
 

 

 

 

 

 

انرژی در   ندهیپژوهی به آ ندهیکرد آیرو

 رانیا
 بری دکتر فیروزه خلعت

 دهیچک
کشهورهای   هجانبه وستگی همهه یدار و پیپا  توسعهکی از مباحثی است که با یپژوهی در مورد انرژی ندهیآ

ن دو یه ه ات به یه ران بها ننا یه نده انرژی در این الزم است آیگر ارتباطی ساختاری دارد. بنابرایکدیجهان به 
ندگی انرژی محوری اسهت کهه در   یدار، موضوع کاهش آالیپا  توسعهت به الزامات ین شود. با ننایمحور مع

بهرداری   ت الزم است برخوردی مسئوالنه در بههره ید به آن توجه شود. در نهاینگری در مورد انرژی با ندهیآ
 هزیه جهاد انگ ین راهبهرد بهرای ا  یابع، تهدو ی منیجاد شود که در کنار آن شناسایاز امکانات انرژی در کشور ا

ای بخش انرژی، برخورد نادالنهه   هیازهای سرماین نیر، تأمیدپذین و تجدیگزیهای جا یالزم برای ظهور انرژ
زی یه رد برنامهه یه د و مصرف انرژی بایت تولیریر و کارآمد بودن مدیپذبیهای آس کنندگان و بنگاهبا مصرف
ر را جهذ   یههای خررپهذ  هیقدر بزرگ است که سهرما بخش انرژی آن قات نشان داده است کهیشود. تحق

ن یه شهود. در ا های وجود دانش فنی بازدارنهده در بخهش انهرژی مشهاهده مهی     ت تمام نشانهیکند و در نها
 ر است.یناپذانداز اجتنا ک چشمیلی یهای فس نی سوختیگزیچارچو  جا

 یدیکل واژگان
 دار، تدوین راهبردپای  پژوهی، توسعه بخش انرژی، آینده 

                                      
  . فوق دکتری اقتصاد از دانشگاهUSC های  پژوهی معاونت پژوهش سازی و آینده گروه پژوهشی شاخصو نضو  مریکاآ

 :khalatbari@csr.ir  Email                              .یک مجمع تشخیص مصلحت نظاماستراتژاقتصادی مرکز تحقیقات 

 17/05/88تاریخ پذیرش:          31/03/88تاریخ ارسال: 

 55-69صص /  1388 پاییز/  52فصلنامه راهبرد / سال هجدهم / شماره
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 مقدمه -1
کهی از مبهاحثی   یدر انهرژی   نگری آینده

پایههدار و پیوسههتگی    کههه بهها توسههعه اسههت 

جانبههه کشههورهای جهههان بههه یکههدیگر همههه

چ یگر، هید ارتباطی ساختاری دارد. به نبارت

ت  بهه که    یه تواند بدون نناکشور جهان نمی

استی در بخش انرژی داشهته باشهد   یجهان س

ونهد  ین پیه نهه بدانهد. ا  یرا به اسهت یکه آن س

م انههرژی بهها  یتنگاتنهها از ارتبههات مسههتق  

سههت، گسههتردگی ناههوی انههرژی در یزطیمحهه

جهههه یاقتصهههاد و زنهههدگی جههههان و در نت  

ههههای  اسهههتیبهههودن موضهههوع و سجههههانی

 زد.یخست برمییزطیمح

د بهه چنهد   یشدن موضوع بابرای روشن

 نکته اشاره شود:

