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ابي دانش انرژي و مسائل زيست محيطي آن با منطق فازي ارزي

 )شهر  كرمان(

 عليرضا شكيبائي
 ashakibaee@yahoo.com شهيد باهنر كرماندانشگاه  مديريت و اقتصاد،ي  هدانشكددانشيار 

1سيد فرزاد موسوي

* 

 zadfarzad@yahoo.com دانشگاه شهيد باهنر كرمان كارشناس ارشد اقتصاد،

40/27/30تاریخپذیرش:41/24/34تاریخدریافت:

 چكيده
یاقتصيادیباشدکيهنقيشاساسيیدرتوسيعههایمهماقتصادیمیانرژییكیازنهاده
هایبزرااقتصادیوزیستمحیطیایجيادیناکارآمدازآنچالشمعهایفاکردهواستفادهجا
شيود.طيرحدهدکهدرایرانانرژیبهصورتغیرکارآمداستفادهميیکند.شواهدنشانمیمی

باشيد.ازسيوییهایانرژیدرایرانیكیازاقداماتمهمبرایاینموضوعميیهدفمندییارانه
هرطرحیدرگروباالبردنمشارکتعمومیاسيتومشيارکتبيدوندانيشعميومیموفقیت

تياباشد،لذاارزیابیایندانيشبيرایموفقیيتایينطيرحازضيروریاتاسيت،امكانپذیرنمی
اساسمیزانآگاهیودانشعمومیمردمراهبردوبرنامهمناسيببيرایارتقياءآنپیشينهادبر

باشيد.میدانیوتكنیکتجزیيهوتحلیيلآنمنطيقفيازیميیشود.روشتحقیقاینمطالعه
شهرکرماناستکهموردارزیابیدانيشوبخشخانگیگانانرژیمصرفکنندجامعهآماری
پرسشينامهنشيان122.نتایجحاصلازبررسیوتجزیيهوتحلیيلگیردقرارمیآگاهیانرژی

انرژیبطورمتوسطشهروندانکرميانینميرههایارزیابیآگاهیودانشدهدکهازسرفصلمی
اندکهنشانازپایینبودنسيطحآگياهیدرایينزمینيهدارد.دستآوردهرابه422از37/71
هياوبياالتریننميرهمربيوطبيهیارزیابیمربوطبهدانشمصرفبرقدرخانهتریننمرهپایین

باشد.آگاهیازآلودگیناشیازمصرفانرژیمی
 JEL:Q40, Q50بندي  طبقه

ی،منابعانرژی،مصيرفانيرژی،مصيرفبيرق،حفاظيتانيرژی،فازیمجموعه:كليد واژه
گذاریانرژیوقیمتآلودگیانرژی،سیاست
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 مقدمه -3
کيهنقيشبسيیارمهميیدرشودمیهایمهماقتصادیمحسو،انرژییكیازنهاده

ازایينمنبيعمهيماقتصيادیکيهورتیصيکنيد.دریاقتصادیهرجامعهایفامیتوسعه
محیطيیبلكهازلحياظزیسيت،صورتکارآمداستفادهنشود،نهتنهاازلحاظاقتصادیبه

درارتبياطبيا(4713یبهبيودی) عيههایعمدهخواهدشد.مطالنیزکشوردچارچالش
دهدکيهیيکدرصيدافيزایشدرمیاثراتزیستمحیطیمصرفانرژیدرایراننشان

گازدیاکسیدکربنیدرصدیانتشارسرانه30/2افزایشسببانرژییتاستفادهشد
محیطزیستشدهاست.وآلودگی

هماکنونشدتانرژیدرایرانبیشازچهاربرابرمتوسطجهانیوبيیشازهفيت
1سازمانهمكاریاقتصادیوتوسعهبرابرکشورهای

OECDوبیشازپانزدهبرابرژاپين
دهيدکيهانيرژیبيهصيورت(.اینشواهدنشانميی4713انرژی،سالیرازنامهتاست)

هيایانيرژیدرایيران.طرحهدفمندکردنیارانيهشودمیغیرکارآمددرجامعهاستفاده
باشد.موفقیتهرطرحيیدرگيروبياالبيردنیكیازاقداماتمهمبرایاینموضوعمی
یایندانيشبيرایموفقیيتایينطيرحازارزیابدانشعمومیدراجرایآنطرحاست.

(بيررویکارخانجياتیکيه4710غضينفری)ی درمطالعيهکهچنانباشد.ضروریاتمی
،انيدهسيازیمصيرفانيرژیدیيدبهینهیدرزمینه،هاتعدادیازکارمندانیامدیرانآن

هایبيهسيزاییدرکياهشمصيرفانيرژیتأثیرمشاهدهشدهکهآموزشوآگاهسازی
هاست.اشتد

اجتماعیوشيخص-تغییراتدانشانرژیبابسیاریازمتغیرهاکهبهابعاداقتصادی
یهياهیزیادیبراینشاندادنارزیابیبرنامهاتالششدهاست.مرتبطوابستههستند،
گرفتهاست.انجامحفاظتانرژیآگاهیعمومیو

یآگاهیعمومیدرکشيورهایاههکهمنافعموردانتظارازبرنامدهدنتایجنشانمی
وایين(2،0244)آلكوتباشدمیدرصد72تا42اروپابینآمریكاوتوسعهیافتهمانند

