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فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت
سال سيزدهم /شماره چهل و پنجم /بهار 1041

خطمشيگذاري بهينهسازي مصرف حاملهاي انرژي در شرکت ملي صنايع مس ايران
(مورد مطالعه :مجتمع مس سرچشمه)
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چکيده
زمينه و هدف :مديريت و بهروه وري انرژي يکي از خطمشيهاي راهبردي کشورها در تامين انرژي مورد نياز،
پاسخگويي به تقاضاي انرژي و رفع چالشها و نگرانيهاي محيط زيستي است .به همين دليل هدف اين تحقيق تبيين
خطمشيگذاري بهينه سازي توليد و مصرف حاملهاي انرژي در مجتمع مس سرچشمه است.
روش :تحقيق حاضر از نظر هدف يک رويکرد اکتشافي دارد .جامعه آماري اين پژوهش ،شامل متخصصان حوزه
صنعت مس در سه رده مديران ،روسا و سرپرستان ميباشد .براي جمع آوري نمونه از روش نمونه گيري گلوله برفي
استفاده شد و تا رسيدن به اشباع نظري انجام گرفت .تعداد نمونه آماري  57نفر بوده است .دادههاي پژوهش با استفاده
از مصاحبههاي نيمه ساختاريافته جمع آوري شده است .در اين پژوهش روش کيفي تحليل مضمون (تم) و نرم افزار
اطلس ( )8استفاده شده است.
يافته ها :يافتههاي پژوهش در قالب يک مدل مفهومي براي عوامل تاثير گذار بر بهينه سازي مصرف انرژي در شرکت
ملي مس سرچشمه ارائه شده است .اين مدل شامل  5حوزه عوامل محيطي ،عوامل توليدي؛ عوامل ساختاري؛ عوامل
محتوايي ـ رفتاري؛ مديريت انرژي؛ شبکه بهرهوري انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي است.
نتيجه گيري :نتايج پزوهش نشان داد که؛ تمامي حوزههاي مدل مفهومي ،عوامل تسريع و تسهيل کننده و موانع و
محدوديتهاي بهينه سازي مصرف انرژي با توجه به مدل مفهومي مديريت انرژي در توليد ميو همکاران ()6102
طبقه بندي شده است.
واژگان کليدي :مديريت انرژي ،خطمشي ،بهرهوري انرژي ،تحقيق کيفي ،تحليل تم ،صنعت مس
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اهداف کليدي است .به عبارت دقيقتر ،ابزارها يا

مقدمه
در چند دهه گذشته عوامل مختلفي از جمله

تکنيکهاي حکمراني براي مواجهه با مسئلهها يا
7

سال سيزدهم /شماره چهل و پنجم /بهار 1041

افزايش جمعيت جهان ،بحران انرژي دهه ،0099

مشکالت ميباشند (راگ و ريچارد .)0901 ،19 ،

مسائل حفاظت از محيط زيست و رشد رقابت

مديريت انرژي به مجموعه روشها و اقداماتي اطالق

اقتصادي ميان کشورهاي جهان سبب شده است که

ميشود که در سيستمهاي مختلف با هدف مصرف

بحث مديريت و بهروه وري انرژي يکي از مهم ترين

صحيح انرژي به منظور حداکثر نمودن منافع بدون

مباحث در کشورهاي سرار جهان شود و به عنوان يک

کاهش کيفيت محصوالت يا خدمات انجام ميشود

زمينه مطالعاتي و تخصصي مستقل مورد توجه قرار

(صباغ و وکيل الرعايا .)0435 ،34 ،فعاليتهاي

گيرد (آذري سنگلي ،جاللي مجيدي ،برزويي و دريايي،

موفقيت آميز مديريت انرژي بايد يک راهبرد کاهش

 .)0101 ،79انرژي يک نياز اساسي براي تجهيزات

مصرف را نيز شامل شود که اين کاهش مقدار مصرف

صنعتي وهمچنين يک عامل بسيار مهم در رشد

انرژي در محصوالت و خدمات به عنوان راهي براي

اقتصادي و اشتغال کشورها به حساب ميآيد (فرامرزر،

مديريت رشد مصرف محسوب ميشود .آژانس بين

 .)0101 ،75سيس )0101( 0بيان ميکند که :مصرف

المللي انرژي بيان ميکند :مديريت نظامند انرژي يکي

انرژي بازار جهاني از سال  0919 – 0909سي و سه

از موثرترين روشها در جهت بهرهوري انرژي در

درصد افزايش را در پيش خواهد داشت و در اين ميان

بخش صنايع پر مصرف است ،زيرا اين امکان را به

سريع ترين رشد تقاضاي انرژي مربوط به کشورهاي

وجود ميآورد تا فرآيند و روش توليد را از نظر

0

مصرف انرژي بطور مستمر بهبود بخشيده و بهرهوري

خواهد بود؛ که اقتصاد اين کشورها در حال حاضر

انرژي را به همراه داشته باشد (والفينگو.)3 ،6104 ،

 %10از انرژي تحويلي بخش صنعت جهان را مصرف

کشورهاي توسعه يافته با استفاده از راهبردهاي

ميکنند .خطمشيهاي دولتها نقش اصلي در سرمايه

اقتصادي و فناوري توانسته اند ،بحرانهاي دهه 0351

گذاري و شتاب دهي به بکارگيري فناوريهاي بهينه

را پشت سر بگذارند و مصرف انرژي خود را کاهش

سازي مصرف انرژي بر عهده دارد .جزء اصلي طراحي

بدهند .اما تحقيقات نشان ميدهد که کشورهاي در

اثربخش اهداف بهينه سازي مصرف انرژي ،ارتباط دادن

حال توسعه به دليل کمبود فناوري و انگيزه در رابطه با

هدف به مجموعهاي از خطمشيها يا اقدامات مشخص

صرفه جويي در مصرف انرژي و دسترسي به منابع

مربوط به اجراست .مشخص کردن هدف بهينه سازي

ارزان انرژي ،در راهبردهاي اقتصادي و فناوري خود

مصرف انرژي مرحله اوليه تعيين خطمشيهاي

موفق نبوده اند .در اين ميان کشور ايران با بيش از 74

مشخص ،اقدامات حمايتي ،مشوقها يا چارچوبهاي

ميليارد تن ذخاير معدني (دوازدهمين کشور بزرگ

سرمايهگذاري است که اجازه ميدهد بازيگران بازار

معدني جهان) به داليل مختلف مثل تحريمهاي

مطابق با زمانبندي به اهداف دستيابي پيدا کنند (جردن و

کمرشکن (مشکل ساز کردن ورود مواد اوليه و

کورت .)0900 ،009 ،1خطمشيها به کاهش ريسک و

تکنولوژيهاي جديد) ،واردات بي رويه محصوالت

تشويق بکارگيري انرژيهاي تجديدپذير کمک ميکنند

(قرار گرفتن توليد کنندگان در رقابت نابرابر) ،نبود

و بطورکلي به شکل ترکيبي در قالب سبد خطمشي

منابع مالي و هزينه بسيار باالي جذب سرمايه ،مقررات

استفاده ميشوند (دي واس و ساوين.)0901 ،005 ،5

دست و پاگير اداري و حذف يارانههاي انرژي و هزينه

ابزارهاي خطمشي ابزارهاي بنيادي براي دستيابي به

بسيار باالي تحميل شده به واحدهاي صنعتي که هزينه

غير عضو در سازمان همکاري و توسعه اقتصادي
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توليد را در بعضي موارد تا  61درصد افزايش داده

