اّویت اًتخبة صحیح حبهل ّبی اًشطی دس پشٍطُ ّب
ًقش اًشطی ثؼٌَاى یکی اص ػَاهل هْن دس ثْشُ ثشداسی صحیح ٍ اقتصبدی دس یک پشٍطُ اًکبس ًبپزیشاست.
پشٍطُ ّبی صٌؼتی کشبٍسصی ٍ داهپشٍسی ،سبختوبى ٍ شْشی ّشکذام ثشحست ٍسؼت ٍ حجن سشهبیِ گزاسی ٍ
اًتظبسات ثْشُ ثشداسی اص آًْب ثشای ثکبسگیشی یکی اص حبهل ّبی اًشطی ثشًبهِ سیضی ٍ عشاحی خَاٌّذ شذ .اًتخبة
صحیح ٍ هٌغقی هجتٌی ثشاصَل فٌی ٍ اقتصبدی یکی اص هْوتشیي ٍ حسبستشیي تصوین گیشی ّبی پشٍطُ ّب خَاّذ
ثَد ،کِ ثب اًتخبة صحیح تجْیضات (اص ًظش فٌی ٍ اقتصبدی) سضبیتوٌذی سشهبیِ گزاس ٍثْشُ ثشداستبهیي هی گشدد
ٍ دس غیش ایٌصَست ثْشُ ثشداسی پشٍطُ هشکل آفشیي ،پشدسدسش ٍ غیشاقتصبدی ثَدُ ٍ ایي هسئلِ گشیجبًگیش
سشهبیِ گزاس ٍ ثْشُ ثشداس پشٍطُ خَاّذ شذ .ثٌبثشایي ًَیسٌذُ دس ساستبی ایي هَضَع سؼی داسد ًکبتی سا کِ
دساًتخبة حبهل ّبی اًشطی دس پشٍطُ ّب ضشٍسی است تَضیح دّذ .دس اٍلیي قذم دس اًتخبة حبهل ّبی اًشطی
ثبیذ ششایظ هحلی هَسد ثشسسی قشاسگیشد ،کِ چِ ًَع حبهل ّبیی دسهحل اجشای پشٍطُ دس دستشس است ٍ اص
لحبػ ثجبت ػشضِ ٍ تذاٍم آى ًیض ثشسسی شَد.دس هشحلِ دٍم هسبئل قیوت ٍ ّضیٌِ ّبی هصشف ٍ تجْیضات
جبًجی آى هَسد سسیذگی ٍ ثشسسی قشاسگیشد .ثؼٌَاى هثبل چٌبًچِ دس کشَسی اًشطی ثشق ثِ لحبػ ششایظ فٌی ٍ
تکٌَلَطی ٍ اقلیوی ثِ هقذاس کبفی ٍ ثب قیوت هٌبست ٍجَد داشتِ ثبشذ یب ثْتش است ثگَیین اًشطی اصلی یب هلی
آًجب ثشق ثبشذ هثال اهکبى تَلیذ ثشق اسصاى ٍ پشساًذهبى هبًٌذ ثشق آثی یب اتوی سا داشتِ ثبشذ ٍ ّوچٌیي تَاى
کبفی سبخت ًیشٍگبّْبی ثشق هختلف سا ًیضداشتِ ثبشذ ٍ ػالٍُ ثش ایٌْب خغَط اًتقبل ٍ تَصیغ دس ایي هحل هٌبست
ثبشذ .ثغَس عجیؼی اًتخبة ثشق ثِ ػٌَاى حبهل اصلی اًشطی ثشای پشٍطُ هی تَاًذ اٍلَیت اٍل ثبشذ چشاکِ اًتخبة
ّشگًَِ حبهل اًشطی دیگشًظیشگبص یب سبیش سَخت ّبی فسیلی ثصَست اًشطی اصلی کبسی غیش فٌی ٍ غیشاصَلی
