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 (30/01/1398 ٗةتصَ ٗخ؛ تار31/09/1397 ٗافتدر ٗخ)تار

 چک٘ذُ

در تخش  کششاٍرزٕ تشِ     آالٌٗذُت٘شترٗي ه٘ساى تَل٘ذ  زٕ در کشَر،هصرف آب ٍ تَل٘ذات کشاٍر ٔ ًخستاستاى فارس تا رتث

ّإ دٗشس    ّإ خَرش٘ذٕ ٍ ٗا جاٗگسٌٖٗ پوپ کار استفادُ از پوپ سٌارَٗ راُ ش در قالة  تٌاتراٗي،. را داردپوپاش آب  ٍٔاسط

ٖ  ًخست ٕرَٗ. در سٌاشذتررسٖ  کرتياکس٘ذ  دّٕإ الکترٗکٖ هتصل تِ شثکِ، ه٘ساى تغ٘٘رات تَل٘ذ  تا پوپ در ؛ ، رًٍشذ فللش

درصشذ   25درصذ ترق ششثکِ ٍ   25سَم، حالت  ّٕإ دٗسلٖ تا ترق شثکِ ٍ در سٌارَٗ درصذ پوپ 50دٍم، پَش   ٕسٌارَٗ

َ هقاٗسٔ ّإ اًرشٕ در اٗراى ٍ  . تا تررسٖ ق٘وت حاهلشذتررسٖ  ّا استفادُ از پٌل . ششذ تررسشٖ   دٍم ٕآى تا ترکِ٘، سِ سشٌارٗ

ٖ چْارم، ه٘ساى هصرف اًرشٕ پوپاش آب  ًٍخست  ٕدر سٌاَٗ تشراٍات سشاعت ٍ در چْشار     5/13سشا  در اسشتاى فشارس،     طش

ِ تا سَم ًخست  ٕتراٍات ساعت است. ه٘ساى آالٌٗذگٖ در سٌارَٗ 5/10دٗگر،  ٕسٌارَٗ تشي   3712ٍ  4098، 4455ترت٘شة،   تش

ّإ الکترٗکشٖ هتصشل تشِ     پوپهقاٗسٔ است.  چْارم تا ششن ّو٘ي ترت٘ة تکرار شذُ ٕاکس٘ذ کرتي تَدُ است. در سٌارَٗ دٕ

درصذ را تِ  7/26اقتصادٕ تِ ه٘ساى  ّٔسٌٗدرصذ ٍ  8، کاّ  آالٌٗذگٖ تِ ه٘ساى تر٘شتّإ دٗس  تِ دل٘ل تازدّٖ  شثکِ تا پوپ

درصشذ تشِ    4/74ت٘شترٕ را تِ ه٘ساى  ّٔسٌٗدرصذ،  6/16آالٌٗذگٖ کوتر تِ ه٘ساى رغن تِ دًثا  دارد. استفادُ از ترق خَرش٘ذٕ 

اها از ًظر اقتصشادٕ   ،دًثا  دارد. تَجِ٘ اقتصادٕ استفادُ از ترق شثکِ در ق٘اس تا استفادُ از سَخت دٗس  شذت ت٘شترٕ ٗافت

 ترق خَرش٘ذٕ اختالف کوترٕ را تا استفادُ از ترق شثکِ ًشاى داد. 

 .اکس٘ذ کرتي تَل٘ذٕ دٕدٕ، هحاسثات ّإ کشاٍرزٕ، هحاسثات اقتصا آت٘ارٕ خَرش٘ذٕ، استاى فارس، چاُ :ٍاصگاىکل٘ذ
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 مذهِ  ه