در.حتييیمطالعيياتکنييدمييیانييرژیرامشييخصیدرسييتازاهمیييتدانييشاسييتفاده
مصيرفرفتيارميردمبيراجتمياعیو-اثراتاقتصيادیدرموردکشورهایتوسعهیافته،

یانيرژیوشيواهدیازمصيرفبيیشازانيدازهدهندکهنشانمیژیدرخانهیانراکار
اینبهعليتووجودداردهمهایفقیرحتیدرخانهیمصرفانرژی،رفتارافراطکارانه



 

1- Organization for Economic Co-operation and Development 

2- Allocott 
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و1باشيد)یانيگميییحفاظتانيرژییگاهالتزامدهندهفقدانجاعدمآگاهیعمومیو
 .(2،0244کوئن

عميومیدانيشارزیيابی،روشيیبيرایستفادهازمنطقفازیبااتحقیقپیشرودر
دانيشیخاصمربيوطبيهیکپرسشنامهانرژیدربخشخانگیبسطدادهشدهاست.

یهياهیمیيدانیدرمیيانتيودهایکهبررسیروطبه،استیعشدهزتوانرژیطراحیو
رشيشزمینيهدانيشانيرژیميردمراد،اینپرسشنامهدهد.مینجامامختل جامعهرا
خیلیقابلزبااستفادهاهاههرکدامازسؤاالتدرتمامیگروسنجدو مباحثمربوطمی

د.شومیپاسخدادهقابلقبولغیروقابلقبول،قبول
هيایدیگرحيوزههدرحلمسایلمهندسیویخبرهاسیستمتربیشدرحالحاضر

یهياهیعملیازجملهجنبهادرزمینهاهکاربردآنوگیرندعلمیمورداستفادهقرارمی
هایگوناگونیبرایتخمینمصرفانرژیسیستممدیریتیدرحالافزایشاست.مالیو

بيراینیيزوبخيشخيانگیوتولیيدییمختلي ازجمليههابخشیاالكتریسیتهدرو
یدرارزیيابچنینهموبینیمصرفآ،صادفاتیابرایپیشتخمینحجمترافیكیدرت

استفادهشدهاست.یانرژیهاسیستمانواع
گیيرد.،مروریبرمطالعاتپیشینوسيوابقتحقیيقانجيامميی0دربخشدرادامه

باشيد،روششناسیتحقیقکهشاملروششناسیمنطقفازیميی7سپسدربخش
گیيریوپیشينهاداتارائيههایتحقیقودرپایياننتیجيه،یافته1بیانشدهودربخش

شود.می


مروري بر مطالعات پيشين -3  
تواندوجودداشتهباشد.کهیكیمیبهطورکلیدودیدگاهدررابطهبامصرفانرژی

اهمیتآگاهیشود.فنیمطرحمیرفتاریوغیرازنظرفنیوتكنولوژیودیگریازنظر
جيایگزینینيوینوهاجوییانرژیوچهدرپذیرشسوخت واطالعاتچهدرامرصرفه

ایکيهسيلیمیفيروپذیرفعلیکامالمشخصشيدهاسيت،بيهگونيه انیبرایمنابعپا
تيأثیرداگيالس،-کهدرچهارچو،یکتابعتولیدکياپایهمطالع(در4713همكاران)

عواملتولیدمشتملبرتكنولوژی،سرمایهفیزیكیونیرویکاربرشدتمصيرفانيرژی
فیزیكيیوینشاندادهاستکهسهعاملتكنولوژی،سرمایهکندمیدرایرانرابررسی



 

1- Young 

2- Koen 
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73035/4بهطورمتوسطشيدتانيرژیراسياالنه،4757-4714ینیرویکاردردوره
کيهشيدتدهيدنشيانميیوایندرصورتیاستکهآماروارقاماندهدرصدافزایشداد

ليذا،شدداشتهاسيتدرصدر43/7مصرفانرژیدرایرانبهطورمتوسطساالنهحدود
7/0رشدشدتانرژی)یعنيیسياالنهدرحيدودیتواننتیجهگرفتکهبخشعمدهمی

یهياعواملاحتمالیدیگرازقبیلپيایینبيودنقیميتنسيبیحاميلینتیجهدرصد(
یاوریانرژی،ساختاراقتصادی،رشدجمعیت،رشدشهرنشینیوعواملدیگربودهاست.

جمعیيتویمتغیرهایتولیدناخالصداخلیسرانه،اندازهاستکه(،نشانداده4713)
یمثبيتگيذارنسبتجامعهشهری)شهرنشینی(،درسطحمعنیداریباالییدارایاثر

عیيتروییسينیجمهاهگذاریمتغیرگروانرژیهستند.افزونبراین،اثررویمصرف
یتغییراتجمعیتیازبعداندازهبنابراینآگاهیازپیامدهاداراست،مصرفانرژیمعنی

مصرفانيرژیدرایيرانوکشيورهایمنطقيه،یوساختارسنیباتوجهبهروندفزاینده
توانداثربخشباشد.میهایآتیاریگذسیاستریزیوبرایبرنامه
یانيرژیکشيورژاپينبيهورهدرصنعتفوالدچینبادرنظرگرفتنبهيرایهمطالع

جوییانرژیدرصنعتفوالدپتانسیلصرفه0221دهدکهدرسالمیعنوانمبنانشان
بيهميرز0202تواندتاسيالمیمیلیونتنزغالسنگبودهاستکه022چینمعادل
حقیيقوتوسيعه،تدهيدکيهافيزایشميیایينمطالعيهنشيانچنيینهيمژاپنبرسيد.

