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مقدمه:
بخش انرژی مانند هر کاال و یا خدمت دیگری دو سمت دارد .سمت اول ،عرضه ی انرژی و سمت دوم شامل تقاضای انرژی است.
اگر هدف از عرضه ،تامین تقاضا باشد و در عین حال بخش تقاضا انرژی را با هدف توانائی انجام کار مورد استفاده قرار گیرد ،منابع
مختلفی می توانند برای تامین انرژی بکار گرفته شوند .این منابع به شیوه های مختلفی قابل دسته بندی هستند .انرژی تجدید
شونده و تجدید ناپذیر ،انرژی اولیه و انرژی ثانویه ،انرژی های پاک و آالینده ها ،انرژی های فسیلی و غیر فسیلی همگی با هدف
دسته بندی منابع انرژی برای تامین اهداف معین ارائه شده اند .در هر حال برای تامین یک مقدار تقاضای معین ،سئواالتی کلیدی
به شرح زیر قابل طرح است.
 منابع انرژی در دسترس کدامند؟
 این منابع را به چه روش هائی می توان استحصال کرد؟
 آیا فن آوری الزم برای استحصال منابع در اختیار است؟
 استحصال منابع مذکور با چه هزینه هائی همراه است؟
 آیا منابع مذکور باید به صورت های دیگری تبدیل شوند؟
 چه فناوری هائی برای تبدیل انرژی وجود دارد؟
 آیا فناوری های مورد نیاز در دسترس است؟
 هزینه تبدیل انرژی در هر فناوری چقدر است؟
 از چه روش هائی برای انتقال انرژی باید استفاده کرد؟
 شیوه بهینه تخصیص انرژی کدام است؟
 آثار زیست محیطی استحصال ،تبدیل و مصرف انواع انرژی کدام است؟
 آیا مازاد منابع برای صادرات وجود دارد و یا کسری تقاضا را باید از خارج وارد کرد؟
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سئواالتی از این دست در چارچوب برنامه ریزی انرژی مطرح و با مدل سازی و استفاده از ابزارهای مناسب پاسخ داده می شوند .در
دهه های گذشته که بخش انرژی عمدتا از یک ساختار متمرکز (عمدتا انحصار دولتی) تبعیت می کرد ،سئواالت فوق از طریق یک
نظام برنامه ریزی متمرکز بررسی و پاسخ داده می شد .با این حال در دهه های اخیر بخش انرژی اصالحات ساختاری معنی داری را
تجربه کرده است .خصوصی سازی ،گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی ،توسعه بازارهای رقابتی و بورس انرژی ،تسهیل
مبادالت منطقه ای ،رفع مصادیق شکست بازار از طریق تنظیم مقررات از جمله این تحوالت است .بنابراین شیوه ی پاسخگوئی به
سئواالت فوق دیگر لزو ما از یک ساز و کار متمرکز تبعیت نمی کند .بخش گسترده ای از این سئواالت و سئواالت مشابه دیگر با
ایجاد بسترهای الزم و توسعه بازارهای رقابتی از طریق ساز و کار بازار پاسخ داده می شود .بنابراین مفهوم برنامه ریزی در طول
زمان اصالح شده است .در حقیقت در شرایط جدید پس از اصالح ساختار بازارهای انرژی ،برنامه ریزی انرژی عمدتا به مفهوم ایجاد
و بهره برداری از یک آزمایشگاه بررسی سیاست ها و تصمیمات آزمایش پذیر می باشد .از آنجائی که وزارت نیرو به عنوان بخشی از
بدنه ی حاکمیتی برای تدوین سیاست ها و برنامه های حوزه انرژی در کشور ایفای نقش می نماید ،لذا انجام مطالعات الزم ،تقویت
و توسعه ظرفیت های حرفه ای در کشور در این زمینه ،ایجاد شرایط مناسب برای تدوین مدل های مناسب برای کشور و در نهایت
تدارک شرایط مناسب برای ایجاد امکان تشخیص آثار و تبعات اجرای سیاست های مختلف در بخش انرژی از ماموریت های این
دستگاه به شمار می رود .در همین زمینه طرح کالن برنامه ریزی انرژی در شورای آموزش و پژوهش وزارت نیرو تصویب و تدوین
سند آن به پژوهشگاه نیرو محول گردید .این گزارش نتایج حاصل از مطالعات و بررسی های انجام شده برای تدوین سند مذکور را
پوشش می دهد .در تدوین این سند اشخاص بسیاری همکاری کرده اند .به واسطه فهرست طوالنی از ذکر نام تک تک این عزیزان
پرهیز می شود لیکن از زحمات تمام آنان قدردانی می گردد.
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 -1-1تعریف برنامه ریزی انرژی
برنامه ریزی انرژی عبارت است از تدوین سیاست ها و برنامه های بلندمدت در سطوح مختلف (محلی ،ملی و یا جهانی) با هدف
استفاده بهینه از منابع موجود به منظور تامین تقاضای انرژی با کمترین هزینه (شامل آثار جانبی از جمله تخریب محیط زیست در
جهت اهداف توسعه پایدار).
در همین زمینه نکات زیر حائز اهمیت می باشند:
 برنامه ریزی انرژی متاثر از رویکرد کالن اقتصادی (تمرکز در برنامه ریزی یا اتکای به نظام بازار) می تواند بسیار وسیع و
یا محدود باشد.
 بررسی و مقایسه کشورهای مختلف نشان می دهد اختالف اصلی ،وجود یا عدم وجود سیستم برنامه ریزی انرژی نیست
بلکه نوع نگاه و وسعت برنامه ریزی است.
 سابقه تاریخی نشان می دهد با حرکت کشورها به سمت توسعه یافتگی ،برنامه ریزی انرژی از شکل اولیه خود فاصله
گرفته و به سمت تشخیص و تدوین سیاست ها حرکت کرده است.
 در دوره ی پس از تجدید ساختار ،نقش برنامه ریزی متمرکز به شکل وسیعی کاهش یافته و تخصیص بهینه منابع از
طریق ساز و کار بازار دنبال می شود.
 در دنیای جدید پس از تجدید ساختار ،ابزارهای برنامه ریزی انرژی از دید حاکمیت عمدتا با هدف بررسی و سنجش آثار
سیاست ها و تصمیمات مورد استفاده قرار می گیرند.
 -1-2شمای کلی زنجیره های انرژی
شکل زیر شمای کلی بخش انرژی ،از منابع اولیه تا مراکز مصرف را نشان می دهد.
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شکل ( )1شمای کلی بخش انرژی (از منابع اولیه تا مراکز مصرف)

 -1-3برنامه ریزی انرژی ،انتخاب یا الزام
در چارچوب منطق حاکم بر تعریف و ارائه دالیل توجیهی طرح ها و پروژه ها ،بحث ضرورت یا عدم ضرورت طرح پیشنهادی مطرح
می شود .برای این امر نیز چارچوب معینی وجود دارد .بررسی هزینه های عرضه ،ظرفیت بازار و تقاضا ،تمایل به پرداخت مصرف
کننده و تاثیر رقبا مهم ترین عوامل در بررسی توجیه پذیری سرمایه گذاری و عرضه محصولی جدید هستند.
با این حال ،برنامه ریزی انرژی مسئله ای نیست که پیرامون ضرورت یا عدم ضرورت آن استدالل شود .برنامه ریزی انرژی،
مجموعه ای از ابزارهاست که در صورت فقدان آنان مشخص نیست سیاست گذاران با اتکای به چه چیزی سیاست های خود را
آزمون کرده و پیش از اجرا از نتایج احتمالی آن آگاه می شوند.
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 -1-4اهمیت برنامه ریزی
با عنایت به محورها و واقعیت های زیر ،توجه به بحث برنامه ریزی انرژی همچنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است:
 فقدان زیرساخت های مناسب و الزامات بازارهای رقابتی انرژی برای اتخاذ تصمیم صحیح توسط عوامل انفرادی بازار
 استمرار ساختار مالکیت دولتی،
 وجود آثار خارجی مثبت و منفی معنی دار مانند انواع آالینده ها و سازگاری یا ناسازگاری فناوری های مختلف با مباحث
توسعه پایدار
 عدم قطعیت در مورد متغیرهای اصلی تاثیر گذار بر جریان عرضه و تقاضای انرژی کشور

باید توجه داشت ،بهره برداری بهینه از منابع انرژی برای تامین به هنگام نیازهای بخش تقاضا مستلزم بررسی های کارشناسی ،مدل
سازی و بهره برداری از نتایج حاصل برای اتخاذ تصمیمات صحیح (سیاستگذاری) و یا ارسال عالئم صحیح به عوامل اقتصادی
برای تصمیم گیری درست (با هدف تخصیص بهینه منابع در جهت تحصیل کارائی اقتصادی) است .نگاهی به زنجیره عمیق
تاثیرگذاری ،ارزش تاسیسات و گردش مالی بخش انرژی ،ضمن یاداوری خسارت معنی دار ناشی از تصمیم گیری ناصحیح ،اهمیت
ظرفیت سازی برای پیشگیری از تصمیمات اشتباه را نشان می دهد.
 -1-5تغییر مفهوم برنامه ریزی انرژی در طول زمان
همان طور که اشاره شد ،بخش انرژی در دو دهه اخیر تحوالتی ساختاری را تجربه کرده است .به این مفهوم که هویت های محدود
تولید کننده و مصرف کننده با بازیگران زیر جایگزین شده اند.
 مالک منابع انرژی
 بررسی روند قیمت های فعلی و آتی بازار و اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری و تعیین میزان عرضه
 مالک شبکه های انتقال انرژی
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 توجه به اختالف قیمت انرژی در مناطق مختلف و اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت ترانزیت
 سرمایه گذاران حوزه تبدیل انرژی
 تحلیل تقاضای بازار و پیش بینی روند تقاضای هر یک از حامل های انرژی به منظور انتخاب فناوری بهینه تبدیل انرژی
 شرکتهای خدمات انرژی
 ارائه طرح های مختلف ممیزی انرژی ،بهینه سازی و مدیریت مصرف و  ...متاثر از ارزش منابع انرژی صرفه جوئی شده
 نهادهای تنظیم مقررات
 تنظیم مقررات کارامد با هدف پوشش نقص بازارهای رقابتی (از جمله آثار خارجی ،کنترل اعمال قدرت بازار)
 دولت (حاکمیت)
 تنظیم سیاست های کالن با توجه به مصالح کشور و امنیت ملی
 بازارهای رقابتی و بورس
 ایجاد زیرساخت های الزم برای گسترش رقابت و تسکین ریسک

بنابراین ،با اصالح ساختار با افزایش فاصله ی محیط کسب و کار از شرایط سنتی و تثبیت شرایط جدید محیط کسب و کار ،مفهوم
بررسی و استخراج آثار سیاست ها و تصمیمات زیر بخش های مختلف انرژی به ویژه به منظور پوشش نقص بازار (از جمله مصادیق
شکست بازار) جایگزین مفهوم برنامه ریزی گسترده و متمرکز انرژی شده است .به عبارت دیگر در محیط جدید هویتی به نام،
آزمایشگاه بررسی سیاست ها و تصمیمات آزمایش پذیر شکل گرفته است.
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 -1-6برنامه ریزی انرژی به عنوان ابزار حکمرانی خوب
برنامه ریزی انرژی به دلیل تاثیر آن بر سیاستگذاری و برنامه ریزی نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت نیرو و دولت ،یک فعالیت
حاکمیتی محسوب می شود .برخی از قابلیت های برنامه ریزی انرژی عبارتند از:
 آزمون سیاست های دولت به منظور تشخیص و انتخاب سیاست های مناسب
 ایجاد امکان تشخیص طرح ها و سیاست های سازگار با توسعه پایدار
 امکان تشخیص ظرفیت های تعامالت و همکاری های منطقه ای و بین المللی در حوزه انرژی

 -1-7نقش و جایگاه دستگاههای اجرائی
در ارتباط با انرژی ،نهادها ،سازمان ها و دستگاههای مختلفی در کشور ایفای نقش می کنند .این نقش ها در یک نگاه کلی عبارتند
از:
رهبری :تعیین سیاست های کلی
مجلس شورای اسالمی :وضع قوانین
دولت :ایجاد زیرساخت های الزم برای اجرای قوانین و ایفای برخی از مسئولیت های تصدی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی :تدوین پیش نویس برنامه های کالن ،پیش نویس لوایح قانونی برنامه و بودجه
دستگاههای اجرائی (وزارت نفت و نیرو) :ایفای ماموریت های حاکمیتی در مورد بخشی از منابع انرژی
سازمان حفاظت محیط زیست :اجرای قوانین زیست محیطی و ماموریت های حاکمیتی برای صیانت از محیط زیست.
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برنامه ریزی انرژی و دستاوردهای آن ،به عنوان یک ابزار قدرتمند ،باید به طور جامع و مستقل از تقسیمات اداری پیش رفته و نتایج
آن در اختیار تمام دستگاههای اجرائی مرتبط ،برای اتخاذ تصمیمات و سیاست های مناسب  ،قرار گیرد.

 -1-8جایگاه و نقش پژوهشگاه نیرو
پژوهشگاه نیرو به عنوان یک موسسه ی پژوهشی دولتی در حوزه انرژی ،در راستای ایفای ماموریت های خود و مسئولیت های
محول شده از سوی وزارت نیرو و هیئت امناء ،در صدد هماهنگی ،سازماندهی و بهره برداری بهینه از ظرفیت های موجود کشور
برای تولید محصوالتی در حوزه برنامه ریزی انرژی است که با انتشار نتایج و دستاوردهای حاصل بتواند به نهادها و دستگاههای
تعیین کننده سیاست های کلی (رهبری) ،تنظیم کننده قوانین و مقررات (از جمله مجلس شورای اسالمی ،دولت و شورای رقابت)،
دستگاههای اجرائی (مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،وزارت نیرو و وزارت نفت) ،سازمان های توسعه ظرفیت های بازار
(مانند بورس انرژی) و فعاالن حوزه انرژی در بخش خصوصی (مانند سرمایه گذاران) را در اتخاذ تصمیمات بهینه و به ویژه سازگار
با منافع ملی یاری نماید.

 -1-9جمع بندی مدل های موجود برای برنامه ریزی انرژی
بررسی های انجام شده نشان می دهد بیش از  40مدل مختلف با موضوع و محوریت برنامه ریزی انرژی توسط موسسات و
دانشگاههای مختلف در نقاط مختلف دنیا تدوین و ارائه شده است .برخی از مهم ترین مدل های عرضه شده در بازار جهانی در
داخل کشور د ر دسترس بوده و یا به سهولت قابل دسترسی است .این مدل ها دارای تفکیک های مختلفی است .مهم ترین تقسیم
بندی ها و تفاوت ها عبارتند از:
 محدود شدن به یک بخش (مانند عرضه یا تقاضا)،
 محدود شدن به یک حامل (مانند برنامه ریزی شبکه برق)،
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 میزان توجه به مسائل زیست محیطی،
 اتخاذ رویکرد بهینه سازی یا شبیه سازی،
 دامنه پوشش جغرافیائی (محلی ،منطقه ای ،ملی و یا فراملی)،
 سطح مهارت مورد نیاز کاربر،
 رویکرد (جزء به کل یا کل به جزء)
 درجه پیچیدگی مدل سازی انجام شده.

 -1-10جمع بندی مطالعات کارشناسی در مورد ظرفیت های داخلی
بررسی های انجام شده نشان می دهد در سال های گذشته مطالعات زیادی توسط اساتید دانشگاهها ،دانشجویان کارشناسی ارشد،
موسسات پژوهشی و دستگاههای اجرائی انجام شده که دستاوردهای آن به اختصار به شرح زیر است:
 دسترسی به اساتید توانمند برای مدل سازی عرضه ،تقاضا و اقتصاد کالن
 وجود کارشناسان مجرب در حوزه برنامه ریزی
 دسترسی به مدل ها و نرام افزارهای قابل اتکا و بکارگیری این مدل ها در مطالعات موردی و مقطعی،
 شکل گیری بخشی از زیرساخت های اطالعاتی مورد نیاز،
انجام برخی از ریز پروژه های مورد نیاز طرح توسط پژوهشگران مختلف و امکان بهره برداری از تمام یا برخی از نتایج و یا وجود
قابلیت انجام مجدد مطالعه با اطالعات جدید در زمان کمتر و با هزینه مناسب
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 -1-11آسیب شناسی ظرفیت های داخلی
عدم انسجام در مدیریت صحیح (با هدف ایجاد هم افزائی و بهره برداری از نتایج) فعالیت های انجام شده در کنار فقدان ایجاد
جریان های مالی پایدار برای سفارش تقاضای مستمر به عنوان شرط کلیدی شکل گیری برند های تخصصی ،موجب عدم استمرار
(گسست) مطالعات و پژوهش های حوزه برنامه ریزی انرژی شده و مهم ترین تهدید در مسیر شکوفائی قابلیت های تخصصی و
حرفه ای کشور در این حوزه به شمار می آیند.

 -1-12طراحی پرسش نامه برای اخذ دیدگاه صاحب نظران
با توجه به بررسی های کارشناسی ،جلسات مختلف با اشخاص صاحب نظر ،بررسی سئواالت و ابهاماتی که در مسیر تدوین سند
چشم انداز ،راهبردها و یا اهداف کالن می بایست دارای پاسخ مشخص مبتنی بر اجماع صاحب نظران باشد ،پرسش نامه ای تدوین
و پس از بررسی و نقد درون گروهی ،در اختیار صاحب نظران قرار گرفت .سئواال ت این پرسش نامه به گونه ای طراحی شده بود تا
محورهای زیر از نتایج حاصل قابل استخراج باشد:
 تمایل صاحب نظران انرژی به مکاتب اقتصادی رایج (به ویژه در حوزه مسئولیت ها و نقش دولت)
 پوشش مباحث کلیدی که مستلزم اخذ دیدگاههای صاحب نظران است
در عین حال در طراحی پرسش نامه به نکات ظریفی برای تشخیص دقیق تر و امکان اعمال برای تفکیک ها توجه شده بود .در این
حوزه ،به طور مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 سازگاری یا ناسازگاری تفکر پرسش شونده در حوزه برنامه ریزی انرژی
 درجه آشنائی و تسلط پرسش شونده بر مباحث تخصصی حوزه برنامه ریزی انرژی
 شفافیت و حداقل سازی تعداد سئواالت و سهولت انتخاب پاسخ
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 -1-13مشخصات اصلی جامعه آماری
با توجه به اهمیت نظر متخصصان ،حدود یکصد نفر از اساتید و صاحب نظران حوزه انرژی شناسائی شده و دیدگاههای آنان جمع
آوری شد (با ضریب برگشت نزدیک به صد در صد) .متخصصان مذکور از واحد های کارشناسی زیر انتخاب شده اند:
 معاونت فناوری ریاست جمهوری،
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی،
 وزارت نیرو،
 وزارت نفت،
 شرکت توانیر،
 شرکت ملی نفت
 سانا و سابا،
 انرژی اتمی
 پژوهشگاه نیرو ،پژوهشگاه نفت ،موسسه مطالعات بین المللی انرژی و انجمن انرژی
 دانشگاهها (از جمله تهران ،شریف ،شهید بهشتی ،خواجه نصیر ،عالمه طباطبائی و امیرکبیر)

 -1-14جمعبندی دیدگاههای صاحب نظران
با توجه به جامعه آماری ،پرسش نامه های توزیع شده و دیدگاههای دریافتی ،محورهای زیر به عنوان جمعبندی صاحب نظران حوزه
برنامه ریزی انرژی استخراج شده است .گزارش مبسوط این بخش به عنوان یکی از پیوست ها ارائه گردیده است.
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 تاکید بر ایفای نقش دولت در حوزه برنامه ریزی انرژی
 بهره برداری از مدل های موجود و توسعه مدل های سازگار با شرایط بومی کشور
 تاکید بر استفاده از ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری کشور به ویژه نیروی جوان و خالق در حوزه
مدلسازی و برنامه ریزی انرژی (در راستای توسعه مدل بومی)
 تمرکز بر ظرفیت های داخلی کشور و برخورداری از مشورت همتایان معتبر در دنیا
تاکید بر نقش بازدارندگی فقدان یکپارچگی دستگاههای اجرائی در حوزه انرژی بر برنامه ریزی انرژی
 ابراز نگرانی از اتخاذ سیاست های غیر بهینه احتمالی در گسترش مبادالت منطقه ای انرژی ،در فضای تصمیم
گیری غیر متکی بر نتایج برنامه ریزی انرژی
 پویائی برنامه ریزی انرژی و اهمیت شکل دهی یک هویت مشخص برای بررسی مستمر و ارائه نتایج برای رفع
نیاز سیاستگذاران و مدیران ارشد بخش انرژی

بیانیه چشم انداز
با عنایت به بررسی های انجام شده و با اجماع نظر کمیته راهبردی ،بیانیه چشم انداز مرکز برنامه ریزی انرژی به شرح زیر تصویب
گردید.

با یاری خداوند بزرگ تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ،در حوزه برنامه ریزی انرژی ،با
تاکید بر استفاده بهینه از منابع انرژی برای تامین تقاضای داخلی (با کمترین هزینه و آثار
زیست محیطی) ،و حضور کارامد در بازارهای منطقه ای و جهانی ،جمهوری اسالمی ایران
کشوری است:
 مسلط به ابزارها و مدل های کارامد (با لحاظ شرایط خاص کشور) در حوزه برنامه
ریزی انرژی
 توانمند برای ارزیابی آثار سناریوهای سیاستی در بخش انرژی برای اتخاذ سیاست
های تامین کننده منافع ملی و منطبق بر معیارهای توسعه پایدار
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راهبردهای سند طرح کالن برنامه ریزی انرژی
در راستای تحقق چشم انداز مصوب ،راهبردهای زیر تدوین و مصوب گردید:
 پرهیز از ایجاد تشکیالت جدید و یا گسترش غیر ضرور تشکیالت موجود در بدنه دولت
 هماهنگی با سایر موسسات داخلی حاکمیتی در زمینه برنامه ریزی انرژی با هدف هم افزائی
 استفاده حداکثری از ظرفیت ها و پتانسیل های حرفه ای داخلی با تاکید بر شکل دهی سازمان یافته تقاضا برای پرورش
اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و حرفه ای
 استفاده حداکثری از نتایج قابل اتکای مطالعات گذشته (دستاوردهای پژوهشی یا مدل های تدوین شده) با هدف پرهیز از
تکرار غیر ضرور این مطالعات
 تولید اطالعات ،دانش و ایده با هدف شکل دهی تفکر تصمیم سازان و تصمیم گیران در حوزه انرژی
 همکاری متقابل با موسسات بین المللی در حوزه سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی با هدف بهبود کیفیت فعالیت های
حرفه ای و ظرفیت سازی برای جامعه دانشگاهی و پژوهشی مرتبط

اهداف کالن طرح:
اهداف کالن در این سند به شرح زیر مورد موافقت کمیته راهبردی قرار گرفت.
 تهیه اطلس اطالعات انرژی کشور (در هر دو سمت عرضه و تقاضا) تا پایان سال .1396
 ارائه برنامه های بلندمدت توسعه بخش انرژی با قابلیت به روز رسانی ادواری تا دو سال آینده با استفاده از دو مدل پذیرفته
شده بین المللی با قابلیت تطبیق نتایج
 ایجاد قابلیت ”ارزیابی آثار اعمال یک سیاستی معین در بخش انرژی و ارائه گزارش تحلیلی حداکثر طی سه ماه“ حداکثر تا
پایان برنامه ششم توسعه
 تدوین و بهره برداری از مدل کارامد و منطبق بر مشخصات ممتاز و ویژه کشور برای برنامه ریزی انرژی تا پایان برنامه
ششم توسعه
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برخی از برنامه های مرتبط با اهداف
 شناسائی اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مجرب در حوزه برنامه ریزی انرژی ،با هدف استفاده مطلوب از ظرفبت
 تعامل با دانشگاهها در جهت تقویت رشته های دانشگاهی مرتبط،
 کمک به شکل گیری مراکز تحقیقاتی جدید یا تقویت مراکز موجود (غیر دولتی) مرتبط با حوزه برنامه ریزی انرژی،
 ایجاد زیر ساخت های اطالعاتی مورد نیاز و تقویت آنها
 مستندسازی در جهت حفظ و انتشار نتایج و دستاوردهای حاصل
 حمایت از توسعه دانش و ترویج نتایج مطالعات حوزه برنامه ریزی انرژی

پروژه های اصلی برنامه ریزی انرژی
با توجه به بخش های مهم برنامه ریزی انرژی از جمله تحلیل و مدلسازی سمت عرضه و منابع انرژی ،تحلیل و مدلسازی سمت
تقاضا ،تحلیل بازار ،بررسی آثار زیست محیطی ،رابطه ی بخش انرژی و اقتصاد کالن و تدوین مدل های بومی ،فهرست حدود 120
ریز پروژه تهیه و به عنوان جزئی از برنامه های اجرایی مرکز برنامه ریزی انرژی دنبال خواهد شد .بدیهی است این مطالعات توسط
پژوهشگران داخل و خارج از پژوهشگاه نیرو انجام خواهند شد.

سازماندهی طرح کالن برنامه ریزی انرژی
با توجه به وجود رکن های مختلف برای سیاستگزاری ،پشتیبانی ،تصمیم سازی ،تصمیم گیری و اجرای پروژه های مرتبط با طرح،
سازماندهی زیر پیشنهاد و به تصویب رسید.
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بهره برداران از نتایج

ظرفیت های خارج از کشور

ظرفیت های دانشگاهی

شورای آموزش و پژوهش

مرکز برنامه ریزی انرژی

سفارش دهنده

(مجری طرح و شورای راهبری)

تامین کننده منابع مالی

پژوهشگاههای وابسته به سایر
سازمان ها

گروههای داخل پژوهشگاه
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در این گزارش به طور خالصه به بررسی و تحلیل برخی مدل های شناخته شده در حوزه انرژی پرداخته شده است،
بطوریکه در ابتدا مدل های مربوطه معرفی شده اند ،سپس تاریخچه و مقدمه ای از آن مطرح شده است که آن نرم
افزار یا مدل با چه کاربردی تهیه شده است ،توسعه دهندگان آن چه کسانی هستند و یا در کجا و با چه هدفی تهیه
شده اند .در بخش بعد با جزئیات بیشتر به هر نرم افزار اشاره شده است ،به عنوان مثال ورودی آن چیست ،مدل
سازی با چه رویه ای صورت می گیرد ،خروجی و یا نتیجه آن به چه شکل خواهد بود ،شبیه سازی آن بر چه پایه
ای استوار می باشد .همچنین نقاط قوت و ضعف هر یک از مدل های مطروحه مطرح می گردد .همچنین در هر
بخش جداولی برای هر مدل تهیه شده است تا خواننده بتواند در فرصت کوتاهی ،اطالعاتی کلی و یا خالصه ای از
آن مدل ها را کسب کند.
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مقدمه:
همان طور که در پیشگفتار اشاره شد هدف از ارائه گزارش ،بررسی و تحلیل چند مدل شناخته شده در حوزه انرژی
می باشد .مدل های مورد مطالعه به شرح ذیل می باشند:
 .1مدل Message1
 .2مدل LEAP2
 .3مدل NEMS3
 .4مدل TIMES4

گزارش در چهار فصل تهیه شده است که در هر فصل ابتدا هر یک از مدل ها معرفی خواهند شد ،تاریخچه ،توسعه
دهندگان ،نحوه مدلسازی ،ورودی ،خروجی ،مزایا و معایب هر یک از آن ها به تفکیک در فصول مجزا مطرح شده
اند.

1

Model for Energy Supply System Alternatives and their General Environmental impacts
Long Range Energy Alternatives Planning System
3
The National Energy Modeling System
4
The Integrated MARKAL-EFOM System
2
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مدلسازی انرژی دارای سابقه طوالنی در تاریخ جهان را دارا می باشد ،به طوریکه از اوایل دهه  1970میالدی ،طیف
وسیعی از مدل های موجود شکل گرفتند تا بتوانند در حوزه تجزیه و تحلیل سیستم های انرژی و یا زیر مجموعه
ای از ادوات تشکیل دهنده مجموعه آن ها مانند سیستم های قدرت را مورد ارزیابی قرار دهند و برنامه ریزی های
منسجمی در اهداف آن سیستم ها را دنبال کنند .مدل سازی انرژی می تواند اهداف چندگانه ای داشته باشد ،به
عنوان مثال درک بهتر از بازارهای فعلی و آینده عرضه ،تقاضا ،قیمت ،همچنین تسهیل نمودن طراحی بهتر سیستم
های تامین انرژی در کوتاه مدت ،میان مدت و یا بلند مدت ،تضمین بهره برداری پایدار از منابع انرژی کمیاب ،درک
صحیح از تعامالت انرژی در حال حضر و آینده و همچنین دیدگاه های اقتصادی آن ،بهبود کیفیت زیست محیطی و
استفاده مناسب از تکنولوژی ها و فناوری های سازگار با آن و کاهش انتشار آالینده های زیست محیطی .موارد
اشاره شده ،براساس مبانی نظری مختلفی نظیر دیدگاه های مهندسی ،اقتصاد ،تحقیق در عملیات ،مدیریت و علوم
مختلف می توانند محقق شوند .همچنین روش های مختلفی مانند برنامه ریزی خطی ،اقتصاد سنجی ،تحلیل
سناریوهای مختلف از مواردی هستند که می تواند در اهداف برنامه ریزی تاثیرگذار باشند .انرژی از عواملی است که
در اکثر فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد .امنیت ملی بسیاری از کشورهای جهان نیز در گرو
دسترسی مطمئن به انرژی است .از این رو ،آینده تولید و مصرف حامل های انرژی و کاربرد بهینه آن ها از اهمیتی
خاص برخوردار است .مدل های انرژی ،ابزاری استاندارد برای برنامه ریزی انرژی می باشند ،لذا اهمیت بررسی و
ارزیابی مدل های موجود ،می تواند یک اقدام موثر برای انتخاب مناسبترین آن ها باشد و یا از دیدگاه بومی سازیِ
یک مدل مناسب ،می تواند دید و تاثیر مطلوبی برای متخصصین و برنامه ریزان آن حوزه داشته باشد .به طور کلی
می توان مدل های انرژی را به صورت زیر طبقه بندی نمود:
 .1مدل های پیش بینی بازار انرژی

الف .مدل تقاضای انرژی:
 .aمدل حسابداری ( End-Useمصرف نهایی)
 .bمدل اقتصاد سنجی
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ب .مدل عرضه انرژی :شامل مدل بهینه سازی
 .aمدل بهینه سازی
 .bمدل شبیه سازی

ج .مدل سیستم انرژی (هایبرید :عرضه و تقاضا)
 .2مدل های تعمل اقتصادی-انرژی

الف .مدل  Input-Outputیا (ورودی-خروجی)
ب .مدل تعادل یا موازنه کلی

5

General equilibrium model

5
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فصل اول
مدل MESSAGE
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MESSAGE:مقدمه و تشریح عملکرد نرم افزار
از نرم افزار  MESSAGEمی توان به منظور مدوّن سازی و ارزیابی استراتژی های مختلف در راستای عرضه انرژی
های جایگزین تحت کاربری های مختلف و همچنین اعمال قیود و محدودیت های مدّ نظر استفاده نمود .به عنوان
مثال محدودیت های سرمایه گذاری جدید ،نرخ نفوذ و یا بهره گیری از تکنولوژی های جدید ،قابلیت دسترس
پذیری سوخت و تبادالت ،انتشار گازهای گلخانه ای و  . ...این نرم افزار بسیار انعطاف پذیر است و می تواند به
تحلیل و آنالیز بازارهای برق و انرژی و مسائل تغییرات آب و هوایی (اقلیمی) بپردازد .همچنین این مدل مشابه
خانواده مدل های  MARKAL ،EFOMو  TIMESمی باشد و متکی بر توصیف تکنولوژی های غنی است.
همچنین این قابلیت در این نرم افزار وجود دارد که مقرون به صرفه ترین آرایش موثر از تکنولوژی ها و حامل های
انرژی را به منظور تامین تقاضای مورد نیاز در اختیار قرار دهد MESSAGE .بر خالف برخی از مدل های بهینه
سازی وابسته به مدل  GAMS6نمی باشد و دارای حل کننده های خطی داخلی است[1] .