اکسیذ کرثن ثه  ننهوای ی هز او نوامهث مهر ر د        دیتولیذ 

تغییههر الیههین  یرات أتههضههودا او  تغییهر الیههین ضههنبی   مههز 

توای ث  تغییر الگوهبی آة و هوایز ضبمث ومبی و عهول   مز

ثب ش، میزای جذة نو  یو ضیذ  چگونگزهب، میزای و  فػث

ا ایرای ثب تولیهذ  [1] دکرلگوهبی ووش ثبد اضب ه ث  ومین و ا

نهن تولیهذ   ۀ تج، اکسیذ کرثن د  سبل دیمیییوی تن  671

افهزایص   ۀدهنهذ  نطهبی آمب ی  هبی گزا شا  ا دا دد  جهبی 

اکسیذ  دی ۀتولیذ د  ایرای ث  غو ت سبالن  استا د  مقبیس

 1991و  7115ثب سهبل   7117کرثن تولیذی ایرای د  سبل 

ا [7] ضهود  د غذی مطهبهذه مهز   776و  44یت  ضذ ترت ث 

نبضز او تغییر الیهین ضهرایظ مهذیریت  ا او تبلهت      یرات أت

دهذا د  ایرای ا ر  پبیذا  ث  سمت مواجه  ثب ثحرای سوق مز

توای افزایص سهغ  آة د یهب د  سهواتث،     این پذیذه  ا مز

افزایص دمبی هوا د  ضهرهبی جنوثز و مههبجرت نبضهز او   

هبی موسمز، او ثین  ف ن پوضص گیهبهز   ثب ای آی،  یذاد

 ا[3] گرد و غجب  دانست ۀپذیذو 

ههبی   اکسهیذ کهرین پنهث    د  ثر سز میهزای تولیهذ دی  

 ۀچریه ( ثب ثر سهز  7114) صفوتوول بییک، کین و هم ب ان

کریس بل و چنذکریسه بل سهییی ونز ثه      هبی تک نمر پنث

تنظهین   میزای آالینذگز هر پنث ثب د  نظر گرف ن م هبنیز  

میهزای انهر ی    ،آنهب همچنینا نذواوی  و تعبدل پنث پردای 

نمر و  ۀچریال  ری ز تولیذی د  دو پنث ثب د  نظر گرف ن 

ا د  ثر سز دو نسجت مطهب کت  کردنذمقبیس   ا آالینذگز 

کهره، د  ههر دو تبلهت پنهث      ۀضهج  تولیذ انهر ی ثهب ثهرق    

و و ا هه [4] نهذ چنذکریس بل آالینذگز کم ری  ا نطبی داد

هههبی  ( ثههب ثر سههز اسهه زبده او پنههث  7116) صهم ههب ان

ههبی   هبی م مرکهز ثهز و و واتهذ    فوتوول بییک د  نیروگبه

ههب و   کوچک و جذای او ضهج   و ثهب ثر سهز پنهث     ۀپراکنذ

گر   7/65و  1/61ترتیت میزای  ث تمبمز تجهیزات جبنجز، 

هبی ثز و  اکسیذ کرثن ثر کییووات سبنت  ا د  نیروگبه دی

نذا دکرکریس بل و چنذکریس بل محبسج   هبی تک پنثثرای 

و  81ترتیهت   ثه  این میزای د  واتذهبی کوچهک پراکنهذه،   

ههو ثهب ثر سهز میهزای      ،همچنینا ث  دست آمذگر   3/87

 ا ههبی نهو و تجذیذپهذیر     یانهر   هب، آالینذگز سبیر سویت

 ا[5] است مقبیس  کرده 

 ( ثههب ثر سههز سهه  گونهه  پنههث7118) صلههو و هم ههب ان

هب، میهزای تولیهذ    یو ضیذی ثب ترکیت مواد مخ یف د  الی 

یبدضهذه  پهووهص   نهذا د  دکرثر سز  آالینذه د  هر گون   ا 

گر   7/31تب  9/71اکسیذ کرثن او  دی ۀآالینذمیزای تولیذ 

 ههبی  ا انهوا  گونه   ثهود م غیهر   ضذه اس زبده ۀثب توج  ث  گون

دا نهذ و  هبی چنذکریس بل لرا   پنث مقیبسد   ضذه ثر سز

 [ا6] ثب  است محث نػت ثر پطت

ثب تمرکز ثر اس بی فهب س ثه  ننهوای    تبضر پووهص  د 

محػههوالت  ۀآة و تولیذکننههذ ۀکننههذ مػههر تههرین  ثههز و

اکسیذ کرثن نبضز  دیکب هبی کبهص   اه ۀا ائکطبو وی، ث  

اسههتا   هههبی فسههییز پردای هه  ضههذه  او مػههر  سههویت

ههبی دیزلهز ثهب     پمپضذه ضبمث جبیگزینز  ا ائ کب هبی   اه

ههبی یو ضهیذی    ههبی ال  ری هز و اسه زبده او پنهث     پمپ

ضهذه توسهظ    ا ائه  مس قث او ضج   استا ثهب ثر سهز آمهب     

و ی مػهر  انهر ی، ضهرکت     ضرکت توانیر، سهبومبی ثههره  

مذیریت منبثع آة ایهرای و ووا ت جههبد کطهبو وی، اث هذا     

میزای مػر  و کیزیت ثرداضت آة ثر سز ضذه اسهتا د   

هبی موجود د   ام  تعذاد، میزای مػر  ثرق و ضرایظ چبهاد

سویت دیزل  ۀکننذ مػر هبی  اس بی، همچنین تعذاد چبه

 استا  ثر سز ضذه

د  ثر سز فنز سیسه ن آثیهب ی یو ضهیذی، ثهبودهز     

ضهذه د    انجهب  هبی  نمومز پنث و پمپ ثب توج  ث  پووهص

ه استا ثر سهز ال ػهبدی   ضذثر سز  نواتز مخ یف ایرای،

ثههر مجنههبی لیمههت همغههراو ضههذه و تعیههین لیمههت ثههرق  

یو ضیذی د  اس بی فب س ثب توج  ثه  مخ ػهبت، ضهرایظ    

 استاذه ضجغرافیبیز و میزای تبثص یو ضیذی انجب  

اکسهیذ   دیتعیین میزای  ثراینمر  ۀچری وش ثر سز 

تولیذ تهب ثبویبفهت د     ۀچریعز  هب کرثن من طرضذه او پنث

ای مطبث   استا ثب انجب  مغبلع ه ضذمغبلع   مقبالت مخ یف

محیغز سهویت دیهزل و ثهرق ضهج  ،      ویستثرای تحییث 

اکسیذ کرثن تولیذی ثرای هر سه  ثسه   انهر ی     دیمیزای 

 انجب  ضذه استا

هبی انر ی د  ایرای و  لیمت تبمث ۀمقبیسثب  ،د  نهبیت

  ثب اسه زبده او لیمهت   دوثب هکطو هبی همسبی ، س  سنب یو 

 ضهص  د  ن هبی  ا انهذ  ضهذه  ت را د  ترکی   هبی انر ی تبمث

ثهر   یانهر   ههبی  تبمث لیمت تأ یر یزایموجود، م یسنب یو

 د ا دههذ  مهز  نطهبی   ا کهب    اه سه   او یهک  هر توسعۀ ونذ 

 همههراه ثه   محبسههجبت ثهب   نخسهه ین ثهرای  تبضههر پهووهص 

آة  ههبی  پمپ د  یو ضیذی انر ی کب گیری ث  د  جزئیبت

توجه  ثه     یهث ا دلاسهت  ذهضاس بی فب س انجب   یکطبو و
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 د  کطهبو وی  تولیهذات  توجه   د یو  یزایاس بی فب س، م

