاي آن به مالكان به قيمت كارشناسي امكان پذير است

(137)ماده 
خصصوي  مقررات مالي، معامالتي و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي تابعه و دسوتگاههاي وابسوته در بخوش فعاليتهواي ت    

.بودبدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد

(138)ماده
لليبين المكارهايوسازچهارچوبدرآاليندهگازهايانتشاركاهشمنظوربهكهبرنامهقانونمشمولشركتهايوسازمانهاكليه

سالهايطيآنفروشياواگذاريبهمجازمي شوند،انتشاركاهشگواهياخذبهموفق،(CDM)پاکتوسعهكاروسازمانندموجود،
.مي باشندبرنامه

(139)ماده 
ليد اين نووع  به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي پاک و افزايش سهم تو

ود انرژيها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجاز است با حمايت از بخشهاي خصوصي و تعواوني از طريوق وجووه اداره شوده و يارانوه سو      
.تسهيالت، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد
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:در بخش مسکن
(168)ماده 

م انرژي در بخوش سواختمان و مسوكن اقودامات زيور انجوا      به منظور مقاوم سازي ساختمانها و اصال  الگوي  مصرف به ويژه مصرف
:مي شود

ور صود . الف و شهرداريها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي سواختمان در پروانوه هواي سواختماني اقودام نماينود      
.منوط به رعايت كامل اين مقررات استپايان كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه ها،

:در بخش محیط زیست
(190)ماده 

كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهواي عموومي غيردولتوي موظفنود جهوت كواهش اعتووبارات هزينوه اي دولوت، اعموال           
واد اوليوه و  سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيطزيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مو 

ازمان طبق آئين نامه اي كوه توسوط سو   ( در ساختمانها و وسايط نقليه)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (شامل كاغذ)تجهيزات 
.حفاظت محيط زيست و معاونت با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند
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بخش حمل و نقل و مسکن

(69)ماده

خطوطاحداثوآنهاكردنخطه-دوريلي،ونقلحملهايپروژهاجرايوتكميلمنظوربهاستمكلفدولتالف

هايمشاركتو)فاينانس(خارجيماليتأميندردولتسهمتأمينهمچنينوماليتامينبرايالسيرسريعوبرقي

ازحاصلمنابع)%۱(درصديکسنواتي،بودجهدرريلينقلوحملاعتبارات–رشدبرعالوهخصوصي،عمومي

ازاستفادهبرايتادهداختصاصشهرسازيوراهوزارتبهسنواتيبودجهقالبدررادولتسهمگازونفتفروش

.كنداقداممحروممناطقدسترسياولويتباريلينقلوحملطرحهاياجرايو)فاينانس(خارجيماليتسهيالت

-مصوبسوختمصرفمديريتوعمومينقلوحملتوسعهقانوناجرايب

و(%۳0)درصدسيبهحداقلريلينقلوحملسهمكهايگونهبهشودميتمديدبرنامهپايانتا۱8/9/۱۳86

.برسد(%۲0)درصدبيستبهحداقلمسافرحملسهم 12



( 74)ماده 
كن  در بخش ساختمان و مس-به منظور مقاوم سازي ساختمانها و اصال  الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي 

:اقدامات زير انجام گردد
اقدام ساختماني-شهرداريها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي الف 

ن  صدور پايان كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه ها ، منوط به رعايت كامل اي. نمايند
.مقررات است

بخش كشاورزي
(42)ماده 

عه و بوه منظوور توسو   -حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني، به ويژه از طريق خريود تضوميني   
خوانوار و نوواحي   ( ۱00)از روسوتاهاي بواالي  %) ۲( توليد انرژي آفتوابي، بوادي، زيسوتي سواالنه دودرصود     

ه عالوه عشايري، از محل جمع آوري، انباشت و تبديل پسماندهاي كشاورزي، صنعتي و خانگي به نحوي ك
.بر توليد و تأمين پايدار انرژي پاک، اشتغال روستايي و توليد كود كشاورزي بهبود يابد
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بخش انرژی، صنعت و معدن

(49)ماده
قيمتاستثنايبهانرژي-هايحاملقيمتشودميدادهاجازهدولتبههايارانههدفمندسازياجرايدر

