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  چكيده
ريزي براي توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگـي اسـتان    برنامه

ها در قالب تدوين اسناد توسعه اسـتاني ازجملـه مهمتـرين و    
ريزي  مديريت كالن استان و شوراي برنامهترين وظايف  اصلي

كه برنامه ريـزان بـا پيـروي از ايـن      باشد و توسعه هر استان مي
موقعيـت  . برنامه ها به هدايت و تنظيم بهينه منابع مي پردازنـد 

استراتژيك خاص استان هرمزگـان بـه علـت قـرار گـرفتن در      
حوزه خليج فارس و درياي عمان و واقع شدن برميادين نفـت  

گاز و همچنين نقش كليدي اين استان در توليد بـرق اسـتان   و 
هاي جنوبي توجه ويژه اي را در تدوين سـند توسـعه بخـش    
انرژي اين استان بر اساس شاخص هاي توسـعه پايـدار  مـي    

امروزه در سطح جهاني از شاخص هاي توسـعه پايـدار    .طلبد
زيست محيطي براي ارزيابي ميزان توسعه يافتگي يـك كشـور   

استفاده از شاخص هـاي  .منطقه جغرافيايي استفاده مي گردديا 
توسعه پايدار در تدوين اسناد توسعه ملي كشور بـا توجـه بـه    
خصوصيات خاص هر منطقـه در واقـع، بهـره گيـري از يـك      
انديشه جهاني در يك سطح محلي است كه مسيراصلي توسعه 

 در اين مقاله سـعي شـده  . پايدار بر اين اصل استوار شده است
است كه جايگاه  شاخص هاي توسعه پايدار انـرژي در سـند   

. توسعه بخش انرژي استان هرمزگان مورد بررسي قـرار گيـرد  
درمقايسه با افزايش درصد رشد مصـرف   GDPافزايش ميزان 

برق در استان هرمزگان حاكي از رشد صنعتي منطقـه در سـال   
اي ميزان نشر گازهاي گلخانه اي در راسـت .هاي اخير مي باشد

اين رشد صنعتي ازجمله مواردي است كه بايد در تدوين يك 
سند توسعه انرژي  مورد توجه قرار گيرد كه متاسفانه در سـند  
توسعه انرژي استان هرمزگان توجهي به اين امر نه در تحليـل  
وضعيت موجـود و نـه در اهـداف و چشـم انـدازها صـورت       

نفـت  وجود صنايع بزرگـي همچـون پااليشـگاه    . نگرفته است
و بخـار بنـدر    يروگـاه گـاز  يهرمزگـان، ن بندرعباس ،نيروگاه 
ـ تعر همچنـين مان هرمزگـان و يعباس ،كارخانه سـ  ف پـروژه  ي

 بـه منظـور  بـراي ايـن صـنايع      CDMسم توسـعه پـاك  يمكان
دستيابي به اهداف تعيين شده در پروتكل كيوتو مي توانـد در  

ن بند هاي سياست ها و اولويت هاي  سند توسعه انرژي اسـتا 
  . مورد مالحظه قرار گيرد

  
 مقدمه

سـاماندهي  :توسعه پايـدار در بخـش انـرژي عبـارت اسـت از     
فعاليت هاي بخش انرژي به نحوي كه توسعه انساني در كوتاه 

A05106 



 
  هاي توسعه پايدار در سند توسعه انرژي استان هرمزگان شاخص

  

  هفتمين همايش ملي انرژي
  

2 

 

مدت، ميان مدت و بلند مدت در تمامي ابعاد مختلـف تـامين   
بخش انرژي شـامل تمـام فعاليـت هـايي اسـت كـه در       . شود

توليــد، حمــل ونقل،مصــرف و  مراحــل اكتشــاف، اســتخراج،
عدم كـارايي سـامانه هـاي    .صادرات و واردات انجام مي گيرد

انرژي در توليد،توزيع و مصرف ونيز محدوديت هاي موجـود  
در منابع،سرمايه گذاري، مديريت و فن آوري ازعوامـل عمـده   
عدم دست يابي جوامع كنوني به انرژي پايـدار محسـوب مـي    

يهي ايـن امـر وجـود معضـالت     دليل بسيار ساده و بـد . شوند
معضالتي همچون تغيرات جهاني .جهاني زيست محيطي است

