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 1دانشجوی دکتری آلودگیهای محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران
 2دانشجوی دکتری آلودگیهای محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان ،ایران
(تاریخ دریافت1315/80/11 :؛ تاریخ تصویب)1312/80/22 :

چکیده
در این مطالعه بر اساس ترازنامههای انرژی منتشر شده کشور طی سالهای  1308تا ،1312وضعیت عرضه و مصرف انرژی کشور و ارتباط
آن با انتشار گازهای آالینده و گلخانهای  CH4 ،CO2 ، CO،SO2 ،NOxو ذرات معلق ( )SPMتوسط تحلیلهای آماری بررسی شد .
مقایسه وضعیت انرژی ایران بین سالهای مذکور نشان داد به طور متوسط عرضه کل انرژی و مصرف آن به ترتیب با رشد سالیانه  5/17و
 5/75درصد روبرو بوده است .در طی این سالها روند انتشار  SPM ،CO ، SO2،NOxو  CO2نیز به ترتیب  3/15 ،0/80 ،2/07 ،7/37و
 7/22درصد افزایش یافته است .نتایج نشان داد که بیشترین مصرف انرژی به ترتیب مربوط به خانگی ،تجاری و عمومی ،حملونقل،
صنعت ،نیروگاه ،کشاورزی و پاالیشگاه است .بخش حملونقل دارای بیشترین سهم در انتشار انواع گازها در میان بخشهای مصرفکننده
انرژی کشور است .همچنین ،بخش خانگی ،تجاری و عمومی علیرغم باالترین میزان مصرف انرژی ( )%52/02در بین منابع مصرفکننده
دارای کمترین میزان آلودگی است ( )%28ولی سهم قابلمالحظها ی در انتشار دیاکسید کربن دارد ( .)%38سیر صعودی تقاضا و مصرف
انرژی و بهتبع آن افزایش میزان انتشار آالیندهها زنگ هشداری برای پیگیریها ی جدی و مستمر در زمینه مدیریت انرژی در بخشها ی
مختلف مصرفکننده است .با تدوین برنامهها و اقدامهای کنترلی بهخصوص در زمینه بهکارگیری انرژیهای پاک ،اصالح سوختها ی
مصرفی ،نظارت و پایش مداوم بر میزان مصرف انرژی میتوان در راستای بهینهسازی مصرف انرژی قدم برداشت.

