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جامعه آماري . ي صورت گرفتدر اقتصاد مقاومت) نفتي فرآورده هاي( يدر مصرف انرژ ييصرفه جو يشاخص ها يبند يتو اولو ييشناساپژوهش حاضر با هدف 
 نفر به روش نمونه 56، تعداد نفتي استان مازندران تشكيل مي دهند كه از اين ميان فرآورده هايپخش ملي اين پژوهش را كليه مديران و متخصصان شركت 

توجه به بازيافت مواد و در بهينه سازي مصرف انرژي ،  )R&D(گسترش تحقيق و توسعه  ،بر اساس نتايج پژوهش. در دسترس و هدفمند انتخاب شدند گيري
بكارگيري تكنولوژي كاهنده و يا جايگزين در صرفه انرژي و   در حوزهاقتصادي، استاندارد سازي  كاراي ، اتخاذ سياست هاي قوانين كنترل مصرف وضعانرژي ، 

 يتكنولوژ ي، بكارگيريكنترل مصرف انرژ ينوضع قوانشاخص هاي در اين ميان به ترتيب  .نفتي دراقتصاد مقاومتي موثر است فرآورده هايجويي مصرف 
  . از بيشترين اهميت برخوردارند) نفتي فرآورده هاي(رژي ي در صرفه جويي مصرف انساز و  فرهنگتحقيق و توسعه اشاعه بخش يگزين، جا ياكاهنده و 

  
  نفتي؛ اقتصاد مقاومتي فرآورده هايصرفه جويي؛  انرژي؛  :كلمات كليدي

  

  مقدمه. 1
  

 ينظهور چن. اخت و به مبارزه با آن پرد نداشت با قطب قدرت استكبار را يسازگار يشد كه بنا يدارپد يادر دن يديحكومت جد ي،با ظهور انقالب اسالم      
 مبارزه با انقالب هبا تمام قوا ب ياست، موجب شد كه نظام استكبار جهان ياربس يتاهم يدارا ژئوپليتيكي و يكه از لحاظ اقتصاد يانهدرمنطقه خاورم يحكومت
در سال  يژهعرصه ها كه به و يناز ا يكي. شد يدهكش ديگر يتهاجمات به عرصه ها ي،نظام يه هايناستكبار در زم يروزيجنگ و عدم پ يافتن يانبا پا. برخيزد

 يدر عرصه ها يسازالگو و يپرداز يهو نظر يمكلف به نوآور يرانا يانقالب اسالم بنابراين، است ياقتصاد عرصه با تهاجمات گسترده همراه بوده، يراخ يها
  .]1[ است  aياقتصاد مقاومت يممفاه ينازا يكي. است هاييالگو ينچن يازمندرا برپا كند ن يزيكه علم استكبارست يهركشور. است ياقتصاد يدجد
كشور مطرح شد و پس از آن  ينانكارآفر از يبا جمع يداردر د يمقام معظم رهبر ياز سو 1389در سال  يرانا در بار يناول يبرا ياصطالح اقتصاد مقاومت     

 در. است يگرد يكشورها يمقاومت در برابر توطئه ها و برنامه ها و يآمادگ يقاومتاقتصاد م. قرار گرفت يشانا يدمورد تأك متعددي يها يدر سخنران يزن
در . به فرصت خواهد بود تحريم يدكننده تهد يلتنها تبد ي،اساس اقتصاد مقاومت ينبرا. باشد نمي آن كشور مجاز يالملل برا ينكه تجارت و تعامالت ب يطيشرا

. گردد يم يدبر نظرات رهبر معظم انقالب تأك يانم اين دارند، كه در يدتأك يا هبر جنب يكوجود دارد كه هر يفمختل تعاريف نظرات و يخصوص اقتصاد مقاومت
 يبهم آس و در آن محفوظ بماند يباشد كه هم روند روبه رشد اقتصاد داشته يآن است كه كشور اقتصاد ياقتصادمقاومت يانقالب معنا معظم به نظر رهبر

و  يندبب يبخواهد بود، كمتر آس مختلف يو به شكل ها يشگيدشمنان كه هم يكه در مقابل ترفندها باشد يبه نحو يوضع اقتصاد نييع. را كاهش دهد يريپذ
  .]2[ كند يدااختالل پ

 انه گذاشته شد، هرگ هس يعهده قوا بر يفيكه در آن، وظا 1392ماه سال  بهمن در يتوسط مقام معظم رهبر مقاومتي اقتصاد يكل يها ياستدر پي ابالغ س    

  .]3[ هستند زمينه ينمشخصي در ا ي ه برنامهيبه ارا ملزم آنها ي هيرمجموعز ياز قوا و واحدها يك
مخزن نفتي و گازي در كشور  330 بر اساس آمارهاي موجود در حال حاضر. يكي از حوزه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي، صرفه جويي در مصرف انرژي است    

مقدار كل هيدروكربور . است افتهي يشميليارد بشكه افزا 85كشور حدود  مي ايران برآورد ذخاير هيدروكربورالاس لهاي پس از پيروزي انقالبسادارد و در  وجود
بشكه  ميليارد 3/162تا  58/154 ينب 1391ابتداي سال  تا يرانفالت قاره ا يو آبها ياصل سرزمين قابل استحصال در )يعيخام طب تاز جمله نف( مايع باقيمانده

 9پااليشي نفت خام در  رمكعب و ظرفيتتريلون مت 62/33 يزن 1391 قابل استحصال كشور تا ابتداي سال )تر سنگين و  C5تا C1(و باقيمانده گاز طبيعي
 هزار كيلومتر 14روستايي و  مختلف شهري و كيلومتر خط لوله انتقال گاز شامل بخش هاي هزار 250. هزار بشكه است 800ميليون و  پااليشگاه كشور يك

به طور مثال . ايجاد كرده است تأثيرگذارترين كشورهاي منطقه خاورميانه از انتقال انرژي را در يكي از بزرگترين و اي هاي نفتي، شبكه خطوط انتقال فرآورده
 نشان و با دانش و مهارت ايراني حفر شده كه خود ها يرانههاي نفت و گاز توسط ايهزار متر چا 453ميليون و  7مي الاز پيروزي انقالب اس سال پس 33در 

 4از  بيش خام كشور تمچنين ظرفيت توليد نفه  .است يمهارت داخل به از مخازن نفتي و گازي با اتكا يددر تول ايراني هاي متخصصان دهنده سطح توا نمندي

 

 
a -Resistive Economy 



 

 

رتبه نخست جهان در ذخاير  ايران در حال حاضر. ابدي يشبشكه افزا يليونم يكاز  يشب ساله پنجم توسعه 5پايان برنامه  تا يدكه با بشكه در روز است يليونم
  .]4[ باشد يندهبيست سال آ در اقتصادي مولد و پررونق در حوزه نفت و گاز بخش تواند نويد يرا داراست و همين ظرفيت م توامان نفت و گاز

