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 دهيچک
 کهن   نهد یفرا در را یانهرژ  یا منطقهه  ریزی برنامه لزوم ،یانرژ به یمحلهای  یازمندین گسترش
 و دیه تول یرونه یب میمستق هایاثر از یقسمتنظر که  نیا از. دهد یم جلوه مهم یانرژ ریزی برنامه
 هدیه د یانهرژ  ریزی برنامهکن   یندهایگذار است، کمتر در فرااثر یمحل صورت هب یانرژ مصرف

بلندمدت  یامکا  دسترس ،یانرژ ةعرضتداوم  موضوع استشده  یمقاله سع نی. لذا در اشود یم
 بهه عنهوا  نمونهه    اصههها   شهرستا . شود یبررس یاز بعد محل ها یندگیآالو کاهش  ،به منابع

 نیگزیجها  یهها  یانهرژ  از یناش یکیالکتر یانرژ ةعرض ةنیبه بیترک و هشدمطالعه انتخاب  یبرا
 یبررسه  یاسها  اههداف آرمهان    بر ندهیآ سال 10 یزمان ةبازدر  یو گاز ،یباد ،یدیمانند خورش

 ینیگزیجها  توا ، یمصرف یتقاضا ینیب شیپ اسا  بر ،ینهادشیپ یآرمان ریزی برنامهمدل  .هشد
 سهدد  د،یه تول از یناشه  یهها  هنهد یآال انتشهار  کرد  حداقلو  یا هیسرما یها نهی، هزنو یها یانرژ
 سههم  دههد  ینشا  م قیتحق نیا جینتا کند. یم شنهادیپ  یکیالکتر یانرژ دیتول یبرا را یا نهیبه
و  برسهد مصرف  کلدرصد  تهش به دیبا ندهیآسال  10 یط یو باد یدیخورشهای  یانرژ دیتول
( یمحله ریغ دیه )تول یرسه سرابهر    ةشهدک  تهوا  از  یکه یالکتر یانرژ ةعرضجدرا  کمدود  یبرا
 زا یه م رونهد موجهود   ةادامه بهه  نسهدت   کسا ی یا هیسرما ةنیهزبا  طیشرا نیا در شود، ستهادها

 .بود میخواه شاهد یا منطقهبه صورت را  یکمتر یندگیآال

 .JEL  : C61, Q42, R11يبند طبقه

 .یانرژ یمحل یزیر برنامه ،یآرمان یزیر برنامهی، اقتصاد شهر: يديواژگان کل

                                                           
 09133152444 -03136262011، مسئول سندةینو *
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 مقدمه

 یبهرا  ای یبهه نگرانه   سهت یز طیو محه  یمانند انهرژ  یبحرا  نهت موضوعات با 1970در سال 

و  یکهه اصهنر رفتهار جمعه     ییهها  یشد. نگرانه  لیو جوامع سراسر جها  تدد گذارا  استیس

 .زدیه انگ یبرمه  یبعهد  یهها  را در دههه  یمناسهب از انهرژ   ةاسهتهاد  یافراد بهرا  یشخص ةزیانگ

 یهها  یورنّها ف یطه یمح سهت یز راتیثأته  ،یعه یدمانند استهاده از منابع ط یموضوعات چنینهم

 ردیه گ یمه  مهورد بحهق قهرار    جهینت منزلةبه  ریدپذیتجد یها یاستهاده از انرژو  ،یانرژ دیتول

 (.924: 2012 ،1)سامپایو

 بههه یشهههر یههها تیههواقع خصههو  در را یخاصهه توجههه جوامههع ینیشهرنشهه یطرفهه از

 یانهرژ  یدسترسه  مانند بسیاری یها دهجن همچنین .کند یم ارائه را یگ میتصم و زا یر برنامه

 دههد یرا مورد توجه قرار م تیجمع یبر رو یاز جمله آلودگ یطیمح  ستیز آور ا یز هایاثر و

در واقهع  است. ثر ؤم یانرژ نةیزم در خصوصاً یمحل یها یگذاراستیو س یریگ میکه در تصم

منهابع   نیگزیجا یهایفنّاور نیب ایپو یانرژ یابی نهیبه ،یانرژ یمحل یزیر ت برنامههتوا  گ یم

در  یو کهاهش آلهودگ   یانهرژ  یمنطقه  ةاسهتهاد  یو ...( بهرا  یبهاد  ،یدیخورش ی)انرژ یلیفس

 .دهد یشهرها را گسترش م

مناطق هر کشور به  نیتر ازمندین دیرا با یشهر کن ، مناطق یا منطقه یزیر در برنامه

 ةگسهترد  ییجها  تحهر  و جابهه   د،ایمتراکم و ز تیآورد. جمع شماربه  یانرژ یزیر برنامه

مناطق را بهه   نیا یو صنعت ،یتجار ،یخدمات یها تیافراد، کاالها و خدمات و تمرکز فعال

 زا یه م یانهرژ  یزیه ر کرده است. مصهرف بهدو  برنامهه    لیتدد یمصرف انرژ ةعمدمراکز 

 یفعله  ةتوسعداده است که رشد و  شیچنا  افزا شهرها را آ  کن ه در شدمنتشر یآلودگ

شههر   کهن  و توقف مواجه خواهد کهرد.   یخطر کند ابچندا  دور  نه یا ندهیها را در آ آ 

 مناطق است. نیاز ا ایگو یا اصهها  نمونه

شهدت   زیه مشهکل ن  نیحل ا یها تنش برا شهر کن در  یآلودگ ةمسئلبا شدت گرفتن 

موجهود   یهها  سهتم یس ینیگزیجا یبرا ییها ستمیس یمعرف توا  یگرفت که حاصل آ  را م

 شیو افهزا  یطه یمح سهت یمراتب کمتر از بعهد ز  به یها دانست. آلودگ شهر کن  یانرژ ةعرض

                                                           
1. Sampio 
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کهه بها سهاختار     ،هاسهت  ستمیس نیاز مشخصات ا یاز بعد اقتصاد یگذار هیسرما یها نهیهز

 کرد. دایپ توا  یم یطیمح ستیو ز یاز نظر ابعاد اقتصاد یا نهیبه ةنقطمناسب  یزیر برنامه

ههوا و   یماننهد آلهودگ   یاجتمهاع  یهها  نهه یبر  هز دیتول ی برا یلیتن منابع فسبه کار گرف

در  یلیفسه ههای   سوخت از یناشهای  یآلودگ لیدل به .دارد یاز آ  را در پ یناش یها خسارت

در منطقهه بهه صهورت     یانهرژ  نیمأتکه  هتگ توا  یم اصهها  شهر کن  بر  ةعرض ستمیس

از منهابع متههاوت از جملهه منهابع      یده یترک ةارائه با  قیقتح نیکه در ا ردیگ یصورت نم نهیبه

 نیمأته  یهها  نهیو هز ،یاجتماع یها نهیهز ،یا هیسرما یها نهیبا هز ریناپذ دیو تجد ریپذ دیتجد

کهرد.   یزیر هیشهر پا کن این بر   نیمأت یرا برا یا نهیروش به توا  یمتهاوت م یةاولسوخت 

در ابعهاد   یانهرژ  یزیه ر برنامهه  سهتم یس کیه از  یاصهل  یهها  شهاخ   قیه تحق نیدر واقع در ا