 مقبیسهۀ  ،نهووه  ثه  ا است کطو  هبی اس بی سبیر ثب مقبیس 

 ههب  تعرفه   تهأ یر  یهزای م ثر سهز  ثرای زمػرف یانر  لیمت

 ااست داض   دنجبل ث   ا توجهز د یو  ی ن ب

 هَاد
 هطالعاتٖ  ٔهٌطمهعزفٖ 

کییوم رمرثهع، جمعیهت    177618ت اس بی فب س ثب مسبت

 59/79میییوی نزر و ضهر مرکزی ضیراو ثب مخ ػبت  85/4

آمهب ی   ۀجبمعسومین  ضرلز ۀد ج 58/57ضمبلز و  ۀد ج

و توضهۀ آثخیهز    7ض ث  د ا [7] ا دا د جمعیت د  کطو  

او ا [9] است  تذود جغرافیبیز اس بی فب س نطبی داده ضذه

میییوی  5/6وی، ثب تولیذ نظر میزای تولیذ محػوالت کطبو 

د غذ او کث محػوالت و انز  9/7تن محػوالت و انز ثب 

د غهذ او کهث    7/14میییهوی تهن و    3دو  و ثب تولیذ  ۀ تج

ا ایهن  [8 و 7]د  ا دا  نخست ۀ تجتولیذ محػوالت ثبغجبنز 

میهزای   ۀ نخسهت میزای تولیذ محػهوالت کطهبو وی،  تجه   

 6/7و  7ثهب  مػر  آة کطبو وی و مجمهو  مػهر  آة  ا   

ث  اس بی فهب س   1ض ث  مغبثق میییب د م رم عت د  سبل،

 ا[9] است  ای ػبظ داده

ثرداضهت  ینهذ  افرد  ثر سز اعونبت آمب ی موجهود د   

آة او مخبوی ویرومینهز کطهو ، دو مرجهع آمهب ی توسهظ      

ضرکت مذیریت منبثع آة ایرای و یک مرجع آمب ی توسهظ  

آمههب ی ضههرکت انههذا مراجههع  هضههذثر سههز  ضههرکت تههوانیر

 1388مذیریت منبثع ضبمث آمب گیری سراسری دو  دو  او 

هههبی  د  ثر سههز چههبه  1395 ۀسههبالنو آمههب   1397تههب 

ای و منههبثع آة ویرومینههز اسههتا د  آمههب گیری   مطههبهذه

و ات زتجهیه هب، دثز ثهب   هب، پمپ سراسری، تعذاد تمبمز چبه

 هبی ان قهبل آة، نهو  کهب ثری    هب، لول  ثذوی تجهیزات پمپ

هبی آة  او چبه یکچبه، نو  ال  روپمپ و سبیر جزئیبت هر 

سهغ  منهبثع ویرومینهز و     ۀسهبالن مطخع استا د  پبیص 

نمیهق،   نیمه  ای، تعذاد تیق  چبه نمیق و  هبی مطبهذه چبه

 ۀتیغههچطههم ، لنههبت، میههزای ثرداضههت و مػههر  آة د  

اسههتا د  آمههب  ذه ضهه گز هه کطههبو وی و ضههرة و غههنعت 

دیمبنهذ ثهرای    یهبنگین ت تهوانیر، م ضرک توسظ ضذه گزا ش

دا ، م وسظ سبنت کب کرد د  سبل ههر پمهپ    هبی ثرق چبه

ثهب   ،ذه استا د  ادام آمهب  د  سبل و میزای مػر  ثرق چبه

او ایهن سه  مرجهع ثه  اسه خرا        یهک ثر سز مو دی ههر  

 ضودا اعونبت مو د نیبو پردای   مز

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

 إ ّإ هشاّذُ تزرعٖ هٌاتع آب سٗزسهٌٖ٘ ٍ چاُ

، میزای ثرداضت آة د  اس بی فب س او 1395تب  1381او سبل 

ههب ثه  سهمت     هب و لنبت نمیق، چطم  نمق و نیم  کنهبی  چبه

ای  استا ث  گونه  ده کرهبی نمیق تغییر   ر او چبهثرداضت ثیط

میییب د م رم عهت   7/5هبی نمیق او  ک  میزای ثرداضت او چبه

میییب د م رم عت افهزایص یبف ه     چهب آة د  سبل ث  ثیص او 

 غن  ث نمیق  نیم هبی  د  تبلز ک  میزای ثرداضت او چبه ااست

 5/4چهبه، او  ههزا     51ثه   ههزا     45ههب او   افزایص تعهذاد چهبه  

میییهب د م رم عهت کهبهص یبف ه       5/7میییب د م رم عت ثه   

ههب، کهبهص    هب و لنبت چطم ثب ثر سز  ،استا ث  همین نسجت

ثرداضهت او   ۀدهنهذ  نطهبی که    ضود   میزای ثرداضت مطبهذه مز

 ا[9] تر ویرومینز آة است منبثع نمیق

ک  ثب کهبهص   ضود د  ثر سز موا د مػر ، مطبهذه مز

ة کطههبو وی، افههزایص ثرداضههت آة غههنعت و  ثرداضههت آ

 میزای تقریجبً  بثت مػر  آة ضرة کهث مػهر  اسه بی او   

میییهب د م رم عهت    7/7میییب د م رم عت د  سبل ث   5/9

میییههب د  7تههذود  قههذا مکهبهص یبف هه  اسههت کهه  او ایهن   

 م رم عت مػر  آة کطبو وی استا 

 ، افهزایص تعهذاد  1395تهب   1391امب ثب تمرکز ثهر آمهب    

 31/6791 ۀتخییه تیق  و میهزای   71811هب او  مجمو  چبه

 تیقهه  چههبه و  83113میییههوی م رم عههت د  سههبل ثهه    

دا اسهه بی ضههو میییههوی م رم عههت مطههبهذه مههز 87/6551

ثخ گههبی مهههب لو،  7 ۀیههز د جههخآثهههبی   ضههفههب س د  تو

کویراثرلههو و سههیرجبی، ثههبتوق گههبویونز، کههث و مهههرای و 

 ا[9] لرا  دا دکب وی و  وهرهسبتیز، مههُنذ، تی ، جراتز 

 آهارگ٘زٕ عزاعزٕ دٍر دٍم 

ثر مجنبی آمهب گیری   ،هبی موجود د  فب س د  ثر سز آمب  چبه

 هههبی سههبل عههزدو  دو  ضههرکت مههذیریت منههبثع آة ایههرای 

تیقه    84774هبی موجود د  فب س  ، تعذاد چبه1388-1397

انهذا او ایهن تعهذاد،     نطبی داده ضذه 1 است ک  د    گزا ش ضذه

 ۀمحرکه تیقه  ثهب    31499فسهییز و   ۀمحرکتیق  ثب  53775

است ک  این تعذاد ثهب گهزا ش ثر سهز      ال  ری ز گزا ش ضذه

مهو د   61831 ،منبثع آة ویرومینز تغبثق دا دا او ایهن تعهذاد  

دثهز   ثهبلز و  انهذ  ثهوده  لی ر ثهر  بنیه    5/1او  ر یطثدا ای دثز 

 ا  [11] انذ وجهز نذاض  ت د یو 

 ّا ٍ دٗواًذ هتَعط تزرعٖ چاُ

 ۀدا ضهذ  ههبی ثهرق   د  آمب گیری ضرکت توانیر، تعهذاد چهبه  

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 

 مقهذا  هب ثهب   ، تعذاد چبه1  م وسظ دیمبنذ ثوده استا مغبثق

انذا  تیق  د  سبل مجهز ث  کن و  ثرق ضذه دو هزا تذودی 

ههب و محهث مػهر  د  ایهن      هب، مطخػهبت پمهپ   نمق چبه

 ا[11] است  نطذه گز  آمب گیری 

 گذارٕ در اٗجاد سٗزعاخت اًتمال تزق ه٘شاى عزهاِٗ

 ،1396ثر مجنبی آمب  ثرق  وس بیز ضهرکت تهوانیر، د  سهبل    

ایجههبد  ثههرایضههذه  غههر  ۀهزینههمیییههوی  یههبل  614379

هبی ان قبل ثرق ث   وس بهبی کطو  ثوده استا ثه    ویرسبیت

میییهوی  یهبل    1785عو  م وسظ ثرای هر  وس ب د  کطو ، 

گذا ی د  اس بی فب س،  سرمبی  غر  ضذه استا این سرمبی 
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 78میییوی  یبل ثوده اسهت که  د  مجمهو  ثهرای      78717