عواميلءجيز،مرکيزصينایعورینیرویکاروتییانرژی،بهرهجوهیدرصرفگذارسرمایه
(1،0244)بوکیانگمهمدرکاهششدتانرژیهستند.
ترینابزاربيرای یهربخشیكیازمقرونبهصرفهورهگسترشحفاظتانرژیوبهر

نایيه.بباشدمیاتانرژی،کسریترازتجاریواثراتمخر،زیستمحیطیدکاهشوار
اصييلیتييرینءجييز4332یازسييالروهییانييرژیوبيياالبييردنبهييرجييوهدالیييلصييرف

(2،0242)دیكسونوهمكارانیانرژیدرایاالتمتحدهبودهاست.هاسیاست
تغییراتآ،وهيواییومشيكالتمحیطيیکندکهبیانمی،(0244)3مایكلبادلی

مشكالتچندوجهی،روزافزونمنابعانرژییوتخلیهسوناشیازمصرفانرژیازیک
هيایفنيیوتكنوليوژیكیراهحيلدهدکيهکردهاستونشانمیراایجادایهوپیچید
مهندسيیتغییيررفتياردررمهمیدرحلاینمسائلدارند،بيهشيرطیکيهنقشبسیا



 

1- Boqiang 
2- Dixon 

3- Baddely 



   335 ارزيابي دانش انرژي و مسائل زيست محيطي آن با منطق فازي ...  

 

1یمارشيال مطالعيه.گیيردقتصيادرفتياریانجيامبيهاتربیشوتوجههاهوبنگاهاهخان
داردکهرفتارميامیسیکردهاست،بیانرفتاربرمصرفانرژیرابررتأثیرکه،(0242)

چندانهوشيیارانهازینهشودولذاعاداتراگونهدایتمیعاداتماهیغالبابهوسیله
داندکهدرمواردیباتئوریانتخيا،عقالنيیدرتضياداسيت.ایينمطالعيهرفتارمامی
هيادرميوردآگياهیمصرفانرژیباوجودافيزایشیدرانرژیوافزایشورهتناقضبهر
دانيد،ماميیعمدیوناشیازعاداتشیازمصرفانرژیرابهصورتغیرهایناآلودگی

کننيدبایيدبيهصيورتهدفکاهشمصرفانرژیرادنبالمیهاییکهبنابراینسیاست
ایعملكردعاداتراموردهدفقراردهند.ویژه

دهدکهمداخالتغیرنمیهنشاددرایاالتمتح،(0244)2چنینمطالعهآلكوتهم
داشيتهباشيد.یدرکياهشمصيرفانيرژیبيرقخانوارهيابهسزایتأثیرتواندقیمتیمی
دیگریتغییراتدرفرآیندهایتولیدونوعانرژیمورداسيتفادهوحرکيتبيهیمطالعه

،3)ميدلولکنيد.ميیسمتسوختجایگزیندرجهتکاهشمصرفانيرژیرابررسيی
0244)
یموتورهياوگیيرجيوییازجمليهبيهکيار هایتكنولوژیكیصرفهقیدرزمینهتحقی
وپیشگیریازنشيتهاهیبابازدهیباال،درایوهایسرعتمتغیر،ذخیرهکنندهاهدستگا

وکاهشافتفشارمتمرکزشدهاستوضمنبررسیهرمورددرجهتکاهشمصيرف
،4وهمكياران)عبيدالعزیزپردازد.مینیزهاهیبازپرداختهزینهاهانرژی،بهبررسیدور

0244)
دهيدکيهمیدرانگلستاننشان،(0240)6وگوشو5یاهانیسحقیقنتایجحاصلازت

بنيدیمخيازنخيودیانرژیخودرابيابهبيودعيایقورهتوانندبهرهامیدرصدخانه75
یبخيارمتيراکمهياازدیيگهاهدرصدازخان7افزایشدهند.درچندسالگذشتهتنها

درصيد11اطالعنيد.اگيرچيهدهدکهازمزایایآنبيیاندوایننشانمیاستفادهکرده
درادردوسيالگذشيتهانجيامیبررسیشدهبخشیازخریيدليوازمبرقيیخيوهاهخان
.انيدهانرژیليوازمخریيداریشيدهنظيردادیدرصددرموردرتبه44ولیتنها،اند داده
هيابيودهتيرازسيایراتياقایجرهاهیکممصرفدرآشپزخانهاستفادهازالم اچنینهم


 

1- Marshal 

2- Allocott 

3- Madool 

4- Abdelaziz 

5- Yahanis 

6- Goshu 
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جوییگذاریدراقداماتمنجربهصرفهدرصدخانوارهاتمایلبهسرمایه75تا02واست

مهمدراینمطالعهاینسيتکيهییکمانعکلیدیاست.نكتههاهاماهزین،انرژیدارند
اندهاطالعبودبندیانرژیلوازمالكتریكیخودبی،ازرتبهدرصدازافرادموردبررسی11

لذا،یدرخریددستگاهووسایلجدیدبودهاستترمهموقیمتونامتجاریکاالعامل
وریاطالعاتمناسببرایعموممردمدرموردکنترلدما،بهرهیتحقیقموردنظرارائه

