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(2050تا سال ) CO2تجميعي  سهم راهكارهاي مختلف از كاهش

 2050در افق  CO2پنجاه درصد از كاهش 
 سهم ارتقاء بازدهي انرژي و تغيير سوخت

Energy Technology Perspective 2015- IEA 
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(2050 سال تا) CO2 عييتجم كاهش از مختلف راهكارهاي و ها بخش سهم

سهم عمده بازدهي انرژي و تغيير سوخت در  بخشهاي صنعت، حمل و نقل، 
 ساختمان و ساير بخشهاي تبديل انرژي

Energy Technology Perspective 2015- IEA 



www.iea.org 

مقايسه روند شدت انرژي و عرضه انرژي در چند كشور

Iran 
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 تولید  
 مصرف تبديل و توزيع  

 ساختار انرژي
 (Mboe) 1392سال 

عرضه انرژی 
 اولیه
1863 

عرضه انرژی 
 نهايی
1229 

 تولید
2873 
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 ساختار انرژي
 (MM boe) 1392سال 

 تولید

1862 

1229 

813 

633 

اولیه انرژی عرضه تولید نهایی انرژی عرضه   

 تبدیل و توزیع صادرات و اتالف

362 

70 

301 

313 

49 

134 

نهايی انرژی عرضه  

 خانگی

 تجاری

 صنعت

 حمل و نقل

 کشاورزی

 پتروشیمی

 . . .ذغال سنگ، تجدید پذیر و 

 عرضه انرژی نهایی

 عرضه انرژی اولیه
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 قوانين موجود در خصوص اقدامات بهينه سازي كشور

 قانون هدفمندي يارانه ها

  تا فارس خلیج فوب قیمت %90 به نفتی های فرآورده قیمت رسیدن•
 میالدی 2015 سال

 طبیعی گاز قیمت میانگین %75 به طبیعی گاز قیمت رسیدن•
 ایران صادراتی

 شده تمام قیمت  به برق قیمت رسیدن•

 :ها یارانه هدفمندی از حاصل درآمد توزیع نحوه•
 ایرانیان تمام به كمك عنوان به 50%•

 انرژی كارایی بهبود برای صنایع به كمك برای 30%•

 قانون این اجرای آثار جبران برای 20%•

 برنامه سوم تا پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

  سوم برنامه اساس بر سوخت مصرف سازی بهینه شركت تاسیس•
 توسعه

   میالدی 2015 سال تا سوم یك تا انرژی شدت كاهش•
 سیستم توسعه انرژی، كارایی افزایش انرژی، عرضه سازی گوناگون•

 حرارت و برق همزمان تولید های
 ویژه مصرف شاخص كاهش و انرژی مصرف سازی بهینه های مشوق•

 انرژی
 انرژی و انرژی كارایی افزایش جدید های فناوری در توسعه و تحقیق•

 تجدیدپذیر های

 قانون اصالح الگوي مصرف

 عرضه مدیریت شامل مصرف الگوی اصالح كلی های سیاست تكمیل•
 تقاضا و

 عمومی و دولتی های ساختمان در انرژی مدیریت سامانه اجرای•
  بزرگ صنایع در انرژی مدیریت واحد ایجاد•
   و نقل و حمل كشاورزی، صنعتی، های بخش در انرژی مصرف•

 ساختمان
 انرژی توزیع و عرضه•
 پذیر تجدید های انرژی•
 سازی آگاه و آموزش•

 سياست هاي كلي اصالح الگوي مصرف

 توسعه ششم برنامه پایان تا انرژی شدت شدن نصف•
 وری بهره و انرژی كارایی افزایش به دادن اولویت•
 تنبیهی و تشویقی های سیاست•
 انرژی برچسب و استانداردها•
 وری بهره و انرژی كارایی افزایش فرهنگ ایجاد•
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 ايجاد شغل
 امنیت انرژی