 شده است. لیتحل و هیتجز یو اقتصاد یطیمح ستیز

بها  اصهها   شهرستا بر  در  دیتول یبرا یآرمان ةچندهدف ریزی برنامه قیتحق نیدر ا

بهه   ،قیه تحق نی. هدف ادشو یممنظور  یو انرژ ،یاقتصاد ،یطیمح ستیتوجه به اهداف ز

 یمحله  یانهرژ  یهها  ستمیبر اسا  س ستا در شهر یشیافزا منظور برطرف کرد  مصرف

 .شود یمدندال  یعیطد گاز بر یمدتنهای  ستمیس و کیئفتوولتا  ،یمانند باد

 يرنظ یمبان

 يانرژ يزیر برنامه . 1

 نهه، یزم نیه ا در یانرژ ةدیچیپ نقش و اقتصاد روزافزو  رشد به توجه با ریاخ یها دهه در

 یانهرژ  نقهش  به توجه با رایز ؛کرد اتخاذ یسادگ به را یانرژ به مربوط ماتیتصم توا  ینم

 اقتصهاد  نهه یزم نیه ا در یریه گ میتصهم  گونهه  هر د،یتول یاصل یها نهاده از یکی عنوا  به

 ییهها  تیه فعال مجموعه به یانرژ یزیر برنامه واقع، در. دهد یم قرار ریثأت تحت را ها کشور

 ریسها  و یانهرژ  بخهش  نیبه  متقابهل  دهاط ارت ةمطالعه  کن ، سطح در ،که شود یم اطن 

 جهاد یا بهه منظهور   یطه یمح سهت یز منحظهات  بهر  دیکأت با یاجتماع یاقتصاد یها بخش

 یابیه ارز بها  یجههان  و ،ای منطقهه  ،یمله  ،یمحله  سطور در تقاضا و عرضه نیب یهماهنگ

 .(76: 1390 ماجد، و منظور) است یانرژ ستمیس یها تیمحدود
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 نهد یفرا ،یانرژ منابع ةکپارچی یانرژ یزیر برنامه( 1993) 1هوگ و هابس فیطدق تعر

 بهرآورده  منظهور  بهه  تقاضها  سهمت  در مصهرف  لیتعد و عرضه منابع ةنیبه بیترک افتنی

 .است کشور ای منطقه کی سطح در یانرژ یازهاین کرد 

 یهها  سهوخت  از یناشه  مضرات شد  آشکار و یطیمح ستیز لیدال به ر،یاخ یها سال در

 یانهرژ  منهابع  از اسهتهاده  ةزیه انگ ،یکیاکولوژ یها چرخه یرو بر ها آ  یمنه راتیثأت و یلیفس

 نیه و از ا شیافهزا  یجهار  یها آب و دیخورش باد، رینظ ستیز طیمح ةندیرآالیغ و پذیردیتجد

 است. افتهی یا ژهیو تیاهم ریپذ دیاستهاده از منابع تجد یانرژ یزیر رو در برنامه

 يانرژ داریپا ةتوسع .2

 داریه پا ةتوسع( برونتنند و یسی)کم توسعه و ستیز طیمح یجهان و یسیکم 1987 سال در

 را حاضهر  نسهل  یها ازین که یا توسعه ازاست  عدارت داریپا ةتوسع :دکر فیتعر بیترت نیبد را

 ایه  و دیرا با تهد ندهیآ ینسد یها ازین د کر برطرف تیقابل و ییتوانا که آ  بدو  دهکر برطرف

 و یطه یمح سهت یز یهها  یبررسه  ازمنهد ین یزیه چ ههر  از قدهل  توسعه نیا. دکن مواجه مشکل

 و توسهعه  یجههان  و یسی)کم است یدولت را یگ میتصم و باال سطور در یاجتماع ه  یاقتصاد

 2 .(1987 ست،یز طیمح

 قهرار  نظهر  مهد  را یانهرژ  پهذیر دیتجد منهابع  از اسهتهاده  که آ  رغم به یانرژ داریپا ةتوسع

 از. است زین یانرژ ناپذیردیتجد منابع زا استهاده ةتوسع برای جانده ههم توجه ازمندین دهد، یم

 یهها  ازین د کر برآورده امکا  ،پذیردیتجد منابع از یانرژ دیتول یکنون یها یورافنّ با که جا آ 

 یهها  روش با متناسب و معقول حد در زین ناپذیردیتجد منابع است الزم ،نیست یمصرف یانرژ

 یهها  یانهرژ  از اسهتهاده  ةتوسهع  بهر  عهنوه  کهه  دارد ازیه ن بشهر  نیبنهابرا  .شوند استهاده نهیبه

 یهها  سهوخت  ریه نظ یانهرژ  ناپهذیر دیتجد منهابع  ،یباد و یدیخورش یانرژ مانند ،ریذپ دیتجد

 .(270: 1380 همکارا ، و یسیرئ) دهد  قرار نظر مد یکنون یازهاین یبرا را یلیفس

 یکیالکتر توان يها يتکنولوژ ريو متغ يا هیسرما يها نهیهز. 3

 ییهها  نهه یداشتن از هز یآگاه یانرژ ةعرض یزیر در برنامه یاساس ومهم  اریاز عوامل بس

                                                           
1. Hoog & Habbs 

2. World Commission on Environment and Development 
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 یهها  نهیهز کنندگا  به همراه دارد. عمدتاً عرضه یبرا دیتول یها از روش کیاست که هر

 د:شون یم میبه سه دسته تقس یکیتوا  الکتر دیتول

 به ،است هیسرما از استهاده فرصت ةنیهز عنوا  به که نهیهز نیا: هیسرما ةنیهز( الف

 یانهداز  راه از شیپ تا یدیتول واحد کی یها نهیهز ةیکل. بستگی دارد هیاول ةیسرما مقدار

 .شود یم دهید ها نهیهز نیا در واحد از یبردار بهره و

 دشهو  یرا شهامل مه   ییها نهیهز عموماً نهیهز نیثابت: ا یدار نگهو  یاتیعمل یها نهیهز( ب

بهه   و سهت ین دیاز مقدار تول یاما تابع ،شود یکننده اعمال مدیواحد بر تول یانداز راهکه پس از 

بهه صهورت ثابهت     ،مذکور ةدوردر  دیصرف نظر از مقدار تول ،یفصل راتیتعم یها نهیعنوا  هز

جملهه   نیه از ا زیه ن یو فنه  ،یادار ،یانسهان  یرویه ن ةنه یهز. دشو  یمبنگاه لحاظ  یها نهیدر هز

 رییه چنهدا  تغ  کهار  یرویه ن یریکارگ هب زا یدر عمل م دیمقدار تول رییبا تغ رایز ؛هاست نهیهز

 .شود یاست اما ثابت در نظر گرفته م یاتیعمل یها نهیجزو هز اگرچه جهینتدر  ،کند نمی

سهوخت و مهواد    یهها  نهیشامل هز ها نهیهز نیا: ریمتغ یدار نگهو  یاتیعمل یها نهیهز( ج

 بها  و بسهتگی دارد  دیه تول مقهدار  بهه  کامنً ها نهیهز نیا. است دیتول ندیفراام جان نیح یمصرف

)دپارتمها    اسهت  یریه گ اندازه و مشاهده قابل ،کوچک ا یمق در یحت ،دیتول مقدار در رییتغ

 1.(2010 کا،یامر یانرژ

تههاوت در   نیه برخوردارنهد. ا  یمختلهه  یا نهه یاز سهطور هز  مختلف اساساً یها یتکنولوژ

کهه   ییهها  یتکنولوژ قابل مشاهده است و معموالً ریثابت و متغ یدار نگهو  یاتیعمل یها نهیهز

