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  چکیده

هـاي زیـادي بـراي کـاهش      انرژي، پتانسیل ي هایران به عنوان یک کشور تولید و صادر کنند

ین تـر  مهـم ایـن رو  اي دارد. از  ي فسیلی و بالطبع کاهش انتشار گازهاي گلخانهها سوختمصرف 

 هـاي  شناسـایی پـروژه   انجـام داد عبـارت اسـت از   تـوان   جویی انرژي مـی  ی که براي صرفهاقدام

کـه ایـن    . در صورتیشامل طرف عرضه و تقاضاانرژي سیستم در  (CDM) مکانیسم توسعه پاك

را به خود اختصـاص   انتشار کربنبخش بزرگی از بازار کاهش  تواند میایران  ؛مهم به انجام برسد

هـاي مختلـف صـنعتی     جویی انرژي در بخش دهد و در عین حال باعث نهادینه شدن روند صرفه

هـاي انـرژي کشـور     هاي کـاهش انتشـار در کلیـه بخـش     ابتدا پروژهحاضر  مقالهرد .گرددکشور 

گـذاري و   میزان کاهش آالینـدگی بـه ازاي هـر دالر سـرمایه     شناسایی شده و سپس دو شاخصِ

در ها برآورد شـده اسـت.    گذاري براي هر یک از پروژه میزان تولید انرژي به ازاي هر دالر سرمایه

بـه منظـور    CDM هـاي  پـروژه  صـحیح آرمـانی، سـبد    ل برنامه ریزي عددادامه با استفاده از مد

ـ اراي سیسـتم،  هـا  هو کمینه نمودن هزینهاي ناشی از انتشار کربن  مدیریت آالیندگی و اجـرا   هئ

هـا، بودجـه کـل و     . در پایان با تحلیل حساسیت پارامترهاي مـدل شـامل وزن آرمـان   شده است

در کشـور ارائـه شـده اسـت. بـا بررسـی        CDMي هـا  همیزان تولید انرژي، اولویـت بنـدي پـروژ   

ي توسعه حمل و نقل  توسعه مترو در کالن شهرها، پروژه  ي هاي منتخب، در مجموع پروژه پروژه

ین سهم را در سبد نهـایی  تر بیشهاي تقویت فشار گاز،  ي افزایش راندمان ایستگاه ریلی و پروژه

  اند. داشته

  JEL:N7, O13, P28, Q42, N75, C02بندي طبقه

ار ها، عرضـه انـرژي، مصـرف انـرژي، انتشـ      انتخاب سبد پروژه کاهش آالیندگی،:ها واژهکلید 

  هاي کاهش انتشار کربن، پروژه
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    مقدمه - 1

اي در سـومین کنفـرانس    پیمان کیوتو بـا هـدف کـاهش هدفمنـد گازهـاي گلخانـه      

پذیرفتـه شـده    هاي از جمله روش ١)CDM(متعاهدین طراحی شد. مکانیزم توسعه پاك 

هـاي صـرفه جـویی انـرژي، توسـعه       براي کشورهاي متعهد اسـت کـه بـا اجـراي پـروژه     

، حجم تعهد هاي تجدید پذیر، جایگزینی سوخت و ... در کشورهاي در حال توسعه انرژي

هاي درگیر  ها، نهادها و سازمان شرکتا انجام دهند. ر خودکاهش دي اکسید کربن  شده

ـ  از پروژه سبديسته با تصمیمات انتخاب هاي انرژي، پیو در حوزه ه ها و تخصیص منابع ب

هـاي عملکردیـو    ویژگـی ، ایـن تصـمیمات دربرگیرنـده اهـداف    مواجه هسـتند.   این سبد

ها معمـوالً بـا توجـه بـه      اقتصادي گوناگون هستند. پیشنهاد ورود به هریک از این پروژه

از عملکـرد هـر یـک از     ترکیبـی  سـبد، گیـرد و عملکـرد    هاي گوناگون صورت می ویژگی

هـاي پیشـنهاد شـده بـا      باشد. نوعاً، تنها بر روي یک سري از پـروژه  می ي مذکورها پروژه

هاي سـبد اي از  و هـیچ گزینـه   نمـود توان سرمایه گذاري  توجه به منابع در دسترس می

 گونـه  ایـن . داشـته باشـد  نظـر را   دهاي مـور  ویژگی ي تواند همزمان همه پیشنهادي نمی

  د.نشو درنظر گرفته می ها سبد پروژهسازي  عنوان بهینه ها به ريگی تصمیم

ي براي ارتقاي کیفیت کسب تر بیشکه در آن فضاي بود  يشروع جدید 1990 سال

علـت ایـن    ).1993 ،٢کریسـتوفر ( شـد  هاي گذشته احسـاس مـی   کارها نسبت به دهه و

قبل آغاز شده بـود، ناگهـان شـدت     هاي سالتدریجی که از  یکه حرکت استموضوع آن 

بازار رقابت جهانی تبدیل به نیرویی غیر قابل توقف شده و دیگر خاص اروپا نبـود  . گرفت

فشـار   بـه عبـارت دیگـر   ). ٣،2004تریو و همکـاران ( کل جهان را در برگرفت درنهایتو 

در اعمـال شـد.  ها از نظـر قیمـت و اسـتانداردهاي کیفـی      رقابتی قابل توجهی بر سازمان

بـه   ،توانند دوام بیاورند که عالوه بر حفظ بازار موجود می کشورهاییچنین شرایطی تنها 

از دیدگاه ، کشورهای این عبارت به. نیز اهتمام ورزند المللی بینهاي  کسب قدرت در رقابت

که هدفی مشـخص و متناسـب بـا آن، اسـتراتژي کسـب و کـار        هستند ملی واحدهایی

باید بتواند خطوط محصول خود را طراحی کرده، ساخته و بـه   یک سازمان. دارندمعینی 

 شـته حاکمیت در بـازار جهـانی را دا  و فروش برساند و در کنار آن پتانسیل حفظ قدرت 

انـداز مشخصـی بــراي    بایـد چشـم  کشـورها  بنـابراین  ). 2004 تریـو و همکـاران،  ( باشـد 
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هاي آنها  باشد و استراتژي آنهاهاي مدیریتی بهینه  هایی که متناسب با سیاست استراتژي

  .محقق سازد، داشته باشندملی انداز  چشم ي هایی بر پایه را از طریق پروژه

شود که به دلیل افزایش رقابت در دنیـاي   مقدمه اجمالی، مشخص میاین باتوجه به 

برنامه اسـتراتژیک  یک ، اهمیت داشتن یامروز و قدرت گرفتن نیروهاي محیطی و خارج

رسد که مدیران به دنبال رویکـردي   به نظر می. کند پیش خودنمایی میبیش از  ،مناسب

هایی هستند که روزانه بـر روي میـز ایشـان     یکپارچه جهت ارزیابی و اولویت بندي پروژه

ریـزي اسـتراتژیک،    برنامـه  ي بـا توجـه بـه حـوزه    ). ١،2010دالمسکن( شود قرار داده می

طبق چارچوبی مشـخص و سـازگار و    نمودنعمل ، یستمترین حالت براي یک س مناسب

در . باشـد  مـی هاي جـاري   و استراتژيیستمی متناسب با اهداف کالن سها  انتخاب پروژه

 وري و اثر بخشـی در بـاالترین وضـعیت ممکـن قـرار خواهـد گرفـت        بهره ،چنین حالتی

واهـد شـد کـه    بهینـه خ در صـورتی  سیسـتم  دیگر یک  عبارتبه ). 2006 ،٢سریوانابون(

 هایی با پتانسیل تولید خروجی قابل قبـول را جهـت اجـرا انتخـاب نمایـد      پروژه ،تر بیش

گیـري   ها یک فرآیند تصمیم انتخاب پروژهدر این میان ). ٣،2011همکارانشخصی نیا و (

کلیدي نظیر وضـعیت بـازار، میـزان در دسـترس      عواملپیچیده است، زیرا از بسیاري از 

بـارد و  ( پـذیرد  تکنیکـی و مقـررات دولتـی اثـر مـی      بودن منابع اولیه، احتمال موفقیـت 

به عالوهریسک عدم قطعیت یـا عـدم تناسـب اطالعـات مربـوط بـه       ). ٤،1988همکاران

گیرنده جهـت تحلیـل صـحیح     شرایط را براي تصمیماین امر که  بسیار باال استها  پروژه

گیري  صمیمانتخاب پروژه یک مسئله ت). ٥،2009وانگ و همکاران( کند موضوع دشوار می

استراتژیک است که اغلب به کمک معیارهـاي چندگانـه متعـارض و نامتناسـب تعریـف      

هایی با حـداکثر   گیرندهباید سبدي از گزینه تصمیم). ٦،2007لیسیو و همکاران( شود می

ماوروتـاس و  ( هـا برگزینـد   هـاي مختلفـی از کـارایی پـروژه     جذابیت را با توجه به جنبـه 

گیرنده باید منابع محدودي را به  ها، تصمیم ی در انتخاب پروژهرتعبا به). ٧،2008همکاران

هاي رقیب با در نظر گرفتن یک یا چنـد هـدف سـازمانی تخصـیص      اي از پروژه مجموعه

هـا   بطور مشخص تصمیمات نادرست در انتخاب پروژه). ٨،2007مداگلیا و همکاران( دهد
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هاي نامناسب مـورد   از یک طرف منابع در پروژه: خواهد داشتمنفی به دنبال ی دو نتیجه

گذاري منابع در  قابل کسب از طریق سرمایه منافعدیگر  سويگیرند و از  استفاده قرار می

  ).1995 ،١مارتینو( روند تر از دست می هاي مناسب پروژه

هـاي تصـمیم گیـري، اجتنـاب ناپـذیر       به منظور دستیابی به اهداف، استقاده از مدل

هـاي تحقیـق در    اي از تکنیـک  گیـري در حقیقـت زیـر مجموعـه     هاي تصمیم مدلاست. 

ریـزي عـدد صـحیح،     ریـزي خطـی، برنامـه    هـایی ماننـد برنامـه    در مدل. عملیات هستند

هاي کالسیک دیگر تنها یـک شـاخص ماننـد سـود، هزینـه،       از مدل بسیاريتخصیص و 

 گیـري چنـد معیـاره    تصمیمهاي  در مدلکه  آن حال. گیرد مورد توجه قرار می ... زمان و

(MCDA)
براي تعیین بهترین گزینه، چندین معیار بطور همزمان مورد اسـتفاده واقـع    ٢

هاي چنـد   گیري هاي متعددي جهت کمک به تصمیم هاي اخیر، روش دهه طی .شوند می

دو  یاین حوزه در طـ .هاي موجود پیشنهاد شده است معیارهجهت انتخاب از میان گزینه

). ٣،2010بهزادیـان و همکـاران  ( سرعت قابل توجهی رشـد داشـته اسـت   دهه گذشته با 

هـاي   تنها به دلیل تنوع مسائل واقعی که نیازمند در نظر گرفتن شاخص MCDA توسعه

داران دنیاي واقعی نیز تمایل داشتند که از  بلکه مدیران و کارخانه ،باشد، نبوده متعدد می

بهزادیــان و ( منــد شــوند ضــی بهــرهســازي ریا هــاي مســتدل مربــوط بــه بهینــه توصــیه

هاي متعددي  ها و تکنیک ها، رویه روش ،پاسخگویی به این نیازها براي). 2010همکاران،

بـه مـدیران    ،هـاي افـراد   اند که با یکدیگر و به همراه مدیریت جامع و مهـارت  ایجاد شده

و ي زمـان   هـا نظیـر هزینـه    اي از شـاخص  دهنـد کـه مجموعـه    پروژه این امکـان را مـی  

در ایـن مقالـه    ).2007 ،٤لسـتر ( کاراترین حالت ممکن بکار گیرند درکیفیت را /عملکرد

