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 چکيده

ٝ  سيتٞٓ ٚياظ ػسٕ تغبثن ث يٗهطف ٝ پط ًطزٙ قٌبف ٛبق پييؾبػبت اٛطغي آٌتطيٌي زض  يًب١ف توبضب

زاؽ زض ػهط  بضيٗٞضٞع ثؿ يي ٚيٝ ١٘چٜ عيچبٓف ثطاِٛ ٗؿب٠ٓ يي ،هسضت ي١بؿتٖيزض ؾ ٗهطف

 يثطم ثب ٗكٌالت يؾٜت١بي ؾيؿتٖ ياٛساظزض ضاٟ ،يثطم ٗؼ٘ٞٓ ١بياؾت. ٗحووبٙ قج٠ٌ يكؼٔ يوبتيتحو

 تيطيٗؿبئْ ضا ث٠ عٞض ٗٞثط ٗس ٚيتٞاٛس ايقج٠ٌ ١ٞقٜ٘س ٗ يكٞم ضٝثطٝ ١ؿتٜس. كٜبٝض ٗؿب٠ًٓكق  يثطا

 ي١بزٟاؾتلبزٟ اظ زا يضا ثطا يبٛيپب ياؾت ٠ً اٌٗبٛبت ث يضٝٛس خ٢بٛ يي ،ًٜس. اؾتوطاض قج٠ٌ ١ٞقٜ٘س

ثب  تٞاٙ يضا ٗ ُبًٜٜٙس ٗهطف يًٜس. زض قج٠ٌ ١ٞقٜ٘س، توبضبيٗ دبزيا بيپٞ ي١بقسٟ تٞؾظ قج٠ٌ سيتٞٓ

ػٜهط  ييؾ٘ت توبضب  تيطيٗس ،يًطز. ث٠ عٞض ًٔ ًٜتطّؾ٘ت توبضب  تيطيٗس ي١ب تٖياؾتلبزٟ اظ آِٞض

ًٜٜسُبٙ ثطم ٗهطف يتوبضب يتٞاٛس ٜٗحٜيؾ٘ت توبضب ٗ تيطيقج٠ٌ ١ٞقٜ٘س اؾت. ٗس ي٢ٖٗ زض كٜبٝض

 يٗب ثط ضٝ ،ٗوب٠ٓ ٚيًٜٜسٟ ثطم قٌْ ز١س. زض اٚيثبض اضائ٠ قسٟ تٞؾظ قطًت /تبٗ يضا ثط اؾبؼ ٜٗحٜ

ثط  ،ٗوب٠ٓ ٚيزض ا ١بي. ثطضؾٖيزض قج٠ٌ ١ٞقٜ٘س ت٘طًع ًطز آٙثبٓوٟٞ  يؾ٘ت توبضب ٝ ًبضثطز١ب تيطيٗس

ؾ٘ت توبضب  تيطيٗس ي١ب عطح يسئً ٖيٗٞضز ٗلب١ زضثحث  ياٛدبٕ قسٟ زض ز٠١ ُصقت٠ ثطا وبتيتحو

، ض٘ٚ ٗؼطكي اٛٞاع ٗوب٠ٓزض ايٚ ًٜٜسُبٙ ٗت٘طًع اؾت.  ٗهطف يتوبضب تيطيٗس يٗٞضز اؾتلبزٟ ثطا

ٗرتٔق ضٝيٌطز١بي ٗسيطيت ؾ٘ت توبضب، اؾتلبزٟ اظ ايٚ ضٝيٌطز١ب زض قطايظ ٗرتٔق اػٖ اظ حضٞض 

ٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض ُطكت٠ اؾت. ١٘چٜيٚ ٗ ؼتي ٝ ًكبٝضظيذٞزض١ٝبي ثطهي، ٗسيطيت ثبض ثرف ٗؿٌٞٛي، نٜ

 ثطضؾي قسٟ اؾت. ١بي ػ٘سٟ ٗسيطيت ؾ٘ت توبضب ٝ اؾتطاتػي١بي پبؾد توبضبي ذٞزًبض ٗؼ٘بضي ؾيؿتٖ

 

ٝضي ث٢طٟ ،پبؾد توبضب، ١ٞقٜ٘س يًٜتٞض١ب١بي ١ٞقٜس، ٗسيطيت ؾ٘ت توبضب، ضيعقج٠ٌواشگاى كليدي: 

 .اٛطغي



 

 

 هقدهه

ٜٗٞط ث٠ اؾتلبزٟ اظ ٗوساض  ي. زض حبّ حبضط، تٞؾؼ٠ اخت٘بػضٝزث٠ ق٘بض ٗيضٝظٗطٟ اكطاز  يزض ظٛسُ يػٜهط ضطٝض يي ياٛطغ

ٝ  يخ٢بٙ ٝ تٞؾؼ٠ نٜؼت تيخ٘ؼ غيضقس ؾط ث٠ زٓيْ يٗهطف اٛطغ عاٙي. ٗثبقساٛطغي آٌتطيٌي ٗي ػٟيث٠ ٝ ،ياٛطغ يًبك

 ٝ ظؿبّ ؾَٜ يؼيٗبٜٛس ٛلت، ُبظ عج ئيزض زضخ٠ اّٝ ث٠ ٜٗبثغ ؾٞذت كؿ ياٛطغ ي. ٗهطف خ٢بٛاؾت فياكعا ي زض حبّكٜبٝض

 ٚ،يزقٞاض اؾت. ػالٟٝ ثط ا بضيثؿ ٜسٟيزض آ ياٛطغ بظيٛ ٚيتبٗ ،ئيكؿ ي١بٗحسٝز ثٞزٙ ؾٞذت ْيث٠ زٓ ٚ،ي. ثٜبثطاٝاثؿت٠ اؾت

 70 جبًيتوط ،ياٛطغ يآ٘ٔٔٚ ي١ؿتٜس. عجن ُعاضـ آغاٛؽ ث ٚيًطٟ ظٗبيف ٗؿئّٞ اٛتكبض ًطثٚ ثبال ٝ ُطٗ ئيكؿ ي١بؾٞذت

 سيزضنس( تٞٓ 21زضنس( ٝ ُبظ ) 42ؾَٜ ) ػ٘ستبً ظؿبّ ،ئيكؿ ي١ب ؾٞظاٛسٙ ؾٞذت نيخ٢بٙ اظ عط ياظ ًْ اٛطغ ضنسز

 يؼتٝ نٜ يتٞؾؼ٠ ٗؿت٘ط اهتهبز ٚيتض٘ يثطا قيٝظب ٚيعتطياظ چبٓف ثطاِٛ يٌي يثطم ًبك تبٗيٚ. زض حبّ حبضط، قٞز يٗ

 (.Sarker and Halder, 2020) قٞزيٗ يتٔو

 ياظ ٜٗبثغ اٛطغ يبزي. ٗوساض ظزاضٛس اضتجبط يٝ ٗهطف اٛطغ سيثب تٞٓٗٞضٞػبتي ١ؿتٜس ٠ً  ي،اٛطغ يٜ٘يٝ ا يغيٗحؿتيظ يساضيپب

ٝ  يؼيُبظ عج ي١بطُٝبٟيٗتحسٟ اظ ٛ بالتيًكٞض١ب ٗبٜٛس ا يثطذ ٚ،يضٝز. ػالٟٝ ثط اي١سض ٗ يؼياظ ٜٗبثغ عج طٗٞٓسيثب اؾتلبزٟ ؿ

 طيٝ ؾب SO2 ،CO2 يبزيٗوساض ظ ئيثط ؾٞذت كؿ يٗجتٜ ي١بطُٝبٟيٛ ٚيًٜٜس. ايثطم اؾتلبزٟ ٗ سيتٞٓ يظؿبّ ؾَٜ ثطا

 يتوبضب ْيث٠ زٓ ي. خبٗؼ٠ ػٔ٘اٛساظٛسيٗ ث٠ ذغطضا  ؿتيظظيٗحؾالٗت ٝ پبيساضي  يًٜٜس ٠ً ١ِ٘يٗ سيتٞٓ يأُرب٠ٛ يُبظ١ب

 ًطزٟ اؾت بظثطم ضا آؿ سيتٞٓ يثطا ٚيِعيخب ياٛطغ ي١ب٠ٜيُع يخؿتدٞ ،ييآة ٝ ١ٞا طاتيي١ب زض تـطُٝبٟيثطم ٝ ؾ٢ٖ ٛ ٜسٟيكعا

(Halder and Kundu, 2019). 

ثطم  سيُؿتطـ تٞٓ( 1)هسضت ٝخٞز زاضز:  ١بيؿتٖيزض ؾ قسٟ يٜيث فيثبض پ يٗٞاخ٠٢ ثب ًْ توبضب يٗتلبٝت ثطا يزٝ اؾتطاتػ

ٜٗبثغ ثبػث ايدبز ٠ً  يتيطياهساٗبت ٗس يطيًبضُ ث٠ (2) ٝ  ًٜس يزض ؾ٘ت ػطض٠ ضا كطا١ٖ ٗ سيخس يٌيعيك ي٠ً ٜٗبثغ اٛطغ

اظ  يٛبق ٜسٟيثبض كعا يث٠ توبضب ييپبؾرِٞ يثطا ياضبك يٗوساض اٛطغ ٚيتأٗ يثطا ياؾتطاتػ ٚي. اٝٓقٞزٗيؾ٘ت توبضب زض  يٗدبظ

ٝ  ز١س يثبض ًب١ف ٗ يضا زض پبؾد ث٠ ضقس توبضب يػطض٠ اٛطغ في. ضا١جطز زٕٝ اكعاقٞز يزٛجبّ ٗ يتٞؾؼ٠ اهتهبز بي يؾبظ ٗسضٙ

 سيتٞٓ تيظطك فياٛساذتٚ اكعا نيتؼٜٞٗبؾت ٝ ث٠  يتيطياهساٗبت ٗس ياخطا نياظ عط يزض ثرف اٛطغ ييخٞ ١سف آٙ حلظ نطك٠

ثبض  يثط توبضب يطُصاضيٜٗبثغ زض ؾ٘ت توبضب ثب تأث سيتٞٓ يثطا يتيطياهساٗبت ٗس ياظ اخطا 1ؾ٘ت توبضب تيطياؾت. ٗل٢ٕٞ ٗس

ٗسيطيت ؾ٘ت توبضب اثساع قس.  1980زض ز٠١  ِٜعي. ُٔٞيتٞؾظ ًالضى زثٔ "ؾ٘ت توبضب تيطيٗس"آٗسٟ اؾت. انغالح  سيپس

 يبثيزؾت يثطا بٙيكتطٗهطف ٗ يآِٞ طييثب تـ تٞاٜٛس ي٠ً ٗ اؾت يي١ب ٝ ثطٛب٠ٗ ط١بيٝ ٛظبضت ثط تسث يؾبظ بزٟيپ ،يعيض قبْٗ عطح

 (.Fattahi and Deihimi, 2017) هطاض ز١ٜس طيٗٞضز ٛظط زض قٌْ ثبض، اؾتلبزٟ اظ ثطم ضا تحت تأث طاتييث٠ تـ

زاضز. ػالٟٝ  يًٜٜسُبٙ ثؿتِضٝ ث٠ ضقس ٗهطف يث٠ توبضب ييپبؾرِٞ ييثطم ٝ تٞاٛب سيتٞٓ ٚيث٠ تؼبزّ ث يٌيػٌ٘ٔطز قج٠ٌ آٌتط

هبثْ اػت٘بز  طيػٌ٘ٔطز قج٠ٌ ضا ٛباٗٚ ٝ ؿ ،سٟيپس ٚيُصاضز. ايٗ طيتأث ياٛطغ غيتٞظ ؿتٖيهغؼبً ثط ؾ يٗهطف اٛطغ عاٙيٗ ٚ،يثط ا

 يساضيٝ پب قسٟثطم ضٝ ث٠ ضقس ثطآٝضزٟ  يزض ٛظط ُطكت٠ قٞز تب توبضب سيثب طيسپصيتدس ياٛطغ سيتٜٞع زض تٞٓ ٚ،يًٜس. ثٜبثطايٗ

