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نقش انرژی در توسعه پایدار
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جایگاه انرژی در انتشار گازهای گلخانه ای
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صنعتی
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کشاورزی
11%

سایر
14%

Source: IEA Key CO2 Emission Trend, 2016

برای همين بهترین راه . درصد است85نقش بخش انرژی در کشور ما بيش از 
.مقابله با انتشارگازهاز گلخانه ای،  اقدامات مرتبط با کاهش مصرف انرژی است
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آیا لزوما برای  توسعه اقتصادی بایستی محيط زیست را فدا کرد؟
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روند بهبود ارزش از مصرف انرژی در جهان
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این دهه شاهد تقریبا دو برابر شدن میانگین تاریخی کاهش شدت انرژی شده نشان می دهد جهان وارد عرصه سرعت بخشی به 

.بهبود شدت انرژی شده است



اثرسياستهای کارایی انرژی بر مصرف نهایی جهان
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.  تارتقاي كارايي انرژي عليرغم كاهش قيمت انرژي به بهبود خود ادامه داد و اين به يمن سياستها بوده اس



نقش کارایی انرژی برتثبيت انتشار گازهای گلخانه ای
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ال اخير وضعيت  انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با انرژی در چند س
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2017سال در ..نشان می دهد که انتشار کربن ناشی از انرژی در سه سال اخیر  با وجود رشد اقتصادی جهان  ثابت مانده استIEAتحلیل 

درصدی، ارزانتر شدن سوختهای فسیلی،   اقدامات کارایی  3/7است و این به سبب رشد اقتصادی رشد یافته ( درصد1/4) این روند اندکی 

.وده استبانرژی کمتر و به عبارت دیگر ضعیف شدن روند سیاست گذاریها، 



نقش اجزای موثر بر مصرف انرژی

10



بودن اثرات جهانی بهبود کاراییملموس 

2000در اثر کارایی از سال ( توليد نشده)شده ای اجتنابگازهای گلخانه

.دميليارد تن دی اکسيد کربن بيشتر در اتمسفر رها می ش3بيش از 2015فقط در سال G20بدون کارایی انرژی در کشورهای 

Source: IEA
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چرا کارایی انرژی سوخت اول است؟

چون مجموع انرژی . در سالهای اخير کارایی انرژی به عنوان سوخت اول معرفی شده استIEAدر گزارش چشم انداز انرژی 

ای این منبعی است که همه کشورها دار. از همه سایر منابع انرژی بيشتر بوده استIEAکشور عضو 11در 2010اجتناب شده سال 

.آن هستند و کسی نمی تواند بگوید آن را در اختيار ندارد
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اثرکارایی انرژی بر مصرف نهایی جهان
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تصور عمومی از سلسله مراتب کاهش مصرف انرژی
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روند منطقی از سلسله مراتب کاهش مصرف
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!در سياست گذاری به چه معناست؟"اول کارایی“

:نایمعبهاستانرژیسيستمبرایدهندهسازماناصلیککاراییاول

مامیتدرانرژیکاراییپتانسيل"تقدم"نظام مندگرفتننظردر•
انرژیحوزهبامرتبطتصميم گيری های

ایترهزینهکمکهدرمواردیکاراییبهبوداقداماتبندیاولویت•
درزینجایگروشهایبهنسبت(اجتماعیمالحظاتشامل)ارزشمندتر

.باشدعرضهسمت

رضهعافزایشبندیاولویتدرتاریخیتفکرجایگزینموضوعاین•

.است(تقاضاسمت)انرژیجوییصرفهبهنسبت
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اهداف اتحادیه اروپا در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل

.با وجود هدف گذاری برای رهبری در تجدیدپذیرها، کارایی انرژی اول قرار داده می شود
17

:اهداف اصلی

ایجاد شغل و رشد•

کاهش گازهای گلخانه ای•

ایجاد امنيت انرژی•



کارایی انرژی موجب رفاه و توسعه پایدار
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Source: IEA



نقش کارایی انرژی در توسعه پایدار
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اقدامات برای کاهش مصرف سوختهای فسيلی

