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 بررسی رابطه بین اقتصاد و منابع انرژی و تاثیرات آن ها بر محیط زیست
 

  حافظ رحیمی، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی
hafez.rahimi7065@gmail.com  

 

 

 
 چکیده 

امروزه تأمین انرژی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می رود. 

د شهرنشینی عالوه بر ضعف کارآیی جریان تولید، انتقال، توزیع، مصرف و عدم تغییرات جمعیتی و رش

وابستگی الزم به منابع انرژی مطمئن و پاک، موجب افزایش تقاضای انرژی و مصرف سریع منابع آن 

گردیده است. در حالی که روش های تأمین و تولید انرژی خود از عوامل تعیین کننده در آلوده نمودن 

ت می باشند، سرعت تهی شدن منابع تجدیدناپذیر انرژی و افزایش آلودگی ها به بحران های محیط زیس

انرژی و محیط زیست در هزاره سوم مبدل شده اند. چگونگی تولید و استفاده از حامل های انرژی در 

 بخش های مختلف مصرف کننده، از عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی محیط زیست در مقیاس محلی، منطقه

ای و بین المللی می باشد. بر همین اساس توجه به میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای و بررسی 

گذاری روند تغییرات آنها طی دوره های زمانی مختلف، ابزاری مناسب را جهت برنامه ریزی و سیاست

در این پژوهش به  آورد. به همین منظورالزم برای کاهش آثار و تبعات منفی مصرف انرژی فراهم می

 روش مروری و به کمک داده های موجود در مقاالت و دیگر پژوهش های مرتبط با موضوع به بررسی

و در انتها به جمع بندی و  زیست اقدام نموده محیط بر ها آن تاثیرات و انرژی منابع و اقتصاد بین رابطه

 نتیجه گیری پرداخته ایم.

 

 د، محیط زیست، بحران انرژیمنابع انرژی، اقتصا واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

های فسیلی روی بشر برای بدست آوردن رفاه بیشتر نیاز به انرژی دارد و برای دستیابی به انرژی به استفاده بیشتر از سوخت

ختصاص های فسیلی پایان پذیرند اما سهم مهم و عظیمی از مصرف کل انرژی دنیا را به خود اآورده است. هر چند سوخت

ها افزوده می شود، به طوری که دورنمای آینده انرژی نشان دهنده وابستگی انرژی جهان به اند و روز به روز بر اهمیت آنداده

سوختهای فسیلی است. این وابستگی از چند جهت قابل مالحظه است، اواًل ذخایر سوختهای فسیلی در اثر تغییر و تبدیل 

ها روز افزون است، ها ثابت است، ولی مصرف آنی گذشته حاصل شده، از این رو مقدار آنهاساختمان زمین شناسی در سال

های اقتصادی را تحت های فسیلی عامل اساسی در تولید کاالها و خدمات نظام اقتصادی است و فعالیتثانیًا منابع سوخت

)ساعی ور ن و مفید در اقتصاد بسیار مهم استهای به اشکال گوناگوالشعاع قرار می دهند، بنابراین فن آوری تولید سوخت

ثالثاً افزایش روز افزون مصرف سوختهای فسیلی مسائل و مشکالت زیست محیطی و تغییر در تعادل  (.7831ایرانی زاد، 

اکوسیستم کره زمین را موجب شده است. مسائل مرتبط با انرژی و محیط زیست به عنوان دو حلقه بهم تنیده در عرصه جهانی 

طرح هستند. در توسعه اقتصادی انرژی از اهمیت بسیاری برخوردار است در حالی که چرخه انرژی اثرات شدیدی را بر محیط م

زیست می گذارد. در سالهای اخیر تحقیقات وسیعی در زمینه حفظ ذخایر سوختهای فسیلی به عنوان یک منبع پایان پذیر و از 

نها صورت گرفته است که بخش مهمی از آنها را می توان در تصحیح هزینه طرفی کنترل مسائل و مشکالت زیست محیطی آ

 (.7831)عابدی، های فسیلی در تولید انرژی بررسی نمودهای فرصت استفاده از سوخت

های جدید مسائل اقتصادی به دلیل نامحدود بودن خواسته ها و نیازهای انسان و کمیاب بودن منابع بوجود می آیند. در تئوری

صادی، محیط زیست یک منبع محدود در نظر گرفته می شود و در صورت تجاوز انتشار آالینده ها از میزان قابل تحمل اقت

محیط اثرات خارجی منفی بر جای خواهد گذاشت. از آنجایی که تقاضا برای این منبع کمیاب روز افزون است بایستی انتخاب 

های فسیلی های اقتصادی ناشی از مصرف سوختای خارجی فعالیتصورت گیرد. به منظور انتخاب صحیح باید هزینه ه

های فسیلی انجام گیرد. اثرات محاسبه گردد و تصمیم گیری نهایی بر اساس هزینه های اجتماعی تولید انرژی از سوخت

صادی موجود های فسیلی در تولید انرژی نشان دهنده آن است که قیمت انرژی در نظام اقتخارجی منفی استفاده از سوخت

کامالً هزینه های فرصت آن را نشان نمی دهد. به این ترتیب هزینه تولید هر کیلو وات ساعت انرژی الکتریسیته هزینه کامل 

تولید آن نمی باشد زیرا تولید کننده و مصرف کننده هزینه ای بابت خسارت زیست محیطی نمی پردازد. قیمت پایین باعث 

های تجدید پذیر می شود که اثرات خارجی منفی آن بر محیط زیست قابل چشم پوشی است. رژیافزایش مصرف آن در برابر ان

لذا با مالحظه اثرات خارجی منفی در تولید انرژی می توان ضمن افزایش کارایی در تولید انرژی مسائل زیست محیطی را نیز 

 (.7833ورزاده، )منصاجتماعی پایدار دست یافت –مد نظر قرار داد و به توسعه اقتصادی 

آغاز حیات بر روی این کره خاکی با وجود انرژی تحقق یافته است و پیشرفت های بشر به هر صورت با ارتباطی مستقیم و غیر 

قابل گسست با هر یک از منابع انرژی میسر شده است. بدین ترتیب هر کشوری با بهره برداری صحیح از آنها می تواند توسعه 