انرژي از سرمايه گذاري در فناوريهاي کارامدتر در

است؛ با چالش مهم و بزرگي در مديريت و بهرهوري

مصرف انرژي که در گسترش ظرفيت توليد نيز

انرژي مواجه شده است .به طور خاص ميتوان گفت

تاثيرگذار است حمايت ميکند .به اين دليل که مصرف

در کشور ايران بعد از آزاد سازي قيمت حاملهاي

انرژي نسبت به تغييرات عيار سنگ معدن نرخ رشد

انرژي و اثر آن بر قيمت تمام شده محصوالت توليدي

نمايي دارد ،سازماني که سياست بهرهوري انرژي را

از يکسو و هزينه سازمانها براي ارائه خدمات ،بحت

اجرايي کند ،پايداري بيشتري خواهد داشت ،بلکه طول

مديريت انرژي به عنوان بحث روز مطرح شد

عمرعملياتي خود را نيز افزايش ميدهد .ميو

قسمت مطالعات مختلفي را که بهينه سازي مصرف

بر تجزيه و تحليلي جامع و سيستماتيک از ادبيات براي

انرژي در سطوح بين المللي و ملي را از ديدگاههاي

توصيف روند پوياي مديريت انرژي در توليد ارائه

استراتژيک ،عملياتي ،فرآيندي و عوامل محيطي بيروني

کرده اند .اين مطالعه شامل شش مسير و خط اصلي

مورد بررسي قرار داده اند و همچنين مطالعات انجام

تحقيق در ارتباط با مديريت انرژي است که عبارتند از:

شده در رابطه با بررسي عوامل موثر بر بهينه سازي

 )0محرکها و موانع؛  )6فن آوريهاي اطالعاتي و

مصرف انرژي در صنايع مختلف و به طور خاص در

ارتباطي؛  )4پارادايمهاي استراتژيک؛  )3روشها و

صنعت مس به صورت جامع مورد بررسي قرار داده

ابزارهاي پشتيباني؛  )7پارادايمهاي فرآيند توليد؛

شده و خالصهاي از دستاوردهاي اين پژوهشها ارائه

09

 )2عملکردهاي توليد در نقاط حساس تبادلي.
بارسوميان و همکاران
00

00

( )6104پروژهاي با عنوان

مختلف سنگ معدن مس و عمق معدن بر ميزان انرژي

مطالعه موضوعي

مورد نياز براي استخراج و فراوري مس را مورد

انرژيهاي تجديد پذير در بين سالهاي  6115تا 6104

ارزيابي قرار داده است .نتايج پژوهش نشان ميدهد:

در اروپاي مرکزي انجام داده اند .اين محققان بيان

هزينه انرژي براي معادن مس با عمليات ليچينگ تحت

ميکنند :منظور از بهرهوري انرژي در واقع " ارائه

تاثير عيار سنگ معدن و عمق معدن قرار ندارد ،اما با

خدمات بيشتر در ازاي انرژي ورودي يکسان ،يا ارائه

عمليات معدنکاري و فلوتاسيون در معادالت رابطه

خدمات يکسان در ازاي انرژي ورودي کمتر " است که

معناداري برقرار شد؛ هزينه انرژي بصورت لگاريتم

موجب دستيابي به مزاياي رقابتي و اقتصادي بزرگ و

خطي به عمق وابستگي داشته و با ميزان عيار سنگ

همچنين رفاه اقتصادي و محيطي ميشود .انستيتو مرکز

معدني رابطه عکس دارد؛ تمبو

1

( ،)6102از موسسه

انرژيهاي پايدار
05

01

در مورد بهرهوري انرژي و

و تغييرات محيطي دانشگاه

انرژي  UCLبه مدلسازي بهرهوري انرژي در صنعت

آکسفورد

معدن مس زامبيا پرداخته است .در اين مطالعه به درک

عوامل موثر بر رفتارها و تصميم گيريهاي مرتبط با

چگونگي تاثيرگذاري سياستهاي تصميم گيري

انرژي در بخشهاي غيرخانگي انجام داده است .اين

در سال  6106تحقيقي در رابطه با تعيين

07

که

مختلف سازمان بر سودآوري آن پرداخته شده است .

تحقيق با استفاده از روش ارزيابي سريع شواهد

بطور کل دو سياست تصميم گيري کلي در نظر گرفته

رويکردي سيستماتيک براي بازيابي و بررسي ادبيات

شده است  :سياست توسعهاي و سياست بهرهوري

نسبت به روشهاي مرور ادبيات مرسوم است ،انجام

انرژي .سياست توسعهاي تاکيد بسيار زيادي بر افزايش

شده است ..اين مرکز در تحقيق ديگري در همين سال

ظرفيت توليد سازمان دارد در حاليکه سياست بهرهوري

تاثير دو عامل اندازه سازمان و بخشي که سازمان مرتبط

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

(آلواردو ،مالدونادو و جاکس .)6100 ،413 ،1در اين

همکاران ( ،)6102بصورت استقرايي چارچوبي مبتني

شده است .کوپالر  ،)6102( 9تاثير بکارگيري عيارهاي

0
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با آن است مثال بخش صنعت ،حمل و نقل و  ...از

تحقيق در خصوص روشهاي کاهش مصرف انرژي

نظر 1عامل  :ساختار و سلسله مراتب ،مهارت و منابع،

عبارتند از  )0 :استفاده از تکنولوژيهاي جديد و مواد

اهميت صرفه جويي در مصرف انرژي و ارزشمندي

اوليه بهتر و سازگار با محيط زيست؛  )6استفاده بهينه

استراتژي بهرهوري انرژي ،بر ظرفيت استفاده از

از مواد و بازيابي آنها در صنايع مختلف؛  )4بهينه

فرصتهاي بهرهوري انرژي مورد بررسي قرار داده

سازي و مدل کردن واحدهاي صنعتي و افزودن

است و نتايج را براي هر بخش بيان کرده است.