 ریـزي عـدد   از روش برنامـه  CDMبراي پاسخگویی به سواالت اساسی مطـرح در حـوزه   

هـا   انـرژي کـدام   در حـوزه   CDMهـاي   پـروژه صحیح آرمانی استفاده شده است. اینکـه  

چـه مـدلی بـراي تخصـیص     از  آالینـدگی دارد؟ هر پروژه چه سهمی در کاهش  هستند؟

را در و مـالی  محیطی  چگونه اهداف زیست ؟کنیم استفاده می CDMهاي  بودجه به پروژه

هـاي برگزیـده در سـبد نهـایی      علت انتخاب پـروژه و  گیریم؟ ها در نظر می انتخاب پروژه

 مواردي هستند که در مقاله حاضر پاسخ داده شده اند. چیست؟
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کـه بـراي بـار اول در کشـور صـورت       کارهاي انجام شده در این تحقیق ینتر مهماز 

، محیطـی  هاي زیسـت  توان به گسترش سبد انرژي با در نظر گرفتن ویژگی ، میپذیرد می

عرضـه  ( اهداف مالی، محاسـبه شـاخص تولیـد انـرژي     ، برآورده سازيCO2میزان تولید 

انـرژي در کشـور، محاسـبه     مختلف هاي گذاري در حوزه به ازاي میزان سرمایه) محصول

در کشور، در  CDMهاي  پروژه درگذاري  شاخص کاهش آالیندگی به ازاي میزان سرمایه

کنـد نیـاز کشـور در هـر بخـش       تضـمین مـی  ( سطح تولیدو حداکثر حداقل  رفتننظرگ

اشاره نمـود. در  )لید انرژي در هر بخش از ظرفیت اسمی آن باالتر نرودیا تو برآورده شود

اجـرا، تحلیـل    در نهایـت ي مـدل و   در کشـور، توسـعه  CDMي هـا  همه شناسایی پروژادا

  اند. حساسیت و تجزیه و تحلیل نتایج مدل ارائه شده

  

  و برآورد پارامترهاي مرتبط با آنهاCDMي ها پروژهشناسایی  -2

انـرژي   ي انرژي اولیه، عرضـه  ي هاي شناسایی شده در قالب چهار بخش عرضه پروژه

شوند که هر بخـش، خـود شـامل     انرژي نهایی و مصرف نهایی تعریف می ي رضهثانویه، ع

هاي مربوط به آن، گنجانـده شـده.    باشد و در هر زیر بخش، پروژه تعدادي زیر بخش می

شاخص اول، میزان کاهش آالینـدگی بـه    شود که هر پروژه دو شاخص محاسبه می براي

میزان تولیـد انـرژي بـه ازاي هـر دالر      ) و شاخص دوم،�cd( گذاري ازاي هر دالر سرمایه

هــا و نحــوه محاســبه  ) اســت. در ادامــه شــرح مختصــري از پــروژه�cpگــذاري ( ســرمایه

  شود.  براي هر پروژه به تفصیل بیان می �cpو  �cdشاخص

  آید:  می دست بهاز رابطه زیر  �cpشاخص 

cp�= 
میزان واحد تولید  شده انرژي در یک سال

يگذار الزم براي تولید میزان دالر سرمایه 
)1  (                                                           

  شود: هم از رابطه زیر استفاده می �cdبراي محاسبه شاخص 

cd�    = 
میزان کاهش آالیندگی حاصل از اجراي پروژه در یک سال

میزان واحد تولید انرژي
 *cp�    )2    (                         

                                       

فرضیات و ها از  در محاسبات شاخصبا استفاده از اطالعات موجود در کشور، 

الذکر هاي فوق استفاده شده است. نحوه محاسبه شاخص 1منابع اطالعاتی جدول 

  تشریح شده است. 2ي اشاره شده در جدول ها هنیز در ادامه به تفکیک براي پروژ
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 ها فرضیات مورد استفاده در شاخص -1 جدول

  منبع  فرضیه

ریزي تلفیقی شرکت ملی نفت ایران،  مدیریت برنامه  است دالر 4هزینه تولید هر بشکه نفت تقریبا 

1392  

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش  دالر است. 66هزینه تولید هر تن زغال سنگ حرارتی 

  1392 ترازنامه هیدروکربوري کشور،

دالر  700در ایران هزینه تولید اورانیوم (کیک زرد) 

  است.

  1392هاي سازمان انرژي هسته اي،  گزارش

دالر براي هر  4000توده  هزینه برق تولیدي زیست

  کیلووات است.

  a1392هاي نو ایران،  سازمان انرژي

ازاي ه هزینه برق تولیدي در نیروگاه سیکل ترکیبی ب

  .است دالر598کیلووات  هر

  1392گروه مپنا،

ازاي ه ب باديهزینه برق تولیدي در یک نیروگاه 

  دالر است.1700کیلووات هر

  b1392هاي نو ایران،  سازمان انرژي

هزینه تولید هر کیلو وات برق در نیروگاه خورشیدي 

  دالر است. 2500

  1392پایگاه مشهد پیام، 

 گاه زمین گرماییهزینه تولید هر کیلوواتبرق نیرو

  دالر است. 1750

  c1392هاي نو ایران،  سازمان انرژي

دالر براي  2000آبی  هزینه تولید برق در نیروگاه برق

  هر کیلو وات است.

  1392آبی ایران،  انجمن برق

دالر در هر کیلووات 1900اي  هزینه تولید برق هسته

  است.

  1392اي،  هاي سازمان انرژي هسته گزارش

 3000تولید هر کیلو وات برق در تولید پراکنده هزینه 

  دالر است.

national Renewable Energy laboratory, 
2013  

 1200هزینه تولید برق در تولید همزمان برق و حرارت 

  دالر براي هر کیلو وات است.

  1392هاي نو ایران،  سازمان انرژي

ي تقریبی اجراي استانداردهاي مصرف انرژي در   هزینه

  میلیارد دالراست. 1/2یک پاالیشگاه نفت 

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش

ترازنامه هیدروکربوري کشور و طرح جامع انرژي 

   1392کشور، 

در یک پاالیشگاه متوسط هزینه فرآورده تولیدي 

  است.به ازاي هر لیتر سنت 10

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش

هیدروکربوري کشور و طرح جامع انرژي  ترازنامه

  1392کشور، 

 10هزینه تمام شده هر مترمکعب گاز در پاالیشگاه 

  سنت است.

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش

ترازنامه هیدروکربوري کشور و طرح جامع انرژي 
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  منبع  فرضیه

  1392کشور، 

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش  سنت است. 0.6هزینه انتقال هر کیلووات برق 

ترازنامه هیدروکربوري کشور و طرح جامع انرژي 

  1392کشور، 

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش  سنت است. 1.2 هزینه توزیع هر کیلووات برق

ترازنامه هیدروکربوري کشور و طرح جامع انرژي 

  1392کشور ، 

به ازاي سنت  هاي نفتییک انتقال فرآوردهمتوسط هزینه 

  است.هر لیتر 

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش

  1392ترازنامه هیدروکربوري کشور، 

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش  سنت است. 10هزینه انتقال و توزیع هر متر مکعب گاز 

و طرح جامع انرژي هیدروکربوري کشور ترازنامه 

  1392کشور، 

 15000) 405جایگزینی ناوگان فرسوده (پژو هزینه 

  دالر براي هر خودرو است.

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش

و طرح جامع انرژي هیدروکربوري کشور ترازنامه 

  1392کشور، 

  1391پایگاه خبري مهر،   دالر است. 600هزینه گازسوز کردن خودروي سبک 

 میلیون دالر 14هزینه ساخت یک کیلومتر خط مترو 

  .است

  1392خبرگزاري دانا، 

هزینه اضافه کردن یک واگن ا میلیون دالر است که 

میلیون دالر براي احداث یک شبکه ریلی  0.4معادل 

  باشد. می

  1392پایگاه اطالع رسانی دولت، 

هزار دالر  30هزینه تولید هر خودروي پیل سوختی 

  است.

  1392جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف، 

هزار  18ي هیبریدي هزینه طراحی و ساخت خودرو

  دالر است.

  1392رجانیوز، 

دالر براي  200هزینه نصب کاتالیست به طور متوسط 

  هر خودرو است.

  1392خبر اقتصادي، 

هزینه ساخت و تعویض فیلتر هواي استاندارد براي هر 

  دالر است. 0.008خودرو

  1392خدمات فنی و مهندسی فیلتر سازان سبز، 

به ازاي  دالر 200ساخت مسکن،در  19اجراي مبحث 

  .هر متر مربع هزینه اضافی در بر دارد

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش

کشور و طرح جامع انرژي  ترازنامه هیدروکربوري

  1392کشور، 

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارشدالر به ازاي هر مترمربع  28هزینه عایق کاري ساختمان
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  منبع  فرضیه

کشور و طرح جامع انرژي  ترازنامه هیدروکربوري  است.

  1392کشور، 

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش  دالر است. pvc ،7هاي دوجداره  هزینه نصب پنجره

کشور و طرح جامع انرژي  ترازنامه هیدروکربوري

  1392کشور، 

وشمند براي هر هاي رادیاتورهاي ه هزینه نصب سیستم

  شود. دالر می 15قطعه 

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش

و طرح جامع انرژي هیدروکربوري کشور ترازنامه 

  1392کشور، 

هزینه نصب سیستم کنترل هوشمند موتورخانه، براي 

  دالر است. 184هر واحد 

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش

و طرح جامع انرژي ربوري کشور هیدروکترازنامه 

  1392کشور، 

دالر به ازاي  1.75کاري موتورخانه  هزینه اصالح و عایق

  هر مترمربع است.

مطالعات بین المللی انرژي، مؤسسه هاي  گزارش

و طرح جامع انرژي هیدروکربوري کشور ترازنامه 

  1392کشور، 

دالر براي هر کیلوگرم  1بهاي تمام شده تولید نیشکر 

  است.

  1392خبرگزاري جمهوري اسالمی، 

  1392اقتصاد آنالین،   دالر است. 50هزینه تولید یک تن سیمان، 

  

  عرضه انرژي اولیه 

  ازدیاد برداشت میادین نفتی به منظور افزایش تولید 

طبیعـی  گاز بواسطه وجود منابع عمدتا در کشورهاي تولید کننده نفت از جمله ایران 

بطور گسترده در ازدیاد برداشت نفت طبیعی مخازن نفت، گاز  ي و همچنین شرایط ویژه

این درحالیست کـه بسـیاري از کشـورهاي پیشـرفته از دي      .گیردمیمورد استفاده قرار 

اکسید کربن براي تزریق و ازدیاد برداشت استفاده مـی کننـد. درحـال حاضـر پتانسـیل      

دي اکسید کـربن  تزریق گاز  از طریق روزهزار بشکه نفت خام در  196افزایش برداشت 

منجــر بــه کــاهش ) و ســاالنه 1392ترازنامــه هیــدروکربوري، (وجــود دارد در مخــازن 

ton per $13/0  خواهد شدانتشار گاز دي اکسید.  