ضهذه   غهر   ۀسهرمبی یبنوا  غر  ضذه اسهتا   796 وس ب و 

 6/17فطههب  م وسههظ،  ۀضههج کییههوم ر  7/59ایجههبد  ثههرای

دسه گبه ترانسهزو مبتو  ثهب     35فطب  ضعیف و  ۀضج کییوم ر 

 ا  [17 و 11] کییوولت آمپر است 1411مجمو  توای 

 [9] ّإ اعتاى فارط ّا ٍ لٌات ّا، چشوِ ه٘شاى تزداشت اس چاُ. 1جذٍل 

 عال آهار

 لٌات چشوِ چاُ عو٘ك عو٘ك ً٘وِچاُ 
 کل ٔتخل٘

 هظزف کل هظزف

 )ه٘لَ٘ى هتزهکعة( تخلِ٘ تعذاد تخلِ٘ تعذاد تخلِ٘ تعذاد تخلِ٘ تعذاد

 )ه٘لَ٘ى هتز هکعة(

)حلمِ(
ى  

)ه٘لَ٘

ة(
هتزهکع

 

)حلمِ(
ى  

)ه٘لَ٘

ة(
هتزهکع

 

(
دٌِّ

ى  (
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ة(
هتزهکع

 

(
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ى  (
)ه٘لَ٘

ة(
هتزهکع

 

ى 
)ه٘لَ٘

ة(
هتزهکع

 

ٕ
شاٍرس

ک
 

ب
شز

ت 
طٌع

 

 7517 38 477 6997 9185 916 1514 1977 7766 3397 73378 7894 48437 1391ه 1389

 8915 711 456 8748 7979 417 1754 1138 7733 4156 31171 7487 53715 1391ه 1391

 8918 711 458 8758 7991 417 1754 1138 7733 4163 31791 7488 53797 1397ه 1391

 8973 713 458 8767 7991 417 1754 1138 7733 4163 31371 7488 53787 1393ه 1397

 8976 713 459 8764 7991 417 1754 1138 7733 4163 31777 7488 57595 1394ه 1393

 7691 713 459 7179 7991 411 1754 1138 7733 4163 31773 7488 51741 1395ه 1394

 [11] ى فارطّإ اعتا ه٘شاى هظزف تزق در چاُ. 2جذٍل 

عال 

 آهارگ٘زٕ

 )ک٘لٍَات( هتَعط دٗواًذ دارشذُ تعذاد حلمِ چاُ تزق
هظزف کل تزق کشاٍرسٕ اعتاى 

 فارط)ه٘لَ٘ى ک٘لٍَات عاعت(

ه٘اًگ٘ي عاعت 

 کارکزد در عال

شْزعتاى 

 ش٘زاس

عاٗز 

ّإ  شْزعتاى

 اعتاى فارط
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شْزعتاى 

 ش٘زاس

عاٗز 
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عاٗز 

ّإ  شْزعتاى

 اعتاى فارط

هجوَع 

اعتاى 

 فارط

هجوَع اعتاى 

 فارط

1391 11674 17361 78984 35 35 911 7374 3774 3178 

1391 17334 18585 31919 35 34 955 7488 3443 3756 

1397 13114 19787 37811 34 36 1177 7346 3418 7935 

1393 13814 71774 34588 34 34 1191 7598 3789 3777 

1394 14837 71487 36314 34 35 1319 7457 3766 7984 

1395 15864 77763 38177 34 36 1447 7577 4174 7973 

 

 ّإ اعتاى فارط تخو٘ي تعذاد چاُ. 3جذٍل 

 ّإ الکتزٗکٖ )دٌِّ( تعذاد چاُ 

 ل٘تز تز ثاًِ٘ 5/0تا دتٖ ت٘شتز اس 

ث چبه
تعذاد ک

 
ز موجود

هب ثب هر دث
 

 هجوَع فغ٘لٖ صًزاتَر تزق شثکِ
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33131 
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 ّإ رٗاضٖ تحل٘ل

 هحاعثِ اًزصٕ هَرد ً٘اس در پوپاص

، دثهز،  ضهذه  اسه زبده  ثب توج  ث  م زبوت ثودی منبثع آمب ی

هذ، میبنگین سبنت کهب کرد د  سهبل و ثهبودهز ثهرای ههر      

انهر ی   سیس ن ال  روپمپ مو د نیبو استا میهزای مػهر   

 ا(1) اثغۀ  پمپ ث  ضرح ویر است

 
/

Vg h
energy KWh






 63 6 10 
(1) 

سرنت پمپب  سیبل ثب واتذ م ر ثر   ، ۀ یبدضذهد   اثغ

میزای ض بة گرانص ثب واتذ م رمرثهع ثهر مجهذو        بنی ، 

  آثیهب ی و   ۀنقغای و  هذ محث نػت پمپ تب     بنی ، 

و د  نظر گرف ن  ثبودهز پمپ استا ثب اس زبده او این  اثغ 

ضههذه د  آمههب گیری  گههزا ش دثههز و دو ثراثههر ا تزههب  چههبه

د غههذ ثههرای  41ثههبودهز  ۀنههوو سراسههری دو  دو ، ثهه  

 3736میزای  ضذه اس زبده هبی ال  ری ز، میزای انر ی پمپ

میییوی کییووات سبنت ثوده اسهت که  ایهن میهزای ثهرای      

 میییوی کییووات 3774دهن  چبه گزا ش ضذه، ثب  77451

ضذه توسظ ضهرکت   گزا شتیق  چبه  78984سبنت ثرای 

ضذه توسظ یبدم وسظ دیمبنذ  ثنبثراین،توانیر مغبثقت دا دا 

 دا ضو مزا جب   ضرکت توانیر

 هحاعثات ّشٌِٗ 

ثهرق مػهرفز پمپهب  ثهب اسه زبده او       ۀهزینه  ۀمحبسهج  ثرای

هبی یو ضیذی، تحقیقبت م عذدی د  نهواتز جنهوثز    پنث

 ۀلیمهت همغراوضهذ   ۀمحبسهج ثرای استا    ذهضایرای انجب  

 یذی، لیمهت مهذول یو ضه   یمهت لثرق موا د مهن ضهبمث  

 یهبنگین م ی، تهو   و نگههذا   یهر تعم ۀسهبالن  ۀهزینینو تر، ا

 زثههبوده ز، میههبنگیننمرانهه یههبتو نمی ، ویرسههبویسههبالن 

یسی   ال  ر ۀنسبال یذیر یمتل ، افزایصپرو ه ینو تر، نمرا

ا لیمههت ت هسهه نذنخسههثههرق د  سههبل  یههذیر و لیمههت

 ضودا  محبسج  مز 7ۀ ثرق ث  غو ت  اثغ ۀهمغراوضذ

(7) 
 