تجهيزات اضافي؛  )3يافتن کاربردهاي جديد براي

کورمانز 01در سال ( )6106مدلي مفهومي در ارتباط با

موادي که فعال کاربرد خاصي ندارند؛  )7استفاده از

فرآيند تصميم گيري سرمايه گذاري سازمانها در

انرژيهاي نو و تجديد پذير؛  )2آموزش روشهاي

موضوعات و پروژههاي مختلف ارائه نمود که راهنماي

صرفه جويي در انرژي به کارکنان.
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مناسبي جهت شناسايي عوامل موثر بر فرآيند تصميم

خطمشي درباره فرآيند يا الگوي فعاليتها يا

گيري در ارتباط با سرمايه گذاري در پروژههاي بهينه

تصميماتي است که براي جبران مشکالت عمومي ،چه

سازي مصرف انرژي به شمار ميرود .اين مدل بيان

حقيقي و چه مجازي اتخاذ ميشود (دانايي فرد،3 ،

ميکند :آغار فرايند سرمايه گذاري با شناسايي مسئله

 .)0433در واقع خطمشي گذاري به منزله فراگرد

است که در اين مرحله يک ايده يا مسئله جديد مورد

مديريت کالن و ملي جامعه شامل برنامهريزي ،اجرا،

توجه قرار ميگيرد و برجسته ميشود .چارلز ،ميلتون و

کنترل و ارزيابي طرحهاي گوناگون ،در حوزههاي

اندرسون

09

( )6106موارد زير را به عنوان عوامل

اقتصادي ،سياسي و فرهنگي ،براي دستيابي به اهداف

اثرگذار بر انرژي مصرفي معادن بيان کرده اند :نسبت

هر بخش تعريف ميشود .بدين ترتيب خطمشي ها،

استريپينگ

01

(نسبت حجم بار مورد نياز به منظور

مجموعهاي از برنامههاي کالن اجرايي در سطح ملي

استخراج مقدار مشخصي از سنگ معدن)؛ انرژي

هستند که يا شکل رسمي ،مدون و اعالم شده (مانند

مصرفي در حمل و نقل سنگها و باطلههاي معدني

برنامههاي توسعه) به خود ميگيرند يا به صورت يک

و بهينه سازي استفاده از

بيانيه بسيار کلي مانند (خطمشي جايگزيني واردات يا

مواد منفجره در معادن .عالوه بر اين اين محققان

خطمشي نگاه به شرق) مالحظه ميشوند (پور عزت و

راهکار هايي را براي بهينه سازي مصرف انرژي بيان

همکاران .)0101 ،11 ، ،خطمشيگذاري فرايندي است

کرده اند .صباغ و وکيل الرعايا ( )0435به تحليل و

که در آن دولتها چشم انداز سياسي خود را به برنامهها

اعتباريابي شاخصهاي موثر بر تنگناهاي موجود در

و اقداماتي تبديل ميکنند تا تغييرات مدنظر خود را

بهينه سازي انرژي الکتريکي با تاکيد بر مشترکين

ايجاد کنند .مسئلههاي خطمشي عمومي بسيار پيچيده

صنعتي برق پرداخته اند شد .در انتها اين پژوهش مدلي

هستند و در محيطهاي به سرعت تغييريابنده و مملو از

مشتمل بر ابعاد شش گانه مديريتي ،دانش و فناوري،

عدم قطعيت و تضاد منافع اتفاق ميافتند (ميالنو،09

سياست گذاري و قانوني ،فرهنگي و سازماني ،مالي و

 .)0901 ،019خطمشي بيانگر مجموعه اقدامات نسبتا

فني و مولفههاي مربوط به هر بعد بصورت اعتباريابي

ثابت و هدفمند است که بوسيله يک فرد يا مجموعهاي

شده ارائه شده است  .عسکري ( )0435به بررسي

از بازيگران براي پرداخت به يک مساله يا دغدغه دنبال

انواع روشهاي بهينه سازي انرژي اشاره کرده است و

ميشود (اندرسون .)6105 ،67 ،00تصميمهاي

روشهاي کاهش مصرف انرژي را به صورت طبقه

اتخاذشده دولتهاست که هدفي را تعريف و ابزاري را

بندي شده ارائه کرده است .نتايج بدست آمده در اين

براي دستيابي به آن مشخص ميکند (هاولت و

توسط کاميونهاي بزرگ

00
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بر خطمشي عمومي ،خطمشيگذاري به سه مرحله

بر منابع انرژيهاي تجديدپذير ،ترويج بهرهوري انرژي

تقسيم ميشود :تدوين و تنظيم خطمشي ،اجراي خط-

و بهطور راهبردي حرکت به سوي شبکه هوشمند است

مشي و ارزيابي خطمشي (منوريان .)0105 ،00 ،خط-

(ميالنو .)0901 ،017 ،اينکه هر کشور از کدام منابع

مشيگذاري انرژي عبارتست از چارچوبي از قواعد و

انرژي و به چه ميزان استفاده کند تا بيشترين بازده ممکن

طرز تلقيهاي نوشته و نانوشته که عموما در طول دهها

را داشته باشد از نکات قابل توجه بوده است (يارمحمد،

سال ايجاد ميگردد (ملکي .)0109 ،51 ،ابزارهاي

 .)0101 ،19خطمشيهاي بهينه سازي مصرف

خطمشي را با يک طرح طبقه بندي سه گانه ارائه مي-

حاملهاي انرژي شامل تمامي خطمشيهايي است که

کند :قانون (عصا) ،ابزارهاي اقتصادي (هويج) و

براي تحقق اهداف تعيين شده براي بهينه سازي مصرف

اطالعات (اندرز) او سه نوع قدرت اجباري ،پاداشي و

حاملهاي انرژي در نظر گرفته ميشود .خطمشي بهينه

هنجاري را ابزاري براي دستيابي به اهداف ميداند.

انرژيهاي بايد مبتني بر عوامل زمينهاي باشد و بر اساس

ودسايد 01ابزارهاي خطمشي را با سه ويژگي تعيين

شرايط خاص سياسي ،اقتصادي و اجتماعي سيستم

کننده مشخص ميکند .0اجبار؛  .0استفاده از منابع مادي؛

انرژي هر منطقه يا کشوري که در آن بکارگرفته خواهد

 .1در خواست يا کششهاي اخالقي و فکري .در اين

شد متناسب سازي شود .خطمشيهاي حمايت از بهينه

ميان پيترز 05ابزارهاي اجرا را براساس ويژگيهاي آنها

سازي مصرف حاملهاي انرژي بطور گستردهاي براي

طبقهبندي نموده است ،که برخي از اين ابزارها و

توليدات مختلف ايجاد شدهاند .روندهاي جديد در

مشخصات آن هادر جدول زير آمده است.

