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مقدمه

انرژي از جمله عواملي است كه در اكثر فعاليتهاي اقتصادي مورد استفاده قرار ميگيرد .امنيت
ملي اكثر كشورها در گرو دسترسي مطمئن به انرژي است .از اين رو ،آينده توليد و مصرف
حاملهاي انرژي و كاربرد بهينه آنها از اهميتي خاص برخوردار است .بخش اعظم انرژي مصرفي
در ايران ،از سوختهاي فسيلي و نفت و گاز ( %33/4در سال  )6431تامين ميشود .با توجه به
محدوديتهاي افزايش توليد نفتخام و گازطبيعي ،رشد فزاينده مصرف فرآوردههاي نفتي و گاز،
وابستگي اقتصاد و بودجه عمومي به درآمدهاي فروش نفت خام و مالكيت نسلهاي آينده بر
منابع طبيعي ،لزوم بهينه سازي در بخشهاي عرضه و تقاضاي نفت و گاز كشور ،واقعيتي
انكارناپذير است [.]6
افزايش دماي زمين در دهههاي اخير باعث بروز مشكالت پيشبيني نشده در زندگي انسانها
شده است كه از جمله ميتوان به وقوع سيالبها ،طوفانهاي شديد ،ذوب شدن يخهاي قطبي،
باال آمدن آب درياها و اقيانوسها و به دنبال آن ،به زير آب رفتن قسمتي از خشكيها ،فرسايش
مناطق ساحلي ،كوچ اجباري انسانها و حتي تشديد بيماريها اشاره كرد .يكي از مهمترين عوامل
گرم شدن زمين ،انتشار گازهاي گلخانهاي در جو بر اثر فعاليتهاي بشر است .مجموعه مسايل و
مشكالت يادشده باعث شده است كه مقابله با آثار مخرب فعاليتهاي انسان در محيط زيست ،از
دغدغههاي مهم جهاني به شمار آيد ،به نحوي كه يافتن راهكارهايي براي كاهش يا رفع اين
خسارتها ،بخش مهمي از گفتوگوهاي دولتها را تشكيل ميدهد .نقطه عطف اين گفتوگوها،
كنوانسيون تغييرات آب و هوا با نام «كنوانسيون ساختاري [سازمان] ملل متحد در باره تغييرات
آب و هوا» در سال  6330بود كه به عنوان منشور همكاري جامعه بينالملل براي مقابله با
تغييرات آب و هوايي ،به تصويب قريب به اتفاق كشورهاي جهان رسيد .در اين زمينه،
معاهدههايي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي وجود دارد كه از جمله ميتوان به پيمان
كيوتو اشاره نمود .اين معاهده ،كشورهاي صنعتي را متعهد مينمايد كه ميزان انتشار گازهاي
گلخانهاي خود را تا  ،0160در مقايسه با  2/0 ،6331درصد كاهش دهند .ايران نيز از سال 6331
به عضويت اين كنوانسيون درآمده است [.]0
با توجه به موارد مذكور ،تحقيق حاضر با در نظر گرفتن اهداف مختلف به منظور حفظ امنيت
سياسي و امنيت انرژي ،حفظ منافع اقتصادي و كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي ،به طراحي مدل
رياضي مناسب براي تخصيص بهينه نفت و گاز كشور پرداخته است.
تا كنون مدلهاي رياضي زيادي براي تخصيص بهينه منابع انرژي ارائـه شـده اسـت .برخـي
مدلهاي موجود انرژي ،مانند مسيج (مدل آلترناتيوهاي سيستمهاي عرضه انرژي و اثـرات كلـي
زيست محيطي آنها) و تايمز ،به بهينهسازي سيستم انرژي ميپردازند .اكثـر ايـن مـدلهـا داراي

ارائه يك مدل برنامهريزي خطي چندهدفه ...

فرضياتي هستند كه استفاده از آنها را براي ايران با مشكل مواجه ميكند .به عنوان مثال ،در مدل
تايمز در رابطه با همه كاالها فرض بازار رقابتي كامل در نظر گرفته شده است و قيمت ،محصول
ايجاد تعادل در بازارهاي جزئي است .البته در مدل تايمز اشاره شده است در شرايطي كـه فـرض
فوق صدق نميكند ،با استفاده از محدوديتهاي اضافي ميتوان اين مشـكل را مرتفـع نمـود .بـا
توجه به اينكه تقريباً تمام حاملهاي انرژي در ايران را دولت عرضه مي كند و فرض بازار تعـادلي
در مورد آنها صدق نميكند ،محدوديتهاي بسياري را بايد به مدل اضـافه نمـود .بـدين ترتيـب،
محدوديتهاي فوق به قدري زياد خواهد شد كه شايد ساختار مدل را تحـت تـاثير قـرار دهـد .از
جمله موارد ديگري كه استفاده از اين مدلها را در ايران با مشكل مواجـه خواهـد سـاخت ،نيـاز
به وروديهاي متنوع و فراوان است كه متاسفانه دادههايي با اين جزئيات در ايران وجود ندارد .از
اين رو ،در اغلب موارد به ناچار بايد از دادههاي تخميني اسـتفاده كـرد .بـا توجـه بـه اينكـه كـه
تعداد اين گونه دادهها به قـدري زيـاد اسـت كـه نهايتـاً اعتبـار دادههـاي ورودي دچـار مشـكل
مي شود و نميتوان به نتايج مدل اطمينـان كـافي داشـت ،بـه نظـر مـيرسـد بـراي اسـتفاده از
مدلهاي انرژي بايد ابتدا نيازمنديهاي دادههاي مـدل تهيـه شـود ،طـي چنـد سـال اقـدام بـه
جمعآوري دادههاي فوق شود و سپس از مدل استفاده شود .بنابراين ،استفاده از مدلهاي انـرژي،
مستلزم داشتن زيرساختهايي نظير دادههاي آماري است [.]62
محققين با استفاده از تكنيكهاي تحقيق در عمليات نيز به تخصيص بهينه منابع انرژي در
بخشهاي مختلف مصرف پرداختهاند .مژر و همكاران ( )6333مدل تخصيص منابع انرژي به
مصرفكنندگان نهايي در بخش خانگي لبنان را با استفاده از برنامهريزي آرماني چندهدفه توسعه
دادند [ .]06اگراوال و سينف )0116( ،مدل انرژي پخت و پز در خانوارهاي هندي را با استفاده از
برنامهريزي چندهدفه فازي فرمولبندي كردند [ .]01برگر و آنتونز ( )0114مدل برنامهريزي
اقتصادي انرژي را با استفاده از تصميمگيري چندهدفه فازي فرمولبندي كردند [ .]66صادقي و
حسيني ( )0111مدل برنامهريزي عرضه انرژي در ايران را با استفاده از برنامهريزي خطي فازي
توسعه دادند [ .]63شاهحسيني ( )6433تخصيص گاز طبيعي به حوزههاي مختلف مصرف شامل
خانگي -تجاري و عمومي ،صنعتي ،نيروگاهي ،صادرات و تزريق گاز به مخازن نفتي را مورد
مطالعه قرار داد [ .]4محقر و همكاران ( )6433با شناسايي شاخصهاي مهم اولويتبندي مصرف
گاز و تعيين وزن نسبي آنها و با استفاده از روش تصميمگيري چندشاخصه تاپسيس 6به
اولويتبندي تخصيص گاز به بخشهاي مختلف مصرف پرداختند و سپس با بهرهگيري از روش
برنامهريزي آرماني ،سهم بهينه بخشهاي مختلف مصرف را مشخص كردند [.]3

