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 .1داًشجَٕ دکترٕ گرٍُ اًرشّٕإ ًَ ٍ هح٘ط زٗست ،داًشکذٓ علَم ٍ فٌَى ًَٗي ،داًشگاُ تْراى
 .2داًش٘ار گرٍُ اًرشّٕإ ًَ ٍ هح٘ط زٗست ،داًشکذٓ علَم ٍ فٌَى ًَٗي ،داًشگاُ تْراى
 .3استادٗار گرٍُ اًرشّٕإ ًَ ٍ هح٘ط زٗست ،داًشکذٓ علَم ٍ فٌَى ًَٗي ،داًشگاُ تْراى
(تارٗخ درٗافت 1397/09/31؛ تارٗخ تصَٗة )1398/01/30

چک٘ذُ
استاى فارس تا رتثٔ ًخست هصرف آب ٍ تَل٘ذات کشاٍرزٕ در کشَر ،ت٘شترٗي ه٘ساى تَل٘ذ آالٌٗذُ در تخش
ٍاسطٔ پوپاش آب را دارد .تٌاتراٗي ،در قالة ش

کششاٍرزٕ تشِ

سٌارَٗ راُکار استفادُ از پوپّإ خَرش٘ذٕ ٍ ٗا جاٗگسٌٖٗ پوپّإ دٗشس

تا پوپّإ الکترٗکٖ هتصل تِ شثکِ ،ه٘ساى تغ٘٘رات تَل٘ذ دٕاکس٘ذ کرتي تررسٖ شذ .در سٌارَٕٗ ًخست ،رًٍشذ فللشٖ؛ در
سٌارَٕٗ دٍم ،پَش

 50درصذ پوپّإ دٗسلٖ تا ترق شثکِ ٍ در سٌارَٕٗ سَم ،حالت  25درصذ ترق ششثکِ ٍ  25درصشذ

استفادُ از پٌلّا تررسٖ شذ .تا تررسٖ ق٘وت حاهلّإ اًرشٕ در اٗراى ٍ هقاٗسٔ آى تا ترکِ٘ ،سِ سشٌارَٕٗ دٍم تررسشٖ ششذ.
در سٌإَٗ ًخست ٍ چْارم ،ه٘ساى هصرف اًرشٕ پوپاش آب طشٖ سشا در اسشتاى فشارس 13/5 ،تشراٍات سشاعت ٍ در چْشار
سٌارَٕٗ دٗگر 10/5 ،تراٍات ساعت است .ه٘ساى آالٌٗذگٖ در سٌارَٕٗ ًخست تا سَم تشِترت٘شة 3712 ٍ 4098 ،4455 ،تشي
دٕاکس٘ذ کرتي تَدُ است .در سٌارَٕٗ چْارم تا ششن ّو٘ي ترت٘ة تکرار شذُ است .هقاٗسٔ پوپّإ الکترٗکشٖ هتصشل تشِ
شثکِ تا پوپّإ دٗس تِ دل٘ل تازدّٖ ت٘شتر ،کاّ

آالٌٗذگٖ تِ ه٘ساى  8درصذ ٍ ّسٌٗٔ اقتصادٕ تِ ه٘ساى  26/7درصذ را تِ

دًثا دارد .استفادُ از ترق خَرش٘ذٕ تِ رغن آالٌٗذگٖ کوتر تِ ه٘ساى  16/6درصذّ ،سٌٗٔ ت٘شترٕ را تِ ه٘ساى  74/4درصشذ تشِ
دًثا دارد .تَجِ٘ اقتصادٕ استفادُ از ترق شثکِ در ق٘اس تا استفادُ از سَخت دٗس شذت ت٘شترٕ ٗافت ،اها از ًظر اقتصشادٕ
ترق خَرش٘ذٕ اختالف کوترٕ را تا استفادُ از ترق شثکِ ًشاى داد.
کل٘ذٍاصگاى :آت٘ارٕ خَرش٘ذٕ ،استاى فارس ،چاُّإ کشاٍرزٕ ،هحاسثات اقتصادٕ ،هحاسثات دٕاکس٘ذ کرتي تَل٘ذٕ.