که امروز ثابت شده اسهت کهه   یننخست ا

پایدار ممکن نیست مگر آنکهه میهزان     توسعه

گازهههای کربنیههک تولیدشههده در جهههان در  

 نگاه داشته شود.  ترین حد ممکن پایین

تهرین نامه  اثرگهذار بهر      مهم ،دوم هنکت

 .میزان گازهای کربنیک انرژی است

کنتهرل گازههای کربنیهک و     ،سوم هنکت

ک امهر  یه  دستیابی به محیط زیست مرلهو  

تواند در کشور جهان نمی چیو ه جهانی است

 کند. و یاستی انارادی را اجرانه سین زمیا

ک یه ن اسهت کهه انهرژی    یچهارم ا هنکت

کاالی مشهتقه اسهت و ههیچ کهر انهرژی را      

حام  انرژی با ابزار اسهتااده از   بدون همراهی

ن اوصهاف  یه تواند بررسی کند. بها ا  نمی حام 

ع در کنهار بخهش انهرژی    یای از صنامجمونه

ن امهر خهود سهبب    یال دارند که احضوری فع

د تها  یه )از تول 1نههاد انهرژی   ههم شهدن  بزرگ

ار بزرگهی از  یف بسه یه کهه ط  شود میمصرف( 

ست اگهر  یرد. اغراق نیگ می ها را در بر تیفعال

نهاد  هم هنهادی به انداز چ همیگاته شود که ه

 ست.یانرژی در جهان بزرگ ن

ران یه انهرژی در ا  هنهد ین اوصهاف، آ یه با ا

انرژی در جهان قرار  هندید در کنار آیر بایناگز

 رد و با آن سازگاری داشته باشد.  یبگ

ابی بههه یدار دسههتیههپا  توسههعه هخواسههت

ههای   یژگه یکهی از و یدار است و یاقتصادی پا

عهی  یطب یهدار در بخهش سهرما  ین اقتصاد پایا

ک موجهود  یزان گازهای کربنین است که میا

ن سههرم ممکههن بههاقی بمانههد. یتههر نییدر پهها

داری ناسازگار است. یک با پایگاز کربن شیافزا

امروز ثابت شده است که اگر قرار باشد مقدار 

ن بهاقی  ییک موجهود در سهرم پها   یه گاز کربن

ست جز آنکهه بخهش انهرژی    یای ن بماند، چاره

ک را در یههد انههواع گازهههای کربنیههزان تولیههم

 ن حد نگاه دارد.یکمتر

                                      
1 - Energy Cluster 
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 چالش های بخش انرژی -2
ی یهها  ه چهالش م چینیابتدا الزم است بب

ش روی انههرژی و بههازار آن وجههود دارد.   یپهه

 ر است:یشرح زن موارد در واقع بهیترنمده

یهههک جریهههان مسهههئوالنه جهههاد یا .1

از امکانهات انهرژی در    بهرداری بههره 

 ؛کشور

ی تمههام منههابع انههرژی در  یشناسهها .2

 ؛کشور

 هزیه جهاد انگ ین راهبرد بهرای ا یتدو .3

ههای   یالزم برای ظهور انهواع انهرژ  

 هر در صهحن یدپهذ یتجدن و یگزیجا

 ؛اقتصاد کشور

اطمینههان از اینکههه منههابع حصههول  .4

  یبههرای تسههه  ای کههافیسههرمایه

ن و یگزیهای جها  یحضور انواع انرژ

ر در اقتصههاد کشههور در یدپههذیتجد

از وجهود خواههد   یه های مورد ن زمان

 داشت.

ن راهبرد برای برخورد نادالنه یتدو .5

هههای  کننههدگان و بنگههاه بهها مصههرف

 ؛معهر در جایپذبیآس

نههان از کارآمههدبودن یحصههول اطم .6

د و مصهرف انهرژی در   یت تولیریمد

 داخ  کشور.

گهری ههم در کنهار محورهههای    یمهوارد د 

د بهه آن  یه ها با که دولت شود میاصلی مررح 

تهوان مهوارد    می ت داشته باشند. از جملهیننا

 ر را مررح کرد:یز

 ت از یهههههههی و حمایهههههههفقرزدا

ر در یپههذبیکننههدگان آسههمصههرف

 ؛انرژی زمینه مصرف

 جای سازی مصرف بهنهیق بهیتشو

 ه در مصرف انرژی؛یرو کاهش بی

 هنههههان از نرضههههیحصههههول اطم 

 انتماد انواع انرژی در کشور؛قاب 

 سههههت و یط زیت از محههههیههههحما

 دارسازی آن.یپا

رسد که  می نظرها به ن چالشیدر تمام ا

 از داشته باشد.  یدنظر جدی نیران به تجدیا

 هر دو دهاست کلی بخش انرژی که دیس

ش از یگذشته دنبال شهده اسهت و ههر روز به    

ر اصهلی خهار    یرسهد از مسه  نظر میش بهیپ

ههای انهرژی بها     کردن حام شده باشد، گران

های انرژی  مت برابری انواع حام یت به قیننا

ت بهه  یسه با جهان )بدون ننایران در مقایدر ا

ال یه ف ارزش ریت( و همزمان با آن تضعیایک

ن منابع مالی برای کسهری  یمران با هدف تأیا

های مختلف بوده اسهت. بها    های دولتبودجه

د و یه مایپ مهی  ری کهه جههان  ین، مسیوجود ا

وندهای ناگسسهتنی کهه در بخهش انهرژی     یپ
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دهههد، ونههد مههییر کشههورها را بههه ههم پ ینهاگز 