 .یابد

ایر محدود انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در جهان فعلی، دیگر نمی توان به منابع موجود انرژی با توجه به ذخ

متکی بود. در کشور ما نیز، با توجه به نیاز روز افزون به انرژی و کم شدن منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه داشتن محیط 

تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دور افتاده و.... استفاده از انرژی  زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت های برق رسانی و

های نو می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. امروزه، بحران های سیاسی، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام ذخایر 

جهان شمولی هستند که فسیلی، نگرانی های زیست محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی مباحث 

با گستردگی تمام، فکر اندیشمندان را در یافتن راهکارهای مناسب در حل معضالت انرژی در جهان، به خصوص بحران های 

 و انرژی منابع و اقتصاد بین رابطه هدف از این تحقیق بررسی (.7831)عابدی، زیست محیطی، به خود مشغول داشته است
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که به کمک داده های کتابخانه ای و دیگر مقاالت و پژوهش های مرتبط با موضوع به  می باشد تزیس محیط بر ها آن تاثیرات

 روش مروری گردآوری می شود و در انتها به جمع بندی و نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

 مبانی نظری تحقیق

 انواع انرژی

 ند:بطور کلی منابع انرژی موجود در جهان در دو دسته اصلی زیر تقسیم می شو

 الف(انرژی اولیه

به صورتی از انرژی که در معرض هیچگونه فرآیند تبدیلی قرار نگرفته باشد گفته می شود. نفت خام استخراج شده از میادین 

 نفت و یا گاز طبیعی خام بدست آمده از میادین گاز جزو انرژی های اولیه هستند.

 منابع انرژی اولیه را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

 منابع انرژی تجدید ناپذیر مانند انواع سوختهای فسیلی-

 منابع انرژی تجدید پذیر مانند انرژی باد و خورشیدی -

 ب( انرژی ثانویه

 (.7831)بیات، به صورتی از انرژی که از طریق فرآیند تبدیل انرژی اولیه بدست می آید انرژی گفته می شود مانند انرژی برق

 وضعیت انرژی

میالدی تهیه شده است می  2112زارش آژانس بین المللی انرژی در خصوص چشم انداز انرژی جهان که در سال با توجه به گ

ساله ی آتی  81توان بیان نمود که این گزارش، عرضه کننده تازه ترین پیش بینی های آژانس بین المللی انرژی برای دوره ی 

ارایه می کند که در آن مصرف انرژی بطور بی سابقه رشد می کند. می باشد و تصویری از جهان آینده  2181منتهی به سال 

سوختهای فسیلی کماکان عمده ترین منبع تأمین انرژی خواهند بود، و کشورهای در حال توسعه به سرعت خود را به 

رفیت بعنوان بزرگترین مصرف کنندگان انرژی می رسانند. بر اساس این گزارش گسترش و توسعه ظ OECDکشورهای عضو 

تولید و عرضه ی انرژی، مستلزم سرمایه گذاری قابل مالحظه ای در تمامی بخش های زنجیره ی عرضه ی انرژی است. توسعه 

تریلیون دالر سرمایه  2/4سال آینده، به تنهایی نیازمند  81ی ظرفیت نیروگاهی برای تأمین نیاز فزاینده به نیروی برق طی 

دی اکسید کربن در نتیجه تولید و مصرف انرژی با وجود همه ی سیاستها و اقدامات اتخاذ گذاری خواهد بود. همچنین انتشار 

)منوری، شده در جهت مهار انتشار، طی سه دهه ی آتی با آهنگی سریعتر از نرخ رشد مصرف انرژی افزایش خواهد یافت

7831.) 

 وضعیت انرژی در جهان

درصد رشد خواهد داشت و در سال پایانی  7/ 1، بطور میانگین ساالنه 2181الی  2111تقاضا برای انرژی اولیه بین سالهای 

میلیارد تن نفت معادل خواهد رسید. میزان افزایش مصرف انرژی طی این مدت معادل دو سوم میزان  71/ 8این دوره به 

ت احداث خواهند درصد رشد مصرف گاز طبیعی به نیروگاههای گازی که طی این مد 01مصرف کنونی خواهد بود. بیش از 

شد، اختصاص خواهد داشت. بخش اعظم این نیروگاهها از فن آوری سیکل ترکیبی که به لحاظ ضریب راندمان باال در تبدیل 

انرژی و هزینه ی سرمایه گذاری نسبتاً پایین تر، بر سایر فن آوری ها ارجحیت یافته، استفاده خواهند کرد. انرژی 

یکی از مهمترین منابع تأمین انرژی و تولید نیروی برق بوده است که در آینده سهم آن در آبی)هیدروالکتریک( از دیر باز 

مورد بهره  OECDتأمین انرژی جهانی کاهش خواهد یافت. بخش اعظم پتانسیل های کم هزینه ی برق آبی در کشورهای 

آنان را از احداث پروژه های عظیم سد برداری قرار گرفته است و نگرانیهای زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه نیز 

)بیات، درصد در سال رشد خواهد کرد 0/7سازی منع خواهد کرد. تولید برق آبی درجهان طی سه دهه آینده با میانگین نرخ 

7831.) 
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 استفاده از منابع انرژی و اثرات آن بر محیط زیست

بوده و کمترین تبعات زیست محیطی در استفاده از  بیشترین اثرات زیست محیطی مربوط به استفاده از سوختهای فسیلی

انرژیهای تجدیدپذیر بروز می کند. استفاده از سوختهای فسیلی که عمدتاً به صورت احتراق این نوع سوختها است باعث تولید 

ده های محیط انواع آالینده های هوا می شود که متعاقبًا باعث آلودگی آب و خاک نیز خواهد شد. در این بخش انواع آالین

زیست در بخش انرژی و تأثیرات زیست محیطی آنها توضیح داده خواهد شد و در پایان آمار آالینده های مهم هوای ناشی از 

 (7833.)محجوب، نیروگاه های حرارتی موجود در کشور ارائه شده است

 برخی از صدمات زیست محیطی استفاده از منابع انرژی تجدیدناپذیر

 الف( نفت

ق نفت در صنایع مختلف و نیروگاه ها آالینده های گوناگون را در سطح وسیع ایجاد می ناید که از آن میان می توان به احترا