 ي١ب ؿتٖيؾ كطكت٠،يپ ُيطياٛساظٟ ي١ب ي١ٞقٜ٘س، كٜبٝض يثب ًٜتٞض١ب يٌيقج٠ٌ آٌتط يي 2قٞز. قج٠ٌ ١ٞقٜ٘س ٚيقج٠ٌ تض٘

ٝ  غيپكت قج٠ٌ ١ٞقٜ٘س ثب تٞظ ي. تئٞضًٜس يٗ ٜؼٌؽضا ٗ ياٛطغ ي١ب ؿتٖيؾ ٜسٟياؾت ٠ً آ ياضتجبع ي١ب يًٜتطّ ٝ كٜبٝض

زٝ عطك٠ زازٟ  بٙيقج٠ٌ ١ٞقٜ٘س قبْٗ خط يانٔ ي١بيػُياؾت. ٝ بكت٠يثبض هسضت تٌبْٗ  تيطيٜٗبؾت ٝ ٗٞثط ثطم ٝ ٗس ٚيتبٗ

ثطم ث٠  ٚيتبٗ يثطا سيخس يچكٖ اٛساظ١ب يقج٠ٌ ١ٞقٜ٘س زض١ب ضا ثطا ٚ،ياؾت. ثٜبثطا يٝ ٗكتط يًٜٜسٟ اٛطغٚيتبٗ ٚيث يٝ اٛطغ

 ًطزٟ اؾت.ث٠ ٗهطف ًٜٜسٟ ثبظ  بيٞعٞض ًبضآٗس ٝ پ

ٝ  ياهتهبز ي١بتيٗحسٝز ْيث٠ زٓ -زض پبؾد ث٠ اكعايف توبضب -ثيكتط  سيثط تٞٓ يٗجتٜ يٌيآٌتط ياٛطغ ي١بؿتٖيضٝـ ًبض ؾ

ٜٗجغ  ييؾ٘ت توبضب ذٞز ضا ث٠ ػٜٞاٙ  تيطيحبّ، ٗس ٚياؾت. ثب ا ساضيٝ ٛبپب ٠ٜيطث٢يٗست ؿ زض زضاظ ي،غيٗحؿتيٗالحظبت ظ

 وبتيثبض تٞؾظ ٗٞؾؿ٠ تحو ٚياٝٓ يؾ٘ت توبضب ثطا تيطي. ٗسًطزٟ اؾتثبثت  سيتٞٓ يٜٗبثغ خبٛج يثطا سٝاضًٜٜسٟيٌْٗ٘ اٗ
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قٌْ ثبض  طييتـ ضا ٗٞظق ث٠آة ٝ ثطم  ي١بقس ٠ً قطًت ي١ب ٗؼطكتياظ كؼبٓ ياث٠ ػٜٞاٙ ٗد٘ٞػ٠ 1980زض ز٠١  1ثطم ٛيطٝي

 تيطي. ٗسًطزٗي ٜبٙياع٘ تيهبثٔ فيٝ اكعا يُصاض٠يؾطٗبزض  طيث٠ حساًثط ضؾبٛسٙ ؾٞز، تبذ يذٞز ثطا يٗهطف اٛطغ يآِٞ بيٝ/

 قٞز:زٝ ثرف توؿيٖ ٗيث٠  ٗؼ٘ٞالؾ٘ت توبضب 

 ٟاؾت ٗحهٞالت بياضائ٠ ذسٗبت  يثطا بظيٗٞضز ٛ يًب١ف اٛطغ٠ً قبْٗ ، 2ياٛطغ يٝضث٢ط. 

 اؾت. ييًٜٜسٟ ٢ٛبزض ٗهطف ثطم تٞؾظ ٗهطف طييتـ٠ً قبْٗ ، 3توبضب پبؾد 

 تيطيُؿتطـ ٗس يثطا يانٔ ي١ب اظ چبٓف يٌيث٠ ػٜٞاٙ  يكٜبٝضٗٞخٞز ثط ؾط ضاٟ ث٢جٞز ايٚ ٗٞاٛغ ١بي ُصقت٠ عي ؾبّ اُطچ٠

 كطكتيًطزٟ اؾت. پ طييٗٞضٞع تـ ٚي١ٞقٜ٘س، ا ي١ب قج٠ٌ يزض كٜبٝض  كطكتيپ ْيث٠ زٓاٗطٝظٟ  ،ٛسقس يٗ يبزؾ٘ت توبضب 

 ،هسضتٜ٘س يحٔٗ ي١ب ًٜٜسٟ ثط اضتجبعبت، ًٜتطّ ي١ٞقٜ٘س ٗجتٜ ْيقج٠ٌ، ٝؾب ١بيٗبٜٛس اضتجبعبت زٝخبٛج٠ زؾتِبٟ يي١ب يكٜبٝض

تٞاٙ يٛبٕ ثطز. ٗ ٠ٜيظٗ ٚيزض ا تٞاٙ ينطك٠ ضا ٗ  ث٠  ٗوطٝٙ ياٛطغ يؾبظ طٟيثط اثط ٝ ٜٗبثغ شذ يٗجتٜ زازٟ غيتد٘ ي١ب ؿٖيٌٗبٛ

ثطم  ؿتٖيؾ ييؾ٘ت توبضب زض  تيطيٗس يساضيپب يثطا يٜٗبؾت، چبٓف ثعضٍ ثؼس يٗسّ تدبض يي بكتٚياؾتسالّ ًطز ٠ً 

  (.Behrangrad, 2015) ثط ثبظاض اؾت يٗجتٜ

 ،يتدبض ،يٗؿٌٞٛ يپبؾد ث٠ توبضب زض چ٢بض ثرف توبضب ي١ب كطنت يثطضؾ يثطا يبزيظ يوبتيٗغبٓؼبت تحو ط،ياذ ي١ب زض ؾبّ

حسٝز ) يبزيظ يطيپصاٛؼغبف ْيپتبٛؿ يٗؿٌٞٛ ي١ب، ؾبذت٘بٙايٚ ٗغبٓؼبتاٛدبٕ قسٟ اؾت. ثط اؾبؼ  يٝ نٜؼت يًكبٝضظ

 (٪9.04 جبًيتوط) ٛؿجتبً ًٖ اؾت يثرف نٜؼت يطيپصاٛؼغبف ْيز١ٜس. زض ٗوبثْ، پتبٛؿٗي ٛكبٙ ذٞز ضا اظ (51.11٪

(Golmohamadi, 2022.) 

 ي١ب١ب ٝ پ٘پ١ب، آثِطٌٗٚرچبّي ٗثْ يقسٟ ثب تطٗٞؾتبت ًٜتطّ تد٢يعات يطيپص اٛؼغبف ي١بْ يپتبٛؿ ،يزض ثرف ٗؿٌٞٛ

 ،(Haider and al, 2016)ٗطخغ زض  (.Golmohamadi and al, 2020) اٛسث٠ عٞض ُؿتطزٟ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض ُطكت٠ يحطاضت

 زض .قسٟ اؾتٗطٝض  ًٜٜس، يٗ يجبٛيپكت يٗؿٌٞٛ پبؾد توبضبي ي١ب ؿتٖي٠ً اظ ؾ يٝ اضتجبعبت ياعالػبت ي١ب يكٜبٝض ٚيآذط

 ي١بقج٠ٌ ي زضجيٝ تطً پطاًٜسٟ ،يٗطًع ًٜٜسٟزض ٗٞضز ًٜتطّ يثطضؾ يي،  (Vandermeulen and al, 2018)ٗطخغ 

ٗسّ  يي، (Golmohamadi, 2021)ٗطخغ زض . قسٟ اؾتاٛدبٕ  يٗؿٌٞٛ ي١بؾبذت٘بٙ يثطا ػٟيث٠ ٝ ف،يٝ ؾطٗب فيُطٗب

 يكيُطٗب ؿتٖيؾ يٗهطف اٛطغ يؾبظ ٠ٜيث٢ ث٠ ٜٗظٞض ي،ٗؿٌٞٛ يحطاضت ي١ب پ٘پ يثطا ًٜٜسٟ يٜيث فيپ يًٜٜسٟ حطاضتًٜتطّ

 قسٟ اؾت. ك٢ٜبزيپ طيسپصيتدس ياٛطغ يثطم ثب ٛلٞش ثبال يزض پبؾد ث٠ زض زؾتطؼ ثٞزٙ تٞاٙ زض ثبظاض١ب

ٝ  2013 ي١ب قٞز. زض ؾبّياٛدبٕ ٗ ياٛطغ ٝ ضاثغ٠ آة يؾبظ٠ٜيثب ١سف ث٢ يانٔ يوبتيٗغبٓؼبت تحو ،يزض ٗٞضز ثرف ًكبٝضظ

ؾ٘ت  يطيپص اٛؼغبف ي١ب چبٓفٝ  ١ب كطنت يثطضؾ يٗتحسٟ ثطا بالتيا يتٞؾظ ٝظاضت اٛطغ يخبٗؼ ي، ٗغبٓؼبت ٗطٝض2015

-ؿتٖيؾ زض يطيپصاٛؼغبف دبزيا يثطا ييثبال ْيپتبٛؿ ي،بضيآث ي١بپ٘پ ٠ًٛكبٙ زاز  حياٛدبٕ قس. ٛتب يتوبضب زض ثرف ًكبٝضظ

 يًكبٝضظ يپبؾد توبضب ١بيًٜٜسٟ زازٟتد٘يغ يي ،(Golmohamadi and asadi, 2020) زض ٗطخغهسضت زاضٛس.  ي١ب

(ADRAثطا )قسٟ  ك٢ٜبزيثبظاض ثطم زاٛ٘بضى پ يزض ؾ٠ عجو٠ تدبض يبضيآث ي١ب ؿتٖيؾ يطيپص اٛؼغبف ي١بْ يازؿبٕ پتبٛؿ ي

حطاضت  سيتٞٓ يٝ ٝاحس١ب يسيذٞضق تيؾبيي  زاضاي ًكبٝضظئُرب٠ٛ  يي ،(Golmohamadi, 2017)اؾت. زض ٗطخغ 

ؾبيي پييهسضت ثبقس، اٝج  ؿتٖيؾ يبتوبض ييٝ تؼطم ٗحهّٞ ١٘عٗبٙ ثب پ طيتجر حساًثط٠ً  يظٗبٛ قسٟ اؾت. ك٢ٜبزيپ

 هسضت ضا كطا١ٖ ًٜس. ي١بؿتٖيؾ پطٝكيْ ثبض

 ي١باٛس. زض ثرفقسٟ ْيتكٌ يٗرتٔل ينٜؼت يٜس١بآيطكطيثط ١ؿتٜس ٠ً اظ ظيًٜٜسُبٙ اٛطغٗهطف ٗؼ٘ٞال ٚيؾِٜ غينٜب

 ؿتٖيؾ يضا ثطا هجٞٓيهبثْ  يطيپصپبؾد توبضب، اٛؼغبف١بي زازٟاظ  يتؼساز هبثْ تٞخ٢ غيتد٘ ،يٝ ًكبٝضظ يتدبض ،يٗؿٌٞٛ

 كتطيث بيثطاثط  تٞاٛسٗي يطيپصاٛؼغبف ْيثط، پتبٛؿياٛطغ يٜس١بيكطآٝخٞز  ْيث٠ زٓ ٚ،يؾِٜ غينٜب ييًٜس. زض يهسضت كطا١ٖ ٗ

 ثبقس. يًكبٝضظ بي يٗؿٌٞٛ ،يتدبض ًٜٜسٟچٜسيٚ ٗهطفاظ 
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زازٟ  ب١ٝاثؿت٠ ١ؿتٜس ٝ ٌٗ٘ٚ اؾت اخبظٟ ٝهل٠ زض آٙ ِطيٌسيث٠ قست ث٠  ينٜؼت يٜس١بياظ كطآ يثطذ ،يسيتٞٓ ي١بزض ًبضذب٠ٛ

اظ  يطيخُٔٞ يثطا ،"ياذغبض هجٔ"ايٚ ًطز.  ٗتٞهق يتٞاٙ ثب اعالع هجٔيضا ٗ ينٜؼت يٜس١بيكطآاخطاي  ِط،يز يٛكٞز. زض ثطذ