انرژی در  هندیهای فعالی هستند که آ زمیمکان

 .دهند میر خودشان قرار یران را تحت تأثیا

د بهتر باشد نگاهی بهه  ین اوصاف شایبا ا

ر تحول انهرژی در جههان انداختهه شهود.     یس

که از زمان بروز انقهب    دهد میبررسی نشان 

صنعتی تا بهه امهروز مهردم جههان وابسهتگی      

دا یههلی پیهههای فسهه یری بههه انههرژیانکارناپههذ

ن وابسهتگی  یاند. امروز حتی تصور قرع اکرده

ر فشهار  ار دشوار است. مردم در اثه یق بسینم

ش مح  مسهکونی خهود   یگرما همقامات، درج

ن ییهها را پها   ترموستات هکنند، درج را کم می

کننهد کهه    مهی  ی مصهرف یآورند، خودروها می

لهومتر  یک 100ن کمتری برای طی کردن یبنز

تی یالزم داشته باشند و ... اما زندگی در وضع

چ کر الزم نداشهته  یلی را هیکه سوخت فس

دور از یههن اسهت.    اریباشد، برای مهردم بسه  

ن یه بهودن از ا رفتنیین ناپذیبخش بزرگی از ا

چ یزد که تا زمهان حاضهر هه   یخمی ت بریواقع

لی یههای فسه   ن جهدی بهرای سهوخت   یجانش

پژوههان  ندهیهرچند که آ ،شناخته نشده است

انهرژی در   هنهد ید دارند که آیبخش انرژی تأک

. شهود  مهی لی خبصهه  یهای فس یز از انرژیگر

لی سبب شهده اسهت   یفس های مصرف سوخت

ر کند. در ییی جهان تغیت آ  و هوایکه وضع

سههت بههه یط زین چههارچو  هههواداران محههیهها

د از مصههرف یههکههه با دهنههد مههیام یههجهههان پ

 لی کاسته شود. یهای فس یانرژ

ران و دولتمهردان، مهادام کهه    ینظر مدبه

کلهی متوقهف نشهود،    رشد اقتصادی جهان به

در  ییهههای برخاسههته از کههارآ ییجههوصههرفه

انههرژی  هش مصههرف سههرانیمصههرف بهها افههزا 

 نظهر ن اوصهاف بهه  ین خواهد شد. با ایگزیجا

حه   جهویی فقهط یهک راه    رسد که صرفه می

حه   گهر راه ینبهارت د باشهد. بهه   مدت کوتاه

ههای   مهت حامه   یر قییه درازمدت فراتهر از تغ 

کننهدگان  انرژی و واردآوردن فشار بر مصهرف 

تی د جست و جو شود. حیبا جویی صرفهبرای 

ط ینی هولناک هواداران محه یب شیزمانی که پ

د و یت پوشه یه واقع هش جامه یست کهم و به  یز

افت که همه را بهه  یش یمت نات چنان افزایق

ر ناتی جههان  ید یخاین فکر انداخت که شایا

ستن به فردای یان گذاشته است، نگریرو به پا

پژوهی در مورد انرژی  ندهیانرژی در جهان و آ

مهت ناهت،   یق هت دوبهار جدی تلقی نشد. با اف

ن دلمشههغولی جهههانی هههم کنههار ید همههیشهها

د امههروز گههروه یگذاشههته شههده اسههت و شهها 

ان جههان  یه تری نسهبت بهه امکهان پا    کوچک

 شند.یندیب

 هکهه همه   دههد  مهی تر نشهان   قینگاه دق

سهتند.  ین نینده بدبیمردم جهان در واقع به آ

د یه پژوههان جههان بهه مهردم نو    نهده یامروز آ
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ک سههو یههکههه در آن از  دهنههد مههیی را یههفردا

