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 اغالح الگُی مػزف َ مدیزیت مػزف حامل ٌای اوزژی

ثمیه غبحی
1
اکزم وعمتی          

2
 

 

 چکیدي

ىبی مختلف  شػفٌر ا ف      ىبی اخیر ثب تٌجو ثو نیبز رًز افسًن ثخع طی ضبل

خؿٌؾی ثو انفریی  ثرفا اضفتهببه ثيینفو از ذبمف  ىفبی انفریی         از ؾنعتی ً

از طففرد بر ففر ثففب  . اضففشبر شػففٌرمبن از اىتیففش ثیػففتری ثففر خففٌربار غفف ه   

تٌجو ثو تررر  ىبی ؾٌرت گرفتو از طرد  ت ه شػٌرىبی جيبن بر زمینفو  

ضففرمبرو گفف اری بر ؾففنعش انففریی شػففٌرمبن ً ىتینففیا بر زمینففو ًاربات       

ثرففا ثيینففو ضففبزی     ًری غفف ه نریففر ثنففسرا  آمرؿففٌ ت ىیفف رًشرثٌری فففر  

ارففا  بر راضففتبی ًجففٌب  . غففٌب  مؿففرد انففریی بارای اىتیففش بً منفف ان مففی    

ثففو  نففٌان ضففبل ؾففرفو    را 1388رىجففر انبفف ة ضففبل     تضففمػففت ت ً مع

 فف ا ثبرفف  ثففو ثرففا مجففبنی   .گفف اری شربنفف  جففٌری ً اؾفف خ ا  ففٌی مؿففرد نففب  

 لتففی نرففری مٌجففٌب بر زمینففو اؾفف خ ا  ففٌی مؿففرد ً مببرطففو ت جیبففی         

. غرارط شػٌرمبن ثب شػٌرىبی پیػفرفتو ً ؾفنعتی جيفبن تٌجفو ثیػفتری غفٌب      

شبرىففبی  لتففی مٌجففٌب ثففرای    ب ففو ضففعی غفف ه اضففش ثففو ثررضففی راه   بر ارففا مب

شبىع مؿرد انریی ً تحرثو ىبی شػفٌرىبی مٌففد بر ارفا زمینفو پرباختفو      

 .غٌب

 

 مقدمً

ىفبی مختلفف  ااتؿففبب ارفران ثففب ضففبرر    مببرطفو میففسان مؿفرد انففریی بر ثخففع  

 شػففٌرىب نػففبن بىنفف ه ًاففعیش نففبم لٌة مؿففرد انففریی بر ىتففو زمینففو ىففب    

ربرانفو ًااعفی ً   تٌمبن میلیبرب ىسار  21.2آنتو ضب نو نسبرک ثو  جب ت. ضشا

ىفففبی گٌنفففبگٌن ااتؿفففببی   ىفففسار میلیفففبرب تٌمفففبن ربرانفففو پنيفففبن بر ثخفففع   78

پرباخفش مففی غففٌب شفو بر محتففٌا شفف  ربرانففو آغفتبر ً پنيففبن پرباختففی تٌضففط     

ارا مجلف  ثفبر ضفن ینی را    . ىسار میلیبرب تٌمبن اضش 90بً ش میسی بر ذ ًب 

ىففبی گ غففتو ً   ثففب اؾفف خ ارففا رًنفف  بر ضففبل   . بًظ بً ففش گ اغففتو اضففش   ثففر

ىبی پر ثبزبه ااتؿفببی  بً فش مفی     تخؿیؽ ارا مجل  ىن هش ثو ضبرر فعب یش

 .تٌانطش غرارط ااتؿببی شػٌر را ثػ ت ثيجٌب ثخػ 

 

 َضعیت مػزف اوزژی در ایزان در مقایسً با سایز کطُرٌای جٍان

                                                
1
 بخترانو فنی ً ذرفو ای ضتب خٌراض بنآمٌزغت ه  شبرغنبش پژًىع ً مرثی رغتو ذطبث اری 
2
 آمٌزغت ه بخترانو فنی ً ذرفو ای ضتب خٌراض بن بانػحٌی مب ع شبربانی رغتو ذطبث اری 
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مؿفففرد انفففریی بر ثخفففع ؾفففنعش ارفففران ثرذطفففت ارزظ اففففسًبه ثفففیع از     

ثر ارا اضفبش غف ت مؿفرد    . متٌضط میسان ارا غبخؽ بر ض د جيبن اضش

بر رفک  % 13انریی ثفر ذطفت ارزظ اففسًبه بر ثخفع ؾفنعش ارفران ذف ًب        

امب ثفب  . ثرآًرب غ ه اضش % 12تا نهش خب  ثٌبه شو متٌضط  ارا را  بر جيبن

تفٌان پفی ثفرب شفو غف ت مؿفرد انفریی         ٌرىبی مختل  میمببرطو ای ثیا شػ

 بر ثخففع ؾففنعش ارففران از شػففٌرىبی پیػففرفتو ای مبننفف  یاپففا  مففیا  ىنفف         

افع   . ثفب تر اضفش    آمررتب  ان لیص  آ تبن  فرانطو  ارتب یب  ضٌئیص ً نرًی

 ت ه ثخفع ؾفنعش ارفران بر زمینفو مؿفرد ثفیع از ذف  ً خفبرت از اؾفٌل          

غٌب شفو بر فيرضفش ثفب  ثفو نفب  شػفٌرىبری ىتیفٌن         انریی زمبنی آغتبر می

خٌرر  شو ثب ًجٌب باغتا  جتعیش میلیبربی ً من را ثراثفر   می میا ً ىن  ثر

غ ت مؿفرد انفریی بر ثخفع ؾفنعش       ثٌبن ؾنبرع آنيب نطجش ثو شػٌرمبن

ثخفع ؾفنعش بر    غ ت مؿرد انریی بر .ارا بً شػٌر از ارران شتتر اضش

 .مربضجو غ ه اضش % 11 10ًمیا ً ىن  ثو ترتیت 

ا جتففو غفف ت مؿففرد انففریی بر ثخففع ؾففنعش شػففٌرمبن از شػففٌرىبری مبننفف   

بر .  شبنففببا ً ضففٌئ  شتتففر ً ثففب ترشیففو ثراثففری اضففش  آفرربففبی جنففٌثی   رًضففیو

میبن شػٌرىبی مفٌرب ثررضفی نیفس شتتفررا غف ت مؿفرد انفریی مرثفٌ  ثفو          

ان از ذف ًب  مؿرد انریی بر ثخفع ؾفنعش ارفر   . اضش% 5شػٌر ضٌئیص ثب 

میلیفٌن ثػفتو بر    400ثفو ثفیع از    1373میلیٌن ثػتو نهش خب  بر ضبل  120

 .ضبل گ غتو افسارع ربفتو اضش

مؿرد انریی بر ارران ثفو ازای ىفر ًاذف  تٌ یف  نبخفب ؽ باخلفی معفببل ضفو         

ثراثففر مبفف اری اضففش شففو بر شػففٌرىبی ؾففنعتی ً تٌضففعو ربفتففو مؿففرد مففی      

ىففبی نهففش بر  ثعفف  از افففسارع غفف ر  ایتففش شػففٌرىبی پیػففرفتو ارًپففبری  . غففٌب

ضفبل اضفتهببه از  فبرد ىفبی ذرارتفی را       10بر طٌل شتتفر از    1973بضبمجر 

اججبری  اضتهببه از غٌفبی بر طٌل رًز را متنٌا ً ایتش ثنسرا را ثفو غف ت   

بر  یا ذبل ثرای ذهظ رفبه مرب  ثو تع اب ًضبرط نبلیو  تٌمی . ن بافسارع با

ًبه غفف  ً اضففتهببه  از تحيیففسات ىٌغففتن   پنحرىففبی بً     بر ارففا شػففٌرىب افففس  