کهه   ییهها  یتکنولهوژ  بهالعکس و  رنددا یکمتر ریمتغ یها نهیدارند، هز ییثابت باال یها نهیهز

 خواهند داشت. یشتریب ریمتغ یها نهیدارند، هز ینییپاثابت  یها نهیهز

 در صنعت برق ها ندهیآال انتشار. 4

 امهور  در یحته  امهروزه  کهه  است یجهان ای  مسئله ستیز طیمح از حهاظت و یآلودگ موضوع

 تها  گرفتهه  شرفتهیپ و یصنعت یکشورها از ،کشورها همة. است شده وارد هم کشورها یاسیس

 اثهر  کی یآلودگ زیرا ؛باشند میسه یآلودگ کنترل امر در دیبا همه توسعه، حال در یکشورها

                                                           
1. Energy Information  Administration 
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 ههمه  شهامل  آ  یمنه اثر لذا ؛شود یم منتقل گرید مکا  به مکا  کی از و است الیس یجاند

 .شود یم

. اسهت در سهطح جهها     یا گلخانهه  یگازهامنابع انتشار  نیتر بخش بر  از مهم یطرف از

از  یناشه درصهد انتشهار کهربن در سهطح جهها        5/37شهده، حهدود    انجهام طدق محاسهدات  

از بخش بر ، مسهتلزم اسهتهاده    یا گلخانه یاگازه. کاهش انتشار استبر   دیتول یها تیفعال

از  یا گلخانهه  یگازهها انتشهار   زا یه م ةسیمقا. استبر   دیتول یبرا یمختلف انرژ یها از الگو

 یا گلخانهه  یگازهها در کهاهش انتشهار   ثر ؤمه  یهها  مختلف بر ، به انتخاب روش یها یاورفنّ

 .(2006 ،1)گوربا کند یکمک م

نسهدت   یو بخهار  یحرارته  یها روگاهینگهت که  توا  یم گو گونا یها آمار سال ةسیمقا با

 75 نیمأته  یبهرا  یدارنهد. از طرفه   هها  نهده یسهم را در انتشهار آال  نیشتریب ها، روگاهین یةبقبه 

 نیه اسهت کهه از ا   یاصههها  و منتظهر   یها روگاهین دیبه تول ازیبر  اصهها  ن ةشدکدرصد از 

 .شود می NOx و CO2 مانند یا لخانهگ یگازهاروزافزو   شیباعق افزا است ودسته 

 قيتحق ةنيشيپ

با اسهتهاده از   یدیخورش یانرژ دیتول ةنیهز» عنوا  با یا در مقاله (2007) و همکارا  رحمن

م وتهدا  عیه توز ةمطالعه بهه   دیم تابش خورشه وتدا یها با استهاده از داده «یدیخورش یها پنل

 یانهرژ  دیه شهامل تول  لیه تحل نیند. اا پرداخته یدر عربستا  صعود دیتابش و تشعشع خورش

 بر  است. دیتول یبرا کئیفتوولتا یمگاوات 5 روگاهین یاقتصاد یابیو ارز ریپذ دیتجد

 یانهرژ  منهابع  از نهه یبه ةاسهتهاد »بها عنهوا     یا قالهم در( 2007همکارانش ) و 2آکن

 ریپهذ  دیتجد یها یانرژ یبرا پارچهکی یابی نهیبه ستمیس کی، «منطقه کی در ریدپذیتجد

 نهه یبه حهداقل هز  یابی دست به منظور (مسویب و یباد ک،یکوچک، فتوولتائ یآبه   بر )

 کردند. یزیر هیدر هند پا ییروستا یانرژ نیمأت و دیتول یبرا

در  یعرضهه و انهرژ   ریه اخ ةتوسهع » عنهوا   بها  یا در مقاله (2010) و همکارا  3ونگ

 و یانهرژ  کیاستراتژ یزیر برنامه و یانرژ مصرف و دیتوسعه در تول ریاخ یها روند «نیچ

                                                           
1. Gerbil 

2. Akella 

3. Wang 
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آثهار   LEAP افهزار  با اسهتهاده از نهرم   کردند و یبررس را 2030 سال تا نیچ یها استیس

 قرار دادند. یرا مورد بررس دیجد یانرژ یها استیو س یطیمح یها استیس یاجرا

 یچندهدفه برا یساز نهیبه» عنوا  با (2010) چندهدفه یخط یزیر برنامه مدل کی

و  یاقتصهاد  یهها  شهده بها توجهه بهه جندهه      عیه توز یانهرژ  یهها  سهتم یس از یبهردار  هبهر

 نهیبه یبردار بهره یشده، که استراتژ شنهادیو همکارانش پ 1ر  از سوی« یطیمح ستیز

سهاالنه( و   یانهرژ  ةنه یهز)حداقل کرد   اقتصاد نیمتقابل ب ةرابطشود؛ و  نییاز منابع تع

 .دکن یمآشکار  را (دیاکس یبن د)حداقل کرد  انتشار کر ستیز طیمح

 ةنمونه  شهر: داریپا یانرژ یزیر برنامه» عنوا  با ای ( در مقاله2013) و همکارانش 2ویسامپا

کهه   ،بهر  متمرکهز در شههر    یرویه ن ةعرض ستگاهیا کی ةارائبه  «یریشهر گرمس کی یمورد

و  ،بهاد  یهها  سهتم یس ،یبر  آب روگاهین ،یحرارت یها روگاهیممکن از جمله ن فنّاوری از یدیترک

انتشهار   یبا الگو است، 2020تا  2007 یها سال یط یدیخورش یبر انرژ یمدتن یها ستمیس

 گسهترش  لیتحل و هیتجز یبرا یآرمان ةچندهدف یساز نهیبهمدل  .دنینما یها م مربوطه به آ 

بهاد و   سرعت یبا توجه به الگو نیهمچن ارائه شد. لیدر برز 3نگوتایگوارات یریگرمس شهر بر 

 جیشهده و نتها   ارائه یوهایسنار یزمان یها یسر لیو تحل هیروش تجز قیطر از دیتابش خورش

 جینتها دربارة  شده است. یهر کدام به طور جداگانه بررس یهدف اقتصاد ست،یز طیهدف مح

 بهر ،  ةشهدک  از آ  دیه خر با بر  مکمل به ازین و اطراف به ندهیانتشار آاللحاظ  با م،یهر تصم

 .است هشد بحق

 ةتوسهع بهر   یفنه  یریادگیه  ریثأته » با عنهوا   یا ( در مقاله1388) همکارا  و یهیشر

 مهت یاخهتنالت ق  طیدر شهرا  را یه در بخهش بهر  ا   ریپهذ  دیتجد یها یانرژ یها یورافنّ

 ژهیه و بهه  ر،یدپهذ یتجد یها یانرژ گاهیبر سهم و جا یفن یریادگی ریثأت یبه بررس «یانرژ

 یانرژ یها متیقبود   یا ارانهی طیشرا در کشور بر  دیتول در ،یدیخورش و یباد یانرژ

 کیه  قالهب  در کشهور  بهر   بخهش  ،زمینهه  نیه پرداختند. در اها  ارانهیو در صورت حذف 

 .شد یساز مدل «مارکال» یانرژ یزیر برنامه مدل از استهاده با و «یانرژ مرجع ستمیس»

 ریپهذ دیتجدههای   یورافنّه  ،یفن یریادگی فرض وجود با ،دهد یمنشا   قیتحق نیا جینتا