خطمشي انرژهاي يکپارچه کردن سازوکارهاي
خطمشي ،ايجاد ارتباط ميان خطمشي بخشهاي

جدول :0ويژگيهاي ابزارهاي خطمشي از ديدگاه
پيترز ()0900
ويژگيهاي ابزارهاي دسته ي اول
ابزارهايي که مستقيم اثر ميگذارند
ابزارهايي که به اجبار تاکيد دارند

ويژگيهاي ابزارهاي دستهي دوم
ابزارهايي که داراي اثر غير مستقيم
هستند
ابزارهايي که بر انگيزه و ترغيب
تاکيد دارند

توليدي و توسعه سازوکارهاي جديد براي ايجاد
يکپارچگي بين سهم افزاينده انرژيهاي به سيستمهاي
انرژي است (گريفيت .)0909 ،001 ،07بدون شک
زيربناي بهينه سازي مصرف حاملهاي انرژي
برخورداري کافي از پتانسيل منابع انرژي است .هدف-
گذاري براي توسعه بدون داشتن پتانسيل کافي کاري

ابزارهايي که داوطلبانه اند

ابزارهايي که الزام آورند

بيهوده و بي نتيجه است .بسياري از دولتها از تخمين

ابزارهايي که جنبه تنبيهي دارند

ابزارهايي که جنبهي تشويقي دارند

و پتانسيل يابي منابع براي ارزيابي آنها در فرايندهاي

ابزارهايي که شفاف و صريح اند

ابزارهايي که نهفته و مبهم و صريح اند

خطمشي و برنامهريزي ،استفاده وسيعي کرده و ميکنند.

ابزارهايي که ارشادي و هدايتگر

ابزارهايي که قهري و سرکوبگر

هستند

هستند

اهداف بهينه سازي به عنوان مکانيسمي رايج براي آينده

خطمشيگذاري در بخش انرژي جنبههاي اساسي
توليد و بهرهوري انرژي را دربر ميگيرد که به شدت
توسعه اقتصادي ،پايداري و پذيرش اجتماعي را تحت
تاثير ميگذارد .خطمشيگذاري انرژي در حال توجه به
سوي خطمشيهاي انرژي پايدار و اقتصاد کم کربن با

ايمن و پايدار انرژي ظهور کرده است .اين اهداف با مهيا
کردن چشماندازي براي روندهاي مصرف بهينه انرژي،
نمايان کردن مسير توسعه و کمک به تحقق انتظارات
ميان مدت و بلندمدت ،نقش حياتي در چشم انداز
انرژي ملي و جهاني بازي ميکنند .پژوهشهاي بسياري
در حوزه عوامل تاثيرگذار بر بهينه سازي مصرف انرژي

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

رامش .)0900 ،101 ،00به شکل سنتي در مطالعات ناظر

حذف مصرف مستقيم سوختهاي فسيلي ،هدفگذاري

 / 05محمدرضا فتحي ـ عادل آذر ـ غالمرضا جندقي ـ شيرين رنجبر توتويي ـ بابک آذري ـ رضا مرتضائي

انجام شده است که نشانگر نقش و تاثير زياد بهينه

بندي برطبق مدل مفهومي «مديريت انرژي در

سازي مصرف انرژي بر توليد و مصرف حاملهاي

توليد» قرار ميگيرند؟

انرژي ميباشد .اگرچه شاهد تعدد پژوهشهاي انجام
شده در اين حوزه هستيم اما مطالعهاي که به بررسي

روش پژوهش

سال سيزدهم /شماره چهل و پنجم /بهار 1041

مديريت انرژي در صنعت مس ايران پرداخته باشد

همانطور که گفته شد ،پژوهش حاضر به دنبال

مشاهده نشد؛ عالوه بر اين در پژوهشهاي خارجي

تبيين خطمشي بهينه سازي توليد و مصرف حاملهاي

انجام شده نيز مطالعهاي جامع که عوامل تاثيرگذار بر

انرژي در شرکت ملي صنايع مس ايران (مجتمع مس

بهينه سازي مصرف انرژي در سراسر زنجيره تامين

سرچشمه) است .پژوهش از لحاظ هدف ،جزء

صنعت توليد مس را بررسي نموده باشد يافت نشد .با

تحقيقات توصيفي-اکتشافي است .بـه لحاظ تقسيم

توجه به مطالب گفته شده و اينکه صنعت مس جزو

بندي بر مبناي نتيجه و کاربرد ،در دسته تحقيقات

صنايع استراتژيک و با مصرف انرژي باال به حساب

کاربردي و به لحاظ نـوع داده ها جزء تحقيقات کيفي

ميآيد و هر گونه تالشي در جهت مديريت مصرف

محسوب ميشود .به منظور پاسخگويي به سواالت

انرژي ميتواند اثربخشي باال و صرفه جويي در هزينه

تحقيق ،از مرور ادبيات صِرف فراتر رفته و به منظور

هارا به همراه داشته باشد (ميل ،استاج و تاسيج،0342 ،

بررسي سواالت تحقيق ،از روش تحليل مضمون

 .)6105لذا با توجه به اهميت موضوع و پاسخ به اين

استفاده شده است .اين روش هم براي بيان واقعيت و

خال تحقيقاتي اين پژوهش با هدف شناسايي انواع

هم براي تبيين آن به کار ميرود (چن و ديگران،01

عوامل تاثيرگذار بر بهينه سازي توليد و مصرف

 .)6107 ،716مضمون ،ويژگي تکراري و متمايزي در

حاملهاي انرژي در شرکت ملي صنايع مس ايران (به

متن است که به نظر پژوهشگر ،نشان دهنده درک و

طور خاص مجتمع مس سرچشمه) انجام شده است و

تجربه خاصي در رابطه با سواالت تحقيق است (ايرک

سواالت اصلي اين تحقيق به شرح زير ميباشند:

و توماس .)6012 ،08 ،جامعه آماري اين پژوهش،

 )1خطمشي بهينه سازي توليد و مصرف حاملهاي

شامل متخصصان حوزه ي صنعت مس در سه رده

انرژي در شرکت ملي صنايع مس ايران (مجتمع

مديران ،روسا و سرپرستان ميباشد که خبرگان آگاه در

مس سرچشمه) چه ميباشند ؟

اين زمينه به حساب ميآيند .چون پايگاه داده مناسبي

 )2هر يک از عوامل تاثيرگذار بر خطمشي بهينه

براي تعيين اين گروه از خبرگان در دسترس نبود ،براي

سازي مصرف حاملهاي انرژي در شرکت ملي

جمع آوري نمونه از روش نمونه گيري گلوله برفي

صنايع مس ايران (مجتمع مس سرچشمه) چه

استفاده شد و تا رسيدن به اشباع نظري انجام گرفت.