جفف اره ً ضففبختتبن ىففبی بارای  ففبرد ىففبی ذرارتففی را بر  ؿففر ج رفف  مففٌرب  

 .تٌجو ارار بابن 

ثراثفر ایتفش ثفرق ؾفنعتی      5/3تفب   3ایتش ثرق خبن ی بر شػفٌرىبی ؾفنعتی   

از بر ارران ایتش تتب  غ ه ثفرای تٌ یف  رفک تفا ففٌ ب  لیفرف  اضفتهببه        .  اضش

منبثع گبزی ارزان ثراثر اضش ثب ایتش ثرای شو شبرخبنفو ىفبی فٌ بضفبزی بر    

ثخفع  تف ه ای از انفریی ثفرق شػفٌر      . شػٌر ىبی  ؾنعتی پرباخش می شنن 

ارفران ثفب ببثفش ن فو باغفتا      . بر مؿبرد فیفر تٌ یف ی ثفو شفبر گرفتفو مفی غفٌب       

بر مؿفرد   به برؾف   ایتش فرآًربه ىبی نهتفی   ثفرق ً آة مٌججفبت رغف      
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ذتفی از    ىر ضبل را فراى  آًربه اضش شو مببثلو ثب  رغف  ارفا منینفی مؿفرد    

 .  ي ه  شػٌر ىبی ارًپبری ً آمررتبری ى  ثر نتی آر 

بر ؾٌرت ت اً  مؿرد ثو میسان شنٌنی  محجٌر ثو تبمیا ضب نو پفنث ىفسار   

م ففبًات ثففرق نیرًگففبىی  مففبزاب ثففر میففسان شنففٌنی خففٌاىی  ثففٌب شففو تففبمیا ارففا  

ن ثرق نیبز ثو ا تجبری ثب   ثر غع میلیبرب ب ر ضرمبرو گف اری ارزی ً  میسا

ث ريی اضفش تفبمیا ارفا میفسان ا تجفبر ثفرای ًزارت نیفرً        . ررب ی خٌاى  باغش

ارفران بر ؾفٌرت تتتیف  نیرًگفبه ىفبی ثرافی نیتفو تتفب  ً         . متتا نخٌاى  ثٌب

ثفرق را   ىفسار م فبًات   22امتفبن تٌ یف      ضبخش نیرًگبه ىفبی ج رف  ثفرق آثفی    

ا جتففو ارففا پففرًیه ىففب ثففو  لففش ن اغففتا ثٌبجففو ً منففبثع مففب ی بر    . خٌاىفف  باغففش

ثفب تٌجفو   . ًزارت نیرً ً     ًجٌب ضرمبرو گ ار ثو ثيره ثفرباری نرضفی ه انف    

می تٌان فيتی  شفو ثفب تخؿفیؽ ربرانفو ىفبی پرباختفی ثفو ثخفع           ثو ارا م لت

ذف ا  ؾفنبرع ج رف  مفو     ىبی مختل  بر راضتبی اتتفب  پرًیىفبی نیتفو تتفب  ً ا    

 .اتهبابت ً پیػرفش ىبی  ریتی بر ااتؿبب شػٌر رز خٌاى  باب

ثفو  . ایتش آة  ثرق ً گبز بر ضج  خبنٌارىب ثطفیبر شف  ً بًر از ًااعیفش اضفش    

آة مؿفرفی شػفٌر بر ثخفع شػفبًرزی ثفو ب یف  اضفتهببه        % 92طٌر میبن یا 

ی ترش فػفبر رفب   از رًظ منطٌز فرق آثی ثو جبی ضیطت  ىبی شبرآم تر آثیبر

 . ا ره ای ى ر می رًب

نتبی ضن ی ضبختتبن ىب  بً جف اره نجفٌبن پنحفره ىفب   ف   اضفتهببه ؾفرید از        

انریی ً ضیطت  ىبی ىٌغتن  شنترل انریی از جتلفو ب رف  ىف ر رففش انفریی      

ارففران ثففب تٌجففو ثففو غففرارط شنففٌنی ً مبفف ار منففبثع   . بر ثخففع مطففتا  مففی ثبغفف  

ؾففٌرت ابامففو ً  ا  ففٌی مؿففرد اضففش  زرففرا بر  ثبایتبنفف ه نبمففبر ثففو اؾفف خ 

افففسارع مؿففرد انففریی برآمفف ىبی نهتففی منرففٌر غفف ه بر ثٌبجففو  تففٌمی ثففو    

 .  ضر ش تج ر  ثو رربل غ ه ً از مرخو ااتؿببی خبرت می غٌن 

بر من  ضبل گ غتو ثو جبی آنتو برآم  ىبی نهتی ؾرد فعب یفش ىفبی مبنف گبر    

برخبنحففبت تٌ یفف ی ً امةففبل آنيففب غففٌب     تٌ یفف ی مبننفف  اذفف ا  ضفف   آزاب راه  ش   

برآمف ىبی ذبؾف  از   % 85منبنیفو  . ىفبی مؿفرفی غف ه اضفش     ؾرد فعب یفش 

مففبثبی بر ثخففع ىففبی  ترانففی ضففرمبرو گفف اری  % 15فففرًظ نهففش مؿففرد ً 

 . غ ه اضش

 

  بزرسی ضاخع ضدت مػزف اوزژی؛ درایزان َ جٍان

غفبخؽ  غف ت انفریی  جفبرت اضفش از انفریی مفٌرب نیفبز ثفرای تٌ یف  مبفف ار           

غففبخؽ غفف ت انففریی ثرذطففت  میففسان  راففو    . معینففی از شب ىففب ً خفف مبت 

اً یففو  انففریی ً رففب مؿففرد نيففبری انففریی مربضففجو مففی غففٌب ً ارففا غففبخؽ      

معتففٌ  بر ضفف د شفف ن مففٌرب اضفففتهببه ارارگرفتففو ً برجففو ثيین ففی اضفففتهببه        
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ثففر اضففبش ترازنبمففو انففریی ضففبل    . شػففٌر را نػففبن مففی بىفف    انففریی بر رففک  

ثففو .   غففبخؽ غفف ت انففریی بر ارففران پففنث ثراثففر متٌضففط جيففبنی اضففش  1385

 جففبرت بر ففر ثففرای ارحففبب رففک میلیففٌن ب ر برآمفف  نبخففب ؽ بر ارففران معففببل  

بر  ذففب ی شففو میففسان مؿففرد  . تففا نهففش خففب  انففریی مؿففرد مففی غففٌب   900

  ٌ  یفف  رففک میلیففٌن ب ر برآمفف  نبخففب ؽ  ذفف ًب     انففریی بر خبًرمیبنففو ثففرای ت

مببرطو غبخؽ غ ت مؿفرد انفریی ارفران    . تا معببل نهش خب  اضش 1/361

ذتبرفش از آن بارب شفو غف ت انفریی بر      1385ثب شػٌر ىبی مختل  بر ضفبل  

ثراثفففر  5ثراثفففر یاپفففا ً  5/14ثراثفففر مفففیا    3/2ثراثفففر ترشیفففو    5/3ارفففران 

شفبىع ثبرف  ثفو راف      % 30ثفب   1404تفب اففد    متٌضط جيبنی اضش شو ارا میفسان 

 . ثرض 630

ارا ًاعیش ا جتو ن ران شنن ه ثٌبه  ً ىػ ار ج ی ثرای بً ش ً محلص اضش 

ثفرای ثيجفٌب ًافعیش     يىفبر  تب ثب ًاع افٌانیا ج رف   بر زمینفو ترییفر ضیبضفش     

 . غبخؽ غ ت مؿرد انریی ثتٌغن 

خفت بر ضفبل   ج ًل زرر غبخؽ غف ت مؿفرد انفریی را بر شػفٌر ىفبی منت     

 .می بی نػبن می بى  2005

  

 (میلیُن دالر / ته معادل وفت خام )  وام کطُر یا گزَي کطُرٌا
 1/122 شػٌر ىبی تٌضعو ربفتو 

