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 تاریخچه  1.1

های قبلی این کتاب به خوبی یکی از ویرایشگفتار پیشآقای ال تومان، مدیر اجرائی انجمن مهندسان انرژی، در 

هرگز  ،لش را رقم می زندهایی که حرکتی پرچا ها و چرخش ترن هوایی انرژی با گردش": یادآوری کرده بود که 

 سوار این ترن شدند و سوار آن ماندند فراز و  07انی که در اواخر دهه آن دسته از متخصص. "شودمتوقف نمی

همه  ترکیبی از وظایف و مفاهیم مختلف بود و در ابتدا، یک مدیر انرژی بودن. های مختلفی را تجربه کرده اند نشیب

های انرژی  قیمت بعدها، سقوط شدید. از این مفهوم حمایت می کردند، و موفقیت بسیار در دسترس به نظر می رسید

، اینگونه 07در همان دهه  "آیا واقعا الزم است به مدیریت انرژی ادامه دهیم؟":موجب تحیر برخی شد  07ه در ده

 تایید برنامه. ولی اجرای آن باید توسط متخصصان باشد مدیریت انرژی کسب و کار خوبی استتصمیم گرفته شد که 

نی شد و یک منحآغاز  1801در سال ( AEE)من مهندسان انرژی انج (CEM)مدیر انرژی واجدصالحیت  صالحیت

 .شودافزوده می AEEاعضا و ارزش  تعدادبه صورت مداوم بر رشد بسیار پرشیب را آغاز نمود وامروزه

آخر این جلد از کتاب به بررسی این فصل . صنعت انرژی ایفا کرده اندقوانین فدرال نقشی مهم در  در طی سال ها

با  . نشان داده شده اند 1-1در جدول  مربوط به این قوانین و برخی از اقدامات تنظیمی قابل توجه دازدمی پر قوانین

از آنها اطالع ما چیزهایی که آن ولی  دوران انقالب صنعتی باز می گردد به انرژی گذاری درباره خط مشی اینکه قانون

 گرهنک این قانون ملی انرژی یک پاسخ قانونی ارسوی.ندشده ا آغاز 1800 (NEA)داریم احتماال با قانون ملی انرژی 

 : ذیل است نده قوانین موضوعیدربرگیرقانون ملی این  بوده است و 1801آمریکا به بحران انرژی 

 تامین زیرساختی عمومی های تنظیمی  قانون خط مشی(PURPA) (Pub.L. 95-617) 

  قانون مالیات انرژی(Pub.L. 95-618) 

 ی حفاظت از انرژی قانون ملی خط مش(NECPA) (Pub.L. 95-619)  

  قانون مصرف سوخت صنعتی و نیروگاهی(Pub.L. 95-620) 

 یقانون خط مشی گاز طبیع (Pub.L. 95-621). 

، را (NGPA)ها در زمینه تامین گاز طبیعی، کنگره قانون خط مشی گاز طبیعی  کاستی دبهبو برای 1800در سال 

روشن شده بود که به اجرا در آمدن  دراین زمان.، به تصویب رساند(NEA)انرژی به عنوان بخشی از قانون ملی 

، از طریق به وجود آمدن کمبود گاز رابر قیمت گذاری انحصاری ها برای حفاظت از مصرف کنندگان در ب کنترل قیمت

 :سه هدف محوری داشت NGPA. طبیعی، موجب وارد آمدن آسیب به مصرف کنندگان شده بود



 ک بازار واحد برای گاز طبیعی در آمریکاایجاد ی 

 تطبیق عرضه و تقاضای گاز طبیعی 

 (11).فراهم آوردن امکان ایجاد فشار بازار برای ایجاد بهای سرچاهی گاز طبیعی 

 

NGPA  اختیارات درون ایالتی و بین ایالتی مربوط به تولید گاز طبیعی را به کمیسیون مقررات انرژی فدرال

(FERC) به . اعطا کردFERC به عنوان جایگزین کمیسیون توان فدرال ،(FPC) ، عمال اختیارات قضایی در رابطه با

آموزنده درباره حاوی اطالعات یک تاریخچه  (11).تمام تولید گاز طبیعی، هم بین ایالتی و هم درون ایالتی، اعطا شد

  (11).مقررات گاز طبیعی توسط انجمن عرضه گاز طبیعی تهیه شده است

در ( EISA 2007و  EPAct 1992 ،EPAct 2005)ما از آن زمان به آنها فکر می کنیم که مقرراتی  تمام

زمانی شان دوره با تمرکزبر نیازهای خاص  اصالحاتی برای این قانون اصلی هستند، و هر کدام دارایو واقع ملحقات

از . شونداز قوانین خط مشی انرژی یافت می الزامات مرتبط با انرژی برای تاسیسات فدرال در بسیاری .تدوین شده اند

به طور پیوسته آنها الگو بودن پیشتاز بخش کوچکی از کل هستند، ولیجهت تعداد صفحات، الزامات تاسیسات فدرال 

ان باپرجا و مناسب تدوین شد، همچن 1801، که در سال (FEMP)وجود داشته است؛ برنامه مدیریت انرژی فدرال 

که در آن  ها در انرژی است حمایت از روش تحویل قراردادبندی عملکرد صرفه جویی ،گررایج دییک روش . است

 1فصل )ها در انرژی فراهم می آورد  را در عوض پرداخت از طریق صرفه جوییپیاده سازی خدمات یک طرف ثالث 

دیریت را امضا نموده اند که مهای اجرائی  فرمان ،عالوه بر این قوانین، بسیاری از روسای جمهور(. را ببینید این کتاب

تهای دولت فدرال پشتیبانی ر فعالیدیگ.عملی خوبی دربخش دولتی به پیش برده استکسب و کار انرژی را به عنوان

نشان می دهند که چگونه  ارایه تعدادی مثال. رای حفاظت از انرژی فراهم میکندارزشمندی را از بخش خصوصی ب

 :ژی کمک می کنند و امکاناتی را برای آن فراهم آورده انده صنعت مدیریت انرها ب این تالش

  وزارت انرژی(DOE)  در این راستا، این وزارتخانه به . را برای منافع انرژی کشور بازی می کند پدرنقش

این حوزه وسیع . ها می پردازد ها و خط مشی بینی تمام جنبه های انرژی، از منابع تا عادات مصرفی، پیش

 .های بسیار متنوعی در آن با اهداف خاص خودشان ایجاد شده اند ماناست، و دپارت

  مدیریت اطالعات انرژی(EIA)آماری را  ، به عنوان بخشی از وزارت انرژی، مجموعه وسیعی از داده های

برای کسب و کارهای مختلف  (kBtu/SF-yr)از جمله ارقام شدت معمول مصرف انرژی  فراهم می آورد،

ادیر مصارف در بخش های مختلف با مقادیر متوسط ملی ، به عنوان یک تست تشخیصی وبا مقایسه مق .

  . ساده نشان می دهد که درکجاها پتانسیل صرفه جویی انرژی وجود دارد

 Energy Star® تحت نظارت EPA  این . مشارکت بخش خصوصی ایجاد شده استو وزارت انرژی با

 رییگ فرایند تصمیمعاملی اثرگذار در مصرف انرژی به عنوان  ل برقی به تبدیل شدنبرنامه برندینگ وسای



همچنین پیاده سازی  .، و یک تغیر شکل بازار، کمک کرده استبرای خرید کاالیی خاص مصرف کننده

برای مالکان ساختمانی  Energy Starسیستم درجه بندی ساختمان آنها یک پالک دیواری را با لوگوی 

انرژی ، می  نسبت به باال بردن سطح حفاظت ازن دهنده تعهد مالک ساختمان نشاآورد که می  به ارمغان 

 .باشد

 تجدیدپذیر  های دفتر راندمان انرژی و انرژی(EERE)  آن طور که از زیرمجموعه وزارت انرژی است و

مطالعات موردی را برای که  (EE)بخش راندمان انرژی  :است دارای دو تمرکز اصلی عنوان آن برمی آید، 

این . که صرفه جویی در انرژی می تواند یک سرمایه گذاری مناسب باشد منتشر می کند نشان دادن این

مشاوره به مجریان صنعتی  رای ارایهرا ب ها تکنولوژی ها درباره بخش همچنین مجموعه ای از راهنمایی

د ارزیابی قرار می دهد و های در حال ظهور را مور فناوریهم  (RE)تجدیدپذیر  های انرژیبخش . کندتولید می

 .انجام می دهد ،ها برای تسریع استفاده از آن، راکه خوش آتیه به نظر می رسند تامین مالی پروژه هایی