 ۀد  ثر سز مقبالت مخ یف، میزای لیمهت همغراوضهذ  

ثه  دسهت    4جهذول   ضذه ثرای ثرق یو ضیذی مغبثق تمب 

رای ضههرهبی مخ یهف ایهرای د     آمذا لیمت همغراوضذه ث

 ثههب توجهه  ثهه  مقههبالت امقهبالت اییههر ثر سههز ضههذه اسههت 

 ۀکهبهص لیمهت همغراوضهذ    7118تهب   7116، او ضذه ا ائ 

ضهذه د   یبدثرق تولیذی یو ضیذی مطههود اسهتا ن هبی     

یهذ  رمهبی تجذیذپذیر نیهز   المییز انر ی ثینگزا ش آ انس 

د  مقهههبالت  ،همچنهههینا [13] همهههین موضهههو  اسهههت

هههبی  سههبوی د  لیههبس ثههب ن ههبی  ثر سههز سههبیت    جی ضهه

 اکم ههری ثهرآو د ضهذه اسههت   ۀهزینه آومبیطهگبهز، مقهذا    

 1/1ثب توج  ث  ن بی  موجود، لیمهت همغراوضهذه    ثنبثراین

دال  ث  اوای تولیذ ههر کییهووات سهبنت ثهرق یو ضهیذی      

 ضودا تخمین وده مز

 یهبل   715کطهبو وی   ۀضج ثرق  ۀتعرفمیبنگین لیمت 

فهروش سهویت    ۀتعرفه و  [14]هر کییووات سبنت  ث  اوای

 یبل ث  اوای هر لی ر استا این مجیه  ثهب د     س  هزا دیزل 

امب ووا ت نیرو مجی  والعهز   ،سویت است ۀیب اننظر گرف ن 

فروضهز سهبل    یهرده و ثذوی یب ان   ا ثر مجنهبی محبسهجبت   

ا ثب توجه  ثه    [15] استده کر یبل انو   7/1718 ،1391

کییووات سبنت ثرای هر لی ر سهویت   8/11ز ا وش ترا ت

 8/777هر کییهووات سهبنت سهویت دیهزل،      ۀهزیندیزل، 

ضذه تب کنوی ثرلرا  اسهت و   انو ضودا مجی    ثبل ثرآو د مز

، ۀ تبضرمقبل د هزا    47ثب د  نظر گرف ن نرخ دال  ث   یبل 

 پذیردا محبسجبت انجب  مز

اًزصٕ در اٗـزاى در ل٘ـاط تـا کشـَرّإ      ّٔشٌٗ ٔٗغهما

 ّوجَار

سویت د  ایهرای، د  ثر سهز لیمهت     ۀ ویبدثب توج  ث  یب ان

   د  ایرای ثب ثر سز لیمت انهر ی  جسویت دیزل و ثرق ض

د  کطو هبی نراق، ترکی ، نرثس بی و کویت ثهب توجه  ثه     

گذا ی انر ی د  هر  هبی وضعیت ال ػبدی و سیبست تزبوت

ا آمب ههبی  [74] ضهونذ  هب مقبیس  مز او کطو هب، لیمت یک

هسه نذ، الج ه  نسهجت     7119پریث آ 15ضذه مرثوط ث  یبد

د  ایهن آمهب  د  نظهر    ههزا   یهبل     47دال  ث   یبل ثب نهرخ  

رین یطه  ثترکیه   ، 5جهذول   استا ثب توج  ثه    گرف   ضذه

  رین میزای لیمت  ا دا داکممیزای لیمت و ایرای 
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 تزق خَرش٘ذٕ ٓل٘وت ّوطزاسشذ شذُ در تزرعٖ اًجامّإ  پضٍّش. 4جذٍل 

 [24]اٗزاى  ّٔوغاٗعَخت ٍ اًزصٕ در کشَرّإ  ل٘وت. 5جذٍل 

 کشَر
 ل٘وت تزق شثکِ ل٘وت عَخت دٗشل

 )دالر تز ک٘لٍَات عاعت( )دالر تز ل٘تز(

 15/1 13/1 نرثس بی

 18/1 68/1 نرثز ۀم حذامب ات 

 13/1 17/1 ایرای

 19/1 77/1 ترکی 

 13/1 38/1 کویت
 

 اکغ٘ذ کزتي دٕهحاعثات ه٘شاى اًتشار 

اکسیذ کهرثن ایجبدضهذه    دیمحبسجبت ثر مجنبی میزای این 

تولیذ او اث ذای ثرداضت مواد یب  مهو د نیهبو تهب    ینذ افرد  

، سهویت  ۀ تبضرمقبل ضودا د  اسقبط هر مجمون  انجب  مز

ایهرای و ثهرق یو ضهیذی مهو د توجه  و       ۀضج دیزل، ثرق 

ههبی فوتوول بییهک،    گیرنهذا د  تولیهذ پنهث    ثر سز لرا  مز

هبی کن رلز و سهبیر تجهیهزات نیهبو ثه       هب، سیس ناینو تر

ثرآو د اس زبده او مواد یب ، نیروی انسهبنز و انهر ی وجهود    

انهذاوی تجهیهز ثهب     دا دا این چری  د  ثخهص سهبیت و  اه  

ثهب   ،ضهودا د  ادامه    ویرسبوی و ان قبل تجهیزات انجهب  مهز  

ینهذ  افرغر  نیروی انسهبنز و اسه زبده او لغعهبت یهذکز،     

ضودا د  پبیبی نمر سیسه ن نیهز    نگهذا ی عز مزتعمیر و 

هبی لجث، نیبو ث  غر  مواد یب  و انهر ی اسهت    مطبث  گب 

 ۀچریه ضودا د  محبسهجبت   مز منجر هب ث  تولیذ آالینذه  ک 

و د  نظهر  ینهذ  افر ۀتجزیه تولیهذی ثهب    ۀآالینهذ نمر، میزای 

 گرف ن میزای و ودی و یروجز لبثث محبسج  استا 

هبی یو ضیذی د  انهوا  مخ یزهز د  جههبی تولیهذ      پنث

هبی یو ضهیذی ثهر مجنهبی     ثنذی میبی پنث ، تقسیننذضو  مز

سبیت اسهتا   ۀضیوآلز و یب معذنز، و  ۀضذ اس زبدهنو  مواد 

هب یب ث  غو ت چنذالی  و سبنذویچز او  سبیت، پنث ۀضیود  

 ل٘وت ّوطزاسشذُ
)دالر تز ک٘لٍَات 

 عاعت(
 هزجع شذُ هطالعِ ٔهٌطم

عال 
 اًتشار

 هشخظات عاٗت هطالعِ

14/1-17/1 
ضهر  15ایرای، 

 مخ یف
[16] 7118 

کییووات ثر سز ضذه  11و  5، 1هبی  د  ضهرهبی جنوثز کطو ، ثرای ظرفیت
سنت ثر کییووات سبنت د   5/4و  5/5، 7 ترتیت، ث هب  استا ثرای این ظرفیت