ابعادي را شامل ميشوند ؟

براين اساس از خبرگان در دسترس حوزه صنعت مس

 )3هر يک از ابعاد ،عوامل تاثيرگذار بر خطمشي

درباره ساير متخصصان و صاحب نظران اطالعاتي

بهينه سازي مصرف حاملهاي انرژي در شرکت

دريافت شده و تعداد  97نمونه مورد نظر در اين زمينه

ملي صنايع مس ايران (مجتمع مس سرچشمه)

تکميل شد .همچنين ،براي مشاهده احساسات ،رسيدن

چه مفاهيمي را شامل ميشوند ؟

به باورها و اعتقادات مصاحبه شوندگان و تبادل نظر

 )4هر يک از مفاهيم مرتبط با خطمشي بهينه سازي

با آنان براي دستيابي به اهداف پژوهش از روش

مصرف حاملهاي انرژي در شرکت ملي صنايع

مصاحبه نيمه ساختار يافته استفاده شد .عالوه بر

مس ايران (مجتمع مس سرچشمه) در چه دسته

مصاحبه نيمه ساختار يافته بـراي جمع آوري اطالعات
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جدول  :0پايايي پژوهش
رديف

کد مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

پايايي باز آزمون

0

)D41 L3-3 (CH

036

043

8

%3570

6

)D21 L2-2 (M

80

57

2

%32707

664

613

03

%32757

کل

از اسناد و منابع مختلفي همچون کتب ،پايان نامهها،

است که روايي به پژوهش تزريق گردد .بنابراين در هر

مجالت فارسي و انگليسي براي استخراج مضمونهاي

مرحله تحليل مضمون با بهره گيري از نظرات خبرگان

پايه ،سازمان دهنده و فراگير الگوي بهينه سازي توليد

سعي شد که کيفيت تحليل مضمون صورت گرفته

و مصرف حاملهاي انرژي در مجتمع مس سرچشمه

تضمين گردد و اعتبار آن از نظر خبرگان تاييد شود .در

استفاده شد .پرسشهاي مصاحبه درباره شاخصهاي

نهايت براي اطمينان از اعتبار روش شناسي ارايه شده

اصلي و اثرگذار بر بهينه سازي توليد و مصرف

بار ديگر کل فرآيند پژوهش و روش شناسي حاصل از

حاملهاي انرژي در مجتمع مس سرچشمه مطرح شده

آن به تاييد خبرگان رسيد.

است که از مباني نظري پژوهش بدست آمده است و
پيرامون آنها طراحي گرديد.

پژوهشگر با رعايت همه اصول اخالقي

در پژوهش حاضر از پايايي باز آزمون براي

پژوهشهاي کيفي و رضايت کامل مصاحبه شوندگان،

محاسبه پايايي مصاحبهها استفاده شده است .براي

مصاحبهها را ضبط کرد؛ سپس ،همه مصاحبهها بطور

محاسبه پايايي باز آزمون از ميان مصاحبهها 0 ،مصاحبه

دقيق به متن برگردانده شد و کدگذاري باز به صورت

به عنوان نمونه انتخاب ميشود و هر کدام از آنها در

پاراگراف به پاراگراف انجام گرفت .در اين تحقيق

دو فاصله زماني کوتاه و مشخص دو بار کدگذاري

کدگذاري از طريق نرم افزار اطلس تي انجام شده

ميشوند .در هر کدام از مصاحبه ها ،کدهايي که در دو

است .در کد گذاري باز (خرده مقوالت) که نخستين

فاصله زماني با هم مشابه هستند ،با نام "توافق" و

مرحله در اجراي راهبرد تحليل مضمون است ،نکات

کدهاي غيرمشابه با نام "عدم توافق" مشخص ميشوند.

کليدي مصاحبهها در رابطه با عوامل موثر بر بهينه

روش محاسبه پايايي بين کدگذاريهاي انجام گرفته

سازي توليد و مصرف حاملهاي انرژي در مجتمع مس

پژوهشگر در دو فاصله زماني بدين ترتيب است:

سرچشمه شناسايي و کدگذاري گرديد .در اين مرحله

 =%099 Xدرصد پايايي باز آزمون
همانطور که در جدول  0نشان داده شده است،
پايايي باز آزمون مصاحبههاي انجام گرفته در اين
پژوهش با استفاده از فرمول بيان شده  01797درصد
است .با توجه به اين که اين ميزان پايايي بيش تر از
 %19است ،قابليت اعتماد کدگذاريها مورد تائيد است
(مظفري.)0109 ،05 ،
در مورد مقوله روايي اين پژوهش بايد گفت در
مقاطع مختلف از فرآيند تحليل مضمون سعي شده

 0911کد اوليه از مصاحبهها بدست آمد .سپس در
مرحله کدگذاري محوري (استخراج مفاهيم) ،شامل
دسته بندي کدهاي اوليه در قالب کدهاي گزينشي و
مرتب کردن همه خالصه دادههاي کدگذاري شده09 ،
کد محوري حاصل شد .سپس ،پژوهشگر ،پس از مرور
چند باره و تعيين شباهتها و تفاوت ها ،کدهايي که
محتواي مشترکي داشتند ،در هم ادغام نمود و با کدي
مشترک که از کدهاي اوليه انتزاعي تر بود ،نام گذاري
گرديد؛ اين کار با در نظر گرفتن يافتههاي نظري با

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

در مجموع 05 ،کد باز را شامل ميشد که مصاحبه

يافتههاي پژوهش
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رفت و آمدهاي متوالي بين کدهاي باز و کدهاي

مقوله  :شبکه بهرهوري انرژي ،عوامل توليد ،عوامل

محوري انجام شد .در نهايت ،مقوله هايي که قدرت

ساختاري ،عوامل محتوايي-رفتاري ،مديريت انرژي،

مفهومي بيش تر داشتند و بهتر ميتوانستند مفاهيم و

عوامل محيطي و بهينه سازي مصرف انرژي شناسايي

خرده مقوالت را پيوند دهند ،انتخاب شدند .در اين

شد .در جدول  ،1نمونهاي از مولفههاي استخراج شده

مرحله ،در ارتباط با عوامل موثر بر بهينه سازي توليد و

از مصاحبهها نشان داده شده است.

مصرف حاملهاي انرژي در مجتمع مس سرچشمه 9
جدول  :4مفاهيم و طبقات (مقوله هاي) مرتبط با هر يک از اجزاي مدل
مقولهها (طبقه)

عنوان کد باز (خرده مقوله ها)

عنوان کد محوري (مفاهيم متناظر)

عوامل سياسي
عوامل اقتصادي
عوامل اجتماعي/فرهنگي
عوامل ملي
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عوامل سياسي

عوامل محيطي بهينه سازي توليد و
مصرف انرژي در مجتمع مس
سرچشمه

عوامل منطقهاي  /ناحيه اي

عوامل اقتصادي
عوامل اجتماعي/فرهنگي
عوامل تکنولوژيک
عوامل قانوني
عوامل زيست محيطي

عوامل بين المللي

عوامل سياسي
عوامل اقتصادي
عوامل اجتماعي/فرهنگي
عوامل تکنولوژيک
عوامل قانوني
عوامل زيست محيطي

برنامه ريزي

تعريف شاخصها  /فاکتورها
تعريف پروژههاي انرژي

مديريت انرژي در بهينه سازي توليد

تجزيه و تحليل

سرچشمه

اجراي برنامههاي مديريت انرژي

و مصرف انرژي در مجتمع مس

عوامل تکنولوژيک
عوامل قانوني
عوامل زيست محيطي
اقدامات دولت در زمينه بهينه سازي انرژي
اقدامات دولت در ارتقاء بهينه سازي مصرف انرژي

اجرايي نمودن پروژههاي بهينه سازي انرژي
پر رنگ نمودن و تاکيد بر مزاياي بهينه سازي مصرف انرژي
مرتفع سازي موانع اجرايي پروژههاي بهينه سازي انرژي