 ولی در مجموع به عنوان یک منفعت ملی در نظر گرفته شده  ها بی هزینه نیستند هیچ یک از این تالش

 .برق به شمار می رود انرژی موضوعی فراتر از صورتحساب ماهانه شرکت. اند

-گذاری فدرال، برای فراهم آوردن امکان مقررات زدایی به اجرا در آمدند که این موضوع زمینهچندین اقدام قانون

زدایی در زمینه ها به سمت مقرراتبرخی از ایالت. ساز تغییری بنیادین در نحوه خرید و فروش انرژی به شمار می رود

چشم انداز . ها دست یافته اند ولی این اقدامات اثرات جانبی هم به دنبال داشته استفقیتبرق رفته اند و به برخی مو

مقررات زدایی از برق و زیرساخت شبکه مشترک سبب شد تا شرکت های تامین برق نگاه تجاری شان به سهم شان 

م با ریسک برای شرکتهای منفرد سرمایه گذاری در توسعه یا ارتقا این زیرساخت به کاری توا. از شبکه را تغییر دهند

که اکنون )یک شرکت تجاری انرژی . تبدیل شده بود و خیلی از آنها یک رویکرد صبر و انتظار را در پیش گرفته بودند

قیمت گذاری را در محیط مقررات زدایی شده کسب و کار برق دستکاری کرد و این ( معروف و شناخته شده است

برای کسب مجدد اطمینان مصرف کنندگان، ممکن . الت ها و مصرف کنندگان شدرویداد سبب مکث بسیاری از ای

مالحظات دیگری که درباره . است درجه باالتری از اشتراک گذاری زیرساخت حیاتی شبکه آمریکا  ضروری باشد

در  حتی. سیستم زیرساخت شبکه برق آمریکا مطرح می باشد، آسیب پذیری آن در قبال خرابی و تروریسم میباشد

رابطه با تکان های ناگهانی که مقررات زدایی از برق در ابتدا آزمود، برخی از ایالت ها اکنون مقررات زدایی شده اند و 

 . مقررات زدایی از برق در سطحی وسیع تر همچنان مفهومی جذاب به شمار می رود

 

 

 

 



 مرتبط با صنعت انرژیبرخی از قوانین کلیدی فدرال . 1-1جدول 

 انجام شده اتاقدام ره زمانیدو قانون

قانون خط 
مشی 

طبیعی گاز

NGPA 

1800 

مربوط به تولید گاز  (FERC)دریافت اختیارات کمیسیون مقررات انرژی فدرال  -
 .طبیعی بین ایالتی و همچنین درون ایالتی

 .تنظیم سقف قیمت سرچاهی بر اساس طبقه بندی -
گاز برای مشتریان صنعتی که برقراری قوانین برای تخصیص هزینه های مشخص  -

 .از خدمات شرکتهای خط لوله بین ایالتی بهره مندند
محدودیتهایی را برای محدوده های فروش بخشهای مواد اولیه اولویت باالی  -

مربوط به NGPA 1یک تاریخ کلیدی در . )کشاورزی و صنعتی در نظر می گیرد
 .(جدیدترین گاز برداشته شدند ، زمانی که سقف قیمتها بر رویمی باشد 1801ژانویه 

قانون ملی 
خط مشی 
حفاظت 
انرژی 

NECPA 

1800 

انرژی در ایاالت متحده تا رشد تقاضا برای  قوانین تجارت بین ایالتی را ارایه نمود -
شور و جاهای دیگر، بدون و منابع انرژی تجدیدناپذیر تولیدی در این ک کاهش یابد

 .ند، حفاظت شوندرشد اقتصادی سودم مشکل برای ایجاد
 .تشویق به حفاظت از انرژی در مناطق مسکونی -
تشویق برنامه های حفاظت از انرژی برای مدارس، بیمارستانها، ساختمانهای تحت  -

 .های عمومی مالکیت واحدهای دولتهای محلی و موسسات مراقبت
 .بهبود راندمان انرژی محصوالت و فرایندهای معین -
 .ژی در سطح فدرال و معیارهای مضاعف مرتبط با انرژیارائه ابتکارات انر -

قانون خط 
 مشی انرژی

EPAct-
2005 

5771 

مالیاتی برای معیارهای راندمان و تجدیدپذیری و همچنین برای  ارایه ابتکارهای -
 .های شبکه انتقال برق سرمایه گذاریها در سیستم

 . تکنولوژی زغال سنگبرای ایجاد تامین مالی  -
راندمان بهتر از آنچه توسط % 17به دستیابی به  فدرال جدید سازی تاسیسات ملزم -

ASHRAE 90.1  (.بهتر از سطوح کد انرژی)الزامی شده است 
 . پایه ریزی مقادیر مصرف انرژی تجدیدپذیر -

قانون 
استقالل و 
 امنیت انرژی

EISA-
2007 

5770 

 .ها هایی برای توسعه باتری ارائه وام -
 .های زیستی ید بر سوختافزایش تاک -
 .ایجاد معیارهایی برای توقف تدریجی استفاده از چراغهای رشته ای -
 .سال برای پروژه های تاسیسات فدرال 07چرخه عمر بسط داده شده به  دوره های هزینه -
های مالی به منظور شناسایی گزینه های مناسب برای کاهش انتشار  ارائه کمک -

 .آن ها الی بندیگازهای گلخانه ای و تو
برای  تعیین مبناهاییبا  های فدرال برای ساختمانانرژی افزایش اهداف راندمان  -

 .  سوختهای فسیلیاز انرژی گذار از استفاده 



با توسعه نیازهای کسب و کارهای بخش خصوصی و دولت فدرال به برنامه های مدیریت انرژی، فرصت هایی 

، ارایه دهندگان صرفه جویی های مشترک، پیمانکاران عملکردی و دیگر (یشرکتهای خدمات انرژ)ها ESCOبرای 

اقتصادی، سرمایه و نظارتی را برای /این گروهها ممیزی انرژی، تحلیل های انرژی. سازمانهای مشابه ایجاد می شوند

های آن کمک به سازمانهای دیگر به منظور کاهش مصرف انرژی شان فراهم می آورند و بدین طریق از هزینه 

با تضمین و اشتراک گذاری صرفه جویی های حاصل از بهبود راندمان انرژی . سازمان برای خدمات انرژی می کاهند

 .و بهبود بهره وری، هر دو گروه سود برده و پیشرفت می کنند

 های جدیدی که خوش آتیه به نظر  تکنولوژی. یکی از مولفه های صنعت مدیریت انرژی است بازار تغییرشکل

ساختمانهای . قیمت هستند و حجم فروش محدود گران R&Dمی رسند در ابتدا به دلیل لحاظ شدن هزینه های 

. فدرال و ایالتی و ناوگان خودرویی نمونه هایی از گذار تکنولوژی از مرحله کاغذی به واقعیت به شمار می روند

ه تکنولوژی جدید می توان یدن به گذار ببرای کمک به شتاب بخشهای مختلف اختصاص حمایت و یارانه  مکانیسم

. اشاره کرد  ها و تخفیف های ایالتی و فدرال های مالیاتی، بورسیه های تحقیقاتی، مشوق مشوق به اختصاص دادن

سنجیده  ،با سرعتی بیشتر از محرکه های استاندارد بازار ها در قبال مزایای رواج یافتن محصوالت هزینه این مشوق

 . دمی شو

موضوع را با برررسی  این. راندمان انرژی بازار خوبی دارد و در سطح جهانی در حال رشد استش افزای

 : مواردمختلفی میتوان نتیجه گیری کرد 

  تعداد فزاینده فصولAEE بین المللی 

  قوانین، استانداردها و مقررات راندمان انرژی در اروپا و آسیا 

  استانداردISO برای راندمان انرژی 

 انی بازار رشد جهESCO ها  

 

 های تخصصی که در زمینه انرژی اقدام نموده اندانجمن

با وجود تالشی . لیست ذیل در صدد است تا سازمانهای متعددی را نشان دهد که در زمینه انرژی دخیل می باشند 

ی که نام آن ذکر نشده رو مراتب عذرخواهی خود را به هر سازمان کامل نخواهد بود و از این این فهرست که داشته ایم،

جوامع  ی صنعتی هستند، در حالی که برخی دیگرهای تجارگروه برخی از اعضای این لیست. است اعالم می کنیم

 . کنندکش میهای مشارکتی را پیشتخصصی هستند که به متخصصان انرژی عضویت و فرصت

شان گنجانده هایا انرژی را در ماموریتهای مهندسی عمده اکنون یک سازمان فرعی انرژی دارند ی بیشتر انجمن