حال در  يندر ع يشود ول قلمداد اقتصادي يشرفتدار پ يشاخص معن يكت تا حدي به عنوان اگر چه ممكن اس يراندر ا يهاي نفت مصرف فرآورده يشافزا
 ينهبوده و هز يندر مصرف آن ها مشكل آفر يهرو يندارند، رشد ب داخلي ناخالص يددر تول يمداشته و مشاركت مستق يكه عمدتاً جنبه مصرف يفرآورده هايمورد 

به شدت  يهاي صنعت از فرآورده يتقاضا براي بعض ينيتوسعه اقتصادي و گسترش شهرنش درفرآيند. گذارندي اد مبر دوش اقتص يبزرگ يهاي اقتصادي و مال
در حال  اقتصادهاي كنندگان در مورد توجه مصرف يندفرآ ينهستند كه در ا ييبطور خاص از كاالها ينبطور عام و بنز يهاي نفت فرآورده .يابد يم يشافزا

حمل ونقل و  ياو  يداتتوسعه تول يانو در جر ي داشتهكاربرد صنعت ياديمثل نفت گاز و نفت كوره تا حدود ز ياز اقالم سوختهاي نفت يبعض. باشند يتوسعه م
آمد در يشبوده و تقاضا براي آن با افزا ينانمورد مصرف شهرنش ياديتا حدود ز كه است ييها از جمله سوخت ينبنز يول. يرندگ يباربري مورد استفاده قرار م

  . ]5[ يابد يم يشبه شدت افزا يانهگرا شهروندان و رواج الگوهاي مصرف رفاه يپول
كوره و گازمايع  سوخت مايع شامل بنزين، نفت سفيد ، نفتگاز، نفت ميليون ليتر 251ميليون مترمكعب گازطبيعي و  415بطور متوسط روزانه  1392در سال    

چنين ميزاني از مصرف انرژي . مصرف رسيده است ميليارد دالر در كشور به 150م در روز به ارزش ساليانه بالغ بر هزار بشكه معادل نفت خا 4200جمعا معادل 
ايجاد كرده است، كه اگر همين روند بي  مطابقت نداشته و روند رو به تزايد مصرف نگراني شديدي را درخصوص مصرف انرژي با هيچ يك از شاخصهاي اقتصادي

  .]6[ وجود خواهد آورد هاي مختلف براي كشور به هاي جدي را در زمينه شصحيح مديريت و مهار نگردد چال ريع تر با برنامه ريزيرويه مصرف هرچه س
در واقع اين صورت گرفت،  يدر اقتصاد مقاومت) نفتي فرآورده هاي( يدر مصرف انرژ ييصرفه جو يشاخص ها يبند يتو اولو ييشناساپژوهش حاضر با هدف 

  : ه دنبال يافتن پاسخ سواالت زير استپژوهش ب
 در اقتصاد مقاومتي نقش دارند؟) نفتي فرآورده هاي(چه شاخص هايي در صرفه جويي مصرف انرژي  -1

  در اقتصاد مقاومتي چقدر است؟) نفتي فرآورده هاي(ميزان اهميت هر يك از شاخص ها در صرفه جويي مصرف انرژي   -2
  

 

  تحقيقروش . 2
      cيباشد، از نوع اكتشاف يمدون م ياست؛ و از آنجا كه به دنبال تدوين چارچوب bياستفاده در پژوهش حاضر از جنبه هدف، كاربرد روش تحقيق مورد     

از  ، بوده است كه) نفر 65( استان مازندران ينفت فرآورده هايپخش  يشركت ملكاركنان دانشي ان و مديركليه حاضر شامل  يقدر تحق يآمار جامعه. باشد يم
 يريپژوهش از روش نمونه گ اينروشهاي متعددي براي نمونه گيري وجود دارد كه در . نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند 56اين ميان تعداد 

  . و اولويت انتخاب مربوط به افراد داراي تخصص و تجربه باالتر بوده است استفاده شده است انتخابي و هدفمند
 

  اي پژوهشمراحل اجر . 1.2
 : كرد يانگونه ب ينتوان به صورت خالصه ا يرا م يقتحق ياجرا مراحل

 يدر مصرف انرژ ييصرفه جو يشاخص هامعتبر،  يداده ا يها يگاهاز پا ادبيات پژوهشمرحله با مرور  يندر ا:  dيهاول يشاخص ها يينو تع ياتمرور ادب  .1.1.2
 . يداج گرداستخر يدر اقتصاد مقاومت) نفتي فرآورده هاي(

بدان اشاره شده است  يكه در مقاالت كمتر ييو شاخص ها مورد بررسي قرار گرفتشده  ييشناسا يمرحله شاخص ها ينادر : شاخص ها يهاول يشپاال . 2.1.2
    حذف يستند،مناسب ن وني كشوروضعيت كن يتوان ثابت كرد كه برا يم يدارند و بر اساس خبرگن يتموضوع يقاتتحق) ... و  كشور، منطقه( يمكان يطو در شرا

 . شود يم

. شد يهاز شاخص ها ته يفهرست پژوهش و پااليش اوليه،  ياتمرور ادب يجتان يمرحله، از جمع بند يندر ا: از خبرگان ينظر سنج يپرسشنامه برا يهته  .3.1.2
 درخواست شد افراد ينو از ا گرفتقرار ) استان مازندران ينفت فرآورده هايپخش  يشركت مل متخصصانان و مدير(خبرگان  يارفهرست مجددا در اخت ينا

 يينتع  5تا  1از اعداد  يكيبا  يدر اقتصاد مقاومت) فرآورده هاي نفتي( يدر مصرف انرژ ييصرفه جو يشاخص هاعوامل را  بعنوان  ينا) رتبه( يتدرجه اهم
 .كنند

) سوخت( يدر مصرف انرژ ييصرفه جو يشاخص ها در خصوص ميزان اهميت يقتحق ينا جامعه خبرگان هدفنگرش هاي : نظر خبرگان يجمع آور  .4.1.2
 .دريافت و به نرم افزار اكسل وارد شد يدر اقتصاد مقاومت

  .استفاده شد eشده از روش آلفاي كرونباخ يلپرسشنامه هاي تكم )ياييپا(ميزان پايداري دروني به منظور سنجش : پرسشنامه ياييپا يبررس  .5.1.2

 

 
b -Applied research 
c -Exploratory research 
d -Basic indicators 
e - Cronbach's alpha 



 

 

 .يينپا يتاهم ةو حذف عوامل با درج يدر اقتصاد مقاومت) سوخت( يدر مصرف انرژ ييصرفه جو يشاخص ها يرتبه بند  .6.1.2

بر اساس  يدر اقتصاد مقاومت) سوخت( يدر مصرف انرژ ييصرفه جو يشاخص ها يديعوامل كل يكرت،ل يفها بر اساس ط ينهسازي گز يپس از كم . 7.1.2
 .شوند يحذف م كم اهميتبه بندي شده و عوامل رت يازامت يانگينم

 . شده است يهشده ته ييبر اساس رتبه شناسا يينها يفهرست شاخص ها يتدر نها: ييفهرست شاخص هاي نها يهته  .8.1.2

   نرم افزار ها  با استفاده از تجزيه و تحليل داده همچنين. اسميرنوف استفاده شد -بررسي و آزمون نرمال بودن توزيع داده ها از آزمون كولموگروف جهت
SPSS 18   آزمون آماري تي تك نمونه اي وf يدمنآزمون فر وg  انجام گرفته است .  

