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 چکیدٌ
هٌبػت  یٌیگضیجب بفتيی دٍلت ّب ثِ ٍیظُ ّبی کـَسّبی كٌؼتی سا هلضم ثِ یلیفؼ ػَخت ّبیاص اػتفبدُ  یًبؿ پیبهذ ّبی

 لیلثِ د ثبیَدیضلهبًٌذ  یؼتیص ّبی ػَخت بىیه يی. دس اثِ هٌظَس تبهیي تقبضبی اًشطی کشدُ اػتثشای ایي ػَخت ّب 
ثِ  ثبیَدیضل. اًذهَسد تَجِ قشاس گشفتِ  یاثِ عَس قبثل هالحظِ شیدس دِّ اخ ؼتیص ظیثب هح یثَدى ٍ ػبصگبس شیپز ذیتجذ

ػٌَاى جبیگضیٌی هٌبػت ثشای ػَخت دیضل فؼیلی دس كٌؼت تَاًذ ثِ یه یؼتیص یّب یهٌبثغ اًشط يیتش یاص اكل یکیػٌَاى 
 شّبیهتغ ٍجَدّوَاسُ ٍ  اص عشفی پیچیذگی ّبی فشاٍاًی دس صًجیشُ تبهیي ثبیَدیضل ٍجَد داسد. ًقل ثِ کبس گشفتِ ؿَد ٍ حول

 هیي ثبیَدیضل ثِ هٌظَساػت. لزا دس ایي هقبلِ، یک هذل ػیؼتن دیٌبهیک ثشای صًجیشُ تب تیثب ػذم قغؼ دس ایي صًجیشُ ّوشاُ
 ّبیشُیصًج ،یـٌْبدیهذل پ یاػتجبس ػٌج یثشا دس اداهِ. هی ؿَداسائِ  آى اعالع اص ًحَُ ػولکشدٍ  شُیصًج ٌذُیآ یٌیثؾیپ

 شُیصًج يیا یػَددّ ؾیافضا یالصم ثشا یّب بػتیٍ ػهی گیشد هَسد اػتفبدُ قشاس هتحذُ  بالتیدس ا ثبیَدیضلػَخت  يیتبه
 .هی ؿَدئِ اسا دس آیٌذُ

 کلمبت کلیدی: مدیریت زوجیرٌ تبمیه، سیستم دیىبمیک، ببیًدیسل، سًد زوجیرٌ
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 مقدمٍ. 1
جبیگضیي ّبی هٌبػجی ثشای ایي ػَخت دسكذد یبفتي  سا ثـش، ؿی اص اػتفبدُ اص ػَخت ّبی فؼیلیهؼبئل ٍ هـکالت ًب

 ٍسٍد گبصّبی گلخبًِ ای ثِ َّا  ثبػث ،[0]ًبپزیش ّؼتٌذ  هٌبثؼی تجذیذ ػالٍُ ثش ایٌکِ . ػَخت ّبی فؼیلیقشاس دادُ اػتّب 
 ًیبص ثِ یبفتي جبیگضیٌی هٌبػت ثشای [3]افضایؾ قیوت ایي ػَخت ّب، ثِ ػالٍُ. [5]هی ؿًَذًیض ٍ گشم ؿذى َّای کشُ صهیي 

 ایي ػَخت ّب سا تـذیذ کشدُ اػت.
تغییشات آة ٍ َّا، ػذم  حول ٍ ًقل یکی اص هؼبئلی اػت کِ اػتفبدُ اص ػَخت ّبی فؼیلی سا تحت تبثیش قشاس هی دّذ.

سا افضایؾ دادُ ًقل ػَخت ّبی جبیگضیي دس حول ٍ  یبفتي ثِ، توبیل آىافضایؾ قیوت ٍ  قغؼیت دس ػشضِ ًفت دس آیٌذُ
اًشطی پیذا کشدُ اًذ. ایي ػَخت ّب اص هٌبثغ صیؼتی  حَصُػَخت ّبی صیؼتی جبیگبُ هْوی دس  عی ػبلیبى اخیش. دس اػت

 . [8]هبًٌذ هحلَالت کـبٍسصی، پؼوبًذّبی جبهذ ٍ حتی فبضالة ؿْشی ثذػت هی آیٌذ 
ثب ًیبصهٌذ یک صًجیشُ تبهیي  ٍ هقشٍى ثِ كشفِ اص آى جب تَلیذ اًشطی ّبی صیؼتی ثِ كَست ػبصگبس ثب هحیظ صیؼت

 [2]گلذ ٍ ػکَسیٌگ ثِ گفتِ كَست گشفتِ اػت. صًحیشُ تبهیي اًشطی ّبی صیؼتی هغبلؼبت صیبدی دس صهیٌِ  ،اػت کبسایی ثبال
حذاقل کشدى ّضیٌِ ثِ هٌظَس ثبقی هبًذى دس ( 0: )داسای دٍ ّذف کلی ّؼتٌذ ّبی تبهیي صیؼت تَدُ ثشای تَلیذ اًشطیجیشًُص