 :نمونه های آنها عبارتند از. اند

  انجمن مهندسان انرژی(AEE) 



  انستیتو معماران آمریکا(AlA) 

   جامعه مهندسان مکانیک آمریکا(ASME) 

  انجمن مهندسان گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع(ASHRAE) 

  جامعه مهندسان روشنایی آمریکای شمالی(IESNA) 

  انستیتو مهندسان برق و الکترونیک(IEEE) 

 

 :برموضوع انرژی هم متمرکز می باشند ، عبارتند ازهای تولیدی و تجاری که گروه

  انجمن ملی تولیدکنندگان برق(NEMA) 

 و تهویه مطبوع گرمایش و سرمایش  انستیتو(AHRI که با ادغام ،ARI  وGAMA شکل گرفت) 

  انجمن گاز آمریکا(AGA) 

 برق ادیسون  انستیتو(EEI) 

  انستیتو تحقیقات توان الکتریکی(EPRI) 

  انجمن تولیدکنندگان عایق آمریکای شمالی(NAIMA) 

 

های تجدیدپذیر و تامین مالی  های مرتبط با خط مشی انرژی، تامین انرژی، حفاظت از انرژی، انرژی انجمن

 :شامل این موارد می باشند انرژی

  انجمن انرژی باد آمریکا(AWEA) 

  انجمن انرژی منطقه بین الملل(IDEA) 

  جامعه انرژی خورشیدی آمریکا(ASES)  

  انجمن متخصصان خدمات انرژی(AESP) 

  کنسرسیوم پمپ حرارتی زمین گرمایی(GHPC) 

  انجمن پمپ حرارتی منبع زمین بین الملل(IGSHPA) 

  انجمن ملی مسئوالن رسمی انرژی ایالتی(NASEO) 

 یی انرژی اتحادیه جهانی تمرکززدا(WADE) 

 آمریکا  انجمن تولید هم زمان توان و حرارت(USCHPA) 

  اتحادیه صرفه جویی در انرژی(ASE) 

 آمریکا  شورای اقتصاد انرژی کارای(ACEEE) 



  شورای مقامات رسمی ساختمان آمریکا(CABO) 

 لکان ساختمانی انجمن مدیران و ما(BOMA) 

  انجمن تحقیقات انرژی بیوماس(BERA) 

  ساختمان سبز شورای(USGBC) 

 

 هاهایی است که خواهان دیدن پیشرفت گمشده بین گروهها اغلب حلقه ی  سنجش هزینه ها و صرفه جویی

اعداد دارند؛ متخصصان  نهایی که برای اتخاذ تصمیمات مالی نیاز به دیدبرای گروههستند و  درزمینه مصارف انرژی

کسب و کار مشتری نیز ضروری  در زمینه اطالعاتی دانستن. کننده می ی هر روز این سرویس اساسی را ارایانرژ

که ذاتا در برابر پیشنهادهای اصالحی در زمینه انرژی ی ازکسب و کارهای است، به ویژه در زمان مواجهه با بخش

دول ج. می تواند مفید واقع شودهم ه ولی گاهی یک چشم انداز تاز مشتری همیشه انتخاب می کند،. مقاومت می کنند

 .را ببینید 2-1

الزاماتی برای اجاره به شرط تملیک کردن  برد این تغییرات، آژانس های فدرالبه منظور کمک به پیش :یادداشت

 Energyبا سطوح و فضای ساختمان خصوصی دارند که دربرگیرنده مصرف انرژی است که مشخص شده است 

Star تطبیق دارد... 

افزون بر . رها و بارها اثبات نموده اند که مدیریت انرژی مقرون به صرفه استدر تمام این مدت، مدیران انرژی با

در  موضوع این حیاتی می باشد و اهمیت رفاه محیطی و بهره وری اقتصادیاین، مدیریت انرژی برای امنیت ملی، 

 .بخش بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت

 

 ارزش مدیریت انرژی    1.2

برخورداری از قدرت . و دولتی تحت فشارهای عمده اقتصادی و محیطی هستندهای تجاری، صنعتی  سازمان

 ، محیطی فزاینده برای کاستن از آلودگی آب و هوازیست رقابت اقتصادی در بازار جهانی و تحقق استانداردهای 

 ها ی تمام سازمانتر تصمیمات سرمایه گذاری هزینه سرمایه و هزینه عملیاتی اخیر برانیروهای محرکه عمده ای در بیش

در  حفظ بقاها برای تحقق این اهداف حساس برای  مدیریت انرژی ابزاری مهم برای کمک به سازمان. بوده است

 . بوده است ،در بلندمدت یابی به موفقیتدستکوتاه مدت و 

 



 پتانسیل صرفه جویی در انرژی آزادسازی های خالقانه برایونه هایی از روشنم. 1-2جدول 

 پیشنهادات عانوم 

فضاهای 

ساختمانی اجاره 

به شرط تملیک 

 داده شده

مستاجران دارای منافع اندکی در اتخاذ 

های  بهبودهای سرمایه گذاری برای سیستم

ساختمانی هستند چرا که این ساختمان آنها 

نیست؛ مالکان تا زمانی که می توانند هزینه 

های شرکت برق را منتقل کنند مشوق 

حات در راندمان خواهند اندکی برای اصال

 داشت

های  بخشی از هزینه و بخشی از صرفه جویی

ره به شرط تملیک رخ اجا  دورهاین که در طی را

و اجازه دهید که  خواهند داد، شناسایی کنید

سرمایه گذاری مستاجر خود را در دوره اجاره به 

 شرط تملیک به اثبات برساند

روژه بر صرفه جویی استفاده از هزینه کلی پ تعویض نرمال 

در انرژی فشار وارد می کند، و بازپرداختهای 

 بسیار طوالنی را به دنبال دارد

در صورتی که ارزش قدیمی، عمده یا تمام 

تجهیزات مورد استفاده قرار گرفته باشد و به 

. زودی به طریقی نیاز به تجهیزات جدیدی باشد

صرفه جوییهای انرژی را در قبال ارزش باقیمانده 

، به عالوه هرگونه (تعویض زودهنگام)دارایی 

هزینه ارتقاء برای استفاده از تجهیزات دارای 

 .راندمان بیشتر ارزیابی نمائید

خرید و فروش 

 ها ساختمان

افق کوتاه کسب و کار موجب عدم ابراز 

 اصالحات انرژی می شود  انجام عالقه به

 ،ارزش ساختمان وقتی هزینه عملیات کاهش یابد

 د می یابدبهبو

 هزینه استفاده از برق درجریان تاسیساتی که تخصیص هزینه

تمایلی به توجه به  قرارنمیگیرند،شان 

 بهبودها نخواهند داشت

ها و  هزینه ها و پاسخگویی را به ساختمان

 .ها تخصیص دهید دپارتمان

 

 

 11تا  1: فعالیتهای کم هزینه سال اول یا دوم % 

  17تا  11: ابل توجه، سه تا پنج سالهزینه متوسط، تالش ق% 

  17تا  17: پتانسیل بلندمدت، هزینه باالتر، مهندسی بیشتر% 

 

 مدیریت انرژیبه اجرا درآوردن از طریق های امکان پذیر  صرفه جوییانواع . 1-1شکل 



 

 :د خواهند بود ، شامل این موارد هستنها مواجه  ها با آن که سازمانمسایل و موضوعات مختلفی 

 کاهش یابی به کیفیت شرایط محیطی بهتر که عمدتا مربوط به مواردی هم چون دست تحقق استانداردهای

 .های اسیدی می شود باران گرمایش جهانی و کاستن از میزان

کاهش مصرف انرژی مستقیما باعث کاهش انتشار . مدیریت انرژی به بهبود کیفیت محیطی کمک می کند

. است به عنوان مثال متهم اصلی گرم ترشدن جهان دی اکسید کربن. ی شوددر نیروگاه مآالینده های باالدستی 

توان کشور، بخش عمده تولید با ترکیب فعلی منابع : شیمی دشوار نیست، ولی ریاضی حتی آسانتر است

 11ا و توسط تجهیزاتی تولید می شود که راندمان تقریب های فسیلی حاصل می گردد ما از سوخت الکتریسیته

سوختن هر پوند زغال سنگ، گاز طبیعی، یا نفت کوره مقدار قابل انتظاری از دی اکسید کربن را . درصدی دارند

حفاظت از انرژی می تواند  رو از این. را داردCOتولید می کند، که زغال سنگ در میان این سه بیشترین تولید 

همین واقعیت برای دیگر آالینده های  بن شود ومانند دی اکسید کرای تولید آالینده مستقیما موجب کاهش 