 هدف کمی

درصدی 50کاهش 
 شدت انرژی

 ساير دستاوردها

 حفاظت از محیط زيست

هجری شمسی 1390بر پايه سال  1399تا سال   

سياست هاي كلي اصالح الگوي مصرف 7بند 



 "انرژی شدت شاخص" مستمر كاهش منظور به غیرقیمتی و قیمتی اقدامات از متعادل مجموعه ای اعمال با انرژی مصرف در صرفه جویی
 توسعه ششم برنامه پایان تا كنونی میزان دوم یك حداقل به و توسعه پنجم برنامه پایان تا كنونی میزان سوم دو حداقل به كشور

1717057 

1760 
1.02 

GDP  (میلیارد ريال)  1383تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال   1389در سال 

 شدت انرژی (میلیوين بشكه معادل نفت خام)  1389عرضه انرژی اولیه در سال 
 (بشكه معادل نفت خام به میلیون ريال)

 1.02  

 0.72  
0.512 

درصدی شدت  50کاهش 
 انرژی

درصدی شدت  30کاهش 
 انرژی

 شروع 

 برای ارقام انرژی و گزارش بانك مرکزی برای تولید ناخالص داخلی  1391ترازنامه هیدروکربوری سال : منبع 
9 

سياست هاي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري در سال  7اجراي بند 
1389 
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میلیون بشكه پتانسیل صرفه جویی وجود خواهد داشت كه به ترتیب در  5000با اجرای سیاست های كلی اصالح الگوی به میزان 
 بخش های مختلف مطابق جدول زیر خواهد بود

 درصد 2.5انرژی با رشد اقتصادی  تجمیعیجدول صرفه جويی 

1389-1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

  6,232    4,752    3,452    2,342    1,431    728  247      عرضه انرژی اولیه

  درصد 6تجمیعی صرفه جويی انرژی با رشد اقتصادی جدول 

1389-1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

  4,998  3,785    2,730    1,838    1,114    563       190      عرضه انرژی اولیه
  1,318    1,009    736       502       308       158       54        ساختمان

  568       429       308       207       125       63         21        حمل و نقل

  983       747       541       365       222       113       38        صنعت

  124       94         68         46         28         14         5          کشاورزی

  2,078    1,578    1,142    772       470       238       81        تبديل و توزيع

 MMboe .ساختمان شامل كلیه مصارف خانگی و بخش تجاری است بخش

 پتانسيل صرفه جويي در بخش هاي مختلف
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درصدي شدت انرژي تا  50برنامه عرضه انرژي در راستاي كاهش 

 1400سال 
 درصدی 6بر اساس سناريوی رشد اقتصادی میانگین 

-32% 

عرضه انرژی اولیه ايران پس از 
 درصدی شدت انرژی 50کاهش 

B
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U
 

- % 

-19% 
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 1400الي  1394پيش بيني صرفه جويي از سال 

 -    

 500  

 1,000  

 1,500  

 2,000  

 2,500  

 3,000  

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

M
M

 b
o

e
 

 سایر

 تبدیل و توزیع

 كشاورزی

 صنعت

 حمل و نقل

 ساختمان

 عرضه انرژی مطابق سیاست ها

 BAU -عرضه انرژی اولیه

 1400تا  1394عرضه انرژی ار 

1394درصد از سال  6رشد اقتصادی   2.627 

1.414 

3.600  MMboe 



 میلیون تن معادل کربن 1800

  کاهش% 50 کاهش انتشار 
 میلیارد دالر192 شدت انرژی

 درصد 2.5رشد اقتصادی  –میلیارد دالر  230 

 بازار سرمايه گذاری 

 میلیارد دالر  870

 1409ارزش صرفه جويی  تا سال 

 میلیون بشكه معادل نقت خام5.000

 درصد 2.5رشد اقتصادی  -میلیون بشكه معادل نقت خام6.200 

 1400پتانسیل صرفه جويی انرژی تا سال   

3،000،000 
 فرصت شغلی پايدار

نتايج حاصل از اجراي سياست هاي كلي اصالح الگوي مصرف در 
 حوزه هاي مختلف
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 ريال 24770: 92نرخ تسعیر دالر در سال  •
 1392ترازنامه هیدروکربوری : منبع آماری •

دستاوردهاي كاهش شدت انرژي

ارزش  
  صرفه جويی در
صورت کاهش  

شدت انرژی % 50
 (هزار میلیارد ريال)

ارزش يارانه  
پنهان و  )

