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حــوزه ی انرژی از مهمتریــن و پیچیده ترین حوزه هــای تحلیلی، اقتصادی، 
اجتماعــی جهان اســت. امروزه موضوعــات مربوط به انرژی به دلیل رشــد 
روزافزون تقاضا و چشــم انداز پایان پذیری منابع فسیلی و نیز ارتباط تنگاتنگ 
انرژی و محیط زیست نسبت به گذشته اهمیت بیشتری پیدا کرده و به همین 
دلیل مســئوالن و دســت اندرکاران امر نیازمند رویکردی سیستماتیک برای 
برنامه ریزی و سیاست گذاری مسائل مربوطه هستند. شناخت الگوهای موجود 
عرضه، تقاضــا و تکنولوژی های نوین، اولین گام بــرای تدوین و به کارگیری 

راهکارهای هوشمندانه است.
در ایران، متاســفانه به دلیل اتکای غیرمتعارف و شــدید کشــور به صادرات 
نفــت، گاز و محصوالت وابســته به نفت از یک طرف، رشــد قابل مالحظه ی 
مصرف انرژی از طرف دیگر و مشــکالت ناشی از اتکای بیش از حد به مصرف 
ســوخت های فسیلی و به ویژه مشــکالت زیست محیطی ناشی از مصرف این 
نوع ســوخت ها، نیاز به برنامه ریزی جامــع، منطقی و دقیق مبتنی بر الزامات 
توسعه ی پایدار به شدت احساس می شود و اگرچه در سال های اخیر در برخی 
موسســات و نهادهای دولتی و یا غیردولتی اقداماتی بــرای این برنامه ریزی 

شروع شده است لیکن هنوز نتایج این اقدامات تبدیل به دستورالعمل و اقدام 
اجرایی نشده است. 

 از سوی دیگر سرانه ی مصرف نهایی گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در ایران 
به ترتیب 5.6 و 1.6 برابر متوســط مصرف ســرانه ی جهانی است که برآیند 
کلی ســرانه ی مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعت به ترتیب 1.8 و 1.4 
برابر متوســط جهانی می باشد. این شدت از مصرف انرژی حتی در مقایسه با 
کشورهای نفت خیز و کشورهای خاورمیانه بسیار زیاد است و لذا با روند فعلی 
در مصرف انرژی و پایان پذیر بودن منابع انرژی، کشور با بحران انرژی مواجه 
خواهد شــد. در این میان صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن در حدود 

37درصد سهم انرژی را به خود اختصاص می  دهند. 
بیشتر مطالعات انجام شده در این خصوص، جنبه ی تحقیقاتی دارند و عمدتا 
محدود به کارهای حوزه ی دانشــگاهی می شــوند که تا مرحله ی دفاع ادامه 
یافته و بیشــتر آنها در همان مرحله رها شده است. در این مقاله تالش شده 
اســت که عوامل دخیل در الگوهای عرضه و تقاضای انرژی واکاوی شده تا ما 
را به سمت شیوه ای بهینه برای تولید، توزیع و مصرف انرژی با رعایت الزامات 
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عرضه و تولید انرژی هم در موضوع تقاضا و هم در مصرف، کشــورهای جهان را با چالش های مختلفی دســت 
به گریبان کرده اســت. با الگوی موجود تولید و مصرف دیری نخواهد پایید که منابع نفت و گاز با افت تولید 
مواجه شــده و همزمان با افزایش سرســام آور مصارف داخلی، تولیدات، کفاف مصرف داخلی کشــورها را هم 
نداشــته باشــد و مخازن زیرزمینی موجود در زمانی نه چندان دور به اتمام برســد. از نظر زیست محیطی نیز 
با انتشــار حجم انبوهی از آالینده ها، سالمت جامعه تهدید شــده و تلفات انسانی و هزینه های درمانی، بسیار 
زیاد خواهد بود. در این میان در ایران نیز، نیاز و ضرورت بســیاری برای انجام مطالعات مربوط به برنامه ریزی 
و مدیریت انرژی احســاس می شــود. بنابراین مقاله ی حاضر در صدد است تا تقاضا و عرضه ی انرژی در بخش 
صنایع وابســته ی ساختمان با تمرکز بر سناریوی مرجع و بهره گیری از ابزار LEAP مدل سازی کند و وضعیت 
تولید و مصرف انرژی در سالیان اخیر و چالش های موجود در بخش صنایع وابسته ی ساختمان را مورد بحث و 
بررسی قرار دهد و راهکارهایی برای بهینه سازی مصرف و اجتناب از بروز بحران ارائه دهد. بر اساس یافته های 
تحقیق حاضر برای اجتناب از بروز چنین شــرایط دشــواری، راهکارهایی در حوزه های مختلف ارائه شده است 
کــه از جملــه مهمترین آنها می توان از انرژی هــای تجدیدپذیر، پایبندی به اجــرای مبحث 19 مقررات ملی 
ساختمان، بهینه سازی مصرف انرژی )هوشمندسازی موتورخانه ها، استفاده از المپ های کم مصرف(، تکنولوژی 
ســاختمان زنده یا ســبز، به کارگیری تکنولوژی های CHP، نصب توربین های بــادی خانگی و آبگرمکن ها و 
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مباحث ویژه