هببرقوآبقيمتوسردسيرمناطقسردماههايوايامدرگازفاقدمناطقدرجايگزينحاملهايوگاز
ترعايبارااييارانهخدماتوكاالهاسايروگرمسيرمناطقگرمهايماهدربرقوآبقيمتاستثناي
سالپاياناتتدريجبهتوليداتوصنايعبرايرقابتيونسبيمزيتحفظواقتصاديواجتماعيمالحظات
بعدياصالحاتو۱۳88سالمصوبهايارانههدفمندكردنقانون۳و۱،۲(موادمفادرعايتبا۱400

صادراتازحمايتاشتغال،توليد،افزايشبرايهدفمندصورتبهحاصلمنابعازودهدتغييرآن
تحمايواجتماعيعدالتشاخصهايارتقاءوهواآلودگيكاهشانرژي،شدتكاهشوري،بهرهغيرنفتي،

...پايينومتوسطدرآمدباخانوارهايازغيرنقديونقديهاي
(53)ماده
بهتحويليمايعوگازخوراک-انواعقيمتقانوناينابالغازپسماهيکتاحداكثراستمكلفدولت

...ذاريگسرمايهجاذبيتوپذيريرقابتقابليتحفظباراپتروشيميوپااليشيصنعتي،واحدهاي 14



(  55)ماده 
ف مصر"كاهش شدت انرژي -دولت مكلف است به منظور افزايش ارزش افزوده و تكميل زنجيره ارزش و 

:در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد"انرژي براي واحد توليد
.كاهش يابد% ۵-ترتيبي اتخاذ نمايد كه ساليانه مصرف انرژي در بخش ساختمان، -۱

دركربنوانرژي-مصرفكاهشبهنسبتكشورنقلوحملجامعطر قالبدراستموظفدولت-۵
.نمايدخودداريندارندرا4يوروشرايطكهاتومبيلهاييگذاريشمارهازواقدامنقلوحملناوگان

(56)ماده 
  جامع طر"برنامه اجرايي -وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط، 

لي را تا پايان سال اول برنامه در راستاي سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب شوراي عا"انرژي كشور
.انرژي كشور، تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند
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(59)ماده 
:دولت مکلف است

ونفتميادينكليهدرمشعلوتوليدهمراهگازهايازبرداريبهرهوكنترلمهار،آوري،جمعهايطر كليه:الف
اينتصويبتاريخازماه۳حداكثرمدتظرفآنهاخوراکعادالنهنرختعيينوتسهيلبارانفتصنعتتاسيسات

ومهارمشعلگازهاي%90حداقلبرنامهپايانتاكهايگونهبهنمايدواگذارمردمبهفراخواننشرطريقازقانون
.باشدشدهكنترل

ابيدستيدرافزاييمشاركتواجتماعيپذيرشوهاآگاهيارتقايراستايدرايراناتميانرژيسازمانطريقاز:ج
دارايمناطقاولويتباراالزماقداماتخوداجتماعيهايمسئوليتايفايوايهستهبرقپايدارتوسعهبه

.آوردعملبهايهستهساختگاه
ايتوسعهطرحهاياعتباراتاز%۱-معادلنفتصنعتدرنوآوريوفناوريعلمي،توانارتقاءوافزايشمنظوربه:ه

وگازنفت،داراولويتفناوريهايتوسعهجذب،ظرفيتايجادجهتبرنامه،طولدرراتابعهشركتهايساالنه
سازييبوموموجودفناوريهايارتقاءومرتبطصنايعدرآنهاكارگيريبهوتجديدپذيرهايانرژيوپتروشيمي

بههساالنرابنداينعملكردگزارشودهداختصاصسازمانباموافقتنامهمبادلهدمنانرژيشدتوكاهشآنها
.نمايدارائهاسالميشورايمجلسفناوريوتحقيقاتآموزش،وانرژيهايكميسيون
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(60)ماده 
اقدام  دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به تشكيل بازار منطقه اي و ايجاد قطب منطقه اي برق
.ودنمايد به طوري كه شبكه برق كشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به كشورهاي همسايه متصل ش

(61)ماده 
ردولتي سرمايه گذاري توسط بخش غي-دولت مكلف است سهم نيروگاههاي تجديدپذير و پاک با اولويت 

