
 ٢١

 های اقتصادی ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
  21- 42 صفحات ،1389، بهمن و اسفند 12 و 11های  شماره

  
  

   در اقتصاد ایران انرژید و مصرفیتول یها شیوهضرورت بازنگری 
  

  1سعیده شفیعی
  2محمدحسن صبوری دیلمی

  
 ونقل، صنعت، ، حمل و تجاریف خانگیهای مختل در این مقاله به ابعاد مختلف مصرف انرژی در بخش

پرداخته شده ) 1404( ساله 20انداز  ها در افق چشم  مصرف این بخشیبین و پیشنیروگاهی و پاالیشگاهی 
 یخانگ مصارف بخش در تنها نه کشور یانرژ حوزه در یروهدر  کهدنده نشان می به دست آمدهنتایج . است

 قابل سطح در یجهان استاندارد با سهیمقا در برق انتقال خطوط  وها روگاهین ها، شگاهیپاال در بلکه یتجار و
انرژی د و مصرف ی در حوزه تولیانداز باید تغییرات اساس  و درجهت نیل به اهداف سند چشمستین یقبول

سال  (1404 افق در مصرف ی تولید و روند افزایشینزول در غیر این صورت با توجه به روند .صورت پذیرد
  .  شددانرژی تبدیل خواهخالص واردکننده  به یکاقتصاد ایران ) انداز شمپایانی چ

  

  .، اصالح الگوی مصرفچشم انداز اقتصاد ایران،، ید انرژیتول، یمصرف انرژ: ی کلیدیها واژه
  
  

  مقدمه. 1
برنامهریزی  بدون گذشته  سالهاییط ایران ی درژتولید و مصرف انر  کهدنده یآمارها نشان م

 که هگردید  مواجهیا عدیده مشکالت با اقتصاد کشور نتیجه در و گرفته صورتندمدت و بل اصولی
 تبدیل یاقتصاد ایران به واردکننده خالص انرژنزدیک  آینده در موجود وضعیت تداوم در صورت

های مختلف  د که مصرف انرژی در بخشنده آمارهای مصرف انرژی در ایران نشان می .شدخواهد 
در چنین شرایطی . های گذشته روندی فزاینده و رو به رشد داشته است  سالی طاقتصادی ایران

 اصالح نشود و روند کنونی مختلفهای  مصرف انرژی در بخشساختار شود که اگر  بینی می پیش
  در کشور خواهد شدیتولید انرژ بیش از 1404ها در سال  ادامه یابد، مصرف انرژی در این بخش

 ساله بر جایگاه ایران در صادرات 20انداز  ر دست نیافتن به اهداف چشمکه در این صورت عالوه ب

                                                            
 s.sh1362@gmail.com                                                                              .                            کارشناس ارشد اقتصاد انرژی. 1

 mohamad sabuori@gmail.com          ی                                                                                            کارشناس ارشد اقتصاد انرژ. 2
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22 12 و11های  دهم شماره مجله اقتصادی سال

زیست را نیز   این امر اقتصاد کشور و محیط، دیگراز سوی .خام خدشه وارد خواهد شد نفت
 انداز چشم سند که آنجا از ).1387،ی و نظارت راهبردیریز معاونت برنامه (تأثیر قرار خواهد داد تحت

ترین  یتحقق اهداف آن از ضرور اهمیت باشد، می اساسی قانون از پس کشور سند ترین مهم ساله 20
محرز و انکارناپذیر امری در کشور مدیریت انرژی باشد و به همین دلیل  یمسائل اقتصاد کشور م

  .باشد می
 سبب خواهد شد تا بتوان بهترین موضوعدر این راستا تحلیلی علمی و نگاهی شایسته به این 

 را در جهت و راهکارهای اصالحی قویهای مرتبط با موضوع را معرفی نموده  ی سیاستشیوه اجرا
  .ریزی کرد در کشور برنامهانرژی بهبود ساختار مصرف 
های مختلف اقتصاد ایران  طور خالصه به بررسی ابعاد مصرف انرژی در بخش مقاله حاضر به

های موجود در ادبیات اقتصاد   به شاخص مصرف انرژی با توجه در ابتدای مقاله روند.پرداخته است
سپس مصرف انرژی به تفکیک .  استبیان شده) مانند شدت انرژی و مصرف سرانه انرژی(انرژی 
در . قرار گرفته استاجمالی شده و تغییرات هر یک مورد بررسی  کننده ارائه های مصرف بخش
رف انرژی تولید و مص بیان شده و ساله 20انداز   اهداف مربوط به بخش انرژی در سند چشم،ادامه

 کهشایان ذکر است با توجه به این. اند های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته  در بخش1404در افق 
در  آمار مستند باشد ی م1387سال مربوط به  منتشرشده توسط وزارت نیرو یآخرین ترازنامه انرژ

  .است قرار گرفته یل و بررسیمذکور مورد تحل  تا سالاین مقاله
 

  بررسی وضعیت انرژی کشور. 2
 یافته توسعه کشورهای به نسبت ایران در انرژی سرانه مصرف که دنده می نشان شده منتشر های گزارش
 در مصرف مقدار این با که است تن میلیون 155 حدود ایران در انرژی ساالنه متوسط. است بیشتر
 جدول این نخست جایگاه در تن میلیون 331 و هزار 2 مصرف با آمریکا . دارد قرار جهان 13 رتبه
 13 رتبه در ایتالیا و برزیل از بعد ایران. است دوم رتبه در تن میلیون 386 و هزار با چین و گرفته قرار
 کل سوخت مصرف اگر .است گرفته قرار 14 مقام در انرژی تن میلیون145 ساالنه مصرف با اسپانیا و

 لیتر 2 روزانه اروپا در اتومبیل هر ازای به کنیم تقسیم آنها های یلاتومب تعداد بر را صنعتی کشورهای
 کشور درخصوص را ساده تقسیم و ضرب این اگر اما ،شود می مصرف بنزین لیتر 4 آمریکا  در و

  .رسید خواهیم اتومبیل هر برای روز در لیتر 11 مصرفی رقم به دهیم صورت ایران
 برابر 5 از بیش نفر هر ازای به ایران در انرژی سرانه مصرف که داشت توجه نکته این به باید
 300 و میلیارد  یک با چین برابر 2 جمعیت، نفر میلیون 225 با اندونزی مانند کشوری سرانه مصرف
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23  ...های تولید و مصرف انرژی ضرورت بازنگری شیوه

 های حامل .است جمعیت نفر میلیون 122 و میلیارد  یک با هند کشور برابر 4 و جمعیت نفر میلیون

ونقل   صنایع و حمل ها،  نیروگاه،یکشاورز های خانگی، تجاری، ش مختلف در بخهای شکل به انرژی
ونقل  حمل ، بخش درصد30طور متوسط  ه بخش خانگی ب)1373-1387( که طی دوره رود کار میب

 درصد از مصرف انرژی 7 درصد، بخش تجاری، خدمات و عمومی 23 درصد، بخش صنعت 25
 پرداخته ی مختلف در بخش انرژیها  شاخصی بررسدر ادامه به. اند نهایی را به خود اختصاص داده

  .شود یم
  

  شاخص مصرف سرانه انرژی. 2-1
 مصرف شاملباشد و  ی می انرژیور  مهم سنجش بهرهیها  از شاخصی یکیمصرف سرانه انرژ

یافته به دلیل   در جوامع توسعهیعموماً مصرف سرانه انرژ .باشد ی هر فرد در جامعه می به ازایانرژ
در عین حال در این . باشد ی از کاالها و خدمات متنوع بیشتر میبردار انه باال و امکان بهرهدرآمد سر

در ایران و کشورهایی که از .  شده استی منجر به تعدیل مصرف انرژیبردار کشورها افزایش بهره
  در حال توسعهی در مقایسه با دیگر کشورهای برخوردارند، مصرف انرژی قابل توجهیذخایر انرژ

