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 ارزيابي منافع شناسيروشبررسي وضعيت موجود و  -1

 

است که به بررسی  "رانرژی در کشو سازیبهینه هایطرحبرآورد منافع ناشی از اجرای "، اولین گزارش پروژه فصلاين 

و  اینهگلخازهای انرژی و وضعیت انتشار گا سازیبهینهمربوط به ضعیت موجود کشور در زمینه قوانین و مقررات و

 هایطرحناشی از  و ارزيابی منافع سازیکمّی شناسیروشمختلف کشور و همچنین بررسی  هایبخشاز هوا  هایآالينده

 پردازد.انرژی می سازیبهینه

 زير تشکیل شده است: بخشاز سه  فصلاين 

 انرژی سازیبهینهاول: بررسی قوانین و مقررات و تعهدات کشور در زمینه بخش  -

 هوا در ايران هایآاليندهو  ایگلخانه: انتشار گازهای دومبخش  -

 انرژی سازیبهینهو ارزيابی منافع چندگانه  سازیکمّی شناسیروشسوم: بخش  -

قانون رفع "، "نرژیقانون اصالح الگوی مصرف ا"انرژی شامل  سازیبهینه، قوانین اصلی کشور در زمینه اولبخش در 

آيین "و  "ششم توسعه کشور قانون برنامه"، "ی نظام مالی کشور و آيین نامه اجرايی آنموانع تولید رقابت پذير و ارتقا

تعهدات بین المللی  بخشهمچنین در اين اند. مورد بررسی قرار گرفته "نامه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زيست

 ه است.نیز آورده شد INDCبر اساس سند  ایگلخانهايران در زمینه کاهش انتشار گازهای 

هوا در  هایآاليندهو  ایگلخانهحاوی اطالعات مربوط به وضعیت حاضر و تاريخچه انتشار گازهای اين فصل دوم بخش 

، ترازنامه انرژی و گزارشات و UNFCCCباشد. اين اطالعات از منابع مختلف شامل گزارشات ملی کشور به ايران می

سهم بخش در اين اند. استخراج شده (WRI)و موسسه منابع جهانی  (IEA)های اطالعاتی آژانس بین المللی انرژی بانک

، انتشارات به تفکیک گازها و روند انتشارات در هوا هایآاليندهو  ایگلخانهگازهای  مختلف کشور در انتشار هایبخش

شور )انتشار سرانه، انتشار ک ایگلخانهانتشار گازهای  هایشاخصاند. همچنین، های زمانی مختلف ارائه و تحلیل شدهبازه

 آورده شده است.بخش و مقايسه آن با چند کشور و منطقه ديگر در اين  (GDP-PPP، و انتشار به ازای GDPبه ازای 
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آمده است. در اين  اين فصلسوم بخش انرژی در  سازیبهینهو ارزيابی منافع چندگانه  سازیکمّیمربوط به  شناسیروش

 هایروشف اين منافع و انرژی، انواع مختل سازیبهینه هایطرحیت منافع چندگانه در ارزيابی پس از تاکید بر اهمبخش 

قرار است در بررسی پروژه  ارزيابی که هایروششرح داده شده است. انواع منافع چندگانه و  هاآنموجود در زمینه ارزيابی 

بخش شده اند. اين  تشريحبخش ار گیرند نیز در اين مورد استفاده قر "ساختمان در زيست محیط و انرژی سازی بهینه "

انرژی  سازیبهینه هایطرحهمچنین شامل بررسی تجربیات بین المللی در زمینه بکارگیری منافع چندگانه در ارزيابی 

 شود.می
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 انرژي سازيبهينهبررسي قوانين و مقررات و تعهدات كشور در زمينه  -1-1

 مقدمه -1-1-1

غیر بهینه و فزاينده انرژی  هايی مانند مصرفزرگترين کشورهای تولید کننده نفت و گاز در جهان، با چالشايران يکی از ب

الوه بر اين، انتشار گازهای عی پیک روبروست. هاآندر زم تامین انرژی مورد نیازهای کالن انرژی و در داخل کشور، يارانه

زيست محلی و اقلیم  رعت در حال افزايش است که خطری برای محیطو ساير انتشارات در اين کشور نیز به س ایگلخانه

های آتی به يک ر سالآيد. همچنین با اين روند افزايش مصرف انرژی در داخل، ايران ممکن است دجهانی به حساب می

 الً ضروری است. کشور، کام ريزی برای مديريت مصرف انرژی در اينکشور وارد کننده انرژی تبديل شود. از اين رو برنامه

ست. در اين بخش، ای مناسب در اين زمینه هاسیاستهای مديريت صحیح مصرف انرژی، داشتن قوانین و يکی از الزمه

 گیرند.انرژی مورد بررسی قرار می سازیبهینهقوانین اصلی کشور در زمینه 

 قانون اصالح الگوي مصرف انرژي -2-1-1

دوين و تصويب تبه تصويب مجلس شورای اسالمی رسیده است.  1389در سال  ماده می باشد که 75اين قانون شامل 

يند تولید و کاهش آوری در فرهای انرژی و افزايش بهرهبه ضرورت اصالح فرهنگ مصرف حامل اين قانون فراگیر بنا

به لحاظ  ر استگذانظر قانون وظايف و اهدافی که مدشود بررسی مندرجات متن قانون مشخص میتلفات بوده است. با 

مومی بسیاری را شامل دولتی و عها و سازمان های خوردار است. بدين معنا که دستگاهای براجرايی از دامنه گسترده

 شود.می

درصد از مواد اين قانون به صورت  60اجرای اين قانون هستند. بیش از  مسئولوزارتخانه و سازمان  29 در مجموع

گذاری و تدوين وط است. بسیاری از اصالحات قانونهای نفت و نیرو مربط بین وزارتخانها همکاری و ارتباانفرادی يا ب

قانون بر عهده شورای عالی انرژی کشور است. معیارها و مشخصات فنی  5در بخش انرژی کشور مطابق ماده  هاسیاست

هده کارگروهی متشکل از قانون بر ع 11بر نیز مطابق ماده نرژیو استانداردهای اجباری انرژی تجهیزات و ماشین آالت ا
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 . [1] های مرتبط استوزارتخانه

منطبق بر  هرسازیشمصرف انرژی در ساختمان و نیز  جويیصرفههای مربوط به قانون، تدوين آيین نامه 18ماده  در

ت فنی و شخصامو  که معیارها قانون اخذ جريمه از واحدهای صنعتی 26باشد. در ماده الگوی مذکور مد نظر می

ه نرخ پايه خريد تضمینی قانون نحوه محاسب 61استانداردهای مصرف انرژی را رعايت نکنند پیش بینی شده است. در ماده 

ن که از آن به عنوان قانو 73 های تجديدپذير و پاک مد نظر قرار گرفته است. در مادهحمايتی از نیروگاه هایروشو 

های نفت و نیرو وزارتخانه شود؛ بهای اصالح الگوی مصرف نام برده میهالی پروژهنون و تامین کننده مترين ماده قامهم

ها، ابع داخلی شرکتهای سنواتی و منناشی از اجرای اين قانون، بودجه هایجويیصرفهشود از محل اجازه داده می

 .[1] تسهیالت مالی الزم را پس از تعیین توسط شورای عالی انرژی، تامین نمايند

 مالي كشورقانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام  -3-1-1

ز اهداف سیاستگذاران وری دولت و بخش خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زيست محیطی همواره يکی اافزايش بهره

و بند ه  93دجه نون بوقا 2و تصمیم گیران کشور بوده است. به طوری که در همین راستا قوانینی همچون بند ق تبصره 

اند. کشور را مصوب نموده ای نظام مالیپذير و ارتققانون رفع موانع تولید رقابت 12 و ماده 93قانون بودجه  11تبصره 

وری در هرفیت افزايش بهرظهای اجرايی به ويژه با استفاده از وری دستگاهقانون مذکور، با هدف افزايش بهره 12ماده 

صوصی برای رمايه بخش خده است. ايده اصلی اين قانون استفاده از طرح، تخصص و سبخش انرژی به تصويب رسی

ه ويژه ها بلیه وزارتخانهبه موجب اين ماده به کباشد. يش منابع درآمدی در بخش انرژی میهای ملی و افزاکاهش هزينه

گذاری يا ماده که سرمايه های ذيل اينه بندمیلیارد دالر در موارد مربوط ب 100شود تا سقف نفت و نیرو اجازه داده می

ای ، ارتقصادرات خصوصی يا تعاونی به تولید، هایبخشقی خارجی يا داخلی با اولويت اقدام اشخاص حقیقی يا حقو

کاهش تلفات جانی يا  يا کاهش هزينه در تولید کاال يا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زيست و جويیصرفهکیفیت، 

 .[2] منعقد نمايند مد،انجاو مالی می

 :[2] های موضوع اين ماده عبارت است ازتکالیف دولت در اجرای طرح 
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شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه  جويیصرفهکاال يا خدمت تولید شده يا  -

 جويی، منافع يا ارزش حاصله خريداری کند.

موضوع ا منافع اقدام های متعلقه يعوارض قانونی و ساير هزينه لتی وگذاری و حقوق دوهاصل و سود سرماي -

 گذاران پرداخت نمايد.اين ماده را به سرمايه

 :[2] به شرح ذيل می باشد 12نمونه طرح های قابل اجرا با استفاده از ظرفیت قانونی ماده 

 گاز و میعانات گازی ،نفت خامسازی اليش و ذخیرهنفت و گاز از جمله افزايش ظرفیت تولید، پا هایطرح -الف

رون و برون دمختلف از جمله صنعت، حمل و نقل عمومی و ريلی  هایبخشمصرف انرژی در  سازیبهینه هایطرح -ب

 ده يا مايع يا گاز مايعهای تجديدپذير، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرساختمان، توسعه استفاده از انرژیشهری و 

 هاش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهاه با بازدهی باال، افزاياحداث نیروگ هایطرح-پ

تولید آب  وکردن آب از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرين  احداث سد، بندر، آب و فاضالب، جلوگیری هایطرح-ت

 شیرين

ر رفتن ی از هدو جلوگیر جويیصرفهت کاالها و خدمات تولیدی يا ی که به ارتقای کیفیت يا کمیهايطرحساير  -ث

 شوند.مالی، محیط زيست و زمان منجر می های انسانی،سرمايه

پیشنهادی  هایطرح اقتصادی، مالی و زيست محیطی مطابق آيین نامه اجرايی اين قانون، مطالعات امکان سنجی فنی،

 بايست به تصويب شورای اقتصاد برسند.می

 قانون برنامه ششم توسعه كشور -4-1-1

ويژه بخش انرژی بمختلف اقتصادی  هایبخشوری در م توسعه کشور توجه خاصی به ارتقاء بهرهدر قانون برنامه شش

 :[3] ه شده استانرژی هستند آورد سازیبهینههايی از اين قانون که مرتبط با بحث در ادامه، ماده شده است.

 وریبهره ارتقای محل از اقتصاد (%8) درصد هشت رشد از درصد واحد( 8/2) دهم هشت و دو حداقل تأمین جهت -4 ماده

 در( %4/21) درصد چهاردهم و يک و بیست ساالنه متوسط میزان به گذاریسرمايه رشد همچنین و تولید عوامل کل
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 اجراء مسؤولیت. آورند عملبه را زير اقدامات دولت با هماهنگی با اجرائی هایدستگاه کلیه برنامه، اجرائی سالهای طول

 :باشدمی دولت عهده بر

سعه  -ح سی  و طراحی بر کیدتا با سرمايه  بازار تو سعه  کااليی، و مالی ابزارهای مهند ضه  و انرژی ارباز تو  نفت عر

 مالی هادهاین و عام هایشرکت برای شرکتی حاکمیت نهادی اصالح انرژی، بورس در نفتی هایفرآورده و خام

 :آورد عملبه زيست محیط زا حفاظت جهت را زير اقدامات است موظف دولت - 38ماده 

صرف  مديريت شامل  سبز  مديريت برنامه اجرای -ز  مدجا مواد کاهش کاغذ، و تجهیزات اولیه، مواد آب، انرژی، م

 عمومی نهادهای و مؤساساات   و اجرائی هایدساتگاه  کلیه در نقلیه، وساائط  و هاسااختمان  در هاآن بازيافت و زائد

 طهمربو قوانین چهارچوب در غیردولتی

 :39 ماده

صرف  در وریبهره افزايش اجتماعی، عدالت ارتقای منظوربه -الف   جهت در هايارانه هدفمندکردن و انرژی و آب م

سعه  و تولید افزايش صاد،  در مردم نقش تو   ساير  و انرژی لهایحام و آب قیمت که شود می داده اجازه دولت به اقت

 و صنايع  برای ابتیرق و نسبی  مزيت حفظ و اقتصادی  و اجتماعی ظاتمالح رعايت با را یهاآنيار خدمات و کاالها

یدات،  يان   تا  تدريج به  تول نه   هدفمندکردن   قانون ( 3) و( 2) ،(1) مواد به  توجه  با  1400 ساااال پا  مصاااوب ها يارا

 ی،غیرنفت صادرات  از حمايت اشتغال،  تولید، افزايش برای هدفمند صورت به حاصل  منابع از و اصالح  15/10/1388

 اجتماعی هایحمايت و اجتماعی عدالت هایشاخص  ارتقای و هوا آلودگی کاهش انرژی، شدت  کاهش وری،بهره

  هایبودجه چهارچوب در ربطذی هایشااارکت گذاریسااارمايه و عملیاتی هایهزينه تأمین و نیازمند خانوارهای از

 .آورد عملبه را الزم اقدام ساالنه

ست  مکلف دولت قانون، اجرای رد شفافیت  ايجاد منظور به -ب  هدفمند قانون با مرتبط هایپرداخت و هادريافت ا

 اسااالمی شااورای مجلس به ساانواتی هایبودجه با همراه زير اقالم حاوی یهاآنجداگ جدول در را هايارانه کردن

 :کند تقديم

 هايارانه کردن هدفمند قانون اجرای از حاصل هایدريافتی کل -



  

 

15 

 

 آن با مرتبط افزوده ارزش بر مالیات -

 شرکت هر تفکیک به انرژی کننده توزيع و تولید هایشرکت سهم -

 کمک خانوارها، به دیغیرنق و نقدی يارانه پرداخت به اختصاص منظوربه هايارانه کردن هدفمند سازمان سهم -

 الگوی اصالح قانون اجرای به مربوط اعتبارات تأمین طريق از اشتغال و تولید از حمايت و سالمت بخش به

 18/9/1386 مصوب سوخت مصرف مديريت و نقل و حمل توسعه قانون و 4/12/1389 مصوب انرژی مصرف

 :44 ماده

  انرژی دتشااا کاهش  و ارزش زنجیره تکمیل  و انرژی افزوده ارزش افزايش منظور به  اسااات مکلف دولت  -الف 

 :دهد انجام را زير اتاقدام برنامه قانون اجرای طول در «تولید واحد برای انرژی مصرف»

 .ابدي کاهش( %5) درصدپنج ساختمان، بخش در انرژی تلفات ساالنه که نمايد اتخاذ ترتیبی -

 و اقدام نقل و حمل ناوگان در کربن و انرژی مصرف کاهش به نسبت کشور نقل و حمل جامع طرح قالب در -

 .يدنما خودداری ندارند را 4 يورو شرايط که خودروهايی گذاریشماره از

 :هانیروگاه وریبهره ضريب و بازدهی افزايش منظوربه است موظف نیرو وزارت -ب

 .نمايد صادر (%60تا %55) درصد شصت تا پنج و پنجاه بازدهی با هانیروگاه ايجاد برای اصولی موافقت -

 .نمايد تعیین بورس در بازار کار و ساز به توجه با را برق خريد قیمت -

   :ستا مکلف دولت -48 ماده

 از مگاوات هزار نجپ و بیساات تا برق تولید توان افزايش به نساابت برنامه اجرای طول در نیرو وزارت طريق از -ت

 داخلی نابعم يا و خارجی و داخلی از اعم خصااوصاای و تعاونی غیردولتی، عمومی مؤسااسااات گذاریساارمايه طريق

 و (BOO) تصاارف و برداریبهره ساااخت، جمله از گذاریساارمايه متداول هایروش صااورتبه يا تابعه شاارکتهای

 اقتصاد شورای  وسط ت شده  تعیین نرخ اساس  بر برق تضمینی  خريد. نمايد اقدام (BOT) انتقال و برداریبهره ساخت، 

 .بود خواهد
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 نامه بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست آيين -5-1-1

رفع موانع تولید رقابت  قانون 12لگوی مصرف انرژی و ماده قانون اصالح ا 5مطابق اين آيین نامه که به استناد ماده 

برای حامل وانیر )کننده انرژی شامل شرکت ت پذير به تصويب شورای عالی انرژی کشور رسیده است، دو شرکت توزيع

بورس ار مبادله در باز های صرفه جويی انرژی برایرای حامل انرژی گاز طبیعی( گواهیانرژی برق( و شرکت ملی گاز )ب

انرژی  جويیصرفه هاییانرژی صادر خواهند کرد. مدت زمان گواه سازیبهینههای متنوع انرژی و جهت توسعه پروژه

گذاری صورت گرفته تصويب شورای اقتصاد برسد. سرمايههای مصرف بايد به فکیک برق و گاز و نیز تفکیک حوزهبه ت

و نیز جرايم زيست  ها به يکديگرکو انجام گیرد. تبديل انرژیو اس در اين بازار می بايست توسط شرکت های خصوصی

 ه مستثنی هستندقانون اصالح الگوی مصرف انرژی از شمول اين آيین نام 26محیطی و همچنین جرايم موضوع ماده 

[4]. 