  
  يافته هاي تحقيق. 3
 

  يهاول يشاخص ها يينو تع پژوهش ياتمرور ادب. 1.3
فعاليت ها در نشان داد كه اهم  پاسيفيك و آسيا منطقه درانرژي  جويي صرفه اقدامات و ها سياست همچنين مرور ادبيات  پژوهش و نتايح ساير محققان و

، ارتباط صنعت و دانشگاهي، مصرف انرژ يساز ينهبه يو پژوهش در راستا يقتوسعه تحقصرفه جويي انرژي و به طور اخص نفت و گاز مي تواند شامل  راستاي
تعيين استانداردهاي ، يه گذاري براي منابع انرژي در كوتاه مدت و دراز مدتتحقيق اقتصادي، تحليل، پيش بيني و توسعه سياستهاي عرضه و تقاضا و سرما

نظارت و كنترل بر رعايت ، ...بخش ساختمان، حمل و نقل، صنعت و  يمقررات برا ي، وضعبازيافت از تلفات حرارت ، تقويتمواد يافتاز صنعت باز ، حمايتانرژي 
 ، ارائهقيمت گذاري انرژي، در كنترل انتشار آلودگي براي وسائل نقليه و صنايع يرانهسخت گ ينقوان اعمال يست،ز يطحفاظت از مح ، اجراي قانوناستانداردها
از  يحفرهنگ استفاده صح ي، رواجكاهش مصرف انرژ ينهدر زم يبخش ها ياتيمال ي، معافيتكاهش مصرف انرژ ينهفعال در زم يبه شركت ها يالتوام و تسه

 يآوردن شركت ها ، بوجودتوليد فيلم و ديگر كارهاي تبليغاتي، صرفه جويي انرژي يها ترويج تكنولوژي بر پايهمايشگاه كارگاهي سمينار و ن ي، برگزاريانرژ
، ساختمان يو كاهش مصرف انرژ يلو كاهش مصرف كردن بنزين در اتومب يعموم يهنقل يلهمردم در چگونگي استفاده از وس آگاه سازيي، خدمات مشاوره ا

تقويت مسائل انرژي در كتابهاي ، مديران انرژي يآموزش و تحصيل برا ي، برنامهفعال  در بخش كاهش مصرف انرژ) NGO( يردولتيغ يكل هاتش تقويت
 ييراكا ، استانداردبخش صنعت يبرا يانرژ ييكارا ، استاندارد)نمايشگاه و تجربه(كيل پارك انرژي تش، عمومي از طريق رسانه هاي عمومي آگاه سازيدرسي و 

پروژه عايق كاري و دوجداره كردن شيشه پنجره ها براي كليه ي، منطقه ا يشگرما يستمس ، اشاعهتعيين حداقل مصرف و هدف گذاريي، لوازم خانگ يبرا يانرژ
 يكردوري با رواود فنجامع بهينه سازي صنعت جهت بهب يكي، طرحالكتر ياز دوچرخه ها ، استفادهسيستم حمل و نقل عمومي يزوتجه ، گسترشمنازل موجود

 ي، بهينهبا استفاده از تكنولوژ... و  يحمل و نقل ، خانگ ي،صنعت يمصرف سوخت در بخش ها يساز يدشونده، بهينهاز منابع تجد ي، استفادهكاهش مصرف انرژ
 يندر تدو ي، مشاركتانرژ يريتدر حوزه مد يالملل ينب تيااز دانش و تجرب ، استفاده...)و  يكاتومات ياستفاده از نازلها(كردن كيفيت سوختها و نحوه توزيع آنها 

  .) 1 جدول(ي صرفه جويي انرژي باشد الملل ينب يها و  استانداردها ياستس
 ، يكنترل مصرف انرژ ينقوان وضع - 3،  در مواد ييو صرفه جو يافتباز  - R&D(  ،2(اشاعه بخش  - 1: بخش شامل 8بر اين اساس شاخص هاي پژوهش به 

تفكيك  يالملل ينب هاي يهمكار اشاعه - 8، يگزينجا ياكاهنده و  يتكنولوژ بكارگيري -7، يساز استاندارد - 6،  يساز فرهنگ -5،  ياقتصاد يها تسياس -4
         )ننفتي استان مازندرا فرآورده هايپخش ملي شركت مديران و متخصصان (و بر اين اساس پرسشنامه اي تدوين و در اختيار خبرگان  ، )1 جدول( شد

 . قرار گرفت

 

  
  يهاول يشاخص ها يينو تع پژوهش ياتمرور ادب .1جدول 

يف
رد

  
    كشور  شاخص

  پژوهش ها

وع 
ن

ص
شاخ

  

  سياست ها و  برنامه هاي صرفه جويي انرژي
ران  )نفت و گاز( 

اي
ره   

ك

زي
مال

ين  
چ

زي  
دون

ان
لند  

يوز
ن

لند  
تاي

ين  
ليپ

في
  

پن
ژا

  

1  

  
  

اشاعه 
بخش 

)R&D(  

ق و پژوهش در راستاي بهينه سازي توسعه تحقي
  مصرف انرژي 

              ]7[  ،]8[  ،]9[  

  ]9[،  ]8[                    ارتباط صنعت و دانشگاه
 توسعه و بيني پيش تحليل، اقتصادي، تحقيق

 براي گذاري سرمايه و تقاضا و عرضه سياستهاي
                  ]9[  

 

 
f - One Sample t Test 
g -  Friedman test 



 

 

 مدتدرازوكوتاه مدت در انرژي منابع
  ]9[،  ]8[،  ]7[                     انرژي تانداردهاياس تعيين

2  

بازيافت و 
صرفه 

جويي در 
  مواد

  ]9[                    حمايت از صنعت بازيافت مواد
  ]10[،  ]9[                    حرارتي تلفات از بازيافت تقويت

3  

وضع 
قوانين 
كنترل 
مصرف 
  انرژي

براي بخش ساختمان، حمل و نقل،  وضع مقررات
  ...صنعت و 

                  ]7[  ،]8[  ،]9[  

  ]9[،  ]8[                    استانداردها نظارت و كنترل بر رعايت
  ]9[                    قانون حفاظت از محيط زيست

 آلودگي انتشار اعمال قوانين سخت گيرانه در كنترل
  صنايع و نقليه وسائل براي

                  ]9[  

4  

  
سياست 

هاي 
  اقتصادي

  ]9[،  ]11[                انرژي گذاري قيمت
ارائه وام و تسهيالت به شركت هاي فعال در زمينه 

  كاهش مصرف انرژي
                  ]7[  ،]8[  ،]9[  

معافيت مالياتي بخش هاي در زمينه كاهش مصرف 
  انرژي

                  ]9[  

5  
  

فرهنگ 
  سازي

  ]9[،  ]8[ ،  ]7[                    رواج فرهنگ استفاده صحيح از انرژي
 يهبريا كارگاهيهاي  نمايشگاه و هاسمينار برگزاري
  انرژي جويي صرفه يتكنولوژيها ترويج

