
 

 

 

  قيمتي غير يهاليبد به مثابه ياجتماع يبردهاراه   

 كشورانرژي در  اصالح الگوي مصرفحل مساله  در 

  

   1ينيام يمحمد تق

   3ينين اميام،  2ييله توالروح ا
  24/12/88:تاريخ پذيرش نهايي               15/9/88 :تاريخ دريافت

  

  دهيچك
كاهش  به منظور دستيابي به راهكارهاي غيرقيمتي به منظور ق حاضريتحق

ن مقاله يا. استگرفته  صورتمصرف انرژي در جمهوري اسالمي ايران 
پيمايشي و  پژوهش روشمبتني بر استفاده از و  يكاربرد يبرآمده از پژوهش

به  ،در كشور ايران از آن دارند كههاي تحقيق حاضر نشان يافته. استميداني 
انرژي در اختيار دولت  ي تامين و عرضه يزنجيره  ي همهاينكه تقريباً  سبب
ت يموفقبه  يو فرهنگ يعطف توجه به ابعاد اجتماع با توانديدولت م ،است
از مديريت تقاضاي انرژي  .زان مصرف انرژي نائل شوديي، در كاهش مفراوان

سبك و  يهنجاربهبود ، يفرهنگارتقاء آموزش،  جمله مواردي است كه 
   .هاي آن دارنداستگذارييدر س ينقش فراوان زندگي

برد راه، يراهبرد اجتماع ،جوييصرفه، مديريت انرژي: كليديواژگان 
   .تقاضاي انرژي ،يمتير قيغ
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  مقدمه
 ي دهـه «بـه نـام    اي كـه دهـه  بـود؛  يچهارم انقالب اسالم ي  ن سال از دههياول 1388سال 

سال « عنوان به ياسالم ن سال از سوي رهبر انقالبينامگذاري ا. ده شدينام» شرفت و عدالتيپ
ـ مزبـور و بـه منظـور تأك    ي متناسب با نامگـذاري دهـه  » اصالح الگوي مصرف ـ د بـر تحد ي د ي

  . حقوق عمومي بود ي كنندهديتهد ي عامل بالقوه ي به مثابه» مصرف«

ـ اغلـب فعال  ييمبنا و هدف نهـا ان توجه است كه يشا ن نكتهيا جامعـه   ياقتصـاد  يهـا تي
ع كـاال و خـدمات بـه    يـ د و عرضـه و توز يتول يهانديو فرا استآن  ييمعطوف به مصرف نها

كه مصرف بر اجتمـاع و اقتصـاد    يمختلف سبب آثار متنوعيبه . گيردصورت ميمنظور مصرف 
 ي اسـت و بخـش عمـده   بـوده  غلب صاحبنظران ه اتوج حلم ين موضوع مهم و اساسيا ،دارد

ـ يد يهادر آموزه. پردازديمباحث علم اقتصاد به موضوع مصرف و تقاضا م ز يـ ن اسـالم ن ين مب
  . به موضوع مصرف اختصاص دارد يو اجتماع ياز مباحث اقتصاد يابخش عمده

و تمركز  توجه حلم اي بحراني ومسئلهمصرف به  ي مسئلهران يدر كشور ا ،در حال حاضر
مشخص  يكاالمصرف يك ن مسئله كه يا. است ل شدهيتبدزان كشور يراستگذاران و برنامهيس

سالم  ياز زندگيار كمتر از نيبس يگريد يا مصرف كاالي است يدو برابر مصرف جهانران يدر ا
اصالح الگوي . گردديران بر ميمصرف مردم ا يالگو يهايژگيبه و) 1388 ،يعزت(افراد است 

ت نامساعدي كه مبتالبه مصرف ين اوصاف، برنامه اي است به منظور اصالح وضعيف، با امصر
ـ   يتوان گفت كه هدف از اصالح الگـو يلذا م .ران شده استيعمومي در ا سـامان  ه مصـرف ب