 ايگلخانهتعهد بين المللي ايران براي كاهش انتشار گازهاي  -6-1-1

از اعضای خود خواسته بود تا سند مشارکت ملی  )UNFCCC(1لیم ملل متحد کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییر اق

2)INDC( ايران سند [6] خود را قبل از اجالس بیست و يکم به دبیرخانه اين کنوانسیون ارائه کنند .INDC  21خود را در 

 به دبیرخانه کنوانسیون ارسال کرد. 2015نوامبر 

اعالم شده است.  ایگلخانهمشروط و مشروط برای کاهش انتشار گازهای ايران دو هدف مشارکتی غیر  INDCدر سند 

 2030در سال  )BAU(3درصدی نسبت به سناريوی معمول  4در بخش هدف کاهش انتشار غیر مشروط، کاهش انتشار 

 .[7] درصد افزايش يافته است 12در نظر گرفته شده است. برای هدف کاهش انتشار مشروط، اين کاهش به 

ای، کاهش های تجديدپذير و برق هستههای سیکل ترکیبی، انرژینتشار غیر مشروط از طريق توسعه نیروگاهکاهش ا

                                                       

 

1 United Nations Framework Convention on Climate Change 
2 Intended Nationally Determined Contribution 
3 Business as usual  
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های پر کربن با گاز طبیعی، مختلف مصرف کننده، جايگزينی سوخت هایبخشانرژی در  سازیبهینهانتشارات فلرها، 

های سازی اقتصاد و شرکت در مکانیسمبه متنوعهای کم کربن، شدت بخشدين ريزی راهبردی برای مصرف سوختبرنامه

 بازار محور ملی و بین المللی میسر خواهد شد.

اورزی پايدار و ها، کشکاهش انتشارات مشروط نیز با تمرکز بر بخش انرژی و فرآيندهای صنعتی، حفاظت از جنگل

 مديريت پسماند، قابل دسترس خواهد بود.

های اقتصادی، فناورانه و مالی و کتی مشروط و غیر مشروط به رفع محدوديتايران، هر دو هدف مشار INDCدر سند 

 های جديد منوط شده است.و عدم تحمیل تحريم جاریهای بويژه برداشته شدن تحريم

 آورده شده است. 1-1در جدول  ایگلخانهاز برنامه مشارکتی ايران در کاهش انتشار گازهای  ایخالصه

  [7، ]ايگلخانهكاهش انتشار گازهاي  در بخش INDCسند از  ايخالصه -1-1جدول 

 2030دسامبر  31تا  2021اول ژانويه  بازه زمانی

 2010 سال پايه محاسبات

 PFCs, HFCs, NF6O, SF2, N4, CH2CO ,3 تحت پوشش ایگلخانهگازهای 

 (BAU)نسبت به سناريوی معمول  درصدی 4کاهش انتشار  هدف کاهش انتشار غیر مشروط

 (BAU)نسبت به سناريوی معمول  درصدی 12کاهش انتشار  هدف کاهش انتشار مشروط

 میلیارد دالر 5/17 گذاری ساالنه مورد نیاز )اهداف غیر مشروط(سرمايه

 میلیارد دالر 5/52 گذاری ساالنه مورد نیاز )اهداف غیر مشروط(سرمايه

 

  



  

 

18 

 

 در ايران اهو هايآاليندهو  ايگلخانهانتشار گازهاي  -2-1

 ايگلخانهانتشار گازهاي  -1-2-1

وری پايین فاه، بهرهر[. افزايش 9و  8آيد ]به حساب می ایگلخانهکشور بزرگ منتشر کننده گازهای  10ايران يکی از 

 [. 10ار باال هستند ]ها و مصرف بیش از حد انرژی به دلیل ارزان بودن، داليل اصلی اين انتشانرژی در بیشتر بخش

، توان به سه گزارش ملی کشورايران موجود است که از جمله می ایگلخانهمختلف برای میزان انتشار گازهای  مرجعد چن

 اشاره کرد. )WRI(2و بانک اطالعاتی موسسه منابع جهانی  )IEA(1ترازنامه انرژی، گزارشات آژانس بین المللی انرژی 

ر چهار سال يکبار هبايست گزارشات ملی خود را می (UNFCCC) تحدکنوانسیون تغییر اقلیم ملل م Iاعضای غیر ضمیمه 

به دبیرخانه  2018و  2011، 2003های ايران تا کنون سه گزارش ملی تهیه و در سالبه اين کنوانسیون ارائه کنند. 

ت و در اين کشور اس ایگلخانهکنوانسیون ارسال کرده است. بخشی از اين گزارشات مربوط به موجودی انتشار گازهای 

صه موجودی خال 2-1آورده شده است. جدول  2010و  2000، 1994های سه گزارش به ترتیب موجودی انتشار سال

 دهد.انتشار اين سه سال بر اساس گزارشات ملی کشور را نشان می

 [13و  11 ،12، ]UNFCCCكشور بر اساس گزارشات ملي ارسالي به  ايگلخانهخالصه موجودي انتشار گازهاي  -2-1جدول 

 منبع انتشار
 )e2kt CO(* ايگلخانهميزان انتشارات 

1994 2000 2010 
 0/670019 0/377803 5/321357 انرژی .1

 9/546520 8/308299 1/258773 احتراق سوخت

 1/123498 2/69503 5/62584 انتشارات فرار

 7/67614 9/29360 8/25471 فرآيندهای صنعتی و مصرف محصوالت .2

 4/44928 1/42993 8/30303 کشاورزی .3

 4/21576 5/9285 4/31578 جنگل .4

 2/27904 0/31609 3/8299 پسماند .5

 832043 491052 417012 مجموع
 استفاده شده است O2Nو  4CHدو گاز  GWPبه عنوان  310و  21به ترتیب از  e2COبرای محاسبه میزان انتشارات بر حسب  *

                                                       

 

1 International Energy Agency 
2 World Resource Institute  
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عادل دی اکسید کربن ممیلیون تن  043/832برابر  2010ايران در سال  ایگلخانه بر اساس اين جدول، مجموع انتشارات

 است. 2000و  1994های بیش از انتشارات سال %4/69و  %5/99بوده که به ترتیب 

ين شکل، بخش ادهد. بر اساس را نشان می ایگلخانهمختلف کشور در انتشار گازهای  هایبخشنیز سهم  1-1شکل 

 در ايران را دارد.  ایگلخانهبیشترين سهم در انتشار گازهای  %81د انرژی با حدو

 
 2010ايران در سال  ايگلخانهمختلف در انتشار گازهاي  هايبخشسهم  -1-1شکل 

ناشی از انتشارات فرار  %18از انتشارات مربوط به احتراق سوخت و حدود  %82، حدود 2010در بخش انرژی و در سال 

آورده شده است. بر  2-1مربوط به احتراق سوخت در شکل  ایگلخانهمختلف در انتشارات  هایخشببوده است. سهم 

ها(، حمل و نقل و بخش ساختمان به ترتیب بیشترين سهم را در ها و پااليشگاهاساس اين شکل، صنايع انرژی )نیروگاه

 اند.اين زمینه به خود اختصاص داده

دهد که را نشان می 2010کشور در سال  ایگلخانهاز مجموع انتشارات  ایگلخانهنیز سهم هريک از گازهای  3-1شکل 

 اند. بیشترين سهم از کل را داشته %16و  %80دی اکسید کربن و متان به ترتیب با  ایگلخانهبر اساس آن، دو گاز 

  

81%

8%

5%
3% 3%

Energy IPPU Agriculture Forestry waste
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 2010در سال ناشي از احتراق سوخت  ايگلخانهمختلف كشور در انتشارات  هايبخشسهم  -2-1شکل 

 
 2010در مجموع انتشارات كشور در سال  ايگلخانهسهم هر يک از گازهاي  -3-1شکل 

 هوا هايآاليندهانتشار  -2-2-1

 1395شود. اين مقادير از ترازنامه انرژی سال مختلف ارائه می هایبخشهوا از  هایآاليندهدر اين بخش مقادير انتشار 

Energy Industries 
33%

Manufacturing 
Industries & 
Construction 

17%

Transport 
23%

Residential 
Buildings

20%

Commercial & 
Institutional 

Buildings
4%

Agriculture, 
Forestry & Fishing

3%

CO2
80.35%

CH4
15.98%

N2O
3.13%

HFCs
0.05%

PFCs
0.47%

SF6
0.02%

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6
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 اند. استخراج شده

 نشان داده شده است. 4-1در شکل  PMو  NOx ،SOx ،COمختلف در انتشار چهار آالينده  یهابخشسهم 

 

  

  

 

 [5، ]1395هوا در سال  هايآاليندهمختلف كشور در انتشار  هايبخشسهم  -4-1شکل 
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 xNOانتشارات 

 1395کشور در سال  xNOتشار ترين منابع ان، اصلی%34و  %48حمل و نقل و نیروگاهی به ترتیب با  هایبخشزير 

نده با نوساناتی همراه بوده دهد انتشار اين آاليدر هفت سال اخیر نشان می xNOاند. همچنین بررسی میزان انتشارات بوده

 ولی تغییر قابل توجهی نداشته است.

 xSOانتشارات 

 %46اند )به ترتیب با بوده 1395در سال  انتشار برای اين آالينده نیز دو زير بخش حمل و نقل و نیروگاهی، منابع عمده

نسبت به  1395در سال  دهد انتشار اين آاليندههای اخیر گذشته نشان میدر سال xSO(. همچنین مقايسه انتشار %33و 

ه بیشتر از گاز طبیعی در تواند به دلیل استفادسال قبل به مقدار قابل توجهی کمتر بوده است. اين کاهش انتشار می 6

 شد.های کم گوگرد به بخش حمل و نقل در اين سال بوده باها و همچنین عرضه بیشتر سوختوگاهنیر

 COانتشارات 

پیوسته افزايش يافته  ه طوربدر هفت سال اخیر دهد مقدار انتشار اين آالينده بررسی روند انتشار منوکسید کربن نشان می

از  %5/97هايی به تن 1395ش حمل و نقل است که در سال است. دلیل اين افزايش، روند صعودی مصرف سوخت در بخ

 کل انتشارات منوکسید کربن را به خود اختصاص داده است. 

 PM انتشارات

ل آن بهبود کیفیت سوخت به مقدار قابل توجهی کاهش يافته که دلی 1395تا  1389های انتشار اين آالينده در بین سال

در سال  %79ا دارد )نده نیز زير بخش حمل و نقل بیشترين سهم از انتشار ردر بخش حمل و نقل است. برای اين آالي

1395 .) 
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 ايگلخانهانتشار گازهاي  هايشاخص -1-2-3

 ايران ايگلخانهانتشار گازهاي  هايشاخص -1-2-3-1

( 2PPP-GDPای و انتشار به از 1GDP)انتشار سرانه، انتشار به ازای  ایگلخانهدر اين بخش سه شاخص انتشار گازهای 

اطالعات ارائه شده  ها در چند منطقه و کشور ديگر دنیا مقايسه شده است.برای ايران ارائه و سپس با مقادير اين شاخص

روند تغییر اين سه  5-1در شکل  اند.استخراج شده  )WRI(موسسه منابع جهانی  3CAITدر اين بخش از بانک اطالعاتی 

(، شاخص انتشار سرانه کشور 1990-2014در بازه زمانی بررسی شده )شده است.  شاخص در ايران به نمايش گذاشته

 افزايش يافته است. %42به میزان  GDP-PPPو  GDPتقريباً دو برابر شده و انتشار به ازای 

 

 
 [14، ]1990-2014در ايران در بازه  ايگلخانهانتشار گازهاي  هايشاخصروند تغيير  -5-1شکل  

                                                       

 

1 Gross Domestic Product 
2 Gross Domestic Product-Purchasing Power Parity 
3 Climate Analysis Indicators Tool  
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 انتشار ايران با ديگر كشورها هايشاخصسه مقاي -1-2-3-2

چند کشور ديگر و متوسط چند منطقه  هایشاخصانتشار کشور با  هایشاخصبرای بررسی وضعیت انتشار در ايران، 

مقايسه شده است. کشورهای انتخاب شده برای مقايسه شامل چین، آمريکا و هند )سه کشور اول منتشر کننده(، کره 

شود. همچنین، و کشور در حال توسعه( و عربستان سعودی )کشور تولید کننده وصادر کننده نفت( میجنوبی و ترکیه )د

 اند.نیز ارائه شده 1BRICSايران با متوسط دنیا، متوسط اتحاديه اروپا و متوسط کشورهای  هایشاخصمقايسه 

 آمده است. 6-1منتخب، در شکل  در ايران و کشورها و مناطق ایگلخانهانتشار گازهای  هایشاخصروند تغییر 

 مقايسه انتشار سرانه

نتشار سرانه را در بازه زمانی ترين مقدار ادر بین مناطق و کشورهای مقايسه شده، آمريکا و عربستان باالترين و هند پايین

برررسی شده شورهای کای در همه مناطق و سال انتشار سرانه گازهای گلخانه 24در طول اين  اند.داشته  2014-1990

، %241کره جنوبی به ترتیب با  بجز اتحاديه اروپا و آمريکا افزايش يافته است. از نظر نرخ افزايش، سه کشور چین، ايران و

بیش از متوسط جهانی  %52 تقريباً 2014های اول تا سوم قرار دارند. انتشار سرانه ايران در سال در رتبه %108و  129%

 بوده است.

 GDPبه ازاي  مقايسه انتشار

فاصله قابل توجهی  سه کشور ايران، چین و هند باالترين مقدار اين شاخص را در بین کشورهای بررسی شده داشته و

ترين مقدار اين شاخص را ايینپبین اين سه کشور با ساير کشورها و مناطق وجود دارد. اتحاديه اروپا، ترکیه و آمريکا نیز 

ررسی شده بجز ايران ب، اين شاخص در همه کشورها و مناطق 1990-2014ول بازه زمانی اند. در طبه خود اختصاص داده

 و عربستان سعودی بهبود يافته است )کمتر شده است(. 