( ًبٗالً IDR) ينٜؼت يپبؾد توبضب ي١بثطٛب٠ٗ ْ،يزٓ ٚياؾت. ث٠ ١٘ تيحبئع ا١٘ بضيثؿ ٘تيُطاٙ ه عاتيث٠ تد٢ يخس تيآؾ

 اٛدبٕ ينٜؼت يپبؾد توبضب ي١بْيٗحسٝزٟ پتبٛؿ ، زضاظ ٗغبٓؼبت يزاضٛس. ثطذ بظيٛ ٗرتٔلي١ؿتٜس ٝ ث٠ ٗترههبٙ  سٟيچيپ

اضائ٠ ًطز  2008زض ؾبّ  ينٜؼت يپبؾد توبضب ي١باظ كطنت يٗطٝض ًٔ ييٗتحسٟ  بالتيا يٝظاضت اٛطغث٠ ػٜٞاٙ ٗثبّ اٛس. قسٟ

(shoreh and Shafie-khah, 2016) . زض  ينٜؼت يپبؾد توبضب ي١بثطٛب٠ٗ يثطا ييٛوك٠ ضاٟ اؾتطاتػ يي ،ٗغبٓؼ٠ ٚيازض

 . قس ك٢ٜبزيٗتحسٟ پ بالتيا

 ييًٜٜسُبٙ زض ؾ٘ت ٗهطف پطاًٜسٟ( ٗثْ ذٞزض١ٝبي ثطهي) طيپصاٛؼغبف يثط ثبض١ب ٗسيطيت ؾ٘ت توبضباهساٗبت  طيتأث

اهساٗبت  ياخطا طيتأث يٗغبٓؼ٠ ثطضؾ ٚيٗغبٓؼ٠ قسٟ اؾت. ١سف اظ ا( Favuzza and al, 2019) ٗطخغ زض ،ع٠ٓٝيا ٝٓتب عقج٠ٌيض

 ي،يپ ٞاٙثط ت ٗسيطيت ؾ٘ت توبضب ط١٘ب١َٜياهساٗبت ؿ طياؾت. ٗٞضٞع تبث ع٠ٓٝيا عقج٠ٌيزض ؾ٘ت ًبضثط ثط ػٌ٘ٔطز ض يًٜتطٓ

 هطاض ُطكت٠ اؾت. يٗٞضز ثطضؾ عيٛ عقج٠ٌيزض ض ياكت ٝٓتبغ ٝ تٔلبت اٛطغ

كٜط يي ٛهت  عقج٠ٌ،يض ييزض  طيسپصيتدس ياظ ازؿبٕ ٜٗبثغ اٛطغ ياظ ٛٞؾبٛبت ٝٓتبغ ٛبق يطيتوبضب ٝ خُٔٞ تيطيٗس يثطا

 ياث٠ نٞضت ٓحظ٠ يثحطاٛ يثبض١ب يضا ثطا يقسٟ اؾت تب ٝٓتبغ ثبثت ك٢ٜبزيپ (Aniket and al, 2018) ٗطخغ زض 1يٌيآٌتط

 ي١بٝٓتبغ زض ؾبذت٘بٙ ٖيتٞاٛس تٜظيٗ ايٚ كٜبٝضي يطاًٜس. اخ يعيضضا ث٠ عٞض ذٞزًبض ثطٛب٠ٗ يثحطاٛ طيؿ يكطا١ٖ ًٜس ٝ ثبض١ب

 ضا كطا١ٖ ًٜس.  يٝ ٗؿٌٞٛ يتدبض
 

 هديريت بار كليات سيستن

 يؾبظ بزٟيپ يث٠ عٞض ٗؤثطتطثبض  تيطيٗس ي١ب ييتب تٌٜ كطا١ٖ ًطزٟاٌٗبٙ ضا  ايٚقج٠ٌ ١ٞقٜ٘س زض ظٗي٠ٜ  طياذ ي١ب كطكتيپ

ٝ ث٠  ًٜٜس يٗ نيًْ ثطم ضا تكٞ يًب١ف توبضب ١ب ييتٌٜ ٚي. اقٞز ايدبز ٛيع سيخس ي١ب يقٞٛس ٝ اٌٗبٙ اؾتلبزٟ اظ اؾتطاتػ

 .(Jacqueline and al, 2018) اٛدبٜٗسٗيًٜٜس، ٠ً ١ط زٝ ث٠ ًب١ف اٛتكبض ًطثٚ  يثبض ً٘ي ٗ پيي ي١ب يٜٗحٜ ي١٘ٞاضؾبظ

 ١بيٌي اظ ايٚ كٜبٝضي ١ؿتٜس، ْيقج٠ٌ ١ٞقٜ٘س زذ ا١ساف اعالػبت ٝ اضتجبعبت ٗرتٔق زض ث٠ ث٘ط ضؾبٛسٙ ي١ب يكٜبٝض

 ي١ب ٛكب٠ٛ ٚيتط ٝ ٗٔ٘ٞؼ ٚياظ اٝٓ يٌيآ٢ٛب  طايظ ؛اٛس ضا ث٠ ذٞز خٔت ًطزٟ ظيبزيتٞخ٠ ثبقٜس ٠ً ٗي ١2ٞقٜ٘س يًٜتٞض١ب

 ،ي. ث٠ عٞض ًٔؾتا يٝ چٜسٝخ٢ سٟيچيپ يي ضاثغ٠ ٗسيطيت ثبض،١ٞقٜ٘س ٝ  يًٜتٞض١ب ٚيضاثغ٠ ث. ز١ٜس يضا ٛكبٙ ٗ ي١ٞقٜ٘س

اؾت،  يثبض ثحطاٛ پيي ي١ب زض زٝضٟ ٚيٝ ١٘چٜ ،يًب١ف ٗهطف ثطم زض ؾغح ًٔ ي١ٞقٜ٘س ثطا ي١سف اؾتلبزٟ اظ ًٜتٞض١ب

ثطم ٌٗ٘ٚ  ي١ب ا١ساف، قطًت ٚيا ي. ثطابثسيًب١ف  يهبثْ تٞخ٢ عاٙيث٠ ٗ بٙيذسٗبت تدطث٠ قسٟ تٞؾظ ٗكتط ٠ٌٜيثسٝٙ ا

 پٞيبي ي١ب ُطكت٠ تب عطح ياٛطغ يٝض ٝ ث٢طٟ ييخٞ نطك٠ ي١ب ، اظ ثطٛب٠ٗٗسيطيت ثبض ي١ب ياظ اؾتطاتػ يؼيٝؾ قياؾت اظ ع

ٗسيطيت  ٝ ياٛطغ يٝض ث٢طٟ ي١ب بؾتي١ب ٝ ؾ ٠ً زض ثطٛب٠ٗ ي١ِٜبٗ ػٟي١ٞقٜ٘س ث٠ ٝ يث٠ توبضب اؾتلبزٟ ًٜٜس. ًٜتٞض١ب ييپبؾرِٞ

ثب اضائ٠  تٞاٜٛس ي١ٞقٜ٘س ٗ يًٜتٞض١ب ّ،ٗثب ي. ثطاثطذٞضزاض ذٞا١ٜس ثٞز ثباليي يتٞاٜٛ٘س اظ قٞٛس، يازؿبٕ ٗ ؾ٘ت توبضب

يي قج٠ٌ اظ  ،«ا٠ٛكٜبٝض ي١ب حْ ضاٟ»انغالح  ٝ ذٞزًبض، ث٠ ئيتحٔ يطيُٖ ياضتجبعبت زٝ عطك٠، ٝ ته٘ ،يآٝض كٚ يؾبظ ٌپبضچ٠ي

ثطم ث٠ ٗهطف  هطفضا زض ضاثغ٠ ثب ٗ يتط نيتٞاٜٛس اعالػبت زه ي١ٞقٜ٘س ٗ يًٜتٞض١ب ٚ،يًٜٜس. ػالٟٝ ثط ا تيبح٘ ثطم

 يضكتبض ي١ب حْ ضاٟ»ػٜٞاٙ  تحت طياذ ي١ب تيهبثٔ ٚي. اؾبظٛسضا كطا١ٖ  يآُب١ب٠ٛ تط يطيُ ٖيًٜٜسُبٙ اضائ٠ ز١ٜس ٝ اٌٗبٙ ته٘

 طي١ٞقٜ٘س ٌْٗ٘ ٝ ثب ؾب يًٜتٞض١ب طيتأث ،يثط كٜبٝض يٗجتٜ يضكتبض ي١ب حْ ضاٟ. ثب قٞٛس يٗ قٜبذت٠ «يثط كٜبٝض يٗجتٜ

 يُصاض ٘تيه ١بيحبٓتٝ  يٗبٓ ي١ب ٗبٜٛس آٗٞظـ، ٗكٞم قٞٛس، ي١ب اخطا ٗ ٠ً تٞؾظ قطًت ٗسيطيت ؾ٘ت توبضب ي١ب ثطٛب٠ٗ

 .(Corey and Edson, 2015) زض تؼبْٗ اؾت ط،يٗتـ

ًٜتٞض،  ي١ب اظ ضاٟ زٝض ث٠ زازٟ يزض ضٝظ ٝ زؾتطؾ يكٞانْ ظٗبٛ يطيُ ، اٌٗبٙ اٛساظٟٝؾيغ بؼيٗو زض١ٞقٜ٘س  ياؾتوطاض ًٜتٞض١ب

 ؾغح كطاتط اظ»١ب  ١ٞقٜ٘س، ُؿتطـ آٙ ي١ب قج٠ٌ ًٜٜسٟٚ ييتؼ ي١ب يػُياظ ٝ يٌيثٞز، اٗب  زض ايٚ حٞظٟ ُبٕ ٢ٖٗ ضٝ ث٠ خٔٞ يي
                                                           
1 Electric Spring 
2 Smart Meter 



 

 

اؾتبٛساضز ٝ  يٗٞؾؿ٠ ٗٔتٞؾظ ٛؿر٠ اضائ٠ قسٟ  ٚيآذط ٗغبثن ا١ٞقٜ٘س ض يقج٠ٌ ١ب يٗسّ ٗل٢ٞٗ ،1اؾت. قٌْ « ًٜتٞض

 ي١ب يياؾت ٝ زاضا ينٜؼت ؿبتيٝ تأؾ يتدبض ي١ب ١ب، ؾبذت٘بٙ زض ذب٠ٛ ١بييُيتٗسّ قبْٗ  ٚيز١س. ايٛكبٙ ٗ 1يكٜبٝض

 ،يؾبظ طٟيشذ تد٢يعاتث٠ٌٔ  ؿتٜس،يٛ ١بثبضقبْٗ كوظ  ١ب ييٚ زاضايا ٠ًشًط  الظٕ ث٠. ز١سٛكبٙ ٗي١ب ضا  ٌٗبٙ ٚيزض ا ياٛطغ

-زض ثط ٗي عيٛپطاًٜسٟ ضا  يػْ٘ ًٜٜس( ٝ غٛطاتٞض١ب عيٛ يؾبظ طٟيشذ تد٢يعاتث٠ ػٜٞاٙ  تٞاٜٛس ي)٠ً ٗ يٌيآٌتط ٠يٛؤ ْيٝؾب

 .(Tariq, 2016) ُيطٛس

 

 
ٛكبٙ  يث٠ ضَٛ آث يٝ ًٜتطٓ ياعالػبت ي١بِٜبّيث٠ ضَٛ ظضز ٝ ؾ ت٠يؿيآٌتط بٙي. خطًيٚزا٠ٜٗ ٗكتط بتيقج٠ٌ ١ٞقٜ٘س ٝ خعئ يٗسّ ٗل٢ٞٗ. 1قٌْ 

 اٛس.زازٟ قسٟ
 

 ذٞزًبض يٝ پبؾد توبضب 2ؾ٘ت توبضب، پبؾد توبضب تيطيٗسؾ٠ ٗل٢ٕٞ  ٚيثزض ثيٚ ٗغبٓؼبت ٗٞخٞز زض حٞظٟ ٗسيطيت ثبض، 
 عيت٘ب3

 پطزاظيٖ.زض ازا٠ٗ ث٠ ثطؾي ت٘بيع ثيٚ ايٚ ؾ٠ ٗل٢ٕٞ ٗي. ٝخٞز زاضز

  