 نویسنذۀ مسئول

Email: hosseinyousefi@ut.ac.ir
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همذهِ
تولیذ دیاکسیذ کرثن ثه ننهوای ی هز او نوامهث مهر ر د
تغییهر الیههین ضههنبی مههزضههودا او تهأ یرات تغییههر الیههین
مزتوای ث تغییر الگوهبی آة و هوایز ضبمث ومبی و عهول
فػثهب ،میزای و چگونگز ثب ش ،میزای جذة نو یو ضیذ
ث ومین و الگوهبی ووش ثبد اضب ه کرد []1ا ایرای ثب تولیهذ
 671میییوی تن دیاکسیذ کرثن د سبل ،تجۀ نهن تولیهذ
د جهبی ا دا دا گزا شهبی آمب ی نطهبیدهنهذۀ افهزایص
تولیذ د ایرای ث غو ت سبالن استا د مقبیسۀ دیاکسیذ
کرثن تولیذی ایرای د سبل  7117ثب سهبل  7115و 1991
ث ترتیت ضذ  44و  776د غذی مطهبهذه مهزضهود []7ا
تأ یرات نبضز او تغییر الیهین ضهرایظ مهذیریت ا او تبلهت
پبیذا ث سمت مواجه ثب ثحرای سوق مزدهذا د ایرای ا ر
این پذیذه ا مزتوای افزایص سهغ آة د یهب د سهواتث،
افزایص دمبی هوا د ضهرهبی جنوثز و مههبجرت نبضهز او
آی ،یذاد ثب ایهبی موسمز ،او ثین ف ن پوضص گیهبهز
و پذیذۀ گرد و غجب دانست []3ا
د ثر سز میهزای تولیهذ دیاکسهیذ کهرین پنهثههبی
فوتوول بییک ،کین و هم ب انص ( )7114ثب ثر سهز چریهۀ
نمر پنثهبی تککریس بل و چنذکریسه بل سهییی ونز ثه
میزای آالینذگز هر پنث ثب د نظر گرف ن م هبنیز تنظهین
واوی و تعبدل پنث پردای نذا آنهب همچنین ،میهزای انهر ی
ال ری ز تولیذی د دو پنث ثب د نظر گرف ن چریۀ نمر و
آالینذگز ا مقبیس کردنذا د ثر سز دو نسجت مطهب کت
تولیذ انهر ی ثهب ثهرق ضهج ۀ کهره ،د ههر دو تبلهت پنهث
چنذکریس بل آالینذگز کم ری ا نطبی دادنهذ []4ا ههو و
هم ههب انص ( )7116ثههب ثر سههز اسهه زبده او پنههثهههبی
فوتوول بییک د نیروگبههبی م مرکهز ثهز و و واتهذههبی
پراکنذۀ کوچک و جذای او ضهج و ثهب ثر سهز پنهثههب و
تمبمز تجهیزات جبنجز ،ث ترتیت میزای  61/1و  65/7گر
دیاکسیذ کرثن ثر کییووات سبنت ا د نیروگبههبی ثز و
ثرای پنثهبی تککریس بل و چنذکریس بل محبسج کردنذا
این میزای د واتذهبی کوچهک پراکنهذه ،ثه ترتیهت  81و
 87/3گر ث دست آمذا همچنین ،ههو ثهب ثر سهز میهزای
آالینذگز سبیر سویتهب ،انهر یههبی نهو و تجذیذپهذیر ا
مقبیس کرده است []5ا
لههو و هم ههب انص ( )7118ثههب ثر سههز سه گونه پنههث
یو ضیذی ثب ترکیت مواد مخ یف د الی هب ،میهزای تولیهذ
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آالینذه د هر گون ا ثر سز کردنهذا د پهووهص یبدضهذه
میزای تولیذ آالینذۀ دیاکسیذ کرثن او  71/9تب  31/7گر
ثب توج ث گونۀ اس زبدهضذه م غیهر ثهودا انهوا گونه ههبی
ثر سز ضذه د مقیبس پنثهبی چنذکریس بل لرا دا نهذ و
محث نػت ثر پطتثب است []6ا
د پووهص تبضر ثب تمرکز ثر اس بی فهب س ثه ننهوای
ثههز وتههرین مػههر کننههذۀ آة و تولیذکننههذۀ محػههوالت
کطبو وی ،ث ا ائۀ اهکب هبی کبهص دیاکسیذ کرثن نبضز
او مػههر سههویتهههبی فسههییز پردای هه ضههذه اسههتا
اهکب هبی ا ائ ضذه ضبمث جبیگزینز پمپههبی دیزلهز ثهب
پمپههبی ال ری هز و اسه زبده او پنهثههبی یو ضهیذی
مس قث او ضج استا ثهب ثر سهز آمهب ا ائه ضهذه توسهظ
ضرکت توانیر ،سهبومبی ثههرهو ی مػهر انهر ی ،ضهرکت
مذیریت منبثع آة ایهرای و ووا ت جههبد کطهبو وی ،اث هذا
میزای مػر و کیزیت ثرداضت آة ثر سز ضذه اسهتا د
ادام تعذاد ،میزای مػر ثرق و ضرایظ چبههبی موجود د
اس بی ،همچنین تعذاد چبههبی مػر کننذۀ سویت دیزل
ثر سز ضذه استا
د ثر سز فنز سیسه ن آثیهب ی یو ضهیذی ،ثهبودهز
نمومز پنث و پمپ ثب توج ث پووهصهبی انجهب ضهذه د
نواتز مخ یف ایرای ،ثر سز ضذه استا ثر سهز ال ػهبدی
ثههر مجنههبی لیمههت همغههراو ضههذه و تعیههین لیمههت ثههرق
یو ضیذی د اس بی فب س ثب توج ثه مخ ػهبت ،ضهرایظ
جغرافیبیز و میزای تبثص یو ضیذی انجب ضذه استا
وش ثر سز چریۀ نمر ثرای تعیین میزای دیاکسهیذ
کرثن من طرضذه او پنثهب عز چریۀ تولیذ تهب ثبویبفهت د
مقبالت مخ یف مغبلع ضذه استا ثب انجب مغبلع ای مطبث
ثرای تحییث ویستمحیغز سهویت دیهزل و ثهرق ضهج ،
میزای دیاکسیذ کرثن تولیذی ثرای هر سه ثسه انهر ی
انجب ضذه استا
د نهبیت ،ثب مقبیسۀ لیمت تبمثهبی انر ی د ایرای و
کطو هبی همسبی  ،س سنب یو دوثب ه ثب اسه زبده او لیمهت
تبمثهبی انر ی د ترکی ت را ضهذهانهذا ن هبی د ضهص
سنب یوی موجود ،میزای تأ یر لیمت تبمثههبی انهر ی ثهر
ونذ توسعۀ هر یهک او سه اهکهب ا نطهبی مهزدههذا د
پهووهص تبضههر ثهرای نخسه ینثهب محبسههجبت ثه همههراه
جزئیبت د ث کب گیری انر ی یو ضیذی د پمپههبی آة
کطبو وی اس بی فب س انجب ضذه اسهتا دلیهث توجه ثه

جاًعلٖسادُ ٍ ّوکاراى :تزرعٖ فٌٖ ،التظادٕ ٍ سٗغتهح٘طٖ تَععٔ ع٘غتنّإ آت٘ارٕ خَرش٘ذٕ در تخش ...

اس بی فب س ،میزای د یو توجه تولیهذات کطهبو وی د
مقبیس ثب سبیر اس بیهبی کطو استا ثه نهووه ،مقبیسهۀ
لیمت انر ی مػرفز ثرای ثر سهز میهزای تهأ یر تعرفه ههب
ن بی د یو توجهز ا ث دنجبل داض استا
هَاد
هعزفٖ هٌطمٔ هطالعاتٖ

اس بی فب س ثب مسبتت  177618کییوم رمرثهع ،جمعیهت
 4/85میییوی نزر و ضهر مرکزی ضیراو ثب مخ ػبت 79/59
د جۀ ضمبلز و  57/58د جۀ ضرلز سومین جبمعۀ آمهب ی
جمعیت د کطو ا دا د []7ا د ض ث  7توضهۀ آثخیهز و
تذود جغرافیبیز اس بی فب س نطبی داده ضذه است []9ا او
نظر میزای تولیذ محػوالت کطبو وی ،ثب تولیذ  6/5میییوی
تن محػوالت و انز ثب  7/9د غذ او کث محػوالت و انز
تجۀ دو و ثب تولیذ  3میییهوی تهن و  14/7د غهذ او کهث
تولیذ محػوالت ثبغجبنز تجۀ نخست ا دا د [ 7و ]8ا ایهن
میزای تولیذ محػهوالت کطهبو وی ،تجهۀ نخسهت میهزای
مػر آة کطبو وی و مجمهو مػهر آة ا ثهب  7و 7/6
میییب د م رم عت د سبل ،مغبثق ض ث  1ث اس بی فهب س
ای ػبظ داده است []9ا
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د ثر سز اعونبت آمب ی موجهود د فراینهذ ثرداضهت
آة او مخبوی ویرومینهز کطهو  ،دو مرجهع آمهب ی توسهظ
ضرکت مذیریت منبثع آة ایرای و یک مرجع آمب ی توسهظ
ضههرکت تههوانیر ثر سههز ضههذهانههذا مراجههع آمههب ی ضههرکت
مذیریت منبثع ضبمث آمب گیری سراسری دو دو او 1388
تههب  1397و آمههب سههبالنۀ  1395د ثر سههز چههبههههبی
مطههبهذهای و منههبثع آة ویرومینههز اسههتا د آمههب گیری
سراسری ،تعذاد تمبمز چبههب ،پمپهب ،دثز ثهب تجهیهزات و
ثذوی تجهیزات پمپهب ،لول هبی ان قهبل آة ،نهو کهب ثری
چبه ،نو ال روپمپ و سبیر جزئیبت هر یک او چبههبی آة
مطخع استا د پبیص سهبالنۀ سهغ منهبثع ویرومینهز و
چبههبی مطبهذهای ،تعذاد تیق چبه نمیق و نیمه نمیهق،
چطههم  ،لنههبت ،میههزای ثرداضههت و مػههر آة د تیغ هۀ
کطههبو وی و ضههرة و غههنعت گز ه ضهذه اسههتا د آمههب
گزا شضذه توسظ ضرکت تهوانیر ،میهبنگین دیمبنهذ ثهرای
چبههبی ثرقدا  ،م وسظ سبنت کب کرد د سبل ههر پمهپ
د سبل و میزای مػر ثرق چبههب آمذه استا د ادام  ،ثهب
ثر سز مو دی ههر یهک او ایهن سه مرجهع ثه اسه خرا
اعونبت مو د نیبو پردای مزضودا