آب و هوا، كاهش و يا تخريب اليـه ازن استراتوسـفر، انتقـال    
برون مرزي مواد زايد خطرنـاك، انقـراض گونـه هـا، انفجـار      
جمعيت و فقر، شاخص هاي ناپايداري توسعه به صورت عام 

ايـن  .خـاص ميباشـند   و ناپايداري بخـش انـرژي بـه صـورت    
ناپايداري به حدي است كه انرژي در كنـار اقتصـاد و محـيط    
زيست به مركز نگراني هـا و توجهـات جهـاني تبـديل شـده      

آينده نگري در انرژي يكي از مبـاحثي اسـت كـه بـا     [1] .است
توسعه پايدار و پيوستگي همه جانبه همه كشور هاي جهان به 

بارت ديگر، هيچ كشوري به ع. يكديگر ارتباطي ساختاري دارد
در جهان نمي تواند بدون عنايت بـه كـل جهـان سياسـتي در     

ايـن  .بخش انرژي داشته باشد كـه آن سياسـت را بهينـه بدانـد    
پيونـــد تنگاتنـــگ از ارتبـــاط مســـتقيم انـــرژي بـــا محـــيط 
زيست،گستردگي نفوذ انرژي در اقتصاد و زندگي جهـان و در  

حيط زيسـت بـر   نتيجه جهاني بودن موضوع و سياست هاي م
ــزد ــي خي ــعه پا . [2]م ــاگرچــه توس ــرژي ــتا و  يدار ان در راس

توان مشخصـه   شود ولي مي يمحقق م پايدارچارچوب توسعه 
 يبخـش انـرژ   يدرمحـدوده هـا   يانرژ ياريدپا يبرا ييها

مشخصه بر سه محور اصلي عـدالت   ينقت ادر حقي. برشمرد
. [3]استوار است يورشد اقتصادزيست  طاجتماعي، حفظ محي

 يمرتبط با بخش انرژ يو اقتصاد محيطيست زي يشاخص ها
 يتوسعه در بخش انـرژ  ميزانسنجش  يبرا يدر واقع راهكار

شده توسط في معر يشاخص انرژ 41از .  شوند مي محسوب
شـاخص بـه عنـوان هسـته      23اتمـي  يانرژ ليالمل بينآژانس 

كـه از   شده انـد  عرفيمكليدي و  اصلي يو شاخص ها صليا

 ميـزان . [4]باشـند  شاخص آن زيست محيطي مـي  13 اين ميان
 يمخرب بـرا  يمصرف گازها ميزان، يگلخانه ا ينشر گاز ها

غلظت مواد آالينده هوا در محيط هواي شهري، بهـره  ازن، اليه
هــاي ســطحي و زيرزمينــي بــه عنــوان  بــرداري ســاليانه از آب

شـدت  سرانه، GDP هاي شيرين تجديد پـذير،  درصدي از آب
سهم مصرف منـابع انـرژي   ،يمصرف سرانه انرژ مصرف مواد،
، GDPهـر واحـد    يبـه ازا  يمصرف انـرژ  ميزان تجديد پذير،

و توليـد زايـدات    خدمات ياو  يشدت مصرف بخش تجار
محسـوب   ميمه ياز جمله شاخص ها جامدصنعتي و شهري

سـند توسـعه   تـدوين  و  ريـزي برنامه  يشوند كه در راستا مي
لحـاظ نمـودن   . [5]رسد مينظر به  يآنها ضرور بررسي يانرژ

سند توسعه بنـا نمـودن اسـاس     يكشاخص ها در تمامي اين 
  .باشد مينامبرده  اصليتوسعه بخش بر سه محور 

 
  جايگاه استان هرمزگان درتوليد انرژي كشور

 18در بخش توليدات نفت پااليشگاه نفت بندر عباس با توليد 
وليد فرآورده در صد فراورده هاي نفتي كل كشور، رتبه سوم ت

هــاي پااليشــي بعــد از آبــادان و اصــفهان را داراســت و تنهــا 
پااليشگاهي است كه توانـايي تصـفيه و فـرآورش نفـت خـام      