زیســت محیطی رهنمون نماید. در حوزه ی تقاضای انرژی بیشــترین تاکید 
این مقاله در حوزه ی ســاختمانی و خدماتی و صنایع وابســته به ساختمان 
مانند سیمان، کاشی و فلزات خواهد بود. همچنین راهکارهای مختلف اعم از 
بهینه ســازی مصرف انرژی و توسعه ی به کارگیری انرژی تجدیدپذیر پیشنهاد 
شده است تا بتوان با آسیب های ناشی از مصرف باالی انرژی در بخش صنایع 
وابسته ی ساختمان مقابله کرد. این راهکارها طیف وسیعی از راهکار هایی نظیر 
اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، اجرای استانداردهای مصارف انرژی 
در لوازم و تجهیزات مولد و مصرف کننده ی انرژی تا توســعه ی تجدیدپذیرها 
در بخش هــای تقاضا و عرضه را در بر می گیرد. برخی از این راهکارها تنها در 
سمت تقاضا و برخی دیگر نظیر توسعه ی تجدیدپذیر ها هم در سمت عرضه و 

هم در سمت تقاضا کاربرد دارد.

2- پیشینه ی تحقیق
مدل ســازی سیســتم تقاضا یا عرضه ی انرژی کشــور در بخش های مختلف 
اقتصادی ـ اجتماعی تاکنون مورد بررســی بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته 
اســت. به طور کلی تحقیقات انجام شــده در ادبیات فنی مربوط به مباحث 
انرژی در سرفصل های مدل های شبیه سازی، مدل های بهینه سازی، مدل های 
ورودی ـ خروجی و مدل های تعادل عمومی دســته بندی شده اند.]1[ در سایر 
کشــورها به دالیل گفته شــده نیاز به برنامه ریزی و مدل سازی سیستم های 
انــرژی بــا رویکردهای مختلــف )سیســتم های خرد، سیســتم های کالن، 
سیســتم های اقتصادی و یا تفکیک بر اساس بهینه سازی، شبیه سازی، تعادل 
عمومــی و یا مدل ورودی ـ خروجی(، بعد از بحــران نفتی دهه ی1970 مورد 
توجــه و اقدام قرار گرفت که در ادامه به چند مطالعه ی انجام شــده در این 

خصوص اشاره می شود. 
تفرشی]2[ در رســاله ی خود به بررسی سیاست های انرژی در حوزه ی تولید 
برق ایران پرداخته است و در آن وضعیت فعلی عرضه و تقاضای برق مشخص 

شده و با مدل لیپ روندهای محتمل در آینده را پیش بینی کرده است. 
اخالقی]3[ در رســاله ی خود به برنامه ریزی بلندمدت عرضه و تقاضای انرژی 
در شــهر تهران پرداخته اســت. در حوزه ی تقاضای انرژی در حمل ونقل نیز 

تحقیقاتی از قبیل مزرعتی]4[ و جعفرآبادی]5[ وجود دارد. 
فاکهــی و همکاران]6[ برآوردی از تقاضای انرژی مفید بخش ســاختمان 
در بخش های گرمایش، ســرمایش، تبرید، روشــنایی و الکتریسیته را ارائه 

کرده است.
شــنکر راموهان و همکاران)2018(، در مقاله ای مدل ســازی و شبیه ســازی 
سیســتم های انرژی را مطالعه کرده اند. این محققین مدل های انرژی را به دو 
گروه تقســیم کرده اند: مدل هایی که بر مبنای اقتصاد انرژی ســاخته شده و 
عمل می کنند و مدل هایی که بر اساس مهندسی فرآیندهای سیستم طراحی 

شده و سیستم های انرژی را تحلیل می کنند. در این مقاله اجزا و پارامترهای 
موثــر بــر هریک ازدو نوع مدل مذکور معرفی شــده و با نگاهــی به الزامات 
زیســت محیطی و عوامل اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی و اجتماعی و نیز با 
تفکیک رویکردهای مدل سازی باال به پایین و پایین به باال، برای هر یک از دو 
دسته، چند مدل نام برده شده و نقاط قوت و ضعف آنها تحلیل می شوند.]7[

هانس کریســتین و همکاران)2018(، همگی از دانشگاه برگن نروژ، در یکی 
از آخرین مطالعات جامع و وســیع انجام شــده، به ارزیابــی کامل 75 مدل 
شناخته شده و تایید شده برای مدل سازی سیستم های انرژی پرداخته اند. این 
تحقیق و پژوهش طیفی از مدل ســازهای کوچک با ظرفیت و کاربرد محدود 
تا مدل سازهای سیســتم  های انرژی جهانی با حجم بسیار بزرگ از داده ها را 

پوشش داده است. 
این مطالعه که برای انجام آن از تمامی کاربران و استفاده کنندگان حرفه ای هر 
نوع مدل نیز برای ارزیابی کمک گرفته شده است، با توجه ویژه به انرژی های 
تجدیدپذیر و به خصوص در حوزه ی تامین برق، مدل ســازهای سیستم های 
انرژی را از منظر منطق عمومی حاکم بر طراحی و عملکرد مدل، پاسخ مدل ها 
بــه نیازهای اقتضایی زمانی و مکانی و نیز خصوصیات و توانایی های اقتصادی 