مهمترین اصل اساسی بهینه سازی مدل  MESSAGEمی تواند شامل حداقل نمودن هزینه ها ،کمترین اثرات
زیست محیطی ،حداکثر نمودن خودکفایی یا بعبارت دیگر حداقل نمودن وابستگی ها باشد که تحت مجموعه ای از
قیود و محدودیت ها می تواند به نرم افزار اعمال گردد و نتایج را با توجه به تابع هدف مورد نظر بدست آورد.
ستون فقرات 7یا بعبارتی مهمترین بخش اساسی مدل در این نرم افزار ،توصیفات و یا داده های فنی-اقتصادی
سیستم انرژی مورد مطالعه می باشد .این موارد شامل دسته بندی های در نظر گرفته شده به فرم زیر می باشد:
 اشکال مختلف انرژی ،به عنوان مثال :انرژی اولیه ،انرژی نهایی و انرژی مفیدی که در دسترس قرار خواهد گرفت.
 سوخت و تکنولوژی های مرتبط با آن ،به عنوان مثال :برق ،بنزین ،اتانول ،زغال سنگ و . ...
 همچنین برخی خدمات انرژی نظیر حرارت یا گرمای مفید یک فضا که توسط انرژی و تکنولوژی فراهم می شود.

 6گمز ،یکی از مدل های بهینه سازی شناخته شده می باشد
Backbone

7
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تکنولوژی ها توسط ورودی و خروجی ،میزان بهره وری ،تنوعشان اگر بیش از یک ورودی و خروجی داشته باشند
(به عنوان مثال الگوهای تولید پاالیشگاه و یا توربین های گوناگونی که در صنعت استفاده می شوند) تعریف خواهند
شد .مشخصات اقتصادی شامل هزینه های سرمایه گذاری ،هزینه های بهره برداری ،تعمیرات و نگهداریِ ثابت و
متغیر ،هزینه سوخت داخلی و وارداتی و تخمین هزینه های تمام شده و قیمت های حاشیه ای می باشد که جزء
دیگر داده های ورودی به نرم افزار به شمار می روند .سوخت ها و تکنولوژی ها برای ساخت زنجیره انرژی با هم
ترکیب می شوند که انرژی از سمت عرضه به سمت تقاضا 8جاری می شود .طول عمر تجهیزات و باز نشستگی آن
ها ،همچنین الزامات سرمایه گذاری در طول ساخت یک نیروگاه را می توان به بخش های مختلف دسته بندی نمود
که موجب می شود نتایج حاصل با دقت بیشتری منعکس شود .همچنین در مورد سوخت ،اطالعات هزینه ها و
حصول اطمینان از دسترس بودن به موقع آن قابل توجه است .ورودی و خروجی نرم افزار  MESSAGEدر شکل
( )1نشان داده شده است MESSAGE .با استفاده از پیش بینی تقاضای انرژی مفید و یا نهایی توسط نرم افزار
( MAED9یک نرم افزار پیش بینی تقاضا که توسط  IAEAارائه شده است) و سایر داده هایی که به آن ها اشاره
شد و به عنوان ورودی در اختیار قرار می گیرد ،سیستم عرضه انرژی را تولید می نماید .قدرتمندترین ویژگی این
نرم افزار این است که فرصت تعریف محدودیت ها و قیود را برای تمام انواع تکنولوژی ها در اختیار می گذارد .کاربر
می تواند در میان گزینه های پیش رو ،یک تکنولوژی را محدود نماید ،به عنوان مثال می تواند قیودی در سهم
تکنولوژی های مختلف در تولید انرژی الکتریکی توسط آن گذاشته شود و یا در مورد انتشار آالینده های زیست
محیطی می تواند قیودی را میان ظرفیت یا تولید و گازهای آالینده منتشر شده بگذارد و یا جریمه هایی را به
منظور انتشار آالینده ها در نظر بگیرد2] .و[3

From Supply to Demand
Model for Analysis of Energy Demand

8
9
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شکل ( ،)1ورودی و خروجی نرم افزار MESSAGE

ابزارهای برنامه ریزی انرژی آژانس بین المللی انرژی اتمی ( )IAEAشامل دو نرم افزار کاربردی با نام های MAED

و  MESSAGEمی باشند که می توانند مکمل یک دیگر باشند و در بسیاری از مطالعات از آن ها در کنار هم
استفاده شود .مدل  MAEDکه توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی ( )IAEAتوسعه یافته ،بر اساس روش مصرف
نهایی ( )End-useو با استفاده از داده های فنی-اقتصادی به پیش بینی بلند مدت تقاضای انرژی می پردازد .توسعه
این مدل مبتنی بر منطق مدل  MEDEEاست که توسط دانشگاه گرنوبل فرانسه طراحی شده و بعدا توسط موسسه
بین المللی تحلیل های سیستم های کاربردی ( )IIASA10در اتریش توسعه یافته و به نسخه  MEDEE-2تغییر نام
یافت .آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز برای افزایش قابلیت های آن متناسب با شرایط کشورهای در حال توسعه،
آن را اصالح نموده و به نام  MAEDدر اختیار کشورهای عضو قرار داده است MAED .با استفاده از یک رویکرد
پائین به باال 11به طرح ریزی تقاضای انرژی در آینده بر اساس سناریوهای میان مدت و بلندمدت توسعه اجتماعی-
اقتصادی ،تکنولوژیکی و جمعیتی می پردازد .تقاضای انرژی به تعداد زیادی از دسته های نهایی مصرف 12متناظر با
بخش های مختلف ،کاال و خدمات تفکیک شده است .تاثیرات پارامترهای اجتماعی ،اقتصادی و تکنولوژیکی تخمین
International Institute for Applied Systems Analysis

10

Bottom-Up
End-Use Categories

11
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زده می شود و یک تصویر کلی از تقاضای انرژی در آینده را بر اساس مفروضات سناریو ها در اختیار قرار می دهد.
دسته بندی نهایی مصرف در نظر گرفته شده شامل بخش های کشاورزی ،ساختمان سازی ،معادن ،ساخت و تولید،
حمل و نقل ،خدماتی ،خانوارهای شهری و روستایی می باشد .همچنین مطابق با زیرساخت های انرژی و تراکم
استفاده از انرژی ،دسته های نهایی مصرف را می توان به عنوان مثال به هشت گروه مختلف طبقه بندی نمود که
عبارتند از :برق برای مناطق شهری ،برق برای مناطق روستایی ،برق برای صنایع ،استفاده ترمال در مناطق شهری،
استفاده ترمال در مناطق روستایی ،استفاده ترمال در صنایع ،سوخت برای حمل و نقل و زغال سنگ برای صنعت.
بعد از آنکه مدل  MAEDتقاضای انرژی نهایی را در بخش های مختلف طرح ریزی نمود ،خروجی آن به همراه سایر
داده های اشاره شده وارد نرم افزار یا مدل  MESSAGEمی شود که این مدل می تواند با در اختیار قرار دادن
سناریوهای مختلف در قالب قیود یا محدودیت و یا وارد نمودن داده های اطالعاتی ،در نهایت بهینه سازی را بر
اساس تابع هدف تعیین شده انجام دهد ،که این تابع هدف می تواند حداقل نمودن هزینه ها در ترکیب بندی منابع
انرژی ،تکنولوژی ها ،و یا پیرو زیر ساخت ها و سیاست گذاری های مد نظر باشد .همچنین اعمال قیود و محدودیت
هایی نظیر امور مالی ،نرخ نفوذ در بازار برای تکنولوژی های جدید ،تولید گازهای گلخانه ای و  ...توسط این مدل
امکان پذیر است .در واقع مدل  MESSAGEیک چارچوب انعطاف پذیر را فراهم می کند که به واسطه آن تنوع
مدل در سیستم عرضه انرژی را مهیا خواهد ساخت[4].
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شکل ( )2نیز نمودار طرح کلی از ساختار سیستم انرژی پایه در مدل  MESSAGEرا نشان می دهد[5] .

شکل ( ،)2نمودار طرح کلی از ساختار سیستم انرژی پایه در مدل MESSAGE

مرور اجمالی بر چند مدل شناخته شده برنامه ریزی انرژی
12

ویرایش اول ،آبان 1394

مدلها

شکل ( )3نیز شمای دیگری از طرح کلی ساختار سیستم انرژی در مدل مطروحه را بیان می نماید.

شکل ( ،)3زنجیره انرژی یا ساختار سیستم انرژی در مدل MESSAGE

شکل ( )4نیز فرآیند کلی ارتباط بین دو نرم افزار  MESSAGEو  MAEDو همچنین ورودی و خروجی های آن را
نشان می دهد.

شکل ( ،)4فرآیند ورودی و خروجی نرم افزار MESSAGE
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به طور اجمالی می توان خالصه ای از عملکرد نرم افزار  MESSAGEرا در جدول ( )1مشاهده نمود:
جدول ( ،)1خالصه ای از نحوه کارکرد نرم افزار MESSAGE

تاریخچه

نسخه اولیه مدل  MESSAGEدر اواخر دهه  70میالدی در موسسه بین المللی سیستم های کاربردی ( ،)IIASA13توسعه
یافت که بعلت وجود برخی کمبود ها به طور مجدد مورد مطالعه عمیق تر قرار گرفت و به دنبال آن نسخه های بعدی مدل
توسعه پیدا کرد .آژانس بین المللی انرژی اتمی ( )IAEA14آخرین نسخه مدل  MESSAGEرا از موسسه مذکور دریافت
نمود و با طراحی یک واسط کاربری مناسب ،نحوه استفاده از آن را تسهیل نمود .این مدل جهت تعیین ساختار بهینه سیستم
عرضه انرژی می باشد که کل هزینه های سیستم عرضه به منظور تامین تقاضای انرژی مفید را حداقل می نماید6] .و [7
مدل  MESSAGEسومین مدل برنامه ریزی خطی است که توسط  IIASAطراحی شد .مدل های اول و دوم Hafele-
 Manneو  MESSAGEIIنام داشتند .اصل زیربنایی مدلی که توسط  MESSAGEساخته می شود ،بهینه سازی یک تابع
هدف تحت مجموعه ای از محدودیت هاست که ناحیه شدنی پاسخ های ممکن را تعریف می کنند.

توسعه دهندگان

ابتدا موسسه بین المللی سیستم های کاربردی ( )IIASAتوسط  Wolfgang Hafeleو  Alan Manneدر دهه  70میالدی
و سپس آژانس بین المللی انرژی اتمی ([6] )IAEA

ساختار مدل  MESSAGEبه شکل عرضه و اثرات زیست محیطی است.
گزینه های عرضه به صورت درون زا تولید شده و تقاضا برون زا می باشد.
توصیف اجزای غیر انرژی به شکل تحلیل جایگزین های سیستم های عرضه انرژی و اثرات کلی زیست محیطی آن ها می
و
توضیحات
باشد
ویژگی های مدل توصیف مصارف نهایی به شکل تعیین انواع مصارف نهایی در بخش خانگی ،صنعت ،حمل و نقل و انواع فناوری های وابسته
MESSAGE
به آن می باشد.
توصیف فناوری های عرضه به شکل پرداختن به انواع فناوری های عرضه و تعیین ترکیب بهینه آن ها از فناوری های
استخراج منابع اولیه تا فناوری های مصارف نهایی برای تامین تقاضا با حداقل هزینه خواهد بود.

ورودی

 .1ساختار سیستم انرژی (از جمله شامل اطالعات نیروگاه ها و تجهیزات و )...
 . 2اطالعات جریان انرژی در سال پایه و همچنین طرح ریزی یا پیش بینی قیمت ها و تقاضای انرژی (از آن جائیکه مدل
 MESSAGEنمی تواند پیش بینی انجام دهد ،لذا می توان برای این بند از مدل  MAEDاستفاده نمود ،این مدل برای
طرح ریزی یا برنامه ریزی سمت تقاضای ( )Demand Sideانرژی استفاده می شود و می توان خروجی آن ،یکی از ورودی
های نرم افزار یا مدل  MESSAGEبه شمار آید(.
 .3تکنولوژی ها و گزینه های منابع انرژی و همچنین مشخصات فنی-اقتصادی ،تقاضای انرژی ،پایگاه اطالعات فناوری ها
از قبیل بازده هزینه ها و آالینده ها و . ...
 . 4محدودیت ها و قیود تکنیکی و خط مش ها (سیاست ها) .می توان مجموعه ای از قیود و محدودیت ها در قالب سناریو
مطرح نمود و یا این محدودیت ها و قیود به صورت تکنیکی وجود داشته باشند .به عنوان مثال محدودیت ظرفیت خطوط
انتقال انرژی الکتریکی یا خطوط لوله گاز طبیعی ،محدودیت های صادرات و واردات ،محدودیت ها و نرخ نفوذ فناوری.

خروجی

 .1ترکیب انرژی اولیه و نهایی
 .2گازهای گلخانه ای و ضایعات آن.
 .3اثرات زیست محیطی و بهداشتی.
 .4استفاده از منابع انرژی
 .5وابستگی به واردات و همچنین مازاد عرضه در قالب صادرات
International Institute for Applied System Analysis
International Atomic Energy Agency
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 .6سرمایه گذاری های مورد نیاز
 . 7ترکیب بهینه حامل های انرژی و همچنین تکنولوژی ها (مثال در حوزه تولید انرژی الکتریکی) بر اساس قیود و هدف
تعیین شده
به طور کلی می توان گفت خروجی مدل  ،MESSAGEتخمین مقادیر تمامی متغیرهایی که توسعه سیستم انرژی را برای
تمامی مناطق جهان در بازه زمانی مورد نظر توصیف می کنند ،می باشد .این متغیر ها ترکیب بیهینه فناوری ها و سوخت ها
را برای تامین تقاضا در هر بخش نمایش می دهند .به عبارتی ،خروجی ها شامل تحلیل استخراج منابع ،صادرات و واردات
انرژی  ،تحلیل و تبدیل انرژی ،تحلیل انتقال و توزیع انرژی ،بهره مندی از انرژی نهایی به وسیله تحلیل مصرف کننده،
سیاست گذاری حافظت محیط زیست و سیاست سرمایه گذاری می باشند.

مزایا و معایب

مزایا:
* مهمترین ویژگی های متمایز مدل  ،MESSAGEلحاظ کردن نواحی بار برای تقاضای برق ،تقسیم بندی منابع به
طبقاتی بر حسب هزینه و در نظر گرفتن تاثیرات زیست محیطی راهبردهای عرضه انرژی است .خروجی مدل برای توصیف
سناریوهای عرضه انرژی به کار می رود.
 . 1قابلیت محاسبه و بهینه سازی بر اساس حداقل نمودن هزینه ها ،کمترین اثرات زیست محیطی ،بیش ترین میزان
خودکفایی در سیستم عرضه انرژی و ...
 . 2قابلیت اعمال محدودیت ها و قیود و همچنین سناریو سازی های متعدد برای بدست آوردن بهترین نتیجه خروجی در
شبیه سازی ها و برنامه ریزی های انجام شده در سیستم عرضه انرژی
 .3مدل  MESSAGEمی تواند یک مدل مناسب برای ارزیابی ،توسعه و طراحی استراتژی های مختلف به دو صورت ملی و
15
یا نواحی مختلف  ،همچنین سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در نظر گرفته شود[6] .
 .4نتایج مطالعات مدل  MESSAGEمی تواند در تصمیم سازی در فرآیند سیاست گذاری ها در حوزه انرژی اثرگذار باشد.
][6
 .5مدل  MESSAGEبا توجه به اینکه قابلیت مدلسازی به صورت چند ناحیه ای را دارد و همچنین بهینه سازی را بر
اساس قیود تعیین شده و منطبق با تابع هدف مشخص در سناریو ها در نظر می گیرد ،لذا می تواند در زمینه تبادالت انرژی
بین نواحی مختلف توانمند باشد.
معایب:
* مهم ترین محدودیت مدل  MESSAGEبیانگر محدودیت هایی بر روی سرعت افزایشی فناوری ها ،دسترسی منابع
بومی و وارداتی و روابط فناوانه می باشد.
 . 1یکی از عیب هایی که این مدل در ساختار مدل سازی دارد محدودیت نواحی باری است که بیش از  64ناحیه باری را
نمی تواند در خود جای دهد .به عنوان مثال نمی توان در سال پایه تمام روزهای یک سال ( 365روز) را مدل کرد بلکه باید
آن ها را با فروض ساده سازی به شکل فصول و یا ماه های سال در آورد و سپس مدل سازی را انجام داد [7] .و ][8
 .2مدل  MESSAGEقابلیت پیش بینی آینده را ندارد و آن ها را به عنوان ورودی به مدل خود می پذیرد (به عنوان مثال
بهره گیری از خروجی نتایج طرح ریزی شده توسط مدل  .)MAEDکه البته همان طور که اشاره شد می توان از برخی مدل
های دیگر نظیر مدل  MAEDو یا سایر مدل های دیگر برای جبران این امر بهره برد[6] .
 .3این مدل قادر به تصمیم گیری نیست و باید با فروض و قیودی که کاربر به آن به آن وارد می کند ،نتایج را دید] .باید
دقت کرد که این بند در صورتیکه قیود و فروض به طور صحیح به مدل اعمال گردند بالتبع نتایج دقیق و واقعی تری را به
عنوان خروجی نشان خواهد داد و صرفاً نمی توان آن را یکی از معایب محض این مدل در نظر گرفت [6] .و ][8

اهداف مدل

برنامه ریزی برای آینده ،برنامه رزی میان مدت و بلند مدت انرژی ،تحلیل سیاست های انرژی و توسعه سناریوها
Multi Regional

15
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برخی دیگر از اهداف مدل  MESSAGEعبارتند از :عرضه و تقاضای انرژی ،تاثیرات زیست محیطی ،دسته بندی ماژوالر.
هدف شامل برنامه ریزی توسعه تولید ،تحلیل مصارف نهایی ،تحلیل سیاست های زیست محیطی ،سیاست های سرمایه
گذاری.
تعیین جریان بهینه انرژی از منابع اولیه تا تقاضای نهایی و ارائه ترکیبی از گزینه های عرضه ممکن با کمترین هزینه که
قادر به تامین تقاضا باشند.

نوع مدل

مدل سیستم تقاضا انرژی

مدل سیستم عرضه انرژی

هایبرید

کوتاه مدت

میان مدت

بلند مدت

رویکرد پائین به باال ()Bottom-Up

هایبرید ()Hybrid

رویکرد باال به پلئین
)Bottom

(Up-

Approach

بر اساس مرجع ] ،Medelling for Developing Countries [9مدل  MESSAGEقابلیت هر دو رویکرد برنامه ریزی به
صورت پائین-باال و باال-پائین را دارد.
Classification

متدولوژی

سایر موارد

Energy Supply, Economy, Climate
Optimization and Economic
Optimization
Equilibrium

)Simulation (Accounting

همان طور که اشاره شد مدل  MESSAGEیک مدل سیستم عرضه انرژی ( )Energy Supplyبه شمار می رود .این مدل
قابلیت پیش بینی و تصمیم گیری ندارد یا بعبارتی  Make decisionنیست که البته می توان برای طرح ریزی و برنامه
ریزی انرژی در سمت تقاضا از مدل  MAEDکه یکی دیگر از مدل های موسسه  IAEAمی باشد استفاده نمود و خروجی
آن می تواند یکی از ورودی های این مدل به شمار رود .این مدل از حل کننده های داخلی خطی بهره می گیرد و برخالف
برخی از مدل های سیستم انرژی از وابستگی به مدل  GAMSآسوده است و خود به صورت مستقل عمل می نماید و
عملیات بهینه سازی با هدف های مشخص را حل می نماید .در حوزه تبادالت انرژی با توجه به اعمال قیود و محدودیت ها
و ایجاد هدف ها مشخص (مانند خود کفایی یا امنیت انرژی) می تواند بین نواحی مختلف موثر واقع شود و البته یکی از
قابلیت های آن مدلسازی چند ناحیه ای است که می تواند از مزیت های آن به شمار آید.
همچنین به طور خالصه می توان به برخی از رویکردهای مدل  MESSAGEبه طور مجدد اشاره نمود:
رویکرد مدل سازی :رویکرد اصلی مدل سازی در  MESSAGEپائین به باال است اما این مدل قابلیت رویکرد باال به پائین
را نیز دارد ،بنابراین به صورت کلی باید رویکرد مدلسازی در  MESSAGEبه شکل هایبرید می باشد[9] .
متدولوژی مدل  MESSAGEهمان طور که اشاره شد از نوع بهینه سازی است.
رویکرد ریاضی در این مدل از نوع برنامه ریزی پویا می باشد.
همچنین مدل  MESSAGEقابلیت مدلسازی سطحی به صورت محلی و ملی را دارا می باشد .این مدل وظیفه پوشش
دهی بخش انرژی را به عهده دارد و از لحاظ جغرافیایی قادر به پوشش دهی مناطق مختلف جهان است و می تواند تمام
حامل های انرژی را در بر گیرد[8] .
افق زمانی قابل برنامه ریزی در  MESSAGEبه صورت میان مدت و بلند مدت می باشد.
نیازهای داده ای این مدل به صورت کمی ،پولی و تفکیک نشده است.
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مدل LEAP

مرور اجمالی بر چند مدل شناخته شده برنامه ریزی انرژی
18

ویرایش اول ،آبان 1394

مدلها

مقدمه:
مدل برنامه ریزی بلندمدت جایگزین های انرژی ( )LEAP16اولین بار در موسسه محیط زیست استکهلم واقع در
مرکز موسسه تلوس

17

و با حمایت و همکاری بسیاری از سازمان های دیگر توسعه یافت .در حال حاضر مدل LEAP

دارای بیش از  5000کاربر در بیش از  190کشور جهان است .این مدل ،دارای چارچوب حسابداری ،کاربر پسند،
سناریو محور و شامل ابزار مدل سازی همزمان انرژی و محیط زیست است .مدل  LEAPیک سیستم انرژی را به
صورت تمام و کمال در بر می گیرد و امکان تحلیل هر دو دسته فناوری های عرضه و تقاضا و همچنین اثرات کلی
سیستم را امکان پذیر می سازد .مدل های اولیه  ،LEAPبخش بهینه سازی را پشتیبانی نمی کردند ،اما این قابلیت
در اشتراک با مدل آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال توسعه است .این مدل از مجموعه ای از برنامه های
یکپارچه تشکیل شده است .در این مدل چهار گروه برنامه اصلی و پنج زیربرنامه وجود دارد که عبارتند از:
 .1سناریوهای انرژی شامل تقاضا ،فرآیند تبدیل ،بیوماس (زیست توده) و منابع انرژی ،محیط زیست و ارزیابی
 .2تفکیک

18

 .3پایگاه داده های محیطی
 .4زنجیره های سوخت
 LEAPیک مدل تقاضا محور است .این مدل به پیش بینی تقاضای انرژی می پردازد و بر اساس این تقاضای پیش
بینی شده ،برنامه تبدیل در  LEAPبه شبیه سازی عرضه و فرآیندهای تبدیل می پردازد تا از کیفیت منابع اولیه به
منظور برآورده ساختن تقاضا و مقاصد صادراتی اطمینان حاصل کند .سیستم تبدیل دارای دو سطح تحلیل است:
سطح ماژول و سطح فرآیند .سطح ماژول ،صنایع و بخش های انرژی را ارائه می کند ،برای مثال تولید برق،
پاالیشگاه ،تولید زغال چوب و توزیع گرمایش و سطح فرآیند به توصیف فناوری های مجزا و گروهی در یک ماژول

Long-Range Energy Alternatives Planning System
Stockholm Environment Institute-Boston Center at the Tellus Institute
Aggregation

16
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می پردازد ،برای مثال ،نیروگاه های زغال سنگ و نیروگاه های گاز در ماژول تولید برق .چهار نوع ماژول مختلف
وجود دارند که عبارتند از :ماژول های ساده ،ماژول های انتقال و توزیع ،ماژول های جزء به جزء و ماژول های برق.
نرم افزار  LEAPدر نوع داده های مورد نیاز بسیار انعطاف پذیر است ،به طوریکه می توان با حداقل داده ها مدل را
اجرا کرد و زمانی که داده های بسیاری در دسترس است ،می توان مدلی با سطح عمیقی از جزئیات برای سیستم
انرژی طراحی کرد .داده های اصلی مورد استفاده در برنامه عبارتند از :داده های هزینه ،مقادیر افزایش و کاهش در
منابع( 19مربوط به منافع غیر تجدیدپذیر) ،مقاصد صادراتی و وارداتی برای هر سوخت ،داده های تبدیل ،داده های
مربوط به برق (نیروگاه) و پاالیشگاه ،داده های تقاضای انرژی در یک شکل سلسله مراتبی در چهار سطح :بخش،
زیر بخش ،مصرف کننده نهایی و ابزار ،داده های مربوط به منابع بیوماس (زیست توده) ،داده های انرژی مربوط به
منابع تجدید پذیر غیر بیوماس ،داده های مالی ،متغیرهای تاثیر گذار 20مانند تولید ناخالص داخلی ،قیمت برق،
جمعیت و ( ...اگر برای پیش بینی استفاده شوند).
خروجی حاصل از مدل  ،LEAPیک جواب قطعی است زیرا که  LEAPیک مدل از نوع مدل های حسابداری است.
خروجی مدل عبارت است از ترازنامه عرضه و تقاضای انرژی ،برآورد میزان انتشار آالینده های زیست محیطی و
ترازنامه عرضه و تقاضای منابع بیوماس.
شکل ( ،)5چارچوب مدل های حسابداری و بهینه سازی را نشان می دهد .به عنوان مثال فلوچارت سمت چپ رویه
مدل  LEAPرا به نمایش گذارده است و فلوچارت سمت راست یک رویه بهینه سازی را نشان می دهد که می توان
این دو را در کنار هم سنجید و مطابق این شکل مقایسه نمود.

Quantities of resource additions and depletions
Driver variables

19
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شکل ( ،)5مقایسه چارچوب مدل های حسابداری (بعنوان مثال مدل  )LEAPو بهینه سازی

همچنین در شکل ( ،)6ساختار و جریان محاسباتی مدل  LEAPدر قالب یک فلوچارت بیان شده است.
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شکل( ،)6ساختار و جریان محاسباتی در مدل LEAP

شکل ( )7مدل ارتقاء یافته مدل  LEAPرا با حضور ماژول های بهینه سازی در کنار اینترفیس مدل اصلی نشان
داده است.

شکل( ،)7فلوچارت اینترفیس اصلی مدل  LEAPدر کنار مدول های بهینه سازی (مدل ارتقاء یافته )LEAP
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شکل ( )8نیز یک مثال از نتایج شبیه سازی شده و خروجی گرافیکی مدل  LEAPرا در قالب پروژه طرح ریزی
شده تا سال  2040نشان می دهد.

شکل ( ،)8نمونه از نتایج شبیه سازی و خروجی گرافیکی مدل ( LEAPطرح ریزی تا سال )2040
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به طور اجمالی می توان خالصه ای از عملکرد مدل  LEAPرا در جدول ( )2مشاهده نمود:
جدول ( ،)2خالصه ای از نحوه کارکرد مدلLEAP

تاریخچه

 LEAPابزار نرم افزاری است که به طور گسترده برای تجزیه و تحلیل سیاست گذاری انرژی و ارزیابی کاهش تغییرات
اقلیمی در موسسه زیست محیطی استکهلم توسعه داده شده است .در حال حاضر بیش از  190کشور در سراسر جهان
شامل سازمان های دولتی و غیر دولتی ،اساتید دانشگاه ها ،شرکت های مشاوره ای و مراکز انرژی از مدل  LEAPبه
منظور برنامه ریزی ملی ،منطقه ای ( )Regionalو جهانی استفاده می کنند .همچنین این مدل به سرعت توسعه یافت و
تبدیل به یک استاندارد بالفعل به منظور برنامه ریزی یکپارچه منابع انرژی (استفاده از پتانسیل های انرژی بویژه منابع
تجدید پذیر و انرژی های پاک در کنار سایر منابع و به منظور کاهش آالینده های زیست محیطی) ،ارزیابی مقابله با انتشار
گازهای گلخانه ای و سیاست های راهبردی به منظور کاهش آن در کشور های در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفت.
بسیاری از کشورها مدل  LEAPرا به منظور ارائه گزارش ها مبنی بر تعهداتشان به کنوانسیون سازمان ملل در حوزه
تغییرات آب و هوایی ،اقلیمی ( )UNFCCCانتخاب کرده اند.

