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چکيده
زمينه و هدف :مصرف باالی انرژی در بخش خانگی و تجاری کشور حاصل از عدم مدیریت بهینه در بخش مذکور ،پیامدهای جبران ناپذیری از نظراقتصادی،بهداشتتی و
محیط زیستی به جامعه تحمیل می کند .یکی از راه کارهای بهینه سازی مصرف انرژی اعمال مدیریت صحیح آن می باشد .جهت جلوگیری از رشد بی رویه مصرف انرژی
و حفظ ذخایر ملی در زمینه انرژی باید توجه بیش تری به مدیریت انرژی بخش خانگی و تجاری در کالن شهرها نمود .لذا لزوم تدوین راه کارهای اجرایی در ایتن بختش
توجه ویژه ای را می طلبد.
روش بررسی :پس از بررسی وضعیت مصرف انرژی در کشور وکالن شهر تهران و نتایج حاصل از آن 69 ،پرسش نامه تهیه و بتا جمتآ آوری نظتر نخبگتان و متخصصتان
عوامل تعیین کننده نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدهای مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری تعیین گردیدند.
يافته ها  :کلیه عوامل استراتژیک را مورد ارزیابی قرار داده و نیز اولویتبندی شده است .جهت ارزیابی عوامل استراتژیک بیرونی و درونتی از متاتریسهتای  IFEو EFE
استفاده شده است .جمآ کل ماتریس IFEمقدار  2/58و جمآ نهایی ماتریس  EFEمقدار  2/55را نشان داد .ارزیابیهای ماتریسهای نتام بترده حتاکی از آن استت کته
کالن شهرها از نظر عوامل داخلی روی هم رفته دچار ضعف میباشد و این امر بیانگر آن است که نقاط ضعف بیش تر از نقاط قوت است .همچنین از نظر عوامل ختارجی
کالن شهرهای کشور دچار ضعف مدیریتی میباشد و فرصتها از تهدیدها کم تر است .ترتیب و اولویت استراتژی ها بر اساس میزان وزن کلی آن ها در اصتال و حرکتت
در راستای توسعه پایدار می باشد.
نتيجهگيری :با توجه به رویکرد برنامه اصال الگوی مصرف به کاهش شدت انرژی ،تدوین راهبردها و الگوی مصرف انرژی در بخش ختانگی و تجتاری کتالن شتهرها بته
عنوان عامل اساسی پیش برد راه کار اجرایی کاهش شدت مصرف انرژی در کشور قلمداد میشود .از ایتن رو بختش ختانگی و تجتاری بته دلیتل وجتود پتانستیل بتاالی
صرفهجویی همواره از منظر مدیریت انرژی و بهینهسازی الگوی مصرف باید مورد توجه قرار گیرد .به طور کلی دستورالعمل اجرایی جهت دستت یتابی راهبردهتا والگتوی
مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری کالن شهرهای کشور( کالن شهر تهران) حول پنج محور ارایه شده است و سپس چک لیست وضعیت اجرای مدیریت و راهبترد
الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری کالن شهرها تهیه گردید .
واژههای کليدی :ارزیابی ،مدیریت انرژی ،خانگی و تجاری. 4SWOT ،

( *-1مسوول مکاتبات) ،استادیار ،گروه محیط زیست ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،ایران.
 -2استاد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار ،دانشکده محیط زیست و انرژی ،دانشگاه علوم و تحقیقات آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
4- Strenghs, Weakness, Opportunities, Threats.
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Evaluating Implementation of Energy Management Optimization in Household and
Commercial Sectors of Metropolises Using SWOT (Case Study: Tehran Metropolis)
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Abstract
Background and Objective: High energy consumption in residential and commercial sectors resulting from the lack of
optimized management of the mentioned sectors imposes adverse effects in terms of economics, health and environment on a
community. One of the ways to optimize energy consumption is proper management. In order to prevent uncontrolled growth
of energy consumption and maintain national energy resources is energy management in residential and commercial sectors
in metropolises. Therefore, the development of implementation mechanisms in this sectors requires special attention.
Method: After analyzing the results of energy consumption in Tehran and in the country, a total number of 96 questionnaires
were prepared and distributed among the relevant experts to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats
associated eith energy consumption in the household and commercial sectors. Subsequently, all the strategic factors were
evaluated. The IFE and EFE matrices were used to evaluate the internal and external strategic factors. The total values of the
IFE and EFE matrices were obtained to be 2.85 and 2.88, respectively. The mentioned matrices suggest that the metropolitan
cities of Iran suffer from some internal weaknesses. This indicates that the weaknesses are more than the strength points. In
terms of the external factors, the metropolitan cities in Iran are involved in managerial weaknesses so that the opportunities
are less than the threats.
Results: Codification of energy consumption strategies and patterns in metropolitan cities are considered as key factors in
reducing energy consumption in the country. Given the high potential for savings, the household and commercial sectors
should always be considered in terms of energy consumption management and optimization. In the next steps, the executive
instructions concerning the five key strategies were presented to achieve the pattern of energy consumption in household and
commercial sectors of metropolitan cities (Tehran) in Iran. Afterwards, a checklist was prepared to investigate the status of
management execution and the strategy of energy consumption modification pattern in the household and commercial sectors
of the metropolitan cities.
Keywords: Evaluation, Energy Management, Household and Commercial, SWOT.
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مقدمه