شکل  .1ه٘شاى تزداشت آب اس هٌاتع سٗزسهٌٖ٘ در ّز اعتاى در عال سراعٖ 1394ـ ]9[ 1395
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شکل  .2هَلع٘ت جغزاف٘اٖٗ ٍ حَضِّإ آتخ٘ش اعتاى فارط

تزرعٖ هٌاتع آب سٗزسهٌٖ٘ ٍ چاُّإ هشاّذُإ

او سبل  1381تب  ،1395میزای ثرداضت آة د اس بی فب س او
چبههبی کننمق و نیم نمیق ،چطم هب و لنبتههب ثه سهمت
ثرداضت ثیط ر او چبههبی نمیق تغییر کرده استا ث گونه ای
ک میزای ثرداضت او چبههبی نمیق او  5/7میییب د م رم عهت
آة د سبل ث ثیص او چهب میییب د م رم عت افهزایص یبف ه
استا د تبلز ک میزای ثرداضت او چبههبی نیم نمیق ث غن
افزایص تعهذاد چهبهههب او  45ههزا ثه  51ههزا چهبه ،او 4/5
میییب د م رم عت ثه  7/5میییهب د م رم عهت کهبهص یبف ه
استا ث همین نسجت ،ثب ثر سز چطم هب و لنبتههب ،کهبهص
میزای ثرداضت مطبهذه مزضود که نطهبیدهنهذۀ ثرداضهت او
منبثع نمیقتر ویرومینز آة است []9ا
د ثر سز موا د مػر  ،مطبهذه مزضود ک ثب کهبهص
ثرداضههت آة کطههبو وی ،افههزایص ثرداضههت آة غههنعت و
میزای تقریجبً بثت مػر آة ضرة کهث مػهر اسه بی او
 9/5میییب د م رم عت د سبل ث  7/7میییهب د م رم عهت
کهبهص یبف ه اسههت که او ایهن مقههذا تههذود  7میییههب د
م رم عت مػر آة کطبو وی استا
امب ثب تمرکز ثهر آمهب  1391تهب  ،1395افهزایص تعهذاد
مجمو چبههب او  71811تیق و میهزای تخییهۀ 6791/31
میییههوی م رم عههت د سههبل ثهه  83113تیقهه چههبه و
 6551/87میییههوی م رم عههت مطههبهذه مههزضههودا اسه بی
فههب س د توض ه هههبی آثخیههز د ج هۀ  7ثخ گههبی مهههب لو،
کویراثرلههو و سههیرجبی ،ثههبتوق گههبویونز ،کههث و مهههرای و
سبتیز ،مههُنذ ،تی  ،جراتز وهره و کب وی لرا دا د []9ا

آهارگ٘زٕ عزاعزٕ دٍر دٍم

د ثر سز آمب چبههبی موجود د فب س ،ثر مجنبی آمهب گیری
دو دو ضههرکت مههذیریت منههبثع آة ایههرای عههز سههبلهههبی
 ،1397-1388تعذاد چبههبی موجود د فب س  84774تیقه
گزا ش ضذه است ک د  1نطبی داده ضذهانهذا او ایهن تعهذاد،
 53775تیق ثب محرکۀ فسهییز و  31499تیقه ثهب محرکهۀ
ال ری ز گزا ش ضذه است ک این تعذاد ثهب گهزا ش ثر سهز
منبثع آة ویرومینز تغبثق دا دا او ایهن تعهذاد 61831 ،مهو د
دا ای دثز ثیط ر او  1/5لی ر ثهر بنیه ثهودهانهذ و ثهبلز دثهز
د یو توجهز نذاض انذ []11ا
تزرعٖ چاُّا ٍ دٗواًذ هتَعط

د آمب گیری ضرکت توانیر ،تعهذاد چهبهههبی ثهرقدا ضهذۀ
اس بی فب س و ضهرس بی ضیراو ثه غهو ت مجهزا ثر سهز
ضذه استا معیب ثر سز د این آمب گیری تعذاد کن و هب و
م وسظ دیمبنذ ثوده استا مغبثق  ،1تعذاد چبههب ثهب مقهذا
تذودی دو هزا تیق د سبل مجهز ث کن و ثرق ضذهانذا
نمق چبههب ،مطخػهبت پمهپههب و محهث مػهر د ایهن
آمب گیری گز نطذه است []11ا
ه٘شاى عزهاِٗگذارٕ در اٗجاد سٗزعاخت اًتمال تزق

ثر مجنبی آمب ثرق وس بیز ضهرکت تهوانیر ،د سهبل ،1396
 614379میییههوی یههبل هزین هۀ غههر ضههذه ثههرای ایجههبد
ویرسبیتهبی ان قبل ثرق ث وس بهبی کطو ثوده استا ثه
عو م وسظ ثرای هر وس ب د کطو  1785 ،میییهوی یهبل
سرمبی غر ضذه استا این سرمبی گذا ی د اس بی فب س،

جاًعلٖسادُ ٍ ّوکاراى :تزرعٖ فٌٖ ،التظادٕ ٍ سٗغتهح٘طٖ تَععٔ ع٘غتنّإ آت٘ارٕ خَرش٘ذٕ در تخش ...