کلیدواژهها :عرضه و تقاضای انرژی ،گازهای آالینده و گلخانهای ،بخشها ی مصرفکننده انرژی ،مدیریت انرژی ،محیطزی ست
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سرآغاز
سه عنصر انسان ،انرژی و محیطزیست نقشی اساسی در ایجاد
تغییر و تحول در زندگی بشر دارند .انسان برای دستیابی به رفاه
بیشتر عموماً انرژی بیشتری را مصرف میکند که نتیجه آن
آلودگی بیشتر محیطزیست است ،بنابراین ارتباط نزدیکی بین
انرژی ،محیطزیست و اقتصاد در هر کشوری وجود دارد و
تصمیمگیرندگان در کشورها بر روی این سه حوزه تأکید زیادی
دارند (دولتشاهی و طهماسبی آشتیانی .)1301 ،در این میان،
پرداختن به موضوع انرژی و آلودگی محیطزیست در ایران
بهواسطه این که کشوری وسیع ،پرجمعیت و در حال توسعه است و
دارای منابع غنی انرژی است امری ضروری است .بهطورکلی منابع
اصلی تولید انرژی را میتوان در شش دسته نفت ،گاز ،زغالسنگ،
انرژی هستهای ،انرژی آبی و انرژیهای تجدید پذیر طبقهبندی
نمود .در میان این شش منبع انرژی ،ایران با داشتن منابع غنی
نفت و گاز و گذرگاه کشتیهای نفتی نقش مهمی در جریان انرژی
دنیا دارد (Do11ng et al., 2012؛ فطرس و نسرین دوست،
1300؛ .)Katircioglu, 2014
بر اساس گزارش سال  2810شرکت نفت بریتانیا ،ایران با در
اختیار داشتن  1/3درصد منابع نفتی جهان پس از کشورهای
ونزوئال ،عربستان سعودی و کانادا در جایگاه چهارم دنیا قرار دارد.
اما بیشترین ذخایر گازی جهان در اختیار کشور ما قرار دارد و
ایران با داشتن  10/2درصد منابع گاز جهان در رتبه نخست قرار
دارد .پس از ایران کشورهای ،روسیه ،قطر ،ترکمنستان و آمریکا
در ردههای بعد هستند .این گزارش همچنین نشان میدهد ایران
با سهم  0درصد در تولید نفت و  0/1درصد در تولید گاز به
ترتیب در جایگاه ششم و سوم دنیا قرار دارد .اما ایران ازلحاظ
منابع زغالسنگ و تولید آن جایگاه خاصی در دنیا ندارد
باوجوداینکه زغالسنگ در برخی از کارخانههای موجود در کشور
بسیار مورد استفاده است .بر اساس این گزارش در منطقه
خاورمیانه تنها کشوری که در چرخه انرژی خود از انرژی
هستهای نیز استفاده میکند ایران است .به لحاظ تولید برق آبی
و سوخت زیستی سهم ایران به ترتیب  8/0درصد و  8/5درصد
بوده است درحالیکه ازنظر تولید سایر انواع انرژیهای تجدید
پذیر (مانند انرژی باد ،خورشیدی ،امواج و  )...جایگاه خاصی برای
کشور وجود ندارد (.)British Petroleum Company,2009
در بعد داخلی نیز تحوالت انرژی در  38سال گذشته نشان
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میدهد نفت خام و گاز طبیعی بیشترین بخش تولید انرژی اولیه
کشور را بر عهده داشتهاند بهطوریکه سهم نفت خام و گاز
طبیعی بیش از  11درصد و سهم انرژیهای تجدیدپذیر ،هستهای
و زغالسنگ کمتر از  1درصد بوده است (وزارت نیرو.)1311 ،
در بین مصرفکنندگان انرژی هم بخشهای خانگی و تجاری،
صنعت ،حملونقل و کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم را در
ایران دارند که این امر ضرورت سرمایهگذاری زیاد در بخش
انرژی را بیش از پیش مشخص میکند (جوکار و همکاران ،
1313؛ بهرامی و توکلی .)1303 ،وجود منابع غنی انرژی در
کشور سبب افزایش نسبی استانداردهای زندگی و گسترش سریع
توسعه اقتصادی و اجتماعی شده و موقعیت خاصی را برای ایران
در میان سایر کشورها به وجود آورده است .اما این منابع در کنار
مزایای زیاد مشکالت قابلتوجهی نیز به همراه دارند که یکی از
مهمترین این مشکالت انتشار گازهای آالینده و گلخانهای در
فرآیند تولید ،فرآوری ،انتقال و مصرف آنها است .از جمله این
گازها میتوان اکسیدهای نیتروژن ( ،)1()NOxاکسیدهای سولفور
( ،)2()SOxمونوکسیدکربن( )3()COو ذرات معلق ()0()SPM
بهعنوان آالیندههای اصلی هوا و دیاکسیدکربن ( )5()CO2و
متان ( )2()CH4بهعنوان گازهای گلخانهای را نام برد .امروزه
آلودگی هوا به همراه گرمایش جهانی حاصل از انتشار گازهای
گلخانهای ازجمله اصلیترین بحرانهای جوامع بشری بهویژه در
شهرهای بزرگ و صنعتی محسوب میشود که اثرات مخرب
بهداشتی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی به دنبال دارد .تشکیل
بارانهای اسیدی ،حضور ترکیبات سمی و سرطانزا در برخی از
آالیندههای اتمسفری ،افزایش بیماریهای تنفسی ،اختالل در
سیستم اعصاب مرکزی ،کاهش بینایی و حتی مرگ انسانها و
سایر موجودات از مهمترین پیامدهای جبرانناپذیر محیط زیستی
و بهداشتی حاصل از آلودگی هوا است .در کنار آن افزایش دمای
کره زمین و بهتبع آن خشکسالی ،شیوع انواع بیماریها و کاهش
تنوع زیستی بهواسطه انتشار گازهای گلخانهای نیز جهان را در
آستانه یک فاجعه بزرگ انسانی قرار داده است .بنابراین ،امروزه
پیشگیری و کنترل آلودگی محیطزیست بهخصوص آلودگی هوا
از اهمیت ویژهای برخوردار است (محمدی نائینی 1303 ،؛ Van
 Vliet et al., 2012؛  .)IEA, 2013بنابراین الزم است برای
آینده محیطزیست کشور تدابیر مناسبی اندیشیده شود تا بر
اساس اصول توسعه پایدار عالوه بر نسل حاضر آیندگان نیز از
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این نعمت استفاده نمایند .همانطور که در منابع مختلف علمی
ذکر شده است مصرف انرژی یکی از عوامل اصلی ایجاد آلودگی
هوا در جهان و در کشور ما است .حتی گاهی چنین بیان میشود
که هر چه مصرف انرژی بیشتر باشد انتشار آلودگی نیز بیشتر
است .اما با تأملی دقیق این مسئله روشن میشود که باوجود
ارتباط بین این دو عامل نمیتوان این ارتباط را بهصراحت بیان
نمود و الزم است جنبههای مختلف مصرف انرژی و نتایج ناشی
از آن را بر محیطزیست با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داد.
بنابراین در این پژوهش تالش شده است با توجه به منابع و
اسناد معتبر در کشور بخصوص ترازنامههای انرژی سالهای 08
تا  12به این سؤال پاسخ داده شود که آیا رابطه مستقیمی بین
مصرف انرژی با انتشار آالیندهها وجود دارد یا خیر .از طرفی
مشخص نمود که عملکرد محیطزیستی بخش انرژی کشور طی
سالهای مختلف به چه صورت بوده و بر اساس آنچه راهکارهایی
را برای بهبود وضعیت موجود میتوان ارایه کرد.
روش انجام کار
این تحقیق بر مبنای ترازنامههای انرژی سالهای  1308تا
 1312کشور که توسط دفتر برنامهریزی کالن برق و انرژی
وزارت نیرو منتشر شده است ،انجام گرفت .این ترازنامهها بر
اساس اسناد باالدستی کشور ،استانداردها و مفاهیم بینالمللی و
توافق سه ارگان بینالمللی شامل آژانس بینالمللی انرژی
( ،)7()IEAسازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( )0()OECDو
اداره آمار جوامع اروپایی ( )1()Eurostatتهیه شده است .در تهیه
این گزارش دفتر برنامهریزی کالن برق و انرژی حوزه معاونت
برق و انرژی 55 ،سازمان و ارگان مرتبط و بیش از 128
کارشناس و پژوهشگر بخش انرژی فعالیت داشتهاند .قالب این
ترازنامهها بر اساس قالب بینالمللی منتشر شده در کشورهای
عضو  OECDتهیه شده است به طوریکه جداول تراز بهصورت
ماتریسی از بخشهای مختلف عرضه انرژی اولیه ،ثانویه (بخش
تبدیالت) و نهایی و همچنین انواع حاملهای انرژی میباشد.
برای انجام این پژوهش ،ابتدا آمارهای ارایه شده از وضعیت تولید،
مصرف ،انتقال ،واردات و صادرات منابع اصلی انرژی یعنی نفت،
گاز ،زغالسنگ ،انرژی هستهای و انرژیهای تجدیدپذیر مورد
بررسی قرار گرفت .همچنین مصرف نهایی انرژی در بخشهای
خانگی تجاری عمومی ،صنعت ،حملونقل و کشاورزی به تفکیک
هریک از حاملهای انرژی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در
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ادامه ،برای نشان دادن نقش و جایگاه انرژی در تولید آالیندهها از
ابزارها و تجزیهوتحلیلها ی آماری استفاده شد .برای این منظور
در ابتدا آزمون کولموگروف -اسمیرنف( )18جهت بررسی نرمال
بودن توزیع دادهها مورد استفاده قرار گرفت .سپس ارتباط بین
میزان عرضه و مصرف انرژی با انتشار گازهای آالینده و
گلخانهای در طی سالهای  1308-1312توسط همبستگی
پیرسون بررسی شد .همچنین سهم بخشهای مصرفکننده
انرژی شامل خانگی ،تجاری و عمومی ،صنعت ،کشاورزی،
حملونقل ،نیروگاه و پاالیشگاه در تقاضا و مصرف انرژی و به
دنبال آن انتشار گازهای آالینده و گلخانهای در طول سالهای
مذکور توسط آنالیز واریانس یکطرفه( )11و آزمون مقایسه
میانگین توکی( )12مشخص شد .از آنالیز مؤلفهها ی اصلی( )13برای
بررسی سهم گازهای آالینده و گلخانهای در کل انتشارات حاصل
از مصرف انرژی و همچنین بهعنوان ابزار کمکی در شناسایی
منابع انتشار آالیندهها استفاده شد .کلیه آنالیزها با نرمافزار
 SPSS19انجام گرفت.
یافتهها
در این بخش ابتدا وضعیت عرضه و مصرف انرژی در کشور در
طی سالهای  1308-1312ارایه شده است ،سپس با بررسی
وضعیت روند انتشار گازهای آالینده و گلخانهای حاصل از مصرف
انرژی در طی سالهای مذکور ،نقش انرژی در کاهش کیفیت هوا
و افزایش نگرانیها پیرامون موضوع گرمایش جهانی مورد ارزیابی
و تحلیل قرار گرفته است .در نهایت با معرفی بخشهای اصلی
مصرفکننده انرژی و تعیین سهم آنها در انتشار گازهای آالینده و
گلخانهای راهکارهایی جهت حل این معضل محیط زیستی در
بخش انرژی کشور پیشنهاد شده است.
 عرضه و مصرف انرژی در کشور