نماید .با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی یا  ،EFEنسبت به تجزیه و

افزایش روزافزون مصرف انرژی در تمام جنبه های زندگی و محدودیت منتابآ

تحلیل عوامل و نیروهای خارجی اقدام می نماید و ابزاری برای تجزیه و تحلیل

انرژی از یک سو و مصرف بی رویه آن توسط جوامآ مختلتف از ستوی دیگتر،

نحوه پاسخ گویی و مواجهه مدیران یک سازمان بته فرصتت هتا و تهدیتدهای

عالوه بر آلودگی محیط زیست و هدر دادن سرمایه های ملتی ،زنتدگی آینتده

خارج از سازمان می باشد .به عبارتی دیگر پس از شناستایی عوامتل داخلتی و

بشر را با مخاطره مواجه ساخته است (.)1

خارجی  ،نقاط قوت  ،ضعف  ،فرصت ها و تهدیتدهای متدیریت انترژی کتالن

تجربه ایران و جهان در دهه های گذشته نشان می دهد که رشتد اقتصتادی و

شهر تهران را مشخص نموده و به هر عامل یتک ضتریب وزنتی بتین صتفر(بی

توسعه صنعتی به عنوان پیش شترط هتای اقتتدار سیاستی ،استتقالل ملتی و

اهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص داده شده است  .وضآ موجود هر عامتل

شکوفایی فرهنگی ،به عوامل مختلتف از جملته انترژی و بهتره وری مطلتو و

را با امتیازی بین  1الی  =1( 8ضعیف  =2،پتایین تتر از متوستط =3 ،متوستط

بهینه از منابآ آن نیازمند است (.)2

 =4،باالتر از متوسط  =8 ،بسیار خو ) تعیین نموده کته بته آن امتیتاز وضتآ

اگرچه کشور ایران از غنی ترین منابآ انرژی برخوردار است امتا تلتف کتردن و

موجود گفته می شود (.)0،9

استفاده نادرست از آن خسارات جبران ناپتذیری را بتر بودجته ستاالنه کشتور

منظور از وضآ موجود نحوه مدیریت نقاط ضعف ،قوت  ،تهدیدها و فرصتت هتا

تحمیل می کند .از این رو استفاده منطقتی از انترژی و برنامته ریتزی در ایتن

در سازمان می باشتد .اگتر متدیریت ستازمان در پتی کاستتن نقتاط ضتعف و

زمینه از اولویت های ویژه ای برخوردار می باشد (.)3

تهدیدها باشد،امتیاز باالیی در خصوص نقطه ضعف یا تهدید به خوداختصتاص

یکی از راه کارهای بهینه سازی مصرف انرژی اعمال مدیریت صتحیح آن متی

می دهد و برعکس اگر نقاط قوت و فرصت ها به خوبی مدیریت نشتود ،امتیتاز

باشد .جهت جلوگیری از رشد بی رویه مصرف انرژی و حفتظ ذختایر ملتی در

پایین دریافت می نماید .لذا امتیاز موزون یا وزن دار هر عامل را محاسبه کرده

زمینه انرژی باید توجه بیش تری به مدیریت انرژی بخش خانگی و تجاری در

که بدین منظور امتیاز هر ردیف از عوامل درونی و بیرونتی ستازمان را در وزن

کالن شهرها نمود ( .)4یکی از فواید بهینه سازی انرژی در ایتن بختش کتالن

نرمالیزه شده ضر نموده و در ستون جتدول ذیتل درج شتده استت .پتس از

شهرها بدون شک کاهش انتشار گازهای گل خانه ای در سطح جهانی خواهتد

بررسی وضعیت مصرف انرژی در کشور و کالن شهر تهتران و نتتایج حاصتل از

بود و در سطح ملی نیز می توان به کاهش انتشار آالینده های هوا اشاره نمود

آن ،با جمآ اوری نظر نخبگان و متخصصان عوامل تعیین کننده نقتاط قتوت،

(.)8

نقاط ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای مصرف انرژی در بختش ختانگی و تجتاری

این در حالی است که کشور ما با داشتن جمعیتی در حدود 07میلیون نفتر در

تعیین گردید.

زمره پرمصرف ترین کشورهای جهان قترار دارد .از ایتن رو بتا برنامته ریتزی و

جدول ( )1عوامل داخلی و خارجی آلودگی مصرف انرژی در بختش ختانگی و

مدیریت های مناسب می توان مصرف انرژی را در کشور بته میتزان معقتول و

تجاری کشور را بیان می نماید.

متناسب رساند .بدین سبب با مطالعه و تحقیق دراین زمینه می توان راهبردها
و الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری را در کالن شهرتهران تتدوین
نمود.
روش بررسی
در مقاله حاضر ،ابتدا به بررسی و شناستایی عوامتل محیطتی (شتامل محتیط
داخلتتی و عوامتتل محتتیط ختتارجی) پرداختتته شتتده استتت.بدین منظور،ابتتتدا
متغیرهای موجود در محیط های داخلی و خارجی جهت بررسی مصرف انرژی
در بخش خانگی و تجاری کالن شهر تهران شناستایی شتده استت .لتذا کلیته
عوامل استتراتژیک را متورد ارزیتابی قترار داده و عوامتل مهتم و کتم اهمیتت
تشخیص د اده شده و نیز اولویتت بنتدی شتده استت . .بترای ارزیتابی عوامتل
استراتژیک بیرونی و درونی از ماتریس های  1IFEو  EFE 2استفاده شده و
در نهایت به راه کارهای مدیریتی پرداخته شده است.
ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی
ماتریس ارزیابی عوامل درونی یا  ،IFEابزاری جهت بررسی عوامتل داخلتی
سازمان می باشد .در واقآ نقاط قوت و ضعف واحدهای سازمان را ارزیابی متی
1- Internal Factor Evaluation
2- External Factor Evaluation
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خديوی و همکاران

