فلّٙبٔ ٝػّٕی  -تشٚیجی «٘ـشی ٝا٘شطی ایشاٖ»
دٚس ،20 ٜؿٕبس ،3 ٜپبییض  ،1396كفح19-43 ٝ

برنامهریزی قطعی توسعه ظرفیت

 20مدل
پاالیشگاههای تولید بیواتانول سوختی در ایران
1مزیم گودرسی٭ 2 ،دکتز علیمزاد شزیفی 3 ،دکتز بابک صفاری

تاریخ دریافت:

1396/5/21

چکیده
ٞذف ایٗ ٔمبِ ،ٝتؼییٗ ٔذِی ثشای تٛػؼ ٝظشفیت پبالیـٍبٜٞبی تِٛیدذ ثیٛاتدبَ٘ٛ
ایشاٖ اػت .ث ٝدِیدُ ٔغییدش ثدٛدٖ ٚتدؼیت ة ٞ ٚدٛایی ،دس ٔیدضاٖ ٔدٛاد اِٚیدٝ

تاریخ پذیزش:

1396/11/17

٘باعٕیٙب٘ی ٚجٛد داسد ،ثٙبثشایٗ یه ٔدذَ ثش٘بٔدٝسیدضی لغؼدی ثشپبید ٝااغٕدبال
پیـٟٙبد ٔیؿٛدٔ .ذَ ثش٘بٔٝسیضی لغؼی خغدی ثدشای یده دٚس ٚ ٜدس چدبسچٛة

کلمات کلیدی:

اذالُػبصی ٞضیٞٝٙبی ػشتٝوٙٙذ ٜػٛخت اسائٌ ٝشدیدذ ٜاػدتٔ .دذِی ود ٝایدٗ

ػٛخت صیؼغی
اتب٘ َٛصیؼغی
ثش٘بٔٝسیضی لغؼی

ٔذَ
ٝٙیبثی
ثٟی 

٘ٛؿغبس ثشای تٛػؼ ٝظشفیت پبالیـٍبٜٞبی ٔٛسد ثشسػی اسائٔ ٝیدٞدذ دسٚالدغ ثدٝ
ٌٝ٘ٛای اػت وٞ ٝضیٞٝٙبی ٘بؿی اصػشت ٝػٛخت (ثٙضیٗ  ٚاتب٘ َٛػٛخغی) تٛػظ
ػشتٝوٙٙذ ٜسا ث ٝاذالُ ٔیسػب٘ذ٘ .غبیج ابوی اص ٖ اػدت ود ٝتٛػدؼ ٝظشفیدت
پبالیـٍبٜٞبی ٔٛسد ثشسػی ٔٙجش ث ٝوبٞؾ ٞضیٞٝٙبی ػشت ٝوٙٙذ ٜػدٛخت ثدٝ
ٔیضاٖ تمشیجی ٔ 6یّیبسد سیبَ ٔیٌشدد.

asharifi@istt.org
babak.saffari@gmail.com

] [ Downloaded from necjournals.ir on 2022-01-29

ثش٘بٔٝسیضی (٘ٛیؼٙذٔ ٜؼئ)َٛ

 .1وبسؿٙبع اسؿذ تٛػؼ ٝالغلبدی ٚ
 .2دا٘ـیبس دا٘ـىذ ٜػّ ْٛاداسی  ٚالغلبد دا٘ـٍب ٜاكفٟبٖ
 .3اػغبدیبس دا٘ـىذ ٜػّ ْٛاداسی  ٚالغلبد دا٘ـٍب ٜاكفٟبٖ

Student_economic@yahoo.com

20

دٚس ،20 ٜؿٕبس ،3 ٜپبییض ٘ / 1396ـشی ٝا٘شطی ایشاٖ

 .1مقدمه
اص دیشثبص ا٘شطی دس ص٘ذٌی ثـش ٘مؾ ٕٟٔی ایفب ٔیٕ٘ٛد٘ ٚ ٜح ٜٛتأٔیٗ ا٘شطی ث ٝكدٛستی ود ٝاسصاٖتدش،
ایٕٗتش  ٚدس دػغشعتش ثبؿذ ثشای تٛػؼ ٝالغلبدی  ٚثٟجٛد ص٘ذٌی أشی ؿبیبٖ تٛج ٝثٛد ٜاػت .ثب ایدٗ
ابَ ٕٞچٙبٖ ثخؾ ػظیٕی اص ا٘شطی ٔٛسد ٘یبص جٟبٖ اص عشیك ػٛختٞبی فؼیّی تأٔیٗ ٔیٌشدد ودٝ
ث ٝدِیُ تجذیذ٘بپزیشی ٔ ٚحذٚد ثٛدٖ ایٗ ٔٙبثغ ػٛخغی ٘ ٚیض ٔـىال صیؼتٔحیغی ٘بؿی اص ٔلشف
ٖٞب تٛػؼ ٝالغلبدی جٛأغ ثـشی دس ػبَٞبی تی ثب ٔـىال جدذی سٚثدٝسٔ ٚدیٌدشدد .اػدغفبد ٜاص
ػٛختٞبی صیؼغی ث ٝػٛٙاٖ یه جب٘ـیٗ ٔٙبػت ثشای ػٛختٞبی فؼیّی چ ٝاص ٔٙظش الغلبدی  ٚچٝ
اص ٔٙظش صیؼتٔحیغی ٔٛسد تٛج ٝاػت .ث ٝػٛختٞبی ابكُ اص ٔٛاد ِی ٌیبٞدبٖ ٔب٘ٙدذ صیؼدتتدٛدٜ
ؿبُٔ ٔٙبثغ اِٚیٝای ٕٞچ ٖٛچٛة ٕٞ ٚچٙیٗ ػٛختٞدبی اؿدغمبلی ٔب٘ٙدذ اتدب٘ٔ ،َٛغدب٘ ٚ َٛثیٌٛدبص،
ػٛخت صیؼغی ٔیٌٛیٙذ (اػّؼش .)24:1989،اتب٘٘ َٛیدض ٘دٛػی ػدٛخت اػدت ود ٝاٌدش اص صیؼدتتدٛدٜ
تِٛیذٌشدد ،ثیٛاتب٘ َٛخٛا٘ذٔ ٜیؿٛد .دس ٚالغ ثیٛاتب٘٘ َٛبْ ػیؼغٕبتیه اتیُ اِىُ (ٔ )C2H5OHیثبؿذ
ؤ ٝبیؼی لبثُ اؿغؼبَ ،فشاس  ٚثیسً٘ اػت ٚ ،جذا اص اسصؽ ٖ ث ٝػٛٙاٖ االَ ٔ ٚبد ٜخبْ دس ثؼدیبسی
اص فش یٙذٞبی ؿیٕیبییٕٔ ،ىٗ اػت ث ٝػٛٙاٖ ػٛخت ثشای ااغشاق ٔٛتٛسٞب ث ٝتٟٙبیی  ٚیدب ثد ٝكدٛس
ٔخّٛط ثب ثٙضیٗ اػغفبد ٜؿٛد (اػّؼش٘ .)98:1989،یشٞٚبی ٔحشن الغلبدی اكّی ثشای تٛػؼ ٝثیٛدیضَ
 ٚثیٛاتب٘ َٛدس ػدیب ،أٙیدت ا٘دشطی ،ثٟجدٛد تدشاص تجدبس ٌٚؼدغشؽ ثخدؾ وـدبٚسصی اػدت (طٚ 1ٚٚ
دیٍشاٖ .)2009،دس ایبال ٔغحذ ٜؿٛنٞبی ٘فغی  ٚافضایؾ ٛٞؿیبسیٞبی صیؼتٔحیغی دس د1970ٝٞ
 ٚعشح ػیبػتٞبی دِٚت فذساَ ثشای ودبٞؾ ٚاثؼدغٍی ایدبال ٔغحدذ ٜثد ٝػدٛختٞدبی فؼدیّی -
دس ػبَ  1975وٕغش اص یه ٔیّیبسد ِیغش تِٛیذ ٔیوشد دس ػبَ  2006ث ٝسؿدذ ثدیؾ اص ٔ 39یّیدبسد ِیغدش
سػیذ (ِیچ .)2006،3ایبال ٔغحذ ٜأشیىب  ٚثشصیُ ثب یىذیٍش اذٚد  90دسكذ اص تِٛیذ ػٛخت صیؼدغی سا
ث ٝخٛد اخغلبف دادٜا٘ذ .دس ػبَ  2006ایبال ٔغحذ ٜأشیىب ٔ 18/4یّیبسد ِیغش ( 46دسكذ اص تِٛیذ وُ