 

                                                       

 

1 Brazil, Russia, India, China, and South Africa 



  

 

25 

 

  

  

  
 ايران و ساير كشورها و مناطق ايگلخانهانتشار گازهاي  هايشاخصمقايسه  -6-1شکل 
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 GDP-PPPمقايسه انتشار به ازاي 

اند؛ با اين وجود فاصله شاخص نیز ايران و چین باالترين مقدار را در بین کشورها و مناطق بررسی شده داشتهدر اين 

وجود دارد. اتحاديه اروپا و  GDPکمتری بین اين دو کشور نسبت به ساير کشورها در مقايسه با شاخص انتشار به ازای 

 %30مقدار اين شاخص برای ايران تقريباً  اند.نام خود ثبت کردهبه  2014ترکیه نیز کمترين مقدار اين شاخص را در سال 

 در طول بازه زمانی ، GDPبوده است. همانند شاخص انتشار به ازای  2014بیشتر از متوسط جهانی آن در سال 

 ، اين شاخص در همه کشورها و مناطق بررسی شده بجز ايران و عربستان سعودی بهبود يافته است.2014-1990
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 انرژي سازيبهينهارزيابي منافع چندگانه  شناسيروش -1-3

 مقدمه -1-3-1

آيد. ی به حساب میی اقلیمی و انرژهاسیاستانرژی يک نیاز اساسی در تحقق اهداف اصلی  سازیبهینهدر عصر حاضر، 

های د، برخی از گزينهودر نظر گرفته ش سازیبهینهانرژی به عنوان تنها بهره حاصل از  جويیصرفهبا اين حال چنانکه 

 انرژی، بويژه در کشورهای با قیمت پايین انرژی، صرفه اقتصادی نخواهند داشت.  سازیبهینه

 بشریرفاه و و ثروت تری در جهت بهبود تواند منافع گستردهانرژی می سازیبهینهکه  ايدهبه اين  اخیرهای در سال

ل منافع مختلف در سطح اقتصاد کالن )مانند تغییر در تراز تجاری اين منافع شام داشته باشد توجه بیشتری شده است.

و  ایگلخانهکاهش انتشار گازهای انرژی و اشتغال(، افزايش دسترسی به انرژی و مقرون به صرفه بودن خدمات انرژی، 

 یانرژ سازیبهینه ، نيبنابرا شود.و بهبود وضعیت مالی نهادهای ملی میهوا، افزايش سالمت عمومی  هایآالينده

شود.  یاجتماع و یاقتصاد راتیتأث از یاگسترده فیط منجر به ،یانرژ یتقاضا کاهش بر یسنت تمرکز از فراتر تواندیم

  .[15] شودگفته می 1"یانرژ سازیبهینه منافع چندگانه" اصطالح به منافع مجموعه نيابه 

انرژی باشد.  جويیهصرفتوجهی بیشتر از منافع ناشی از تواند به مقدار قابل انرژی می سازیبهینهمنافع چندگانه 

تقیم مصرف انرژی کاهش مسارزش ناشی از برابر  5/2توانند ارزشی بیش از اين منافع می دهدنشان میهای ارزيابی

يده ندشتر خواهد بود. پايین است، بی هاآنبديهی است اين نسبت در کشورهايی که قیمت انرژی در  .[15] داشته باشند

 استگذارانیسد که مانع از اين شوو  را دچار مشکل کردهگیری شفاف تصمیم ،هاسیاستگرفتن اين منافع در تحلیل 

 را جذب نمايند. ینرژا یوربهره اقدامات و هاسیاست با مرتبط بالقوه یدستاوردها همه یاقتصاد و یانرژ ،تسيز طیمح

                                                       

 

1 Multiple Benefits of Energy Efficiency 
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 منافع چندگانه بنديدسته -1-3-2

 (IEA)آژانس بين المللي انرژي  بنديهدست -1-3-2-1

نفع ديگر نیز برای  13، ایگلخانهانرژی و کاهش انتشار گازهای  جويیصرفهآژانس بین المللی انرژی در کنار دو دستاورد 

 ستمیس تیامن: رندیگیم قرار یموضوع دسته پنج در منافع نيا(. 7-1انرژی شناسايی کرده است )شکل  سازیبهینه

 .[15] رفاه شيافزا و یستيز طیمح یداريپا ، یاجتماع توسعه ، یاقتصاد وسعهت ،یانرژ

 

 
 IEA[ ،15]انرژي توسط  سازيبهينهمنافع چندگانه  بنديتقسيم -7-1شکل 

 (EPA)آژانس حفاظت از محيط زيست  بنديدسته -1-3-2-2

های انرژی و انرژی سازیبهینهدگانه منافع چن سازیکمّیدر راهنمايی که آژانس حفاظت محیط زيست آمريکا برای 

 :(2-3)شکل  اند، اين منافع به سه دسته زير تقسیم شده[16] تجديدپذير منتشر کرده
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 منافع سيستم برق

های مربوط به ساخت نیروگاه هایتواند از تولید کنندگان و مصرف کنندگان برق در برابر هزينهانرژی )برق( می سازیبهینه

 ظت کند. عرضه انرژی، قیمت ناپايدار انرژی و خطرات مربوط به قابلیت اطمینان محاف جديد، اختالل در

 منافع سالمتي و انتشارات

، مصرف اين کند. همچنینرا تهديد می هاآنهای فسیلی منبعی برای آلودگی هواست که سالمتی انسمصرف سوخت

وری انرژی . ارتقاء بهرهباشداقلیمی را سبب شده است میکه تغییرات  ایگلخانهها بزرگترين منبع انتشار گازهای سوخت

 شود.های فسیلی و در پی آن کاهش اثرات مخرب آن بر سالمتی و محیط زيست میباعث کاهش مصرف سوخت

 منافع اقتصادي

، های جديدشغل کنندگان، ايجاددر قیمت انرژی و سوخت برای مصرف جويیصرفهتواند موجب انرژی می سازیبهینه

وزهای بیماری کارکنان رتعداد وری باالتر در اثر کاهش انرژی و بهره سازیبهینههای حمايت کننده از سود برای شرکت

 و دانش آموزان شود.

 
 EPA[ ،16]انرژي توسط  سازيبهينهمنافع چندگانه  بنديتقسيم -8-1شکل 
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 اروپا اتحاديه COMBIمنافع چندگانه پوشش داده شده در پروژه  -3-2-3-1

يک پروژه سه ساله بود که در  )COMBI( 1وری انرژی در اروپاکردن منافع چندگانه ارتقاء بهرهپروژه محاسبه و عملیاتی

آورده شده  9-1اند در شکل که در اين پروژه لحاظ شده ایچندگانهبه انجام رسیده است. منافع  2018تا  2015سالهای 

 است.

 
 COMBI[ ،17]بررسي شده در پروژه انرژي  سازينهبهيمنافع چندگانه  -9-1شکل 

 پركاربردترين منافع چندگانه -4-2-3-1

ای به مطالعه ديگر گیرند از مطالعهانرژی مورد بررسی قرار می سازیبهینه هایطرحکه در ارزيابی  ایچندگانهمنافع 

                                                       

 

1 Calculating and Operationalizing the Multiple Benefits of Energy Efficiency Improvements in Europe (COMBI) 
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 دهد.اند را نشان میکار گرفته شدهکه بیش از همه در مطالعات به  ایچندگانهمنافع  3-1جدول متفاوت است. 

 [18پركاربردترين منافع چندگانه، ] -3-1 جدول

 شاخص منافع چندگانه
 ( و ارزش پولی آنkWh)مثل شده  جويیصرفهواحد انرژی  انرژی جويیصرفه

 هزينه جايگزينی و بازرسی تجهیزات   برداری و نگهداریبهرههای کاهش هزينه

 ای بیمارستانی و پزشکیههزينه اثرات سالمتی

 روزهای تعطیلی کار و مدارس وری کارکنانبهره

 دمای داخل، سطح رطوبت و ارزش پولی آن آسايش

 ش و سرمايش(روشنايی و انرژی مفید در مورد گرماي برایساعت -خدمات انرژی عرضه شده )لومن دسترسی انرژی

 نشده و ارزش پولی آ جويیصرفهکیفیت آب  آب جويیصرفه

 ارزش پولی هاارزش دارايی

 تعداد تصادفات جلوگیری شده  ايمنی

 سهم بازار، هزينه يک واحد تولید، شدت انرژی پذيریرقابت

 شده جويیصرفهو ارزش پولی  (kW)ظرفیت جلوگیری شده  ظرفیت جلوگیری شده

 شده يیجوصرفهتلفات جلوگیری شده و ارزش پولی  جلوگیری شده (T&D)انتقال و توزيع 

 شده جويیصرفهو ارزش پولی  (kW)ظرفیت پیک جلوگیری شده  بار پیک جلوگیری شده

 شده جويیصرفهارزش پولی  آوری )مربوط به قبوض برق(های اعتبار و جمعکاهش هزينه

 دالر ارزش افزوده تولید شده، تعداد قطعی برق جلوگیری شده قابلیت اطمینان افزايش يافته

 شده جويیصرفهواردات انرژی جلوگیری شده )تراژول و ...( و ارزش پولی  امنیت انرژی

 شده جويیصرفهارزش پولی  در بودجه عمومی جويیصرفه

 شده جويیصرفهارزش پولی  يارانه انرژی جلوگیری شده

 شده جويیصرفهارزش پولی  بودجه عمومی غیرمستقیم

 شده ناشی از کاهش خسارات جويیصرفهی و ارزش پول 2COتن معادل  ایگلخانهانتشارات 

 شده ناشی از کاهش خسارات جويیصرفهتن آالينده کاهش يافته و ارزش پولی  هوا هایآاليندهانتشار 

 شده ناشی از کاهش خسارات جويیصرفهتن پتانسیل تخريب ازن و ارزش پولی  ترکیبات مخرب اليه ازن

 ارزش پولی GDPرشد 

 های ايجاد شدهلص شغلتعداد خا ايجاد شغل

 kWh/$کاهش  قیمت انرژی

 هاتعداد خانه فقر انرژی

 

 تجربيات بين المللي -1-3-3

 اتحاديه اروپا -1-3-3-1

انرژی تامین  سازیبهینهاتحاديه اروپا تا کنون چند پروژه را در زمینه منافع چندگانه  H2020برنامه پژوهش و نوآوری 
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 سازیبهینهو عملیاتی کردن منافع چندگانه  سازیکمّیاست که برای  COMBIها پروژه روژهمالی کرده است. يکی از اين پ

است که هدف آن لحاظ کردن منافع  M-Benefitsانرژی در اتحاديه اروپا تعريف و اجرا شده است. مورد ديگر نیز پروژه 

انرژی اعالم  سازیبهینهباصرفه های پتانسیل ها و در نتیجه افزايش استفاده ازگذاری شرکتچندگانه در تصمیمات سرمايه

 .[20و17] شده است

 اياالت متحده آمريکا -1-3-3-2

های مقرون به صرفه بودن، ها بر روی لحاظ کردن منافع چندگانه در تست در کشور آمريکا اخیراً تعداد بیشتری از ايالت

های مقرون به صرفه های سالمتی در تستها هزينهی ايالتکنند. در برخها و راهبردهای بازاريابی کار میطراحی برنامه

ها متفاوت است. مورد استفاده برای تخمین اين منافع در بین ايالت هایروششوند. نوع منافع مورد نظر و بودن لحاظ می

ها يا ساير ايالتها ارزش منافع سالمتی و محیط زيستی بر اساس مطالعات انجام شده در محدوده ايالت در برخی از ايالت

گذاری جايگزين مانند افزودن درصد مشخصی به مقادير ارزش هایروششوند. در برخی ديگر نیز از گذاری میارزش

اعمال ضريب نسبت به هر انرژی، مقدار مشخص به ازای هر مشتری يا  جويیصرفهشده، اعمال ضريب نسبت به مقدار 

 .[20] شوداقدام استفاده می

 گلستانان -1-3-3-3

گذاری در انگلستان است. کتاب سبز راهنمايی است که توسط ارزيابی نظارتی اثرات بخش استانداردی از فرآيند سیاست

کند. راهنمايی مربوط ها را مشخص میها و پروژه، برنامههاسیاستداری اين کشور منتشر شده و چگونگی ارزيابی خزانه

 . [21] ها نیز در اين کتاب آمده استقبل، حین و پس از اجرای برنامهبه طراحی و بکارگیری پايش و ارزيابی 

شود. برای کنند تکمیل میکتاب سبز با راهنماهای ديگری که اطالعات بیشتری را در زمینه موضوعات خاص ارايه می

بزار محاسباتی و جداول ا، ایگلخانهداری انگلستان راهنماهايی را برای ارزشگذاری مصرف انرژی و انتشارات مثال خزانه

های کیفیت هوا را های متغیر عرضه انرژی و هزينه خسارتهای انرژی، هزينهحاوی ضرايب انتشار، قیمت اطالعاتی
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 منتشر کرده است. 2010-2100برای دوره 

ور محاسبه و های سیاستی انرژی اين کشانرژی در ارزيابی برنامه سازیبهینهدهد که منافع چندگانه ها نشان میبررسی

 .[22] اندارزيابی شده

 نيوزلند -1-3-3-4

در کشور نیوزلند و به منظور ارزيابی  2EECAيک ابزار بر پايه صفحه گسترده است که توسط  1NBMمدل  :NBMمدل 

، یاگلخانهانرژی در منازل توسعه داده شده است. در اين مدل، کاهش انتشارات  سازیبهینههای بندی برنامهو اولويت

 . [23] شودها و تخصیص بودجه استفاده میشوند. از اين ابزار برای انتخاب طرحزايی محاسبه میاثرات سالمتی و اشتغال

ارزيابی شده  3CBAکشور نیوزلند با روش  WUNZ: HSبرنامه : هاساختمانانرژي  سازيبهينهبراي پروژه  CBAانجام 

بندی و گرمايش پاک و کارآمد منازل ساخته شده در یلیون دالری برای عايقم 300است. اين برنامه پنج ساله با بودجه 

به دقت بررسی شده انرژی بر سالمتی  سازیبهینهانجام شده است. در ارزيابی اين برنامه، اثرات  2000های قبل از سال

ش تولید و اثرات مربوط به است. منافع بررسی شده در اين ارزيابی شامل مصرف انرژی، اثرات سالمتی، اثر بر روی بخ

 اشتغال بوده است.

 . [24] بدست آمده است 9/3حدود  WUNZ: HSهای برنامه ، نسبت منافع به هزينهCBAطبق اين ارزيابی 

 ارزيابي منتخب هايروشمنافع چندگانه و  -1-3-4

تحلیل . همچنین دو روش شوندکه در پروژه حاضر پوشش داده خواهند شد معرفی می ایچندگانهدر اين بخش منافع 

 شوند.اند نیز تشريح میاين منافع انتخاب شدهارزيابی که برای  )MCA(4و تحلیل چند معیاره  )CBA(فايده -هزينه

                                                       

 

1 Net Benefit Model 
2 Energy Efficiency and Conservation Authority  
3 Cost Benefit Analysis 
4 Multiple Criteria Analysis 
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 منافع چندگانه تحت پوشش -1-4-3-1

 ست.اکه در پروژه حاضر مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت در ادامه آمده  ایچندگانهمنافع 

 ضه انرژيمنافع عر 

 هاي ظرفيت جلوگيري شدههزينه

 دهد. اهش میک، نیاز به ايجاد ظرفیت جديد تولید انرژی را سازیبهینهکاهش تقاضای انرژی در اثر اقدامات 

 جلوگيري شده 1T&Dهاي هزينه

ز به ساخت و ی از نیاانرژی و در نتیجه کاهش تقاضای انرژی موجب به تاخیر افتادن، کاهش يا جلوگیر سازیبهینهبا 

ل و توزيع را نیز کاهش شود. همچنین کاهش تقاضا، تلفات سیستم انتقاافزايش ظرفیت سیستم انتقال و توزيع انرژی می

 دهد.می

 بار پيک جلوگيري شده

 اهش يابد.کگذاری پرخرج مورد نیاز برای تامین انرژی ساعات پیک شود سرمايهانرژی باعث می سازیبهینه

 اطمينانافزايش قابليت 

های برق کاهش قطعی شود تعدادکه موجب می انرژی است سازیبهینهافزايش قابلیت اطمینان سیستم برق از ديگر آثار 

 يابد.