 78717میییوی یبل ثوده اسهت که د مجمهو ثهرای 78
وس ب و  796یبنوا غر ضذه اسهتا سهرمبیۀ غهر ضهذه
ثههرای ایجههبد  59/7کییههوم ر ضههج ۀ فطههب م وسههظ17/6 ،
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کییوم ر ضج ۀ فطب ضعیف و  35دسه گبه ترانسهزو مبتو ثهب
مجمو توای  1411کییوولت آمپر است [ 11و ]17ا

جذٍل  .1ه٘شاى تزداشت اس چاُّا ،چشوِّا ٍ لٌاتّإ اعتاى فارط []9

(حلمِ)

(ه٘لَ٘ى

هتزهکعة)

(حلمِ)

(ه٘لَ٘ى

(دٌِّ)

(ه٘لَ٘ى

هتزهکعة)

(دٌِّ)

(ه٘لَ٘ى

هتزهکعة)

(ه٘لَ٘ى

916
417
417
417
417
411

هتزهکعة)

هتزهکعة)

3397
4156
4163
4163
4163
4163

1977
1138
1138
1138
1138
1138

1514
1754
1754
1754
1754
1754

9185
7979
7991
7991
7991
7991

کشاٍرسٕ

1389ه 1391
1391ه 1391
1391ه 1397
1397ه 1393
1393ه 1394
1394ه 1395

48437
53715
53797
53787
57595
51741

7894
7487
7488
7488
7488
7488

73378
31171
31791
31371
31777
31773

7766
7733
7733
7733
7733
7733

تعذاد

شزب

عال آهار

تخلِ٘

تخلِ٘

تخلِ٘

تخلِ٘

(ه٘لَ٘ى هتزهکعة)
طٌعت

چاُ ً٘وِعو٘ك
تعذاد

چاُ عو٘ك
تعذاد

چشوِ
تعذاد

لٌات

هظزف

تخل٘ٔ کل

هظزف کل

(ه٘لَ٘ى هتز هکعة)

6997
8748
8758
8767
8764
7179

477
456
458
458
459
459

38
711
711
713
713
713

7517
8915
8918
8973
8976
7691

جذٍل  .2ه٘شاى هظزف تزق در چاُّإ اعتاى فارط []11
تعذاد حلمِ چاُ تزقدارشذُ
عال
آهارگ٘زٕ

شْزعتاى
ش٘زاس

1391
1391
1397
1393
1394
1395

هتَعط دٗواًذ (ک٘لٍَات)

عاٗز

هجوَع

شْزعتاىّإ

اعتاى

اعتاى فارط

فارط

17361
18585
19787
71774
71487
77763

78984
31919
37811
34588
36314
38177

11674
17334
13114
13814
14837
15864

شْزعتاى
ش٘زاس

عاٗز
شْزعتاىّإ
اعتاى فارط
35
34
36
34
35
36

35
35
34
34
34
34

هظزف کل تزق کشاٍرسٕ اعتاى

ه٘اًگ٘ي عاعت

فارط(ه٘لَ٘ى ک٘لٍَات عاعت)

کارکزد در عال

شْزعتاى
ش٘زاس
911
955
1177
1191
1319
1447

عاٗز

هجوَع

شْزعتاىّإ

اعتاى

اعتاى فارط

فارط

7374
7488
7346
7598
7457
7577

3774
3443
3418
3789
3766
4174

هجوَع اعتاى
فارط
3178
3756
7935
3777
7984
7973

جذٍل  .3تخو٘ي تعذاد چاُّإ اعتاى فارط
تعذاد چاُّإ الکتزٗکٖ (دٌِّ)
تزق شثکِ
77451
کن و نبمطخع و یب
دا ای اض راک
غیر ای ػبغز
15197
11798

فغ٘لٖ
33131

ضرة

غنعت

کطبو وی

ضرة

غنعت

کطبو وی

ضرة

غنعت

کطبو وی

ضرة

غنعت

کطبو وی

ضرة

غنعت

کطبو وی

ضرة

غنعت

795

776

11777

836

661

13711

3

7

711

1

1

37

55

47

37917

1716

946

59165

37

37999
کطبو وی

771

ثنزینز

دیزل

61717

84774

صًزاتَر

هجوَع

تعذاد کث چبههب ثب هر دثز موجود

تا دتٖ ت٘شتز اس  0/5ل٘تز تز ثاًِ٘
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تحل٘لّإ رٗاضٖ
هحاعثِ اًزصٕ هَرد ً٘اس در پوپاص

ثب توج ث م زبوت ثودی منبثع آمب ی اسه زبدهضهذه ،دثهز،
هذ ،میبنگین سبنت کهب کرد د سهبل و ثهبودهز ثهرای ههر
سیس ن ال روپمپ مو د نیبو استا میهزای مػهر انهر ی
پمپ ث ضرح ویر است ( اثغۀ )1ا
Vg h

()1

3 / 6 106 

energy  KWh  

د اثغۀ یبدضذه ،سرنت پمپب سیبل ثب واتذ م ر ثر
بنی  ،میزای ض بة گرانص ثب واتذ م رمرثهع ثهر مجهذو
بنی  ،ای و هذ محث نػت پمپ تب نقغۀ آثیهب ی و
ثبودهز پمپ استا ثب اس زبده او این اثغ و د نظر گرف ن
دثههز و دو ثراثههر ا تزههب چههبه گههزا شضههذه د آمههب گیری
سراسههری دو دو  ،ثهه نههووۀ ثههبودهز 41د غههذ ثههرای
پمپهبی ال ری ز ،میزای انر ی اس زبدهضذه میزای 3736
میییوی کییووات سبنت ثوده اسهت که ایهن میهزای ثهرای
 77451دهن چبه گزا ش ضذه ،ثب  3774میییوی کییووات
سبنت ثرای  78984تیق چبه گزا شضذه توسظ ضهرکت
توانیر مغبثقت دا دا ثنبثراین ،م وسظ دیمبنذ یبدضذه توسظ
ضرکت توانیر ا جب مزضودا
هحاعثات ّشٌِٗ

ثرای محبسهجۀ هزینهۀ ثهرق مػهرفز پمپهب ثهب اسه زبده او
پنثهبی یو ضیذی ،تحقیقبت م عذدی د نهواتز جنهوثز
ایرای انجب ضذه استا ثرای محبسهجۀ لیمهت همغراوضهذۀ
ثرق موا د مهن ضهبمث لیمهت مهذول یو ضهیذی ،لیمهت
اینو تر ،هزینۀ سهبالنۀ تعمیهر و نگههذا ی ،تهو میهبنگین
سههبالن  ،ویرسههبوی و نمییههبت نمران هز ،میههبنگین ثههبودهز
اینو تر ،نمر پرو ه ،افزایص لیمت یریذ سبالنۀ ال ریسی
و لیمههت یریههذ ثههرق د سههبل نخسههت هسهه نذا لیمههت
همغراوضذۀ ثرق ث غو ت اثغۀ  7محبسج مزضودا
()7
د ثر سز مقبالت مخ یف ،میزای لیمهت همغراوضهذۀ