داند.میوموارداینچنینیراالزماالجراهایگرمایشیوسرمایشی،سیستمهاهدستگا
داردکيهژیبخشخانگیدرایتالیابیانمیدیگریدرخصوصتقاضایانری مطالعه
انجيامهياهاورفتارخانوادههایبعدبایدباتوجهبهمشخصهلهایانرژیدرساسیاست
(1،0244)ایوانگیرد.
افزایشتالشروزانهانوارهایسوئدیبهبهمنظورتجزیهوتحلیلتمایلخچنینهم
هيایاقتصيادیوکههمجنبيهگرفتهاستانجامایمطالعهجوییمصرفبرقدرصرفه
4022ازآميدهدسيتبيهدانيد.نتيایجهارادرتوضيیحایينرفتيارمهيمميیهمهنجار

ها،نگرشزیستمحیطیوتعامالتاجتمياعیاندکههزینهنظرسنجیپستینشانداده
.هسيتندییمصيرفبيرقدرخانوارهيایسيوئدیجيوهدرصيرفميؤثرینعواميلترمهم

(2،0242)کریستیناوپاتریک
رتبطبيایرفتاریمهابراساسویژگیرامصرفکنندگانانرژی،(0244)3ساترلین
کنندگانانيرژیبيهبندیمصرفباطبقهدهدکهنشانمیوکندبندیمیانرژیتقسیم

نتيایجبهتيریدر،تفياوتوآگياهجو،وابستهبهمادیات،بيیمنطقی،صرفهغیرگرا،آرمان
آید.میدستهجوییانرژیببررسیصرفه

 

روش شناسي تحقيق -1  
دردنیيایگیيرد،اميادرمنطقکالسیک،ارزیابیازطریقنمرهقطعيیانجيامميی

اردشيواراسيت.ازمتغیرهایکیفيیبسيیانتصا،نمرهقطعیبهواقعی،بهدستآوردن
اسيتفادهعباراتزبانیمانندباال،متوسط،کيمو...معموالازان،گیردیگر،تصمیمسوی
منطيقفيازیبرند.بهکارمیخودهایعددیدرارزیابیارزشکنندوآنرابهجایمی

بنيدیکنيیموهایغیرقطعیراصورتبندیوميدلکندکهبتوانیمارزشبهماکمکمی



 

1- Ivan 

2- Kristina & Patric 

3- Autterlin 
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یفيازییمجموعيهنظریيههااستنتا داشتهباشیم.سبراساسروابطمنطقیازآنسپ
.منطيقفيازیتكاميلهاستتوسطپروفسورلطفیعسكرزادهعرضهشد4345درسال
یمنطقکالسیکاست.یافته
و1مميدانینيوعدارنيد،وجوداستنتا فازیسیستمنوعدوسازیفازی،برایمدل
این2ساگینونوع متميایزهيمازهياخروجيیروشدرتفياوتدلیيلبيهسیستمنوعدو.
یخروجیخطیبيودههاهخالفممدانی،تابععضویتداد،برنواگیدرروشس.شوندمی
یموجيودوپيارامترميوردنیيازیكيیازهياهیایکمقدارثابتاست.بستهبهنوعدادو

بيهکياراسيتنتا فيازیمميدانیجاسیستماینشود.کهدرمییفوقاستفادههاروش
.هاعددباشندزیرابایدخروجیرود،می

 

ي فازيمجموعه   
یفازیبهصورتزیراست:یکبیانمتداولازمجموعه

(4)   (    (  )         
کيهباشيدميی یتيابععضيویتمجموعيه  )  و یعضویازمجموعيه هک

(.4345،)زادهدهدیعالممباحثهرانشانمیمجموعهدر یفازیعضویتمجموعه
هایزیربیانکرد:توانبهصورترامی̃ یفازیمجموعه

(0) ̃       

 ̃ (  

 
 اگر  نامتناهی باشد

(7) ̃   ∑
 ̃(  

 
     اگر   باشد  متناهی

هک
 ̃(  

 
باشد.می  ) ̃ برابربا   میزانعضویتبیانگر



 دد فازي و تابع عضويت آنع
بهصورتزیرتعری ،XیدرعالممباحثهAیفازییکتابععضویتبرایمجموعه

:شودمی
(1)           

.شودمینگاشته4و2بهمقداریبین کههرعضواز


 

1- Mamdani 
2- Sugeno 
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ایبيرایمتغیرهيایورودیوخروجيیدراینتحقیقازاعدادفازیمثلثیوذوزنقه

بيرایهيرمتغیير،هایموجودانحرافمعیاردادهاستفادهشدهاست.باکمکمیانگینو
اند.پارامترهایالزمبرایتوابععضویتاستخرا شده


عضویتمثلثی(تابع5)

 



  (   

{
 
 

 
    یا           

   

   
           

   

   
           

 


ایهتابععضویتذوزنق(4)

  (    

{
  
 

  
 

                             
   

   
            

                      
   

   
           

                 

 

7یفيازیبيا هيایورودی،یيکمجموعيهازمتغیرهریيکعضویتوابعتعیینبرای
ابيلقبيول،خیليیقاز:عبارتنيدورودیمتغیرهایمجموعهاعضای.شودعضوتعری می

برایتعیینتوابععضویتمتغیرهایورودی،ابتدابایدبيرایقابلقبول،غیرقابلقبول.
پیيداکيرد.،حاالتموردبررسیرادرهریکازهاهانحرافمعیاردادهرمتغیرمیانگینو

کيهآنازپيس.دهيد ميیدستبهرامتوسطمقدارها،دادهازهریکبرایمیانگینمقدار
نیيزهيادادهینيدازهایيایكيمهميراهسيطوحشيد،متغیرهامعینیهمهبرایمیانگین