                  ]9[  

]9[                    تبليغاتي كارهاي ديگر و فيلم توليد  

]9[                    بوجود آوردن شركت هاي خدمات مشاوره اي  

چگونگي استفاده از وسيله  در مردم آگاه سازي
ين در بنز كردن مصرف كاهش نقليه عمومي و

  اتومبيل و كاهش مصرف انرژي ساختمان

                  ]7[  ،]12[  ،]8[  

در   فعال) NGO(تقويت تشكل هاي غيردولتي 
  بخش كاهش مصرف انرژي

                  ]9[  

]9[                    انرژي مديران براي تحصيل و آموزش برنامه  

آگاه  و درسي كتابهاي در انرژي مسائل تقويت
 هاي عموميرسانهيقطر از عمومي سازي

                  ]7[  ،]8[  

  ]9[                    )تجربه و نمايشگاه( انرژي پارك شكيل
6  

  
  

استاندارد 
  سازي

  ]9[،  ]8[،  ]7[                    استاندارد كارايي انرژي براي بخش صنعت
  ]9[،  ]8[،  ]7[                    استاندارد كارايي انرژي براي لوازم خانگي

  ]9[،  ]8[                    گذاري هدف و رفمص حداقل تعيين

7  

  
  

بكارگيري 
تكنولوژي 
كاهنده و 

يا 
  جايگزين

  ]9[                    اشاعه سيستم گرمايش منطقه اي
 ها پنجره شيشه كردن دوجداره و كاري عايق پروژه
 موجود منازل كليه براي

                  ]7[  ،]12[  ،]8[  ،]9[  

  ]9[،  ]13[ ،  ]8[ ، ]7[                    يعموم نقل و حمل سيستم گسترش وتجهيز

  ]9[،  ]7[،  ]5[                    استفاده از دوچرخه هاي الكتريكي
فنĤوري  بهبود صنعت جهت سازي بهينه جامع طرح

 با رويكرد كاهش مصرف انرژي
                  ]7[  ،]13[  ،]9[  

،  ]13[ ،  ]8[،  ]12[،  ]7[                    استفاده از منابع تجديدشونده
]9[  

بهينه سازي مصرف سوخت در بخش هاي صنعتي، 
  با استفاده از تكنولوژي ... حمل و نقل ، خانگي و 

                  ]7[  ،]8[  ،]9[  

آنها  توزيع نحوه و سوختها كيفيت كردن بهينه
  ...)استفاده از نازلهاي اتوماتيك و (

                  ]7[  ،]8[  ،]9[  



 

 

8  

اشاعه 
 همكاري

هاي بين 
  ليالمل

استفاده از دانش و تجربيات بين المللي در حوزه 
  مديريت انرژي

                  ]7[  ،]9[  

 بين استانداردهاي تدوين سياست ها و  در مشاركت
  المللي

                  ]9[  

  
  و تدوين پرسشنامه نهايي پااليش گويه ها و شاخص ها  .2.3

بر اين . گويه هاي استخراجي مورد تاييد قرار گرفت 34گويه از  30نهايتا رد بررسي قرار گرفت و شاخص ها و گويه هاي اوليه توسط خبرگان مواعتبار روايي 
تدوين شده و مجدداً جهت تعيين ميزان اهميت و رتبه )) 5(به خيلي زياد ) 1(خيلي كم (تايي ليكرت با درجه اهميت  5اساس پرسشنامه نهايي بر اساس طيف 

  :نحوه امتياز دهي به سواالت با توجه به جدول ذيل شماره گذاري شده است . يار خبرگان قرار گرفتبندي گويه ها و شاخص ها در اخت
گزينه هاي پاسخ و امتيازات آنها .2جدول   

5 4 3 2 1 
زياد خيلي زياد متوسط كم  خيلي كم

  
  كرونباخ  آلفاي ضريب  .3.3

در اين تحقيق .است استفاده قابل نيز ليكرت اي گزينه 5  طيف مانند چندارزشي هاي گزينه براي بلكه ، ارزشي دو هاي گزينه براي تنها نه كرونباخ آلفاي روش
محاسبه نموده است كه  محقق جداگانه ضريب آلفاي كرونباخ را براي هر كدام از فاكتور ها محاسبه نموده و در پايان ضريب آلفاي كرونباخ را براي تمام فاكتورها

 .»ابزار مورد نظر از پايايي خوبي برخوردار است « :  مده مي توان ادعا نمود كهبا توجه به اعداد بدست آ

تناظر سواالت تحقيق با ضرايب آلفاي كرونباخ .3جدول   

 ضريب آلفا حجم نمونه متغير نوع آزمون

 آلفاي كرونباخ

 (R&D) 744/0 3    اشاعه بخش   
863/0 2 بازيافت و صرفه جويي در مواد  

كنترل مصرف انرژيوضع قوانين   4 803/0  
778/0 3 سياست هاي اقتصادي  

805/0 8 فرهنگ سازي  

908/0 3 استاندارد سازي  
712/0 6 بكارگيري تكنولوژي كاهنده و يا جايگزين  

هاي بين المللي اشاعه همكاري  1 863/0  
936/0 30 كلي  

 

   تجزيه و تحليل سواالت تحقيق .4.3

  )اسميرنوف - آزمون كولموكروف(دن توزيع داده ها آزمون نرمال بو. 1.4.3

   : آمده است 4اسميرنوف استفاده شده كه نتايج حاصله در جدول شماره -جهت بررسي و آزمون نرمال بودن توزيع داده ها از آزمون كولموكروف
  :فرض آماري

H0  :هاي مربوط به هر يك از متغيرها نرمال است  توزيع داده.  

H1  :هاي مربوط به هر يك از متغيرها نرمال نيست هتوزيع داد.   

 

  تجزيه و تحليل نرمال بودن توزيع به تفكيك متغيرها .4جدول 

 سطح معناداري حجم نمونه شاخص ها

 (R&D) 982/0 3     اشاعه بخش   

H 0:sig≥ 0.05 
H 1:sig≤ 0.05 



 

 

343/0 2 بازيافت و صرفه جويي در مواد  
122/0 4 وضع قوانين كنترل مصرف انرژي  

323/0 3 سياست هاي اقتصادي  
096/0 8 فرهنگ سازي  

609/0 3 استاندارد سازي  
345/0 6 بكارگيري تكنولوژي كاهنده و يا جايگزين  

897/0 1 اشاعه همكاريهاي بين المللي  
104/0 30 كلي  

 

بنابراين اگر . كنيم تست مي% 5خطاي ها نرمال است را در سطح  فرض صفر مبتني بر اينكه توزيع داده ،ها  هنگام بررسي نرمال بودن دادهمطابق جدول فوق 
به عبارت ديگر . بدست آيد، در اين صورت دليلي براي رد فرض صفر مبتني بر اينكه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت 05/0آماره آزمون بزرگتر مساوي 