 8/137 آمررتبی غتب ی 

 62 یاپا 

 6/176 شره 

 9/254 ترشیو 

 9/252 ( ث ًن میا ) آضیب 

 3/245 آفرربب 

 1/361 خبًرمیبنو 

 5/1087 غٌرًی ضبثد 

 2/386 میا ً ىنگ شنگ 

 4/259 ىن  

 7/361 پبشطتبن 

 1/225  رثطتبن 

 6/298 ًنسًئ  

 900 ارران 

 6/170 جيبن 
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م  بر فبؾلو معنی بار  ارران ثب بر ر شػٌر ىفب بر ارفا جف ًل ميفر تبریف ی      أت

اضش ثرای آنتو اً ٌرش نخطش بً ش ً محلص ثفرای اؾف خ ا  فٌی مؿفرد     

ىففبی ااتؿففببی بر   رؾففو مؿففرد انففریی ؾففٌرت گیففرب ً ضیبضففش ثبرفف  بر 

 . ىبی گ غتو ترییر ربث  جيش ثيینو ضبزی مؿرد انریی فراتر از رًظ

 

 جٍان  َضعیت یاراوً ٌای  اوزژی در ایزان َ

ضففٌمیا شػففٌر ً از نرففر میففسان      شػففٌر ارففران از نرففر ارائففو ثنففسرا ارزان    

ر میفبن شػفٌر ىفبی جيفبن اضفش ً      ربرانو پرباختی ثو ارا شب  نخطتیا شػفٌر ب 

بر ارران مؿرد   2007ش  مؿرد ثنسرا خبًرمیبنو بر ضبل % 36ثیع از 

متٌضففط مؿففرد ضففٌخش خففٌبرً ىففبی ثنسرنففی بر شػففٌر مففبن    . گربرفف ه اضففش

بر ذب ی شو متٌضفط مؿفرد ضفٌخش بر شػفٌر        یتر بر رًز اضش 11ذ ًب 

  بر  9/1بر فرانطفو     5/3  بر ان لطفتبن   5/2ىبی بر ر نریر آ تبن ً یاپا 

 .  یتر بر رًز اضش 3/7ً بر شػٌر آمررتب  5/6شبنببا 

ثراثفر مفی غفٌب بر     2ضبل رفک ثفبر میفسان مؿفرد ضفٌخش بر ارفران        10ىر 

ثیػفتر نیطفش ً میفسان    % 2شو ارا نرز رغف   بر مبیفبش جيفبنی رفک تفب       ذب ی

ارفا  . ثراثفر مفی غفٌب    2ضبل رفک ثفبر    50ضٌخش مؿرفی جيبن بر ذ ًب ىر 

تهبق ثو ب ی  ارزان ثٌبن انریی ً پرباخفش ربرانفو ىفبی ضفن یا تٌضفط بً فش       ا

 .رز می بى 

ثراثفر ثیػفتر ضفٌخش مؿفرد      5تفب   4رعنی ارران بر مببرطو ثب میبن یا جيبنی 

جتعیففش % 1ضففٌخش جيففبن بر ارففران ً تٌضففط تنيففب  % 9ىفف  اشنففٌن . مففی شنفف 

ضفب نو  بً ففش  از ثٌبجففو % 38ً ىففر ضفب و ثفیع از    جيفبن مؿفرد  مففی غفٌب   

بر ذفب ی شفو بر ؾفٌرت مؿفرد       ارران ثو ربرانو ثنفسرا اختؿفبؼ مفی ربثف     

 . اضتبن ارب  ارران می تٌان  رتی از ؾببر شنن گبن ثنسرا ثبغ 

میلیفبرب   37ارران بًمیا شػفٌر جيفبن از نرفر پرباخفش ربرانفو انفریی ثفب راف          

 5ثففیع از مؿففرد ضففرانو انففریی بر ارففران ثففو ازای ىففر نهففر   .ب ر مفی ثبغفف  

 2میلیفٌن نهفر جتعیفش       225ثراثر مؿرد ضرانو شػٌری مبنن  انف ًنسی ثفب   

ثراثر شػفٌر ىنف  ثفب     4میلیٌن نهر جتعیش  ً  300ثراثر میا ثب رک میلیبرب ً 

ثب مببرطو غبخؽ غ ت مؿرد . میلیٌن نهر جتعیش اضش 122رک میلیبرب ً 

اعیش نبىنحبر ثيره انریی بر ارران ثب ثطیبری از شػٌر ىبی جيبن  غبى  ً

بر ثخع ضبختتبن ً مطتا ارران  متٌضط مؿفرد  . ثرباری از انریی ىطتی 

ثراثففر متٌضففط مؿففرد بر شػففٌر ىففبی    6/2انففریی ثففو ازای ىففر متففر مرثففع   

 4ؾففنعتی اضففش شففو بر ثعضففی  از غففير ىففبی شػففٌرمبن  ارففا رافف  ثففو ذفف ًب    

 .ثراثر می رض 
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بر جبر فبه نفٌزبى  ارطفتببه    ارفران    بر ثیا شػٌرىبی پر مؿرد ثرق بر بنیفب 

 .شن  میلیبرب تٌمبن ربرانو ثرای ثرق پرباخش می 4بً ش ضب نو . اضش

ارران ثع  از شػٌر ىبی آمررتب ً رًضیو بر رتجو ضٌ  مؿرد گبز بر جيبن 

میلیبرب متر متعت بر  68ارار بارب  میسان مؿرد گبز طجیعی بر ارران از 

میلیففبرب متففر متعففت بر  123ثففو  %3/10ثففب متٌضففط رغفف  ضففب نو  2001ضففبل 

مفففی بی میفففسان   2012رضفففی ه ً پفففیع ثینفففی مفففی غفففٌب بر ضفففبل    2008ضفففبل 

ثفب ابامفو ارفا رًنف  بر ضفبل ىفبی       . میلیفبرب متفر متعفت ثرضف      277مؿرد ثفو  

آرن ه ارران ثفو رفک مؿفرد شننف ه ثفسر  گفبز طجیعفی بر جيفبن تجف ر  خٌاىف            

ز مففبزاب ثففو شػففٌرىبی  ثففب تٌجففو ثففو ارففا مطففبر  ذتففی ثرففا ؾففببرات گففب     . غفف 

 فف ا بر آرنفف ه نففو . ىتطففبرو ً شطففت برآمفف  از ارففا طررففد نیففس منتهففی خٌاىفف  ثففٌب 

منفف ان بًر اراربابىففبی ؾففببرات طففٌ نی مفف ت گففبز ثففو شػففٌرىبی ىتطففبرو     

  ً ثففو رتففی از مففب ع ىففبی  تفف ه بً ففش تجفف ر      ... نریففر پبشطففتبن  ترشیففو  ىنفف  

ىففسار میلیففبرب  134غفتو  ارفا بر ذففب ی اضففش شفو بً ففش بر ضففبل گ   . خٌاىف  غفف  

 . رربل ربرانو گبز ثو مػترشبن ثخع خبن ی بابه اضش

بر   جيفبن ثعف  از ًنفسًئ     ارران بر ذبار ثو  ربظ  راو ثنسرا ارزان ب ر

 تلترب . ً  رثطتبن ؾعٌبی ثع  از ارران بر رتجو ضٌ  ارار بارب رتجو بً  

ثفٌبن خخفبرر نهتفی     ضفنش ثفب بارا   2ًنسًئ  ثب  راو ىفر  یتفر ثنفسرا ثفو ثيفبی      

ثطففیبر ً اتخففبخ ضیبضففش فیففر تٌضففعو ای ً رففب  رثطففتبن ثففو ب یفف  تعفف اب جتعیففش   

ً ففرًظ فراًربىفبی نهتففی ثفو شیهیفش ً شطفت برآمف  ثففب        ( میلیفٌن   19)پفبریا  

ابث  تٌجیو اضش امفب ثبرف  تٌجفو باغفش  تلتفرب ارفران ثفو غفیٌه شنفٌنی بر ارفا           

 .خ ر ضبز اضشخؿٌؼ فیر ابث  تٌجیو ً ثرای آرن ه شػٌر 

ثففرق ً ضففبرر ذبمفف  ىففبی انففریی ثففو خففبطر ذحفف       ایتففش پففبریا  گففبز خففبن ی   