نرميالمقيدارحيوشومعیيارحولانحيرافیيکیمحاسبهباکاراین.شودمحاسبهمی
.گیردمیحالتانجامهردر(متوسط)

یيکعضویتتابعتعیینبرای تعریي عضيو7بيافيازیمجموعيهمتغیرخروجيی،
متوسط،خو،.از:ضعی ،خروجیعبارتندمتغیریجموعهمکهاعضایشودمی


  روابط فازي
یوسیستمفازینیزبيرپایيههشدروابطفازیبرایمدلکردنقوانینفازیتعری 

یفيازیرایيکرابطيه"گياهآن-اگير"شوند.هرقيانونفازیطراحیمی"پایگاهقواعد"
سازد.می
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 پايگاه قواعد
یگیيردانشومعلوماتبشری،بهکياریهایزبانیدرحیطهرتشكلرایجبیانعبا

باشد.ایينفرآینيدهامیاست.کهحاملتجربیاتوتئوری"گاهآن-اگر"عباراتمنطقی
هيا،درساختنسیستماستنتا فازی،اهمیتبسیاردارد.تعدادقوانینبهتعيدادورودی

 تعدادتوابععضویتبررویهرورودیوانواعمجموعهفازیبستگیدارد.

 

 اعمال فرآيند داللت
وشودمیقوانینبهکاررفتهاعمالتمامیورودییکعدداست.فرآیندداللتبرای

.دربسيیاریازشيودمیخروجییکمجموعهفازیخواهدبود.وزنهرقانوننیزاعمال
اثرند.هابرفرآیندداللتبی.وزنباشدمیحاالتوزنقوانینیكسان

 

 هااجتماع تمامي خروجي
هایخروجیهرقيانونبيهیيکمجموعيهفيازیواحيددراینمرحلهتماممجموعه

یفرآیندنفرآیندفهرستیازتوابعخروجیاستکهبهوسیله.ورودیایشودمیتبدیل
یفيازیبيرایهيرداللتبرایهرقانونایجادشدهاستوخروجيیآنیيکمجموعيه

باشد.دراینتحقیقتنهایکمتغیرخروجیوجوددارد.متغیرخروجیمی

 

 فازي زدايي

ازروشغیرفيازیالعيهمطهایزیادیبرایغیرفازیکردنوجوددارد.دراینروش
توسيعهداده4315نودرسالید.اینروشتوسطساگوشمیاستفاده1سازیمرکزثقل

ینکاربرداستودقتباالییدارد.روشمرکيزثقيلتربیش.اینروشدارایهاستشد
 صورتزیرقابلبیاناست:به

(3)
    

        (      

        (    
 

متغیير و2تابععضویتترکیبشيده  )       خروجیغیرفازیشده،  که
.باشدمیخروجی



 

1- Centroid Defuzzification Technique 

2- Aggregated Membership Function 
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 هاي تحقيق يافته -0
بيهشيشبخيشبيههایدانيشانيرژیشناسیفازیسرفصلبرایاستفادهازروش

ودرارزیابیدانشانرژیبههرکداموزنیكساندادهشدهاست.صورتزیرتقسیم
1انشمنابعانرژید-  
2دانشمصرفانرژی-  
3هاهدانشمصرفبرقدرخان-  

 

4هاهیحفاظتانرژیدرخانهادانشمربوطبهتالش-  
 

5یناشیازمصرفانواعانرژیهادانشمربوطبهآلودگی-  
 

6قیمتانواعانرژیدانشمربوطبهسیاستانرژیو-  
 

است:ارزیابیشدهزیرسوال1انشمنابعانرژیاستکهازطریقسرفصلاول،د
.یكیازدارندگانمهممنابعانرژیدنیاستایران-4
برایتقاضایداخلیوابستهاست.بنزینبهوارداتایران-0
ند.کمییانرژیوارداتیباالستوبارزیادیبراقتصادملیواردهزینه-7
د.ندهمیازتقاضایداخلیراپوششزیادیرصددمنابعانرژیبومی-1
دهد.میراتشكیلایرانیمنابعانرژیآیندهای،انرژیهستهانرژیخورشیدیو-5
جمعیتبهامكاناتبرقیدسترسیدارند.تربیش-4
ت.روبهرشداسیرانانرژیباسرعتزیادیدرایتقاضا-3
 شود.میردوا رخامصرفشدهازبنزینقسمتیاز-1

زیرانجامگرفتهاست:سوال4کهازطریقدانشمصرفانرژیسرفصلدوم،ارزیابی
یاصلیانرژیاست.بخشحملونقلمصرفکننده-4
کنيدومصيرفميیدرصدازتقاضيایکيلانيرژیرا05بخشخانگیدرحدود-0

باشد.نقلمیابعدازبخشحملویبزردومینمصرفکننده
.باشدمیامادرهمانحدودبخشخانگییسوماست،صنعتیدررتبهبخش-7
ینوابستگیبهانرژیرادارد.ترکمبخشکشاورزی-1



 

1- Knowledge about energy sources  
2- Knowledge about energy consumption 
3- Knowledge about electricity consumption in households 
4- Knowledge about energy conservation practices in households  
5- Knowledge about pollution resulting from using various energy forms  
6- Knowledge about energy policy and pricing 
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باشد.میازکشورهایهمسایهتربیشیمصرفانرژی،میانگینسرانه-5
هو(زیيادبيودهاایرسيوختسوگاز)برق،انرژیکلبرایهامصرفیخانوارهزینه-4
گیرد.میبردرآمدخانوادهرادراززیادیبخش