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 0392
جدول  SWOT-0مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری کشور
Table 1- SWOT of energy consumption in residential and commercial sector

نقاط ضعف
 -1انرژیبری باالی ساخت تجهیزات و مصالح ساختمانی در کشور

نقاط قوت
 -1وجود برخی از قوانین در رابطه با صرفهجویی انترژی در ستاختمان (قتوانین
مبحث 16مقررات ملی ساختمان)

 -2انرژیبری باالی لوازم جدید مصرف کننده انرژی در ساختمان
 -3بکارگیری مصالح نامناسب در ساختمان

 -2استقرار برچسبهای انرژی بر روی لوازم مصرف کننده انرژی

 -4طراحی اشتباه و عدم توجه به اقلیمهای مختلف

 -3برقراری رشتههای دانشگاه مرتبط با مدیریت انرژی در دانشتگاههای کشتور و
پرورش افراد متخصص

 -8فرسوده بودن بسیاری از ساختمانهای کشور
 -9عدم عایقکاری حرارتی ،رطوبتی و صوتی اکثر ساختمانهای کشور

 -4اعطای تسهیالت بهینهسازی مصرف سوخت از سوی  IFCOو SABA

 -0امکانات و سرمایههای زیاد مورد نیاز جهت تعمیر ساختمانها

 -8گسترش استفاده از آبگرمکنهای خورشیدی در کشور

 -5قدیمی بودن و مصرف انرژی زیاد وسایل و لوازم مصرف کننده انرژی در

 -9گسترش استفاده از فتوسلهای خورشیدی در کشور
 -0امکان صرفهجویی باال در ساختمانها با هزینههای قابل قبول

ساختمان
 -6عدم رعایت اصول مصرف صحیح انرژی

 -5امکان بهره گیری از شرکتهای خدمات انرژی )(ESCO

 -17قیمت باالی لوازم خانگی با کیفیت باال در کشور

 -6تمایل مردم به استفاده از لوازمهای خانگی با کیفیت باال و برچسب انرژی باال
 -17استفاده از المپهای کم مصرف و تکنولوژی LED
 -11امکان تولید انرژی برق غیرمتمرکز  CHPو CCHP

تهديدها
 -1عدم نظارت بر قوانین طراحی و ساخت ساختمان
 -2عدم دسترسی به تکنولوژی جدید بهینهسازی مصرف انرژی

فرصتها
 -1امکان استفاده از رسانههای جمعی نظیر تلویزیون جهت اطالعرسانی به مردم
در زمینه مصرف صحیح منابآ در منازل

 -3عدم آشنایی افراد جامعه به مباحث مدیریت انرژی

 -2امکان استقرار نظام مدیریت سبز در ساختمانهای دولتی و اداری

 -4نبود یک برنامه منسجم و استراتژیک توسعه بخش ساختمان در کشور

 -3امکان بهرهگیری از تجهیزات جدید نظیر آبگرمکنهای خورشیدی در

 -8فقدان کنترلهای الزم و قوانین اجرایی جهت ساخت لوازم مصرفکننده
انرژی در ساختمان

ساختمانهای یک و دو طبقه
 -4امکان بکارگیری عایقهای حرارتی در جدارههای خارجی ساختمان

 -9فقدان یک متولی واحد و تمرکز امور ساختمان در کشور

 -8امکان بکارگیری شیشههای چند جداره به جای شیشههای ساده
 -9امکاناستفادهازسیستمهای هوشمند در ساختمانهای کشور

نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلی) و فرصتتها و تهدیتدها (عوامتل ختارجی)

 :dMaxبیشینه اعدادجامعه آماری

ماتریسهای IFEو  EFEتنظتیم گردیدنتد و بتا توجته براستاس بته فرمتول

 :dnعدد نرمالیزه شده

کوکران ،بین  69استاد ،متخصص و کارشناس ماتریسهای فتوق جهتت نمتره

 :dاعداد ارزش گذاری توسط هریک از اعضای جامعه آماری

دهی توزیآ شدند .جهت تشکیل ماتریسهای ارزیابی عوامل درونی و ختارجی

 :lبدون مقیاس

به هر عامل استراتژیک ضریب وزنی بین صفر (بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم)

d
()1
) l  (d max

صورت جمآ ضرایب وزنی اختصاص یافته باید مساوی یک شود .نحوه نرمالیزه

وضآ موجود هر عامل را با امتیازی بین  1الی  8نمره دهی نموده اند.