1. Zhou
2. Soetaert
3. Licht
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خلٛكبً ٘فت خبْ خبسجی ٛٔ -جت سؿذ كٙبیغ اتبٌ٘ َٛشدیذ (ػٛیغبیش  ٚ .)40:2008 ،2ثبصاس اتب٘ َٛودٝ
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جٟبٖ)  ٚثشصیُ ٔ 16یّیبسد ِیغش اتب٘ 42( َٛدسكذ اص ودُ تِٛیدذ جٟدب٘ی) سا تِٛیدذ وشد٘دذ (ٌیدبٔییغشٚ 1ٚ
دیٍشاٖ .)178:2009،ثشصیُ ٘یض ثیؾ اص  30ػبَ اػت ود ٝاص اتدب٘ َٛدس ٔمیدبع ٚػدیغ ثدشای ػدٛخت
اتٔٛجیُٞب اػغفبدٔ ٜیوٙذ  ٚدس ػبَ  2006دٔٚیٗ تِٛیذوٙٙذ ٜثدضسي جٟدبٖ (ایدبال ٔغحدذ ٜدس ػدبَ
 2006پیـٍبْ ثٛد) ثٛد  ٚتٟٙب وـٛسی اػت و ٝػٛخت صیؼغی دس ٖ ث ٝؿذ ثب ٔـغمب ٘فغی سلبثدت
ٔیوٙذ (ػٛیغبیش  .)55:2008،دس وـٛسٞبی أشیىب  ٚوب٘بدا ،ثیٛاتب٘ َٛث ٝكٛس تشویت  %10ثدب ثٙدضیٗ
وبسثشد داسد و ٝایٗ ٔمذاس ٘یبص ث ٝتؼذیُ ٔٛتٛس اتٔٛجیُٞب ٘ذاسد (ِٛس٘ضیٗ.)161:2010،
ثیٛاتب٘ٔ ،َٛؼِٕٛیتشیٗ ػٛخت صیؼغی دس جٟبٖ ،ث ٝخلٛف دس ثشصیُ اػت .ثشصیدُ ثدضسيتدشیٗ
كبدسوٙٙذ ٜاتب٘ َٛصیؼغی دس جٟبٖ ٔحؼٛة ٔیؿٛد و ٝتِٛیذ ٖ ثب اػغفبد ٜاص ٘یـىش كٛس ٔدیٌیدشد.
فشایٙذ تِٛیذ دس ایبال ٔغحذ ٜأشیىب اػبػبً ثش غال ٔجغٙی ثٛد ٚ ٜدس اتحبدی ٝاسٚپب ٘یض ٔجٙی ثدش تشویجدی
اص اجٛثب  ٚدس ٔمیبع وٕغش ثب اػغفبد ٜاص چیٙذس كٛس ٔیپدزیشد .سطا٘غدیٗ  ٚثشخدی اص وـدٛسٞبی دس
ابَ تٛػؼ( ٝث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ا٘ذ٘ٚضی ،پبوؼغبٖ  ٚفشیمبی جٛٙثی) ٘یض كبدسوٙٙذٌبٖ ٔ ٟٓاتب٘ٔ َٛحؼٛة
ٔیٌشد٘ذ .دس ایٗ ٔیبٖ ثشصیُ  ٚایبال ٔغحذٔ ٜشیىب دٔ ٚلشف وٙٙدذ ٜثدضسي اتدب٘ َٛصیؼدغی ثدٛدٚ ٜ
ٞشوذاْ اص ایٗ وـٛسٞب اص تبسیخچ ٝعٛال٘ی دس ٔلشف اتدب٘ َٛصیؼدغی ثشخدٛسداس ٔدیثبؿدٙذ (وٛؿدٗ ٚ
دیٍشاٖ .)183:1390،
دس ایشاٖ ٘یض ٔیضاٖ تِٛیذ تبیؼب وـبٚسصی ثؼیبس ثبالػت  ٚسٚؽ ثشخٛسد فؼّی ثدب ایدٗ تدبیؼب ،
الغلبدی ثٛدٖ تِٛیذا وـبٚسصی سا دس ثّٙذٔذ ٔٛسد تشدیذ لشاس ٔیدٞذ .اص عشفی ثیٛاتب٘ َٛسا ٔیتٛاٖ
اص پؼٕب٘ذٞبی وـبٚسصی اػغحلبَ ٕ٘ٛد .پظٞٚؾ ابتش ث ٝد٘جدبَ اسائدٔ ٝدذِی ثدشای تٛػدؼ ٝظشفیدت
پبالیـٍبٜٞبی تِٛیذ ثیٛاتب٘ َٛدس ایشاٖ ثب ٔحٛسیت اػغفبد ٜاصپغب٘ؼیُ ٔٛجٛد ثشخی اص صائذا وـدبٚسصی
اػغفبدٔ ٜیوٙذٞ .ذف تلٕیٌٓیشی ساجغ ث ٝتٛػؼ ٝظشفیت پبالیـٍبٜٞدبی تِٛیدذ ثیٛاتدب٘ َٛایدشاٖ ثدٝ
2

ٔٙظٛس وبٞؾ ٞضیٞٝٙبی ػشتٝوٙٙذ ٜػٛخغی اػت ود ٝللدذ داسد ثخـدی اص ثٙدضیٗ سا ثدب ثیٛاتدبَ٘ٛ

1. Giampietro

 .2وگاٌ بٍ مًضًع از دیدگاٌ یک بروامٍریس اجتماػی ( )Social Plannerاست ،در ياقغ مىظًر یکک ػرضکٍکىىکدٌ
جمؼی است کٍ در مًرد ػرضٍ سًخت تصمیمگیری میکىد.
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جبیٍضیٗ ٕ٘بیذٞ .ذف ٔٛسد ٘ظش ثب اسائ ٝیه ٔذَ ثش٘بٔٝسیضی لغؼی ثشای اذالُ وشدٖ ٞضیٞٝٙبی تده
دٚسٜای تأٔیٗ ػٛخت تحت یىؼشی لیٛد د٘جبَ ٔیٌشدد .دس ایٌٗ ٝ٘ٛاص تلٕیٌٓیشیٞبٍٙٞ ،بْ ا٘غخبة
جٛاة ثٟی ٝٙاص ٔیبٖ ٔجٕٛػ ٝأىبٖپزیش ،دادٜٞدبی ٔؼدئّ ٝثٟیٙدٝػدبصی اص لجدُ تؼیدیٗ ؿدذٞ ٜؼدغٙذ
(كفبسی .)8:1391،دس ادأٔ ٝجب٘ی ٘ظشی ثیبٖ ٔیٌشدد  ٚثخؾ ػ ْٛثد ٝسٚؽ تحمیدك اخغلدبف داسد.
تٛكیف دادٜٞب ٘ ٚغبیج تجشثی ث ٝتشتیت دس ثخؾ چٟبسْ  ٚپٙجٓ ٔٛسد ثشسػی لشاس خٛاٞذ ٌشفتٟ٘ .بیغدبً
دس لؼٕت ؿـٓ جٕغثٙذی كٛس ٔیٌیشد.