ظرفيت برق %( ۵) با حداكثر استفاده از ظرفيت داخلي را تا پايان برنامه به حداقل( داخلي و خارجي)
.كشور برساند
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انرژيقيمتپائينسطحوانرژييارانه

انرژيبخشدرپايدارتوسعهبهرسيدنجهتدركافيقوانيننبود

ارزشمهندسيووريبهرهبهتوجهعدم

فناورياستانداردهايپائينسطح

فرآيندهاناكارآمدطراحيوتجهيزاتفرسودگي

انرژيجامعمديريتدعف

انرژيخدماتبازارنبود

انرژيسازيبهينهسيستمهايفناوريحوزهدركافيتوانمندينبود

عملياتيبرنامهنبود(Action Plan)انرژيحوزهدركشورتكنولوژينيازهايتاميندر

عمومياگاهسازيحوزهدراجراييهايبرنامهنبودنكافيpublic awarenessبيمصرفدرجوييصرفهفرهنگو
انرژيرويه

در توسعه پایدار بخش  موانع اساسی
انرژی 

18
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ر در تعیین شاخصها جهت رسیدن به توسعه پايدا
حوزه انرژی
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توسعه پايدارشاخص های 

محیطواقتصادی،اجتماعیحوزهدرکلیسطحدرپایدارتوسعههایشاخص
.باشندمیطرحقابلزیست

20



تقسيم بندي شاخصها 
:شاخصها به دو گروه اصلي و زيرشاخه هاي فرعي به شر  ذيل تقسيم مي گردند

:شاخصهاي شامل گروه اصلي 
شاخصهاي كمي  •
شاخصهاي توصيفي •
شاخصهاي كيفي •

:شامل زيرشاخه هاي فرعي 
بهداشت ، هنجارهاي اجتماعي ، سواد ، اموزش ، و اوقات فراغت  : شاخصهاي اجتماعي 
اشتغال ، فقر ، دستمزد ، تورم ، و توليد ناخالص داخلي: شاخصهاي اقتصادي

الودگي ها و تخريب منابع طبيعي  : شاخصهاي محيط زيستي
الگوي مصرف ، رفتار انسان بامحيط و تعهدات بين المللي: شاخصهاي نهادي 

:در ارتباط با بحث انرژي شاخصهاي فوق الذكر در حوزه هاي ذيل قابل تعريف مي باشد

كشاورزي/ 6آب / ۵توليد انرژي و نيروگاهها / 4صنعت/ ۳حمل و نقل / ۲خانگي و تجاري / ۱ 21
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انرژیپایدارتوسعههایشاخص

هايفعاليتتوانميآنهاكمکبهكههستندهاييشاخص،پايدارتوسعههايشاخص

مورداجتماعيواقتصادي،زيستمحيطبخشدرراآنهاازناشيپيامدهايوانساني

.دهدميقرارارزيابي

.باشندپایدارمیتوسعهبسویپیشرفتکلیارزیابیبرایاساسیبخشهاشاخص



سال اينده محدوديت هاي مشخصي در عرصه انرژي جهاني به وجود خواهد امد ۵0با توجه به انكه ظرف 
:يل استعوامل برخي از اين ناپايداري ها به شر  ذ. لذا منابع تامين كننده انرژي حالتي پايدار ندارند 

يول  نبود عدالت نشات گرفته از از مسائل سياسي ، عملياتي و اخالقي در جهان بوه طرزفزاينوده اي در ايون امور دخ    •
.هستند

نيست و منابع موجود انرژي از ديدگاه گسترش رشد اقتصادي عمال قابل اتكا و اطمينان •
1

3
به منبوع  جمعيت جهان 

.جديد انرژي دسترسي ندارند
ننودگان  اثرات محيطي زيستي منفي ملي ، منطقه اي و جهاني در توليد و مصرف انرژي ، سالمت و حيوات توليود ك  •

.فعلي و اتي را تهديد مي كند
عوالوه بور ايون    . عرده نامطمئن انرژي و محدوديت هاي اقتصادي براي بخش اعظمي از جمعيت جهوان وجوود دارد  •

.كندوابستگي بسياري از كشورها به منابع انرژي وارداتي ، انها را در برابر كاهش عرده انرژي آسيب پذير مي
و سالمت جوامع در اثر ميزان زياد االينده هاي نشر يافته ناشي از مصرف انرژي در بخوش خوانگي ، جواموع محلوي    •