پااليشگاه نفت الوان با ..سنگين و فوق سنگين را دارا مي باشد
هزار بشكه مي باشد از ميادين  20ظرفيت اسمي تصفيه روزانه 

سالت تامين مي شود كـه در  دريايي سلمان، رشادت، بالل و ر
اين ميان سكوي نفتـي سـلمان از مهمتـرين آنهـا وبزرگتـرين      
سكوي نفتي ايران مي باشد و حوزه نفتي مشتركي نيز با دولت 

  .امارات متحده عربي دارد 
 16.5در بخش گاز، پااليشگاه گـاز سـرخون و قشـم روزانـه     

 ميليون مترمكعب گاز را تصويه و به خطوط لولـه تزريـق مـي   
هـزار متـر مكعـب     10عالوه بر اين نيز روزانه بـيش از  .كنند 

توليـد مـي كننـد كـه ايـن       تن گاز مـايع   80ميعانات گازي و 
ميعانات در چند سال اخير بر خالف سـال هـاي گذشـته كـه     
ميعانات توليدي صادر مي شد با هدف ارزش افزوده بيشتر به 

 گاز پااليش شده براي مصارف بخـش .مصرف داخل مي رسد
صنايع استان هرمزگان بويژه براي توليد بـرق، سـاير صـنايع و    
. نيز تامين خوراك پااليشـگاه بنـدر عبـاس بـه كـار مـي رود       
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بخشي از توليدات نيز براي مصـارف صـنعتي خـانگي اسـتان     
الزم به ذكر است به دليـل عـدم وجـود    .كرمان منتقل مي شود

طبيعـي   شبكه گاز رساني در استان اين استان فاقد مصرف گاز
  .از شبكه سراسري مي باشد

معـادل   1386در بخش برق توليـد كـل بـرق اسـتان در سـال      
 4.1مگــاوات ســاعت بــوده اســت از ايــن ميــزان  12776960

مگاوات ساعت صرف مصرف داخلـي   528798درصد معادل 
مگـاوات   12248162نيروگاه ها شده است و مابقي كه معادل 
اسـتان محسـوب مـي     ساعت بوده به عنوان توليد خالص برق

استان هرمزگان با دارا بودن يك نيروگاه بخاري با قدرت .شود
كيلو وات،دو نيروگاه گازي بـا قـدرت هـاي     1240000عمل 

كيلــووات و چهــار نيروگــاه ديزلــي  877500و 40000عملــي 
 12565630پارسيان،جاسك،درگهان،هرمز با ميزان توليد ويـژه  

كيش با قدرت عملي  نيروگاه گازي.مگا وات ساعت مي باشد
كيلو وات نيز در اين استان مي باشد كه توليد ويژه آن 126750
الزم به ذكر اسـت كـه در   .مگا وات ساعت مي باشد 483707

برنامــه زمــان بنــدي راه انــدازي غيرقطعــي كشــور در اســتان 
بـه   1389نيروگاه گازي قرار دارد كه در سـال   4هرمزگان نيز 

  . بعد افتتاح مي گردد
وص استفاده از انـرژي هـاي تجديـد پـذير در بخـش      در خص

انرژي هاي نو مانند احداث نيروگاه هاي بـرق آبـي، نيروگـاه    
هاي زمين گرمايي و تجهيـز سـاختمان هـا بـه سيسـتم هـاي       
آبگرمكن خورشيدي با وجود مستعد بودن منطقه بـراي بهـره   
گيري از اين منابع تاكنون اقداماتي در استان صـورت نگرفتـه   

  .[6]است
 

 شاخص هاي كمي  پايداري  انرژي  در استان هرمزگان

هـاي   از بـين شـاخص   اسـتان هرمزگـان   يدر سند توسعه انرژ
مطرح شـده تنهاچهـار شـاخص انـرژي مـورد بررسـي قـرار        

از مصـرف   شـي نا يگلخانـه ا  ينشر گـاز هـا   ميزان .اند گرفته
است كه بـا وجـود    يياستان ازجمله پارامترها يندر ا يانرژ

از  آتي يطرح ها يها واجرا سياستآن در اتخاد  يادز اهميت
شـاخص   .بخش دور مانـده اسـت  اين  يزانچشم برنامه ر

هاي مرتبط با شاخص هاي پايداري مورد اشاره در سندتوسعه 
  .استان در ادامه  مورد بررسي قرار مي گيرند