توسعه دهندگان

موسسه محیط زیست استکهلم ( )SEI21در بوستون (ایاالت متحده آمریکا)

مدل  LEAPیک رویکرد هایبریدی به منظور مدلسازی سمت تقاضا و عرضه است و همچنین قابلیت پیش بینی و برنامه
ریزی را دارا می باشد .رویکرد مدل  ،LEAPپائین به باال ( )Bottom-Upاست و بیشتر شبیه یک عملگر محاسباتی است
که داده های ورودی به آن از پائین ترین الیه مصرف یا تقاضا ( شامل زیر بخش های خانگی ،تجاری ،کشاورزی ،حمل و
نقل و  )...در سال پایه به شکل ماتریسی به آن وارد می شوند و توسط روش های پیش بینی داخلی مانند رگرسیون خطی
و یا نتایج پیش بینی شده ،بخش تقاضا (مصرف نهایی) را تشکیل می دهند .سپس در بخش دیگر که بخش تبدیل انرژی
است به مدل سازی برق ،پاالیشگاه ها ،زغال سنگ و  ...پرداخته می شود و در نهایت سمت عرضه متناسب با میزان
تولید ،تقاضا و تبادالت (واردات و صادرات) تشکیل می شود و نتایج را به شکل تراز نامه انرژی از سال پایه تا افق مورد
مطالعه در قالب گراف و یا جداول نشان می دهد.
همان طور که اشاره شد مدل  LEAPیک مدل محاسباتی ،شبیه سازی است که اخیرا بخش بهینه سازی به آن توسط
 SEIاضافه شده است .همچنین ابزارهای مدرنی در نرم افزار لیپ وجود دارد که با توجه به طیف ورودی از داده ها،
سناریوها ،تبدیل واحدها و پشتیبانی های آنالینی که در آن وجود دارد ،می تواند در حوزه تصمیم سازی و سیاست گذاری
و
توضیحات
بسیار موثر و کارا باشد.
ویژگی های مدل این مدل ،سناریو بیس است و همچنین یکپارچه سازی بین انرژی و محیط زیست یکی از ویژگی های آن محسوب شده
LEAP
و آن را جزء معدود نرم افزارهایی نموده که دقت باالیی در زمینه مدلسازی زیست محیطی نموده است و بسیاری از
کشورهایی که نسبت به انتشار گازهای گلخانه ای تعهد دارند از این مدل استفاده می نمایند.
مشخصات کلیدی آن :چارچوب محاسباتی ،محیط کاربر پسند ( ،)User-Friendlyمبتنی بر سناریو (،)Scenario-Based
ابزارهای یکپارچه سازی انرژی-محیط زیست.
محدوده قلمرو آن در سیستم انرژی :تقاضای انرژی ،عرضه انرژی ،منابع ،زیست محیطی ،تحلیل هزینه-سود (Cost-
 ،)Benefitبخش غیر انرژی.
روش انعطاف پذیری به مدل سازی؛ روابط عمومی همه بر اساس محاسبات فیزیکی غیر مناقشه می باشند .همچنین
اجازه می دهد در صفحات گسترده ،اقتصاد سنجی و شبیه سازی صورت پذیرد.
محدوده مطالعاتی و برنامه ریزی :در این مدل برنامه ریزی به صورت میان مدت تا بلند مدت می باشد که محدودیتی از
لحاظ تعداد سال ندارد.
22
اطالعات مورد نیاز :انعطاف پذیر ،نیازمند اطالعات اولیه کمی می باشد .همچنین نرم افزار شامل پایگاه داده TED
Stockholm Environmental Institute
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( پایگاه داده تکنولوژی و محیط زیست) با ویژگی های فنی ،هزینه ها و فاکتورهای انتشار برای بیش از  1000فن آوری
های انرژی می باشد.
کاربرد جغرافیایی :محلی ،ملی و منطقه ای.

ورودی

اطالعات پایه و تقاضای بخش های مختلف انرژی
ضرایب تبدیل انرژی (برق ،پاالیشگاه ها و )...
تکنولوژی های مورد استفاده
اطالعات فنی-اقتصادی آن ها
میزان و ضرایب انتشار آالینده ها برای تکنولوژی های مختلف (البته نرم افزار لیپ از یک پایگاه داده گسترده تکنولوژی،
انرژی و زیست محیطی بهره مند است)

خروجی

خروجی حاصل از مدل  ،LEAPیک جواب قطعی است زیرا که  LEAPیک مدل از نوع مدل های حسابداری است.
خروجی مدل عبارت است از ترازنامه عرضه و تقاضای انرژی ،برآورد میزان انتشار آالینده های زیست محیطی و ترازنامه
عرضه و تقاضای منابع بیوماس.
محاسبات چشم انداز انرژی در قالب داده های کمی و کیفی به شکل نمودار و گراف در سال های مختلف تا افق مورد
مطالعه
شبیه سازی منابع انرژی در سمت عرضه ،مصارف بخش های مختلف در سمت تقاضا ِRES ،انرژی و شبیه سازی
تبدیالت انرژی
قابلیت منطقه ای در نظر گرفتن و محاسبات تبادالت انرژی بین آن ها
نتایج محاسباتی و شبیه سازی گازهای آالینده منتشر شده و اثرات جانبی آن ها
مزایا:

مزایا و معایب

*  LEAPقادر است هزینه کلی و پیامدهای زیست محیطی سناریوهای مختلف را با هم مقایسه کند.
 .1ابزاری برای مطالعات استراتژیک سناریو یکپارچه شده انرژی و محیط زیست
 .2چشم انداز انرژی (پیش بینی)
 .3برنامه ریزی جامع منابع
 .4تجزیه و تحلیل کاهش گازهای گلخانه ای
 .5توازن انرژی ( )Energy Balanceو ذخایر منابع زیست محیطی.
 .6ساده ،شفاف ،انعطاف پذیر و اطالعات مورد نیاز کم تر.
 .7در برنامه های ظرفیت سازی بسیار مفید می باشد.
 .8قابلیت بررسی مسائل فراتر از انتخاب تکنولوژی وهزینه ای خواهند داشت ،به این مفهوم که صرفاً برخالف برخی مدل
ها ،یک تکنولوژی بر اساس هزینه کم یا  ...انتخاب نمی گردد.
معایب:
* تنها دارای یک چارچوب حسابداری است و تاثیر عوامل اقتصادی بر عرضه انرژی و ترکیبات سوختی در این مدل نادیده
گرفته می شود.
** سهم مصرف سوخت و ابزارهای جایگزین برای مصرف باید به صورت خارجی توسط تحلیلگر وارد شوند و خود مدل
قابلیت برآورد آنها را ندارد .بنابراین ،آینده سیستم انرژی تا حد زیادی به فناوری بستگی دارد که بر اساس قضاورت مدل
ساز برای آینده ترجیح داده می شود.
*** با اینکه قیمت/هزینه انرژی می تواند به عنوان یکی از سه متغیر موثر در تعیین سطح فعالیت در مدل در نظر گرفته
Technology and Environmental Database
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شود ،با این حال ،این متغیر نمی تواند از عوامل انتخاب میان سناریوهای مختلف فناوری های انرژی و یا سوخت تلقی
شود.
**** با توجه به ماهیت مدل قادر به تحلیل رقابت میان سوخت های فسیلی و سوخت های تجدید پذیر نیست.
همچنین برخی دیگر از معایب یا محدودیت هایی که این مدل می تواند داشته باشد در ذیل آورده شده است:
 .1به طور خودکار قابلیت شناسایی سسیتم بر اساس حداقل نمودن هزینه ها را ندارد و این امر در سیستم های پیچیده
توسط این مدل دشوار خواهد شد و نیازمند راه حل های ( Least-Costکم نمودن یا حداقل نمودن هزینه ها) می باشد.
 .2به طور خودکار راه حل قیمت های استوار نخواهد بود ،به عنوان مثال ممکن است پیش بینی های تقاضا متناقض با
پیکربندی سمت عرضه برنامه ریزی شده باشد.

اهداف مدل

برنامه ریزی برای آینده ،پیش بینی
اهداف دیگر این مدل از دید تقاضا ،عرضه ،اثرات زیست محیطی ،رویکرد یکپارچه عبارتند از :تحلیل سیاست های انرژی،
تحلیل سیاست های زیست محیطی ،برآورد های مربوط به زیست توده ها ،تحلیل پروژه ها پیش از سرمایه گذاری ،برنامه
ریزی یکپارچه انرژی ،تحلیل کامل چرخه سوختی.
همچنین باید اشاره نمود که این مدل برای کشور های در حال توسعه و نیز کشورهای توسعه یافته قابل استفاده می باشد.

 .1تقاضای انرژی
محاسبات سلسله مراتبی تقاضای انرژی (سطوح فعالیت×شدت انرژی(
انتخاب روش شناسی ()Methodology
 .2تبدل انرژی
شبیه سازی هر بخش تبدیل انرژی (تولید برق ،انتقال و توزیع ،CHP ،پاالیش نفت ،تولید زغال سنگ ،معادن زغال
سنگ ،استخراج نفت ،تولید اتانول و )...
دیسپچ یا توزیع سیستم الکتریکی بر اساس منحنی زمان-بار الکتریکی()Electric Load-Duration Curve
مدلسازی گسترش ظرفیت های درونی و بیرونی (منابع داخلی و تبادالت)
های
قابلیت
 .3منابع انرژی
مدلسازی LEAP
مسیرهای مورد نیاز از دیدگاه تولید ،خودکفایی ،واردات و صادرات
محاسبات اختیاری مساحت زمین برای منابع زیست توده و تجدید پذیر ها
 .4هزینه ها
تمام هزینه های سیستم شامل  :سرمایه ( ،)Capitalعملیات و نگهداری ،سوخت ،هزینه صرفه جویی انرژی و اثرات
جانبی زیست محیطی
 .5زیست محیطی
تمام تولید یا انتشار گاز های گلخانه ای و اثرات مستقیم آن بر سیستم انرژی
منابع بخش غیر انرژی و ذخایر

نوع مدل

Approach

مدل سیستم تقاضا انرژی

مدل سیستم عرضه انرژی

مدل سیستم انرژی (تقاضا و عرضه)

کوتاه مدت

میان مدت

بلند مدت

رویکرد پائین به باال ()Bottom-Up

هایبرید ()Hybrid

رویکرد باال به پلئین
)Bottom

(Up-
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Classification

متدولوژی

سایر موارد

Energy, Economy, Environment tool
Optimization
and
Optimization
Economic Equilibrium

)Simulation (Accounting

توصیف تقاضا در مدل  LEAPبه شکا درون زا می باشد و شرح کاملی از کلیه بخش های اقتصادی در دل این بخش
تعبیه شده است.
توصیف عرضه به شکل شرح ساده ای از بخش های نهایی مصرف و فناوری های عرضه (به عنوان مثال ،انرژی های
تجدید پذیر) در این مدل مطرح می گردد.
رویکرد مدل سازی در بخش تقاضا باال به پائین و در بخش عرضه باال به پائین است.
متدولوژی در مدل  LEAPدر بخش تقاضا به صورت اقتصاد سنجی یا اقتصاد کالن است و در بخش عرضه شبیه سازی
می باشد.
رویکرد ریاضی در این مدل روش های محاسباتی ساده در اقتصاد سنجی و شبیه سازی است.
پوشش جغرافیایی در مدل  LEAPبه صورت محلی ،ملی ،منطقه ایو بین المللی می باشد .همچنین تمامی بخش های
انرژی را تحت پوشش قرار می دهد.
همان طور که پیش تر اشاره شد افق زمانی در برنامه ریزی های این مدل می تواند میان مدت و یا بلند مدت باشد.
نیازهای داده ای برای این مدل شامل :داده های کمی ،پولی ،داده های تفکیک شده /تفکیک نشده می باشد.
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energy in rapidly developing countries; by Frauke Urban; 2009
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مقدمه:
سامانه ملی مدلسازی انرژی ( )National Energy Modeling Systemبه اختصار ( )NEMSمدل اقتصاد انرژی با
تعادل کلی و برنامهای میان مدت است که توسط اداره اطالع رسانی و وزارت انرژی آمریکا طراحی و پیادهسازی
شده است .این مدل تولید ،تبدیل ،مصرف و قیمتهای نهایی را در بازه زمانی آینده نشان میدهد .این کار را با
توجه به مفروضات اساسی عوامل آماری ،اقتصاد کالن ،سیاستهای فعلی و قانون گذاری ،معیارهای انتخاب
تکنولوژیکی ،مشخصات عملکردی و هزینه تمام تکنولوژیهای انرژی و منابع و در دسترس بودن منابع انجام
میدهد.
ویژگی مهم  NEMSاین است که به جای آنکه هدفش رسیدن به حالتهای برنامهریزی شده باشد ،نشان میدهد
که سیستم کل انرژی با در نظر گرفتن حاالت فعلی بازار انرژی و سیاستهای برنامهریزی شده ،در آینده به چه
جایگاهی خواهد رسید .از دیدگاه تئوری NEMS ،میتواند حالت مطلوبی را در آینده در نظر بگیرد و با نگاه به
عقب ،مسیر الزم برای رسیدن به آن را پیدا کند .پیشبینی آینده با برونیابی شرایط کنونی و با توجه به
سیاستهای داده شده ،انجام میپذیرد .هر مدول میتواند به طور جداگانه (مستقل از سایر اطالعات  )NEMSیا به
طور هماهنگ با کل مدل ،پارامترهای مربوط به آینده را پیشبینی کند .مدلسازی قسمت تبدیل و انتقال از طریق
برنامهریزی خطی است و مدل تقاضا و عرضه ،به صورت معادالت غیر خطی ،مدل میشوند.
شاید بتوان مدل  NEMSرا جامع ترین و کامل ترین مدل سیستمی برای بخش های مختلف انرژی و تعامل آن با
بخش های اقتصاد و محیط زیست دانست .مدل  NEMSمدل بازار انرژی داخلی شامل چگونگی تصمیم گیری
اقتصادی تولید ،تبدیل و مصرف انرژی در سیستم اقتصادی است .ایده مهم در مدل  ،NEMSمدل سازی نسبتا
شفاف و با جزئیات فراوان فناوری های انرژی ،خصوصیات و نحوه توسعه آن ها در بازارهای انرژی است .یکی از
ویژگی های اصلی مدل  ،NEMSوجود مدل های منطقه ای برای بازار های انرژی است که با این روش ،وضعیت
هزینه های انرژی ،دسترسی به منابع انرژی و خصوصیات مصرف کنندگان آن به صورت منطقه ای در مدل مورد
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توجه قرار گرفته و اثر سیاست های انرژی به صورت منطقه ای تحلیل می گردد .برای سادگی تحلیل سیاست ها و
اطمینان نسبت به نتایج مدل ،جزئیات بسیار زیادی در مدل سازی تولید و مصرف انرژی به کار رفته است.
شکل ( ،)9فلوچارتی از نحوه مدل سازی سیستم انرژی  NEMSرا بیان می کند.

شکل ( ،)9چارچوب سیستم مدل سازی انرژی ملی ()NEMS
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در شکل ( )10ارتباط بین مدول های ورودی و خروجی به مدل  NEMSنمایش داده شده است.

شکل ( ،)10ارتباط مدول های ورودی و خروجی مدل NEMS
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به طور اجمالی می توان خالصه ای از عملکرد مدل  NEMSرا در جدول ( )3مشاهده نمود:
جدول ( ،)3خالصه ای از نحوه کارکرد مدل NEMS

تاریخچه

مدل  ،NEMSمدل ملی سیستم انرژی آمریکا 23است .این مدل  Computer-basedمی باشد و مدل سازی
( Economyانرژی-اقتصادی) را برای سال  2030در آن کشور انجام داده است .مدل  NEMSقابلیت طرح ریزی تولید،
واردات ،تبدیل ،مصرف و قیمت های انرژی را داراست .سیاست گذاری انرژی در سیستم بهم پیوسته اقتصاد و انرژی را
طرح ریزی می کند و به بررسی تاثیر سیاست های انرژی بر تعامل سیستم اقتصاد و انرژی در موضوعات و زمینه های
مختلفی مانند مسائل مالی و اقتصاد کالن ،بازار جهانی انرژی ،هزینه ها و نحوه دسترسی به منابع انرژی ،معیارهای
انتخاب فناوری های تولید و مصرف ،ویژگی ها و هزینه های فناوری انرژی می پردازد NEMS .توسط  EIAبه منظور
طرح ریزی انرژی ،اقتصاد ،زیست محیطی و تاثیر امنیت بر سیاست های جایگزینی انرژی و فرضیات مختلف در مورد بازار
انرژی در ایاالت متحده پرداخته است .افق برنامه ریزی حدود  25سال در نظر گرفته شده است و پیش بینی چشم انداز
انرژی ساالنه  )AEO2009( 2009تا سال  2030به کمک مدل  NEMSصورت پذیرفته است که در این دوره زمانی فن
آوری ،جمعیت شناسی و شرایط اقتصادی با درجه قابلیت اطمینان مناسبی به منظور نشان دادن بازارهای انرژی نشان داده
شده است NEMS .یک چارچوب منسجم برای نشان دادن فعل و انفعالت و برهمکنش های پیچیده سیستم انرژی در
ایاالت متحد ه را به همراه طیف وسیعی از پاسخ ها شامل فرضیات جایگزینی ،سیاست گذاری ها و راهکارهای اقتصادی را
فراهم کرده است ،لذا مدل  NEMSمی تواند بعنوان یک مدل ساالنه به منظور بررسی تاثیر برنامه ریزی انرژی و سیاست
گذاری های جدید استفاده شود.

توسعه دهندگان

وزارت انرژی آمریکا ()DOE

Energy-

توضیحات
NEMS

ورودی ها

مدل  NEMSاز شش زیر مدل اصلی تشکیل شده است:
 . 1زیر مدل عرضه شامل چهار مدل برای عرضه نفت وگاز ،انتقال و توزیع گاز طبیعی ،زغال سنگ و سوخت های تجدید
پذیر
 .2مدل های تبدیل شامل دو مدل برای پاالیشگاه های پتروشیمی و برق
مدل  .3مدل های تقاضا شامل چهار مدل برای تقاضا در بخش های خانگی ،تجاری ،حمل و نقل و صنعتی
 .4مدل فعالیت های اقتصاد کالن :مدل شبیه سازی تعامالت سیستم اقتصادی و سیستم انرژی
 .5مدل فعالیت بین المللی انرژی :مدل برای شبیه سازی قیمت جهانی نفت
 .6مدل یکپارچه کننده :مدلی برای دستیابی به نقطه تعادل عمومی در بازارهای انرژی ،بخشی از مدل یکپارچه کننده ،زیر
مدل سیاست انتشار آلودگی است که در آن میزان انتشار دی اکسید کربن و گاز متان تخمین زده می شود.
 .1مدل انرژی بین المللی :روند ظرفیت تولید کشورهای  ،OPECعرضه و تقاضای نفت دیگر کشورها ،پارامترهای
اقتصادی دیگر کشورها ،منحنی های پایه عرضه واردات برای نفت خام ،تولیدات پتروشیمی و موارد اکسیژن دار
 .2مدل تقاضای خانگی :مقدار جاری انباره خانه سازی و نرخ استهالک آن ،مقدار جاری انباره لوازم خانگی و طول عمر
آن ،انواع لوازم خانگی جد ید ،میزان بهره وری و هزینه های آن ها ،شاخص های عایق بندی ساختمان های خانگی ،متراژ
زیربنای خانگی
 .3مدل تقاضای صنعتی :مراحل تولید در صنایع با مصارف شدید انرژی ،منحنی های امکان انتخاب فناوری ،نرخ
استهالک انباره
 .4مدل حمل و نقل :پیش بینی متغیرهای جمعیتی و مقدار جاری آن ،انباره خودروهای موجود با مدل  Vintageبرحسب
بهره وری سوخت آن ها ،طول عمر خودروها ،خصوصیت فناوری های جدید در خودرو ها ،قوانین آالیندگی و ایمنی
The National Energy Modeling System

23
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خودروها ،نرخ کاهش مسافت طی شده بر حسب ماشین-مایل برای هر گالن سوخت
 .5مدل بازار برق :داده های مالی ،فروض مالیاتی ،هزینه های سرمایه ای ،هزینه های نگهداری جاری و نگهداری،
پارامترهای راه اندازی نیروگاه ،نرخ انتشار آالیندگی ،نیروگاه های موجود ،محدودیت های انتقال ،ظرفیت مولدهای برق
آبی و بهره وری آن ها
 .6مدل سوخت های تجدید پذیر :د اده های کیفی منابع زمین گرمایی ،داده های کیفی منابع بادی ،بهره وری نیروگاه
(عامل ظرفیت) ،هزینه فناوری و پارامترهای عملکردی ،ظرفیت گاز حاصل از سوزاندن زباله ها
 .7مدل عرضه نفت و گاز :سطوح منابع نفت وگاز ،هزینه ها و پارامترهای اولیه اکتشاف ،الگوهای تولید ،پارامترهای
مالیاتی ،ظرفیت تولید و مصرف گاز طبیعی
 .8مدل انتقال و گاز طبیعی :الگوهای تاریخ مصرف ،الگوهای تاریخی جریان جریان گاز ،داده های مالی شرکت های گاز،
داده های بهره وری و ظرفیت ذخیره سازی و خطوط لوله ،مالیات های ایالتی و کشوری ،داده های هزینه توسعه ظرفیت
ذخیره سازی و خطوط لوله ،تولید گاز طبیعی اضافی
 .9مدل بازار مواد نفتی :ظرفیت های واحدهای پاالیشگاهی ،خصوصیات محصوالت نفتی ،هزینه های جاری ،هزینه های
سرمایه ای ،هزینه های انتقال و توزیع ،مالیات ایالتی و کشوری ،پارامترهای اجرای واحدهای مولد ترکیبی برق ،ظرفیت
واحدهای مولد ترکیبی برق
 .10مدل بازار زغال سنگ :سال مبنا برای ظرفیت تولید ،بهره وری ظرفیت ،قیمت ها و پارامترهای کیفی زغال سنگ،
هزینه های پیمانکاری ،بهره وری نیروی کار ،هزینه های نیروی کار ،هزینه های حمل و نقل داخلی و بین المللی ،منحنی
های عرضه بین المللی

خروجی ها

 .1خروجی مدل انرژی بین المللی :قیمت جهانی نفت ،منحنی های عرضه نفت خام وارداتی ،تولیدات پاالیشگاهی و
واردات مواد اکسیژن دار
 .2خروجی مدل تقاضای خانگی :تقاضای انرژی بر حسب نوع خدمت و سوخت مصرفی ،تغییرات در انباره خانه سازی و
لوازم خانگی ،بهره وری انباره لوازم خانگی
 .3خروجی مدل تقاضای تجاری :زیربنای تجاری موجود ،طول عمر واحدهای تجاری ،انباره لوازم و تجهیزات اداری و
طول عمر آن ها ،انواع تجهیزات جدید ،بهره وری و هزینه آن ها و شدت مصرف انرژی
 .4خروجی مدل تقاضای صنعتی :تقاضای انرژی برای انواع خدمات و انواع سوخت ها ،فروش برق به شبکه برق ،مصرف
سوخت و تولید برق کمکی
.5خروجی مدل حمل و نقل :تقاضای سوخت ،فروش ،انبار و خصوصیات انواع خودروها ،مسافت طی شده بر حسب
ماشین-مایل ،بهره وری سوخت براساس انواع فناوری ها ،خصوصیات خودروهای سبک در ناوگان حمل و نقل تجاری
 .6خروجی مدل بازار برق :قیمت برق ،تقاضای سوخت ،ظرفیت های اضافی ،نیازهای سرمایه ای ،میزاناالیندگی ،ظرفیت
تولید برق با سوخت های تجدید پذیر
 .7خروجی مدل سوخت های تجدید پذیر :ظرفیت های تولید انرژی ،هزینه های سرمایه ای ،هزینه های جاری ،ظرفیت
موجود
 .8خروجی مدل عرضه نفت و گاز :تولید نفت خام ،منحنی های عرضه گاز طبیعی داخلی
 .9خروجی مدل انتقال و توزیع گاز طبیعی :واردات و صادرات گاز طبیعی مایع و گاز و منحنی آن ها ،همچنین توزیع گاز
طبیعی و میزان ذخایر اضافی آن
 .10خروجی مدل بازار مواد نفتی :واردات وصادرات ،میزان ذخایر مواد نفتی و منحنی های آن ها
 .11خروجی مدل بازار زغال سنگ :واردات و صادرات ،میزان ذخایر زغال سنگ و منحنی های آن ها

مزایا و معایب

مزایا :یکی از مزیت های این مدل این است که توسط وزارت انرژی آمریکا اجرا شده است و خروجی آن چشم انداز
ساالنه انرژی در ایاالت متحده بوده است که توسط این مدل تهیه و در دسترس قرار گرفته شده است .همچنین یکی
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دیگر از مزیت های مهم مدل  ،NEMSنمایش فناوری و توسعه آن در طول زمان است و یک چارچوب جامع به منظور
مدل سازی انرژی در تمام بخش ها در ایاالت متحده قلمداد شده است .پنج بخش خانگی ،تجاری ،حمل و نقل ،صنعت و
تولید برق شامل انواع وسیعی از فناوری ها می شوند .فرآیند فناوری در هر یک از بخش ها به صورت تابعی از زمان مدل
شده و فرض می شود فناوری ها با هزینه های فراوانی متولد شده و با گذشت زمان و تطبیق شرایط با فناوری ،هزینه ها
کاهش می یابد.
معایب :در سایر بخش ها (صنعت ،عرضه نفت ،گاز و زغال سنگ) رفتار فناوری ها به دلیل کمبود اطالعات درباره آن ها
در ایاالت متحده محدود شده است ،بنابراین یکی از دشواری های آن گستردگی اطالعات مورد نیاز می باشد.
همچنین مکان یابی مناسب برای فناوری ها را شامل نمی شود ،بعنوان مثال جزئیات جغرافیایی به منظور استفاده از منابع
تجدید پذیر و فناوری های نو برای تولید برق توسط این مدل تشخیص داده نمی شود.
اهداف مدل

نوع مدل

Approach

کاوش در آینده
بررسی تاثیر سیاست های انرژی و عوامل محیطی و امنیتی بر اقتصاد و بازار انرژی آمریکا
مدل سیستم تقاضا انرژی

مدل سیستم عرضه انرژی

مدل سیستم انرژی (تقاضا و عرضه)

کوتاه مدت

میان مدت

بلند مدت

مدل  NEMSدرای رویکرد ترکیبی پائین-باال و باال-پائین می باشد لذا ایم مدل را از نوع هایبریدی تلقی می کنند.
همچنین این مدل برای پیش بینی تقاضای انرژی ( )Energy Demandرویکرد محاسباتی دارد یا بعبارت دیگر رویکرد
آن به شکل اقتصادسنجی 24نیست .البته باید اشاره کرد که خروجی مدل  NEMSرا می توان به عنوان ورودی برای مدل
سازی اقتصادی استفاده نمود.
همچنین افق برنامه ریزی در این مدل به صورت میان مدت می باشد.
رویکرد باال به پلئین
)Bottom

(Up-

رویکرد پائین به باال ()Bottom-Up

هایبرید ()Hybrid

Classification

Energy, Economy, Environment tool
Optimization
and
Optimization
Economic Equilibrium

متدولوژی

مدل  NEMSاز ماژول های بهینه سازی برای بخش الکتریکی و رویکرد شبیه سازی برای هر بخش از تقاضا بهره می
گیرد .در واقع متدولوژی اصلی در این مدل ،نگرش سیستمی می باشد و البته در بخشی از مدل از سایر روش ها نظیر
اقتصاد سنجی نیز استفاده شده است و یا در حوزه پیش بینی تقاضای انرژی توسط این مدل ،بدلیل عدم لحاظ اقتصاد
سنجی ،این قابلیت وجود دارد که خروجی آن به صورت ورودی برای مدل های اقتصادی در نظر گرفته شود.

سایر موارد

)Simulation (Accounting

به طور خالصه می توان به برخی ویژگی های مدل  NEMSبه صورت ذیل اشاره کرد:
رویکرد مدل سازی در  NEMSترکیبی از دو رویکرد باال به پائین و پائین به باال است.
پوشش جغرافیایی که این مدل می تواند لحاظ نماید و به بررسی آن بپردازد شامل :پروژه ای ،محلی و ملی می باشد.
همچنین این مدل در برگیرنده تمام بخش های انرژی ،اقتصاد و بخش زیست محیطی است و تمام حامل های انرژی را
در بر می گیرد.
Econometric

24
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جدول ( ،)3خالصه ای از نحوه کارکرد مدل NEMS

افق زمانی قابل برنامه ریزی در این مدل بین  20تا  25سال طراحی شده است.
همان طور که پیش تر اشاره شد ،متدولوژی مدل سازی  ،NEMSنگرش سیستمی است که در بخشی از مدل از سایر
روش ها مثل اقتصاد سنجی استفاده شده است.
تکنیک ریاضی به کار برده شده در مدل  NEMSاز نوع سیستم داینامیک می باشد.