  آوري گازهاي همراه میادین نفتی جمع 

معـادل   2010میلیارد مترمکعب سوزاندن گازهاي همراه در سال  134حجم جهانی 

اروپاست؛ به طور کلی سـوزاندن گازهـا    ي از مصرف ساالنه گاز اتحادیهدرصد  30حدود 
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 افزایـد.  اي مـی  میلیون تن دي اکسید کربن به انتشار گازهاي گلخانـه  360ساالنه حدود 

م ین حجـ تر بیش، که ندا روسیه، نیجریه، ایران و عراق به عنوان کشورهایی نام برده شده

میلیون متر مکعـب گـاز    5/3هم اکنون روزانه یران . در اسوزاندن گازهاي همراه را دارند

سـاالنه معـادل   تـوان   با اجـراي ایـن پـروژه مـی     شود. هاي عسلویه سوزانده می در مشعل

ton per $02/0 شبکه اطالع رسانی نفـت و   کرداي جلوگیري  از انتشار گازهاي گلخانه)

  ).1392انرژي، 

  تولید زغال سنگ حرارتی 

 110 کـه در  میلیارد تـن اسـت   14کشور حدود حرارتی زغال سنگ ذخائر تخمینی 

ارزش انـرژي  . )1392(ترازنامه هیدروکربوري،  اندیس معدنی کشور شناسایی شده است

. بـا تولیـد   شود میلیارد بشکه نفت برآورد می 70منابع زغال سنگ حرارتی کشور معادل 

یابـد (یـزدي،    مـی کـاهش   درصـد  15تولید گاز دي اکسید کـربن   ،زغال سنگ حرارتی

  در سال است.  ton per $015/0که معادل  )1383

  تولید و فرآوري اورانیوم 

سوخت  معادلاین مقدار که  دباش هزار تن  15ایران تا اورانیوم ذخایر  شود می برآورد

 grco2 per kwh350با تولیـد و فـرآوري اورانیـوم، سـاالنه      .استسال یک نیروگاه  75

انـرژي یـک   با فـرض  ). 1390(کارگري و مستوري،  خواهد شدحاصل کاهش آالیندگی 

هـاي   ، شـاخص اوات سـاعت مگـ  1026 معادل با ،غنی شدهدرصد  5/3کیلوگرم اورانیوم 

  :گردند مورد نظر به شکل زیر محاسبه می

cp� = 
�

���
 = 0.0014 

��

$
 

cd� = 350 
����

���
 * 1026000 

���

��
 * cp� = 0.5 

������

$
 

  ي سنتیها سوختتوده و  تولید زیست 

(نصـیري،   کنـد  با توجه به اینکه هر یک میلیون تن زباله یک مگاوات برق تولید مـی 

 )، داریم:1385

cp� =
1kw

4000$
∗

10�ton

10�kw
= 0.25 

ton

$
 

(مدیریت آمار فناوري و تحلیـل   میلیون تن در سال است 11هاي شهري  حجم زباله

تـن انتشـار   هـزار   7200سـاالنه   هـاي شـهري،   و با تولید برق از زباله )1392اطالعات، 

بـه صـورت زیـر     �cd). شـاخص  1385(نصـیري،   خواهد یافتاي کاهش  گازهاي گلخانه

  :شده استمحاسبه 

  cd� =  
������� ������

�������� ���
∗ cp� = 0.16 

������

$
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  عرضه انرژي ثانویه 

  هاي سیکل ترکیبی توسعه نیروگاه 

بـا  کنـیم.   نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان را بررسـی مـی  این بخش،  �cdبراي شاخص 

میلیـون   152سال بهره برداري از آن سالیانه  30نیروگاه به طور متوسط در این ساخت 

جویی خواهد شد. صـرفه جـویی    میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه 58لیترگازوئیل و 

یـون تـن کـاهش    میل 652/1اي را  در مصرف این مقدار سوخت تولیـد گازهـاي گلخانـه   

شـود و هزینـه    تولیـد مـی   مگاوات ساعت بـرق  1920. در این نیروگاه ساالنه خواهد داد

 �cd). شـاخص  1392گروه مپنـا،  دالر به ازاي هر کیلو وات ساعت است ( 34تولید برق 

  :شده استمحاسبه زیر  صورت به

  cd� =
�.��� ��������

�.�� ���
∗ 

� ���

�� $
= 0.025 

���

$
 

  اي باديه احداث نیروگاه 

گـردد   هاي هوا می هر کیلووات ساعت برق بادي باعث کاهش یک کیلوگرم از آالینده

). 1385(سایت آمار صنعت بـرق شـرکت تـوانیر،     استدي اکسید کربن گرم آن 850که 

  در سال است. ton per $0006/0  معادلاین میزان 

  هاي خورشیدي احداث نیروگاه 

کیلو واتـی الهیـه    110هاي نیروگاه خورشیدي، نیروگاه  آوردن شاخص دست بهبراي 

ایـن نیروگـاه سـالیانه تولیـد     . گرفته شده اسـت ترین نیروگاه کشور در نظر  مشهد، بزرگ

ــن  190 ــربنت ــی دي اکســید ک ــاهش م ــد را ک ــهده ــا ب ــار  . ی ــاالنه از انتش ــارتی س  عب

tonco2 per $0007/0 1392، کند (پایگاه مشهد پیام جلوگیري می.(  

  هاي زمین گرمایی احداث نیروگاه 

هاي زمین گرمـایی نسـبت بـه سـایر      اي تولید شده در نیروگاه میزان گازهاي گلخانه

هـاي   حدي کم است که اگر یک کیلو وات سـاعت بـرق تولیـدي از نیروگـاه     ها به نیروگاه

ین کنـیم،  فسیلی را با یک کیلو وات ساعت برق تولیدي از نیروگاه زمین گرمایی جـایگز 

درصد کـاهش خواهـد یافـت. بـا احـداث       95اي تولید شده حدود  میزان گازهاي گلخانه

یابـد (سـازمان    انتشـار کـاهش مـی    ton per $05/0 هاي زمین گرمایی سـاالنه   نیروگاه

  ).c1392هاي نو ایران،  انرژي
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  آبی هاي برق احداث نیروگاه 

انتشـار  از سـاالنه   ،برقمگاوات هزار  90آبی در تولید  در حال حاضر با استفاده از برق

ــربن    142 ــید ک ــن دي اکس ــون ت ــوگیريمیلی ــی جل ــود م ــزان،  . ش ــن می ــادل ای مع

 tonco2 per $0023/0 1997، ١باشد (جیمز می.(  

  اي هاي هسته احداث نیروگاه 

در بخـش   CO2 انتشار، در ایران 1400اي در سال  هسته برقدرصد  20و  10تولید 

اي در  دهد. برق هسته درصد کاهش می 6/18 و 3/9 ترتیب انرژي را تنها در این سال، به

انـرژي بـادي و تمیزتـر از     ي از این جهـت دررده  و برقکند اي تولید نمی واقع گاز گلخانه

اي در ایـران،   گیرد. تولید برق هسته انرژي آبی (بر اساس تحلیل چرخه سوخت) قرار می

 جلــوگیري خواهــد کــرد. CO2 میلیــون تــن  2/28تــا  1/14از انتشــار 1400در ســال 

دهـد (عبـدلی،    کـاهش مـی   tonco2 per $00011/0 اي، انتشار را  عبارتی برق هسته به

  ). 1385 دریابیگی زند،

  )هاتجدیدپذیربراي توسعه تولید پراکنده ( 

خورشـیدي (فتـو   هـاي تولیـد بـرق از جملـه انـرژي       تولید پراکنده با انواع تکنولوژي

هـاي   میـانگین شـاخص   امکـان پـذیر اسـت.   تـوده   و زیسـت ی یگرما زمین ،ولتائیک)، باد

در نظـر گـرفتیم.   هاي تولید پراکنـده   عنوان شاخص طور تقریبی به هاي فوق را به نیروگاه

اي  انتشـار گازهـاي گلخانـه    tonco2 per $0024/0 با توسـعه آن، سـاالنه    بدین ترتیب

  ).National Renewable Energy Laboratory, 2013یابد ( کاهش می

  تولید همزمان برق و حرارت 

اسـتفاده از سـوخت کمتـر بـا     ، محیطی تولید همزمـان بـرق و حـرارت    مزیت زیست

باشـد.بدلیل بـازدهی بـاال و اسـتفاده از گـاز       بازدهی باالتر و در نتیجه آالیندگیکمتر می

اکسید کربن بر واحد کیلـووات سـاعت کـه در    طبیعی به عنوان سوخت اولیه، مقدار دي 

هـاي فسـیلی مـورد اسـتفاده      شود کمتـر از دیگـر تکنولـوژي    هاي گازي تولید می توربین

تولید شده تابعی از میزان کربن موجود در سوخت و بـازدهی سیسـتم    CO2میزان .است

ر از انتشــا tonco2 per $0023/0 .با تولیــد همزمــان بـرق و حــرارت ســاالنه  باشــد مـی 

  ).1388وزارت نیرو،  وري و اقتصاد برق و انرژي دفتر بهبود بهرهشود ( جلوگیري می

  

 

1- James 
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  تدوین معیار و استانداردهاي مصرف انرژي 

حـداکثر  و  کاهش مصرف انرژيموجب  ،در روزهزار بشکه  30افزایش ظرفیت تولید 

خواهـد  ر سال هزار تن د 85ها به میزان  استفاده از انرژي موجود و کاهش انتشار آالینده

جـویی حاصـل از    در ضـمن پتانسـیل صـرفه    .)1392، ترازنامه هیدروکربوري کشورشد (

ابتدا میزان کـاهش  .در میلیون بشکه نفت خام است 30ها  مصرف استاندارد در پاالیشگاه

CO2  شد استمحاسبه یر به صورت زحاصل از اجراي استانداردها:  

  
��������(������ ��� ����)∗�����(������)

�����∗���(������ ��� ����)
= 232877 tonco2 

  :دآی می دست به به شرح ذیل �cdشاخص لذا 

  cd� =  
������

����������
= 0.00011 

������

$
 

  هاي نفت بازیافت حرارت در پاالیشگاه 

هـاي   پاالیشـگاه  ناشی از بازیافت حرارت دراي در ایران  کاهش انتشار گازهاي گلخانه

  .)1389تخمین زده شده است (آرمان انرژي، سال  tonco2 per $06/0  حدودنفت 

  هاي گاز بازیافت حرارت در پاالیشگاه 

سازي مصرف انرژي در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پـارس،   هاي بهینه با اجراي پروژه

میلیـارد دالر در   5/1رژي با ارزش حدود پتانسیل بازیافت حرارت ایجاد و صرفه جویی ان

میلیارد مترمکعب معادل گاز طبیعی در سال و  5کاهش حداقل  سال حاصل خواهد شد.

از دیگر دستاوردهاي طرح پـروژه  میلیون تن دي اکسید کربن  11کاهش انتشار سالیانه 

در  .ممیزي انرژي و بازیافت حرارت در منطقه ویژه اقتصادي انـرژي پـارس خواهـد بـود    

کـاهش انتشـار در سـال خـواهیم      tonco2  per $0073/0 ي این پـروژه،  نتیجه با اجرا

). شایان ذکـر اسـت کـه اولویـت در پـروژه      1392داشت (پرتال شرکت ملی نفت ایران، 

. به علت عدم می باشدهاي گاز  ممیزي انرژي در منطقه پارس، بازیافت حرارت پاالیشگاه

هاي بازیافت حرارت، از اطالعـات ایـن پـروژه در ایـن قسـمت       دسترسی مستقیم به داده

  .شده استاستفاده 

  

  عرضه انرژي نهایی 

  افزایش راندمان خطوط انتقال برق 

 در  هـا،   عالوه بر امکان انتقـال تـوان و انـرژي از نیروگـاه     افزایش راندمان انتقال برق،

 د.فات شبکه نیـز سـهم قابـل تـوجهی دار    بلیت اطمینان و کاهش تلافزایش پایداري و قا

هـزارتن کـاهش   179مگاواتی با پـیش بینـی    792با ظرفیت طرح افزایش راندمان یک 
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اجرا شده است. به عبارتی با افزایش رانـدمان خطـوط انتقـال بـرق، حـدود       انتشار کربن

 tonco2  per $00084/0 ) کارشناسـی ارشـد    وب سـایت کاهش انتشار خواهیم داشت

  ).1389، مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

  هاي توزیع برق افزایش راندمان پست 

درصـد و  17 بـه  ،1388تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، در سال  با افزایش راندمان،