 (آشكار

قیمت پرداخت شده 
برای مصرف داخلی 

انرژی   حامل های
 (هزار میلیارد ريال)

مصرف   ارزش انرژی
شده در هر سناريو  

 (هزار میلیارد ريال)

مقدار مصرف 
انرژی اولیه  

(MBOE)  
 (1392سال )

سناريو قیمت  
نفت  

($/Barrel) 

288 576 477 1053 1862 30 

639 1278 477 1755 1862 50 

990 1979 477 2456 1862 70 

1341 2681 477 3158 1862 90 
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 معرفي شركت بهينه سازي مصرف سوخت

 هدف

  1399 سال تا کشور سطح در1390 سال به نسبت %50 میزان به انرژی مصرف شدت کاهش•

 ماموريت
 مصرف مختلف بخش های در سوخت مصرف بهینه سازی با مرتبط سیاست های اجرای و تقاضا مديريت•

 مصرف مختلف بخش های در انرژی تبديل نوين فناوری های انواع کاربرد توسعه به کمك•

 انرژی تقاضای از ناشی درازمدت هزينه های کاهش•

 انرژی مصرف بهینه سازی با مرتبط دستورالعمل های و ضوابط معیارها، تدوين•

 تجديدپذير انرژی های و انرژی محلی ظرفیت های بكارگیری توسعه با همراه انرژی حامل های اقتصادی جايگزينی•

 

1379شرکت بهینه سازی مصرف سوخت         سال   

 شرکت ملی نفت ايران

 وزارت نفت 

15 



صرفه جويي انرژي ناشي از پروژه هاي اجرا شده 
 شركت بهينه سازي مصرف سوخت

 صنعت

 8.65: ساالنه

 52: تجمیعی

 ساختمان

 24.95: ساالنه

 125: تجمیعی

 حمل و نقل

 11.2:ساالنه

 67: تجمیعی

 MBOE 45.1: کل صرفه جويی ساالنه
16 



 قانون رفع موانع توليد 12ماده سبد  طرح هاي 

17 

ف
دي

ر

سقف بازپرداخت به 

سرمايه گذاران مطابق 

مصوبه

)م د(

حداکثر مدت زمان 

بازپرداخت به ازای 

هر تجهیز )سال/ماه(

هدف از اجرای طرح
حامل انرژی 

صرفه جويی/جايگزين شده

طول عمر متعارف 

تجهیز مطابق با 

آخرين مصوبات 

دولتی/نظر 

کارشناسان

)سال(

طول عمر مفید طرح 

)سال(

 صرفه جويی در طول عمر مفید طرح 

)م ل/م م م(

جايگزينی در طول 

عمر مفید طرح 

)م ل/م م م(

ارزش 

صرفه جويی/جايگزی

نی حاصل از اجرای 

طرح در طول عمر 

مفید طرح )م د(

میزان تقريبی کاهش 

گازهای گلخانه ای در 

طول عمر مفید طرح 

)م ت م ك( مبتنی بر 

IPC C  1996

میزان تقريبی 

کاهش در هزينه های 

اجتماعی انتشار 

کربن

)م د(

 33 ماه 

مسكونی

22 ماه 

تجاری/اداری

217955
جایگزینی 

حامل انرژی
860035906.465.2_1014نفت گاز

5تاكسی

7ون

7174_305619.3195.0

_1736843241.819.3

7531.910 ب5
افزایش 

كارایی
1446151052.510608.3_3040392779.013نفت گاز

627625
افزایش 

كارایی
1262593.1938.2_253434525نفت گاز

16374_____469988.2831914.48175394.811242.8812602.4

7بنزین7

8CNG/30بنزین/نفت گاز

9CNG/30بنزین/نفت گاز

22.3

جمع 3

راه آهن

نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده باالی 10 تن با 

سن باالتر از 35 سال

در حال بررسی

در حال بررسی

در حال بررسی

مصوب نشده است و احتمال تغییرات وجود 

دارد.

مصوب نشده است و احتمال تغییرات وجود 

دارد.

مصوب نشده است و احتمال تغییرات وجود 

دارد.

