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 2صفحه 

 وضعیت مصرف انرژی در کشور 

کشور ایران به عنوان یکی از غنی ترین منابع انرژی در دنیا، رتبه دهم در مصرف انرژی را در دنیا به خود 

 اختصاص داده است .

 
 1دنیا نمودار میزان مصرف انرژی اولیه در کشورهای 

 

 و ارز خنر حسب بر خلیدا ناخالص تولید سساابر نجها لیهاو ژینرا عرضه تشد شاخص ،2014 لسادر 

 که ستا حالی در ینا. ستا دهبو رالد ارهز ازای به مخا نفت دلمعا تن 14/0 و 19/0 ترتیب به خرید رتقد یبرابر

 ژینرا نهایی فمصر تشد شاخص همچنین. ستا جهانی متوسط ارمقد برابر 4/1 و 7/2 از بیش انیرا در قمر ینا

 نفت دلمعا تن 08/0 و 13/0 ترتیب به خرید رتقد یبرابر و ارز خنر حسب بر خلیدا ناخالص تولید سساابر نجها

 متوسط ارمقد برابر 5/1 و 9/2 از بیش انیرا در قمرین ا که ستا حالی در ینا. ستا دهبو رالد ارهز ازای به مخا

 فمصر متوسط برابر 6/1 نفتی یهاآوردهفر و مخا نفت و 2/6 طبیعیزگا نهایی فمصر نهاسرطبق آمار  .ستا جهانی

. این آمار نشان دهنده مصرف غیر اصولی و یا تجهیزات و فرآیندهای بسیار راندمان پایین در میباشد جهانی نهاسر

 ری،تجا و عمومی ،خانگی ورزی،کشا یبخشها در انیرا ژینرا نهایی فمصر نهاسرباشد. تبدیل انرژی در کشور می

 .ستا جهانی متوسط برابر 5/1 و 7/1، 9/1، 3/3  ترتیب به صنعت و نقل و حمل

                                                   

1 BP Statistical Review of World Energy,June 2017 



 

 

 3صفحه 

 

 عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی 

 

 
 شدت انرژی 

که  (،(4-1شکل ))باشددهد، مصرف انرژی در کشور در حال افزایش میروند مصرف انرژی در کشور نشان می

 .با ادامه این روند، ایران به کشور وارد کننده انرژی تبدیل خواهد شد

 
 روند مصرف انرژی در کشور 
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 وضعیت تولید آالینده ها در کشور 

 راتییغترود.  یکشورها به شمار م یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یازهاین شیپ نیتر یاز اساس یانرژ نیامروزه تام

الزم به  یمصرف و عدم وابستگ ع،یتوز انتقال، د،یتول انیجر ییعالوه بر ضعف در کارا ینیو رشد شهرنش تیجمع

 امینت یهااست که روش دهیمنابع آن گرد یعو مصرف سر یانرژ یتقاضا شیموجب افزا ،مطمئن و پاک یمنابع انرژ

 دیسرعت تمام شدن منابع تجد .باشند یم ستیز طیکننده در آلوده نمودن مح نییخود از عوامل تع یانرژ دیو تول

که وضع  شده است لیدر هزاره سوم تبد ستیز طیو مح یانرژ یها به بحران ها یآلودگ شیو افزا یانرژ ریناپذ

 باشد.المللی سختگیرانه گواه بر این موضوع میقوانین ملی و بین

 یگآلود جادیمختلف مصرف کننده از عوامل موثر درا یدربخش ها یانرژ یاستفاده ازحامل ها و دیتول یچگونگ

 ندهیآال یانتشار گاز ها زانیاساس توجه به م نیهم بر باشد. یم یالمللین ب و یا ،منطقهیمحل اسیدرمق ستیز طیمح

          یزیمناسب را جهت برنامه ر یابزارمختلف   یزمان یدوره ها یآنها ط راتییروند تغ یبررس یو گلخانه ا

ن با دارابود رانیا یاسالم یآورد.جمهور یفراهم م یمصرف انرژ یکاهش آثار وتبعات منف یالزم برا یگذار استیس

ننده مصرف ک یدرگروه کشور ها گریمصرف نامناسب از طرف د دویتول یطرف والگو کینفت وگاز از  میمنابع عظ

        یها وگاز ها ندهیانواع آال دیتول یادامه وضع موجود رشد صعود درصورتقرار گرفته است. درجهان یانرژ