                                                           
1. Ren 

2. Sampaio 

3. Guaratinguetá 
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 یبهرا  ولهت دههای   نهه یهز لهذا  ،اسهت در بهازار   جیراهای  یورافنّ ریفاقد توا  رقابت با سا

شهود   یمه به همراه دارد و موجهب   «یران برو »اثر  یوعن یانرژهای  حامل ةارانی پرداخت

 .ابدیکاهش  دیجدهای  یورادر فنّ یگذار هیسرما

 یخطه  یزیه ر مدل برنامه کی ةئاار» با عنوا  یا ه( در مقال1390و همکارا  ) یکاظم

منابع انرژی کشور به  ةبهینتخصی   «را یا یمنابع انرژ ةنیبه  یتخص یچندهدفه برا

، کشاورزی، صهادرات، تزریهق بهه    عیصنا، حمل و نقل، یتجار، یخانگهای مختلف  بخش

در ایهن   کردنهد. ی سه بررانهرژی ثانویهه را    ةتولیدکنندها به عنوا   مخاز  نهتی و نیروگاه

 بهه  جهبا تو. ندمحیطی نیز مورد توجه قرار گرفت زیستو  ،راستا اهداف سیاسی، اقتصادی

 مختلهف های  بخش به گاز و نهت منابع  یتخص ها، ارانهی کرد  هدفمند طرر شد  اجرا

 .است هشد یبررس 1400 تا 1390های  سال یط مصرف

 یههها یانههرژ ینیگزیجهها یابیههارز» عنههوا  بهها یا مقالههه (1392و همکههارا  ) یهیشههر

تهألیف کردنهد    «نهه یکنترل به افتیره: را یادر  یلیفس یها سوخت یبه جا ریپذ دیتجد

 یطراحه  نهه یمدل کنترل به کی ،یمقاله به منظور حداکثر کرد  رفاه اجتماع نیدر اکه 

 و دیخورش یانرژ ینیگزیجا ةنیبه یرهایمس کیژنت تمیو با استهاده از روش الگورکردند 

دههد   یمنشا   قیتحق جینتا. شد ارائه را یزما  در ا یط یلیفس یها سوخت یباد به جا

و در نظهر گهرفتن نهر      یو بهاد  یدیخورشه  یانهرژ  لیتدد ةنیهزدر صورت ثابت ماند  

 بها  یو بهاد  یدیخورشه  یبه سمت انهرژ  یلیفسهای  یانتقال از انرژ %،5 یاجتماع لیتنز

 انتقهال  نیه ا سال، ده هر در باد و دیخورش یرژان لیتدد ةنیهز یدرصد 50 کاهش فرض

 .ردیپذ صورت ستیبا یم( مدنا سال از پس سال 20) 1409 سال در

 یآرمان ریزي برنامه ةچندهدف مدل

 ی. مدنها دههد  یهدف را نشا  مه  نیچند یسو به زما  هم حرکت راه یآرمان یزیر برنامه

مقاصهد خها  بها     یسهر  کیه وضهع   قیه روش اههداف از طر  نیدر اکه است  نیکار چن

 زا یه بهه آرمها  شهده و سهپس بهر اسها  م       لیمشهخ  تدهد   یبند و زما  یریگ جهت

 لیتدهد  رهها یاز متغ یها به گروه انحراف ره،یزنج نی. در اشود یم یبند تیاولو تشا یاهم

. دههد  یبه اهداف را نشا  م یواقع یابی شده و دست نییتعمقاصد  ا یم ةفاصلکه  شود یم
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از آ  بهه   که غالدهاً  شود یم نیها مع آ  یدر سطح برتر رتیمغا قیطر ها از آرما  تیاولو

 .(924: 2012 سامپایو،) شود یم ادی «تابع هدف»عنوا  

 هیه تهابع اههداف اول   یبهر رو  تیمعهادالت محهدود   یسر کی ،یآرمان یزیر در مدل برنامه

تهر در  و انحهراف کم  شهتر یبها در نظهر گهرفتن انحهراف ب     دیه و تابع ههدف جد  شود میاعمال 

 وجها کهه انحهراف مثدهت      . از آ شود یم یساز نهیبه اهداف در نظر گرفته شده کم یابی دست

dممکن است، حاصل ضهرب  ریآرما  غ کی یزما  برا هم یمنه
d ایه  +

dصههر باشهد )   دیه با -
-

.d
+
بهه   یابیه  انحراف کمتر در دسهت  ای شتریکه انحراف ب یآرمان یزیر برنامه یتابع عموم(. 0=

dاهداف ) 
dو  +

g)  یده ( را وز -
gو  +

 است. نشا  داده شده 1 ةمعادلدر  کند ی( م-

(1)       , , , ,... ,k k kMinA g d d g d d g d d      1 1 1 2 2 2 

 در شهده  گرفتهه  نظهر  در اصههها   شهرسهتا   یبرا که یآرمان یزیر تابع هدف برنامه

 رهها یمتغ از نهامطلوب  یها نحرافا یریگ میتصم هر یبرا. است نشا  داده شده 2 ةمعادل

 یا بهه گونهه   هها،  انحهراف  یهمگوننها فته شده است که در تابع هدف بهه علهت   در نظر گر

کهه از   ییهها  کنند. انحراف دای)دالر( پ یارزش پول ها انحراف ةهمشده است که  یده وز 

مقهدار   نیه نشها  داده شهده اسهت )کهه ا     ینظر پژوهشگر مطلوب بوده با وز  صهر خنث

 ه متهاوت باشد(.از مسئل رندهیگ میبسته به در  تصم تواند یم

(2)  j j j jMin g g f g e m     
2025

1 2 32015
 

v j
:  یطیمح ستیز  از آرما  مثدتانحراف CO2  وز  بها  کهه g

 ةنه یهز ،3925/0 ،1

 .ودش یم دهداوز   (200: 1388 ،ی)اسد CO2گرم لویک کی یندگیکاهش آال

f
j

   یطه یمح سهت یز: انحراف مثدت از آرمها Nox
gکهه بها وز    

2
 ةنه یهز، 325/5 ،

 .شود یم یده وز ( هما ) Noxگرم لویک کی یندگیکاهش آال

e j

 :که بها وز   یکیالکتر یانرژ آرما  از یمنه انحرافg
3

 ریه متغ ةنه یهز، 0046/0 ،

 .شود یم داده وز ( 6: 2012 کا،یامر ی)دپارتما  انرژ بر  از شدکه نیمأت

m j

 :است نهیهز آرما  از مثدت انحراف. 