خَاّذ ثَد ،چِ ثسب دس ششایغی اهکبى تبهیي آًْب ثشای پشٍطُ هقذٍس ًجبشذ ٍ ثبلؼکس اگشکشَسّبیی حبهل ّبی
اًشطی فسیلی ًظیشگبصٍ ًفت ،رخبئش قبثل اػتوبدی داشتِ ثبشٌذ( هثال دس کشَس هب کِ دٍهیي هٌبثغ گبصی جْبى سا
دساختیبس داسد) ٍ اصعشفی شجکِ ّبی تَصیغ ٍ گبص سسبًی هغوئٌی دس آى کشَس یب هحل احذاث پشٍطُ فؼبل ثبشذ
ثغَسهٌغقی ٍ عجیؼی اًتخبة آًْب ثؼٌَاى حبهل اصلی اًشطی کبسی اصَلی ٍ هٌغقی هی ثبشذ ٍ .دس چٌیي هکبى ّبیی
اًتخبة ثشق ثؼٌَاى حبهل اصلی اًشطی دس پشٍطُ کبسی غیشاصَلی ٍ غیشفٌی خَاّذ ثَد ،ػلی الخصَص دس ششایظ
فؼلی کشَس هب کِ قشاس است یبساًِ ّب ثشای کبالّبٍ اقالهی ًظیشثشق ٍ گبص حزف شَد ٍ آًْب ثب قیوت ٍاقؼی توبم
شذُ ػشضِ شًَذ ،هسئلِ اًتخبة اص حسبسیت کبسشٌبسی ثیشتشی ثشخَسداس هی ثبشذ ٍ .اًتخبة ثشق ثؼٌَاى
حبهل اصلی اًشطی پشٍطُ هٌغقی ًیست چشاکِ ًیشٍگبّْب ثبیذ گبص سا ثِ قیوت توبم شذُ خشیذاسی ًوبیٌذ ٍ سپس
ثب اًجبم ّضیٌِ ّبی قبثل تَجْی آًشا ثِ شجکِ ّبی تَصیغ ثفشٍشٌذ ٍ شجکِ ّبی تَصیغ ًیض ثب اًجبم ّضیٌِ ّبی صیبد
ثشق سا ثِ هحل هصشف ثب قیوت توبم شذُ ثِ هشتشی ػشضِ ًوبیٌذ ثٌبثشایي هصشف کٌٌذُ اًشطی الکتشیکی ،
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ػالٍُ ثش پشداخت ّضیٌِ گبص هصشفی جْت تَلیذ ثشق ،الصم است ّضیٌِ ّبی سشهبیِ گزاسی ٍ ثْشُ ثشداسی
ًیشٍگبُ ٍ ّوچٌیي ّضیٌِ اًتقبل ٍ تَصیغ ٍ ّضیٌِ ّبی جبًجی سا پشداخت ًوبیذ

.لزا ّضیٌِ یک کیلٍَات اًشطی

ثصَست ثشق دسایشاى ّویشِ چٌذیي ثشاثش ثیشتش اصیک کیلٍَات حبهل گبص هی ثبشذٍ ایي تفبٍت دس آیٌذُ ثیشتش
ًیض خَاّذ شذٍ .اثستگی ثبالی هَلذ ّبی ثشقی ٍ ًیشٍگبّی ثِ کشَسّبی دیگش ثخصَص غشثی ،تبهیي قغؼبت
یذکی سیستن تَلیذ ٍ اًتقبل ثشق سا ثب دشَاسی ٍ ّضیٌِ ّبی گضاف هَاجِ کشدُ ،تب چِ سسذ ثِ خشیذ ٍ ًصت