داده شده و از نرمالیزه کتردن بترای وزن دهتی استتفاده شتده استت .در ایتن

d
d max

dn 

l

کردن ضرایب به شر ذیل میباشد:
جدول  -5ماتريس  IFEمصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری کشور
Table 2- matrices IFE of energy consumption in residential and commercial sector

عوامل استراتژيك داخلی

وزن

امتياز وضع موجود

امتياز وزن دار

نقاط قوت
.1

وجود برخی از قوانین در رابطه با صرفهجویی انرژی در ساختمان (قوانین

7/17

1

7/17

مبحث 16مقررات ملی ساختمان)
 .2استقرار برچسبهای انرژی بر روی لوازم مصرف کننده انرژی

7/17

2

7/27

توضيحات
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باال

نقاط ضعف
 .1انرژیبری باالی ساخت تجهیزات و مصالح ساختمانی درکشور
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 .5قدیمی بودن و مصرف انرژی زیاد وسایل و لوازم مصرف کننتده انترژی در
ساختمان
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2/58

1

یعنی سازمان از نظر عوامل داخلی روی هم رفته دچار ضعف می باشد و نشان دهنده این است که نقاط قوت کم تر ازنقاط ضعف است.
جدول -3ماتريس  EFEمصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری کشور
Table 3- Matrices EFE of energy consumption in residential and commercial sector

عوامل استراتژيك خارجی

وزن

امتياز وضع موجود

امتياز وزن دار

فرصتها
 .1امکان استفاده از رسانههای جمعی نظیر تلویزیون جهت اطالعرسانی

7/73

3

7/76

به مردم در زمینه مصرف صحیح انرژی در منازل
7/79

1

7/79

 .2امکان استقرار نظام مدیریت سبز در ساختمانهای دولتی و اداری

7/70

1

7/70

 .4امکان بکارگیری عایقهای حرارتی در جدارههای خارجی ساختمان

7/14

1

7/14

 .8امکان بکارگیری شیشههای چند جداره به جای شیشههای ساده

7/14

2

7/25

7/12

2

7/24

7/70

8

 .3امکان بهرهگیری از تجهیزات جدید نظیر آبگرمکنهای خورشتیدی در
ساختمانهای یک و دو طبقه

.9

امکان استفاده از سیستمهای هوشمند در ساختمانهای کشور

تهدیدها
 .1عدم نظارت بر قوانین طراحی و ساخت ساختمان

7/38

توضيحات
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.2عدم دسترسی به تکنولوژی جدید بهینهسازی مصرف انرژی

7/17

8

7/87

.3عدم آشنایی افراد جامعه به مباحث مدیریت انرژی

7/70

8

7/38

.4نبود یک برنامه منسجم و استراتژیک توسعه بخش ساختمان در کشور

7/79

4

7/24

7/76

4

7/78

4

 .8فقدان کنترلهای الزم و قوانین اجرایی جهت ساخت لوازم مصرفکننده
انرژی در ساختمان
.9فقدان یک متولی واحد و تمرکز امور ساختمان در کشور
جمآ
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7/39
7/27
2/55

1
يعنی سازمان از نظر عوامل خارجی دچار ضعف مديريتی می باشد و نشان دهنده اين است که فرصتها از تهديدها کم تر است.

ماتريس تجزيه و تحليل  SWOTمصرف انررژی در بخرش خرانگی و

است که نقتاط قتوت را تقویتت و فرصتتها را جتذ مینمایتد WT .نتوعی

تجاری کشور

استراتژی است که نقاط ضعف را برطرف و از تهدیتدها پرهیتز میکنتدWO .

در ماتریس  ،SWOTهر یک از عوامل داخلی با فرصتتها و تهدیتدها بته

نوعی استراتژی است که نقاط ضعف را برطرف و فرصتها را جتذ میکنتد و

طورجداگانه مقایسه و استراتژی مربوطه تعیین گردیتد SO .نتوعی استتراتژی

 STنوعی استراتژی است که نقاط قوت را تقویت و از تهدیدها پرهیز میکند.

جدول  -9ماتريس تجزيه و تحليل  SWOTمصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری کشور
Table 4- analysis matrices SWOT of energy consumption in residential and commercial sector

عوامل داخلی

عوامل خارجی

فهرست قوتها ()S

فهرست ضعفها( )W

 -1استقرار برچسبهای انرژی بر روی لوازم مصرف کننده انرژی
 -2استفاده از المپهای کم مصرف و تکنولوژی LED
 -3وجود برخی از قوانین در رابطه با صرفهجویی انرژی در ساختمان
(قوانین مبحث 16مقررات ملی ساختمان)
 -4امکان صرفهجویی باال در ساختمانها با هزینههای قابل قبول
 -8تمایل مردم به استفاده از لوازمهای خانگیباکیفیت باال و برچسب
انرژی باال
 -9گسترشاستفادهازفتوسلهای خورشیدی در کشور
 -0امکان بهره گیری از شرکتهای خدمات انرژی )(ESCO
 -5گسترشاستفادهازآبگرمکنهایخورشیدیدرکشور
 -6اعطای تسهیالت بهینهسازی مصرف سوخت از سوی  IFCOو
SABA
 17برقراریرشتههایدانشگاهمرتبطبا مدیریت انرژی
دردانشگاههایکشوروپرورشافرادمتخصص
 11امکان تولید انرژی برق غیرمتمرکز  CHPو CCHP