ىففب  ً ىتینففیا غتطففش طففرخ تةجیففش    ىن هففش ربرانففو ىففبی پرباختففی بر ثخففع  

ارفران امفرًز ثفب باغفتا     . ایتش ىب  بمف  اؾفلی رغف  مؿفرد بر شػفٌر اضفش      

ٌ       47نیرًگفبه ىفبری ثفو یرفیفش       یف   ىفسار م فبًات ثفرق ثفو  نفٌان ثسرگتفررا ت

شنن ه ثرق بر خبرمیبنو م رخ اضش  امب شػٌری مبنن  ترشیو تٌانطفتو اضفش ثفب    

میلیفبرب ب ر ؾفببرات را بر شبرنبمفو     90مؿرد پبریا ثرق نطجش ثو ارران  

 .خٌب باغتو ثبغ 

ىبی انفریی ثف ًن    ا جتو ثبر  ثو ارا امر تٌجو باغش شو آزاب ضبزی ایتش ذبم 

ضفبختبر مؿفرد انفریی ثب فا از بضفش       باغفتا ثرنبمفو ذتفبرتی ثفرای اؾف خ     

 .ىبی رابثتی تٌ ی  باخلی بر مببرطو ثب تٌ یف  خفبرجی خٌاىف  غف      رفتا فرؾش

 . از ارا جيش من  راىجرب ثبر  بر اً ٌرش ارار گیرب

ىب  ً جلفٌگیری از اتف د انفریی بر ثخفع      آزاب ضبزی ت ررحی ایتش .1

 تٌ ی   تٌزرع ً مؿرد 
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 ىبی برآم ی جبمعو  ثرای بىکت ًرا ا  ٌی نٌرا مؿرد انریی  .2

 ىبی تٌ ی ی ثرای افسارع نرز ثيره ًری انریی  تػٌرد ثخع .3

گطترظ شتی ً شیهی ذت  ً نب    تٌمی ً ارتببی ضف د شیهفی ذتف      .4

 (شبىع مؿرد ضٌخش خٌبرًىب )ً نب  فیر  تٌمی 

ً جفبر سرنی آن  ( ىبی تک)اً ٌرش بابن ثو ؾنبرع ثب تتنٌ ٌیی ثرتر  .5

  ثب ؾنبرع انریی ثر

اجففرای ثرنبمففو  تلیففبتی ثففرای جلففٌگیری از رغفف  مؿففرد انففریی بر   .6

 ىبی بً تی ً خؿٌؾی  ثخع

ضرمبرو گ اری ملی ً ذتبرش از ارتببی غفبخؽ ثيفره ًری انفریی ً     .7

 خخیره انریی 

تؿففٌرت اففٌانیا ً مبففررات غففهبد ثففب رًرتففرب تػففٌربی ً تنجیيففی بر       .8

 مؿرد انریی 

از ًاربات شب ىفبی  اؾ خ مبررات تحبرت خبرجی ثفرای جلفٌگیری    .9

 انریی ثر 

ا سا  بً ش ً بضت به ىفبی بً تفی ثفو ارائفو آمفبر ً گفسارظ رضفتی از         .10

 رًن  شبىع مؿرد انریی

 

 مطالعً مُردی مقایسً مدیزیت اوزژی در ایزان َ ژاپه 

شػٌر یاپا بر زمینو شبرائی انفریی  ً پفبریا ثفٌبن غفبخؽ مؿفرد انفریی       

ثو ىتفیا جيفش مببرطفو    . ذطبة می آر  بر زمره مٌفد تررا شػٌر ىبی بنیب ثو

ای از ًاففعیش انففریی ً نرففٌه مفف رررش آن بر ارففران ً یاپففا بر ارففا ثخففع       

ثفرای ارفا شػفٌر ذف ًب      2005غ ت مؿفرد انفریی بر ضفبل    . ارائو می غٌب

ثفو ایتفش ىفبی ببثفش     )ثی تی رٌ بر ازای ىر ب ر تٌ ی  نبخب ؽ باخلفی   6539

پفبریا تفر   % 19ب متٌضط جيفبنی ذف ًب   شو بر مببرطو ث. ثٌبه اضش( 2000ضبل 

از ارفا رً غنبضفبری ب رف  ارفا امفر مفی تٌانف  ا  فٌری منبضفت ثفرای           . می ثبغ 

گف اری ثفرای اؾف خ ا  فٌی مؿفرد ً ثيجفٌب        شػٌرمبن بر راضفتبی ضیبضفش  

 . غبخؽ ىبی  ثخع انریی فراى  آًرب

ثب تٌجو ثو رغف  ضفررع تتنٌ فٌیی ً ؾفرفو جفٌری ىفبی ثیػفتر بر ثخفع ىفبی          

ختلفف  ااتؿففببی  افففسارع شففبراری ثففو ًرففژه بر تٌ یفف  ثففرق ً ىتینففیا ارحففبب      م

مرفف ًبرش ىففبی ثیػففتر ثففرای مؿففرد شتتففر ً ثيینففو انففریی بر شػففٌر یاپففا    

پیع ثینی می غفٌب شفو غف ت مؿفرد انفریی بر ارفا شػفٌر بر آرنف ه ذتفی از          

ثبرف  اغفبره شفرب ميتتفررا نتتفو بر ارتبفبی شفبراری        . را  مٌجٌب نیس شتتفر غفٌب  

ًجففٌب زرففر ضففبخش ىففبی اففبنٌنی ً اجتتففب ی  ز  ثففرای     انففریی شػففٌر یاپففا
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ضیبضش گف اری  نرفبرت ً ثرنبمفو ررفسی منطفح  بر ثتفبرگیری فنفبًری ىفبی         

 . ج ر  بر جيش شبىع مؿرد انریی می ثبغ 

شلیو ضیبضش ىبی شٌتبه م ت  میبن م ت ً ثلن  م ت ثخع انریی شػٌر یاپفا  

 ف ًه  . غفٌب  ارفا شػفٌر ًافع مفی    (  meti)تٌضفط ًزارت تحفبرت ً ؾفنعش    

انتبفبل  تٌزرفع ً    ًاربات  ارفا ًزارتخبنفو ثفر شلیفو تٌ یف ات        ثر ارفا مٌافٌا  

 مػفخؽ مفي غفٌب     ثب خشر ارفا نتتفو   .مؿرد انریی نربرت ً راىجری بارب

ثب بر  .ضیبضش گ اری بر زمینو انریی بارای م رررش منطح  ً ًاذ  اضشكو 

ىففبی رتربرمففو  طففح   اجففبزه اجففرای  ضیبضففش اختیففبر باغففتا  منففیا ضففبختبر من 

 .گربب ثرای افسارع شبرائی انریی تٌضط م رران شػٌر فراى  می

ضهبنو ًجٌب مراجع ضیبضش گ اری ً تؿفتی  گیفری منف  گبنفو بر شػفٌر مفب       أمت

ارففا مطففب و ىنففٌز . ثب ففا ارحففبب آغففٌة ً  فف   ثرنبمففو ررففسی ؾففرید مففی غففٌب 

ث فٌر   .بر ارفران ثفو غفتبر مفی رًب    خ ی ثسرگی ثرای ارتبفبی شفبراری انفریی    

ىففبی  بر فعب یففش ىففبی ًزارت نهففش شػففٌر  تففً  مةففبل بر ذففٌزه نهففش  فعب یففش

غففرشش ملففی گففبز ارففران  غففرشش  . غففٌب غففرشش ملففی نهففش ارففران خ ؾففو مففی  

غففرشش ملففی گففبز  ثففب متففبنیس     .مطففتبلی از غففرشش ملففی نهففش ارففران مففی ثبغفف   

ثخففع ىففبی پففبریا بضففتی   ضیبضففش گفف اری متهففبًت  از غففرشش نهففش ثففو تٌضففعو    