منابع و مراجع:
گزارش فصل سوم به اقتباس از منابع و مراجع ذیل تهیه شده است:
[1]: The National Energy Modeling System; Energy Information Administration; Office of
Integrated Analysis and Forecasting; U.S. Department of Energy; 2009
[2]: Introduction & Overview of NEMS Model of Energy; http://www.eia.gov/oiaf/aeo/overview/
[3]: Sectoral Models for Energy and Climate Policies; Govinda R. Timilsina; The World Bank,
Washington, DC; Skopje, Macedonia; March 1, 2011
] :[4انتخاب مدل مناسب برای تخصیص منابع انرژی در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،عالیه کاظمی ،نشریه انرژی
ایران ،دوره  16شماره  2تابستان .1392
] :[5سامانه ملی مدلسازی انرژی ( ،)NEMSویکی پدیا ،آدرس اینترنتی:
ملی-مدلسازی-انرژیسامانهhttps://fa.wikipedia.org/wiki/[6]: Sustainable energy for developing countries; Modeling transitions to renewable and clean
energy in rapidly developing countries; by Frauke Urban; 2009
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مقدمه:
مدل  TIMESیکپارچه شده دو مدل  MARKAL-EFOMتلقی می شود که به منظور بر طرف کردن نقاط ضعف
آن دو مدل و استفاده از مزیت های آن ها در کنار هم ،این اقدام توسط سازمان  ETSAPصورت گرفت و حاصل آن
تحت عنوان مدل  TIMESارائه شد .هدف مدل  ،TIMESعرضه خدمات انرژی با حداقل هزینه کل از طریق سرمایه
گذاری و عملکرد تجهیزات ،عرضه انرژی اولیه و تصمیمات تبادل انرژی در یک ناحیه است .انتخاب تجهیزات تولید
توسط مدل ،براساس تحلیل ویژگی های سایر فناوری های تولید ،اقتصاد عرضه انرژی و معیارهای زیست محیطی
صورت می گیرد .لذا مدل  TIMESیک مدل یکپارچه عمودی از کل سیستم انرژی است .حوزه مدل فراتر از مسائل
مربوط به انرژی بوده و شامل نمایش انتشار آالینده ها و مواد مربوط به سیستم انرژی می شود .بعالوه ،مدل به
صورت قابل مالحظه ای برای تحلیل سیاست های انرژی و محیط زیست مناسب است.
اقتصاد انرژی  TIMESاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تشکیل شده است و برای محصوالت ،بازار رقابتی در نظر
می گیرد .حاصل ،یک تعادل عرضه-تقاضاست که اضافه رفاه کل را حداکثر می کند .با این حال ،ممکن استمدل
 TIMESاز فرض بازار رقابت کامل با معرفی فروض خاصی که توسط کاربر معرفی می شوند ،فاصله بگیردTIMES .

به روش دینامیک حل می شود .اقتصاد انرژی  TIMESاز سه نوع اجزاء تشکیل شده است :فناوری ها ،محصوالت و
جریان محصوالت .در سیستم انرژی مرجع  ،TIMESفرآیند ها به صورت جعبه و محصوالت به صورت خطوط
عمودی نشان داده می شوند .جریان محصوالت به صورت رابط بین جعبه فرآیندها و خطوط محصوالت نشان داده
می شوند.
شکل ( ،)11نحوه عملکرد مدل  TIMESرا به صورت دیاگرامی نشان می دهد.
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شکل ( ،)11نحوه عملکرد مدل TIMES

شکل( ،)12انواع مدول های بکار برده شده در مدل  TIMESرا به همراه ورودی ها و خروجی های این مدل نشان
می دهد.

شکل ( ،)12ورودی و خروجی های مدل TIMES
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شکل ( ،)13نحوه عملکرد مدل  TIMESو ارتباط آن از سمت انرژی های اولیه به تقاضای نهایی مصرف را نشان م
دهد.

شکل ( ،) 13ارتباط بین بخش های مختلف از سمت انرژی اولیه تا تقاضای نهایی در بخش مصرف در مدل TIMES

به طور اجمالی می توان خالصه ای از عملکرد مدل  TIMESرا در جدول ( )4مشاهده نمود:
جدول ( ،)4خالصه ای از نحوه کارکرد مدل TIMES

در سال  ،1999سازمان  ETSAP25به منظور برطرف کردن ضعف های مدل  MARKALو متناسب ساختن آن برای
آینده ،شروع به ادغام مزایای مدل  MARKALبا برخی از توانایی های  EFOMنمود .مدل  TIMESکه مختصر شده
سیستم یکپارچه  MARKAL-EFOM26می باشد ،یک مدل ساز اقتصادی برای سیستم های انرژی محلی ،ملی یا چند
منطق ه ای است که یک پایه فنی قوی برای ارزیابی دینامیک انرژی در طول یک افق زمانی بلند مدت متشکل از چند
دوره ایجاد می کند .این مدل معموال برای تحلیل کل بخش های انرژی به کار می رود اما ممکن است برای مطالعه هر
کدام از بخش ها به تنهایی نیز به کار رود (به عنوان مثال برق).

تاریخچه

سازمان

توسعه

Energy Technology Systems Analysis Program (ETSAP) of the International Energy Agency
(IEA).
)Energy Technology System Analysis Program (ETSAP
The Integrated MARKAL-EFOM System

25
26
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جدول ( ،)4خالصه ای از نحوه کارکرد مدل TIMES

دهنده
مدل  TIMESدر واقع دو هدف اصلی بررسی برنامه ریزی های انجام شده از طریق تحلیل سناریوهای مختلف در افق
بلند مدت ،حداقل سازی هزینه کل سیستم انرژی-اقتصاد از طریق مدل یکپارچه را دنبال می کند .این مدل از متدولوژی
بهینه سازی برای مدلسازی های خود بهره مبرد و رویکرد ریاضی بکار برده شده در مدل  TIMESاز نوع برنامه ریزی
و پویا ،خطی ،غیر خطی و مختلط می باشد.
توضیحات
ساختار مدل  TIMESبه این شکل است که به توصیف اجزای غیر انرژی ،مصارف نهایی و فناوری های عرضه می
ویژگی های مدل
پرد ازد .ارتباط مدل با بخش های غیر انرژی از طریق منحنی تقاضا صورت می گیرد (که کاربر ضریب کشش تقاضا یا
TIMES
خود منحنی تقاضا را به مدل ارائه می کند).
مدلسازی شفاف فرآیندها و فناوری های تولید ،تبدیل و مصرف انرژی و مدلسازی درونی یادگیری فناوری ،از مهمترین
نقاط قوت این مدل می باشد و تمام فناوری های عرضه ،تبدیل و مصرف انرژی را به صورت دقیق مدل می نماید.
ورودی ها
خروجی ها

پارامترهای فناوری ها ،کاالها و پارامترهای جریان ورودی و خروجی کاالها از فناوری
میزان سرمایه گذاری در هریک از فناوری ها در هر منطقه ،سطح فعالیت هر یک از فناوری ها در هر یک از مناطق،
حجم کاالی تولیدی یا مصرفی توسط هر یک از فناوری ها در هر یک از مناطق.
مزایا :مدل  TIMESهمانن طور که مطرح شد تلفیقی از مزایای مدل های  MARKALو  EFOMبه شمار می رود،
بنابراین می توان گفت به طور نسبی بهبود یافته مدل های دیگر است
همچنین باید اشاره کرد که مدل  TIMESقابلیت مدلسازی به صورت محلی (کشوری) ،منطقه ای (بین المللی) و جهانی
را داراست و قابلیت برنامه ریزی به صورت بلند مدت را تا افق  60 – 50سال را خواهد داشت.

مزایا و معایب

نوع مدل

Approach

Classification

متدولوژی

معایب :همان طور که اشاره شد مدل  TIMESیکی از انواع مدل های بهینه سازی به شمار می رود که تمام بخش های
امصرف کننده انرژی و همچنین تمام حامل های انرژی را تحت پوشش قرار می دهد اما این مدل نیازمند نرم افزار بهینه
سازی  GAMSمی باشد که می تواند یکی از ضعف های آن به شمار رود.
در مدلسازی های گسترده ،مدت زمان حل مسائل می تواند طوالنی باشد.
مدل سیستم تقاضا انرژی

مدل سیستم عرضه انرژی

مدل سیستم انرژی (تقاضا و عرضه)

کوتاه مدت

میان مدت

بلند مدت

رویکرد پائین به باال ()Bottom-Up

هایبرید ()Hybrid

رویکرد باال به پلئین
)Bottom

(Up-

Energy, Economy, Climate
Optimization
and
Economic Equilibrium

Optimization

)Simulation (Accounting
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:منابع و مراجع
:گزارش فصل چهارم به اقتباس از منابع و مراجع ذیل تهیه شده است
[1]: Documentation for the TIMES Model; Richard Loulou and other colleague; April 2005
[2]: TIMES-Norway Model Documentation; Institute for Energy Technology; IFE/KR/E-2013/001.
http://www.iea-etsap.org/web/Documentation.asp.
[3]: Overview of TIMES Modelling Tool; Energy Technology Systems Analysis Program
(ETSAP); http://www.iea-etsap.org/web/Times.asp
[4]: Sectoral Models for Energy and Climate Policies; Govinda R. Timilsina; The World Bank,
Washington, DC; Skopje, Macedonia; March 1, 2011
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[6]: Sustainable energy for developing countries; Modeling transitions to renewable and clean
energy in rapidly developing countries; by Frauke Urban; 2009
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پيشگفتار
با توجه به اهمیت اخذ دیدگاههای صاحب نظران حوزه برنامه ریزی انرژی در کشور برای تدوین سند طرح کالن برنامه ریزی
انرژی ،در این گزارش ضمن بررسی روش های مختلف اخذ دیدگاههای صاحب نظران ،نتایج حاصل از تدوین پرسش نامه،
توزیع آن و تحلیل دیدگاههای اخذ شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند .این گزارش در مرحله ارزیابی و بررسی بوده و
ممکن است اصالحاتی در آن صورت پذیرد.
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 1-1مقدمه
در حال حاضر روند رو به رشد تقاضای انرژی از طریق گسترش سیستمهای عرضه انرژی و بهرهبرداری از منابع انررژی ترامین
میشود .رشد سریع مصرف انرژی و سهم باالی انرژیهای فسیلی در تامین انرژی مورد نیاز بخشهای مختلف مصررف کننرده
انرژی ،موجب سرعت بخشیدن به روند پایان پذیری منابع انرژی فسیلی و پخش حجم زیادی از مواد آالینده در محیط زیسرت
شده است .عالوه بر این ،وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از صادرات منرابع انررژی فسریلی ،موجرب شرده ترا نظرام
اقتصادی کشور به شدت از تحوالت بازار جهانی انرژی تاثیر بپذیرد .از سوی دیگر ارتباط گسرترده بخرش انررژی برا تحروالت
مختلف فنی ،علمی ،اقتصادی و اجتماعی ایجاب میکند تا طراحی ،توسعه و بهرهبرداری از سیستمهای انرژی به صورت بهینره
صورت پذیرد .به این ترتیب نقش دانشگاهها در تربیت نیروی انسانی آموزش دیده و کارآمد در زمینههای مختلف انرژی بسریار
مهم و اساسی ارزیابی میشود .با توجه به نقش کلیدی تعامالت انرژی در سطح جهان ،بررسی تجربیات کشورهای مختلرف در
این زمینه از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
صنعت نفت به عنوان تامین کننده اصلی تقاضای انرژی کشور نیازمند هماهنگی و تنظیم میزان عرضره گرازطبیعی و فررآورده
های نفتی در کشور می باشد .براین اساس بررسی نیاز سوخت و خوراک (گراز طبیعی)واحردهای صرنعتی بره شردت انررژی از
اقدامات ضروری است .لذا بر آن شدیم تا با بررسی برنامه ریزی انرژی کشور و تهیه سرندی در جهرت راهبرردی نمرودن ایرن
برنامه اقدامی عاجل صورت پذیرد تا ضمن داشتن برنامه ای مدون ،عملکرد برنامه ریزی انرژی را در نظر داشته و بره بررسری
برنامه آتی این برنامه بپردازیم.

 2-1طرح مسئله
مصرف انرژی یکی ا ز معیارهای مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است .تداوم عرضه انررژی و
امکان دسترسی بلندمدت به منابع ،نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است به همین دلیل برنامه ریرزی انررژی از ضررورت
های غیر قابل انکار اقتصادی ،ملی و استراتژیک محسوب می شود.
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برنامه ریزی انرژی به سیاستهای یکپارچه ای اطالق می شود که هم شرایط عرضه ی مناسب انرژی و هم تررثثیر چگررونگی
تولیرد و تبردیل انررژی را در بره حرداقل رسراندن خسارتهای زیست محیطی ،در نظر بگیرد .برنامه ریزی انررژی یرک چشرم
انداز و مرجع را برای سیستم انرژی منظور مری کنرد و حفرظ تعرادل عرضره و تقاضرای انررژی در ایرن چشم انداز را مد نظرر
قرار می دهد]1[ .
در سالهای اخیر به دالیل زیست محیطی و آشکار شدن مضرات ناشری از احترراق سوختهای فسیلی و تثثیرات منفری آنهرا برر
روی چرخه های اکولوژیکی و هرمچنرین رو به پایران برودن سروختهررای فسرریلی انگیررزه ی اسررتفاده از منررابع انرررژی
تجدیدپرذیر و غیرآالینده ی محیط زیست نظیر باد ،خورشید ،آبهای جاری و غیره افرزایش و از ایرن رو در برنامه ریزی انررژی
استفاده از منابع تجدیدپذیر اهمیت ویژه ای یافته است]4[.
برنامه ریزی انرژی به طور سنتی ،نقش عمده ای را در تعیین چهارچوب برای ساختار بخش انرژی ایفا می کرد .اما در دو دهره
ی اخیر کشورهای زیادی دچرار تجدیرد سراختار سیستم انرژی شدند و در نتیجه نقش برنامره ریرزی انررژی کراهش یافرت و
تصمیم گیرری در این زمینه تا حد زیادی به بازار واگذار و این امر سبب افزایش رقابتها در بخرش انررژی شد.
اکنون به نظر می رسد که تمرکز بیش از مسایل اقتصادی و کاهش هزینه ها ،به سمت آسیبهای زیست محیطی ناشی از تولید
و مصرف انرژی ،به ویژه عملکرد آنها در تغییر آب و هوای جهانی که تا حرد زیرادی برر اثرر انتشرار گازهررای گلخانرره ای از
سیسرتم جهرانی انرژی می باشد ،معطوف است]5[.
برنامه ریزی انرژی و بهره گیری از ابزارهای طراحی سیاست های انرژی و زیست محیطی یکی از مهمترین مسائل استراتژیکی
است که جهت تثمین تقاضای انرژی در جوامع امروزی بدان پرداخته می شود و شواهد بیانگر رشد فزاینده تقاضرای انررژی در
زیر بخش های مختل ف در رشد اقتصادی مورد نظر می باشد .این موضوع بیانگر آن است که جهت نیل به اهداف چشرم انرداز
کشور ،شدت انرژی و همچنین مصرف انرژی به طرز شگفت آوری افزایش می یابد که این موضوع نیازمند حرکرت بره سرمت
بهره گیری بهینه از منابع می باشد.
با توجه به نوسانات قیمت حامل های انرژی در بازارهای مختلف انرژی ،تجدید ساختار صنعت بررق ،توجره بره مسرئله محریط
زیست و همچنین محدود بودن منابع اولیه انرژی ،مسئله بهینه سازی مصرف انرژی از اوایل دهه گذشته به عنوان یک مسرئله
کلیدی مورد توجه قرار گرفته است .از اینرو برنامه ریزی هماهنگ و نگاه جامع به بخش انرژی به عنوان یک راهکرار اساسری
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مطرح می باشد .به عبارت دیگر داشتن نگاه بخشی در سیاست گذاری و عدم توجه به تاثیر متقابل حامل های مختلف انرژی در
برنامه ریزی و بهره برداری افزایش هزینه ها و عدم استفاده بهینه از منابع اولیه را به دنبال داشته است .این مسئله بره عنروان
یک ضعف بزرگ در برنامه ریزی توسعه کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد]3[.
انرژی و مدیریت بهینه آن همواره به عنوان یکی از چالشهای اساسی در سطح جهان و ایران بوده است .مدیریت و برنامهریزی
انرژی از یک سوی به مجموعه پژوهشهای مستمر علمی و به روز و از سوی دیگر به متخصصان زبدهای برای هدایت منرابع
انرژی نیازمند است.

امروزه بسیاری از کشرورهای عضرو  OECDو ایالرتهرای آمریکا هدف خود بر کاهش انتشار  CO2و دیگر آالینده ها متمرکز
کرده انرد .در راسرتای این هدف ،بار دیگر برنامه ریزی انرژی متمرکرز و یرکپارچره اهمیرت فزاینرده ای یافتره است .در مرکز
فرایند برنامه ریزی ،تحلیلهای کالن اقتصادی مبتنری برر تردوین و تحلیرل توازن عرضه و تقاضای انرژی و تعریف ارتبراط آن
با برنامه ریزی کلی اقتصاد کشرور قررار دارد ،که در برگیرنده ی موارد ذیل است:

 حفظ تعادل عرضه و تقاضای انرژی
 تعریف و تدوین سیستم انرژی مرجع
 ارائه ی مدلهای اقتصاد انرژی
تدوین و مدلسازی موارد ذکر شده ،تا حد زیادی وابسرته بره اطالعرات گسرترده در زمینه ی منابع عرضه ی انررژی ،مصررف
انرژی و تکنولوژیهرای واسرطه ای تبردیل انررژی است .آگاهی از میزان دسترسی ،هزینه ی سرمایه گذاری ،استخراج و عرضه
ی منابع اولیه ی انرژی ،تفکیک مصارف نهایی انرژی بر حسرب حامرلهرای مختلرف (انررژی الکتریکری ،سوختهای فسریلی و
 ،)...پیش بینی و مدلسازی الگوی مصرف و نیز اطالعاتی دربراره ی تکنولوژیهای تبدیل انرژی (هزینه هرای سررمایه گرذاری،
تعمیرر و نگهرداری ،هزینره هرای متغیر بهره برداری و همچنین اطالعات فنی مانند بازدهی ،ضریب ظرفیرت ،سرطح انتشررار
آالینده ها و  ،)...پیش شرطهای الزم برای تشکیل سیستم انرژی مرجع اند .سیستم انرژی مرجع ،چارچوبی برای نمایش زنجیره
ای انرژی اسرت کره از منرابع اولیه آغاز می شود و با گرذر از بخشرهای میررانی تبرردیل ،نظیررر پرراالیش و تولیررد انرررژی
الکتریکی و حرارت ،به بخش مصرف نهایی می رسد .صرفنظر از روش مورد استفاده ،برنامه ریرزی انررژی مسررتلزم مطالعرره
اولیره تفصریلی سیستم انرژی است]1[.
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جریان انرژی به عنوان شاهرگ حیاتی رشد و بقای کشورها شناخته شده و حفظ و صیانت از منابع انرژی و تداوم مناسب جریان
بهینه حامل های انرژی برای ادامه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی امری الزم و ضروری است .بنابراین ترامین امنیرت
مورد نیاز برای سیستم انرژی کشور متشکل از منابع ،مولدها و شبکه توزیع انرژی ،نقش تعیرین کننرده ای در حیرات جامعره و
توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور دارد .در حال حاضر امنیت سیستم انرژی کشور از لحاظ منابع ،مولدها و شربکه توزیرع در
سطح پایینی قرار دارد و توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در موارد متعددی می تواند باعث افزایش درجه امنیت انررژی شرود
که از میان آنها می توان به توسعه منابع انرژی منطق های جهت کاهش میزان انتقال حاملهای انرژی در شبکه توزیع ،حصول
به مقدار بهینه ذخیره انرژی ،توزیع مناسب منطقه ای مراکز تولید و تبدیل انرژی،کمک به حذف نقاط حساس در شبکه انتقال و
کاهش انرژی مورد نیاز مراکز بزرگ به مصرف انرژی شبکه در زمان پیک مصرف با استفاده از قابلیت تولید غیر متمرکز انرژی
های تجدیدپذیر اشاره کرد.
همچنین توسعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای واردکننده انرژی ،مشکالت ناشی از عدم ثبات در بازار نفت خام و
سایر حامل های انرژی اولیه را مرتفع می نماید و هزینه باالی ذخیره سازی حامل های انرژ ی متداول را کاهش میدهد]7[.
امروزه تغییرات ساختاری در قانونگذاری و سازماندهی صنعت بررق ،موجرب شرده است تا شرکتهای عرضره کننرده ی انررژی
الکتریکی به دنبال راهکارهایی برای برنامه ریزی و بهره برداری پربازده و مؤثر باشند .در حقیقت هردف اصرلی برنامره ریرزی
انرژی الکتریکی مدرن ،تدوین مدلهای توسعه ی شبکه ی الکتریکی و یکپارچه کردن گزینه ها در سرمت عرضه و تقاضاست.

اهمیت و لزوم بررسی برنامه ریزی انرژی در کشور موجب می شود تا پرسشهای مهمی برای اعمال آن در کشور مطرح گرردد.
یکی از مهمترین سواالت در مورد دخالت یا عدم دخالت دولت در بحث برنامه ریزی انرژی می باشد .اینکه آیا نیاز است دولرت
مسئولیت تدوین و اجرای برنامه ریزی انرژی در کشور را بر عهده بگیرد یا که خیر؟
طرفداران بخش دولت در این حوزه ،اساساً اعتقاد به حضور پررنگ دولت در تدوین و اجرای برنامه ریزی انرژی در کشور دارند.
آنها اعتقاد دارند که انرژی منبعی اساسی است و بدون آن بقیه منابع نمی توانند تولید یا مصرف شوند .حتی انرژی هرم انررژی
می خواهد :نفت ،گاز یا زغال سنگ بدون انرژی که آن را استخراج کند ،قابل استفاده نیست و نمی تواند ابزارها و ماشین آالت
مورد نیاز را نیرو بخشد .توربین های بادی یا پنل های خورشیدی را که قرار است جایگزین سوخت های فسیلی شوند نیز نمری
توان بدون صرف انرژی تولید کرد .دخالت دولت ممکن است حتی طرح های غیراقتصادی را نیز احیا کند .مرالال ممکرن اسرت
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طرح های جذب و ذخیره کربن ،شبکه برق «هوشمند» یا حتی کارخانه ای هسته ای که نیازمند به وام حمرایتی دولرت اسرت،
اجرایی شود .باید این نکته را نیز در نظر گرفت که منابعی که صرف این طرح ها می شود ،صرف طرح های دیگری که با توجه
به نیازهای بازار صرفه اقتصادی بیشتری دارند (و ممکن است در بخش انرژی باشند یا نباشند) نمی شود.
مدعیان مداخله دولت بر «شکست بازار» به عنوان دلیلی برای مداخله و اعطای یارانه به طرح های مربوط به انرژی ،دست می
گذارند .اثرات خارجی و منفی برآمده از مبادالت مبتنی بر نفع شخصی ،دولت را مجبور می کنند که معامالت را با روش هرایی
چون ایجاد محدودیت و گرفتن مالیات تعدیل کند]2[ .
سوال دومی که در این مورد بسیار مهم بوده آن است که آیا نرم افزارها و مدلهای موجود کفایت می کند یا خیر؟
در واقع اگر قرار باشد دولت هدایت مسئله برنامه ریزی انرژی در کشور را بر عهده گیرد ،آیا صرفاً ابزارهای رایج کرافی اسرت و
یا اینکه باید در راستای توسعه نرم افزارهای بومی گام برداشت.
اساسی ترین ابزار مرورد نیراز در برنامره ریزی انرژی ،مدل جامع سیستم انرژی منطقه است کره بتوانررد بررا مدلسرازی دقیرق
زیربخش های انرژی و تراثیر متقابرل آنهرا برر هرم امکان تحلیل طرح های مختلف توسعه سیستم را فراهم کند .مدل هررای
سیرستم انررژی که هم اکنون در برنامه ریزی های هماهنگ در صرنعت بررق مرورد استفاده قرار میگیرند به دو دسرته اصرلی
تقسیم می شوند.
 .1مدل هایی که قابلیت بهینه سازی و تصمیم گیری دارند .که از جمله می توان به مدل های MARKAL
 2,NEMS3, TIMES4اشاره کرد.
 .2مدل هایی که قابلیت بهینه سازی نداشته و تنها اثرات هر طرح را بر کل سیستم انرژی بررسی می کنند .از معروف
ترین آنها می توان به مدل LEAPاشاره کرد.
این مدل ها اکالرا در امریکا و کشور های پیشرفته صنعتی جهران که دارای بازارهای انرژی نسبتا ایرده آل بروده و آمرار دقیقری
از وضع سیستم انرژی خود در دست دارند ،استفاده می شود]6[.
اما مطالعره و برنامره ریرزی سیرستم بررق برا هردف ترامین انررژی درخواستی منطقه با حداقل هزینه های ممکن از مررسائل
مهرم و اصلی شرکت های برق است .برنامه ریرزی و طراحری پرروژه هرای توسعه شبکه و تعیین زمان اجرای هر طرررح برره
کمرک مردلهای مختلف شبکه همراه با الگوریتم های بهینره سرازی و آمراری کره مختص این مطالعات ارائه شده اند ،انجرام
می شود.

نقشه راه و مطالعه جامع برنامه ريزي انرژي
7
تحلیل پرسشنامه

ويرايش اول ،آبان 1394

سومین پرسش اساسی مطروحه در این بحث ،آن است که آیا برنامه ریزی انرژی جریانی پیوسته است که باید در طی سرالهای
مختلف و هر ساله در برنامه های کشور به آن توجه نمود و یا اینکه مقوله ای مقطعی است که در یک سال مطرح می شرود و
بعد از آن نیاز به توسعه آن نمی باشد؟ به بیانی دیگر ،آیا یک مرکز دائمی باید بطور مستمر نیاز سیاستگذاران بخش انرژی را به
اطالعات در مورد تحوالت و برنامه های انرژی آینده آگاه سازد ؟
هدف از طرح این پرسش این است که بدلیل تغییرات شرایط اقتصادی کشور ،کاهش سوختهای فسیلی و ذخایر آن و افرزایش
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می باشد .که با توجه به موارد مطرح شده آیا نیاز بره تاسریس یرک سرازمان و مرکرز جهرت
بررسی ،تجزیه و تحلیل و نهایتاً تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی انرژی می باشد یا که خیر؟
 3-1معرفي تكنيک هاي نوين و کاربردي مبتني بر تصميم گيري گروهي
امروزه با شدت گرفتن مباحث مربوط به تصمیم گیریهای چند معیاره و از طرفی دیگر ،گرایش روز افزون به سمت علوم میران
رشته ای و استفاده از نظریات گروه ها و تخصصهای مختلف در حل مسائل پیچیده ،لزوم توجه به تکنیکهای تحلیرل تصرمیم
گیری و بهره گیری از آنها در حل مسائل پیچیده موجود از اهمیت باالیی برخوردار گردیده و به نظرر میرسرد کلیرد بسریاری از
مشکالت در حل مسائل مربوطه باشد .فرآیند ارزیابی و انتخاب راه حلها ،روشها و گزینه های مناسب در پرروژه هرا ،بره دلیرل
دخالت گروههای مختلف تصمیم گیر و همچنین وجود روابط متقابل میان فرآیندی است پیچیرده و نیراز بره بررسری نظریرات
متفاوت و گاهاً متضاد صاحب نظران ،در نظر گرفتن عوامل معتدد و پیچیده کمی و کیفی و بررسی روابط متقابل میان آنها دارد.

بدین منظور جهت اگاهی به انواع روشهای تصمیم گیری گروهی به بررسی آن پرداخته ایم .جدول ( )1-1انواع تکنیرک هرای
تصمیم گیری را نشان می دهد و سپس به تعریف هر یک از موارد مطروحه خواهیم پرداخت.
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طوفان فکری بی طرفانه
طوفان فکری ماشه ای
طوفان فکری هدایت شده
SIL روش
Integration of Problem
Elements)

طوفان فکری

تکنیک دلفی
مصاحبه
مشگل گشایی گروهی
پرسشنامه ساختار یافته
تشکیل کارگاه
(Case_ based Approach)

فکر نویسی
(Brain Writing)

Synectices روش
Survey روش
NGT روش
(Nominal Group Technique)
GDSS روش
(Group Decision Support
System)
Buzz Sessions روش
ISM تکنیک
(Interpretive
Structural
Modeling)
DEMATEL تکنیک
Decision Making Trial
)Evaluation Laboratory)
روش کنفرانس
Cognitive_ Map تکنیک
) تكنيک هاي تصميم گيري گروهي1-1( جدول

تکنیک های تصمیم های گروهی

روش خزانه فکر نویسی
6-3-5 روش
Pin_ Card روش
Gallery روش
BBB روش
(Battle -Belmuden- Brainwritting)
CNB روش
(Collective – Notebook- Method)

نقشه راه و مطالعه جامع برنامه ريزي انرژي
9
تحلیل پرسشنامه

ويرايش اول ،آبان 1394

 1-3-1طوفان فكري
این روش از مشهور ترین روشهای آفریدن ایده بوده و کاربرد وسیعی در سطح جهان دارد و یکری از تکنیرکهرای مطررح در
شناسایی پروژه میباشد .انواع مختلف روشهای طوفان فکری به شرح زیر میباشد:
 -1-1-3-1طوفان فكري بيطرفانه
خبرگان ایده های خود در مورد موضوع را قبل از برگزاری جلسه به تسهیلگر جلسه مینویسند و او ایدهها را بدون ذکر نام ارائه
دهنده در جلسه مطرح میکند.
 -2-1-3-1طوفان فكري "ماشهاي"
هر عضو ،لیستی از کلمات کلیدی مرتبط با عدم قطعیت و ریسک مورد بحث را قبل از شروع جلسه ،برای خود یادداشت نموده
تا شرکت در جلسه مانع بیان ایده هایش نگردد.
 -3-1-3-1طوفان فكري"هدايت شده"
تسهیل گر ،اعضا را درباره اصول مسئله مورد بحث ،متمرکز و هدایت نموده و به مرور اطالعات بیشتر و بیشتری ،با ارائه شردن
ایدههای مختلف ،در اختیار جلسه قرار میدهد .این روش موجب جلوگیری از خاتمه زودرس جلسه و ارائه راه حل نامناسب برای
مواردهای مورد بحث میگردد.
 -4-1-3-1روش SIL
ایده های ارائه شده در مورد عدم قطعیتهای پروژه را به صورت آزاد به تدریج در رابطه با یکدیگر قرار داده و از ترکیب آنهرا بره
یک نتیجه نهایی ،توأم با توافق گروهی ،دسترسی پیدا می نماید .بدان معنی که واگرایی زبانی از ایده ها و عدم قطعیتهای پروژه
را به یک نوشتار مرکب از افکار واگرا و همگرا تبدیل مینماید.
 2-3-1روش مصاحبه
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مصاحبه روشى است که در آن اطالعات مورد نیاز تحقیق از طریق ارتباط مستقیم بین پرسشگر یا محقق با پاسخگو گرردآور
مى شود .در واقع ،مصاحبه یک مکالمهٔ دو طرفه است که با طرح سؤال مصاحبهگر به منظور کسب اطالعات مربوط به تحقیرق
آغاز مىشود .این امر مىتواند بصورت رو در رو یا برقرار

ارتباط تلفنى انجام پذیرد.