 -1بکارگیری مصالح نامناسب در ساختمان
 -2عدم عایقکاری حرارتی ،رطوبتی و صوتی اکثر
ساختمانهای کشور
 -3امکانات و سرمایههای زیاد مورد نیاز جهت تعمیر
ساختمانها
 -4فرسوده بودن بسیاری از ساختمانهای کشور
 -8قدیمی بودن و مصرف انرژی زیاد وسایل و لوازم
مصرف کننده انرژی در ساختمان
 -9قیمت باالی لوازم خانگی با کیفیت باال در کشور
 -0انرژیبری باالی ساخت تجهیزات و مصالح ساختمانی
در کشور
 -5هزینهبری باالی لوازم جدید مصرف کننده انرژی در
ساختمان
 -6طراحی اشتباه و عدم توجه به اقلیمهای مختلف
 -17عدم رعایت اصول مصرف صحیح انرژی

فهرست فرصتها ( )O
 .1امکان بکارگیری شیشههای چند جتداره
به جای شیشههای ساده
 .2امکان استفاده از سیستتمهای هوشتمند
در ساختمانهای کشور
 .3امکان بکتارگیری عایقهتای حرارتتی در
جدارههای خارجی ساختمان
 .4امکان استفاده از رسانههای جمعی نظیتر
تلویزیون جهتت اطالعرستانی بته متردم در
زمینه مصرف صحیح منابآ در منازل
 .8امکان بهرهگیری از تجهیزات جدید نظیر
آبگرمکنهای خورشتیدی در ستاختمانهای
یک و دو طبقه
 .9امکتتان استتتقرار نظتتام متتدیریت ستتبز در
ساختمانهای دولتی و اداری

استراتژیهای SO

استراتژیهای WO

ارزيابی اجرای اقدامات بهينه مديريت انرژی ....
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فهرست تهديدها ()T
 .1عدم دسترسی به تکنولوژی جدید
بهینهسازی مصرف انرژی
.2فقتتدان کنترلهتتای الزم و قتتوانین اجرایتتی
جهت ساخت لوازم مصرفکننده انترژی در
ساختمان
.3عدم نظتارت بتر قتوانین طراحتی و ستاخت
ساختمان
.4عدم آشنایی افراد جامعه به مباحث مدیریت
انرژی
.8نبود یک برنامه منسجم و استراتژیک توسعه
بخش ساختمان در کشور
.9فقتتدان یتتک متتتولی واحتتد و تمرکتتز امتتور
ساختمان در کشور

استراتژیهای WT

استراتژیهای ST

استراتژیهایSWOT
در جدول ( )4ماتریس تجزیه وتحلیل  SWOTنشان داده شده است .مقابلته

 -2شناسایی پتانسیلهای صرفه جوئی در بخش تجاری.

نمودن عوامل داخلی و خارجی و تدوین استتراتژیهای WO،WT ،STوSO

 -3اولویت بندی پتانستیلهای صترفه جتوئی بتا تاکیتد بتر بارهتای

از مشکل ترین بخشهای تهیه ماتریس  SWOTبوده که در تحقیتق حاضتر،

روشنایی و سرمایشی.

استراتژی های حاصله با نظرات اساتید و خبرگان در این امرتهیته شتده استت.

 -4بکارگیری عایقهای حرارتی در جدارههای خارجی .ساختمانهای

استراتژیهای حاصله شامل موارد ذیل میباشند:

موجود و دردست احداث.

استراتژیهایSO

 -8آموزش شیوههای صحیح مصرف کردن انرژی به عموم جامعته از

در اجرای استراتژیهای  SOسازمان مورد مطالعته (کتالن شتهر تهتران) بتا

طریق رسانههای گروهی.

استفاده از نقاط قوت داخلی میکوشتد از فرصتتهای ختارجی حتداکثر بهتره

استراتژیهایST

برداری نماید.

ستتازمان متتورد مطالعتته (کتتالن شتتهر تهتتران) در اجتترای استتتراتژیهای ST

 -1تشویق و ترغیب کارخانجتات داخلتی بته ستاخت لتوازم مصترف

می کوشد تا با استفاده از نقاط قوت داخلی خود برای جلوگیری از تاثیر منفتی

کننده انرژی با برچسبهای انرژی با کیفیت باال (.)A,B

تهدیدات خارجی بر سازمان ،سازوکارهایی را در پیش گیرد و یا تهدیدات را از

 -2تولید المپهای کم مصرف و  LEDبا کیفیت مطلو در داخل.

بین ببرد.

 -3الزام قانون مبحث  16در تمام ساختمان های موجود و در دست

 -1افزایش مشارکت شرکتهای مهندسی مشاور در زمینه متدیریت

احداث.

انرژی در بخش خانگی و تجاری.

 -4استفاده از سیستمهای هوشمند متدیریت انترژی در ستاختمانها

 -2حمایت دولت جهت بکتارگیری تکنولوژیهتای بهتتر کته باعتث

(.)BMS

صرفه جوئی انرژی در بخش خانگی و تجاری کشور میشوند.
1انجتتام

 -8ارائه تسهیالت از سوی دولت به بخش ختانگی و تجتاری جهتت

 -3حمایتتت از تحقیتتق و توستتعه ((R&D

مدیریت مصرف انرژی بهینه.

مدیریت انرژی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی.

 -9توسعه تولید داخلی تجهیزات فتوولتائیک.

 -4تامین اعتبارات دولتی و جذ سرمایه گذاری بخش خصوصی در

 -0کاهش تعرفههای گمرکی برای واردات تجهیزات فتوولتائیک.

دو مرحله تحقیقاتی و اجرائی مدیریت انرژی ساختمانها.