برقی کردن چاه های کشاورزی 1

مترو کالن شهرها 2

مترو تهران 2

11562.2

ارتقای کارايی موتورخانه های ساختمان های مسكونی، اداری و 

تجاری

طرح ها                                   مشخصات

635 الف

 حمل و نقل عمومی درون شهری                                                

)CNG 17000 دستگاه اتوبوس ديزل به(                   

موتورسیكلت برقی                                                                    

                )شهرداری تهران- 400000 دستگاه(

 طرح هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد)مصوب يا ارسال شده به شوراي اقتصاد تا تاريخ 1393/12/25(

توضیحات: 

1 اعداد در دو سناريوی حداقل و حداکثر صرفه جويی انرژی ارائه شده است.                                                                                                                                                                            الف( با توجه به نامشخص بودن تعداد تاکسی و ون در مصوبه، محاسبات بر اساس تعداد تخمینی که مدت زمان و میزان بازپرداخت را محقق نمايد،  انجام 

شده است.

2 هر مترمكعب CNG برابر با يك لیتر نفت گاز و يا يك لیتر بنزين فرض شده و با هم جمع شده اند.                                                                                                                                        ب ( بازپرداخت در طرح راه آهن به صورت کلی و فارغ از تجهیز گزارش شده است.

اختصارها:                                                                                                                                                                                                                                                                                   به عالوه، با توجه به هدف طرح )افزايش کارايی( درج کاهش ضريب عملكرد و Overhaul در محاسبات احساس می شود که در دست بررسی است.

                م ل: میلیون لیتر

                م م م: میلیون متر مكعب

                م د: میلیون دالر

                م ت م ك: میلیون تن معادل کربن

2 جمع برای سناريوی حداقل صرفه جويی در طرح برقی کردن چاه های کشاورزی ارائه شده است. به عالوه، محاسبه مجموع پس از تكمیل جدول امكان پذير خواهد بود.

10 41650

1035510603067.6754.1گاز طبیعی12000

515

14
افزایش 

كارایی

جایگزینی و 

صرفه جویی 

حامل انرژی

نفت گاز

_

5946 3
تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گاز 

سوز با پیمايش باال )140000 دستگاه(
1013بنزین

جایگزینی 

حامل انرژی
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 :طرح اهداف
  در مترمكعب میلیون 6.95 متوسط صورت به طبیعی گاز مصرف کاهش

 گرمايش سامانه در سوخت مصرف بهینه سازی راهكارهای اجرای با روز
  تیپ ساختمان هزار 100 و مسكونی تیپ ساختمان هزار 500 مرکزی
  رفتار تغییر و عمومی فرهنگ سازی همراه به سال 4 در اداری -تجاری

 ساختمان ها مرکزی حرارت سیستم راندمان بهبود جهت مصرف کنندگان

 مشخصات طرح  مقدار

 كل سرمایه گذاری مورد نیاز میلیارد دالر 2

 بازپرداخت كل میلیارد دالر 2

   مدت زمان بازپرداخت نوبت ماه 40

 طول مفید طرح ارزش صرفه جویی در دالر میلیارد 6

 صرفه جویی در طول عمر مفید طرح  میزان متر مكعب میلیارد 35

 گازهای گلخانه ای عدم انتشار میلیون تن معادل كربن 67

 ارتقاء كارائي موتورخانه هاطرح 

 .دالر می باشند 60ارقام بازپرداخت و ارزش صرفه جویی بر اساس قیمت نفت بشكه ای  •
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 :طرح اهداف
  فرسوده های اتوبوس پیمايش و راندمان ارتقاء يا و گازويیل مصرف کاهش
 اتوبوس 17000 جايگزينی طريق از سوز دوگانه يا و گازويیلی از اعم موجود
 گازسوز تمام جديد

 مشخصات طرح  مقدار

 بازپرداخت  كل یلیون دالرم1795

   مدت زمان بازپرداخت سال 5

 طول مفید طرح ارزش صرفه جویی در دالر میلیارد 3.5

 صرفه جویی در طول عمر مفید طرح  میزان میلیارد لیتر گازوئیل8.6

 گازهای گلخانه ای عدم انتشار میلیون تن معادل كربن 6.4

 فرسودهاتوبوس هاي  17000طرح تعويض 

 .دالر می باشند 60ارقام بازپرداخت و ارزش صرفه جویی بر اساس قیمت نفت بشكه ای  •
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 :طرح اهداف
  طريق از تاکسی ها پیمايش و راندمان ارتقاء يا و بنزين مصرف کاهش