1.Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution
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در تحقيق حاضر با استفاده از تكنيكهاي تحقيق در عمليات و با در نظر گرفتن منافع امنيتي،
اقتصادي و زيست محيطي ،مدل رياضي تخصيص بهينه نفت و گاز طبيعي به بخشهاي مختلف
طراحي شده است .در بخش  ،0سيستم مرجع انرژي و در بخش  ،4مدل رياضي تخصيص نفت و
گاز طبيعي به بخشهاي مختلف ارائه شده است .در بخش  ،3مدل رياضي پيشنهادي حل و
نتايج آن تجزيه و تحليل شده است .در بخش  ،2نتيجهگيري و پيشنهادها ارائه شده است.
سيستم مرجع انرژی

شكل  6سيستم مرجع انرژي كشور را نشان ميدهد.

شكل  .6سيستم مرجع انرژي

همانگونه كه مالحظه ميشود ،انرژي اوليه ،شامل نفت خام ،گاز طبيعي غني و ساير موارد
(برق آبي و بادي ،سوختهاي سنتي و  )...ميباشد .انرژي كه در داخل كشور به سيستم عرضه
دارد ميشود ،پس از تصفيه و فرآورش به حاملهاي انرژي تبديل ميگردد تا به انرژي ثانويه يا
نهايي تبديل شود .بخشهاي مصرفكننده نهايي ،شامل خانگي -تجاري ،صنعت ،حمل و نقل و
كشاورزي ميباشند .نيروگاهها نيز از حاملهاي انرژي مختلف براي توليد برق استفاده ميكنند.
نفت خام استخراج شده از مخازن نفتي را ميتوان به صورت خام صادر كرد و يا پس از ارسال
به پااليشگاههاي نفت و تبديل آن به فرآوردههاي نفتي به بخشهاي مختلف مصرف تخصيص
داد .همچنين ميتوان فرآوردههاي نفتي را صادر و يا براي توليد برق به نيروگاههاي حرارتي
ارسال نمود .در صورت نياز ،واردات فرآوردههاي نفتي نيز انجام ميشود.
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گاز غني پس از ارسال به پااليشگاههاي گاز به گاز سبك تبديل ميشود .گاز سبك را
ميتوان به بخشهاي مختلف مصرف تخصيص داد .همچنين ميتوان بخشي از گاز سبك را به
صادرات تخصيص داد و يا براي ازدياد برداشت نفت خام ،به مخازن نفت تزريق نمود.
ساير انرژيها شامل سوختهاي سنتي مورد استفاده در روستاها در بخش خانگي -تجاري و
انرژيهاي تجديدپذير براي توليد برق در نيروگاهها ميباشد.
برق توليد شده توسط نيروگاههاي حرارتي و تجديدپذير را ميتوان به بخشهاي مختلف
مصرف تخصيص داد .همچنين ميتوان ميزان مشخصي از برق را صادر نمود.
مدل رياضی تخصيص نفت و گاز طبيعی

در اين بخش ،با توجه به سيستم مرجع انرژي ،مدل رياضي تخصيص نفت و گاز طبيعـي بـه
بخشهاي مختلف مصرف طراحي ميشود .متغيرها ،پارامترها ،تابع هدف و محدوديتهاي مـدل
مذكور به شرح زير ميباشند:
متغيرهای مدل

)  : xco (Tميزان نفت خام كه در سال  Tبه فرآوردههاي نفتي تبديل ميشود( .ميليون بشكه)
)  : Ec (Tميزان صادرات نفت خام در سال ( Tميليون بشكه)
)  : Eo (Tميزان صادرات فرآوردههاي نفتي در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : Eb (Tميزان صادرات بنزين در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : I o (Tميزان واردات فرآوردههاي نفتي (به غير از بنزين) در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت
خام)
)  : I b (Tميزان واردات بنزين در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : xor (Tميزان فرآوردههاي نفتي تخصيص داده شده به بخش خانگي -تجاري در سال T
(ميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : xoi (Tميزان فرآوردههاي نفتي تخصيص داده شده به بخش صنعت در سال ( Tميليون
بشكه معادل نفت خام)
)  : xot (Tميزان فرآوردههاي نفتي تخصيص داده شده به بخش حمل و نقل در سال ( Tميليون
بشكه معادل نفت خام)
)  : xoa (Tميزان فرآوردههاي نفتي تخصيص داده شده به بخش كشاورزي در سال ( Tميليون
بشكه معادل نفت خام)
)  : xop (Tميزان فرآوردههاي نفتي تخصيص داده شده به نيروگاهها در سال ( Tميليون بشكه
معادل نفت خام)
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)  : x gn (Tميزان گاز سبك تزريقي به مخازن نفت در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : E g (Tميزان صادرات گاز طبيعي در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : I g (Tميزان واردات گاز طبيعي در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : x gr (Tميزان گاز طبيعي تخصيص داده شده به بخش خانگي -تجاري در سال ( Tميليون
بشكه معادل نفت خام)
)  : x gi (Tميزان گاز طبيعي تخصيص داده شده به بخش صنعت در سال ( Tميليون بشكه
معادل نفت خام)
)  : x gt (Tميزان گاز طبيعي تخصيص داده شده به بخش حمل و نقل در سال ( Tميليون بشكه
معادل نفت خام)
)  : x gp (Tميزان گاز طبيعي تخصيص داده شده به نيروگاهها در سال ( Tميليون بشكه معادل
نفت خام)
)  : Ee (Tميزان صادرات برق در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : I e (Tميزان واردات برق در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : xer (Tميزان برق تخصيص داده شده به بخش خانگي -تجاري در سال ( Tميليون بشكه
معادل نفت خام)
)  : xei (Tميزان برق تخصيص داده شده به بخش صنعت در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت
خام)
)  : xet (Tميزان برق تخصيص داده شده به بخش حمل و نقل در سال ( Tميليون بشكه معادل
نفت خام)
)  : xea (Tميزان برق تخصيص داده شده به بخش كشاورزي در سال ( Tميليون بشكه معادل
نفت خام)
تعريف انديسها و حروف