اطالعات مربوط به عرضه و مصرف انرژی از سال  1308تا
 1312ارایه شده است (جدول  .)1عرضه انرژی اولیه و مصرف
آن در طول این سالها به ترتیب با رشد حدود  5/17و 5/75
درصد روبرو بوده است .مهمترین حاملهای انرژی کشور شامل
نفت خام ،گاز طبیعی ،زغالسنگ و انرژیهای تجدیدپذیر است
که روند تولید این حاملها نیز در سالهای مذکور مورد تحلیل و
بررسی قرار گرفت (شکل  .)1همانطور که مشاهده میشود در
بین انواع حاملهای انرژی ،نفت خام باالترین میزان تولید را در
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طول این سالها داشته است و از سال  1302به بعد روند نسبتاً
یکنواختی داشته و سپس میزان تولید آن در کشور کاهش یافته
است .میزان تولید گاز طبیعی نیز در درجه دوم قرار داد و سایر
حاملهای انرژی کمترین میزان تولید را به خود اختصاص
دادهاند .در این میان سهم انرژیهای تجدیدپذیر از کل انرژی
تولیدی کشور  %1بوده است.

 میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانهای

اطالعات مربوط به انتشار گازهای آالینده و گلخانهای حاصل از
مصرف انرژی شامل  CO2 ،SPM ، CO،SO2 ،NOxو  CH4از
سال  1308تا  1312در زیر ارایه شده است (جدول  .)1میزان
روند انتشار این گازها در مدت مذکور برای ،CO ،SO2 ،NOx
 CO2 ،SPMبه ترتیب حدود 7/22 ،3/15 ، 0/80 ،2/07 ،7/37
درصد افزایش داشته است درحالیکه میزان  7/37 CH4درصد
کاهش یافته است.