دههد و از   ای رخ مهی  تحوالت بسیار گسهترده 

دچهار تزلهزل و    سوی دیگهر آسهایش زنهدگی   

، حتی از برخهی از نظرهها   شود مینابسامانی ن

 .شود میزندگی بهتر از گذشته 

ن یگزین باورند که انرژی جایاری بر ایبس

نههونی بهانههه اسههت. انههرژی بههاد و انههرژی     

ننهوان انهواع   شهتر مهردم بهه   یدی را بیخورش

کنند که هرگهز   می های فرنی محسو  یانرژ

قدر جدی نخواهند شهد کهه بتواننهد که      آن

ن یرونهده را تهأم  شیاز جههان په  یبرق مورد ن

هها   یی که بتوانند با انواع باطریکند. خودروها

ننههوان کههار کننههد هنههوز در یهههن بشههر بههه 

ن یه . با وجود اشود مین جدی مررح نیگزیجا

های  ید برای انرژیهای جد نیگزیهواداران جا

شوند. جمع بزرگهی از   می دهیلی جدی دیفس

ننهوان  رهی بهه  یمحستیهای ز تیآنها از مز

ت یه ولهی در نها  ،ندیگو می اصلی سخن هزیانگ

انهد.  ره پانهادهین حیهمه به دنبال درآمد به ا

گذاری  هیری سرمایگذارانی که خررپذهیسرما

انهد،  رفتهیذانرژی پ هندیها را در مورد آدهیبر ا

بههودن و سهههولت  ارزاندر واقههع دو محههور  

ننههوان ن را بهههیگزیانههرژی جهها  اسههتااده از

ن یه کنند. بدون ا می ر مررحیالزامات انکارناپذ

 نی معنا ندارد.  یگزیچ جایدو محور، ه

ن محهور  یتاکر کلی در بخش انرژی بر ا

ن یتواند جانشه  می متیاستوار بوده است که ق

ن است کهه بها   یاامر اقع انرژی را ظاهر کند. و

تهوان   مهی  های امروز بازار جهانی ناهت  متیق

ها  یستی و باطریهای ز تصور کرد که سوخت

ن یگزیتوانند در بخهش حمه  و نقه  جها     می

مهت  یر نزولی قیلی شوند. سیهای فس سوخت

توانهد   مهی    و منرق که باشد،ینات، با هر دل

نده ادامه داشته باشد. با وجود یهای آ در سال

در  2فنی بازدارندهدانشد باور کرد که ین بایا

ن امهروز در  یجاد شده است. حتی همه یواقع ا

اری از کشورهای جههان، انهرژی بهرق تها     یبس

ههای   یتر از انهرژ  نی ارزانیبشیپقاب  هندیآ

ت یه ن خهود مرلوب یکه ا شود میده یلی دیفس

. کنهد  میجاد یای برای خودروهای برقی اژهیو

ن جههههانی، شهههدن بحهههراش از جهههدییپههه

خودروسهههازانی ماننهههد هونهههدا خودروههههای 

دروژنی هم به بازار روانهه کهرده بودنهد. بها     یه

مهت  یروند بها ق  عی همیمت گاز طبیش قیافزا

ن یگزیننهوان جها  نات، امروز انهرژی بهاد بهه   

جدی انرژی گهاز مرهرح شهده اسهت. انهرژی      

 ،دیه ماید بپیه ادی را بایه دی هنوز راه زیخورش

 تههر مههدنی نهههای مههدر سههتمیهرچنههد کههه س

دی را بها  یتوانند انرژی خورش می شوند که می

ک بهه انهرژی بهاد نرضهه کننهد.      یمتی نزدیق

                                      
2. Backstop Technology 
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ن دو نهوع  یه ن است کهه در مهورد ا  یاواقعیت 