 یطه یمح ستیز یها مثدت از آرما  یها انحراف زا یم ،شود یمطور که مشاهده  هما 

 یآثار منهه  وجز یطیمح ستیزبه علت گسترش مسائل  رایز ،هستند یاصل یها وز  وجز
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 یهها  نهه یهز جهاد ین ایو تنزل و همچن بیکه باعق تخر شود یممحسوب  یطیمح ستیز

 یبرا نی. همچندشو یم ممینیم و فیتعر هدف تابع در علت نیبه هم ؛دشو یم یاجتماع

 ةنه یهز در بیه ترت بهه  ههدف،  تهابع  در هها  ریمتغ گرید با ریمتغ دو نیا همگو  وز  جادیا

CO2 گرملویک کی یندگیکاهش آال
Nox و 

 گهر یبا د یراحت به دضرب شده است که بتوان 

 مم شود.ینیم شا  یارزش پول زا یو به م اشدب سهیقابل مقا ها ریمتغ

 زا یدر م (عرضه کمدود ةدهند نشا ) یانرژ آرما  از یمنه انحراف زا یم طور، نیهم

 کیه  یبهه ازا  یلیفسه  یهها  سهوخت  یجههان  مهت یبر  منطقه با احتساب ق ةشدک ةنیهز

در  رو نیهستند )از ا یخنث یها انحرافات وز  گرید. استشده  یده وات ساعت وز لویک

 اند(. نشدهارائه  2 ةمعادل

و  j2015-2025 صهورت  بهه  کهه  شده یساز مدل 2025 تا 2015 یها سال یبرا ریهر متغ

نشها    k=1,2,3 به صورت یو گاز ،یباد ،یدیخورش ب،یترت به دیجد یسه تکنولوژ یبرا

 استهاده شده است. GAMSافزار  حل مسئله از نرم یاست. برا داده شده

 منزلهة کهه بهه    شهود  یطهرر مه   ودیه ق یسر کیتابع هدف  یبرا یزیر در مدل برنامه

 .  شوند یمطرر م لیبه شکل ذ یژانر یزیر مدل برنامه یها تیمحدود

 ةنه یهزرابطه طرف راست معادله  نیکه در ا دهد یرا نشا  م یآرما  اقتصاد 3ة رابط

در  یاز شدکه به مقدار مصهرف انهرژ   یناش یها نهیو طرف چپ آ  هز دیجد یها یفناور

 .دهد یشهرستا  اصهها  را نشا  م

(3)      . . . , ,
j

kj kj kj j j j grid grid

D
E C I m m D C a k   

      
 


2025

2015
1 2 3

8760
 

Ekj :یبرا ساالنه یدیتول یانرژ Kبر  در سال  یانرژ ةدکنندیتول یاورفنّ نیامj؛ام 

Ckj :؛(ساعت لوواتیک حسب برساالنه )دالر  دیاز تول یناش ریتغم یها نهیهز زا یم 
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Ikj :یاوردر فنّ هیخواب سرما یها نهیهز k ام در سالj)؛1ام )دالر 

Dj :؛2(سال در اعتس لوواتیشهرستا  اصهها  )بر حسب ک ةساالنمصرف  یتقاضا 

Cgrid :؛(ساعت لوواتیک حسب بر دالر) بر  یانرژ ةشدک یعموم تعرفة 

Agrid :در شهرسهتا    یمصهرف  یتقاضها  زا یه بهر  بهه م   ةخواب شدک ةنیهز بیضر

 .(لوواتیک بر دالر) اصهها 

 زا یه است که طرف چپ معادلهه م  یطیمح ستیآرما  ز ةدهند نشا  5و  4 تمعادال

 و است یگاز و ،یباد ،یدیخورش یها یتکنولوژ جمع زا NOxو  CO2 های هندیانتشار آال

 زا یه م بهه  بر  ةشدک از یناش NOx و CO2 های هندیانتشار آال زا یطرف راست معادله م

 .است (Dj) شهرستا  بر  یمصرف یتقاضا نیمأت

Cokj و kjNO: انتشار  بیضرCO2 و NOx  در سالj یهها  یاز فنهاور  کیهر  یبراام 

 ؛(لوواتیک بر لوگرمیک حسب بر) دیجد

                                                           
 تهوا   یمه  زیه ن( یلیرفسه یغ و یلی)فسه  هها  روگاهین در شده استهاده ةیسرما آورد  دست به یبرا که صورت نیبه ا. 1

 رییه تغ سهال  ههر  در بیضهرا  نیه ا الدتهه . کهرد  ضهرب  هیسرما خواب بیضر در ار روگاهین یاسم تیظرف زا یم

. شهود  یم گرفته نظر در یمتهاوت بیضر شده گرفته کار به یتکنولوژ نوع به بسته ها روگاهین در که کرد خواهند

 یهها  یژتکنولهو  یبرا هیسرما ةنیهز بیضر ،کایامر یانرژ دپارتما  از سوی شده زده نیتخم یها داده به توجه با

 یبهرا  و شهود  یمه  بهرآورد  نهده یآ یهها  سهال در  -0673/0 و -022/0 کاهنهده  رشهد  نر  با یباد و یدیخورش

 یا هیسهرما  یهها  نهیهز نیتخم یبرا است گهتنی. است -0231/0و 02/0 بیترت به یگاز و یحرارت یها روگاهین

 .میکن یم استهاده یحرارت یها روگاهین به مربوط ةیسرما ةنیهز بیضرا از شدکه

 اطنعهات  نیه ا از اسهتهاده  با و گرفته قرار یابیارز مورد یقدل یها سال در یکیالکتر یانرژ مصرف پارامتر، نیا برآورد یبرا. 2

gtرشد فرمول یمدنا بر ییها ینیب شیپ یآت سال چند یبرا

t
y y e 

0

yاست. که  رفتهیصورت پذ 
t

تقاضها   زا یه م

yام، tسال  در
0

 فقهط  یسهاز  ویسهنار  از فهرم  نیا الدته. است نظر مورد زما  tنر  رشد و  g ه،یپا سال در تقاضا زا یم 

 کهه  چهرا  ؛ستین توجه مورد ینیب شیپ دقت نظر از چندا  و بوده یآت یها سالة عرض زا یم آورد  دست به منظور به

 و کننهده  مصهرف  یهها  رجحها   مهت، یق ماننهد  تقاضها  مختلهف  عناصهر  است الزم باشد قیدق ینیب شیپ ةارائ هدف اگر

 ینه یب شیپه  بهه  اقهدام  تقاضها  یهها  هینظر بر یمدتن یها مدل ةارائ با و دهکر وارد محاسدات در ابتدا را نیجانش یکاالها

 و  اتعهداد مشهترک   یهها  داده از نهده یآ سال 10 در اصهها  شهرستا  در مصرف ینیب شیپ یبرا علت نیهم به. دینما

 بهه  را اصههها   شهرستا  ةانیسال مصرف زا یم و میکن یم استهاده 2013تا  2001 یها سال یط ساالنه متوسط زا یم

 و  امشهترک  تعهداد  یبهرا  2013 تها  2000 یهها  سهال  یطه  در نظهر  مورد رشد نر  که نیا به توجه با. میآور یم دست

 یانهرژ  ةعرضه  زا یه م منظهور  بهه  یمصرف یتقاضا برآورد به ،است -024/0 و 0467/0 بیترت به ساالنه مصرف متوسط

 .میپرداز یم اصهها  شهرستا  در یکیالکتر
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Ccoj و kjCNo: انتشار  بیضرCO2 و NOx  لهوگرم یک حسببر  منطقه )بر  ةشدکاز 

 ؛(لوواتیک بر

(4)      . . , ,kj kj j j j kjE CO D CCo k    
2025

2015
1 2 3  

(5)      . . , ,kj kj j j j kjE NO f f D CNo k    
2025

2015
1 2 3 

( از Ekj) سهاالنه  یدیه تول یانهرژ  مجمهوع  کهه  دارد یمه  ا یه ب یآرما  انهرژ  6ة معادل

e) مثدت یها و انحراف دیجد یها یاورفنّ
-
j )یمنه و (e

+
jدف متنهاظر  هبه  یابی ( در دست

 در شهرستا  اصهها  باشند. (Dj) یانرژ ةساالن مصرف کل با مطابق دیبا

(6)   , ,kj j j jE e e D k    
2025

2015
1 2 3 

بهه صهورت    یآرمهان  یزیه ر مهدل برنامهه   یسهتم یس یهها  تیدودپژوهش محه  نیا در

 یبهرا  نظهر  مهورد  یهها  یاورفنّ با مرتدط یطیمح ستیز و ،یکاربرد ،یفن یها تیمحدود