 هديريت سوت تقاضا

اظ  يثط اؾتلبزٟ ٗكتط يطُصاضيتأث ياؾت ٠ً ثطا يؿبتيتبؾ ي١بتياخطا ٝ ٛظبضت ثط كؼبٓ ،يعيضثطٛب٠ٗ قبْٗ ؾ٘ت توبضب تيطيٗس

ؾ٘ت توبضب،  تيطيٗس ي. ٗؼ٘ٞالً، ١سف انٔز١س يٗ طييضا تـ قج٠ٌٝ ٗوساض ثبض  يظٗبٛ يآِٞ د٠،يقسٟ اؾت. زض ٛت يثطم عطاح

نبف ًطزٙ  يثطا پيي طيث٠ ؾبػبت ؿ يٗهطف اٛطغ طييتـ بيف ٗهط پيي ي١ب ً٘تط زض ظٗبٙ يًبضثطاٙ ث٠ ٗهطف اٛطغ نيتكٞ

ث٠  بظيتط اؾت. زض ١ط ٗٞضز، ٛٗغٔٞة سيتٞٓ ياظ آِٞ يطٝيپ ،يٗؿغح ًطزٙ ٜٗحٜ ياٝهبت ث٠ خب ي. ُب١ثبقسٗيتوبضب  يٜٗحٜ

  ٝخٞز زاضز. يٗكتط يًٜتطّ ٗهطف اٛطغ

 يثطا يا٠ٔيٝؾ چيًٜٜسُبٙ ١ذٞا١س زاقت. زض حبّ حبضط ٗهطف ٜسٟيزض تؼبزّ ثطم زض آ يسيپبؾد توبضب زض ٝاهغ ٛوف ًٔ

ٝاًٜف يي ًبضا فيث٠ تؼبزّ ٝ اكعا سٙيضؾ يتٞاٜٛس ثطايٛ٘ ٚيقج٠ٌ ضا ٜٗؼٌؽ ًٜس، ثٜبثطا تيٛساضٛس ٠ً ٝضؼ ياعالػبت بكتيزض

 سيثب ِط،ياؾت. ث٠ ػجبضت ز سيًٜتطّ ٗهطف ثط اؾبؼ تٞٓ ييٝ تٞاٛب ييًب١ف ثبض پ ،پبؾد توبضب ي١بييتٌٜ يٛكبٙ ز١ٜس. انٔ

ً٘جٞز  يزض زؾتطؼ اؾت ٝ چ٠ ظٗبٛ هي٘ت اضظاٙ ياٛطغ يثساٜٛس ٠ً چ٠ ظٗبٛ يي٢ٛب يٗهطك ْيٝخٞز زاقت٠ ثبقس ٠ً ٝؾب يضا١

  ثطم ٝخٞز زاضز.
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 خبثدبيي ،2زضٟ ًطزٙ پط ،1ؾبييًطز: پيي توؿيٖقف زؾت٠  ث٠تٞاٙ يضا ٗ ؾ٘ت توبضب ًٔي ٗسيطيت ضٝيٌطز١بي، ث٠ عٞض ًٔي

 .(2)قٌْ  6طپصيٝ ايدبز قٌْ ثبض اٛؼغبف 5ثبض ييضقس اؾتطاتػ ،4ياؾتطاتػي حلبظت ،3ثبض

 

 
 ؾ٘ت توبضب تيطيٗسانٔي  يٌطز١بيضٝ. 2قٌْ 

 

 بٙيٗكتط ضا ث٠ يٝاهؼ ٘تيثطم ثب ه ٖياؾت ٠ً ثتٞاٛ ٚياتٞاٙ آٌتطيٌي  غيتٞظ ١بيؿتٖيؾ ١ٞقٜ٘سؾبظي ١بيٗالىاظ  ِطيز يٌي

 بةيًبال ً٘ يثب انّٞ ثبظاض ٗسضٙ ٗغبثوت ٛساضز. ٝهت ،قٞزيكطٝذت٠ ٗ ت٠يؿيآٌتط اٗطٝظٟ ثط اؾبؼ آ٠ًٙ  ي. ضٝقٖيًٜ ػطض٠

ثلطٝقٜس ٝ ٗهطف ًٜٜسُبٙ ٗهطف ذٞز ضا ًب١ف  كتطيث ت٘بيْ زاضٛس ًباليًٜٜسُبٙ ػطض٠ بثس،ي يٗ فياكعا آٙ ٘تي، هقٞز

زض ٓحظ٠  سيثب يؼٜ)ي اؾت يؾبظطٟيشذ طهبثْيؿ يًٞتبٟ ٗست ٝ اظ ٛظط اهتهبز بضيثؿ يًبال ييثطم  ٠ٌٜيز١ٜس. ثب تٞخ٠ ث٠ ا يٗ

ثطم ً٘جٞز  ٝٗبظاز  ثيٚ تيٛٞؾبٛبت ظطك زٓيْضا ث٠  يًٞتبٟ ٗستهي٘تي  طاتييث٠ عٞض ٗسإٝ تـ ي ثطمثبظاض١ب (،ٗهطف قٞز سيتٞٓ

زض ايٚ حبٓت . پصيط ٛيؿتاٌٗبٙ ثبثت ثطم ١بيتؼطك٠ ، اظ عطينٝ ضٝظا٠ٛ توبضب يٛٞؾبٛبت ؾبػت پبؾد زازٙ ث٠ ًٜٜس.يٗ تدطث٠

 ٝخٞز ٛساضز.  ؿتٖيٗكبضًت زض ًبضآٗستط ًطزٙ ؾ خ٢ت ًيٚٗكتط يثطا ياعٟياِٛ چي١

ز١ٜس.  يٗ طييضا تـ ٘تيًكف ه ط،يسپصيتدس تٞٓيساتتؼساز  فيٝ اكعا ي٘تيه ي٠ً چ٠ِٛٞ ٗكٞم ١ب سز١يٛكبٙ ٗ 3قٌْ 

ظٗبٙ  يُصاض ٘تيثطم زض ثبظاض اؾت. اُط ه يٓحظ٠ ا ٘تيزض ٝاًٜف ث٠ ه بٙيٗكتط يز١ٜسٟ ٛبتٞاٛٛكبٙ يػ٘ٞز يتوبضب يٜٗحٜ

 تٞٓيساتتؼساز  فياكعا ِط،يز ي. اظ ؾًٞطز يٗ سايًكف پ ثتثب ٘تيزض ؾ٘ت توبضب زض ٗوبثْ تؼطك٠ ه ٘تيه قس، ياخطا ٗ ٝاهؼي

 فياكعا ي١٘بٙ ٗوساض اٛطغ ٘تياؾت، ه بةيؾجع ً٘ ي٠ً اٛطغ يز١س. زض ٗٞاهؼ يٗ طييػطض٠ ضا تـ يٜٗحٜ عيٛ طيپصسيتدس

 س،يذٞضق بيٗبٜٛس ثبز  ،7طيسپصيتدس  ياٛطغ ١بي٠ً كٜبٝضي آٙ اؾت اٗط ٚياػٔت . ز١س يٗ طييضا ث٠ ؾ٘ت ثبال تـ يٝ ٜٗحٜ بثسي يٗ

                                                           
1 Peak Clipping (Peak Shaving) 
2 Valley Filling 
3 Load Shifting 
4 Strategic Conservation 
5 Strategic Load Growth 
6 Flexible Load Shape 
7 Renewable Energy Technologies 



 

 

 زضتب ١ٖ  ز١س يٗ ايٚ اٌٗبٙ ضا بٙيپبؾد توبضب ث٠ ٗكتط ي١ب ييزاضٛس. زض ٗد٘ٞع، تٌٜ يٜييپب بضيثؿ يخبض ي١ب ٠ٜي١ع

 .(Linas and Kelum, 2014) زاقت٠ ثبقٜسٗكبضًت  ؿتيظ ظيٗح زض ً٘ي ث٠ ث٢جٞزٝ ١ٖ  ٠ٜي١ع ييخٞ نطك٠

 

 
 اٛطغي آٌتطيٌي ي. ٛ٘ٞزاض ػطض٠ ٝ توبضب3قٌْ 

 

 فيثب اكعا ٗسيطيت ؾ٘ت توبضباؾت.  1ثبظُكت ؾطٗبي٠ ١بي ثطم،ؿتٖيتٞؾؼ٠ ؾ يعيضاظ ٗالحظبت ٢ٖٗ زض ثطٛب٠ٗ ِطيز يٌي

 ذٞا١س زاقت ثعُكت ؾطٗبي٠ فيزض اكعا يسيٛوف ًٔ ُصاضاٙ، ٠يؾطٗب يتط ًطزٙ ثرف ثطم ثطا ٝ خصاة ١ب يياؾتلبزٟ اظ زاضا

(Swati and al, 2021). ١بي ٗرتٔق ٗسيطيت ؾ٘ت توبضب پطزاذت٠ قسٟ اؾت.زض قف ظيطثرف ثؼسي ث٠ ثطضؾي تٌٜيي 
 

 پاسخ تقاضا

زض زؾتطؼ ثٞزٙ  بي ٘تيه طاتييث٠ تـ يي٢ٛب بٙيٗكتط ييپبؾرِٞ يثطا عٟياِٛ دبزيا يثطٛب٠ٗ ذبل ثطا بيتؼطك٠  ييپبؾد توبضب 

 يثطا يويآٙ ضا ث٠ ػٜٞاٙ ثطٛب٠ٗ پطزاذت تكٞ تٞاٙ يٗ ٚيٗؼّ٘ٞ ٗهطف ثطم اؾت. ١٘چٜ يا١ِٞٓب طييثطم زض عّٞ ظٗبٙ ثب تـ

  .ًطز قيتؼط اكتس، يقج٠ٌ ث٠ ذغط ٗ ٜبٙيت اع٘ي٠ً هبثٔ يًب١ف ٗهطف ثطم زض ظٗبٛ

 ظي، قطاقج٠ٌ يبظ١بياقبضٟ ث٠ اهساٗبت اٛدبٕ قسٟ زض پبؾد ث٠ ٛ ياؾت ٠ً اًٜٞٙ ث٠ عٞض ُؿتطزٟ ثطا يپبؾد توبضب انغالح

 ،يٛبًبك سيتٞٓ تيؾ٘ت قج٠ٌ ٗبٜٛس ظطك ي١ب يٛب١ٜدبض يقٞز. زض عّٞ ثطذياؾتلبزٟ ٗ ي ثط آٙذبضخ طاتيتأث طيقج٠ٌ ٝ ؾب

ٗؿتوْ  يثطم ٝ اپطاتٞض١ب ي١ب ز١ٜسُبٙ ذسٗبت ٗبٜٛس قطًت اضائ٠ ِط،يزض ؾ٘ت ػطض٠ ٝ ٗٞاضز ز ٘تي، ٛٞؾبٛبت هذٞط  هغغ

تؼبزّ ؾيؿتٖ حلظ قٞز. زض ايٚ زؾت ٗكٌالت ز١ٜس تب  طييتـ يذٞز ضا ث٠ ٛٞػ بٙيثبض ٗكتط ْيههس زاضٛس تب پطٝك 2ؿتٖيؾ

ٗٞاضز ٌٗ٘ٚ اؾت ههس  يز١س، اٗب زض ثطذ ضا ث٠ ؾ٘ت ًب١ف ٗهطف ؾٞم ياؾت ٠ً ٗكتط ٚيٗؼ٘ٞالً ١سف اؾ٘ت قج٠ٌ، 

 بٙي٠ً ث٠ ٗكتط ١ؿتٜسپبؾد توبضب  ِٜبّيؾ يتٞؾظ اضائ٠ ز١ٜسٟ ذسٗبت ث٠ قٌْ ٛٞػ ياهساٗبت ٚيٗهطف ثبقس. چٜ فياكعا

زاقت٠ ثبقٜس، اظ  يٗرتٔل ي١ب اؾت قٌْ ٚثطٛب٠ٗ پبؾد توبضب ٌٗ٘ يپبؾد توبضب ثؿت٠ ث٠ عطاح ي١ب ِٜبّيقٞز. ؾ ياضؾبّ ٗ