ت یانههرژی تنگناهههای برخاسههته از محههدود   

ن نهوع ابزارهها   یه ا هدکنندیع تولیامکانات صنا

ن یه شدن اسبب فشار مازاد تقاضا برای گران

 ست.ها شده ا ینوع انرژ

ابعاد بازار انرژی جهانی بسهیار گسهترده   

دهد که حجهم بهازار    است. برآوردها نشان می

تراوات )ههر تهراوات     15انرژی امروز در حد 

گیگههاوات( اسههت. از نظههر ارزش، ایههن  1000

تریلیههون دالر  6صههنعت سههاالنه متجههاوز از  

کند که رقمهی در حهد    گردش مالی ایجاد می

سهت. بهرآورد   دهم ارزش اقتصاد جهان ا-یک

های خررپذیر بهازار   گذاری گروهی که سرمایه

دهد  دهند، نشان می انرژی جهانی را انجام می

به  2050که حجم بازار انرژی جهان در سال 

 د.یرس تراوات خواهد 30متجاوز از 

ن رونهق  یههای فهاحش به    کی از تاهاوت ی

ههای گذشهته    رو با آنچه در دورهشیانرژی پ

اسههت.  بههازاراس یههمقوجههود داشههته اسههت،  

ننهوان مثهال وقتهی بهازار انهرژی بها بهازار        به

فناوری اطبنات کهه حجمهی در حهد صهدها     

 ه، نکتههشههود مههیسههه یارد دالر دارد، مقایههلیم

ن است که تحوالت بهازار انهرژی   یتوجه اقاب 

بههرخبف بههازار فنههاوری اطبنههات، تحههوالتی  

سههتند. اسههتااده از انههرژی بههاد  ین زااخههتبل

 ،کننهد  نمی جادیای مصرف اری در ابزارهییتغ

ننوان مثال با نوآوری در بازار در حالی که به

د ابزارهای مصهرفی  یفناوری اطبنات، همه با

 ر بدهند.ییز تغیخود را ن

  حجهم بهازار و   یه دلن اوصهاف بهه  یه با ا

توان گات کهه   می ی،یزا نداشتن نام  اختبل

ر، یدپهذ یههای تجد  یسوی انهرژ آوری بهروی

ع انجهام  یار سریتواند بس نمی و سبز نیگزیجا

د ییه ن موضهوع را تأ یه شود. روند گذشته هم ا

جا  ین، بزرگی ابعاد بازار ای. نبوه بر اکند می

هها در   نیگزیری جایپذکه ابتدا رقابت کند می

اثبات برسهد و پهر از   ای بههیبازارهای حاش

رد. یها انجام پهذ  نیگزیجا هجانبآن ورود همه

کم در مورد انرژی ن روندی است که دستیا

 .شود میحاص  از باد در جهان مشاهده 

هههای انههرژی در  یالبتههه برخههی از فنههاور

کننهد.   مهی  ی را فعهال یزات نام  اختبلینها

ننوان مثال وقتی خودروهای برقی به بازار به

نهی  یوارد شود، در همترازی با خودروهای بنز

ی باشهند  یرود که معهادل خودروهها   می انتظار

سنت بخرنهد.   25ن را معادل یر بنزتیکه هر ل

د صهنعت خودروسهازی   یه ن امهر بهدون ترد  یا

سمت سهاخت خودروههای برقهی    جهان را به

 متحول خواهد کرد.

د اغراق نباشد اگهر تصهور شهود کهه     یشا

ستی یبی از سه دگرگونی انرژی، انرژی زیترک

نو سبب شود که صهنعت سهاخت   او فناوری ن



ره 
ما
ش

 و 
جاه
پن

 دو
 

م 
ده
هج
ل 
سا

 
یز
پای

 
13
88

 

 

 

61 

ن یو اشدت دگرگون شود ابزارهای مصرف به

 نام  به محور رونق جهان مبدل بشود.

گهههذاران  هیدر سهههرم جههههان سهههرما 

های اصلی بازار فناوری اطبنات ماننهد   ستون

، 3سهههتم سهههانیکروسیانهههدرکاران مادسهههت

ک و یه اران گوگ ، شرکت جنرال الکترذانگیبن

های ناتی بزرگ جهان،  حتی برخی از شرکت

ن منهابع  یپی، در جههت تهأم  مانند ش  و بی

قات یر و تحقیهای خررپذ یگذار هیسرما برای

ن، یههای دارنههد. بهها وجههود ا ت گسههتردهیههفعال

گروهی از فعاالن بزرگ دولتی صهنعت ناهت،   

ن شهرکت  یتهر    که بهزرگ یموب -مانند اگزون

ن یه طرز مشهکوکی در ا دولتی ناتی است، به

 ب است.یبازار غا

ههای   کنند که شهرکت  می گروهی انتقاد

ر از یدپههذیجدهههای ت یفعههال در بخههش انههرژ

 افهت یههای مهالی سرشهاری در    ها کمک دولت

ن منههابع اثههری یههت ایههکننههد کههه در نها مههی

ن یههت ایههت و ابعههاد فعالیههر بههر ماهیانکارناپههذ

تهر بهه    قیگذارد. نگاهی نمها باقی می شرکت

های  تیکه در تمام فعال دهد میموضوع نشان 

ههای دولهت وجهود     بخش انرژی نام  کمهک 

طور کامه   انرژی به ههای نرضنهیدارد و هز

. بر اساس شود میافت نیدر کنندگان مصرفاز 

های ناتی آمریکهایی سهاالنه    شرکتبرآوردها، 

                                      
3. Sun Microsystems 

میلیارد دالر کمک مالی از  250رقمی در حد 

أت متشک  از ی. هکنند دولت خود دریافت می

رات جهوی در سهازمان   ییه ها در مورد تغ دولت

گروهی از متخصصان را استخدام کهرد   4،مل 

لی یههای فسه   ات بهر سهوخت  یمال هنیدر زم تا

به ق آن بود که ین تحقیا هجیق کنند. نتیتحق

اکسید کربن تولیدشده بایهد  ازای هر تن دی

 ،دیپرداخت نمادالر  50تا  20مالیاتی در حد 

بههی در یترتد بهههیههن گهاز را با یههد ایههرا تولیه ز

عات ناشی از یم ضایعت جبران کرد و ترمیطب

نهه  یشهده هز مشخص اتین گاز در حد مالیا

ای بههرای ارانهههین اوصههاف اگههر یههدارد. بهها ا

ارانه ین ین شود، ایر معیدپذیهای تجد سوخت

ههای   د باشد که به سهوخت یاتی بایدر حد مال

 رد.یگ می لی تعلقیفس

ات بهر  یه ت، مالیای متکی به نقبنیدر دن

ک در یه جاد گهاز کربن یلی و ایهای فس سوخت

ی اسهت  یهها  ن راه ح یترکی از منرقییواقع 

لی یهای فسه  یمندی مسئوالنه از انرژ که بهره

ت بههرق ین وضههعیهه. در اکنههد مههیف یههرا تعر

توانههد حتههی در دشهده از انههرژی بههاد مههی یتول

لی یههای فسه   ههای کنهونی بها سهوخت     متیق

ن یک سهوخت جانشه  یننوان رقابت کند و به

ن یه رد. ایجامعه قرار بگ هتواند مورد استااد می

ههای   یاستگذارید سیباها را  یاستگذارینوع س

                                      
4. IPCC=Intergovernmental Panel on 

Climate Change 
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ای متکی یای محسو  کرد که در دن مسئوالنه