 اند. در نظر گرفته شده 21تا  7 معادالت در یانرژ دیتول

 ،کیه لتائواسهتهاده از صههحات فتو   بیترت به 8 و 7های  رابطه از استهاده با مطالعه، نیدر ا

شهده در   اسهتهاده حهداکثر   و اصهها موجود در شهر  زا یبه حداقل م یبادهای  نیتعداد تورب

 975000 زا یه به م یگاز روگاهین تیظرف حداکثر 9  ةمعادلبا توجه به  .شود یم محدود را یا

 کها، یامر یمطالعات دپارتما  انرژ) شد فرض( کشور در موجود یگاز روگاهین تی)حداکثر ظرف

 ةصهههح کیهه یبههرا کیههلتائوفتو یانههرژ ةسههاالن دیههمتوسههط تول 10 ةمعادلهه در .(7: 2012

در  (وات 40) پانهل  تهوا   که شود یمحاسده م یدیخورش avgI j، متوسهط تهابش    زا یه م

 نیتهورب  کیه  به وسیلة یباد یانرژ ةساالن دیمتوسط تول 11 ةعادلمدر . است در روز دیخورش

 و، ههوا  یچگهال ،  ،نیتورب یها پره به وسیلةشده  جاروبسطح ، Aبا فرض  شود یممحاسده 

jv
 یانهرژ حهداکثر   13 و 12(. معهادالت  m/sباد بر حسب ) ةساالنمکعب متوسط سرعت  ،3

 ک،یه فتوولتائ یهها  سهتم یس بیه ترت به یانرژ دیتول یها یاوراز فنّ کی هر یبرا استحصال قابل

 ةسهاالن کهارکرد   سهاعت  حهداکثر  زا یه م HPY. دنده یرا نشا  م یعیو گاز طد ،یباد یروین

 8760 هها  روگهاه ین یهة بقو  2960 یدیخورشه  یهها  روگهاه ین ی. برادهد می نشا  را ها روگاهین

 یهها  سهتم یس ی. بهرا سهت ها روگهاه ین تیه ظرف بیضهر  FCk. شهود  یساعت در نظر گرفته مه 

 در. دشه  گرفتهه  در نظهر   45/0 یعه یطد گهاز و ، 30/0 یبهاد  یهها  ستمیس، 30/0 کئیفتوولتا
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بر حسهب متوسهط تهابش     یو باد یدیخورش یها روگاهین تیظرف زا یم 15 و 14 یها رابطه

 .دیآ یم دست به و سرعت باد یدیخورش

(7) NP 100 8163 
(8) NT 1 127 

(9) jP 340000 975000 

(10)  , /pv avg avgE j I  40 365 1000 

(11) 
   

   

,

,

. . . .A .

. .A . ( )

wind avg

wind avg

E j t p v j

E j p v j

 
  
 

 
  
 

3

3

1 365
2 1000

1
365 1000 15 3

2

 

(12) ,. . . ,kj k j kE H HPY FC k 1 2 

(13) . . .kj j kE P HPY FC k  3 

(14)  ,*j j pv avgH NP E j1 

(15)  ,*j J wnd avgH NT E j2 

تهابش   و شهدت  زا یه م بهه  و بهاد  دیخورشه  یانرژ بر یمدتن یها ستمیس یانرژ دیتول

ماننهد سهوخت    سهرعت بهاد   ای دیخورش تابش طیشرا نیا در .دارد یبستگ و باد دیخورش

حداقل و حداکثر تابش  زا یم بهتوجه  با ،اسا  نیا بر .کند یعمل م یلیفس یها روگاهین

حهداقل و   زا یه م 19 تها  16ههای   رابطهه  از اسهتهاده  بها در سال و  و سرعت باد دیخورش

محاسهده   یبهاد  روگهاه یو ن یدیخورشه  روگهاه ین تیقابل استحصال از ظرف یحداکثر انرژ

روزانهه در  سرعت بهاد   و یدیبر اسا  مقدار حداقل و حداکثر تشعشع خورش .شده است

 .شود یمحاسده م یدیتشعشع خورش ینیب شیبر اسا  مدل پ سال

(16) ,min . . .j pv j kE E NP HPY Fc1 

(17) ,max . . .j pv j kE E NP HPY Fc1 

(18) ,min . . .j wind j kE E NT HPY Fc2 

(19) ,max . . .j wind j kE E NT HPY Fc2 
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 کهه  میینمها  یم محاسده ریز صورت به را یتکنولوژ هر یبرا یگذار هیسرما یها نهیهز

 یهها  سهتم یس ةیماسهر خهواب   ةنه یهز بیضهر  زا یه م 21و  20ههای   رابطه از استهاده با

 زا یه م و شهود  می ضرب ها روگاهین نیا تیظرف زا یم در( akj) یو گاز ،یباد ،کیئفتوولتا

 .آمد خواهد دست به احداث یبرا هیاول ةیسرما

(20) , , ,. ,k j k j k jI H k 1 2 

(21) , , ,

, , ,

. ,

.

k j k j k j

k j k j k j

I H k

I P k

 

 

1 2

3




 

 اندر شهرستان اصفه يباد و يديخورش يانرژ ليبرآورد پتانس

ا  اصههها  از سهال   تدر شهرسه  یبهاد  ایه  کیه فتوولتائ یانرژ دیتول لیبرآورد پتانس یبرا

 5 در یو سرعت بهاد  یدیخورش تشعشع ،یفصل یها ی، با استهاده از سر2025 تا 2015

متحهر  انداشهته(،    نیانگیه م  ویرگرس خود) ARIMAمدل از  استهادهبا  ،سال گذشته

در تهاضهل   هها  ریه متغ شد و مانا  واحد ةشیر آزمو  به توجه با. شد لیتحل و هیورد تجز

سهه مهاه اول    یدیکه مدل تابش خورشه  کند یم ا یب نیحاصل از تخم جینتا اول، ةمرتد

سوم از  ةماهو سه  ARIMA(2,1,3)دوم از نوع  ةماهسه  و ARIMA(2,1,2) سال از نوع

 باد سرعتل مد و است ARIMA(2,1,3)چهارم از نوع  ةماهو سه  ARIMA(2,1,3)نوع 

و سهه   ARIMA(1,1,1)دوم از نوع  ةماهسه  و ARIMA(1,1,1) سه ماه اول سال از نوع

بها  . اسهت  ARIMA(4,1,0)چهارم از نوع  ةماهو سه  ARIMA(1,1,3)سوم از نوع  ةماه

 یدیخورشه  تهابش  ،چهارم هةما سه تا اول ةماه سه یبرا شده زده نیتوجه به مدل تخم

 چههارم  تها  اول ةماهه  سهه  یبهرا داده شده اسهت.   شینما 25ا ت 22 معادالت با بیترت به

 شده است. ا یب 29 تا 26 معادالت با بیترت به یباد سرعت

(22) / /t t ty y y   1
1 20 348 0 348 

(23) / /t t t ty y y y    2
1 2 30 471 0 471 

(24) / /t t t ty y y y    3
1 2 30 2 0 2 

(25) / /t t t ty y y y    4
1 2 30 425 0 425 

(26) / / /t t ty y y   1
1 20 052 0 392 0 608 
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(27) / /t t t ty y y y    2
1 1 20 515 0 515 