و تکنولوژیکی هر مدل طبقه بندی و مقایسه کرده است. 
نتایج بررســی در قالب 3 جدول گســترده و توصیف مشــخصات و عملکرد 
مدل ها منعکس شــده اســت. نویســندگان علت انجام ایــن پژوهش را نیاز 
روزافزون، مبرم و بی بدیل استفاده و کاربرد ابزار مدل سازی برای برنامه ریزی، 
بهینه سازی و یا شبیه سازی سیستم های انرژی در جهان و در تمامی کشورها 

بیان کرده اند.]8[
اچ، هولگر راگنر)2017(، در مقاله ای به معرفی مفهوم مدل سازی سیستم های 
انــرژی می پردازد. او در این مقاله ابتدا انرژی وانــواع حامل های انرژی را نام 
برده، سپس به تعریف سیستم های انرژی و ضرورت مدل سازی این سیستم ها 
بــا توجه به محدودیت هــا و چالش های تولیــد و مصرف انــرژی و الزامات 
معاهده های بین المللی به ویژه معاهده های مربوط به حفظ محیط زیســت و 

نیز الزامات توسعه ی پایدار می پردازد. 
نویســنده، پارامترهایی همچون تکنولوژی، ســوخت و قیمت، سیاســت ها و 
فرهنگ ها، میزان تقاضا و اولویت ها را در برنامه ریزی و مدل سازی سیستم های 
انــرژی، تاثیرگذار می داند و توصیه می کند که برنامه ریزی عرضه و تقاضا و یا 
تولید و مصرف انرژی با در نظر گرفتن عوامل و پارامترهای پیش گفته شــده 

باید یکپارچه و جامع باشد. 
ایشــان همچنین تطابق مدل سازی سیســتم های انرژی با الزامات و تعهدات 
بین المللی و ملی زیســت محیطی، محدودیت های ســرمایه گذاری و بودجه و 
شرایط رشــد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشــور را یادآوری و تاکید 

می کند.]9[
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تیانگ ژن هونگ)2017(، در پژوهشــی پیشــرفت های به دســت آمده در 
مدل ســازی و شبیه سازی انرژی ساختمان ها را مورد بررسی قرار داده است. 
او از مدل شبیه سازی انرژی ساختمان به عنوان ابزاری فنی و تکنیکی برای 
بهبود طراحی و کاهش مصرف انرژی یاد می کند و معتقد اســت تحقیقات 
و پیشــرفت های اخیر در حوزه ی مدل سازی انرژی ســاختمان باعث ایجاد 
15 ســرفصل و یا موضوع جدید در مدل ســازی انرژی ساختمان شده است 
که مهمترین آن رفتار ســاکنین ساختمان است که به عنوان عاملی کلیدی 
در مدل ســازی انرژی می بایســت مدنظر قرار گیرد. رفتار ســاکنین از نظر 
پژوهشگر خود می بایســت موضوع مدل سازی ثانوی و کمکی برای موضوع 
اصلی بوده و برای آن طیفی از مطالعات جانبی حول محور رفتار ســاکنین 

پیشنهاد می کند.]10[
کانگ ـ ین دونگ و همــکاران)2017(، در یک تحقیق که در ســال2016 و 
با اســتفاده از مدل لیپ انجام داده اند، ســاختار مصرف انرژی چین را مورد 
بررســی قرار داده و بر اســاس اطالعات جمع آوری شده و تحت 3 سناریوی: 
ادامه ی روند موجود، افزایش مصرف با اعمال سیاســت های انقباضی متعادل 
و افزایش مصرف با اعمال سیاســت های انقباضی شدید میزان مصرف انرژی 
چین در ســال2040 را شبیه سازی کرده و بر همین اساس پیشنهادهایی به 

تصمیم گیرندگان ارائه می کنند.]11[

3- روش تحقیق
مــدل لیــپ از پرکاربردترین مدل های از نوع شبیه ســازی در بحث عرضه و 
تقاضای انرژی در دنیا شــناخته شده است. این مدل قابلیت برنامه ریزی های 
بلندمدت بر اســاس رشــته های زمانی از آمار موجود در سازمان های مختلف 

تولیدکننــده و مصرف کننــده و بهره بردار را دارا اســت. باال بــودن قابلیت 
انعطاف پذیری مدل لیپ در برابر تغییرات شرایط در آینده نکته ی قوت دیگر 

این روش است. 
در تحقیق حاضر، روش مدل سازی به این صورت است که همه ی فاکتورهای 
اصلی باال که در سیســتم تقاضا و عرضه ی انرژی تاثیرگذار است با روش های 
آماری و اقتصادی ذکر شده تا سال افق مدل)1414( خارج از مدل، پیش بینی 
و در مدل به عنوان data وارد می شود، سپس مدل، سیستم عرضه و تقاضای 
انرژی و شــاخصه های زیست محیطی را تا ســال1414 بر اساس تحلیل روند 