 . [4]تضویي ػشضِ هَاد اٍلیِ( 5) ٍ [6]ؿشایظ سقبثت
. گضیٌِ ٍجَد داؿتِ اػتصیؼت تَدُ ّبی عشاحی صًجیشُ تبهیي اًشطی ؼذدی دس ساثغِ ثب ّوَاسُ هؼبئل ٍ هـکالت هت

 [4]. هبثی ٍ ّوکبساى گشفتهَسد ثشسػی قشاس  [9, 4]هبثی ٍ ّوکبساى تَػظ ّبی هختلف ثشای ثشداؿت صیؼت تَدُ جٌگلی 
سصی ثشای تَلیذ اًشطی جوغ آٍسی ثبقیوبًذُ ّبی هحلَالت کـبٍ صیشػبخت ّبی حول ٍ ًقل ثِ عَس هؼتقین ثیبى کشدًذ کِ

 . صیؼت تَدُ سا تحت تبثیش قشاس هی دّذ
یکی اص هَضَػبت هَسد تَجِ هحققیي دس صًجیشُ ّبی تبهیي اًشطی ّبی صیؼتی رخیشُ ػبصی اػت کِ اص جٌجِ ّبی 

افضایؾ  [2]ِ ػلل، سیؼک، ّضیٌِ ٍ گضیٌِ ّبی هختلف هَسد هغبلؼِ قشاس گشفتِ اػت. گلذ ٍ ػَسیٌگ گًَبگَى اص جول
، ّغ ٍ [07]. گشًٍبلت ٍ ساچ داًٌذآى سا ػلت اكلی رخیشُ ػبصی صیؼت تَدُ هیّوبٌّگی تقبضبی اًشطی صیؼت تَدُ ثب ػشضِ 

ٍ ّوچٌیي پشاکٌذگی تَصیغ دس ثَدى هذت ثشداؿت  بُثیبى داؿتٌذ کِ کَت [00]ٍ ّوچٌیي کبپَتَ ٍ ّوکبساى  [6]ّوکبساى 
یک ًبحیِ ثبػث ایجبد ًیبص ثِ رخیشُ ػبصی ثشای تضویي ػشضِ دائوی صیؼت تَدُ ثِ پبالیـگبُ ّبی تَلیذ کٌٌذُ ػَخت ّبی 

 صیؼتی هی ؿَد. 
ؿشایظ آة ٍ َّایی ٍ  اص عشفی .[03, 05]هکبى ٍ ًَع صیؼت تَدُ فبکتَسّبی هْوی دس هیضاى ّضیٌِ رخیشُ ػبصی ّؼتٌذ

. دس ایي ساثغِ ، ؿیَُ رخیشُ ػبصی سا تحت ؿؼبع قشاس هی دٌّذّوچٌیي هشحلِ ای اص فشایٌذ کِ صیؼت تَدُ دس آى قشاس داسد
-رخیشُؿیَُ ًیض ثب تَجِ ثِ آة ٍ َّای هذیتشاًِ ای یًَبى  [02]ع ٍ ّوکبساى سًتیضال ٍتؼْیالت ػشپَؿیذُ  [08]تَسًلی 

 کی اص فبکتَس ّبی تبثیش گزاس ثش سٍی ّضیٌِ کل صًجیشُ یّوَاسُ ثِ ػٌَاى حول ٍ ًقل  ػشپَؿیذُ سا اًتخبة کشدًذ. ػبصی
صیشػبخت ّب ٍ هبی فیلذ  [04]دًٍت ٍ ّوکبساى ، ٍیظگی ّبی جبدُ [06]هَلش ٍ ًیلؼي  . دس ایي ساثغِتبهیي ؿٌبختِ هی ؿَد

 ٍ ّوکبساى ثش سٍی قَاًیي حول ٍ ًقل توشکض کشدًذ. 
هَسد تَجِ قشاس گشفتِ اػت. دس ایي  [04, 07] اص جولِهتؼذدی  تحقیقبتدس  ثْیٌگی عشاحی صًجیشُ تبهیي صیؼت تَدُ

هیي تبّوچٌیي اًذاصُ تؼْیالت پبساهتش ّبی کلیذی دس ثْیٌگی عشاحی صًجیشُ ٍ  [07]ثْیٌِ تؼْیالتساثغِ یبفتي هکبى 
یک ثِ ػٌَاى تلجؼولکشد صًجیشُ تبهیي صیؼت تَدُ، ُ ػتکٌَلَطی ّبی ثْجَد دٌّذ اثضاسّب ٍ دس هیبى .[04]ؿًَذهحؼَة هی

کبسایی لجؼتیکی ّذفی اػت کِ ثبیؼتی ثِ ٍػیلِ افضایؾ . ثٌبثشایي [57, 09]یک فبکتَس هحذٍد کٌٌذُ هْن ؿٌبختِ هی ؿَد 
افضایؾ پظٍّؾ ّبیی ثِ هٌظَس [57]. ّیتَى ٍ ّوکبساى [50]ثذػت آیذ ػیؼتن ّبی ًشم افضاسی جذیذ ٍ اثضاسّبی تحلیل 