ىفبی ثخفع گفبز ً رفب      نربرتی ثر فعب یفش  مػرٌل می ثبغ  ً غرشش نهش   تً 

ًزارت نهففش نیففس ثففو ب یفف  بارا نجففٌبن ضففبختبر   . ثرنبمففو ررففسی بر آن را نفف ارب 

از ذففٌزه ضیبضففش    تففً   منطففح  ً مػففخؽ ً ترییففرات پیففبپی مفف رران ارغفف    

ىفبی مختلف  ؾفنعش نهفش      شگ اری ج ا غ ه ً نربرت من انی ثر رًاثط غرش

  بر منفیا غفرار ی  . ىفبی ثلنف  مف ت انفریی نف ارب      ً رب اجراری نتٌبن ضیبضش

گ اری ً رب اجرای ا  ٌىبی ارتبب شبرائی انریی ً رب م رررش فنفبًری   ضیبضش

. بر جيففش ثيینففو ضففبزی مؿففرد انففریی ثففب مٌفبیففش رً ثففو رً نخٌاىفف  غفف          

ثخففع )ؾففنبرع انففریی  ثخؿففٌؼ ىن ففبمی شففو رتففی از ثسرگتففررا ً ميتتففررا

ارا بر ذب ی اضش شفو  . ث ٌر شبم  مطتب  از ؾنعش نهش  ت  می نتبر ( ثرق

ىففبی فعففبل ؾففنبرع انففریی ثففو    بر ثطففیبری از شػففٌر ىففبی بنیففب   تفف  غففرشش  

ؾٌرت رتربرمو بر ىر ضو ثخع نهش  گبز ً ثفرق ثفو فعب یفش مفی پربازنف  ً      

 انففریی ثففو ضیبضففش ىففبی رففب ًزارتخبنففو ىففبی انففریی شػففٌرىب بر تتففبمی ثخففع 

 . گ اری ً رب نربرت می پربازن 

اضتهببه از تتنٌ ٌیی ىبی نفٌرا ً انفریی ىفبی تح رف  پف رر ً       از طرد بر ر 

 تنيفب بر فعب یفش ىففبی ضفبزمبنی ثفو نفب  ضفبزمبن انففریی        گطفترظ آن بر شػفٌر  

 نبػففی بر راضففتبی ضیبضففش   مففة  ضففبزمبن  تفف ً    .ىففبی نففٌ خ ؾففو مففی غففٌب   

ىفبی تح رف  غفٌن ه     ىبی  ز  بر ثتبر گیری انفریی  فنبًریگ اری اضتهببه از 

 ضیبضففشا   از ىفف  پبغففی ه  ذففبل م ٌنففو ثففب منففیا ضففبختبر . ثففرای شػففٌر نفف ارب
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گ اری ً رب نربرت ثفر انحفب  ضیبضفش ىفبی فنفبًری بر ؾفنعش انفریی امتفبن         

ًااع ارا مطفبر  افرًرت تػفتی  ًزارت خبنفو ای منطفح        پ رر می ثبغ ؟ بر

ىففبی  رت انففریی ً منففبثع را بر شػففٌر ثففرای اتخففبخ ضیبضففش  ترففش  نففٌان ًزا

 . نتبر مي رک بضش ً منطح  ثیبن 

ىفبی   ًزارتخبنفو ىفبی نهفش ً نیفرً از ذفٌزه فعب یفش        ثو نرر می رضف  خفرًت  

گف اری ثفرای ثخفع     اجراری ً ابفب  بر رت ر ر ً تبٌرش نبع آنيب بر ضیبضفش 

آنيفب از جتلفو ضفبزمبن     بانریی ً ىتینیا ًاگ اری ضبرر ضبزمبن ىبی مرتجط ث

ا  فٌی ثيتفری ثفرای     انریی ىبی نٌ ً رفب ضفبزمبن ثيینفو ضفبزی انفریی   تف ً      

 . ىبی رتربرمو انریی بر شػٌر فراى  نتبر  اتخبخ ضیبضش

 

 راٌکارٌای مدیزیت مػزف اوزژی َ اغالح الگٌُای مػزف 

تجدیتتتد )استتتتفادي اس وىتتتاَری ٌتتتای وتتتُیه در بکتتتارگیزی اوتتتزژی ٌتتتای وتتتُ  ( 1

 َ سعی در گستزش ایه اوزژی ٌا در سال ٌای آتی ( ديضُو

پتبنطففی  ثسرگففی بر ثتففبرگیری   بر ارففران ثففو ب یفف  تنففٌا غففرارط آة ً ىففٌاری 

انففریی ىففبی تح رفف  پفف رر ً نففٌ  از جتلففو انففریی خٌرغففی ی  انففریی زمففیا          

گرمبری ً انریی ثبب ًجٌب بارب شو تبشنٌن تٌجو من انی ثفو آن ىفب نػف ه اضفش     

فنبًری ىبی  ز  بر ثتبرگیری ارا انفریی ىفبی تنيفب مرف ًب ثفو       ً اضتهببه از

ىبی ثطفیبر شٌمفک بر نبفب  مرف ًب ً      ىبی تربیببتی ً رب اجرای طرخ فعب یش

 . خبؼ از شػٌر  ثٌبه اضش

بر بنیبی م رن ً رً ثو پیػرفش امفرًز  ثبرف  تٌجفو خبؾفی  ثفو انفریی ىفبی        

نحتففیا شػففٌر بارنفف ه   ارففا بر ذففب ی اضففش شففو بر شػففٌر یاپففا شففو پ    . نففٌ غففٌب 

نیرًگفففبه زمفففیا گرمفففبری ثفففو  18ذففف ًب   ىفففبی ثفففرق بر جيفففبن  اضفففش نیرًگففبه 

زمفیا گرمفبری     Geothermalثتفبرگیری . م ب ًات ًجفٌب بارب  526یرفیش 

از مجبذفففا   ىففبی نفففٌرا بر اضففتهببه از انففریی ىفففبی تح رفف  غففٌن ه      ً فنففبًری 

ضفي  انفریی    كفو  نتٌبثبر  اغبره . گ ری انریی یاپا ثو غتبر می رًب ضیبضش

بر ضففبل % 4/8ىففبی تح رفف  غففٌن ه بر تففبمیا نیبزىففبی انففریی شػففٌر یاپففا از  

  .خٌاى  رضی  2020٪ بر ضبل 5/8ثو ذ ًب  2004

  تُجً خاظ بً وىاَری ٌستً ای در تامیه ویاس ٌای اوزژی کطُر -2

رتففی از نتفففبت ميففف  بر راضفففتبی ثيجفففٌب غفففرارط تٌ یففف  ً مؿفففرد انفففریی بر   

ضتهببه از فنبًری  ىطتو ای بر تفبمیا نیبزىفبی انفریی اضفش شفو      ثرا ا  شػٌر

تفبشنٌن مفٌرب      ن ً ترفرر  ىفبی غف ر  جبمعفو ثفیا ا تلف       ئٌثو ب یف  اىتفبل مطف   

بر ذب یتو ثب تٌجو ثو تن نبىبی مٌجٌب بر زمینو نهفش ً  . فهلش ًااع غ ه اضش

ثفو ارفا   تٌجفو  ًرفژه      ف ًه ثفر ارفا   . گبز ثبر  تٌجو ثیػتری ثو ارا ثخفع غفٌب  

مٌاففٌا ذففبشی از تٌجففو خففبؼ ثففو مٌاففٌا امنیففش  راففو انففریی نیففس مففی    
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از نتبت مٌرب فهلفش    متبضهبنو مٌاٌا امنیش  راو انریی بر ارران. ثبغ 

ث ٌر مةبل بر مٌااع خبؼ از جتلو فؿف  ضفرب ً رفب ا فع ًاربات گفبز      . اضش

از ترشتنطفتبن   تفف  غففرارط ثطففیبر ثررانفی بر  راففو انففریی شػففٌر فففراى     

ارا امر تبشی ی ثر گطترظ فنبًری جبر سرا بر تٌ ی  انفریی مفٌرب   . می غٌب

نبتتففب  مبنففف ن ً   . نیففبز از جتلففو فنففبًری ىطفففتو ای بر تففبمیا ثففرق مفففی ثبغفف       