 : rبخش خانگي -تجاري
 : tبخش حمل و نقل
 : pنيروگاهها
 : oفرآوردههاي نفتي
 : Eصادرات
 : eبرق
 : gگاز سبك

 : iبخش صنعت
 : aبخش كشاورزي
 : cنفت خام
 : bبنزين
 : Iواردات
 : Rگاز غني
 : nتزريق به مخازن نفت
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 : Tزمان (سال)
 : hيارانه

 : Pقيمت
 : mانتشار گازهاي گلخانهاي
 : zه دف

 : Dتقاضا
 := sساير انرژيها (برق آبي و بادي ،سوختهاي سنتي)
 : Uحد باال
 : fراندمان
 : wتلفات

پارامترهای مدل

)  : c(Tميزان توليد نفت خام در سال ( Tميليون بشكه)
)  : o(Tميزان توليد فرآوردههاي نفتي در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : R(Tميزان توليد گاز طبيعي غني در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : g (Tميزان توليد گاز طبيعي سبك در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : e1(Tميزان توليد برق در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : e(Tميزان برق پس از كسر تلفات انتقال و توزيع در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : Dr (Tميزان تقاضاي انرژي بخش خانگي -تجاري در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت
خام)
)  : Di (Tميزان تقاضاي انرژي بخش صنعت در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : Dt (Tميزان تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : Da (Tميزان تقاضاي انرژي بخش كشاورزي در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : D p (Tميزان تقاضاي انرژي نيروگاهها در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : Dor (Tميزان تقاضاي فرآوردههاي نفتي بخش خانگي -تجاري در سال ( Tميليون بشكه
معادل نفت خام)
)  : Doi (Tميزان تقاضاي فرآوردههاي نفتي بخش صنعت در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت
خام)
)  : Dot (Tميزان تقاضاي فرآوردههاي نفتي بخش حمل و نقل در سال ( Tميليون بشكه معادل
نفت خام)
)  : Doa (Tميزان تقاضاي فرآوردههاي نفتي بخش كشاورزي در سال ( Tميليون بشكه معادل
نفت خام)
)  : D gr (Tميزان تقاضاي گاز طبيعي بخش خانگي -تجاري در سال ( Tميليون بشكه معادل
نفت خام)
)  : Dgi (Tميزان تقاضاي گاز طبيعي بخش صنعت در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
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)  : Dgt (Tميزان تقاضاي گاز طبيعي بخش حمل و نقل در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت
خام)
)  : D gp (Tميزان تقاضاي گاز طبيعي نيروگاهها در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : Der (Tميزان تقاضاي برق بخش خانگي -تجاري در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت
خام)
)  : Dei (Tميزان تقاضاي برق بخش صنعت در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : Det (Tميزان تقاضاي برق بخش حمل و نقل در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : Dea (Tميزان تقاضاي برق بخش كشاورزي در سال ( Tميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : f o (Tراندمان پااليشگاههاي نفت در سال ( Tدرصد)
)  : f g (Tراندمان پااليشگاههاي گاز در سال ( Tدرصد)
)  : f p (Tراندمان نيروگاهها در سال ( Tدرصد)
)  : w(Tتلفات انتقال و توزيع برق در سال ( Tدرصد)
)  : ho (Tيارانه فرآوردههاي نفتي در سال ( Tدرصد)
)  : hg (Tيارانه گاز در سال ( Tدرصد)
)  : he (Tيارانه برق در سال ( Tدرصد)

)  : pc (Tقيمت واقعي نفت خام در سال ( Tدالر در بشكه)
)  : p g (Tقيمت واقعي گاز طبيعي در سال ( Tدالر در بشكه معادل نفت خام)
)  : pb (Tقيمت واقعي بنزين در سال ( Tدالر در بشكه معادل نفت خام)
)  : po (Tقيمت واقعي ساير فرآوردههاي نفتي در سال ( Tدالر در بشكه معادل نفت خام)
)  : pe (Tقيمت واقعي برق در سال ( Tدالر در بشكه معادل نفت خام)
 : morمتوسط انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از مصرف فرآوردههاي نفتي در بخش خانگي-
تجاري (ميليون تن معادل دياكسيدكربن به ميليون بشكه معادل نفت خام)
 : m grمتوسط انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از مصرف گاز در بخش خانگي -تجاري (ميليون
تن معادل دياكسيدكربن به ميليون بشكه معادل نفت خام)
 : msrمتوسط انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از مصرف سوختهاي سنتي در بخش خانگي-
تجاري (ميليون تن معادل دياكسيدكربن به ميليون بشكه معادل نفت خام)
 : moiمتوسط انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از مصرف فرآوردههاي نفتي در بخش صنعت
(ميليون تن معادل دياكسيدكربن به ميليون بشكه معادل نفت خام)

ارائه يك مدل برنامهريزي خطي چندهدفه ...

 : mgiمتوسط انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از مصرف گاز طبيعي در بخش صنعت (ميليون
تن معادل دياكسيدكربن به ميليون بشكه معادل نفت خام)
 : motمتوسط انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از مصرف فرآوردههاي نفتي در بخش حمل و
نقل (ميليون تن معادل دياكسيدكربن به ميليون بشكه معادل نفت خام)
 : mgtمتوسط انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از مصرف گاز طبيعي در بخش حمل و نقل
(ميليون تن معادل دياكسيدكربن به ميليون بشكه معادل نفت خام)
 : moaمتوسط انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از مصرف فرآوردههاي نفتي در بخش كشاورزي
(ميليون تن معادل دياكسيدكربن به ميليون بشكه معادل نفت خام)
 : m gaميزان انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از مصرف گاز طبيعي در بخش كشاورزي (ميليون
تن معادل دياكسيدكربن به ميليون بشكه معادل نفت خام)
 : m opمتوسط انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از مصرف فرآوردههاي نفتي در نيروگاهها
(ميليون تن معادل دياكسيدكربن به ميليون بشكه معادل نفت خام)
 : m gpميزان انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از مصرف گاز طبيعي در نيروگاهها (ميليون تن
معادل دياكسيدكربن به ميليون بشكه معادل نفت خام)
)  : U sr (Tحد باالي مصرف سوختهاي سنتي در بخش خانگي -تجاري در سال ( Tميليون
بشكه معادل نفت خام)
)  : U gt (Tحد باالي مصرف گاز طبيعي در بخش حمل و نقل در سال ( Tميليون بشكه معادل
نفت خام)
)  : zb (Tضريب استحصال بنزين از پااليشگاههاي نفت كشور در سال ( Tدرصد)
)  : pbt (Tميزان استفاده از بنزين در بخش حمل و نقل در سال ( Tدرصد)
)  : psp (Tميزان تامين برق با انرژيهاي تجديدپذير در سال ( Tدرصد)