 ترکیه، یتوان به کشورها یم شود یمشاهده م) 1(گونه که در جدول  همان. به وضوح بیشتر است
اشاره ) بدون چین(کنگ، پاکستان، ونزوئال و مناطق خاورمیانه، آفریقا و آسیا  هند، چین و هنگ

، یلید انرژ پایین تویور تواند از بهره یاین امر م. تر است نمود که مصرف سرانه آنها از ایران پایین
 . گرددی بر غیراستاندارد ناشی و همچنین استفاده از کاالها و خدمات انرژی انرژیمصرف باال

ون یلی م597کشور از رقم  انرژی نهایی مصرف کلد که نده ی کشور نشان می ترازنامه انرژیآمارها
 1387در سال  خام نفت معادل بشکه میلیون 4/1187 سال در به 1376بشکه معادل نفت خام در سال 

  .ده استیرس
  

  2006های منتخب در سال  مصرف سرانه انرژی کشورها و گروه.1جدول 
  )نفر/ خام نفت معادل تن(

 ژاپن آمریکای شمالی OECDنام کشور یا گروه 
کره 
 جنوبی

 ترکیه
  آسیا

بدون 
 چین

 خاورمیانه آفریقا

92/2 مصرف سرانه  87/3  45/2  34/2  93/0  4/0  47/0  57/1  

 کشور یا گروهنام 
شوروی 
 سابق

چین و هنگ 
 کنگ

 جهان ایران ونزوئال عربستان پاکستان هند

09/2 مصرف سرانه  84/0  31/0  39/0  3/2  55/1  82/1  12/1  

Source: International Energy Annual (2006), Energy Information Administration. 
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24 12 و11های  دهم شماره مجله اقتصادی سال

 شتریب قبل سال به نسبت سال هر رانیا در یانرژ سرانه مصرف ریاخ یها سال یط ،گرید یسو از
 حدود جهان در سرانه مصرف متوسط از  در کشوریو به طور متوسط مصرف سرانه انرژاست  شده

 موجود در یتوان از اطالعات داخل ی روند رشد مصرف سرانه می بررسیبرا .است شتریب درصد 60
 یها  در سالیسرانه مصرف نهایی انرژبر اساس این اطالعات، . استفاده نمودکشور  یترازنامه انرژ

 8/14 و 21/13 ،33/12، 39/11، 76/10، 87/1به ترتیب  1386و  1385 ،1384، 1383 ،1382 ،1346
شود که در  یین ترتیب مالحظه م به ا.)ی ترازنامه انرژ،وزارت نیرو (بشکه معادل نفت خام بوده است

  .  درصد در سال رشد داشته است01/5 طور متوسط  بهی سرانه مصرف نهایی انرژمذکوردوره 
  

  شاخص شدت انرژی. 2-2
شاخص  ،یعالوه بر شاخص مصرف سرانه انرژدر مطالعات تطبیقی جهت مدیریت مصرف انرژی 

شده  شدت انرژی در یک اقتصاد ملی، انرژی مصرف. گیرد مورد مطالعه قرار مینیز  1شدت انرژی
. د و در واقع یک شاخص کلی از بازده انرژی استگیر برای تولید ناخالص داخلی را اندازه می

کند و اغلب   کارایی مصرف انرژی در یک جامعه فراهم میخصوصشدت انرژی دیدگاهی در 
را به عنوان شدت انرژی بیان  )GDP( تولید ناخالص داخلی شده به میزان انرژی اولیه مصرفنسبت 

  از تعدادی ودهد  را نشان می استفاده از انرژیعنوان معیار کلی میزان کارایی به این شاخص .کنند می
میزان کارایی . ثرندؤ بر این شاخص مدر هر کشور ساختاری عوامل اقتصادی و بومی و شرایط خاص

 در جوامع پیشرفته  اغلبکه ای گونه  با شدت مصرف انرژی دارد بهیو توسعه اقتصادی رابطه معکوس
وسعت (های جمعیتی و جغرافیایی  تفاوت. تری دارند یینشدت انرژی پا  اقتصادی با کارایی بیشتر،

و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی )  تراکم جمعیت، آب و هوا و غیره جغرافیایی، فاصله بین شهرها،
را ...) ها و  میانگین متراژ مسکن، چگونگی روابط خانوادگی و میزان مصرف سوخت اتومبیل(

 سطوح مختلف  دیگرسویاز . ثرند نام بردؤ انرژی معنوان عوامل دیگری که بر شدت توان به می
  باشد کننده جهت انتخاب شیوه زندگی در مناطق گوناگون می درآمد که به عنوان عامل مهم و تعیین

  . د بر مصرف انرژی تأثیرگذار باشندنتوان می
ی توان مصرف انرژی را با دقت بیشتر های مختلف می با استفاده از شاخص شدت انرژی بخش

شدت انرژی کل کشور و نیز شدت انرژی مربوط به دو بخش ) 2(جدول . مورد بررسی قرار داد
  .دهد ونقل را بر اساس اطالعات داخلی مندرج در ترازنامه انرژی نشان می کشاورزی و حمل

                                                            
1. Energy Intensity 
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25  ...های تولید و مصرف انرژی ضرورت بازنگری شیوه

های  بخش های دیگر به دلیل لحاظ نمودن زیر شایان ذکر است که شدت انرژی در بخش
رود قابل  کار میدر محاسبه ارزش افزوده آن بخش برف انرژی، با آنچه متفاوت در محاسبه مص

ها ارائه   بنابراین در این جدول ارقام مربوط به شدت مصرف انرژی در سایر بخش،باشد محاسبه نمی
دهد که این   نشان می)1376-1385(چه بررسی شدت انرژی کل کشور در دوره  اگر. شود نمی

 درصد در سال افزایش یافته است، اما رشد این 2/0 رشدی معادل طور متوسط با نرخ شاخص به
که بسیار بیشتر از  درصد رسید 5/2 به حدود 1385سال  درصد و در 4به  1384شاخص در سال 

 98/2 و 91/2ب به رقم ی به ترت1387 و 1386ن رشد در سال ی ا.باشد یممتوسط دوره مورد بحث 
  .دهد یرا نشان م یا کننده د که روند نگرانیرسدرصد 

  
  های کشاورزی و حمل و نقل  شدت انرژی به تفکیک بخش.2 جدول 

  )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(
  کل کشور  حمل و نقل  کشاورزی  سال  کل کشور  حمل و نقل  کشاورزی  سال
1376  69/0  09/7  05/2  1382  59/0  41/7  91/1  
1377  69/0  30/7  02/2  1383  59/0  46/7  96/1  
1378  68/0  80/6  09/2  1384  56/0  51/7  03/2  
1379  67/0  00/7  94/1  1385  59/0  00/7  08/2  
1380  68/0  09/7  94/1  1386  _  _  91/2  
1381  59/0  48/7  95/1  1387  _  _  98/2  
  . مختلفیها  سال،وزارت نیرو، ترازنامه انرژی :مأخذ

  

 و -72/1به ترتیب ونقل  های کشاورزی و حمل رشد شدت انرژی در دوره مذکور در بخش
 ترتیب شدت انرژی در به این.  درصد بوده است-8/6 و 4/5 به ترتیب 1385 و در سال -14/0

کاهش یافته و لذا تأثیر منفی بر شدت انرژی کل داشته  یمورد بررسبررسی در دوره  های مورد بخش
 ناشی از افزایش ریخاهای   در سالویژهبنابراین رشد مثبت شدت انرژی کل در این دوره و به . است

همچنین با توجه به اعداد شدت . خانگی بوده است ها نظیر بخش مصرف انرژی در دیگر بخش
ونقل مستلزم مصرف  شود که ایجاد ارزش افزوده در بخش حمل ها مشخص می انرژی در این بخش

واحد که در بخش کشاورزی انرژی بسیار کمتری برای تولید هر  انرژی فراوان بوده، در حالی
 . گیرد افزوده مورد استفاده قرار می ارزش