      شاخص مورد نظر نرمال 9توزيع داده ها در « :  نمود كهعا توان اد مي لذا فرض صفر مورد تاييد و فرض يك رد مي گردد و ها نرمال خواهد بود توزيع داده
به اين منظور براي سنجش فرضيات  .با توجه به نرمال بودن داده ها براي تحليل داده هاي اين تحقيق مي توان از آزمون هاي پارامتري استفاده نمود .»مي باشد

  . استفاده شد Tپژوهش از آزمون 
  شاخص هاميانگين . 5جدول 

 

 

 N Mean شاخص ها
(R&D) اشاعه بخش   

56 
4.0111 

 3.7602 56 بازيافت و صرفه جويي در مواد

 4.5669 56 وضع قوانين كنترل مصرف انرژي

 3.1022 56 سياست هاي اقتصادي

 3.9008 56 فرهنگ سازي

 3.5401 56 استاندارد سازي

 4.0332 56 بكارگيري تكنولوژي كاهنده و يا جايگزين

كاريهاي بين المللياشاعه هم  56 3.0669 

 كلي
56 

3.7476 

 T     نتيجه آزمون
 
 

 شاخص ها

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Differen

ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

(R&D) اشاعه بخش   .208 55 .000 .00763 .0655 .0808 

جويي در موادبازيافت و صرفه   1.293 55 .000 .06690 .0363 .1701 

 0700. 2328. 15141. 000. 55 3.710 وضع قوانين كنترل مصرف انرژي



 

 

 يريبكارگوضع قوانين كنترل مصرف انرژي، بر اساس يافته هاي پژوهش شاخص هاي . نشان داده شده است 5ميانگين شاخص هاي پژوهش در جدول 
  . بيشترين ميانگين را داشته اند به ترتيب (R&D) اشاعه بخشيگزين و  جا ياكاهنده و  يوژتكنول

  
  

  آزمون فرضيه هاي پژوهش. 2.4.3
  نتايج آزمون فرضيات پژوهش . 6جدول   

 
H1: µ  ٣   

Ho: µ  ٣ 

كمتر مي باشد و اين به اين معني است كه مقادير ميانگين اختالف  05/0آمده از مقدار بدست    sigگردد، مقادير مي مشاهده فوق جدول در كه طوري همان
 نگرش بودن دهنده مثبت  هستند نشان 3 نظري كه  همگي بيشتر ازميانگين شده محاسبه دارند و با توجه به مقادير ميانگين 3معني داري با مقدار عدد 

  : »فرضيه هاي تحقيق تاييد مي گردد « :يعني باشد مي تحقيق به فرضيه نسبت توصيفي لحاظ از ها آزمودني
1. )R&D(  صرفه جويي مصرف انرژي  در در حوزه مديرت انرژي)در اقتصاد مقاومتي موثر است) نفتي فرآورده هاي. 

 .دراقتصادمقاومتي موثر است) نفتي فرآورده هاي(صرفه جويي مصرف انرژي در توجه به  بازيافت وصرفه جويي درمواد  .2

 .در اقتصاد مقاومتي موثر است) نفتي فرآورده هاي(صرفه جويي مصرف انرژي  وضع قوانين كنترل مصرف انرژي در .3

 .در اقتصاد مقاومتي موثر است) نفتي فرآورده هاي(صرفه جويي مصرف انرژي  درسياست هاي اقتصادي  .4

 .ومتي موثر استدر اقتصاد مقا) نفتي فرآورده هاي(صرفه جويي مصرف انرژي  در فرهنگ سازي .5

 .در اقتصاد مقاومتي موثر است ) نفتي فرآورده هاي(صرفه جويي مصرف انرژي  دراستاندارد سازي كارايي انرژي  .6

 .دراقتصاد مقاومتي موثر است  )نفتي فرآورده هاي(صرفه جويي مصرف انرژي در بكارگيري تكنولوژي كاهنده و يا جايگزين  .7

  .دراقتصاد مقاومتي موثر است )نفتي فرآورده هاي(رفه جويي مصرف انرژي صدر  اشاعه همكاريهاي بين المللي  .8
  در اقتصاد مقاومتي) نفتي فرآورده هاي( رتبه بندي عوامل موثر بر صرفه جويي انرژي . 3.4.3

  در اقتصاد مقاومتي) نفتي فرآورده هاي( موثر بر صرفه جويي انرژي شاخص هايرتبه بندي  .1.3.4.3
  . استفاده شده است آزمون فريد مناخص ها و گويه هاي پژوهش از  براي رتبه بندي ش

  :فرض آماري

H   .در اقتصاد مقاومتي متفاوت نيست) نفتي فرآورده هاي(رتبه بندي عوامل موثر بر صرفه جويي انرژي  0

H 1

  .در اقتصاد مقاومتي متفاوت است) نفتي رده هايفرآو( رتبه بندي عوامل موثر بر صرفه جويي انرژي  

  
  

  تجزيه و تحليل  فريدمن .7جدول 

  نوع
  درجه  حجم نمونه  آزمون

 آزادي
  سطح

 Chi-Square معناداري

  49/26  000/0  7  56  فريدمن

  
) df=7( با درجه آزادي) = 5(% يري و خطاي اندازه گ) 95(%در سطح اطمينان  ،محاسبه شده Sig= 0.000سطح معناداري  چونمطابق جدول فوق،      

رتبه بندي عوامل موثر بر صرفه جويي  «  :نمود كهتوان ادعا  ميمي شود يعني تفاوت معناداري در رتبه ي متغيرها وجود دارد و  تأييد يكو فرض فرض صفر رد 
  : انگين  مولفه ها به شرح زير مي باشدمي . »در اقتصاد مقاومتي متفاوت است) نفتي فرآورده هاي( انرژي

  

 2179. 0031. 10739. 007. 55 1.938 سياست هاي اقتصادي

 6288. 1538. 39130. 002. 55 3.417 فرهنگ سازي

 2812. 4725 09565. 004. 55 526. استاندارد سازي

رگيري تكنولوژي كاهنده و يا جايگزينبكا  .124 55 .003 .02899 .5142 .4563 

 3123. 3558. 02174. 044. 55 135. اشاعه همكاريهاي بين المللي

H 0:sig ≥ 0.05 
H 1:sig < 0.05 
 



 

 

  در اقتصاد مقاومتي )نفتي فرآورده هاي( عوامل موثر بر صرفه جويي انرژي رتبه بندي ..8جدول 
 
  
  
  
  
  

 
  

 

 

  
 
  
  
  

اشاعه بخش  -3، يگزينجا ياكاهنده و  يتكنولوژ بكارگيري - 2،  يمصرف انرژكنترل  ينوضع قوان - 1: يافته هاي پژوهش نشان داد به ترتيب شاخص هاي 
)R&D(  ،4 -  از يالملل ينب يهايهمكار اشاعه -8و  ياقتصاد يها سياست -7  يساز استاندارد  - 6،  در مواد ييو صرفه جو بازيافت - 5، يساز فرهنگ 

   .برخوردارنددر اقتصاد مقاومتي ) نفتي فرآورده هاي(صرفه جويي مصرف انرژي  دراهميت  بيشترين
  