(Sufficiency)بسندگی-1

(Efficiency)کارآیی -2

(های فسيلیتجدیدپذیرها به جای انرژی)جایگزینی -3

20

Source: Association négaWatt



بسندگی چيست؟

موجب توجه به رفتارها و فعاليتهایی که به صورت ذاتی در مقياس شخصی یا جمعی

:مانند.مصرف انرژی کمتر می شوند

اجتناب استفاده از خودروهای شخصی،•

استفاده بيشتر از نور و آسایش حرارتی طبيعی،•

مصرف گوشت کمتر، تغذیه با مواد تازه،•

استفاده کوتاه مدت تر از وسایل برقی•

انه،  مانند خودرو، یخچال، خ)اجتناب استفاده از تجهيزات بيش از اندازه الزم بزرگ•

(  ماشين لباسشویی و غيره
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Source: Association négaWatt



: (Sufficiency)مثالهایی از بسندگی انرژی

تنظیم
واقعیتقاضایميزانبهانرژیعرضه
واقعینيازميزانبهانرژیدیماند

جایگزینی
کمانرژیشدتبازیادانرژیمصرفشدتدارایخدمات
غيرفنیخدماتیبافنیخدمات

کاهش
استفادهدفعاتوابعاددر
استتعویضباهمراهاغلب
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Source: Association négaWatt



مثالهای از اتحادیه اروپا
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(سناریوی نگاوات)اهداف بلندپروازانه فرانسه در راستای پایداری 

، سناریوی کربن خنثی برای فرانسه 2050کاهش کليه آثار محيط زیستی ناشی از انرژی تا سال : هدف
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Source: Association négaWatt



امعه با های فرانسه برای تبدیل شدن به جنمونه اقدامات و برنامه
ناشی از انرژیقدرمطلق صفر در توليد کربن

تجدیدپذیرمنابع غير 
تامين انرژی اوليه

تجدیدپذیرمنابع 
تامين انرژی اوليه

ت  سيستم انرژی فرانسه در وضعي
.پایدار نيست
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Source: Association négaWatt



سناریو کسب و کار معمول
ليهبرای تامين انرژی از منابع او

سناریو کسب و کار معمول
پذیربرای تامين انرژی از منابع تجدید

کسب و کار "
برای "معمول

جبران این 
فاصله کافی 

نيست

امعه با برای تبدیل شدن به جهای فرانسه نمونه اقدامات و برنامه
ناشی از انرژیکربن قدرمطلق صفر در توليد 

ها روند کارایی انرژی و تجدیدپذیر
.مثبت ولی بسيارکند است
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Source: Association négaWatt



!ستهای تجدیدپذیر ناکافی اتوسعه انرژی

سناریو کسب و کار معمول
پذیربرای تامين انرژی از منابع تجدید

توسعه متوازن  
منابع مختلف 

رانرژی تجدیدپذی

عه با فرانسه برای تبدیل شدن به جامهای نمونه اقدامات و برنامه
از انرژیکربن ناشی قدرمطلق صفر در توليد 
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Source: Association négaWatt



!تافزایش کارایی ناکافی اس

کارایی بيشتر در سناریو
نگاوات

ی های بيشتر براتالش
دستيابی به کارایی

:بيشترشامل
ميليون 30اصالح اساسی •

ساختمان مسکونی
در % 60کاهش متوسط •

هامصرف انرژی اتومبيل
اجرای مستمرقوانين •

کارایی

عه با برای تبدیل شدن به جامهای فرانسه نمونه اقدامات و برنامه
ناشی از انرژیکربن قدرمطلق صفر در توليد 
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Source: Association négaWatt



!دکنبسندگی انرژی این شکاف را پر می

های  فعاليت
جداگانه و  

تجميعی خدمات
انرژی

سناریو نگاوات

امعه با فرانسه برای تبدیل شدن به جهای نمونه اقدامات و برنامه
ناشی از انرژیکربن قدرمطلق صفر در توليد 
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Source: Association négaWatt



پذیرهای تجدیدترکيب بسندگی، کارایی و انرژی

سناریو نگاوات

از طریق 
کارایی و 

بسندگی

تامين انرژی از 
رمنابع تجدیدپذی

برای تبدیل شدن به جامعه با های فرانسهنمونه اقدامات و برنامه
ناشی از انرژیکربن قدرمطلق صفر در توليد 
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Source: Association négaWatt



بسندگی

کارایی

تجدیدپذیر

(سناریوی نگاوات)اهداف جاه طلبانه فرانسه در راستای پایداری 
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Source: Association négaWatt



سال قبل42دانمارک، 

هانی  های فسيلی بود و با افزایش ناگوابسته به ورود سوخت% 99دانمارک
!به شدت ضربه دید1973-74های قيمت نفت در سال
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کارایی انرژی در دانمارک