شکل( :)1روند تولید حاملهای انرژی در طول سالهای 1931- 1932
جدول ( :)1میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانهای(برحسب تن) ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور
)برحسب میلیون تن معادل نفت خام) طی سالهای 1931- 32
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 نقش عرضه و مصرف انرژی در انتشار گازهای آالینده
و گلخانهای

نتایج حاصل از بررسی همبستگی عرضه و مصرف انرژی با انتشار
گازهای گلخانهای و آالینده در جدول ( )2نشان میدهد که در
طول سالهای  08-12انتشار گازهای ،CO2 ،CO،SO2 ،NOx
 SPMو  CH4همبستگی باالیی با عرضه و مصرف انرژی دارد
(در سطح  15و  11درصد) .از بین گازهای موجود ،همبستگی
معنیدار منفی بین  CH4و افزایش مصرف انرژی ( p = 8/881و
 )r = – 715در طول این سالها دیده میشود .در شکل ( )2با
ترسیم اثر همبستگی بین عرضه و مصرف انرژی و انتشار گازهای
آالینده و گلخانهای ،روند تغییرات انتشار گازهای آالینده ناشی از
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عرضه و مصرف انرژی مشخص شد .هرچند در ابتدا تغییرات
ناگهانی در روند صعودی انتشار ( NOxشکل  2الف) ( SO2،شکل
2ب) و ( SPMشکل 2ج) ( CO2شکل 2د) و ( COشکل 2ه) با
افزایش عرضه و مصرف انرژی مشاهده میشود اما سپس روند
انتشار گازها مالیم میشود .این روند در مورد همبستگی  CH4با
تغییرات عرضه و مصرف انرژی (شکل 2ی) صادق نیست
بهطوریکه در ابتدا با افزایش عرضه و مصرف انرژی روند انتشار
 CH4صعودی است و سپس با تغییر ناگهانی روند کاهشی در
انتشار این آالینده رو به رو هستیم که با رجوع به جدول ( )1این
تغییر ناگهانی  CH4از سال  02به بعد است.

جدول( :)2همبستگی پیرسون بین انتشار آالیندهها و عرضه و مصرف انرژی در طی سالهای 31- 32
آالیندهها
NOx

SO2

CO

SPM

CO2

CH4

آنالیز آماری
ضریب همبستگی
معنیداری

عرضه انرژی اولیه
8/120

**

>8/8881
**

ضریب همبستگی

8/208

معنیداری

8/81

مصرف انرژی
**

8/155

>8/8881
*

8/250

8/815

**

**

8/701

ضریب همبستگی

8/711

معنیداری

8/882

8/880

ضریب همبستگی

*

8/222

8/701

*

معنیداری

8/813

8/812

ضریب همبستگی

8/113

**

**

معنیداری

>8/8881

>8/8881

ضریب همبستگی

- **8/015

- **8/715

معنیداری

8/881

8/881

8/1070

** در سطح  11درصد * ،در سطح  15درصد

 منابع اصلی مصرفکننده انرژی

اصلیترین منابع مصرفکننده انرژی شامل خانگی  -تجاری و
عمومی ،صنعت ،کشاورزی ،حملونقل ،نیروگاه و پاالیشگاه است
که بسته به نوع فعالیت و تقاضا میزان مصرف انرژی متفاوت
دارند .روند مصرف انرژی در منابع مختلف مصرفکننده در طول
سالهای  08-12نشان داده شده است .همانطور که از شکل

( )3مشاهده میشود بخش خانگی ،حملونقل ،صنعت و نیروگاه
از سال  1308تا اواسط دهه با شیب نسبتاً تندی در حال افزایش
است و بعد از آن روند مالیمی نشان میدهند .همچنین،
بخشهای کشاورزی و پاالیشگاه در مقایسه با سایر
مصرفکنندهها روند نسبتاً یکنواختی از لحاظ مصرف انرژی در
طول این سالها داشتهاند.
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شکل ( :)2همبستگی عرضه و مصرف انرژی با میزان انتشار الف)  ،NOxب)  ،SO2ج)  ،SPMد)  ،CO2ه) COو ی) CH4
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شکل( :)9روند مصرف انرژی در منابع مختلف مصرفکننده در طول سالهای 1931- 1932

با مقایسه مصرف انرژی در بین منابع مصرفکننده (جدول )3
مشخص شد که در طول سالهای مذکور بیشترین مصرف
انرژی به ترتیب مربوط به بخش خانگی ،تجاری و عمومی،
حملونقل ،صنعت ،نیروگاه ،کشاورزی و پاالیشگاه است که
ازلحاظ آماری نیز معنیدار است ( .)p <8/8881بر اساس آنالیز
مقایسه میانگین توکی بخش خانگی ،تجاری و عمومی در مصرف

انرژی با سهم  52/02میلیون تن معادل نفت خام( )%33/02در
مقایسه با سایر بخشها تفاوت قابلمالحظهای دارد ()p <8/8881
و بنابراین ازلحاظ انرژی پرمصرفترین بخش در ایران است .بعد از
آن حملونقل ،صنعت و نیروگاه در جایگاههای بعدی قرار
میگیرند.

جدول( :)9مقایسه مصرف انرژی در بین بخشهای مختلف مصرفکننده از سال  1931تا 1932
مصرفکنندههای نهایی انرژی

میزان مصرف
(میلیون تن معادل نفت خام)

خانگی ،تجاری و عمومی

)%33/02( 52/02 7/72

حملونقل

) %22/03(35/37 5/00

صنعت

)%11/20( 38/00 0/78

p< 8/8881

نیروگاه

) %10/71(20/10 2/38

R-q(adj) = %01/02

کشاورزی

) %3/03(5/31 8/10

پاالیشگاه

) %1/01(2/31 8/21

 سهم مصرفکنندههای انرژی در انتشار گازهای آالینده
و گلخانهای

سهم منابع مصرفکننده انرژی در انتشار گازهای آالینده و
گلخانهای  CO2 ،SPM ،CO ،SO2 ،NOXو  CH4بر اساس
آنالیز واریانس یکطرفه بررسی شد که نتایج آن در جدول ()0
ارایه شده است .همانطور که مشاهده میشود سهم منابع مختلف