 در اقتصاد مقاومتي) نفتي فرآورده هاي( موثر بر صرفه جويي انرژي گويه هايرتبه بندي  .2.3.4.3

نظارت و كنترل بر رعايت   - 2...   بخش ساختمان، حمل و نقل، صنعت و  يوضع مقررات برا -1: نتايج آزمون فريدمن نشان داد به ترتيب گويه هاي 
 ي،با استفاده از تكنولوژ... و  يحمل و نقل ، خانگ ي،صنعت يمصرف سوخت در بخش ها يساز بهينه -4 ي،از انرژ يحفرهنگ استفاده صح رواج - 3 ،تانداردهااس
از منابع  استفاده -6 ،ساختمان يو كاهش مصرف انرژ يلو كاهش مصرف كردن بنزين در اتومب يعموم يهنقل يلهمردم در چگونگي استفاده از وس آگاه سازي -5

 گسترش -9 ي،كاهش مصرف انرژ يكردجامع بهينه سازي صنعت جهت بهبود فنĤوري با رو طرح - 8 ي،منطقه ا يشگرما يستمس اشاعه -7 يدشونده،تجد
جويي مصرف انرژي صرفه  دراز بيشترين اهميت  يمصرف انرژ يساز ينهبه يو پژوهش در راستا يقتحق توسعه -10 ،سيستم حمل و نقل عمومي يزوتجه

 . )9جدول (برخوردارند در اقتصاد مقاومتي ) نفتي فرآورده هاي(

  
  
  
  
  

  در اقتصاد مقاومتي )نفتي فرآورده هاي( عوامل موثر بر صرفه جويي انرژي رتبه بندي .9جدول 

 N Mean  شاخص ها  ترتيب
 4.5669 56  وضع قوانين كنترل مصرف انرژي  1

 4.0332 56  بكارگيري تكنولوژي كاهنده و يا جايگزين  2

  )R&D(اشاعه بخش   3
56 

4.0111 

 3.9008 56  فرهنگ سازي  4

 3.7602 56  بازيافت و صرفه جويي در مواد  5

 3.5401 56  استاندارد سازي  6

 3.1022 56  سياست هاي اقتصادي  7

 3.0669 56  اشاعه همكاريهاي بين المللي  8



 

 

  
  
  بحث و نتيجه گيري. 4

 يران،ا يجمهوري اسالم يعصنا ترين از كليدي يكيبه عنوان  يي،صنعت از سو يناست تا ا يدهگرد صنعت نفت كشور در بودجه و درآمدهاي كشور موجب نقش

  .باشدها  يزيكشور در برنامه ر يراندولتمردان و مد باالي يتسو، در اولو يگرو قدرتمند قرار گيرد و از د يغرب كشورهاي هاي يممورد توجه تحر
انتخاب استراتژي هاي  يد باهوشمند، با يشكارچ يكنيز به مثابه  يرانا يجمهوري اسالم نظام نيز نهفته است، ييچالش ها، فرصت ها ياز آنجا كه در تمام

  . نقشه شوم دشمنان نظام و ملت را نقش بر آب نمايد ، گذر از تحريممناسب و 
حوزه از  ينا يساز مقاوم يامروز ما و در راستا ويژه ياقتصاد يطشرا يبرا يمقام معظم رهبر ياز سو يومتاقتصاد مقا يماست كه بدان ينآنچه مهم است ا

فشار و متعاقبا تالش  يها حوزه يصتشخ يبه معن يدر واقع، اقتصاد مقاومت. شده است يينو تب يدتاك اقتصاد يشده دشمنان انقالب برا يهدفگذار يبهايآس
در اقتصاد مقاومتي مديريت انرژي از اهميت ويژه اي   .به فرصت است ييفشارها ينچن يلتبد يآرمان يطو در شرا يرهان آن تاثكرد اثر يكنترل و ب يبرا

 .نفتي به دليل مصرف غير اصولي به هدر مي رود فرآورده هايمطالعات نشان مي دهد بخش اعظم انرژي خصوصا . برخوردار است

قوانين كنترل مصرف  ، اعمال و انرژي توجه به بازيافت مواددر راستاي بهينه سازي مصرف انرژي،   )R&D(توسعه  بر اساس نتايج پژوهش گسترش تحقيق و
فرآورده (بكارگيري تكنولوژي كاهنده و يا جايگزين در صرفه جويي مصرف انرژي و  انرژي  در حوزه استاندارد سازي كارا، سياست هاي اقتصادي ، اتخاذ انرژي 
 .اقتصاد مقاومتي موثر است در )نفتي هاي

  )نفت و گاز(سياست ها و  برنامه هاي صرفه جويي انرژي   رتبه  ميانگين
  ...   ساختمان، حمل و نقل، صنعت و براي بخش  وضع مقررات  1 4.8
  استانداردها  نظارت و كنترل بر رعايت  2 4.4

  رواج فرهنگ استفاده صحيح از انرژي  3 4.02
  با استفاده از تكنولوژي ... بهينه سازي مصرف سوخت در بخش هاي صنعتي، حمل و نقل ، خانگي و   3 4.02
بنزين در اتومبيل و كاهش مصرف انرژي  كردن مصرف كاهش وسيله نقليه عمومي و چگونگي استفاده از در مردم آگاه سازي  4 4.01
   استفاده از منابع تجديدشونده  4 4.01
  اشاعه سيستم گرمايش منطقه اي   5 3.96
  فنĤوري با رويكرد كاهش مصرف انرژي  بهبود صنعت جهت سازي بهينه جامع طرح  6 3.95
  عمومي  نقل و حمل مسيست گسترش وتجهيز  7 3.90
  توسعه تحقيق و پژوهش در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي  7 3.90
  انرژي  مديران براي تحصيل و آموزش برنامه  8 3.8

  مدت  دراز و كوتاه مدت در انرژي منابع براي گذاري سرمايه و تقاضا و عرضه سياستهاي توسعه و بيني پيش تحليل، اقتصادي، تحقيق  8 3.80
   انرژي استانداردهاي تعيين  9 3.79
  ...) استفاده از نازلهاي اتوماتيك و (آنها  توزيع نحوه و سوختها كيفيت كردن بهينه  10 3.75
  قانون حفاظت از محيط زيست  10 3.75
  صنايع  و نقليه وسائل براي آلودگي انتشار اعمال قوانين سخت گيرانه در كنترل  11  3.72
  بازيافت مواد  حمايت از صنعت  12  3.71
  حرارتي  تلفات از بازيافت تقويت  13  3.7