  بر مشتمل) باال پیمايش با گازسوز تمام جديد تاکسی هزار140 جايگزينی
 بنزينی فرسوده های تاکسی با (ون تاکسی و صندوقدار تاکسی

 مشخصات طرح  مقدار

 بازپرداخت  كل یلیون دالرم 635

   مدت زمان بازپرداخت سال 7الی  5

 طول مفید طرح ارزش صرفه جویی در دالر میلیارد1.1

 صرفه جویی در طول عمر مفید طرح  میزان میلیارد لیتر بنزین 5.9

 گازهای گلخانه ای عدم انتشار میلیون تن معادل كربن2.2

 فرسودهتاكسي هاي  140000طرح تعويض 

 .دالر می باشند 60ارقام بازپرداخت و ارزش صرفه جویی بر اساس قیمت نفت بشكه ای  •
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 :طرح اهداف
  برای گاز نفت سوخت از کشور در ديزلی کشاورزی چاه های حاضر حال در

 سالیانه دولت اينكه به توجه با .نمايند می استفاده آب های پمپ انرژی تامین
 و نمايد می پرداخت کشاورزان به تحويلی سوخت يارانه بابت زيادی هزينه

 می تحمل زيادی های مشقت ديزلی های چاه از برداری بهره برای کشاورزان
 تجديد پذير انرژی های از استفاده طريق از جايگزينی طرح اين در نمايند

  خواهد پذير امكان گازسوز موتورهای و سراسری برق شبكه ،(باد و خورشید)
 .بود

 مشخصات طرح  مقدار

 بازپرداخت  كل دالر میلیون 1650

   مدت زمان بازپرداخت سال 5

 طول مفید طرح ارزش صرفه جویی در دالر میلیارد 3

 صرفه جویی در طول عمر مفید طرح  میزان میلیارد لیتر گازوئیل 7.1

 گازهای گلخانه ای عدم انتشار میلیون تن معادل كربن19

 كشاورزيكردن چاه هاي طرح برقي 
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 (صرفه جويی) سناريوی اول
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 :طرح اهداف
  مصرف کاهش آهن، راه با مسافر و بار نقل و حمل توسعه هدف با طرح اين

 باشد می مسافر و بار جابجايی با متناظر محیطی های آلودگی کاهش و سوخت

 مشخصات طرح  مقدار

 بازپرداخت  كل دالر میلیون 7531

   مدت زمان بازپرداخت سال 10

 طول مفید طرح ارزش صرفه جویی در دالرمیلیارد  144

 صرفه جویی در طول عمر مفید طرح  میزان میلیارد لیتر گازوئیل 392

 گازهای گلخانه ای عدم انتشار تن معادل كربن میلیارد 1

 ريليحمل و نقل توسعه طرح 
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 :طرح اهداف
  کامیون پیمايش و راندمان ارتقاء يا و گازويیل مصرف کاهش هدف با طرح اين

  کامیون دستگاه هزار 65 جايگزينی طريق از ديزلی موجود فرسوده های
 10 باالی فرسوده کشنده و کامیون نوسازی هدف با و دنیا روز فنآوری با جديد

  کاهش جاده ای، بار نقل و حمل ارتقا جهت در سال 35 از باالتر سن با تن
 بار جابجايی با متناظر محیطی زيست آلودگی های کاهش و سوخت مصرف

 .می باشد جاده

 مشخصات طرح  مقدار

 بازپرداخت  كل میلیارد دالر 2.7

   مدت زمان بازپرداخت سال 5

 طول مفید طرح ارزش صرفه جویی در دالرمیلیارد  12

 صرفه جویی در طول عمر مفید طرح  میزان میلیارد لیتر گازوئیل 34

 گازهای گلخانه ای عدم انتشار میلیون تن معادل كربن 93

 باالتن به  10كاميون كشنده  65000طرح نوسازي 
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 با سپاس از توجه شما

 1394اسفند 

info@ifco.ir 

www.ifco.ir 
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