  اجتماعي و محيط زيستيمنافع 

 ايگلخانهانتشار گازهاي 

 شوند. می ایگلخانههای فسیلی و در نتیجه کاهش انتشار گازهای انرژی موجب کاهش مصرف سوخت سازیبهینه

 

                                                       

 

1 Transmission & Distribution 
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 هوا هايآاليندهانتشار 

انرژی و در نتیجه کاهش  سازیبهینههوا هستند. از اين رو،  هایآاليندهترين منبع انتشار های فسیلی اصلیمصرف سوخت

 شوند. می ایگلخانههای فسیلی موجب کاهش انتشار گازهای مصرف سوخت

 اثرات سالمتي

ها که از کاهش آيد بیشتر به کاهش انتشار آاليندهانرژی به حساب می سازیبهینهمنافع سالمتی که از اثرات غیرمستقیم 

 شود.شوند مربوط میهای فسیلی حاصل میمصرف سوخت

 انتشار مواد مخرب اليه ازن

توانند باعث کاهش انتشار های تبريد و تهويه هوا( میانرژی )اقدامات مربوط به سیستم سازیبهینهبرخی از اقدامات 

ازهای مخرب اليه ازن شوند؛ هر چند پس از اجرای پروتکل مونترال، انتشار اين گازها به مقدار زيادی محدود شده گ

 است.

 مصرف آب جوييصرفه

دهند. عالوه بر جريان بطور مستقیم مصرف آب را کاهش می-های کمانرژی مانند سردوش سازیبهینهبرخی اقدامات 

انرژی موجب کاهش غیرمستقیم آب  سازیبهینهو عرضه انرژی با مصرف آب همراه است، اين از آنجايیکه فرآيند تولید 

 شود.نیز می

 

 منافع اقتصادي 

 وري كاركنانبهره

وری کارکنان در آن ساختمان شود. اقداماتی مانند تعويض تواند باعث بهبود بهرهانرژی در يک ساختمان می سازیبهینه

تواند باعث بهبود کیفیت هوا و افزايش آسايش تم روشنايی با يک سیستم کارآمدتر میسیستم تهويه هوای قديمی يا سیس

 وری کارکنان شود.و در نتیجه افزايش بهره
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 امنيت انرژي

در نتیجه افزايش  وانرژی بواسطه کاهش تقاضای انرژی موجب کاهش وابستگی يک کشور به انرژی وارداتی  سازیبهینه

 ود.شامنیت انرژی آن کشور می

 بودجه عمومي جوييصرفه

 جويیصرفه( باعث هاآنی دولتی و عمومی و روشنايی خیابهاساختمانانرژی در بخش دولتی )مانند  سازیبهینهاقدامات 

انرژی باعث کاهش  سازیبهینهشود، شوند. همچنین در اقتصادهايی که به انرژی يارانه پرداخت میدر بودجه عمومی می

 شود.رانه انرژی میهای مالی ياهزينه

 زايياشتغال

های تواند بطور مستقیم و غیرمستقیم باعث ايجاد شغل شود. اثربخشی برنامهانرژی می سازیبهینهگذاری در سرمايه

 گذاری و نوع اقدامات بستگی دارد.انرژی در ايجاد شغل به اندازه و ساختار سرمايه سازیبهینه

 ابي منافع چندگانهمنتخب براي ارزي هايروش -2-4-3-1

 (CBA)فايده -هزينهتحليل 

باشد. در اين روش، با تصمیم و يا يک سیاست دولتی می ترين ابزار برای ارزيابی يک پروژه،فايده، متداول-هزينهتحلیل 

 شود. در مورد مزايا و معايب اقتصادی آن، قضاوت می گذاری،ها و منافع يک سرمايهارزيابی هزينه

باشد؛ سازی باشند و اين الزام، اشکال اصلی اين روش میفايده، الزم است که تمامی منافع قابل پولی-ينهدر تحلیل هز

 باشد.همواره مقدور نمی سازیبهینههای زيرا اين موضوع در مورد منافع چندگانه پروژه

 :[25] فايده عبارتند از-فازهای اصلی تحلیل هزينه

 های جايگزينتعیین مجموعه گزينه -

 ای و نیز تعیین منافع حاصلتعیین موارد هزينه -
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 گیری اندازه هایشاخصبندی نمودن اثرات و انتخاب طبقه -

 ی منافع در طول چرخه عمر پروژهتخمین کمّ -

 تعیین معادل پولی تمامی اثرات -

 تجزيه و تحلیل پايداری -

 ها( برای تمام گزينهNPV)1محاسبه ارزش خالص فعلی  -

 و تجزيه و تحلیل پايداری NPVس ها بر اساتدوين توصیه -

 :[15] فايده-محاسبه در تحلیل هزينه هایروش

 فايده عبارتند از:-سه روش متداول محاسبه در تحلیل هزينه

 (ACLC)2تحلیل هزينه چرخه عمر  -

 ارزش خالص فعلی -

 (IRR)4(/ نرخ بازده داخلی ERR)3نرخ بازده اقتصادی  -

 (MCA)معياره  تحليل چند

د. اين نکارايی ندار فايده-های تک معیاره مانند تحلیل هزينهتحلیلی برای مواردی  است که تحلیل یابزاراين روش، 

شود. با استفاده استفاده می باشندسازی نمیقتصادی قابل پولیمحیطی و  امورد به صورت خاص در مواقعی که آثار زيست

ها گیریتصمیم در را مالی و اقتصادی فنی، محیطی،زيست اجتماعی، معیارهای از وسیعی طیف توانمی روشاز اين 

 .[26] لحاظ نمود

 ابزاری MCA دارد، تمرکز( اجتماعی رفاه رساندن حداکثر) فرد به منحصر معیار يک روی بر که ،CBA تحلیل برخالف

                                                       

 

1 Net Present Value 
2 Life Cycle Cost Analysis 
3 Economic Rate of Return 
4 Internal Rate of Return 
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ظرات توان معیارهای مختلف و نیز نمی MCA. به کمک روش است مختلف اهداف از ایمجموعهلحاظ نمودن  برای

 ذينفعان مختلف را لحاظ نمود. با استفاده از اين روش، طیف وسیعی از معیارهای کیفی و کمی قابل درنظر گرفتن است.

 و بندیرتبه امتیازدهی، هایروشاز  اغلب و ها صرفاً به صورت پولی بیان شوند؛، الزم نیست که شاخصMCAدر روش 

 .[27] شودود استفاده میدهی در خصوص معیارها و مقادير کیفی موجوزن
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 انرژي سازيبهينه هايطرح منافعو ارزيابي  سازيكمّي -2

 

بوده و در آن به  "انرژی در کشور سازیبهینه هایطرحمنافع ناشی از اجرای برآورد "، دومین گزارش پروژه فصلاين 

و ارزيابی منافع چندگانه حاصل  سازیکمّیو همچنین  از طريق ارزيابی نتايج فعلی و آتی پروژه EEEBبررسی اثرات پروژه 

 شود.انرژی انجام شده در اين پروژه پرداخته می سازیبهینه هایطرحاز 

 زير تشکیل شده است: بخشز چهار ا فصلاين 

 اول: مقدمهبخش  -

 عملکرد یدیکل یها شاخص اساس بر پروژه یدستاوردها یابيارزدوم: بخش  -

 انرژی سازیبهینهمنافع چندگانه  سازیکمّیسوم: بخش  -

  فايده-چهارم: ارزيابی دستاوردهای پروژه با تحلیل هزينهبخش  -

انرژی و کاهش  جويیصرفهبر  EEEBدوم اثرات اجرای پروژه بخش در  اول ارائه شده،بخش ای که در پس از مقدمه

اند مورد بررسی قرار گرفته پروژه انتخاب شده (KPIs)کلیدی عملکرد  هایشاخصانتشار دی اکسید کربن که به عنوان 

پروژه در زمینه  های پايلوت به صورت اثرات مستقیم پروژه و اثرات اقداماتاست. در اين بررسی، نتايج اجرای پروژه

تحت عنوان اثرات غیر مستقیم در نظر  سازیظرفیتو قوانین و مقررات و همچنین اقدامات مربوط به  هاسیاستاصالح 

 اند.گرفته شده

انرژی ارائه  سازیبهینهمنافع چندگانه  و برآورد ارزش پولی سازیکمّیمربوط به  شناسیروش، اين فصلسوم بخش در 

ر يک از منافع ابتدا مقادير فیزيکی برآورد شده و سپس در مواردی که میسر بوده، ارزش پولی آن نیز شده است. برای ه

گیرند: منافع عرضه انرژی، منافع اند در سه دسته قرار میمطالعه شدهبخش تخمین زده شده است. منافعی که در اين 

   آورده شده است.بخش در انتهای اجتماعی و محیط زيستی و منافع اقتصادی. نتايج محاسبات مربوطه 

ها محاسبه شده و اين طرح EEEBپايلوت انجام شده در پروژه  هایطرحچهارم مقادير منافع چندگانه برای بخش نهايتاً در 

  اند.مورد ارزيابی قرار گرفته CBAبا روش 
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 مقدمه -1-2

انرژی در ايران است که به عنوان  سازیبهینه هایطرحکمّی سازی منافع چندگانه حاصل از هدف از انجام اين پروژه، 

)به اختصار پروژه  "و تحول بازار برای افزايش کارايی انرژی در بخش ساختمان هاسیاستاصالح "بخشی از پروژه 

1EEEB )انرژی، تخمینی از دستاوردهای کنونی و آتی پروژه  سازیبهینه هایطرحعالوه بر منافع چندگانه  شود.انجام می

 شوند.نیز ارائه می )KPIs(2کلیدی عملکرد  هایشاخصبا  هاآنقايسه و م

 كليدي عملکرد هايشاخصارزيابي دستاوردهاي پروژه بر اساس  -1-1-2

کلیدی عملکرد   هایشاخصبه عنوان  ایگلخانهانرژی و کاهش انتشار گازهای  جويیصرفهمیزان ، EEEBدر پروژه 

های ربوط به اجرای پروژهمشوند. نوع مستقیم دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می ها بهاند. اين شاخصانتخاب شده

همچنین اقدامات  ، قوانین و مقررات وهاسیاستو نوع غیرمستقیم مربوط به اصالح  EEEBپايلوت در چارچوب پروژه 

  ش آورده شده است. ل دوم گزارها در فصباشند. نتايج برآورد اين شاخصصورت گرفته برای ظرفیت سازی و آموزش می

 انرژي سازيبهينهمنافع چندگانه  -2-1-2

آيد. ی به حساب میی اقلیمی و انرژهاسیاستانرژی يک نیاز اساسی در تحقق اهداف اصلی  سازیبهینهدر عصر حاضر، 

های د، برخی از گزينهشودر نظر گرفته  سازیبهینهانرژی به عنوان تنها بهره حاصل از  جويیصرفهبا اين حال چنانکه 

 انرژی، بويژه در کشورهای با قیمت پايین انرژی، صرفه اقتصادی نخواهند داشت.  سازیبهینه

تری در جهت بهبود رفاه و و ثروت بشری تواند منافع گستردهانرژی می سازیبهینههای اخیر به اين ايده که در سال

امل منافع مختلف در سطح اقتصاد کالن )مانند تغییر در تراز تجاری داشته باشد توجه بیشتری شده است. اين منافع ش

                                                       

 

1 Energy Efficiency and Environment in Buildings 

2 Key Performance Indicators 
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و  ایگلخانهانرژی و اشتغال(، افزايش دسترسی به انرژی و مقرون به صرفه بودن خدمات انرژی، کاهش انتشار گازهای 

 یانرژ سازینهبهی ، نيبنابراشود. هوا، افزايش سالمت عمومی و بهبود وضعیت مالی نهادهای ملی می هایآالينده

شود.  یاجتماع و یاقتصاد راتیتأث از یاگسترده فیط منجر به ،یانرژ یتقاضا کاهش بر یسنت تمرکز از فراتر تواندیم

  [.1]شود گفته می 1"یانرژ سازیبهینه منافع چندگانه" اصطالح به منافع مجموعه نيابه 

نديده انرژی باشد.  جويیهصرفتوجهی بیشتر از منافع ناشی از  تواند به مقدار قابلانرژی می سازیبهینهمنافع چندگانه 

 استگذارانیسد که گیری شفاف را دچار مشکل کرده و مانع از اين شو، تصمیمهاسیاستگرفتن اين منافع در تحلیل 

 ذب نمايند.را ج ینرژا یوربهره اقدامات و هاسیاست با مرتبط بالقوه یدستاوردها همه یاقتصاد و یانرژ ،تسيز طیمح

 آورده شده است. 1-2گیرند در جدول که در اين پروژه مورد بررسی قرار می ایچندگانهمنافع 

 منافع چندگانه بررسي شده در پروژه -1-2جدول 

 شاخص منافع چندگانه
 ( و ارزش پولی آنkWh)مثل شده  جويیصرفهواحد انرژی  انرژی جويیصرفه

 انی و پزشکیهای بیمارستهزينه اثرات سالمتی

 روزهای تعطیلی کار و مدارس وری کارکنانبهره

 شده و ارزش پولی آن جويیصرفهکیفیت آب  آب جويیصرفه

 شده جويیصرفهو ارزش پولی  (kW)ظرفیت جلوگیری شده  ظرفیت جلوگیری شده

 شده جويیصرفهتلفات جلوگیری شده و ارزش پولی  جلوگیری شده (T&D)انتقال و توزيع 

 شده جويیصرفهو ارزش پولی  (kW)ظرفیت پیک جلوگیری شده  ار پیک جلوگیری شدهب

 دالر ارزش افزوده تولید شده، تعداد قطعی برق جلوگیری شده قابلیت اطمینان افزايش يافته

 شده جويیصرفهواردات انرژی جلوگیری شده )تراژول و ...( و ارزش پولی  امنیت انرژی

 شده جويیصرفهارزش پولی  مومیدر بودجه ع جويیصرفه

 شده جويیصرفهارزش پولی  يارانه انرژی جلوگیری شده

 شده ناشی از کاهش خسارات جويیصرفهو ارزش پولی  2COتن معادل  ایگلخانهانتشارات 

 شده ناشی از کاهش خسارات جويیصرفهتن آالينده کاهش يافته و ارزش پولی  هوا هایآاليندهانتشار 

 شده ناشی از کاهش خسارات جويیصرفهتن پتانسیل تخريب ازن و ارزش پولی  ات مخرب اليه ازنترکیب

 های ايجاد شدهتعداد خالص شغل ايجاد شغل

 

                                                       

 

1 Multiple Benefits of Energy Efficiency 
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اين سوم  بخشدر  هاآنو نتايج حاصل از محاسبات  هاآنگذاری و ارزش سازیکمّیتعريف هر يک از اين منافع، نحوه 

 ارائه شده است. فصل

 انرژي سازيبهينهارزيابي منافع چندگانه  شناسيروش -3-1-2

ارزيابی منافع چندگانه در اين پروژه انتخاب برای  )MCA(2و تحلیل چند معیاره  )CBA(1فايده -دو روش تحلیل هزينه

 اند. شده

اشد. در اين روش، با بی میتصمیم و يا يک سیاست دولت ترين ابزار برای ارزيابی يک پروژه،فايده، متداول-هزينهتحلیل 

فايده، -شود. در تحلیل هزينهدر مورد مزايا و معايب اقتصادی آن، قضاوت می گذاری،ها و منافع يک سرمايهارزيابی هزينه

آيد؛ زيرا اين موضوع یمسازی باشند و اين الزام، اشکال اصلی اين روش به حساب الزم است که تمامی منافع قابل پولی

 [.1همواره مقدور نیست ] سازیبهینههای ندگانه پروژهدر مورد منافع چ

فايده کارايی -لیل هزينههای تک معیاره مانند تحابزار تحلیلی برای مواردی  است که تحلیليک تحلیل چند معیاره روش 

د استفاده سازی نیستنیمحیطی و  اقتصادی قابل پولالزم را ندارند. اين مورد به صورت خاص در مواقعی که آثار زيست

 در را مالی و تصادیاق فنی، محیطی،زيست اجتماعی، معیارهای از وسیعی طیف توانمی روششود. با استفاده از اين می

 [.2ها لحاظ نمود ]گیریتصمیم

 آورده شده است. چهارم گزارش بخشانرژی با در نظر گرفتن منافع چندگانه در  سازیبهینه هایطرحنتايج ارزيابی 

 

 

  

                                                       

 

1 Cost-Benefit Analysis 
2 Multiple Criteria Analysis 
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 EEEBارزيابي دستاوردهاي پروژه  -2-2