  استاندارد كارايي انرژي براي بخش صنعت   14  3.67
  استاندارد كارايي انرژي براي لوازم خانگي   15  3.65
  گذاري  هدف و مصرف حداقل تعيين  16  3.61
  انرژي  گذاري قيمت  17  3.60
  اي فعال در زمينه كاهش مصرف انرژي ارائه وام و تسهيالت به شركت ه  18  3.54
  معافيت مالياتي بخش هاي در زمينه كاهش مصرف انرژي   19  3.51
  انرژي  جويي صرفه تكنولوژيهاي ترويج بريايه كارگاهي نمايشگاه و سمينار اجرا  20 3.40
  بوجود آوردن شركت هاي خدمات مشاوره اي   21 3.32
  بليغاتي  ت كارهاي ديگر و فيلم توليد  22 3.25
  در بخش كاهش مصرف انرژي   فعال) NGO(تقويت تشكل هاي غيردولتي   23 3.21
  هاي عمومي  رسانه طريق از عمومي آگاه سازي و درسي كتابهاي در انرژي مسائل تقويت  23 3.21

  استفاده از دانش و تجربيات بين المللي در حوزه مديريت انرژي   24  3



 

 

و   )R&D(اشاعه بخش ، يگزينجا ياكاهنده و  يتكنولوژ بكارگيري، يكنترل مصرف انرژ ينوضع قوانشاخص هاي همچنين يافته هاي پژوهش نشان داد 
  . از بيشترين اهميت برخوردارند) نفتي فرآورده هاي(در صرفه جويي مصرف انرژي  يساز فرهنگ

 يوضع مقررات برانفتي استان مازندران ، دقت در اقدامات و سياست هايي چون  فرآورده هايش مديران و متخصصان شركت پخش همچنين بر اساس نگر
مصرف سوخت در بخش  يساز بهينه ي،از انرژ يحفرهنگ استفاده صح رواج ،نظارت و كنترل بر رعايت استانداردها، ...   بخش ساختمان، حمل و نقل، صنعت و 

و  يلو كاهش مصرف بنزين در اتومب يعموم يهنقل يلهمردم در چگونگي استفاده از وس آگاه سازي ي،با استفاده از تكنولوژ... و  يحمل و نقل ، خانگ ،يصنعت يها
 يكردوري با رواجامع بهينه سازي صنعت جهت بهبود فن طرح ي،منطقه ا يشگرما يستمس اشاعه يدشونده،از منابع تجد استفاده ،ساختمان يكاهش مصرف انرژ
در ) نفتي فرآورده هاي( يمصرف انرژ يساز ينهبه يو پژوهش در راستا يقتحق توسعه و  سيستم حمل و نقل عمومي يزوتجه گسترش ي،كاهش مصرف انرژ

 . بايد مورد توجه ويژه قرار گيرداقتصاد مقاومتي 

  : قرار گيرد) فرآورده هاي نفتي(امه ريزان حوزه مديريت انرژي در اين راستا پيشنهاد مي گردد موارد ذيل مورد توجه سياستگذاران و برن
 

  گسترش تحقيق و توسعه)R&D( در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي  

در جهان پيشتاز است و هم اكنون بدنبال توسعه  انرژي )R&D(  ژاپن سال هاست كه در زمينه تحقيق و توسعهطبق مطالعات انجام شده ، كشور 
بيشترين مقدار در ميان  GDP دولت ژاپن، بعنوان درصدي از R&D هزينه. مي باشد پيشرفت بيشتر اهداف انرژي و محيط زيست خود بمنظور فناوري

 با استفاده از تجربيات كشور ژاپن. اقيانوسيه است  - به انتقال فناوري بويژه در منطقه آسيا بوده و دولت متعهد) IEAh( منطقه اقتصادي اروپا كشورهاي
  . داداختصاص  iفناوري هاي انرژيهاي نوو  هسته اي  تحقيقات را بهانرژي آن R&D  عمده اي از سرمايه گذاري بخشمي توان  ]14[

. كندبرانگيز گسترده اي دارند، هدايت  فناوري هايي را كه اثرات تحول R&D دولت. ود كارايي انرژي كمك مي كنندبفناوري هايي كه به به  - 
 .دهد را ارتقاء  jرانر پكه اجراي موثر برنامه تاR&D  برنامه هاي بعالوه،

  .كننداطمينان از ايمني الزم آن كمك  فناوريي هايي كه به ارتقاء استفاده مسالمت آميز انرژي هسته اي و - 

 .فناوري هاي مرتبط به متنوع سازي منابع انرژي در بخش حمل و نقل - 

 . هاي نو فناوري هاي انرژي - 

سنگ، دولت به  خصوص فناوري هاي زغال در. تهاي فسيليهمراه با استفاده موثر و پاك سوخضمين عرضه پايدار انرژي فناوري هاي كمك به ت - 
هاي  دولت توسعه فناوري بعالوه،. فناوري هاي پاك زغال سنگ، اولويت دهد زيست محيطي سوختن زغال سنگ با ارتقاء توسعه كاهش اثرات

 .قاء دهدرا ارت )CCS( جداسازي و ذخيره كربن

 .كه بايد از يك منظر بلندمدت مدنظر باشندR&D  برنامه هاي - 

  2030تا سال  ديگر %  30بهبود كارايي انرژي به ميزان حداقل   :اهداف كمي مشخص شده عبارتند از - 

 در بخش حمل و نقل كاهش وابستگي نفتي و  - 

 
  توجه به بازيافت مواد و انرژي  
 يليونم 1از  يشبه ب 1365هزار تن در سال  220در بازار مصرف از حدود  يكيسهم محصوالت پالست يشزااف ]15[بر اساس مرور ادبيات پژوهش  - 

    يتحائز اهم ياربس يداده كه از نظر اقتصاد يشدرصد افزا 50تا  30از مجموع زباله ها را از  يكيپالست يدرصد پسماندها ي،كنون يطتن در شرا
 يكيپاكت پالست يككشد تا  يسال طول م 240  .شود يشود در حدود نصف بشكه نفت خام مصرف م ساخته يكالست يكآنكه  يبرا .باشد يم

فقط  يككه استفاده مجدد از الست يدر حال. است BTU  15700 تازه الزم است در حدود يكپوند الست يك يدتول يكه برا يا يانرژ. شود  يهتجز
BTU 4600 در بنابراين بازيافت مواد و فرآورده هاي نفتي مي تواند  .است يمصرف انرژدر  ييه جودرصد صرف 71دارد كه در حدود  يازن يانرژ

 . صرفه جويي انرژي نقش موثري داشته باشد

  
                قسمت اعظم سوخت هاي فسيلي در بخش پااليشگاهي و در قسمت كوره هاي صنعتي به مصرف  ]16[طي بررسي هاي بعمل آمده  - 

كاركرد صحيح كوره نقش اساسي در عملكرد . كوره هاي صنعتي در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي بسيار حائز اهميت مي باشد مي رسد،استفاده از
استفاده از مبدل هاي  .بهينه واحد دارد و براي انجام اين وظيفه نياز به دريافت انرژي دارد از آنجايي كه بخشي از انرژي در اين ميان تلف مي شود

با .به بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش تلفات انرژي وجلوگيري از افزايش هواي محيط و كمك به پاكي محيط زيست خواهد نمودكمك حرارتي 
 .افزايش مي يابد % 8/63استفاده از اين روش راندمان كوره به اندازه

در فرآيند هاي ( انرژي مكانيكي يا الكتريكي خت بهآن تلفات حرارتي ناشي از تبديل سو در فناوري ويژه اي كهدر  توليد همزمان برق و حرارت - 