شود که در محاسبه شدت  المللی انرژی مشاهده می با توجه به آمار منتشرشده توسط آژانس بین
 شدت ،بر این اساس.  از کشورهای شوروی سابق قرار داردپسانرژی بر مبنای نرخ ارز، ایران 
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26 12 و11های  دهم شماره مجله اقتصادی سال

 اما با توجه به مقادیر ،باشد خیز باال می نفتمصرف انرژی در کشور حتی در مقایسه با کشورهای 
که برخی (د ناخالص داخلی به روش برابری قدرت خرید یشدت انرژی بر اساس محاسبه تول

منظور تولید کاالها و  ایران از لحاظ مصرف انرژی به) اشکاالت ناشی از محاسبه نرخ ارز را ندارد
  .شدت انرژی بسیار باال قرار داردورهای با ان در ردیف کشهمچنخدمات وضعیت بهتری دارد؛ اما 

ار دالر  تن معادل نفت خام برای هر هز23/0شدت متوسط انرژی اولیه جهان رقمی حدود 
شدت انرژی کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، آلمان و آمریکا  .تولید ناخالص داخلی است

شدت . دت انرژی متعلق به ایران استباشند و بیشترین رقم ش می ترین رقم شدت انرژی را دارا پایین
 .انرژی کشورهای همسایه ایران از جمله عربستان سعودی و ترکیه نیز به مراتب کمتر از ایران است

 3/3 برابر ژاپن، 7/6 برابر انگلستان، 9/8 برابر ایاالت متحده، 4/4شدت انرژی در ایران، بر این اساس 
 .)1386وزارت نفت، ( برابر شدت انرژی جهانی است5/3  برابر عربستان سعودی و8/1برابر ترکیه، 

  وها  پاالیشگاه، صنایع، خانگی،ونقل  حملیها تفکیک بخشبه  در کشور یمصرف انرژدر ادامه 
های کشاورزی، خوراک  بخششایان ذکر است  .گرفت خواهد قرار یبررس  موردها نیروگاه

  .اند  انرژی مورد تحلیل قرار نگرفته به دلیل سهم اندک از مصرفها دیگر بخشپتروشیمی و 
  
  بخش خانگی و تجاری .3

کننده انرژی  ترین بخش مصرف بخش خانگی و تجاری عمده ،بر اساس آمار ترازنامه انرژی کشور
 درصد از کل 37 در دهه گذشته، ی درصد7/5مصرف انرژی در این بخش با رشد . باشد کشور می

های استفاده شده در این  بیشترین سهم حامل. دهد ص میانرژی مصرفی را در کشور به خود اختصا
 درصد 1 درصد برق و 11های نفتی،   درصد فرآورده36 درصد گاز طبیعی و 52بخش شامل 

یافته و   کشورهای توسعهبیشترکه در  در حالی .)1386،یانرژ ترازنامه (های جامد بوده است سوخت
 در ایران .ی دیگر استها یدی چند برابر بخشهای تول در حال توسعه سهم مصرف انرژی در بخش

. اند بیشترین میزان مصرف انرژی را به خود اختصاص داده) تجاری و خانگی(مولد های غیر بخش
بودن مورد  آالت، تجهیزات و اقالم مصرفی که در نتیجه تکنولوژی پایین یا ارزان  ماشینکارایی 
 و این مسأله خود عامل اصلی مصرف ین استیار پاگیرند معموالً بسی قرار میبخش خانگی استفاده 

توجهی به اهمیت مصرف  سازی ناقص و بی  به دلیل فرهنگ،از سوی دیگر. باشد باالی این بخش می
با اسراف زیادی طور معمول مصرف انرژی در بخش خانگی نیز   بهینه انرژی و البته ارزان بودن آن به

  . همراه بوده است
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27  ...های تولید و مصرف انرژی ضرورت بازنگری شیوه

   عت انرژی در کشورهای مختلف مصرف یک سا.3جدول 
  )یو هر متر مربع تی بی(

  ایران  سوئد  کشورهای مشترک المنافع  
  500  120  390  مصرف یک ساعت انرژی 

  .1387،وزارت نفت: مأخذ
  

با دهد در بخش نیازهای گرمایشی خانوار  نشان می) 3(گونه که جدول   همان،عنوان مثال به
 10طور متوسط و استفاده از سیستم گرمایشی طی  شور به ماه سرما در ک5/5درنظرگرفتن حدود 

یو در هر مترمربع جهت گرمایش  تی  بی500 بیش از  در هر ساعتساعت فصول سرما هر خانوار
که آب و هوایی به مراتب سردتر از (المنافع  نماید که بسیار بیشتر از کشورهای مشترک مصرف می
 5/3، بیش از ) ماه در سال8دوره سرمای بیش از با (د سوئد  و نسبت به کشوری ماننبوده) ایران دارند

  .)1387وزارت نفت، (استبرابر 
ن را عامل ییمت پاین که قبرخالف نظر مسئوال  کهرسد ین امر به نظر میل ای دالیدر بررس

  وید لوازم خانگیط تولیراستانداردبودن شرایغدانند،  ین بخش میش مصرف در ای افزایاصل

اطالعات  ،مثال عنوان به .باشد ین بخش میش مصرف در ای افزایل اصلیل دلین وسای اپرمصرف بودن
 راندمان سوخت در  خصوص مصرف سوخت کشور دریساز نهی شرکت بهیشده از سو ارائه
ا و یا، امریکا، کانادا استرالیتالیس، ژاپن، ایران، آلمان، انگلی کشور ا10 در ی و گازی نفتیها یبخار
 65 و 45ب یران به ترتیشده در ا  عرضهی و گازی نفتیدهد که راندمان در بخار ی ما نشانیاسپان

 ی بخاری درصد برا90 تا 84ن ی اشاره شده بیر کشورهاین رقم در سای اکه یدرصد است؛ در حال
  ).1388،هامانه وزیری ( استی گازی بخاری درصد برا93 تا 73 و ینفت

 صنعتی کشورهای مصرف متوسط برابر 6/2 مربع متر هر ازای به زیساختمان کشور ن بخش در
 سنگی نمای را بخشن یا در انرژی رفت هدر اصلی دالیل کارشناسان برخی. شود می مصرف انرژی

 هوشمند های سیستم به مسکونی و اداری اماکن نبودن مجهز ها، پنجره نبودن دوجداره ها، ساختمان
  .کنند می عنوان غفلت و اهمال سبب به انرژی هدرروی و انرژی کنترل

 یژانر تعداد لوازم جمله از و خانوارها تعداد آینده دو دهه طی که هندمید نشانها آمار بررسی
 باالی رشد تداوم روند بنابراین ،یافت خواهد افزایش برابر موجود دوبه  حداقل کشور خانگی بر

  .است اجتنابناپذیر ی در کشور طی دو دهه آیندهژمصرف انر
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28 12 و11های  دهم شماره مجله اقتصادی سال

  1404 تا سال یمصرف انرژجمعیت و  وضعیت یبررس .4جدول 
  

  1404  1387  ها شاخص
  ) درصد رشد3/1( میلیون نفر 93   میلیون نفر74  کشورجمعیت 

   میلیون نفر38   میلیون نفر16  تعداد خانوار
   میلیون معادل بشکه نفت خام9/18   میلیون معادل بشکه نفت خام02/4  یمصرف انرژ

  .1387، ی ریاست جمهوری و نظارت راهبردیریز رنامه دفتر معاونت ب:مأخذ   
  

انداز   چشمی و سال پایان1387 را در سال یوضعیت جمعیت کشور و مصرف انرژ) 4(جدول 
 به 1385 میلیون نفر در سال 68شود جمعیت کشور از  یگونه که مالحظه م همان. دهد ی نشان م1404

 میلیون نفر افزایش خواهد 38 میلیون نفر به 16از  و تعداد خانوارها 1404 میلیون نفر در سال 93
 از یکه مصرف انرژ یطور  خواهد بود؛ بهی نیز در این شرایط ضروریافزایش مصرف انرژ. یافت