زیيرانجيامسيوال4کهازطریقهادانشمصرفبرقدرخانهسرفصلسوم،ارزیابی
 :شدهاست
.ینمصرفبرقخانهراداردتربیشیخچال-4
برقخانگیاست.یهفریزردومینمصرفکنند-0
رند.یسوممصرفبرققرارداهادررتبهالم -7
د.یچهارممصرفبرقخانگیقرارداردررتبهمطبوعیتهویهسیستم-1
یپنجممصرفبرققراردارد.ماشینلباسشوییدررتبه-5
مصرفبرققراردارند.ششمییبرقیدررتبههابخاری-4

کيهازهيایحفاظتانرژیدرخانههاتالشدانشمربوطبهسرفصلچهارم،ارزیابی
 :زیرانجامشدهاستسوال3طریق
ییمؤثرند.جوهخورشیدیدرصرفیهاوآبگرمكنهابخاری-4
یرادرزمسيتانوتابسيتانتيرکيمیدارایعایقحرارتی،مصرفانيرژیهاهخان-0
دارند.
حرارتدرونخانهرابرایفراهمآوردنیدارایسیستمحرارتیمرکزی،هاهخان-7

.کنندمیانرژیکنترلیمهزینهوضعیتمطلو،وراحتوک
یبيرقراکياهشماهیانيهیهزینيهالزم،هادرمواقيعغیيرخاموشکردنالم -1
دهد.می
باشد.میبرقدرستراهمناسبیبرایمصرفیکممصرف،هااستفادهازالم -5
مصيرفانيرژیدریطبیعیتهویهویاگرمایشبهجایابزارمصينوعی،هاهشیو-4
دهد.میشراکاههاهخان
انجامیسازندهاساسدستورالعملکارخانهبرنگهداریواستفادهازوسایلبرقی-3
 گیرد.می

هدردهیانرژیراکاهشدادهوبازدهیراتحيتاستفادهازانرژیدرمواقعالزم،-1
دهد.میقرارتأثیر
جيوییانيرژیدرصيرفهبيرایميؤثرترهيایکياراتروکاربردروش،هاایرانیبرای-3
خورداراست.ایبریمختل ازاهمیتویژههابخش
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کهازانرژیهایناشیازمصرفانواعدانشمربوطبهآلودگیسرفصلپنجم،ارزیابی

 :زیرانجامشدهاستسوال1طریق
کنند.میینفتی،محیطزیستراآلودههاهوپاالیشگاهاهنیروگا-4
 ومناطقروستاییبهترازمناطقشهریاست.هایشهرهکیفیتهوادرحاشی-0

.کندمیمنابعآبیوخاکیراآلوده،نشتموادنفتیهاوسوخت-7
،گيازیبخيارینفتيییيا)مرکيزی،کیفیتهوادرخانهبهنوعسیستمحرارتيی-1

بستگیدارد.)تهویه(جاییهواهجابخبخاریبرقی(ونر
یهاآلودگیمنجربهونفتیدرفضاهایسربسته،گازیلبخاریقابلحملونق-5
ممكناستبهخفگیومرامنجرشود.وشدهگازی
ینعلتحوادثترمهممتفاوتانرژیهایشكلآشناییدراستفادهازدقتیونابی-4

خانگیاست.
آلودگیمحيیطچنینهمیانرژیدرسطحملیوفردیوهزینه،حفاظتانرژی-3
دهد.راکاهشمیزیست
 کیفیتومشخصاتسوختاثرمستقیمیبرنوعوتمرکزآلودگیدارد.-1

ایرانکيهازیدرگذاردانشمربوطبهسیاستانرژیوقیمتسرفصلششم،ارزیابی
:استارزیابیشدهزیرسوال47طریق
.واقعیآناستیهازهزینترکمگازوئیلقیمتخردهفروشی-4
فروشد.میمدبایارانهآهایکمدرابرایکمکبهخانوادهنفتردولت-0
یواقعیآناست.ترازهزینهکمگازقیمتخردهفروشیسیلندر-7
قابلقبولبودهومشكلیبرایخانوارهيابيهوجيودربرق،ضیدرحالحاتعرفه-1
آورد.نمی
کند.شورتالدولتبایدبرایبهبودوضعیتسوختتولیدیداخلکش-5
یعميومیکيهمنجيربيههيایآگياهیدهنيدهیبرناميهدولتبایدبرایتوسعه-4
تالشکند.شود،مییبهترحفاظتانرژیهافعالیت
بياییدرانيرژی،هياجيوییهایمختل ازميردمرابيرایصيرفهدولتبایدگروه-3

.شویقکندتدار،یهدفهاهیاقتصادیومالیوبرنامهامشوقدنکراستفادهازفراهم
فعالراکهبهبهبودبازدهیوکاهشمصرفانرژیبایدقوانینموجودغیردولت-1
احیانماید.کند،میکمک
یحقيوقیدررابطيهبياحفاظيتانيرژیدرهياوفعالیتهادارداستاندولتباید-3
یمختل وکاربرانراتوسعهدهد.هابخش
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یعنيییباشيد،تيربيیشیبرقکهدارایاطالعاتهانهاصالحصورتحسا،ما-42
جيوییانيرژیباشيد،هياوروشبهتيرصيرفهدسيتورالعملجدید،شاملاطالعاتکهاین