طبق آمـار   .)1390تحلیلی برنامه،  مجله( درصد کاهش یافته است 16به 1390سال در 

هـاي توزیـع بـرق،     اي ناشـی از افـزایش رانـدمان پسـت     خانـه میزان کـاهش گازهـاي گل  

 tonco2  per $00076/0 .محاسبه شده است  

  هاي نفتی کاهش تلفات خطوط انتقال فرآورده 

مگـا تـن دي اکسـید     18 منجر به انتشار لیتر فرآورده نفتی در روز، 317965تولید 

هزار لیتر مـواد سـوختی    10هاي نفتی، از هر  . در ضمن در انتقال فرآوردهشود میکربن 

ابتدا میزان ).National Energy Board, 2013(رود  لیتر فرآورده نفتی هدر می 45حدود 

آوریـم   مـی  دست بهلیتر فرآورده نفتی را  45 رفتنتولید دي اکسید کربن حاصل از هدر 

لیتر، چه میزان کاهش  45هاي نفتی به میزان  عبارتی با کاهش تلفات انتقال فرآورده (به

  انتشار خواهیم داشت؟):

  
�����(������)∗��(���)

���/���(���)
= 3 tonco2 

  تن کاهش انتشار خواهیم داشت.  3لیتر فرآورده نفتی،  45 رفتنبا جلوگیري از هدر 

  cd� =  
�

�����
∗ cp� = 0.00033 

����

$
 

  ها خانه افزایش راندمان تلمبه 

و  ي موجودها خانه نوسازي تلمبه چنین همو هاي نفتی  فرآورده هاي خانه تلمبهاحداث 

خانـه   اندازي تلمبه راه عنوان نمونه موثر است. بهخطوط فرسوده قدیمی در افزایش انتقال 

بـا   چنین همانتقال افزود. درصد به ظرفیت  40هاي نفتی بندر صادراتی ماهشهر  فرآورده

است.  یافته، ظرفیت پایداري خط به مقدار قابل توجهی افزایش خانه تلمبهاین اندازي  راه

در سـال جلـوگیري    tonco2  per $00007/0 ها از انتشار  خانه  با افزایش راندمان تلمبه

  ).1392شود (باشگاه خبرنگاران اهواز،  می

  هاي تقویت فشار گاز افزایش راندمان ایستگاه 

اي  میلیارد متر مکعب گاز طبیعی، تولید گازهاي گلخانـه  3/58جویی ساالنه  با صرفه

بـا   چنـین  هـم ). 1386میلیون تن کاهش خواهـد داشـت (جعفـري و همکـاران،     652/1

 25، روزانـه  هاي تقویت فشار گـاز  هاي نوین و افزایش راندمان ایستگاه استفاده از فناوري
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درصد کاهش مصرف گاز است  30شود که معادل  جویی می میلیون متر مکعب گاز صرفه

، میزان کـاهش انتشـار ناشـی از    �cd). براي محاسبه شاخص 1392(ساخت و پژوهش، 

  :دآی می دست بهبه شرح زیر میلیون متر مکعب گاز  25جویی روزانه  صرفه

25 ∗ 365(ml m �) ∗ 1.652(mltonco2)

58300(ml m �)
= 258568 tonco2 per year 

)، 1392(سـاخت و پـژوهش،    باشد میلیون متر مکعب می 30420مصرف ساالنه گاز 

  لذا:

  cd� =
������

�����������
∗ cp� = 0.000085 

���

$
 

  مصرف نهایی 

  نوسازي ناوگان و جایگزینی خودروهاي فرسوده 

 3337 سـال)  15تعداد ناوگان مسافري فعال فرسوده (شامل سـواري کرایـه بـاالي    

(سالنامه آماري حمل  کنند لیتر سوخت اضافی مصرف می 9200دستگاه است که روزانه 

  :گردد محاسبه میبه صورت ذیل  �cdشاخص ). 1392و نقل، 

  9200(lit) ∗ 365 = 3.358 mllit per year 
میلیـون لیتـر در مصـرف     358/3از سطح شهر، سـاالنه   ي فرسودههابا خروج خودرو

در سـال  میلیون تـن دي اکسـید کـربن     19/0انتشار که از  شود. جویی می سوخت صرفه

  د.  کن جلوگیري می

(سالنامه آمـاري حمـل و نقـل،     وجود داردسواري کرایه در کشور  35927در ضمن 

1392(.  

  cd� =
�.�� �����

�����
∗ cp� = 0.00013 

���

$
  

  توسعه خودروهاي گازسوز 

  است. مدنظر بکي سهاالزم به ذکر است در این بخش، خودرو

درصد (متناسـب بـا نـوع آالینـده) در کـاهش عمـده        70تا  40خودروهاي گازسوز 

در صد در نظر گرفتـه شـده    50ها تأثیر دارد که در این مطالعه به طور میانگین  آالینده

میلیـون تـن در سـال     74است. میزان انتشار دي اکسید کـربن ناشـی از تـردد خـودرو     

لمللـی انـرژي، ترازنامـه هیـدروکربوري،     مطالعـات بـین ا  مؤسسـه   هاي گزارشباشد ( می

1392 .(  

74(mltonco2) ∗ 0.5 = 37(mitonco2) 
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میلیون تن انتشار دي اکسید کـربن کـاهش    37توسعه خودروهاي گازسوز معادل با 

، )1393(اسـالمی،   )میلیون دستگاه خودروي گازسوز وجـود دارد  3/3در ایران یابد ( می

  لذا:

  cd� =
��

�.�
∗ cp� = 0.019

���

$
 

  توسعه مترو در کالن شهرها 

شود و به طور  جویی می لیتر در مصرف سوخت صرفه 65/0در هر سفر از طریق مترو 

  ).1392شود (پایگاه خبري تحلیلی ترابر نیوز،  میلیون سفر در روز انجام می 5/2متوسط 

  2.5 ∗ 0.65 ∗ 365 = 593mllit per year  

جـویی   میلیون لیتـر سـوخت بـا سـفرهاي متـرو صـرفه       593به طور متوسط ساالنه 

 160د.در حـال حاضـر   باشـ  میلیون تن کاهش انتشار می 34ساالنه به معنی شودکه  می

  ).1392کیلومتر خطوط مترو داریم (پایگاه خبري تحلیلی ترابر نیوز، 

  cd� =
��

���
∗ cp� = 0.015

������

$
 

  هوشمند در کالن شهرها هاي حمل و نقل توسعه سیستم 

توسـعه   میلیارد تومـان بـه   300ک، حوزه حمل و نقل و ترافی 1392در بودجه سال 

هاي مختلف به کار گرفتـه   که این بودجه در بخشیافت هاي هوشمند اختصاص  سیستم

  .)1392، سالنامه آماري حمل و نقل( خواهد شد

تـا   20در حـدود  هاي هوشمند در حمل و نقـل   دهد با توسعه سیستم آمار نشان می

با  ).1392د دانشگاهی شریف، (سازمان جها داریمهاي گازي را  درصد کاهش آالینده 25

کـاهش آالینـدگی خـواهیم     tonco2  per $016/0 اجراي این فناوري به طور متوسـط  

  داشت. 

  عطاي یارانه سود تسهیالتتوسعه حمل و نقل ریلی از طریق ا 

کیلـومتر   96کیلومتر شـبکه ریلـی اسـتاندارد و     10392ایران، داراي در حال حاضر 

یـارد لیتـر   میل 5/4با توسعه خطوط ریلـی،   .زاهدان) خطوط ریلی عریض است-(میرجاوه

کـه از انتشـار   . )1392(راه آهن جمهـوري اسـالمی ایـران،     شود جویی می سوخت صرفه

 tonco2  per $05/0 کند. جلوگیري می  

  توسعه خودروهاي پیل سوختی 

مقدمـه  » سـند راهبـرد ملـی توسـعه فنـاوري پیلسـوختی      «در ایران نیز با تصـویب  

کیلـووات پیلسـوختی    10سـاخت سـامانه   . گیري توسعه این فناوري فراهم گردید شتاب

جامـد، پهپـاد، موتورسـیکلت و چنـدین      اکسـید  سوختی وات پیل 100پلیمري، استک 



  1394 زمستان/ 47 ي / شمارهیازدهمي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال  نامه فصل  42

 

. است این حوزهدر هاي ارزنده  پیشرفتپیلسوختی حکایت از  -ودروي هیبریدي باتريخ

کند و با توسعه خودروي پیل سـوختی،   لیتر بنزین مصرف می 2100هر خودرو در سال 

  ).1392یابد (منسوجی، کاهش می tonco2  per $004/0 ساالنه انتشار 

  توسعه خودروهاي هیبریدي 

موفق به ساخت نخستین خودروي هیبریدي  ،هیبریدي سایناگروه طراحی خودروي 

، مراحل ساخت ایـن خـودرو از   )1392( صندوقدار شدند.به گزارش رجانیوز 206بر پایه 

بـا توسـعه تولیـد     آغاز شد و در پاییز همان سـال بـه اتمـام رسـید.     1390ابتداي سال 

ــاالنه   ــدي س ــودروي هیبری ــوگی  tonco2  per $007/0 خ ــار جل ــیاز انتش ــد  ري م کن

  ). 1392(خبرگزاري جمهوري اسالمی،

  نصب کاتالیست در اگزوز خودروها 

الزم به ذکر است در این بخش، خودروي سواري کرایه مدنظر اسـت زیـرا آالینـدگی    

  است. تر بیشناشی از آن 

 ي در اگزوز خودروها، گازهاي آالینـده در اگـزوز را تصـفیه   رهاي کاتالیزو نصب مبدل

ـ . کنـد  از افزایش آلودگی هوا جلوگیري می چشمگیريکرده و به طور  همـین راه حـل    اب

(خبـر   داها را کـاهش د  هاي خروجی از اگزوز اتومبیل درصد آالینده 90توان تا  ساده می

اي در بخـش   ، میزان انتشار گازهاي آالینـده و گلخانـه  1392در سال .)1392اقتصادي، 

) که سهم 1392است (ترازنامه انرژي،  میلیون تن بوده 140اي کشور،  حمل و نقل جاده

  میلیون تن برآورد شده است. 19سواري تاکسی حدودا 

  21 ∗ 0.9 = 17.1 ����� 
میلیون تـن از آالینـدگی کـاهش خواهـد یافـت.در ضـمن        1/17با نصب کاتالیست، 

  )، داریم:1392سواري کرایه در کشور وجود دارد (سالنامه آماري حمل و نقل،  35927

  cd� =
��.�

�����
∗ cp� = 2.3

������

$
 

  موقع آنها استفاده از فیلترهاي هواي استاندارد و تعویض به 

موقع آن عالوه بـر کـاهش آلـودگی محـیط      استفاده از فیلتر استاندارد و تعویض بهبا 

 .شـود  مـی جویی  در مصرف سوخت خودرو صرفه درصد 10تا میزان درصد، 50زیست تا 

کاهش آالیندگی داریم (خدمات فنی و مهندسی  tonco2  per $ 19با این روش ساالنه 

  ).1392فیلتر سازان سبز، 
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  مقررات ملی ساختمان 19اجراي مبحث  

میلیون بشـکه نفـت    50هاي نفتی در بخش ساختمان، معادل  میزان مصرف فرآورده

 )لیتـر هـزار  157معـادل  (درصـد   50، مصـرف سـوخت   19و با اجراي مبحث  است خام

مطالعات بین المللی انرژي، ترازنامه هیـدروکربوري،  مؤسسه هاي  شگزاریابد ( کاهش می

1392 .(  

  
�����(������)∗������(���)

������(���)
= 8888 tonco2 

تـن دي اکسـید کـربن     8888لیتر مصـرف سـوخت، از انتشـار     هزار 157 با کاهش

(بـا   میلیـون واحـد مسـکونی    20حـدود  ، 1392در سـال   چنـین  هم شود. جلوگیري می