عوامل ساختاري بهينه سازي توليد
و مصرف انرژي در مجتمع مس
سرچشمه

مميزي انرژي

مميزي انرژي توسط ارزيابهاي خارجي
ارزيابي عملکرد بهينه سازي سازي

نظام آموزشي و پژوهشي

نظام آموزشي و پژوهشي
آموزش
مديريت دانش

نظامهاي مالي (بودجه)
نظام منابع انساني

ساختار سازماني
نظام منابع انساني

خطمشيگذاري بهينهسازي مصرف حاملهاي انرژي در شرکت ملي صنايع مس ايران 19 /....
مقولهها (طبقه)

عنوان کد محوري (مفاهيم متناظر)
نظام فناوري اطالعات و ارتباطات

عنوان کد باز (خرده مقوله ها)
به اشتراک گذاري اطالعات
آگاه سازي و اطالع رساني

خصوصي سازي
کنترل و نظارت
زيرساخت ها
استراتژي ها
چشم انداز
اهداف

مديريت استراتژي

بخشنامه ها/دستورالعمل ها/الزامات قانوني
عوامل عوامل محتوايي  -رفتاري
بهينه سازي توليد و مصرف انرژي
در مجتمع مس سرچشمه

انعطاف پذيري و ريسک پذيري
ويژگيهاي فردي
مديريت رفتار سازماني

نگرش فکري و رفتاري مديران
الگوهاي نقش
فرهنگ سازماني

مديريت منابع انساني

سياستهاي انگيزشي

سياستهاي خريد

شبکه بهره وري انرژي

عوامل محتوايي  -رفتاري

 -محرک های پشتیبانی مالی پیوستن به شبکه بهره وری انرژی ،محرک

 -انعطاف پذیری استراتژیک ،فرهنگ سازی در رابطه با بهینه سازی مصرف

های پشتیبانی اطالعاتی پیوستن به شبکه بهره وری انرژی ،محرک های

انرژی ،مسئولیت اجتماعی ،طرز تفکر مدیریتی ،سیاست های انگیزشی ،حمایت

داخلی پیوستن به شبکه بهره وری انرژی ،محرک های خارجی پیوستن

مدیریت ،عوامل مدیریتی ،ویژگی های فردی ،برند شرکت ،هدف گذاری ،الگو

به شبکه بهره وری انرژی

های نقش ،رفتار سازمانی ،چشم انداز
مديريت انرژي

عوامل توليدي
 واحد تحقیق و توسعه ،فرایند کارکردی تجهیزات ،تعمیرات ونگهداری معدن ،طرح جامع برق ،کارخانه اکسیژن ،تعمیرات و
نگهداری ،کاهش دور ریز مواد ،کارخانه اسید ،انرژی های نو ،مدیریت
ریسک ،تعمیرگاه معدن ،کنترل تجهیزات ،آزمایشگاه ،سنگ شکن،
اتوماسیون ،ریخته گری ،مدیریت تولید ،لیچینگ ،توسعه ،نیروگاه،
فناوری ،پاالیشگاه ،سفارشات ،آب ،برق ،ذوب ،معدن ،تغلیظ ،کیفیت

سازی مصرف انرژی ،مزایای اجرای اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی ،تعریف
شاخص ها /فاکتور های انرژی ،تعریف پروژه های انرژی ،عملکرد بهینه سازی
مصرف انرژی ،ممیزی انرژی ،برنامه ریزی انرژی ،تجزیه و تحلیل انرژی
عوامل محيطي
 عوامل زمینه ای تاثیرگذار بر بهینه سازی مصرف انرژی ،گزینه هایی که دولت متواند ترویج و ارتقا بهره وری انرژی در صنعت مس مورد استفاده قرار دهد،

عوامل ساختاري
 با اشتراک گذاری اطالعات ،بخشنامه ها/دستورالعمل هل/الزاماتقانونی ،سیاست های خرید ،نظام آموزشی و پژوهشی ،فرآیند ها و
روش های کاری ،ساختار سازمانی ،خصوصی سازی ،نظام مالی
(بودجه) ،نظام منابع انسانی ،مدیریت دانش ،اطالع رسانی ،زیرساخت
ها ،کنترل و نظارت ،آموزش ،استراتژی

 -اجرایی شدن پروژه های بهینه سازی انرژی ،موانع اجرایی پروژه های بهینه

عوامل منطقه ای/ناحیه ای ،عوامل ملی موثر بر آینده انرژی ایران ،عوامل بین
المللی ،عوامل زیست محیطی ،قوانین و مقررات دولتی ،عوامل سیاسی ،عوامل
اجتماعی ،عوامل اقتصادی ،عوامل تکنولوژی ،دولت ،عوامل قانونی
بهينه سازي مصرف انرژي
 عوامل محتوایی -رفتاری ،شبکه تولید سوخت/انرژیِ ،شبکه توزیع انرژی ،موانع ومحدودیت ها ،شبکه بهره وری انرژی ،عوامل محیطی ،مدیریت انرژی ،عوامل ساختاری،
توانمند ساز ها ،عوامل تولیدی ،روابط عمومی ،مشاوران ،پیمانکاران ،شهرک مس

شکل  :0مدل مفهومي شبکه مضامين عوامل موثر بر خطمشي بهينه سازي توليد
و مصرف حاملهاي انرژي در مجتمع مس سرچشمه

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

مسئوليت پذيري اجتماعي
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بحث و نتيجه گيري

انرژي در معادن يا صنايع مورد مطالعه ميباشد .از اين

هدف از اين تحقيق تبيين خطمشيگذاري بهينه

رو ،اين پژوهش با هدف شناسايي انواع عوامل

سازي توليد و مصرف حاملهاي انرژي در مجتمع مس

تاثيرگذار بر بهينه سازي توليد و مصرف حاملهاي

سرچشمه است .همچنين تحليل شکافهاي موجود و

انرژي در شرکت ملي صنايع مس ايران (مجتمع مس

پيشنهاد خطمشيهاي راهبردي جهت تامين هدف

سرچشمه) انجام شده است.
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تعيين شده است .در اين مسير يکي از علل عمده

هفت مضمون (تم) اصلي در اين پژوهش به دست

شكست خطمشيها عدم توجه به انتخاب ابزار مناسب

آمد که عبارت اند از :عوامل محيطي ،عوامل توليدي؛

براي اجرا ،با توجه به مجريان و جامعه مخاطب

عوامل ساختاري؛ عوامل محتوايي_رفتاري؛ مديريت

خطمشي ميباشد .لذا ميتوان نتيجه گرفت ،توجه و

انرژي؛ شبکه بهرهوري انرژي و بهينه سازي مصرف

عنايت خطمشيگذاران به پيشبيني ابزارهاي اجرا در

انرژي .عوامل محيطي شامل :عوامل زمينهاي تاثيرگذار

متون خطمشيها ضامن توفيق سياستها بوده و امكان

بر بهينه سازي مصرف انرژي ،گزينه هايي که دولت

نظارت و پيگيريهاي بعدي را نيز ساده تر ميسازد.