ابزارهای 

سياستی 

اصلی

ریزی  طرح

CHPانرژی و 

های  ماليات

انرژی

طرح معافيت  

یمالياتی انرژ

طرح 

جویی  صرفه

منابع انرژی

استانداردهای

ساختمان

استاندارد و  

برچسب 

تجهيزات
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بستگی قيمت و مصرف
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بستگی قيمت و مصرف
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بستگی قيمت و مصرف
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:موارد کليدی  برای دستيابی به کاهش مصرف انرژی 

(تشویقی و تنبيهی) اجرای سياستها -1

تبليغ فرهنگ سازی برای تغيير رفتار-2

منطقی کردن قيمت انرژی-3

ارتقای فن آوری-4
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نقش کارایی انرژی در توسعه پایدار و راههای 

پيشنهادی برای دستيابی به آن

وضعيت ایران

فراز سجده ای-نصرت اله سيفی : تهيه کنندگان

نصرت اله سيفی : ارائه کننده
97اردیبهشت 
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داربرای ارائه در نشست نقش بهينه سازی انرژی در توسعه پای



مقایسه روند شدت انرژی و عرضه انرژی در چند کشور

Iran

؟
39



(2014سال )رتبه بندی کشورهای جهان از نظر یارانه انرژی 

(بدون در نظر گرفتن پرداخت یارانه های نقدی)کرده است را انرژی پرداخت یارانهخود را صرف GDPاز درصد 20ایران 40



(2016سال )رتبه بندی کشورهای جهان از نظر یارانه انرژی 

41



(2016سال )کشور مقایسه وضعیت یارانه انرژی سه 

42

میزان یارانه  نام کشور
$mmUSانرژی

درصد یارانه نسبت به 
GDP

سرانهیارانه 
$ 

348049/2434/8ایران
296604/6922/3سعودیعربستان

367840/326/7چین

بدون در نظر گرفتن پرداخت یارانه های )انرژی کرده است پرداخت یارانهخود را صرف GDPاز ایران در میان سه کشور اول بیشترین درصد 
(نقدی



برای حذف یارانه ها2017اقدامات سایر کشورها در سال 

43

پیشرفتهای اخیرکشور

درصد90تا 60برای بیشتر مشتریان مسكونی  به منظور کاهش یارانه بین 2017افزایش قیمت برق از ژانویه تا مارس آرژانتین

دوباره قیمت 2017در ژوییه . 2016در اکتبر % 31و افزایش قیمت سوخت دیزل به میزان % 35میزان بنزین به افزایش قیمت مصر
.افزایش یافت% 55بنزین و سایر سوختها 

2017افزایش قیمت گاز بخشهای نیروگاه، صنعت، تجاری و مسكونی در فوریه بنگالدش

2017هر دو ماه یك بار از فوریه % 32به میزان VA900افزایش تدریجی قیمت برق برای مشتریان   اندونزی

2017افزایش قیمت برق بخش تجاری از مه کویت

2016در دسامبر %  8/5درصد و 6/7افزایش قیمت گاز برای بخشهای نیروگاهی و صنعتی به ترتیب به میزان مالزی

. 2017و برنامه ریزی برای تكمیل آزادسازی تا انتهای 2017آزادسازی قیمت بنزین و دیزل در برخی ایالتها در مارس مكزیك
.آزاد شد2017ال پی جی از ژانویه قیمت 

2017دیزل ، نفت و ال پی جی برای کاهش یارانه ها از مارس بنزین، افزایش قیمت موزامبیك

2017افزایش قیمت بنزین و دیزل از فوریه پاکستان

دیگر در ماه سپتامبر% 25و برنامه برای افزایش به میزان 2017در مه % 50افزایش تعرفه برق همه مشتریان به میزان زامبیا



(2014سال)انتشارکربن با بيشترین ده کشور 

44

Source: IEA Key CO2 Emission Trend, 2016

رتبه هشتم



(2015سال) انتشار کربن ده کشور با بيشترین 

Source: Global Carbon Project
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رتبه هفتم



2020ای کشورهای انتشار دهنده عمده تا سال اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانه
(2014با توجه به انتشار سال ) 

46

.برنامه ای هم نداشته استحتی 2020انتشاردهنده عمده گازهای گلخانه ای تا سال کشورهای میانایران در