  ).1392مرکز آمار ایران، (وجود داشته است در کشور  متر مربع) 100هر واحد  میانگین

  cd� =
����

����(����)
∗ cp� = 0.0000002 

������

$
 

  هاي آب گرم) عایق کاري دیوارهاي خارجی ساختمان (سقف، دیوار، کف و لوله 

. بـه  )1392(ترازنامه انـرژي،   یابد درصد مصرف سوخت کاهش می 40با عایق کاري 

  .شود جویی می لیتر در مصرف سوخت صرفه 125800عبارتی 

  
�����(������)∗������(���)

������(���)
= 7122tonco2 

  میلیون تن کاهش انتشار داریم. 1475درصدي سوخت،  40جویی  با صرفه

  cd� =
����

����(����)
∗ cp� = 0.0000012

������

$
 

استانداردبا  pvcهاي دو جداره آلومینیوم ترمال بریک، چوبی یا  نصب پنجره 

  درزگیري کامل

را درصد مصـرف سـوخت    20ها،  هاي دوجداره و درزگیري پنجره با استفاده از پنجره

و  لیتـر سـوخت اسـت    62900کاهش که معادل ) 1392دهد(ترازنامه انرژي،  کاهش می

طـور   بـه  شود. تن دي اکسید کربن جلوگیري می 3571طبق محاسبات، ساالنه از انتشار 

  .  مترمربع پنجره داریم 10مترمربع،  100ر متوسط در ه

  
����∗����������

����� = 200000000m � 

  وجود دارد، از این رو:میلیون مترمربع پنجره  200در کل در کشور حدودا 

  ��� =
����

���(����)
∗ cp� = 0.000026

������

$
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  نصب سیستم رادیاتورهاي هوشمند داراي شیر ترموستاتیک 

(شرکت  شود جویی می درصد در مصرف سوخت صرفه 20ترموستاتیک، با نصب شیر 

 3571که طبق محاسبات انجام شده موجب کاهش  )1392سازي مصرف سوخت،  بهینه

 تن دي اکسید کربن خواهد شد.

  نصب سیستم کنترل هوشمند موتورخانه 

ـ     هاي استفاده از این سیسـتم در سـاختمان   از جمله مزایا و ویژگی  ههـا، مـی تـوان ب

و  اداري و تجـاري هاي  ساختمان در درصد 40کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه تا 

، سازي مصـرف سـوخت   شرکت بهینه( اشاره کرد هاي مسکونی در ساختمان درصد 15تا 

کاهش  tonco2  per $000014/0ها، ساالنه  ). با نصب این سیستم در موتورخانه1392

  . برآورد شده استانتشار 

  کاري موتورخانه اصالح و عایق 

و  شـود  درصدي مصرف گـاز طبیعـی در سـاختمان مـی     30عایقکاري سبب کاهش 

دو دوره قبض گاز جبران خواهد  دلیل هزینه کم عایق کاري عموماً این مبلغ در یک یا به

ــد ــانی،     ش ــابع انس ــعه من ــدیریت توس ــایت م ــاالنه   1392(وب س ــن روش س ــا ای ). ب

tonco2  per $000019/0 شود.   گیري میاز انتشار جلو  

جایگزینی گاز طبیعی به جاي مازوت در کارخانجات مختلف (مطالعه موردي  

  صنعت نیشکر)

) بـراي شـرکت   CDMپروژه مکانیزم توسعه هواي پـاك (  ،پس از اقدامات انجام شده

 1391سـال  کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر در سازمان ملل به ثبت رسید و مردادمـاه  

اي تحـت پروتکـل    اولین گواهی کاهش انتشار گازهاي گلخانـه این شرکت موفق به اخذ 

تغییر آب و هواي سازمان ملل متحد در ایران شد.در راستاي به کارگیري سیستم جدید 

 یابـد  هـا کـاهش مـی    هـزار تـن از آالینـده    60و استفاده از سوخت گاز طبیعـی سـاالنه   

 tonco2  per $001/0 با این روش سـاالنه طبق محاسبات انجام شده  .)1391(مهرنیوز،

  شود.  از انتشار جلوگیري می

  تدوین معیار استانداردهاي مصرف (مطالعه موردي صنعت نیشکر) 

میلیـون   34/8با تدوین معیار استانداردهاي مصـرف در تولیـد قنـد و شـکر، سـاالنه      

شود  جویی می در مصرف سوخت صرفه )میلیون بشکه معادل نفت خام 363/1( گیگاژول

وزارت نیرو،  استانداردهاي فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست محیطی برق و انرژيدفتر (

میلیون تن دي اکسید کربن اسـت. تولیـد    12) که طبق محاسبات معادل کاهش 1392
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هاي قند  میلیون تن در سال است (انجمن صنفی کارخانه 3/1متوسط طور  بهقند و شکر 

  ).1392و شکر ایران، 

  ��� =
��

����
∗ cp� = 0.008

������

$
 

  افزایش راندمان تجهیزات حرارتی (مطالعه موردي صنعت تولید قند) 

سـازي مصـرف انـرژي و کـاهش      با افزایش راندمان تجهیزات حرارتی عالوه بر بهینـه 

یابـد و   مصرف سوخت، با افزایش راندمان تولید قیمت تمام شده محصول نیز کاهش می

با افزایش راندمان تجهیـزات حرارتـی، سـاالنه     شود. می تر بیشرقابت پذیري آن در بازار 

tonco2  per $007/0 ،1389کاهش انتشار خواهیم داشت (مسکوکی و اشتیاقی.(  

  بازیافت حرارت (مطالعه موردي صنعت سیمان) 

درصد در مصرف سوخت  35تا  20با بازیافت حرارت و تبدیل آن به انرژي الکتریکی 

تنـی   هـزار  4تنـی و   2100فت حـرارت در دو واحـد   در پروژه بازیاشود.  جویی می صرفه

در سال  تن هزار 52کیلو وات انرژي الکتریکی در نیروگاه،  2700سیمان تهران، با تولید 

  .شود می کاهش ساالنه tonco2  per $0022/0داریم که  موجب کاهش انتشار کربن 

 �cpو  �cdشاخص  2جدول براساس محاسبات ارائه شده در این بخش، در 

  .داده شده استنشان در تحقیق حاضر هاي مورد مطالعه  محاسبه شده براي پروژه

 
  )محققان(محاسبات   هاي مورد مطالعه محاسبه شده براي پروژه ���و  ���شاخص  -2جدول

نام التین   زیربخش  بخش

  زیربخش

  ���شاخص   عنوان پروژه تیپ

(������ $

  ���شاخص 

عرضه 

انرژي 

  اولیه

ازدیاد برداشت میادین نفتی به  PES_oil&gas  نفت و گاز

  منظور افزایش تولید

13/0  53(������ $) 

جمع آوري گازهاي همراه 

  میادین نفتی

02/0  53(������ $) 

زغال 

  سنگ

PES_coal  015/0  02/0  تولید زغال سنگ حرارتی (������ $) 

0014/0  5/0  تولید و فرآوري اورانیوم PES_uranium  اورانیوم  

(����� $) 

زیست 

  توده

PES_biomass  تولید زیست توده و

  ي سنتیها سوخت

16/0  25/0 (������ $) 

0017/0  025/0ي سیل ها هتوسعه نیروگا SES_electricity  برق  
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نام التین   زیربخش  بخش

  زیربخش

  ���شاخص   عنوان پروژه تیپ

(������ $

  ���شاخص 

 ($ �����)  ترکیبی

 00059/0  006/0  ي باديها هاحداث نیروگا

(����� $) 

0004/0  0007/0  ي خورشیديها هاحداث نیروگا  

(����� $) 

ي زمین ها هاحداث نیروگا

  گرمایی

05/0  00057/0  

(����� $) 

 0005/0  0023/0  هاي برق آبیاحداث نیروگا

(����� $) 

00053/0  00011/0  اي هاي هسته احداث نیروگاه  

(����� $) 

 DGتوسعه تولید پراکنده 

 (تجدید پذیر)

0024/0  0004/0 (�����$) 

تولید همزمان برق و حرارات 

)CHP(  

0023/0  0008/0  

(����� $) 

   هفرآورد

  ي نفتیها

SES_oilproduct  تدوین معیار و استانداردهاي

  مصرف انرژي

00011/0  10(������ $) 

بازیافت حرارت در 

  ي نفتها هپاالیشگا

06/0  10(������ $) 

بازیافت حرارت در  SES_gas  گاز

  ي گازها هپاالیشگا

0073/0  10(����� $) 

عرضه 

انرژي 

  نهایی

افزایش راندمان خطوط انتقال  FES_electricity  برق

  برق

00084/0  167(����� $) 

هاي  افزایش راندمان پست

  توزیع برق

00076/0  83(����� $) 

  هفرآورد

  ي نفتیها 

FES_oilproduct  کاهش تلفات خطوط انتقال

  ي نفتیها هفرآورد

00033/0  100(������ $ ) 

 ( $ ������)100  00007/0  ها هافزایش راندمان تلمبه خان

 ($ �����)10  000085/0ي ها هافزایش راندمان ایستگا FES_gas  گاز
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نام التین   زیربخش  بخش

  زیربخش

  ���شاخص   عنوان پروژه تیپ

(������ $

  ���شاخص 

  تقویت فشار گاز

مصرف 

  نهایی

حمل و 

  نقل

FC_metrotransp
ort 

 000000071/0  015/0  توسعه مترو در کالن شهرها

(����� $) 

FC_railtransport  توسعه حمل و نقل ریلی از

طریق اعطاي یارانه سود 

  تسهیالت

05/0  000001/0 

(��������� $) 

FC_cartransport  جایگزینی نوسازي ناوگان و

  خودروهاي فرسوده

00013/0  000025/0 

(������� $) 

توسعه سیستم هاي حمل و 

  نقل هوشمند در کالن شهرها

016/0  09/0 (������� $) 

 CNG  019/0  0017/0توسعه خوروهاي گازسوز 

(������� $) 

 000033/0  004/0  توسعه خودروهاي پیل سوختی

(������� $) 

 000055/0  007/0  توسعه خودروهاي هیبریدي

(������� $) 

نصب کاتالیست در اگزوز 

  خودروها

3/2  005/0 

(������� $) 

استفاده از فیلترهاي هواي 

استاندارد و تعویض به موقع 

  آنها

10  125(������� $) 

مسکن و 

  ساختمان

FC_building  مقررات ملی  19اجراي مبحث

  ساختمان

0000002/0  005/0 (����� $) 

عایق کاري دیوارهاي خارجی 

(سقف، دیوار، کف و  ساختمان

  ي آب گرم)ها هلول

0000013/0  036/0 (����� $) 

ي دوجداره با ها هنصب پنجر

قاب آلومینیوم ترمال بریک، 

استاندارد با  pvcچوبی یا 

000026/0  143/0 (����� $) 
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نام التین   زیربخش  بخش

  زیربخش

  ���شاخص   عنوان پروژه تیپ

(������ $

  ���شاخص 

  درزگیري کامل

نصب سیستم رادیاتورهاي 

هوشمند داراي شیر 

  ترموستاتیک

00012/0  7/6 (����� $) 

نصب سیستم کنترل هوشمند 

  موتورخانه

000014/0  54/0 (����� $) 

571/0  000019/0  اصالح و عایق کاري موتورخانه (����� $) 

FC_sugarcanein  صنعت
dustry 

جایگزینی گاز طبیعی به جاي 

 مازوت در کارخانجات مختلف

  (نیشکر)

001/0  1(����� $) 

تدوین معیار استانداردهاي 

  (نیشکر) مصرف

009/0  1(����� $) 

افزایش راندمان تجهیزات 

  (نیشکر) حرارتی

007/0  1(����� $) 

FC_cementindu
stry 

02/0  0022/0  (سیمان) بازیافت حرارت (������ $) 

  

  سازي توسعه مدل بهینه - 3

با توجه به سطح کالن مورد بررسی که معموال در قالب چشم انداز چند سـاله اقـدام   

گردد، الزم بود که سه تحلیل زیر براي تصمیم سازان این حـوزه   هایی می به تعیین آرمان