 آالینده هایی کاهشدرجهت های مدیریت انرژی یک روش موثر  و تالش هم صحت داردمرتبط با احتراق سوخت 

 .د، جیوه و ذرات معلق می باشSOx ،NOx ،CO2 هم چون

کمتر انرژی موجب مصرف : محیطی صنعت مدیریت انرژی را به راحتی می توان یافتزیست  مزایای دیگر

 .متعاقب آن می شود های آالیندگیکاهش نفتی و  ازمنابعکمتر استفاده

ها در نیروگاهها و تخلیه آب خنک کننده می  آلودگی حرارتی و آالیندگیکاستن از مصرف کمتر انرژی سبب 

لی وخت فسیبر طول عمر منابع سمصرف کمتر انرژی ظرفیت زیرساخت توزیع انرژی را توسعه می دهد و . شود

ولی جمعبندی کلی این  این فهرست می تواند ادامه داشته باشد و مواردبسیاردیگری راهم دربربگیرد. می افزاید

مدیریت با افزایش تاکید بر تاثیرگذاری . محیطی کمک می کندزیست است که مدیریت انرژی به بهبود کیفیت 

منافع مالی و کاهش آالیندگی های در سنجش محیطی، مدیر انرژی نقشی حیاتی انرژی برجنبه های زیست 

 زیست مجیطی پروژه ها ایفا می نماید و ارتباط بین این موارد را با هزینه های پیاده سازی پروژه ها را برقرار 

ارایه شده از سوی انتخاب نحوه پیشبرد امور بر عهده مشتری خواهد ماند؛ با این حال، پیشنهادهای  .می سازد

می آورد کسب و کار فراهم  اطالعات ورودی ضروری را برای تصمیمات کلیدیواجد صالحیت یک مدیر انرژی 

 . تبدیل می شوددر کسب و کار پیمان ارزشمند به یک هم "مدیر انرژی واجدصالحیت"بدین طریق  و

بهبود و  بین توسعه پایدار متمرکز هستند، مدیر انرژی می تواند از طریق ارتباط موضوع که بر برای تاسیساتی

کاهش مصرف انرژی درتاسیسات و کاهش تولید کربن و دیگر آالینده ها درنتیجه این کاهش مصرف، موثر واقع 

برآورد میزان . شان فراهم بیاوردهای به منظور دستیابی به هدف انبرای مشتریرا  راهکارهایی و مسیر و شود



توانند ازسوی مدیرانرژی به مشتری ارایه شوند و  کاهش تولید کربن ، اولویت بندی راهکارها و دیگر موراد می

 .زمینه ای فراهم سازند که ایده های ارایه شده به راهکارهایی اجرایی درجهت مدیریت انرژی تبدیل گردند

 اهش هزینه تولید یا نیازمند کدر بازار جهانی  –یا تداوم این قدرت  –یابی به قدرت رقابت اقتصادی دست

می زمان تحویل ازلحاظ کیفیت و  اننیازهای مشتری درصنایع و برآورده ساختن رژیان خدمات، کاهش شدت

 .باشد

. دنمی باش یابیمدیریت انرژی قابل دستاز طریق  ی آنهای قابل توجه در انرژی و هزینه ها صرفه جویی

نند مطابق با نمایه می توا( کارخانجات تولیدی، مدارس، بیمارستانها، ساختمانهای اداری و غیره)بیشتر تاسیسات 

از طریق  هم های بیشتری حتی صرفه جویی. در هزینه ها صرفه جویی نمایند 1-1نشان داده شده در شکل 

بخشی از کسب پشتیبانی برای پروژه های انرژی به پاسخگویی برای . برخی از برنامه ها محقق شده است

نمی توانید  راکه نمی توانید بسنجید،چیزی  ید کهبه خاطر داشته باش .دستیابی به موفقیت پروژه مربوط می شود

 نامه مدیریت انرژی را شکل می دهدشعاری است که یکی از مولفه های اساسی هر بر این. مدیریت کنید

های سریع قابل تحقق  و بازپرداخت باال  سرمایه گذاری های قابل توجهی با بازدهی اغلب صرفه جویی 

 راچشمگیری واقعی دستیابی به مزیت های  ایجاد نماید و ن سود و زیان تفاوتژی می تواند بیمدیریت انر. است

 .برای اکثرسازمان ها میسرسازد

. مایدشان کمک می نهای و افزایش کیفیت محصول و سرویس ها در بهبود بهره وری مدیریت انرژی به شرکت

 یندهای تولیدی جدید و استفاده از تکنولوژی هایفرااد و راندمان باال، موبا های  فناوری این کار از طریق به کارگیری

ی انرژی دارای تاثیر قابل صرفه جویی در هزینه ها. انجام می شود، در تجهیزات و مواد برای کسب و کار و صنعت  نو

بیشتر  تاثیر هر چه سهم هزینه انرژی در هزینه کلی کسب و کارو این مالحظه ای بر حد سودآوری کمپانی می باشد 

توجه  دقت کنید و 1-5  شکلبرای درک بهتر این موضوع به   .بیشتر مشخص می گردد ،شیه سود کمتر باشدو حا

عملیاتی بوده و حاشیه سود خالص  های کل هزینه% 0 درمورد ارایه شده دراین شکل ، هزینه انرژیداشته باشید که 

 .کرد تجربه خواهدرا % 1.0 تا 1یک افزایش سود از  ای مصرف انرژی%57می باشد که دراثرکاهش % 1

 

 درنظرگرفتن چشم انداز وسیع

متخصصان انرژی که به خوبی آموزش دیده باشند می توانند با درنظرگرفتن چشم اندازوسیع آینده، ارزش افزوده 

یک ساختمان تجاری را در نظر بگیرید که قرار است چراغهای آن تعویض . را برای مشتریان خود به ارمغان بیاورند

اولین پاسخی که به ذهن می رسد می تواند تعویض یک به یک آنها باشد و این راهکار در واقع صرفه جویی . دشو

با این حال می توانیم اندکی مکث کنیم و موضوع را مورد بررسی بیشتری . قابل پیش بینی را به دنبال خواهد داشت

متداول  SFاحی شده باشد که دو برابر روشنایی به ازا هراگر به عنوان مثال ساختمان پروژه در دوره ای طر. قرار دهیم



بوده است ، طراحی مجدد سیستم روشنایی منطبق با استانداردهای کنونی روشنایی می تواند صرفه جویی هایی را به 

تر دنبال داشته باشد که به طرز فاحشی فراتر ازصرفه جویی های حاصل ازاستفاده از تجهیزات روشنایی باراندمان باال

به عنوان مثالی دیگر تقویت شیرآالت، مانند سردوشیها، می تواند صرفه جویی های بیشتری را نسبت به پیاده . هستند

سازی به تنهایی راهکاراستفاده از یک آبگرمکن راندمان باال به ارمغان بیاورد و البته پیاده سازی هر دوی این راهکارها 

ارزیابی مجموعه ای از فرایندهای تولیدی برای شناسایی فرصتهای . داشتبا هم، نتیجه بهتری را در پی خواهند 

قاعده طالیی در صرفه . صرفه جویی در انرژی می تواند اولین گام منطقی پیش از تمرکز و توجه بر تجهیزات باشد

 .با کمترمصرف کردن آغازکنید : جویی انرژی این است 

           
  صرفه جویی در انرژی      % 57 

 جدول ارزش سود بازبینی شده را نشان می دهد

 

 

 حاشیه سود

 اصلی

  درصد هزینه انرژی از کل هزینه عملیاتی

1% 2% .3% 4% 5%. 6% 7% 8% 9%  

1% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.4% 2.6% 2.9% 3.1% 

2% 2.2% 2.4% 2.6% 2.8% 3.0% 32% 3.4% 3.7% 3.9% 4.1% 

3% 3.2% 3.4% 3.6% 3.8% 4.0% 4.3% 4.5% 4.7% 4.9% 5.1% 

5% 5.2% 5.4% 5.6% 5.8% 6.1% 6.3% 6.5% 6.7% 6.9% 7.1% 

10% 10.2% 10.4% 10.7% 10.9% 11.1% 11.3% 11.6% 11.8% 12.0% 12.2% 

20% 20.2% 20.5% 20.7% 21.0% 21.2% 21.5% 21.7% 22.0% 22.2% 22.4% 

30% 30.3% 30.53 30.83 31.0% 31.33 31.63 31.83 32.13 32.43 32.7% 

 

 سوداثرات میزان صرفه جویی درمصرف انرژی برمقدار. 1-2شکل 

 

 ،هم می باشد تجدیدپذیر های استفاده از انرژی حفاظت از انرژی تعدیل نیاز به افزایش ظرفیت تولید، که شامل