 -5حمایتتت و تشتتویق دولتتت بتترای استتتفاده از انرژیهتتای تجدیتتد

 -8آگاه سازی مدیران ارشد در رابطه با روش اسکو و لحتا نمتودن

پذیر(انرژی خورشیدی) در ساختمانها.

آن در فرآیند تصمیم سازیها.

شتتده در زمینتته

استراتژیهایWO

 -9کمک در تخصیص بخشی از درآمد ناشتی از هتدف منتد کتردن

هدف از استراتژیهای  WOاین است که سازمان مورد مطالعه (کتالن شتهر

یارانه ها به فرآیند اسکو بته صتورت مختلف(مستتقیم ،وام ،ابزارهتای

تهران)از مزیتهایی که در فرصتها نهفته است در جهت جبران نقتاط ضتعف

تشویقی مالی مانند کاهش مالیات و.)...

استفاده نماید.

 -0ایجاد کمیتههای نظارت بتر کنتترل اجترای قتوانین مبحتث 16

 -1آگاه نمودن و تشویق مدیران دستگاهها در زمینه نظتام متدیریت

جهت صرفه جوئی انرژی ساختمان ها .

سبز.
1- Research and development
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 -5ایجاد کمیتههای نظارت و کنتترل جهتت جلتوگیری از تولیتد و

مدیریت انرژی بخش خانگی و تجاری در کالن -شهرها نمود .لذا لزوم تتدوین

واردات لوازم مصرف کننده انرژی با کیفیت پائین.

راه کارهای اجرایی در این بخش توجه ویژه ای را می طلبتد.همتان طتور کته

استراتژیهایWT

ماتریس  SWOTنشان می دهد ،هریک از عوامل استراتژیک جهتت تتدوین

هدف سازمان مورد مطالعته (کتالن شتهر تهتران) در اجترای استتراتژیهای

راهکارهتتای متتدیریتی و اجرای تی کتتاربرد خواهتتد داشتتت  .لتتذا کلیتته عوامتتل

 WTکم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی

استراتژیک را مورد ارزیابی قرار داده و نیتز اولویتتبنتدی شتده استت .جهتت

است.

ارزیابی عوامتل استتراتژیک بیرونتی و درونتی از متاتریسهتای  IFEو EFE
 -1تصویب قوانین مدیریت انرژی در بخشهای خانگی و تجاری.

استفاده شده است .جمآ کل ماتریس IFEمقدار 2/58و جمآ نهایی متاتریس

 -2الزام قانون آموزشهتای متدیریت انترژی در بخشهتای ختانگی

 EFEمقدار  2/55را نشان داد .ارزیابیهای ماتریسهای نام برده حاکی از آن

وتجاری.

است که کالن شهرها از نظر عوامل داخلی روی هم رفته دچار ضعف میباشتد

 -3جا به جا نمودن ساعات استفاده از تجهیزات الکتریکی از پیک به

و این امر بیان گر آن است که نقاط ضعف بیشتر از نقاط قوت است .همچنتین

غیر پیک.

از نظر عوامل خارجی کالن-

 -4لحا نمودن حستابداری زیستت محیطتی در حستابداری متالی

شهرهای کشور دچار ضعف مدیریتی میباشد و فرصتها از تهدیتدها کتم تتر

سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی.

است.

 -8نصب کنتورهای چند تعرفه برای مشترکین خانگی و تجتاری پتر

قابل ذکراست ،ترتیب و اولویت استراتژی ها بر اساس میزان وزن کلی آنهتا

مصرف.

در اصال و حرکت در راستای توسعه پایدار می باشد .بته طتور مثتال ،وجتود

 -9استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته بهینه سازی مصرف انرژی.

قوانین و مقررات انرزی و محیط زیستی و اعمال آن ها نمره وزنی باالیی جهت

 -0ایجاد و وضتآ قتوانین و استتانداردهای صترفه جتوئی انترژی در

تدوین راه کارهای مدیریتی مرتبط با قوانین انرژی از جملته استتفاده از ابتزار

بخشهای خانگی و تجاری کشور.

قانونی در جهت اجرای مدیریت بهینه انرژی در بخش ختانگی و تجتاری دارد.

 -5ایجاد کمیتههای بازنگری دوره ای جهت کنترل تولیتد و واردات

شایان ذکر است،استراتژی های فوق ازجمله استراتژی های کتالن پیشتنهادی

لوازم مصرف کننده انرژی.

براساس مدل SWOTمی باشد.

 -6تدوین راهبردها ،استتراتژی و الگتوی مصترف انترژی در کتالن

پيشنهادات

شهرها در بخش خانگی و تجاری کشور.

با توجه به رویکرد برنامه اصال الگوی مصترف بته کتاهش شتدت انترژی،
تدوین راهبردها و الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری کالن شهرها

بحث و نتيجه گيری

به عنوان عامل اساسی پیش برد راه کار اجرایی کاهش شدت مصرف انرژی در

مصرف باالی انرژی در بخش خانگی و تجاری کشور حاصتل از عتدم متدیریت

کشور قلمداد میشود .از اینرو بخش خانگی و تجاری به دلیل وجود پتانستیل

بهینه در بخش مذکور ،پیامدهای جبران ناپتذیری از نظراقتصادی،بهداشتتی و

باالی صرفهجویی همواره از منظر مدیریت انرژی و بهینهسازی الگوی مصترف

محیط زیستی به جامعه تحمیل می کنتد .یکتی از راه کارهتای بهینته ستازی

باید مورد توجه قرار گیرد .به طور کلی دستورالعمل اجرایی جهت دست یتابی

مصرف انرژی اعمال مدیریت صحیح آن می باشد .جهت جلوگیری از رشد بتی

راهبردها والگوی مصرف انترژی در بختش ختانگی و تجتاری کتالن شتهرهای

رویه مصرف انرژی و حفظ ذخایر ملی در زمینه انرژی باید توجه بیش تری بته

کشور( کالن شهر تهران) حول پتنج محتور در جتدول ( )8ارایته شتده استت.