و هیدروکربن های گازی اشاره کرد که از طریق دودکش ها به جو راه می یابند.  xSO ،xNO ،2COکل جامدات معلق 

یا مه دود دهند که در نهایت از طریق بارش  "دود"قی می مانند تا تشکیل بسیاری از این مواد آالینده به صورت معلق در جو با

 .باران اسیدی به آب و یا خاک وارد می شوند

 ب( گاز طبیعی

گاز طبیعی به عنوان یکی از پاک ترین منابع سوخت فسیلی از دیدگاه زیست محیطی مطرح می باشد. مانند سایر سوخت های 

) به واسطه حضور 2COو تا حدودی گاز  COاحتراق نیافته،  4CHبه تولید گازهایی از قبیل  فسیلی، احتراق گاز طبیعی منجر

 .( و سایر هیدروکربن های گازی می گردد Hو  Cدرصد کمی از اتم های 

 ج( زغال سنگ

می شوند، و مواد احتراق نیافته و ذرات غبار که از دودکش ها خارج  xNOو  2SOو  2COگازهای حاصل از احتراق از قبیل 

به جو، بارش باران اسیدی به  xNOو  xSOتبعات زیست محیطی متعددی را ایجاد می کنند. پیامد نشر مقادیر زیادی از 

در جو باعث می شود که به واسطه  2COهمراه آلودگی منابع آبی و تخریب جنگلها را در پی دارد. مقدار بیش از حد انتشار 

 (.7831)اردکانیان، جاد شودپدیده گلخانه ای، گرمایش جهانی ای

 اثرات آلودگی هوا

 تاریخچه مطالعات تأثیرات منفی آلودگی هوا بر سالمت

آلودگی هوا به طرق متفاوت بر سالمتی انسان تأثیر می گذارد. مهمترین اثر آلودگی هوا، تأثیر بر دستگاه تنفس است. در 

آخر اعضای تولید کننده مخاط تحت تأثیر قرار می گیرند. صورت وجود آلودگی هوا، ابتدا دستگاه تنفس، سپس چشم و در 

مواد مضر در هوا که اثرات فیزیولوژیک دارند بر پوشش های مخاطی بدن مانند بینی، گلو، نای و کیسه های هوایی تأثیر می 

جهت بررسی تأثیرات ، مطالعات گسترده ای با استفاده از مدل های آماری پیشرفته و فنون وابسته 31گذراند. از اواخر دهه 

بهداشتی آالینده های هوا آغاز شد که در نتیجه ارتباطاتی را بین تغییرات روزانه در آالینده ها و تغییرات روزانه در مرگ و میر، 

 .بستری شدن و شکایات سالمتی وابسته به سیستم تنفسی و قلبی عروقی گزارش کردند

ی و سولفات بر فراوانی پذیرش ناراحتی های تنفسی در بیمارستان های ایالت در مطالعه ای که در رابطه با تأثیرات ازن سطح

انتاریو در کشور کانادا انجام شده است، نشان می دهد که پنج درصد پذیرش های بیمارستانی روزانه ناشی از مشکالت تنفسی 

از پذیرش های بیمارستانی را باعث می در ماه های می تا اوت در ارتباط با ازن بوده است و سولفات ها نیز یک درصد دیگر 

درصدی  4تا  2شوند. مطالعه دیگری در بررسی ارتباط بین مرگ و میر روزانه و آلودگی هوا در تورنتوی کانادا بیانگر افزایش 

ا تأثیر مرگ و میرها در اثر بیماری های تنفسی است، که می تواند ناشی از افزایش مقدار آالینده ها در جو باشد. در رابطه ب

مقادیر مونوکسید کربن در محیط بر تعداد بستری شدن در اثر نارسایی احتقانی قلب در افراد مسن در ده شهر کانادا یک 

ارتباط مثبت بین تعدادی از آالینده های هوای محیط)مونوکسید کربن، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید سولفور( و نوسانات 
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برای نارسایی احتقانی قلب در سالمندان بدست آمده است. تمامی مطالعات انجام شده در روزانه در پذیرش های بیمارستانی 

این حیطه یادآور این هستند که جامعه، بهای فراوانی برای اثرات منفی آلودگی هوا بر روی سالمتی، می پردازد که عبارتست از 

س یا مطب پزشک و در برخی موارد خدمات اجتماعی هزینه های مراقبت برای پذیرشهای بیمارستانی، ویزیتهای بخش اورژان

مثل مراقبتهای خانه ای، هزینه های دارویی اضافی و شاید مهمتر از همه، از دست دادن کیفیت زندگی و حتی از دست رفتن 

 زندگی. بر اساس مطالعات انجام شده در کشور خسارتهای بهداشتی ناشی از آلودگی هوای شهر تهران برای سه آالینده

PM10 ،2NO  وCO  برآورده شده است. مهمترین آالینده های هوا و  7837میلیارد ریال در سال  1811ساالنه حدود

  (.7833)محجوب، چگونگی تأثیر آنها بر سالمتی انسان در ذیل مورد بررسی قرار گرفته است

 دی اکسید گوگرد -

دیدی بر بینی، مجاری تنفسی و ریه ها می گذارد اما به دلیل دی اکسید گوگرد به خوبی در آب حل می شود. بنابراین تأثیر ش

درشت بودن ذرات این ترکیب، تا اعماق ریه نفوذ نمی کند. اثر دی اکسید گوگرد با توجه به درصد وجود آن در هوا از احساس 

 .( متغیر است ppm 211( تا خفگی و مرگ)در غلظت  ppm 7تا  8/1بوی بد)غلظت 

 اکسیدهای نیتروژن -

( اثرات زیان آوری روی انسان دارند. مطالعات روی 2NO( و دی اکسید ازت)NOهر دو نوع اکسید ازت، مونوکسید ازت)

است و تا  NOبرابر بیشتر از  1حدود  2NOحیواناتی که بعلت آلودگی ناشی از اکسیدهای ازت مرده اند نشان داده که سمیت 

در  NOبر روی ریه است.  2NOگاز گزارش نشده است. مهمترین اثر سمی  به حال هیچ مورد مرگ و میر انسان در اثر این

میل ترکیبی بسیار زیادتری را با هموگلوبین از خود نشان می دهد، تثبیت آن برگشت ناپذیر است و منجر به  COمقایسه با 