(28) / /t t t ty y y y    3
1 1 20 715 0 715 

(29) / /t t t ty y y y    4
1 4 50 272 0 272 

 زا یه م متوسهط  ،یآته  یها سال یبرا انهیسال یفصل یها یپس از به دست آورد  سر

طدهق   آ  و پهس از  میه آور یبه دست مه  انهیطور سال  را به و سرعت باد یدیخورش تابش

ههر   و یدیهر پانل خورشه  به وسیلة یکیالکتر یانرژ دیبه برآورد تول 11و  10 های رابطه

 .میپرداز یم یباد نیتورب

 مدل ياجرا حاصل از جینتا

 نیگزیجاهاي  يتکنولوژ يبرا ساالنه ةنيبه ةعرض زانيتقاضا و م .1

 دیه تول یهها  ریفنّهاو  از یطیمح ستیز و یاقتصاد ةنیبه بیبهتر مشخ  شد  ترک یبرا

ارائهه   1 جهدول  اصههها   شهرسهتا   سطح در ساالنه یتقاضا نیمأت یبرا یکیالکتر توا 

 هها  فنّهاوری از  کیهر  به وسیلة یکیالکتر یانرژ ةنیبه دیتقاضا و تول زا یشده است که م

 در آ  ذکر شده است. 2025تا  2015های  در سال

 (ساعت مگاواتهزار) نیآرما ریزي برنامه مدل یابی بهينه نتایج. 1 جدول

 تقاضا برق ةشبک يگاز يباد ئيکلتاوفتو سال

2015 202/4177 17/86321 3930/174 380/4407 4530/89561 

2016 227/7737 16/33878 3930/174 460/6368 4635/46321 

2017 252/8331 18/86463 3930/174 4684/539 4741/33923 

2018 281/0051 17/10751 3930/174 9095/621  4850/19856 

2019 9816/308  58471/19  3930/174 4145/702  4961/15573 

2020 1223/340  65499/17  3930/174 5212/787  472525/5075  

2021 371/2958 102/20  3930/174 4316/870  5192/00333 

2022 9295/405  04348/18  3930/174 0697/957  5311/20942 

2023 440/1272 47416/20  3930/174 634/1041  5433/15342 

2024 7161/478  31834/20  3930/174 668/1130  5557/8937 

2025 517/9625 74286/20  3930/174 79/1216  5685/5033 

 پژوهشگر نتایجمأخذ: 
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 کيفتوولتائ روگاهيقابل استحصال از ن يانرژ. 2

در منطقهه   دیبش خورشه تا زا یبه م دیابتدا با کیفتوولتائ یاستهاده از انرژ یدر واقع برا

کهارکرد   یاقتصهاد  ةصهرف  بهر عهنوه   کیه ئلتاوفتو یها روگاهینتوجه داشت که استهاده از 

 مناسب داشته باشند.

 بهرآورد  ودر شهرسهتا  اصههها     دیتهابش خورشه   زا یه م یبا بررسه  ،لیدل نیهم به

 یگرفهت بهرا   جهه ینت توا  یوات ساعت بر مترمربع در روز ملویک 5 زا یمتوسط آ  به م

بها توجهه بهه     .مناسب باشهد  تواند یدر سال م یدیخورش یها پانل یکیالکتر یانرژ دیتول

 یانهرژ  دیه تول ةنه یبه زا یم هشد ارائههر پانل و مدل  ةساالن متوسط دیتول ةمحاسد ةنحو

 بهه  ندهیسال آ 10از تقاضا در  یقسمت نیمأتبه منظور  یدیخورش روگاهیاز ن کیئفتوولتا

 از اسهتهاده  زا یه م اسهت  مشخ  که طور هما ارائه شده است.  1 شکلطور ساالنه در  

 .است شیافزا به رو یدیخورش روگاهین از استحصال قابل یانرژ
 

 
 (ساعت واتمگا) يديخورش يروگاهقابل استحصال از ن يانرژ .1 شکل

 يباد روگاهيقابل استحصال از ن يانرژ. 3

 یانهرژ  زا یه م توا  یم ،هیمتر بر ثان 5/2 زا یبه م ،عت باد در سالبا توجه به متوسط سر

کهه   گهت توا  یم کل در .آوردطور ساالنه به دست   بهرا  یباد روگاهیقابل استحصال از ن

که نوسهانات نشها  داده    است گهتنیاست.  شیدر حال افزا یبا نر  رشد کم زا یم نیا

 نیه ا به ،استشده  ینیب شیپسرعت باد  ةنساالمتوسط  راتییتغ لیدل هب 2در شکل شده 
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 سهرعت  مکعب تابع 11ة رابط طدق یباد روگاهین از استحصال قابل یانرژ زا یم که علت 

 .است باد

�

 ���

 ����

  ���

 ����

  ���

 

 (ساعت واتمگا) يباد يروگاهقابل استحصال از ن يانرژ .2 شکل

 اصفهان ةمنطقبرق  ةشبکشده از  گرفته يانرژ .4

 را اصههها   ةمنطقه  بهر   ةشهدک  از شده گرفته یکیالکتر یانرژ زا یم توا  یم 3 شکل در

 ،اسهت  شیافهزا  به رو زما  یط مقدار نیا شود، یم داده نشا  که طور هما . کرد مشاهده

 لیه دال بهه  پهس . اسهت  دهیرسه  خهود  حهداکثر  به یگاز روگاهین تیظرف که علت نیا به

 منطقهه  بهر   ةشهدک  به وسیلة عرضه کمدود  زایم از یقسمت ،یطیمح ستیز و یاقتصاد

 یکه یالکتر یانهرژ  زا یم تقاضا، روزافزو  شیافزا لیدل به گهت توا  یم و شود یم نیمأت

 .است شیافزا به رو شده گرفته

�

 ��

 ���

  ��

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 (ساعت واتمگا) گازي نيروگاه از استحصال قابل انرژي .3 شکل
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 انتو ديتولهاي  يسهم تکنولوژ. 5

سههم   شهنهاد یپ یکیالکتر یانرژ ةعرض ستمیدر س گوناگو های  یسهم فناور 4 شکل در

 لکشه  در و است اند  اریبس یباد یانرژ سهم که است گهتنی .دهد یم نشا  را کیهر 

 یا عمهده  سههم  یگهاز  روگاهین که است پرواضح. ستین  یتشخ قابل واضح صورت به 4

بهر  و   ةشهدک  بیه ترت بهدارد و پس از آ ،  یادشنهیپ یکیالکتر یانرژ ةعرض ستمیدر س

 .رندیگ یمرا بر عهده  یانرژ یتقاضا یدیخورش روگاهین

 یکیالکتر يانرژ ةعرضدر  گوناگون هاي اوريفنّسهم  .4 شکل

 يا گلخانه يگازهاانتشار  .6

 جهاد یو ا یا گلخانهه  یگازهها بر  انتشهار   ةشدکاستهاده از  یاساس یها تیمحدوداز  یکی

کهه   میریاگهر بپهذ   یحته  .اسهت  یحرارته و  یبخهار  یهها  روگهاه یناز  یناشه  یهها  یآلودگ

 یاسهتانداردها  ،دارنهد  یکمتهر  مهت یق ریدپهذ یتجدنسدت به منهابع   یلیفس یها سوخت

هها    آ ةانهداز از  شیبه  ةاستهادزیرا  ؛ها را نخواهند داد استهاده از آ  ةاجاز یطیمح ستیز

 لیه بهار نهه بهه دل    نیه و ا بهرود مجاز فراتر  از حد یا گلخانه یگازها یچگال شود یباعق م