توابع هدف

توابع هدف با رويكردهاي سياسي ،اقتصادي و زيست محيطي به شرح زير ميباشند:
تابع هدف با رويکرد سياسی

براي حفظ امنيت سياسي و امنيت انرژي كشور ،ميزان واردات بايد حداقل شود .قابل ذكر
است كه در مدل پيشنهادي ،واردات و صادرات سوآپ ،با فرض تساوي واردات و صادرات ،لحاظ
نشده است .لذا تابع هدف اول ،كمينه سازي مجموع واردات فرآوردههاي نفتي ،گاز طبيعي و برق
را مورد توجه قرار داده است .همچنين با توجه به اينكه بنزين ،سوخت اصلي مصرفي در بخش
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حمل و نقل است و تقاضاي بااليي دارد ،با در نظر گرفتن ضريب استحصال آن در
پااليشگاههاي نفت كشور ،جدا از ساير فرآوردههاي نفتي در نظر گرفته شده است.
) Min z1(T )  I o (T )  I b (T )  I g (T )  I e (T

()6
تابع هدف با رويکرد اقتصادی

اين تابع هدف با توجه به ارزش هر بشكه نفت خام ،يارانه تخصيص داده شده به حامـلهـاي
انرژي (نفت ،گاز و برق) ،صادرات ،واردات و مصارف حاملهاي انـرژي در بخـشهـاي مختلـف،
حداكثر منافع اقتصادي را در نظر ميگيرد .هدف در اينجا ،حداكثرسازي منافع اقتصاديــ شـامل
ارزش مجموع صادرات نفت خام ،فرآوردههاي نفتي ،گاز طبيعي و برق پس از كسر ارزش مجموع
واردات فرآوردههاي نفتي ،گاز طبيعي و برق و همچنين كسر ارزش يارانه تخصيص داده شده بـه
بخشهاي مختلف است.
()0
) Max z2 (T )  Pc (T )  E c (T )  Po (T )( Eo (T )  I o (T )  ho (T )( xor (T )  xot (T
))  xoi (T )  xoa (T )  xop (T ))  Pb (T )( Eb (T )  I b (T )  ho (T )( xbt (T

))  Pg (T )( E g (T )  I g (T )  hg (T )( x gr (T )  x gt (T )  x gi (T )  x gp (T
))  Pe (T )( Ee (T )  I e (T )  he (T )( xer (T )  xet (T )  xei (T )  xea (T

تابع هدف با رويکرد زيست محيطی

با افزايش ميزان گازهاي گلخانهاي ،متوسط دما رو به افزايش است كه اين امر بر محيط
زيست تاثير خواهد گذاشت ،زيرا گازهاي گلخانهاي ،حرارت متصاعد شده از زمين را جذب
ميكنند و اصطالحاً به تله مياندازند .برخي گازهاي گلخانهاي ،نظير دياكسيدكربن ،محصول
احتراق سوختهاي هيدروكربني و فعاليت جامعه بشري هستند و برخي ديگر ،مانند گازهاي
تركيبات فلور ،منحصراً از فعاليتهاي بشري توليد ميشوند .متان از ديگر گازهايي است كه بر
دماي محيط اثر ميگذارد و در زمره گازهاي گلخانهاي به شمار ميآيد .متان در طي فرايند توليد
زغال سنگ ،نفت و گاز آزاد مي شود .متان از منابعي نظير فضوالت حيواني و دورريز كشاورزي
نيز منتشر ميگردد و در اثر پوسيدن زبالههاي ارگانيك نيز در فضا پراكنده ميگردد .از ديگر
گازهاي گلخانهاي ميتوان به اكسيد نيتروژنـ كه از فعاليت بخشهاي حمل و نقل ،كشاورزي و
صنعتي آزاد ميگرددـ اشاره كرد [ .]1با مصرف هر يك از حاملهاي انرژي ـ شامل فرآوردههاي
نفتي(ضريب انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از مصرف فرآوردههاي نفتي در بخشهاي مختلف،
با توجه به ضريب انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از مصرف هر فرآورده نفتي و ميانگين درصد
مصرف آن طي  2سال اخير محاسبه شده است ،).گاز و سوختهاي سنتي در بخشهاي مختلف

ارائه يك مدل برنامهريزي خطي چندهدفه ...

مقدار مشخصي از گازهاي گلخانهاي (شامل دياكسيدكربن ،متان ،و اكسيد نيتروژن) انتشار
مييابد .ضريب انتشار گازهاي گلخانهاي در تابع زير ،معادل دياكسيدكربن است كه با در نظر
گرفتن مقدار انتشار دياكسيدكربن و معادل دياكسيدكربن براي متان و اكسيد نيتروژن محاسبه
شده است .لذا اين تابع هدف ،كمينه سازي مجموع ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي حاصل از
مصرف حاملهاي مختلف انرژي در بخشهاي مختلف را مورد توجه قرار داده است.
()4

Min z3 (T )  mor xor (T )  mgr xgr (T )  msr xsr (T )  moi xoi (T ) 
) mgi xgi (T )  mot xot (T )  mgt xgt (T )  moa xoa (T )  mop xop (T )  mgp xgp (T

محدوديتهای مدل

محدوديتهاي مدل به شرح زير ميباشد:
محدوديتهای تعادل

شامل محدوديتهاي تعادل نفت ،گاز طبيعي و برق ميباشد.
محدوديتهای تعادل نفت

نفت خام توليد شده از مخازن نفتي را ميتوان صادر و يا به فرآوردههاي نفتي تبديل كرد.
) c(T )  Ec (T )  xco (T

()3

همچنين نفت خام ارسالي به پااليشگاههاي نفت كشور ،با توجه به راندمان آنها ،به مقدار
مشخصي از فرآوردههاي نفتي تبديل ميشود.
) o(T )  xco (T )  f o (T