ولهی در   شهود،  مهی گهذاری  هیه ت پایه به نقبن

د آن را یه ر بایا نهاگز یه ت تمهام جوامهع دن  ینها

ای یه ن اسهت کهه در دن  یه رند. امر واقهع ا یبپذ

امروز کشورهای در حال توسعه هم به سهوی  

انهد. حتهی    ر روی آوردهیدپهذ یهای تجد یانرژ

آور  سرسام هنین که با هزیی مانند چیکشورها

ههای بهادی را    روگاهیسازد، ن روگاه یغالی میین

گهر خهود مهورد    یههای د  روگهاه یهم در کنار ن

 استااده قرار داده است.

ن کشور جهان از نظر ی  که دومیدر برز

کا( و در یستی است )بعد از آمریهای ز سوخت

سهتی را  ین صنعت سوخت زیترواقع اقتصادی

 یدرصد سوخت مصهرفی خودروهها   40دارد، 

و  کنهد  مهی ن نوع سوخت فهراهم  یرا از اخود 

درصهد بهرق    15زی کرده اسهت کهه   یربرنامه

عات یدن ضههایکشههور را هههم از محهه  سههوزان 

قهای جنهوبی در   ین کنهد. آفر یچغندر قند تأم

دی از راکتهور اتمهی   یه تبش است کبس جد

د برق بسازد. اگرچه یمن و ساده را برای تولیا

د در شهمار  یطور اکتوان به نمی راکتور ران یا

ن نوع انهرژی  یر نام برد، ایدپذیهای تجد ژیانر

نهده اسهت،   یرآالیدرصهد غ  100  آنکه یدلبه

نههدگی دارد. گههذر از یزان از آالیههتی گریمههاه

ای لی نقرهه یهای فس نصر استااده از سوخت

 انههرژی در تمههام جهههان را هنههدیاسههت کههه آ

ای جهز   د چارهیران هم بدون تردیسازد و ا می

ههای   ید. انهرژ یماین گذر را بپین ندارد که ایا

ههای   های سوخت نیگزیر جایر و سایدپذیتجد

ار خود درآورنهد و  ید بازار را در اختیلی بایفس

 رد.یر است آنها را بپذیجهان ناگز

ن تحوالت در هر صهورت بهه نهوآوری    یا

ههای   شهگاه یهها در آزما  ین نوآوریاز دارد و این

 کشورهای جهان شک  خواهد گرفت.  

 راهکارها -3
قهدری  ابعاد بهازار انهرژی در  جههان بهه    

گهذاران از ههر نهوع،     هیبزرگ است کهه سهرما  

ر در یورز و متعارف، همه نهاگز  ر، نگریخررپذ

حال خود خواهند  های برازندن آن گوشهیتأم

 افت.ی

هههههای اصههههلی    یکههههی از نگرانهههه ی

رنهد  یا ناگزن است کهه آنهه  یکنندگان امصرف

انرژی مورد  هی دولت را در نرضیناکارآ هنیهز

ن امههر نانادالنههه و یههاز جامعههه بپردازنههد. ایههن

د بهه  یه هها با  ن دولتیرمسئوالنه است. بنابرایغ

انهواع   هکنندگان نشان بدهند که نرضمصرف

د یه . باشهود  مهی شکلی کارآمد انجام انرژی به

شهکلی باشهد کهه منهابع     گردش اطبنات به

د کنند ییقاتی مستق  بتوانند تأیتحقنلمی و 

 که:

 انهواع انهرژی    هنرضه  هنیبازار در زم

 ی دارد.یکافی کارآ هاندازبه
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 ریه ههای غ ای از مداخلهچ نشانهیه 

ان یرقابتی و انحصار در نملکرد جر

 نرضه وجود ندارد.

 کنندگان کهم و  انتخا  برای مصرف

ر اسهت و  یپذ ش با سهولت امکانیب

سهتند بهه   یر نیکنندگان ناگز مصرف

ت ادامههه یمصههرف تحههت هههر وضههع

 بدهند.