 .تشکیل نیتروژن هموگلوبین می شود

 مونوکسید کربن -

ت. این گاز بدون بو و بدون اثر محرک، سلسله اعصاب و عضالت قلب را به شدت مونوکسید کربن محرک دستگاه تنفسی نیس

درصد موجب سردرد شدید می شود و چنانچه مقدار این  21الی  71تحت تأثیر قرار می دهد. تراکم مونوکسید کربن تا حد 

ناراحتی هایی چون سردرد،  در هوا COدرصد برسد موجب مرگ می گردد. با باال رفتن غلظت  31ماده در خون به بیش از 

سرگیجه، سستی، طنین انداختن صدا در گوش، تهوع، بخود پیچیدن، بی عالقگی، بی حسی مخاط و سرانجام مرگ فرا می 

 (.7833)نورانی، رسد

 مسایل زیست محیطی ناشی از نیروگاه ها

یا هسته ای به نوعی یک چرخه توربین گازی در اکثر روشهای تولید الکتریسیته حتی در روشهای مورد استفاده در انرژیهای نو 

یا توربین بخار مورد بهره برداری قرار می گیرد. از این جهت بسیاری از آالینده های احتمالی ناشی از بهره برداری واحدهای 

د برق، به تولید الکتریسیته مشابهت قابل توجهی خواهند داشت. اگر چه بسیاری از آالینده ها نیز بخصوص در چرخه های تولی

طور مستقیم یا غیر مستقیم به دلیل مصرف سوخت های فسیلی تولید می شوند که در نیروگاههای غیر فسیلی وجود ندارند. با 

توجه به اینکه بخش اعظم برق کشور ما با استفاده از سوختهای فسیلی و توسط نیروگاه های بخار، گازی یا چرخه ترکیبی 

 (.7831رحیمی، )لب این بخش بر آالینده های ناشی از نیروگاه های سوخت فسیلی خواهد بودتولید میگردد، تأکید اصلی مطا

 اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیست محیطی نیروگاه ها

 تفاوت اثرات زیست محیطی نیروگاه های حرارتی، هسته ای و برقابی را نشان می دهد. -7جدول شماره

 الف(اثرات مستقیم نیروگاه ها

 م نیروگاه ها به شرح زیر می باشند:اثرات مستقی

 اثرات خروجی ها در هوا بر سالمت انسان، کشاورزی، پوشش گیاهی و حیات وحش-

 افزایش سر و صدا و ارتعاش -
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 تغییر در هیدرولوژی و کیفیت آبهای سطحی و زیر زمینی -

 اثرات سمی ناشی از نشت و تخلیه آالینده ها -

 شوک حرارتی به موجودات آبزی -

 از بین رفتن پوشش گیاهی -

 تغییر الگوی مصرف آب -

 اختالل و ترافیک محلی -

 بروز مخاطرات اتفاقی-

 (.7831)مخدوم، افزایش تقاضا برای زیر ساخت ها -

 
 (.1931)مخدوم، اثرات عمده زیست محیطی نیروگاه ها؛ ماخذ( 1)جدول شماره 

 طرح

 پارامترهای زیست محیطی

 رقابیبنیروگاه های  ه های هسته اینیروگا نیروگاه های حرارتی

 7 8 7 هیدرولوژی آبهای سطحی

 2 7 7 کیفیت آبهای سطحی

 - 8 8 هیدرولوژی آبهای زیر زمینی

 - 7 8 کیفیت آبهای زیرزمینی

 - 7 7 کیفیت هوا

 - 2 8 منابع معدنی

 - 7 7 شیالت و ماهیگیری

 - 7  کیفیت خاک)آلودگی(

 7  2 جنگل

 7   حیات وحش

 7 2 8 کاربری زمین

 2   فرسایش و رسوبزدایی

 7   لرزه خیزی

 2 2 2 صنعت

 اثر ناچیز -9اثر با اهمیت متوسط  -2اثر مشخص و مهم  -1شاخص: 

 

 اقتصاد و محیط زیست

تفکر بکارگماری اقتصاد زیست محیطی به تازگی مطرح گردیده است و همچنان رشد اقتصادی به عنوان اصلی ترین هدف 

تلقی می شود. برقرار ساختن مقیاس های اقتصادی با گرایش در بکارگیری سرمایه های زیست محیطی و یافتن  توسعه

فاکتورهای اقتصادی و بکارگیری قواعد زیست محیطی به هنگام تهیه پیش نویس هایی برای ارزش گذاری های اقتصادی و 

اقتصاد محیط زیست قرار دارند. با افزایش آلودگی های زیست ادغام آنها به شکل یک نظام واحد، مشکالتی هستند که فراروی 

محیطی اقتصاد محیط زیست به عنوان شاخه ای از علم اقتصاد که نه تنها جنبه های اقتصادی محیط زیست را در بر می گیرد 

توان زیادی در درک  بلکه به تأثیر متقابل اقتصاد و محیط زیست توجه دارد مطرح شده است. این رشته از علم اقتصاد دارای

مسائل زیست محیطی است. نکته اساسی در اقتصاد محیط زیست آن است که اقتصاد و محیط زیست جدا از یکدیگر نیستند و 

هیچ تصمیم اقتصادی یافت نمی شود که بر محیط طبیعی و مصنوعی تأثیر نگذارد و هیچ تحول زیست محیطی وجود ندارد که 

داشته باشد. بنابراین با توجه به بحران های زیست محیطی در سیستم های اقتصادی کشورهای در آن تأثیر اقتصادی وجود ن

 (.7831)رحیمی، غنی و فقیر، اقتصاد محیط زیست می تواند نقش مهمی در رفع مشکالت زیست محیطی ایفا کند
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 تقابل و تعامل انرژی و محیط زیست

ر برمی گیرد و حکم منطق و عقل سلیم بر مبنای حفاظت و حراست از محیط زیست تمامی جنبه های حیات بشر را به نوعی د

جنبه های مثبت و ارزشمند آن است. به ویژه آنجا که به حیات موجودات زنده خصوصاً انسان مربوط می شود، مقوله محیط 

است. در کشور ما  زیست موجب استفاده و سوء استفاده های بی شماری خصوصاً از زمان صنعتی شدن جوامع به این سو شده