 3-3-1روش"فكرنويسي"
در این روش از نفوذ قدرتمند ،یک گروه خاص و هر گونه موانع از ارائه "ایده هرا" و عقایرد آزاد جلروگیری مریشرود .یکری از
روشهای کارا و مشهور آن معروف به "خزانه فکرنویسی" میباشد.
 -1-3-3-1روش"خزانه فكر نويسي"
فرایند این روش شبیه به فرآیند" طوفان فکری" است (با همان قوانین) به استالنای آنکه به جای بیان زبانی و شفاهی از "ایده
ها" ،از بیان نوشتاری استفاده میشود.

 -2-3-3-1روش 6-3-5
این روش طی دفعات متعدد تکرار میشود ،بدین صورت که سه ایده در هر دفعه با طول زمان پنج دقیقه توسط هر یک از شش
خبره ارائه میگردد و برای زمینههایی مانند عدم قطعیت تبلیغات دارای بهترین نتایج گردیده است؛ بهطوریکه در این زمینههرا
آفرینش "ایدهها" تدریجی بوده و نیاز به بررسی زمانی دارند.
 -3-3-3-1روش Pin-Card
این روش موجب فرایند یادگیری تعاملی در بین اعضای تصمیمگیری میشود .شرکت کنندگان ایدههای خود را بر روی کرارت
نوشته و سپس این کارتها بر اساس طبقات موجود از ایدهها منظم میشوند .کارتهای منظم شده به قضاوت خبرگان گذارده شده
و با ترکیب مناسبی از آنها ،به نظم معینی از ایدهها دسترسی پیدا میشود.
 -4-3-3-1روش Gallery
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با استفاده از ایرن روش شررکت کننردگان در جلسره ،طری فواصرل اسرتراحت ،مجراز بره قردم زدن هسرتند (بررخالف سرایر
روشهای"فکرنویسی").
 -5-3-3-1روش BBB
در این روش خلق آزاد "ایده ها" توسط هر کارشناس(خبره) ،با استفاده از ایده های سایر اعضا و رؤیت تصاویری خاص ،صورت
می پذیرد .در این روش ،از ترکیب دو روش "طوفان فکری" و "فکرنویسی"  ،حاصل میشود.
 -6-3-3-1روش CNB
در این روش از هر عضو خواسته میشود که ایده های خود را دربارة موضوع یا عدم قطعیت مورد بحث ،به طور روزانه یادداشت
نماید ،به طوری که یادداشت مذکور حاوی صورت مسئله خواهد بود .این یادداشتها جمع آوری شده و مبنای تحلیل های بعردی
قرار میگیرند.

 4-3-1روش"سينگتيكز"
این روش برای ترکیب فرآیندهای خالق و نامتجانس از کارشناسان مختلف (با زمینه های و گررایش هرای متفراوت) بره کرار
میرود و برای استفاده از تصورات فکری و خالق کارشناسان حوزه ریسک ،مناسب می باشد.
 5-3-1روشNGT
ترکیبی از "طوفان فکری"" ،فکرنویسی" و رأی دادن در این روش به کار گرفته شده و سپس عوامل موثر و یرا راه حلهرا ،برا
استفاده از به مفهوم اعداد "بردا" نتیجهگیری میشود .واژه "( "Nominalبه مفهوم "ساکت" و مستقل) به فراینردی از ایرن
روش اطالق می گردد که موجب گردآوری اعضای خبرگان(برای قضاوت) در جلسه برگزار شده ،مری گرردد؛ امرا اجرازه ارتبراط
شفاهی به آنها نمی دهد .آفرینش "ایدهها" به صورت "اسمی" (در سکوت) موجب جلوگیری از نفوذ اعضا بر یکردیگر شرده و
کلیه قضاوت کنندگان دارای سهم مساوی در تصمیم گیری نهایی خواهند بود]8[ .

نقشه راه و مطالعه جامع برنامه ريزي انرژي
12
تحلیل پرسشنامه

ويرايش اول ،آبان 1394

کاربرد  NGTعالوه بر شناسایی ریسک های یک پروژه در صنایع ،خدمات اجتماعی ،آموزش و پررورش و سرایر سرازمان هرا
بسیار زیاد بوده و مورد استقبال شایانی واقع شده است (.دل بگ]9[ 1)1975 ،
کاربرد  NGTبه طور خالصه ،موجب روشن شدن عدم قطعیت به وضوح ،آفرینش "ایده" و شاخص در حل آن عدم قطعیرت،
استخراج ،ایده ها و شاخصهای عمده با توجه به تاثیر آنها بر ریسک و امتیازبندی شاخصهای نهایی به صورت توافق گروهی (از
اعضای شرکتکننده) میگردد .هم چنین از آن میتوان در شناسایی ریسکهای ثانویه نیز بهره جست.

 6-3-1روش سوروي
بررسی عقاید یک گروه خاص (خبرگان و یا کارشناسان در یک زمینه خاص) از یک جامعه آماری معروف به "سوروی" است.
این روش برای موقعیتی است که تعامل در بین افراد نمونه ،لزومی نداشته و نمونه مورد بررسی قابل تشخیص باشد .این روش
برای بررسی عدم قطعیتها در مسائل اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مناسب است ،از جمله بررسری مخراطرات ،درآمرد و هزینره
زندگی ،شرایط زندانها از نظر بهداشت ،نرخ مالیات ،طرفداری یا انزجار از یک حکومت ،شرایط فضای آموزشی ،وضعیت جررم و
جنحه ،ظلم و ستم زورمداران و مطالعه تطبیقی و مقایسهای در مورد کارکرد سازمانها و یا نهادهای اجتماعی
 7-3-1روش دلفي
در اوایل  1950میالدی ،پروژهای از نیروی هوایی آمریکا (به سرپرستی دلکی از کمپانی رند) 2به منظور بررسی نظرات خبرگان
در مورد اینکه چند بمب اتمی روسیه موجب خسارات معینی در آمریکا میشود ،مشهور به پروژه "دلفری" گردیرد و از آن زمران
تکنیکی معروف به تکنیک "دلفی" برای مطالعه (از قضاوت خبرگان) به وجود آمد.
این روش به صورت تلفیقی از "فکر نویسی" و "سوروی" است .هدف از این روش دسترسی به مطمئن ترین توافق گروهی (از
عقاید خبرگان) برای یک موضوع مورد بحث خواهد بود که با استفاده از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان ،به دفعات مکرر برا

DELBEG1975 ،
 2به سرپرستی  Dalkeyاز کمپانی Rand

1
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توجه به بازخور حاصل از آنها صورت می پذیرد .روش دلفی یک "سوروی" از عقاید خبرگان ،با سه ویژگی مخصوص می باشد.
این ویژگیها عبارتنداز :
پاسخ بیطرفانه به پرسشنامه ها ،تکرار دفعات ارسال پرسشنامه و دریافت بازخور از آنها و تجزیره و تحلیرل آمراری از پاسرخ بره
سئواالت به صورت گروهی.

 8-3-1روش "کنفرانس"
کنفرانس ،به مفهوم بحث و مشورت رسمی ،یکی از ابزارهای بسیار قدیمی در تبادل افکار و عقاید است .این روش بره منظرور
بررسی عدم قطعیتها در صنایع ،مراکز آموزشی ،سازمانهای اقتصادی و غیر اقتصادی ،خدمات و  ...کاربرد وسیع دارد .کنفررانس
میتواند دارای اهداف متعددی باشد ،از قبیل :تشخیص مشکل یا نیاز ،حل مشکل ،دادن اطالعات ،گررفتن اطالعرات ،آفریردن
"ایده " ،هدایت به منظور نتیجه گیری و  . . .نادیده گرفتن هدف در کنفرانس موجب گمراهی آن میشود.
به طور نمونه یک کنفرانس با هدف ارائه راهکار به یک ریسک خاص ،می بایست از عقاید ،تجارب و اطالعات اعضای شررکت
کننده استفاده نموده ،به گونهای که جلسه با بحثهای غیر متعصبانه در یک فضای آزاد و به دور از هیجانات اداره شود .طراحی
و اداره یک کنفرانس میبایست به نحوی باشد که تفکر آزاد و مؤثر و بیان شفاف واقعیتها امکان پذیر گردد]8[ .

 9-3-1روشBuzz Session

1

از این تکنیک به منظور شرکت دادن افراد بیشتری در تفکر گروهی ،معروف به"( "Buzz Sessionsدلبگ 2 )1975 ،اسرت.
بدین صورت که کارشناسان حاضر در جلسه به گروه های  6نفره تقسیم شده و از هر گروه خواسته می شود که سئوالی را طی
 6دقیقه برای پاسخگوئی توسط سخنران (یا سخنرانان) بیان نمایند .این تکنیک به منظور شناسایی ریسک های یک پروژه در
"مالقات" با کارشناسان زیاد ،مناسب است.
Buzz Sessions

1

DELBEG1975 ،

2
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 10-3-1روش اي اس ام

1

این تکنیک برای ساختاردهی به عناصر (شاخصهای) موثر در حل یک مشکل (یا در بهبود یک سیستم) و هم چنین شناسرایی
ریسک های یک پروژه به کار گرفته می شود .این روش موجب به وجود آمدن یک "دیاگراف" از روابط پیچیده موجود در بین
عناصر یک سیستم گردیده و مطالعه آن را سهل مینماید]8[ .

 11-3-1روش دماتل

2

این تکنیک در اواخر  1971میالدی ،عمدتاً برای بررسی مسائل بسیار پیچیدة جهانی به وجود آمد .اهداف استراتژیک و عینی از
مسائل جهانی ،به منظور دسترسی به راه حلهای مناسب ،مدنظر قررار گرفرت و از خبرگرانی در زمینره هرای علمری ،سیاسری،
اقتصادی ،اجتماعی ،رهبران عقیدتی و هنرمندان برای قضاوت و نظرخواهی استفاده گردید .برای دسترسی به قضاوت خبرگران
از مصاحبه و پرسشنامه به صورت مکرر استفاده شد.
سه نوع مختلف از سئواالت در "سوروی" مورد استفاده نیز به کار گرفته شد:
سئواالت مربوط به ویژگیها و شاخصها (یا راهکارهای) مؤثر از یک مسئله مفروض؛ سئواالت مربوط به روابط ممکن از شاخصها
(یا مسائل مختلف) با مشخص نمودن شدت آن روابط به صورت امتیازدهی و سئوال برای بررسی ماهیت عناصر تشخیص داده
شده و نقد آنها برای بررسی احتمالی و مجدد .این روش نیز برای ساختاردهی به یک دنباله از اطالعات مفروض کاربرد دارد .به
طوری که شدت ارتباطات را به صورت امتیازدهی مورد بررسی قرار داده ،بازخورها توأم با اهمیت آنها را جستجو نموده و روابط
انتقال ناپذیر را می پذیرد .اگرچه اطالعات تجربی نشان داده است که (قضاوت خبرگان از ارتباطات مستقیم عناصر با یکردیگر)
خصوصیات انتقال پذیری را کم و بیش تثمین می نمایند.

ISM
DEMATEL

1
2
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 12-3-1روش Cognitive-MAP
این تکنیک با استفاده از یک مدل خاص ریاضی به دیدگاه های فرد (یا افراد خبره) ،در مورد عناصر موجرود از یرک سیسرتم و
پروژه مورد بحث ،ساختار داده و مطالعه روابط موجود از وابستگی در بین عناصر مفروض از آن سیستم را تسرهیل مری بخشرد.
مفاهیم تئوری گراف (مانند مسیر ،سیکل و  ). . .در این تکنیک به کار گرفته می شوند ،به گونه ای که سراختاردهی بره روابرط
پیچیده موجود از سیستم مفروض را امکان پذیر سازد.
از این تکنیک می توان برای تجزیه و تحلیل مسائلی مانند بررسی عدم قطعیتها و ریسک های روابط خارجی کشرور ،تقاضرای
انرژی و  ...استفاده نمود .رئوس دیاگراف از این تکنیک می توان نشان دهنده سناریوها یا گزینه ها (به طور نمونه برای روابرط
خارجی) ،اهداف عینی برای دسترسی ،عناصر یا علل مؤثر ،معیارها و مطلوبیت نهایی برای تصمیم گیرندگان یرا بررای سیسرتم
مورد بحث باشند .با نشان شدن مفاهیم فوق در رئوس موجود از یک دیاگراف ،درک روابط موجود از آنها و احتماالً دنبال کردن
روابط کلی از آنها بر روی آن دیاگراف ،ساده شده و ساختار سیستم نیز از آن مجموعه رؤیت میگردد .روشهای به کارگیری شده
برای تشکیل " "Cog-Mبه منظور تصمیم گیری صحیح ،میبایست دارای ویژگی های عمده زیر باشند:
تخیلی و توأم با عجله و فشار نباشند؛ مفاهیم به کارگیری شده در یک دیاگراف نیاز به پیش شرط نداشته باشند .دیاگراف نتیجه
گیری شده نیز از پشتوانه یک تئوری قوی برخوردار باشد .در این صورت ،روش به کارگیری شده معتبر باشد.
روشهای مورد استفاده برای تشکیل" "Cog-Mعبارتند از:
استفاده از مدارک و سوابق موجود ( این روش تحمیلی و تحت فشار نیست و از مفاهیم به کارگیری شده توسرط خرود تصرمیم
گیرنده استفاده می نماید)؛ استفاده از پرسشنامه و ارسال آنها برای خبرگان که قادر به قضاوت از روابرط کلری و وابسرتگی هرا
باشند (این روش از توافق جمعی برخوردار است ،از این رو به اطالعات عینی تر و وسریع ترری نسربت بره اسرتفاده از مردارک
موجود ،دسترسی خواهد داشت)؛ استفاده از مصاحبه آزاد و غیر رسمی (این روش قادر به ایجاد دیاگراف هرای قابرل مقایسره از
طرف مصاحبه شوندگان بوده و تسهیلگر را قادر به ایجاد تعامل متقابل با مصاحبه شونده می نماید) .در ادامه چگونگی اسرتفاده
از روش  Cog-Mدر شناسایی ریسک های یک پروژه به صورت گراف نشان داده شده است.
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 13-3-1روش پرسشنامه
یکى از روش ها بسیار متداول در گرد آور اطالعات میدانى روش پرسشنامها است که امر گردآور اطالعات را در سرطح
وسیع ،امکانپذیر مىسازد .در تحقیقات توصیفى و نیز تحقیقاتى که از گستره جغرافیایى زیاد برخوردار باشد یرا افرراد جامعرهٔ
آمار و نمونهٔ آن زیاد باشند ،معموالً از روش پرسشرنامها اسرتفاده مرىشرود .روش پرسشرنامها محتراج پریشبینرىهرا و
برنامهریز ها و تدارک امکانات و نیرو انسانى قابل مالحظها

است که محقق باید از وجود آنها اطمینان خاطر داشته باشد.

 4-1نحوه طراحي پرسشنامه
با توجه به موارد مطرح شده در بند  3-1پیرامون تکنیک های تصمیم های گروهی ،بر آن شردیم ترا برا تهیره پرسشرنامه ای
نظرات خبرگان این حوزه را جویا شویم .در یک مطالعه توصیفی -مقطعری ،پرسشرنامهای تهیره گردیرد و بررسری جرامعی برا
بهرهگیری از نظرات  15عضو کارشناس با سابقه و صاحب نظر برنامه ریزی انرژی صورت پذیرفت .که در جدول ( )2-1نشان
داده شده است.
جدول ( )2-1خبرگان صنعت برق

جهرررت

رديف

خبره

تعداد

1

مشاور عالی در حوزه صنعت برق

2

2

استاد دانشگاه

5

4

مدیر در حوزه انرژی

3

5

کارشناس

5

تعیرررین

روایی پرسشنامه ،از این  15نفر از خبرگان و صاحب نظران صنعت برق نظر خواهی بعمل آمد و با انجام آزمونهای آماری روایی
پرسشنامه تایید گردید .پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها و جمعبندی نظرات ،با توجه به امتیاز و روند پاسخگویی تعردادی
از سئواالت حذف و پرسشنامه دیگری با سئواالت کمتر تهیه و توزیرع گردیرد 12 .سروال در پرسشرنامه جدیرد گنجانرده شرد.
همانگونه که در باال مشاهده شد در زمان تهیه پرسشنامه مطالبی که دارای بیشترین اهمیت از نگاه صاحبنظران بود به صرور
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مختلف و از دیدگاههای مت فاوت در پرسشنامه گنجانده شد .پس از آنکه شرکل کلری پرسشرنامه بره تائیرد خبرگران رسرید .برا
آزمون های آماری به بررسی روایی پرسشنامه پرداختیم .پس از آنکه روایی آن به اثبات رسید .پرسشنامه مرذکور برین خبرگران
صنعت پخش شد.

 5-1تجزيه و تحليل سواالت
در این پرسشنامه از افراد خواسته شده تا به سواالت با پاسخم موافقم و مخالفم پاسخگوی  9سوال آن باشند و برای  3سروال
دیگر پاسخی  4گزینه ای در نظر گرفته شده است .برای طرح هر سوال ،پشتوانه تجربی و غنای فکری وجود داشته است که در
ذیل به بررسی تک تک سواالت خواهیم پرداخت.

 1-5-1سوال اول
در سوال اول از افراد خواسته شده تا به سوال ذیل پاسخ دهند:
" با شکل گیری بازارهای رقابتی و اصالح محیط کسب و کار ،نیازی به برنامره ریرزی انررژی از سروی دولرت و وزارت نیررو
نیست ".جوابهای طراحی شده برای این سوال به صورت دو گزینه ای موافقم و مخالفم بوده اسرت .ایرن پرسرش در راسرتای
آگاهی از نظرات پرسش شوندگان نسبت به توسعه بازارهای رقابتی و محیط کسب و کار که نیازمنرد محریط مولرد و بالنردهای
است که در آن نهادهای کارآمد رشد کنند .در همه جوامع و تمدن ها و نظام های اجتماعی و اقتصادی و در همه شریوه هرای
تولید کسانی که کار می کنند و ارزش تولید می کنند ،اکالریت دارند؛ بنابراین در آن دسته از نظام اجتماعی و شیوه های تولیدی
می توان از مردم ساالری ،آزادی ،دموکراسی و حکومت کارگران سخن به میان آورد که ایرن اکالریرت بتوانرد در همره شرئون
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه حاکمیت و مالکیت خود را اعمال کند .ایرن حرق همره زمینره هرای سیاسری ،فرهنگری و
اقتصادی را در بر می گیرد و نمی توان آنرا به یک زمینه محدود کرد و به این ترتیب آنرا نقض و نفی کررد .چرون کرار منشرا
تولید همه ارزش ها در جامعه است ،کسانی که کار می کنند و زحمت می کشند حق ماکلیت و حاکمیت بر ارزش هرای تولیرد
شده را دارند و هیچ فرد یا گروه ،قشر یا طبقه ای حق ندارد به هر اسم و رسم این حرق مالکیرت را کره ناشری از حرق حیرات
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انسانهاست نقض کند .لذا این محیط باید دارای چنان کیفیتی باشد که امکان پرورش و رشد بنگاههای ایران را در مقیاس برین
المللی در خود داشته باشد و به عنوان یک سکو برای ورود ایران به صحنه رقابت جهانی عمل کند .بدون وجود چنین محیطری
نمیتوان انتظار رشد ایران را در سطح جهانی داشت .از طرفی مداخله دولت و وزیر نیرو طرح گردید که گوئی بره کمرک یرک
دست نامرئی در جهت دستیابی به بهترین منافع برای همگان هدایت می شود.
برای بررسی دقیق تر این موضوع به مکاتب مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت .مکاتب اقتصادی عبارتند از:
-1کینگز :سیاست گذاری فعال دربخش عمومی.
اقتصاد کِینزی (به انگلیسی )Keynesian economics :یا کِینزیگرایی(به انگلیسی )Keynesianism :نظریرهای در اقتصراد
کالن است که بر پایه ایدههای اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز بنا شده است .اقتصاددانان کینزیگرا استدالل میکنند که
تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کالن شود و بنابراین از سیاست گرذاری
فعال دولت در بخش عمومی حمایت میکنند .این سیاستگذاریها شامل سیاستهای پولی که توسط بانرک مرکرزی اعمرال
میشود و یا سیاستهای مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام میشود ،باشد.

-2سودا گری :محور تجارت خارجی،کسب طال و نقره و تراز بازرگانی مالبت مبادالت برین المللری اسرت و از اهمیرت براالیی
برخوردار است .در واقع ذخیره هر ملت مساوی است با ذخیره پولی آن ملت
مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم (به فرانسوی )Mercantilisme :از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین
سهم را در ایجاد خصلت تهراجمی خصرومت و رقابرت و اسرتعمار در نظرام اقتصرادی سررمایه داری داشرت .نظریرات مکترب
مرکانتیلیسم اگر چه متناسب با رونق تجارت و اهمیت روز افزون مبادالت بینالمللی شکل گرفتهاست اما به نوبه خود در تکامل
نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی نقشی در خور توجره
داشت.

-3اخالق گرایی اقتصادی (اسکوالستیک) :بسط تعالیم حضرت عیسی (علیه السالم) یعنی اقتصاد ملی بر مبنای اخالق.
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اسکوالستیک از ریشه التین اسکوال به معنی مدرسه میباشد .در قرون وسطی علم و حکمت تنها در مردارس کلیسرا تردریس
میشد بنابراین مجموعه علم و حکمت منتسب به مدرسه و بنام اسکوالستیک معروف شد و طرفداران این مکتب مدرسیون نام
گرفتند .از نمایندگان این مکتب میشود به توماس آکویناس و آلبرتوس ماگنوس اشاره کرد.
این مکتب از قرن نهم تا پانزدهم میالدی رواج داشت و هدفش بسط تعالیم حضرت عیسی توسط فلسفه یونان بود .از دیردگاه
اقتصادی این مکتب نوعی اقتصاد ملی بر مبنای اخالق ارائه میکند و مسائل اقتصادی تا حدی که مربوط به اخرالق و تعرالیم
مسیحیت است مورد بررسی قرار میگیرد.
مهمترین نظریات این مکتب شناختن حق لوازم زندگی برای افراد انسان اسرت و در پری آن شرناخت حرق فررد بررای داشرتن
کاالهای مورد نیاز و همچنین درآمدی که بتواند زندگی انسان را در سلسه مراتبی که خداوند مقدر نموده تامین نماید .نقش این
مکتب را نباید در شکل گیری نظامهای اقتصادی در قرون وسطی نادیده گرفت .دستمزد عادالنه کره نره برر اسراس عرضره و
تقاضای نیروی کار در بازار شکل گرفته باشد بلکه بر اساس اصول اخالقی مکترب اسکوالسرتیک بایرد ترامین کننرده زنردگی
متعارفی برای مزد بگیران باشد در کنار سایر تعلیمات این مکتب باعث شد که در طول حیات این مکتب در طی حدود  6قررن
تضاد طبقاتی میان طبقه کارگر و کارفرما از بین برود.

-4مکتب اتریش :یکی از مکتب های اندیشه اقتصادی خارج از جریان اصلی است که بر سازمان یابی خود به خودی بر اسراس
ساز و کار قیمت ها تاکید دارد.
اقتصاد اتریشی یا مکتب اتریشی (به آلمانی )Österreichische Schule :که به مکتب ویننیز مشهور است یکی از مکتبهای
اندیشه اقتصادی خارج از جریان اصلی است که بر سازمانیابی خود-به-خودی بر اسراس سراز-و-کرار قیمرتهرا تثکیرد دارد.
ٔ
فردگرایی روششناختی و خنالی نبودن پول از دیگر مشخصههای فکری آن است.
نام این مکتب از بنیان گذاران و هواداران نخستین خود ،که شهروندان امپراتوری هابزبورگ اتریش بودند ،از جمله کرارل منگرر،
جایزه نوبل ،فردریش هایک مشتق شده است .امروزه ،پیروان مکتب اتریش
اوژون فن بوم-باورک ،لودویگ فن میزس ،و برندهٔ ٔ
از سراسر جهان هستند ،اما بیشتر با عنوان اقصاددانان اتریش و آثار آنان با عنوان اقتصاد اتریشی نامیده میشود.
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مکتب اتریش در اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم گسترش یافت .اقتصاددانان اتریشی نظریهٔ ارزش نئوکالسیک و نظریرهٔ
ارزش ذهنی (سوبژکتیویسم) را که جریانهای اصلی اندیشهٔ اقتصادی معاصر برر آنهرا متکری اسرت ،توسرعه دادنرد و مسرئلهٔ
محاسبات اقتصادی که از اقتصاد نا متمرکز بازار آزاد در مقابل تخصیص منابع یک اقتصاد برنامهریزی متمرکز دفراع مریکنرد،
مطرح کردند.
اقتصاددانان مکتب اتریشی لزوم انجام قراردادهای داوطلبانه بین عاملین اقتصادی را مورد تاکید قرار دادهاند و بر این دیدگاهانرد
که معامالت تجارتی باید در معرض کمترین قیود ممکن اجباری قرار گیرند و به ویژه در معرض کمترین مداخالت دولت باشد.
تحت تاثیر قهرمان فکری شان ،جان الک ،اقتصاددانان لیبرتارین مجتمع در مکتب اتریش معتقدند که این قیرود حرداقلی ،بایرد
مبتنی بر آزادیهای فردی ،حقوق برابر باشند.

-5نئولیبرالیسم :دولت کمک است مداخله از طرف دولت زیاد نیست.
نئولیبرالیسم در وهلهٔ نخست نظریهای در مورد شیوههایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آنها با گشودن راه برای تحقق
آزادیهای کارآفرینانه و مهارتهای فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند ،بازارهای آزاد
و تجارت آزاد است ،میتوان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد.
از نظر نئولیبرالیسم ،نقش دولت ،ایجاد و حفظ یک چهارچوب نهادی مناسب برای عملکرد این شیوههاست .مرالالً دولرت بایرد
کیفیت و انسجام پول را تضمین کند .به عالوه ،دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی ،دفراعی ،قرانونی الزم بررای ترامین
حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند .از این گذشته ،اگرر
بازارهایی (در حوزههایی از قبیل زمین ،آب ،آموزش ،مراقبت بهداشتی ،تامین اجتماعی یا آلودگی محیط زیسرت وجرود نداشرته
باشد ،آن وقت ،اگر الزم باشد ،دولت باید آنها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.
بنیانگذار این مکتب اویکن است و روستو ،اشمولدرز ،هایک و ارهارد از نمایندگان معروف این مکتب هسرتند .آنهرا خواسرتار
شرایط آزاد هستند و مکانیسم بازار را تایید میکنند و مخالف مداخلهٔ دولت در اقتصاد هستند و با مالکیت اشتراکی برر زمرین و
ابزار تولید و سوسیالیسم و هدایت اقتصاد مبارزه میکنند .طرفداران این مکتب چون اقتصاد لیبرالیستی خالص را شکست خوردهٔ
نیروهای مزاحم و مختل کننده و مخالف میدانند لذا یک لیبرالیسم نورماتیو و اقتصاد رقابتی تنظیم شده را پیشنهاد میکنند .به
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اعتقاد نئولیبرالیستها ،لیبرالیسم به جای این که به آزادی رقابت بیاندیشد ،آزادی انتزاعی را مورد توجه قرار میدهند یعنی فقط
خود آزادی را هدف قرار میدهد و این عدم حساسیت به انعقاد قراردادهایی بود که به ایجاد کارتل و تراست و کنسررن و سرایر
راههای ایجاد انحصار انجامید و در واقع وقتی آزادی باالترین هدف باشد ایجاد رقابت نمیتواند هدف لیبرالیسم باشد.

-6شیکاگو :خصوصی سازی.
طرفداران لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی که تحت تاثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تراثیر
گذار بود به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشا تمام مشکالت را مداخله دولت در اقتصاد دانسرتند .در راس اینهرا
مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قرار دارد .در حالی که در نظام اقتصادی آمریکا دولت کمتررین نقرش را در مقایسره برا سرایر
کشورهای سرمایه داری داشت و سهم دولت آمریکا در تولید ناخالص ملی از یک درصد هم تجاوز نمیکرد اما فریردمن چنرین
میگوید:
«خواهیم کوشید به این سوال پاسخ دهیم که برای رفع نارساییهای سیستم خودمان که نتایجی مشابه نتایج باال به بار مریآورد
(تحت الشعاع قرار گرفتن منافع عمومی به وسیله منافع افراد) چه میتوانیم بکنیم و چگونه میتوانیم دامنه نفوذ و قدرت دولرت
را محدود کنیم و در عین حال کاری کنیم که دولت در انجام وظایف اصلی خود توانا گردد .یعنی از عهده دفاع از ملت در مقابل
دشمن خارجی برآید و بتواند از هر یک از آحاد مردم در برابر زور و اجبار هر تن دیگر از هموطنرانش حمایرت کنرد و در مروارد
اختالف میان مردم به قضاوت درست بپردازد و به ما یاری دهد تا بتوانیم بر سر قوانینی که میباید از آنها پیروی کنیم به توافق
برسیم».

-7نهاد گرایی :واکنش در برابر مکتب کالسیک و منتقد به اصول عمده آن مکتب
مکتب تاریخی قدیم این مکتب که در طی  30سال یعنی از سال  1840تا  1870رواج داشت واکنشی در برابر مکتب کالسیک
بود و اصول عمده آن را مورد انتقاد قرار داد .بنیان گذاران این مکتب عبارتند از فریدریش لیست ( )1846-1789ویلهرم روشرر
( )1894-1817و هیلد براند (.)1878-1812
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-8اقتصاد اسالمی :تامین عدالت اجتماعی ازطریق آموزه های دینی عدالت اجتماعی هدف واالیی است کره در هریچ کردام از
مکاتبی که گذشت به آن نمی رسیم.
نظام اقتصاد اسالمی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسرالم در زمینره روش تنظریم حیرات اقتصرادی و حرلّ
مشکالت اقتصادی ،در راستای تامین عدالت اجتماعی.