ر باید از میزان باو غیره،  PVبه جای افزایش سایز ژنراتور، پانل  شه این واقعیت برقرار است کهتقریبا همی. موثر است

 . کاهش یابدطریق روش های صرفه جویی درمصرف انرژی ،

کنترل کارکردهای انرژی به عنوان یک هزینه قابل کنترل مستقیم به جای یک هزینه باالسری  یدیک اصل مف

با را مقایسه مستقیم هزینه انرژی ازهزینه های یک آیتم تولید شده ، پیگیری هزینه انرژی به عنوان یک مولفه . است

در . رویکردهای مدیریتی به شکلی متفاوت بر انرژی متمرکز خواهند بود ممکن می سازد و با این دیدگاه اجزادیگر 



در صورتی که شرایط هوای درون ساختمان با هزینه انرژی معادل قرار داده شود، رویکرد مدیریتی تغییر  ها ساختمان

 ها نسبت به آن افزایش خواهد یافت زینه قابل کنترل است، آگاهیوقتی این باور ایجاد شود که انرژی یک ه. می یابد

ر انرژی دارای نقش مهمی در آموزش مدی رو از این. های جدیدی برای یافتن بهبودها وجود خواهد داشت و مشوق

 .باشد مشتریان

وقتی توسط . هیمولی قرار نیست که ما به عنوان مدیران انرژی دنیا را نجات د کن است وسوسه شویمبا اینکه مم

 ورییابی به سود و     بهرههدف دست ، هدف او به هدف ما تبدیل می شود و معموالاینیک مشتری استخدام شدیم

. را فراهم می آورداست که امکان فعالیت و پیشرفت یک کسب و کار مصرف انرژی صرفا یک ابزار . است بیشتر

انرژی به شیوه ای شفاف برای فرایندهای موجود یا مصرف  ها دریابی به صرفه جوییآن دست یمعموال استثنا

 مهارت و تجربه کافی ،مشتری برای انتخاب یک متخصص انرژی برای یک کار یابی به سهولت است و یک معیاردست

ز یک مدیر انرژی موفق ضرورتا در بسیاری ا رو از این. در فرایند خواهد بود جدید لاو به منظور اجتناب از ایجاد مسای

با اینکه . و برای کار گروهی و ارتباط با دیگر متخصصان خردمندانه عمل خواهد نمود کندمهارت پیدا میزمینه ها 

زمان آالینده ها را کاهش داده و طول  در انرژی هم د بیابیم که معیارهای صرفه جوییممکن است این را جالب و مفی

ولی واقعیت برای بیشتر مشتریان این است که حفاظت از انرژی  پذیر را افزایش می دهند،ناعمر منابع انرژی تجدید

بخشی  این قانون تعادل. سودآوری نتایجی به همراه داشته باشد ری معقوالنه خواهد بود که ازنظروقتی از نظر تجا

ش به و یافتن مورد تجاری برای پروژه های انرژی خود رای مدیر انرژی می باشدب ها یک چالش دایمی دقیق اولویت

 .می باشدو مهم تنهایی یک مهارت ویژه 

کنند، گیری می تصمیم ید یا استفاده از تکنولوژی های جدیدبرای خرید تجهیزات جد اغلب زمانی که سازمان ها

ش با این حال ترکیب افزایش بهره وری، افزای. نمی باشده جویی در انرژی عامل اثرگذار اصلی درتصمیم گیری صرف

و سازمانها به منظور پیاده سازی  انرژی مشوقی قوی برای و کاهش هزینه های نده های محیطیکیفیت، کاهش آالی

 . های جدید فراهم می آورد این تکنولوژیاستفاده از 

ها به آن توجه  سازمانکه بسیاری از کسب و کارها و ست ا یکی دیگر از مواردی (TQM) مدیریت کیفی جامع

و کنترل هزینه انرژی باید در  شده برای کاربری یک تاسیسات است کرد تلفیقیک روی TQM. ویژه نشان داده اند

که کارکنان خط مقدم باید از اختیار انجام تغییرات و  مبتنی بر این اصل می باشد TQM. گنجانده شود TQMبرنامه 

آموزش مدیریت انرژی اگر کارکنان . ترین سطح عملیاتی یک تاسیسات برخوردار باشند اتخاذ دیگر تصمیمات در پایین

 .ببینند، می توانند تصمیمات و توصیه های آگاهانه ای درباره هزینه های عملیاتی انرژی داشته باشند

  انرژی کهکننده  تامینمنابع حفظ: 

o  و بدون وقفه قابل توجه قابل دسترس هستند 

o به قیمتی که دارای نوسانات خیلی سریع و بیش ازحد نمی باشد، در دسترس هستند. 



، 1808در جریان بحران بهای نفت در سال . آمریکا بر نفت وارداتی کمک می کند مدیریت انرژی به کاهش اتکا

از نفت % 17باز هم ایاالت متحده ، 1881در سال . را وارد می کرد خود از کل نفت مصرفی% 17ایاالت متحده تقریبا 

ه های نفتی مصرفی در ایاالت متحده از کشورهای فراورد% 10حدود  5770در سال . را وارد می کرد مصرفی خودش

افزایش قابل توجه تقاضای نفت از سوی کشورهای در حال توسعه بهای نفت خام را به  (11).خارجی وارد می شدند

قابل یک تحریم نفتی و اختالالت دیگر در عرضه مدیگر در رو ایاالت متحده بار  از این. ش سوق دادا رکورد قیمت

 .باشدمی تواند دارای توازن و تعادل تجاری به مراتب بهتری اگر آمریکا نفت کمتری وارد کند . ده استآسیب پذیر ش

 کمک به حل دیگر مالحظات ملی که شامل این موارد می شود: 

o نیاز به ایجاد مشاغل جدید 

o نیاز به بهبود توازن تجاری از طریق کاهش هزینه های انرژی وارداتی 

o بالقوه در تامین انرژیوقفه رات سازی اث نیاز به حداقل 

. قابل تحقق نیست ،انرژیبخش بدون داشتن یک اقتصادکارا ازلحاظ  این مالحظات به شکلی رضایتهیچ یک از

 .بازی می کند قشی کلیدی را در کمک به حرکت به سوی چنین اقتصادی،مدیریت انرژی ن

 

 تاسیسات/مدیر انرژی ساختمان -      مدیر انرژی کارخانه                                   -

 تحلیلگر انرژی تاسیسات -                                      ممیز انرژی تاسیسات -

 تحلیلگر انرژی فدرال -گر انرژی آژانس ایالتی                               تحلیل -

 مهندس انرژی مشاور -                                      مدیر انرژی مشاوره ای -

 DSMممیز / مدیر  -

 

 عناوین شغلی معمول مدیریت انرژی. 1-3شکل 

 

 تخصص مدیریت انرژی    1.3

برای افرادی که وظایفی همچون چنین ها و هم های مدیریت انرژی برای افراد در بسیاری از سازمان مهارت

تعمیر و نگهداری را وظایف اقتصادی و تحلیل های  ممیزی انرژی، تاسیسات یا مدیریت ساختمان، تحلیل انرژی و

 های تخصصی دیده اند، استفاده  آموزشکه هایی که از مدیران انرژی  تعداد شرکت. مهم می باشند ،انجام می دهند

 1-1در شکل  مرتبط با مدیریت انرژی ی از عناوین شغلییک لیست جزی. می کنند در حال رشدروزافزون می باشد

 .گر قوت این حرفه استوسعت آن نشان اگرچه این تنها یک لیست جزیی است ولی. ستا ه شدهیارا



های وسیعی  شان خواهد بود، و آنها نیازمند دستیابی به مهارتمدیریت انرژی وظیفه اولیه برای برخی از این افراد

های موجود یا جدید استفاده  هایی که از انرژی تجهیزات و فناوریدر زمینه تحلیل انرژی و همچنین دانشی درباره 

های مدیریت انرژی یک حوزه دیگر در  چون مدیران تعمیر و نگهداری، مهارتبرای دیگران، هم .خواهند بود می کنند

ی هر استفادهرا برای  هندبوک مدیریت انرژینویسندگان این . مجموعه کاملی از وظایف و اهداف مد نظر هستند

 .در آورده اندبه نگارش دوگروه این مخاطبان 

شان مدیریت انرژی است، با  ، معدودی از اعضای هیات علمی ممکن بود بگویند که عالقه اصلی1807در دهه 

این حال امروز بسیاری از اعضای هیات علمی را میتوان یافت که به شکلی برجسته مدیریت انرژی را به عنوان 