نیز حفاظت از محیط زیست در بخش صنعت چندی است که مورد توجه زیادی قرار گرفته، به طوری که با گذشت زمان شاهد 

تحوالت مفیدی در این زمینه بوده ایم. از جمله عوامل مهم در رابطه با تخریب محیط زیست در بخش صنعت می توان به 

ن اشاره کرد. در حالت ایده آل، جامعه ای که به دنبال دستیابی توسعه پایدار است، تنها اتالف انرژی و عدم مصرف بهینه آ

منابعی از انرژی را به کار می گیرد که هیچ اثر منفی زیست محیطی نداشته و تا جایی که امکان دارد از اتالف منابع تجدید 

بع انرژی تا حدودی بر محیط زیست اثرگذار هستند، بهتر آن ناپذیر در آن جلوگیری شود، اما با این حال، از آنجا که تمام منا

است که با بهینه سازی مصرف و استفاده منطقی از انرژی بر آثار منفی آن غلبه کنیم که تا حد امکان از هدر رفتن این منابع 

درصد تولید  4 ،3در کشور معادل  13نیز جلوگیری شود. خسارات زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه انرژی در سال 

. اما نتایج مطالعات انجام هزار میلیارد ریال( محاسبه شده و از آن پس نیز روندی رو به تزاید داشته است 10ناخالص داخلی) 

 33در حد  2173شده نشان می دهد با تجدید نظر در سیاستهای مرتبط با انرژی می توان خسارات زیست محیطی را تا سال 

هزار میلیارد ریال کنترل کرد که این امر، مستلزم نگرش واقعی به مسایل محیط زیست در بخش انرژی و صنعت و حذف یارانه 

در بخش سوخت کشور است. با بررسی مشکالت زیست محیطی ناشی از اتالف منابع انرژی می توان به این  های غیر هدفمند

نکته پی برد که این معضل تنها با بهینه سازی مصرف انرژی صورت خواهد پذیرفت. کشور ایران با داشتن حدود یک درصد از 

کند. در سالهای اخیر رشد مصرف انرژی در جهان ساالنه یک از فرآورده های نفتی دنیا را مصرف می  %3جمعیت جهان، حدود 

تا دو درصد و در ایران، پنج تا هشت درصد بوده است. به عبارت دیگر رشد مصرف انرژی در ایران بیش از پنج برابر متوسط 

انرژی در ایران  میلیارد دالر یارانه انرژی پرداخت می شود. مصرف سرانه 78تا  7رشد مصرف جهانی است و ساالنه معادل 

متناسب با ساختار تولید، صنعت و اقتصاد کشور نیست و به دلیل ارزانی سوخت و یارانه دولتی، شاهد مصرف غیر بهینه، اتالف 

انرژی، ساختار نامناسب مصرف و فقدان فرهنگ صرفه جویی هستیم. ناسالم بودن ساختار مصرف انرژی ناشی از آن است که 

تأثیر گذار نیست و قیمت های داخلی، حامل های واقعی انرژی نیستند و با تغییر قیمت انرژی در  قیمت ها به صورت واقعی

جهان، قیمت های داخلی تغییری نمی کند. در نتیجه صنایع و مصرف کنندگان انرژی، احساس رقابت با کشورهای جهان را 

 (.7833)زروانی و رامش، نداشته و برای کاهش مصرف تالش نمی کنند

 یر متقابل اقتصاد، انرژی و محیط زیستتأث

تأثیر متقابل اقتصاد و محیط زیست به بهترین نحو توسط مدل تعادل مواد که نظام اقتصادی را به صورت باز در نظر می گیرد. 

 بیان می شود، در این نظام بین اقتصاد و محیط زیست واکنش وجود دارد. در این مدل نظام اقتصادی به صورت سیستم بازی

است که مواد و انرژی را از طبیعت استخراج می کند و سرانجام تقریباً تمام نهاده های مادی مورد استفاده در تولید و مصرف را 

به عنوان ضایعات و پسماند به محیط زیست طبیعی باز می گرداند. این ضایعات عمدتًا به شکل گازهای مونوکسید کربن، دی 

یا مواد زائد جامد و فاضالب هستند. وجود ضایعات بیش از حد امکان نامناسب موجب بروز  اکسید کربن، دی اکسید سولفور و

 (.7830)کرباسی و مستور تهرانی، آلودگی ها یا تحمیل هزینه های خارجی می گردد

 گردآوری مفاهیم مرتبط با هزینه های خارجی، اجتماعی و زیست محیطی

تولید،  1گاه حسابداران متفاوت است. حسابداران اغلب تمایل دارند هزینه های آشکاردیدگاه اقتصاد دانان در مورد هزینه با دید

یعنی پرداخت هایی که بابت دستمزد، اجاره، بهره، مواد خام و اولیه انجام می شود را جزء هزینه های تولید لحاظ کنند. اما 

                                                           
1-Explicit Cost  
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اختی بابت آن صورت گرفته است بلکه به لحاظ هزینه فرصت اقتصاد دانان هزینه استفاده از منابع را صرفًا نه به عنوان آنکه پرد

 (.7833)اکبری و صرافی، آن نیز مورد توجه قرار می دهند

 مفهوم اثرات خارجی

اثرات خارجی یک اصطالح کلی است که در بردارنده هزینه ها و منافعی است که در قیمت های معمول بازار منعکس نمی 

 .برنامه ریزی بخش انرژی در طوالنی مدت بسیار مهم است شود. این هزینه ها و منافع برای

 مفهوم اثرات خارجی منفی یا هزینه های خارجی)بیرونی(

نشان دهنده آن است که شخص یا مجموعه ای ضروری ایجاد می کند بدون آنکه نتایج آن را بر دیگران مورد توجه و مالحظه 

د انرژی یکی از این اثرات خارجی منفی است که عدم مالحظه آنها باعث قرار دهد. تخریب و آلودگی محیط زیست در اثر تولی

عدم رونق استفاده از انرژی های تجدید پذیر شده است که به عنوان یک راه حل طوالنی مدت و پایدار در بخش انرژی مطرح 

 .هستند

 مفهوم هزینه های آشکار زیست محیطی

امل هزینه های مدیریتی، نظارتی و اجرای آن است که توسط بخش هزینه های آشکار اجرای یک سیاست زیست محیطی ش

عمومی پرداخت می شود بعالوه هزینه های مربوط به رعایت مقررات مورد قبول که توسط همه بخشها پرداخت می 

 (.7833)محجوب، شود

 2مفهوم هزینه های سرمایه ای

ت، تأسیسات، ساخت و سازهای در دست انجام و تغییرات هزینه های سرمایه ای شامل تمامی هزینه های ثابت برای تجهیزا

 فرآیندهاست که به منظور کاهش آلودگی انجام می شود.