شٌمففک ىطففتو ای بر  تففبخیرات ثطففیبر طففٌ نی بر اذفف ا  رففک نیرًگففبه نطففجتبً  

ٌبن ً مرفف ًب نتفف ( م ففبًات 110)مببرطففو ثففب ضففبرر نیرًگففبه ىففبی ثففرق شػففٌر    

گف اری ؾفرید    از افع  ىفبی ضیبضفش     شػٌر تنيب ثو رفک نیرًگفبه ىطفتو ای   

 .بر اضتهببه از ارا فنبًری ثرای ثٌبه اضش

 انفرز  ىطفتو ا   شفو   نػبن مي بىف  م ب عو ًاعیش انریی ىطتو ای بر یاپا 

 یرفیفش تٌ یف  ثفرق نیرًگفبه     .منجع تبمیا ثرق بر ارا شػفٌر ثفو غفتبر مفی رًب    

گی فب ًات ثفٌبه اضفش  شفو      49ذف ًب   2005بر ضفبل   ىبی ثرق ىطفتو ای یاپفا  

بر نففٌا خففٌب ثیػففتررا میففسان یرفیففش ثففرق ىطففتو ای بر آضففیب ثففو غففتبر  مففی    

ً ( نهففش ً گففبز)ىففبی تح رفف  نبپفف رر  ثففو ب یفف  شففبىع ًاثطففت ی ثففو انففریی . رًب

ىتینیا ًجٌب اٌانیا مر ًب شنن ه ثفو منرفٌر شفبىع گبزىفبی گلخبنفو ای ً از      

ی امنیش انریی بر شػٌر یاپا ثب ا گربر ه اضفش شفو   طرد بر ر ضیبضش ىب

گفر مفو   . ارا شػٌر ث ٌر فسارن ه ای اضتهببه از ثرق ىطتو ای را گطترظ بىف  

ىبی نبغی از ثتبرگیری ارا انریی ثب ا ثو ًجفٌب   بر ضب یبن گ غتو  آ ٌبگی

امفب ثفب تٌجفو ثفو اففسارع        غف ه اضفش   آنآم ن تربر ىبری بر راضتبی اضفتهببه از  

ثتفبرگیری فنفبًری ىطفتو ای بر     ىبی نهش ً گفبز بر ثبزارىفبی جيفبنی     ایتش

گ اری ثخع انفریی ثرخفی از شػفٌرىبی ؾفنعتی      تٌ ی  ثرق ضر ٌذو ضیبضش

یرفیفش ضفبزی تٌ یف  ثفرق ىطفتو ای       ف ًه ثفر ارفا      .از جتلو یاپا غف ه اضفش  

یاپا ثو گٌنو ای اضش شو امتبن تبمیا ثخع ا ر  نیبز ثرق ارا شػفٌر تٌضفط   

ىفبی انفریی از جتلفو گفبز ً نهفش بر       ق ىطتو ای ث ًن نیفبز ثفو ضفبرر ذبمف     ثر

 . غرارط ثررانی ً شٌتبه م ت ًجٌب بارب

 ٌای با باسدي باال در تُلید اوزژی  بً َیژي بزق استفادي اس وىاَری -3

بر ذففبل ذباففر ثففبزبىی تٌ یفف  ثففرق بر شػففٌر ارففران ثففو طففٌر متٌضففط ذفف ًب    

شػٌر ىبی ؾنعتی مبنن  یاپا ثو مراتت پبریا تفر  اضش شو بر مببرطو ثب % 30

ثففب ثيجففٌب ارففا ًاففعیش مففی تففٌان شتففک غففبربنی ثففو تٌ یفف  انففریی ً     .مففی ثبغفف 

ارا بر ذب ی اضش شو بر ضبل  .جلٌگیری از ى ر رفش ارا منجع ثب ارزظ نتٌب

رضی  % 50ثبزبىی تٌ ی  ثرق بر نیرًگبه ىبی ذرارتی یاپا ثو ذ ًب  2007

اففسارع ثفبزبىی   . اففسارع نػفبن مفی بىف     % 10ذ ًب  2004 شو نطجش ثو ضبل

بر ثخففع ( نهففش ً گففبز)تٌ یفف  ثففرق ثففو نرففٌ مػففت یری ثب ففا شففبىع ضففٌخش   

ىتینیا ثبرف  اغفبره نتفٌب میفسان بی اشطفی  تٌ یف  غف ه بر         .نیرئ بىی غ ه اضش
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گففر  ثففرای تٌ یفف  ىففر شیلففٌ ًات ضففب ش    425ثخففع نیرًگففبىی یاپففا ثففو ذفف ًب  

 . شبىع نػبن می بى % 30ذ ًب  1970نطجش ثو بىو  ثرق رضی ه اضش شو

استفادي اس تکىُلُژی بٍتز بزای کاٌص مػتزف اوتزژی در ب تص حمتل َ      -4

 وقل

ثرخففی شبرغنبضففبن معتب نفف  تٌ یفف  شننفف گبن باخلففی خففٌبرً ثففب تٌجففو ثففو رغفف          

مؿرد ثنسرا بر شػٌر ً معض ت نبغی از مؿرد انجٌه آن  ثبر  ثو ضفتش  

. رًنف  شفو مؿففرد ضفٌخش شتتفر ً آ رنف گی انف شی بارنفف       تٌ یف  خٌبرًىفبری ث  

ً رًی آًربن ثفو تٌ یف     80ً  70اضتهببه از تتنٌ ٌیی ىبی اف رتی بىفو ىفبی    

خٌبرً ىبری شو از نرر زرطفش مری فی ً مؿفرد ضفٌخش بر ذف  اضفتبن ارب       

غفبر  ثتفٌان    .ىبی ابث  اجٌل شنفٌنی ً جيفبنی نتفی ثبغفن   نجبرف  ؾفٌرت پف ررب       

شػٌر یاپفا را بر ربه شف  مؿفرد تفررا ًضفبئ  نبلیفو بر        خٌبرً ىبی ضبخش

اضفتهببه از ضیطفت  ىفبی ثيتفر      .آًربجفببه ىفبی جيفبن ثفو غفتبر      بر ذبل ذرشش 

ضففٌخش رضففبنی بر طراذففی مٌتففٌر ىففبی ًضففبئط نبلیففو ً نرففبرت ذففٌزه ىففبی     

ىففب بر شبرخبنحففبت ضففبخش ًضففبئط  گفف اری بر اضففتهببه از ارففا فنففبًری ضیبضففش

شفو مؿفرد ضفرانو ضفٌخش ثنفسرا ً گبزًئیف  بر ثخفع         نبلیو ثب فا غف ه اضفش   

 . ذت  ً نب  یاپا بر مببرطو ثب ضبرر شػٌر ىبی جيبن ثو مراتت شتتر ثبغ 

ىفبی   ىبی خٌبرً ضبزی یاپنفی بر ضفبخش اتٌمجیف     امرًزه ثطیبری از غرشش

ث فٌر  . ثب مؿرد ضٌخش شتتر ثو غ ت ثب رتف ر ر بر ذفبل رابثفش مفی ثبغفن      

ط نبلیفو نفو تنيفب ابثلیفش ىفبی ج رف تر ً ثيتفری نطفجش ثفو          مةبل مٌتفٌر ارفا ًضفبئ   

.  ضبرر مرؿٌ ت گ غتو بارب  ثلتو ثطیبر ضجک ً مؿرد ثطیبر انف شی بارب 

را نطففجش ثففو نطفف  ىففبی  آ رنفف گي شتتففررا مبفف ار   آ رنفف گی  ىتینففیا از  رففبظ

بر ثطففیبری از خففٌبرً ىففبی ج رفف   مٌتٌرىففبی ج رفف  غففبم  رففک    .پیػففیا بارب