مسثله اقتصاد ،به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی بشری ،مطرح استو و اسالم نیز نگرش خاصی به آن دارد تکیه اصرلی
ٔ
آن بر تولید حداکالری و مصرف بهینه است و با ربا یا سیستم سود دهی غیر منطقی مخالف است

 -9فیزیوکراسی :منشا تولید و ثروت کشاورزی است.
فیزیوکراسی یا فیزیوکراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت میباشد .دوران حیرات ایرن مکترب از
سال  1758همزمان با «تابلوی اقتصادی» دکتر کنه بنیان گذار این مکتب تا سال 1776یعنی در تاریخ انتشار کتاب معرروف و
ارزشمند «ثروت و ملل» آدام اسمیت میباشد.
در واقع حیات این مکتب همزمان با پیشرفت علوم و فنون مکانیک و گسترش افکار ناتورالیستی (یک جهان بینی فلسفی است
که بر اساس آن همه چیز به وسیله طبیعت و طبیعت تنها به وسیله خودش توضیح پذیر است) بوجود آمد.
فیزیوکراتیسم اولین مکتب اقتصادی است که به بیان قواعد علمی اقتصاد پرداخت و بیشترین سهم را در شرکل گیرری اصرول
اولیه نظام اقتصادی سرمایهداری داشت .مبنای این مکتب بر پایه فلسفه دئیسم استوار برود .دئیسرم یرا «مکترب خردا پرسرتی
طبیعی» از ریشه التین دئوس به معنی خداست که در قرن  17و  18پدید آمد و با کلیسا مخالف بود و منکر وحی بود و عقل و
ندای طبیعت را برای سعادتمند شدن انسان کافی میدانست و کال بر طبق نظر این فلسفه خداوند منشا هستی میباشد و دنیا را
خلق نموده و و پس از خلقت هیچ چیز در جریان عالم دخالت نمیکند .در واقع خداوند دخالتی در این دنیا بعد از خلقت نمیکند
مانند ساعت سازی که ساعتی را میسازد اما بعد از آن ساعت خود کار میکند و نیازی به دخالت سازنده اش ندارد .همین طرور
جهان هستی نیز با قواعد طبیعی که خداوند در بدو خلق کردن در آن نهاده به حیات خود بدون نیاز دخالت خدا ادامه میدهد در
واقع تعبیر دئیسم از خداوند معمار باز نشسته است.
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بررسی نظام های اقتصادی حاکی از دخالت دول ت ،عدم دخالت دولت و نظارت دولت است .که با طرح این پرسش دیدگاههای
اقتصادی پرسش شوندگان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ به این سوال سبب خواهد شد تا نسبت بره رویکررد دولرت در ایرن
حوزه و از دید متخصصین بتوان قضاوت نمود.

 -2-5-1سوال دوم
در این سوال از افراد در مورد ارتباط ابزارها و نرم افزارهای تدوین شده در جهان با برنامه ریزی جامع انرژی کشور نظرخرواهی
گردید .سوال مطرح شده چنین بود " .با عنایت به دسترسی به ابزارها و نرم افزارهای تدوین شده در جهان برای برنامه ریرزی
انرژی ،مشکلی برای تدوین و ارائه برنامه جامع انرژی کشور وجود ندارد ".باز هم گزینه موافقم و مخالفم برای آن طرح گردید.
بررسی ها و مطالعات در حوزه برنامه ریزی انرژی نشان داده که عده ای از متخصصین اعتقاد دارند کره برنامره ریرزی انررژی
صرفا به معنی بکارگیری ابزارها و نرم افزارهای موجود جهانی می باشد و اگر بتوان از این نرم افزارها بخوبی بهره گیری نمود،
مشکل اساسی برنامه ریزی انرژی در کشور حل خواهد ش د ولی عده ای دیگر اعتقاد متفاوت و جامع تری نسبت به این قضریه
دارند .این عده از متخصصان معتقدند که برنامه ریزی انرژی مفهومی بسیار فراتر از بکارگیری ابزارها و نررم افزارهرای موجرود
جهانی دارد .آنها معتقدند که جهت بررسی برنامه ریزی انرژی کشور باید عواملی از قبیل:
 -1رویکرد حمایت دولت
 -2ایجاد مرکزی جهت انجام برنامه ریزی انرژی بصورت مستمر
 -3افزایش و ارتقا متخصیص این حوزه
 -4استفاده از نرم افزارها و ابزارهای جهانی
 -5وجود یک پایگاه اطالعاتی و داده مناسب
 -6استفاده از یک مدل مناسب
توجه شود .چرا که نقش هر کدام از عوامل فوق تاثیر بسزایی در آینده برنامه ریزی کشور خواهند داشت .پاسخ بره ایرن سروال
نشان خواهد داد که آیا دولت باید نقش حمایتی در زمینه برنامه ریزی انرژی داشته باشد یا که خیر و یا در ایرن زمینره نظرارت
دولت کافی است .از طرفی با ایجاد مرکزی دائمی جهت انجام برنامه ریزی انرژی در کشور ضمن افزایش و ارتقا کارشناسان و
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خبرگان این حوزه و حضور آنها در یک مکان واحد ،امکان استفاده از نقطه نظرات یکایک آنها فراهم است .ضمن آنکه امکران
ثبت و ضبط داده ها وجود دارد و با این امکان ،دسترسی سریع به داده ها و اطالعات فراهم خواهد بود.
پاسخ به این سوال به این نکته نیز پاسخ خواهد داد که آیا ابزارها و نرم افزارهای جهانی برای برنامه ریزی کشور کافی است یا
اینکه باید از ابزارهای دیگری نیز استفاده نمود .برای این منظور می بایست مشخص نماییم ابزارهای موجرود دنیرا بررای ایرن
منظور در کشور ما کافیست یا اینکه باید ابزارهای بومی و متخص به کشور خود را داشته باشیم .موافقان این سوال رویکرد تک
بعدی تری نسبت به برنامه ریزی انرژی دارند و معتقدند بکارگیری ابزارها و نرم افزارهای موجود جهانی بررای ترامین نیازهرا و
تقاضای کشور به برنامه ریزی انرژی کافی می باشد .این در حالی است که مخالفان این سوال نگاه جامع تری نسبت به برنامه
ریزی انرژی دارند و معتقدند عالوه بر ابزارها و نرم افزارهای موجود جهانی می بایسرت بره مروارد دیگرری همچرون رویکررد
حمایتی دولت ،ایجاد مرکز مستمر و افزایش متخصصین برنامه ریزی انرژی هم مد نظر قرار داد.

 -3-5-1سوال سوم
سوال سوم مقایسه سطح برنامه ریزی انرژی کشور را با نرم افزارهای روز دنیا مقایسه می کند .بدین صورت که " نرم افزارهای
موجود در بازار جهانی از کفایت الزم برای برنامه ریزی انرژی کشور برخوردار نیسرتند .".ایرن سروال نیرز برا جرواب مروافقم و
مخالفم ،نظر خبرگان این حوزه را نسبت به سطح پیشرفت و ارتقا این حوزه نسبت به سایر کشورها و توانرایی اسرتفاده از نررم
افزارهای روز دنیا را در کشور نشان می دهد .در سوال دوم پرسش ما این بود " با عنایت به دسترسی به ابزارها و نرم افزارهای
تدوین شده در جهان برای برنامه ریزی انرژی ،مشکلی برای تدوین و ارائه برنامه جامع انرژی کشور وجود ندارد ".در صرورت
پاسخ موافقم ،انتظار ما این است که خبره پاسخ به موافقم را در این سوال داشته باشد و بالعکس

 -4-5-1سوال چهارم
در سوال چهارم با طرح این پرسش که " با عنایت به منابع انرژی و شرایط خاص جمهوری اسالمی ایران ،تدوین و توسعه مدل
و نرم افزار بومی برنامه ریزی انرژی ضروری است ".در نظر گرفتن شرایط خاص جغرافیایی ایران و استراتژیک بودن موقعیرت
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کشور در منطقه سعی شده با پاسخ موافقم یا مخالفم نسبت بررسی ساخت و تهیه نرم افزار بومی در کشور نظرر سرنجی نمرود.
مدلسازی انرژی را می توان از ابزارهای اساسی و کاربردی برنامه ریزی انرژی ،سیاست گذاری انرژی و مدیریت انرژی دانست.
به طور کلی هدف از مدلسازی ،ساده سازی واقعیتهای بیرونی به منظور تغییر در پارامترهای مدل به گونه ای که بتروان پریش
بینی هایی را در رابطه با آینده سیستمهای بیرونی انجام داد.
افزایش مشکالت زیست محیطی ناشی از رشد مصرف جهانی انرژی ،برنامه ریزی انرژی و بهرره گیرری از ابزارهرای طراحری
سیاست های انرژی و زیست محیطی را از اهمیت زیادی برخوردار کرده است ،تا عالوه بر تعیین مسیر ارزیابی فنی و اقتصادی،
برای طراحی استراتژی ها و سیاست های انرژی به صورت جامع مورد استفاده قرار گیرند .این ابزارها که به مدلهای برنامه ریزی
انرژی معروفند ،با توجه به شرایط زیست محیطی و نحوه استفاده از انرژی در هر منطقه ای متفاوت است.
در حقیقت هدف از مدل سازی ،ساده سازی واقعیتهای بیرونی به منظور تغییر در پارامترهای مدل به گونه ای است کره بتروان
پیش بینی هایی را در رابطه با آینده سیستمهای بیرونی انجام داد .مدلسازی انرژی را می توان از ابزارهای اساسری و کراربردی
برنامه ریزی انرژی ،سیاستگذاری انرژی و مدیریت انرژی دانست .به طور کلی هدف از مدلسازی ،ساده سازی واقعیتهای بیرونی
به منظور تغییر در پارامترهای مدل به گونه ای که بتوان پیش بینی هایی را در رابطه با آینده سیستمهای بیرونی انجرام داد .برا
توجه به پیچیدگی سیستمهای انرژی مدلهای انرژی می بایست ابعاد مختلفی مانند سیاست ،اقتصاد ،اجتماع ،محیط زیست ،آب
و هوا و بسیاری از موارد دیگر را را مورد بررسی قرار دهند به عنوان مالال برای مدلهایی که در سطح ملی مطرح هستند پنج بعد
به صورت تعامالت اجتماع – انرژی ،تعامالت محیط  -انرژی ،تعامالت اقتصاد  -انرژی ،تعامالت مربروط بره عرضره انررژی،
تغییرات فنی معرفی شده است.

لذا با توجه به چهار فصل بودن کشور ایران و موقعیت استراتژیک آن در منطقه ممکن است نیاز متفاوت تری نسربت بره سرایر
کشورها داشته باشد .پاسخ به این سوال اهمیت لزوم نرم افزار بومی را از نگاه خبرگان نشان می دهد.

 -5-5-1سوال پنجم
اما سوال پنجم ،اولین سوال چهار گزینه است با این مضمون " کدام نرم افزار رایج در بازار را برای بکارگیری با هردف برنامره
ریزی انرژی در ایران توصیه می کنید ".عنوان مهمترین و پرکاربردترین نرم افزار در سه گزینه قید شده است و گزینه چهرارم
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آشنایی ندارم می باشد .رویکردها و روش های مدل سازی تقاضای انرژی در سطح کاربردی بسیار متنوع بوده و از مردل هرای
ساده آماری تا مدل های پیچیده تلفیقی را در بر می گیرد .دلیل این امر آن بوده است که با توجه به مشخصات شربکه بررق و
بازار حامل های اولیه انرژی در ایران و همچنین میزان اطالعات موجود از سابقه عملکرد سیستم ،برای مدلسازی سیستم کشور،
کدام نرم افزار مناسب بنظر می رسد و با این نرم افزار بتوان افراد دارای تخصص بیشتر را در این موضوع و بوسریله پرسشرنامه
شناسایی نمود .در واقع افراد دارای تخصص باید بتوانند نرم افزار مناسب را انتخاب نمایند.
عموماً تصمیم گیران بخش انرژی به منظور دستیابی به رهیافتی که بتوانند بوسیله آن بازخوردهای متفاوت سیاست های مرورد
نظر را تحلیل نمایند ،به توسعه مدلهای مختلف ریاضی روی آورده اند .بسترهای مجازی ایجاد شده به مالابه مدلی کامپیوتری از
سیستم انرژی بوده و ابزاری جهت تحلیل های یکپارچه انرژی  -اقتصراد و محریط زیسرت را فرراهم مری آورنرد .از مهمتررین
ابزارهایی که در همین زمینه از آن استفاده می شود نرم افزارهای بکار رفته در این پرسش می باشد،
مدل TIMES
مدل  TIMESاز یکپارچه سازی دو مدل انرژی  MARKALو  EFOMدر سرال  1999توسرط یرک گرروه مطالعراتی IER

تحت حمایت آژانس بین المللی انرژی IEAو گروه  ETSAPبوجود آمده است .این مدل شکلی از مدلسازی ریاضی است کره
هدف آن نمایش ،بهینه سازی و تحلیل سیستم انرژی در مقیاس های محلی ،منطقه ای ،ملی و جهانی است .متدولوژی مرورد
استفاده در آن بهینه سازی پویا و عمومی است .مدل بهینه سازی بیان کننده کلیه فعالیت ها و فناوریهای مربوط به عرضره و
تقاضای انرژی در یک افق زمانی بالغ بر  50-60سال می باشد .در واقع ،اساس این مدل بر حداقل سازی هزینه کرل سیسرتم
انرژی (سیستم عرضه) در یک افق زمانی استوار است.
هدف از توسعه مدل تر کیب مزایای مدل های انرژی مارکال و ایفوم و رفع کمبودهای موجود در این مدل هرا و ایجراد محریط
مدلسازی قابل انطباق با متدولوژی های جدید و توجه به محدودیتهای دیگری مانند شرایط زیست محیطی می باشد .بردین
سبب نام مدل از اول کلمات  The Integrated MARKAL-EFOM Systemاخذ شده است .در حقیقت ،ترایمز جرایگزین
تحول یافتة مارکال بوده و به عنوان نسل جدیدی از مارکال با ساختار مشابه معرفی می شود .با استفاده از قابلیت هرای جدیرد
مدل ،امکان طراحی مدل محلی انرژی تا مدل سازی جهانی آن فراهم شده و توانایی تحلیل های بلنرد مردت در مقولره هرای
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انر ژی ،محیط زیست و اقتصاد به صورت همزمان در مدل ایجاد شده است .تایمز در محیط برنامره ریرزی  GAMSاجررا مری
شود.
مدلسازی قوی فناوری ها در مدل ،سبب تخمین دقیق تر رفتار سیستم انرژی در افق بلند مدت شده و امکان تحلیل کلیه بخش
های مصرف کننده انرژی در مدل وجود دارد .از خروجیهای اصلی مدل ،تخمین مصرف انرژی برای مصرف کننردگان نهرایی
است .این مدل با استفاده از اطالعات تخمینی انباره لوازم مصرف کننده انرژی و تعیین مشخصات فناوریهای آتری در عرضره
انرژی ،حجم مصرف انرژی را تخمین می زند .این اطالعات توسط کاربر به مدل داده شده و با حداقل کردن هزینه کل سیستم
انرژی -اقتصاد ،مصرف انرژی برآورد می شود .در فرآیند کمینه سازی ،نحوه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری ،توسعه منابع و
مبادله منطقه ای انرژی مد نظر قرار گرفته است .بنابراین با دریافت اطالعات و حداقل کردن هزینه کل ،حجم عرضه خردمات
انرژی نیز مشخص می شود .به عنوان مالال در صورتی که هزینه روشنایی کاهش یا تولید ناخالص داخلی افزایش یابرد ،حجرم
انرژی مصرفی در بخش روشنایی افزایش می یابد .در این حالت تجهیزات روشنایی ،مصرف انرژی باالتری داشته و یا کرارایی
آنها بیشتر می گردد .انتخاب نوع فناوری روشنایی بستگی بره خصوصریات فنراوریهرای جرایگزین ،وضرعیت منرابع انررژی و
معیارهای زیست محیطی دارد.
مدل MESSAGE
سیبرگتز و همکاران در سال  ،1999تغییر درونزای تکنولوژی در مدلهای سیستم انرژی را مورد بررسی قرار داده اند .این گزارش
که گزارش مشترکی از انستیتوی  PSIو موسسه  IIASAمیباشد نتایج و یافته های حاصل از یادگیری درونزای تکنولوژی کره
قبالً به صورت مجزا در پروژه ای گزارش شده بودند را ترکیب می کند .این آزمایشها برا اسرتفاده از سره مردل MARKAL
 ERIS ،و  MESSAGEصورت گرفته برود .مسرنر و اشرتراخنه ولسرر در سرال  ،2000برا اسرتفاده از مردلMESSAGE-

MACROیک مدل عرضه انرژی را با یک ماژول اقتصادکالن مرتبط ساخته و به حل آن پرداخته اند .سیستم انررژی مرجرع
برای مدل  MESSAGEشامل حامل های زغالسنگ ،نفت ،گاز ،هسته ای و منابع مختلف انررژی تجدیدپرذیر اسرت .انررژی
نهایی به صورت سوختهای مایع ،جامد و گاز ،برق و حرارت است و متانول و هیردروژن میتواننرد بره عنروان جرایگزینی بررای
حاملهای انرژی موجود به کار روند .نتایج  MESSAGEشامل عرضره انررژی و سراختارهای بهرره بررداری بهینره ،پروفایرل
استخراج منابع ،هزینه نهایی و مقادیر مبادالت بین المللی انرژی ،نیازهای سرمایه گذاری در بخش انرژی و انتشار آالینرده هرا
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است و تابع تولید  MACROشامل دو بخش تقاضای انرژی الکتریکی و غیر الکتریکری و یرک ترابع درجره دو اسرت .یرک
استراتژی بهینه بلندمدت عرضه انرژی بر اساس حداقل سازی هزینه کل سیستم در سوریه توسط هاینون و همکاران با استفاده
از مدل  MESSAGEدر سال  2010توسعه داده شده است .سیستم انرژی ملی به صورت یرک شربکه عرضره (مردل جریران
فیزیکی) شامل سطوح انرژی نهایی ،ثانویه و اولیه و منابع انرژی بومی (نفت ،گاز ،اورانیوم ،معادن زغالسنگ و  )...ساخته شرده
است و ارتباط بین سطوح انرژی از طریق تکنولوژیهای تبدیل برقرار شده است]11[.
مدل LEAP
سیستم برنامه ریزی بلند مدت جایگزین های انرژی در سال  1980توسط پاول راسکین از گروه تحقیقات پژوهشکده LEAP

است .نسخه اولیه جهت تحلیل یکپارچه انرژی – محیط زیست سیستم های انرژی زیست محیطری اسرتکهلم ) (SEIابرزاری
مناسب جهت ارزیابی یکپارچه سیاستهای انرژی ،تدوین توسعه داده شد .مدلساز LEAPو سیاستگذاری بخش انرژی و ارزیابی
انتشار گازهای گلخانه ای می باشد .این نرم افزار بر اساس رویکرد سناریویی ،به ارزیابی اثرات توسعه بخش انررژی برر انتشرار
گازهای گلخانه ای می پردازد و اطالعات جامعی در خصوص تحلیل هزینه های کاهش انتشار را در اختیار کاربران قرار می دهد
.با استفاده از فاکتورهایی نظیر تغییر و بهبود تکنولوژی ،محدودسازی فعالیت های انرژی در LEAPزیر بخش های اقتصادی و
اهداف کاهش انتشار ،محاسبات را انجام می دهد .ابتدا میزان تقاضا با استفاده از تحوالت جمعیتی و پارامترهای اقتصراد کرالن
تعیین می شود و پس از آن پیکربندی سمت عرضه شبیه سازی می گردد .در ضمن این محاسبات ،اثرات محیط زیستی و نیز
تحلیلهای هزینه-فایده توسط  LEAPارائه می گردند]10[.
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فناوریهای انرژی زیست توده در ویتنام با اسرتفاده از مردل  LEAPدر سرال 2003
توسط کومار و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است .در ایرن پرژوهش ،میرزان انتشرار گازهرای گلخانهرای ناشری از برخری
فناوریهای تولید انرژی زیست توده برآورد شده است .از مدل  LEAPسناریوهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اند .شرین و
همکاران در سال  ،2005اثرات تولید برق از گاز مستخرج از محل دفن زباله ها بر بازار برق ،هزینه تولید برق و میرزان انتشرار
گازهای گلخانه ای در کره با استفاده پایگاه داده زیست محیطی و فناوری در مدل  LEAPمورد بررسی قرار داده اند .وینکلر و
همکاران در سال  ،2006به بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی 11سناریو و سیاست انرژی در بخرش عرضره و
تقاضا به منظور توسعه پایدار شهر کیپ تاون در آفریقا پرداخته اند .این پژوهش در بخش عرضه به بررسری سرناریوی توسرعه
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انرژیهای تجدیدپذیر (منابع بادی( به عنوان منابع عرضه پرداخته است .تاکاسی و سروزوکی در سرال  ،2009وضرعیت فعلری و
روندهای آتی عرضه و تقاضای انرژی در ژاپن را مورد بررسی قرار داده اند .در این تحقیق ،سیاست فعلری انررژی در ژاپرن برر
اساس اهداف تغییرات جوی ،توسعه و به کارگیری انرژیهای تجدیدپذیر ،آزادسازی بازارهای انرژی و تکامل بخش انرژی هسته
ای مورد بحث قرار گرفته است .به عالوه به تشریح ساختار مدل  LEAPدر ژاپن و شبیه سازی سناریوهای مختلف با تثکید بر
توسعه انرژی هسته ای و کاهش نشر گازهای گلخانه ای پرداخته شده است .یوفی و همکاران در سال  ،2010مدل پیش بینی
بلندمدت عرضه و تقاضای انرژی در تایوان را با استفاده از مدل  LEAPتوسعه داده اند .در این پژوهش روند گذشته و وضعیت
کنونی عرضه و تقاضای انرژی در تایوان به عنوان پیش نیازی برای تشریح و کاربرد مدل  LEAPاین کشور مورد بررسی قرار
گرفته است .مدل  LEAPبرای مقایسه الگوهای آینده عرضه و تقاضای انرژی و همچنین انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به
سناریوها و سیاستهای مختلف بخش انرژی مورد استفاده قرار گرفته است .در همین سرال ،ونرگ و همکراران رونردهای اخیرر
توسعه در تولید انرژی ،مصرف انرژی و برنامه ریزی استراتژیک انرژی و سیاستهای چین تا  2030را مورد بررسی قرار داده و با
استفاده از نرمافزار  LEAPآثار اجرای سیاستهای محیطی و سیاستهای انرژی جدید را مورد بررسی قرار داده اند .این پرژوهش
بخشی از پروژه امنیت انرژی آسیا است .داگر و رابل در سال  ،2011با استفاده از نررم افرزار  LEAPبره مدلسرازی مسریرهای
ممکن برای آینده صنعت برق لبنان و ارزیابی آنها پرداخته اند .سناریوی مرجع ،وضعیت موجرود در لبنران را مرنعکس کررده و
محتمل ترین وضعیت تکامل این صنعت در لبنان را در شرایط عدم تغییرات آب و هوایی و عدم تغییرات در سیاسرتهای فعلری،
شبیه سازی می کند .در همین سال ،کومار و همکاران یک مدل  LEAPبررای ایالرت آلبرترا توسرعه داده انرد کره متشرکل از
ماژولهای عرضه ،تقاضا ،فرآیند تبدیل و ماژول زیست محیطی است .هدف اصلی این پژوهش تخصیص منابع آب رودخانه هرا
به بخشهای مختلف عرضه و تقاضا در آلبرتا می باشد]11[.

 -6-5-1سوال ششم
سوال بعدی ،سوال ششم که پاسخ آن موافقم یا مخالفم می باشد .چنین است " برنامره ریرزی انررژی یرک جریران پویاسرت
بنابراین با ایجاد یک مرکز دائمی می بایست به طور مستمر نیاز سیاستگذاران و مدیران ارشد بخش انرژی را پاسخ داد ".هدف
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از طرح این سوال تغییرات شرایط کشور و کاهش سوختهای فسیلی و ذخایر آن و افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می
باشد.
در سالهای اخیر نقش انرژی در فعالیتهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جوامع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است .با
توجه به وجود منابع زیرزمینی فراوان در ایران و همچنین موقعیت جغرافیایی خاص کشور ،انرژی را می توان به عنروان مزیرت
نسبی و موتور توسعه کشور قلمداد نمود .اطمینان یافتن از برخورداری از عرضه مطمئن و پایدار انرژی و همچنین بازار تقاضای
همراه با کشش و رشد مناسب از دغدغه های اصلی هر کشور برای توسعه همه جانبه خود است .این امر بدون برنامره ریرزی و
مدیریت انرژی در سطوح مختلف شهرداری های محلی ،دولت های ملی و همچنین سطح بین المللی امکان پذیر نیست.

ایران با در اختیار داشتن ذخایر نفتی و ذخایر گاز طبیعی ،یکی از کشور های موثر در زمینه انرژی در دنیا محسوب می شود .برا
این حال افزایش رو به رشد تقاضا برای انرژی و نگرانی در زمینه تامین بموقع و مناسب انرژی در صنایع و دیگر بخرش هرای
جامعه ،نگرانی هایی را برای مدیران و برنامه ریزان فراهم کرده است .عالوه بر موارد ذکر شده ،افزایش آالینده ها و مشکالت
زیست محیطی به خصوص در شهر های بزرگ و صنعتی ،ضرورت بکارگیری انرژی های نو را در کشور بیش از پریش آشرکار
می کند.
موضوع برنامه ریزی انرژی با وجود فشارهای زیست محیطی و مسائل اقتصادی به عنوان یک مسراله ضرروری بررای جامعره
مطرح شده و متخصصان به دنبال ارائه یک متدلوژی برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی می باشند .از ایرن
رو به دنبال مرکزی مستمر برای بررسی ،نگهداری و تجزیه و تحلیل داده می باشند که با توجه به موارد مطرح شده آیا نیاز بره
تاسیس یک سازمان و مرکز جهت بررسی ،تجزیه و تحلیل و نهایتاً تصمیم گیری در زمینه برنامه ریزی انرژی می باشد یا کره
خیر؟

 -7-5-1سوال هفتم
سوال هفتم " اصوال با توجه به تجربیات کسب شده و واقعیت های جاری ،تخصیص منابع برای تدوین نرم افزار برومی برنامره
ریزی انرژی توصیه نمی شود ".در سوال چهارم مطرح نمودیم که " با عنایت به منابع انرژی و شرایط خاص جمهوری اسالمی
ایران ،تدوین و توسعه مدل و نرم افزار بومی برنامه ریزی انرژی ضروری است ".در نظر گرفتن شرایط خاص جغرافیایی ایران و
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استراتژیک بودن موقعیت کشور در منطقه سعی شده با پاسخ موافقم یا مخالفم نسبت بررسی ساخت و تهیه نرم افزار برومی در
ک شور نظر سنجی نمود .پاسخ موافقم به سوال چهارم ،سوال را به ذهن می رساند که آیا باید تخصیص منابع صورت پرذیرد یرا
خیر ،در واقع نیاز به بستر سازی مالی جهت تامین مالی بومی سازی نرم افزارای رایج می باشد ،که در این سوال سعی در تهیره
پاسخ مناسب برای این مسئله است.
در حقیقت هدف از مدل سازی ،ساده سازی واقعیت های بیرونی به منظور تغییر در پارامترهای مدل به گونه ای است که بتوان
پیش بینی هایی را در رابطه با آینده سیستم های بیرونی انجام داد.
مدلسازی انرژی را می توان از ابزارهای اساسی و کاربردی برنامه ریزی انرژی ،سیاست گذاری انرژی و مدیریت انرژی دانست.
با توجه به پیچیدگی سیستمهای انرژی مدل های انرژی می بایست ابعاد مختلفی مانند سیاست ،اقتصاد ،اجتماع ،محیط زیست،
آب و هوا و بسیاری از موارد دیگر را را مورد بررسی قرار دهند به عنوان مالال برای مدل هایی که در سطح ملی مطرح هسرتند
پنج بعد به صورت تعامالت اجتماع – انرژی ،تعامالت محیط -انرژی ،تعامالت اقتصاد -انررژی ،تعرامالت مربروط بره عرضره
انرژی ،تغییرات فنی معرفی شده است.
مدل ها معموال برای پاسخ گویی به پرسش های خاص توسعه می یابند و بنابراین تنها برای اهداف خاصری کره بردان منظرور
طراحی شده اند ،من اسب هستند .استفاده نادرست از یک مدل ممکن است تحلیل ها و تفسیرهای نادرست را در پی داشته باشد
که نمی توان آن را به عملکرد ضعیف مدل نسبت داد ،بلکه مسئولیت آن متوجه کاربران مدل است .به صورت خالصه مدلهای
انرژی اغلب با هدف پیش بینی ،آینده پژوهی ،پس نگری ،تحلیل عرضه و تقاضا ،تحلیل اثر و یا ارزیابی سیاست ها طراحی می
شوند.
به طور کلی هر کدام از مدلهای انرژی به منظور انجام فرآیند برنامه ریزی و معموال با هدف خاصی توسعه مری یابنرد .بردیهی
است در فرایند توسعه مدلهای انرژی اهداف ،محدودیتها ،مفروضات و همچنین تکنیکهای حل متفاوتی استفاده می شود .تفاوت
اصلی مدلهای انرژی در اصول اقتصادی ،سطح تجمیع متغیرهای تصمیم ،افق برنامه ریزی و محدوده جغرافیایی تحت پوشرش
مدلها می باشد .تمامی مدلهای انرژی بر اساس اصول و تئوری های مختلفی توسعه داده شده اند.
از آنجایی که این مدل ها به طور قابل توج هی گسترش یافته و از تنوع زیادی برخوردارند ،این سؤال مطرح می شود که بررای
یک هدف یا موضوع خاص کدامیک از این مدل ها مناسب تر است؟ طبقه بندی این مدل ها می تواند وجوه تمایز و تشابه آنها
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را روشن سازد و بدین ترتیب ،گزینش مدل های انرژی مناسب را تسهیل نماید .تاکنون طبقه بندی های متعددی در این زمینه
صورت گرفته است ،ولی هیچ یک از آنها را نمی توان به عنوان بهترین طبقه بندی معرفی کرد .چرا که هر منطقه ای با توجره
به شرایط خاص اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی نیازمند یک مدل مخصوص به خود می باشد .لذا با طرح ایرن پرسرش خواسرتار
اطالع از نظر خبرگان جهت داشتن نرم افزار بومی می باشیم.