 3مفهوم هزینه های عملیاتی

هزینه های عملیاتی شامل هزینه هایی هستند که حاصل از عملیات و نگهداری مربوط به کاهش آلودگی می باشند مانند 

 تحقیق و توسعه.هزینه های مواد، قطعات، سوخت، 

 مفهوم هزینه های ضمنی زیست محیطی

شامل هزینه های غیر ریالی است که بر رفاه و سالمت جامعه تأثیر منفی دارند. هزینه هایی مانند تقلیل تنوع محصول ناشی از 

 (.7831)عابدی، ممنوعیت یا زمان صرف شده برای یافتن جانشین ها و کاهش امکانات می باشند

 4های اجتماعیمفهوم هزینه 

هزینه ای که به علت اثرات زیست محیطی مستقیم)انتشار آالینده ها( باعث تخریب اکوسیستم ها، آسیب به ساختارها)اعم از 

ساختمانها، پل ها و....( و سالمتی افراد گردد، هزینه تخریب نامیده می شود. در واقع هزینه تخریب، هزینه ای است که اثرات 

یک آالینده یا فعالیت بر محصوالت کشاورزی، اکوسیستم ها، مواد و سالمت انسان را برآورد می کند و  تخریب کننده یا سوء

اغلب هزینه ای است که در قیمت تمام شده در نظر گرفته نمی شود. به عبارت دیگر به مجموع پولی که بتواند صدمات ناشی 

ید، هزینه تخریب یا هزینه های اجتماعی گفته می شود. جهت محاسبه از انتشار مواد آالینده و گازهای گلخانه ای را جبران نما

هزینه های تخریب نیاز به کمی کردن اثر آالینده ها و فعالیت ها در محیط های اثرپذیر)انسانی و طبیعی( می باشد.هزینه های 

، NOX ،2SOگازهای  برای 7831اجتماعی تخریب محیط زیست در اثر مصرف حامل های انرژی فسیلی در کشور در سال 

2CO ،CO ،CH  وSPM (مشخص گردیده است. این هزینه ها بر اساس مطالعات انجام شده توسط بانک 2در جدول )

آمریکا محاسبه شده است. مجموع این ارقام  EPAجهانی و سازمان حفاظت محیط زیست ایران و همچنین براساس ضرایب 

                                                           
2 -Copital Costs 
3-Operating Costs  
4-Social Cost  
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( سهم یک از بخش های انرژی 8میلیارد ریال می باشد. در جدول) 701344و  01012براساس دو روش فوق الذکر به ترتیب 

 (.7838)نیکخواه کالپاهی و همکاران، کشور در هزینه های اجتماعی محاسبه شده است

 
ان، )نیکخواه کالپاهی و همکار؛ ماخذ 1931هزینه های اجتماعی گازهای انتشار یافته از بخش های مصرف کننده انرژی در سال  (2)جدول

1939) 

 

 
 جمع XNO 2SO 2CO CO CH SPM بخش/گاز       

براساس مطالعه بانک جهانی و 

 سازمان محیط زیست:

       

 0818 118 1 724 8172 7437 010 خانگی، تجاری و عمومی

 1411 077 4 23 7141 2814 141 صنایع

 42027 71381 7222 70082 8777 1310 4104 حمل و نقل

 8102 7708 21 88 871 7711 812 کشاورزی

 3741 323 4 4/1 8111 8217 302 نیروگاه ها

 01012 74141 7204 70373 77141 74273 1174 جمع

        آمریکا:EPAبراساس ضرایب 

       87834 28472 174 1203 خانگی، تجاری و عمومی

       21033 77133 7781 1310 صنایع

       14323 21183 2312 17273 حمل و نقل

       0021 2101 113 8331 کشاورزی

       82478 21433 7111 71881 نیروگاه ها

       701344 13874 0310 31114 جمع

 * ارقام در دسترس نمی باشند. 

 
)نیکخواه کالپاهی و همکاران،  ؛ 1931سهم هر یک از بخش های مصرف کننده انرژی کشور در هزینه های اجتماعی در سال  (9)جدول 

1939) 
 

 XNO 2SO 2CO CO CH SPM بخش ها

       براساس مطالعه بانک جهانی و سازمان محیط زیست

 0/8 1/1 1/1 3/23 4/71 1/3 خانگی، تجاری و عمومی

 8/4 8/1 2/1 3/74 0/70 3/3 صنایع

 3/11 1/30 3/33 1/20 3/47 4/08 حمل و نقل

 8/3 2/2 2/1 0/2 7/3 3/4 کشاورزی

 3/1 8/1 * 2/20 1/28 3/72 نیروگاه ها

 1/711 1/711 1/711 1/711 1/711 1/711 جمع

 

 

 

 

 

 )میلیارد ریال(

 )درصد(
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 ارائه تعاریف در خصوص هزینه های خارجی بخش نیروگاهی و گستره آن

 هزینه های تخریب و هزینه های اجتماعی

به  هزینه ای که به علت اثرات زیست محیطی مستقیم)مانند انتشار آالینده ها( نظیر تخریب اکوسیستم ها، آسیب

ساختارها)اعم از ساختمانها، پل ها و....( و اثرات بهداشتی در افراد ایجاد می گردد، هزینه تخریب نامیده می شود. در واقع 

هزینه تخریب، هزینه ای است که اثرات تخریب کننده یا سوء یک آالینده یا فعالیت بر محصوالت کشاورزی، اکوسیستم ها، 

هزینه های . کند و اغلب هزینه ای خارجی است که در قیمت بازار در نظر گرفته نمی شود مواد و سالمت انسان را بیان می