عنوان راهکاري مناسب براي این تحلیـل   ریزي آرمانی به برنامهمشخص گردد و از این رو 

  انتخاب شده است:

 ن منابع الزم براي تحقق مقادیر مشخصی از توابع هدفتعیی .1

 تعیین درجه تحقق اهداف با توجه به منابع در دسترس .2

ین میزان ارضاي اهداف را بر اساس مقادیر تر بیشهایی که  تعیین جواب .3

  دهند. می دست بههاي متفاوت اهداف  متفاوت منابع و اولویت

 ریزي عددصحیح مختلط پروژه با برنامه سبدسازي مسئله  این بخش جزئیات مدل در

در هر بخش، هر گروه مشـابه از  . الزم به ذکر است شوند به صورت زیر تعریف میآرمانی 
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را kپ که واحد تولید انرژي (عرضه محصول) یکسان دارند، یک زیـر بخـش   هاي تی پروژه

  شود. دهند. گاهی یک زیر بخش فقط یک پروژه تیپ را شامل می تشکیل می

  

  اندیس ها

I  هر تیپ پروژه کاهش انتشارi = {1, … , N}  

K هاي تیپ هر گروه مشابه از پروژه  

  

  پارامترها

cd�  گذاري دالر سرمایهمیزان کاهش آالیندگی به ازاي هر 

cp� گذاري میزان تولید انرژي (عرضه محصول) به ازاي هر دالر سرمایه 

lb�  حداقل تولید انرژي (عرضه محصول) از گروهk  

ub�  حداکثر تولید انرژي (عرضه محصول) از گروهk  

Budg میزان بودجه در دسترس  

inst�  حداقل هزینه احداث یک واحد مرتبط با پروژهi  

r���� میزان آرمان کاهش انتشار  

b���� میزان آرمان بودجه کل  

w   ضریب وزنی آرمان کاهش انتشار �

w   ضریب وزنی آرمان بودجه کل �

ub� وlb�     حد باال و پایین تولید انرژي (عرضه محصول) را بـراي هـر زیـر بخـش ،k 

انـد کـه    شـده ولیـد فعلـی تعیـین    به صـورت درصـدي از ت  دهند. این پارامترها  نشان می

در هر زیر بخـش   .اند ها نیز پس از مصاحبه با خبرگان صنعت مربوطه برآورد شدهدرصد

یابـد و درصـدي بـه میـزان تولیـد       هاي بهبود، راندمان تولید افزایش مـی  با اجراي پروژه

با توجه به نیاز کشور به تولید انرژي (عرضه محصول)  �lbشود.  (عرضه) فعلی افزوده می

، میزان حـداکثر تولیـد انـرژي (عرضـه     �ubچنین همشود.  خش سنجیده میدر هر زیر ب

هایی  هاي بهبود در هر زیر بخش در کشور است. در بخش محصول) با فرض اجراي پروژه

شوند، میانگین افـزایش تولیـد (عرضـه) لحـاظ شـده       که بیش از یک پروژه را شامل می

است. براي مثال در بخش عرضه انرژي ثانویه و زیر بخش برق، تولید فعلـی بـرق حـدود    

درصـد   20هاي این گروه، به طـور متوسـط    میلیون کیلو وات است و با اجراي پروژه 70

بایسـت   ، مـی تأمین بـرق مـورد نیـاز کشـور    افزایش تولید خواهیم داشت. از طرفی براي 
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به صورت  �ubو   �lbدرصد تولید را افزایش دهیم. بدین ترتیب پارامترهاي  10حداقل 

  شوند: زیر محاسبه می

ub� = 70 mlk w ∗ 0.2 = 14 mlkw  per year 

lb�  = 70 mlkw ∗ 0.1 = 7mlkw  per year 

ها تعیـین   به صورت درصدي از کل بودجه مورد نیاز براي اجراي پروژه budg پارامتر

شده که این درصد با توجه به سوابق تخصیص بودجه در صنعت مربوطه و کشور تعیـین  

  شده است.

inst� با پروژه تیپ  بیانگر حداقل هزینه احداث یک واحد مرتبطi باشد. الزم بـه   می

 شـود کـه در صـورت اجـرا، نیازمنـد      می هایی تعریف براي پروژه �instذکر است پارامتر 

تـوان بـه احـداث     . بـراي مثـال مـی   اولیه براي احـداث یـا تولیـد هسـتند     گذاري سرمایه

ه حـداقلی  ها در صورت اجرا، هزین هاي نو اشاره کرد. براي مابقی پروژه هاي انرژي نیروگاه

  در نظر گرفته شده است.  �instعنوان  دالر به هزار 30

آل در بیان مالی، به اندازه  به صورت آرمانی کاهش انتشار در حالت ایده ����r پارامتر

آرمان براي بودجه کـل  ����b. پارامتر از بودجه صرف شده در نظر گرفته شده است 4/0

  قق بودجه مورد نیاز لحاظ شده است.آل گرایانه براي تح دي ایدهو به صورت درص

پس از انجام مصاحبه با خبرگان به صورت گروهی و طبق رابطـه   ��و  ��هاي  وزن

  اند: زیر محاسبه شده

)3  (  w � = �∏ (���)���
��� �

�

∑ ��  

wن کــه در آ خبــره مشــارکت  Hام (در کــل hوزن تعیــین شــده توســط خبــره  ��

  باشد. سایر خبرگان میام در مقایسه با hبیانگر میزان تجربه خبره  �eاند) و  نموده

  متغیرها 

  احداث شود یک در غیر این صورت صفر iاگر واحد مرتبط با پروژه  ��

  iگذاري در پروژه  میزان دالر سرمایه ��

d�
�   میزان تخطی فراتر رفتن از آرمان کاهش انتشار 

d�
  میزان تخطی کمتر بودن از آرمان کاهش انتشار �

d�
�   تخطی فراتر رفتن از آرمان بودجه کل میزان 

d�
  میزان تخطی کمتر بودن از آرمان بودجه کل �
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  تابع هدف

سازي میزان تخطی از آرمان کـاهش انتشـار و    حداقلتابع هدف بررسی شده شامل 

 آرمان بودجه کل، طبق رابطه زیر بوده است:

Min  Z =  w � × d�
� + w � ×  d�

�  )4(  

 ١گیـري اهـداف، ابتـدا جـدول موازنـه اهـداف       به منظور یکسان سازي واحـد انـدازه  

تابع هـدف مـدل اصـلی بـر اسـاس دو مقـدار       تشـکیل شـده اسـت.    3صورت جـدول   به

طبق رابطـه   )،����dو����d( و )����d و ����d( آمده براي هر رکن تابع هدفدست به

  ه است.تغییر داده شد 5

  
 )محققانهدف با یک رکن (محاسبات مقادیر بهینه در تابع  -3جدول 

d�
�  d�

  رکن حداقل شده �

1.866E+11  5.350E+10 d�
� 

0 6.371E+10 d�
�  

 

min  z = w � �
�� 

� ������

����� ������
� + w � �

��
� ������

����� ������
� )5(  

 اینکه مقادیردلیل  به
�� ������

����� ������
  و  

�� ������

����� ������
ثابت هستند، تأثیري در جـواب   

  تر زیر را کمینه نمود: رابطه باال، رابطه سادهتوان به جاي  بهینه نداشته و می

  min  z = w � �
�� 

�

����� ������
� + w � �

��
�

����� ������
� 

  شود: ، تابع هدف به شکل زیر می3با جایگزینی اعداد جدول 

  min  z = w � �
�� 

�

�.����� ��
� + w � �

��
�

�.����� ��
� 

بر اهداف زیست محیطـی و مـالی    همزمان) به صورت 3در مدل آرمانی، تابع هدف (

  ارد. تمرکز د

  

  محدودیت ها 

r���� = 0.4 Budj  )6(  

∑ b�� × cd� − d�
� + d�

� = r���� )7(  

  

 

1- Payoff table 
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∑ b�� − d�
� + d�

� = b���� )8(  

∑ b� ×  cp��∈� ≥  lb�                                ∀k )9(  

∑ b� ×  cp��∈� ≤  ub�                                ∀k )10(  

b� + (1 − y�) × M ≥  inst� )11(  

b� ≤ M × y� )12(  

y� ≤ M × b� )13(  

b� ≥ 0 , y� ∈ {0,1} 
 

بودجه کـل در نظـر    4/0دهد میزان آرمانی کاهش انتشار را  ) نشان می6محدودیت (

عنوان ضـریب اسـتفاده کـردیم. محـدودیت      ها به�cdایم. در این رابطه، از میانگین  گرفته

) نیـز بیـانگر محـدودیت    8) تحت عنوان محدودیت آرمان کاهش انتشارو محدودیت (7(

دهنـده حـد پـایین تولیـد انـرژي (عرضـه        ) نشـان 9(آرمان بودجه کل است. محدودیت 

) بیانگر حد باالي تولید انرژي است. در محـدودیت  10و محدودیت ( kمحصول) از گروه 

هـا   به پروژه  تخصیص یافته  شوند. سرمایه ها از حیث هزینه احداث بررسی می ) پروژه11(

پوشش دهد. در این  بایست حداقل هزینه احداث یک واحد مرتبط را در صورت اجرا، می

و  �b) ارتباط بـین  13) و (12هاي ( عدد بزرگی است. از طرفی محدودیت Mمحدودیت، 

y� گذاري صـورت نگیـرد،    اي سرمایه که در پروژه کنند. در صورتی را توصیف میy�   صـفر

هـا مربـوط بـه تعریـف      یک خواهد شد. دیگر محدودیت  �yصورت  شود و در غیر این می

  .متغیرها هستند

  

  وزن یکسان براي تحقق دو آرمان) رفتندرنظرگبا فرض ( اجراي مدل 

میلیـارد   160کنیم. بودجه کل آرمانی  براي اجراي مدل از نرم افزار گمز استفاده می

w(ضریب وزنی آرمان کاهش انتشار  دالر است. w( و ضریب وزنی آرمان بودجه کل )� �( 

 1شـکل گیریم. سهم هر زیر بخش از بودجه کـل در  در نظر می 5/0را مساوي هم و برابر 

 .نشان داده شده است
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.  

  قیحقمنبع: یافته هاي ت

  با در نظرگیري وزن یکسان براي تحقق دو آرمان  هر زیر بخش از بودجه کل سهم -1شکل 

  

هاي ازدیاد برداشـت میـادین نفتـی     در سبد نهایی، از بخش عرضه انرژي اولیه، پروژه

منظور افزایش تولید، تولید زغال سنگ حرارتی، تولید و فرآوري اورانیوم و پروژه تولید  به

هاي  اند. از بخش عرضه انرژي ثانویه، پروژه ي سنتی انتخاب شدهها سوختزیست توده و 

هـاي نفـت و پـروژه     یکل ترکیبـی، بازیافـت حـرارت در پاالیشـگاه    هاي س توسعه نیروگاه

در بخـش عرضـه    چنـین  هماند.  هاي گاز در سبد قرار گرفته بازیافت حرارت در پاالیشگاه

هاي توزیـع بـرق، کـاهش تلفـات خطـوط       هاي افزایش راندمان پست انرژي نهایی، پروژه

هاي تقویت فشار گـاز پذیرفتـه    تگاههاي نفتی و پروژه افزایش راندمان ایس انتقال فرآورده

هاي نصب کاتالیست در اگـزوز خودروهـا، توسـعه     اند. در بخش مصرف نهایی، پروژه شده

حمل و نقل ریلی از طریق اعطاي یارانه سود تسهیالت، توسعه متـرو در کـالن شـهرها،    

گیـري  استاندارد بـا درز  pvcرمال بریک یا هاي دو جداره با قاب آلومینیوم ن نصب پنجره

هـا انتخـاب    کامل، تدوین معیار استانداردهاي مصرف و پروژه بازیافـت حـرارت کارخانـه   

توسعه مترو در کالن شهرها در شود، پروژه  مشاهده می 1که در شکل  طور هماناند. شده

ین سـهم  تر بیش )میلیارد دالر 160معادل با سرمایه گذاري (، بخش مصرف نهایی، مترو

  را به خود اختصاص داده است. 