()2

مجموع فرآوردههاي نفتي توليدشده در داخل كشور و واردات ،برابر با فرآوردههاي نفتي تخصيص
داده شده به واردات و به بخشهاي مختلف است.
()1

) o(T )  I o (T )  I b (T )  Eo (T )  xor (T )  xoi (T )  xot (T )  xoa (T )  xop (T

همچنين در بخش حمل و نقل ،محدوديت زير براي استفاده از بنزين مورد توجه قرار گرفته
است .با توجه به ضريب استحصال بنزين در پااليشگاههاي نفت كشور و ميزان استفاده از بنزين
در بخش حمل و نقل در هر سال ،در صورت نياز ،واردات بنزين انجام ميشود .بنابراين ،ميزان
بنزين مصرفي در بخش حمل و نقل ـ كه درصدي مشخص از كل انرژي مصرفي در اين بخش
ميباشد ـ برابر با مقدار بنزين توليدشده در پااليشگاههاي نفت كشور ـ كه درصد مشخصي از
كل فرآوردههاي نفتي توليد شده در پااليشگاههاي نفت كشور است ـ به اضافه واردات بنزين
ميباشد و در صورت توليد مازاد بر تقاضا ،صادارت بنزين انجام ميشود.
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) xot (T )  pbt (T )  o(T )  zb (T )  I b (T )  Eb (T

()1

) xbt (T )  o(T )  zb (T

محدوديتهای تعادل گاز طبيعی

گاز غني توليد شده از مخازن گازي پس از ارسال به پااليشگاههاي گاز ،با توجه به راندمان
آنها ،به مقدار مشخصي از گاز سبك تبديل ميشود.
) g (T )  R(T )  f g (T

()3

مجموع گاز سبك توليد شده در داخل كشور و واردات ،برابر با گاز طبيعي تخصيص داده شده
به صادرات و به بخشهاي مختلف است.
()3

) g (T )  I g (T )  E g (T )  x gn (T )  x gr (T )  x gi (T )  x gt (T )  x gp (T

محدوديتهای تعادل برق

ميزان حاملهاي انرژي (گاز طبيعي و فرآوردههاي نفتي) ارسالي به نيروگاههاي حرارتي
كشور ،با توجه به راندمان آنها و تلفات انتقال و توزيع ،به مقدار مشخصي برق تبديل ميشود.
برق توليد شده در نيروگاههاي حرارتي ،بادي و آبي ،به بخشهاي مختلف تخصيص مييابد.
بنابراين ،مجموع برق توليد شده در نيروگاههاي تجديدپذير و نيروگاههاي حرارتي ،برابر با كل
برق موجود براي تخصيص به بخشهاي مختلف ميباشد.
()61

) sp(T )  ( xop (T )  x gp (T ))  f e (T )  e1(T

با توجه به اينكه بر اساس برنامههاي استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در نيروگاهها ،بخش
مشخصي از برق از طريق انرژيهاي تجديدپذير تامين ميشود ،محدوديت زير نيز اعمال شده
است.
()66

) sp(T )  e1(T )  Psp (T

برق توليدشده در نيروگاهها به بخشهاي مختلف مصرف تخصيص داده ميشود .با توجه به
تلفات انتقال و توزيع ،محدوديت زير نيز در نظر گرفته شده است.
()60

) e(T )  e1(T )  w(T

همچنين مجموع برق توليدشده در داخل كشور (پس از كسر تلفات انتقال و توزيع) و واردات،
برابر با ميزان برق تخصيص داده شده به صادرات و بخشهاي مختلف است.
()64

) e(T )  I e (T )  Ee (T )  xer (T )  xei (T )  xet (T )  xea (T

ارائه يك مدل برنامهريزي خطي چندهدفه ...

محدوديتهای تقاضا

محدوديتهاي تقاضا شامل محدوديت مصرف كل انرژي بخشهاي مختلف و همچنين
محدوديت تقاضاي حاملهاي مختلف انرژي ـ شامل فرآوردههاي نفتي ،گاز ،برق و ساير
انرژيها ـ در بخشهاي مختلف است.
محدوديتهای تقاضای بخش خانگی -تجاری

مجموع فرآوردههاي نفتي ،گاز طبيعي ،برق و سوختهاي سنتي تخصيص داده شده به بخش
خانگي -تجاري ،بزرگتر يا مساوي با تقاضاي كل انرژي در اين بخش ميباشد .همچنين
تقاضاي اين بخش براي فرآوردههاي نفتي ،گاز و برق ،جداگانه مورد توجه قرار گرفته است.
()63

) sr (T )  xor (T )  x gr (T )  xer (T )  Dr (T
) xor (T )  Dor (T
) x gr (T )  Dgr (T
) xer (T )  Der (T

محدوديتهای تقاضای بخش صنعت

مشابه با بخش خانگي -تجاري ،محدوديتهاي تقاضاي بخش صنعت به شرح زير ميباشد.
()62

) xoi (T )  x gi (T )  xer (T )  Di (T
) xoi (T )  Doi (T
) x gi (T )  Dgi (T
) xei (T )  Dei (T

محدوديتهای تقاضای بخش حمل و نقل

مجموع فرآوردههاي نفتي ،گاز طبيعي و برق تخصيص داده شده به بخش حمل و نقل،
بزرگتر يا مساوي با تقاضاي كل انرژي در اين بخش ميباشد .همچنين تقاضاي فرآوردههاي
نفتي در اين بخش ،جداگانه مورد توجه قرار گرفته است .در خصوص تقاضاي گاز طبيعي و برق
در بخش حمل و نقل ،با توجه به محدود بودن توسعه زيرساختهاي استفاده از گاز طبيعي فشرده
شده (سيانجي) و برق ،محدوديتهاي مربوط به حدود باال و پايين در نظر گرفته شده است.
()61

) xot (T )  x gt (T )  xet (T )  Dt (T
) xot (T )  Dot (T
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محدوديتهای تقاضای بخش کشاورزی

مجموع فرآوردههاي نفتي و برق تخصيص داده شده به بخش كشاورزي ،بزرگتر يا مساوي با
تقاضاي كل انرژي در اين بخش ميباشد .همچنين تقاضاي فرآوردههاي نفتي و برق در اين
بخش ،جداگانه مورد توجه قرار گرفته است.
()61