ًیشٍگبُ ّبی جذیذٍ .قتیکِ هجشیبى صٌؼت ثشق ثشای کبّش ثبس شجکِ اقذاهبت هختلفی هبًٌذ کبّش شجکِ ثبس
سٍشٌبیی شْشی ٍ هؼبثشٍ هکبى ّبی ػوَهی اقذام هی ًوبیٌذ.هثال دس ثسیبسی اص خیبثبًْبی شْشّب یب جبدُ ّب تؼذاد
چشاغْب سا کبّش هی دٌّذ ٍ یب ظشفیت سٍشٌبیی چشاغْب سا هثال اص  400ثِ  250یب اص  250ثِ  ٍ 110حتی ٍ 50ات تغییش
هی دٌّذٍ یب دس سبل  1387ٍ8هیلیبسدّب تَهبى خشج تغییش الهپْبی سشتِ ای ثِ کن هصشف شذُ است .الجتِ کِ
اصهٌظش ثْیٌِ ًوَدى هصشف ٍجلَگیشی اص اسشاف ،ایٌگًَِ سیبست ّب قبثل تقذیش است،اهب هسئلِ اصلی ایي گًَِ
سیبست ّب کبّش ثبسشجکِ دس پیک هی ثبشذ .ثؼجبست دیگش ًِ ایٌکِ ثشق فشاٍاى دس شجکِ ٍجَد داسد ٍایي
اقذاهبت ّن اقذاهبت اصالحی ٍ صشفِ جَیی است  .ثلکِ اصال تَاى تَلیذ ثشق دسحذ پیک هصشف ًیست ٍ.شجکِ
تَلیذ ٍ اًتقبل قبدس ثِ تبهیي ثبس دس ششایظ پیک ًخَاٌّذ ثَد ،دسایي صَست شجکِ تَصیغ هججَس ثِ اػوبل خبهَشی
ّبی ثخشْبیی اص شجکِ خَاّذ شذ .ثٌبثشایي ثب دالیل فَق ٍ دالیل دیگش اًتخبة حبهل اًشطی ثشق ثؼٌَاى حبهل اصلی
پشٍطُ کبسی غیشهٌغقی ٍ غیشهغوئي خَاّذثَد ،هیتَاى پیش ثیٌی کشد کِ ایي گًَِ پشٍطُ ّب ثبهؼضل تبهیي ثشق
هَاجِ خَاٌّذ شذدس حبلیکِ اگش حبهل اصلی اًشطی پشٍطُ ثصَست گبص تؼییي شَد ٍ تجْیضات هصشف کٌٌذُ اًشطی
تجْیضات گبص سَص ثبشٌذ حتی اگشّن گشاى ثبشذ حذاقل قبثل تبهیي ٍ خشیذاسی است دسحبلیکِ تبهیي اًشطی ثشق
دس آیٌذُ  ،ثِ هیضاى تبهیي سٍشٌبیی پشٍطُ ّب جبی تشدیذ داسد .تب چِ سسذ ثِ هصبسف اًشطی جْت حشاست ٍ
ثشٍدت ٍ سبیش هَاسد ،لزا جب داسد دس ایي خصَص ثیشتش اًذیشِ ثؼول آیذ ،چشاکِ پشٍطُ ّب ثب صشف هجبلغ ثسیبس
ثشای یکسبل ٍدٍسبل سبختِ ٍ ثشًبهِ سیضی ًویشًَذ ،ثلکِ ثشای سبلْبی عَالًی ثبیذ ثْشُ ثشداسی شًَذ هثال
پشٍطُ ّبی سبختوبًی حذاقل ثشای  50الی  100سبل عَل ػوش ثْشُ ثشداسی پیش ثیٌی هی شًَذ.