موجود از سال شروع مدل سازی)1390( شبیه سازی می کند. 
در مرحلــه ی بعد جهت بهینه کردن سیســتم انرژی شبیه ســازی شــده، 
راهکارهایی تحت عنوان ســناریوهای بهینه ســازی تدوین می شــود که هر 
راهــکار با مقادیر مطلوب و در عین حال امکان پذیر به مدل وارد می شــود و 
مجددا مدل، سیستم انرژی عرضه و تقاضا را با راهکار جدید و مقادیر جدید، 
شبیه سازی می کند. با مقایسه، بررسی و تحلیل سیستم های شبیه سازی شده 
می توان برنامه ای جامع برای کاهش مصرف و بهینه سازی سبد مصرف و تولید 
انرژی تدوین کرد. نظر به اینکــه در این پژوهش، درصد خطای نتایج نهایی 
مدل کمتر از یک درصد می باشد، مبرهن است روش های پیش بینی داده های 
ورودی به مدل و محاســبه مقادیر آنها تا حد مطلوبی به درســتی انتخاب و 

انجام شده اند.
همان طور که قبال نیز گفته شــد، عمده ی صنایع وابســته ی ســاختمانی در 
قســمت صنایع کانی غیرفلزی و صنایع فلزی قرار گرفته اند که تقسیم بندی 
آنها در شــکل1 نمایش داده شده است. برای مدل سازی مصرف انرژی صنایع 

از واحدهایی نظیر تن و مترمربع بهره گیری خواهد شد.

LEAP 1  تقســیم بندی صنایع جهت مدل سازی با 
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با توجه به اینکه هدف از انجام طرح پژوهشی، بررسی و تحلیل وضعیت فعلی 
و چشم انداز آتی مصرف حامل های انرژی در بخش ساختمان و صنایع وابسته 
و ســپس ارزیابی تعدادی از راهکارهای محتمل صرفه جویی مصرف انرژی و 
توســعه ی تجدیدپذیرها و در نهایت تدوین مدلی هیبریدی برای بهینه سازی 
انرژی بــود، با طرح راهکارها در قالب ســناریوهای محتمل، امکان تحلیل و 
مدل ســازی آنها در محیط لیپ میسر شد. راهکارهای محتمل هم به صورت 
جداگانــه ارزیابی و میــزان تاثیرگذاری آنها بر روند عرضــه و تقاضای انرژی 
بررسی شده و از ترکیب سناریوها، سناریوی اصلی شناسایی شده و به عنوان 
یک برنامه برای کاهش مصرف و بهینه سازی سبد مصرف و تولید انرژی با دو 

ابزار توسعه ی تجدیدپذیرها و کاهش شدت مصرف انرژی تهیه شد.
سیســتم انرژی از دو ســمت عرضه و تقاضا تشکیل شــده است که نرم افزار 
لیپ نیز مدل ها را بر این اســاس ســاختاربندی می کند. در شکل2 ساختار 
پیاده ســازی شده ســمت تقاضای مدل نمایش داده شده است که شامل دو 
بخش اصلی ساختمان و صنایع وابسته و یک بخش کمکی تقاضای برق برای 
کمک به مدل ســازی بخش برق است. قسمت کمکی اصوال ارتباطی به بخش 
ساختمان و صنایع وابســته ندارد و تنها جهت تسهیل مدل سازی تولید برق 

استفاده شده است.
بعد از ایجاد ســاختار درختی در محیط لیپ، نوبت بــه تنظیم پایه ی مدل، 
تنظیــم واحدها و ورود داده ها می رســد. داده های مــدل در 2 مرحله وارد 
می شــود. نخست داده های سال پایه که مربوط به سال 1390 تا 1393 است 
و به صورت سری زمانی وارد مدل می شود و دیگری داده های سناریوی مرجع 
اســت که در ادامه ی ماهیت سناریوی مرجع، مدل سازی و تغذیه ی داده های 

آن بررسی خواهد شد.

باید توجه داشــت که مدل ایجاد شــده در این طرح پژوهشــی یک مدل با 
مقیاس تعریف شــده ای بوده و تنها برای ارزیابی در چارچوب روش شناســی 
مشخصی انجام شده است، طبیعی است برای تعمیم نتایج در سایر بخش های 
انرژی در کشــور، نیاز به توسعه ی مدل، همچنین تدوین یک مدل پیچیده تر 
با مقیاس بزرگ تر اســت که خارج از چارچوب و اهداف این طرح پژوهشــی 
بوده است و انتظار می رود در آینده پژوهشگران دیگر فکر توسعه ی مدل های 

پیچیده تر با کاربردهای گسترده تر را در برنامه داشته باشند.