در جهت بهبود نملکرد بازار الزم اسهت  

 م که: ینان داشته باشیاطم

 هههای ههها و پلههه  یگههذارمههتیق

دفهاع  گذاری نادالنهه و قابه    متیق

 است.

 های پرداخت با ساخت جامعه  روش

 ترابق دارد.

 ت کهافی  یهای مالی از شااف گزارش

 برخوردار است.

 خت ابزارهههای مصههرف ع سههایصههنا

کنند که  می لی را نرضهیانرژی وسا

ی کافی برای مصرف انهرژی  یاز کارآ

کننهههدگان برخوردارنهههد و مصهههرف

ز یتواننههد تمهها  مههی سههادگیبههه

ن یههاسههتانداردهای مصههرف را در ا 

 ص بدهند.ی  تشخیوسا

های شاافی ارائهه   مراجع مستق  گزارش

بها اسهتااده از    کننهدگان  مصهرف که  دهند می

 ی کنند.ین انتخا  را شناسایتوانند بهترآنها ب

ر پاسهخ  ید در موارد زیبا کنندگان مصرف

 مشخص و شاافی داشته باشند:

 ههههای  تین محهههدودیتهههر مههههم

ک یه ر از ییه در تغ کننهدگان  مصرف

گهر  ینوع انرژی مصهرفی بهه نهوع د   

 ست؟یچ

 در بهازار نقشهی    کنندگان مصرفا یآ

تواننهد   مهی  کننهد و  مهی  مؤثر بهازی 

های خود را داشهته    ن انتخایبهتر

 باشند؟

 ر ییه در تغ کننهدگان  مصهرف  هزیانگ

سهت؟  یالگو و نوع انرژی مصرفی چ

مههت؟ خههدمات متاههاوت؟ رفههاه   یق

 شتر؟یب

 ار یهههچهههه نهههوع اطبنهههاتی در اخت

 شهود  مهی گذاشهته   کنندگان مصرف

که بتوانند انتخها  بهتهری داشهته    

 باشند؟

 های اطبناتی مشهود در  تیمحدود

 بازار کدام است؟

  نسههبت بههه  کننههدگان مصههرفنظههر

 ست؟یانواع انرژی چ هروش نرض
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ت یه ر نناید به موارد زیدر طرف نرضه با

 شود:

 کننههدگان ناکارآمههد تهها چههه نرضههه

انههدازه در بخههش نرضههه در بههازار  

انههرژی قههدرت مداخلههه و تسههلط   

 دارند؟

 ه  اصلی تسلط و قدرت مداخلیدال 

 ست؟ین گروه چیا

 ها  حام  هچرا رقابت در بخش نرض

ی یه صوالت مصرف انرژی اجراو مح

 ؟شود مین

 مت نرضه کدام ینوام  اثرگذار بر ق

 است؟

   کننههدگان تهها چههه انههدازه نرضههه

ها و محصهوالت انهرژی نظهر     حام 

را در  کننههههههههدگان مصههههههههرف

هههای خههود مداخلههه  یریههگ میتصههم

 ؟دهند می

ها بر چهه اسهاس مشهخص     متیتااوت ق

ای با اسهتااده   های پله یگذارمتیو ق شود می

 رد؟یپذم منرق صورت میاز کدا

د یه آن برمیین مرالب چنیا هاز مجمون

اسهتگذاری راهبهردی در   یک سیه ران به یکه ا

اسهتگذاری  ین سیه از دارد که ایبخش انرژی ن

هها   دسهت دولهت  تواند بهه  نمی نرف هقاندبه

ونی یسیولی الزم است توسط کم ،ن شودیتدو

مسهههههتق  و متشهههههک  از کارشناسهههههان، 

دگان مردم و حکومت نیاندرکاران و نمادست

ای کهه  ن نکتهه یتهر  ن و ارائه شهود. مههم  یتدو

محور این سیاستگذاری باید باشد، برخهوردی  

بهرداری از انهرژی در کشهور    مسئوالنه با بهره

برخههورد مسههئوالنه در بخههش  اسههت. نبههارت

ات یه را در ادبیه ز ،ب اسهت یه انرژی نبارتی غر

ای  چ اشهاره ید و مصرف انرژی در کشور هیتول

ن معنای نبارت یجود ندارد. با وجود ابه آن و

ت یار روشن و مشخص است و بار مسهئول یبس

 ر است.یدناپذینسلی در آن تردنینسلی و ب

ن یه های انرژی به ا حام  هد مسئوالنیتول

که تولیدکنندگان بابت تولید کمتهر   معناست

از حد استاندارد و نابهینه باید مسئول شمرده 

توانهد در   ت نمین اوصاف وقتی دولیبا اشوند. 