معنیداری

در تولید و انتشار آالیندهها بهطور معنیداری متفاوت است
( .)p> 8/8881بر این اساس اصلیترین عامل انتشار آالیندهها
ناشی از مصرف انرژی در بخشهای مصرفی به شرح زیر است:
 :NOXحملونقل( ،)%52/2نیروگاه()%21/57؛
 :SO2نیروگاه ( ،)%33/03حملونقل ( ،)%31/113صنعت
()%28/05؛

محیطزیست و توسعه ،سال  ،8شماره  ،51بهار و تابستان 5931

02

 :COحملونقل ()%17/0012؛
 :SPMحملونقل ()%70/08؛
 :CO2نیروگاه ( ،)%27/01خانگی ،تجاری و عمومی (،)%27/81

و حملونقل ()%20/02
 :CH4حملونقل (.)%02/20

جدول( :)4سهم بخشهای مختلف مصرفکننده انرژی در انتشار گازهای گلخانهای و آالینده (درصد)
پارامتر

خانگی ،تجاری
و عمومی

صنعت

کشاورزی

حملونقل

پاالیشگاه

نیروگاه

NOX

7/71 1/30

1/10 1/11

0/01 8/01

52/28 7/72

-

21/52 18/01

p>8/8881

SO2

0/02 3/73

28/05 2/22

5/01 1/50

31/11 7/20

-

33/03 12/18

p>8/8881

CO

8/70 8/17

8/3 8/80

8/23 8/85

17/00 8/00

-

1/01 8/877

p>8/8881

SPM

3/17 8/50

0/37 8/50

7/21 1/28

70/08 2/23

-

5/15 1/02

p>8/8881

CO2

22/11 2/52

12/85 8/11

2/28 8/20

20/02 1/75

3/57 8/77

27/01 2/52

p>8/8881

CH4

0/55 3/00

2/08 1/17

1/02 8/51

02/20 1/27

8/71 8/10

0/82 3/22

p>8/8881

بهمنظور بررسی دقیقتر وضعیت انتشار گازهای آالینده و
گلخانهای در بخشهای پرمصرف و شناسایی عوامل اصلی
منتشرکننده این گازها ،روند انتشار این گازها در چهار بخش
حملونقل ،صنعت ،نیروگاه خانگی ،تجاری و عمومی(اصلیترین
منابع مصرفکننده انرژی بر اساس جدول )3در طی سالهای
مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت (شکل .)0همانطور که
مشاهده میشود انتشار گازهای آالینده و گلخانهای در سه بخش
حملونقل ،خانگی و صنعت در چند سال گذشته روند ثابت یا
نزولی در پیشگرفتهاند اما در بخش نیروگاه انتشار آالینده SO2
از سال  01تا  12روند صعودی در پیشگرفته است( %32/7تا
 )%52/02و آالینده  NOxنیز از سال  02با یک جهش
شدید( %13/15تا  )%38/7روند تقریباً یکنواختی را نشان میدهد.
عالوهبر این ،از آنالیز مؤلفههای اصلی بهعنوان یک روش کمکی
برای منشایابی انتشار گازها در بخش انرژی استفاده شد که نتایج
آن در جدول ( )5ارایه شده است .آنالیز مؤلفه اصلی منجر به 2
مؤلفه اصلی شد که وزن پارامترها در هر مؤلفه در جدول ارایه
شده است .وزنهای ارایه شده در جدول به نحوی نشاندهنده
ضریب همبستگی بین مؤلفه و عنصر موردنظر هستند .بر اساس
این آنالیز دو مؤلفه اصلی حدود  12/33درصد تغییرات را توجیه
میکند .در مؤلفه اول  CH4 ،SPM ،CO ،NOXوزن بیشتری
(بیش از  )8/7را به خود اختصاص دادند و در یک گروه قرار
میگیرند .این آالیندهها سهمی بیش از  %70/21را در کل

معنیداری

انتشارات حاصل از مصرف انرژی شامل میگردند .مؤلفه دوم
شامل آالیندههای  SO2و  CO2است و حدود  %10/13تغییرات
واریانس را توجیه میکنند .توزیع شماتیک وزنهای دو مؤلفه
اصلی در شکل( )5ارایه شده است .همانطور که در شکل
مشاهده میشود که برای مؤلفه اول CH4 ،SPM ،CO،NOX
دارای بیشترین فاصله از خط تبیینکننده مؤلفه اول هستند و با
دارا بودن بیشترین وزن در مؤلفه اول سهم بیشتری را به خود
اختصاص دادند و پارامترهایی مثل  SO2و CO2در مؤلفه اول
دارای کمترین وزنها بودند اما در مؤلفه دوم سهم بیشتری را
نسبت به سایر پارامترها نشان دادند .قرار گرفتن این آالیندهها در
مؤلفههای  1و  2میتواند سهم منابع اصلی انتشار آنها را
مشخص کند .بر اساس این آنالیز ،همبستگی باالی گازهای
آالینده و گلخانهای  CH4 ،SPM ،CO،NOXبا مؤلفه اول بیانگر
آن است که منابع تقریباً یکسانی در انتشار این آالیندهها سهیم
هستند .همبستگی بین گازهای آالینده مثل  SO2و  CO2با
مؤلفههای اول و دوم نیز وجود منابع مختلف را در انتشار این
آالیندهها توجیه میکند .بنابراین همانطور که از نتایج آنالیز
مؤلفههای اصلی و آزمون تجزیه واریانس مشخص شد بخش
منابع متحرک همچون حملونقل سهم به سزایی در انتشار
آالیندههای  CH4 ،SPM ،CO،NOXدارد و سهم منابع ثابت مثل
نیروگاه ،صنایع و بخش خانگی ،تجاری و عمومی در انتشار
گازهایـی مثل  SO2و CO2بیشتـر است (وزارت نیــرو-13011 ،
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الف)حملونقل