 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 9/18 به 1385 در سال 1 میلیون بشکه معادل نفت خام02/4
های مصرفی   درصد انرژی کشور به بخش34د  فعلی حدوشرایطدر .  افزایش خواهد یافت1404

 1404 مطلوب در افق شرایطبرای رسیدن به . کند اختصاص یافته است که ارزش افزوده ایجاد نمی
به ) کنند که ارزش افزوده چندانی تولید نمی(خانگی و تجاری های مصرفی  زم است سهم بخش ال

 ضرورت دارد یه محدودیت عرضه انرژبا توجه ب. های مناسب و علمی به شدت کاهش یابد شیوه
 هدررفت از جلوگیری جهت مصرف درو اصالح الگوی به سازماندهی مدیریت  توجه بیشترین که
در بخش خانگی و تجاری  توان گفت  در مجموع می.شود معطوف یژمصرف انر در اسراف و

 رعایت راهکارهای توان با سازی مصرف انرژی وجود دارد که می های فراوانی جهت بهینه پتانسیل
  .دست یافتبه آن سازی صحیح  و فرهنگعملی 

  

  بخش حمل و نقل .4
 کمک به رشد و توسعه اقتصادی لحاظهای اقتصادی از  ترین بخش از جمله مهمونقل  بخش حمل
 پس از بخش خانگی  ترازنامه انرژی کشوربا توجه به آمار و اطالعاتاین بخش . شود تلقی می
های نفتی به شمار  کننده فرآورده ترین مصرف  و نیز عمده2باشد میکننده انرژی  ترین مصرف بزرگ

آمار موجود و رشد نسبی . باشد های قبل می ای نسبت به سال رود که دارای رشد مصرف فزاینده می
 درصدی ساالنه مصرف انرژی در این بخش اهمیت و توجه ویژه به مدیریت مصرف انرژی در 7

                                                            
1. Mtoe 

  .این بخش از لحاظ مالی و پرداخت یارانه در مقام نخست قرار دارد. 2
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29  ...های تولید و مصرف انرژی ضرورت بازنگری شیوه

ای   اخیر از رشد مصرف فزایندههای ونقل در سال بخش حمل. سازد میاین بخش را آشکار 
 موجب شده هر ساله 1380 و 1370های  تقاضای بسیار باالی خودرو در دهه. برخوردار بوده است

صرف واردات این دو  کشور ارزیاز منابع ) یلیگازو(مبلغ هنگفتی بابت واردات بنزین و نفت گاز 
 دلیل به یژانر غیرمتعارف مصرف رشددر این بخش نیز دهد  یان مبرآوردها نش . شودفرآورده

 در  میلیون دستگاه25 به  میلیون7/5 شخصی از خودروهای افزایش کشور و جمعیت ترکیب سنی
  .بود خواهد اجتناب آینده غیرقابل دهه دو

 یدهد که شدت انرژ ی مختلف نشان میونقل کشورها  در بخش حملیسه مصرف انرژیمقا
ن ین رقم بیون دالر است که باالتریلی تن معادل نفت خام به م9/851ران یونقل ا ش حملدر بخ

دهد عوامل مختلفی بر مصرف  نشان می) 1 (نمودارگونه که  همان. باشد یانه می خاورمیکشورها
دالیلی همچون ناوگان فرسوده کشور، ارزان بودن قیمت انرژی انرژی در این بخش تأثیرگذارند که 

ر، عدم رعایت استاندارد مصرف سوخت و تولید خودروهایی با مصرف انرژی باال، وجود در کشو
ها و  های روز دنیا در تولید خودرو، عدم توسعه مناسب در زمینه ایجاد زیرساخت فاصله با تکنولوژی

ونقل ریلی، عدم وجود ساختار مناسب دولت  ویژه در بخش حمل ونقل عمومی به ناوگان حمل
ونقل و کاربری زمین و عدم توجه کافی به توسعه   عدم رعایت استانداردهای حملالکترونیک،

 گردیده علیرغم پایین بودن سرانه مالکیت خودرو در ایران سببونقل هوشمند  های حمل سیستم
ترین عامل  مهمکه رسد   به نظر می.نسبت به سایر کشورها، شدت انرژی در کشور ما باال باشد

در این بخش، قدیمی بودن تکنولوژی ساخت خودروهای سبک و سنگین مصرف باالی انرژی 
 22ران ین در ای سنگین سن خودروهایانگی م کهان ذکر استیشا. تولید کارخانجات داخلی باشد

ن ی سنگین اساس از رده خارج کردن خودروهایبر ا.  سال است8ن رقم در اروپا یسال است که ا
  . دهد ی است که به شدت مصرف سوخت را کاهش م مهم و درخور توجهیا فرسوده پروژه

د یل تولین خودروها به دلید گفت اگرچه متوسط عمر ایز بای سبک نی خودروهاخصوصدر 
 سبک ی درصد خودروها30 اما هنوز ،است)  سال8 (یر در حدود متوسط جهانی اخیها  سالیباال

جویی  از این رو صرفه. )1386،ی انرژیالملل مؤسسه مطالعات بین ( سال دارند20کشور عمر باالتر از 
. در مصرف در این بخش عالوه بر مزایای زیست محیطی آن از اولویت بسیار باالیی برخوردار است

 درصد از مصارف این بخش با اعمال 30-50مطالعات وزارت نفت حاکی از آن است که 
های جدید قابل  وشهای قدیمی تولید خودرو با ر راهکارهای مناسب از جمله جایگزین روش

  .)1387وزارت نفت،( جویی است صرفه
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30 12 و11های  دهم شماره مجله اقتصادی سال

  

  
   .1385 مزرعتی، :مأخذ

   ساختار مصرف سوخت در بخش حمل و نقل .1 نمودار
  
  بخش صنعت .5

 یها  سالیطبر اساس آمار . شود محسوب می از عوامل مهم تولید در بخش صنعت ی یکیانرژ
 برابر گردیده و همین 6 تا 4در دنیا حدود های نفتی و گاز طبیعی  بهای فرآورده )2000-2010(

های اقتصادی بیش از پیش کاهش داده   را نسبت به دیگر فعالیت1بر  سودآوری صنایع انرژیموضوع
سازی  محیطی در سطح جهان، لزوم بهینه یافتن مسائل زیست این امر همراه با اهمیتوقوع. است

 با توجه به قیمت ، دیگرسویاز . یش داده استمصرف انرژی را در این صنایع نسبت به گذشته افزا
های نفتی در داخل کشور، یارانه پرداختی دولت، محدودیت منابع فسیلی، رشد باالی  فرآورده

های انرژی در ایران، عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی، امکان  مصرف ساالنه انواع حامل
دهای تولیدی و مشکالت مرتبط با جویی واح های نفتی در صورت صرفه صادرات فرآورده

وری انرژی در  منطقی و ناکارای سوخت، مدیریت مصرف و بهره زیست ناشی از مصرف غیر محیط
  .صنایع کشور تبدیل به یک ضرورت شده است

کننده انرژی کشور است که  بخش صنعت پس از بخش خانگی و حمل و نقل سومین مصرف
بخش صنعت کشور به عنوان عنصر . نرژی مواجه بوده استهای اخیر با رشد باالی مصرف ادر سال

                                                            
 ،های اقتصادی کشور داشته باشند ها و فعالیت بین بخششود که باالترین شدت انرژی را   میاطالقبر به صنایعی  در یک تعریف، صنایع انرژی. 1

بر به صنایعی اطالق شود که میزان مطلق مصرف انرژی  ژی در یک صنعت ممکن است صنایع انرژیاما در برخی موارد بدون توجه به شدت انر
  .آنها باال باشد
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31  ...های تولید و مصرف انرژی ضرورت بازنگری شیوه

کند بلکه نقش   درصد انرژی نهایی کشور را مصرف می24های اقتصادی نه تنها  مشترک تمام بخش
کننده انرژی را برعهده  اصلی در تعیین میزان بازدهی مصرف انرژی و یا راندمان محصوالت مصرف