اقدامات و سياستهای صرفه جویی انرژی ایران

1379
تاسيس شرکت بهينه سازی مصرف سوخت•

1388
نام گذاری سال اصالح الگوی مصرف•

1389
ابالغ سياستهای کلی اصالح الگوی مصرف•

1389
(1770)ابالغ قانون اصالح الگوی مصرف•

1390
برخی از مواد قوانين برنامه چهارم و پنجم•

1391
قانون وظایف و اختيارات وزارت نفت10و 9مواد •

1393
قانون اصالح الگوی مصرف9اصالح اساس نامه شرکت بهيه سازی مصرف سوخت  بر اساس ماده •

1393
ابالغ سياستهای اقتصاد مقاومتی•

1393
93قانون بودجه سال “ ق”بند •

1394
قانون رفع موانع توليد12ماده •
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شدتاخصش"مستمرکاهشمنظوربهغيرقيمتیوقيمتیاقداماتازمتعادلمجموعه ایاعمالباانرژیمصرفدرصرفه جویی
ششمبرنامهایانپتاکنونیميزاندومیکحداقلبهوتوسعهپنجمبرنامهپایانتاکنونیميزانسومدوحداقلبهکشور"انرژی
توسعه

1717057

1760
1.02

GDP (میلیارد ریال) 1383تولید ناخالص داخلی بدون ارزش افزوده نفت  به قیمت ثابت سال 1389در سال

(میلیوین بشكه معادل نفت خام) 1389عرضه انرژی اولیه در سال  شدت انرژی
(بشكه معادل نفت خام به میلیون ریال)
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درصدی شدت 50کاهش 
انرژی

درصدی شدت 30کاهش 
انرژی

شروع 

1389سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در سال 7اجرای بند : هدف 

برای ارقام انرژی و گزارش بانك مرکزی برای تولید ناخالص داخلی 1391ترازنامه هیدروکربوری سال : منبع 



د ميليون بشکه معادل نفت خام پتانسيل صرفه جویی وجود خواه5000با اجرای سياست های کلی اصالح الگوی به ميزان 
:داشت که به ترتيب در بخش های مختلف مطابق جدول زیر خواهد بود

درصد2.5انرژی با رشد اقتصادی تجمیعیجدول صرفه جویی 

1389-13931394139513961397139813991400

6,232 4,752 3,452 2,342 1,431 728 247عرضه انرژی اولیه
درصد6تجمیعی صرفه جویی انرژی با رشد اقتصادی جدول 

1389-13931394139513961397139813991400

 4,998 3,785 2,730 1,838 1,114 563 190عرضه انرژی اولیه
 1,318 1,009 736 502 308 158 54ساختمان

 568 429 308 207 125 63 21حمل و نقل

 983 747 541 365 222 113 38صنعت

 124 94 68 46 28 14 5کشاورزی

 2,078 1,578 1,142 772 470 238 81تبدیل و توزیع

MMboe.ساختمان شامل کليه مصارف خانگی و بخش تجاری استبخش

هدف  -فرصت های بهينه سازی انرژی در کشور

49



میلیون تن معادل کربن 1800:کاهش انتشار کاهش% 50

میلیارد دالر192:  بازار سرمایه گذاری شدت انرژی

درصد 2.5رشد اقتصادی –میلیارد دالر 230

:  1409ارزش صرفه جویی  تا سال 

:1400پتانسیل صرفه جویی انرژی تا سال  
میلیون بشكه معادل نفت خام5.000

درصد2.5رشد اقتصادی -میلیون بشكه معادل نقت خام6.200

:فرصت شغلی پایدار

نتایج حاصله ناشی از اجرای سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف در حوزه های مختلف

نتایج و منافع-اقدامات بهينه سازی کشور

میلیارد دالر 870

3،000،000

50
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دسترسی به برق: SDG 7.1هدف 

درصد99معادل 2016سهم دسترسی به برق در ایران در سال 
Source: http://www.iea.org/sdg/
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دسترسی به سوخت پاک برای پخت و پز: SDG 7.1هدف 

درصد99معادل 2016سهم دسترسی به سوخت پاک برای پخت و پز در ایران در سال 

Source: http://www.iea.org/sdg/
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توسعه تجدیدپذیرها: SDG 7.2هدف 

درصد0/8معادل 2016سهم تجدیدپذیرها در انرژی نهایی ایران در سال 

Source: http://www.iea.org/sdg/
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Source: http://www.iea.org/sdg/

کارایی انرژی: SDG 7.3هدف 

$Toe/ 1000 USمعادل   2016شدت انرژی ایران در سال 

2003
2011

0/187



با سپاس از توجه شما
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