 تبلت کب کرد ثهین  ثب اس زبده او ثبتری ثرآو د ضذه استا

14/1-16/1 
ضهر  17ایرای، 

 مخ یف
[17] 7118 

هب انمبل  یریذ  ا ثب توج  ث  ظرفیت نیروگبه ۀتعرفهبی یبظ تعیین  اس راتوی
هب دا ای ثبتری  بیتاستا سده کرو ن بی  ال ػبدی هر اس راتوی  ا ثر سز  دهکر

 انذا کییووات محبسج  ضذه 5و ثب ظرفیت 

7/1-6/1 
ایرای، س  منغق  
کیص، تهرای و 

 ثینبلود
[18] 7118 

انذ، د   ضذهثب توج  ث  مولعیت و ضرایظ کب کرد، س  ضهر ثب هن مقبیس  
کوپیینگ یو ضیذی ثب تو ثین ثبد و  نراتو  د  تهرای مقبدیر د  ضهرهبی 

 م غیر استا 6/1تب  7/1مخ یف او 

 7116 [19] مػر 7/1
ثر سز سیس ن ث  همراه ثبتری د  ضهر ثر  العرة، کوپیینگ ثب تو ثین ثبد و 

تنهبیز  ث  نراتو ، ترکیت یو ضیذی و دیزل، دیزل و ثبد، هر س  ثب هن و دیزل 
 دال  ثر کییووات سبنت 79/1و  19/1، 7/1 ،75/1ترتیت  ث 

 یبف ن ثه رین سبیت ثرایسبوی  ضجی کییووات ث  همراه ثبتری،  5مذول  7116 [71] ایرای، تهرای 78/1

 7118 [71] ایرای، اغزهبی 55/1
کییووات، سیول فوتوول بییک و  7سبیت موجود د  اغزهبی، دا ای ظرفیت 
 تو ثین ثبد

63/1-97/1 
مرودضت، معیمبی، 
 لذمگبه، نی وی 

[77] 7116 
رفیت، دا ای ثبتری، یبف ن پ بنسیث سبیت کییووات ظ 119تب  75چهب  سبیت، 

 ضذه د  مرودضت تمب آل، تذالث لیمت  ایذه

 7116 [73] اهواو 73/1
آل، اغیت  محبسجبت ثب د  نظر گرف ن ثبتری، یبف ن پ بنسیث سبیت ایذه

 کییووات 4هب،  نیروگبه
 هب ث  غو ت آمب ی میبنگین تمبمز پرو ه 7117 [13] یبو میبن  1/1-3/1
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مههواد معههذنز ثههر مجنههبی دو لغههت م جههت و منزههز و یههک  