 بسیاری زیراهای اقتصادی است،  مصرف انرژی سایر بخشکننده  این موضوع عامل مهم تعیین. دارد
رو  از این. های تولیدی و صنعتی دیروز است استفاده امروز به نوعی حاصل فعالیت از وسایل مورد

های صنعتی و یا افزایش راندمان انرژی محصوالت صنعتی  هرگونه کاهش در مصرف انرژی فعالیت
های اقتصادی کشور کمک کند و  سایر بخش  رژی درتواند به کاهش مصرف ان تا حد زیادی می

دهنده مصرف انرژی برای تولید مقدار معینی کاال و خدمات  که نشان(شاخص شدت انرژی کشور 
سازی  جویی حاصل از بهینه عالوه بر اینکه صرفه. ای برساند را به حد قابل قبول و معقوالنه) است

جویی ضمن  ن میزان درآمد ملی حاصل از صرفه ایکهکند  مصرف انرژی، درآمدی را تولید می
های اقتصادی  تواند به عنوان منابع جدید مالی برای فعالیت های تولیدی می سودآور کردن فعالیت
  . مورد استفاده قرار گیرد

  
   ی در ایران و متوسط جهانمیزان مصرف انرژی در برخی صنایع انرژی بر .5جدول 

  )گیگا ژول بر تن(
  فوالد  سیمان  سرامیک  شیشه  چوب و کاغذ  قند و شکر  تیروغن نبا  صنعت
  7/35  7/4  87/8  23/26  34/32  82/29  96/15  ایران

  21  5/3  52/6  42/13  62/14  74/19  08/10  یجهانمیانگین 
  .1385 ،وزارت نفت: أخذم

 

. دهد بر را در جهان و ایران نشان می میزان مصرف انرژی در برخی صنایع انرژی) 5(جدول 
 سازد که صنایع کشور بسیار بیش از میانگین جهانی انرژی مصرف بررسی این جدول مشخص می

توان در انرژی مصرفی  سازی مصرف و مدیریت انرژی میهای بهینه با اعمال سیاست  وکنند می
عالوه بر اینکه در بخش صنعت . جویی کرد بدون آنکه به تولید لطمه وارد شود  صرفهبخش صنعت

بر را به مرز  های تولید، صنایع انرژی سازی مصرف انرژی ضمن کاهش هزینه توان با بهینه مینیز 
  .های باالتری نزدیک نمود سودآوری

  

  بخش نیروگاهی .6
مصرف  این که آنجا از. کننده انرژی است هایی است که مصرف یکی دیگر از بخش بخش نیروگاهی

 را در اقتصاد نشان ی اهمیت بخش نیروگاه،گردد یانرژی خود منجر به تولید انرژی الکتریکی م
 بر که شود می یندیافر وارد نیاز مورد انرژی نهایی، انرژی تبدیل در  کهباید توجه داشت .دهد یم

 و شده تلف آن از بخشی انرژی انتقال برای و کننده مصرف های دستگاه و تجهیزات بازده اساس
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32 12 و11های  دهم شماره مجله اقتصادی سال

 اب توان می اما است؛ اجتناب قابل غیر تقریباً انرژی اتالف نای که گیرد می قرار استفاده مورد مابقی
 راهکارها این از برخی است ممکن اگرچه. داد کاهش را اتالف این راهکارهایی کارگیریب

در پی خواهد  انرژی مصرف در که جویی صرفه با اما باشند؛ داشته باالیی و متوسط های هزینه
 شده هزینه مبلغ زمانی دوره یک طی کشور اقتصاد چرخه برای شده ذکر مزایای بر عالوه ،داشت

   .بود خواهد اقتصادی سود دارای هم بعد به آن از و شد خواهد داده بازگشت
 و انتقال شبکه و ها روگاهین در یانرژ مصرف یساز نهیبه یبرا مناسب یها یطراح به توجه عدم

 هدررفت بیش از حد استاندارد آن سبب افزایش مصرف انرژی در این بخش و  در کشورروین عیتوز
 طبق کنند،  دریافت گاز واحد 100 برق تولید برای ما های نیروگاه اگر ،به عنوان مثال. گردیده است

 استفاده آن واحد 30 از تنها و رود می هدر به آن واحد 70 حدود  وزارت نیروشده ثبت آمارهای
 برسد کننده مصرف دست به که زمانی تا شود می انتقال شبکه وارد تولیدی برق که زمانی یا کنند می

 بیشتر توزیع و انتقال های شبکه در انرژی هدررویکه   درحالی ؛رود می هدر آن از درصد 21بیش از 
  .است درصد 9 بنگالدش کشور در حتی و درصد 5-7 بین دنیا کشورهای

  
  )1377 -1385(های های برق کشور طی سال  مصارف داخلی و تلفات شبکه. 6جدول 

  

 سال
  ها سهم مصرف  داخلی نیروگاه

  از کل تولید ناویژه
 )درصد(

  سهم تلفات
  شبکه انتقال

 )درصد(

  سهم تلفات
  شبکه توزیع

 )درصد(

  کل مصارف داخلی
  ها و تلفات شبکه نیروگاه

 )میلیون کیلووات ساعت (

1377 6/4  1/5  4/10  19599 

1378 6/4 یستآمار موجود ن   16 21753 

1379 7/4  7/3  9/12  24620 
1380 8/4  5 42/13  26756 

1381 6/4  3/5  97/14  29982 

1382 5/4  3/4  1/16  32572 

1383 4/4  9/4  4/16  35805 
1384 4/4  2/4  1/18  4/40228  

1385 2/4  9/4  5/17  8/43761  

  .1386، ترازنامه انرژی سال ی وزارت نیرو، معاونت امور انرژ:مأخذ
  

طور متوسط ساالنه  شود طی دوره مورد بررسی به  مشاهده می)6(گونه که در جدول  همان
شود که در جهت اصالح   درصد از برق تولید شده شبکه توزیع و انتقال برق در کشور تلف می3/19

این مورد الزم است در اسرع وقت نسبت به بازسازی و نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق در کشور 
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33  ...های تولید و مصرف انرژی ضرورت بازنگری شیوه

 )1377-1385( یها  سالی است که در بخش تلفات شبکه انتقال طایننکته قابل توجه . اقدام شود
 درسال 4/10 دوره مذکور از ی اما در شبکه توزیع این رقم ط،سهم تلفات تقریباً ثابت مانده است

 امر نسبت به ن مسئوالیتوجه یب یاین آمار خود گویا.  رسیده است1385 در سال 5/17 به 1377
  .باشد یاصالح شبکه توزیع برق کشور م

 40 به  کشوری سیکل ترکیبیها متوسط کارایی نیروگاه گویای آن است که شدهآمار منتشر
در . باشد ی درصد م45 فارس است که کارایی آن در حدود یرسد و تنها نیروگاه ترکیب یدرصد م
 ی گازیها  که متوسط کارایی نیروگاهیطور  این وضعیت بدتر است بهی گازیها  نیروگاهخصوص

 بیش ی بندرعباس و کنگان راندمان، کرمان، دماوندیرسد و تنها چهار نیروگاه ترکیب ی درصد م26به 
 کارایی ، ورامین، شهید رجایی، بخار نیز تنها سه نیروگاه شازندیها در نیروگاه.  درصد دارند30از 

ن پایین تبدیل  که با توجه به راندمادهنده این است  این آمار نشانیبررس . درصد دارند40باالتر از 
 یها اقتصاد تخصیص گاز به این نیروگاه)  درصد30کمتر از  (ی توربین گازیها  در نیروگاهیانرژ
 باالیی کاراییهای جدید سیکل ترکیبی در جهان که دارای  با توجه به کارایی نیروگاه  اما،باشد ینم
 کشور گازی های نیروگاه دهیباز. باشد  درصد در کشور میسر می55تا کارایی باشند دستیابی به  می
 در نفت همراه گاز مکعب متر میلیون 43 روزانه که بود درصد  30 از کمتر  یحالدر  1387سال  در