4- تحلیل داده ها 
 در این پژوهش، تقاضا و عرضه ی انرژی در بخش صنایع وابســته ی ساختمان با 
تمرکز بر ســناریوی مرجع و بهره گیری از ابزار مدل سازی لیپ، مدل سازی شد. 
ســناریوی مرجع بیانگر تدوام وضعیت موجود سیستم انرژی در آینده است. این 
سناریو مبنایی برای قیاس راهکارهای بهبودی با روند وضعیت موجود خواهد بود. 
جهت شبیه سازی مدل آینده باید سناریوی مرجع در لیپ طرح و مدل سازی شود. 
جهت ساختن سناریوی مرجع از قسمت "Scenarios" در باالی صفحه اقدام 
خواهد شــد. سناریوی مرجع را با نام Reference تعریف کرده و ساختار آن را 

همانند جدول1 ایجاد می کنیم.
نکته ی اصلی در سناریوی مرجع، تعیین افق مدل سازی سیستم انرژی و تغذیه ی 
داده های موردنیاز محرک های اصلی سیستم انرژی اعم از رشد جمعیت و تولید 
ناخالص داخلی اســت که تمــام بخش های دیگر را به دنبال خود می کشــاند. 
همچنین دو پارامتر دیگری به نام های چشــم انداز اندازه ی خانوار و درآمد سرانه 
نیز، تقاضای انرژی در بخش ساختمان را معین خواهد کرد. طبیعی است که رشد 
ارزش افزوده ی بخش خدمات متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. 

 2  سیســتم مرجع جریان انرژی مدل
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در جــدول1 برخی از داده های موردنیاز در ســناریوی مرجــع نمایش داده 
شده اند. ســال ابتدای مدل2011 )1390(، ســال ابتدای شبیه سازی2014 
)1393( و ســال افق مدل ســازی نیز 2035 )1414( فرض شده است. بعد 
از تغذیه ی داده های ســناریوی مرجع، مدل ســاخته شده اجرا شد که بعد از 

تصحیح خطاها و بررسی نتایج نهایتا جهت ارائه ی گزارش نتایج آماده شد.
داده های جدول2 برای مدل ســازی بخش صنایع وابســته ی ساختمان مورد 
استفاده قرار گرفته است که در ادامه به سری زمانی تولید این صنایع پرداخته 
خواهد شــد. مرجع اطالعات مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. 
شــایان ذکر است ظرفیت واقعی صنایع مذکور با در نظر گرفتن نرخ ظرفیت 

هر یک محاسبه شده است.
داده های سمت عرضه شامل داده های مربوط به تولید برق، تولید فرآورده های 
نفتی در پاالیشگاه ها و داده های مربوط به پاالیشگاه های گاز طبیعی می باشد 
که در ادامه به برخی از این داده ها اشاره ی اجمالی شده است. داده های تولید 
برق، گسترده بوده و طیف وسیعی از داده های فنی، اقتصادی و زیست محیطی 
را در بر می گیرد که در ادامه تنها به داده های تولید و ظرفیت برق اشاره خواهد 
شــد. تولید برق در ایران از چهار منبع نیروگاه های وزارت نیرو، نیروگاه های 
بخش خصوصی، نیروگاه های صنایع بزرگ و نیروگاه اتمی تولید می شــود که 

مجموع این نیروگاه ها و تولیدشان در ادامه آورده شده است.

   1   داده های کلیدی ســناریوی مرجع تغذیه شده در مدل

توضیحات، مراجعمقدار شاخصواحدنام محرکردیف

مرکز آمار ایران1.00)درصد(میانگین رشد ساالنه ی جمعیت کشور1

سناریوهای مدون سازمان برنامه 5/0 )درصد(میانگین رشد محتمل اقتصادی کشور در آینده2

برآورد محقق 2/30نفر بر خانواراندازه ی خانوار در سال 32035

محاسبه شده18/36میلیون ریال به قیمت ثابت 1376درآمد سرانه ی کشور در سال 42035

   2   تولید محصوالت مورد اســتفاده در صنعت وابســته ی ســاختمان و وارد شده در مدل1/ ماخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

138913901391139213931394واحد سنجشنام محصولردیف

12730.014080.014830.015481.216810.016538.5هزار تنفوالد خام1

15960.017070.017540.016566.616938.017443.4هزار تنمحصوالت فوالدي2

303.0318.8277.5299.4286.5298.1هزار تنشمش آلومینیوم3

61620.066460.070100.071000.066464.058697.0هزار تنسیمان4

2790000.0290000.0300000.0300000.0410270.0382000.0هزار مترمربعکاشي و سرامیک5

89.489.489.888.098.490.1هزار تنچیني بهداشتي6

   3   تولیــد ویژه ی برق در نیروگاه های ایران در ســال های مختلف/ ماخذ: ترازنامه انرژی وزارت نیرو ]12[

13901391139213931394واحدسال

بخاري

)گیگاوات ساعت(

95901.191888.38966485623.886968.2

58715.367364.166038.973340.375423.8گازي

72749.18054387135.196823100935.6سیکل ترکیبي

61.765.671.18365.6دیزلي

327.11847.34545.84472.12913.9اتمی

12058.312446.61458213862.414090.3برق آبي

217206.6375.6185.7221بادی

0.050.060.10.0810.86خورشیدی

21.922.620.84714.4بیوگاز

240051.6254275.2262433.4274437.4280633.7جمع
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همان طور که در جدول4 دیده می شود، تلفات انتقال و توزیع برق در ایران 
رو به بهبود اســت و هدف، رســاندن آن به میزان دامنه ی متعارف جهانی 
اســت که بین 5 تا 7درصد می باشد. پاالیشگاه های نفت نیز وظیفه ی تولید 
فرآورده های نفتی مورد اســتفاده در بخش ســاختمان و یا صنایع وابسته را بر 
عهده دارند که در ادامه برخی از داده های مورد اســتفاده در این صنایع آورده 
شده است. جهت دسترسی به داده های دقیق تر، می توان محتوی داده های مدل 
را بررسی کرد. داده های اصلی پاالیشگاه های تولید نفت کشور در جدول5 آورده 
شــده اند. تقاضای حامل های انرژی در بخش صنایع وابسته در سال1393 
بالغ بر 135.5 میلیون بشــکه معادل نفت خام بــوده که انتظار می رود در 

ســال1414 به حدود 255.1 میلیون بشــکه معادل نفت خام برسد که بر 
اساس شکل3 میانگین رشد )درصد( 3.06درصد خواهد بود.