.منطقه اي در معرض خطر قرار گرفته است
ها  موي  اثرات محيط زيستي االينده هاي ناشي از فعاليت هاي بخش انرژي باعث الودگي هوا و ادمحالل زيست بوم•

.گردد
23



الفهایویژگی
کننددرکراآنبتوانندجامعهمختلفسطوح:بودنفهمقابل

دهدپوششراموضوعجوانبوزاویا:بودنفراگیروجامع

باشدعمومیوداشتهتوسعهقابلیتبایستی:پذیریتعمیم

داشتههماهنگینظرموردموضوعوهدفبابایستیشاخص:بودنسازگار
باشد

ورسازگایکدیگربابایستیشاخصدرونیالمان های:درونیپیوستگی
.باشندیکپارچه

بوِیژگی
پایشقابلیتداشتن

ويژگي هاي شاخص هاي توسعه پايدار در بخش انرژي

24
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انرژیعوامل تعیین كنندة شاخص های توسعه پايدار 

:می شودتوجهذیلعواملبهانرژیپایدارتوسعهشاخص هایتبییندر

اجتماعیابعاد
انرژیمنابعازبهره برداریبرعدالتبرقراری
انرژیتامیندردسترسیامکان

اقتصادیابعاد
اقتصادیفعالیت هایسطح
،انرژیمصرفوعرضهتولید
،انرژییارانه هایومالیات بندیقیمت گذاری
نهاییمصرفدرانرژیشدت
انرژیعرضهبازدهی
انرژیامنیت

محیطیزیستابعاد
جهانیهوایوآبتغییرات
هواآلودگی
آبآلودگی
زائدات
انرژیمنابعفقدان
زمینکاربری
جنگل زدایی

اوقات فراغتبهداشت، هنجارهاي اجتماعي، سواد، آموزش،:های اجتماعیشاخص
اشتغال، فقر، دستمزد، تورم، توليد ناخالص داخلي :های اقتصادیشاخص

ها، تخريب منابع طبيعيآلودگي:محیطیهای زیستشاخص

25
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تر لذا هر چه  فاصله از مرکز دایرره بی ر  . در این روش برای هریک از شاخص های مطرح عددی بین صفر تا یک لحاظ شده است
طررح شرده   با توجه به شاخص م. شود عدد مذکور به یک نزدیکتر و ن ان دهنده حالت ایده آل تر و پایداری بی تر خواهد بود

م رصص مری گرردد و برا ات رال      0-1چند ضلعی ت کیل می گردد و میزان هر یک از شاخص ها در شعاع مربوط به خود بین 
مربروط بره   Yو Xبه منظور تعیین پایداری کل برا داشرتن مصت را     . می گرددحاصل نقاط مرجع شاخص ها یک چندضلعی 

. محاسبه نمود1نقاط مرجع شاخص ها می توان مساحت کل چند ضلعی را از فرمول 

هررئوسبهمربوط(x,y)مختصاتداشتنبا
تمساحمحاسبهذيلرابطهازاستفادهباالمان
سطو كلمساحتنتيجهدروآنهاازيکهر

بودخواهدامكانپذير

At =  مساحت كل كه معادل با ميزان پايداري در هر بخوش
نسبت به مساحت كل چند دلعي است

N =تعداد كل المانها

(1)

(Circular Sustainable Index)دايره سنجش پايداريمدل 

26



شاخصهربرایراوزنیضریبیکتوانمیباشند،داشتهبندیرتبهقابلیتهاشاخصاستممکنآنجائیکهاز
.باشدمیتعیینقابلکارشناساننظرا اساسبرمذکورضریب.گرفتنظردر

(2)

(ai*bi*w1+ bi*ci*w2+ci*di*w3+….)