 کبّؾ ّضیٌِ ّب اًجبم دادًذ.  ٍ ّوچٌیيکبسایی فشایٌذ تَلیذ اًشطی صیؼت تَدُ 
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. هحققیي [55]ػَخت ّبی صیؼتی دس ثخؾ حول ٍ ًقل هحؼَة هی ؿًَذ  اكلی تشیي ثِ ػٌَاىاتبًَل ٍ ثبیَدیضل 
یک هذل ثشًبهِ ثشًبهِ سیضی خغی ػذد كحیح ثِ ػٌَاى ًوًَِ ثؼیبسی صًجیشُ تبهیي اتبًَل سا هَسد هغبلؼِ قشاس دادُ اًذ. 

گیالسٍ ٍ ّوکبساى تَػظ هختلظ ثشای اسصیبثی عشاحی ٍ ثشًبهِ سیضی صًجیشُ تبهیي اتبًَل چٌذ دٍسُ ای ٍ چٌذ ػغحی 
یک هذل لَجؼتیک ٍ تَلیذ تشکیجی ثِ هٌظَس دػتیبثی ثِ پیکشُ ثٌذی ػیؼتن ثب ًیض  [58]دًٍت ٍ ّوکبساى  .گشدیذاسائِ [53]

اص هٌبثغ ثبیَدیضل ًیض ّوبًٌذ اتبًَل تجذیذ پزیش اػت. ایي ػَخت  کوتشیي ّضیٌِ ثشای یک صًجیشُ تبهیي اتبًَل تَػؼِ دادًذ.
هی تَاًذ ثِ ػٌَاى جبیگضیي ػَخت دیضل  ٍ [52]ثذػت هی آیذ صیؼت تَدُ هبًٌذ سٍغي ّبی گیبّی ٍ چشثی ّبی حیَاًی

فؼیلی هَسد اػتفبدُ قشاس گیشد. ػلی سغن اّویت ثبالی صًجیشُ تبهیي ػَخت صیؼتی ثبیَدیضل تؼذاد هقبالت هَجَد دس ایي 
 لزا دس ایي هقبلِ صًجیشُ تبهیي ػَخت ثبیَدیضل ثِ عَس خبف هَسد هغبلؼِ قشاس گشفتِ اػت. ؛حَصُ ثؼیبس اًذک هی ثبؿذ

هی ػبصین.  هـخقسا  هغبلؼِثِ تَضیح هؼئلِ هی پشداصین ٍ ّذف اص ایي  5دس ثخؾ داهِ هقبلِ ثِ ایي تشتیت هی ثبؿذ:ا
ّوچٌیي ًوَداس جشیبى هَجَدی هَسد ثشسػی قشاس خَاٌّذ گشفت. دس اداهِ  ٍ ثخؾ ّبی اكلی ًوَداس ػلی هؼلَلی 3دس ثخؾ 

ػیبػت ّبی هٌبػت ثشای افضایؾ ػَد آٍسی تؼت ثبصتَلیذ سفتبس  پغ اص اػتجبس ػٌجی هذل ثِ سٍؽ 2ٍ  8ْبی دس ثخـ
 اسائِ هی گشدد. ٍ دس اداهِ ًتبیج تحقیق تبهیي ثبیَدیضل ایبالت هتحذُ  صًجیشُ

 بیبن مسئلٍ. 2
ثٌضیي، کبفی ًجَدى ػشضِ ثبیَدیضل دس هقبیؼِ ثب ًیبص   ّوچَىفشاٍاًی ٍ اسصاًی ػَخت ّبی فؼیلی  ػَاهل هتؼذدی هبًٌذ

ًـبى دٌّذُ هیضاى ػَد صًجیشُ تبهیي اس سًٍذ جبیگضیي ػبصی ثبیَدیضل سا ثب کٌذی هَاجِ کشدُ اػت. اص آًجب کِ هیضاى ثبص
 ثٌبثشایي ثشسػی ٍ تحلیل صًجیشُ تبهیي ػَخت ثبیَدیضل ثب ّذف افضایؾ ؛ًتیجِ ػیبػت ّبی اتخبر ؿذُ دس آى اػت ٍکبسایی 

 ػَد صًجیشُ تبهیي. ثشای اًجبم یک ثشًبهِ سیضی ثلٌذ هذت ثِ هٌظَس افضایؾ اّویت پیذا هی کٌذػَد ایي صًجیشُ تبهیي 
ثِ  کِ قبثلیت ؿجیِ ػبصی صًجیشُ تبهیي ٍ پیؾ ثیٌی ًتبیج ػٌبسیَّبی هختلف سا داؿتِ ثبؿذ.ًیبصهٌذ اثضاسی ّؼتین ثبیَدیضل، 