 ،های موجود از هر بشکه ناهت خهام   شگاهیپاال

د کنهد، و  یه ن تولیدرصد بنز 50رقمی در حد 

د یههدرصهد تول  23اسهتاندارد کشهور کمتهر از    

ای کهه در  د بهه انهدازه  یه ن است، دولت بایبنز

ی دارد، ید ناکاها یه ابی بهه اسهتاندارد تول  یدست

کههردن منههابع را بپههردازد.   عیات ضههایههمال

د نس  حاضهر  یات باین مالیدگان اکنن افتیدر

عات یرا ضههایههز ،نههده باشههندیهههای آ و نسهه 

ن ین راستا وقتی بنهز ینسلی است. در همنیب

ی دارد و نسهبت بهه   ینهدگی بهاال  یدی آالیتول

تواند  می نی که از نات خام کشورین بنزیبهتر
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د یه نهدگی تول یری اضافه آالید شود، مقادیتول

ندارد است، ا بازدهی آن کمتر از استای کند می

ر یپهذ تیی مسهئول ین ناکارآید بابت ایدولت با

د را برای جبران یات اسراف در تولیباشد و مال

 د.یان مردم پرداخت نمایز

د ابزارهههای اسههتااده از یههدر بخههش تول

د برخورد مسئوالنه حاکم شهود.  یانرژی هم با

جای اسهتااده  دکنندگان خودرو بهیوقتی تول

خودروهههای  دیههاز دانههش فنههی روز، بههه تول 

و اسهتاندارد   دهنهد  میمی ادامه یهای قد مدل

ار باالتر از یدی بسیسوخت در خودروهای تول

 استاندارد سوخت در خودروهای امروزی باقی

انی یه د بابهت ز یدکنندگان باین تولیماند، ا می

ت خود را یآورند، مسئول می که به جامعه وارد

ات به ازای هر تن اضافی گازهای یرند. مالیبپذ

ن یه استااده از ا هجیشده در نت جادیک ایکربن

د، در یه جای خودروهای نس  جدخودروها به

ابهت از  یند بهه یه واقع حقی است که دولهت با 

ت مشهابهی در  یجانب ملت وص  کنهد. وضهع  

د یه مورد استااده از ابزارهای برقی پرمصرف با

وجههود داشههته باشههد. در بخههش مسههکن،     

ف ری از اتههبیاسههتانداردگذاری بههرای جلههوگ 

اد یتواند با دقت ز می استی است کهیانرژی س

ری شود. گروهی که به ساخت مسهکن و  یگیپ

 هنیپردازند که در آن مصرف به می ساختمانی

د یاتبف خود با هانرژی ناممکن است، به انداز

جاد ابزارههای ناکارآمهد را پرداخهت    یات ایمال

ههای سهنتی ههم     دکنندگان المپیند. تولینما

 راف را بپردازند. ات اسید مالیبا

ای امروز اسناد معهامبت گازههای   یدر دن

ن ابزارههای  یتهر  کی از مهمیک در واقع یکربن

آور انواع انرژی محسو  انیت مصرف زیریمد

ای اسههت کههه لهین ابههزار وسههیهه. اشههود مههی

ک با اسهتااده  یگاز کربن هدکنندیهای تول بنگاه

ک کمتهری  یه ی که گاز کربنیها از آن به بنگاه

 پردازند. می کنند، منابع می دیتول

ت یدر بخهههش مصهههرف ههههم مسهههئول  

درسهت از ابزارهها و    هکننده در استااد مصرف

رد. یه د مهد نظهر قهرار بگ   یه های انرژی با حام 

اشخاصی که خودروهای فرسوده را همچنهان  

ک یه گازههای کربن  هکنند، به انداز می استااده

ات بپردازنهد.  یه د مالیخود با هساالن هدشدیتول

ز بهرای مصهرف   یه آم  اسرافیاز وسااستااده 

ک مورد مشهخص  یانرژی در بخش ساختمان 

ن یات بشود. اید مشمول مالیگر است که باید

ات یه د مشهمول مال یه د بایاسراف در زمان خر

بهر بها    انرژی هلین برای هر نوع وسیشود. بنابرا

ت محصول مشخص یک برچسب وضعینصب 

اتی یه و بر اسهاس شهدت اسهراف، مال    شود می

 .شود میله پرداخت ید آن نوع وسیخربابت 
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 فرجام -4
ران یه پژوهی در مهورد انهرژی در ا  ندهیآ

 ریناپذر را اجتنا یآوری به محورهای زروی

 ند:یب می

ری مسهئوالنه از انهرژی بها    یه گبهره .1

 د و مصرف،یسازی تولنهیهدف به

 های نو، یاستااده از انرژ .2

تهر بها اصهول و     ابی مسهتحکم یوندیپ .3

 ضوابط جهانی.
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