 34 با ترکیه کشور روزانه مصرف کل از بیش رقم این که شد سوزانده آوری جمع جای به کشور
  .است مترمکعب میلیون
 بینی پیش و ترکیبی سیکلهای  نیروگاه به بدیلت تعهد درخصوص ها نیروگاه عملکرد بررسی با

کاهش سوزاندن  ها، نیروگاه انرژی ممیزی خصوص در اقدام نحوه بررسی بیشتر اجرایی ضمانت
 گاز فشار تقلیل های ایستگاه در برق تولید جهت انبساطی های توربین از استفاده همراه نفت، یگازها
 اولتراسونیک، به گیری اندازه های سیستم تبدیل در تسریع و گیری اندازه های سیستم اصالح ها، نیروگاه
 توان می ها نیروگاه اقتصادی و بهینه یابی مکان و انرژی مصرف دهنده کاهش های سیستم از استفاده
 سویاز  .)1387وزارت نفت، (بود آنهاو افزایش کارایی  مصرفی گاز میزان چشمگیر شهکا شاهد
توان انتظار داشت  می 1ی تجدیدپذیر در تولید برق مورد نیاز کشورها  با افزایش سهم انرژی،دیگر

   .کاهش یابدبرق که در آینده روند تلفات انرژی در تولید 
  

                                                            
های  درصد انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور از انرژی10 توسط وزارت نیرو در پایان برنامه پنجم باید حداقل شدهبر اساس آمار منتشر. 1

 .تجدیدشونده تولید شود
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34 12 و11های  دهم شماره مجله اقتصادی سال

  بخش پاالیشگاهی .7
در ارزیابی مصرف . باشد مصرف کننده انرژی میمهم  از بخش های دیگر بخش پاالیشگاهی یکی 

پاالیشی موجود نسبت به   سیستم الگوی  کهن گفتتوا کشور می های نفتی  در پاالیشگاهانرژی 
کل   که درای گونه  از تکنولوژی سطح پایینی برخوردار است؛ بهدر جهانهای مدرن  پاالیشگاه

 با ارزش های فرآورده (کوره   را نفت13871 شده در سال  های تولید  درصد فرآورده30حدود 
تولید . دهد  درصد آن را بنزین تشکیل می19و کمتر از )  خام اقتصادی و تجاری کمتر از نفت

 واحد از این 7که عمر مفید  شود  پاالیشگاه موجود انجام می9های نفتی در کشور توسط  فرآورده
 ظرفیت اسمی خود درحال  های برنامه سوم بیش از ها به اتمام رسیده است؛ چنانچه در سال پاالیشگاه

در . تر کرده استرا بیش)  کوره مانند نفت (سنگین های  دهاند که همین امر تولید فرآور فعالیت بوده
 کشور یبر طبق آمار ترازنامه انرژ  کهاست ذکر شایان. باشد این روند قابل مشاهده می) 7(جدول 

 در بشکه  هزار670 و میلیون 1 حدود حاضر حال در کشور پاالیشی یاسم ظرفیت، 1387در سال 
عباس از رشگاه بندیت پاالی و تنها ظرفاست ننموده چندانی تغییر 1377نسبت به سال  که باشد می روز
مقایسه نسبت سوخت به ن یهمچن .ده استی هزار بشکه در روز رس320 هزار بشکه در روز به 232

 نیز ناکارایی در سیستم پاالیشگاهی در های ایران و برخی کشورهای جهان خوراک در پاالیشگاه
 درصد، در 2کانادا  در .باشد  درصد می8/5که این رقم در ایران به دهد؛ در حالی  می کشور را نشان

دهد در   این آمار نشان می.)1387وزارت نفت، (باشد  درصد می3/1 درصد و در انگلستان 1ژاپن 
  .شود بخش پاالیشگاهی نیاز مبرمی به اصالح الگوی مصرف انرژی مشاهده می

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  . مورد تحلیل قرار گرفته است1387، آمار سال 1388 و 1389 به دلیل موجود نبودن آمارهای سال که ذکر گردید هگون همان. 1
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35  ...های تولید و مصرف انرژی ضرورت بازنگری شیوه

  گذشتهکشور در سه دهه  یها شگاهی پاالیت اسمی ظرف.7جدول 
  )هزار بشکه در روز(

  1387  1377  1367  شگاهیپاال
  350  350  _  آبادان
  200  200  200  اصفهان
  150  150  _  اراک
  220  220  220  تهران

  320  232  _  بندرعباس
  110  110  80  زیتبر

  25  25  15  کرمانشاه
  40  40  40  رازیش

  20  20  20  الوان
  1425  1347  575  جمع

  .1387 سال یرو، ترازنامه انرژیرت نوزا :أخذم
  

 1387 سهم تولید چهار فرآورده عمده از خوراک هر پاالیشگاه کشور در سال .8جدول 
  )درصد(

  ها سایر فرآورده  نفت کوره  نفت گاز  نفت سفید   و سوپریعمولبنزین م  پاالیشگاه
  1/16  1/40  9/22  3/18  1/22  آبادان
  2/42  3/21  3/22  5/22  6/17  اصفهان
  6/13  1/19  1/15  8/12  8/14  تهران

  9/5  5/38  2/14  2/17  6/20  بندرعباس
  7/11  2/25  7/10  0/14  0/10  اراک
  7/8  1/24  4/7  6/9  4/6  تبریز
  8/4  5/23  8/3  2/1  9/3  شیراز

  _  7/36  9/1  9/3  9/1  کرمانشاه
  _  6/34  0/2  _  3/2  الوان

  .شتر شودی ب100 ها از ، جمع ستونها کردن دادهل گردیممکن است به دل*
  . 1387 سال ی با استفاده از آمار ترازنامه انرژنتایج تحقیق :أخذم

  

  انداز چشم افق  کشور دریمصرف انرژبررسی . 8
 ساله نشان 20انداز   را در برنامه چهارم و چشمی اقتصادی متغیرهاینرخ رشد برخ) 10(جدول 

نه مصرف انرژی در   متوسط رشد ساال وزارت نیروبر اساس آمار است که یاین در حال .دهد یم
در  درصد بوده است که 6/5)  درصد6/4به رغم میانگین رشد اقتصادی ( سال گذشته 10کشور طی 

  . رساند خام می  میلیون معادل بشکه نفت3752 مصرف انرژی کشور را به 1404ادامه این روند تا سال 
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36 12 و11های  دهم شماره مجله اقتصادی سال

  
  .1386 کشور سال یترازنامه هیدروکربور, ی انرژی مؤسسه مطالعات بین الملل:أخذ م          

  
  1404 اولیه کشور در صورت ادامه روند موجود تا افق ی انرژی تقاضا.2نمودار 

  
  

در د نده ینشان م) 9(و جدول ) 2(گونه که نمودار  همان  وهای انجام شده با توجه به بررسی
 میلیون 02/4رژی اولیه از  در ایران، مقدار مصرف انرشد مصرف فعلی انرژیصورت ادامه روند 

 میلیون بشکه معادل نفت خام در روز در افق 9/18 به 1385بشکه معادل نفت خام در روز در سال 
 ساله 20انداز   سند چشمورد توجهکه با توجه به اهداف رشد اقتصادی م  افزایش خواهد یافت1404

های مختلف   انرژی مورد نیاز بخشانداز حتی قادر به تأمین مقدار انرژی تولیدی کشور در افق چشم
ونت معا (انرژی تبدیل خواهد ساختخالص داخلی نیز نخواهد بود و ایران را به واردکننده 

   )1387،ریزی و نظارت راهبردی برنامه
  1404افق برنامه چهارم توسعه و  در ی نفتیها  مصرف فرآوردهیبین  پیشی سناریو.9جدول 