به عنوان  ایگلخانهانرژی و کاهش انتشار گازهای  جويیصرفهدو شاخص میزان ، EEEBبرای سنجش موفقیت پروژه 

شوند. اثرات ها به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میاند. اين شاخصکلیدی عملکرد انتخاب شده هایشاخص

مربوط به اصالح پروژه غیرمستقیم  اثراتو انرژی  سازیبهینههای پايلوت به اجرای پروژهمربوط  EEEBمستقیم پروژه 

ظرفیت سازی و آموزش  مرتبط باو همچنین اقدامات انرژی در کشور  سازیبهینهمرتبط با ، قوانین و مقررات هاسیاست

کلیدی عملکرد پروژه در  هایشاخصادير مقفصل آورده شده است. ادامه اين ها در باشند. نتايج برآورد اين شاخصمی

 (2-2اند )جدول بازبینی شده 2017انتخاب و در سال  2016سال 

 كليدي عملکرد هايشاخصمقادير انتخابي  -2-2جدول 

 (2017بازبيني )سال  (2016انتخاب اوليه )سال  شاخص كليدي عملکرد

 ایگلخانهکاهش انتشارات مستقیم گازهای 
میلیون تن دی  1یم حدود کاهش انتشار مستق -

 اکسید کربن در طول عمر سرمايه گذاری
 هزار تن دی اکسید کربن 330میان مدت:  -

 میلیون تن دی اکسید کربن 1انتهای پروژه:  -

 ایگلخانهکاهش انتشارات غیرمستقیم گازهای 

تا  ایگلخانهکاهش انتشار غیرمستقیم گازهای  -
-2029میلیون تن در بازه زمانی  233حدود 
نسبت به سناريوی بدون سیاست )تقريباً  2020
 میلیون تن نسبت به سناريوی پايه(  153

میلیون تن دی اکسید کربن  153کاهش تجمعی  -
 ی جديد هاساختماناز  2029تا سال 

 برآورد اثرات مستقيم -1-2-2

های پايلوت ساس نتايج پروژهبر ا ایگلخانهانرژی و کاهش انتشار گازهای  جويیصرفهبر  EEEBاثرات مستقیم پروژه 

انرژی  سازیبهینههای پايلوت مختلفی برای های صورت گرفته قرار است پروژهريزیبرآورد شده است. بر اساس برنامه

ها در ی مسکونی و اداری اجرا شوند. در زمان تهیه اين گزارش، نتايج اجرای سری اول اين پروژههاساختماندر 

صورت گرفته است. کل برق و گاز  هاپايلوتسترس بودند؛ لذا محاسبات فقط برای اين سری از ی اداری در دهاساختمان

و  kWh/y 006,937,2اند به ترتیب برابر ساختمان اداری انجام شده 20که در  هاپايلوتشده در اين  جويیصرفهطبیعی 

y/3Sm 974,248,1  بوده است که در مجموع معادلGJ/y 014,75   ياBOE/y 572,12  .انرژی اولیه است 

شده در ضريب انتشار دی اکسید کربن  جويیصرفهمیزان کاهش انتشار دی اکسید کربن از حاصلضرب مقدار انرژی 
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 آيد. حامل انرژی مربوطه بدست می

د کربن حاصل از انرژی و کاهش انتشار دی اکسی جويیصرفهنتايج برآورد میزان  2-2و  1-2های و شکل 3-2جدول 

 دهد.های پايلوت را نشان میوژهپر

 هاپايلوتانرژي و كاهش انتشار دي اكسيد كربن براي سري اول  جوييصرفه -3-2جدول 

 مجموع 2021-2030 2019-2020 2017-2018  

های پايلوت پروژه
ی هاساختماندر 

 اداری

 انرژی جويیصرفه

 3Sm( 0 1,248,974 12,489,740 13,738,714(گاز طبیعی 

 0 2,937,006 29,370,062 32,307,068 (kWh)رق ب

 0 75,014 750,139 825,153 (GJ)انرژی اولیه 

 0 12,257 122,572 134,829 (BOE)انرژی اولیه 

 )2tCO(کاهش انتشار دی اکسید کربن 

 26,359 23,963 2,396 0 گاز طبیعی جويیصرفهاز 

 24,112 21,920 2,192 0 برق جويیصرفهاز 

 50,471 45,883 4,588 0 مجموع کاهش انتشار

 

 
  هاپايلوتانرژي حاصل از سري اول  جوييصرفه -1-2شکل 
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 هاپايلوتكاهش انتشار دي اكسيد كربن حاصل از سري اول  -2-2شکل 

 برآورد اثرات غيرمستقيم  -2-2-2

 ، قوانين و مقرراتهاسياستاثرات اصالح  -2-2-2-2

 ، قوانین و مقررات، چهار سناريوی زير در نظر گرفته شده است:هاسیاستت غیرمستقیم مربوط به اصالح برای برآورد اثرا

های پايه، اتفاق خواهد دهنده آنچه که در غیاب هر گونه سیاست جديد يا فعالیتسناريوی بدون سیاست: نشان -

 افتاد.

 شوند.ژی ساختمان اجرا میانر سازیبهینهسناريوی پايه: حالتی که مقررات قبلی مربوط به  -

ی موجود و جديد اجرا هاساختمانی برای هاآنو مقررات جاه طلب هاسیاستسناريوی اول پروژه: حالتی که  -

 ی جديد و موجود(هاساختمانبهبود در مصرف انرژی  %20و  %30شود )به ترتیب 

ی موجود و جديد اجرا هاساختمان تری برایو مقررات جاه طلبانه هاسیاستسناريوی دوم پروژه: حالتی که  -

 ی جديد و موجود(هاساختمانبهبود در مصرف انرژی  %30و  %60شود )به ترتیب 
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درصدی و نرخ تراکم نفر در هر واحد مسکونی  24/1مجموع تعداد مسکن در همه سناريوها بر اساس نرخ رشد جمعیت 

جمع تفاوت تعداد مسکن هر سال نیز بصورت حاصل (. تعداد مسکن جديد4-2تخمین زده شده است )جدول  5/3برابر 

 درصدی در هر سال محاسبه شده است.  2دو سال و نرخ بازسازی 

 2017-2030براي بازه  شدهبينيتعداد مسکن پيش  -4-2جدول 

 تعداد مسکن جديد تعداد كل مسکن جمعيت سال
2017 80,917,355 23,113,094 739,691 
2018 81,920,730 23,399,697 748,864 
2019 82,936,548 23,689,853 758,149 
2020 83,964,961 23,983,607 767,551 
2021 85,006,126 24,281,004 777,069 
2022 86,060,202 24,582,088 786,704 
2023 87,127,349 24,886,906 796,459 
2024 88,207,728 25,195,504 806,336 
2025 89,301,504 25,507,928 816,334 
2026 90,408,842 25,824,226 826,456 
2027 91,529,912 26,144,447 836,705 
2028 92,664,883 26,468,638 847,079 
2029 93,813,927 26,796,849 857,583 
2030 94,977,220 27,129,130 868,217 

به ترتیب  2017در سال  هاساختماندر انجام محاسبات فرض شده است که مصرف ويژه انرژی حرارتی و الکتريکی در 

از  هاساختمانبوده است. همچنین فرض شده است کل انرژی حرارتی  y/2kWh/m 2/38و  y/2kWh/m 277برابر 

 شود.طريق گاز طبیعی تامین می

ازه اند به شرح زير است. فرض شده است اين مقادير در طول بساير فرضیاتی که در محاسبات مورد استفاده اعمال شده

 زمانی مورد مطالعه ثابت بمانند.

  2m 95زيربنای متوسط بخش مسکونی:  -

  %1/38های برق متصل به شبکه برق کشور: متوسط بازده نیروگاه -

 %03/3ها: متوسط مصرف داخلی برق در نیروگاه -

 %4/11تلفات شبکه انتقال و توزيع برق کشور:  -

 MWh/2tCO 641/0ای کشور: همتوسط ضريب انتشار دی اکسید کربن برای نیروگاه -
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 TJ/2tCO 1/56ضريب انتشار دی اکسید کربن برای گاز طبیعی:  -

نیز  4-2نشان داده شده است. شکل  3-2روند مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن در سناريوهای مختلف در شکل 

 دهد. انرژی و کاهش انتشار انرژی را نشان می جويیصرفهاثرات پروژه بر 

  

  

 
 روند مصرف انرژي و انتشار دي اكسيد كربن در سناريوهاي مختلف -3-2شکل 

 400

 450

 500

 550

 600

 650

 700

 750

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

G
W

h
Th

o
u

sa
n

d
s

thermal energy consumption

 60

 70

 80

 90

 100

 110

 120

 130

 140

 150

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

G
W

h
Th

o
u

sa
n

d
s

electrical energy consumption

 300

 350

 400

 450

 500

 550

 600

 650

 700

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

B
O

E
M

ill
io

n
s

total primary energy consumption

 120

 140

 160

 180

 200

 220

 240

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029

to
n

n
e 

C
O

2
M

ill
io

n
s

CO2 emissions



  

 

52 

 

  

  

 
 انرژي و كاهش انتشار دي اكسيد كربن در سناريوهاي مختلف جوييصرفهاثر پروژه بر  -4-2شکل 

 و آموزش سازيظرفيتاثرات  -2-2-2-2

رف بهینه انرژی در ساختمان از جمله اقدامات اصلی پروژه ظرفیت سازی و آموزش برای ارتقا آگاهی عمومی در زمینه مص

EEEB اين بخش،  آيد و تا کنون چندين کارگاه و سمینار آموزشی در اين زمینه برگزار شده است. دربه حساب می

ین تخمهای آموزشی دورهاين کنندگان در انرژی و کاهش انتشار دی اکسید کربن حاصل از تغییر رفتار شرکت جويیصرفه
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کنندگان های آموزشی برگزار شده بر رفتار مصرف انرژی شرکتشود. با توجه به اينکه مقدار واقعی تاثیر دورهزده می

آورده  5-2فرض شده است. نتايج اين برآوردها در جدول  %10مشخص نیست، در اين برآورد میزان اين اثرگذاری برابر 

 شده است.

 انتشار دي اكسيد كربن حاصل از آموزشانرژي و كاهش  جوييصرفه -5-2جدول 

 مجموع 2021-2030 2019-2020 2017-2018  

های آموزش دوره
 عمومی

 انرژی جويیصرفه

 3Sm( 0 289,209 1,962,490 2,251,699(گاز طبیعی 

 0 383,341 2,601,244 2,984,585 (kWh)برق 

 0 14,107 95,724 109,830 (GJ)انرژی اولیه 

 0 2,305 15,641 17,946 (BOE)ه انرژی اولی

 )2tCO(کاهش انتشار دی اکسید کربن 

 4,320 3,765 555 0 گاز طبیعی جويیصرفهاز 

 2,227 1,941 286 0 برق جويیصرفهاز 

 6,548 5,707 841 0 مجموع کاهش انتشار

  



  

 

54 

 

 انرژي سازيبهينهمنافع چندگانه  سازيكمّي -3-2

 ربوط به سيستم انرژيمنافع م سازيكمّي -2-3-1

 هاي ظرفيت جلوگيري شدههزينه

دهد. برای اهش میک، نیاز به ايجاد ظرفیت جديد تولید انرژی را سازیبهینهکاهش تقاضای انرژی در اثر اقدامات 

ست. برآورد هزينه های سیکل ترکیبی کشور استفاده شده ااين پارامتر، از متوسط ضريب ظرفیت نیروگاه سازیکمّی

 های سیکل ترکیبی صورت گرفته است. گیری شده نیز بر اساس هزينه نصب نیروگاهجلو

 جلوگيري شده 1T&Dهاي هزينه

ی از نیاز به ساخت و انرژی و در نتیجه کاهش تقاضای انرژی موجب به تاخیر افتادن، کاهش يا جلوگیر سازیبهینهبا 

ل و توزيع را نیز کاهش ین کاهش تقاضا، تلفات سیستم انتقاشود. همچنافزايش ظرفیت سیستم انتقال و توزيع انرژی می

رزش پولی آن نیز به دهد. مقدار کاهش تلفات سیستم انتقال و توزيع برق بر اساس نرخ متوسط تلفات محاسبه و امی

 ها برآورد شده است.شده در نیروگاه جويیصرفهصورت معادل سوخت 

 بار پيک جلوگيري شده

اهش يابد. برای کگذاری پرخرج مورد نیاز برای تامین انرژی ساعات پیک شود سرمايهعث میانرژی با سازیبهینه

انرژی به صورت  سازیبهینه هایطرححاصل از  جويیصرفهاين موضوع الزم است که اطالعات مربوط به  سازیکمّی

لی مربوط به بار پیک ی و ارزش پوساعتی در دسترس باشند. به دلیل عدم دسترسی به اين اطالعات، محاسبه مقادير کمّ

 جلوگیری شده مقدور نیست.

 

                                                       

 

1 Transmission & Distribution 
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 افزايش قابليت اطمينان

های برق کاهش قطعی شود تعدادانرژی است که موجب می سازیبهینهافزايش قابلیت اطمینان سیستم برق از ديگر آثار 

طعی برق مشخص قای مربوط به هيابد. برای محاسبه ارزش پولی افزايش قابلیت اطمینان، الزم است هزينه خسارت

ها در دسترس و اين داده های اقتصادی و اجتماعی زيادی نیاز داشتهها به دادهباشد. از آنجايیکه برآورد اين خسارت

 نیستند، برآورد منافع مربوط به افزايش قابلیت اطمینان سیستم برق میسر نیست.

 منافع اجتماعي و محيط زيستي -2-3-2

 ايلخانهگانتشار گازهاي 

شوند. در می ایگلخانههای فسیلی و در نتیجه کاهش انتشار گازهای انرژی موجب کاهش مصرف سوخت سازیبهینه

مربوط به دی اکسید کربن بوده و مقدار  ایگلخانهانرژی، بیشترين کاهش انتشار در بین گازهای  سازیبهینه هایطرح

شده و ضريب انتشار دی اکسید کربن مربوط به حامل انرژی  جويیهصرفضرب مقدار انرژی آن از حاصلکاهش انتشار 

 ایگلخانهآيد. برای برآورد ارزش پولی اين کاهش انتشار از هزينه خسارت انتشار گازهای شده بدست می جويیصرفه

 استفاده شده است.

 هوا هايآاليندهانتشار 

انرژی و در نتیجه کاهش  سازیبهینههوا هستند. از اين رو،  هایآاليندهترين منبع انتشار های فسیلی اصلیمصرف سوخت

انرژی بر انتشار  سازیبهینهشوند. در اين مطالعه اثر هوا می هایآاليندههای فسیلی موجب کاهش انتشار مصرف سوخت

ضرب صلها از حاهر يک از اين آاليندهمقدار کاهش انتشار بررسی شده است.  COو  PM ،2SO ،xNOچهار آالينده 

آيد. شده و آالينده مورد نظر بدست می جويیصرفهشده و ضريب انتشار مربوط به حامل انرژی  جويیصرفهمقدار انرژی 

 ها نیز از هزينه خسارت انتشار آالينده مورد نظر استفاده شده است.برای برآورد ارزش پولی کاهش انتشار آالينده

 اثرات سالمتي

ها که از کاهش آيد بیشتر به کاهش انتشار آاليندهانرژی به حساب می سازیبهینهغیرمستقیم منافع سالمتی که از اثرات 
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 هایآاليندههای ناشی از انتشار شود. بخش عمده هزينه خسارتشوند مربوط میهای فسیلی حاصل میمصرف سوخت

دهنده ارزش پولی اثرات ها در واقع نشانهست. از اينرو ارزش پولی کاهش انتشار آاليندهاآنهوا مربوط به اثرات سالمتی 

 خواهد بود. سازیبهینه هایطرحسالمتی 

 انتشار مواد مخرب اليه ازن

توانند باعث کاهش انتشار های تبريد و تهويه هوا( میانرژی )اقدامات مربوط به سیستم سازیبهینهبرخی از اقدامات 

پروتکل مونترال، انتشار اين گازها به مقدار زيادی محدود شده گازهای مخرب اليه ازن شوند؛ هر چند پس از اجرای 

اند تاثیری بر انتشار مواد مخرب اليه ازن ندارند. انجام شده EEEBانرژی که در قالب پروژه  سازیبهینه هایطرحاست. 