ميتواند براي ترويج و ارتقا بهرهوري انرژي در صنعت

تعيين ابزار اجراي مناسب تابع بسياري از مسائل بوده و

مس مورد استفاده قرار دهد ،عوامل منطقه اي/ناحيه

خطمشي گذار با توجه به آنهاست كه ميتواند خطمشي

اي ،عوامل ملي موثر بر آينده انرژي ايران ،عوامل بين

عمومي موفقي را براي اجرا اتخاذ كند .موقعيت محيطي

المللي ،عوامل زيست محيطي ،قوانين و مقررات

خطمشي ،مخاطبان آن ،شرايط جامعه از جهات

دولتي ،عوامل سياسي ،عوامل اجتماعي ،عوامل

مختلف ،نوع و ماهيت خطمشي ،امكانات و منابع

اقتصادي ،عوامل تکنولوژي ،دولت و عوامل قانوني

اجرائي در سازمانهاي مجري بايد در تصميم گيري

است .عوامل توليدي شامل :واحد تحقيق و توسعه،

نسبت به انتخاب ابزار لحاظ شوند و هيچ خطمشي

فرايند کارکردي تجهيزات ،تعميرات و نگهداري معدن،

مصوب نگردد؛ مگر آنكه امكان اجراي آن از جهات

طرح جامع برق ،کارخانه اکسيژن ،تعميرات و

فوق بررسي و تاييد شده باشد .بخش معدن از عمده

نگهداري ،کاهش دور ريز مواد ،کارخانه اسيد،

ترين بخشهاي تامين کننده مواد اوليه صنايع محسوب

انرژيهاي نو ،مديريت ريسک ،تعميرگاه معدن ،کنترل

ميشود و ذخاير غني مواد معدني ميتواند نقش

تجهيزات ،آزمايشگاه ،سنگ شکن ،اتوماسيون ،ريخته

اساسي در توسعه صنعتي کشور ايفاد نموده و

گري ،مديريت توليد ،ليچينگ ،توسعه ،نيروگاه،

راهگشاي بسياري از معضالت خودکفايي صنعتي

فناوري ،پااليشگاه ،سفارشات ،آب ،برق ،ذوب ،معدن،

کشور باشد .بهره برداري اقتصادي از معادن کشور

تغليظ و کيفيت است .عوامل ساختاري شامل :با

حدود  71سال قبل آغاز شده است اما در سالهاي

اشتراک گذاري اطالعات ،بخشنامه ها/دستورالعمل

اخير به داليل گوناگوني نقش و اهميت بخش معدن در

هل/الزامات قانوني ،سياستهاي خريد ،نظام آموزشي

اقتصاد کشور فزوني يافته است .بهره برداري صحيح و

و پژوهشي ،فرآيندها و روشهاي کاري ،ساختار

علمي از ذخاير انبوه و متنوع معدني کشور مستلزم

سازماني ،خصوصي سازي ،نظام مالي (بودجه) ،نظام

برنامه ريزيهاي دقيق در تمامي حوزههاي دخيل و

منابع انساني ،مديريت دانش ،اطالع رساني ،زيرساخت

تاثيرگذار بر بهرهوري معادن ،از جمله توليد و مصرف

ها ،کنترل و نظارت ،آموزش و استراتژي است .عوامل

حاملهاي انرژي است؛ در اين راستا اولين اقدام

محتوايي _رفتاري شامل :انعطاف پذيري استراتژيک،

بررسي عوامل تاثيرگذار بر توليد و مصرف حاملهاي

فرهنگ سازي در رابطه با بهينه سازي مصرف انرژي،

خطمشيگذاري بهينهسازي مصرف حاملهاي انرژي در شرکت ملي صنايع مس ايران 11 /....

مسئوليت اجتماعي ،طرز تفکر مديريتي ،سياستهاي
انگيزشي،

حمايت

مديريت،

عوامل

مديريتي،

مديريتي (براون و کالرک ،)6102 ،10شدت انرژي –
10

اقتصاد کالن (کپالر .)0901 ،

الگوهاي نقش ،رفتار سازماني و چشم انداز است.

مبتني بر ادبيات غني ،براي بررسي عوامل تاثيرگذار بر

مديريت انرژي شامل :اجرايي شدن پروژههاي بهينه

توليد و مصرف حاملهاي انرژي در شرکت ملي

سازي انرژي ،موانع اجرايي پروژههاي بهينه سازي

صنايع مس ايران ارائه شده است که ميتواند به لحاظ

مصرف انرژي ،مزاياي اجراي اقدامات بهينه سازي

علمي و عملي به محققان ،مديران و مسئوالن صنعتي و

مصرف انرژي ،تعريف شاخص ها/فاکتورهاي انرژي،

کشوري کمک کند .محققان با استفاده از نتايج اين

تعريف پروژههاي انرژي ،عملکرد بهينه سازي مصرف

پژوهش ميتوانند به يک ديدگاه جامع در مورد بهينه

انرژي ،مميزي انرژي ،برنامه ريزي انرژي و تجزيه و

سازي مصرف انرژي و عوامل موثر بر آن دست پيدا

تحليل است .شبکه بهرهوري انرژي شامل :محرکهاي

کنند .مديران صنعتي نيز ميتوانند با بهره گيري از نتايج

پشتيباني مالي ،اطالعاتي ،داخلي و خارجي براي

پژوهش به بهينه سازي و مصرف انرژي در صنايع

پيوستن به شبکه بهرهوري انرژي است .و در آخر بهينه

کمک کنند .از آنجا که يافتههاي تحقيق بسيار گسترده

سازي مصرف انرژي شامل :عوامل محتوايي-رفتاري،

بودند ،توصيه ميشود هر کدام از تمهاي تحقيق به طور

شبکه توليد سوخت/انرژي ،شبکه توزيع انرژِ ،موانع و

جداگانه و عميق توسط محققان در آينده مورد بررسي

محدوديت ها ،شبکه بهرهوري انرژي ،عوامل محيطي،

قرار گيرند .عالوه بر اين ميتوانند با کمي کردن نتيج

مديريت انرژي ،عوامل ساختاري ،توانمند ساز ها،

پژوهش و بررسي موضوع در جوامع آماري ديگر

عوامل توليدي ،روابط عمومي ،مشاوران ،پيمانکاران و

اعتبار آنها را افزايش دهند.