ه شبمریٌتری مرذلو ای می ثبغن  شو اطتتی از گبز خرًجی اگسًز شنترل شنن 

ارفا ضیطفت  تفب ذف ًب زرفببی ثفو        .را مح با ثو مرهرو اذتفراق ثرگػفش مفی بىف     

از طرد بر فر از  . شتک می نتبر  NOXنریر  يشبىع بر میسان آ رن ه ىبر

ر مٌاربی شو ارا غرشش ىفب تٌانطفتن  ثفب ترییفر ً ثيجفٌب بر ضفبخش آن ثفو  مبف ا        

طراذفی ثيتفر ا عفبت      ابث  تٌجيی بر  مؿرد ضفٌخش ؾفرفو جفٌری نتبرنف     

 . مٌتٌر بر خٌبرًىبی ج ر  از جتلو می   نگ می ثبغ 

ضبخش ا عبت باخلی مٌتٌر از جتلو می   نگ ثب آ یفبی ىفبی ضفجک تفر ً ًزن     

. شتتر  می تٌانف  منحفر ثفو شفبىع منبضفجی بر مؿفرد ضفٌخش مٌتٌرىفب غفٌب         

 مٌتٌرىففبی ج رفف تر ثففرای خٌبرًىففب  تٌضففط شنتففرل  ضیطففت  شنتففرل ضففٌخش بر

تٌجو ثو مطفب و ثيجفٌب تتنٌ فٌیی ضفبخش      . گرىبی شبمریٌتری ى ارش می غٌن 

ًضبئط نبلیو ش  مؿرد ثبر  مٌرب تٌجو ثیػتری افرار گیفرب ً آنیفو ثیػفتر بر     

گفبز ضفٌز   . ذبل ذبار م رخ اضفش   ثرفا  گبزضفٌز نتفٌبن خٌبرًىفب اضفش      
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ر شنفبر پیػفرفش تتنٌ ففٌیی بر زمینفو ضفبخش ًضففبئط     نتفٌبن خفٌبرً ىفب ثبرفف  ب   

نبلیو ثب ران مبن ثب تر  ىتسمبن بنجبل غٌب ً تٌجفو ثفو رتفی نجبرف  ثب فا فهلفش       

ضففبل از  20تففب  10ثرنبمففو ررففسی تٌ یفف  ثففرای خففٌبرًری شففو  . از بر ففری غففٌب

 10تتنٌ ٌیی جيبنی ً رًز  بت اضش ً تبشی  ثر تٌ ی  آن  آن ى  مة  ثرای 

ه ً رضی ن ثفو خفٌب شهفبری بر ضفبخش آن منف ان م لفٌة ثفو نرفر نتفی          ضبل آرن 

متبضهبنو بر ذفبل ذبافر ثفرای ضفبخش خفٌبرً از تتنٌ فٌیی اف رتی تفر         . رض 

بر مرذلفو ثعف     .شو منتث ثو مؿرد ثب تر ضٌخش می غٌب  اضتهببه می گفربب 

ثففرای تٌجیففو شففربن خففٌبرً بر خؿففٌؼ شففبىع  میففسان آ رنفف ه ىففب ً شففبىع    

منفیا ضیبضفتی منتيفی ثفو اففسارع      . آن را گبز ضٌز می نتبری  مؿرد ضٌخش 

 . شبرائی بر ثخع ذت  ً نب  نخٌاى  گربر 

 ٌای وُیه در تبدیل اوزژی  استفادي اس وىاَری -5

بر ارففران بر ذففبل ذباففر اطففتش ا رفف  نهففش خففب  پففب رع غفف ه تجفف ر  ثففو نهففش    

ففففرًظ ضفففتش بر ذفففب ی شفففو ثبرففف  از خفففب  فرًغفففی نهفففش ثفففو  . شفففٌره مفففی غفففٌب

ىنفٌز   ارفران . ًررف  رً  آتفر نریفر ثنفسرا     فرآًربىبی پب رع غ ه ً ثب ارزظ

ثففرای تٌ یف  فراًربىففبی نهتففی ضففجک ثففو خففٌب    از  رفبظ پب رػفف به ىففبی باخلففی 

شهففبری نرضففی ه اضففش ً اافف ا  ثففو خففب  فرًغففی نهففش ً از طففرد بر ففر ًاربات     

ن نففبی غفف ر  شففو بر غففرارط شنففٌنی مففی تٌانفف  شػففٌر را بر ت   ثنففسرا مففی نتبرفف 

گران مي  نهش خفب  بر من بفو آضفیب ثفو غفتبر       شػٌر یاپا از پب رع. ارار بى 

 پب رػفف به ىففبی ارففا شػفٌر ثففو گٌنففو ای طراذففی غف ه انفف  شففو  تٌمففبً   . مفی رًب 

شفو ثب فا    فراًربه ىبی ثب ارزظ افسًبه ثب تر ً ضجک تر را تٌ ی  مفی نتبرنف   

 .ارا فراًربه ىب می غٌبافسارع برآم  ً شبىع ًاثطتتی ثرای ًاربات 

 وبُد ٌز گُوً تلفات اوزژی بُیژي در خطُط اوتقال وفت َ گاس -6

 5تفب   3تٌجو ثو ثرخی آمبرىبی مٌجٌب بر ارران بر ثخع  پفبریا بضفتی ذف ًب    

ثطفیبری از   از طفرد بر فر   . میلیبرب متر متعت بر ضبل تختیا زبه می غفٌب 

ی ثسر  از جتلفو غفیراز    ىبی غجتو گبزرضبنی شػٌر ثٌرژه بر غيرىب اطتش

ىفبی مف رررش    ثفب اتخفبخ ضیبضفش   . فرضٌبه ً ا رتی ً بارای نػش گبز می ثبغفن  

ذ اا  معببل نؿ  گفبز تٌ یف ی رفک ففبز پفبرش جنفٌثی         انریی بر ارا ثخع

بر یاپفا تلهففبت انتبفبل انفریی ثحففس بر    . مفی تفٌان ؾفرفو جففٌری ثفو  تف  آًرب     

ث فٌر مةفبل   . ذ ًب ؾفهر مفی ثبغف    فیر ابث  شنترل اضش   ثخع ثرق شو تبررجًب

ىففیگ گٌنففو اتفف د   ىففبی گففبز رضففبنی ثففرای انتبففبل گففبز طجیعففی  غففيری  ضیطففت 

 . انریی ن ارن 

بکتارگیزی الگٌُتتای مىاستر ضٍزستتاسی بتزای بتتً حتداال رستتاودن اوتتزژی      -7

 مػزوی 



ف                             مصر یدر اصالح الگى یو حسابرس تیریمد ینقش حسابدار شیمجمىعه مقاالت هما
 (اصفهان)واحد خىراسگان یدانشگاه آزاد اسالم

 

 

 

13 

امفرًزه  . مرثٌ  ثو ثخع ضبختتبن مفی ثبغف     رتی از ميتتررا مجبذا انریی

ر ىبی پیػفرفتو شتتفر ضفبختتبنی ربففش  مفی غفٌب شفو تلهفبت         بر ثطیبری از شػٌ

اضفففتهببه از . ثبغففف  ارفففرانىفففبی مٌجفففٌب بر   انفففریی بر آنيفففب مػفففبثو ضفففبختتبن  

   ً ضفعی بر اججفبری    ا  ٌىبی مين ضی منبضت ً ضبخش اؾفٌ ی ثنبىفبی شػفٌر 

مففی   نتفٌبن ضفبخش ً ضفبزىب ثفب ر برففش ا  ٌىفبی منبضفت ً اضفتبن ارب غفيری        

ثب تٌجو ثو ثرخفی  . تلهبت انریی بر ارا ثخع را شبىع بى  تٌان  تب ذ  زرببی

آمبر ىبی مٌجٌب  ثب ثتبر گیری ا  ٌىبی ثيینفو ضفبخش  امتفبن ؾفرفو جفٌری      

  .ثراذتی امتبن پ رر اضش  %40تب  30ذ ًب 

 