 
  ي مصرف سرانه انرژشاخص 

امل در شاخص هاي توسعه پايدار بخش انرژي اين مصرف ش
در يك )مايع، جامد، گاز، برق(مقدار سرانه انرژي در دسترس 

اين يـك  . سال براي يك كشور و يا منطقه جغرافيايي مي باشد
ــايي     ــه مصــرف نه ــي ب ــيع از دسترس ــاخص مصــرفي وس ش
انرژي،الگوهاي مصرف انرژي فـردي و صـنعتي يـك جامعـه     

سرانه مصرف بـرق اسـتان    1باتوجه به نمودار شماره .[5]است
كيلـو وات   3500، 1385تـا   1379طور متوسط از سـالهاي  به 

بـيش از ميـانگين    1385باشد كه اين مقدار در سال  ساعت مي
واقع شدن .كيلووات ساعت رسيده است 4700دوره بوده و به 

استان هرمزگان در اقليم گرمسيري ميزان سرانه بـرق مصـرفي   
 . دهد اين استان را نسبت به ساير استان ها افزايش مي

  

 

 ]6[ميزان سرانه مصرف برق استان هرمزگان : 1نمودار

  
عمده مصرف برق و افزايش چشمگير آن طبق نمودار شـماره  

باشـد كـه افـزايش     مربوط به دو بخش خانگي و صنعت مـي 2
 1380درسـال   .دهنـد  مصرف قابل توجهي را از خود نشان مـي 

درصد بوده  57سهم بخش خانگي از كل مصرف استان تقريبا 
 47به تدريج كـاهش يافتـه و بـه     1385اين ميزان در سال كه 

درمقابل آن سهم بخش سهم بخش صنعت .درصد رسيده است
 44بـه   1385درصد بوده است كه در سال  35، 1380در سال 
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درصد ترقي يافته است واين نشان از پيشرفت سريع استان در 
  .بخش صنعت است

  

  
 ]7[تلفميزان مصرف برق در بخش هاي مخ: 2نمودار

  
نه اگـردد كـه متوسـط سـر     مشـاهده مـي   3با توجه بـه نمـودار  

باشد كه ايـن ميـزان    ليتر مي 1914فرآوردههاي نفتي در استان 
 2700بـه   1385ليتر بوده كـه در سـال    1510،  1379در سال 

ليتر ترقي يافته است و ايـن خـود معلـول عوامـل مختلفـي از      
نعت اسـتان  جمله توسعه اقتصادي و اجتماعي و پيشـرفت صـ  

بايد متذكر گرديد كه در استان عمدتا بنزين در بخـش  .باشد مي
درصد مصرف نفت گاز در بخش حمـل و   45و  حمل و نقل 

درصد نفت گاز بـه   13ها و  درصد در بخش نيروگاه 26نقل و
 17كوره در بخش نيروگاهي،  درصد نفت 70ها،  مصرف كشتي

درصد نفت سفيد بـه مصـرف    99ها و درصد به مصرف كشتي
  .[3]رسد خانگي مي

  
 ]7) [ليتر(مصرف سرانه فراورد هاي نفتي: 3نمودار

  
GDP سرانه 

GDP   ياتوليد ناخالص داخلي عبارت است از مجمـوع ارزش
كاال و خدمات توليد شده نهايي توسط افراد مقيم يـك كشـور   

هاي مهم كـالن اقتصـادي    يا منطقه و به عنوان يكي از شاخص
ها و منـاطق   معياري مناسب براي مقايسه رشد اقتصادي كشور

ـ  از اين معيار مي.  رود مي مختلف بكار راي مقايسـه رشـد   توان ب
هـاي توليـدي و مصـرفي     همگون ويا ناهمگون ساير شـاخص 

  . [8]نقاط مختلف استفاده كرد
اسـتان هرمزگـان    بـه قيمـت بـازار    محصول ناخالص داخلـى 

  06/2ميليـارد ريـال بـوده كـه       31و 3/128بـالغ بـر     83درسال 
درصد محصول ناخالص داخلى كل كشور درهمان سـال رابـه   

توليـدناخالص داخلـى     85است ودرسال  اختصاص داده خود
درصـد محصـول    73/1 ميليـارد ريـال رسـيدكه     3/41152بـه  