تمب ضذه ثرای ثرق یو ضیذی مغبثق جهذول  4ثه دسهت
آمذا لیمت همغراوضذه ثرای ضههرهبی مخ یهف ایهرای د
مقهبالت اییههر ثر سههز ضههذه اسههتا ثههب توجه ثه مقههبالت
ا ائ ضذه ،او  7116تهب  7118کهبهص لیمهت همغراوضهذۀ
ثرق تولیذی یو ضیذی مطههود اسهتا ن هبی یبدضهذه د
گزا ش آ انس ثینالمییز انر یهبی تجذیذپذیر نیهز مریهذ
همهههین موضهههو اسهههت []13ا همچنهههین ،د مقهههبالت
ضههجی سههبوی د لیههبس ثههب ن ههبی ثر سههز سههبیتهههبی
آومبیطهگبهز ،مقهذا هزینهۀ کم ههری ثهرآو د ضهذه اسههتا
ثنبثراین ثب توج ث ن بی موجود ،لیمهت همغراوضهذه 1/1
دال ث اوای تولیذ ههر کییهووات سهبنت ثهرق یو ضهیذی
تخمین وده مزضودا
میبنگین لیمت تعرفۀ ثرق ضج ۀ کطهبو وی  715یهبل
ث اوای هر کییووات سبنت [ ]14و تعرفهۀ فهروش سهویت
دیزل س هزا یبل ث اوای هر لی ر استا این مجیه ثهب د
نظر گرف ن یب انۀ سویت است ،امب ووا ت نیرو مجی والعهز
و ثذوی یب ان ا ثر مجنهبی محبسهجبت یهردهفروضهز سهبل
 1718/7 ،1391یبل انو کرده است []15ا ثب توجه ثه
ا وش ترا تز  11/8کییووات سبنت ثرای هر لی ر سهویت
دیزل ،هزینۀ هر کییهووات سهبنت سهویت دیهزل777/8 ،
ثبل ثرآو د مزضودا مجی انو ضذه تب کنوی ثرلرا اسهت و
ثب د نظر گرف ن نرخ دال ث یبل  47هزا د مقبلۀ تبضر،
محبسجبت انجب مزپذیردا
هماٗغٔ ّشٌٗٔ اًزصٕ در اٗـزاى در ل٘ـاط تـا کشـَرّإ
ّوجَار

ثب توج ث یب انۀ ویبد سویت د ایهرای ،د ثر سهز لیمهت
سویت دیزل و ثرق ضج د ایرای ثب ثر سز لیمت انهر ی
د کطو هبی نراق ،ترکی  ،نرثس بی و کویت ثهب توجه ثه
تزبوتهبی وضعیت ال ػبدی و سیبستگذا ی انر ی د هر
یک او کطو هب ،لیمتهب مقبیس مزضهونذ []74ا آمب ههبی
یبدضذه مرثوط ث  15آپریث  7119هسه نذ ،الج ه نسهجت
دال ث یبل ثب نهرخ  47ههزا یهبل د ایهن آمهب د نظهر
گرف ضذه استا ثب توج ثه جهذول  ،5ترکیه ثیطه رین
میزای لیمت و ایرای کم رین میزای لیمت ا دا دا

جاًعلٖسادُ ٍ ّوکاراى :تزرعٖ فٌٖ ،التظادٕ ٍ سٗغتهح٘طٖ تَععٔ ع٘غتنّإ آت٘ارٕ خَرش٘ذٕ در تخش ...
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جذٍل  .4پضٍّشّإ اًجامشذُ در تزرعٖ ل٘وت ّوطزاسشذٓ تزق خَرش٘ذٕ
ل٘وت ّوطزاسشذُ
(دالر تز ک٘لٍَات
عاعت)

هٌطمٔ هطالعِشذُ

هزجع

عال
اًتشار

1/17-1/14

ایرای 15 ،ضهر
مخ یف

[]16

7118

1/16-1/14

ایرای 17 ،ضهر
مخ یف

[]17

7118

1/6-1/7

ایرای ،س منغق
کیص ،تهرای و
ثینبلود

[]18

7118

1/7

مػر

[]19

7116

1/78

ایرای ،تهرای

[]71

7116

1/55

ایرای ،اغزهبی

[]71

7118

1/97-1/63

مرودضت ،معیمبی،
لذمگبه ،نی وی

[]77

7116

1/73

اهواو

[]73

7116

1/3-1/1

یبو میبن

[]13

7117

هشخظات عاٗت هطالعِ
د ضهرهبی جنوثز کطو  ،ثرای ظرفیتهبی  5 ،1و  11کییووات ثر سز ضذه
استا ثرای این ظرفیتهب ث ترتیت 5/5 ،7 ،و  4/5سنت ثر کییووات سبنت د
تبلت کب کرد ثهین ثب اس زبده او ثبتری ثرآو د ضذه استا
اس راتویهبی یبظ تعیین تعرفۀ یریذ ا ثب توج ث ظرفیت نیروگبههب انمبل
کرده و ن بی ال ػبدی هر اس راتوی ا ثر سز کرده استا سبیتهب دا ای ثبتری
و ثب ظرفیت  5کییووات محبسج ضذهانذا
ثب توج ث مولعیت و ضرایظ کب کرد ،س ضهر ثب هن مقبیس ضذهانذ ،د
کوپیینگ یو ضیذی ثب تو ثین ثبد و نراتو د تهرای مقبدیر د ضهرهبی
مخ یف او  1/7تب  1/6م غیر استا
ثر سز سیس ن ث همراه ثبتری د ضهر ثر العرة ،کوپیینگ ثب تو ثین ثبد و
نراتو  ،ترکیت یو ضیذی و دیزل ،دیزل و ثبد ،هر س ثب هن و دیزل ث تنهبیز
ث ترتیت  1/19 ،1/7 ،1/75و  1/79دال ثر کییووات سبنت
مذول  5کییووات ث همراه ثبتری ،ضجی سبوی ثرای یبف ن ثه رین سبیت
سبیت موجود د اغزهبی ،دا ای ظرفیت  7کییووات ،سیول فوتوول بییک و
تو ثین ثبد
چهب سبیت 75 ،تب  119کییووات ظرفیت ،دا ای ثبتری ،یبف ن پ بنسیث سبیت
ایذهآل ،تذالث لیمت تمب ضذه د مرودضت
محبسجبت ثب د نظر گرف ن ثبتری ،یبف ن پ بنسیث سبیت ایذهآل ،اغیت
نیروگبههب 4 ،کییووات
میبنگین تمبمز پرو ههب ث غو ت آمب ی