 بكتي. زض پبؾد ث٠ زضطٟيثبض ٝ ؿ ٖيٗكرهبت ثبض ذبل، ًٜتطّ ٗؿتو ي١ب (، زؾتٞضآؼْ٘٘تي١ب )ث٠ ػٜٞاٙ ٗثبّ، ه خ٠ٔ٘ ٗكٞم

 .(Tariq, 2016) ًٜس يپبؾد توبضب ضا اػ٘بّ ٗ ياؾتطاتػ يٛٞػ ثبض ذٞز پطٝكيْانالح  يثطا يپبؾد توبضب ، ٗكتط ِٜبّيؾ

                                                           
1 Payback of Investment 
2 Independent System Operators 



 

 

 پييتٞاٜٛس ثبض ضا كوظ زض ظٗبٙ  يٗ بٙيتٞاٛس اٛدبٕ ز١س. ٗكتط يٗ ِٞيي توبضبزض پبؾر يٗكتط ييؾ٠ اهسإ ٝخٞز زاضز ٠ً 

قٞز  يٗ بٙيٗكتط يضاحت ًب١فثبػث  ٚيحلظ ًٜٜس. ا پييضا زض ظٗبٙ ذبضج اظ  يػبز يثبضُصاض يًب١ف ز١ٜس ٝ آِٞ يثحطاٛ

 تٞاٙ ي٠ً ٗ ياهساٗ ٚيز١س. زٝٗ يضا ًب١ف ٗ يذبل ١ؿتٜس اٗب ٗهطف ًٔ يٙ ١بآ٢ٛب ٗدجٞض ث٠ ًب١ف ٗهطف ثطم زض ظٗب طايظ

ؿيط ظٗبٙ  زضٗهطف  پييظٗبٙ  اظاٛدبٕ زاز، خجطاٙ ٗهطف ثطم آٙ زض زؾتطؼ ثٞزٙ ًٖ  بيثطم  يثبال ي١ب ٘تيپبؾد ث٠ ه يثطا

ٗهطف  ٚيبِٛي١ٗطچٜس ًٜس. يًٖ ٗهطف، قٌْ ثبض ضا نبف ٗ يٝ پط ًطزٙ زضٟ ١ب ييضٝـ ثب ًب١ف ثبض پ ٚياؾت. ا ييپ 

 يًبض ٗ ساضتطيزض حبٓت پب ؿتٖيؾ طايظ يبثس؛ٗي فياكعا غياٛتوبّ ٝ تٞظ ي، اٗب ثبظز١ًٜستـييط ٛ٘ي ييتٞؾظ ًبضثطاٙ ٢ٛب ياٛطغ

 .سًٜ

 1ياٛطغ تيطيٗس ي. ٝاحس١بٜٗبؾت اٗطي ضطٝضي اؾت ؾرت اكعاضيي  يؾبظبزٟيپ ،ًبضثطاٙ ث٠ ٜٗظٞض اكعايف ؾطػت پبؾرِٞيي

ًبضثط  ثيٚ قج٠ٌ ٝزض ٗهطف آ٢ٛب اضتجبط ثطهطاض ًٜٜس. اضتجبط  يث٠ ٜٗظٞض ١٘ب١ِٜ يتٞاٜٛس ثب ٠٘١ ٓٞاظٕ ١ٞقٜ٘س ٗؿٌٞٛ يٗ

 قج٠ٌٝ  يٗكتط ٚيث ٜستٞاٛ يٝخٞز زاضز ٠ً ٗ يًٜتطٓ يطاتػاظ اعالػبت ثبقس. چ٢بض اؾت يٌٗ٘ٚ اؾت قبْٗ اٛٞاع ٗرتٔل يي٢ٛب

 تجبزٓي.ٝ  يكؼبّ، تؼبٗٔ طكؼبّ،يؿ - ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُيطٛس

 ٖيتوؿ يتٞاٙ ث٠ زٝ ُطٟٝ انٔ يضٝـ ١ب ضا ٗ ٚي. ااٛسثطاي اؾتلبزٟ اظ پبؾد توبضب ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ هطاض ُطكت٠ يٗرتٔل ي١ب ضٝـ

 ث٠ ػٜٞاٙ كتطيث ٙتٞا يضا ٗ ٗكٞمثط  يٗجتٜ ي. ثطٛب٠ٗ ١ب3٘تيثط ه يٗجتٜ يٝ ثطٛب٠ٗ ١ب 2ٗكٞمثط  يٗجتٜ ي١بًطز: ثطٛب٠ٗ

ثب ٗٞاكوت  ييًبضثط ٢ٛب ،ٗكٞمثط  يٗجتٜ ييًالؾ ١بيًطز. ثب اؾتلبزٟ اظ ثطٛب٠ٗ يثط ثبظاض عجو٠ ثٜس يٗجتٜ بي ييًالؾ ١بيضٝـ

( يا ثطٛب٠ٗ ٝهل٠ بيٝاًٜف ثب ٗحسٝز ًطزٙ ًْ ٗهطف ثطم )ٗحسٝزًٜٜسٟ ثبض  بيثبض(  ٖي)ًٜتطّ ٗؿتو ْيٝؾب يًٜتطّ ثطذ ثطاي

٠ً  ًٜٜس يثطم ًبض ٗ ييٜبٗيز يُصاض ٘تيه ي١ب ثب اؾتلبزٟ اظ ٛطخ ٘تيثط ه يٗجتٜ ي١ب ب٠ٗ. ثطًٜٛسٛوف ايلب ٗيثبض  يز١ زض قٌْ

 ٗبٙظثط اؾبؼ  ٘تيثط ه يٗجتٜ ي١ب ثطٛب٠ٗ ًبضثطز ٚيتط . ؾبزًٟٜس يٜٗؼٌؽ ٗ يٝ زض زؾتطؼ ثٞزٙ ثطم ضا زض ظٗبٙ ٝاهؼ ٘تيه

٠ً ث٠  تيٝاهؼ ٚيا ْيزض حبّ حبضط ث٠ عٞض ُؿتطزٟ ث٠ زٓ ٚي. اييٝ ذبضج اظ پ پيي ي١ب اؾت ٝ قبْٗ ٛطخًبضثط  4اؾتلبزٟ

انالح  يثطا يحساًثط يُصاض ٘تياظ ه تٞاٙ ياؾتلبزٟ، ٗ ٗبٙزاضز، اخطا قسٟ اؾت. ػالٟٝ ثط ظ بظيتٞاٜٛ٘س ٛ ي١ب يحساهْ كٚ آٝض

 يُصاض٘تياعالػبت ٝ اضتجبعبت( ه يضٝـ )١ٖ ؾرت اكعاض ٝ ١ٖ كٜبٝض ٚيتط سٟيچياؾتلبزٟ ًطز. پ اضبك٠ ثبض ظيزض قطا پيي ثبض

 يُصاض٘تيضا قٌْ ز١س. ه يي٢ٛب ًٜٜسٟتب ثبض ٗهطف قٞزيًٜتطّ ٗ يزض ظٗبٙ ٝاهؼ ٘تيهزض ايٚ ضٝـ، اؾت.   5يزض ظٗبٙ ٝاهؼ

 يطٝياؾتبٛساضز پ ياهتهبز ٚياظ هٞاٛزض ايٚ ضٝـ،  ضٝز. چطا ٠ًثك٘بض ٗي پبؾد توبضب ييتٌٜ ٚيتطسٝاضًٜٜسٟياٗ ي،زض ظٗبٙ ٝاهؼ

هبزض  ك٠يًبضثطاٙ ١٘ ٚيثٜبثطا .زقٞيٗحسٝز ٛ٘ ٖيٗهطف ًبضثطاٙ ث٠ عٞض ٗؿتو ،ٗكٞمثط  يٗجتٜ ي١بثطذالف ثطٛب٠ٗ ٝ زقٞيٗ

 .١ؿتٜسثبض ذٞز  ياٛتربة ا١ِٞٓبث٠ 

 

  پاسخ تقاضا خودكار

زض ايٚ  6پبؾد توبضب ٞٙيپبؾد توبضب ذٞزًبض اؾت. ٛوف ؾطٝض اتٞٗبؾ ؿتٖيؾ يثطا يٗؼ٘ٞٓ يٗؼ٘بض يز١ٜسٟ ي، ٛكب4ٙقٌْ 

يب ٝ  ؿبتيث٠ ثبض تأؾ بظي، ٠ً 7ٛيي اپطاتٞض ٗؿتوْ ؾيؿتٖ بي قج٠ٌ ٚيٝاؾظ ث ييث٠ ػٜٞاٙ ايٚ ؾطٝض هبثْ تٞخ٠ اؾت. ٗؼ٘بضي 

ٛؿجت ث٠ آٛچ٠  يكتطيث يتٞاٜٛس ؾغٞح ؾٔؿ٠ٔ ٗطاتج يٗ ي ٗرتٔق١ب ي. ٗؼ٘بضذٞا١س ًطز، ػْ٘ ًٜسٗي ٖيتٜظضا ١ب ؾبذت٘بٙ

تط ٝ ثبالتط  ٚييًٜٜسٟ ١ب زض ؾغٞح پبغيتد٘ طيتٞاٙ ث٠ ؾب يضا ٗ ًٜٜسٟغ)١ط تد٘ي ٛكبٙ زازٟ قسٟ اؾت زاقت٠ ثبقٜس ٜدبيزض ا

 ؿتٖيؾ ١ط قٞز، اٗب ياضائ٠ ٗ قطًت ثبٓث ييٝ ذسٗبت ٗطتجظ ثب آٙ ٗؼ٘ٞال تٞؾظ پبؾد توبضب  ٞٙيطٝض اتٞٗبؾؾ. (ٗتهْ ًطز

ثبقس  ٌپبضچ٠يآٙ  ياعالػبت ؿتٖيثب ؾ ثبيساظ ٗٞاضز  يبضيٝ زض ثؿ آيسبة ٗيقج٠ٌ ث٠ حؿ طؾبذتياظ ظ يثرك يث٠ عٞض ٜٗغو

                                                           
1 Energy Management Unit 
2 Incentive Based Programs 
3 Price Based Programs 
4 Time of Use 
5 Real Time Pricing 
6 Demand Response Automation Server 
7 Independent System Operator 



 

 

ذبل ٗطتجظ ثب  ياهساٗبت ثبضُصاض ،يي٢ٛب ًٜٜسُبٙثب ٗهطف ياؾت(. ثط اؾبؼ تٞاكوبت هجٔ قج٠ٌ 1طٝاّيزض زاذْ كب يؼٜ)ي

 يضا ثطا يزؾتٞضات اهساٗبت، ٚيتٞاٛس ثط اؾبؼ ا يٗپبؾد توبضب  ٞٙيطٝض اتٞٗبؾؾٝ  ُيطزنٞضت ٗي قج٠ٌذبل  ي١ب ِٜبّيؾ

 .(Tariq, 2016) نبزض ًٜس ايٚ تد٢يعات

 

 
 (ؿتٖي: اپطاتٞض ٗؿتوْ ؾISOثطٛب٠ٗ؛  يؿيٛٞ: ضاثظ ثطٛبAPI٠ٗ) يپبؾد توبضب ذٞزًبض ٗؼ٘ٞٓ ؿتٖيؾيي  يٗؼ٘بض. 4قٌْ 

 

ٛيع تٞاٙ ثسٝٙ آ٢ٛب  ياُطچ٠ پبؾد توبضب ذٞزًبض ضا ٗ ؛ضا ث٢جٞز ثركٜس پبؾد توبضبثطٛب٠ٗ  يتٞاٜٛس اخطا ي١ٞقٜ٘س ٗ ًٜتٞض١بي

ػٌ٘ٔطز  ؿ٠يٝ ٗوب ٠يذغٞط پب دبزيثب ا پبؾد توبضبٗكبضًت  يضا ثطا يتطنيزه قج٠ٌ تٞاٜٛسٗي١ٞقٜ٘س  ًٜتٞض١بياٛدبٕ زاز. 