ه در کشور وجود داشت که در لیست وزارت انرژی به دانشگا 51، 5771در سال . شان لیست می کنندتخصص اصلی

یقاتی در یا تحقهای دیگری نیز دوره های درسی و اهدانشگ. قرار گرفته بودند (IAC)عنوان مراکز ارزیابی صنعتی 

ها و مجالت حرفه ای  ژورنال امروزه.یکی از مراکز فوق نیستنده می کنند ولی دارای زمینه مدیریت انرژی ارای

 .اختصاصا برای مدیران انرژی منتشر می شوندهم  مختلفی

 تالش. های خودشان را داشته اندفراز و نشیب (DSM)برنامه های مدیریت سمت تقاضای شرکت تامین برق 

شد چرا که  ی پس از آن به طور قابل توجهی کمتربه اوج خود رسید، ول 87و اوائل دهه  07در اواخر دهه  DSMهای 

های  سبب شد تا شرکت[ retail wheeling]خرده فروشی تدریجی برق و حرکت به سمت زدایی شرکت  مقررات

را تا جای ممکن  - DSMبرنامه های هرینه های مربوط به از جمله  –برق تعدادکارکنان و مقدارهزینه های شان 

برای تبدیل شدن  کاروتاه مدت را به عنوان تنها راهبسیاری از شرکتهای تامین برق این کاهش هزینه ک. کاهش دهند

شان می  توان الکتریکی و در نتیجه حفظ مشتریان بزرگ ی دارای توان رقابتی درزمینهبه یک تامین کننده کم هزینه 

هایی که با رشد و  شرکت به عنوان مثال .نیستند یحالت کاهش دارایهای برق  تمام برنامه های شرکتالبته  .دیدند

داکثری را کاهش هایی را ایجاد کنند که دیماند ح افی مواجهند می توانند مشوقهزینه های باالی ظرفیت تولید اض

های  آالیندگی شرکتکاهش میزان زمین،  جهانی کره گرم شدن افزایش سطح اگاهی های ملی نسبت به موضوعبا . دهند

 داد و ستدی درباره آالینده های فته شود یااگر برای انتشار آالینده ها مالیاتی در نظر گر .برق مطمئنا هدف نخست می باشد

نرژی ایجادخواهد شد زیرا این ا وصرفه جویی  برای برنامه های حفاظت یکسب و کار جدید،انجام شود منتشرشده

  . ارتباطی نزدیک با هم دارندکاهش میزان مصرف انرژی و کاستن از میزان تولید آالینده ها 

وجود داشته  ریانتشرکت برق و پشتیبانی مربوطه از مش یها و تخفیف وقتی کاهشی در برنامه های تشویقی

اوره ای خدمات خدمات انرژی توسط شرکتهای تامین تجهیزات و شرکتهای مشهای مربوط به ارایه  کمکباشد،

های مدیریت انرژی  مهارت .اهمیت می یابد رادارند، فنی و مالی ضروریهای سازی کمک  فراهم تواناییکه انرژی 

برای تضمین سازی  های انرژی و فراهم هایی که در کسب و کار شناسایی صرفه جوییاز شرکت  برای آن دسته

 . مهم می باشندها فعالیت می کنند، فوق العاده  صرفه جوییاین نتایج 



مدیریت انرژی توجیه اقتصادی دارد، . آینده مدیریت انرژی فوق العاده نویدبخش است باتوجه به موارد مطرح شده،

و به کاهش وابستگی  تجاری کمک کرده ت را بهبود می بخشد، به کاهش کمبودهای درآمدهایحیط زیسکیفیت م

ازنظر وسعت و اهمیت توسعه چنان  مدیریت انرژی هم ازین پس هم.ه منابع سوختی خارجی یاری می رساندب

  .روزافزونی خواهد یافت

 

 برخی از اصول مطرح برای مدیریت انرژی   1.1

های اولیه این هندبوک  آنچه در این بخش آمده است تکرار ویرایش :نسخه انگلیسی کتاب ستاریادداشت ویرا

ژی انستیتو تحقیقاتی آقای راجر سانت، که در آن زمان مدیر مرکز تولید انر. منتشر شد 1805است که در سال 

برای ویرایش دوم  بخش ینا. آرلینگتون ویرجینیا بود، این بخش را برای نخستین ویرایش نوشتملون در-کارنگی

برخی از اعداد ذکر شده ممکن است اکنون قدری قدیمی شده باشند، ولی اصول آن . ماندباقی بدون تغییر چنان هم

بازی عوض شده، و میدان ! کندن زمان صادق بود امروز هم صدق میجالب اینجاست که آنچه در آ. چنان برقرارند هم

 . آن بالتغییر مانده اندبازی تغییر کرده است؛ ولی اصول 

برخی از آنها از این . وجود دارد دراصول مربوط به مدیریت انرژی هایی همانند تمام اصول کلی، طبقه بندی

 :قرارند

طبیعی هم هست؛ تغییرات این امر منطقی و که  مالی هدف اصلی کسب و کارها هستندل مسای (:1اصل شماره )

برآورده ساختن  برخی از وظایف مدیریت انرژی با با این حال. موضوع است رجسته اینیک نمونه بمصرفی در سوخت 

 :برخی از نمونه های آنها. انجام می شوندی مصرفی هاBtu مقدار مصرف مناسب تر به ازای

  معیارها و گواهینامه های راندمان ساختمان معموال بر حسبkBtu/SF-yr  هستند؛ که معیارهای صنعتی

 .باشندمی

 رژی می توانند به مدت چندین سال پس از یک ممیزی قابل قبول باشند، ولی هزینه ها هر بار محاسبات ان

 های شرکت برق تغییر کند تغییر می یابند که نرخ

 مقایسه چنین ساختمانی با ساختمانی که از . برخی از ساختمانها از گرمایش مقاوم الکتریکی استفاده می کنند

نشان دهند، در حالی که مقایسه "نرمال"را  SFها به ازاء Btuتوانند  گرمایش گازی استفاده می کند می

 . ممکن است این فکر را ذهن متبادر کند که جایی از کار فوق العاده اشکال دارد SFدالر به ازاء 

جایی که بهای  .بینی بهای آتی انرژی است پیشتوانایی  ها برای یک مدیر انرژی، ترین مهارت یکی از مطلوب

البته عکس  به شکلی فراتر از نرخ تورم عمومی افزایش یابد، بازپرداخت سرمایه گذاری کوتاه خواهد شد، ولی انرژی

حتی نادرست بودن درک عمومی از . الگوی بهای انرژی به مرور زمان را نشان می دهد 1-1شکل. آن نیز صادق است

این تالطم در قیمت . نشان داده می شود ،مالیزه شودبه دالر ثابت نر اینکه بهای انرژی همیشه باال خواهد رفت وقتی



گذاری انرژی می تواند در برخی از تصمیمات کسب و کار که به نظر می رسد در تعیین موانع دوره بازپرداخت یا نرخ 

 .بازگشت فوق العاده محافظه کارانه باشند تاثیر بگذارد

صرفه  تحقق ست که هدف مستقیماا انییک استراتژی خوب در زم% 07گر  جلب سنجش (:3اصل شماره )

بیان می  kBtu/SF-yrروشن است که وقتی مقایسه با یک مقدار معیار که بر حسب . ها و پیگیری نتایج باشد جویی

به توانداین موضوع  می . لحاظ شوند SFشود انجام شود، این مقایسه تنها وقتی معتبر می باشد که تمام انرژی و تمام 

 ،هایی به آن اضافه شده است خصوصیات پردیسی که چندین ساختمان داشته و به مرور بخش دموردرعنوان مثال 

دهی کند و بخار تامین  توان الکتریکی در یک ساختمان می تواند به دو ساختمان دیگر سرویس .دچالش برانگیز باش

ای هر تاسیساتی که انتشار بر SFمصرف انرژی به ازاء معیار . برساند شده به ساختمانهای متفاوت دیگر سرویس

 .آالینده ها را گزارش دهد نیز مهم باشد

 
 

 سوابق هزینه انرژی. 1-3جدول 

. 5711، اکتبر EIA، 1807-5778های بهای انرژی برای مصرف کننده بر اساس منبع،  ، تخمین5717مرور انرژی ساالنه : منبع

 .تنظیم شده اند 5778ابت سال آمریکا، با دالر ث BLS CPIمقادیر، با استفاده از ارقام 

 



. بسیار رایج و طبیعی است که در غیاب مسئولیت پذیری عادتها به سمت ولنگاری سوق بیابند (:1اصل شماره )