جذٍل  .5ل٘وت عَخت ٍ اًزصٕ در کشَرّإ ّوغاٗٔ اٗزاى []24
کشَر

ل٘وت عَخت دٗشل

ل٘وت تزق شثکِ

(دالر تز ل٘تز)

(دالر تز ک٘لٍَات عاعت)

1/13
1/68
1/17
1/77
1/38

1/15
1/18
1/13
1/19
1/13

نرثس بی
امب ات م حذۀ نرثز
ایرای
ترکی
کویت

هحاعثات ه٘شاى اًتشار دٕاکغ٘ذ کزتي

این محبسجبت ثر مجنبی میزای دیاکسیذ کهرثن ایجبدضهذه
د فراینذ تولیذ او اث ذای ثرداضت مواد یب مهو د نیهبو تهب
اسقبط هر مجمون انجب مزضودا د مقبلۀ تبضر ،سهویت
دیزل ،ثرق ضج ۀ ایهرای و ثهرق یو ضهیذی مهو د توجه و
ثر سز لرا مزگیرنهذا د تولیهذ پنهثههبی فوتوول بییهک،
اینو ترهب ،سیس نهبی کن رلز و سهبیر تجهیهزات نیهبو ثه
ثرآو د اس زبده او مواد یب  ،نیروی انسهبنز و انهر ی وجهود
دا دا این چری د ثخهص سهبیت و اهانهذاوی تجهیهز ثهب
ویرسبوی و ان قبل تجهیزات انجهب مهزضهودا د ادامه  ،ثهب

غر نیروی انسهبنز و اسه زبده او لغعهبت یهذکز ،فراینهذ
تعمیر و نگهذا ی عز مزضودا د پبیبی نمر سیسه ن نیهز
مطبث گب هبی لجث ،نیبو ث غر مواد یب و انهر ی اسهت
ک ث تولیذ آالینذههب منجر مزضودا د محبسهجبت چریهۀ
نمر ،میزای آالینهذۀ تولیهذی ثهب تجزیهۀ فراینهذ و د نظهر
گرف ن میزای و ودی و یروجز لبثث محبسج استا
پنثهبی یو ضیذی د انهوا مخ یزهز د جههبی تولیهذ
مزضونذ ،تقسینثنذی میبی پنثهبی یو ضهیذی ثهر مجنهبی
نو مواد اس زبدهضذۀ آلز و یب معذنز ،و ضیوۀ سبیت اسهتا
د ضیوۀ سبیت ،پنثهب یب ث غو ت چنذالی و سبنذویچز او
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ثر سز میزای دیاکسیذ کرثن تولیذی ثهرق ضهج نیهبو ثه
ثر سز موا د مطبثهز او نیروگبههب ثب نیروگبههبی ایرای اسهتا
نیروگبههبی ایرای نمومهبً او نهو سهی ث گهبوی هسه نذ و او
تعذاد کم ری سی ث ثخب و یب ثهرقآثهز اسه زبده مهزضهودا
میزای سویت مػرفز نیز نمومبً گبو استا ثر مجنبی گهزا ش
ضرکت توانیر د سبل  ،1395مػر سویت دیهزل ،نزهت و
گبو د نیروگبههبی دول ز کطو ث ترتیت 1199میییوی لی ر،
 3769میییوی لی ر و  76743میییوی م رم عت و د ثخهص
یػوغز ،ث ترتیت  3647میییوی لی ر 417 ،میییوی لی هر و
 47639میییوی م رم عت است []14ا ک د غذ مػر ههر
یک او سویتهب ثر میهزای دیاکسهیذ کهرثن تولیهذی مهر ر
استا ث نووه نو نیروگبه ،نمر کب کرد و ت نولو یههبی ثه
کب گرف ضهذه د آی د میهزای دیاکسهیذ کهرثن تولیهذی
ضبیبی توج استا ثر مجنبی ثر سز جبئزفهر و هم هب انص،
ثههب توج ه ث ه دادههههبی آمههب ی  1394ووا ت نیههرو ،میههزای
دیاکسیذ کرثن و سبیر آالینذههب ثرای تولیذ ثهرق د اسه بی
فب س دا ای نیروگبه سی ث ترکیجز و دیزل نراتو ثهب تولیهذ
نبی هبلع  71مگههبوات سههبنت انههر ی د سههبل د جههذول 7
آمذهانذ []79ا

مههواد معههذنز ثههر مجنههبی دو لغههت م جههت و منزههز و یههک
نیم سبنب د میبی ،جیوگیریکننهذه او ثبوتهبة نهو و ودی و
الی هبی محبفظ استا د تبلز ک ایهن مهواد د پنهثههبی
دیگر جبی یود ا ث مواد آلز مبننذ کیروفیث ثهرای تطه یث
نگذان مزدهنذا او عر دیگر ،فنبو ی سبیت نیز مزتوانهذ
نبمث تقسینثنذی پنثهب ثه تبلهت چنذالیه و الیهۀ نهبوک
ثبضههذا نمومههبً د ایههرای پنههثهههبی چنذالیهه ثههب فنههبو ی
تککریس بل و چنذکریس بل اس زبده مزضهونذا ثنهبثراین ،د
ثر سز میزای دیاکسیذ کرثن تولیذی ،ث مقبالت ویر توجه
ضذه است (جذول )6ا ثب توج ثه تغییهرات ت نولهو ی عهز
ومبی و د منبعق مخ یف ،میزای دیاکسهیذ کهرثن تولیهذی
د ثعضز تحقیقبت د جذول  6آمذه استا
ثب توج ث میزای تبثص د اس بی فب س ث میهزای 7711
کییووات سبنت ثر م رمرثع د سبل و ثب د نظر گهرف ن نمهر
 31سبل ثهرای مهذول نهذد  61گهر دیاکسهیذ کهرثن ثهر
کییووات سبنت کب کرد پنث د نظر گرف مزضودا د مهو د
پنث ،نو مواد اسه زبدهضهذه د سهبیت ،فنهبو ی سهبیت و
عول نمر مهو د توجه اسهت که میهزای دیاکسهیذ کهرثن
تولیذی د تبلت ثذثینبن ای د نظر گرف مهزضهودا امهب د

جذٍل  .6پضٍّشّإ اًجامشذُ در هحاعثٔ ه٘شاى دٕاکغ٘ذ کزتي تَل٘ذٕ در چزخٔ عوز عاهاًِّإ خَرش٘ذٕ
ه٘شاى دٕاکغ٘ذ
کزتي تَل٘ذٕ (گزم
تز ک٘لٍَات عاعت)
67-31
64/7
41/8
65/7
31/8
31/5
51/9
61/13
31/7-71/9