 .0مبانی نظری
 ٓٞاو ٖٛٙدس وـٛسٔ ،بد ٜاْتیثیئیٔ(1غیُ تغشا ثٛتیُ اتش) ث ٝػٛٙاٖ ػبٔدُ اوؼدیظٖدٙٞدذ ٜثد ٝثٙدضیٗ
افضٚدٔ ٜیؿٛد .ػشدسد ،ػشٌیج ،ٝتٟٛعِ ،شطِیٔ ٚ ،ـىال تٙفؼی اص ٟٔٓتشیٗ  ٚؿدبیغتدشیٗ ػدٛاسم
ایٗ ٔبد ٜػشعبٖصا دس ا٘ؼبٖ اػت .اْتیثیئی دس ة ثؼیبس ٔحّ َٛاػت  ٚپدغ اص ا٘غـدبس ،ثدب ػدشػغی
ثیؾ اص ػبیش تشویجب ثٙضیٗ دس خبن اشوت ٔیوٙذ .ایٗ ٔبد ٜدس ػغٛح وٓ ٔٛجت تیییش عؼدٓ  ٚثدٛی
ة ؿبٔیذ٘ی ٔیٌشدد  ٚثیؾ اص ػبیش اجضای ثٙضیٗ ٘ؼجت ث ٝتجضی ٝثیِٛٛطیىی پبیدذاس اػدتٔ .غبِؼدب
٘ـبٖ ٔیدٙٞذ و ٝایٗ ٔبد ٜث ٝػشػت دس ػغح ة پشاوٙذٔ ٜیٌشدد  ٚتجخیش ٖ اص ػدغٛح ة چٙدذیٗ
ٞفغ ٝث ٝدساص ٔیوـذ (٘ذیٓ ٚ 2دیٍشاٖ )2001،دس ابِی و ٝثب جبیٍضیٗ وشدٖ اتدب٘ َٛثد ٝػٙدٛاٖ ػبٔدُ
اوؼیظٖ دٙٞذ ،ٜاص ٔیضاٖ الیٙذٌی خٛدسٞٚبی ثٙضیٗ ػٛص وبػغٔ ٝیؿٛد .دس داخُ وـٛس ٔغبِؼٔ ٝیذا٘ی
جذی دس صٔی ٝٙتِٛیذ ٌ ٚؼغشؽ كٙبیغ تِٛیذ اتب٘ َٛػٛخغی كٛس ٍ٘شفغ ٝاػدت .پدظٞٚؾ ابتدش ٘یدض
دسكذد ا٘جبْ ثٟیٝٙیبثی ثشای ا٘غخبة ٔىبٖ ٔ ٚیضاٖ ثٟی ٚ ٝٙالغلبدی تٛػدؼ ٝظشفیدت پبالیـدٍبٜٞدبی
ٔؼشفی چٙذ ٔغبِؼ ٝدس صٔی ٝٙتٛػؼ ٝظشفیت پبالیـٍبٜٞبی اتب٘ٔ َٛیٌشدد:

)1. MTBE)Methyl Tertiary Butyl Ether
2. Nadim
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پبسوشٕٞ ٚ1ىبساٖ ( )2010دس ٔمبِٝای تحدت ػٙدٛاٖ "تٛػدؼ ٝثٟیٙدٙٔ ٝحٙدی ػشتد ٝپبالیـدٍبٜ
صیؼغی" یه ٔذَ ثٟیٝٙیبثی ثشای تؼییٗ ٔىبٖ پبالیـٍب ٜصیؼغی ٌؼغشؽ ٔدیدٙٞدذ .إٞ ٚ ٚىدبسا٘ؾ
پغب٘ؼیُ ػشت ٝػٛخت صیؼغی دس جٛٙة ایبال ٔغحذ ٜاص صیؼت تٛد ٜوـدبٚسصی ،جٍّٙدی  ٚؿدٟشی سا
ٔٛسد اسصیبثی لشاس ٔیدٙٞذ  ٚاعالػبتی ٕٞچٙٔ ٖٛبثغ ٔٛاد اِٚیٛٔ ،ٝلؼیت فؼّدی پبالیـدٍبٜٞدب  ٚؿدجىٝ
إُ ٘ ٚمُ سا دس یه ٔذَ ثٟیٝٙیبثی ػذدكحیح ٔخغّظ ث ٝوبس ٔیٌیش٘ذ .دس ایٗ وبسٛٔ ،لؼیت ثٟیٙد،ٝ
٘ٛع  ٚا٘ذاص ٜتىِٛٛٙطی پبالیـٍب ٜصیؼغی ثب اػٕبَ تبثغ ٞذف اذاوثشػبصی ػٛد ثشای ص٘جیدش ٜػشتدٚ ٝ
تمبتبی ػٛخت صیؼغی اسائٔ ٝیٌشددٕٞ .چٙیٗ تحّیُ اؼبػیغی ثٙٔ ٝظدٛس وـدف أىدبٖپدزیش ثدٛدٖ
اػٕبَ ػیبػت  ٚتیییش دس تىِٛٛٙطی ا٘جبْ ٔیدٙٞذ٘ .غبیج ایٗ پظٞٚؾ ٘ـدبٖ ٔدیدٞدذ ود ٝجدبیٍضیٙی
 %15اص تمبتبی ػٛخت ٔبیغ إُ ٘ ٚمُ ٔٙغم ٝأىبٖپزیش ٔیثبؿذ.
ِذٚنٕٞ ٚ 2ىبساٖ ( )2010دس ٔمبِٝای تحت ػٛٙاٖ "ٔٛلؼیدت ثٟیٙد ٝپبالیـدٍب ٜصیؼدغی اتدبَ٘ٛ
ِیٍٛٙػِّٛضی چٙذ ٘ؼّی دس ػٛئذ" یه ٔذَ تِٛیذ ا٘شطی ثشای تِٛیذ اتدب٘ َٛاسائدٔ ٝدیدٙٞدذٛٔ .لؼیدت
جیشافیبیی پبالیـٍب٘ ٜؼجت ثٔ ٝحُ صیؼت تٛد ٚ ٜإُ ٘ ٚمُ ػٛخت  ٚاشاس إٞیدت داسد ،ثٙدبثشایٗ
٘بٖ یه ٔذَ ثٟیٝٙیبثی ثشای تؼییٗ ٔىبٖ ثٟی ٝٙایٗ پبالیـٍبٜٞب ٔذ٘ظش داس٘ذ ٚ .پبسأغشٞدبی ٚسٚدی سا
ثشای ثشسػی تبثیش ایٗ پبسأغشٞب ثش ٞضیٟ٘ ٝٙبیی تِٛیذ اتب٘ٛٔ ٚ َٛلؼیت ثٟیٙد ٝپبالیـدٍبٔ ٜدٛسد ٔغبِؼدٝ
لشاس ٔیدٙٞذ٘ .غبیج ایٗ پظٞٚؾ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و٘ ٝمؾ ٞضی ٝٙصیؼتتٛد ٚ ٜدس دػغشع ثٛدٖ ٖ ثدشای
تؼییٗ ٔٛلؼیت پبالیـٍب ٚ ٜسلبثتپزیش ثٛدٖ اتب٘ َٛتِٛیذی ثب اتب٘ٚ َٛاسداتی ثؼیبس ٔ ٟٓاػتٕٞ .چٙدیٗ
پیـٟٙبد تِٛیذ اتب٘ َٛدس ػٛئذ  ٚتیییش ٔىبٖ پبالیـٍبٜٞب سا ٔیدٞذ.
جٙىیٙضٕٞ ٚ 3ىبساٖ (٘ )2014یض دس ٔمبِٔ" ٝذَ ٞضی ٝٙثشای تِٛیذ ػٛخت صیؼغی ٔجغٙی ثدش ٔدٛاد
ٞبی فؼیّی  ٚأٙیت ا٘شطی  ٚافضایؾ ػ ٟٓػٛختٞبی صیؼغی دس تأٔیٗ تمبتب ،یه ٔذَ سیبتی ثشای
تٛكیف ٞضی ٝٙوُ ػبال٘ ٝتأػیؼب ػٛخت صیؼغی ٔجغٙی ثش صیؼتتٛد ٜجٍّٙی سا ثشای ایبِت ٔیـیٍبٖ