ٝ ضٝظا٠ٛ ً٘ي  بيپٞ يُصاض ٘تيه يتؼطك٠ ١ب دبزيتٞاٜٛس ث٠ ايٗ ٚيًٜٜس. ١٘چٜ كطا١ٖؾ٘ت توبضب زض ٗوبثْ آٙ ذغٞط ٗجٜب، 

. قٞٛس ٜٗسث٢طٟ ٗسيطيت ؾ٘ت توبضب ي١ب تيًٜس تب اظ كؼبٓ يكطا١ٖ ٗ ًٜٜسُبٙٗهطف يثطا يكتطيث يكطنت ١بٝ ًٜٜس 

پبؾد  ي١ب ياؾتطاتػ ٝ ًطزٟ يبثيثبض ذٞز ضا ث٢تط ضز ْيپطٝك ًٜٜس تبايٚ اٌٗبٙ ضا كطا١ٖ ٗي ٚي١ٞقٜ٘س ١٘چٜ ًٜتٞض١بي

 ًٜٜس. يبثيضز يزض ظٗبٙ ٝاهؼ يث٠ عٞض ثبٓوٟٞ ػٌ٘ٔطز ذٞز ضا حت ًٜٜٝس  ٠ٜيذٞز ضا ث٢ توبضبي

ز١س. يٛكبٙ ٗ پبؾد توبضب ذًٞبض ١بياؾتطاتػي طيتأثضا تحت  بيلطٛيزض ًبٓ يؾبذت٘بٙ تدبض يپطٝكيْ ثبض ياظ  يا٠ٛٞ٘ٛ ،5قٌْ 

 ٔٞٝاتيً 100ث٠  ييٛعز پيي يبكت٠ ٗهطفٗوساض ًب١ف. اٛس٠بكتيًب١ف  پييثطم ٝ ١ٖ ٗهطف  ي١ٖ ٗهطف ًٔزض ايٚ حبٓت، 

پبؾد  ِٜبّي( ث٠ ؾو٠يزه 15) ي ٗكرمثطزاضزٝضٟ ٠ٛٞ٘ٛ يي. ؾبذت٘بٙ زض اؾتزضنس اظ ًْ ٗهطف ؾبذت٘بٙ  20حسٝز  بي

ؾبذت٘بٙ اعالع زازٟ قسٟ ثٞز ٠ً  يث٠ اپطاتٞض١ب اكتس، يٗٞضز، ١٘بٛغٞض ٠ً ٗؼ٘ٞالً اٗطٝظ اتلبم ٗ ٚيپبؾد زاز. زض ا توبضب ذًٞبض

 .(Tariq, 2016) اظ هجْ ٗكرم ٛجٞززهين ٝ ظٗبٙ  ٘تيه ِٜبّيضا زاقت٠ ثبقٜس، اٗب ؾ پبؾد توبضب سازيضٝ يياٛتظبض 
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 .يلطٛيبزض ًبٓ يؾبذت٘بٙ تدبض يي. ٠ٛٞ٘ٛ تبثيط پبؾد توبضب ذٞزًبض ثط ٗكره٠ ثبض 5قٌْ 

 

  يانرشپراكنده بع اهن

 ي١ؿتٜس ٠ً اٛطغاٛطغي  يؾبظ طٟيشذ ي١ب يٝضبك١ٜ٘چٜيٚ ٝ  ٗبغٝالضًٞچي ٝ  يٜٗبثغ اٛطغ ، قب1ْٗياٛطغ پطاًٜسٟٜٗبثغ 

 ١بيتب اٛساظٟ يًبضثطز بؼيثطم زض ٗو ١بيؾيؿتٖتٞاٛس اظ  يٗايٚ ٜٗبثغ . ًٜٜس يكطا١ٖ ٗ بظيضا زض ٗٞاهغ ٗٞضز ٛ يٌيآٌتط

پطاًٜسٟ زض  سيتٞٓ ي١ب طُٝبٟيٛ ؾ٘ت ٗت٘طًع ثعضٍ ث٠ ي١ب طُٝبٟياظ ٛ زض حبّ ػجٞض حيثبقس. خ٢بٙ ث٠ تسض طيٗتـ يٗؿٌٞٛ

 پطاًٜسٟ سيتٞٓ فيزض اكعا يسيٛوف ًٔ زي اًؿيس ًطثٚ، ًب١ف اٛتكبض ي١ب ًٞچي اؾت. ثطٛب٠ٗ بؼيٗو
ثرف  طايزاضٛس، ظ2

زض  يسيذٞضق ي١ب طُٝبٟيٛ يثطا يبزيظ يويتكٞ يًٞچي ١ؿتٜس. ثطٛب٠ٗ ١ب بؼيٗو ي١ب طُٝبٟيٛ طيسپصيتدس ي١ب ياظ اٛطغ يثعضُ

ذطزٟ  ٘تياٝهبت ث٠ چ٢بض ثطاثط ه يُب١ سيذط ٘تيه .(Marfuga and al, 2021) اضٝپب ٝخٞز زاضز ؾطًٞچي زض ؾطا بؼيٗو

 .ز١ٜس يؾبّ ُصقت٠ ٛكبٙ ٗ 20پطاًٜسٟ زض  سيزض تٞٓ ييثبال فيزض حبّ تٞؾؼ٠ اكعا يضؾس. ًكٞض١بيثطم ٗ يكطٝق

 بٙيخط اؾت ٠ً اكعايف اؾتلبزٟ اظ تٞٓيسات پطاًٜسٟيٌي اظ ايٚ ٗعايب ايٚ . ٗتؼسزي ١ؿتٜس بضيثؿ يبيٗعازاضاي پطاًٜسٟ  اتسيتٞٓ

 Ke and) ز١س يضا ًب١ف ٗ ١ب ييزاضا ٠ٜيٝ ١عًْ تٔلبت  د٠يٝ زض ٛت قسٟ غياٛتوبّ ٝ تٞظ ي١ب قج٠ٌ ػجٞضي اظتٞاٙ ثبػث ًب١ف 

al, 2011). ،ٚضا قسٟ  سيتٞٓ يُطٗب يبزيظ طياظ ٗوبز ١3بي تٞٓيس ١٘عٗبٙ ثطم ٝ ُطٗب ًٞچيؾيؿتٖٗبٜٛس  يي١ب يكٜبٝض ١٘چٜي

اٌٗبٙ  ياٛطغ پطاًٜسٟٜٗبثغ  ت،ي. زض ٢ٛبًٜٜسُطٕ ًطزٙ كضب ٝ آة اؾتلبزٟ  ٝ اظ آٙ ثطاي ي ثبظيبثي ًطزٟث٠ نٞضت ٗحٔ

ٝ  ٜبٙياع٘ تي١ِٜبٕ نحجت زض ٗٞضز هبثٔ ي٠ً ٗٞضٞع ٢ٗ٘ سًٜٜ يٗكطا١ٖ ضا زض ؾيؿتٖ هسضت  ١بي ًٜتطّ قسٟيؾبظ طٟيخع

ػسٕ  طيسپصيتدس١بي كٜبٝضي. ١ؿتٜسٗٞاخ٠  يبزيظ ي١بثب چبٓف ياٛطغ پطاًٜسٟٜٗبثغ  ِط،يز ياؾت. اظ ؾٞ ؿتٖيؾ تياٜٗ

ثبثت  ؾبظ١بيطٟيٗؼ٘ٞالً تٞؾظ شذ ٠ً زاضز يطٟ اٛطغيٗوساض شذ فيث٠ اكعا بظي٠ًٛ  ًٜٜس يٗ دبزيا سيضا زض ؾ٘ت تٞٓ يتيهغؼ

 قٞز. يٗ ٚيتأٗ
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  ي انرشيسازرهيذخ يهايورافن

اثط ٗب١يت ًب١ف  يثطا 1ياٛطغ يؾبظ طٟيشذ ي١ب يػاله٠ ث٠ كٜبٝض فيٜٗدط ث٠ اكعا طيسپصيتدس ياٛطغ ي١ب ؿتٖيث٠ ؾ بظيٛاكعايف 

زض حبّ  ٞؾت٠يث٠ عٞض پ طيسپصيتدس ياٛطغ ي١ب ؿتٖيؾ١٘بٛغٞض ٠ً ُلت٠ قس، قسٟ اؾت.  طيسپصيتدس يٜٗبثغ اٛطغ يتهبزك

 ٚيث٠ ١٘ اٛس.ضؾيسٟ 2019 ؾبّ زض ٪26 ث٠ 2017 ؾبّ زض ٪18.1اظ  ٝ ١ؿتٜس يخ٢بٛ ياٛطغ سيؾ٢ٖ ذٞز زض تٞٓ فياكعا

 ِبٝاتيُ 2.3ٝ  ِبٝاتيُ 1.4اظ  قٞز يٗ يٜيث فياؾت ٝ پ فيزض حبّ اكعا ٞؾت٠يث٠ عٞض پ ياٛطغ يؾبظ طٟيشذ تيظطك ت،يتطت

 ٚ،يثٜبثطا .(Mostafa and al, 2020)ضقس ًٜس  2022ؾبػت زض ؾبّ  ِبٝاتيُ 21.6ٝ  ِبٝاتيُ 8.6ث٠  2017ؾبػت زض ؾبّ 

ؾ٘ت توبضب  تيطيٗسثب ضٝيٌطز١بي  ،١بطُٝبٟياظ ٛ اٙتٞ يتوبضب پيي ييخبثدب بيًب١ف  يثطا سيثب ياٛطغ يؾبظ طٟيشذ ي١ب يٝضبكٜ

 زازٟ قٞٛس. نيتغج

 ؿبتي)تبؾثعضٍ ًٜٜسُبٙ ٗهطفتبٗيٚ ثبض  ي( ثطاٜٗبثغ تدسيسپصيط بي ي ؾٞذت كؿئي١بطُٝبٟي)ٛٗرتٔق ثغ بٜٗ ياٛطغ طٟيشذ

قسٟ  طٟيشذ ياٛطغ ٚيا طايظ ؛ز١س يضا ًب١ف ٗ ياٛطغ ي١ب ٠ٜيٝ ١ع ؿتيظ ظيث٠ ٗح ١بي ٝاضز قسٟتيآؾ تٞاٛس، ٗي(ينٜؼت

ككبض  طايكطنت ٢ٖٗ اؾت ظ يي ٚي. اثطزاقت٠ قٞزثطم  سيتٞٓ ي١ب طُٝبٟياظ ٛ پيي يثبض١بككبض ٛبقي اظ قٞز تب  يٗ ٠يؾپؽ ترٔ

 يكتطيث ؾبظ١بيشذيطٟثبض قج٠ٌ ذٞز،  پييتب زض ظٗبٙ  ًٜس يضا ٗدجٞض ٗ يذسٗبت ق٢ط ي١ب قج٠ٌ ثطم، قطًت يثط ضٝ ياضبك

اؾتلبزٟ  في. ثب اكعاقٞز يطيخُٔٞ تح٘يْ ذٞا١س قس،ًٜٜسُبٙ  ٠ً ث٠ ٗهطف ١بيي٠ٜي١ع ٝ ايدبز ضا قبضغ ًٜٜس تب اظ هغغ ثطم

ٗكره٠  يياٛتظبض زاقت٠ ثبقٜس ٠ً  تٞاٜٛس يٗ يذسٗبت ق٢ط ي١ب قطًت، ؾبظي اٛطغيشذيطٟ ي١ب يٝضاظ كٜب ينٜؼت تبؾيؿبت

پط "( ٝ ٠يترٔحبٓت ) "ؾبييييپ" يٌطز١بيضٝ نيتٞاٛس اظ عط يٗ ؾبظي اٛطغيشذيطٟ ؿتٖيؾ ي. ياضائ٠ ًٜٜس« نبف» يثبض ًٔ

 طايظ قٞز، يتط ٗ طٝٙ ث٠ نطك٠ًبضآٗستط ٝ ٗو قج٠ٌ د٠،يثبض ًْ قج٠ٌ ثطم ضا ١٘ٞاض ًٜس. زض ٛتٗكره٠ قبضغ( حبٓت ) "ًطزٙ زضٟ

 ي١ب ٠ٜيًب١ف ١ع يثطا يا آؼبزٟ كٞم ْيپتبٛؿ ينٜؼت ؿبتي. تأؾذٞا١س زاقت ١ب طُٝبٟيٛ 2ضظضٝ چطذبٙث٠  يً٘تط ِيٝاثؿت