در پیش بینی تقاضای نهایی گاز طبیعی ســهم صنایع وابسته ی ساختمان 
در سال1390 حدود 23.81درصد بوده است که این مقدار در سال1395 
به 24.63درصد بالغ شده و انتظار می رود سهم مصرف گاز طبیعی صنایع 
وابسته به بخش ساختمان در سال1414 حدود 23.60 برسد. دلیل کاهش 
ســهم این بخش افزایش قابل توجه نیاز واحد مسکونی کشور و رشد سریع 
بخش خدمات وابســته به ساختمان در سال های آتی بوده که تقاضای گاز 

طبیعی را در سناریوی مرجع به شدت افزایش خواهد داد.

   4   داده هــای مصــارف داخلی و تلفات انتقــال و توزیع برق در ایران/ ماخذ: ترازنامه ی انرژی وزارت نیرو]12[

سهم تلفات شبکه توزیع )درصد(سهم تلفات شبکه انتقال )درصد(سهم مصرف داخلي نیروگاه ها از کل تولید ناویژه )درصد(سال
13903.523.4315.2

13913.373.4515.2

13923.483.3514.83
13933.243.0212.93
13942.82.911.9

   5   داده های اصلی پاالیشــگاه های تولید نفت کشــور/ ماخذ: محاسبه شده توسط مولف

1390139113921393واحد-

خوراک نفت خام

میلیون بشکه در سال

627.65645.55661.82637.44

8.4510.8113.5913.16خوراک میعانات گازی

13.4213.2214.2814.70گاز مایع

92.41100.27114.14121.96بنزین پایه

32.0131.9926.8722.51نفت سفید

213.42211.56220.21216.44نفت گاز

198.40205.93199.81175.23نفت کوره

8.428.618.809.30سوخت های هوایی

15.7115.3416.5024.69خوراک پتروشیمی )نفتا و سایر(

0.840.350.400.39خوراک پتروشیمی )اتان، پنتان و سایر(

574.63587.27601.01585.22جمع

90.3489.4788.8989.95)درصد(راندمان انرژی

 3  نمودار روند تقاضای حامل های انرژی در بخش صنایع وابســته به ســاختمان از ســال 1390 تا 1414/ ماخذ: محاسبه شده توسط مولف
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بــرق به عنــوان دومین حامل انــرژی پرمصرف در بخش ســاختمان و 
صنایع وابســته است که میزان مصرف آن در ســال1390 حدود 21.6 
هزار گیگاوات ســاعت در ســال بوده و به 26.6 هزار گیگاوات ساعت در 
ســال1395 رسیده است و انتظار می رود تقاضای برق رشد سریعی را در 
ســناریوی مرجع طی کرده و به حدود 49.2 هزار گیگا وات ســاعت در 
ســال1414 بالغ شود. افزایش ســریع تعداد واحدهای مسکونی و سهم 
باالی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشور )حدود 60درصد( از 
عوامل اصلی روند رو به رشــد تقاضای برق است. میانگین رشد تقاضای 
برق نســبت به سال1393 در بخش صنایع وابسته نیز حدود 3.26درصد 
خواهد بود. جزییات بیشتر روند تقاضای برق در جدول7 آورده شده است.

یکی از ســواالتی که ممکن اســت همیشــه مطرح شــود این است که 
تاثیر روند تغییرات میانگین رشــد اقتصادی )GDP( و رشد جمعیت بر 
تقاضای مصرف انرژی در بخش ســاختمان و صنایع وابسته چگونه است. 
با توجه به اینکه تحلیل حساســیت پارامترها در مدل، پیش بینی شــده 
اســت بدین منظور با وارد کردن اعداد مختلف از 1- تا 8درصد برای رشد 

اقتصادی، میزان تقاضا را مرور می کنیم. نتایج در جدول8 منعکس شــده 
است.

همان طور که جدول8 نشــان می دهد با هر افزایش یک درصدی رشــد 
اقتصادی کشــور، حدود 51.17 میلیون بشکه )حدود 6درصد( به مصرف 
انرژی اضافه می شود. مهمترین دلیل این افزایش، افزایش تولید سیمان و 
فوالد و رشــد مصرف در بخش خدمات است. همچنین تقاضای انرژی در 
ســناریوهای مختلف جمعیتی در سناریوی مرجع در 3 حالت 0.5درصد، 
1درصد، 1.2درصد و 1.5درصد بررسی شد که نتیجه در جدول9 منعکس 

شده است.
بر اساس این جدول با تغییر هر 0.1درصد رشد جمعیت، میزان تقاضای 
نهایی حامل های انرژی 12.39 میلیون بشــکه معادل نفت خام در بخش 
ساختمان و صنایع وابسته افزایش می یابد. بنابراین الزم است راهکارهای 
مختلــف اعم از کاهــش مصرف انرژی و توســعه ی حامل هــای انرژی 
تجدیدپذیر اندیشــیده شود تا بتوان با آسیب های مصارف باالی انرژی در 

این بخش و صنایع وابسته ساختمان مقابله کرد.