ثٌبثشایي ثِ ًظش هی سسذ ثبتَجِ ثِ پتبًسیل ّبی هَجَد دس ایشاى  ،ثْتشاست هصشف کٌٌذُ ّبی اصلی اًشطی دس
پشٍطُ ّب تب حذ اهکبى ثشسٍی سَخت ّبی فسیلی ًظیشگبص ٍ ،گبصٍئیل یب هبصٍت هتوشکض گشدد .دسیک کبسخبًِ
سیختِ گشی اگشتجْیضاتی ًظیش کَسُ ّبی رٍة یب کَسُ ّبی ػولیبت حشاستی ثب حبهل ّبی اًشطی فسیلی عشاحی
شًَذ ثغَس قغغ ثْشُ ثشداسی اص آى ًسجت ثِ ثشقی ثَدى تجْیضات ،هٌغقی تشٍ ثب صشفِ تشخَاّذ ثَد.حتی اگش
دسهَاسد خبصی فؼال چٌیي ًجبشذ دس آیٌذُ چٌیي خَاّذ شذ .دسایي حبلت اگش ششایظ فٌی پشٍطُ هصشف صیبد ثشق
سا اجتٌبة ًبپزیشکٌذ ثْتشاست ایي هصشف ثشسٍی هَلذّبی هستقل خَد پشٍطُ هتکی ثبشذ ٍ ،اتکبی آى ثِ شجکِ
سشاسشی کبسی چٌذاى اقتصبدی ٍ هغوئي ًخَاّذ ثَد .یب دس پشٍطُ ّبی سبختوبًی ًظیش پشٍطُ ّبی هسکًَی،
ثیوبسستبًی ٍ غیشُ اًتخبة ثشق ثؼٌَاى اًشطی تبهیي کٌٌذُ گشهبیش یب سشهبیش ضوي ایٌکِ پشٍطُ سا ثب ّضیٌِ ّبی
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سٌگیي سٍثشٍ هی کٌذ.ثلکِ ثشای ثْشُ ثشداسی ًیض ثب هشکالتی ػذیذُ هَاجِ خَاّذ ًوَد ،ثکبسگیشی اًشطی ثشق
صشفب ثشای هقبصذ سٍشٌبیی ٍ تجْیضات ٍ لَاصم کن هصشف خبًگی ٍ اداسی ضشٍسی ٍ اجتٌبة ًبپزیشاست ٍ دسایي
حذهی تَاى استوشاس آًشا اص شجکِ سشاسشی اًتظبس داشت ،اهب چٌبًچِ گشهبیش ٍ سشهبیش یک پشٍطُ ثیوبسستبًی
یب هسکًَی ثِ ثشق شْش هتکی کشد ،دسششایغی چَى ایشاى ،کبسی غیشهٌغقی ٍ آسیت پزیشخَاّذ ثَد ٍ
ثبسالکتشیکی غیشقبثل تبهیي سا ثِ شجکِ سشاسشی تحویل هی کٌذ کِ ششکت ّبی تَصیغ چبسُ ای جض خبهَشی ّبی
هکشس ًخَاٌّذ داشت .قبثل تَجِ است سبخت ًیشٍگبّْب ٍ تبهیي ثشق ٍ ٍاسد ًوَدى آى ثِ شجکِ کبسی صهبى گیشٍ
پشّضیٌِ خَاّذ ثَد اص عشفی ثبتَجِ ثِ توشکض اکثشکشَسّب ٍ هَسسبت جْبًی ثشای کبّش حجن صیبدی گبصّبی
گلخبًِ ای تَلیذ ثشق دس ًیشٍگبّْب ٍ تَصیغ آى ثِ هحل ّبی هصشف دٍس اص ًیشٍگبّْب ًیض ثب سئَال ٍ اگش ٍ اهبّبی
صیبد سٍثشٍ شذُ است  ،لزا ثشای افضایش ساًذهبى سَخت ّب ،تَلیذ ّوضهبى ثشق ٍ گشهب ٍ ثشٍدت سا دس هحل
هصشف تحت ػٌبٍیي  ،CCHP ، CHPتَصیِ هی ًوبیٌذ .ثٌبثشایي دس اًتخبة گضیٌِ ّبی هختلف حبهل ّبی اًشطی
ثشای پشٍطُ ّب ضشٍسی است دیذگبّْب ی سٌتی ثِ چبلش گشفتِ شَد ٍ الضاهبت آتی ًیض هذ ًظش قشاسگیشد.
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