شهرک مس است .در آخر نيز اين مضامين بر اساس
مدل مفهومي ميو همکاران )6102( 09که شش مسير و

منابع و مآخذ

خط اصلي مديريت انرژي در توليد را استخراج کرده

آذري سنگلي ،فرزاد ،جاللي مجيدي ،محمد ،برزويي،

اند ،دسته بندي شدند؛ اين شش مسير اصلي مديريت

عباس ،و دريايي ،زينب .)0101( .مديريت و بهينه

انرژي در صنايع توليدي عبارتند از .0 :محرکها و

سازي مصرف انرژي و ارائه راهکارهايي براي تحقق

موانع  .6فن آوريهاي اطالعاتي و ارتباطي .4

آن .مجله آنالين اروپايي علوم طبيعي و اجتماعي:

پارادايمهاي استراتژيک  .3روشها و ابزارهاي پشتيباني

مجموعه مقاالت53-75 ،)1( 1 ،

 .7پارادايمهاي فرآيند توليد و  .2عملکردهاي توليد در
نقاط حساس تبادلي .01
نتايج اين پژوهش با پژوهشهاي گذشته هم
خواني و مطابقت دارد که نشان از اعتبار باالي پژوهش

فرامرز ،مرتضي ( )0101بررسي و ارزيابي خطمشي
محيط زيست و انرژي و توسعه پايدار در ايران .اولين
کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين نگهداشت
انرژي90-75 ،

است .به دليل حجم زياد مقوالت و مطالعات فقط چند

صباغ علي اکبر و وکيل الرعايا يونس ( ،)0109موانع

مورد به عنوان مثال ذکر ميشود .عومل اقتصادي و

بهينه سازي مصرف برق در بخش صنعت :مطالعه

عوامل سياسي (کريوت و ديگران ،)6103 ،00عوامل

موردي شرکت برق منطقهاي سمنان.

اجتماعي (کينگ و ديگران ،)6108 ،19کمبود حمايت

عسکري ،محسن .)0435( .بهينه سازي مصرف انرژي
در صنايع نفت و گاز.

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

ويژگيهاي فردي ،برند شرکت ،هدف گذاري،

اين تحقيق تجزيه و تحليلي جامع و سيستماتيک

 / 099محمدرضا فتحي ـ عادل آذر ـ غالمرضا جندقي ـ شيرين رنجبر توتويي ـ بابک آذري ـ رضا مرتضائي

صادقي ،مهدي و آستانه ،زهرا ( .)0434ارائه مدلي بهينه

فرامرز ،مرتضي  .)0101( .بررسي و ارزيابي خطمشي

براي توسعه انرژيهاي تجديدپذير در ايران با

محيط زيست و انرژي و توسعه پايدار در ايران .اولين

استفاده از رويکرد بهينه سازي قوي .مجله اقتصاد

کنفرانس بين المللي رويکردهاي نوين نگهداشت

انرژي ايران.

انرژي.90-75 ،

صوفي ،تورج ،کردار پور ،فرزانه ،ميرسنجري ،علي ،و

دانايي فرد ،حسن .شول ،حسين .آذر ،عادل .)0105( .

گشايشي ،حسين .)0436( .مقاله بررسي ضايعات

طراحي چارچوبي براي پيشنهاديه خطمشي عمومي .

انرژي در صنايع سيمان و رويکردهاي بهينه سازي

مجلس و راهبرد ،شماره79-11.)00( 11

مصرف انرژي ارائه شده در همايش فلرها و
کورههاي صنعتي ،تهران.

پورعزت ،سيدکمال ،و سجودي ،سکينه ،و
احمدزادهدلجوان ،فهيمه ( .)0101تاثير انرژيهاي

نعمت پور ،نادر .)0431( .بررسي راهکارهاي مناسب

تجديدپذير بر رشد اقتصادي و کيفيت محيط زيست

براي انرژيهاي تجديدپذير و پايدار ،بهينه سازي

در ايران .فصلنامه پژوهشهاي سياستگذاري و

مصرف انرژي و مدل سازي آن در بخش صنعت،

برنامهريزي انرژي50-00 .)1( 1 ،

اولين همايش رويکردهاي نوين در حفظ انرژي،
سال سيزدهم /شماره چهل و پنجم /بهار 1041

تهران.

تقي زاده ،مرتضي ،اميني ،عليرضا و رفعتي آالشتي.
( .)0488نقش سيستم مديريت انرژي در بهينه سازي

ملکي ،عباس .)0109( .سياستگذاري انرژي .تهران :نشر
ني.

منوريان ،عباس (. )0105اجرا و ارزيابي خطمشي
عمومي .تهران ،مهربان نشر.

مصرف انرژي در صنايع معدني غيرفلزي (مطالعه

هاولت ،مايکل و اِم ،رامش  .)0900( .مطالعه خطمشي

موردي :کارخانه ماشين سازي سفال و آجر تبريز)،

عمومي ،ترجمه عباس منوريان و ابراهيم گل شن،

مجله اقتصاد انرژي ايران.

تهران :انتشارات مرکز آموزش مديريت دولتي ،چاپ

رضايي ،حسين ،شکري ،زينب؛ فاني ،علي اصغر و
فروزنده ،لطف اهلل .)0483( .بررسي فرآيند بهينه

اول.

يارمحمد ،محمدحسين ( )0101ارائه مدل مديريت

سازي مصرف انرژي از منظر مهندسي ارزش در

منابع انرژي)با استفاده از روش برنامه ريزي خطي ( .

صنايع چوب و کاغذ مازندران ،همايش ملي مهندسي

مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي.)0( 00 ،

ارزش.

011-015

ناهيدي ،زهره و کياور ،محمدعلي .)0485( .بررسي
رابطه بين قيمت انرژي و مصرف انرژي در بخش
صنعت در اقتصاد ايران .ماهانه نفت ،گاز و انرژي.
پيرکندي ،جاماسب و افسري ،محمد جعفر و محمودي،
مصطفي .)0101( .بررسي عملکرد رفتار مواد تغيير
فاز در يک سيستم ذخيره انرژي در مقياس کوچک،
چهارمين کنفرانس ملي مهندسي مکانيک و هوافضا،
تهران.
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Abstract
Background and Aim: Energy management and efficiency is one of the strategic policies
of countries in supplying the required energy, responding to energy demand and addressing
their environmental challenges and concerns. Therefore, the purpose of this study is to
explain the policy of optimizing the production and consumption of energy carriers in
Sarcheshmeh copper complex.
Method: The present study has an exploratory approach in terms of purpose. The statistical
population of this study includes copper industry experts in three categories of managers,
heads and supervisors. Snowball sampling method was used to collect the sample and it
was done until the theoretical saturation was reached. The number of statistical samples
was 75 people. Research data were collected using semi-structured interviews. In this
research, the qualitative method of content analysis (theme) and Atlas software (8) have
been used.
Findings: The research findings are presented in the form of a conceptual model for the
factors affecting the optimization of energy consumption in Sarcheshmeh National Copper
Company. This model includes 7 areas of environmental factors, production factors;
Structural factors; Content_behavioral factors; Energy Management; Network energy
efficiency and energy efficiency.
Conclusion: The results of the study showed that; All areas of conceptual model,
accelerating and facilitating factors, and barriers and limitations of energy consumption
optimization are classified according to the conceptual model of energy management in
May et al. (2016).
Keywords: energy management, policy, energy efficiency, qualitative research, theme
analysis; Copper industry.
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