ج)صنعت

ب)خانگی ،عمومی و تجاری

د) نیروگا ه

شکل( :)4روند انتشار گازهای آالینده و گلخانهای در اصلیترین منابع مصرفکننده انرژی

شکل( :)5توزیع شماتیک وزن عناصر مختلف در مؤلفه اول و دوم

محیطزیست و توسعه ،سال  ،8شماره  ،51بهار و تابستان 5931

01

جدول ( :)5وزنهای محاسبهشده برای مؤلفههای اصلی
آالیندهها

مؤلفهها
1
8/102

2
8/801

SO2

8/203

8/522

CO

8/153

-8/207

SPM

8/102

-8/310

CO2

8/535

8/725

CH4

8/121

-8/252

NOX

بحث و نتیجهگیری
مقایسه وضعیت انرژی ایران بین سالهای  1308تا  1312نشان
میدهد که جمع عرضه انرژی اولیه با رشد سالیانه  5/17درصد از
 120/0میلیون تن معادل نفت خام در سال  08به  220/82در
سال  12رسیده است و کل مصرف نهایی انرژی با رشد 5/75
درصد از  02/3به  158/02افزایش یافته است .با چنین رشدی در
مصرف نهایی انرژی ،بهینهسازی در عرضه و تقاضای انرژی
امری ضروری است که باید با شدت دنبال شود زیرا طی این
دوره میزان صادرات انرژی از 122/0میلیون تن معادل نفت خام
به  01/5میلیون تن معادل نفت خام و میزان واردات از 7/10
میلیون تن معادل نفت خام در سال  1308به  0/2میلیون تن
معادل نفت خام تغییر یافته است که این روند امنیت انرژی را در
کشور به خطر انداخته و موجب وابستگی به خارج میشود.
افزایش نرخ عرضه و مصرف انرژی در طی سالهای  1308تا
 1312بیانگر رشد متوسط سرانه تقاضای انرژی و به عبارتی عدم
مدیریت تقاضای انرژی است .این عدم مدیریت در طی سالهای
مورد بررسی میتواند دالیل متفاوتی داشته باشد .از جمله آن که
در سیاستگذاری انرژی در ایران برای دو وزارتخانه مدعی
مدیریت انرژی شامل وزارت نیرو (مدیریت انرژی الکتریکی) و
وزارت نفت (مدیریت انرژی فسیلی) عمالً امکان سیاستگذار ی
و پیادهسازی برنامه جامع انرژی وجود ندارد .معمو الً فعالیت این
وزارتخانهها بهصورت موازی است ولی نیاز به بررسی دیدگاه
حاکم در مورد نقش و میزان دخالت آنها در مدیریت انرژی
احساس میشود .در بسیاری از کشورهای صنعتی به دلیل آزاد