اجتماعی در واقع تظاهر پولی)برحسب واحد پول( بار اجتماعی است که به جامعه و محیط زیست وارد می شود و با محاسبات 

 (.7831)مخدوم، اقتصادی سرمایه گذاران قابل اندازه گیری نمی باشد

 های خارجی و اهمیت درونی سازی آنهزینه 

هزینه های خارجی آن بخشی از هزینه های تولید یک کاال یا خدمت است که در قیمت گذاری آن ملحوظ نمی گردد. در 

بخش انرژی هزینه های خارجی در واقع هزینه هایی است که به جامعه و محیط زیست در اثر تولید و مصرف انرژی تحمیل 

های کاال یا خدمات ملحوظ نمی گردد. اقتصاد دانان محیط زیست عالقه زیادی دارند تا هزینه های خارجی می گردد و در قیمت

را محاسبه نمایند و با درونی نمودن آنها هزینه فرصت استفاده از منابع زیست محیطی را که در جهان امروز روز به روز کمیابتر 

ی خارجی در تولید الکتریسیته هزینه های اجتماعی تولید برق به دست می شوند را مشخص کنند. با درونی نمودن هزینه ها

)زروانی و رامش، می آید. بنابراین وقتی اثرات خارجی منفی در تولید برق در نظر گرفته شود تولید آلودگی کاهش می یابد

7833.) 

 های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ایران از نگاه بانک جهانیشاخص

بانک جهانی تهیه  5DECDGاخص های عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ایران که توسط گروه در این بخش ش

شاخص های کشور ما با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و گروه  (4جدول )شده به صورت کلی ارائه شده است. در 

 (.7833)سازمان برنامه بودجه، کشورهای با درآمد متوسط پایین نیز مقایسه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5-Development Data Group  
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 (1933)سازمان برنامه بودجه، شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی؛ ماخذ ( 4جدول)

 درآمد متوسط پایین داده های کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داده های کشور ایران کشور ایران

    اجتماعی

 2413/ 1 811/ 3 01/ 1 جمعیت)میلیون نفر(

 43/ 4 13/ 1 01/ 4 جمیت شهری) % از کل(

GDP  420، 8 017 713 ( $)بیلیون 

GNI )7411 2241 7121 سرانه)دالر 

    کشاورزی

 14184 77711 7080 مساحت سرزمین

اراضی کشاورزی)% از مساحت 

 زمین(

81 84 81 

 21/ 1 83/ 4 41/ 8 کشت آبیاری شده)% از کشت(

 

 گرم/ هکتار 711کود مصرفی)

 قابل کشت(

 

 
321 

 

 
311 

 

 
7101 

-37= 711شاخص تولید غذا) 

7333) 

717 
 

780 
 

713 
 

 2Kmتراکم جمعیت روستایی)نفر/ 

 زمین قابل کشت(

701 017 432 

    جنگل ها

 18 703 73101 ( 2Km 7111مساحت جنگل)

مساحت جنگل)% از کل مساحت 

 سرزمین(

1/4 1/7 3 /87 

جنگل زدایی ساالنه)% تغییرات 

 (2111و  7331

1.1 7 .1 - 7 .1 - 

    تنوع زیستی
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 - - 741 کل گونه پستانداران شناخته شده

کل گونه های پستاندار در معرض 

 خطر

22 - - 

 - - 238 گونه های پرندگان)کل تولید مثل(

 - - 78 گونه های پرندگان در معرض خطر

مناطق ملی حفاظت شده)% از کل 

 سرزمین(

3 /4 8 /77 2 /1 

    انرژی

GDP یک واحد  به ازای

 ( )معادل نفت( PPP$/Kgانرژی)

8 4 /8 1/8 

معادل  Kgسرانه مصرف انرژی)

 نفت(

7301 7838 7220 

خالص واردات انرژی)% مصرف 

 انرژی(

710 - 218 - 27 - 

 7111 7413 7 ،814 (Kwhمصرف سرانه انرژی برق)

سهم برق تولید شده توسط زغال 

 سنگ)%(

- 8 /2 1 /42 

    انتشارات و آلودگی

2CO  منتشر شده به ازای یک

 GDP (Kg/ PPP$GDP )واحد 

3 /1 3/1 1/1 

 2CO (mt ) 3/4 2/4 1/8سرانه انتشار 

 ODPها)  CFCمصرف 

metricton ) 

483 /4 120 /71 818 /41 

 POP- weightedذرات معلق)
3μg/m-Average 

17 31 43 

 20 83 81 اتومبیل) به ازای یک نفر(

 1/1 1/1 7/1 ( GNI% جنگل زدایی خالص)

 2CO (GNI %) 7/2 8/7 1/7خسارت 

 + 1/1 3/1 1/1 ( GNI %خسارت انتشار ذرات) 

 

 وضعیت کلی بخش انرژی کشور

بخش های حمل و نقل، نیروگاه ها و صنایع سهم به سزایی در تولید دی اکسید گوگرد و اکسیدهای ازت دارند، به طوری که به 

از انتشار کل این گاز در ایران مربوط به این بخش ها می باشد. منبع اصلی تولید گاز دی  درصد 30و  1/37ترتیب حدود 

 ها هستند. اکسید کربن نیز بخش های خانگی، تجاری و عمومی، حمل و نقل و نیروگاه

ساله  1طع و در مقا 7811 -34( میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای از کل بخش انرژی کشور طی دوره 1در جدول)

 (.7831)اردکانیان، درج شده است
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 (1931)اردکانیان، )تن(؛ ماخذ 1951 -34میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه ای از کل بخش انرژی کشور طی سال های  (5)جدول

 xNO 2SO 2CO 3SO CO CH SPM سال/ گاز

7811 
7811 
7801 
7801 
7811 
7811 
7831 
7831 
7831 
7832 
7834 

08334 
33188 

287013 
810114 
433180 
023314 
374033 
334424 

7703830 
7210222 
7840117 

713110 
703414 
843344 
432213 
134341 
311448 

7744231 
7714341 
178748 
103138 
381101 

70113713 
24112814 
41314111 
87334833 
38732714 

711771211 
241818488 
812871041 
810131121 
837381123 
427144033 

7442 
2242 
4130 
0477 
71018 
77314 
71818 
71018 
3478 
3778 
71184 

230104 
431341 

7844118 
7121148 
2823734 
8132811 
4208710 
1333781 
1310048 
3143782 
3073400 

31831 
723713 
884387 
833007 
027034 
311227 

7101783 
7471028 
7322181 
7333111 
2711730 

21833 
87127 
17214 
31718 

714103 
732248 
280473 
212178 
878420 
881743 
817137 

 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

خوشبختانه، بیشتر ممالک جهان به اهمیت و نقش منابع مختلف انرژی، به ویژه انرژی های تجدیدپذیر)نو( در تأمین نیازهای 