 يالگـو  يانبـار نابسـامان  يمخرب و ز آثار ب،ين ترتيتا بد مصرف در جامعه است يكردن الگو
  .شودبر طرف مصرف بر اقتصاد و جامعه 

اعـم از منـابع    ،ير بـزرگ انـرژ  يمنابع و ذخـا  يران داراياجمهوري اسالمي كشور پهناور 
ـ  روند موجود  .است ،هيدروكربوري و ديگر منابع انرژي در  يمصـرف انـرژ   ي هيـ رويرشـد ب

ل يتبد 1400كننده تا قبل از افق وارد يبه كشور يانرژ ي كنندهصادر يران را از كشوريكشور ا
 يبـرا  .دهـد يا نشان ميدن يگر كشورهايران و دين روند در ايا ي سهيمقا 1شكل  .دكرد خواه

 يضـرور  يو كـاهش مصـرف انـرژ    يانرژ يسازنهيبه يراهكارها ياجرا ،دين تهديمقابله با ا
ـ ن يانرژ يالمللنيب يران در بازارهايحضور ا ،بين ترتيبد و است ن يبلنـد مـدت تضـم    درز ي

اسـت و   ياقتصـاد ملـ   ينـه بـرا  يپر سود و كم هز امري يصنعت يانرژ يسازنهيبه. خواهد شد
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ط يمحـ  يو كاهش آلودگ يت انرژيجاد امنيا. را به دنبال دارد ياگسترده ييزاج آن اشتغاليترو
  .است يانرژ مصرف ينه سازيبه يراهكارها ياجرا يايگر مزايست از ديز

 ي توسـعه  الزامـات ، يعـ ينـابع طب مت يمحدود،  در ايران يش مصرف انرژيبا توجه به افزا
ـ ا يبـرا . شـود  يريجلوگ يانرژ اتالفامكان از  تا حد ديبا ،يطيمحستيز مسائلدار و يپا ن ي

ضـمن شـناخت راهكارهـاي     ،در كشور ينه از منابع انرژيبه ي استفاده ي نهيدر زم ديبا ،منظور
حياتي انـرژي   نقش با توجه به .برداشته شود زين ييهاگام ،مناسب براي كاهش مصرف انرژي

، پايـدار كشـورها   ي پيشـرفت و توسـعه  بسيار تاثيرگذار انـرژي در   براي جوامع بشري و نقش
بـه   يآوريازمنـد رو ين يانسـان  ي جامعه يازهايرفع ن ، به منظورينه از منابع انرژيبه ي استفاده

نـه و  يمصـرف به  ،نيتـام عامل  يت انرژيريمد .است آنو بهينه سازي مصرف  يت انرژيريمد
موجـود   يكاربرد مـؤثر منـابع انـرژ    برايكه  يو عبارت است از مجموعه اقدامات يحفظ انرژ
منـابع   ينيگزيو جـا  ي، مصرف انرژيانرژ ييجون اقدامات شامل صرفهيرد كه ايگيصورت م

  )1387عليرضائي و توالئي، ( .ندا يانرژ

  بيان مسئله و ضرورت تحقيق
صورت ه ب يانرژ يهاكننده حاملمصرف ي هعمد يش از سه دهه است كه كشورهايب

را  يانرژ يهااز مصرف حامل يكاهش تلفات ناش يهاتيشده، فعاليزيرو برنامه يكامالً جد
قابل  يهاييجوبه صرفه يمصارف انرژ يهانهيدر هز همن رهگذر، ياند كه از ادنبال كرده

 ي توسعه تر بهعيجب دستيابي سرسازي مصرف انرژي موبهينه و هم افته انديدست  يامالحظه
ز به يست نيط زيب محيروند تخر ي ندهيفزا ي از توسعه ،و به اين وسيلهاست  شده آنها داريپا