سا قبدس ػبصد ثب  تلوین گیشًذُداؿتِ ثبؿذ تب  ایي اثضاس ثبیذ قبثلیت تحلیل حؼبػیت هتغیشّبی هختلف صًجیشُ تبهیي سا ػالٍُ
لزا ثب تَجِ ثِ ًیبصهٌذی ّبی هؼئلِ،  اتخبر کٌذالصم ثشای ثْجَد ػولکشد صًجیشُ سا توشکض ثش سٍی ػَاهل تبثیشگزاس، تلویوبت 

ى هٌبػت تشیي اثضاس ثشای ثشخَسد ثب هؼئلِ هزکَس اًتخبة ثِ ػٌَا[56]جی فبسػتشاثذاع ؿذُ ثِ ٍػیلِ ػیؼتن دیٌبهیک  سٍؽ
ٍ ّوچٌیي ثشای  [54]هی ؿَد. سٍؽ ػیؼتن دیٌبهیک یک تکٌیک هذل ػبصی سیبضی اػت کِ ثشای فْن هؼبئل پیچیذُ 

 . [54]صی هؼبئل دس ػغَح اػتشاتظیک دس هذیشیت لجؼتیک ٍ صًجیشُ تبهیي هَسد اػتفبدُ قشاس هی گیشدهذل ػب
ػیؼتن دیٌبهیک اثضاسی قَی ثشای آصهَدى ػٌبسیَّبی هختلف دس صًجیشُ تبهیي اًشطی ّبی صیؼتی اػت ٍ تلوین گیشاى 

یک  [59]کشٍص ٍ ّوکبساى  سا قبدس هی ػبصد تب اقذاهبت الصم سا ثشای کبّؾ ٍاثؼتگی ّب ثِ ًفت سا اتخبر کٌٌذ. دس ایي ساثغِ
. کبهپَصاًَ ٍ اسائِ کشدًذخشٍجی گؼؼتِ ثشای تحلیل پَیبیی ّبی صًجیشُ ّبی تبهیي اًشطی ّبی صیؼتی  -هذل ٍسٍدی

هحبػجبت فبصی تقبضب ثشای ؿجیِ ػبصی صًجیشُ تبهیي  دس آى اص تَػؼِ دادًذ کِ یک هذل ػیؼتن دیٌبهیک [37]ّوکبساى 
یک هذل ؿجیِ ػبصی ػیؼتن دیٌبهیک ثشای تحلیل قشاسدادّبی تبهیي کٌٌذُ  [30]. کشػپَ هبسکض ٍ ثالًچبس اػتفبدُ ؿذُ ثَد

ّبی سٍیکشد ػیؼتن دیٌبهیک سا ثشای فْویذى تَالی ثکبسگیشی تکٌَلَطی ّبی تَلیذ ػَخت [35]ثَؽ ٍ ّوکبساى . اسائِ دادًذ
 صیؼتی اػتفبدُ کشدًذ. 

کِ دس آى ّب الصم اػت ثب پیؾ ثیٌی سفتبس آیٌذُ اػت ػیؼتن ّبیی قَی دس ػیؼتن دیٌبهیک یک اثضاس تلوین گیشی 
تؼذاد هقبالتی کِ دس آى ّب اص اثضاس ػیؼتن دیٌبهیک  ثب ایي ٍجَد .گشددػیؼتن ػٌبسیَّبیی هٌبػت ثشای ثْجَد ػولکشد اسائِ 

ثؼیبس اًذک اػت. اص عشفی ثبتَجِ ثِ هشٍس ادثیبت دس  ،ثشای حل هؼبئل هَجَد دس صًجیشُ تبهیي ثبیَدیضل اػتفبدُ ؿذُ اػت
ثٌبثشایي هب دس ایي هقبلِ د، ٍجَد ًذاسثبیَدیضل  ػَد صًجیشُ تبهیي ػَختهی یبثین کِ ّیچ گًَِ تحقیقی دس صهیٌِ افضایؾ 

 ػؼی کشدین تب ثب 
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ٍ  ثِ ایي هؼئلِ ثپشداصین دس ایبالت هتحذُ اسائِ یک هذل ػیؼتن دیٌبهیک جبهغ ثشای صًجیشُ تبهیي ػَخت ثبیَدیضل
ضل دس ػَخت ثبیَدی افضایؾ ػَد صًجیشُ تبهیيکشدین تب ثب اػتفبدُ اص ًتبیج ؿجیِ ػبصی، ػیبػت ّبی هٌبػجی سا ثشای  ػؼی

 آیٌذُ اسائِ دّین.
 