   دورهیرشد ط  شاخص
 )1353-1382(  

 نرخ رشد یبین پیش
  در برنامه چهارم

 نرخ رشد یبین پیش
  انداز در سند چشم

  6/8  8  3/3  )یواقع (یتولید ناخالص داخل
  6/5  5/6  6/6  یارزش افزوده بخش کشاورز

  5/10  2/11  4/7  ارزش افزوده بخش صنعت و معدن
  11  11  9/6  ی و ریلیارزش افزوده حمل و نقل جاده ا
  3/1  4/1  7/3  جمعیت کل کشور

  7  7  5/14   بنزین سوزیها تعداد ماشین
  -6/0  -6/0  -6/0   بنزین سوزیها متوسط عمر ماشین

  0  1  2   بنزین سوزیها متوسط مصرف ماشین
  8  8  3/8  یل سوزی گازویتعداد ماشین ها

  15  15  15  ها تعداد موتورسیکلت
  .1385 ،ینصرآباد بغزیان و :مأخذ
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37  ...های تولید و مصرف انرژی ضرورت بازنگری شیوه

وری  های بهره سیاست" عنوان تحت 2008در سال بر اساس گزارش انجمن جهانی انرژی 
تواند برای اقتصاد کشور بسیار  های آینده می  این روند در سال"جهان انرژی در کشورهای

منابع انرژی خالص  باشد و ایران را از یک کشور صادرکننده به یک کشور واردکننده ساز مشکل
لید، صادرات نفت خام کشور به صفر در این صورت با توجه به وضعیت فعلی تو .نمایدتبدیل 

  .  خواهد رسیدی و تمام تولید نفت خام به مصرف داخلخواهد رسید
رو  شود، از این  از آنجا که در سازمان اوپک سقف تولید هر کشور تعیین می، دیگرسویاز 

تواند  رویه داخلی به کاهش توان صادراتی نفت خام منجر شده و در نهایت می هرگونه مصرف بی
 ی از آن جهت براموضوعاین  .)1387شفیعی و صبوردیلمی، (کشور را به واردکننده تبدیل کند

 حفظ ، ساله بخش نفت و گاز20انداز   از اهداف سند چشمیاقتصاد ایران حائز اهمیت است که یک
 نفت و گاز در اقتصاد یبا توجه به اهمیت درآمدها. باشد یجایگاه دومین تولیدکننده در اوپک م

  .شود ی ساله در بخش نفت و گاز پرداخته م20انداز   در ادامه به اهداف سند چشم،ورکش
  

  انداز در بخش نفت و گاز  اهداف سند چشمیبررس. 9
 محور اساس بر. است شده تدوین محور 4 حول ایران نفت صنعت ساله 20 انداز چشم کلی طور به

 ارزش لحاظ از منطقه در پتروشیمی تمحصوال تولیدکننده نخستین ساله 20 افق در ایران اول،
 خواهد تعلق ایران به نفت جهانی بازار تقاضای از درصد 7 ،1404 سال پایان در همچنین. بود خواهد
 تعلق گاز به انداز چشم این سوم محور. نمود خواهد حفظ سازمان در را تولید دوم جایگاه و داشت
 10 تا 8 سهم با جهان در گاز تولیدکننده سومین ز،اندا چشم پایانی سال در ایران که طوری به دارد

 ایران چهارم محور در همچنین. بود خواهد گازی های فرآورده و گاز جهانی تجارت از درصد
  .باشد می منطقه در گاز  و  نفت وریافن اول جایگاه دارای

 هایکشور تولید سقف از درصد 14-13 ایران اخیر های سال در ، دبیرخانه اوپکآمار طبق
 نفتی میادین در نفت تولید از هرساله وجود این با. است داشته اختیار در را) اوپک (نفت صادرکننده

 نفتی میادین کشف به نیاز خود فعلی تولید سطح حفظ و مسأله این جبران برای ایران. شود می کاسته
 خام نفت تولید  حاظل از ایران حاضر، حال در. دارد موجود میادین از تولید توان افزایش و جدید
گونه   همان.باشد می دارا جهان در را 14 رتبه نفتی های فرآورده تولید ظرفیت لحاظ  از و 4 جایگاه

 مواجه ی اخیر با روند کاهشیها  سالیگردد تولید نفت خام کشور ط یمالحظه م) 3(که در نمودار 
 آینده یها  سالیتصاد ایران ط اق،بوده است و در صورت ادامه روند کاهش تولید و افزایش مصرف
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38 12 و11های  دهم شماره مجله اقتصادی سال

 در این یدر این شرایط تأمین نیاز بازار داخل. قادر به تولید سهمیه خود در سازمان اوپک نخواهد بود
 بسیار فشرده یها  بزرگ با برنامهیها  پروژهی سنگین و اجرایها یگذار سطح مستلزم سرمایه

  .شود یل مواجه مباشد و صادرات نفت و گاز نیز بسیار محدود و با مشک یم
  

  
  Source: www.opec.org. 
 

  )1980-2008(های پس از انقالب  تغییرات تولید نفت خام کشور طی سال. 3نمودار 
  

 در صورت حفظ روند فعلیترین حالت  در خوشبینانهدهد  نشان می) 10 (جدولگونه که  همان

 یابدمی کاهش به شدت خام نفت صادرات امکان آتی  سال20طی  انرژی فهای تولید و مصر سیاست

طوری که  ؛ بهتواند پاسخگوی میزان مصرف داخلی باشد  میبه سختیو تولید داخلی انرژی در ایران 
، در 1387در سال ریزی و نظارت راهبردی  دفتر معاونت برنامهبر اساس گزارش منتشرشده توسط 

 البته در این آمار .گردد  تولید نفت خام کشور صرف مصرف داخلی می درصد50 حدود 1404افق 
در نظر گرفته نشده است و این در حالی است که بر اساس نفت خام از میادین ساالنه کاهش تولید 

 در این صورت . درصد از تولید نفت خام کشور کاسته می شود7آمار رسمی وزارت نفت هر ساله 
مه روند کنونی و احتمال کاهش بیشتر تولید از میادین به دلیل عدم تزریق کارشناسان معتقدند با ادا

 درصد 100گاز جهت افزایش ضریب بازیافت، سهم مصرف داخلی از تولید نفت خام به مرز 
  خالصانداز به واردکننده های پایانی چشم افزایش خواهد یافت و این مسأله اقتصاد ایران را در سال

  . د تبدیل خواهد نمونفت
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39  ...های تولید و مصرف انرژی ضرورت بازنگری شیوه

  های داخلی و صادرات  برآورد حداکثر توان تولید نفت خام، خوراک پاالیشگاه.10جدول 
  

  

  1404  1398  1393  1388  1384  سال
ایران از تولید  درصدی 54/13تقاضا برای نفت خام ایران بر اساس حفظ سهم 

  اوپک
4020  4500  5100  5500  5700  

  5300  5584  5766  5121  4020  حداکثر توان تولید نفت خام
  2570  2403  2013  1627  1572  ها خوراک پاالیشگاه

  2730  3181  3753  3494  2448  حداکثر امکان صادرات
  5/51  0/57  1/65  2/68  9/60  سهم صادرات از تولید نفت خام

   .1404انداز انرژی در افق  چشم، 1387 ،ریزی و نظارت راهبردی  معاونت برنامه:مأخذ
  

  یشنهاداتارائه پبندی و  جمع. 10
 قابل کاال مصرف و تولید سطح دو در مصرف الگوی اصالح که معتقدند اقتصادی کارشناسان

 به توزیع و انتقال تا خام مواد تبدیل مرحله از یعنی کاال تولید سطح در که به این معنا است بررسی
 ضوابط رعایت بر عالوه خصوصی و دولتی بخش دو هر کنندگان تولید بایست می کنندگان مصرف
 زیستی منطقه اقلیم و جهانی استاندارد با متناسب را شده تولید کاالی فناوری، و محیطی زیست
مصرف د و یتول ی اصالح الگو، قبلیها شده در بخش با توجه به مباحث اشاره. کنند تولید و طراحی