1. Parker
2. Leduc
3. Jenkins
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تٛػؼٔ ٝیدٙٞذ .ایٗ ٔذَ ؿبُٔ ٔذ ثشداؿت ٔٙبثغ ج ٚ ٍُٙجٕغ ٚسی ،إُ ٘ ٚمُ ،ا٘جبسداسی ،ػبخغبس
تأػیؼب ٞ ٚضیٞٝٙبی ػّٕیبتی اػت٘ .بٖ اثش ػٛأدُ ٔخغّدف سا ثدش ا٘دذاص ٜتأػیؼدب ٞ ٚضیٙدٞٝدبی
ٚااذٞبی ػٛخت صیؼغی ٔٛسد ٔغبِؼ ٝلشاس ٔیدٙٞذ٘ .غبیج ٘ـبٖ ٔیدٞذ و٘ ٝشخ ٞضیٞٝٙبی إُ ٘ ٚمُ
ثش ا٘ذاصٞ ٚ ٜشیٞٝٙبی ٚااذ ٔٛثش اػت.
سٚدسیٍبص ٌب٘ضاِض ٚ 1دیٍشاٖ ( )2014دس ٔمبِ ٝخٛد ثب ػٛٙاٖ "ثٟیٝٙیدبثی تلدبدفی ثدب ثش٘بٔدٝسیدضی
اػغشاتظیه ص٘جیش ٜتأٔیٗ پبالیـٍبٜٞبیی صیؼغیٔ :ذَٞبی ٔمیدبع ثدضسي" ثش٘بٔدٝسیدضی اػدغشاتظیه
ص٘جیش ٜتأٔیٗ پبالیـٍبٜٞب سا ثب اػغفبد ٜاص یه ٔذَ ثش٘بٔٝسیدضی ػدذد ٔخدغّظ تلدبدفی دٔ ٚشاّد ٝای
فشٕٔٛ٘ ِٝٛد٘ذ و ٝدس ٖ ػذْ لغؼیت تمبتبی ٔحل ٚ َٛدػغشػی ثٛٔ ٝاد خدبْ سا دس ٘ظدش ٌشفغدٝا٘دذ.
ٔغبِؼٛٔ ٝسدی ٘بٖ ٔٙغمٝای دس جٛٙةؿشلی ایبال ٔغحذٔ ٜشیىبػدتٔ .ؼدأِ ٝثٟیٙدٝیدبثی ٖٞدب دس
ٔمیبع ثضسي ا٘جبْ ؿذ ٜو ٝؿبُٔ تؼذاد صیدبدی ٔحدذٚدیت ٔ ٚغییدش تلدٕیٓ  ٚثدیؾ اص كدذ پدبسأغش
ٔیثبؿذ٘ .غبیج ٘ ٝتٟٙب ثیـغشیٗ ػٛد الغلبدی ثّىٙٔ ٝبػتتشیٗ ٔؼیش تِٛیذٔ ،حُ  ٚظشفیت ثٟی ٝٙتِٛیذ
اص أىب٘ب ٔٛجٛد ثشای پبالیـٍبٜٞب سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

 .3روش تحقیق
ثٟیٝٙػبصی ،فش یٙذ تجضی ٚ ٝتحّیُ  ٚاسائ ٝساٜاُ ثشای ٔؼبئّی اػت و ٝدس ٖٞب یه ا٘غخدبة اص ٔیدبٖ
دأٝٙای اص ا٘غخبةٞب كٛس ٔیٌیشد .ا٘غخبةٞبی أىبٖپزیش ث ٝػٛٙاٖ ػٙبكش ٔجٕٛػدٝای ود ٝثدٖ ٝ
ٔجٕٛػ ٝأىبٖپزیش ٌفغٔ ٝیؿٛد دس ٘ظش ٌشفغ ٝؿذٞ ٚ ٜذف یبفغٗ ثٟغشیٗ ا٘غخبة (وِ ٝضٔٚدبً ٔٙحلدش
ث ٝفشد ٕ٘یثبؿذ)  ٚیب اذالُ ا٘غخبة یه ٌضی ٝٙثٟغش ٘ؼجت ث ٝػبیش ٌضیٞٝٙب اػت .ا٘غخبةٞب ثب اػدغفبدٜ
كٛس ٌؼؼغ ٚ ٝپیٛػغ ٝكٛس پزیشد و ٝدس ابِت ٌؼؼغ ٝتؼذاد صیبدی اص ٌضیٞٝٙب ثب یىدذیٍش ٔمبیؼدٝ
ؿذ ٜأب ایٗ تؼذاد ٔحذٚد اػت .دس ابِی و ٝدس ابِت پیٛػغ ٝا٘غخبةٞب دس لبِت ٔغییشٞبی امیمی لبثُ
تٛكیف اػت ٔ ٚجٕٛػ ٝأىبٖپزیش صیشٔجٕٛػٝای اص فضبی  Rnاػت (سٚوبفّش .)2:2001،ثش٘بٔدٝسیدضی
لغؼیٌٝ٘ٛ ،ای اص ٔذَٞبی ثش٘بٔٝسیضی اػت ،و ٝدس ٖ دادٜٞبی ٔؼئّ ٝثٟیٝٙػبصی اص پیؾ تؼییٗ ؿذٜ

1. Rodriguez-Gonzalez
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ا٘ذ .دس ٚالغ دس ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛذَٞب ٔغییش ٚتؼیت ػیؼغٓ اص لغؼیدت ثشخٛسداس٘دذ  ٚدس ٔدٛسد ؿدىٌُیدشی
ٖٞب ث ٝػٛٙاٖ دادٜٞبی ٔؼئّٞ ٝیچٌ ٝ٘ٛتشدیذی ٚجٛد ٘ذاسد (سٚوبفّش .)4:2001،اص ٖ جب ود ٝثد ٝدِیدُ
ٔغییش ثٛدٖ ؿشایظ جٛی دس ٔٛسد ٔیضاٖ ٔٛاد اِٚی٘ ٝباعٕیٙب٘ی ٚجٛد داسد ثٙبثشایٗ ٔذَ ثش٘بٔٝسیضی لغؼی
ثشپبی ٝااغٕبال پیـٟٙبد ٔیٌشدد .دس ایٗ سٚؽ اص ػٙبسی1ٛثٟش ٜثشدٔ ٜیؿٛد .دس ٚالدغ ػدٙبسیٞٛب ٕٞدبٖ
ابِتٞبی ٕٔىٗ یه ٔغییش ااغٕبِی ٞؼغٙذ و ٝثب ااغٕبَٞدبی ٔخغّدف أىدبٖ ٚلدٛع خٛاٙٞدذ داؿدت
(ؿبپیش .)2009،ٚااغٕبَ ػجبس اػت اص ٔؼیبس وٕی "ؿب٘غ"  ٚیب "أىبٖ" ایٗ ود ٝیده ٚالؼدٔ ٝؼدیٗ
اتفبق ثیبفغذ (ػٛخىیبٖ.)72،
چٟبس ٔجٕٛػ ٝدس ایٗ پظٞٚؾ اص إٞیت صیبدی ثشخٛسداس ٔیثبؿدٙذٔ :جٕٛػدٙٔ ٝدبثغ تدأٔیٗ ٔدٛاد
اِٚیٔ ،ٝجٕٛػ ٝاػغبٖٞبی ػشتٝوٙٙذٛٔ ٜاد اِٚیٔ ،ٝجٕٛػ ٝپبالیـٍبٜٞبی تِٛیدذ ثیٛاتدب٘ٔ ٚ َٛجٕٛػدٝ
اػغبٖٞبی ٔلشفوٙٙذ ٜثیٛاتبٕ٘ٞ .َٛب٘غٛس و ٝجذ٘ 1 َٚـبٖ ٔیدٞذ دس فش یٙذ تِٛیذ ثیٛاتدب٘٘ i َٛدٛع
ٔٛاد اِٚی h ، ٝاػغبٖ ػشت ٝوٙٙذٛٔ ٜاد اِٚی k ، ٝپبالیـٍب c ٚ ٜاػغبٖ ٔلشفوٙٙذ ٜثیٛاتب٘ٔ َٛدیثبؿدذ.
 Pw ٚ wث ٝتشتیت ٕ٘بد ػٙبسیٞٛب  ٚااغٕبَ ٞش ػٙبسیٔ ٛیثبؿذ .جذ 1 َٚفٟشػت ػالئدٓ  ٚاخغلدبسا
ث ٝوبس ثشد ٜؿذ ٜدس پظٞٚؾ ابتش سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ:
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جدٍل .1فْرست عالئن ٍ اختصارات
فْرست عالئن ٍاختصارات
پاراهترّا

شاخص(زیر ًَیس)
 iهٌابع عرضِ هَاد اٍلیِ …I=1،2،3

ϴi.hزیستتَدُ در دسترس از هَجَدی هٌبع ٍiاقع در

 kپاالیشگاُّا… k=1،2،3

شْر  hبرای پاالیشگاُ k

 cهراکس تَزیع …c=1،2،3

 Δiضریب تبدیل تَلید ًْایی بیَاتاًَل در پاالیشگاُ k

 hاستاى عرضِکٌٌدُ هَاد اٍلیِ h=1،2،3،...