 مًاد ي ريش َب. 3

. ثٌبثشایي عجق ایي هتذلَطی دس گبم اٍل هؼئلِ ثبؿذهی هتذلَطی اػتشهيسٍؽ هَسد اػتفبدُ دس ایي هقبلِ ثش اػبع 
استجبط ثیي هتغیشّبی هذل ثِ ٍػیلِ  دٍمدس گبم تؼشیف قشاس هی گیشد.  ثشًبهِ سیضی صًجیشُ تبهیي ػَخت ثبیَدیضل هَسد

گبم ًشم افضاس ؿجیِ ػبصی ًٍؼین ثِ دلیل قبثلیت تَػؼِ، تحلیل هذل ّبی  ػَهیيَداسّبی ػلی هؼلَلی اسائِ هی گشدد. دس ًو
پَیب ٍ پیچیذُ ٍ ثْیٌِ ػبصی ثشای اًجبم ؿجیِ ػبصی هَسد اػتفبدُ قشاس هی گیشد. دس گبم پٌجن ًوَداس ػغح جشیبى ػبختِ 

ثشای اجشای فشایٌذ ؿجیِ ػبصی اػتفبدُ هی گشدد ٍ دس ًْبیت دس گبم ّفتن تؼت  ؿَد ٍ ػپغ دس گبم ؿـن اص ایي ًوَداسهی
 ثبص تَلیذ سفتبس ثشای اثجبت اػتجبس هذل هَسد اػتفبدُ قشاس هی گیشد. 

دس ایي قؼوت هذل ّبی رٌّی دٍ ثخؾ اكلی اص صًجیشُ تبهیي دس قبلت ًوَداس ّبی ػلی هؼلَلی دس : ومًدار علی معلًلی
 .ًوبیؾ دادُ ؿذُ اًذ تب تلَیش اٍلیِ اص هؼبلِ ٍ دیٌبهیک حبکن ثش آى هـخق گشدد 2 ضکلٍ   1 ضکل

ثبؿٌذ. گیبّبى سٍغٌی تَلیذ ؿذُ ایي هشاکض ثخؾ آغبصیي صًجیشُ تبهیي ػَخت ثبیَدیضل هی: مرکس برداضت گیبَبن ريغىی
 ؿًَذ.دس تؼْیالت جوغ آٍسی ًگْذاسی هی ِ پبالیـگبُ ّبیشُ ػبصی هَقت قجل اص ٍسٍد ثدس ایي هشاکض ثشای رخ

ّضیٌِ ٍاحذ تَلیذ گیبّبى
سٍغٌی

کل ّضیٌِ تَلیذ گیبّبى
سٍغٌی

+

ًشخ تَلیذ گیبّبى سٍغٌی

هقذاس گیبّبى سٍغٌی ثشداؿت
ؿذُ اص هشاکض ثشداؿت

+

+

اػتفبدُ ّبی دیگش اص
گیبّبى سٍغٌی

+

ًشخ اًتقبل گیبّبى سٍغٌی ثِ
تؼْیالت جوغ آٍسی

+

هقذاس گیبّبى سٍغٌی هَجَد دس
تؼْیالت جوغ آٍسی

+

 

 آيریجمع التیتسُ بب برداضت مرکس ارتببط ومًدار- 1 ضکل

یوت ٍ ًشخ دسآهذ صًجیشُ تبهیي ثِ ػٌَاى یکی اص هَلفِ ّبی ػَد صًجیشُ، تحت دٍ هتغیش ق: درآمد زوجیرٌ تبمیه ببیًدیسل
فشٍؽ ثبیَدیضل قشاس داسد. ًشخ تَلیذ ثبیَدیضل دس پبالیـگبُ ّب، هقذاس تَلیذ ٍ هیضاى ػشضِ ثبیَدیضل دیگش هتغیش ّبی تبثیش گزاس 

 ثش دسآهذ صًجیشُ ّؼتٌذ.
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ًشخ تَلیذ ثبیَدیضل دس
پبالیـگبُ ّب

هقذاس ثبیَدیضل تَلیذ ؿذُ دس
پبالیـگبُ ّب

+

ًشخ فشٍؽ ثبیَدیضل

- هیضاى ػشضِ ثبیَدیضل
+

+

هیضاى تقبضبی ثبیَدیضل

+

هیضاى دساهذ صًجیشُ تبهیي
ثبیَدیضل
+

قیوت ّش گبلي ثبیَدیضل
+

 

 سلیًدیبب هیتبم رٌیزوج درآمد یمعلًل یعل ومًدار- 2 ضکل

ٍ  جبدیداسد تب ثِ کوک آى ا ؼتنیػ بىیجش یٍ جضئ قیدس ًـبى دادى ػبختبس دق یػؼ بىیًوَداس جش :ومًدار جریبن مًجًدی
 یؿٌبػ ییبیپَ یًوَداس دس هذل ػبص يیتش قیٍ دق يیًوَداس کبهل تش يیؿَد. ا لیتؼْ یػبص ِیؿج یثشا یبضیهذل س يیتذٍ

-یه یٍ تَاثغ سا عجقِ ثٌذ شّبیُ ٍ اًَاع هختلف هتغقبئل ؿذ ضییتو یٍ اعالػبت یکیضیف یّب ؼتنیشػیص يیّبػت ٍ ث ؼتنیػ
 اسائِ ؿذُ اًذ. (8)ٍ ؿکل  (3)ػغح هْن هَجَد دس هذل دس  ؿکل  یشّبیقؼوت دٍ هَسد اص هتغ يیکٌذ. دس ا