N

At=

At =ر مساحت كل كه معادل با ميزان پايداري د
.هر بخش است

N =تعداد كل المانها
w =دريب وزني

مدل سنجش پايداري با احتساب ضريب وزني  
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وزارت نیرو1395آمار تفصیلی نیروگاه های برق ابی کشور سال :ماخذ



شاخص توليد انرژي برق آبي

آبي برق نيروگاههاي نصبشده ظرفيتاسمي
برق توليد اسمي ظرفيت A=كل

. هر چقدر اين نسبت بيشتر باشد نشان دهنده بهره گيري بيشتر از منابع توليد انرژي بر مبناي اصول توسعه پايدار مي باشد
:مزاياي برق آبي

.داراي ثبات بيشتري است و بحران هاي اقتصادي و نظامي كمتر ان را تحت تاثير قرار مي دهد •
.عالوه بر تامين انرژي ، در توسعه كشاورزي ، شيالت ، توريسم و بهبود اقليم منطقه مفيد است•
.نه تنها محيط زيست را الوده و تهديد نمي كند بلكه در بهبود ان نيز موثر است•

از انجايي كه نيروگاههاي برق ابي مي تواند به سرعت وارد مدار شده يا از مدار خارج گردند،•
.بنابراين مي توانند در پايداري شبكه برق نقش موثري ايفا نمايد

كه  % ۲0را كه بيانگر شرايط ايده ال و به عبارت ديگر پايداري كامل بوده است به ۱جهت سنجش ودعيت پايداري ايران در اين بخش ، عدد •
از كل ۱4.7برمبناي ايده ال جهاني است در نظر گرفته و ودعيت پايداري فعلي را با ان مقايسه كنيم كه در اين صورت با توجه به اينكه

. خواهد بود=0.7۳Aظرفيت توليد برق از نيروگاههاي برق ابي بوده است 
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شاخص سهم انرژي هاي تجديد پذير
تجدیدپذیر سیستمهای طریق از تولیدی انرژی

کشور تولیدی انرژی کل
=B

اي عيني اين اتكا به منابع تجديد پذير انرژي از مصداق ه.يكي از خصوصيات توسعه پايدار ، پايداري سيستم در شرايط بحران و حداقل اسيب پذيري ان است
به انهاانرژي هاي تجديد پذير جز ان دسته از منابع انرژي مي باشند كه تحريم ها و بحران هاي اقتصادي كمتر در انها تاثير مي گذارند و سهم.خصيصه است

.ندرت متاثر از چنين تحوالتي خواهد بود 
سنجشجهتميتوانيممالذانمايندتامينتجديدپذيرهايانرژيازراخودانرژيازدرصد۲0۲0،۲0سالتاكهاستانپيشرفتهكشورهايهدفكهانجايياز

ونظرگرفتهدرمصرفيانرژيكلدرصدبهاستبودهكاملپايداريديگرعبارتبهوالايدهشرايطبيانگركهرايکعدد،بخشايندرايرانپايداريودعيت
.نماييممقايسهانبارافعليپايداريودعيت

استبودهپذيرتجديدهايسيستمطريقازتوليديانرژياندرصد۱.۱كهخامنفتمعادلبشكهميليون2380.8كشورتوليديانرژيكل***
توانيمميمالذانمايدتامينپذيرتجديدهايانرژيطريقازاتحاديهنيازموردهايانرژيازدرصد۲0۲0،۲0سالتاكهاستنمودهبينيپيشاروپااتحاديه
B=0.05شاخصامراينبهتوجهباصورتايندركهكنيممقايسهانبارافعليپايداريودعيتوگرفتهنظردرجهانيالايدهبرمبناي

.
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شاخص سهم گازمصرفي در سبد انرژي

C=
مصرفي گاز كل

انرژي حامل مصرف كل

از گزينه ها براي  استفاده از گاز طبيعي به دليل محتواي كربن پايين ، الودگي كمتري را به دنبال دارد، بنابراين يكي
.ي استتداوم روند توسعه همراه حفظ محيط زيست ، استفاده از گاز طبيعي و جايگزيني ان به جاي فراورده هاي نفت

از،طبيعيازگازترگستردهوبيشترگيريبهرهكهباورنداينبراقتصادنظرانصاحبوانرژيكارشناساناكثر•
.شودميشناختهقرنبرترسوختعنوانبهانرژيحاملاينوايدميحساببهپايدارتوسعهملزومات

ايگزينيجبا،كشورجغرافياييقلمروهدرپاکسوختاينازاستفادهومحيطيزيستمسائلگرفتننظردربا•
توانينفنهايفراوردهمصرفگسيختهلجامروندمهارانتبعبهونفتيهايفراوردهجايبهطبيعيگازمصرف
.يابدميافزايشكشورامدهايدروشدهتقويتصادرات