   6   پیش بینی تقاضای نهایی گاز طبیعی در بخش صنایع وابســته به ســاختمان در ســناریوی مرجع/ ماخذ: محاســبه شده توسط مولف

1390139113921393139413951400140514101414بخش ها

)میلیون گیگاژول(

467.14495.39509.34525.75498.33500.83512.39523.96531.36537.28صنایع وابسته ساختمان

)میلیون مترمکعب(

12400.713150.813521.01395.714184.514914.017643.920639.823927.826930.0صنایع وابسته ساختمان

   7   پیش بینی تقاضای برق در بخش صنایع وابســته به ســاختمان )هزار گیگاوات ســاعت(/ ماخذ: محاسبه شده توسط مولف

میانگین رشد1390139113921393139413951400140514101414بخش ها

21.622.524.125.125.226.631.637.043.349.23.26صنایع وابسته ساختمان

سهم )درصد(

19.7719.5620.0619.0518.8118.8718.5518.1617.7817.46صنایع وابسته ساختمان

   8   ارزیابی تاثیر نرخ های مختلف رشــد اقتصادی بر میزان تقاضای نهایی انرژی بخش صنایع وابســته به ســاختمان در ســناریوی مرجع در سال1414

ماخذ: محاسبه شده توسط مولف
1012345678 -)درصد(رشد اقتصاد

797.6825.8858.1895.0937.2985.41040.61103.71178.51258.2)میلیون بشکه معادل نفت خام(تقاضای انرژی در سال 1414

   9   ارزیابی آثار نرخ های مختلف رشــد جمعیت بر تقاضای نهایی انرژی بخش صنایع وابســته به ســاختمان در سناریوی مرجع در سال1414

ماخذ: محاسبه شده توسط مولف
0.51.01.21.5)درصد(رشد جمعیت

992.31051.21076.41116.2)میلیون بشکه معادل نفت خام(تقاضای نهایی انرژی
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مباحث ویژه

بحث و نتیجه گیری
بررســی نتایج در ســناریوی مرجع بیانگر آن اســت که روند رشد تقاضای 
حامل های انرژی در بخش صنایع وابســته ساختمان فزآینده بوده است. این 
در حالی اســت که تقاضــای انرژی باال بخش زیادی از تولیــد نفت و گاز را 
بلعیده و به دلیل غیرمولد بودن بخش عمده ای از ســاختمان )مســکونی ها( 
موجب کاهش صادرات نفت کشور و قدرت کشور در سازمان هایی نظیر اوپک 
)ســازمان کشورهای صادرکننده ی نفت( و جی ای سی اف )سازمان کشورهای 
صادرکننده ی گاز( خواهد شــد. از طرف دیگر کاهــش صادرات به معنای از 
دســت رفتن درآمدهای ارزی کشور شــده و مهمتر از همه، باال بودن شدت 
مصرف انرژی در بخش ســاختمان موجب اتالف منابع در سطح ملی شده و 
انتشار آالینده های زیست محیطی و گازهای گلخانه ای را در سطح جهانی در 
پی دارد. در خصوص چالش ها و راهکارهای موجود بر ســر راه صنایع وابسته 

به ساختمان می توان به این موارد اشاره کرد:
چالش: در بخش تقاضا )مصرف(، به دلیل فرهنگ نامناســب، نادرست بودن 
الگــوی مصرف و نیز عدم اســتفاده از تکنولوژی های روز، بخش ســاختمان 
و صنایع مربوطه به پرمصرف ترین مصرف کننده های انرژی کشــور با ســهم 
نزدیک به 50درصد تبدیل شــده اند . ادامه ی روند موجود، وضعیت را وخیم تر 
خواهد ســاخت. این مســئله مغایر اصول اولیه و بدیهی توسعه ی پایدار بوده 
که می بایســت به سرعت چاره اندیشی شــود. در حال حاضر، به طور متوسط 

30درصد از گاز تولیدی کشور در بخش ساختمان مصرف می شود. 
عمــده ی این گاز به تامین گرمایش اختصاص می یابد، ضمن اینکه در فصول 
سرد ســال سهم بخش خانگی از مصارف گاز کشور تا 70درصد هم می رسد. 
فرهنگ نادرست مصرف، هدررفت غیرمتعارف انرژی در ساختمان ها، استفاده 
از وســایل با راندمان و تکنولوژی پایین در بخش ساختمان و صنایع وابسته، 
اصــرار دولت بر پرداخت سوبســید بــه حامل های انرژی اولیــه و ... همگی 
زمینه ســاز این حجم مصرف غیراصولی هستند. لذا انجام اقدامات همه جانبه 
و قاطــع برای کنتــرل و کاهش مصرف انرژی فارغ از نــوع حامل های انرژی 
همچون ســرمایه گذاری و اجباری کردن استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و 
رعایت استانداردهای کاهش مصرف همچون الزامات مبحث 19 بسیار اهمیت 

و فوریت دارد.