 به همین دلیل، بررسی اثرات کاهش انتشار اين مواد در پروژه حاضر موضوعیت ندارد. 

 صرف آبم جوييصرفه

دهند. عالوه بر جريان بطور مستقیم مصرف آب را کاهش می-های کمانرژی مانند سردوش سازیبهینهبرخی اقدامات 

انرژی موجب کاهش غیرمستقیم آب  سازیبهینهاين از آنجايیکه فرآيند تولید و عرضه انرژی با مصرف آب همراه است، 

 جويیصرفهضرب مقدار انرژی انرژی از حاصل سازیبهینه هایرحطشده حاصل از  جويیصرفهمقدار آب  شود.نیز می

 جويیصرفهشده و مصرف ويژه آب در چرخه تولید حامل انرژی مربوطه بدست آمده است. برای برآورد ارزش پولی اين 

 نیز از قیمت تمام شده آب استفاده شده است.

 منافع اقتصادي -2-3-3

 وري كاركنانبهره

وری کارکنان در آن ساختمان شود. اقداماتی مانند تعويض تواند باعث بهبود بهرهدر يک ساختمان میانرژی  سازیبهینه

تواند باعث بهبود کیفیت هوا و افزايش آسايش سیستم تهويه هوای قديمی يا سیستم روشنايی با يک سیستم کارآمدتر می

وری کار دشواری بوده و به دلیل عدم دسترسی به ود بهرهگیری اين بهبوری کارکنان شود. اندازهو در نتیجه افزايش بهره

 اطالعات الزم، برآورد منافع مربوطه میسر نیست. 
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 امنيت انرژي

انرژی بواسطه کاهش تقاضای انرژی موجب کاهش وابستگی يک کشور به انرژی وارداتی و در نتیجه افزايش  سازیبهینه

کشورهای صادر کننده انرژی مثل ايران، اهمیت کمتری دارد. از طرف شود. اين موضوع برای امنیت انرژی آن کشور می

آن امری دشوار باشد. با توجه به اين داليل و همچنین  سازیکمّیديگر ماهیت چند بعدی امنیت انرژی باعث شده است 

 شود.عدم دسترسی به اطالعات الزم، از برآورد منافع مربوط به امنیت انرژی صرفنظر می

 و كاهش يارانه انرژي بودجه عمومي جوييصرفه

 جويیصرفه( باعث هاآنی دولتی و عمومی و روشنايی خیابهاساختمانانرژی در بخش دولتی )مانند  سازیبهینهاقدامات 

انرژی باعث کاهش  سازیبهینهشود، شوند. همچنین در اقتصادهايی که به انرژی يارانه پرداخت میدر بودجه عمومی می

انرژی،  سازیبهینه هایطرحشود. برای برآورد میزان کاهش يارانه انرژی در اثر اجرای الی يارانه انرژی میهای مهزينه

 از اختالف بین قیمت داخلی و هزينه فرصت )برای گاز طبیعی(/تعرفه صادراتی )برای برق( استفاده شده است.

 زايياشتغال

های مستقیم و غیرمستقیم باعث ايجاد شغل شود. اثربخشی برنامهتواند بطور انرژی می سازیبهینهگذاری در سرمايه

گذاری و نوع اقدامات بستگی دارد. برای تخمین میزان انرژی در ايجاد شغل به اندازه و ساختار سرمايه سازیبهینه

 14مستقیم و شغل  7انرژی باعث ايجاد  سازیبهینهگذاری در میلیارد ريال سرمايه 10اشتغالزايی، فرض شده است هر 

 شود.شغل غیرمستقیم می

 نتايج -2-3-4

مترمکعب  1000در مصرف برق و  جويیصرفهمگاوات ساعت  1گذاری پولی منافع به ازای و ارزش سازیکمّینتايج 

 ارائه شده است. 6-2در مصرف گاز طبیعی در جدول  جويیصرفه
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 انرژي سازيبهينهگذاري پولي منافع سازي و ارزشنتايج كمي -6-2جدول 

 گاز طبيعي برق 

 واحد مقدار واحد مقدار

 MWh/y 1,000 /y3Sm 1 شده در سطح مصرف کننده جويیصرفهانرژی 

 MWh/y 1,017 /y3Sm 1.165 در نقطه تولید جويیصرفهمعادل 

     منافع چندگانه

     منافع سیستم عرضه انرژی -1

     ظرفیت جلوگیری شده -1-1

گاز  یفرض شده است کاهش تقاضا kW 225327 .0 شده ظرفیت جلوگیری
گذاری کاهش سرمايه باعثطبیعی 

 شودتوسعه سیستم گاز طبیعی نمی
 هزينه ظرفیت جلوگیری شده )يکبار(

207.3 US$ 
23,481,771 Rials 

    کاهش تلفات انتقال و توزيع و مصرف داخلی -1-2

 MWh/y 0.165 زيع و مصرف داخلیمقدار جلوگیری شده از تلفات انتقال و تو
فرض شده است تلفات انتقال و 
توزيع صادرات يا ساير مصارف 
نیز همانند تلفات انتقال و توزيع 

 شده باشد جويیصرفهانرژی 

 گزينه اول: معادل ارزش سوخت -ارزش پولی تلفات جلوگیری شده
9.105 US$/y 

1,031,350 Rials/y 

 گزينه دوم: صادرات )برای برق( -شدهارزش پولی تلفات جلوگیری 
0 US$/y 

0 Rials/y 

     منافع اجتماعی و محیط زيستی -2

     ایگلخانهکاهش انتشار گازهای  -2-1

 tCO2/y 1.919 tCO2/y 0.747 کاهش انتشار دی اکسید کربن

 ارزش پولی
7.469 US$/y 19.186 US$/y 

846,051 Rials/y 2,173,298 Rials/y 
     هوا هایآاليندهکاهش انتشار  -2-2

 xNO 2.664 kg/y 1.504 kg/yکاهش انتشار 

 SOx 0.988 kg/y 0.06 kg/yکاهش انتشار 

 CO 0.638 kg/y 0.64 kg/yکاهش انتشار 

 PM 0.103 kg/y 0.122 kg/yکاهش انتشار 

     سالمتیاثرات  -2-3

 NOxارزش پولی کاهش انتشار  -اثر سالمتی
1.598 US$/y 0.902 US$/y 

181,047 Rials/y 102,218 Rials/y 

 SOxارزش پولی کاهش انتشار  -اثر سالمتی
1.803 US$/y 0.11 US$/y 

204,189 Rials/y 12,404 Rials/y 

 COارزش پولی کاهش انتشار  -اثر سالمتی
0.12 US$/y 0.12 US$/y 

13,593 Rials/y 13,629 Rials/y 

 PMش پولی کاهش انتشار ارز -اثر سالمتی
0.441 US$/y 0.523 US$/y 

49,926 Rials/y 59,229 Rials/y 

 هاآاليندهمجموع ارزش پولی کاهش انتشار  -اثر سالمتی
3.962 US$/y 1.655 US$/y 

448,754 Rials/y 187,480 Rials/y 

     آب جويیصرفه -2-4
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 گاز طبيعي برق 

 واحد مقدار واحد مقدار

 y3m 0.137 m3/y/ 0.53 آب جويیصرفه

 Rials/y 1,915 Rials/y 7,423 ارزش پولی

     منافع اقتصادی -3

     انرژی جويیصرفهمنافع مستقیم ناشی از  -3-1

 Rials/y 1,495,000 Rials/y 2,097,000 انرژی جويیصرفهمنافع مستقیم ناشی از 

     يارانه انرژی جلوگیری شده -3-2

 Rials/y 21,159,800 Rials/y 4,162,097 سوختگزينه اول: ارزش معادل  -يارانه انرژی جلوگیری شده

 - Rials/y 8,664,030 جويی شدهگزينه دوم: صادرات انرژی صرف -يارانه انرژی جلوگیری شده

    سارزی انرژی(گذاری در بهینهمیلیارد ريال سرمايه 10)به ازای هر  اشتغالزايی -3-3

 ذاریگمیلیارد ريال سرمايه 10به ازای هر  اشتغالزايی
 مستقیم 7 مستقیم 7

 غیرمستقیم 14 غیرمستقیم 14
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 فايده-ارزيابي دستاوردهاي پروژه با تحليل هزينه -4-2

ساختمان  20پايلوت در  هایانرژی در قالب پروژه سازیبهینهاشاره شد، تاکنون چندين راهکار  2-2بخش همانطور که در 

تن منافع چندگانه محاسبه شده و با در نظر گرف بندیتقسیمدسته  9ها به اداری اجرا شده است. در اين بخش، اين راهکار

راهکارهای  بندیتقسیم  7-2اند. جدول فايده مورد بررسی قرار گرفته-قبل، با روش تحلیل هزينه بخششده در 

 .هددرا نشان می هاآنانرژی بدست آمده و هزينه اجرای  جويیصرفهانرژی اجرا شده، کل  سازیبهینه

 انرژي اجرا شده سازيبهينهتقسيم بندي و مشخصات راهکارهاي  -7-2جدول 

 عنوان راهکار
 انرژي جوييصرفه

 برق هزينه اجرا )ريال(
 (MWh/y) 

گاز طبيعي 
)31,000Sm( 

 17,349,000,000 586,993 2,128,198 سامانه کنترل هوشمند گرمايشی و سرمايشی 1
 332,000,000 113,238 - هاعلتنظیم شعله و بازرسی فنی مش 2
 625,000,000 16,101 35,171 کاری تجهیزاتعايق 3
 7,000,000,000 391,841 - بويلر چگالشی 4
 300,000,000 23,049 - دمپر اتوماتیک دودکش چیلر 5
 5,128,200,000 - 637,091 های موجودجايگزينی المپ 6
يس و راه اندازی ها+ سروبر روی فن کويل PICVنصب شیرهای  7

 شیرهای سه راهه هواسازها

37,380 108,525 2,980,745,200 

 400,000,000 9,226 47,661 اجرای رسوبزدای الکترومغناطیس 8
 3,660,000,000 - 51,506 نصب شیر باالنسینگ و مسیر ريسیرکوله پمپ 9

 37,774,945,200 1,248,974 2,937,006 مجموع

 

فايده و بر اساس شاخص ارزش -انرژی با روش تحلیل هزينه سازیبهینهپذيری اجرای راهکارهای در اين مطالعه، امکان

مورد بررسی قرار گرفته است. اين شاخص برای هر يک از راهکارها و در دو حالت محاسبه شده  )NPV(1خالص فعلی

ايده طرح در نظر گرفته شده و در مصرف انرژی به عنوان ف جويیصرفهاست. در حالت اول فقط درآمد مستقیم حاصل از 

در  %10اند. در اين محاسبات، نرخ تنزيل برابر حالت دوم، ارزش پولی منافع چندگانه نیز جزو فوايد راهکارها لحاظ شده

 ارائه شده است. 5-2و شکل  8-2نظر گرفته شده است. نتايج اين محاسبات در جدول 

                                                       

 

1 Net Present Value 
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 انرژي سازيبهينهارزش خالص فعلي راهکارهاي  -8-2جدول 

 عنوان راهکار
 ارزش خالص فعلي

 با منافع چندگانه بدون منافع چندگانه

 119,723 17,043 سامانه کنترل هوشمند گرمايشی و سرمايشی 1

 17,105 738 هاتنظیم شعله و بازرسی فنی مشعل 2

 4,515 33 کاری تجهیزاتعايق 3

 53,871 2,764- بويلر چگالشی 4

 3,270 61- دودکش چیلر دمپر اتوماتیک 5

 42,575 3,547 های موجودجايگزينی المپ 6

7 
ها+ سرويس و راه اندازی شیرهای بر روی فن کويل PICVنصب شیرهای 

 سه راهه هواسازها
-1,231 16,744 

 4,588 335 اجرای رسوبزدای الکترومغناطیس 8

 492 2,664- نصب شیر باالنسینگ و مسیر ريسیرکوله پمپ 9

 375,419 14,976 وع راهکارهامجم

راهکار دارای ارزش خالص فعلی منفی هستند  4همانگونه که از جدول مشخص است بدون در نظر گرفتن منافع چندگانه، 

شوند. اين منافع ارزش خالص فعلی مجموع و با لحاظ کردن اين منافع، ارزش فعلی خالص همه راهکارها مثبت می

 دهد.میلیون ريال افزايش می  419,375ون ريال به میلی 976,14راهکارها را از 

 دهد.انرژی را نشان می جويیصرفهنیز نسبت منافع چندگانه به منافع مستقیم ناشی از  6-2شکل 
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 ارزش خالص فعلي راهکارها -5-2شکل 

 
 انرژي جوييصرفهنسبت منافع چندگانه به منافع مستقيم  -6-2شکل 
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 مراجع -5-2

[1] International Energy Agency (IEA), Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency, 

2014,  available online at: 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Captur_the_MultiplBene

f_ofEnergyEficiency.pdf 

[2] Marz, S., et al., Multicriteria analysis – identifying benefit optimized energy efficiency 

measures in public buildings, 2011, ECEEE 2011 SUMMER STUDY.  

 

  

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Captur_the_MultiplBenef_ofEnergyEficiency.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Captur_the_MultiplBenef_ofEnergyEficiency.pdf
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 هايبخشانرژي در  سازيبهينه هايطرحو ارزيابي منافع  سازيكمّي -3

 حمل و نقل، برق، صنعت و كشاورزي

 

است حاوی  "انرژی در کشور سازیبهینه هایطرحبرآورد منافع ناشی از اجرای "که سومین گزارش پروژه  فصلاين 

حمل و  هایبخشانرژی در  سازینهبهی هایطرحو ارزيابی منافع چندگانه حاصل از  سازیکمّیشناسی و نتايج روش

 آورده شده است.فصل نیز در اين  CBAها با روش باشد. نتايج ارزيابی اين طرحنقل، برق، صنعت و کشاورزی می

ی که در اين گزارش ارزيابی هايطرحانرژی و همچنین لیست  سازیبهینهای بر منافع چندگانه ، مقدمهبخش اولدر 

 اند ارائه شده است.شده

اند انرژی که در اين گزارش مورد بررسی قرار گرفته سازیبهینه هایطرحلیست و مشخصات دوم گزارش، بخش در 

 انرژی مربوط به چهار بخش حمل و نقل، برق، صنعت و کشاورزی هستند. سازیبهینه هایطرحآورده شده است. اين 

سوم گزارش شرح داده شده است. برای هر يک بخش ر سازی و برآورد ارزش پولی منافع چندگانه نیز دهای کمّیروش

از منافع ابتدا مقادير فیزيکی برآورد شده و سپس در مواردی که میسر بوده، ارزش پولی آن نیز تخمین زده شده است. 