ین سهم را شامل شده است. تر بیش (گاز) نرژي نهاییبعد از این بخش، بخش عرضه ا

ز)، گـا ( شان در سبد عبارتند از: بخش عرضه انرژي ثانویه سهم هاي دیگر به ترتیبِ بخش

رف ) و بخش مصحمل و نقل ریلی( بخش عرضه انرژي ثانویه (برق)، بخش مصرف نهایی

.در این حالت، ناچیز استدر سبد نهایی، نیز ها  سهم مابقی بخش .نهایی (صنعت نیشکر)

wضریب وزنی آرمان بودجه کل ( w) را برابر ضریب وزنی آرمان کـاهش انتشـار (  � ) در �

pes_oil_and_gas
PES_coal
PES_uranium
PES_biomass
SES_electricity
SES_oilproduct
SES_gas
FES_electricity
FES_oilproduct
FES_gas
FC_cartransport
FC_railtransport
FC_metrotransport
FC_building
FC_sugarcaneindustry
FC_cementindustry
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pes_oil_and_gas
PES_coal
PES_uranium
PES_biomass
SES_electricity
SES_oilproduct
SES_gas
FES_electricity
FES_oilproduct
FES_gas
FC_cartransport
FC_railtransport
FC_metrotransport
FC_building
FC_sugarcaneindustry
FC_cementindustry

نظر گرفتیم. متعاقبا مدل سعی دارد هر دو آرمان را برآورده کند. پـس از اجـراي مـدل،    

  آمد. دست بهمیلیارد دالر  250اي منتخب، ه میزان کل بودجه پروژه

  

  تحلیل حساسیت -4

wدر این قسمت دو پارامترضریب وزنـی آرمـان کـاهش انتشـار (     ) و ضـریب وزنـی   �

wآرمان بودجه کل ( . سپس بـا تغییـر سـه پـارامتر آرمـان      شوند ) تحلیل حساسیت می�

(عرضـه   بودجه کـل، حـداقل تولیـد انـرژي (عرضـه محصـول) و حـداکثر تولیـد انـرژي         

  کنیم. محصول)، سبد انتخابی را بررسی می

  

  بودجه کل تمرکز صرفا بر

wضریب وزنی آرمان کاهش انتشار ( ) را صفر و ضـریب وزنـی آرمـان بودجـه کـل      �

)w نشـان داده   2گیریم. سهم هر زیر بخش از بودجه کل در شـکل   ) را یک در نظر می�

  شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  حقیقمنبع: یافته هاي ت

  با تمرکز صرفا بر بودجه کل  هر زیر بخش از بودجه کل سهم -2شکل 

  

هاي ازدیاد برداشـت میـادین نفتـی     در سبد نهایی، از بخش عرضه انرژي اولیه، پروژه

منظور افزایش تولید، تولید زغال سنگ حرارتی، تولید و فرآوري اورانیوم و پروژه تولید  به

هـاي توسـعه    عرضـه انـرژي ثانویـه، پـروژه    از بخـش   وي سنتی ها سوختزیست توده و 

هاي سیکل ترکیبی، تدوین معیار و استانداردهاي مصرف انرژي و پروژه بازیافـت   نیروگاه

اند. نیز در بخـش عرضـه انـرژي نهـایی،      هاي گاز در سبد قرار گرفته حرارت در پاالیشگاه

هـاي   ل فرآوردهبرق، کاهش تلفات خطوط انتقا خطوط انتقالهاي افزایش راندمان  پروژه
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در بخـش مصـرف    و بـاالخره هاي تقویت فشار گاز  نفتی و پروژه افزایش راندمان ایستگاه

، توسعه حمل و نقل ریلـی از طریـق اعطـاي    اي توسعه خودروهاي گازسوزه نهایی، پروژه

عـایق کـاري دیوارهـاي خـارجی     یارانه سود تسهیالت، توسـعه متـرو در کـالن شـهرها،     

از طبیعی به جاي مازوت در کارخانجات و پروژه بازیافت حـرارت  ، جایگزینی گساختمان

توسعه حمل شود، پروژه  مشاهده می 2که در شکل  طور هماناند.  ها انتخاب شده کارخانه

درصد از بودجه کل را  38، حدود (حمل و نقل ریلی) و نقل ریلی در بخش مصرف نهایی

ین سـهم را در  تر بیشمیلیارد دالر از بودجه کل،  35 با میزان که اختصاص داده به خود

  این سبد داراست. 

درصـد از بودجـه کـل     14، با سهم (گاز) ز این بخش، بخش عرضه انرژي ثانویهبعد ا

 به ترتیب، بخش مصرف نهایی هاي دیگر ین سهم را شامل شده است. سهم بخشتر بیش

درصـد،   6/3ختمان) مصـرف نهـایی (مسـکن و سـا    بخش  درصد، 4/ 3 (صنعت سیمان)

هاي  (فرآورده درصد و بخش عرضه انرژي ثانویه 4/1(صنعت نیشکر)  بخش مصرف نهایی

  باشد. درصد می 37ها در سبد نهایی، در مجموع  است.سهم مابقی بخشدرصد  1نفتی) 

wدر این حالت، ضریب وزنی آرمان بودجه کل ( . بـه  گرفته شده است) یک در نظر �

با هدف کاهش بودجه کل، ایـن آرمـان را محقـق کنـد. پـس از      مدل سعی دارد  عبارتی

آمـد کـه    دسـت  بـه میلیـارد دالر   93هاي منتخـب،   اجراي مدل، میزان کل بودجه پروژه

  حدودا نصف آرمان بودجه کل است.

  

  کاهش انتشار تمرکز صرفا برحالت 

wضریب وزنی آرمان کاهش انتشار ( ) را یـک و ضـریب وزنـی آرمـان بودجـه کـل       �

)w نشـان داده   3گیریم. سهم هر زیر بخش از بودجه کل در شـکل   )را صفر در نظر می�

هـاي   شده است.با تغییر ضرایب وزنی در سبد نهاییاز بخش عرضـه انـرژي اولیـه، پـروژه    

منظور افزایش تولید، تولید زغال سنگ حرارتـی، تولیـد و    ازدیاد برداشت میادین نفتی به

از بخش عرضـه انـرژي    وي سنتی ها سوختزیست توده و فرآوري اورانیوم و پروژه تولید 

هـاي سـیکل ترکیبـی، تـدوین معیـار و اسـتانداردهاي        هاي توسعه نیروگـاه  ثانویه، پروژه

در  انـد.  ي گاز در سـبد قـرار گرفتـه   ها مصرف انرژي و پروژه بازیافت حرارت در پاالیشگاه

برق، کـاهش تلفـات    تقالخطوط انهاي افزایش راندمان  بخش عرضه انرژي نهایی، پروژه

و هاي تقویت فشار گـاز   هاي نفتی و پروژه افزایش راندمان ایستگاه خطوط انتقال فرآورده

، توسعه حمل و نقـل ریلـی   اي توسعه خودروهاي گازسوزه در بخش مصرف نهایی، پروژه



  1394 زمستان/ 47 ي / شمارهیازدهمي مطالعات اقتصاد انرژي/ سال  نامه فصل  56

 

عایق کاري دیوارهاي از طریق اعطاي یارانه سود تسهیالت، توسعه مترو در کالن شهرها، 

، جایگزینی گاز طبیعی به جاي مازوت در کارخانجات و پروژه بازیافت رجی ساختمانخا

 اند.  ها انتخاب شده حرارت کارخانه

  

  
  منبع: یافته هاي تحقیق

  با تمرکز صرفا بر کاهش انتشار هر زیر بخش از بودجه کل سهم -3شکل 

  
کـالن شـهرها در   توسـعه متـرو در   شود، پروژه  مشاهده می 3که در شکل  طور همان

آرمـان بودجـه اسـت،     معـادل میلیارد دالر که  160، با بودجهبخش مصرف نهایی (مترو)

ین سهم را به خود اختصاص داده است. در این حالت، ضریب وزنی آرمان بودجـه  تر بیش

wکل ( ) را صفر در نظر گرفتیم. به عبارتی مدل فقط بر آرمان کاهش انتشـار حسـاس   �

کند. پس از اجراي  م سازي کاهش انتشار، این آرمان را محقق میاست و با هدف ماکزیم

آمد که فاصله زیـادي   دست بهمیلیارد دالر  272هاي سبد،  مدل، میزان کل بودجه پروژه

  با آرمان بودجه کل دارد.

  افزایش آرمان بودجه کلحالت 

فعلـی  برابـر مقـدار    5در حالتی که وزن دو آرمان یکسان است، آرمان بودجه کـل را  

 4گیریم. سهم هر زیر بخش از بودجه کل در شـکل   میلیارد دالر در نظر می 800معادل 

از بخش عرضه انـرژي اولیـه،    ا افزایش بودجه کل در سبد نهایی،ب نشان داده شده است.

منظـور افـزایش تولیـد، تولیـد زغـال سـنگ        هاي ازدیاد برداشت میادین نفتـی بـه   پروژه

از  وي سـنتی  هـا  سـوخت ورانیوم و پروژه تولید زیست تـوده و  حرارتی، تولید و فرآوري ا

هاي سیکل ترکیبی، تـدوین معیـار و    هاي توسعه نیروگاه بخش عرضه انرژي ثانویه، پروژه
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گاز در سـبد قـرار    هاي استانداردهاي مصرف انرژي و پروژه بازیافت حرارت در پاالیشگاه

بـرق،   خطـوط انتقـال  افزایش راندمان هاي  در بخش عرضه انرژي نهایی، پروژهاند.  گرفته

هـاي   هاي نفتی و پـروژه افـزایش رانـدمان ایسـتگاه     کاهش تلفات خطوط انتقال فرآورده

، توسـعه  اي توسعه خودروهاي گازسوزه در بخش مصرف نهایی، پروژه وتقویت فشار گاز 

 حمل و نقل ریلی از طریق اعطاي یارانه سود تسهیالت، توسعه متـرو در کـالن شـهرها،   

، جـایگزینی گـاز طبیعـی بـه جـاي مـازوت در       عایق کاري دیوارهاي خارجی سـاختمان 

  اند. ها انتخاب شده کارخانجات و پروژه بازیافت حرارت کارخانه

  

 

  حقیقمنبع: یافته هاي ت

  با افزایش آرمان بودجه کل  هر زیر بخش از بودجه کل سهم - 4شکل 

  

توسـعه متـرو در کـالن شـهرها در      شود، پروژه مشاهده می 4که در شکل  طور همان

میلیـارد دالر   493معـادل   درصد از بودجه کل 73، با حدود بخش مصرف نهایی (مترو)

ین سهم را به خود اختصاص داده است. با افزایش بودجه کل، سـهم ایـن بخـش    تر بیش

تـا  هـا در سـبد نهـایی     درصد کاهش یافت و به عبـارتی سـهم مـابقی بخـش     10حدودا 

  داشت. افزایشحدودي 

، که در حالت پایه سـهم  د از بخش حاضر، بخش مصرف نهایی (حمل و نقل ریلی)بع

ین سـهم را شـامل شـده اسـت.     تـر  بـیش درصد از بودجه کـل   6ناچیزي داشت با سهم 

هـایی کـه هزینـه بـاالتر و      میزان بودجه کل، سهم پروژهافزایش توان نتیجه گرفت با  می

بـا   )برق( سهم بخش عرضه انرژي ثانویه یابد. ش میدارند، افزای تر بیشکاهش آالیندگی 

  درصد از بودجه کل است.  5/5، تقریبیافزایش 
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مشابه حالت پایه اسـت،   خب در هر زیر بخشهاي منت الزم به ذکر است مابقی پروژه

هـا در   با این تفاوت که سهم هر یک در سبد نهایی تغییر کرده است. سهم مابقی بخـش 

  .باشد درصد می 5/15سبد نهایی، در مجموع 

  

  کاهش آرمان بودجه کلحالت 

کنـیم و   در حالتی که وزن دو آرمان یکسان است، آرمـان بودجـه کـل را نصـف مـی     

 5گیریم. سهم هر زیر بخش از بودجـه کـل در شـکل     میلیارد دالر در نظر می 80معادل

هاي حالت پایه اسـت.   هاي منتخب مشابه پروژه نشان داده شده است.در این حالت پروژه

ثابـت هسـتند بـا ایـن     هـا   پروژهن بودجه کل، توان نتیجه گرفت با کاهش میزان آرما می

  تفاوت که سهم هر یک در سبد نهایی تغییر کرده است.