کننهذه او ثبوتهبة نهو  و ودی و     جیوگیرید  میبی،  سبنب  نیم 

ههبی   هبی محبفظ استا د  تبلز ک  ایهن مهواد د  پنهث    الی 

تطه یث   ثهرای دیگر جبی یود  ا ث  مواد آلز مبننذ کیروفیث 

توانهذ   فنبو ی سبیت نیز مز ،دهنذا او عر  دیگر  نگذان  مز

نهبوک   ۀالیه هب ثه  تبلهت چنذالیه  و     ثنذی پنث تقسیننبمث 

هههبی چنذالیهه  ثههب فنههبو ی   بضههذا نمومههبً د  ایههرای پنههث ث

د   ثنهبثراین، نذا ضهو  مز اس زبده کریس بل و چنذکریس بل تک

توجه    مقبالت ویرث  اکسیذ کرثن تولیذی،  دیثر سز میزای 

عهز   ا ثب توج  ثه  تغییهرات ت نولهو ی   (6ضذه است )جذول 

اکسهیذ کهرثن تولیهذی     دیمنبعق مخ یف، میزای د  ومبی و 

  ذه استاآم 6جذول  ثعضز تحقیقبت د د  

 7711ثب توج  ث  میزای تبثص د  اس بی فب س ث  میهزای   

کییووات سبنت ثر م رمرثع د  سبل و ثب د  نظر گهرف ن نمهر   

اکسهیذ کهرثن ثهر     دیگهر    61سبل ثهرای مهذول نهذد     31

ضودا د  مهو د   کییووات سبنت کب کرد پنث د  نظر گرف   مز

ضهذه د  سهبیت، فنهبو ی سهبیت و      اسه زبده  پنث، نو  مواد

اکسهیذ کهرثن    یدعول نمر مهو د توجه  اسهت که  میهزای      

ضهودا امهب د     ای د  نظر گرف   مهز  تولیذی د  تبلت ثذثینبن 

اکسیذ کرثن تولیذی ثهرق ضهج   نیهبو ثه       یدثر سز میزای 

هبی ایرای اسهتا   هب ثب نیروگبه ثر سز موا د مطبثهز او نیروگبه

او و  هسه نذ ایرای نمومهبً او نهو  سهی ث گهبوی      هبی نیروگبه

ا دضهو   آثهز اسه زبده مهز    ثهرق تعذاد کم ری سی ث ثخب  و یب 

ثر مجنبی گهزا ش   میزای سویت مػرفز نیز نمومبً گبو استا

، مػر  سویت دیهزل، نزهت و   1395ضرکت توانیر د  سبل 

میییوی لی ر، 1199ترتیت  ث هبی دول ز کطو   گبو د  نیروگبه

میییوی م رم عت و د  ثخهص   76743ییوی لی ر و می 3769

میییوی لی هر و   417میییوی لی ر،  3647ترتیت  ث یػوغز، 

ا ک  د غذ مػر  ههر  [14] میییوی م رم عت است 47639

اکسهیذ کهرثن تولیهذی مهر ر      دیهب ثر میهزای   او سویت یک

ههبی ثه     نووه نو  نیروگبه، نمر کب کرد و ت نولو ی  استا ث 

اکسهیذ کهرثن تولیهذی     دیضهذه د  آی د  میهزای    گرف  کب  

، صفهر و هم هب ان    جبئزضبیبی توج  استا ثر مجنبی ثر سز 

ووا ت نیههرو، میههزای  1394هههبی آمههب ی  ثههب توجهه  ثهه  داده

ثرای تولیذ ثهرق د  اسه بی    هب اکسیذ کرثن و سبیر آالینذه دی

فب س دا ای نیروگبه سی ث ترکیجز و دیزل  نراتو  ثهب تولیهذ   

 7جههذول  مگههبوات سههبنت انههر ی د  سههبل د  71بلع نبیهه

 ا[79]انذ  آمذه

 ّإ خَرش٘ذٕ عوز عاهاًِ ٔچزخاکغ٘ذ کزتي تَل٘ذٕ در  دٕه٘شاى  ٔهحاعثشذُ در  اًجامّإ  پضٍّش. 6جذٍل 

 

 [29]تَل٘ذٕ تزق شثکِ در اٗزاى  ٓآالٌٗذه٘شاى . 7جذٍل 
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3/1 7/1 4 4/497 71 14/7 831 4451 1 1 1 
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 اًتشار

)ک٘لٍَات  ه٘شاى تاتش
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 ًَع ًظة

تاسدّٖ 

 هذٍل

 )درطذ(
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 پزٍصُ

 )عال(
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 مونوکریس بل 31 3/14 سغ  ومین 1775 7111 [75]  اپن 31-67

 مونوکریس بل 31 71 سغ  ومین 1811 7117 [76] امری ب 7/64

 مونوکریس بل 31 16 سغ  ومین 1611 7114 [4] کره 8/41

 مونوکریس بل 75 17 سغ  ومین 1311 7116 [5] چین 7/65

 کریس بل مول ز 31 7/13 سقف 1711 7114 [77] ا وپب 8/31

 کریس بل مول ز 31 9/14 سغ  ومین 1311 7114 [4] کره 5/31

 کریس بل مول ز 75 16 سغ  ومین 1763 7116 [78] چین 9/51

 کریس بل مول ز 75 5/17 سغ  ومین 1611 7117 [5] چین 13/61

 کریس بل مول ز 31 7/16-9/15 سقف 1581 7118 [6] سنگبپو  9/71-7/31
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اکسیذ کرثن تولیذی د  مػر  سویت دیهزل، ثه     دی

ای مػهر  ههر   اکسیذ کرثن ث  او دیکییوگر   76/7میزای 

ا ثهب د  نظهر گهرف ن    [31]ضود   لی ر سویت دیزل تولیذ مز

کییووات سبنت ثرای هر لی ر سهویت   8/11ا وش ترا تز 

کییههوگر   76/1دیههزل، میههزای آالینههذگز سههویت دیههزل  

 ضودا  اکسیذ کرثن ثر کییووات سبنت ثرآو د مز دی

 ش تِ تزق هجْتزرعٖ عٌارَّٗإ 

 37178د  اس بی فهب س، تعهذاد   تیق  چبه موجود هزا    71او 

انذا س  سهنب یو ثهرای تحهول     دا  ضذه ، ثرق1395تیق  تب سبل 

ی اسهتا سهنب یو    هب د  نظر گرف ه  ضهذه   د  مػر  انر ی چبه

ههبی   دو : او چهبه  یادام  یبثهذا سهنب یو   کنونز: ضرایظ نخست

 یدا  ضهونذا سهنب یو   د غذ ثب اتػبل ث  ضهج   ثهرق   51دیزلز 

 75د غذ ثهب اتػهبل ثه  ضهج   و      75دیزلز،  هبی سو : او چبه

دا   هبی یو ضیذی جذا او ضهج   ثهرق   د غذ ثب اس زبده او پنث

اول،  یچهب  ، پنجن و ضطن: ثب ت هرا  سهنب یو   یضونذا سنب یو

سهویت د  کطهو     ۀا ائه ههبی   دو  و سو  ثب اس زبده او لیمهت 

 د  چهبه  تیقه   تعهذاد ا ضود مز پردای   ن بی  مقبیسۀث   ی ترک

 ثهب  ،مجمهو   د ا اسهت  ضهذه  داده نطهبی 1 د  سنب یو ضص این

 او اسه زبده  فعیهز،   ونهذ  تأ یر ،نخست یسنب یو س  او اس زبده

 د  ضهج    ثهرق  او اسه زبده  گسه رش  و یو ضهیذی  ههبی  پنث

 دلیهث،  همین ث ا است هضذ ثر سز دیزلز هبی پمپ جبیگزینز

 مبنهذه  ثهبلز  دیزلهز  هبی او چبه یمزضص ندو ، پو یسنب یو د 

 75سهو    یسهنب یو  د ا اسهت  هضهذ  ثر سهز  اس بی سغ  د 

 د غهذ  75 و ضهج    ثهرق  ثه   م ػهث  دیزلز هبی د غذ او چبه

 میهزای ا اسهت   ضهذه  گرف   نظر د  فوتوول بییک پنث ث  م ػث

و  51 ههبی  نسجت ث  ضج   ثرق یب و یو ضیذی پنث او اس زبده

 هبیسهنب یو  د ا آنهبسهت  تهأ یر ضذت  ثر سز ثراید غذ  75

امهب   ،نسجت اسه زبده ت هرا  ضهذه اسهت     ینچهب   تب ضطن هم

د   یتبمهث انهر    ههبی  لیمهت  او اس زبده ثب لیمت تأ یر یزایم

 ا  است ضذه زثر س ی ترک

م وسظ و م وسهظ   یمبنذتوج  ث  د  دس رس ثودی د ثب

 اکسهیذ  دیو  ضذه تمب  ۀهزین یزایسبنت کب کرد د  سبل م

(ا 8جهذول  1 ) ضهود  مز محبسج  تبلت هر د  تولیذی رثنک

 زگآالینههذ و هزینهه  انههر ی، مػههر  میههزای 8 جههذول د 

و تهن   یهبل   میییهوی سهبنت،   یگهبوات ث  واتهذ گ  ترتیت ث 

ا میزای انهر ی مػهرفز د    است  ضذه ثیبی کرثن اکسیذ دی

 57/11و  57/11، 54/13ترتیهت   ثه  اول تب سهو    یسنب یو

د غهذی   77سهبل اسهتا ایهن کهبهص      عهز سبنت  تراوات

ثه    سهبل(   عهز سهبنت   تراوات 97/7میزای انر ی مػرفز )