را  یادیز یو اقتصاد یاجتماع یها نهیمواجه وهز یجد یکشور را باچالش و دیبه حد بحران خواهد رس یگلخانه ا

 خواهد کرد. لیبه جامعه تحم

 با ایگلخانه گازهای نخست کننده تولید کشور 10 فهرست آمریکا انرژی اطالعات ژانسآ (5-1شکل )مطابق 

 گاز یزانم بررسی با سازمان این .دارد قرار فهرست این انتهای در ایران که ساخت منتشر را کربن اکسید دی گاز منشا

 میزان و صنایع انواع تمام توسط شده تولید کربن اکسید دی

 زا فهرستی جهان، کشورهای در شده مصرف فسیلی سوخت

 چین که است کرده تهیه جهان کشورهای ترینکننده آلوده

 خود به را فهرست این دهم رتبه ایران و نخست رتبه

 .است داده اختصاص

 دی گاز تن میلیون 471 ساالنه ایران گزارش، این طبق

 فهرست این هشتم جایگاه در و کندمی تولید کربن اکسید

 آب و هوا آلودگی با مرتبط متعدد مشکالت از و دارد قرار

 . بردمی رنج

 

 دهنده دی اکسید کربن انتشارکشور نخست  10 
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  (و مدیریت انرژی )پیمان سامانه پایش یکپارچهشرح خدمات  

یکی از راهکارهای ساده و موثر در کاهش مصرف انرژی که هزینه های اجرایی و بهره برداری زیادی ندارد 

مدیریت انرژی فرایند و زیرفرآیندها و ساختمانها به عنوان مصرف کننده پایش و تولید و پیاده سازی نرم افزار برای 

. عالوه بر تاثیر درصد مصرف انرژی را کاهش دهد 3که طبق تجربیات جهانی می تواند تا  های انرژی می باشد

یجاد دید کامل از نحوه مصرف انرزی در بخشهای مختلف سازمان و همچنین مستقیم در کاهش مصرف انرژی، ا

 فرآیند، این نرم افزار می تواند دید مدیریتی در زمینه شناخت حوزه مصرف کنندگان عمده انرژی را تامین نماید. 

فک این ضمنا در صورت استقرار نظام مدیریت انرژی در سازمان، داشتن نرم افزار مدیریت انرژی جزو الین

 سیستم می باشد که می تواند فرآیند استقرار و نگهداشت استاندارد را به شدت مورد تاثیر قرار دهد. 

 در ادامه بخشهای مختلف سامانه مورد نظر و قابلیتهای آن معرفی می گردد:
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 پیکره بندی و شناخت سازمان 

  فرآیند و زیر فرآیندها، ساختمان ها و تاسیسات تعریف 

 سازمان یت مصرف کنندگان انرژچار فیتعر 

 به همراه کد نت )در صورت وجود( ساتیهر ساختمان و تاس یمصرف کنندگان انرژ صیتخص 

 گاز( -تعریف کنتورهای موجود در سازمان )برق 

 تخصیص کنتورهای موجود به فرایندها، ساختمانها و تاسیسات 

 کاربران سازمان یبرا سامانه یبه منوها یسطح دسترس کاربران سامانه و تعیین فیتعر 

 قابلیت پیگیری تغییرات ایجاد شده در هر یک از مصرف کنندگان هر ساختمان و تاسیسات 

  ،قابلیت دریافت اطالعات کلی عملکرد پرسنل هر ساختمان برای هر ماه در هر سال مانند تعداد پرسنل

 مجموع ساعات کاری، مجموع ساعات اضافه کار، مجموع ساعات مرخصی

  دولتی، مسکونی بیش از -خصوصی، اداری -انتخاب نوع کاربری ساختمان های سازمان )اداریقابلیت

 متر مربع زیر بنا( 1000متر مربع زیر بنا، مسکونی کمتر از  1000

 قابلیت ویرایش اطالعات مربوط به تاسیسات و کاربران متناسب با سطح دسترسی 

 ( اقلیم  7قابلیت انتخاب اقلیم آب و هوای منطقه)آب و هوایی ایران 
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 رصد و پایش مصرف انرژی 

 قابلیت نرمالیزه قبوض: 

اختمان س در این حوزه در بخش فرآیند، تاسیسات و کرد  نهیو هز یمصرف انرژ زانیم یو بررس سهیمقا

هر  یسالها که اطالعات مصرف انرژ ریبا سا سهیدر سال و مقا یانرژ یسازمان جهت حامل ها یها

 یاده مد صیمصرف تخص زانیبر اساس م آنها یشده برا فیتعر یشده و کنتورها ستمیکنتور وارد س

 شود.