یکی اص هْوتشیي هتغیشّبی ػغح تبثیش گزاس دس هیضاى ػَد صًجیشُ تبهیي : تًلید سًخت ببیًدیسل در پبالیطگبٌ َب
ًـبى دادُ ؿذُ اػت، ایي هتغیش تَػظ هتغیش  3 ؿکلذاس ػَخت تَلیذ ؿذُ دس پبالیـگبُ ّب اػت. ّوبًغَس کِ دس ثبیَدیضل هق

ًشخ تَلیذ ثبیَدیضل دس پبالیـگبُ ّب افضایؾ ٍ تَػظ ًشخ خشٍج ثبیَدیضل اص پبالیـگبُ ّب کبّؾ هی یبثذ اص عشفی ظشفیت تَلیذ 
الیـگبُ ّب ثش هیضاى ًشخ تَلیذ ثبیَدیضل تبثیش گزاس اػت. ّضیٌِ ًگْذاسی گیبّبى سٍغٌی ٍ ّوچٌیي ّضیٌِ فشایٌذ ثبیَدیضل دس پب

 تَلیذ دس پبالیـگبُ ّب ّضیٌِ ّبیی ّؼتٌذ کِ دس ایي ثخؾ اص هذل ایجبد هی ؿًَذ.

هقذاس گیبّبى سٍغٌی رخیشُ
ؿذُ دس پبالیـگبُ ّب

ّضیٌِ کل ًگْذاسی گیبّبى
سٍغٌی دس پبالیـگبُ ّب

ّضیٌِ ٍاحذ ًگْذاسی گیبّبى
سٍغٌی دس پبالیـگبُ ّب

هقذاس ػَخت ثبیَدیضل
ًشخ تَلیذ ثبیَدیضل دستَلیذ ؿذُ دس پبالیـگبُ ّب

پبالیـگبُ ّب

کل ّضیٌِ ًگْذاسی گیبّبى
سٍغٌی دس صًجیشُ تبهیي

ظشفیت تَلیذ ثبیَدیضل دس
<Time>پبالیـگبُ ّب

ًشخ خشٍج ثبیَدیضل اص
پبالیـگبُ

ّضیٌِ ٍاحذ فشایٌذ تَلیذ دس
پبالیـگبُ ّب

کل ّضیٌِ فشایٌذ تَلیذ دس
پبالیـگبُ ّب

ًؼجت تَلیذ فؼلی ثبیَدیضل دس>
<پبالیـگبُ ّب ثِ تَلیذ ًشهبل

 

 طگبَُبیدرپبال سلیًدیبب دیتًل بنیجر سطح ومًدار- 3 ضکل
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ّضیٌِ صًجیشُ تبهیي ثبیَدیضل ثِ ػٌَاى یکی اص هتغیشّبی هَثش ثش سٍی ػَد صًجیشُ تبهیي ٍ : َسیىٍ زوجیرٌ تبمیه ببیًدیسل 
هل ّضیٌِ ًـبى دادُ ؿذُ اػت. ّضیٌِ کل صًجیشُ تبهیي ثبیَدیضل ؿب 8 ؿکلّوچٌیي یکی اص ؿبخق ّبی کبسایی صًجیشُ دس 

گًَبگًَی هی ؿَد کِ دس ثیي ایي ّضیٌِ ّبی افضایؾ ّضیٌِ اػتجبس هحلَالت فشػی ثبػث کبّؾ ّضیٌِ کل صًجیشُ تبهیي ٍ  
 افضایؾ ػبیش ّضیٌِ ّب ثبػث افضایؾ ّضیٌِ کل صًجیشُ هی گشدد.

کل ّضیٌِ صًجیشُ تبهیي
ثبیَدیضل

ّضیٌِ تؼْیالت ثبیَدیضل

ّضیٌِ ًیشٍی اًؼبًی
ثبیَدیضل

ّضیٌِ کبسّبی ػوَهی

ّضیٌِ اػتْالک

ّضیٌِ اػتجبس هحلَالت
فشػی

ّضیٌِ فشایٌذ

ّضیٌِ فشایٌذ ّبی
یکپبسچِ

تؼذاد پبالیـگبُ ّبی
ثبیَدیضل

+
-

+
+

+

ّضیٌِ ػشهبیِ تؼْیالت
تَلیذ ثبیَدیضل تؼذاد پبالیـگبُ ّبی

ثبیَدیضل جذیذ

+

کل ّضیٌِ تَلیذ گیبّبى>
<سٍغٌی

+

ًؼجت تَلیذ جبسی ثِ تَلیذ
ًشهبل ثبیَدیضل

ًؼجت تَلیذ جبسی ثِ تَلیذ>
<ًشهبل ثبیَدیضل

ًؼجت تَلیذ جبسی ثِ تَلیذ>
<ًشهبل ثبیَدیضل

ًؼجت تَلیذ جبسی ثِ تَلیذ>
<ًشهبل ثبیَدیضل

ّضیٌِ هَاد خبم ثِ جض
گیبّبى سٍغٌی

کل ّضیٌِ رخیشُ ػبصی>
<گیبّبى سٍغٌی

+

کل ّضیٌِ ػولیبت تَلیذ ٍ>
<ًگْذاسی ثبیَدیضل +

ّضیٌِ حول ٍ ًقل اص تؼْیالت>
<جوغ آٍسی ثِ پبالیـگبُ ّب

+

 