 yiقیوت ّر ٍاحد هَاد اٍلیِ از هٌبع i

هتغیرّای تصوین

ّ τiسیٌِ حول ٍ ًقل ّر ٍاحد هَاد اٍلیِ i

sk,cهیساى عرضِ بیَاتاًَل پاالیشگاُ kبِ شْر c

ّ τسیٌِ حول ٍ ًقل ّر ٍاحد هحصَل ًْایی از پاالیشگاُ

Secهیساى عرضِ بٌسیي هعوَلی جْت تأهیي ًیاز

 kبِ شْرc

هراکس تَزیع c

 dh,kهسافت حول ٍ ًقل هَاد اٍلیِ از شْر  hتا پاالیشگاُ

Xi,h,k,wهَاد اٍلیِ عرضِ شدُ  iاز استاى hبِ
پاالیشگاُ  kدر سٌاریَ w
هفاّین
ً wواد سٌاریَ برای هتغیرّای تصادفی
pwاحتوال سٌاریَ از ّر هتغیر تصادفی

k
 dk,cهسافت حول ٍ ًقل هحصَل ًْایی از پاالیشگاُ  kتا
شْر c
Dcتقاضا شْر  cبرای سَخت
φkظرفیت پاالیشگاُ  kام برای تَلید بیَاتاًَل
ّ βiسیٌِ فراٍری ّریک از ًْادُّا ٍ تبدیل آى بِ بیَاتاًَل
ّPeسیٌِ تَلید ّر ٍاحد بٌسیي
ّ ecسیٌِ خارجی ًاشی از هصرف ّر ٍاحد بٌسیي

فش یٙذ تِٛیذ كٛس ٔیپزیشد  ٚدس ٟ٘بیت ثیٛاتب٘ َٛتِٛیذی جٟت ػشت ٝث ٝاػدغبٖٞدبی ٔلدشفوٙٙدذٜ
إُ ٔیؿٛدٔ .یضاٖ ٔٛاد اِٚی ،ٝثب تٛصیغ ااغٕبَ ٔـخق ٔیثبؿذ .تدبثغ ٞدذف ٔؼدئّ ،ٝادذالُػدبصی
ٞضی ٝٙػشتٝوٙٙذ ٜػٛخت ٔی ثبؿذ و ٝللدذ داسد ثخـدی اص ثٙدضیٗ ٔلدشفی سا ثدب ثیٛاتدب٘ َٛػدٛخغی
جبیٍضیٗ وٙذ .دس ایٗ ساػغب ٔغییشٞبی تلٕیٓ ػجبستٙدذ اصٔ -1 :یدضاٖ ٔدٛاد اِٚیدٔ ٝلدشفیٔ -2 ،یدضاٖ
ثیٛاتب٘ َٛػشت ٝؿذٔ -3 ٚ ٜیضاٖ ثٙضیٗ ػشت ٝؿذ.ٜ
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ثشای اُ  ٚثشسػی یه ٔؼأِ ٝثٟیٝٙػبصی ،دس اثغذا ثبیذ ٖ سا ٔذَ ٕ٘ٛدٔ .ذَ وشدٖ ث ٝایٗ ٔؼٙدی
اػت ؤ ٝؼأِ ٝسا ثب ٔغییشٞب  ٚسٚاثظ سیبتی تٛكیف ٌشدد ،ث ٝعٛسی ودٔ ٝؼدأِ ٝثٟیٙدٝػدبصی سا ادُ
ٕ٘بیذ.
الصْ ث ٝتزوش اػت وٙٔ ٝظٛس اص پبالیـدٍب ٜدس پدظٞٚؾ ابتدش ،پبالیـدٍب ٜتِٛیدذ اتدب٘ َٛصیؼدغی
ٔیثبؿذٕٞ .چٙیٗ دس عشاای ٔذَٞبی پظٞٚؾ ابتش فشٚم صیش دس ٘ظش ٌشفغ ٝؿذ ٜاػت:
 .1تىِٛٛٙطی تجذیُ تبیؼب ٔخغّف ث ٝاتب٘ َٛدس پبالیـٍبٜٞبی ٔخغّف یىؼبٖ اػت.
ٞ .2ضی ٝٙفش ٚسی ،دس پبالیـٍبٜٞبی ٔخغّف ثشاثش اػت.
 .3ث ٝدِیُ ػذْ دػغشػی ثٞ ٝضیٞٝٙبی پبالیـٍبٜٞبی ٔخغّف ،تبثغ ٞضی ٝٙثب فشم ثبثت ثدٛدٖ ٞضیٙدٝ
ٟ٘بیی پبالیـٍبٜٞب ث ٝفشْ خغی دس ٘ظش ٌشفغ ٝؿذ ٜاػت.
تابع هدف
ثب فشم ایٗ و ٝث ٝدِیُ ٔغییش ثٛدٖ ؿشایظ ة ٛٞ ٚاییٔ ،یضاٖ ٔٛاد اِٚیٛٔ ٝجٛد ثشای تِٛیدذ ثیٛاتدبَ٘ٛ
ااغٕبِی اػتٔ ،ذِی لغؼی ثش پبی ٝااغٕبال پیـٟٙبد ٔیٌشدد .تبثغ ٞذف ٔ ٚحدذٚدیتٞدب ثدشای ٔدذَ
پیـٟٙبدی ث ٝكٛس صیش تؼشیف ٔیؿ٘ٛذ:
C

()1

C

K

K W

H

H W

I

K

I

K W

H

I

)Min( w xi , h, k , w yi   w xi , h, k , wdh, k   w xi , h, k , w i   sk ,c dk ,c   sec ( pe  ec
c 1

k 1 c 1

i 1 h 1 k 1 w 1

i

i 1 k 1 h 1 w 1

i 1 h 1 k 1 w 1

تابغ َدف ،در پی حداقل کردن َسیىٍَایی است کٍ بٍ ترتیب ػبارتىد از َ :سیىٍ اوتظاری
خرید مًاد ايلیٍَ ،سیىٍ اوتظاری حمل ي وقل مًاد ايلیٍَ ،سیىٍ اوتظاری فرآيری ي تًلید

محدودیتهای مدل
ٔحذٚدیت تأٔیٗ ٔٛاد اِٚیٔ ،ٝیضاٖ ٔٛاد اِٚیٔ ٝلشفی ا٘غظبسی ثشای تِٛیذ ثیٛاتب٘ َٛثبیذ وٕغش یب ثشاثش ثدب
ٔیضاٖ ٔٛاد اِٚی ٝدس دػغشع ا٘غظبسی ثبؿذ.
  i ,h, w , i, k , h, w

K

i ,h,k , w

()2
ٔحذٚدیت ظشفیتٔ :یضاٖ تِٛیذ ثیٛاتبٕ٘٘ َٛیتٛا٘ذ اص ظشفیت تِٛیذ پبالیـٍبٜٞب تجبٚص ٕ٘بیذ.

x
k 1
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28

دٚس ،20 ٜؿٕبس ،3 ٜپبییض ٘ / 1396ـشی ٝا٘شطی ایشاٖ

 k

()3

C

k ,c

s
c 1

ٔحذٚدیت ٔٛاص٘ٛٔ ٝاد ٞش یه اص ٔٛاد اِٚیٔ ٝلشفی ا٘غظبسی ثب یه ٘ؼجت ٔـخلی ثٔ ٝحلٟ٘ َٛبیی
تجذیُ ٔیٌشدد.

 I H

s

  xi ,h,k ,w  i , i, k , h, w

k ,c
c 1
 i 1 h1

C

()4

ٔحذٚدیت تشویت اتب٘ َٛػٛخغیٕٞ :بٖ عٛس و ٝاؿبسٌ ٜشدیذ ،ثب تشویدت ادذاوثش  10دسكدذ اتدب٘ َٛثدب
ثٙضیٗٛٔ ،تٛس اتٔٛجیُ ٘یبص ث ٝتؼذیُ ٘خٛاٞذ داؿدت .ثٙدبثشایٗ ٔحدذٚدیت (ٌٛ )5-3یدبی ٔحدذٚدیت دس
تشویت ثیٛاتب٘ َٛثب ثٙضیٗ ٔیثبؿذ.
K

 s(k , c)  0.1D

c

()5

k 1

ٔحذٚدیت تٛاصٖ فشٚؽ ٚتمبتب :ثشاثشی ػشت ٚ ٝتمبتبی ػٛخت  ٚؿشط تؼبدَ ثبصاس ٔیثبؿذ.
K

()6

( s k ,c )  sec  Dc , k , c
k 1

ٔحذٚدیت ٘بٔٙفی ثٛدٖ ٔغییشٞبی تلٕیٓ :دس ٟ٘بیت ایٗ ٔحذٚدیت ٘ـبٖ ٔیدٞذ وٕٞ ٝدٔ ٝغییشٞدبی
تلٕیٓ ٘بٔٙفی ٞؼغٙذ.
()7