  

 

  حقیقمنبع: یافته هاي ت

  با کاهش آرمان بودجه کل  هر زیر بخش از بودجه کل سهم -5شکل 

  

توسعه حمل و نقل ریلی در بخـش  شود، پروژه  مشاهده می 5که در شکل  طور همان

میلیـارد   35معـادل   درصد از بودجه کل 31، با حدود و نقل ریلی) (حمل مصرف نهایی

پـروژه  ین سهم را به خود اختصاص داده است. با کاهش بودجـه کـل، سـهم    تر بیشدالر 

بـه دنبـال آن سـهم     نسبت به حالت پایه کـاهش یافـت و   توسعه مترو در کالن شهرها،

 کاهشتوان نتیجه گرفت با  داشت.میقابل توجهی ها در سبد نهایی افزایش  مابقی بخش

 يتـر  بـیش کاهش آالیندگی نسبتا و  کمترهایی که هزینه  میزان بودجه کل، سهم پروژه

  یابد. دارند، افزایش می
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ین تـر  بـیش کـل   درصد از بودجـه  29با سهم  (برق) سپس بخش عرضه انرژي ثانویه

سـهم  درصد افزایش داشته اسـت.   27که نسبت به حالت پایه  سهم را شامل شده است

درصـد از بودجـه کـل اسـت.      18درصـدي،   8با افزایش  )گاز( بخش عرضه انرژي نهایی

  باشد. درصد می 22ها در سبد نهایی، در مجموع  سهم مابقی بخش

  

  حداقل میزان تولید انرژي (عرضه محصول)حالت 

ژي (عرضـه  در حالتی کـه وزن دو آرمـان یکسـان اسـت، حـداقل میـزان تولیـد انـر        

، سهم هر زیـر بخـش از   6گیریم. در شکل  محصول) را یک پنجم مقدار فعلی در نظر می

  بودجه کل نشان داده شده است.

  

 

  حقیقمنبع: یافته هاي ت

  با کاهش حداقل میزان تولید انرژي  هر زیر بخش از بودجه کل سهم -6شکل

  

درصد  80 ، با حدود(مترو) توسعه مترو در کالن شهرها در بخش مصرف نهاییپروژه 

ین سهم را به خـود اختصـاص داده اسـت.    تر بیشمیلیارد دالر  160معادل  از بودجه کل

درصـد از بودجـه کـل     10بـا سـهم    گـاز  –نهـایی از این بخش، بخش عرضه انرژي پس 

درصـد از   6، سهم بخش عرضه انرژي ثانویـه (گـاز)  ین سهم را شامل شده است. تر بیش

درصـد از بودجـه    6/0، (صنعت نیشکر) – بخش مصرف نهایی چنین همکل است. بودجه 

هـا، در مجمـوع    هاي دیگر در سبد پـروژه  کل را به خود اختصاص داده است. سهم بخش

توان نتیجه گرفت با کاهش حداقل تولید (عرضه)، بـه طـور    می باشد. درصد می 4حدود 

 ه، مـابقی بودجـه  رآورده نمودها ب را در زیر بخشتقریبی پس از اینکه مدل حداقل تولید 
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ي تـر  بـیش اختصاص داده است تا کاهش آالیندگی  (مترو) کل را به بخش مصرف نهایی

مشابه حالت پایه است، با  هاي منتخب در هر زیر بخش حاصل شود. در این حالت، پروژه

  این تفاوت که سهم هر یک در سبد نهایی تغییر کرده است.

  

  انرژي (عرضه محصول)حداکثر میزان تولید حالت 

گیـریم.   برابر مقدار فعلی در نظر می 5حداکثر میزان تولید انرژي (عرضه محصول) را 

  ، سهم هر زیر بخش از بودجه کل نشان داده شده است.7در شکل 

  

  

  حقیقمنبع: یافته هاي ت

  با افزایش حداکثر میزان تولید انرژي  هر زیر بخش از بودجه کل سهم - 7شکل 

  

 هاي تقویت فشار گاز در بخـش عرضـه انـرژي نهـایی     افزایش راندمان ایستگاهپروژه 

ین سـهم را بـه   تـر  بیشمیلیارد دالر  102معادل  درصد از بودجه کل 48، با حدود (گاز)

خود اختصاص داده است. با افزایش حداکثر تولید انرژي، سـهم ایـن بخـش نسـبت بـه      

  یافت. افزایشحالت پایه 

کـل  درصـد از بودجـه    31با سهم  )گازي ثانویه (عرضه انرژاز این بخش، بخش پس 

درصد  9، سهم بخش مصرف نهایی (صنعت سیمان) .ین سهم را شامل شده استتر بیش

درصد از بودجه  3، (صنعت نیشکر)  بخش مصرف نهایی چنین همباشد.  از بودجه کل می

 9ها، در مجمـوع   هاي دیگر در سبد پروژه کل را به خود اختصاص داده است. سهم بخش

در  اي داشـت و  ها افزایش قابـل مالحظـه   در این حالت سهم برخی از پروژه درصد است.
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کـاري دیوارهـاي    عـایق جـایگزین پـروژه   هـاي دوجـداره،    نصب پنجـره پروژه سبد نهایی 

هـا در   توان نتیجه گرفت پایین بودن سهم برخی پـروژه  شده است. می خارجی ساختمان

است. با افزایش حداکثر تولید و به دنبال آن کاهش دودیت تولید الت پایه ناشی از محح

دهـد تـا    هـا اختصـاص مـی    ي را به این تیپ پـروژه تر بیشمحدودیت تولید، مدل بودجه 

  .ي حاصل شودتر بیشکاهش آالیندگی 

  

  و پیشنهادات نتیجه گیري - 5

و مصـرف   تولیـد اولیـه  در دو بخـش   هاي کاهش انتشـار  ر ابتدا پروژهد مقالهدر این 

در قالـب چهـار بخـش    ي مـذکور  هـا  . پروژهانرژي با شرح مختصري معرفی شدند نهایی

عرضه انرژي اولیه، عرضه انرژي ثانویـه، عرضـه انـرژي نهـایی و مصـرف نهـایی تعریـف        

. شـاخص اول،  براي هر پروژه دو شاخص مـورد محاسـبه قـرار گرفـت     . سپساندگردیده

) و شاخص دوم، میزان تولید �cdگذاري ( ر سرمایهمیزان کاهش آالیندگی به ازاي هر دال

شـاخص  دو ر ادامه نحوه محاسبه هستند و د) �cpگذاري ( انرژي به ازاي هر دالر سرمایه

مربوطـه   اي از محاسـبات  بـراي هـر پـروژه همـراه بـا نمونـه       �cpو  �cdاشاره شده شامل

  شد. ، بیان اساس جدول فرضیات اولیهبر

بـا  هـاي کـاهش انتشـار آالینـدگی      براي پروژهریزي آرمانی  برنامهیک مدل در ادامه 

کـه شـامل محـدودیت تولیـد انـرژي (عرضـه        گردید ارائه اهداف زیست محیطی و مالی 

و نیز محدودیت حداقل هزینه احـداث   ، آرمان کاهش انتشاربودجه کلآرمان محصول)، 

ها  م هر یک از زیر بخشمدل، سهاین باشد. با اجراي  هاي بهبود می واحد مرتبط با پروژه

در پایان با تحلیل حساسیت پارامترهاي مدل، سـهم  ها مشخص شد. در سبد نهایی پروژه

و نتـایج حاصـل مـورد تجزیـه و     هاي اجرا شده در هر یک بررسـی   هر زیر بخش و پروژه

  ین آنها به شرح ذیل ارائه شده است. تر مهمتحلیل قرار گرفت که 

توسعه حمـل و نقـل ریلـی،    پروژه بر بودجه کل است، در حالت اول که تمرکز صرفا 

در بخش بعدي با تمرکز صرفا بر کـاهش انتشـار،    .نهایی داردسبد  ین سهم را درتر بیش

 ین سـهم را بـه خـود اختصـاص داده اسـت.     تـر  بیشتوسعه مترو در کالن شهرها، پروژه 

ر مقـدار فعلـی   براب 5بودجه کل، در حالتی که وزن دو آرمان یکسان است، آرمان سپس 

 هـا  ي نسبت به مابقی پروژهتر بیشسهم توسعه مترو در کالن شهرها، پروژه لحاظ شد و 

توسعه حمل و پروژه بودجه کل، نصف شد و آرمان آورد. در ادامه  دست بهدر سبد نهایی 

یزان حداقل محالت بعد،که در  .ین سهم را شامل گردیدتر بیشنقل ریلی در این سناریو، 
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توسـعه متـرو در کـالن    پـروژه  گرفتـه شـد،   یک پنجم مقدار فعلی در نظـر  تولید انرژي 

در  ین سهم را بـه خـود اختصـاص داد.   تر بیش، درصد از بودجه کل 80با حدود شهرها، 

برابر مقدار فعلی در نظر گرفته شد و در این سناریو،  5یزان تولید انرژي، حداکثر مپایان 

ن سهم را از لحـاظ اولویـت   یتر بیشهاي تقویت فشار گاز،  گاهافزایش راندمان ایستپروژه 

  .شامل گردید

توسعه مترو در کالن   هاي منتخب، در مجموع پروژه براین اساس و طی بررسی پروژه
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Abstract 

The Kyoto Protocol was designed to reduce greenhouse gases. The clean 
development mechanism (CDM) is an accepted method for assisting developing 
countries to reduce carbon dioxide levels through: 1) energy-saving projects, 2) 
development of renewable energy and 3) fuel replacement projects. Iran's energy 
and industry sector is one of the best sectors to define CDM projects as a means of 
bringing in foreign investment, efficient technology and technical knowledge. 

As a producer and exporter of energy, Iran has a great potential for reducing the 
use of fossil fuels, thus reducing greenhouse gas emissions. Iran can attract 
investment and new technology for energy saving by using the international 
facilities provided through various covenants, including the Kyoto Protocol. 
Identification of CDM projects in various sectors can make a significant 
contribution to energy saving.  Iran’s active participation in the CDM market can 
help institutionalize the process of energy saving in various industrial sectors. 

In this study we first identify emission reduction projects in many sectors.  We 
then calculate the extent of pollution reduction per dollar invested, as well as the 
amount of energy production per dollar of investment.  We proceed to use a goal 
programming model to classify CDM projects based on their contribution to 
reductions in is offered to carbon emissions. We continue our study by undertaking 
sensitivity analysis of model parameters (goal weight, total budget and the amount 
of energy production). Finally, based on this ranking we conclude that development 
of mass transit systems in metropolises, expanding rail transport and increased 
efficiency in gas compression stations have the highest priority.  

JEL Classification: N7, O13, P28, Q42, N75, C02.  
Keywords: Pollution Reduction, Portfolio Selection, Energy Supply, Energy 

Consumption, Carbon Emissions, Emission Reduction Projects. 
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