از .ناخالص داخلى كل كشور رابه خود اختصـاص داده اسـت  
  900هـزار و   284باتوجه به جمعيت يك ميليون و  سوى ديگر

توان گفت درآمـد سـرانه    مى ، 83نفرى استان هرمزگان درسال 
كـه   هزار ريال بوده  220ميليون و   24زبور،اين استان درسال م

  983ميليـون و    21از متوسط درآمد سرانه كشور درهمان سال 
توان گفت درآمد سرانه ايـن اسـتان    مى هزار ريال بيشتر است،

ازمتوسـط   هزار ريـال بـوده كـه     220ميليون و   24،  83درسال 
ريال   هزار  983ميليون و   21درآمد سرانه كشور درهمان سال 

هـزار    300باتوجه بـه جمعيـت يـك ميليـون و      بيشتر است و
ايـن اسـتان    ، درآمـد سـرانه   85نفرى استان هرمزگـان درسـال   

در واقع در . هزارريال بوده است  317ميليون و   29دراين سال 
تغييرات محصول ناخالص داخلـى سـرانه اسـتان     سالهاى اخير

سـرانه كشـور    ليـد درصد از متوسـط تو   10هرمزگان باالتر از 
نحوه رشد محصول ناخالص داخلـي   4نمودار . [7]نبوده است

 .دهد در استان را نمايش مي

  

  
  ]7[ناخالص داخلي  توليدرشد : 4نمودار
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در بخش انرژي هر چه درصد رشـد مصـرف بـرق  ودرصـد     
دهنـده ايـن    داراي اختالف بيشـتري باشـند، نشـان    GDPرشد 

شد صـنعت نبـوده بلكـه    است كه پيشرفت اقتصادي به دليل ر
... داليل ديگري ازجمله فروش منابع طبيعي از جمله نفـت و  

در صورتيكه اگـر درصـد رشـد مصـرف بـرق و      .  داشته است
ــد  ــد رش ــد،    GDPدرص ــته باش ــواني داش ــديگر همخ ــا يك ب

مقايسه اين  5نمودار شماره . [8]دهنده رشد صنعت است نشان
 .دهد هاي اخير نمايش مي دو پارامتر را در سال

  

  

  بر حسب درصد رشد مصرف برق GDPمقايسه درصد رشد : 5نمودار
 

  شدت انرژي
از تقسيم مصرف نهايي انرژي داخلي بر توليد ناخالص داخلي 

دهد كه براي توليد مقـدار معينـي    و نشان مي. گردد محاسبه مي
بـا  . ها و خدمات چه مقدار انرژي بـه كـار رفتـه اسـت     از كاال

هاي مختلـف و ميـان كشـورهاي     سال مقايسه اين شاخص در
تواند رونـد اسـتفاده از منـابع انـرژي را ارزيـابي       گوناگون مي

ليكن اين شاخص تحت تاثير عواملي از جملـه شـرايط   . نمود
آب و هوايي، جغرافيايي و ساختار اقتصـادي كـه ارتبـاطي بـا     

بـراي مثـال چنانچـه    . باشـد  مصرف بهينه انرژي ندارد نيز مـي 
ــاد  ــاختار اقتص ــي   س ــور از واردات برخ ــك كش ــور ي ي كش

محصوالت به سمت توليد داخلـي آنهـا حركـت كنـد و ايـن      
تـوان ايـن افـزايش     مستلزم به كارگيري انرژي زياد باشد نمـي 

مصرف انرژي را به عدم استفاده بهينه از انرژي مربوط دانست 
بلكه تغييرات ساختاري اقتصاد كه در جهت توسعه اقتصـادي  

  . افزايش مصرف شده استنيز بوده منجر به 

 
 [6]هاي نفتي شدت انرژي استان در بخش فرآورده: 6نمودار

  

 
 [6]شدت انرژي استان در بخش برق مصرفي: 7نمودار

  
مربوط به شـدت انـرژي در اسـتان     7و6با توجه به نمودارهاي

گــردد كــه خصوصــا شــدت انــرژي در بخــش   مشــاهده مــي
وابستگي بـه عوامـل    باشد كه اين هاي نفتي نامنظم مي فراورده