 مرجع سایت به اتصال با سرویس وب صورت به قبوض دریافتامکان 

 قبوض( یبرق )صحت سنج یکرد جهت حامل انرژ نهیمصرف و هز زانیم یو بررس سهیمقا
 

 ترسیم خط مبنای انرژی 

   ترسیم خط مبنای انرژی متناسب با اطالعات مصارف انرژی سازمان طی سه سال گذشته

 ساختمان ها سازمان و تأسیساتفرایند، برای 

  قابلیت اصالح خط مبنا در صورت اعمال راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی 

 ترهایاعمال تأثیر عوامل  بر انرژی مصرفی سازمان جهت ترسیم خط مبنای براساس پارام 

 ذیل:

o الگ گرفته شده از  کالیو الکتر کالیمکان یپارامترها یدر صنعت: بر اساس تمام

 ساتیتأس
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o ( در ساختمان: تعداد پرسنل، ساعت کارکرد، روز درجه گرماHDD و روز درجه )

 (CDDسرما )

 رصد مصرف انرژی 

 انحراف از معیار بررسی میزان مصرف انرژی سازمان و مقایسه با خط مبنای انرژی و تعیین میزان

  محاسبه( شاخص عملکرد انرژیSEC ) برای تاسیسات ، فرآیند و ساختمانها و تهیه برچسب انرژی

 نیی)استاندارد تع 14254استاندارد در صورت تعریف )به عنوان مثال برچسب ساختمان بر اساس 

 ( (یادار یساختمان ها یبرچسب انرژ

 محاسبه و تعیین مصرف کنندگان بارز انرژی 

 مصرف کنندگان بارز بر اساس روش پارتو براساس تجهیزات سازمان 

  قبوضمصرف کنندگان بارز بر اساس روش پارتو براساس 

 انرژ یدیتول یها یانرژ یبانیپشت( ر،یدپذیتجد یها یسازمانCHPمقدار مصرف ،)... ،توسط سازمان  ی

 و مقدار فروش به شبکه و محاسبه درآمد حاصل از فروش
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 دهی گزارش  

 

  مدیریت دارایی ها و تجهیزات انرژی بر و یا تولیدکننده انرژی سازمان جهت جلوگیری از هدر رفت

 بودجه، ناشی از عدم مدیریت دارایی ها

  گزارش مصرف کنندگان بارز بر اساس روش پارتو براساس تجهیزات سازمان 

 برق  گزارش مصرف کنندگان بارز بر اساس روش پارتو براساس اطالعات قبوض 

 مدیریت انرژی سازمان بر اساس سیاست های خرد و کالن سازمان در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی 

  ترسیم نمودار میزان پیشرفت پروژه های بهینه سازی، مقایسه با نمودار برنامه ریزی شده، تعیین میزان

 انحراف از هدف

 صرف شده و درصد و مبلغ صرفه  گزارش اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی، میزان بودجه

 جویی حاصل شده

   قابلیت درگاه اکسل جهت ورود اطالعات قبوض، معرفی کنتورها، اطالعات پرسنلی، تولیدات انرژی

 (، الگ اطالعات تاسیسات سازمانCHP)بادی، خورشیدی، دیزل و 

   های دیگرگزارش گیری از عملکرد پرسنل هر ساختمان و مقایسه آن با ساختمان ها و سال 

  قابلیت تنظیم نحوه نمایش نمودارها در سامانه 
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 ( گزارش ساز تهیه شاخص عملکرد انرژیSEC  برای تاسیسات با قابلیت تهیه، ذخیره سازی و ویرایش )

فرمول شاخص مصرف انرژی براساس پارامترهای الگ گرفته شده از تاسیسات و اطالعات قبوض 

 یتوسط مدیر مربوطه و تهیه گزارش نهای

 

 سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد 

 پشتیبانی از  نظام مدیریت انرژی شامل 

 بارگذاری، مشاهده و پرینت فرم های اسکن شده سازمان 

 تعریف دستورالعمل های مربوط به هر فرآیند 

 قابلیت تعریف خط مشی انرژی 

 هداف کالن و تخصیص آن به بندهای خط مشیا 

  بندهای اهداف کالناهداف خرد و تخصیص آن به 

 پروژه های بهینه سازی و تخصیص آن به بندهای اهداف خرد 

  به بندهای اهداف خرد سازمان و تخصیص آنسایر پروژه های 
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