جدول -2دستورالعمل اجرايی جهت دست يابی راهبردها و الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری کالن شهرهای کشور (کالن شهر تهران)
Table 5- the strategy of energy consumption modification pattern in the household and commercial sectors of the metropolitan cities.

مالحظات
 -1-1تشویق و ترغیب تولیدکنندگان داخلی وسائل انرژی بر به برچسب انترژیی
A
-2-1اجازه ورود لوازم خانگی با برچسب انرژی  Aبه کشور و....

اقدامات
محور اول  :بهینه سازی وسائل انرژی بر خانگی و تجاری
(در جنبه عرضه)

 -1-2در تمامی ساختمانهای در حال احداث از سال  1361به بعد مبحتث 16

محور دوم  :الزامی نمودن اجرای همه جانبه مبحث 16

اجرا گردد.

(در جنبه مصرف)

-1-3ارایه آموزش به مشترکین ختانگی و تجتاری از طریتق (ارایته بروشتورها،
انیمیشنها ،برگزاری نشستهای مختلف ،ارایه کتابچتههای آموزشتی ،انتختا
مشترک نمونه خانگی و تجاری در مناطق مختلف شهری و...

محور سوم :آموزش ،اطالع رسانی و افزایش سطح مشترکین خانگی و تجاری

ارزيابی اجرای اقدامات بهينه مديريت انرژی ....
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 -1-4اقدامات اجرایی در رابطه با کاهش مصرف الکتریکی در بخش خانگی
 -2-4اقدامات اجرایی در رابطه با بهبود مصرف انرژی در سیستمهای سرمایشی
و گرمایشی در بخش خانگی
 -3-4اقدامات اجرایی در رابطه با کاهش مصرف گاز در بخش خانگی
 -4-4اقدامات اجرایی در رابطه با کاهش مصرف الکتریکی در بخش تجاری
 -8-4اقدامات اجرایی در رابطه با بهبود مصرف انرژی در سیستمهای سترمایش

محور چهارم :انجام اقدامات بهینه سازی وضعیت مصرف انرژی در بخش ختانگی و
تجاری

و گرمایش بخش تجاری
-9-4اقدامات اجرایی در رابطه با کاهش مصرف گاز در بخش تجاری
 -1-8پایش نحوه انجام اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی
 -2-8پایش نحوه انجام اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی در بخش تجاری

محورپنجم :پایش و نظارت مستمر

 -3-8پایش و نظارت بر نحوه اجرای بهینه ارایه آموزشهتای متدیریت انترژی و
اصال الگوی مصرف در بخش تجاری
-4-8پایش و نظارت بر جنبه عرضه و مصرف

محور اول -بهینه سازی وسایل انرژی بر خانگی و تجاری (در جنبه عرضه)

محور پنجم -پایش و نظارت مستمر.

در این بخش دولت میتواند با تشویق و ترغیب تولیدکنندگان داخلتی وستائل

یکی از ارکان اصلی نظام مدیریت ایجاد سیستتم پتایش و نظتارت مستتمر در

انرژی بر به برچسب انرژیی  Aو اجازه ورود لوازم خانگی با برچستب انترژی بتا

جهت بهبود مدام وضعیت موجود است .لذا در جهت انجام اقدامات محورهتای

کیفیت باال به کشور در زمینه بهینه سازی جنبته عرضته کمتک متوثری ایفتا

نام برده الزم است ،برنامه پایش به شر ذیل تدوین گردد:

نماید.

پایش نحوه انجام اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خانگی.

محور دوم -الزامی نمودن اجرای همه جانبه مبحث ( 16در جنبه مصرف).

پایش نحوه انجام اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی در بخش تجاری.

در تمامی ساختمانهای در حال احداث از سال  1361به بعد مبحث  16اجترا

پایش و نظارت بر نحوه اجرای بهینه ارایه آموزشهای مدیریت انرژی و اصتال

گردد.

الگوی مصرف در بخش خانگی.

محور سوم -آموزش ،اطالع رسانی و افزایش سطح آگاهی مشترکین ختانگی و

پایش و نظارت بر نحوه اجرای بهینه ارایه آموزشهای مدیریت انرژی و اصتال

تجاری.

الگوی مصرف در بخش تجاری.

یکی از پایه های اساستی متدیریت مصترف انترژی ،بتاال بتردن ستطح آگتاهی

پایش و نظارت بر جنبه عرضه و مصرف.

مشترکین در خصوص علل اتالفات انرژی و راه حلهای به حداقل رستاندن آن

پایش و نظتارت بتر نحتوه آمتوزش ،اطتالع رستانی و افتزایش ستطح آگتاهی

میباشد .در برنامه کوتاه مدت مدیریت مصرف نیتز آمتوزش راه کارهتای زود

مشترکین خانگی و تجاری.