) xoa (T )  xea (T )  Da (T
) xoa (T )  Doa (T
) xea (T )  Dea (T

محدوديتهای تقاضای نيروگاهها

مجموع فرآوردههاي نفتي و گاز طبيعي تخصيص داده شده به نيروگاههاي حرارتي ،بزرگتر يا
مساوي با تقاضاي كل انرژي در اين بخش ميباشد .همچنين با توجه به اينكه در نيروگاههاي
حرارتي ،استفاده از گاز طبيعي بر فرآوردههاي نفتي ارجحيت دارد و اين دو قابل جايگزيني با
يكديگر هستند ،تقاضاي گاز در اين بخش ،جداگانه مورد توجه قرار گرفته است.
()63

) xop (T )  x gp (T )  D p (T
) x gp (T )  Dgp (T

محدوديتهای تقاضای گاز برای تزريق به مخازن نفت

با گذشت بيش از صد سال از آغاز فعاليت صنعت نفت در ايران ،اغلب ميادين نفتي ،به
خصوص ميادين بزرگ در مناطق خشك كشور ،در نيمه عمر خود قرار دارند .از اين رو ،براي
حفظ توان توليد ،از روشهاي ازدياد برداشت استفاده ميشود .بر اساس مطالعات انجام شده در
اين زمينه ،تزريق گاز ،مناسبترين روش براي ازدياد برداشت از مخازن نفت در مناطق خشك
ايران تشخيص داده شده است .بنابراين ،ميزان گاز تخصيص داده شده براي تزريق به مخازن
نفت ،بزرگتر مساوي با مقدار تقاضاي مشخص شده توسط متخصصين ميباشد.
()63

) x gn (T )  Dgn (T

محدوديتهای حدود باال و پايين متغيرها:
محدوديت حدود پايين و باالی استفاده از سیانجی و برق در بخش حمل و نقل

همانگونه كه اشاره شد ،توسعه زيرساختهاي الزم براي استفاده از سيانجي و برق در بخش
حمل و نقل ،با محدوديت مواجه است و لذا محدوديتهاي زير در مدل اعمال شده است.
مقدار گاز طبيعي تخصيص داده شده به بخش حمل و نقل در هر سال ،بزرگتر يا مساوي با
مقدار گاز طبيعي تخصيص داده شده به اين بخش در سال پيش از آن و كوچكتر يا مساوي با
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حداكثر مقدار ممكن ميباشد .حداكثر مقدار گاز طبيعي قابل استفاده در اين بخش ،با توجه به
برنامههاي توسعه جايگاههاي سيانجي ـ كه متولي آن ،سازمان بهينه سازي مصرف سوخت
است ـ مشخص ميشود.
همچنين مقدار برق تخصيص داده شده به بخش حمل و نقل در هر سال ،بزرگتر يا مساوي با
مقدار برق تخصيص داده شده به اين بخش در سال پيش از آن و كوچكتر يا مساوي با حداكثر
مقدار ممكن ميباشد .حداكثر مقدار برق قابل استفاده ،با توجه به برنامههاي توسعه مترو ـ كه
متولي آن ،شركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه است ـ مشخص ميشود.
()01

) x gt (T 1)  x gt (T )  U gt (T

()06

) xet (T 1)  xet (T )  U et (T

محدوديت حد باالی استفاده از سوختهای سنتی در بخش خانگی -تجاری

روستاييان ساكن در حاشيه جنگلها و مراتع اغلب از هيزم ،زغال چوب ،بوته ،خار و فضوالت
دامي استفاده مينمايند روند استفاده از سوختهاي سنتي طي سالهاي اخير با توجه به گسترش
گازرساني به روستاها و توزيع مناسب سوختهاي مايع ،روند استفاده از سوختهاي سنتي در
سالهاي اخير رو به كاهش بوده است .بدين ترتيب ،ميزان استفاده از سوختهاي سنتي در
بخش خانگي -تجاري در هر سال كوچكتر يا مساوي با حد باالي آن ـ كه باتوجه به ميزان
كاهش مصرف طي  2سال اخير در نظر گرفته شده است ـ ميباشد.
()00

) sr (T )  U sr (T

محدوديت حد پايين صادرات

در مدل پيشنهادي ،حد پايين صادرات نفت خام و گاز طبيعي در هر سال و ميزان صادرات در
سال پيش از آن در نظر گرفته شده است .بنابراين ،محدوديتهاي زير به مدل اضافه شد .در
سالهايي كه طبق سند چشمانداز تدوين شده توسط وزارت نفت ،ميزان توليد نفت خام كاهش
مييابد ،اصالحات الزم در خصوص محدوديت مربوطه اعمال شده است.
()04

) Ec (T 1)  Ec (T

()03

) E g (T 1)  E g (T
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محدوديت نا منفی بودن متغيرها
()02