 -8-5-1سوال هشتم
سوال هشتم چنین پرسش شده " وجود نیروی جوان و خالق تحصیل کرده در کشور و متخصصین دانشگاهی موجب می شود
سرمایه گذاری در حوزه برنامه ریزی انرژی عالوه بر تامین نیاز کشور بتواند بخشی از نیازهای کشورهای منطقه را نیرز ترامین
نماید ".منابع انسانی ،پایه اصلی ثروت و در واقع چگونگی روند توسعه اقتصادی ،اجتماعی هر کشور را تعیین می کند .از این رو
بهره بردای صحیح و بهینه از منابع انسانی می تواند از اهداف راهبردی توسعه پایدار تلقی شود .مشارکت همه جانبره نخبگران،
ت الش برای خلق ثروت ،تعالی سیستمی بر مبنای رقابت و رفاقت ،همکاری گروهی برمبنای استراتژی مشترک و بومی کرردن
علم (نقش فعال و مفید در فرآیندهای روزمره زندگی مردم) در بازار کار مناسب از جمله سیاستهای کالن برای برنامره ریرزی
انرژی است .این سیاستها معموالً از طریق افزایش تقاضای کل اقتصاد برای کاالها و خردمات ،سرطح تولیرد و بره دنبرال آن
اشتغال را افزایش میدهند .سیاستهای پولی ،مالی ،تجاری و ارزی به عنوان سیاستهای اصلی آن قلمداد میشوند .افزون برر
این ،توسعه علم و فناوری در قالب ارتقای سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه نیز به افزایش تولید و اشتغال منجر میشوند.
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک تولیدکننده عمده انرژی که در عین حال برای توسعه صنایع خود بره سررمایه و فنراوری
بینالمللی نیاز دارد ،می تواند با بکار گیری نیروهای جوان و تحصیل کرده شرایط رشد کشور در منطقه را بیش از پیش فرراهم
آورد و انرژی یکی از مولفههای تاثیرگذار در تولید ثروت و قدرت در جهان کنونی محسوب میشود .اقتصاد جهرانی برا تمرامی
پیچیدگیهای خود اعم از جهانی شدن ،وابستگی متقابل ،تاکید بر رقابت بیوقفه ،استفاده از مزیتهای نسبی و غیره ،همچنان
وابسته به انرژی و تامین امنیت آن است؛ زیرا انرژی نقطة حرکت و سنگ بنای توسعه اقتصراد جهرانی اسرت .از سروی دیگرر
انرژی ،خود یکی از ارکان قدرت محسوب میشود چون در جهان امروز ،توسعه (که خود وابسته به انرژی است) ،میتواند تولیرد
قدرت نماید .بر این اساس انرژی کاالیی استراتژیک است که تامین و امنیت آن نقشی کانونی در امنیرت برینالملرل و اقتصراد
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جهانی دارد .با توجه به تحوالت اقتصاد جهانی ،رقابت شدید کشورهای تازه صنعتی شدة آسیا با سایر قدرتهای اقتصادی جهان
و نیاز روزافزون مجموع این کشورها به انرژی و تامین امنیت آن ،به نظر نمیرسد در دو دهة آینده نقش نفت و گاز در اقتصراد
جهانی کاسته شود .در چنین روندی کشورهای برخوردار از ذخایر عمده انرژی اهمیتی استراتژیک در سیاست بینالملل مییابند
و با تدبیر و بهرهگیری از فرصتها میتوانند جایگاه و موقعیت خود را ارتقا بخشند.
موقعیت استراتژیک کشور و پیشرفته بودن کشور در منطقه با وجود نیروهای جوان تحصیل کرده این موقعیرت را بررای کشرور
مهیا می نماید که بتواند مدیریت این کار را در منطقه بر عهده بگیرد و به عنوان قطب سرمایه گذاری در منطقه معرفی گرردد.
در سالهای اخیر با افزایش ورود جوانان تحصیل کرده و جویای کار به بازار کار مواجه بوده ایم .دو شرط جوانی و تحصیل کرده
بودن این افراد ،خبرگان صنعت را به سمت مهیا کردن موقعیتی برای به کار گیری این قشر فراهم می نماید .لذا با توجه به برا
طرح این سوال و با پاسخ موافق و یا مخالف نظر خبرگان این حوزه را جویا شدیم.

 -9-5-1سوال نهم
سوال نهم " گسترش مبادالت منطقه ای انرژی ،بدون شکل دهی و بهره برداری از ظرفیت مرکز برنامه ریزی انررژی موجرب
اتخاذ سیاست های غیر بهینه و از دست رفتن فرصت های مطلوب ملی خواهد شد ".در این فضای جهانی ،ایران از دو نظر در
کانون توجه و مرکز تعامالت بینالمللی است .اول موقعیت ژئوپلیتیک کشور و دوم نقش حیاتی ایران در امنیت جهرانی انررژی.
در واقع میتوان در این چهارچوب ادعا نمود که انرژی حلقه پیوند ما با جهان خارج است و از این حیث سیاست انرژی ایرران و
توسعه ملی کشور بصورت متقابل بایکدیگر تعامل داشت و پیوندی عمیق پیدا میکنند .در همین راستا سند چشم انرداز بیسرت
سالة جمهوری اسالمی ایران ،جهتگیری کالن کشور در آینده را در مسیر توسعة برونگرا و مبتنی بر تعامل سازنده برا جهران
معین نموده است .این به معنای ضرورت مشارکت و تعامل ایران در امور جهانی با انگیرزة اسرتفاده از امکانرات خرارجی بررای
توسعه ،رفع موانع و تهدیدات بینالمللی و از همه مهمتر تصویرسازی ایران بهعنوان فرصت بینالمللی است .در این میان انرژی
و امنیت آن میتواند به یکی از مهمترین محملهای پیوند ایران با قدرتها و کشورهای در حال توسعه به ویژه در آسیا و اروپرا
تبدیل شود و کمک بسیار موثری به تحقق الزامات سند چشم انداز و توسعه کشور نماید .دقت در این نکته ضروری اسرت کره
برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای مهم ،افزون بر منافع اقتصادی ،منافع امنیتی قابل توجهی نیز برای ایرران در برر خواهرد
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داشت ،زیرا این کشورها را در تامین کاالیی استراتژیک به میزانی وابسته به ایران میسازد .همین جایگاه مهم و حساس اسرت
که توسعة برنامه ریزی انژی را به کانون توسعة ملی تبدیل میکند .به این ترتیب میتوان گفت که موضوع انرژی و چگرونگی
توسعه آن برای جمهوری اسالمی ایران هم به عنوان یک ابزار قدرت و هم به عنوان یک هدف سیاست خارجی مطرح میباشد.
هدف از طرح این سوال اخذ نظرات خبرگان جهت ایجاد مرکزی به عنوان مرکز برنامه ریزی انرژی در سطح منطقه می باشرد
که با اولویت سنجی و تعیین شاخص های مناسب از اتالف انرژی جلوگیری خواهد شرد .پاسرخ دهنردگان برا پاسرخ موافرق و
مخالفم ما را در جریان این امر قرار خواهند داد.

 -10-5-1سوال دهم
در سوال دهم " با توجه به هزینه هائی که برای تدوین و توسعه یک مدل بومی (مدلسازی و تهیره نررم افرزار) برنامره ریرزی
انرژی باید صرف کرد ،خرید یکی از نرم افزارهای رایج و بهره برداری از آن دارای صرفه اقتصادی بیشتری است ".اشاره شرده
است .در سوال چهارم با طرح این پرسش که " با عنایت به منابع انرژی و شرایط خراص جمهروری اسرالمی ایرران ،تردوین و
توسعه مدل و نرم افزار بومی برنامه ریزی انرژی ضروری است ".به نوعی نظر مخاطب را در این زمینه جویا شرده ایرم امرا در
اینجا با طرح مجدد این سوال به دنبال نظر خبره در ارتباط با صرفه اقتصادی خرید و تهیه نرم افزار در صورت توافق برر تهیره
نرم افزار می باشیم که با پاسخ موفقم و مخالفم نتیجه آن مشخص خواهد شد.

 -11-5-1سوال يازدهم
سوال یازدهم از جمله سواالت چهار جوابی است که بیان می دارد که " مهم ترین مانع برنامه ریزی جامع انرژی در کشور را در
کدام گزینه ارزیابی می کنید ".پاسخ به این سوال چهار گزینه و انتخاب یکی از موارد اهمیت موانع را برای مرا روشرن خواهرد
نمود .دیدگاه های مختلفی در این زمینه وجود دارد و هر کدام از این دیدگاه ها در این چهار گزینه دیده شده است.
گزینه اول :دو دس تگاه اجرائی مجزا در حوزه انرژی؛ همانطور که می دانیم وزارت نفت و وزارت نیرو عهده دار تامین انررژی در
کشور هستند و تفاوت در ساختار اجرایی و استراتژی های این دو سازمان باعث فاصله و اخرتالف زیراد در عملکررد و تصرمیم
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گیری برای برنامه ریزی انرژی کشور است .این عدم هماهنگی و عدم انسجام کامل باعرث شرده نتروان بره صرورت بهینره از
تخصص های هر دو دستگاه استفاده نمود و برنامه ریزی الزم برای ایجاد مرکزی مستمر برای برنامه ریزی انرژی بهره برد.
گزینه دوم :فقدان اطالعات کافی؛ امروزه بخش مهمی از کسب و کار سازمان ها وابسته به سیاست های مدیریت و نگهرداری
دارایی ها می باشد .مهمترین و با اهمیت ترین دارایی هر سازمان ،اطالعات آن سازمان می باشد .بنابراین حفظ و نگهرداری از
اطالعات و امنیت آن از اهمیت باالیی برخوردار است .یکی از اقدامات مهم در این راستا ،پیشرگیری از فقردان اطالعرات مری
باشد .برنامه ریزی های ضعیف در رابطه با مدیریت منابع انسانی ،پردازش اطالعات و عدم وجود پایگراه داده از جملره عوامرل
اجتماعی و اقتصادی برنامه ریزی انرژی می باشد که به علت کم رنگ بودن این فعالیت ها بخاطر یک سری از محدودیت ها
و یا اطالعات نداشتن کافی است.
گزینه سوم :عدم نیاز حقیقی سیاستگذاران و مدیران ارشد بخش انرژی؛ با توجه به منابع اقتصادی کشور از جمله وجود معادن و
ذخائر نفت و گاز سیاست گذاران کشور تالشی در هدف مند کردن عرضه و تقاضای انرژی و به دنبال آن برنامه ریزی مسرتمر
ندارند .لذا هیچ گونه سیاست گذاری در این بخش انجام نمی پذیرد.
گزینه چهارم :عدم تخصیص منابع مالی کافی؛ برخی از متخصصان این حوزه معتقدند که تخصیص بودجه ناکافی برای برنامره
ریزی انرژی باعث عدم پیشرفت این حوزه شده است.
 -12-5-1سوال دوازدهم
این سوال نیز چهار گزینه ای می باشد بیان می دارد که " به نظر شما بهترین گزینه برای تردوین برنامره جرامع انررژی کردام
است" این سوال نیز همانند سوال قبلی ما را به یافتن راه بهتری در جهت تدوین برنامه جامع انرژی هدایت می کند .برا چهرار
گزینه زیر نظر خبرگان را جویا شدیم:
گزینه اول :اتکا به ظرفیتهای داخلی؛ دیدگاه برخی متخصصین چنین است که با توجه بره ظرفیتهرای داخلری از جملره وجرود
نیروی جوان ،موقعیت جغرافیایی کشور و استراتژیک بودن آن در منطقه نیازی به بهره گیری از ابزار و نررم افزارهرای خرارجی
نیست و با اتکا به نیروهای داخلی می توانیم برنامه جامع انرژی را تدوین نماییم.
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گزینه دوم :تمرکز بر ظرفیتهای د اخل کشور و برخورداری از مشورت شرکتهای معتبر در دنیا؛ گروهی دیگر از صاحب نظران بر
این عقیده اند که درست است که زیر ساخت های تدوین برنامه ریزی انرژی در کشور فراهم است اما می بایست با بهره گیری
و مشاوره با کشورهای مطرح در این زمینه برنامه ای تدوین نماییم که بتوانیم کشورهای منطقه را نیز در این برنامه جای دهیم.
گزینه سوم :ایجاد یک مرکز مشترک برای برنامه ریزی انرژی با شرکتهای توانمند جهانی است؛ دیدگاه دیگرر ایجراد مرکرزی
مشترک با شرکتهای توانمند است که با توجه به بهره مندی آنها به نرم افزارها و ابزارهای روز دنیا می توان مرکرزی را ایجراد
که ضمن دسترسی سریع و آسان به آن امکانات از دیدگاههای جدید و بروز آنها در جهت ارتقا برنامه انرژی کشور بهره برد.
گزینه چهارم :برون سپاری تدوین برنامه جامع بخش انرژی به یرک مشراور خرارجی؛ طرفرداران ایرن دیردگاه معتقدنرد بررای
جلوگیری از هرگونه اع مال نظر جانبدارانه و داشتن دید کلی نسبت به موضوع برنامه ریزی انرژی بهتر است با برون سپاری این
بخش به دست یک مشاور خارجی ضمن ایجاد مرکز برنامه ریزی انرژی از تجربه مشاور خارجی در بهبود عملکرد برنامه ریزی
انرژی بهره برد.
سواالت مطرح شده در قالب پرسشنامه ای در اختیار صاحب نظران این قرار گرفرت .پرسشرنامه برین 100ترن از کارشناسران،
مدیران ،خبرگان صنعت برق و صاحب نظران صنعت نفت و گاز توزیع گردید .که در نمودار ( )1-1چگونگی توزیع آن مشخص
است.
.

خبرگان برنامه ريزي انرژي
معاونت فناوری ریاست جمهوری

%11

مدیران صنعت برق
کارشناسان

%33

اعضای هیئت علمی
صاحب نظران حوزه نفت و گاز

%28

%17
%11

نمودار ( )1-1خبرگان برنامه ريزي انرژي
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 93پرسشنامه تکمیل شده عودت گردید .پرسشنامه ها وارد نرم افزار شدند و مرورد تحلیرل قررار گرفرت .پرس از جمرعآوری و
بررسی سواالت همانگونه که در نمودار ( )2-1نمایش داده شده رتبه بندی سواالت پرسشنامه را بر اساس نظرات خبرگان نشان
از پاسخ دهی به سواالت بررسی کردیم .در بررسی پاسخها مشاهده گردید که سوال ( 3نرم افزارهای موجود در بازار جهرانی از
کفایت الزم برای برنامه ریزی انرژی کشور برخوردار نیستند ).با کسب  14پرسشنامه بدون پاسخ ،باالترین رتبه و سروال ( 1برا
شکل گیری بازارهای رقابتی و اصالح محیط کسب و کار ،نیازی به برنامه ریزی انرژی از سوی دولت و وزارت نیرو نیست ).برا
 2پرسشنامه بدون پاسخ ،کمترین رتبه را به خود اختصاص دادند که این نشان از اهمیت تغییر سراختار و رونرد اجرایری قروانین
فعلی حاکم در بازار انرژی دارد ،که نشان دهنده نیاز امروز انرژی به تغییر ساختارها و قوانین حاکم است.

بدون پاسخ
14
11

11
8
6

5

3

2

1

2

3

4

5

6

4

7

4

8

3

9

10

11

4

12

نمودار ( )2-1رتبهبندي سواالت پرسشنامه از نظر پاسخ دهي

 6-1تجزيه و تحليل نتايج و آزمون فروض
در این بخش نتایج مربوط به پرسشنامه در دو سطح بررسی شده است .در سطح اول ،تحلیل نتایج و آزمون فروض برای کلیره
صاحبنظران و در سطح دوم تحلیل نتایج و آزمون فروض برای صاحبنظران مسلط به نرم افزارهای برنامه ریزی انرژی ( با فیلتر
شدن سوال پنجم ) صورت پذیرفته است .نتایج بصورت ذیل بوده است.
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 -1-6-1تحليل نتايج و آزمون فروض (کليه صاحبنظران منتخب)
جهت بررسی ضرورت برنامه ریزی انرژی در کشور ،از پرسشنامه استفاده و بررسی میدانی صورت پذیرفته اسرت .جامعره مرورد
مطال عه متخصصین حوزه برنامه ریزی بوده اند که بدلیل محدودیت استفاده از نظرات تمامی جامعه از نمونه استفاده شده اسرت.
در اولین گام در مطالعات میدانی ،می بایست اعتبار پاسخ های پرسش شوندگان را مورد آزمون قرار داد .جهرت بررسری اعتبرار
پاسخهای بدست آمده از پرسشنامه از آزمون اعتبار استفاده شده است .جهت این امر از آماره آلفای کرونباخ استفاده شده اسرت.
معموال اگر آلفای کرومباخ بیشتر از  0/7باشد ،پاسخها معتبر می باشند و به پاسخها میتوان استناد نمود .در مطالعه فوق ،آلفای
مورد نظر  0/79بدست آمده است که نشان می دهد پاسخ ها معتبر میباشند و از پاسخ ها مری تروان بررای تجزیره و تحلیرل
استفاده نمود.
اولین پرسش ،بدین صورت بوده که"با شکل گیری بازارهای رقابتی و اصالح محیط کسب و کار ،نیازی به برنامه ریزی انرژی
از سوی دولت و وزارت نیرو نیست ".نتایج در جدول ( ، )3-1بررسی شده است 88 .درصد پرسش شوندگان مخالف و  11درصد
موافق بوده اند .آماره کای مربع سوال فوق  53بدست آمده که در سطح اطمینان باالی  99درصرد معنری دار بروده کره نشران
میدهد اختالف فوقاز نظر آماری مورد تثیید بوده و نتیجه فوق  ،قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری را دارد.
جدول ( )3-1با شكل گي ري بازارهاي رقابتي و اصالح محيط کسب و کار ،نيازي به برنامه ريزي انرژي از سوي دولت و وزارت نيرو نيست.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

11

مخالف

88

ميانگين

0/11

مد

0

انحراف

2

معيار
0/31

*



53/5

درجه
p-value

آزادي
0/00

1

دومین پرسش ،بدین صورت بوده که"با عنایت به دسترسی به ابزارها و نرم افزارهای تدوین شده در جهان برای برنامره ریرزی
انرژی ،مشکلی برای تدوین و ارائه برنامه جامع انرژی کشور وجود دارد ".نتایج در جدول ( ، )4-1بررسی شده است 68 .درصد
پرسش شوندگان مخالف و  32درصد موافق بوده اند .میانگین نیز  0/3بوده که نزدیک به پاسخ مخالف است .آماره کای مربرع
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سوال فوق 11/5بدست آمده که در سطح اطمینان  95درصد بدلیل بزرگتر بودن از سطح بحرانی  ،3/84معنی دار بوده که نشان
می دهد اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید می باشد و به عبارتی پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که مشکل برای تدوین و ارائره
برنامه جامع انرژی کشور وجود دارد.
نتیجه نهایی دو سوال اول آن بوده که نیاز است دولت و وزارت نیرو در امر برنامه ریزی انرژی مداخله نمایند و نیز با توجره بره
وجود برنامه ها و ابزارها ،همچنان مشکالتی در این بخش وجود دارد.

جدول ( )4-1ب ا عنايت به دسترسي به ابزارها و نرم افزارهاي تدوين شده در جهان براي برنامه ريزي انرژي ،مشكلي براي تدوين و ارائه برنامه
جامع انرژي کشور وجود دارد.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

32

مخالف

68

ميانگين

0/31

مد

0

انحراف

2

معيار
0/46

*



11/5

درجه
p-value

آزادي
0/00

1

سومین پرسش ،بدین صورت بوده که"نرم افزارهای موجود در بازار جهانی از کفایرت الزم بررای برنامره ریرزی انررژی کشرور
برخوردار نیستند ".نتایج در جدول ( ، )5-1بررسی شده است 61 .درصد پرسش شوندگان مخالف و  39درصد موافق بوده انرد.
میانگین نیز  0/38و انحراف معیار  0/49بوده است .آماره کای مربع سوال فوق  3/75و با سطح احتمرال براالی  0/05بدسرت
آمده است که در سطح اطمینان  95درصد ،بی معنی بوده است .به عبارتی اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید نمری باشرد و
قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری را ندارد .به عبارت ی پاسخ دهندگان اعتقاد غالبی ندارند که آیا نرم افزارهرای موجرود کفایرت
الزم را دارد یا خیر؛ به بیانی دیگر ،پاسخ های موافق و مخالف برابر می باشد و نمی توان بیشتر برودن مخالفران را بره جامعره
تعمیم داد.
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جدول ( )5-1نرم افزارهاي موجود در بازار جهاني از کفايت الزم براي برنامه ريزي انرژي کشور برخوردار نيستند.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

39

مخالف

61

ميانگين

0/38

مد

0

انحراف
معيار
0/49

2



NS

3/75

درجه
p-value

آزادي
0/053

1

چهارمین پرسش ،بدین صورت بوده که"با عنایت به منابع انرژی و شرایط خاص جمهوری اسالمی ایران ،تدوین و توسعه مدل
و نرم افزار بومی برنامه ریزی انرژی ضروری است".نتایج در جدول ( ، )6-1بررسی شده اسرت .نترایج اولیره نشران داده 31/4
درصد پرسش شوندگان مخالف و  68/6درصد موافق بوده اند .میانگین نیز  0/6و انجراف معیار نیز  0/49بوده است .آماره کای
مربع سوال فوق 11/9بدست آمده که در سطح اطمینان  95و نیز  99درصد معنی دار بوده است (آماره  P-valueبسیار پایین و
مناسب) که نشان می دهد اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید می باشد و به عبارتی بیشتر پاسخ دهنردگان موافرق تردوین و
توسعه مدل و نرم افزار بومی انرژ ی بوده اند .حال آنکه نتیجه سوال قبلی ،بی معنی بودن آماره کای مربع بوده است به عبارتی
پنجاه درصد از نمونه اعتقاد به کفایت نرم افزار های موجود در بازارهای جهانی داشتهاند و انتظار بر آن بوده که همان نسبت 50
درصد نیز نسبت به تدوین و مدل نرم افزار بومی مخالف باشند به عبارتی انتظار بر آن بوده که آماره سوال چهار نیز بری معنری
باشد و  50درصدی که نرم افزارهای جهانی را دارای کفایت می دانسته اند ،توسعه مدل بومی را نیز تثیید ننمایند ولی آماره این
سوال معنی دار شده است و نشان می دهد که تنها  31/4درصد از پرسش شوندگان نسبت به تدوین و توسعه مدل و نرم افرزار
بومی مخالف بودهاند.
بررسی ها نشان داده که  85درصد از افرادی که برنامه ها و نرم افزارهای جهانی را دارای کفایت الزم نمی دانستهاند ،تدوین و
توسعه مدل بومی را ضروری دانسته اند و  42درصد از افرادی که اعتقاد به کفایت برنامه ها و نرم افزارهای جهانی داشتهاند نیز
تدوین و توسعه مدل بومی را ضروری دانسته اند و نهایتاً حدوداً  69درصد توسعه مدل بومی را تثیید نمودهاند.
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به عبارتی ،دلیل متفاوت بودن نتیجه سوال چهار نسبت به پیشبینیها ،اعتقاد درصد باالیی از افررادی بروده کره برنامره هرای
جهانی را دارای کفایت الزم میدانستهاند ولی توسعه مدل بومی را نیز یک ضرورت دانستهاند ودر نتیجه این مهم ،نتیجه سوال
چهار معنی دار گشته است.
لذا نتیجه مهم این سوال ،در مرحله اول همان تثکید بر توسعه مدل بومی بوده که آماره معنی داری داشته است و در مرحله دوم
تثکید بر توسعه مدل بومی توسط افرادی بوده که مدل جهانی را دارای کفایت الزم می دانسته اند ولی با این حال توسعه مردل
بومی را یک ضرورت دانستهاند.
جدول ( )6-1با عنايت به منابع انرژي و شرايط خاص جمهوري اسالمي ايران ،تدوين و توسعه مدل و نرم افزار بومي برنامه ريزي انرژي ضروري
است.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

68/6

مخالف

31/4

ميانگين

0/6

مد

1

انحراف

2

معيار
0/49

*



11/9

درجه
p-value

آزادي
0/001

1

پنجمین پرسش ،بدین صورت بوده که"کدام نرم افزار رایج در بازار را برای بکارگیری با هدف برنامره ریرزی انررژی در ایرران
توصیه می کنید ".نتایج در جدول ( ، )7-1بررسی شده است .نتایج اولیه نشان داده  18/6درصد پرسرش شروندگان نررم افرزار
 25/6 ، Timesدرصد نرم افزار  Messageو  16/3درصد نرم افزار  Leapرا انتخاب نمودنرد و  39/5درصرد نسربت بره نررم
افزارها آشنایی نداشتهاند .آماره کای مربع سوال فوق 11/3بدست آمده که آماره p-valueآن  0/01و درجره آزادی آن  3بروده
است .آماره بحرانی معنی داری در سطح اطمینان  95درصد و برای این تست  7/8بوده است .همانطور مشخص اسرت ،نتیجره
آزمون در سطح اطمینان 95معنی دار بوده است که نشان میدهد اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید می باشد و به عبارتی ،
اینکه پاسخ دهندگان با بیشترین درصد موافق نرم افزار  Messageو پس از آن Timesمری باشرند تصرادفی نبروده و قابلیرت
تعمیم به کل جامعه آماری را دارد.
جدول ( )7-1کدام نرم افزار رايج در بازار را براي بكارگيري با هدف برنامه ريزي انرژي در ايران توصيه مي کنيد.
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آماره
TIMES
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فراواني
(درصد)

ميانگين

مد

انحراف

2

معيار



درجه
p-value

آزادي

18/6

25/6 MESSAGE
LEAP

آشنائي
ندارم

16/3

2/7

4

1/16

*11/3

0/01

3

39/5

ششمین پرسش ،بدین صورت بوده که"برنامه ریزی انرژی یک جریان پویاست بنابراین با ایجاد یک مرکز دائمی می بایست به
طور مستمر نیاز سیاستگذاران و مدیران ارشد بخش انرژی را پاسخ داد ".نتایج در جدول ( ، )8-1بررسی شده است .حردوداً 91
درصد پرسش شوندگان موافق و  9درصد مخالف بوده اند .میانگین نیز  0/9و انحراف معیار نیز بسیار پایین و  0/2بوده اسرت.
آماره کای مربع سوال فوق  58/9بدست آمده که در سطح اطمینان 95و حتی  99درصرد،معنی دار بروده کره نشران مریدهرد
اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید می باشد و به عبارتی پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که با ایجاد یک مرکز دائمی بایرد ایرن
مسئله را حل نمود.
جدول ( )8-1برنامه ريزي انرژي يک جريان پوياست بنابراين با ايجاد يک مرکز دائمي مي بايست به طور مستمر نياز سياستگذاران و مديران
ارشد بخش انرژي را پاسخ داد.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

90/9

مخالف

9/1

ميانگين

0/9

مد

1

انحراف

2

معيار
0/28

*



58/9

درجه
p-value

آزادي
0/00

1
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هفتمین پرسش ،بدین صورت بوده که"اصوال با توجه به تجربیات کسب شده و واقعیت هرای جراری ،تخصریص منرابع بررای
تدوین نرم افزار بومی برنامه ریزی انرژی توصیه نمی شود ".نتایج در جردول ( ، )9-1بررسری شرده اسرت .حردوداً  61درصرد
پرسش شوندگان موافق و  39درصد مخالف بوده اند .میانگین نیز  0/39و انحراف معیار نیز بسیار پایین و  0/4بوده است .آماره
کای مربع سوال فوق 4/14بدست آمده که در سطح اطمینان  95درصد  ،معنی دار بوده که نشان میدهد اختالف فوق از نظرر
آماری مورد تثی ید می باشد و به عبارتی پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که با تخصیص منابع برای تدوین نرم افرزار برومی برنامره
ریزی انرژی  ،موافق بودهاند.
بررسی ها نشان داده که پس از آنکه  68درصد از پرسش شوندگان ،تدوین و توسعه مردل برومی را در سروال چهرارم ،توصریه
نمودند ،حدوداً  61درصد نیز تخصیص منابع را برای این مهم توصیه نمودند.
جدول ( ) 9-1اصوال با توجه به تجربيات کسب شده و واقعيت هاي جاري ،تخصيص منابع براي تدوين نرم افزار بومي برنامه ريزي انرژي توصيه
نمي شود.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

39/1

مخالف

60/9

ميانگين

0/39

مد

0

انحراف

2

معيار
0/49

*



4/14

درجه
p-value

آزادي
0/042

1

هشتمین پرسش ،بدین صورت بوده که"وجود نیروی جوان و خالق تحصیل کرده در کشور و متخصصین دانشگاهی موجب می
شود سرمایه گذاری در حوزه برنامه ریزی انرژی عالوه بر تامین نیاز کشور بتواند بخشی از نیازهرای کشرورهای منطقره را نیرز
تامین نماید "..نتایج در جدول ( ،)10-1بررسی شده است 93 .درصد پرسش شوندگان موافق و تنها  7درصد مخالف بوده اند.
میانگین نیز  0/93و انحراف معیار نیز بسیار پایین و  0/2بوده است .آماره کای مربع سوال فوق 63/6بدست آمده که در سرطح
اطمینان  95درصد ،معنی دار بوده که نشان می دهد اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید می باشد و به عبارتی پاسخ دهندگان
اعتقاد به بکارگیری از نیروهای جوان به منظور توسعه منطقه ای برنامه ریزی انرژی داشتهاند.
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جدول ( )10-1وجود نيروي جوان و خالق تحصيل کرده در کشور و متخصصين دانشگاهي موجب مي شود سرمايه گذاري در حوزه برنامه ريزي
انرژي عالوه بر تامين نياز کشور بتواند بخشي از نيازهاي کشورهاي منطقه را نيز تامين نمايد.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

93

مخالف

7

ميانگين

0/93

مد

1

انحراف

2

معيار
0/25

*



63/6

درجه
p-value

آزادي
0/00

1

نهمین پرسش ،بدین صورت بوده که"گسترش مبادالت منطقه ای انرژی ،بدون شکل دهی و بهره بررداری از ظرفیرت مرکرز
برنامه ریزی انرژی موجب اتخاذ سیاست های غیر بهینه و از دست رفتن فرصت های مطلوب ملی خواهد شد ".نتایج در جدول
( ،)11-1بررسی شده است .حدودا  90درصد پرسش شوندگان موافق و تنها  10درصد مخالف بوده اند .میانگین نیرز  0/93و
انحراف معیار نیز بسیار پایین و  0/2بوده است .آماره کای مربع سوال فوق 51/8بدست آمده که در سطح اطمینران  95درصرد،
معنی دار بوده که نشان میدهد اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید می باشد و قابل تعمیم به کل جامعه آماری میباشد.
جدول ( )11-1گسترش مبادالت منطقه اي انرژي ،بدون شكل دهي و بهره برداري از ظرفيت مرکز برنامه ريزي انرژي موجب اتخاذ سياست هاي
غير بهينه و از دست رفتن فرصت هاي مطلوب ملي خواهد شد.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

89/3

مخالف

10/7

ميانگين

0/93

مد

1

انحراف

2

معيار
0/25

*



51/8

درجه
p-value

آزادي
0/00

1

دهمین پرسش ،بدین صورت بوده که"با توجه به هزینه هائی که برای تدوین و توسعه یک مدل بومی (مدلسازی و تهیره نررم
افزار) برنامه ریزی انرژی ب اید صرف کرد ،خرید یکی از نرم افزارهای رایج و بهره برداری از آن دارای صرفه اقتصادی بیشرتری
است ".نتایج در جدول ( ،)12-1بررسی شده است .حدودا  52درصد پرسش شوندگان مخالف و حدود  48درصد موافق بروده
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اند .میانگین نیز  0/48و انحراف معیار نیز نسبتا باال و معادل  0/5بوده است .آماره کای مربرع سروال فروق بسریار پرایین بروده
بطوریکه بسیار پایین تر از مقدار بحرانی بوده است و این امر نشانه معنی دار نبودن آماره فوق است .لذا اختالف مشراهده شرده
تصادفی بوده و قابلیت تعمیم به جامعه را ندارد .به عبارتی پرسش شوندگان به این سوال بسیار محتاطانه پاسخ دادهاند و نیمی از
آنها موافق و نیمی مخالف خرید نرم افزارهای رایج بوده اند.
نکته مهم در این بخش ،ارتباط سوال فوق با سوال هشتم می باشد بطوریکه از  7درصدی که در سوال هشتم مخالف این امرر
بوده اند که می توان با استفاده از نیروی جوان ،برنامه ریزی انرژی را بطور منطقه ای توسعه داد ،همگی موافق خرید نرم افرزار
رایج بوده اند.