اسهتا  ذه ضه  منجر اکسیذ کرثن نیز دیکبهص میزای تولیذ 

سبل( د  لیبس  تن د  357د غذ ) 8این کبهص ث  میزای 

تههن د   743د غههذ ) 6/16اول و دو  و  یمیههبی سههنب یو 

اول و سهو  اسهتا میهزای     یثهین سهنب یو   سبل( د  لیبس

ترتیهت   ث اکسیذکرثن تبغث او تولیذ  انر ی مو د نیبو و دی

 ۀهزینه اسهتا میهزای     نطبی داده ضهذه  5و  4هبی  ض ث د 

، 51/3ترتیت   ثانر ی ال  ری ز د  سنب یوهبی اول تب سو ، 

ا ائه    6ض ث هزا  میییب د  یبل استا ک  د   17/6و  57/7

دو  د  مقبیسهه  ثههب  ییهن هزینهه  د  سهنب یو  اسههتا ا  ذهضه 

میییب د  یبل( کهبهص   941د غذ ) 7/76 نخست یسنب یو

هزا   61/7د غذ ) 4/74اول و سو ،  یسنب یو ۀمقبیسو د  

دهذا امب همهین مقبیسه     میییب د  یبل( افزایص  ا نطبی مز

هبی چهب   تب ضطن ثب  ونذ مطبث  تغییهرات   د  میبی سنب یو

کرثن و مجنهبی   اکسیذ دی  ۀآالینذو تولیذ  د  مػر  انر ی

د غهذی لیمهت او    4/38و  45لیمت کطو  ترکی ، کبهص 

ترتیهت   ثه  چهب   ث  پنجن و چهب   ثه  ضطهن  ا    یسنب یو

 دهذا   نطبی مز
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 پوپاص آب در عٌارَّٗإ هختلف تزإزصٕ هَرد ً٘اس ه٘شاى اً. 4شکل 

 ترتیت مطبث  ثب اول، دو  و سو  هس نذ ث هبی چهب  ، پنجن و ضطن  سنب یو  

 

 اکغ٘ذ کزٗي تَل٘ذٕ در عٌارَّٗإ هختلف دٕه٘شاى . 5شکل 

 ترتیت مطبث  ثب اول، دو  و سو  هس نذ ث هبی چهب  ، پنجن و ضطن  سنب یو  

 

 ًزصٕ در ّز عٌارَٗا ّٔشٌٗ. 6شکل 

 گ٘زٕ ًت٘جِ

اول و دو   هبیسنب یو ،ضذه مغرح یثب ثر سز ضص سنب یو

ضرایظ مطهبثهز  ا او نظهر میهزای مػهر  انهر ی و تولیهذ       

دو  و  یانذا تزبوت سه  سهنب یو   اکسیذ کرین نطبی داده دی

فروش انر ی ال  ری ز ضج   و  میزایاول د   یس  سنب یو

اول و سهو ،   یسهنب یو  ۀمقبیسه سویت فسهییز اسهتا د    

اسه زبده او ثهرق    دلیهث د غهذ( ثه     4/74افزایص لیمهت ) 

د غهذ(   6/16اکسیذ کرثن ) دییو ضیذی و کبهص تولیذ 
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ثه   اول و دو ،  یسنب یو ۀمقبیسامری منغقز استا امب د  

تر ثودی ههر کییهووات سهبنت ثهرق ضهج   د        آالینذه غن 

یطه ر  لیبس ثب هر کییووات سبنت سویت دیزل، ثهبودهز ث 

دهذ  هبی ثرلز د  لیبس ثب دیزلز، ا ر یود  ا نطبی مز پمپ

د غذ( و آالینهذگز   7/76و ثب کبهص مػر  انر ی هزین  )

 یسهنب یو  ۀمقبیسه د غذ( کم ری وجود یواهذ داضتا  8)

دو  و سههو  افههزایص ضههذیذ هزینهه   ا د  مقبثههث کههبهص  

دههذا امهب د  ایه و  هزینه ، فهبک و        آالینذگز نطبی مهز 

یبف   ثه  سهویت فسهییز و     ای ػبظ ۀیب ان،  ررمدی ال ػب

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      

چههب   تهب    هبیمطبث  ثب کطو  ترکی  ث  انهر ی، د  سهنب یو  

ثراثهر و   4/17ضطن، ثب د  نظر گرف ن لیمت سویت دیهزل  

د ضهو   ثراثر لیمت ایرای، مطهبهذه مهز   س لیمت ثرق ضج   

ال ػهبدی   ۀغهرف ههبی دیهزل او    اس زبده او پمهپ  ۀگزینک  

ضودا د  ایهن سه  سهنب یو، اولویهت ال ػهبدی د        یب   مز

هبی م ػهث ثه     انر ی، اث ذا ثب اس زبده او پمپ ۀهزینغر  

 ضج   ثهرق و سهپس اسه زبده او ثهرق فوتوول بییهک اسهت      

 ۀغهرف  ۀن یجکست  نبثراین،ثد غذ افزایص لیمت(ا  8/11)

ههبی   ال ػبدی ثرق ضج   د  لیبس ثب سویت دیزل و پنهث 

لیمهت کطهو  ترکیه  منغقهز اسهتا       ۀتعرفه یو ضیذی ثب 

نه  ثه      یه ترکسهویت کطهو     ۀتعرفه ثر سز و اس زبده او 

ثر سز و  ث  منظو ی پیطنهبد یک لیمت منبست ثی   بمعن

تهث   اسهتا  اه   تعرفه  انجهب  ضهذه    یر أتسنجز  تسبسیت

ثهین  هذایت توسع  مػر  انر ی ثهب تخػهیع یب انه  ثه      

توانهذ مطهمول    غو ت غحی  استا این تخػیع یب ان  مز

هب و تجهیزات جهبنجز   فروش سویت و همچنین پنث ۀتعرف

و  یر أته فهروش، میهزای    ۀتعرفه د  ای ػبظ  ،نووه ثبضذا ث 

ههبی مخ یهف ضهبمث تولیذکننهذگبی، مػهر        ثخهص   نقص

 هبی فروش مو د توج  استا  کننذگبی و واسغ

 پ٘شٌْادٕ ٕعٌارَٗ ششّإ اعتاى فارط تز هثٌإ  اکغ٘ذ کزتي در چاُ دٕه٘شاى تزق هظزفٖ، ّشٌِٗ ٍ . 8جذٍل 
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 هغتمل اس شثکِ
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 71111 16436 8718 45346 ضطن یسنب یو
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