هٌطمٔ
هطالعِشذُ
اپن
امری ب
کره
چین
ا وپب
کره
چین
چین
سنگبپو

هزجع
[]75
[]76
[]4
[]5
[]77
[]4
[]78
[]5
[]6

عال

ه٘شاى تاتش (ک٘لٍَات

اًتشار

عاعت تز هتزهزتع در عال)

7111
7117
7114
7116
7114
7114
7116
7117
7118

1775
1811
1611
1311
1711
1311
1763
1611
1581

تاسدّٖ

طَل عوز

هذٍل

پزٍصُ

(درطذ)

(عال)

14/3
71
16
17
13/7
14/9
16
17/5
16/7-15/9

31
31
31
75
31
31
75
75
31

ًَع ًظة
سغ ومین
سغ ومین
سغ ومین
سغ ومین
سقف
سغ ومین
سغ ومین
سغ ومین
سقف

ًَع علَل
مونوکریس بل
مونوکریس بل
مونوکریس بل
مونوکریس بل
مول زکریس بل
مول زکریس بل
مول زکریس بل
مول زکریس بل
مول زکریس بل

جذٍل  .7ه٘شاى آالٌٗذٓ تَل٘ذٕ تزق شثکِ در اٗزاى []29
آالٌٗذٓ تَل٘ذٕ (گزم تز ک٘لٍَات

ه٘شاى تَل٘ذ

عاعت)

ًاخالض

هظزف دٗشل صًزاتَر
(ه٘لَ٘ى ل٘تز  /هتزهکعة در عال)

CO

NOx

(ه٘لَ٘ى ل٘تز /هتزهکعة در عال)

عال)

SO2

تزک٘ثٖ

(ه٘لَ٘ى ل٘تز/هتزهکعة در

CO2

(هگاٍات

هظزف در تَرت٘ي گاس ٍ ع٘کل

هظزف در تَرت٘ي تخار

عاعت)

دیزل

دیزل

گبو

1/3

1/7

4

497/4

71

7/14

831

4451

نزت
سزیذ
1

دیزل

گبو

1

1
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دیاکسیذ کرثن تولیذی د مػر سویت دیهزل ،ثه
میزای  7/76کییوگر دیاکسیذ کرثن ث اوای مػهر ههر
لی ر سویت دیزل تولیذ مزضود []31ا ثهب د نظهر گهرف ن
ا وش ترا تز  11/8کییووات سبنت ثرای هر لی ر سهویت
دیههزل ،میههزای آالینههذگز سههویت دیههزل  1/76کییههوگر
دیاکسیذ کرثن ثر کییووات سبنت ثرآو د مزضودا

میزای تأ یر لیمت ثب اس زبده او لیمهتههبی تبمهث انهر ی د
ترکی ثر سز ضذه استا
ثب توج ث د دس رس ثودی دیمبنذ م وسظ و م وسهظ
سبنت کب کرد د سبل میزای هزینۀ تمب ضذه و دیاکسهیذ
کرثن تولیذی د هر تبلت محبسج مزضهود (1جهذول )8ا
د جههذول  8میههزای مػههر انههر ی ،هزین ه و آالینههذگز
ث ترتیت ث واتهذ گیگهبوات سهبنت ،میییهوی یهبل و تهن
دیاکسیذ کرثن ثیبی ضذه استا میزای انهر ی مػهرفز د
سنب یوی اول تب سهو ثه ترتیهت  11/57 ،13/54و 11/57
تراواتسبنت عهز سهبل اسهتا ایهن کهبهص  77د غهذی
میزای انر ی مػرفز ( 7/97تراواتسهبنت عهز سهبل) ثه
کبهص میزای تولیذ دیاکسیذ کرثن نیز منجر ضهذه اسهتا
این کبهص ث میزای  8د غذ ( 357تن د سبل) د لیبس
میههبی سههنب یوی اول و دو و  16/6د غههذ ( 743تههن د
سبل) د لیبس ثهین سهنب یوی اول و سهو اسهتا میهزای
انر ی مو د نیبو و دیاکسیذکرثن تبغث او تولیذ ث ترتیهت
د ض ثهبی  4و  5نطبی داده ضهذه اسهتا میهزای هزینهۀ
انر ی ال ری ز د سنب یوهبی اول تب سو  ،ث ترتیت ،3/51
 7/57و  6/17هزا میییب د یبل استا ک د ض ث  6ا ائه
ضهذه اسههتا ایهن هزینه د سهنب یوی دو د مقبیسه ثههب
سنب یوی نخست  76/7د غذ ( 941میییب د یبل) کهبهص
و د مقبیسۀ سنب یوی اول و سو  74/4 ،د غذ ( 7/61هزا
میییب د یبل) افزایص ا نطبی مزدهذا امب همهین مقبیسه
د میبی سنب یوهبی چهب تب ضطن ثب ونذ مطبث تغییهرات
د مػر انر ی و تولیذ آالینذۀ دیاکسیذ کرثن و مجنهبی
لیمت کطو ترکی  ،کبهص  45و  38/4د غهذی لیمهت او
سنب یوی چهب ث پنجن و چهب ثه ضطهن ا ثه ترتیهت
نطبی مزدهذا

تزرعٖ عٌارَّٗإ هجْش تِ تزق

او  71هزا تیق چبه موجود د اس بی فهب س ،تعهذاد 37178
تیق تب سبل  ،1395ثرقدا ضذهانذا س سهنب یو ثهرای تحهول
د مػر انر ی چبههب د نظر گرف ه ضهذه اسهتا سهنب یوی
نخست :ضرایظ کنونز ادام یبثهذا سهنب یوی دو  :او چهبهههبی
دیزلز  51د غذ ثب اتػبل ث ضهج ثهرقدا ضهونذا سهنب یوی
سو  :او چبههبی دیزلز 75 ،د غذ ثهب اتػهبل ثه ضهج و 75
د غذ ثب اس زبده او پنثهبی یو ضیذی جذا او ضهج ثهرقدا
ضونذا سنب یوی چهب  ،پنجن و ضطن :ثب ت هرا سهنب یوی اول،
دو و سو ثب اس زبده او لیمهتههبی ا ائهۀ سهویت د کطهو
ترکی ث مقبیسۀ ن بی پردای مزضودا تعهذاد تیقه چهبه د
این ضص سنب یو د 1نطهبی داده ضهذه اسهتا د مجمهو  ،ثهب
اس زبده او س سنب یوی نخست ،تأ یر ونهذ فعیهز ،اسه زبده او
پنثههبی یو ضهیذی و گسه رش اسه زبده او ثهرق ضهج د
جبیگزینز پمپهبی دیزلز ثر سز ضذه استا ث همین دلیهث،
د سنب یوی دو  ،پوضص نیمز او چبههبی دیزلهز ثهبلزمبنهذه
د سغ اس بی ثر سهز ضهذه اسهتا د سهنب یوی سهو 75
د غذ او چبههبی دیزلز م ػهث ثه ثهرق ضهج و  75د غهذ
م ػث ث پنث فوتوول بییک د نظر گرف ضهذه اسهتا میهزای
اس زبده او پنث یو ضیذی و یب ثرق ضج ث نسجتههبی  51و
 75د غذ ثرای ثر سز ضذت تهأ یر آنهبسهتا د سهنب یوهبی
چهب تب ضطن همین نسجت اسه زبده ت هرا ضهذه اسهت ،امهب
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ه٘شاى هظزف اًزصٕ (تزاٍات عاعت)