جدول ( )12-1با توجه به هزينه هائي که براي تدوين و توسعه يک مدل بومي (مدلسازي و تهيه نرم افزار) برنامه ريزي انرژي بايد صرف کرد،
خريد يكي از نرم افزارهاي رايج و بهره برداري از آن داراي صرفه اقتصادي بيشتري است.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

48/1

مخالف

51/9

ميانگين

0/48

مد

0

انحراف
معيار
0/5

2



NS

0/11

درجه
p-value

آزادي
0/736

1

یازدهمین پرسش ،بدین صورت بوده که"مهم ترین مانع برنامه ریزی جامع انررژی در کشرور را در کردام گزینره ارزیرابی مری
کنید "..نتایج در جدول ( ،)13-1بررسی شده است 41 .درصد پرسش شوندگان دو دستگاه اجرائی مجزا در حوزه انرژی را دلیل
این موضوع دانسته اند 32/5 .درصد پرسش شوندگان عدم نیاز حقیقی سیاستگذاران و مدیران ارشد بخرش انررژی بره برنامره
ریزی را دلیل آن توصیف کرده اند 21/4 .درصد نیز فقدان اطالعات کافی را دلیل دانسته و  5/1دصد نیز عدم تخصیصی منابع
مالی را موثر دانسته اند .آماره کای مربع سوال فوق 33/7بدست آمده که در سطح اطمینان  95درصرد و در مقایسره برا سرطح
بحرانی ( )7/81معنی دار بوده که نشان میدهد اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید می باشد و ترتیب فوق ،قابل تعمریم بره
کل جامعه آماری میباشد.
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جدول ( )13-1مهم ترين مانع برنامه ريزي جامع انرژي در کشور را در کدام گزينه ارزيابي مي کنيد.

آماره

دو دستگاه اجرائي مجزا در
حوزه انرژي
فقدان اطالعات کافي
عدم

نياز

فراواني

ميانگي

(درصد)

ن

انحرا
مد

ف

2



درجه
p-value

آزادي

معيار

41
21/4

حقيقي

2/01

0/97

1

*

3

0/00 33/73

سياستگذاران و مديران ارشد 32/5
بخش انرژي
عدم تخصيص منابع مالي
کافي

5/1

دوازدهمین پرسش ،بدین صورت بوده که" به نظر شما بهترین گزینه برای تدوین برنامه جامع انرژی کردام اسرت "..نترایج در
جدول ( ،)14-1بررسی شده است 54/7 .درصد پرسش شوندگان تمرکز بر ظرفیت های داخل کشور و برخرورداری از مشرورت
شرکتهای معتبر در دنیا را مهم دانسته اند 34/7.درصد پرسش شوندگان نیز ایجاد یک مرکز مشترک برای برنامه ریزی انرژی با
شرکتهای توانمند جهانی را ضروری دانسته اند .آماره کای مربع سوال فوق نیز در سطح اطمینان  95درصدمعنی دار بروده کره
نشان می دهد اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید می باشد و پیشنهادات فوق ،قابل تعمیم به کل جامعه آماری میباشد.
جدول ( )14-1به نظر شما بهترين گزينه براي تدوين برنامه جامع انرژي کدام است

آماره

فراواني ميانگي

مد

انحراف

2



pvalue

درجه
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(درصد) ن
اتكا به ظرفيت هاي داخل کشور

آزادي

معيار

9/5

تمرکز بر ظرفيت هاي داخل کشور
و برخورداري از مشورت شرکتهاي 54/7
معتبر در دنيا
2/27

ايجاد يک مرکز مشترک براي

2

0/64

*68/15

0/00

3

برنامه ريزي انرژي با شرکتهاي 34/7
توانمند جهاني
برون سپاري تدوين برنامه جامع
بخش انرژي به يک مشاور خارجي

1/1

 2-6-1تحليل نتايج و آزمون فروض (صاحبنظران مسلط به نرم افزارهاي برنامه ريزي انرژي)
در این بخش ،تعدادی از صاحبنظرانی که در امر برنامه ریزی انرژی شناخت و تسلط بیشتری داشتهاند ،شناسرایی گردیردهانرد.
بدین صورت که در سوال پنجم پرسشنامه از افراد خواسته شده بود تا یکی از سه نرم افزار رایج برنامه ریزی انرژی را پیشرنهاد
دهند ،و در گزینه چهارم نیز گزینه آشنایی ندارم طراحی گردید .بدین صورت افرادی که گزینه چهارم را انتخاب نمرودهانرد ،بره
عبارتی آشنایی کمتری نسبت به گروهی داشته اند که یکی از نرم افزارها را انتخاب نمودند .لذا در این بخش افرادی که گزینه
چهارم را انتخاب نمودند را از تحلیل حذف نموده و آزمون فروض برای مابقی افراد صورت پذیرفته است .با فیلتر نمودن بواسطه
سوال پنجم ،تعداد نمونه به  55متخصص کاهش یافت که در ادامه تحلیل و آزمون فروض برای آنها بررسی میگردد.
نتیجه اولین پرسش ،در جدول ( ،)15-1بررسی شده است 85 .درصد پرسش شوندگان مخالف و  15درصد موافق بوده اند .آماره
کای مربع سوال فوق نیز در سطح اطمینان باالی  99درصد معنی دار بوده که نشان میدهد اختالف فوق از نظر آمراری مرورد
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تثیید بوده و نتیجه فوق  ،قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری را دارد .بررسی ها نشان داده که سوال یک برای هر دو گروه مورد
بررسی (صاحبنظران منتخب و صاحبنظران مسلط به نرم افزارهای برنامه ریزی انرژی) نتیجه مشابهی را داشته است.
جدول ( )15-1با شكل گيري بازارهاي رقابتي و اصالح محيط کسب و کار ،نيازي به برنامه ريزي انرژي از سوي دولت و وزارت نيرو نيست.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

15

مخالف

85

ميانگين

0/14

مد

0

انحراف

2

معيار
0/35

*



27/6

درجه
p-value

آزادي
0/00

1

نتایج دومین پرسش ،در جدول ( ،)16-1بررسی شده است 66 .درصد پرسش شوندگان مخالف و  34درصرد موافرق بروده انرد.
آماره کای مربع سوال نیز در سطح اطمینان  95درصد معنی دار بوده که نشان می دهد اختالف فوق از نظر آماری مرورد تثییرد
می باشد و به عبارتی پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که مشکل برای تدوین و ارائه برنامه جامع انرژی کشور وجود دارد.بررسی ها
نشان داده که سوال اول و سوال دوم برای هر دو گروه مورد بررسی  ،نتیجه مشابهی را داشته است.
جدول ( )16-1با عنايت به دسترسي به ابزارها و نرم افزارهاي تدوين شده در جهان براي برنامه ريزي انرژي ،مشكلي براي تدوين و ارائه برنامه
جامع انرژي کشور وجود دارد.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

34

مخالف

66

ميانگين

0/33

مد

0

انحراف

2

معيار
0/47

*



5/45

درجه
p-value

آزادي
0/02

1

نتایج سومین پرسش ،در جدول ( ، )17-1بررسی شده است 68 .درصد پرسش شوندگان مخالف و  32درصد موافق بروده انرد.
میانگین نیز  0/31و انحراف معیار  0/46بوده است .آماره کای مربع سوال فوق در سطح اطمینان  95درصرد ،معنری دار بروده
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است .به عبارتی بیشتر افراد متخصص و مسلط به نرم افزارهای برنامه ریزی انرژی با طرح این سوال که نرم افزارهای موجرود
جهانی کفایت الزم برای برنامه ریزی انرژی کشور را ندارند ،مخالف بوده اند .در حالیکه همین سوال برای کلیه صاحبنظران بی
معنی بوده است.
به عبارتی در بخش اول ،پاسخ دهندگان اعتقاد غالبی نداشته اند که آیا نرم افزارهای موجود کفایت الزم را دارد یا خیر؛ به بیانی
دیگر ،پاسخ های موافق و مخالف برابر می باشد و نتوانستیم بیشتر بودن مخالفان را به جامعه تعمیم دهیم ولی در این بخرش،
بیشتر بودن مخالفان نتیجه ای قابل تعمیم به جامعه می باشد.
جدول ( )17-1نرم افزارهاي موجود در بازار جهاني از کفايت الزم براي برنامه ريزي انرژي کشور برخوردار نيستند.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

32

مخالف

68

ميانگين

0/31

مد

0

انحراف

2

معيار
0/46

*



7/07

درجه
p-value

آزادي
0/008

1

نتایج چهارمینپرسش ،در جدول ( ،)18-1بررسی شده است .آماره کای مربع سوال فوق در سطح اطمینان  95و نیرز  99درصرد
بی معنی دار بوده است (آماره  P-valueباال و نا مناسب)به عبارتی اینکه بیشتر پاسخ دهندگان موافق تدوین و توسعه مردل و
نرم افزار بومی انرژی بوده اند ،قابلیت تعمیم ندارد.
به عبارتی از آنجاییکه در سوال قبلی ،پرسش شوندگان موافق کفایت برنامه های جهانی بوده اند ،لذا در این سوال انتظار بر آن
بوده که یا اکالر پرسش شوندگان نسبت به توسعه مدل بومی مخالف باشند و نتیجه آن معنی دار شود یا اینکه اکالر افراد توسعه
مدل بومی موافق باشند ولی نتیجه آزمون بی معنی شود که حالت دوم در واقعیت ،اتفاق افتاده است.
در نتیجه اول متخصص تر در امور برنامه ریزی انرژی ،تثکید بر کفایت نرم افزارهای جهانی داشته اند ولی زمانیکه افررادی کره
تسلط کمتری به نرم افزار داشته اند را نیز در نظر داشته باشیم ( بخش اول) توسعه مدل بومی مورد تثکید قرار گرفته است.
جدول ( )18-1با عنايت به منابع انرژي و شرايط خاص جمهوري اسالمي ايران ،تدوين و توسعه مدل و نرم افزار بومي برنامه ريزي انرژي ضروري
است.
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فراواني

آماره

(درصد)

موافق

62

مخالف

39

ميانگين

0/61

مد

1

انحراف
معيار
0/49

2



NS

2/66

درجه
p-value

آزادي
0/1

1

نتایج پنجمین پرسش ،در جدول ( ، )19-1بررسی شده است .آماره کای مربع سوال فوق با درجه آزادی آن  2کامال بی معنری
بوده است که نشان میدهد اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید نمی باشد و به عبارتی  ،اینکه پاسخ دهنردگان برا بیشرترین
درصد موافق نرم افزار  Messageو پس از آن  Timesمی باشند تصادفی بوده و قابلیت تعمیم به کل جامعه آماری را نردارد.
بر خالف نتایج بخش اول که آماره آن معنی دار بوده است .به عبارتی نظر متخصصی برنامه ریزی انرژی که تسلط به نرم افزار
داشته اند در مورد انتخاب نرم افزار ،گوناگون بوده است و بطوریکه در این بخش نمی توان یکی از نرم افزارها را ارجح دانست.
جدول ( )19-1کدام نرم افزار رايج در بازار را براي بكارگيري با هدف برنامه ريزي انرژي در ايران توصيه مي کنيد.

آماره

فراواني
(درصد)

TIMES

30/8

MESSAGE

42/3

LEAP

26/9

ميانگين

1/96

مد

2

انحراف
معيار

0/76

2



2/00NS

درجه
p-value

آزادي

0/36

2

نتایج ششمین پرسش ،در جدول ( ،)20-1بررسی شده است .حدوداً  91درصد پرسش شوندگان موافق و  9درصد مخالف بوده
اند .آماره کای مربع سوال فوق در سطح اطمینان 95و حتی  99درصد ،معنی دار بوده که نشان میدهد اخرتالف فروق از نظرر
آماری مورد تثیید می باشد و به عبارتی پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که با ایجاد یک مرکز دائمی باید این مسئله را حل نمود.
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جدول ( )20-1برنامه ريز ي انرژي يک جريان پوياست بنابراين با ايجاد يک مرکز دائمي مي بايست به طور مستمر نياز سياستگذاران و مديران
ارشد بخش انرژي را پاسخ داد.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

90/7

مخالف

9/3

ميانگين

0/9

انحراف

مد

2

معيار
0/29

1

*



35/8

درجه
p-value

آزادي
0/00

1

نتایج هفتمین پرسش ،در جدول ( ، )21-1بررسی شده است .آماره کای مربع سوال فوق در سطح اطمینان  95درصرد و حتری
90درصد  ،بی معنی دار بوده که نشان می دهد اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید نمی باشد .بررسیها نشان داده که پس از
آنکه سوال چهارم نیز نتیجه بی معنی داشته است و تدوین و توسعه مدل بومی و یا عدم توسعه مدل بومی را در سوال چهرارم،
بصورت برابر توصیه نمودند ،بر طبق انتظار نسبت به تخصیص منابع نیز فراوانی و درصد پاسخ هایشان برابر بوده است.
جدول ( )21-1اصوال با توجه به تجربيات کسب شده و واقعيت هاي جاري ،تخصيص منابع براي تدوين نرم افزار بومي برنامه ريزي انرژي توصيه
نمي شود.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

44/4

مخالف

55/6

ميانگين

0/44

مد

0

انحراف
معيار
0/5

2



NS

0/66

درجه
p-value

آزادي
0/41

1

نتایج هشتمین پرسش ،در جدول ( ،)22-1بررسی شده است .آماره کای مربع سوال در سطح اطمینان  95درصد ،معنی دار بوده
که نشان می دهد اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید می باشد و به عبارتی پاسخ دهندگان اعتقاد به بکرارگیری از نیروهرای
جوان به منظور توسعه منطقه ای برنامه ریزی انرژی داشتهاند.
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جدول ( )22-1وجود نيروي جوان و خالق تحصيل کرده در کشور و متخصصين دانشگاهي موجب مي شود سرمايه گذاري در حوزه برنامه ريزي
انرژي عالوه بر تامين نياز کشور بتواند بخشي از نيازهاي کشورهاي منطقه را نيز تامين نمايد.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

92/3

مخالف

7/7

ميانگين

0/92

مد

1

انحراف

2

معيار
0/26

*



37/23

درجه
p-value

آزادي
0/00

1

نتایج نهمین پرسش ،در جدول ( ،)23-1بررسی شده است .آماره کای مربع سوال فوق در سطح اطمینان  95درصرد ،معنری دار
بوده که نشان میدهد اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید می باشد و قابل تعمیم به کل جامعه آماری میباشد.

جدول ( )23-1گسترش مبادالت منطقه اي انرژي ،بدون شكل دهي و بهره برداري از ظرفيت مرکز برنامه ريزي انرژي موجب اتخاذ سياست هاي
غير بهينه و از دست رفتن فرصت هاي مطلوب ملي خواهد شد.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

88

مخالف

12

ميانگين

0/88

مد

1

انحراف

2

معيار
0/32

*



28/8

درجه
p-value

آزادي
0/00

1

نتایج دهمین پرسش ،در جدول ( ،)24-1بررسی شده است .آماره کای مربع سوال فوق بسیار پایین بوده بطوریکه بسیار پرایین
تر از مقدار بحرانی بوده است و این امر نشانه م عنی دار نبودن آماره فوق است .لذا اختالف مشاهده شده تصادفی بوده و قابلیت
تعمیم به جامعه را ندارد .به عبارتی پرسش شوندگان به این سوال بسیار محتاطانه پاسخ دادهاند و نیمی از آنها موافرق و نیمری
مخالف خرید نرم افزارهای رایج بوده اند.
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نکته مهم در این بخش ،ارتباط سوال فوق با سوال هشتم می باشد بطوریکه از  7درصدی که در سوال هشتم مخالف این امرر
بوده اند که می توان با استفاده از نیروی جوان ،برنامه ریزی انرژی را بطور منطقه ای توسعه داد ،همگی موافق خرید نرم افرزار
رایج بوده اند.
جدول ( )24-1با توجه به هزينه هائي که براي تدوين و توسعه يک مدل بومي (مدلسازي و تهيه نرم افزار) برنامه ريزي انرژي بايد صرف کرد،
خريد يكي از نرم افزارهاي رايج و بهره برداري از آن داراي صرفه اقتصادي بيشتري است.

آماره

فراواني
(درصد)

موافق

52/9

مخالف

47/1

ميانگين

0/5

انحراف

مد

2

معيار

1



NS

0/5

درجه
p-value

آزادي

0/17

0/67

1

نتایج یازدهمین پرسش ،در جدول ( ،)25-1بررسی شده است 34/9 .درصد پرسش شوندگان دو دستگاه اجرائی مجزا در حروزه
انرژی را دلیل این موضوع دانسته اند 31/3 .درصد پرسش شوندگان عدم نیاز حقیقی سیاستگذاران و مدیران ارشد بخش انرژی
به برنامه ریزی را دلیل آن توصیف کرده اند 26/5 .درصد نیز فقدان اطالعرات کرافی را دلیرل دانسرته و  7/2دصرد نیرز عردم
تخصیصی منابع مالی را موثر دانسته اند .آماره کای مربع سوال فوق در سطح اطمینان  95درصد و در مقایسه با سطح بحرانری
( )7/81معنی دار بوده که نشان می دهد اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید می باشد و ترتیب فوق ،قابل تعمیم به کل جامعه
آماری میباشد.
جدول ( )25-1مهم ترين مانع برنامه ريزي جامع انرژي در کشور را در کدام گزينه ارزيابي مي کنيد.

آماره

فراواني

ميانگي

(درصد)

ن

دو دستگاه اجرائي مجزا در 34/9

2/1

انحرا
مد

ف

2



درجه
p-value

معيار
2

0/97

*0/002 15/16

آزادي
3
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حوزه انرژي
فقدان اطالعات کافي
عدم

نياز

26/5
حقيقي

سياستگذاران و مديران ارشد 31/3
بخش انرژي
عدم تخصيص منابع مالي
کافي

7/2

نتایج دوازدهمین پرسش ،در جدول ( ، )26-1بررسی شده است 59 .درصد پرسش شوندگان تمرکز بر ظرفیت های داخل کشور
و برخورداری از مشورت شرکتهای معتبر در دنیا را مهم دانسته اند 27/9 .درصد پرسش شوندگان نیز ایجاد یک مرکز مشرترک
برای برنامهریزی انرژی با شرکتهای توانمند جهانی را ضروری دانسته اند .آماره کای مربع سوال فوق نیز در سطح اطمینان 95
درصدمعنی دار بوده که نشان می دهد اختالف فوق از نظر آماری مورد تثیید می باشد و پیشنهادات فوق ،قابل تعمریم بره کرل
جامعه آماری میباشد.
جدول ( )26-1به نظر شما بهترين گزينه براي تدوين برنامه جامع انرژي کدام است

آماره
اتکا به ظرفیت های داخل کشور
تمرکز بر ظرفیت های داخل کشور و برخورداری از
مشورت شرکتهای معتبر در دنیا
ایجاد یک مرکز مشترک برای برنامه ریزی انرژی با
شرکتهای توانمند جهانی
برون سپاری تدوین برنامه جامع بخش انرژی به
یک مشاور خارجی

فراوانی
(درصد)
11/5

میانگین

مد

انحراف
معیار

2



pvalue

درجه
آزادی

59
27/9
1/6

2/19

2

0/65

*46/21

0/00

3
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 7-1نتيجهگيري
نتایج نشان داده که بیشتر افراد پرسش شونده ،در هر دو گروه مورد بررسی (کلیه صراحبنظران و صراحبنظران مسرلط بره نررم
افزارهای برنامه ریزی انرژی) نسبت به دخالت دولت و وزارت نیرو در امر برنامهریزی انرژی ،موافق بودهاند.
بیشتر افراد پرسش شونده در هر دو گروه مورد بررسی ،برنامه ریزی انرژی را فرایندی جامعه دانسته که با صررفاً دسترسری بره
ابزارها و نرم افزارهای جهانی نمی تواند مشکل برنامه انرژی کشور را حل نماید.
در مورد کفایت نرم افزارهای جهانی ،گروه اول یعنی کلیه صاحبنظران ،دارای فراوانی پاسخ های برابری برودهانرد ،بره عبرارتی
پاسخ های موافق و مخالف برابر می باشد آنها در مورد کفایت نرم افزارها برابر بوده لذا نظرر غرالبی در ایرن مرورد نمری تروان
گزارش نمود.
در مورد کفایت نرم افزارهای جهانی ،گروه دوم یعنی صاحبنظران مسلط به نررم افزارهرای برنامره ریرزی انرژی،بیشرتر برودن
مخالفان نتیجه ای قابل تعمیم به جامعه بوده است .به عبارتی اکالریت افراد در گروه دوم اعتقاد به کفایت نرم افزارها داشته انرد
در حالیکه در گروه اول ،پاسخ دهندگان اعتقاد غالبی نداشته اند که آیا نرم افزارهای موجود کفایت الزم را دارد یا خیر .الزم بره
ذکر است نتیجه فوق مورد انتظار بوده است بطوریکه انتظار داشته ایم که گروه دوم بتوانند نظر غالبی داشته باشند که این امرر
حاضل گردید.
بررسی ها در مورد سوال چهارم در گروه اول ،نشان داده که بیشتر پاسخ دهندگان موافق تدوین و توسعه مدل و نرم افزار بومی
انرژی بوده اند .در حالیکه در سوال سوم پنجاه درصد این افراد اعتقاد به کفایت نررم افرزار هرای موجرود در بازارهرای جهرانی
داشته اند و انتظار بر آن بوده که همان نسبت  50درصد نیز نسبت به تدوین و مدل نرم افزار بومی مخرالف باشرند بره عبرارتی
انتظار بر آن بوده که آماره سوال چهار نیز بی معنی باشد در نتیجه تعدادی از افرادی که در سوال سوم نرم افزارهای جهرانی را
دارای کفایت می دانستهاند ولی توسعه مدل بومی را نیز توصیه نمودند.
بررسی ها نشان داده که  85درصد از افرادی که برنامه ها و نرم افزارهای جهانی را دارای کفایت الزم نمی دانستهاند ،تدوین و
توسعه مدل بومی را ضروری دانسته اند و  42درصد از افرادی که اعتقاد به کفایت برنامه ها و نرم افزارهای جهانی داشتهاند نیز
تدوین و توسعه مدل بومی را ضروری دانسته اند.
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بررسی ها در مورد سوال چهارم در گروه دوم نشان داده که بیشتر پاسخ دهندگان موافق تدوین و توسعه مدل و نرم افزار بومی
انرژی بوده اند ،قابلیت تعمیم ندارد.به عبارتی گروه دوم تاکید بر کفایت بر نامه ها و ابزار جهانی داشته اند.
بررسی ها نشان داده که در افراد متخصصتر در امور برنامه ریزی انرژی ،تثکید بر کفایت نرم افزارهای جهانی داشته انرد ولری
زمانیکه افرادی که تسلط کمتری به نرم افزار داشته اند را نیز در نظر داشته باشیم توسعه مدل بومی مرورد تثکیرد قررار گرفتره
است.
به عبارتی افراد متخصص تر در برنامه ریزی انرژی با احتیاط بیشتری به سوال چهارم یعنی توسعه نرم افزار بومی نظر داده انرد
ولی زمانیکه نمونه شامل افراد با تخصص کمتر در امورد نرم افزاری می باشد ،پاسخ به سوال کفایرت نررم افزارهرا برا احتیراط
بیشتری مورد پاسخ قرار می گیرد.
بررسی ها نشان داده که زمانیکه نمونه شامل تمامی افراد بوده ،آنها توانسته اند بطور معنی داری نررم افزارهرای رایرج را رتبره
بندی نمایند و به ترتیب به نرم افزارهای  Times، MessageوLeapرا انتخاب نموده اند ولی زمانیکه همین سوال از نمونه برا
تخصص در امور نرم افزاری پرسیده شده  ،پاسخ های آنها در مورد انتخاب نرم افزار ،گوناگون بوده اسرت بطوریکره آنهرا نظرر
غالبی در مورد نرم افزار خاصی نداشته اند.
نتایج نشان داده که حجم نمونه ای که شامل افراد متخصص و مسلط به نرم افزار های برنامه ریزی انرژی بوده اند ،نسربت بره
توسعه مدل بومی و نیز انتخاب نرم افزارها با احتیاط بیشتری نظر داده اند بطوریکه آماره مورد بررسی بی معنری و نظرر غرالبی
شناسایی نگردید.
نتایج بررسی ها نشان داده که در هر دو گروه مورد بررسی ،اکالریت افراد نسبت به ایجاد یک مرکز دائمی نظر موافق داشته اند.
بررسی ها نشان داده که بیشتر پاسخ دهندگان با تخصیص منابع برای تدوین نرم افرزار برومی برنامره ریرزی انررژی  ،موافرق
بوده اند .در حالیکه وقتی نتایج پاسخ به این سوال برای نمونه متخصص به نرم افزارهای برنامه ریزی انرژی بررسری مریشرود،
مجدداً این افراد از نمونه با احتیاط بیشتری این موضوع را تحلیل نمودند و آماره آماری بی معنی شده است لذا فراوانی و درصد
پاسخ هایشان برابر بوده است و نتیجه غالبی شناسایی نگردید.
نتایج نشان داده که غالب افراد در هر دو گروه مورد بررسی ،اعتقاد به بکارگیری از نیروهای جوان به منظور توسعه منطقره ای
برنامه ریزی انرژی داشتهاند.
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نتایج نشان داده که غالب افراد در هر دو گروه مورد بررسی ،اعتقاد داشته اند که گسترش مبادالت منطقره ای انررژی ،بردون
شکل دهی و بهره برداری از ظرفیت مرکز برنامه ریزی انرژی موجب اتخاذ سیاست های غیر بهینه و از دسرت رفرتن فرصرت
های مطلوب ملی خواهد شد.
نتایج بررسی نشان داده که ،محتاطانهترین پاسخ از بین سواالت مطرح شده ،به سوال دهم بوده است .بطوریکه نتیجره آزمرون
آماری برای هر دو گروه بی معنی بوده است .به عبارتی نیمی از نمونه موافق و نیمی مخالف خرید نرم افزارهای رایج بوده اند.
نکته مهم در سوال دهم ،ارتباط سوال فوق با سوال هشتم می باشد بطوریکه بررسی ها نشان داده از  7درصدی از حجرم کرل
نمونه که در سوال هشتم مخالف این امر بوده اند که می توان با استفاده از نیروی جوان ،برنامه ریزی انرژی را بطور منطقه ای
توسعه داد ،همگی موافق خرید نرم افزار رایج بوده اند.
نتیجه بررسی سوال یازدهم نشان داده که مهمترین مانع برنامهریزی جامع انرژی کشور از دید افراد مورد بررسی به ترتیرب بره
صورت ذیل بوده است:
 دو دستگاه اجرائی مجزا در حوزه انرژی
 عدم نیاز حقیقی سیاستگذاران و مدیران ارشد بخش انرژی به برنامه ریزی
 فقدان اطالعات کافی
 عدم تخصیصی منابع مالی
 بررسی نظرات خبرگان نشان داده که بهترین گزینه برای تدوین برنامه جامع انرژی کشور به ترتیب ذیل میباشد:
 تمرکز بر ظرفیت های داخل کشور و برخورداری از مشورت شرکتهای معتبر در دنیا
 ایجاد یک مرکز مشترک برای برنامه ریزی انرژی با شرکتهای توانمند جهانی
 اتکا به ظرفیت های داخل کشور


برون سپاری تدوین برنامه جامع بخش انرژی به یک مشاور خارجی
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