 جمع بىدی َ وتیجً گیزی

مؿرد ضرانو انریی بر ارران ثفو ازای ىفر نهفر ثفیع از پفنث ثراثفر مؿفرد        

ان ًنسی  بً ثراثر میا ً ميبر ثراثر ىن  اضفش شفو ارفا خفٌب ًافعیش      ضرانو 

ثففب تٌجففو ثففو    .نبىنحففبر ثيففره ثففرباری از انففریی را بر شػففٌر نػففبن مففی بىفف    

مٌضطففو م ب عففبت ثففیا ا تللففی     ًجففٌب معرفف ت ابثفف  تٌجففو بر ثخففع انففریی   

 بى  اگر ایتش ىفبی انفریی   انریی تربیببتی را انحب  باب شو نتبرث آن نػبن می

ثفو ارفا ترتیفت    . مؿبرد شبىع پی ا خٌاى  شفرب % 47 بر ارران ًااعی غٌن  

برؾفف    ثففو نرففر مففی رضفف  ىففر مففو ثففو ایتففش ىففبی ًااعففی نسبرففک تففر غففٌر        

امفب ًااعفی غف ن ایتفش انفریی      . ثیػتری از ارا ؾرفو جٌری مربد خٌاى  غف  

ر مو فبر ه ای ثرای مرب  بارب؟ ثب ًااعی غ ن ایتش انریی  برآم  به ىفب ىفسا  

ارفا اففسارع برآمف  مفی تٌانف  ثفو امفٌر         .میلیبرب تٌمبنی نؿیت شػٌر می غفٌب 

 . زررثنبری تررک ً پٌربری ثجخػ 

اضفش  ارفا    4/0ثب تٌجو ثو ارا شو متٌضفط غف ت رغف  انفریی بر جيفبن ذف ًب       

مفی تففٌان گهفش شففو بر   . ثفرآًربه غفف ه اضفش   6/0راف  بر شػفٌر ارففران ثفیع از    

ینفو ضفبزی ً اؾف خ ا  فٌی مؿفرد بر ثخفع       شػٌر مفب پتبنطفی  ثفب بٌه بر ثي   

ًجفٌب بارب شفو برآمف  ذبؾف  از ارفا      % ( 33)ىبی مختل  تب مفرز رفک ضفٌ     

تختفیا  ( معفببل تتفب  ثٌبجفو  ترانفی شػفٌر     )میلیفبرب ب ر   5امر ضب نو ذف ًب  

 . زبه غ ه اضش

اتخبخ ضیبضفش ىفبی شفبىع مؿفرد انفریی بر        ثب تٌجو ثو مجبذا م رخ غ ه

ابث  اجرا می    ثخع تببابی انریی( 2ً  راو انریی ثخع ( 1 :بً ثخع

  نتیحو ً ابر ثخػی ضیبضش ىبی شبىع مؿرد انریی بر ثخفع تببافب   .ثبغ 

مطتلس  ضرری غ ن زمبن ثلنف تری نطفجش ثفو مف رررش بر ثرفا  رافو         تٌمًب

 . می ثبغ 

شبرىفبی شفبىع مؿفرد انفریی      آمٌزظ  آگبىی بابن  تٌ  ثو اضفتهببه از راه 

انففریی بر مؿففرد ىففبی ثتففبر رفتففو بر جيففش شففبىع    رظ فنففبًریً رففب گطففت
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ىفبی   اجفرای ضیبضفش  . نیبزمن  ثرنبمفو ررفسی ثلنف  مف ت مفی ثبغف         ثخع تبباب

شبىع مؿرد انریی بر ثخفع  رافو ثفو ب یف  آنتفو  بً فش تبررجفب تتفب  ارفا          

. تفری ثفو نتیحفو ثرضف      زنحیره را بر اختیبر بارب  غفبر  ثتٌانف  بر زمفبن شٌتفبه    

ىتفراه  كفو   يمیلیفبرب متفر متعفت گبزىفبر     14بل بر ذبل ذبار ذف ًب  ث ٌر مة

ارا میفسان معفببل   . نهش تٌ ی  غ ه ث ًن ىیگ گٌنو اضتهببه ای ضٌزان ه می غٌب

ش  مؿرد گبز بر شػٌرىبی مؿرد شننف ه ثفسر  ارًپفبری از    % 45تب  40

متٌضفط  مبف ار مف شٌر  ث فٌر     .ً نفرًی مفی ثبغف     ارتب یفب   فرانطفو   جتلو اضربنیب

امففرًزه ذتففی گبزىففبی  . مؿففرد شفف  گففبز شػففٌر مففی ثبغفف   % 13نسبرففک ثففو 

ضففٌزان ه غفف ه بر شػففٌرىبی تٌ یفف  شننفف ه ثففسر  نهففش خففب  از جتلففو  رثطففتبن    

ضفففي  ان فففبری بر شفففبىع . ؾفففعٌبی ثطفففیبر نفففبمیس ً ذففف ًب ؾفففهر مفففی ثبغففف   

نبشففبرای انففریی  NGLاز مففٌارب ميفف  بر مفف رررش   ضفٌزان ن گبزىففبی ىتففراه 

ضففهبنو  تففبشنٌن بر شػففٌر ثففو مفف رررش     أمت. اففو شػففٌر مففی ثبغفف   بر ثخففع  ر

ذبل آنتو ثب م رررش ثيینفو بر  . انریی بر ثخع  راو تٌجو شتتری می غٌب

زمففبن شٌتففبه ثفف ًن اضففتهببه از فنففبًری خففبؼ ً رففب ضففرمبرو گفف اری ضففن یا بر   

 .مبببرر ابث  تٌجيی ضٌخش می تٌان ؾرفو جٌری نتٌب  مؿرد

ب ففا ثيجففٌب غففبخؽ ىففبی مؿففرد ً تٌ یفف  انففریی ً    ث  تٌجففو ثففو ارففا مطففبر  

 .غفٌب  اؾ خ ا  ٌىبی مؿرد ً تٌ ی  ً جلٌگیری از ىف ر رففش انفریی مفی    

تفٌان ا  ٌىفبی مؿفرد را     ثفب ًااعفی ضفبزی ایتفش ىفب نیفس مفی           ًه ثر ارفا 

تففب  ً بً ففش را از زرففر ثففبر ضففن یا پرباخففش ربرانففو ىففب آزاب نتففٌب  اؾفف خ شففرب

  ىفبی ااتؿفببی   حفبب غف ه بر راضفتبی ثيجفٌب شلیفو ثخفع      ثتٌان  ثفب منفبثع مفب ی ار   

 . اا امبت غبربنی ثو  ت  آًرب

 

 َ مآخذ مىابع

  محتٌ ففو مبففب ت گففرًه  www.athir.blogfa.comضففبرش جففبمع مفف رررش 

 1388نهش ً گبز شبنٌن ترلی  گران تتنٌ ٌیی ارران   ضبل 

محتٌ فو مبفب ت رافب شرث رفی نٌرطفن ه       www.eco.ir اررانضبرش ااتؿبب  

 1388مبب ت ااتؿبب ضیبضی ارران ً جيبن  ضبل 

 1388ضبل  www.mehrnews.comمحتٌ و ای از مبب ت ً اخجبر ضبرش 

محتٌ و ای از مبب ت ً اخجبر مٌجٌب بر ضبرش رًزنبمو مرب  ضب ری 

www.mardomsalari.com  1388ضبل 

   آمفبر    www.meti.go.jpضبرش ًزارت ااتؿبب  تحبرت ً ؾنعش یاپفا   

 مبب ت ً تربیببت

   ثخع خجری  معبًنش تربیببت www.moe.org.irضبرش ًزارت نیرً  

http://www.athir.blogfa.com/
http://www.athir.blogfa.com/
http://www.eco.ir/
http://www.meti.go.jp/
http://www.moe.org.ir/
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بت ثفیا ا تللففی انففریی  ترازنبمفو ىیفف رًشرثٌری  ثبنففک   ضفبرش مٌضطففو م ب عفف 

 www.iies.orgاط  بت ااتؿبب انریی  
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