.استبودهمصرفيگازازاندرصد۵۲.7۵كهخامنفتمعادلبشكهميليون۱۳۲0.7ميزانبهنهاييمصرفكل•
پايداريديگرعبارتبهوالايدهشرايطبيانگركهرا۱عدد،بخشايندرايرانپايداريودعيتسنجشجهت•

همقايسانبارافعليپايداريودعيتوگرفتهنظردراستجهانيالايدهبرمبنايكه%60بهاستبودهكامل
C=0.91صورتايندركهكنيم
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(GDPکل مصرف انرژی در واحد )شاخص شدت مصرف انرژی 

D=
انرژي مصرف رشد
ناخالص توليد رشد

قسويم  شدت انرژي شاخصي براي تعيين كارايي انرژي در سطح اقتصاد ملي هر كشوور موي باشود كوه از ت    •
.مصرف نهايي انرژي بر توليد ناخالص داخلي محاسبه مي گردد 

طح شودت انورژي موي توانود متواثر از سو      . عوامل بسياري در تعيين شدت انرژي يک كشور موثر مي باشد•
.استانداردهاي زندگي ، عوامل اب و هوايي و يا ساختار اقتصادي و صنعتي يک كشور باشد

32

a b c d e

D



33

مقايسه توليد ناخالص داخلي و مصرف انرژي

Source: BP Statistical Review of World Energy .June 2013
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میلیون)ناخالص داخلی تولید

(دالر

Mboeمصرف انرژی کشور 

1 15094025 2269.3 امریکا

3.5 7298147 2613.2 چین

4 48245 228.6 ایران

0.81 5869471 477.6 ژاپن

3.75 577595 217.1 عربستان

1 2492908 266.9 برزیل

4کمترین شدت انرژی را دارا می باشد و این شاخص برای ایران  0.81از انجاییکه ژاپن به صورت ****•

خواهد بودD=0.2است ،لذا شاخص پایداری شدت انرژی در دایره پایداری مربوطه 



ياز شاخص سهم انرژي هاي تجديد پذير در تامين برق مورد ن
كشور 

تجدیدپذیر سیستم از تولیدی برق
تولیدی برق ظرفیت کل

=E

.در اين رابطه برق توليدي از نيروگاههاي برق ابي منظور نمي گردد•
ي از انجاييكه در برنامه ششم توسعه پيش بين.درصد مي باشد 0.۲در حال حادر سهم برق توليدي از منابع تجديدپذير حدود •

مگا  ۱000مگا وات برسد  و با توجه به رشد تقادا ميزان ظرفيت برق توليدي بايد به ۵000گرديده كه سهم برق تجديد پذير به 
پايداري  ۱لذا در شاخص صفر تا .درصد افزايش يابد ۵وات افزايش يابد لذا در پايان برنامه بايد سهم برق از منابع تجديدپذير به 

خواهد بود0.04درحال حادر عدد

• E=0.04
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CSI توسعه پایدار انرژی

AT=0.06024 
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(Circular Sustainable Index)مدل دايره سنجش پايداري

نگر وضعیت نسبت مساحت چند ضلعی ترسیم شده به کل چند ضلعی قرارگرفته در داخل دایره می تواند بیا•

.پایداری نسبت به حالت ایده ال باشد

شده و الزم به یاداوریست که هر چقدر تعداد شاخص ها افزایش یابد چند ضلعی مرجع به دایره نزدیک تر•

.این حالت نشان دهنده حالت ایده ال ترپایداری خواهد بود

ایداری باید دقت شود که شاخصهای توسعه پایدار برحسب اولویت و در یک جهت مشخصی بر روی دایره پ•

(  ساعتگردساعتگرد و یا پاد .)ترسم گردد
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جمع بندی 

ابل ق....از انجاییکه میزان شاخص تجمیعی در موارد دیگری نظیر حوزه های کشاورزی ، منابع طبیعی •

لذا می توان برای هر یک از مدل سنجش پایداری استفاده نموده و درنهایت میزان شاخص. تعریف است

محلی ، تجمیعی کل را نیز را با ترسیم شاخصهای مذکور در دایره پایدار کل میزان شاخص توسعه پایدار

.  ملی و منطقه ای را محاسبه نمود
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دایره پایداری کل 
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