xi ,h,k ,w , sk ,c , sec  0, i, k , h, c, w

دس ٔغبِؼ ٝابتش ؿؾ ٘ٛع ٔٛاد اِٚیٛٔ ٝسد تٛجٔ ٝیثبؿذ و ٝتٕبٔبً ؿبُٔ تبیؼب وـبٚسصی اػتٔ .دٛاد
اِٚی ٝؿبُٔ تبیؼب ٔحلٛال ٌٙذْ ،ج ،ٛثش٘ج ،رس ٘ ،یـىش  ٚچیٙذسلٙذ ٔیثبؿذ و ٝتبیؼب ٘یـىش ٚ
چیٙذسلٙذ ثب یىذیٍش تحت ػٛٙاٖ ٔالع ظبٞش ٔیٌشدد .دس ایدشاٖ  %25اص رس  %50 ،اص ٌٙدذْ %20 ،اص
ج %30 ٚ ٛاص ٔحل َٛثش٘ج ث ٝكٛس تبیؼب اص دػت ٔیسٚد (٘جفی .)2009 ،یبصد ٜاػغبٖ پشٔحلدَٛ
٘یض تأٔیٗوٙٙذٛٔ ٜاد اِٚی ٝخٛاٙٞذ ثٛد و ٝػجبستٙدذ اص اػدغبٖٞدبی خٛصػدغبٖ ،فدبسع ،خشاػدبٖستدٛی،
ٌّؼغبٖ ،وشٔب٘ـبٕٞ ،ٜذاٖ ،اسدثیُ ،رسثبیجدبٖغشثدی ،وشدػدغبٖٔ ،بص٘دذساٖ ِ ٚشػدغبٖ .ػدیضد ٜاػدغبٖ
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تِٛیذوٙٙذ ٜثیٛاتب٘ َٛؿبُٔ اػغبٖٞبی خشاػبٖ ستٛی ،فدبسع ،ثٛؿدٟش ،خٛصػدغبٖ ،اكدفٟبِٖ ،شػدغبٖ،
ایالْٔ ،شوضی ،لٓ ،تٟشاٖ ،لضٚیٗ ،ص٘جبٖ  ٚرسثبیجبٖغشثی ٔٛسد ثشسػی لشاس خٛاٙٞدذ ٌشفدت .ؿدىُ 1
ٔحُ اػغمشاس اػغبٖٞبی ػشتٝوٙٙذٛٔ ٜاد اِٚی ٚ ٝپبالیـٍبٜٞب سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ:

شکلً .1قشِ هحل استقرار پاالیشگاُّا ٍ عرضِکٌٌدگاى هَاد اٍلیِ

ٔلشف ػٛخت  ٕٝٞاػغبٖٞبی ایشاٖ ( 31اػغبٖ) ٘یدض ٔدذ٘ظش ٔدیثبؿدذٔ .دٛاد اِٚید ٚ ٝثیٛاتدبَ٘ٛ
تِٛیذی اص عشیك إُ ٘ ٚمُ جبدٜای ٔٙغمُ خٛاٙٞذ ؿذ .ؿىُ ٘ 2یدض ٘مدبط ٔلدشف ػدٛخت سا ٘ـدبٖ
ٔیدٞذ و ٝثب تٛج ٝثٔ ٝیضاٖ ٔلشف ،دس ٘مـ ٝصیش ث ٝچٟبس دػغ ٝتمؼیٓ ؿذ ٜاػت:
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جذ ،2 َٚظشفیت ػبال٘ ٝپبالیـٍبٜٞبی ٔٛسد ثشسػی سا ٔٙؼىغ ٔیٕ٘بیذ .پبالیـٍب ٜخٛصػغبٖ ثیـغشیٗ
ظشفیت  ٚپبالیـٍب ٜلٓ وٕغشیٗ ظشفیت سا ث ٝخٛد اخغلبف دادٜا٘ذ:
جدٍل .2ظرفیت ساالًِ پاالیشگاُّای ّر استاى(تي)
پاالیشگاُ

ظرفیت

پاالیشگاُ

هرکسی

1440

فارس

4560

قن

480

بَشْر

1200

تْراى

2400

خَزستاى

34800

قسٍیي

3120

اصفْاى

3600

زًجاى

1680

لرستاى

6000

آذربایجاىغربی

3240

ایالم

1440

خراساىرضَی

ظرفیت
1200

مىبغ :اوجمه صىفی تًلیدکىىدگان اتاوًل ایران ي محاسبات پژيَش

ثشای ِحبػ وشدٖ ػذْ لغؼیت دس ٔیضاٖ ٔٛاد اِٚی ٝػ ٝػٙبسی ٛدس ٘ظدش ٌشفغد ٝؿدذ ٜاػدت ،ػدبَ
پشٔحل ،َٛػبَ ثب ٔحلٔ َٛغٛػظ  ٚػبَ وٓ ٔحل .َٛثشای دػغیبثی ث ٝتٛصیغ ااغٕبَ ٔغییش ااغٕبِی
اص سٚؿی ٔبسی ثٟش ٜثشد ٜؿذ ٜاػت .ث ٝایٗ كٛس ؤ ٝیضاٖ تِٛیذ ؿدؾ ٔحلدٔ َٛدٛسد ثشسػدی دس
یبصد ٜاػغبٖ ػشتٝوٙٙذ ٜعی ٞـت ػبَ (ٛٔ )1393-1386سد اسصیبثی لشاس داد ٚ ٜثب عجم ٝثٙذی ودشدٖ
ٔیضاٖ ٔحلٛال دس ػ ٝعجم ٚ ٝاػغفبد ٜاص تٛصیغ فشاٚا٘ی ٞش عجم ٝث ٝتٛصیغ ااغٕبَ ٔـخق ثشای ٞدش
وذاْ اص ٔحلٛال ٔٛسد ثشسػی دػت یبفغٝایٕٓٞ .چٙیٗ ٔیضاٖ ٔٛاد اِٚی٘ ٝؼدجت ثدٔ ٝیدبٍ٘یٗ ٘یدض ثدب
اػغفبد ٜاص أیذ سیبتی  ٚا٘حشاف ٔؼیبس دادٜٞب ثشای ٞش عجم ٝابكُ ٌشدیذ ٜاػت .الصْ ثد ٝتدزوش اػدت
ٔٙؼىغ ٔیٕ٘بیذ.
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جدٍل .3احتواالت ٍ هیساى هَاد اٍلیِ در دسترس ًسبت بِ هیاًگیي تحت ّر سٌاریَ
احتواالت
هَاد اٍلیِ

هیساى هَاد اٍلیِ ًسبت بِ هیاًگیي
کن هحصَل

هتَسط

پرهحصَل

()-

()

()+

ضایعات گٌدم

0/43

0/43

0/14

0/3

1

1/7

ضایعات جَ

0/14

0/14

0/71

0/9

1

1/1

ضایعات برًج

0/29

0/57

0/14

0/7

1

1/3

ضایعات ذرت

0/43

0/43

0/14

0/8

1

1/2

هالس

0/29

0

0/71

0/97

1

1/03

کن هحصَل هتَسط پرهحصَل

مىبغ :محاسبات پژيَش

ث ٝدِیُ ٌؼغشدٌی ٔحذٚدٛٔ ٜسد ثشسػی  ٚتؼذد پبسأغشٞب ،دس جذ 4َٚث ٝاسائد ٝتؼدذاد ٔحدذٚدی اص
پبسأغشٞبی ٔٔ ٟٓذَ اوغفب ٔیٌشدد.
جدٍل .4خالصِای از پاراهترّا
پاراهترّا
ضریة تثدیل ضایعات گىدم

)(wheat

%27/7

درصد

ضریة تثدیل ضایعات جً

)(barley

%20

درصد

ضریة تثدیل ضایعات تروج

)(rice

%34/4

درصد

ضریة تثدیل ضایعات ذرت

)(corn

%28/8

درصد

ضریة تثدیل مالس

)(molasses

%20

درصد

هسیىه فرآيری ضایعات گىدم

)(wheat

3/68

هیلیَى ریال بِ ازای ّر تي

هسیىه فرآيری ضایعات جً

)(barley

2/65

هیلیَى ریال بِ ازای ّر تي

هسیىه فرآيری ضایعات تروج

)(rice

3/18

هیلیَى ریال بِ ازای ّر تي

هسیىه فرآيری ضایعات ذرت

)(corn

4/95

هیلیَى ریال بِ ازای ّر تي

هسیىه فرآيری مالس

)(molasses

1/90

هیلیَى ریال بِ ازای ّر تي

قیمت ضایعات گىدم

)Y(wheat

2/43

هیلیَى ریال بِ ازای ّر تي

قیمت ضایعات جً

)Y(barley

2/43

هیلیَى ریال بِ ازای ّر تي

قیمت ضایعات تروج

)Y(rice

1/84

هیلیَى ریال بِ ازای ّر تي
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هقدار