  .كرده اند يريجلوگ ينحو مؤثر
شود كه ياستفاده م ياسهيمقا ي، از آماريمصرف انرژ از يبرداربهره ييكارا يارزباب يبرا
سه يجهان مقا ين با چند كشور در حال توسعه و صنعترايدر ا يشدت مصرف انرژ ،در آن

ران نشان يدر ا يشدت مصرف انرژ خصوصدر  ين الملليو ب يداخل يآمارها. شده است
 ي ندهيگذشته روند فزا يهادر سال يداقتصا گوناگون يهادر بخش يدهد كه مصرف انرژيم

با عنوان  2008در سال  1يژانر يانجمن جهانكه  يبر اساس گزارش.  داشته است يرو به رشد
ناخالص  ديمقدار تول ،منتشر كرده است "جهان يدر كشورها يانرژ يوربهره يهااستيس"

                                                   
1 World Energy Council 
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ا يدن يكشور ها يبرا 2006تا  1990 يزمان ي در بازه يو شدت مصرف انرژ يانرژ يداخل
  .نشان داده شده است 1 در شكل كه اين اطالعاته شده عرض

 1990( كشورها يد ناخالص داخليو تول يينها ينرژشدت مصرف ا): 1(شكل شماره

– 2006(  

  
  

 WEC, 2008, Energy Efficiency Policies around the World: Review and :منبع

Evaluation Executive Summary  

ش ين افزايشتريران بيا ،2006تا  1990 يزمان ي در بازه ،ه در نمودار مشخص استچچنان
 يهان روند در ساليا ي ادامه بوده است كها دارا يدن يكشورها انيم دررا  يشدت مصرف انرژ

كننده به صادر يران را از كشوريو كشور ا اشدبن يآفراقتصاد كشور بحران يتواند براينده ميآ
  .كندل يتبد يمنابع انرژ ي كنندهوارد يهاكشوراز  يكي

دالر  هزارر ه يه ازاتن معادل نفت خام ب 67/1 رانيدر ا يشدت مصرف انرژمتوسط 
 يو در كشورها 24/0رقم در جهان  نيا كه متوسط  ياست، در حال يناخالص داخل ديتول

ل يتوان گفت كه در كشور ما پتانسيلذا م ،)1388 ،شانا(است  1/0مانند ژاپن معادل  ايشرفتهيپ
%) 33(وم سكيش از يبتا مرز  گوناگون يهادر بخش يمصرف انرژ يسازنهيدر به ايبالقوه

در  .ن زده شده استيكشور تخم يعمران ي بودجه كلوجود دارد و درآمد حاصل از آن معادل 
 7/0انه حدود يدر كشور ما سال يكيالكتر ير شدت مصرف انرژياخ ي دو دهه يكه ط يحال

باً دو برابر شدت رشد يتقر يدهد كه شدت مصرف انرژينشان م يآمار ي سهيمقا ،بوده است
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كاهش مصرف انرژي در ايران و  يت انرژيريت مدياهم ،نيبنابرا .هان بوده استدر ج يانرژ
  .استر يمحرز و انكار ناپذ

 يراهكارها يو معرف يطراح در كشور يبخش انرژ ركارشناسانيت خطيمسئول ،بدون شك
، از خدمات يكاهش رفاه و برخوردار كه بدون است ياگونهه ب يمصرف انرژ يسازنهيبه

و  تلقي شود يمل ياهيسرما يشود كه انرژيحاصل م يمهم زمان نيا. ابديكاهش  يتلفات انرژ
 يياجرا يراهكارها. ندهد يو بخش ياقهيسل يهاخود را به قضاوت يجا با آن يبرخورد علم

 يمتير قيغ يو راهكارها يمتيق يدو بخش راهكارها به توانيرا م يانرژ ييبهبود و ارتقاء كارآ
 سبببه  يمتگذاريق يهااستيو س يمتيق ينكه راهكارهايجه به ابا تو .م كرديتقس