. کندمی را برجسته مهمی ی ید رک و بی پرده باشد، ولی نکته شا "اگر مجانی است، پس چیز مهمی نیست"عبارت 

هستند که استفاده از مسئولیت پذیری و پاسخگویی  برگیرندهین اصل به این خاطر دردر ا "ها کنترل"رو مفهوم از این

کارموجب افزایش آگاهی نسبت به مواردی مانند موارد زیر این . ربخش اجرایی خواهند بودانرژی و هزینه آن زیر نظ

 : می شود

 مشترک هستند های شرکت برق با کارکنان عملیاتیکه مصرف و صورتحسابکسب اطمینان از این 

 پیگیری مصرف و هزینه انرژی در هر ساختمان یک مجموعه 

 سنجش فرعی مصرف هرواحد 

 سنجش فرعی کارکردهای متمایز در یکی از بخشهای ساختمان، همچون موتورخانه، آشپزخانه، یا دیتاسنتر 

 

ی سازمان های موضوع برای برااین باشد، به عنوان یک کل کشور  وری انرژی فرصتی مهم برایاگر بهره

برای مدیریت چنین رویکردی فرصتی جذاب را  .است مختلف به عنوان اجزای این کل، یک ضرورت اجتناب ناپذیر

سیده تاکنون به باالترین حد خود ر 1801که از سال های مختلف هزینه محصول  به منظور کاهش مولفه انهخالق

 .است، فراهم می سازد

، دستاوردهای مهمی را دراین زمینه به دست آورده اند زیراکه هره مند شده اندها بکسانی که از مزیت این فرصت

، که این تعهد درک شود زمانی.شفاف و قوی ازسوی مدیران ارشد نسبت به این موضوعات وجود داشته است یتعهد

 ان داده و ازهای در دسترس واکنش نش به طور جدی به فرصتی قادر خواهند بود که مدیران در تمام سطوح سازمان

حتی بهترین برنامه های طراحی شده برای مدیریت رهبری، داشتن بدون  .خواهندکردو چنین نیز  آن ها استفاده کنند

پیشنهاد  را چهار اصل اساسیتا  عالوه بر این ها ما مایل هستیم. نبال نخواهند داشتنتایج چندانی به د انرژی هم،

کارایی برنامه های مدیریت انرژی موجود را افزایش داده یا نقطه آغازی برای در صورت استفاده، می توانند  دهیم که

 .  های جدید فراهم بیاورند تالش

آن  Btu کنترل مقدار نه آن و ه شدهه های کارکرد انرژی یا سرویس ارایکنترل هزینعبارت است از  اصل نخست

سازی  فراهمجهت ، انرژی تنها یک ابزار آن واقفند  طور که بسیاری از افراد درگیر دربهره برداری بههمان. نرژیا

 نظرگرفتن استثناهای مربوط به خوراک ورودی تولید محصوالت پتروشیمی، انرژی  با در .سرویس یا مزیت است

 . مستقیم مصرف نمی شود و همیشه به صورت های مفید و قابل کاربرد دیگر تبدیل می گردد طوربه

کامل نباشند ولی اطالعاتی که ازآن ها استخراج می شود مواردی را نمایان می  شاید خیلیداده های موجود  

بودجه مصرف شده دربخش صنعت برای موضوع انرژی  1800به عنوان مثال، در سال : سازد که باعث شگفتی است 

تورهای محرکه موبرای به حرکت در آوردن % 11از آن میزان، . میلیارد دالر بود 11هزینه کلی صنعتی برای انرژی 



لیتیک و الکترو برای مصارف% 0ها، برای گرمایش فرایند% 50، برای خوراک ورودی% 58آالت ، ماشین الکتریکی 

نشان داده شده است ، این موضوع  1-1جدول همانگونه که در . برای تهویه فضاها و روشنایی مصرف شده است% 5

به  انجام می پذیرد آشکار می سازد چون به عنوان مثال Btuتناقض مهمی را با مواردی که درآن ها اندازه گیری 

مالی را به خود اختصاص می دهند از هزینه های % 11 موتورهای محرکه ماشین آالت درحالی کهحرکت در آوردن 

 . داشتخواهند نیاز مصرفی را  Btuاز % 15ولی فقط 

 

 کارکرد
 هزینه دالری

 (حسب میلیارددالربر)
 کل Btuدرصد  درصد هزینه

 12 35 19 موتورهای محرکه ماشین آالت

 35 29 16 مواد اولیه

 23 13 7 بخار فرایندی

 13 7 4 حرارت مستقیم

 13 7 4 حرارت غیرمستقیم

 3 7 4 ییکالکترولیت

 1 1 1 تهویه و روشنایی فضا

 100 100 55 کل
 

 Btu ،1791کارکردهای انرژی صنعتی بر حسب هزینه و . 1-1جدول 

و  1.51، جداول 1808ملون، پیتزبورگ، انتشار -، انتشارات دانشگاه کارنگیهزینه-استراتژی انرژی کمترینپیوست فنی،  :منبع

11.1.5 

 

 به عنوان مثال. اغلب کارخانه ها باید حتی به موارد عملکردی و فرایندها توجه بیشتری هم مبذول داشته شوددر 

. مثال هایی از فرایندهایی هستند که حرارت به آن ها وارد می گرددتقطیر، خشک سازی و بازگرمایش همگی  تبخیر،

دربعضی موارد حتی مفید است که حرارت به محدوده های دمایی مشخص تقسیم گردد و این موضوع امکان 

  .هماهنگ کردن منابع حرارتی را برای استفاده درکاربردهایی که قابلیت استفاده از آن را دارند ، فراهم میسازد

استهالک، تعمیر و نگهداری، نیروی کار و دیگر هزینه های الوه بر هزینه های انرژی مفید است که هزینه های ع

بر هزینه % 17این هزینه ها تا  .فرایند تبدیل و ارایه سرویس انرژی موردنظرهم، درنظرگرفته شونددر  تی اثرگذارعملیا

 . می افزایندمصرفی سوخت 



تفاوت عمده در هزینه . انرژی Btuفقط ست که باید مدیریت و کنترل شود، نه ااین هزینه کل این کارکرده

Btuسنجش بروز خطای ادراکی درزمان استفاده از می تواند ف انرژی تلی مخBtu  1هزینه  1808در نوامبر . شود 

Btu  1الکتریسیته نه برابر Btu ه استزغال سنگ بود . 

بر هزینه تولید تاثیر  هزینه حفظ انعطاف پذیری سوخت می تواند و ها نیز متفاوت می باشند دسترسی پذیری

از . طور که قبال نشان داده شد، افزایش ساالنه بهای گاز طبیعی تقریبا سه برابر الکتریسیته بوده است همان. بگذارد

یر تغییر به ازاء واحد محصول را کنترل می کند ممکن است کامال تاث Btuیک سیستم مدیریت انرژی که  رو این

های عمده در کاربردپذیری هر سوخت را ندیده  جنبه های اقتصادی و دسترسی به منابع جایگزین انرژی و تفاوت

کنترل : ق اصلی مجریان سازمان تطبیق داردای انرژی به مراتب با یکی از عالیکنترل هزینه کل کارکرده. بگیرد

 .هزینه ها

 

ل کارکردهای انرژی به عنوان یک هزینه محصول، نه به عنوان کنترعبارت است از  مدیریت انرژیاصل دوم 

چنان تمام هزینه های انرژی  ها همگونه بسیاری از سازمان جای تعجب است که چ .بخشی از تولید یا باالسری کلی

در یک حساب باالسری ین هزینه کارکردی انرژی را دارند، را بدون مشخص نمودن آن دسته از محصوالتی که بیشتر

در بیشتر موارد، کارکردهای انرژی باید به بخشی از سیستم هزینه استاندارد تبدیل شوند . لی یا تولیدی می گنجانندک

 .تا هر کارکرد را بتوان از جنبه تاثیر ویژه آن بر هزینه تولید ارزیابی نمود

ر جریان تعیین نمود تا هزینه انرژی تئوریک برای تولید یک محصول معین را معموال می توان به صورت دکمینه 

اسب بخاری، دقایق الزم در  51ثانیه های کارکرد موتور . یک هزینه انرژی استاندارد برای آن محصول مشخص گردد

ولتی مورد نیاز برای  1دهی یک قطعه فوالدی برای تولید، یا دقایق الکتریسیته  برای حرارت F°2200یک کوره 

. ای تئوریک قابل تعیین هستند و می توان آنها را با ارقام واقعی مقایسه نمودهاسازی الکترولیتی به صورت کمینه جد

می تواند به عنوان مقادیر ولی این  ، تحقق استاندارد کمینه اغلب دشوار می باشدهمانند تمام کارکردهای هزینه ای