شکل  .4ه٘شاى اًزصٕ هَرد ً٘اس تزإ پوپاص آب در عٌارَّٗإ هختلف

 سنب یوهبی چهب  ،پنجن و ضطن ث ترتیت مطبث ثب اول ،دو و سو هس نذ
3

3.712
4.098

1

4.455
5

شوارُ عٌارَٗ

2

4

2

3

0

1

آالٌٗذگٖ تَل٘ذٕ (ّشار تي دٕ اکغ٘ذ کزتي)

شکل  .5ه٘شاى دٕاکغ٘ذ کزٗي تَل٘ذٕ در عٌارَّٗإ هختلف

 سنب یوهبی چهب  ،پنجن و ضطن ث ترتیت مطبث ثب اول ،دو و سو هس نذ
6

29.90
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شوارُ عٌارَٗ
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0.00

ّشٌِٗ اًزصٕ (ّشار ه٘ل٘ارد رٗال)

شکل ّ .6شٌٗٔ اًزصٕ در ّز عٌارَٗ

ًت٘جِگ٘زٕ
ثب ثر سز ضص سنب یوی مغرحضذه ،سنب یوهبی اول و دو
ضرایظ مطهبثهز ا او نظهر میهزای مػهر انهر ی و تولیهذ
دیاکسیذ کرین نطبی دادهانذا تزبوت سه سهنب یوی دو و

س سنب یوی اول د میزای فروش انر ی ال ری ز ضج و
سویت فسهییز اسهتا د مقبیسهۀ سهنب یوی اول و سهو ،
افزایص لیمهت ( 74/4د غهذ) ثه دلیهث اسه زبده او ثهرق
یو ضیذی و کبهص تولیذ دیاکسیذ کرثن ( 16/6د غهذ)
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امری منغقز استا امب د مقبیسۀ سنب یوی اول و دو  ،ثه
غن آالینذهتر ثودی ههر کییهووات سهبنت ثهرق ضهج د
لیبس ثب هر کییووات سبنت سویت دیزل ،ثهبودهز ثیطه ر
پمپهبی ثرلز د لیبس ثب دیزلز ،ا ر یود ا نطبی مزدهذ
و ثب کبهص مػر انر ی هزین ( 76/7د غذ) و آالینهذگز
( 8د غذ) کم ری وجود یواهذ داضتا مقبیسهۀ سهنب یوی
دو و سههو افههزایص ضههذیذ هزین ه ا د مقبثههث کههبهص
آالینذگز نطبی مهزدههذا امهب د ایه و هزینه  ،فهبک و
ال ػبدی مر ر ،یب انۀ ای ػبظیبف ثه سهویت فسهییز و
ثرق ضج استا د غو ت نذ ای ػبظ یب ان ث سویت
دیزل و انهر ی ال ری هز و د غهو ت ای ػهبظ لیم هز
مطبث ثب کطو ترکی ث انهر ی ،د سهنب یوهبی چههب تهب
ضطن ،ثب د نظر گرف ن لیمت سویت دیهزل  17/4ثراثهر و
لیمت ثرق ضج س ثراثر لیمت ایرای ،مطهبهذه مهزضهود
ک گزینۀ اس زبده او پمهپههبی دیهزل او غهرفۀ ال ػهبدی
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یب مزضودا د ایهن سه سهنب یو ،اولویهت ال ػهبدی د
غر هزینۀ انر ی ،اث ذا ثب اس زبده او پمپهبی م ػهث ثه
ضج ثهرق و سهپس اسه زبده او ثهرق فوتوول بییهک اسهت
( 11/8د غذ افزایص لیمت)ا ثنبثراین ،کست ن یجۀ غهرفۀ
ال ػبدی ثرق ضج د لیبس ثب سویت دیزل و پنهثههبی
یو ضیذی ثب تعرفهۀ لیمهت کطهو ترکیه منغقهز اسهتا
ثر سز و اس زبده او تعرفهۀ سهویت کطهو ترکیه نه ثه
معنبی پیطنهبد یک لیمت منبست ثی ث منظو ثر سز و
تسبسیتسنجز تأ یر تعرفه انجهب ضهذه اسهتا اه تهث
ثهین هذایت توسع مػر انر ی ثهب تخػهیع یب انه ثه
غو ت غحی استا این تخػیع یب ان مزتوانهذ مطهمول
تعرفۀ فروش سویت و همچنین پنثهب و تجهیزات جهبنجز
ثبضذا ث نووه ،د ای ػبظ تعرفهۀ فهروش ،میهزای تهأ یر و
نقص ثخهصههبی مخ یهف ضهبمث تولیذکننهذگبی ،مػهر
کننذگبی و واسغ هبی فروش مو د توج استا
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مػر انر ی

هزین

آالینذگز

4178

866171

1983

5811

1749514

7867

4971

1157819

7473
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7598161

1983

1

5811

3748547

7867

1

4971

3173477

7473

897

3744947

897

1

53

1

1

1

4755

1

1

4755

1

1736

11567

1

3744947

1736

11566

مػر انر ی

1

53

4755

7477

13539

هزین

1

4755

1736

11567

آالینذگز

9511

1371173

1736

11566

6173874

9511

مػر انر ی

7647111

7477

13539

7571587

1371173 45971811 77986671 77986471

هزین

آالینذگز

مػر انر ی

3518171
48568861 76735717 79914819

هزین

3717

سنب یوی ضطن

4198

سنب یوی پنجن

4455

سنب یوی چهب

3717

سنب یوی سو

4198

سنب یوی دو

4455

سنب یوی اول

71111
71111
71111
71111
71111
71111
آالینذگز

سنب یوی اول
سنب یوی دو
سنب یوی سو
سنب یوی چهب
سنب یوی پنجن
سنب یوی ضطن

تعذاد چاُّإ تزقدار
هتظل تِ شثکِ
37178
53564
45346
37178
53564
45346

تعذاد چاُّإ تزقدار
هغتمل اس شثکِ
1
1
8718
1
1
8718

تعذاد چاُّا تا هَتَر پوپ
دٗشلٖ
37877
16436
16436
37877
16436
16436

هجوَع چاُّإ هَجَد
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