ی گیرند: منافع عرضه انرژی، منافع اجتماعی و محیط زيستاند در سه دسته قرار میمنافعی که در اين فصل مطالعه شده

 سوم آورده شده است.بخش و منافع اقتصادی. نتايج محاسبات مربوطه در انتهای 

حمل و  هایبخشانرژی در  سازیبهینه هایطرحچهارم نیز مقادير برآورده شده منافع مستقیم و غیرمستقیم بخش در 

و مقادير محاسبه  CBA  ها با روشحاوی نتايج ارزيابی طرحبخش نقل، برق، صنعت و کشاورزی ارائه شده است. اين 

  باشد.ها نیز میطرح (NPV)شده برای ارزش حالص فعلی 
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 مقدمه -1-3

انرژی در ايران است که به عنوان  سازیبهینه هایطرحکمّی سازی منافع چندگانه حاصل از هدف از انجام اين پروژه، 

)به اختصار پروژه  "نرژی در بخش ساختمانو تحول بازار برای افزايش کارايی ا هاسیاستاصالح "بخشی از پروژه 

1EEEB )شود.انجام می  

 هایطرح، منافع فصلدوم مورد بررسی قرار گرفت. در اين  فصلانرژی در بخش ساختمان در  سازیبهینهمنافع چندگانه 

بر اساس  هاها شامل حمل و نقل، برق، صنعت و کشاورزی محاسبه شده و اين طرحانرژی در ساير بخش سازیبهینه

 شوند.ارزيابی می CBAروش 

 انرژي سازيبهينهمنافع چندگانه  -1-1-3

آيد. ی به حساب میی اقلیمی و انرژهاسیاستانرژی يک نیاز اساسی در تحقق اهداف اصلی  سازیبهینهدر عصر حاضر، 

های د، برخی از گزينهرفته شودر نظر گ سازیبهینهانرژی به عنوان تنها بهره حاصل از  جويیصرفهبا اين حال چنانکه 

 انرژی، بويژه در کشورهای با قیمت پايین انرژی، صرفه اقتصادی نخواهند داشت.  سازیبهینه

تری در جهت بهبود رفاه و و ثروت بشری تواند منافع گستردهانرژی می سازیبهینههای اخیر به اين ايده که در سال

افع شامل منافع مختلف در سطح اقتصاد کالن )مانند تغییر در تراز تجاری داشته باشد توجه بیشتری شده است. اين من

و  ایگلخانهانرژی و اشتغال(، افزايش دسترسی به انرژی و مقرون به صرفه بودن خدمات انرژی، کاهش انتشار گازهای 

 یانرژ سازیبهینه ، نيبنابراشود. هوا، افزايش سالمت عمومی و بهبود وضعیت مالی نهادهای ملی می هایآالينده

شود.  یاجتماع و یاقتصاد راتیتأث از یاگسترده فیط منجر به ،یانرژ یتقاضا کاهش بر یسنت تمرکز از فراتر تواندیم

  [.1]شود گفته می 2"یانرژ سازیبهینه منافع چندگانه" اصطالح به منافع مجموعه نيابه 

                                                       

 

1 Energy Efficiency and Environment in Buildings 

2 Multiple Benefits of Energy Efficiency 
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نديده انرژی باشد.  جويیهصرفقابل توجهی بیشتر از منافع ناشی از  تواند به مقدارانرژی می سازیبهینهمنافع چندگانه 

 گذاراناستیسد که گیری شفاف را دچار مشکل کرده و مانع از اين شو، تصمیمهاسیاستگرفتن اين منافع در تحلیل 

 را جذب نمايند. ینرژا یوربهره اقدامات و هاسیاست با مرتبط بالقوه یدستاوردها همه یاقتصاد و یانرژ ،تسيز طیمح

 آورده شده است. 1-3گیرند در جدول که در اين پروژه مورد بررسی قرار می ایچندگانهمنافع 

 منافع چندگانه بررسي شده در پروژه -1-3جدول 

 شاخص منافع چندگانه
 ( و ارزش پولی آنkWh)مثل شده  جويیصرفهواحد انرژی  انرژی جويیصرفه

 یمارستانی و پزشکیهای بهزينه اثرات سالمتی

 روزهای تعطیلی کار و مدارس وری کارکنانبهره

 شده و ارزش پولی آن جويیصرفهکیفیت آب  آب جويیصرفه

 شده جويیصرفهو ارزش پولی  (kW)ظرفیت جلوگیری شده  ظرفیت جلوگیری شده

 شده جويیصرفهتلفات جلوگیری شده و ارزش پولی  جلوگیری شده (T&D)انتقال و توزيع 

 شده جويیصرفهو ارزش پولی  (kW)ظرفیت پیک جلوگیری شده  بار پیک جلوگیری شده

 دالر ارزش افزوده تولید شده، تعداد قطعی برق جلوگیری شده قابلیت اطمینان افزايش يافته

 شده جويیصرفهواردات انرژی جلوگیری شده )تراژول و ...( و ارزش پولی  امنیت انرژی

 شده جويیصرفهارزش پولی  ودجه عمومیدر ب جويیصرفه

 شده جويیصرفهارزش پولی  يارانه انرژی جلوگیری شده

 شده ناشی از کاهش خسارات جويیصرفهو ارزش پولی  2COتن معادل  ایگلخانهانتشارات 

 شده ناشی از کاهش خسارات جويیصرفهتن آالينده کاهش يافته و ارزش پولی  هوا هایآاليندهانتشار 

 شده ناشی از کاهش خسارات جويیصرفهتن پتانسیل تخريب ازن و ارزش پولی  ترکیبات مخرب اليه ازن

 های ايجاد شدهتعداد خالص شغل ايجاد شغل

 

اين سوم  بخشدر  هاآنو نتايج حاصل از محاسبات  هاآنگذاری و ارزش سازیکمّیتعريف هر يک از اين منافع، نحوه 

 ارائه شده است. فصل
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 انرژي سازيبهينهارزيابي منافع چندگانه  شناسيروش -2-1-3

ارزيابی منافع چندگانه در اين پروژه انتخاب برای  )MCA(2و تحلیل چند معیاره  )CBA(1فايده -دو روش تحلیل هزينه

 اند. شده

باشد. در اين روش، با ی میتصمیم و يا يک سیاست دولت ترين ابزار برای ارزيابی يک پروژه،فايده، متداول-هزينهتحلیل 

فايده، -شود. در تحلیل هزينهدر مورد مزايا و معايب اقتصادی آن، قضاوت می گذاری،ها و منافع يک سرمايهارزيابی هزينه

آيد؛ زيرا اين موضوع یمسازی باشند و اين الزام، اشکال اصلی اين روش به حساب الزم است که تمامی منافع قابل پولی

 [.1همواره مقدور نیست ] سازیبهینههای نافع چندگانه پروژهدر مورد م

فايده کارايی -لیل هزينههای تک معیاره مانند تحابزار تحلیلی برای مواردی  است که تحلیليک تحلیل چند معیاره روش 

نیستند استفاده  سازییمحیطی و  اقتصادی قابل پولالزم را ندارند. اين مورد به صورت خاص در مواقعی که آثار زيست

 در را مالی و تصادیاق فنی، محیطی،زيست اجتماعی، معیارهای از وسیعی طیف توانمی روششود. با استفاده از اين می

 [.2ها لحاظ نمود ]گیریتصمیم

 آورده شده است. صلاين ف چهارم بخشانرژی با در نظر گرفتن منافع چندگانه در  سازیبهینه هایطرحنتايج ارزيابی 

  

                                                       

 

1 Cost-Benefit Analysis 
2 Multiple Criteria Analysis 
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 انرژي بررسي شده سازيبهينه هايطرح -2-3

 6-3تا  2-3اند در جداول انرژی که در اين گزارش مورد بررسی قرار گرفته سازیبهینه هایطرحلیست و مشخصات 

و نقل، برق، صنعت و کشاورزی هستند. انرژی مربوط به چهار بخش حمل  سازیبهینه هایطرحآورده شده است. اين 

  است.شده  مصرف سوخت دريافت سازیبهینهاز شرکت اين اطالعات 
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 12مصوب از محل ماده  هايطرح-انرژي بخش حمل و نقل سازيبهينه هايطرح -2-3جدول 

 عنوان راهکار
 گذاريسرمايه

 )ميليون ريال(

 ساالنه انرژي جوييصرفهمجموع  ساالنه انرژي جوييصرفه

 گازوئيل )ميليون ليتر( بنزين )ميليون ليتر( )3SmM(ي گاز طبيع )ميليون بشکه معادل نفت خام(

1 
 سال 35 یباال سن با و تن 10 یباال کشنده و ونیکام دستگاه هزار 65 ینوساز طرح

(plan TA-1)  
2,762 0 0 353 2.18 

2 
  کالنشهر هشت و تهران در یشهر قطار با مسافر نقل و حمل توسعه طرح

(plan TA-2) 
2,604 6,35.5 1,473.8 63.1 12.4 

3 
 رانيا.ا.ج آهنراه مسافر و بار  نقل و حمل توسعه طرح

 (plan TA-3)  
7,532 0 0 2,457 15.17 

4 
 یبرق و یديبریه سوز، گاز هيپا یتاکس با فرسوده یتاکس هزار 129 ینيگزيجا طرح

(plan TA-4) 
948 0 431 0 2.42 

5 
 یلداخ یخودروها در مصرف کم محرکه یقوا دیتول طرح

 (plan TA-5)  
328 0 400 0 2.2 

6 
 (سپهتن) یاجاده نقل و حمل ناوگان تردد هوشمند شيپا سامانه طرح

(plan TA-6)  
142 0 0 127.6 0.79 

7 
 یشهر برون و یشهر درون نقل و حمل ناوگان ینوساز و ینيگزيجا طرح

(plan TA-7)  
 3.66 نامشخص 10,666

 38.82 3,000.7 2,304.8 635.5 24,982 مجموع
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 پيشنهادي هايطرح-انرژي بخش حمل و نقل سازيبهينه هايطرح -3-3جدول 

 عنوان راهکار
 گذاريسرمايه

 )ميليون ريال(

 ساالنه انرژي جوييصرفهمجموع  ساالنه انرژي جوييصرفه

 ليتر(گازوئيل )ميليون  بنزين )ميليون ليتر( )3SmM(گاز طبيعي  )ميليون بشکه معادل نفت خام(

1 
 و گاز/برق ديبریه ،یبرق یشهر یهااتوبوس با فرسوده یزليد یشهر اتوبوس ینيگزيجا

LNG عرضه یهاگاهيجا همراه به LNG ،(plan TP-1)   
1,793 0 0 392.7 2.4 

2 
  (پادیس) یشهر درون یشهر درون نقل و حمل ناوگان عملکرد شيپا کپارچهي سامانه

(plan TP-2) 
52 0 0 1,647.7 10.2 

3 
 فرسوده ینيبنز کلتیس موتور با یبرق کلتیس موتور دستگاه هزار 400 ینيگزيجا طرح

(plan TP-3) 
217 0 109.1 0 0.6 

4 
 ینيبنز کلتیس موتور با یديبریه کلتیس موتور دستگاه هزار 100 ینيگزيجا طرح

  (plan TP-4)، فرسوده
40 0 30 0 0.16 

 13.36 2040.4 139.1 0  2,102 مجموع

 

 انرژي بخش برق  سازيبهينه هايطرح -4-3جدول 

 عنوان راهکار
 گذاريسرمايه

 )ميليون ريال(

 ساالنه انرژي جوييصرفهمجموع  ساالنه انرژي جوييصرفه

 گازوئيل )ميليون ليتر( بنزين )ميليون ليتر( )3SmM(گاز طبيعي  )ميليون بشکه معادل نفت خام(

1 
 یبخار یها روگاهین یبازتوان

(plan P-1) 
 4 نامشخص 2,000

2 
 فرسوده یهاروگاهین حذف و یبیترک کلیس به یگاز یها روگاهین ليتبد

(plan P-2) 
1,980 7,072 0 707 48.2 

 52.2 707 0 7,072 3,980 مجموع
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 صنعتانرژي بخش  سازيبهينه هايطرح -5-3جدول 

 عنوان راهکار
 گذاريسرمايه

 )ميليون ريال(

 ساالنه انرژي جوييصرفهمجموع  ساالنه انرژي ييجوصرفه

 گازوئيل )ميليون ليتر( بنزين )ميليون ليتر( )3SmM(گاز طبيعي  )ميليون بشکه معادل نفت خام(

1 
 یمیپتروش عيصنا در یانرژ مصرف يیکارا شيافزا

(plan I-1) 
1,500 3,300 0 0 20.3 

2 
 لوله نفت، خطوط یها شگاهيپاال در یانرژ مصرف يیکارا شيافزا

(plan I-2) 
134 778 0 0 4.8 

3 
 مانیس عيصنا در یانرژ مصرف يیکارا شيافزا

(plan I-3) 
200 438 0 0 2.6 

4 
 فوالد و آهن عيصنا در یانرژ مصرف يیکارا شيافزا

(plan I-4) 
396 1,241 0 0 7.7 

5 
 در مصرف %20 کاهش جهت مشترک عمده 3145 حدود یبرا قيتشو زمیمکان جاديا

 (plan I-5)، سرد سال یروزها
100 3,542 0 0 21.99 

6 
 مختلف عيصنا در یانرژ  برچسب یاستانداردها و یانرژ یاستانداردها یبازنگر و نيتدو

 (plan I-6)، یکشاورز و صنعت بخش
0.17 557 0 61 3.84 

7 
 و زشآمو ارائه ،50001 زويا استاندارد یاجرا و یانرژ تيريمد استقرار به کمک

 (plan I-7)، صنعت تيريمد مختلف عيصنا در یانرژ کارشناسان یریبکارگ
1 30 0 3 0.21 

 61.4 64 0 9,886 2,331 مجموع
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 انرژي بخش كشاورزي سازيبهينه هايطرح -6-3جدول 

 عنوان راهکار
 گذاريسرمايه

 )ميليون ريال(

 ساالنه انرژي جوييصرفهمجموع  ساالنه انرژي جوييصرفه

 گازوئيل )ميليون ليتر( بنزين )ميليون ليتر( )3SmM(گاز طبيعي  يون بشکه معادل نفت خام()ميل

1 
 فرسوده نيکمبا دستگاه 300 و تراکتور دستگاه هزار 5 ینيگزيجا طرح

(plan A-1) 
33.25 0 0 10.39 0.06 

2 
 یکشاورز آب یهاچاه کردن برقدار طرح

(plan A-2) 
1,650 0 0 1,000 6.32 

3 
 مختلف عيصنا در یانرژ برچسب یاستانداردها و یانرژ یاستانداردها یبازنگر و نيتدو

 (plan A-3)، یکشاورز و صنعت بخش
0.17 557 0 61 3.84 

 10.22 1,071.1 0 556.6 1,683.3 مجموع
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 انرژي سازيبهينهمنافع چندگانه  سازيكمّي -3-3

 ژيمنافع مربوط به سيستم انر سازيكمّي -3-3-1

های انتقال و توزيع جلوگیری شده، بار های ظرفیت جلوگیری شده، هزينهمنافع مربوط به سیستم انرژی شامل هزينه

 شود. پیک جلوگیری شده و افزايش قابلیت اطمینان می

نین با دهد. همچ، نیاز به ايجاد ظرفیت جديد تولید انرژی را کاهش میسازیبهینهکاهش تقاضای انرژی در اثر اقدامات 

انرژی و در نتیجه کاهش تقاضای انرژی موجب به تاخیر افتادن، کاهش يا جلوگیری از نیاز به ساخت و  سازیبهینه

شود. ضمن اينکه کاهش تقاضا، تلفات سیستم انتقال و توزيع را نیز افزايش ظرفیت سیستم انتقال و توزيع انرژی می

 دهد. کاهش می

گذاری پرخرج مورد نیاز برای تامین انرژی ساعات پیک کاهش شود سرمايهی باعث میانرژ سازیبهینهعالوه بر اين، 

های برق شود تعداد قطعیانرژی است که موجب می سازیبهینهيابد. افزايش قابلیت اطمینان سیستم برق از ديگر آثار 

 کاهش يابد. 

 منافع اجتماعي و محيط زيستي -3-3-2

های هوا، ی و آاليندههاآنتواند شامل کاهش انتشار گازهای گلخانرژی می سازیینهبهمنافع اجتماعی و محیط زيستی 

 در مصرف آب باشد.  جويیصرفههای سالمتی، جلوگیری از انتشار مواد مخرب اليه ازن و کاهش هزينه

شوند. در می ایگلخانههای فسیلی و در نتیجه کاهش انتشار گازهای انرژی موجب کاهش مصرف سوخت سازیبهینه

مربوط به دی اکسید کربن بوده و مقدار  ایگلخانهانرژی، بیشترين کاهش انتشار در بین گازهای  سازیبهینه هایطرح

شده و ضريب انتشار دی اکسید کربن مربوط به حامل انرژی  جويیصرفهضرب مقدار انرژی آن از حاصلکاهش انتشار 

 ایگلخانهارزش پولی اين کاهش انتشار از هزينه خسارت انتشار گازهای آيد. برای برآورد شده بدست می جويیصرفه
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 استفاده شده است.