بودن قیمت انرژی و سهم باالی آن در هزینههای تولید،
بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش هزینهها برای صنایع از
اولویتهای اصلی به شمار میرود .ولی متأسفانه یکی دیگر از
مشکالت در مدیریت انرژی در ایران اداره صنایع قدیمی و
پرمصرف انرژی توسط دولت است .به دلیل هزینه خیلی پایین
انرژی ،مدیران صنایع رغبت زیادی برای بهینهسازی مصرف
انرژی ندارند (زوار حسینی .)1318،بههرحال پیشبینیها نشان
میدهد که تقاضا برای انرژی اولیه در ایران روند صعودی خواهد
داشت و سوختهای فسیلی شامل نفت ،گاز طبیعی و زغالسنگ
همچنان سهم غالب را در تقاضای انرژی اولیه خواهند داشت و
باوجود شرایط خاص جغرافیایی و تنوع باالی اقلیمی و بهتبع آن
ظرفیت بسیار باال برای استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و پاک
در ایران به خصوص انرژی خورشیدی و بادی ،میزان بهرهگیری از
این انرژیها در کشور ناچیز است (وزارت نیرو .)1308 ،شاید یکی
از دالیل آن وجود ذخایر غنی نفت و گاز در کشور باشد .بههرحال
این ذخایر همیشگی نیستند و دیر یا زود تمام خواهند شد بنابراین
لزوم توجه هر چه بیشتر به انرژیهای تجدیدپذیر بهمنظور کاهش
بار آلودگی حاصل از مصرف انرژی کامالً احساس میشود.
نکته قابلتوجه در مدیریت مصرف انرژی این است که افزایش
مصرف حاملهای انرژی و برق در کشور در راستای توسعه و
تغییر شرایط زندگی و رفاه اجتماعی بهخصوص در بخشهای
خانگی ،تجاری و عمومی ،حملونقل ،صنعت و نیروگاه منجر به
افزایش روند صعودی انتشار گازهای گلخانهای و آالینده همچون
 SPM ،CO،SO2 ،NOxو  CO2شده است ،هرچند همبستگی
متوسط معنیدار منفی بین  CH4و افزایش مصرف انرژی در
طول سالهای  08تا  12مشاهده شد که احتماالً مربوط به
پیشرفتها در زمینه بهبود کیفیت سوختهای مصرفی و
بهینهسازی مصرف انرژی در طی این سالها است .خوشبختانه
نتایج مطالعه حاضر نیز نشان داد که مصرف انرژی در سالهای
اخیر در بخشهای پرمصرف روند نسبتاً کندی در پیش گرفته
است و توجه به سمت بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر در
حال افزایش است.
در بین سالهای  1308- 1312بیشترین مصرف انرژی به ترتیب
مربوط به خانگی ،تجاری و عمومی ،حملونقل ،صنعت ،نیروگاه،
کشاورزی و پاالیشگاه است .مطالعات مشابه نیز نشان میدهد
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که صنایع تولید سوخت و اتومبیل باالترین مصرف انرژی را در
ایران دارند و انرژی موردنیاز این دو بخش توسط نیروگاهها
تأمین میشود .در مناطق شهری ایران نیز مصرفکنندگان
خانگی بیشترین مصرف انرژی را به خود اختصاص دادهاند.
بنابراین مصرفکننده اصلی انرژی در ایران صنایع و بخش
خانگی است و بعد از آنها نیروگاه در رده دوم قرار میگیرد
( .)Vafa-Arani et al., 2014عالوه بر این ،نتایج حاصل از
این مطالعه نشان داد که اگرچه در بین مصرفکنندههای عمده
انرژی ،بخش خانگی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده
است اما در بین منابع انتشار آلودگی سهم کمتری دارد و میزان
انتشار آالیندههای هوا در این بخش کمتر از  28درصد است.
بااینوجود میزان انتشار گاز  CO2در بخش خانگی ،تجاری و
عمومی بهتنهایی  %38انتشارات را در برمیگیرد .همچنین بخش
حملونقل با انتشار  17/12درصد  07/20 ،COدرصد ،CH4
 70/07درصد ذرات معلق ( 52/1 ،)SPMدرصد 31/23 ،NOX
درصد  SO2دارای بیشترین سهم در انتشار انواع گازهای آالینده
و گلخانهای در میان بخشهای مصرفکننده انرژی کشور است.
بخش نیروگاهی و حملونقل نیز بیشترین میزان انتشار  SO2را
در طی سالهای  08تا  12به خود اختصاص دادند.
نکته قابلتوجه این است که در کنار انتشار انواع گازهای آالینده
و خطرناک که سالمت انسان و محیطزیست را تهدید میکند،
سهم تولید گازهای گلخانهای مخصوصاً  CO2نیز در بخش
انرژی کشور بسیار قابلتأمل است .بهطوریکه بیش از  28درصد
انتشارات جهانی مربوط به  CO2حاصل از مصرف انرژی است
( .)Moutinho et al., 2014رشد روزافزون تقاضای انرژی
سوختهای فسیلی نقش مؤثری در افزایش انتشار  CO2دارد .از
انقالب صنعتی انتشار ساالنه  CO2حاصل از مصرف سوختهای
فسیلی از حدود صفر تا بیش از  31گیگاتن  CO2در 2811
افزایش یافته است .بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی در
سال ،2813ایران جز  18کشور اصلی انتشار  CO2ناشی از
مصرف انرژی است که سهم ایران در میزان انتشار  CO2بر
اساس آمارهای جهانی حدود  521/8میلیون تن در سال 2811
گزارش شده است ( .)IEA, 2013منبع اصلی تولید گاز
دیاکسید کربن در ایران بخشهای خانگی ،تجاری ،عمومی،
نیروگاهها و حملونقل است (وزارت نیرو )1318 ،که نتایج مطالعه
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حاضر نیز سهم این سه منبع را در انتشار گازهای گلخانها ی
حدود  %08نشان میدهد.
برای بررسی و درک عمیقتر ارتباط بین انرژی و انتشار گازهای
آالینده و گلخانهای باید به نوع انرژی مصرفی در این بخشها
توجه نمود .بهطورکلی نوع سوخت مصرفی در بخشهای مختلف
مصرفکننده سهم قابلتوجهی در انتشار گازهای آالینده و
گلخانهای دارند ،بهطوریکه در بخشهای خانگی ،تجاری و
عمومی انواع سوختهای جامد ،مایع و گاز مصرف میشود .این
بخش بهتنهایی بیشترین مصرفکننده نفت سفید در کشور بوده
و حدود  %17/2از کل مصرف انرژی این فرآورده در کشور
مربوط به این بخش است .با این حال ،بیشترین میزان انتشار
 CO2 ،NOXو  CH4در بخش خانگی ناشی از مصرف گاز
طبیعی و بیشترین میزان انتشار  SO2ناشی از مصرف نفت کوره
است (وزارت نیرو .)1311 ،نکته قابلتوجه در بخش خانگی این
است که اگرچه بیشترین انتشار گازهای آالینده در بخش خانگی
ناشی از مصرف گاز طبیعی است اما بر اساس طبقهبندی
سوختهای فسیلی گاز طبیعی یک سوخت پاک بهحساب میآید.
بنابراین باوجود مصرف باالی انرژی در بخش خانگی ،آلودگی
حاصل از آن در مقایسه با سایر منابع مصرفکننده انرژی کمتر
است با این حال بخش خانگی بیشترین سهم را در انتشار
دیاکسید کربن دارد و این گاز مهمترین گاز گلخانهای است که
انتشار آن سبب تغییر اقلیم ،افزایش دمای کره زمین و به دنبال
آن پیامدهای مخرب محیطی و بهداشتی میشود و ادامه حیات
بر روی کره زمین را با مشکل مواجه میکند.
در بخش صنعت نیز که کلیه صنایع بزرگ و کوچک ،کارخانهها،
کارگاهها ،پتروشیمی ،معادن و مولدهای برق صنایع بزرگ را در
برمیگیرد ،مصرف گاز طبیعی و نفت کوره عامل اصلی انتشارات
گازهای گلخانهای و آالینده است .در بخش حملونقل عمده
مصرف مربوط به دو فراورده بنزین موتور و نفت گاز است.
حملونقل جادهای بیشترین سهم را در انتشار گازهای آالینده و
گلخانهای دارد .غالب خودروهای موجود در ایران به دلیل داشتن
عمر طوالنی و قدیمی بودن دارای مصرف سوخت باال و بهتبع آن
آلودگی زیادی منتشر میکنند .استاندارد مصرف سوخت خودرو در
کشورهای اروپایی  2تا  7لیتر در هر  188کیلومتر است درحالیکه
این رقم در ایران  15-18لیتر برای خودروهای قدیمی است
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(وزارت نیرو .)1308 ،انتشار بیشتر گازهای گلخانهای و آالینده در
بخش کشاورزی ناشی از مصرف نفت گاز بوده است و در بخش
پاالیشگاهی نیز بیشترین سهم را در انتشار گازها مصرف گاز
طبیعی داشته است .آلودگی اصلی نیروگاه به ترتیب مربوط به
 NOX ،CO2و  SO2است .نیروگاهها به دلیل استفاده از سوخت
مازوت سهم بسزایی در تولید  SO2دارند بهطوریکه تقریباً 38
درصد از انتشار کل این گاز در ایران مربوط به این بخش است.
مصرف نفت کوره و یا مازوت بهتنهایی در نیروگاه باعث افزایش
میزان  SO2و  NOXمیشود (وزارت نیرو .)1303 ،مطالعات نشان
میدهد که فاکتور انتشار گازهای خروجی از نیروگاههای سوخت
فسیلی کشور برای گاز  ،208 CO2 g/kWhگاز SO2 g/kWh
 2/75و گاز  2/0 NOX g/kWhاست (نظری و همکاران.)1300 ،
با بهکارگیری بیشتر انرژیهای تجدید پذیر ،انرژی برق آبی و
انرژی هستهای ،استفاده از مخلوط مازوت و گاز یا فقط گاز طبیعی،
همچنین افزایش راندمان نیروگاهها ،استفاده از سیستمهای پایش
مداوم و سیستمهای کاهش آالیندههای خروجی از دودکش
نیروگاههـا ،انتشـار این گازها بهشدت کاهش مییابـد (کارگـری و
مستوری1301 ،؛ منظور و کهن هوش نژاد.)1313 ،
به هر حال نکته قابلتوجه این است که در مدیریت انرژی
بهخصوص در بخشهای پرمصرف ،اقدامهای و برنامههای
پیشگیرانه برای کاهش تولید و انتشار آالیندهها هم از جنبههای
اقتصادی و هم از جنبههای محیط زیستی همیشه در اولویت قرار
دارند بنابراین تالش برای مدیریت صحیح و بهرهبرداری بهینه از
منابع و سرمایهها ی ملی کشور باعث میشود عالوه بر تأمین نیاز
نسل حاضر ،آیندگان را از دستیابی به این سرمایههای ملی
محروم نسازیم .عالوه بر این با مدیریت صحیح انرژی میتوان
به تثبیت و یا کاهش میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانهای
امیدوار بود .بهمنظور دستیابی به این اهداف راهکارهای زیر
پیشنهاد میشود.
 .1تعیین معیارها و شاخصهای انرژی و شناسایی تلفات :این
موضوع یکی از اقدامهای اولیه و اجتنابناپذیر در بهینهسازی
انرژی است .بر همین اساس برای نمایان کردن
مشخصههای حاملهای انرژی در بخش صنعت کشور
بهمنظور اعمال مدیریت در مصرف برق و سوخت ،سامانه
مدیریتی و نظارتی مؤثر و مستمر ،انجام ممیزی انرژی در