All Variables  0

حل مدل رياضی تخصيص نفت و گاز طبيعی به بخشهای مختلف و تجزيه و تحليل
نتايج















دادهها و اطالعات مورد نياز براي اجراي مدل ،به شرح زير جمعآوري و پردازش شد.
اطالعات و دادهها ي مربوط به ميزان توليد نفـت خـام و گـاز طبيعـي غنـي (پـس از كسـر
گازهاي سوزانده شده) ،ميزان گاز طبيعي مورد نياز براي تزريـق بـه مخـازن نفـت كشـور و
برنامههاي توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در نيروگاهها در سالهاي آتـي از وزارت
نفت گرفته شد.
دادههاي مربوط به قيمت نفت خام ،بنزين ،ساير فرآوردههاي نفتي ،گاز طبيعـي و بـرق در
سالهاي آتي از اداره اطالعات انرژي ( )EIAامريكا گرفته شد [.]61
دادههاي مربوط بـه ميـزان انتشـار گازهـاي گلخانـه اي (دياكسـيدكربن ،متـان و اكسـيد
نيتروژن) حاصل از مصرف سوختهاي گوناگون در بخشهـاي مختلـف مصـرف ،از وزارت
نيرو ،دفتر برنامهريزي كالن برق و انرژي جمعآوري شد.
اطالعات و دادههاي مربوط به ضريب استحصال بنـزين در سـالهـاي آتـي ،بـا توجـه بـه
برنامههاي توسعه و بهبود عملكرد پااليشگاههاي نفـت كشـور ،از شـركت ملـي پـااليش و
پخش فرآوردههاي نفتي ايران دريافت شد.
اطالعات و دادههاي مربوط به برنامههاي بهبود راندمان نيروگاههاي كشـور در سـالهـاي
آتي ،از وزارت نيرو ،دفتر برنامهريزي كالن برق و انرژي جمعآوري شد.
اطالعات و دادههاي مربوط به برنامههاي بهبـود رانـدمان پااليشـگاههاي نفـت كشـور در
سالهاي آتي ،از شركت ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران دريافت شد.
اطالعات و دادههاي مربوط به برنامههـاي بهبـود رانـدمان پااليشـگاههاي گـاز كشـور در
سالهاي آتي ،از شركت ملي گاز ايران دريافت شد.
اطالعات و دادههاي مربوط به حـداكثر اسـتفاده از سـيانجـي در بخـش حمـل و نقـل در
سالهاي آتي ،با توجه به برنامههاي در دست اجرا براي راهاندازي جايگاههاي سيانجـي و
اجراي ساير زيرساختهاي الزم ،از سازمان بهينهسازي مصرف سوخت جمعآوري شد.
اطالعات و دادههاي مربوط به حداكثر استفاده از برق در بخش حمل و نقـل در سـالهـاي
آتي ،با توجه به برنامههاي در دسـت اجـرا بـراي راهانـدازي خطـوط متـرو و اجـراي سـاير
زيرساختهاي الزم ،از شركت بهرهبرداري راهآهن شهري تهران و حومه جمعآوري شد.
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 دادههاي مربوط به تعداد خانوار (براي پيشبيني مصرف انرژي در بخش خانگي -تجاري) و
دادههاي مربوط به تعداد صنايع (براي پيشبيني مصرف انرژي در بخـش صـنعت) از مركـز
آمار ايران جمعآوري شد [.]60
 دادههاي مربوط به تعداد خودرو (براي پيشبيني مصرف انرژي در بخـش حمـل و نقـل) از
سازمان بهينه سازي مصرف سوخت جمعآوري شد [.]64
 دادههاي مربوط به ارزش افزوده بخش صنعت (براي پيش بيني مصـرف انـرژي بخـش در
اين) و كشاورزي (براي پيشبيني مصرف انرژي در اين بخش) و دادههاي مربوط به ميـزان
سرمايهگذاري در بخش ساختمان (براي پيشبيني مصرف انرژي در بخش خانگي -تجاري)
و ماشينآالت (براي پـيشبينـي مصـرف انـرژي در بخـش صـنعت) از موسسـه مطالعـات
بينالمللي انرژي جمعآوري شد [.]63
 ساير دادههاي مورد نياز ـ شامل جمعيت ،توليد ناخالص داخلي ،مصرف انرژي در بخشهاي
مختلــف (بــراي پــيشبينــي مصــرف انــرژي در بخــشهــاي مختلــف) و  ...ـ از ترازنامــه
هيدروكربوري كشور ( )6431تهيه شده توسط موسسـه مطالعـات بـينالمللـي انـرژي [ ]1و
وزارت نفت و ترازنامه انرژي كشور ( )6431تهيه شده توسط دفتر برنامهريزي كالن بـرق و
انرژي وزارت نيرو [ ]1جمعآوري شد.
با توجه به اطالعات جمعآوري شده از سازمانهاي مربوطه ،مفروضات زير براي حل مـدل در
نظر گرفته شد.
 در مدت اجراي طرح هدفمندكردن يارانهها ،قيمت فرآوردههاي نفتي و برق تا پايـان برنامـه
پنجم توسعه به  31درصد قيمت جهاني و قيمت گاز طبيعـي بـه  12درصـد قيمـت جهـاني
خواهد رسيد .قيمت فرآوردههاي نفتي و برق طي سالهاي  6431تا  ،6434بـه ترتيـب ،بـه
 21درصد 11 ،درصد 31 ،درصد و  31درصد قيمت جهاني و قيمت گاز طبيعي ،به ترتيب ،به
 21درصد 11 ،درصد 11 ،درصد و  12درصد قيمت جهاني خواهد رسيد.
 گازهاي گلخانهاي شامل دي اكسيدكربن ،متان و اكسيد نيتروژن هستند .در محاسبه ميـزان
انتشار متان و اكسيد نيتروژن ،معادل دياكسيدكربن در نظر گرفته شده است ،زيرا شـاخص
موثر گازهاي گلخانهاي ،پتانسيل گرمايش جهاني 6است و پتانسيل گرمايش جهاني متـان و
اكسيد نيتروژن در افق زماني  611سال ،به ترتيب 06 ،و  461برابر پتانسيل گرمايش جهاني
دي اكسيدكربن است [ .]61همچنين ميزان انتشـار گازهـاي گلخانـهاي حاصـل از مصـرف
فرآوردههاي نفتي ،با توجه به درصد مصرف هر يك از فرآوردههاي نفتي طي  4سال اخيـر،
محاسبه شده است.
1. Global Warming Potentials
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 هر سال حداكثر  63كيلومتر توسعه خطوط مترو وجود خواهد داشت.
 ضريب استحصال بنزين ،هر سال 6 ،درصد بهبود خواهد يافت.
 راندمان نيروگاههاي كشور ،هر سال 6 ،درصد بهبود خواهد يافـت و بـه حـداكثر  32درصـد
خواهد رسيد.
 راندمان پااليشگاههاي نفت كشور تا سال  6311بهبود  0درصد خواهد داشت.
 راندمان پااليشگاههاي گاز كشور تا سال  6311بهبود  0/2درصد خواهد داشت.
 در هر سال ،حداقل  61درصد از انرژي مورد نياز نيروگاههاي حرارتي از فرآوردههـاي نفتـي
تامين خواهد شد .همچنين تا سال  61 ،6311درصد از بـرق توليـدي كشـور بـا اسـتفاده از
انرژيهاي تجديدپذير تامين خواهد شد.
 در هر سال ،ميزان استفاده از سوختهاي سنتي در بخش خانگي -تجاري 4 ،درصد كـاهش
خواهد يافت .اين عدد با توجه به اطالعات مربوط به مصرف نزولي سـوختهـاي سـنتي در
بخش خانگي -تجاري در سالهاي اخيـر و نيـز بـا توجـه بـه توسـعه گازرسـاني و تـأمين
فرآوردههاي نفتي در روستاها تعيين شده است.
 ميزان صادرات نفت خام و گاز طبيعي در هر سال ،كمتر از ميزان آن در سال پيش از آن
نخواهد بود و در سالهايي كه طبق سند چشم انداز تدوين شده توسط وزارت نفت ،ميزان
توليد نفت خام كاهش خواهد يافت ،حداكثر كاهش صادرات نفت خام به ميزان  2درصد
خواهد بود.
تقاضاي انرژي ،شامل تقاضاي كل انرژي و تقاضاي فرآوردههاي نفتي ،گاز طبيعي و بـرق در
بخشهاي مختلف با استفاده از روشهاي شبكههاي عصبي سلسله مراتبي [ ،]2،3،61رگرسـيون
خطي فازي سلسله مراتبي [ ]3،63و دادههاي سالهاي  6431تا  6431پيشبيني شد .همچنـين
با در نظرگرفتن درصد ميانگين قدر مطلق خطا ،مدل مناسب انتخـاب شـد و تقاضـاي انـرژي در
سالهاي آتي (جدول  )6پيشبيني شد .قابل ذكر است كه روش شـبكههـاي عصـبي ،بـه دليـل
خطاي كمتر دادههاي آزمون ،روش مناسبتري براي پيشبيني مصـرف انـرژي در بخـشهـاي
مختلف بوده است.
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نيروگاها