انرژی و در نتیجه کاهش  سازیبهینههوا هستند. از اين رو،  هایآاليندهترين منبع انتشار های فسیلی اصلیمصرف سوخت

انرژی بر انتشار  سازیبهینهاين مطالعه اثر شوند. در هوا می هایآاليندههای فسیلی موجب کاهش انتشار مصرف سوخت

ضرب ها از حاصلهر يک از اين آاليندهمقدار کاهش انتشار بررسی شده است.  CO و PM ،2SO ،xNOچهار آالينده 

آيد. شده و آالينده مورد نظر بدست می جويیصرفهشده و ضريب انتشار مربوط به حامل انرژی  جويیصرفهمقدار انرژی 

 ها نیز از هزينه خسارت انتشار آالينده مورد نظر استفاده شده است.ورد ارزش پولی کاهش انتشار آاليندهبرای برآ

ها که از کاهش آيد بیشتر به کاهش انتشار آاليندهانرژی به حساب می سازیبهینهمنافع سالمتی که از اثرات غیرمستقیم 

 هایآاليندههای ناشی از انتشار ش عمده هزينه خسارتشود. بخشوند مربوط میهای فسیلی حاصل میمصرف سوخت

دهنده ارزش پولی ها در واقع نشانرو ارزش پولی کاهش انتشار آالينده ست. از اينهاآنهوا مربوط به اثرات سالمتی 

 خواهد بود. سازیبهینه هایطرحاثرات سالمتی 

توانند باعث کاهش انتشار های تبريد و تهويه هوا( میانرژی )اقدامات مربوط به سیستم سازیبهینهبرخی از اقدامات 

گازهای مخرب اليه ازن شوند؛ هر چند پس از اجرای پروتکل مونترال، انتشار اين گازها به مقدار زيادی محدود شده 

ندارند.  اند تاثیری بر انتشار مواد مخرب اليه ازنانجام شده EEEBانرژی که در قالب پروژه  سازیبهینه هایطرحاست. 

 به همین دلیل، بررسی اثرات کاهش انتشار اين مواد در پروژه حاضر موضوعیت ندارد. 

دهند. عالوه بر جريان بطور مستقیم مصرف آب را کاهش می-های کمانرژی مانند سردوش سازیبهینهبرخی اقدامات 

انرژی موجب کاهش غیرمستقیم آب  سازیهبهینکه فرآيند تولید و عرضه انرژی با مصرف آب همراه است، اين از آنجايی

 جويیصرفهضرب مقدار انرژی انرژی از حاصل سازیبهینه هایطرحشده حاصل از  جويیصرفهمقدار آب  شود.نیز می

 جويیصرفهشده و مصرف ويژه آب در چرخه تولید حامل انرژی مربوطه بدست آمده است. برای برآورد ارزش پولی اين 

 شده آب استفاده شده است. نیز از قیمت تمام
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 منافع اقتصادي -3-3-3

زايی از جمله بودجه عمومی و کاهش يارانه انرژی و اشتغال جويیصرفه وری کارکنان، افزايش امنیت انرژی،ارتقاء بهره

يک  سازی انرژی هستند. اقداماتی مانند تعويض سیستم تهويه هوای قديمی يا سیستم روشنايی بامنافع اقتصادی بهینه

گیری وری کارکنان شود. اندازهتواند باعث بهبود کیفیت هوا و افزايش آسايش و در نتیجه افزايش بهرهسیستم کارآمدتر می

 وری کار دشواری بوده و به دلیل عدم دسترسی به اطالعات الزم، برآورد منافع مربوطه میسر نیست. اين بهبود بهره

انرژی موجب کاهش وابستگی يک کشور به انرژی وارداتی و در نتیجه افزايش  انرژی بواسطه کاهش تقاضای سازیبهینه

شود. اين موضوع برای کشورهای صادر کننده انرژی مثل ايران، اهمیت کمتری دارد. از طرف امنیت انرژی آن کشور می

ه اين داليل و همچنین آن امری دشوار باشد. با توجه ب سازیکمّیديگر ماهیت چند بعدی امنیت انرژی باعث شده است 

 شود.عدم دسترسی به اطالعات الزم، از برآورد منافع مربوط به امنیت انرژی صرفنظر می

 جويیصرفه( باعث هاآنی دولتی و عمومی و روشنايی خیابهاساختمانانرژی در بخش دولتی )مانند  سازیبهینهاقدامات 

انرژی باعث کاهش  سازیبهینهشود، به انرژی يارانه پرداخت میشوند. همچنین در اقتصادهايی که در بودجه عمومی می

انرژی،  سازیبهینه هایطرحشود. برای برآورد میزان کاهش يارانه انرژی در اثر اجرای های مالی يارانه انرژی میهزينه

 شده استفاده شده است. جويیصرفههای از اختالف بین قیمت داخلی و هزينه فرصت سوخت

تواند بطور مستقیم و غیرمستقیم باعث ايجاد شغل شود. اثربخشی انرژی می سازیبهینهگذاری در مايههمچنین سر

گذاری و نوع اقدامات بستگی دارد. برای تخمین انرژی در ايجاد شغل به اندازه و ساختار سرمايه سازیبهینههای برنامه

شغل مستقیم  7انرژی باعث ايجاد  سازیبهینهگذاری در همیلیارد ريال سرماي 10میزان اشتغالزايی، فرض شده است هر 

 شود.شغل غیرمستقیم می 14و 

 نتايج -3-3-4

انرژی در چهار بخش حمل و نقل، برق، صنعت و کشاورزی در  سازیبهینه هایطرحمنافع چندگانه  سازیکمّینتايج 

دهد. ع را نشان مینیز ارزش پولی اين مناف 1-3آورده شده است. شکل  11-3تا  7-3جداول 
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 12مصوب از محل ماده  هايطرح-انرژي بخش حمل و نقل سازيبهينه هايطرحآب حاصل از  جوييصرفهكاهش انتشارات و  -7-3جدول 

 عنوان رديف
آب  جوييصرفه (ton/y)كاهش انتشارات 

)/y3m( 
2CO xNO xSO CO PM 

1 
 یباال کشنده و ونیکام دستگاه هزار 65 ینوساز طرح

  (plan TA-1) سال 35 یباال سن با و تن 10
959,973 9,531 6,001 2,542 4,660 70,600 

2 
 تهران در یشهر قطار با مسافر نقل و حمل توسعه طرح

 (plan TA-2)، کالنشهر هشت و
4,771,528 27,158 3,322 518,721 2,757 983,836 

3 
 ،نرايا.ا.ج آهنراه مسافر و بار  نقل و حمل توسعه طرح

 (plan TA-3)  
6,681,738 66,339 41,769 17,690 32,432 491,400 

4 
 هيپا یتاکس با فرسوده یتاکس هزار 129 ینيگزيجا طرح

 (plan TA-4)، یبرق و یديبریه سوز، گاز
988,641 5,819 647 150,850 560 258,600 

5 
 یخودروها در مصرف کم محرکه یقوا دیتول طرح

  (plan TA-5) ،یداخل
917,532 5,400 600 140,000 520 240,000 

6 
 نقل و حمل ناوگان تردد هوشمند شيپا سامانه طرح

  (plan TA-6)، (سپهتن) یاجاده
347,004 3,445 2,169 919 1,684 25,520 

7 
 درون نقل و حمل ناوگان ینوساز و ینيگزيجا طرح

 (plan TA-7)، یشهر برون و یشهر
 هاساالنه هر يک از سوخت جويیصرفهص بودن عدم امکان برآورد بدلیل نامشخ

 2,069,956 42,614 830,722 54,507 117,692 14,666,416 مجموع

 

 

 



  

 

77 

 

 پيشنهادي هايطرح-انرژي بخش حمل و نقل سازيبهينه هايطرحآب حاصل از  جوييصرفهكاهش انتشارات و  -8-3جدول 

 عنوان رديف
آب  جوييصرفه (ton/y)كاهش انتشارات 

)y/3m( 
2CO xNO xSO CO PM 

1 
 یهااتوبوس با فرسوده یزليد یشهر اتوبوس ینيگزيجا

 LNG ،(plan TP-1) و گاز/برق ديبریه ،یبرق یشهر
1,067,936 10,603 6,676 2,827 5,184 78,540 

2 
 درون نقل و حمل ناوگان عملکرد شيپا کپارچهي سامانه

 (plan TP-2)، (پادیس) یشهر درون یشهر
4,480,871 44,488 28,011 11,863 21,750 329,540 

3 
 با یبرق کلتیس موتور دستگاه هزار 400 ینيگزيجا طرح

 (plan TP-3)، فرسوده ینيبنز کلتیس موتور
250,257 538 164 40,311 178 65,460 

4 
 یديبریه کلتیس موتور دستگاه هزار 100 ینيگزيجا طرح

 (plan TP-4)، فرسوده ینيبنز کلتیس موتور با
68,815 148 45 11,085 49 18,000 

 491,540 27,160 66,087 34,895 55,776 5,867,878 مجموع

 

 برقانرژي بخش  سازيبهينه هايطرحآب حاصل از  جوييصرفهكاهش انتشارات و  -9-3جدول 

 عنوان رديف
آب  جوييصرفه (ton/y)كاهش انتشارات 

)/y3m( 
2CO xNO xSO CO PM 

 اهسوخت از يک هر ساالنه جويیصرفه بودن نامشخص بدلیل برآورد امکان عدم (plan P-1)، یبخار یها روگاهین یبازتوان 1

2 
 حذف و یبیترک کلیس به یگاز یها روگاهین ليتبد

 (plan P-2)، فرسوده یهاروگاهین
15,489,530 47,079 12,435 9,502 900 1,108,731 

 1,108,731 900 9,502 12,435 47,079 15,489,530 مجموع
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 صنعتانرژي بخش  سازيبهينه هايطرحآب حاصل از  جوييصرفهكاهش انتشارات و  -10-3جدول 

 عنوان رديف
آب  جوييصرفه (ton/y)كاهش انتشارات 

)/y3m( 
2CO xNO xSO CO PM 

1 
 یمیپتروش عيصنا در یانرژ مصرف يیکارا شيافزا

(plan I-1) 
6,331,446 14,784 198 4,435 401 451,440 

2 
 نفت، خطوط یها شگاهيپاال در یانرژ مصرف يیکارا شيافزا

 (plan I-2)، لوله
1,492,686 3,485 47 1,046 95 106,430 

3 
 ،مانیس عيصنا در یانرژ مصرف يیکارا شيافزا

(plan I-3) 
840,356 1,962 26 589 53 59,918 

4 
 ،الدفو و آهن عيصنا در یانرژ مصرف يیکارا شيافزا

(plan I-4) 
2,381,007 5,560 74 1,668 151 169,769 

5 
 جهت مشترک عمده 3145 حدود یبرا قيتشو زمیمکان جاديا

 ((plan I-5، سرد سال یروزها در مصرف %20 کاهش
6,794,884 15,866 212 4,760 431 484,484 

6 
  برچسب یاستانداردها و یانرژ یاستانداردها یبازنگر و نيتدو

 (plan I-6)ی، کشاورز و صنعت بخش مختلف عيصنا رد یانرژ
1,233,041 1,036 1,066 785 82 88,288 

7 
 ،50001 زويا استانداردی اجرا و یانرژ تيريمد استقرار به کمک

 (plan I-7)ی، انرژ کارشناسانی ریبکارگ و آموزش ارائه
58,401 57 58 43 4 4,828 

 1,365,157 1,217 13,325 1,682 42,750 19,131,821 مجموع
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 كشاورزيانرژي بخش  سازيبهينه هايطرحآب حاصل از  جوييصرفهكاهش انتشارات و  -11-3جدول 

 عنوان رديف
آب  جوييصرفه (ton/y)كاهش انتشارات 

)/y3m( 
2CO xNO xSO CO PM 

1 
 دستگاه 300 و تراکتور دستگاه هزار 5 ینيگزيجا طرح

 (plan A-1)، فرسوده نيکمبا
28,255 281 177 75 137 2,078 

2 
 ،یکشاورز آب یچاهها کردن برقدار طرح

(plan A-2) 
2,719,470 72,117 17,000 15,535 5,069 200,000 

3 
 یاستانداردها و یانرژ یاستانداردها یبازنگر و نيتدو

 (plan A-3)، مختلف عيصنا در یانرژ  برچسب
1,233,041 1,036 1,066 785 82 88,288 

 290,366 5,289 16,395 18,242 73,434 3,980,767 عمجمو

 



  

 

  

  

  
  حمل و نقل، برق، صنعت و كشاورزي هايبخش سازيبهينه هايطرحارزش پولي منافع براي  -1-3شکل 
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 فايده-انرژي با تحليل هزينه سازيبهينه هايطرحارزيابي  -4-3

انرژی در چهار بخش حمل و نقل، برق، صنعت و کشاورزی  سازیهبهین هایطرحدر اين بخش، صرفه اقتصادی اجرای 

مورد بررسی قرار گرفته است. اين شاخص  )NPV(32فايده و بر اساس شاخص ارزش خالص فعلی -با روش تحلیل هزينه

مصرف  جويیصرفهها در دو حالت محاسبه شده است. در حالت اول فقط درآمد مستقیم حاصل از برای هر يک از طرح

ها لحاظ رژی به عنوان فايده طرح در نظر گرفته شده و در حالت دوم، ارزش پولی منافع چندگانه نیز جزو فوايد طرحان

های استفاده شده است. نتايج اين محاسبات در شکل %18و  %15، %10، %5اند. در اين محاسبات، از چهار نرخ تنزيل شده

 ارائه شده است. 6-3تا  2-3

طرح  22طرح از  11 و بدون در نظر گرفتن منافع چندگانه، %10و  %5ت آمده، در دو نرخ تنزيل بر اساس نتايج بدس

علی خالص همه فبررسی شده دارای ارزش خالص فعلی منفی هستند و با لحاظ کردن اين منافع، بجز يک طرح ارزش 

 -244,211,1را از  هامجموع طرح، لحاظ کردن اين منافع ارزش خالص فعلی %5شوند. در نرخ تنزيل ها مثبت میطرح

ردن منافع، ارزش خالص نیز با لحاظ ک %10دهد. در نرخ تنزيل میلیارد ريال افزايش می  507,880,6میلیارد ريال به 

 ابد.يمیلیارد ريال افزايش می  436,202,4میلیارد ريال به  -679,588,1ها از از فعلی مجموع طرح

طرح بررسی  22از  طرح 14ارزش خالص فعلی  ز با عدم لحاظ کردن منافع چندگانه،نی  %18و  %15در دو نرخ تنزيل 

شود. در ا مثبت میهطرح ارزش فعلی خالص همه طرح 4آيد در حالیکه با اعمال اين منافع، بجز شده منفی بدست می

لیارد ريال به می -490,808,1ها از با لحاظ کردن منافع چندگانه، ارزش خالص فعلی مجموع طرح %15نرخ تنزيل 

ها، انه به درآمدهای طرحنیز با اضافه کردن منافع چندگ %18يابد. در نرخ تنزيل میلیارد ريال افزايش می  780,642,2

 رسد.یممیلیارد ريال   893,002,2میلیارد ريال به  -968,897,1ها از از ارزش خالص فعلی مجموع طرح

 

                                                       

 

32 Net Present Value 
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 مصوب هايطرح-انرژي بخش حمل و نقل سازيبهينه هايطرحي ارزش خالص فعل -2-3شکل  
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 پيشنهادي هايطرح-انرژي بخش حمل و نقل سازيبهينه هايطرحارزش خالص فعلي  -3-3شکل  
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 انرژي بخش برق سازيبهينه هايطرحارزش خالص فعلي  -4-3شکل  
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 انرژي بخش صنعت سازيبهينه هايحطرارزش خالص فعلي  -5-3شکل  
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 انرژي بخش كشاورزي سازيبهينه هايطرحارزش خالص فعلي  -6-3شکل  
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انرژی  سازیبهینه هایطرحانرژی را برای  جويیصرفهمنافع چندگانه به منافع مستقیم ناشی از نسبت نیز  7-3شکل 

مطالعه شده در اين پروژه در  هایطرحدهد. اين نسبت برای می حمل و نقل، برق، صنعت و کشاورزی نشان هایبخش

 باشد.  می 1/6ها برابر قرار گرفته و برای مجموع طرح 45/0-1/385بازه 

 
حمل و نقل، برق، صنعت و  هايبخشانرژي  سازيبهينه هايطرحانرژي در  جوييصرفهنسبت منافع چندگانه به منافع مستقيم ناشي از  -7-3شکل 

 شاورزيك
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