گیرد.انجامبایستی
قیمتوسایلبابازدهیباالبیشازوسایلسنتیاست.-44
انيواع)بيرق،یانيرژیهيایدولتدرموردواقعیکردنقیمتحاملهاسیاست-40
زیادیدارد.تأثیرو....(برکاهشمصرفانرژیسوخت
یدولتدرموردپرداختنقدیومستقیمبرایجبرانقدرتخریيدهاسیاست-47

است.مؤثر،....(هاانواعسوختمردمپسازواقعیکردنقیمتانرژی)برق،
کرمياناسيت.آمياریشيهریاند.جامعهآوریشدهازطریقپرسشنامهجمعهاهداد
برآوردجمعیتشهرکرمانکهایناند.باتوجهبههابهصورتتصادفیانتخا،شدهنهنمو

باشيدوبيانفيرميی352222ازترکمیآماریاست()کههمانجامعه4732درسال
نفير122ایبيهحجيمدرصيداطمینيان،نمونيه35استفادهازفرمولکوکراندرسطح

.هاستانتخا،شد
درفرمولموردنظرحجمنمونهبرابراستبا:

(1)  
     

(         
 

و5/2و25/2و352222بهترتیببرابربيا qو d، pخطا،Nکهمقادیرجمعیتکل
یشود.نمونهفرضمی0رابرباکهمعموالباست34/4نیزبرابربا z .مقدارباشدمی5/2

دانيشیعاتالزمازدانشمردمشهرکرماندرششزمینهآوریشدهحاویاطالجمع
دانشمربوطبه،هاهدانشمصرفبرقدرخانایران،دانشمصرفانرژیدر،منابعانرژی

یناشیازمصيرفانيواعهادانشمربوطبهآلودگی،هاهیحفاظتانرژیدرخانهاتالش
.اطالعياتباشيدميیایيرانگيذاریدردانشمربوطبهسیاستانيرژیوقیميتوانرژی
وتجزیيهوتحلیيلاسيتدهیشيدهسامانExcelافزارآوریشدهبااستفادهازنرمجمع
MATLABافيزارهابااستفادهازمنطقفازیوبيهکميکنيرمگرفتهبررویآنصورت

 .انجامشدهاست
سرفصيلگفتهشدبرایارزیابیدانشانرژیشهروندانکرمانیششطورکههمان
.بهدستآمدهاستسوال52ازطریقاطالعاتمجموعدرکهشدهتنظیم

ینتایججمعآوریشدهباوزنیكسانبرایهرسوالازهرسرفصيلدرسيهگزینيه
:اندهخالصهشد(4)خیلیقابلقبول،قابلقبول،غیرقابلقبولدرجدول
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 ( input) هاي حاصل از نتايج پرسشنامه ها هداد -3جدول  

هایتحقیقماخذ:یافته



،شياخصمقيداریمربيوطبيهپس از تجزيه و تحليل نتايج در سيستم فمازي 
.نتایجخروجيینسيبتبيهشودمیاستخرا میزاندانشمردمکرمانازوضعیتانرژی

عيددصيفرعيدمدرصورتآگاهیکاملو422عددد.شویدهمیسنج]2-422[یبازه
.باشدمیتابععضویتمتغیرخروجی(بیانگر4)د.شكلدهآگاهیرانشانمی



 




















هایتحقیقیافتهماخذ:
 تابع عضويت ميزان آگاهي -3شكل 


گيزارش0نتایجحاصلازبررسیهرکدامازششدستهدانيشميرتبطدرجيدول

شدهاست.

 
شرح

میانگینخیلیقابل
 قبول

قابلمیانگین
 قبول

میانگینغیرقابل
 قبول

 انحرافمعیار میانگین

   1/433 411 53/74 7/477 5/41 

   77/424 411 44/441 7/477 7/74 

   41 77/047 44/400 7/477 0/44 

   44/454 31/437 44/55 7/477 3/53 

   434 43/414 77/73 7/477 4/41 

   51/453 24/455 71/13 7/477 13/70 
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 ميزان آگاهي مردم از دانش انرژي -3ل جدو

 نتايج هاي دانش انرژيسرفصل

 0/10 دانش منابع انرژي (3)

 3/77 ايراندانش مصرف انرژي در  (3)

 01 ها دانش مصرف برق در خانه (1)

 4/15 ها هاي حفاظت انرژي در خانه دانش مربوط به تمش(0)

 0/14 انرژي انواعهاي ناشي از مصرف  دانش مربوط به آلودگي (5)

 0/73 ايراني در گذار دانش مربوط به سياست انرژي و قيمت (5)

37/71 متوسط كل

هایتحقیقیافتهماخذ:



فازیازوضعیتآگاهیميردمشيهرکرمياننسيبتبيهمسيایلمتفياوتبرآوردهای
ینمیزانآگاهیمردممربوطبهدانشميرتبطتربیشدهدکهمربوطبهانرژینشانمی

ینمیزانآگاهیمربوطبيهدانيشترکمباشدومصرفانرژیمیهایناشیازبهآلودگی
37/71حاليتفيوق4هاست.میزانمتوسطمرتبطبهمصرفبرقوسایلبرقیدرخانه

باشدکهعددرضایتبخشینیستونشانگرضع اطالعاتیعمومميردمنسيبتبيهمی
.باشدمیاینحیطه



 و پيشنهاداتي گير نتيجه -5 
یازآنوشيیزیستمحیطيیناهااهمیتروزافزونمسائلمربوطبهانرژی،آلودگی