با آزمون و خطا و غالباً با مشكالت فراوان روبرو  ،ران دارديكه اقتصاد ا يخاص يهايدگيچيپ
 يراهكارها ييلذا شناسا ،هستند نيز جامعه يبرا يفراوان يتبعات اقتصادمتضمن و  اند همراه

تر باشد كه الوصولتر و سهلمناسب يانهيتواند گزيران ميادر  يكاهش مصرف انرژ يمتير قيغ
ان راهبردهاي يحاضر، از م ي در مقاله .را به همراه خواهد داشت يكمتر يمنف يتبعات اقتصاد

ن راهبردها ياز موثرتر يكي مثابه، راهبرد اجتماعي به ياصالح الگوي مصرف انرژ يمتير قميغ
  . است شدهبررسي 

  :قيسئواالت تحق
توانند در ز مييا راهبردهاي اجتماعي نيآن است كه يق حاضر ايتحق يسئوال اصل

  ؟رنديقرار گ يكاهش مصرف انرژ هاي برنامه
  ند ازاق عبارتيتحق يسئواالت فرعاي از پاره ،نيهمچن

  ست؟يدر كشور چ يكاهش مصرف انرژ يقانون يراهكارها .1
  ؟الزم است يو تخ يعموم يهاچه آموزش يكاهش مصرف انرژ براي .2
 رد؟يصورت پذ ييهايسازالزم است چه فرهنگ يكاهش مصرف انرژ براي .3

 دارند؟ يدر كاهش مصرف انرژ يچه نقش ياجتماع يهاو ارزش ينيد يهاآموزه .4
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 قوانين دولتي

 شآموز

 تكنولوژي

 مذهب

 اقتصاد

 ها و باورهاارزش

 جغرافيا

  سازيفرهنگ

 در بخش انرژي
هاي گيري از انرژيبهره

 تجديدپذير

 كاهش تلفات انرژي

  ق يتحق يمفهوممدل 
مد نظر و روابط  يرهايكه متغ نداستوار يك چارچوب مفهوميبر  يقيمطالعات تحق ي همه

ج يه بر نتـا يز با تكيق نين تحقيدر ا .)2000 ،ادواردز و همكاران. (كنديان آنها را مشخص ميم
 هاي خاص جمهوري اسالمي ايران در بخشويژگيو بر اساس  ،يدانياي و ممطالعات كتابخانه

  :ندشده ا ير طراحيبه شرح ز يشنهاديمدل پ يها و اجزا ، مؤلفهانرژي تيريمد
  قيتحق يمدل مفهوم. 2 شكل

  
 يكاهش مصرف انـرژ  برايق يتحق يشده در مدل مفهومي مطرحها و اجزالفهمو ،در ادامه

  .شوندميل يو تحل يران بررسيدر ا

  قيتحق يشناسروش
به منظور . استبوده  يشيمايپ آن جرايروش او  يقات كاربرديق حاضر از نوع تحقيقتح

مدل  يو طراح يكاهش مصرف انرژ يمتيرقيغ يراهكارهااطالعات درخصوص  يآور جمع
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 نيز اطالعات يگردآورابزار  وصورت گرفته است  يدانيمو  ياكتابخانهمطالعات  آن،
  :ر برداشته شده استيز يها گام قيتحق براي اجراي .است بوده و پرسشنامه يبردارشيف

 يكاهش مصرف انرژ برايموجود  يدر خصوص راهكارها يمطالعات كتابخانه ا .گام اول
ات، ي، نشريااز منابع كتابخانه ،ن منظوريبد .صورت گرفت شرويپ يران و كشورهايدر ا

استفاده  رانيوزارت نفت ا يانرژ يالمللنيمطالعات ب ي سسهمؤ ينترنت و بانك اطالعات انرژيا
با خبرگان و صاحبنظران  ييهامصاحبهپرسشنامه و انجام  با استفاده از ،ن مرحلهيدر هم .شده