 سيٓتٞ ٚيث كتطيتؼبزّ ث دبزياظ قج٠ٌ ثطم، ا ييًب١ف ثبض پ يثطا ؾبظي اٛطغي١بي شذيطٟؾيؿتٖ نيذٞز اظ عط يٝ توبضب ياٛطغ

 ,Joseph and al) ثركٜس يقج٠ٌ ثطم ضا ث٢جٞز ٗ يٝ ػٌ٘ٔطز ٗبٓ ٜبٙياع٘ تي٠ً ث٠ عٞض ١٘عٗبٙ هبثٔ يزض حبٓ ؛ٝ توبضب زاضٛس

2021). 
 ي١ب طُٝبٟيٛ فياكعا يٌي اظ زاليْ آٙاؾت، ٠ً  فيزض حبّ اكعا ٞؾت٠يث٠ عٞض پ ياٛطغ ي١٘بٛغٞض ٠ً هجال شًط قس، ٗهطف خ٢بٛ

 يثطا سٝاضًٜٜسٟيضٝـ اٗ ييٗهطف آ٢ٛب اؾت.  فيٝ اكعا ٗٞضز تٞٓيسي ٗٞضز ٛيبظ ٗطاًع نٜؼتي ثعضٍ تٞاٙ نيتغج يٛبًبضآٗس ثطا

 ذبضج اظٝ قبضغ زؾتِبٟ زض ؾبػبت  هطفٗ پييزض ؾبػبت  ؾبظ اٛطغيشذيطٟزؾتِبٟ  يي ٠يٗطًع، ترٔ ييثطم  يًب١ف توبضب

 ييًطز.  طٟيشذ يٌيٝ ٌٗبٛ يحطاضت ،يؿيٗـٜبع ،ييبي٘يقآٌتطٝ ،يٌيتٞاٙ ث٠ اقٌبّ ٗرتٔق اظ خ٠ٔ٘ آٌتط يضا ٗ ياٛطغ .اؾت

 اضائ٠ قسٟ اؾت.  6زض قٌْ  ،اٛسقسٟ يثٜس و٠عج ياٛطغ طٟيثط اؾبؼ قٌْ شذ٠ً  ؾبظيشذيطٟ ي١ب يٝضباظ كٜ ئً يٛ٘ب
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 ياٛطغ ؾبظييطٟٗرتٔق شذ ١بيي. كٜبٝض6قٌْ 

 

 

 ػٟ،يتٞاٙ ٝ ،ياٛطغ يچِبٓ ػٟ،يٝ ياٛطغ ،يقبْٗ تٞاٙ ٛبٗ اٛطغي ؾبظ١بي شذيطٟؾيؿتٖػٌ٘ٔطز زض اضتجبط ثب  يسئً يپبضاٗتط١ب

ضاٛسٗبٙ ضكت ٝ ثطُكت، ػ٘ن زقبضغ ٝ عّٞ ػ٘ط  ٠،يظٗبٙ ترٔ ،يز١ ظٗبٙ پبؾد ،يؾبظ طٟيتٞاٙ، ظٗبٙ قبضغ، ظٗبٙ شذ يچِبٓ

 يثبظٟ ظٗبٛ ييٞاٛس زض ت يزؾتِبٟ ٗ يي٠ً  يتٞاٛ ٚيكتطيث يؼٜيتٞاٙ زؾتِبٟ اؾت،  تيحساًثط ظطك ي،اؾت. تٞاٙ ٛبٗزؾتِبٟ 

تٞاٙ( اضائ٠  يٝ چِبٓ ياٛطغ ي( ٝ ٝاحس حدٖ )چِبٓػٟيٝ تٞاٙ ٝ ػٟيٝ يٝ تٞاٙ ثط اؾبؼ ٝاحس خطٕ )اٛطغ ياضائ٠ ز١س. اٛطغ ٚيٗؼ

ي نٜؼت ٌٗبٛبتٝ اٗٞضز ٛظط ًبضثطز ٛٞع . ثؿت٠ ث٠ ًٜيٖ ؿ٠يحدٖ ٗوب بيثط اؾبؼ خطٕ ٝ/ ي ضا ثتٞاٛيٖتب ١ط زٝ كٜبٝض قٞٛس يٗ

ٗست  تيث٠ تطت ي،ؾبظ طٟيقبضغ ٝ شذ ي١ب ثبقس. ظٗبٙ ؾبظشذيطٟزض اٛتربة  يتٞاٛس ػبٗٔ يٝظٙ ٗ بيزض اٛساظٟ  تيٗحسٝز ،ٗٞخٞز

 يؾپط ٗبٙظ يي،. ظٗبٙ پبؾرِٞٗبٛس يٗ ياؾت ٠ً قبضغ زض زؾتِبٟ ثبه يٝ ٗست ظٗبٛ ؾيؿتٖ ٗٞضز ٛظطقبضغ  يظٗبٙ الظٕ ثطا

 يٗست ظٗبٛ ،٠يث٠ ثبض تٞؾظ زؾتِبٟ اؾت. ظٗبٙ ترٔ ييپبؾرِٞ يثطا يًبك اٙتٞزضذٞاؾت ثطم اظ زؾتِبٟ ٝ اضؾبّ  ٚيقسٟ ث

 "ثبظزٟ"ػٜٞاٙ  تحت٠ً  يؾبظطٟيضاٛسٗبٙ شذ بيًٜس. ضاٛسٗبٙ ضكت ٝ ثطُكت  ٚيثبض ضا تبٗ يتٞاٛس اٛطغ ياؾت ٠ً زؾتِبٟ ٗ

اؾت ٠ً زض ١ِٜبٕ قبضغ ث٠ زؾتِبٟ  يث٠ ًْ اٛطغ ٠يترٔحبٓت اؾترطاج قسٟ اظ زؾتِبٟ زض  ي، ٛؿجت ًْ اٛطغقٞزقٜبذت٠ ٗي

زقبضغ  ػ٘ن٠ً  يي١ب يثبتط كتطيٗثبّ، ث يهبثْ اؾتلبزٟ زؾتِبٟ اؾت. ثطا يؾبظ طٟيشذ تيظطك ،٠يقٞز. ػ٘ن ترٔ يػطض٠ ٗ

 . ذٞز زاضٛسقبضغ/زقبضغ  ي١ب طذ٠تؼساز چ بيثط عّٞ ػ٘ط ذٞز  يٜٗل طيتأث ،ثباليي زاضٛس

 
 يانرش يابيباز

تٞٓيس ١٘عٗبٙ ز١س. زض يًب١ف ٗ زض ٗوساض اٛطغي تبٗيٚ قسٟ طييضا ثسٝٙ تـ ياؾت ٠ً تٔلبت اٛطغ يقبْٗ اهساٗبت 1ياٛطغ يبثيثبظ

هبثْ  3اظ تٞٓيسات پطاًٜسٟ يٛٞػ ث٠ نٞضت تٞٓيس ١٘عٗبٙ ثطم ٝ ُطٗباؾت.  ياٛطغ يبثيثبظ يعطح ؾٞزآٝض ثطا يي  2ثطم ٝ ُطٗب

اظ  يٜيٗؼٗوساض پطزاذت  تٞاٛس ث٠ اظايثبظيبثي قسٟ ٗي اؾتلبزٟ اظ اٛطغي ،يٜٗظط اهتهبز. اظ طزيُيهطاض ٗ يثطزاضًٜتطّ ٗٞضز ث٢طٟ

تٞاٙ ث٠ يضا ٗ ياٛطغ ثيبيٗل٢ٕٞ ثبظ ٚ،ي. ثٜبثطاآٝضزث٠ زؾت  تٔلبتًب١ف  نياظ عطضا  يكتطيث ٝضيث٢طٟ،  ٗهطف قسٟ ياٛطغٗجٔؾ 
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 قيتؼط ؿتٖيؾ ييزض  يٝضٝز ياظ اٛطغ يٜيٌٗ٘ٚ زض ؾغح ٗؼ ياهتهبز يزاز ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ ٗوساض ذطٝخ ٖيتؼ٘ ياٛطغ يٝضث٢طٟ

 Tzu-Pu)زض ٛظط ُطكت  ٗسيطيت ؾ٘ت توبضبزض  يبثيقبذم اضظ ييتٞاٙ ث٠ ػٜٞاٙ يضا ٗ ياٛطغ يٝضث٢طٟ ٚيقٞز. ثٜبثطايٗ

and Jin-Li, 2010). 
 

 يانرش يسيهو

 ياٛطغ ٚيز١س. ثٜبثطايًب١ف ٗآٙ  طييٝ ثسٝٙ تـ يهغؼ سيٗل يضا تحت اٛطغ ياؾت ٠ً تٔلبت اٛطغ يقبْٗ اهساٗبت ياٛطغ يعيٗ٘

. اٛطغي ضخ ٛرٞا١س زاز يذطٝخ ي زض ٗوساضطييتـ ،حبٓت ٚي. زض ابثسييًب١ف ٗ ييًٜٜسٟ ٢ٛبٗهطف ياٛطغ ٠ٜيٝ ١ع بظيٗٞضز ٛ

-ؾبذت٘بٙ ٝ عاتي١ب زض تد٢نياؾت. اؾتلبزٟ اظ ػب يغيٗح ؿتيظ ي١بٜسٟيٝ ًب١ف آال ٠ٜيًب١ف ١ع ياٛطغ يعيٗ٘ ي١سف انٔ

 يٝ اخت٘بػ يٝ ٜٗبكغ اهتهبز ثٞز٢ٟٖٗ  بضيثؿ ينٜؼت يثبض١ب يثطا ياٛطغ يعياؾت. ٗ٘ ياٛطغ يعيٗ٘اهساٗبت اظ  يا٠ٛٞ٘ٛ ،١ب

-كطنت بكتٚي يثطا ي،اٛطغ بٙيٝ ٗغبٓؼ٠ خط يثبظضؾ ي١بتيٗؼ٘ٞالً ث٠ ػٜٞاٙ كؼبٓ ياٛطغ يعي. ٗ٘ذٞا١س زاقتث٠ ١٘طاٟ ٗرتٔلي 

 ,Abdelaziz and al)قٞز يقٜبذت٠ ٗ ي آٙثط ذطٝخ طيثسٝٙ تأث يًب١ف ٗهطف اٛطغ ث٠ ٜٗظٞض يزض اٛطغ يينطك٠ خٞ ي١ب

2011). 
 

 سوت تقاضا تيريهدهاي استراتصي

 ي١ب ؿتٖياٛس ٠ً ػٌ٘ٔطز ؾ ت٘طًع ًطزٟ ٗسيطيت ؾ٘ت توبضب ي١ب ياؾتطاتػ يآة ٝ ثطم ثط اخطا ي١ب ١ب ٝ قطًت زٝٓت طاً،ياذ

 طييتـ يضا زض ؾغح ٗكتط ٗهطف ٝ ضكتبض ز١س يٝ ُؿتطـ ٗ حيضا تطٝ ياٛطغ ٝضيث٢طٟ ي١ب ثطٛب٠ٗ ًٜس، يٗ تطؾبزٟضا  يٌيآٌتط

. 1ظٗبٙ ٗهطف ٝ ضظضٝ چطذبٙ، ٝضي اٛطغيث٢طٟ ،پبؾد توبضب اؾت، ي ػ٘سٟچ٢بض اؾتطاتػ يزاضا . ٗسيطيت ؾ٘ت توبضبز١س يٗ

 سيتبً .ؾ٠ اؾتطاتػي زيِط اذتهبنب يبكت٠ اؾتثطضؾي ١بي هجٔي تٞضيح زازٟ قس؛ ٓصا، ؾ٠ ظيطثرف ثؼسي ث٠ ضٝـ اّٝ زض ثرف

ثطم ٝ  ٘تيه ،يپٞٓ ي١ب ٗكٞم ،يزض ٗهطف اٛطغ ييخٞ نطك٠ ي١ب يزض تٞؾؼ٠ ٝ اؾتلبزٟ اظ كٜبٝض ١ب ياؾتطاتػ ٚيا يانٔ

 Eity and) ثبقسٗي بٙيقج٠ٌ ٝ ٗكتط يض١باپطاتٞ ٚيث سٟيچيپ ياٝج ثبض ٝ حلظ ١٘ب١ِٜ يًب١ف توبضب يزٝٓت ثطا ي١ب بؾتيؾ

al, 2020). 
 