راهکار اول: در مدیریــت و هدایت امور مربوط به ساخت وســاز و راهبری 
صنعت ســاختمان کشــور و صنایع این بخش، جاری نبودن الزامات مصرف 
بهینه ی انرژی و الگوی ســاختمان ســبز و یا زنده که مدت ها است در سایر 
کشــورها عملیاتی و اجرایی شــده است، مشاهده می شــود. کاربرد این گونه 

الزامات خود می تواند نقش عمده ای در کاهش مصرف داشته باشد.

راهکار دوم: اجرای مبحث 19 مقررات ملی ســاختمان که به صرفه جویی 
انرژی در ساختمان می پردازد، اولین راهکار برای کاهش شدت مصرف انرژی 
در نظر گرفته شده اســت که با بهبود فرم معماری ـ اقلیمی ساختمان، بهبود 
پوســته با عایق کاری، طراحی تاسیســات بهینه و جایگزین کردن المپ های 
مهتابی و حبابی رشــته ای با المپ های LED و CFLs مصرف انرژی به ویژه 

انرژی حرارتی را کاهش دهد.
مطابق مبحث 19 مقررات ملی ســاختمان مهمترین اقدامات موردنظر برای 

این راهکار شامل این موراد است: 
 صرفه جویی در انرژی از طریق اصالح نقشه های ساختمانی

 بهبود مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق حرارتی مورد استفاده 
در پوسته ی خارجی ساختمان

 طراحی بهینه ی سیستم های تاسیسات سرمایش، گرمایش و تهویه همچنین 
آب گرم مصرفی

 تامین روشنایی بهینه ی مورد استفاده در ساختمان ها

راهکار سوم: دیگر راهکار پیشنهاد شده برای کاهش مصرف انرژی، توسعه ی 
فناوری های نوین است مانند فناوری تولید همزمان برق و حرارت که در این 
دسته قرار می گیرد. سیستم های CHP یک فناوری چندمنظوره بوده و قادر 
به تامین برق، حرارت، ســرمایش )از طریق چیلرهای جذبی( و رطوبت زدایی 
اســت و در مقیاس ساختمانی، قادر به تامین گرمایش فضا در کنار سرمایش 

فضا و آب گرم مصرفی می باشند. 

راهکار چهارم: صنایع وابسته ی ساختمان عمدتا صنایع کانی های غیرفلزی 
و صنایع فلزات اساســی هســتند که به تنهایی مســئول بیش از 40درصد 
مصــرف انــرژی بخش صنعت کشــور می باشــند. مجموعــه ی راهکارهای 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمــدت زیادی برای کاهش مصرف انرژی در این 
صنایع دیده شــده است که عمدتا تمرکز بر صنایع سیمان، کاشی ـ سرامیک، 
شیشه، فوالدســازی و محصوالت فوالدی و آلومینیوم دارد. اصالح فرآیندها، 
هوشمندســازی جریان انرژی، افزایش کنترل پذیر ی سیســتم های موجود، 
تدوین و اجرای اجباری اســتانداردهای مصرف سوخت از جمله این راهکارها 

هستند.

راهکار پنجم: عرضه و تولید انرژی های تجدیدپذیر در سمت تقاضا.
بهره گیــری از توربین های کوچک روی ســقفی در اندازه هــای 300 وات تا 
یــک کیلووات می تواند گزینــه ی خوبی برای بهره گیــری از انرژی بادی در 
ســاختمان های مسکونی محسوب شــود. این توربین های بادی دارای پکیج 

کنترلی بوده و در کل می تواند مصرف برق ساختمان را کاهش دهد.
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عالوه بر این فناوری انرژی خورشیدی مانند آبگرمکن های خورشیدی، چیلر 
جذبی خورشیدی و سلول های خورشیدی روسقفی برای تولید برق موردنیاز 
ســاختمان، مواردی هســتند که در سمت تقاضا ارائه می شــود. تمامی این 
فناوری ها تجاری شــده و البته کماکان هزینه ی سرمایه گذاری بهره گیری از 

آنها قابل توجه هستند.
سلول های فتوولتائیک روســقفی در اغلب کشورهای جهانی برای تولید برق 
موردنیاز ســاختمان کاربرد دارند که این سیستم ها می تواند در ترکیب با برق 
شــبکه و توربین های بادی کوچک، میزان خرید برق از شبکه و هزینه ی آن 

را کاهش دهند. چیلر جذبی خورشــیدی با بهره گیــری از فرآیندی گرمای 
خورشــیدی را استحصال کرده و آن را در فرآیند جذبی برای تولید سرمایش 
به کار می گیرد. هم اکنون مدل های تجاری این فناوری از شرکت های هیتاچی 
و ابارا در ایران نیز قابل عرضه اســت. بنابراین الزم است که فرهنگ ساختمان 
ســبز یا ساختمان زنده رشد داده شــود و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 
و دستوالعمل های بهینه ســازی مصرف انرژی در ساختمان سازی ها و صنایع 

گوناگون به جدیت و فوریت رعایت شود.
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