 سلیًدیبب هیتبم رٌیزوج ىٍیَس- 4 ضکل

 
تٌْب تبثیش هیضاى  ثبیَدیضلًـبى دادُ ؿذُ اػت، ػَد صًجیشُ تبهیي  2 کلؿّوبى عَس کِ دس : دیسلسًد زوجیرٌ تبمیه ببیً

دسآهذ ٍ ّضیٌِ کل صًجیشُ تبهیي قشاس داسد. ثِ ایي تشتیت کِ افضایؾ دسآهذ ثبػث افضایؾ ػَد صًجیشُ تبهیي ٍ افضایؾ ّضیٌِ 
 .ؿَدکل ثبػث کبّؾ آى هی
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ػَد ػبلیبًِ صًجیشُ تبهیي
ثبیَدیضل

<دساهذ صًجیشُ تبهیي>

ّضیٌِ کل صًجیشُ>
<تبهیي

 

 سلیًدیبب هیتبم رٌیزوج بوٍیسبل سًد- 5 کلض

 

 تحلیل سىبریً محًر ي اعتببرسىجی . 4

هذل پیـٌْبدی دس صًجیشُ تبهیي ػَخت ثبیَدیضل ایبالت هتحذُ ثِ کبس گشفتِ ؿذ ٍ ػپغ اػتجبس ػٌجی هذل : اعتببر سىجی
دس دٍ هشحلِ ثِ اًجبم سػیذ. دس هشحلِ اٍل تَاثغ هتغیشّبی هَجَد دس هذل ثب اػتفبدُ  [38]ثب اػتفبدُ اص تؼت ثبص تَلیذ سفتبس 

دس  5705تب  5777دٍم سًٍذ تَلیذ ثٌضیي اص ػبل بػجِ قشاس گشفت. دس هشحلِ هَسد هح 5707تب  5777اص دادُ ّبی ػبل ّبی 
هقبیؼِ ًتبیج (. .Error! Reference source not foundت )ٍ ٍاقؼی هَسد هقبیؼِ قشاس گشف دٍ حبلت ؿجیِ ػبصی ؿذُ

اػتجبس هذل سا ثِ  (www.eia.gov) دس پبیگبُ سػوی اعالػبت اًشطی آهشیکبهَجَد ؼی هذل پیـٌْبدی ثب دادُ ّبی دًیبی ٍاق
 عَس کوی ًـبى هی دّذ.

 
 

 ضدٌ یسبز ٍیضب ي یياقع درديحبلت( گبله ًنیلیم) هیبىس مصرف1- جديل

 ػبل ٍاقؼی ؿجیِ ػبصی

056372.2 054785.7890 5777 

054627 054672.4472 5770 

037224.2 037427.5262 5775 

030926 030072.8574 5773 

035464.2 033054.4703 5778 

035904 033099.7490 5772 

035335.2 033784.5540 5776 

037936 035682.2763 5774 

054623.2 056753.0645 5774 

052807 058494.4925 5779 

050037.2 055735.640 5707 

002487 004606.8036 5700 

079063.2 004444.3304 5705 
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 ضدٌ یسبز ٍیضب ي یياقع حبلت دي در هیبىس مصرف -6 ضکل

 
 

کٌذ. ؿشٍع ثِ کبّؾ هی 5757تب  5708( ًـبى دادُ ؿذُ اػت، ػَد صًجیشُ اص ػبل 4ّوبًغَس کِ دس ؿکل ): ی سىبریًارائٍ
ب جؼت ٍ جَ دس هذل پیـٌْبدی هـبّذُ ؿذ ثٌبثشایي ثبیذ ػیبػتی اتخبر کٌین کِ فشآیٌذ سؿذ ػَد صًجیشُ حفظ گشدد. لزا ث

هیضاى تقبضب ّوَاسُ ثیـتش اص هیضاى ػشضِ ػَخت ثبیَدیضل اػت.  ،ّبی ٍاقؼی ٍ سٍاثظ ایجبد ؿذُ دس هذلکِ ثب تَجِ ثِ دادُ
ضاى این کِ هیدّذ. حبل ثب ثشسػی ادثیبت ثِ ایي ًتیجِ سػیذًُـبى هی 5755( هقذاس دادُ ّبی هزکَس سا تب ػبل 5جذٍل )

ای كَست گیشد کِ هقذاس ثشداؿت حبل حبضش خیلی کوتش اص پتبًؼیل تَاًذ ثِ هیضاى قبثل تَجِثشداؿت اص گیبّبى سٍغٌی هی
دّین ٍ ًتبیج اجشای ایي ػٌبسیَ دس ثشداؿت ثبلقَُ اػت. ثٌبثشایي هب ػٌبسیَ افضایؾ ثشداؿت اص گیبّبى سٍغٌی سا پیـٌْبد هی