 .یک شاخص میزان فرصت عمل نماید

در پیش گرفت، یکرد محتمل را می توان برای کاهش تغییرات در مقایسه مقادیر واقعی با مقادیر حداقلی، چهار رو

 :که معموال از این قرار هستند

 . یک سیستم کنترل ساعتی یا روزانه را می توان برای حفظ هزینه کارکردی در سطح مطلوب نصب نمود .1

 .تر تغییر داد تر و در دسترس الزامات سوختی را می توان به یک حالت ارزان .5

 . را در متدلوژی فرایند به منظور کاهش نیاز به کارکرد اعمال نمودمی توان تغییری  .1

 .می توان تجهیزات جدیدی را برای کاهش هزینه کارکرد نصب نمود .0



. موجود باشد یابی به هزینه کمینه ممکن با تجهیزات و فرایندهایباید در دستنقطه شروع برای کاهش هزینه ها 

 یخوبکه به ترین مصرف انرژی ممکن در یک موقعیت که کم د نشان دهدل مدیریت می توانهای کنترنصب سیستم

تغییر . تنها در این مقطع است که تغییری در پیکربندی فرایند یا تجهیزات باید لحاظ شود .، چه مقدار استکنترل شده 

حد تجهیزات جدید سازی واقعی هزینه ها تحت سیستم فعلی می تواند به تغییر سایز بیش از تجهیزات پیش از حداقل

  .یا جایگزینی تجهیزات برای کارکردهای غیرضروری شود

 

 از   %07که ازکارکردها %57حدود  – کنترل و سنجش تنها کارکردهای انرژی اصلیعبارت است از  اصل سوم

وال اکثر معم که پیتر دراکر مدتی قبل اعالم نمود چند کارکرد اصلیگونه  همان. را جبران می کند انرژی یهزینه ها

ها بر مواردی که نماینده هزینه های معنادار و اقالم باقیمانده در یک  تمرکز کنترل. هزینه ها را پوشش می دهند

که از بخش در آمریکا تنها یک سنجشگر دارند بسیاری از کارخانجات تولیدی . طبقه بندی کلی هستند مهم می باشد

فارغ از قابل قبول بودن هزینه استاندارد . به کارخانه منتهی می شوند برق از منبع بیرونی تغذیه کننده گاز یااصلی 

ن سیستمی سبب بالاستفاده شدن چنا ،استاندارد مقادیر مشخص شده، ناتوانی در سنجش مصرف واقعی در مقایسه با

که بل کارکردهای اصلی می تواند اطالعات را نه تنها برای سنجش اندازه گیری های جزیی ترمصارف. خواهد شد

جزیی هزینه اندازه گیری های کلی و . م بیاوردفراه تر زمانی کوتاههای بازه همچنین برای کنترل هزینه ها ، حتی در 

یک سیستم  خیص بهبودهای عمده هزینه ها درمصرف کننده های اصلی انرژی درمعموال وابسته به پتانسیل تش

 . دنتولیدی می باش

 

استخراج ن تالش عمده یک برنامه مدیریت انرژی در راستای نصب کنترلها و متمرکز نمودعبارت از  اصل چهارم

را به راحتی می توان دانش کلی را درباره نحوه صرفه جویی مقادیر عمده ای از انرژی . می باشداز آن ها ، نتایج 

ی هایی در چیزی که جای آن خالیست ساختار ضروری برای دستیابی به چنین صرفه جوی. یافتدریک کارخانه ، 

ود تا توسط مدیر یا ناظر خط اول مانیتور ش ویی در انرژی باید به طورمداومهر گام در زمینه صرفه ج. انرژی است

و مشاهدات رفتاری تقریبا همیشه پیش از ثبت کردن مصارف مهم سوخت . تغییرات قابل توجه آن ازنظر دور نماند

ته بسیار مهم است که یک مدیر یا کمی رو از این .ضروری هستند تحقق هرگونه نتیجه خاصی در رابطه با صرفه جویی

. که فقط درباره مدیریت خط مشاوره بدهند ها را بیابند، نه اینگر ی اختیار نصب کنترلانرژی از جانب مدیر ارشد اجرای

گرها ها و کنترل آن مدیران اجرائی که توانسته اند بیشترین کاهش هزینه ها را محقق سازند در واقع کار نصب سیستم

 . را انجام داده اند و صرفا فقط مشاوره های خوب ارایه نکرده اند



پتانسیل کلی قابل توجهی برای افزایش بهره وری انرژی و کاهش هزینه خدمات  هم ذکرشد،گونه که قبال  همان

به . نها آغاز کار استت 1805درصدی یا بیشتر در بهره وری انرژی صنعتی از سال  57بهبودهای . انرژی وجود دارد

  ".تر خواهند بود نتایج بلندمدت به مراتب مهم": شیمیاییصنایع های بزرگ  قول مدیر انرژی یکی از کمپانی

جامعه فیزیک آمریکا  اماکس دقیقا نمی داند که در عمل چقدر می توانیم بهره وری را بهبود بخشیم، هر چند هیچ

خاطر نشان نمود که از نظر تئوریک امکان دستیابی به بهبود  1800ی در سال در مطالعه خود در زمینه حفاظت از انرژ

 ها تما خیلی با اشباع اقتصادی فرصبسیار روشن است که  8.وجود دارد 1805هشت برابری نسبت انرژی به تولید سال 

درصدی کار چندانی  57یا  11آن استدالل رایج که پس از یک بهبود (. را ببینید 17مثال منبع شماره )فاصله داریم 

 و بهره وری انرژی فرصتی فزاینده را فراهم می آورد. نمی توان انجام داد را نباید به عنوان مبنای کار در نظر گرفت

دهند که برای بهره برداری حداکثری از این فرصت در هر سازمان ب اطالعاتی را در اختیار قرار میفصول این کتا

 . ضروری است

 

 (یادداشت ویراستار)و رویدادهای اخیر  تکنولوژی انرژی

برخی از مباحث مرتبط با انرژی به خوبی جاافتاده اند، در حالی که . ها تصویر لحظه ای در زمان هستند کتاب

رخی پذیرفته شده و رواج می یابند و ، بها  از تازه ترین تکنولوژی. به سرعت تغییر می یابندبرخی دیگر از مباحث 

ها و خبرهای  توضیح و ترویج تمام تکنولوژی: معمایی غامض را پیش می کشدموضوع این . نه دیگرتکنولوژی ها

که برخی از آنها رنگ خواهند باخت، و محدود نمودن بحث به صرفا اطالعات اثبات شده و  این نوظهور، با یادآوری

ید نشانگر تغییری برجسته در های جد بسیاری از پیشرفت. مشخص سابقه پیگیری مورد پذیرش وسیع قرار گرفته با

نج سال آینده موجب در پ بعضی دیگر از موارد ممکن است. انرژی ما خواهند بود رفانحوه انجام کسب و کار و مص

 .توام با ریسک هستندهمواره ها  بینی تاریخ همیشه دقیق است ولی پیش .خنده شوند

ض که بیشتر مشتریان تمایلی به اینکه مورد تست قرار با این فر شده تا ترجیح داده این دراین کتابطور کلی، به

با این توضیح، نویسندگان . های اثبات شده تمرکز نماید بگیرند ندارند، محافظه کارانه رفتار کند و بر اصول و راه حل

در ید شما می توان رو از این. ما در زمینه خودشان متخصص هستند و به تکنولوژی آینده دار توجه ویژه ای می کنند

ما احساس . ابیدصنعت را بی جدید نوظهور یا خبرهای های توصیفات مختصری از تکنولوژیالی مطالب این کتاب هالب

وقتی رویدادهای روز و . در زمینه مناسب، در این صنعت جذاب مفید هستند دست کوچکی از این می کنیم که موارد

   .ای قرار دادن آن در یک بخش ویژه و رعایت ایجاز انجام داده ایممان را بر تکنولوژی نوظهور تلفیق می شوند، ما تالش

 

 

 



 بندی جمع

است که همه  موارد محیط زیستی جهانیصنعت مدیریت انرژی بخشی الینفک از کارهای اقتصاد یک کشور و 

نویدبخش بوده و ه به یک میزان برای تازه واردان و کهنه کاران سرد و گرم کشیدصنعت این . در دنیا از آن سهم دارند

متونی مانند مطالعه از طریق پیشرفت حرفه ای و . های جذابی برای متخصصانی که آن را دنبال می کنند دارد فرصت

 . محقق خواهند شدبه شکلی موثر دراین حوزه های جدید  ها و پیشرفت چالشکتاب ، این 

 