 یلیفسه  یهها  سهوخت  از اسهتهاده  یطه یمح ستیز یها تیمحدود لیدل به بلکه یاقتصاد

از  آ  شیو رونهد افهزا   یا گلخانهه  یگازهاموضوع انتشار  لیدل نی. به همشود یم محدود

 .تهه شهود  به آ  پرداخ دیبا یانرژ ةعرض یها ریزی برنامهاست که در  یمنحظات نیتر مهم
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به وضهع موجهود    نسدت NOxو  CO2 یها ندهیکاهش آال زا یم ،یابی نهیبه نیا ةجینتدر 

 نشا  داده شده است. 5 شکل در
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(هزارکیلو گرم)موجود

 و وضع موجود یدجد ةعرض يستمها در س آن ةیسمقاها و  یندهآالانتشار  يزانم. 5 شکل

 

 ریزي برنامه ۀدور يا و انتهادر ابتد يانرژ يدسهم تول ةیسمقا .6 شکل
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 يريگ جهينت

در  یمهدل انهرژ   ،یو اقتصهاد  یطه یمح سهت یز یسهاز  نهه یبه ةچندهدفه  زیاسا  آنهال  بر

 تیه بها حهداکثر ظرف   2025تها   2015 یها سال ةفاصلدر  را یگاز روگاهیمدت، ن یطوالن

 سهاعت  اتولهو یک 3930174000زا یه م بهه  که معنا نیا به ؛ردیگ یم نظر در یشنهادیپ

 یبهر انهرژ   یمدتن ستمیس .سال را دارد 10 یط یمصرف یتقاضا نیمأت یبرا یانرژ دیلتو

 یانههرژ ةعرضههسههاعت از  لهووات یک 202417700 زا یهه( بههه مکیهه)فتوولتائ یدیخورشه 

 اتولویک 517796200 به 2025و تا سال  ردیگ یبر عهده م 2015را در سال  یکیالکتر

بهود    ادیه ت کهم بهود  سهرعت بهاد و ز    به عله  یباد روگاهی. ندیرس خواهد عرضه ساعت

 یانهرژ  دیه تول سهاعت  اتولویک 17863210 زا یم 2015در سال  یا هیسرما یها نهیهز

جدهرا    ی. جالهب توجهه اسهت کهه بهرا     رسد یم 20742860 به 2025 سال تا و داشته

 4530895610 زا یتقاضا به صرفه است که به م نیمأت یبرا یانرژ ةعرض زا یکمدود م

از  2025 سهال  درسهاعت   اتولهو یک 1368672000 و 2015عت در سهال  سها  اتولویک

 .میبر  منطقه واردات بر  داشته باش ةشدک

 محیطهی  سهت یآرمها  ز  و یاقتصاد آرما  لحاظ با ،دهد یم نشا  جینتا که طور هما 

و  یدیخورشه  روگهاه ین تیه ظرف زا یه هر سال م ةعرضجدرا  کمدود  یگهت برا توا  یم

 نیه و ا اسهت ثابهت   داًیتقر یباد یاستهاده از انرژ زا یباالتر رفته و مبر   ةشدکاز  نیمأت

در سهطح شهرسهتا  اصههها      یمصهرف  یتقاضها  نیمأته  یاست که بهرا  نیا ةدهند نشا 

اسهت و   تر صرفه به یطیمح ستیزو  یاز لحاظ اقتصاد یدیخورش روگاهیو ن یگاز روگاهین

 .باشد یگذار هیسرما یها استیس یها تیلوودر ا دیبا

 یانهرژ  ةعرضه  زا یه بهه م  یگهذار  هیسرما زا یبا هما  م ،دهد ینشا  م یابی نهیبه جینتا

مورد نظر ما در سطح شهرستا  اصههها    یکه تقاضا نیاعنوه بر  ،دیرس دخواه تهیسیالکتر

در حالهت   .شهود  یمنجهر مه   NOxو  Co2ماننهد   ییهها  نهده یبه کاهش آال کند یم نیمأترا 

 از شهتر یب اریبه وضع موجود بس نسدت Co2ة ندیآالکاهش  زا یمکه  گهت توا  یم تر ئیجز

NOx ابدی کاهش ها ندهیآال انتشارتوا  انتظار داشت  یم طیشرا نیا دراست.  بوده. 

بهه   یگهذار  هیسهرما  ةنه یهزکهم و   ینهدگ یانتشار آال بیضر ،گهت توا  یم مجموع در

طهور کهه    همها  بوده و  یگاز روگاهین یها تیاز مز یعیوفور گاز طد زا یو م نیینسدت پا
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 همها  شهده در   فیه تعر تیه از حهداکثر ظرف  یابی نهیبه نیا جینتا زیدر آنال رفت یانتظار م

 سهرعت  وجهود  لیه دل به ،گهت توا  یم یباد روگاهین بارةدر. است شده استهاده اول سال

 یژانهر  نیه اسهتهاده از ا  زا یه م ،یگذار هیسرما ةنیهز بود  باال و نظر مورد ةمنطق در کم

چهو  اصههها  از تهابش بهه      ،گهت توا  یم کیئفتوولتا روگاهین بارةاست. در زیناچ اریبس

وجهود   ابه  اسهت،  صهر فنّاوری نیا یندگیآال انتشار بیضر و استبرخوردار  یینسدت باال

 .است ریپذ هیتوجاستهاده از آ   یگذار هیسرما یباال یها نهیهز

سههم   زا یه اصههها  و م  شهرسهتا   در یانرژ ةعرض ستمیس ةنیساختار به تینها در

 ارائه شده است. (6) شکلدر  ندهیسال آ 10در  ها یاز تکنولوژ کیهر

 82 زا یه به م 2015در سال  یمصرف یتقاضا نیمأتدر  یگاز روگاهیسهم ن زا یم. 1

 کهه  نیه ا لیبه دل ؛ابدی یدرصد از سهم آ  کاهش م 19 زا یم 2025. تا سال استدرصد 

 قاضها ت نیمأت و یدیخورش روگاهین تیظرف شیاز افزا یکیالکتر ینرژا ةعرضجدرا   یبرا

 .ردیپذ یم صورت بر  ةشدک از

درصهد در   2 زا یه بهه م  یو بهاد  یدیخورشه  یهها  روگهاه یناستهاده از  ةنیبهسهم . 2

 جهه ینت نیا .ابدی یم شیافزا درصد 8به  2025تا سال  زا یم نیکه ا است هیاول یها سال

 لیه دل بهه . بهر   دیتول از یناش یطیمح ستیز یها ندهیآال اهشک یبرا است یعطه ةنقط

 10 در را یه ا در یگهذار  هیسهرما  یها نهیهز بود  نییپا و یلیفس یها سوخت منابع وفور

 نوع نیا به توا  ینم را شهرستا  سطح در یانرژ ةعرض از درصد 10 از شتریب ندهیآ سال

   .داد اختصا  منابع

به علهت اسهتهاده از    و استدرصد  6بر   ةشدک ةنیبهسهم  زا یم 2015در سال . 3

 زا یه م نیه ا 2025در سال  ،تقاضا از شدکه نیمأت شیافزادر مدل  یگاز روگاهیحداکثر ن

 .ابدی یم شیافزادرصد  27به 

 یهها  نهده یو کاهش آال ریدپذیتجدسهم منابع  شیبا افزا گهت توا  یم مجموعدر . 4

 ةنه یهز زا یه در واقع بها همها  م   د،یرس نهیبه ةعرض ستمیس کیبه  توا  یاز آ  م یناش

 بر  را کاهش داد. دیاز تول یناش یندگیآال زا یم توا  یدر وضع موجود م هیسرما
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