 

 
h - European Economic Area 
i - Renewable energy technologies 
j - Top Runner Program 



 

 

در اثر  كه  مي رسدكشاورزي و عمومي  ، بازيافت شده و به مصرف حرارتي مراكز صنعتي، تجاري، مسكوني،)سيمان ، صنايع شيميايي: صنعتي مثل 
 . ومتي مورد توجه قرار گيرد، مي تواند در اقتصاد مقامي يابداي افزايش  هي كل سامانه به مقدار قابل مالحظآن بازده

 
 قوانين كنترل مصرف انرژي  اعمال  

از  يناش يطيمح يستز يندو مشكالت فرا يندهاي مصرفدر فرآ يسوم از كل انرژ يكبه  يبو هدر رفتن قر يمصرف انرژ يو اقتصاد يفن ييعدم كار آ
 تبصره)) و((قانون بند  يندر خصوص ا يرووزارت ن يشنهادتوان از پ يم راستا ينسازد، در ا يم آشكار يشاز پ يشرا ب يمصرف انرژ يريتآن، ضرورت مد

 يبتصو يتهكم يلو تشك يياجرا ينامه ها آئين يبآن تصو يو در پ يگام اساس ينبعنوان اول ياسالم يقانون برنامه دوم توسعه در مجلس شورا) 19(
 يمنطق يي،به منظور اعمال صرفه جو يددولت موظف گرد يفصل انرژ 121در ماده  يزن سوم برنامه را نام برد و سپس بدنبال آن در برنامه قانون يارهامع

با اين وجود در بسياري از موارد خالء هاي قانوني در حوزه . ]17[يداقدام نما يربطذ يتوسط وزارتخانه ها يستز يطو حفاظت از مح يمصرف انرژ كردن
دولت . صورت پذيرد سياستگذاران مديران و  از سوي سختگيرانه تر قوانين زم در خصوص وضع، اقدامات المصرف انرژي احساس مي شود كه الزم است

 يگرد يكه در كشور ها ينقوان ينبخش عمده ا. يابددست  يمصرف انرژ يكشور به اصالح الگو يو مقررات خاص در بخش انرژ ينتواند با وضع قوان يم
 :عبارتند از يرند،گ يمورد استفاده قرار م يزن

 يانرژ ييكارا ينهادها أسيست - 

 يانرژ ييكارا يمل يها برنامه - 

 ي،الزام يساختمان هاي ييديهتأ يهو ته ياريو اخت ياجبار يساختمان ياعمال كدها - 

  
   كارا سياست هاي اقتصادي اتخاذ 

 :تواند شامل موارد ذيل باشدمهمترين سياست هاي اقتصادي دولت در راستاي حمايت و تشويق از برنامه هاي صرفه جويي در مصرف انرژي مي 

 به محصوالت راندمان باال ) كمك بالعوض ( پرداخت يارانه  ه هايژاستمرار طرح يارانه سود تسهيالت و وجوه اداره شده در قالب پرو - 

 كمك به ايجاد خط توليد محصوالت راندمان باال در قالب وجوه اداره شده - 

 شده در قالب حمايت از فعاليت شركت هاي خدمات انرژي استمرار طرح يارانه سود تسهيالت و وجوه اداره - 

 شركت هاي خدمات انرژيو  محصوالت راندمان باال ياتياقدامات مالمعافيت هاي مالياتي  - 

 
  انرژي  در حوزه استاندارد سازي  

اقتصاد مقاومتي در  ياديز يتماز اه ي،و تجار يدر بخش خانگ يمصارف انرژ ين حوزه هاياز عمده تر با توجه به اينكه صرفه جويي در يكي
  : با اهداف و رويكردهاي زير صورت پذيردشدت و قوت بيشتر و دقت ، با پيشنهاد مي گردد استاندارد سازي در بخش انرژي  .است  برخوردار

 .آنها يبند اولويت و يمصرف انرژ يزانم يينو تع يو تجار يدر بخش خانگ، بر  يانرژ يزاتتجه يسنج يلپتانس - 

 .و راندمان باالتر كيفيت با يزاتموجود با تجه يزاتتجه يگزينيجا يقاز طر يوتجار يدر بخش خانگ يمصرف انرژكاهش   - 

 يبرق يزاتتجه يبه منظور استانداردساز يانرژ ييجو هصرف يمل يشگاهآزما يراه انداز - 

 خانگي در بخش ، بر يو لوازم انرژ يزاتدر تجه يبرچسب مصرف انرژ ينو تدو يهدارد و تهاستان يينتع  - 

  آنها يحمنظور انتخاب صح به ينصب برچسب مصرف انرژ يقاز طر يبرق  بر يانرژ يزاتدادن به مصرف كنندگان تجه يآگاه  - 
  

  بكارگيري تكنولوژي كاهنده و يا جايگزين 

راهبردها در بخش  مهمترين اين .به منظور به كارگيري اقدامات بهينه سازي انرژي، راهبردهاي مختلفي در دو بخش عرضه و تقاضا وجود دارد - 
، )توليد در محل مصرف( توليد پراكنده عرضه، ارتقاي راندمان توليد انرژي الكتريكي با بهره گيري از سيكل هاي تركيبي، ايجاد و توسعه سيستمهاي

ش مصرف انرژي در خطوط انتقال نفت و پااليشگاه ها و كاه توسعه سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت، ارتقاي تكنولوژي پااليش نفت و گاز در
راندمان و كاهش شدت انرژي در فرآيندها با توجه به اجراي كامل  توان به ارتقاي بر اين اساس از جمله راهكارهاي موثر مي .باشند گاز مي

  . استانداردها و معيارهاي تعيين شده براي مصرف اشاره نمود

 ر صنعت، حمل و نقل و ساختمان استفاده از سيستم هاي كاهنده مصرف سوخت د - 

 هاي ينگران پذير، يددوام منابع تجد يتمحدود يرنظ يو مسائل ياقتصاد ياسي،س يها بحران يلبه دل يآت يها در سال: استفاده از منابع تجديد پذير - 
مناسب  يكارها راه يافتنرا در  يانرژ نيزار كه برنامه باشد يم ياز مباحث كل يانرژ يتقاضا ينتأم ي؛و رشد اقتصاد يتجمع يادازد محيطي، يستز

 يبودن استفاده از آن جهت كاهش مصرف انرژ يدر منطقه و اقتصاد يلدر صورت موجود بودن پتانس يدپذيرتجد هاي انرژياز  يشترجهت استفاده ب
 ينو شامل انرژ هاي يانرژ. گردد يبررس ترييشبا تأمل ب ينوع انرژ ينا يريبه كارگ يآت يها امر سوق خواهد داد كه در برنامه ينبه ا يلي،فس يها
كه مي توانند به عنوان جايگزين مصرف  باشند يم ياو جزر و مد در يآب يانرژ يي،گرما ينزم يدروژني،ه يانرژ يوگاز،ماس و بيوب يدي،خورش ي،باد

  . سوخت هاي فسيلي مورد استفاده قرار گيرند
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