كشاورزي

صنعت

6433

6431

6436

6430

6434

6433

6432

6431

6431

6433

خانگي -تجاري
حمل و نقل

فرآوردههاي
نفتي

6433

انرژي
گاز طبيعي
فرآوردههاي
نفتي
برق
انرژي

6311

جدول  .6پيشبيني مصرف انرژي در بخشهاي مختلف (ميليون بشكه معادل نفت خام)

236

166

141

121

112

130

113

100

141

121

114

111

441

424

412

433

301

334

311

336

262

231

212

231

13

12

14

16

13

11

11

13

14

10

11

23

11

14

11

16

12

13

30

31

31

33

33

610

443

421

411

430

433

362

346

333

313

331

331

266

461

401

441

443

433

423

411

411

432

434

310

361

431

360

343

321

313

216

204

231

213

230

161

131

030

466

443

411

432

304

326

313

211

244

216

233

610

611

664

663

602

640

643

631

623

614

616

636

انرژي
گاز طبيعي
فرآوردههاي
نفتي
برق
انرژي
فرآوردههاي
نفتي
برق
انرژي

41

43

36

34

32

33

21

26

24

22

21

23

31

31/3

33/3

21/3

20

24/6

23/6

22/6

21/6

21

21/3

23/3

46/3

40/6

40/4

40/2

40/1

40/3

40/3

44

44/0

44/4

44/2

44/1

63/1

62/1

61/3

61/0

61/3

63/3

63/3

63/4

63/1

01

01/4

01/1

432

364

340

326

311

331

261

246

226

210

234

162

گاز طبيعي

032

014

031

414

463

443

421

411

434

311

361

343

با استفاده از دادهها ،اطالعات و مفروضات مذكور طي سالهاي  6431تا  ،6311نتايج مدل در
شكل  0نشان داده شده است .مدل با استفاده از نرمافزار  LINGOحل شده است.
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شكل  .0تخصيص بهينه نفت و گاز طبيعي طي سالهاي  6431تا 6311

همانگونه كه مالحظه ميشود ،در بخش خانگي -تجاري ،تخصـيص فـرآوردههـاي نفتـي از
روندي كاهشي و تخصيص گاز طبيعي از روندي افزايشي برخوردار اسـت كـه علـت آن ،توسـعه
گازرساني در سطح كشور است .بخش حمل و نقل ،يكي از مصرفكنندگان اصلي فـرآوردههـاي
نفتي است .مصرف گاز طبيعي در اين بخش ،به دليل محدوديت توسعه زيرسـاختهـاي الزم ،از
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رشد كمي برخوردار است .در بخش صنعت ،مصرف فـرآوردههـاي نفتـي و گـاز طبيعـي ،رونـدي
افزايشي دارد .همچنين در بخش كشاورزي ،مصرف فرآوردههاي نفتي ،روندي افزايشي بـا شـيب
كند دارد .مصرف فرآوردههاي نفتي و گـاز طبيعـي در نيروگاههـا رونـدي افزايشـي دارد .بخـش
عمدهاي از نياز اوليه نيروگاهها به انرژي را گـاز طبيعـي مرتفـع مـيكنـد و در نتيجـه ،گازهـاي
گلخانهاي كمتري انتشار مييابد .تزريق گاز به مخازن نفت ،بخش اعظمي را به خـود اختصـاص
داده است .اين مقدار ،در ابتدا ،روندي افزايشي و سپس كاهشي دارد .بخش زيادي از نفت خام به
صادرات تخصيص داده شده است .صادرات نفت خام ،در ابتدا ،روندي افزايشي و سـپس كاهشـي
دارد كه علت آن ،پير شدن مخازن نفت و در نتيجه ،برداشت كمتر ميباشد .صادرات فرآوردههاي
نفتي نيز روندي كاهشي دارد .صادرات گاز طبيعي ،روندي افزايشي دارد شيب آن و از سال 6431
كاهش مييابد.
براي بررسي اعتبار مدل پيشنهادي ،نتايج آن با نتايج عملكرد واقعي در سـال  6431مقايسـه
شد .نتايج ،نشاندهنده بهبود ميانگين توابع هدف به ميزان  %60/4است .بنابراين ،مدل پيشنهادي
از اعتبار الزم برخوردار است.
نتيجهگيری و پيشنهادها

در اين مقاله ،تخصيص بهينه منابع انرژي به بخشهاي مختلـف مصـرف (شـامل خـانگي-
تجاري ،حمل و نقل ،صنعت ،كشاورزي ،صادرات ،تزريق گاز به مخازن نفت و نيروگاهها در ايران
طي سالهاي  6431تا  6311با توجه به اهداف سياسي ،اقتصادي و زيست محيطي و با در نظـر
گرفتن برنامههاي آتي دولت مشخص شده است .از يك مدل برنامهريزي خطي چندهدفـه بـراي
مدلسازي استفاده شده است .محدوديتهاي مدل ،شامل محدوديتهاي تعـادل ،تقاضـا و حـدود
باال و پايين متغيرهاست .نتايج حاصل از اين تحقيق ،براي تخصيص بهينه نفت و گاز طبيعي بـه
بخشهاي مختلف مصرف و نيز براي برنامهريزيهاي آتي كاربرد دارد.
پيشنهاد ميشود مدل تخصيص بهينه انرژي در كشور ،به صورت فصلي طراحي و اجرا گـردد.
همچنين پيشنهاد ميشود زيرمجموعههاي بخشهاي مختلف مصرف ،به صورت مجـزا در نظـر
گرفته شوند (به عنوان مثال ،صنعت به پتروشيمي ،فوالد و  ...تفكيك شود يا در بخـش حمـل و
نقل ،خودروهاي سبك و سنگين از يكديگر تفكيك شوند).
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