بازده با دوره سرمایه کم باید مد نظر قرار گیرد .در برنامه بلند متدت بایستتی،

جهت اجرای صحیح اقدامات و دست یابی راه بردهتا و الگتوی مصترف انترژی

آموزش مناسب مشترکین در خصوص اعمال مدیریت مصرف در همه زمینهها

ذکر شده باید باالترین متدیریت نهتاد و ستازمان متتولی امتور اصتال الگتوی

طی دوره صورت گرفته و سطح آگاهی افراد باال رود .بدین ترتیب عالوه بتر آن

مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری خود را ملزم به انجام اقدامات نماید.

که بسیاری از اصول مدیریت انرژی توسط مشترکین رعایت خواهند گردید ،از

جهت تشخیص وضعیت اجرای متدیریت و راهبترد الگتوی مصترف انترژی در

مشکالت پیاده سازی مراحل مختلف برنامه بلند مدت در میان آن هتا کاستته

بخش خانگی و تجاری کالن شهرهای کشور و همچنین جهت اجرائی نمتودن

خواهد شد.

آن از سوی مسولین ذیربط باید چک لیست مربوطته تکمیتل و بتر استاس آن

قابل ذکر است که آموزش و اطالع رسانی اصول مدیریت انرژی و اصال الگوی

وضعیت اجرای اقدامات مدیریت مصرف انرژی در بخشهای نام برده ستنجیده

مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری از طریق رسانههای گروهی ،بروشورها،

شود.

برگزاری مسابقات ،تشویق مشترکین کم مصرف و ...امکان پذیر است.
محورچهارم -انجام اقدامات بهینته ستازی وضتعیت مصترف انترژی در بختش
خانگی و تجاری.

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 0392
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خديوی و همکاران

جدول  -2چك ليست وضعيت اجرای مديريت و راهبرد الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری کالن شهرها
Table 6- Check list of implementation to optimize energy management in household and commercial sector metropolis of Tehran

رديف
1

اقدامات اجرايی
نحوه ارایه آموزش و اطالع رسانی به مشترکین خانگی و تجاری

1-1

کیفیت ارایه بروشورهای اطالع رسانی به مشترکین خانگی و تجاری

1-2

کیفیت ارایه آموزشهای همگانی

1-3

نحوه برگزاری نشستهای علمی

1-4

نحوه ارزیابی سطح کیفی معلومات مشترکین خانگی و تجاری

1-8

نحوه ارزیابی افزایش سطح آگاهی مشترکین دراثرانجام اقدامات

2

مصرف بهینه انرژی الکتریکی در بخش خانگی و تجاری

1-2

میزان اهمیت مشترکین به مصرف بهینه انرژی الکتریکی

2-2

نحوه انجام اقدامات اصالحی مصرف انرژی الکتریکی

3-2

نحوه اصال سیستم روشنایی ساختمانها

4-2

نحوه تعویض وسائل پر مصرف انرژی الکتریکی

8-2

نحوهارایهآموزشهایصحیح الگوی مصرفانرژی الکتریکی بهمشترکینخانگیوتجاری

9-2

میزان اثربخشی آموزشها در کاهش مصرف انرژی الکتریکی مشترکین

3

مصرف بهینه گاز در بخش خانگی و تجاری

1-3

نحوه انجام اقدامات اصالحی در تجهیزات مصرف کننده گاز

2-3

تعویض وسایل فرسوده وباراندمان پایین باتجهیزات با کارایی باال

3-3

میزان اثربخشی آموزشها در کاهش مصرف انرژی گاز

4

بهبود وضعیت سیستم گرمایش و سرمایش در بخش خانگی و تجاری

1-4

اجرای عایق بندی لولههای آبگرم و تاسیسات

2-4

اجرای عایق بندی دیوارههای ساختمان ها

3-4

اجرای درزگیری پنجرهها و درها

4-4

دو جداره نمودن پنجرهها

8-4

تعویض مشعل ها و سیستم های مصرف کننده انرژی معیو

9-4

میزان رعایت آموزش ها توسط مشترکین

0-4

نحوه اجرای مبحث  16در ساختمانهای در حال احداث

8

نحوهپایش و نظارت بر اجزای مختلف سیستم در بخش خانگی و تجاری

9

نحوه همکاری مسولین و مشارکت آن ها در اجرای مدیریت و اصال الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری

0

نحوه همکاری ESCOها در اجرای مدیریت و اصال الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری

5

نحوه همکاری شرکت های مشاوره و ممیزی انرژی در اجرای مدیریت و اصال الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری

6

نحوه همکاری بخشهای عمومی و دانشگاهها در اجرای مدیریت و اصال الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری

17

میزان مشارکت مشترکین خانگی و تجاری در اجرای مدیریت و اصال الگوی مصرف انرژی

11

میزان پیگیری گروه یا هسته مرکزی اجرای مدیریت مصرف انرژی در نیل به اهداف مربوطه

12

نحوه اجرای مدیریت واصال الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری

13

نحوه نظارت بر واردات لوازم انرژی بر با برچسب باالی انرژی

14

نحوه تشویقو ترغیب تولیدکنندگان داخلی وسائلانرژیبر به برچسب انرژی A

وضعيت اجرای اقدامات
بد

متوسط

خوب

ارزيابی اجرای اقدامات بهينه مديريت انرژی ....
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