کارخانهها و بررسی دقیق و کامل فرآیندهای تولید محصول
امری ضروری است.
توجه به جایگاه محیطزیست در اسناد باالدستی کشور و
برنامههای توسعه بخصوص برنامه ششم
ایجاد زیرساختها برای ایجاد انگیزه جهت اولویت قرار دادن
کاهش مصرف انرژی در صنایع و بخشهای پرمصرف
توجه ویژه به انرژیهای تجدید پذیر و سوختهای پاک از
طریق ارتقا کیفیت سوختهای مصرفی ،استفاده از
سوختهای جایگزین همچون سوختهای بیولوژیک و
هستهای بهجای سوختهای فسیلی
توسعه نظام استانداردهای مصرف انرژی در بخشها ی
پرمصرف
اجرای طرح مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی،
ساختمانهای اداری ،مجتمعهای تجاری و غیره از طریق
اصالحات در سیستم روشنایی و تأسیسات سرمایشی و
گرمایشی ،استانداردسازی مصالح و اجزا ساختمان ،عا یقکاری
مناسب ساختمان و ...
توسعه آموزش عمومی و تخصصی مدیریت مصرف انرژی
در صنایع کشور ،بخشهای خانگی و کشاورزی
ایجاد صندوق بهرهوری انرژی جهت حمایت مالی و تشویق
صنایع در جهت بهینهسازی مصرف انرژی
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13. Principal Component Analysis
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