  .رفتيصورت پذز ين يدانيقات ميتحق ،نو يهادهياافت يدر به منظور رانيصنعت نفت ا
ك يو در قالب  يبندو دسته يبنداحصاءشده جمع يراهكارها ،ن مرحلهيدر ا .گام دوم

  .عرضه شدندجامع  يالگو
 يصاحبنظران و خبرگان، الگو يافت نظرات اصالحيو در يينهااصالح براي .گام سوم

كاهش مصرف  يمتيرقيغ يراهكارها يينها يگوالقرار گرفت و آنان ار يدر اخت شدهيطراح
 باشده، اجزاي آن به منظور اعتباريابي الگوي طراحي، سپس .دش يران طراحيدر ا يانرژ

  .شدندپرسشنامه آزمون 

  هاي تحقيقيافته
بـه   كاهش مصرف انـرژي  ياجتماعراهكارهاي  ي يافته هاي تحقيق در زمينه ،به طور كلي

 ياصـل  بخـش  چهاردر جمهوري اسالمي ايران در  يمتير قيارهاي غاي مهم از راهكمثابه دسته
ژگي يو. بحث عرضه شده است ي ز در ادامهيها نن بخشيبرآمده از ا ييمدل نها .رنديگقرار مي

جاد يو تالش براي ا يها بر مالحظات اجتماعي و انساني آنن راهكارها و راهبردها اتكايا ياصل
  .در امر اصالح الگوي مصرف انرژي است ياجتماع –بسترهاي مناسب فرهنگي 

  قوانين و مقررات هايراهكار .1
به كاهش مصـرف  تواند با وضع قوانين و مقررات خاص در بخش انرژي كشور دولت مي

ند اعبارت در بخش مطالعات تطبيقي به تفصيل شرح داده شده و اين قوانين. انرژي دست يابد
، اعمـال  يانرژ ييكارا يمل يها برنامهاجراي  ، يانرژ ييكارابراي افزايش  ييس نهادهايتأس از

 يگـذار   ، برچسبيالزام يساختمان يها هيدييتأ ي هيو اختياري و ته ياجبار يساختمان يكدها
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ـ ل، اقـدامات ما وسـايل و تجهيـزات   يبـرا  ييكارا ياستانداردها و  ي تشـويقي هـا  ارانـه ي ،ياتي
  .هاي پوليمحرك

  سازيفرهنگ هايراهكار .2

ـ هـا در  از نمادها، نهادهـا و روش  يافرهنگ عبارت است از مجموعهف، يتعرحسب  ك ي
ات، باورها، يممكن است  مانند تلق وآن جامعه  اعضايرفتار  ي كنندهمين و تنظييكه تع ،جامعه
  .وس باشندمنامل ....ها و ارزش

  :ر استيز يهاتابع مؤلفه يدر حالت كل انرژيفرهنگ مصرف  يبهساز
  .هاي اوليه يانرژ ي زمينهدر  مصرف كنندگان يعموم يهايآگاه يارتقا .2-1
  .يموقع انرژهو ب يرف منطقدر جهت مص هات مصرف كنندهيو هدا ينمائراه .2-2
و  انـرژي  ي كننـده مصـرف  )يدانش فن(  زاتيتجه وسايل و بهبود فرهنگ استفاده از .2-3

 ي كننـده وسائل مصـرف  ي رانهيشگيرات پيتعمنگهداري و ح و يصح يبردارت اصول بهرهيرعا
  .انرژي
كـاهش   بـه منظـور   يانـرژ  يجوئصرفه يهااز روش كنندگانمصرف يآگاه افزايش. 2-4

  .تلفات آن
ت يريمد"نام  اب يتيريمد بزرگ يهاخصوصاً سازمان، يردولتيو غ يدولت يهاسازمان .2-5
مصـرف   ي نحـوه  يبررسـ  اشفـه يند كه وظكنجاد يخود ا يدر واحدهارا  "يانرژ يجوئصرفه