 يانرش يوربهره

اٛتربة  يي ث٠ ػٜٞاٙ ؿت،يظ ظيٝ ٗح يًٜٜسُبٙ اٛطغٗهطف ،يًٜٜسُبٙ اٛطغٚيتبٗ ٗرتٔق يبيثب تٞخ٠ ث٠ ٗعا ٝضي اٛطغيث٢طٟ

 عاتي٠ً تد٢ يٗست ضا زض ظٗبٛ ياؾت ٠ً ث٢جٞز ذسٗبت عٞالٛ يكٜبٝض يٛٞػ ٝضي اٛطغيث٢طٟقٞز. يزض ٛظط ُطكت٠ ٗ ٜٗبؾت

ث٢جٞز  يقج٠ٌ ثطم ضا ثطا يٌيعيك طؾبذتيظ ٝضي اٛطغي،ث٢طٟ ي١بز١س. ثطٛب٠ٗيٗاضائ٠ ١ؿتٜس ًبض  هبزض ث٠ ازا٠ٗٗٞضز اؾتلبزٟ 

 س.ٜثركيث٢جٞز ٗ ،توبضب ييثبظزٟ ثطم ٝ ًب١ف پ

 

 هصرفزهاى 

 ٘تيٝ ه ٖيتوؿ يثبظٟ ظٗبٛ ٚيؾبػت ضا ث٠ چٜس 24اظ تؼطك٠ ثبثت اقبضٟ زاضز ٠ً  يث٠ تبثؼ ٗهطف،ظٗبٙ  يُصاض ٘تيه ياؾتطاتػ

 يكهٔ يُصاض٘تيٝ ه پييزٝضٟ  يُصاض٘تيث٠ ًٜتطّ ه ياؾتطاتػ ٚيًٜس. ايٗ ٚييٗهطف ثطم زض ١ط ثبظٟ تؼ يضا ثطا يٗتلبٝت

 ًٜس. يً٘ي ٗ

ٗهطف،  پييعطح، زض ظٗبٙ  ٚيًٜس. زض ايٗ طييثطم ثب ظٗبٙ تـ يكطٝقذطزٟ ٘تي، هٗهطفظٗبٙ  ُصاضيهي٘ت ؿتٖيزض ؾ

ذٞز ٗهطف قٞز تب  سيتٞٓ ٚيزض ح سيثب ت٠يؿي٠ً آٌتط ييپطزاذت ًٜٜس. اظ آٛدب ذبضج اظ پييثبالتط اظ ظٗبٙ  يٛطذ سيًبضثطاٙ ثب

اظ ثطم ثب  تبًٜٜس يٗ نيتكٞضا ًٜٜسُبٙ ذٞزٗهطف 2يذسٗبت اٛطغ ي١باظ قطًت يبضيقج٠ٌ ٗغبثوت زاقت٠ ثبقس، ثؿ يساضيثب پب

 ي١ب ذٞز ٛساقت٠ ثبقٜس. ٛطخ سيتٞٓ ؿبتيتبؾ ئيث٠ تؼغ يبظيٗهطف اؾتلبزٟ ًٜٜس تب ٛ ذبضج اظ پييزض ؾبػبت  يٛطخ ً٘تط

                                                           
1 Time of Use 
2 ESCO: Energy Services Company 



 

 

 ٠ٜي( ث٠ ؾبػبت ًٖ ١عيي)پ ٠ٜيذٞز ضا اظ ؾبػبت پط١ع بظيٗٞضز ٛ ت٠يؿي٠ً آٌتط ُصاضز يٗ طيتأث ييثط ًبضثطاٙ ٢ٛب ٗهطفظٗبٙ 

 ٚياؾتلبزٟ اظ ا يتٞاٙ ثطايضا ٗ ييٓجبؾكٞ ٚيٝ ٗبق ييظطككٞ ٚيٗبٜٛس ٗبق يذبن يز١ٜس. ثبض١ب طيي( تـذبضج اظ پيي)

ذٞز اؾتلبزٟ  بٙينسٝض نٞضت حؿبة ٗكتط ي١ٞقٜ٘س ثطا ياظ ًٜتٞض١ب يذسٗبت اٛطغ ي١ب١سف هطاض زاز. قطًت التيتؿ٢

ذسٗبت  ي١ب. قطًتتٜس١ؿ عيٛ ٚي١ب ث٠ نٞضت آٛالٛظبضت ثط نٞضتحؿبةهبزض ث٠ ي )ذسٗبت اٛطغ ي١باظ قطًت يًٜٜس. ثطذيٗ

تبثؿتبٙ( ٛطخ ظٗبٙ  ٝآذط ١لت٠( ٝ كهْ )ظٗؿتبٙ  التيتؼغ ١ٝلت٠  يقت(، ضٝظ ١لت٠ )ضٝظ١ب ٝثط اؾبؼ ظٗبٙ ضٝظ )ضٝظ ي، اٛطغ

 پبؾد توبضب ي١بثطٛب٠ٗ ي٠ ثطاً يًٜٜسُبٛٗهطف يتٞاٙ ثطايثطم ضا ٗ ٠ٜيٜٗبؾت، ١ع ي١بزاضٛس. ثب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ ٗهطف

 .ًب١ف زاز ،اٛسثجت ٛبٕ ًطزٟ ٗهطفثط ظٗبٙ  يٗجتٜ

 

 رزرو چرخاى

حلظ تؼبزّ  يثطا ؿتٖي٠ً تٞؾظ اپطاتٞض ؾ ُٞيٜسٗيقج٠ٌ  ؿتٖيٗتهْ ث٠ ؾ قسٟ ٝ طٟيشذ آٌتطيٌي ث٠ تٞاٙ ضظضٝ چطذبٙ،

 س،يتٞٓ يزض ٝاحس١ب طٜٗتظطٟيؿ تيآؾ ْيث٠ زٓ ٠يٜٗجغ تـص قٞز. ٝهل٠ زضيكؼبّ ٗ سيتٞٓ يزض نٞضت اكت ٛب٢ُبٛ سيثبض ٝ تٞٓ ٚيث

-يٗ يثٜسعجو٠ ٠يٝ ثبٛٞ ٠ياٝٓ ضظضٝ چطذبٙث٠  ضظضٝ چطذبٙ. ث٠ عٞض ٗؼّ٘ٞ، قٞز يٗ دبزيا يثٜس ٛبزضؾت ثبض ٝ ظٗبٙ يٜيث فيپ

كطًبٛؽ ٝ حبٓت  ٠،يثبٛٞ چطذبٙضظضٝ ٠ً زض  يزض حبٓ ًٜس، يضا ًٜتطّ ٗ اًتيٞتٞاٙ  يكطًبٛؽ ذطٝخ ٠،ياٝٓ ضظضٝ چطذبٙقٞز. زض 

 .قٞٛس يٗ يبثيثبظ ياضبك اًتيٞقج٠ٌ ثب تٞاٙ 

 

 گيرينتيجه

ٜٗٞط ث٠ اؾتلبزٟ اظ ٗوساض  ي. زض حبّ حبضط، تٞؾؼ٠ اخت٘بػضٝزث٠ ق٘بض ٗيضٝظٗطٟ اكطاز  يزض ظٛسُ يػٜهط ضطٝض يي ياٛطغ

ٝ  يخ٢بٙ ٝ تٞؾؼ٠ نٜؼت تيخ٘ؼ غيضقس ؾط زٓيْث٠  يٗهطف اٛطغ عاٙي. ٗثبقساٛطغي آٌتطيٌي ٗي ػٟيث٠ ٝ ،ياٛطغ يًبك

 اضتجبط يٝ ٗهطف اٛطغ سيثب تٞٓٗٞضٞػبتي ١ؿتٜس ٠ً  ي،اٛطغ يٜ٘يٝ ا يغيٗحؿتيظ يساضيپب .اؾت فياكعا ي زض حبّكٜبٝض

ٜٗؿٞخ  اياٗطٝظي ث٠ ٠ُٛٞثطم  ١بيقج٠ٌ ضٝز.ي١سض ٗ يؼياظ ٜٗبثغ عج طٗٞٓسيثب اؾتلبزٟ ؿ ياظ ٜٗبثغ اٛطغ يبزي. ٗوساض ظزاضٛس

 يثط ضٝ تحوين ٚياٗب ا س،يآ٢ٛب ضا ث٢جٞز ثرك تٞاٙ يٝخٞز زاضز ٠ً ٗ يبزيظ ي١ب . خٜج٠زاضٛسًبْٗ  يث٠ ثبظؾبظ بظيٝ ٛ اٛسقسٟ

 تٞاٙ يٗ سيخس ي١ب ياؾتطاتػ يٗٞخٞز ٝ اخطا يٗت٘طًع اؾت. ثب اؾتلبزٟ اظ كٜبٝض (ؾ٘ت توبضب تيطيٗس)زض ؾ٘ت ًبضثط  طاتييتـ

 تيطيٗس ي١بسٟي. اتض٘يٚ ًطزضا  يساضيپب فيًطثٚ ٝ اكعا يثطم، ًب١ف ضزپب تيليً ٜبٙ،ياع٘ تيهبثٔ ،ييقج٠ٌ، ًبضا تيظطك

 يٗجتٜ يٌيآٌتط ياٛطغ ي١بؿتٖيضٝـ ًبض ؾ. ٟ اؾتاضائ٠ قس ، زض ايٚ تحوينقٞزيٗ سٟيز ٗغبٓؼبت ٗرتٔقزض ٠ً ؾ٘ت توبضب 

ٗست  زض زضاظ ي،غيٗحؿتيٝ ٗالحظبت ظ ياهتهبز ي١بتيٗحسٝز ْيث٠ زٓ -زض پبؾد ث٠ اكعايف توبضب -ثيكتط  سيثط تٞٓ

 يٜٗبثغ خبٛج يثطا سٝاضًٜٜسٟيٜٗجغ ٌْٗ٘ اٗ ييؾ٘ت توبضب ذٞز ضا ث٠ ػٜٞاٙ  تيطيحبّ، ٗس ٚياؾت. ثب ا ساضيٝ ٛبپب ٠ٜيطث٢يؿ

توبضب زض چ٢بض ثرف  پبؾد ث٠ ي١ب كطنت يثطضؾ يثطا يبزيظ يوبتيٗغبٓؼبت تحو ط،ياذ ي١ب زض ؾبّ .ًطزٟ اؾتثبثت  سيتٞٓ

 ْيپتبٛؿ يٗؿٌٞٛ ي١ب، ؾبذت٘بٙايٚ ٗغبٓؼبتاٛدبٕ قسٟ اؾت. ثط اؾبؼ  يٝ نٜؼت يًكبٝضظ ،يتدبض ،يٗؿٌٞٛ يتوبضب

ٛؿجتبً ًٖ  يثرف نٜؼت يطيپصاٛؼغبف ْيز١ٜس. زض ٗوبثْ، پتبٛؿٗي ٛكبٙ ذٞز ضا اظ (٪51.11حسٝز ) يبزيظ يطيپصاٛؼغبف

 ٝ يػ٘ٔ ي١ب ضٝـ ،١باتػيطٝ اؾت ١ب ييتٌٜ ،ياؾبؾ ٖيٗلب١ ،يٗٞضٞػبت ًٔثط  يٗطٝض ٗوب٠ٓ، ٚيا(. ٪9.04 جبًيتوط) اؾت

ؾ٘ت  تيطيٗٞضٞع ٗس .قسٟ اؾتاضائ٠  ١بي ١ٞقٜ٘سقج٠ٌ يساضيپب تحت ؾ٘ت توبضب تيطيٗس ي١ب ضٝـ سيخس ثٜسي عجو٠

 ٖيٝ حط تيٗبٜٛس اٜٗ يبزيظ ي١بثب چبٓف ٗسيطيت ؾ٘ت توبضبقسٟ اؾت.  ٛكبٙ زازٟهسضت  ؿتٖياپطاتٞض ؾ سُبٟيتوبضب اظ ز

 ١٘طاٟ اؾت. ١ٞقٜ٘س ي١بقج٠ٌ يذهٞن
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