  :رسد ی به نظر می ضروری به دالیل زیر در کشور امریانرژ
 . بسیار باالستی جهانیشور نسبت به استانداردها در کیمیزان هدررفت انرژ •

 . در کشور تداوم خواهد داشتی تحوالت ساختاریگیر  به دلیل شکلی مصرف انرژیرشد باال •

 و ی وزارت نفت و نیرو در تأمین نیاز بازار داخل،در صورت تداوم وضعیت موجود هدررفت •
 .هند شد مواجه خوای دهه دوم آینده با مشکالت جدی طیصادرات انرژ

 در کشور به دلیل ی انرژیها  حاملی باید توجه داشت بخش عمده مصرف باال، دیگرسویاز 
کننده   مختلف مصرفیها  و یا وابسته به دولت در بخشی دولتیها  توسط سازمانیاتالف انرژ

ین از ا.  مصرف خود بپردازدی در این زمینه به اصالح الگویباشد و دولت باید پیش از هر اقدام یم
 ،یژاتالف انر از جلوگیری روشهای مراعات قانونمندکردن لزوم هدف با دارد ضرورت رو

 صورتی بر به یژانر وسایل و سیستمها در یژانر کردن مصرف ضابطهمند و کردن استاندارد موضوع
 مجلس شورای و دولت طریق از بدهد پوشش را معماری کشور نظام و مربوط صنایع تمام که

در نهایت  .شود پیگیریبیش از پیش  "یژانر مصرف قانونی مدیریت الیحه" نعنوا تحت اسالمی
  :دندگر  مطرح میهای مختلف  در بخشپیشنهادات زیر جهت اصالح الگوی مصرف انرژی
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40 12 و11های  دهم شماره مجله اقتصادی سال

ها، مدیریت  های توسعه میادین و افزایش ظرفیت تولید فرآورده باید همزمان با اجرای طرح •
  .ودها انجام ش تقاضا در تمام سطوح و بخش

مدیریت تقاضا بایستی به سمت حداکثرسازی تولید ملی ناشی از مصرف انرژی در کشور  •
  .حرکت کند

روی در مصرف و اتالف منابع کشور جلوگیری  گذاری از زیاده اگرچه با اصالح نظام قیمت •
ز نباید امد جامعه آهای قیمتی بر اقشار کم در با توجه به آثار منفی اجتماعی سیاست اما ،شود می

  .های غیرقیمتی چشم پوشی نمود سیاست
 ها و جلوگیری از اتالف انرژی در بخش تولید، توزیع و مصرف  آزادسازی تدریجی قیمت •

  های درآمدی جامعه  تدوین الگوی نوین مصرف انرژی در نزد دهک •
  وری انرژی  های تولیدی برای افزایش نرخ بهره تشویق بخش •
  عمومی رطح کیفی حمل و نقل غی سءارتقاونقل عمومی و  گسترش کمی حمل •
  بر   و جایگزینی آن با صنایع انرژی١اولویت دادن به صنایع با تکنولوژی برتر •
  های دولتی و خصوصی برای جلوگیری از رشد مصرف انرژی در بخش عملیاتی برنامه اجرای •
  وری انرژی و ذخیره انرژی گذاری ملی و حمایت از ارتقای شاخص بهره سرمایه •
  د تشویقی و تنبیهی در مصرف انرژیانین و مقررات شفاف با رویکرتصویب قو •
 بر اصالح مقررات تجارت خارجی برای جلوگیری از واردات کاالهای انرژی •

رش رسمی از روند کاهش مصرف های دولتی به ارائه آمار و گزا الزام دولت و دستگاه •
  انرژی
ها از  این سیاستگذاری و است سیاستگذاری به نیاز کالن سطح در هدفی هر تحقق برای یکل طور به

لذا برای اصالح الگوی مصرف انرژی نیز . شود طریق تدوین و تصویب قوانین و مقررات انجام می
های مختلف  هایی است که در بخش نیاز به سیاستگذاری و تصویب قوانین و مقررات الزم در حوزه

ها  مد، سیاستاین مناسب و فقدان نظام نظارت کار وجود، قوان اینبا. این مقاله به آنها اشاره گردید
مد بر قوانین و مقررات موجب اتواند با نظارت صحیح و کار نظام نظارت می. رساند را به هدف نمی

بسیاری از قوانین در جهت اصالح الگوی مصرف به تصویب . اجرای صحیح و دقیق آن شود
سازی  همگانی. چ اثری نخواهند داشتاند که در صورت فقدان نظارت صحیح و دقیق هی رسیده

ه در صورت وجود نظارت قوی کضمن این. تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد نظارت نیز می

                                                            
1. High Technology 
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41  ...های تولید و مصرف انرژی ضرورت بازنگری شیوه

 ،به عنوان مثال. نهادهای رسمی این مشکالت کمتر و اصالح الگوی مصرف بهتر انجام خواهد شد
 دولت موظف به اصالح مدیریت ،اندر قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایر

ه کاهش ضایعات و های الزم را تهیه و اقدامات مربوط ب سازی دستورالعمل تولید و مصرف و بهینه
های برنامه چهارم در بخش دولتی اغلب  رسد طی سال جام دهد که به نظر میمصرف بهینه را ان

نون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، قا. موارد مصارف مواد مندرج در این قانون افزایش یافته است
و ) 66(، )65(، )61(، )22(، )17(، )14(، )2(اجتماعی و فرهنگی ایران در مواد مختلفی از جمله مواد 

سازی اصالح  و مانند اینها دولت را موظف به انجام اقدامات مختلفی برای اصالح و بهینه) 84(
به ( در اغلب موارد اقدامات جدی و مؤثری رسد تاکنون  اما به نظر می،الگوی مصرف کرده است

 اقدام خصوصهای نظارتی نیز در این  انجام نشده است و از دستگاه) ویژه در مصرف در خود دولت
  .)1388عزتی،( مؤثری مشاهده نشده است

  
  
  
  منابع 

معادالت اقتصادسنجی های نفتی؛ مقایسه سیستم  مصرف فرآورده بینی پیش" ،)1385( نصرآبادی ابراهیم و بغزیان،آلبرت
   .10، شماره 3، سال فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، "های عصبی و شبکه

  .1404انداز انرژی در افق  چشم، )1387(ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  دفتر معاونت برنامه
  . انجمن نفت ایران، کشوریترین قطب اقتصاد ، مهم)1388 (منصور ،دفتریان
 ساله کشور در بخش نفت و 20انداز   سند چشمیهدف ها"، )1387 (ی دیلمی محمدحسن صبور، سعیده ویشفیع

  .249-250 های ، شمارهی اقتصاد-ی، اطالعات سیاس"گاز
، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز "؛ ابعاد اصالح الگو)1(درباره اصالح الگوی مصرف "، )1388 (عزتی، مرتضی
  .)بازارهای مالیگروه (های مجلس شورای اسالمی  پژوهش

  .ییندافر صنایع گروه یها گزارش، )1385 (کشور سوخت مصرف یساز بهینه سازمان
فصلنامه ، "ونقل ایران؛ مدل الجستیک تعداد خودروها مدل تقاضای نفت در بخش حمل"، )1385 (مزرعتی، محمد

  . 8، شماره 3، سال مطالعات اقتصاد انرژی
  . مختلفیها السوزارت نیرو، ترازنامه انرژی کشور، 

  .مدیریت تقاضای سوختریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری،  ، معاونت امور برنامه)1387 (وزارت نفت
  .1386 سال ترازنامه هیدروکربوری کشور المللی انرژی، مؤسسه مطالعات بین

های نفتی  ش فرآوردهریزی شرکت ملی پخ ، مدیریت برنامهزا های نفتی انرژی آمارنامه مصرف فرآورده وزارت نفت،
  .ایران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            21 / 22

http://ejip.ir/article-1-229-fa.html


42 12 و11های  دهم شماره مجله اقتصادی سال
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