ميـزان شـدت انـرژي     1381متعددي دارد بعنوان مثال در سال 
هـاي قبـل و بعـد از خـود      افزايش محسوسي را نسبت به سال

دهد و درست در همين سال ميـزان رشـد اقتصـادي     نشان مي
توانـد نشـان دهنـده     استان نيز بسيار پايين بوده است و اين مي

ــره ــش در    به ــن بخ ــعيف اي ــيار ض ــال  وري بس از  1381س
اي  تر ميزان ارزش افـزوده  هاي نفتي باشد بعبارت ساده فراورده

كه اين بخش ايجاد نموده است پايين بوده اسـت كـه احتمـاال    
ها همان رشد پايين اقتصادي در اين  يكي از عوامل اين افزايش

هاي نفتي شـايد خـروج    باشد البته در بخش فراورده ها مي سال
يكي از داليل نامنظمي شـدت انـرژي   غير قانوني سوخت نيز 

ارزش كاالهايي كه به صـورت غيـر قـانوني از    (باشد استان مي
شوند در زمره توليـد ناخـالص داخلـي قـرار      كشور خارج مي

  .[6])گيرند نمي
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گردد كه بخش اعظم شـدت   مشاهده مي 8با توجه به نمودار  
انرژي در استان وابسته به بنزين و در مرحله بعـد مربـوط بـه    

باشد و كمترين تاثير در شدت انرژي مربوط به  نفت و گاز مي
هاي نفتي به نفت سفيد تعلـق دارد بـا توجـه بـه ايـن       فراورده

و 1379توان به اين نتيجه رسيد كه در سال  نمودار همچنين مي
هـاي نفتـي    درصد شدت انرژي استان در بخـش فـراورده   80

. باشـد  مي) درصد 35(و نفت گاز) درصد 45(وابسته به بنزين 
 8/52(بنـزين  . درصد رسيده 82به  1385كه اين رقم در سال 

البته سهم نفت گاز به ميزان ) درصد 6/29(و نفت گاز ) درصد
  .قابل توجهي كاهش يافته است

  

 

ژي  هاي نفتي به تفكيك از شدت انر درصد وزني فراورده: 8نمودار
  [6]استان

 ضريب انرژي 

تـوان از   انـرژي و توليـد مـي   براي بررسي رابطه بين مصـرف  
ضـريب انـرژي از   . شاخص ضريب انرژي نيز اسـتفاده نمـود  

تقسيم نرخ رشد مصرف نهـايي انـرژي بـه نـرخ رشـد توليـد       
شود به دليل استفاده از نـرخ رشـد    ناخالص داخلي حاصل مي

در ضريب انرژي مشكالت تبـديل بـه واحـد يكسـان جهـت      
  .مقايسه در اين شاخص وجود ندارد

ديگر ضريب انرژي اين است كه بـراي يـك دوره   خصوصيت 
شود در حـالي كـه شـاخص شـدت انـرژي       زماني محاسبه مي

عموما . رود معموال جهت ارزيابي در يك سال معين به كار مي
. نماينـد  در ارزيابي ضريب انرژي آن را به عدد يك مقايسه مي

رشد انرژي در روند توسعه اقتصـادي اغلـب از نـرخ كاهنـده     
همچنـين انتظـار ايـن اسـت كـه كشـورهاي       . است برخوردار

توسعه يافته مصرف انرژي را با توجه به ميزان توليدات خـود  
 .[6]به حداقل ممكن برسانند 

  

 
 [6]هاي نفتي ضريب انرژي براساس فرآورد: 9نمودار

  

 
 [6]ضريب انرژي براساس برق: 10نمودار

  
هـاي   هبه ترتيب ضريب انرژي براساس فرآورد 10و  9نمودار 

و  1381هـاي   در سال.دهند نفتي و برق را در استان نمايش مي
هـاي نفتـي وضـعيت     ضريب انرژي بر اساس فـرآورده  1384

دهدكه نشانگر اين واقعيت اسـت   نامطلوبي را ازخود نشان مي
كه با وجود رشد پايين توليد ناخالص داخلـي اسـتان مصـرف    