 سـازمان  در يتخـ  يهـا آمـوزش  يريكـارگ با به يانرژكاهش اتالف منابع  در سازمان و يانرژ
  .مربوطه باشد

  .ط مصرفيها در محير انرژيسا به جاي يكيالكتر يانرژ استفاده از .2-6
، وفـاق،  يهمبستگ ي هيروحبه منظور ايجاد  كنندگانمصرف در زه و رغبتيجاد انگيا .2-7

  .جامعه يارزش يات و باورهايتلق ي منزلهبه  يت اجتماعيشاركت و احساس مسئولم
 ي با توجه به نقـش عمـده   ،از صاحبنظران ياريبس ي هديبه عق .ينيج اعتقادات ديترو .2-8

ـ  يبرداران دادن به بهرهيپا ييراهكار نها، جامعه يريپذدر آموزش ينيقادات دفرهنگ و اعت  يب
در خصوص حفظ مشترك  يريپذتيمسؤل ي هيجاد روحيو ا يعينابع طبسان از محد و حصر ان

ـ يم ديكـرد بـه تعـال   يل ملـل و رو ياصـ  يهـا فرهنـگ  يايست احيط زيمح از  يريـ گو بهـره  ين
  .)613 ص :2005 ،يريمال يعشق( است يان الهياد يهارهنمود
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ـ خر ي نهيدر زم كنندگانمصرف يش آگاهيافزا .2-9 و  يانـرژ  ي كننـده مصـرف د وسـائل  ي
  .مقدار مصرف آنها

بـه   مردم يزندگ و اصالح سبك مردم يرشد فكر ي، ارتقايرفتار يم هنجارهايتعل .2-10
 يمقـاالت  وهابرنامه ي تهيه قالبا و نيز در هق رسانهياز طر يانرژمنابع  يهادرك ارزش منظور

بـه   يانرژمنابع  اسراف تالش براي معرفي ،ن حاليد و در عكننه يتجربه و آگاه تهن بااكه متخ
  .ييرعقاليفكرانه و غكوته يرفتار ي منزله

  آموزش هايراهكار .3

هـاي  كاهش مصرف انرژي به دو بخش آموزش به منظورراهكارهاي آموزش  ،به طور كلي
  :شودتقسيم ميهاي تخي عمومي و آموزش

و  يگروهـ  يهـا گسـترده در رسـانه   ايدر برنامه يستيدولت با :يعموم يهاآموزش .3-1
و فرهنـگ   برسـاند به اطـالع مـردم    را يانرژزان اتالف منابع يم يدرس يهاكتابو در يغاتيتبل

پـرورش   ،ژه در نوجوانان و جوانانيو به و ،در مردم را يانرژو تلف نكردن منابع  يجوئصرفه
  .بياموزد آنانبه  را ن منابعيح از ايصح ي استفاده يهاو روش دهد

ج مطلوب ينتا ،زيشرو و نيموفق و پ يات كشورهايوجه به تجرببا ت: يتخ يهاآموزش .3-2
 يهادر برنامه يران انرژيكارشناسان و مد يبرا يت انرژيريمد يتخ يآموزش يهادوره يابيارز

ـ ا يضرورت استمرار و ارتقـا  ،دوم و سوم توسعه كشور ي پنجساله ـ بن يهـا ن دورهي ن بـه  يادي
از  يبرخ .ده استيدر كشور به اثبات رس ينرژت ايريمد يو كاربرد يتخ يهاصورت آموزش

  اند ازدر كشور عبارت يت انرژيريمد يتخ يآموزش يهادوره يج حاصل از برگزارينتا
  .يانرژ يسازنهيانتقال دانش و فرهنگ به •
 يهـا بخـش  ي همـه در  يانرژ يسازنهين بهينو يهايانتقال دانش در خصوص تكنولوژ •