تيربيیشیفقیر(،لزومتوجهومطالعاتهاهانرژی)حتیدرخانوادیکارانهمصرفافراط
هماکنونشدتانيرژیدرایيرانبيیشازچهياربرابيرسازد.مینشدراینزمینهرارو
سيازمانهمكياریاقتصيادیوتوسيعهشازهفتبرابيرکشيورهایمتوسطجهانیوبی

OECDدهدکهانرژیبيهصيورتوبیشازپانزدهبرابرژاپناست.اینشواهدنشانمی
هایانرژیدرایرانیكیاز.طرحهدفمندییارانهشودمیغیرکارآمددرجامعهاستفاده

وفقیتهرطرحیدرگيروبياالبيردنیمسویباشد.ازاقداماتمهمبرایاینموضوعمی
باشدوازآنجاکهمشارکتعمومیاستومشارکتبدوندانشعمومیامكانپذیرنمی

راهكارهایمناسب،منوطبيهبيرآورددقیقيیازیهنهادیدرجهتارئشیپیهاسیاست
د،ارزیابیایندانشبيرایموفقیيتایينطيرحازشبامیومعلوماتعمومجامعهشدان
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یاساسمیزانآگياهیودانيشعميومیميردمراهبيردوبرناميهتابرباشدروریاتمیض

ارزیيابییبيرایشيروی.اینمطالعهسعیدرارائيهدشومناسببرایارتقاءآنپیشنهاد
یروشتحقیيقایينمطالعيهتهاسيت.شيدادانشانرژیومسائلزیسيتمحیطيیآن
لذاابتداسعیدرتهیهوتوزیيع،ازیاستمیدانیوتكنیکتجزیهوتحلیلآنمنطقف

سيرششکهحاویسواالتیدرهدشنامه)براساسفرمولکوکران(شپرس122تعداد
یحفاظتانرژیهاش،تالهاهمنابعانرژی،مصرفانرژی،مصرفبرقدرخانشفصلدان
یانيرژیهياگيذاریوسیاسيتیازمصرفانواعانرژیوقیميتش،آلودگیناهاهدرخان
هرکرميان(شکنندگانبخشخانگیمصرفعمومجامعهموردمطالعه)شدکهدانشبا

یمختل انرژیبسنجد.دلیلاسيتفادهازمنطيقفيازیاینسيتکيهایينهاهرادرزمین
کوچکازقواعدمتفاوتخالصهکند.ایهیبزرارابهمجموعهاهتكنیکقادراستداد

یمختلي جامعيههياهدرمیيانتيودهياهنامشدهازپرسشباجمعآورینتایجحاصل
،تحصیلکردهداروشهروندانتحصیلکردهوغیرشآموزان،زنانخانهعنوانمثالدانبه

منطقکالسیکاسيتبيرایاسيتخرا نتيایجاسيتفادهیازمنطقفازیکهتكاملیافته
هياهناميشآمدهازنتایجپرسیبهدستهاه.برایاینمنظوربااستفادهازدادهاستدش

ودرادامهباایجادروابطفازی،تعری وایجادپایگاهقواعدالزم،اعميالفرآینيددالليت،
آميدهازسیسيتمدسيتبيهودرنهایتبافرآیندفازیزدایيینتيایجهااجتماعخروجی

برایانرژیشدهازدانشسرفصلیادششدند.متوسطکمیشاستنتا فازیفوقبیان
دهيدانمیشبودهاستکهضع اطالعاتعمومجامعهران422از37/71مردمکرمان

،نبایدبيهبهبيودوضيعیتفعليیچنيدانهاوبیانمیداردکهبدونباالبردناینآگاهی
ششسرفصلمرتبطبادانيشانيرژینتایججداگانهمربوطبههرچنینهمامیدواربود.

نیزمحاسبهوبیانشد.
یعموممردم)درشيهرهاآمدهلزومافزایشدانشوآگاهیدستبهباتوجهبهنتایج

شود.باتوجهبهترتیبنمراتحاصيلشيدهدرهيرمیموردمطالعه(بهخوبیاحساس
هيایگيردددراولویيتتنظيیمبرناميهکدامازششزمینهمسائلانيرژیپیشينهادميی

ینتيوانرادرزمینيهتيربيیشی،بهترتیبآموزشیدرجهتارتقایسطحدانشعموم
دانشمربوطبيهدانشمصرفبرقدرمنازلسپسدانشمصرفانرژیدرایران،سپس

دانشمربيوطبيهودرنهایتدانشمنابعانرژیایران،یدرگذارسیاستانرژیوقیمت
قتقویيتاطالعياتعميومازطریيگیيرد.انجيامهيایحفاظتانرژیدرخانيههاتالش
یصداوسیما،مراکيزمشياورهرایگياندرایينزمینيه،مطبوعياتوآميوزشوهاهبرنام
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باتخصيیصمنيابعچنینهمراهگشاباشد.تواندمیییاستکههاتالشپرورشازجمله
وبروشورهاییراتهیهکردوآنهادراختیيارخانوارهياقيرارهاهتوانکتابچمیمالیالزم
هایموجود،باعثخواهيدشيدتياوحذفیارانههاقعیکردنقیمتواکهاینداد.ضمن

هاباشند.عموممردمخودبهدنبالافزایشدانشانرژیدرجهتکاهشهزینه
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