ضـريب انـرژي   انرژي به ميزان بيشتري افزايش يافته است،لذا 
باال بيانگر برقـراري رابطـه ضـعيف مصـرف انـرژي و توليـد       
ناخالص داخلي استان است يا بعبارت ديگر بيـانگر وابسـتگي   

درسـال  . باشـد  شديد ارزش افزوده استان به مصرف انرژي مي
نـرخ   1384با نرخ رشد مصرف انـرژي كمتـر از سـال     1385

البته الزم . ترشد توليد ناخالص داخلي بيشتري ايجاد شده اس
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به يادآوري است كه نرخ رشـد اقتصـادي اسـتان در سـالهاي     
درمورد محاسبه ضـريب  . بسيار پايين بوده است 1384و 1381

 1384و 1381هـاي   انرژي براساس برق ضريب انرژي در سال
هاي قبل و بعد از خودشان افزايش نشان  باز هم نسبت به سال

از انـرژي بـرق در ايـن    دهند كه بيانگر استفاده نـا مناسـب    مي
  .باشد ها مي سال

 
 بحث و نتيجه گيري

از آنجايي كه انرژي نقـش قـاطعي در دسـتيابي بـه اهـداف و      
آرمان هاي توسعه پايدار دارد،لذا تعيين و كمي سازي شاخص 
هاي زيست محيطي و اقتصادي توسعه پايـدار بخـش انـرژي    

ــود    ــي ش ــوب م ــلي محس ــات اص ــور از ملزوم ــي .كش بررس
پايداري انرژي استان هرمزگان ازجملـه مصـرف   هاي  شاخص

سرانه انرژي، نرخ رشـد ناخـالص داخلـي ،شـدت و ضـريب      
هاي اخيـر   انرژي نشانگر رشد و توسعه صنعت  استان در سال

هـايي كـه در سـند     باشد، لذا از جمله سياست ها و اولويت مي
توسعه انرژي استان هرمزگان مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت     

ه گذاري در حـداكثر بهـره بـرداري از امكانـات     افزايش سرماي
باشـندو در   هاي انرژي مـي  موجود وجايگزيني اقتصادي حامل

هاي تجديـد پـذير بـا توجـه بـه       اين راستا توسعه انواع انرژي
مستعد بودن منطقه از لحاظ انرژي خورشـيدي هـيچ جايگـاه    

به منظور برخورداري از توسـعه اي  . توسعه اي پيدا نكرده اند
دوام ،بايد توسعه صنعتي بر مفهوم پايداري زيست محيطـي  با 

هاي زيست محيطي  از  استوار گردد،ضروري است كه شاخص
جمله ميزان نشر گازهاي گلخانه اي ،غلظت مواد آالينده هـوا  

در محيط هواي شهري،توليد زايدات جامد صـنعتي و شـهري    
هاي انرژي در سندهاي توسـعه اسـتاني    در كنار ديگر شاخص

نرخ رشـد ناخـالص داخلـي اسـتان     . مورد بررسي قرار گيرند
،ميزان مصرف انرژي وهمچنين ميزان توليد باالي آالينده هاي 
هوا در برخي صنايع اسـتان ماننـدنيروگاه بخـار بنـدر عبـاس      
،پااليشگاه نفت بندرعباس حاكي از وجود صنايع بـا پتانسـيل   

رسـي  بر. در استان هرمزگـان مـي باشـد    CDMتعريف پروژه 
هـاي گلخانـه اي در سـندهاي توسـعه      شاخص ميزان نشر گاز

توانداين صنايع را در جهت تعريف پروژه مكانيسـم   استاني مي

توسعه پاك و دريافت تسهيالت جهـاني در جهـت مقابلـه بـا     
هـا و   اي شناسـايي نمـوده و آن را در اولويـت    گازهاي گلخانه

هـاي   درنهايت اينكه بررسي شـاخص .اهداف بخش لحاظ كرد
تواندگام مـوثري   پايداري انرژي در سندهاي توسعه استاني مي

در جهت تدوين راهبرد ملـي توسـعه پايـداربا لحـاظ نمـودن      
  .هاي خاص هر منطقه باشد ويژگي

 
   سپاسگزاري

بدينوسيله از آموزش هاي جنـاب آقـاي دكتـر دانـه كـار كـه       
همواره وامدارراهنمايي هاي بيدريغشان بوده ايم سپاسـگذاري  
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