ٍاحد

پاراهترّا
قیمت ضایعات ذرت

)Y(corn

1/20

هیلیَى ریال بِ ازای ّر تي

قیمت مالس

)Y(molasses

6

هیلیَى ریال بِ ازای ّر تي

حمل ي وقل مًاد ايلیه

)(i

618

حمل ي وقل تیًاتاوًل



519

قیمت تىسیه فًب

pe

16160

ریال بِ ازای ّر لیتر

هسیىه خارجی مصرف تىسیه

ec

2000

ریال بِ ازای ّر لیتر

ریال بِ ازای یک کیلَهتر برای ّر
تي
ریال بِ ازای یک کیلَهتر برای ّر
تي

مىبغ :بالت ي دیگران -2008 ،شبکٍ اطالػات کشايرزی جُاوی( ،1سًارز ،)111:2011،2سازمان کشايرزی آمریککا
 ،itpnewsکارخاوٍ يیسیان -کاوًن شرکت ي مًسسات حمل ي وقل استان اصفُان -سایت  -indexmundiػتکابیي َمکاران ( -)1391محاسبات پژيَش.

نتایج تجربی
ٔذَ لغؼی پیـٟٙبدی دس پظٞٚؾ ابتش و ٝؿبُٔ ٔ254ؼبدِٔ 2580ٚ ٝغییش ثٛدود ٝدس  326ػدغش ٚثدٝ
كٛس ٔذَ خغی اذالُػبصی تبثغ ٞضی ٝٙػشتٝوٙٙذ ٜػدٛخت ثدب اػدغفبد ٜاص دادٜٞدبی ػدبَ ،1393
تحت ااغٕبِی ثٛدٖ ٔٛاد اِٚیٔ ٝلشفی ،دس ٘شْافضاس  GAMSوذ٘ٛیؼی ٚاُ ٌشدیذ .اثغدذا دس جدذ5 َٚ
ٔمبیؼٝای ٔیبٖ ٔیضاٖ ٞ ٚضیٔ ٝٙلشف فؼّی ٔ ٚلشف ثٟی ٝٙػٛخت ا٘جبْ ٔیؿٛد .دس ٚالغ ثب تٛج ٝثدٝ
ٔیتٛاٖ جبیٍضیٗ ٕ٘ٛد ٕٞ ٚیٗ ٔمذاس ٘یض ٔٙجش ث ٝكشفٝجٛیی دس ٞضیٞٝٙدبی ػشتدٝوٙٙدذ ٜثدٔ ٝیدضاٖ
ٔ 108/4یّیبسد سیبَ ٔیٌشدد.

)1. Global Agriculture Information Network (GAIN
2. Suárez

] [ Downloaded from necjournals.ir on 2022-01-29

ٔحذٚد ثٛدٖ ظشفیت پبالیـٍبٜٞبی ٔٛجٛد ،تٟٙب  0/36دسكذ اص وُ تمبتبی ثٙضیٗ سا ثب اتب٘ َٛػدٛخغی
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جدٍل  .5هقایسِ هیساى ٍ ّسیٌِ هصرف کًٌَی ٍ هصرف بْیٌِ سَخت
هصرف بْیٌِ

هصرف کًٌَی
بٌسیي

بٌسیي

بیَاتاًَل

هیساى( ّسار تي)

18205/08

18139/92

65/16

درصد

100

99/64

0/36

ّسیٌِ (ریال بِ ازای کیلَگرم)

22444/44

22444/44

15071/7

ّسیٌِ کل(هیلیارد ریال)

463218/1

461560/2

982/07

هجوَع ّسیٌِ(هیلیارد ریال)

463218/1

هیساى صرفِ جَیی (هیلیارد ریال)

462542/3
675/882

مىبغ :محاسبات پژيَش

ث ٝدِیُ تأثیش ٞضی ٝٙإُ ٘ ٚمُ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔحذٚد ثٛدٖ ٔیضاٖ تِٛیذ٘ ،غبیج اُ ٔذَ تٛكدیٔ ٝدیوٙدذ
و ٝاتب٘ َٛػٛخغی دس ٕٞبٖ اػغب٘ی و ٝتِٛیذ ٔیٌشدد ثٔ ٝلشف ثشػذ.
٘غبیج اُ ٔذَ ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝدس ؿشایظ ااغٕبِی ثٛدٖ ٔیضاٖ ٔٛاد اِٚی٘ ،ٝبؿدی اص ٔغییدش ثدٛدٖ
ٚتؼیت جٛی ،تِٛیذا ثب اػغفبد ٜاص تبیؼب ثش٘ج ٔمش ٖٚث ٝكشفٔ ٝیثبؿذ دِیُ ایٗ أش لیٕدت پدبییٗ
تبیؼب ثش٘ج  ٚتشیت تجذیُ ثبالی ایٗ تبیؼب ٘ؼجت ث ٝػبیش ٔٛاد اِٚی ٝاص یه عشف ٔ ٚحذٚد ثٛدٖ
ظشفیت پبالیـٍبٜٞبی ٔٛجٛد اص عشف دیٍش ٔیثبؿذ .جذ٘ 6 َٚیض ػٔ ٟٓلشف ٞش پبالیـدٍب ٜاص ٔدٛاد
اِٚی ٝاػغبٖٞبی ػشتٝوٙٙذ ٜسا تحت ػٙبسیٞٛبی ٔخغّف ٔٙؼىغ ٔیٕ٘بیذ:
جدٍل .6سْن هصرف ّر پاالیشگاُ از هَاد اٍلیِ(ضایعات برًج)