  .مصرف
  .ينه از انرژيبه ي ر به منظور استفادهع كشويدر صنا يسازفرهنگ •

 .ع كشوريدر صنا يكاهش مصرف انرژبه منظور  نهيهزنه و كميهزياقدامات ب ياجرا •

مركـز ملـي   ( در صنعت كشـور  يانرژ يهانهيو هز (SEC) يانرژ ي ژهيكاهش مصرف و •
 .)2008آموزش مديريت انرژي، 
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  ياز انرژ يمندبهره يسنت يهاوهيش يرسانروزاء و بهياح .4

در كشـور   يكاهش مصرف انرژ براي يبرخواسته از فرهنگ بوم يگر از راهكارهايد يكي
 يها، روشانيرانيا يو مل يدر فرهنگ بوم. است يسنت يهاروش اپاك ب يهاياستفاده از انرژ

آنها  يرسانروزو به يپاك ابداع شده است كه بازشناس يهاياز انرژ يبردارجهت بهره يمتعدد
  .كشور موثر باشد يتواند در كاهش مصرف انرژيم

را  يكشـاورز  يهانيزم يكيالكتر يكه بدون مصرف انرژ ينواتق ياياح از آن جمله است
 يهـا كننـده در خانـه  خنك يريبادگ يهاستميس ياياح ،يآب يهاابيآس ياياح .كنندمي ياريآب

ـ  يژنراتورهـا  يريارگكـ ها و بهاستفاده از اختالف سطح رودخانه ،زديشهر  يميقد بـراي    يآب
  .اند يپاك به روش سنت يهاياستفاده از انرژ يهاگر روشيسته از ديد الكتريتول
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  ق يتحق يينهامدل 
ـ تحق يمـدل مفهـوم   يو آزمون اجـزا  يپس از بررس بـا اسـتفاده از نظـر خبرگـان و     ق و ي

ـ ير قيغ يكارهاراه ي زمينهدر  يبخش انرژ يو خارج يداخلران ياز تجارب مد يريگبهره  يمت
مـدل   ،تيو در نها شده يسازيو بوم افتيتوسعه  قيتحق يمدل مفهوم ،يمصرف انرژ كاهش

  شودبدين شكل عرضه مي يينها
  

  
  

  رانيدر ا يكاهش مصرف انرژ يمتير قيغ يراهكارها ؛قيتحق ييمدل نها. 3شكل

انرژي هاي 

 تجديدپذير

 انرژي الكتريكي

 گاز طبيعي

 نفت

 زغال سنگ

سوخت هاي 

 سنتي

 حامل هاي انرژي

  فرهنگ سازي

 و هنجار سازي

  هاي آموزش 

 عمومي و تخصصي

 ،كاهش تلفات انتقال

 تبديل و پااليش

  بهره گيري از 

 انرژيهاي تجديد پذير

 قوانين و مقررات

 مصرف انرژي

 مسكوني

 صنعت

 حمل و نقل

 تجاري

 خدمات

 كشاورزي
  احياي 

 ي سنتيها هشيو
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مدل نهـايي تحقيـق در   گوناگون  يهابخشاز  يبردارامكان بهره ،شوديكه مشاهده م چنان
   .است طراحي قيتحق شدةنييش تعياز پ يهاهدفبه منظور رسيدن به و  ممكنكامالً كشور 
  

  شنهادهايو پ يبندجمع
 ي توسعه  ت،يدهد كه رشد جمع يدر حال توسعه نشان م يدر كشورها يروند مصرف انرژ

. دارد يبا مصرف انرژ يميقمست ي رابطه يفرهنگ ييو شكوفا ياستقالل مل  ،ياسي، اقتدار سيفن
 يها تيسو و محدود كياز  ياز به انرژيش نيو افزا ياست كه رشد مصرف انرژ ين در حاليا

ـ از مصـرف ا  يناشـ  يطيمحستيو مشكالت ز يليفس ير بودن منابع انرژيپذانير و پايذخا ن ي
 در را يانـرژ  مصـرف  ييجـو است كه ضـرورت صـرفه   يقابل توجه علل گريد يمنابع از سو
  .شود يادآور مي يجوامع بشر