 ى دادُ ؿذُ اػت.( ًـب4هذل پیـٌْبدی دس ؿکل )
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 سلدیًیبب سًخت یتقبضب ي عرضٍ سانیم- 2جديل 

هقذاس تقبضبهقذاس ػشضِػبل 
20001365.251734.31

20011664.811743.74

20021820.422026.61

20032107.352574.25

20042562.103378.00

20053221.174429.18

20064121.075719.13

20075298.297239.17

20086789.358980.63

20098630.7510934.80

201010859.0013093.20

201113510.6015446.90

201216274.8017987.30

201318768.7020705.90

201421371.9023593.80

201524062.8026642.50

201726819.8029843.20

201829621.1033187.30

201932445.1036666.20

202035270.2040271.10

202138074.6043993.40

202240836.8047824.40 
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 گیریوتیجٍ. 5

 اًتـبس هبًٌذ هحیغی صیؼت آلَدگیْبی تجذیذًبپزیشثَدى، جولِ اص فؼیلی اًشطی هٌبثغ هلشف اص ًبؿی هـکالت ٍ هؼبئل
 ثِ هلضم سا كٌؼتی جَاهغ ٍیظُ ثِ ٍ دٍلتْب؛ ّبػَخت ایي قیوت افضایؾ هبًٌذ اقتلبدی هؼبئل ٍ جَ دس ایگلخبًِ گبصّبی

 ثِ تَاًذهی صیؼتی اًشطی هٌبثغ تشیي اكلی اص یکی ػٌَاى ثِ ثبیَدیضل. اػت کشدُ ػَختْب ایي ثشای هٌبػت جبیگضیٌی یبفتي
 هضایبی ثش ػالٍُ کِ جبیگضیٌی .گیشد قشاس اػتفبدُ هَسد ًقل ٍ حول كٌؼت دس فؼیلی دیضل ػَخت ثشای جبیگضیٌی ػٌَاى

 هتغیشّب ثَدى ّوشاُ ثبیَدیضل ٍ تبهیي صًجیشُ دس ٍاىفشا پیچیذگیْبی دلیل ثِ. داسد صیؼت هحیظ ثب ثْتشی ػبصگبسی اقتلبدی،
 هٌبػت ّبیػیبػت اجشای ٍ اسائِ ٍ آى ػولکشد ًحَُ اص اعالع ثشایاهشی حیبتی  صًجیشُ آیٌذُ ثیٌی پیؾ ؛ْبقغؼیت ػذم ثب

 ثبیَدیضل صیؼتی ػَخت تبهیي صًجیشُ ثشای دیٌبهیک ػیؼتن هذل یک هقبلِ ایي دس سٍ، ثبؿذ. اص ایيّب هیفشایٌذ ثْجَد ثشای
 عَس ثِ هتحذُ ایبالت ػَخت ثبیَدیضل تبهیي صًجیشُ ػیؼتن پیـٌْبدی، هذل اػتجبسػٌجی جْت کِ ثِ اػت گشدیذُ اسائِ

ػَد صًجیشُ سٍ ثِ  5757تب ػبل  5708اػت. ثب اجشای هذل پیـٌْبدی هـبّذُ ؿذ کِ اص ػبل  قشاسگشفتِ هغبلؼِ هَسد خبف
ػیبػتی اتخبر ؿَد تب ایي سًٍذ ًضٍلی حزف گشدد. اص ایٌشٍ، ثب ًگشؽ سفتبسّبی هتغیشّبی  ثبیؼت کبّؾ اػت. ثٌبثشایي، هی

ی ػَخت اتبًَل ًؼجت ثِ تقبضبی آى کن اػت کِ ثب تَجِ ثِ هیضاى ثشداؿت اص دخیل دس هؼئلِ، هتَجِ ؿذین کِ هیضاى ػشضِ
یضاى ثشداؿت اص گیبّبى سٍغٌی؛ ًـبى دادُ ؿذ کِ هیضاى تَاى جَاثگَی ایي کوجَد ثَد. ثٌبثشایي، ثب افضایؾ هگیبّبى سٍغٌی هی

ّب ثِ ػٌَاى یک اثضاس تَاى اص پَیبیی ؿٌبػی ػیؼتنکٌذ. ثِ هٌظَس تحقیقبت آتی، هیػَددّی کل صًجیشُ افضایؾ پیذا هی
ّوچٌیي ثِ دلیل پزیش اػتفبدُ کشد. ّبی تجذیذّبی پَیب ٍ پیچیذُ ثشای اًَاع دیگش ػَختقذستوٌذ ثشای هقبثلِ ثب هحیظ

ػیؼتن دیٌبهیکی جذیذ هذل یک فبصی دس ًظش گشفت ٍ ًتبیج حبكل اص ّبی ثب تئَسی هجوَػِتَاى آًْب سا کوجَد دس دادُ هی
 هقبلِ هقبیؼِ کشد. ایي  سا ثب هذل اسائِ ؿذُ دسفبصی 
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