تحقیقات وسیع و سرمایه گذاری های اصولی حال و آینده پی برده و بطور گسترده، در توسعه بهره برداری از این منابع الیزال، 

می کنند. با توجه به این گونه گرایش های اساسی و فزاینده در زمینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مربوط 

گرایش در کشورهای صنعتی و در حال توسعه در ایران نیز الزم است راهبردها و برنامه های زیربنایی و اصولی تدوین شود. 

جهانی در توجه به بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر و پیامدهای زیست محیطی ایجاب کرده که سازمان ها و مراکز 

متعددی در ایران، عالقمند به اجرای پروژه هایی در این زمینه باشند. هنوز بسیاری از چالش ها و سؤال ها در توجیه و دفاع از 

های تجدیدپذیر در ایران، بدون جواب مانده اند. بدیهی است که این گونه روند توسعه، بدون برنامه توسعه بهره برداری از انرژی 

جامع و مدرن، صحیح و پایدار نخواهد بود. تدوین راهبردی جامع جهت بهره وری بهتر از انرژی در کشور، مستلزم شناخت 

 است.کامل وضعیت کنونی و تعیین دقیق وضعیت مطلوب آن در جمیع جهات 

تاکنون طرح های مفیدی در زمینه بهسازی مصرف انرژی در کشور به اجرا درآمده است. از جمله تدوین استانداردها و 

معیارهای مصرف انرژی، اجرای برنامه های صرفه جویی انرژی، مدیریت انرژی در بخش های مختلف، فعالیت های آموزشی، 

ه سازی از جمله این اقدامات بوده است. به رغم موارد به انجام رسیده، هم چنان آگاه سازی و هم چنین تهیه نرم افزارهای بهین

پتانسیل های بسیار گسترده ای برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور وجود دارد که در صورت به کارگیری راهکارهای 

ده بیشتر از ظرفیت های موجود برای مناسب، نتایجی همچون کاهش تقاضای انرژی، بهبود الگوی تولید و مصرف و امکان استفا

عرضه در بازارهای بین المللی انرژی به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر لزوم حفاظت محیط زیست، محدودیت هایی را در 

مصرف انرژی موجب می شود. با توجه به رشد بیش از حد جمعیت در دهه های اخیر، مصرف انرژی در بخش های مختلف 

ت. از آنجا که نیاز به انرژی، پیوسته افزایش می یابد، آلودگی های زیست محیطی نیز بیشتر شده و به طور افزایش یافته اس

های اخیر کوشش شده حتم با ادامه روند کنونی، این منابع تجدید ناپذیر بیش از گذشته هدر می روند؛ به همین دلیل در سال

 ازی مصرف انرژی و به دنبال آن، کاهش آلودگی اقداماتی انجام شود. تا بر پایه آخرین دستاوردهای فناوری برای بهینه س

  راهکارها پیشنهادات و 

افزایش راندمان مصرف انرژی)به معنی کاهش میزان مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید کاالی صنعتی(، بهبود بازده ماشین 

ثر برای کاهش مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی و آالت، سیاست گذاری مناسب و آموزش کارکنان از جمله راهکارهای مؤ

نخستین گام در بخش صنعت است. گام دوم کاهش شدت مصرف انرژی در بخش صنعت، افزایش بازده انرژی محصوالت 
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های اقتصادی، از قبیل حمل و نقل خانگی، تجاری، کشاورزی و.... مصرف می شوند؛ چرا که تولیدی است که در سایر بخش

طراحی فرآیند تولید یک محصول، مصرف کمتر انرژی توسط آن پیش بینی شده باشد، مقدمات صرفه جویی انرژی وقتی در 

در آینده فراهم شده و در زمان به کارگیری آن، بدون نیاز به هزینه های جدید، انرژی مصرفی کل کاهش خواهد یافت. طبق 

خص شده است که عمده ترین بخش اتالف مربوط به عدم آگاهی مطالعات سازمان های درگیر با بهینه سازی مصرف انرژی مش

مدیران فنی از نحوه به کارگیری تکنولوژی های موجود است. همچنین باید تغییرات جدی در سطح تولید صورت گیرد تا 

اظهارات قیمت انرژی در تولیدات نهایی کاهش یابد و تولیدات با قیمت ارزان تر در بازارهای جهان عرضه شود. بنا به 

برابر شدت مصرف در سطح جهان است؛ در حالی که در  1، 4کارشناسان، شدت مصرف انرژی در ایران به طور متوسط حدود 

های سال اخیر این روند تغییر مسیر داده و از روند صعودی به یک روند عادی تبدیل شده است. این امر نشان از فعالیت 8

رژی است. در واقع فعالیت های بهینه سازی مصرف انرژی ثابت کرده است که به ازای گسترده در زمینه بهینه سازی مصرف ان

نفر اشتغال زایی خواهد داشت و این در حالی است که در  41هر یک میلیون سرمایه گذاری، به طور متوسط حدوداً برای 

ت، فقط پنج شغل ایجاد می شود. هم صنعت برق تنها شش شغل جدید ایجاد و با یک میلیون دالر سرمایه گذاری در صنعت نف

چنین در کشور ما همه اقشار جامعه نیازمند آموزش روش های مصرف صحیح انرژی هستند و این آموزش ها باید به صورت 

تخصصی درباره انواع تجهیزات صنعتی همچون پمپ ها، الکتروموتورها، مشعل ها و.... و هم چنین نحوه مصرف انرژی در منازل 

باشد. تمام کشورهای صنعتی و اغلب کشورهای اروپایی، قوانین خاصی برای مصرف انرژی دارند؛ ولی کشور ایران  و محل کار

 فاقد این قانون است.

.  
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