از  يو دور ييجوصرفه جامعه ينينكه بر اساس اعتقادات ديبا ا ،رانيا ياسالم يجمهور در
و در  يانـرژ  يهـا  مت حامـل يارزان بودن ق ،شوديو واجب محسوب م دهيپسند يامراسراف 

 بـه ضـرورت   ير قابـل تـوجه  يبـا تـاخ   ه اسـت كـه  سبب شد يدسترس بودن انواع منابع انرژ
 ياتخـاذ راهكارهـا   كـه نيـاز بـه    مسلم اسـت  همه،ن يبا ا. نديشيميب يمصرف انرژ يسازنهيبه

ـ   يريجلوگ يمناسب برا ـ ادر  يانـرژ  ي هيـ رو ياز اتالف و مصـرف ب شـتر  يروز بـه روز ب ران ي
تـر  عيسـر  يابيدست، عالوه بر يليفس يها از هدر رفتن سوخت يريجلوگ زيراشود،  ياحساس م
را در پـي  سـت  يط زيمحـ  ينده،كاهش آلودگيآ يهانسل يحفظ منابع براو دار يپا ي به توسعه

در  يجوامع امروز است و با توجه به اقدامات جهان ياز معضالت اصل يكيكه خواهد داشت 
ـ ين زميشتر در ايتالش هر چه ب يبرا يگريعامل د امرن يها اندهيكاهش آال ي نهيزم شـمار  هنه ب
   .رود يم

 يمتير قيغ يها و راهكارهااستياتخاذ س به منظورمثبت  ير گامق حاضيتحق يدستاوردها
  :ن امر مهم الزم استيتحقق ا يبرا كه استران يدر ا يكاهش مصرف انرژ

ـ ا يهاافتهيمنتج از  يشنهاديپ يراهكارهاهاي مربوطه به سازمان .1 ـ تحق ني  جـد  بـه ق ي
  .كنندتوجه 
 ين انرژيتراز مناسب يمندبهره ربه منظو يا هسته يران به انرژيا يابيبا توجه به دست .2
  .رديدولت قرار گ يها ت برنامهياولو در يا هسته يهاروگاهيجاد نيا ،رانير در ايدپذيتجد
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ـ و م ييايـ ط جغرافيشـرا  بـه  با توجه .3  يموضـوع انـرژ   ،رانيـ دان تـابش آفتـاب در ا  ي
  .دشوت دنبال يز با جدين يديخورش
 مردم بـه نظـرات علمـا و مراجـع     يندبيو پا يمذهب يدات و باورهاابا توجه به اعتق .4

  .به مردم داده شود يدر مصرف انرژ ييجو صرفه ي زمينهدر  يشرع يها هيتوص ،ينيد
 ييجو و صرفه يت كاهش مصرف انرژياهمه و ياول يانرژ ي د و عرضهيتول يدشوار .5

و بـا   اًتبمـر  يجمع يها  ق رسانهياز طر ،نيو همچن يها و مراكز علمدر آن در مدارس، دانشگاه
  .شود يرساناطالعها مناسب  وهيش

ـ    ،ستيط زيسالمت انسان و مح حفظت ياهم .6 بـه   يانـرژ  ي هيـ رو يكه بـا مصـرف ب
از  يمصـرف انـرژ   در موجـود  يروند صعود ناشي از ن خطراتيو همچن است مخاطره افتاده

 .شود رساندهمردم  اطالع به... و ياسي، سي، اجتماعينظر اقتصاد

 منـابع  هـا و كتـاب  ي همـه در مصـرف آن در   ييجورفهو ضرورت ص يت انرژياهم .7
 .،ذكر شوديعموم يهارسانه در خصوصهو ب يتا مقاطع دانشگاه يدبستانشيز پا درسي،
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