خراساى رضَی

100

100

100

گلستاى

0

4/1

0

فارس

فارس

0

36/2

0

بَشْر

فارس

0

9/5

0

خَزستاى

100

100

100

هازًدراى

0

3/6

0

خراساى رضَی

خَزستاى

هَاد اٍلیِ
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پاالیشگاُ

استاى عرضِ کٌٌدُ

سال کن هحصَل

سال با هحصَل هتَسط

سال پر هحصَل

فارس

0

28/6

0

لرستاى

100

100

100

هازًدراى

0

7/7

0

کرهاًشاُ

100

100

100

هازًدراى

0

2/3

0

هرکسی

هازًدراى

0

2/5

0

قن

هازًدراى

0

0/8

0

تْراى

هازًدراى

0

4/1

0

قسٍیي

هازًدراى

0

5/3

0

زًجاى

هازًدراى

0

2/9

0

اردبیل

100

100

100

آذربایجاى غربی

100

100

100

هازًدراى

0

5/3

0

اصفْاى
لرستاى
ایالم

آذربایجاى غربی

هَاد اٍلیِ

مىبغ :محاسبات پژيَش

لیٕتٞبی ػبیٝای ٔذَ پیـٟٙبدی ٘ـبٖ ٔیدٞذ تٛػؼ ٝظشفیت  ٕٝٞپبالیـٍبٜٞبی ٔٛسد ثشسػدی
ٔٙجش ث ٝوبٞؾ ٞضیٞٝٙبی ػشتٝوٙٙذ ٜػٛخت ٔیٌشدد .دس ایٗ ٔیبٖ تٛػؼ ٝظشفیت پبالیـٍب ٜاػغبٖ-
ٞبی فبسع ،تٟشاٖ ،ثٛؿٟش ،لٓ  ٚلضٚیٗ ثیؾ اص ػبیش پبالیـٍبٜٞب ٞضی ٝٙػشتٝوٙٙذ ٜػٛخت سا وبٞؾ
الغلبدی دس تِٛیذ ثیٛاتب٘ َٛثش عجك ٔذَ پیـٟٙبدی) اػت و ٝاص پغب٘ؼیُ ٖٞب ث ٝعدٛس وبٔدُ اػدغفبدٜ
ٍ٘شدیذ ٜاػت.
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شکلً .3وَدار قیوتّای سایِای هحدٍدیت ظرفیت هدل اٍلیِ
َدف ایه است کٍ با تًجٍ بٍ قیمتَای سایٍ ای اقدام بٍ تًسؼٍ پاالیشگاٌَای مًجًد گرددَ .مان طًر کٍ شکل 3
وشان میدَد ،تًسؼٍ پاالیشگاٌ فارس ،تُران ،بًشُر ،قم ي قسيیه بیش از سایر پاالیشگاٌَا مىجکر بکٍ ککاَش َسیىکٍ
ػرضٍ کىىدٌ سًخت میشًد .بىابرایه در مدل پیشىُادی اقدام بٍ افسایش ظرفیت ایه پاالیشگاٌَا میگردد ي ایه کار
تا جایی ادامٍ مییابد کٍ با تًجٍ بٍ قیمتَای سایٍای ،تًسؼٍ ظرفیت پاالیشگاٌَای مًرد وظر بکیش از تًسکؼٍ سکایر
پاالیشگاٌَا مىجر بٍ کاَش َسیىٍ ػرضٍ سًخت گردد .بدیه ترتیب ،تًسؼٍ ظرفیت در چىد گام صًرت میگیرد ي
در َر وقطٍای کٍ قیمتَای سایٍای تًسؼٍ ظرفیت پاالیشگاٌَای دیگری را پیشىُاد کىد گام بؼد شريع میگکردد ي
ایه بار اقدام بٍ تًسؼٍ ظرفیت پاالیشگاٌَای مًرد وظر میگردد .در گام ايل بؼد از تًسؼٍ ظرفیت ومًدار قیمتَکای
سایٍای بٍ صًرت شکل  4میگردد:
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با تًجٍ بٍ شکل  4گام ديم آغاز میگردد ي در ایه گام اقدام بٍ تًسؼٍ ظرفیت
پاالیشگاٌَای خراسان رضًی ،قم ،تُران ي قسيیه میگردد .بٍ َمیه ترتیب با تًجٍ بٍ
الگًیی کٍ قیمتَای سایٍ ای پیشىُاد میکىد اقدام بٍ تًسؼٍ ظرفیت پاالیشگاٌَا می-
گردد ي تا زماوی کٍ قیمتَای سایٍای مربًط بٍ محديدیت ظرفیت صفر شًد ایه ريود
ادامٍ مییابد .جديل  7میسان افسایش ظرفیت َر پاالیشگاٌ را در َر گام مىؼکس می-
وماید:

جديل .7میسان تًسؼٍ ظرفیت َر پاالیشگاٌ در َر گام
گام

1

پاالیشگاٌ

ظرفیت

فارس

13080

بًشُر

6120

قم

22378

تُران

44256

قسيیه

25018

خراسان رضًی

58445

فارس

فارس

114211

خًزستان

118086

خًزستان

91314

لرستان

13214

لرستان

8304

ایالم

11449

قم

26700

مرکسی

7577

تُران

53944

قم

32018

قسيیه

29340

تُران

87182

آذربایجان غربی

20769

قسيیه

34658

زوجان

7491

0

5

پاالیشگاٌ

ظرفیت

خراسان رضًی

1300

مرکسی

قم

24080

قم

25080

تُران

45958

تُران

46958

قسيیه

26720

قسيیه

27720

زوجان

2680

خراسان رضًی

63763
120331

3

6

خراساورضًی

2300
2440

آذربایجان غربی

24919
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گام

گام

پاالیشگاٌ

ظرفیت
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گام

گام

پاالیشگاٌ

ظرفیت

خراساورضًی

65172

خًزستان

124207

ایالم

11861

مرکسی

11227

قم

33427

تُران

93783

قسيیه

36067

زوجان

11141

فارس

11 240133

مرکسی

74174

زوجان

147599

37

پاالیشگاٌ
خراساورضًی

7

فارس
خًزستان
لرستان
ایالم
8

مرکسی
قم
تُران
قسيیه
زوجان
آذربایجان غربی

12

13

ظرفیت
124059
234013
255568
82417
75959
67287
44619

9

تُران
زوجان

202720
78420

197525
47733
73225
72164

تُران

234422

زوجان

99227

 14خراسان رضًی

گام

پاالیشگاٌ

ظرفیت

10

ایالم

103819

زوجان

99866

126545

ث ٝدِیُ ایٗ و ٝدس ٔذَ پیـٟٙبدی پغ اص الذاْ ث ٝتٛػؼ ٝظشفیت تٟٙب اػدغفبد ٜاص تدبیؼب ثدش٘ج،
وبُٔ اص پغب٘ؼیُ ایٗ تبیؼب ادأٔ ٝییبثذ  ٚدسػت دس جبیی و ٝوُ ایٗ تبیؼب ٔدٛسد اػدغفبد ٜلدشاس
ٔیٌیشد ،تٛػؼ ٝظشفیت ٘یض ٔغٛلف ٔیؿٛدٕٞ .چٙیٗ ث ٝدِیُ اضٛس ٞضیٞٝٙبی إُ ٘ ٚمدُ دس ٔدذَ،
تٛػؼ ٝظشفیت پبالیـٍبٜٞبی ٘ضدیه ث ٝاػغبٖٞبی ػشتٝوٙٙذ ٜتبیؼب ٔٛسد ٘ظش دس اِٛٚیت لشاس داسد.
جذٔ 8 َٚمبیؼٔ ٝیضاٖ ٞ ٚضیٔ ٝٙلشف و٘ٛٙی ٔ ٚلدشف ثٟیٙد ٝػدٛخت سا ثؼدذ اص اػٕدبَ وبٔدُ
تٛػؼ ٝظشفیت ٘ـبٖ ٔیدٞذٕٞ .بٖ عٛس ؤ ٝالاظٔ ٝیٌدشدد ایدٗ ثدبس ادذٚد  7/13دسكدذ اص ثٙدضیٗ
ٔلشفی ثب ثیٛاتب٘ َٛجبیٍضیٗ ٔیٌشدد  ٚایٗ أش ػجت كشفٝجٛیی دس ٞضیٞٝٙبی ػشتٝوٙٙذ ٜػٛخت ثٝ
ٔیضاٖ تمشیجی ٔ 6یّیبسد سیبَ ٔیٌشدد:
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جدٍل  .8هقایسِ هیساى ٍ ّسیٌِ هصرف کًٌَی ٍ هصرف بْیٌِ سَخت در آخریي گام
هصرف بْیٌِ

هصرف کًٌَی
بٌسیي

بٌسیي

بیَاتاًَل

هیساى( ّسار تي)

18205/08

16907/25

1297/83

درصد

100

92/87

7/13

ّسیٌِ (ریال بِ ازای کیلَگرم)

25444/44

25444/44

20827/4

ّسیٌِ کل(هیلیارد ریال)

463218/14

430195/6

27030/43

هجوَع ّسیٌِ(هیلیارد ریال)

463218/14

هیساى صرفِ جَیی (هیلیارد ریال)

457226
5992/1

مىبغ :محاسبات پژيَش

ؿىُ ٔ 5یضاٖ كشفٝجٛیی دس ٞضیٞٝٙبی ػشتٝوٙٙذ٘ ٜبؿی اص ٔلشف دس ٞش ٌبْ دس ٔمبیؼ ٝثدب ٔلدشف
دس اُ اِٚیٔ ٝذَ سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ:
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جذ٘ 9 َٚیض ػ ٟٓاػغفبد ٜپبالیـٍبٞ ٜش اػغبٖ اص وُ ظشفیغـبٖ سا ٘ـبٖ ٔیدٞدذ .اٍِدٛی تٛػدؼٝ
ظشفیت ثشاػبع لیٕتٞبی ػبیٝای تؼغیّی وبُٔ پبالیـدٍبٜٞدبی ثٛؿدٟش ،اكدفٟبٖ ،لدٓ  ٚلدضٚیٗ سا
پیـٟٙبد ٔیدٞذ ،صیشا تِٛیذ ایٗ ٚااذٞب ثب كشف ٝالغلبدی ٕٞشا٘ ٜخٛاٞذ ثٛد .پبالیـٍبٜٞدبی ِشػدغبٖ ٚ
رسثبیجبٖ غشثی ٘یض تٟٙب ثب ثخـی اص ظشفیت خٛد الذاْ ث ٝتِٛیذ ٔیٕ٘بیٙذ.
جدٍل  .9سْن استفادُ پاالیشگاُّا از کل ظرفیتشاى (درصد)
پاالیشگاُ

سْن

پاالیشگاُ

سْن

پاالیشگاُ

سْن

خراسان رضًی

100

لرستاى

57/2

تْراى

100

فارس

100

ایالم

100

قسٍیي

0

تًشهر

0

هرکسی

100

زًجاى

100

خًزستان

100

قن

0

آذربایجاى غربی

94/8

اصفهان

0

مىبغ :یافتٍَای پژيَش

اص ٖ جب و ٝتٟٙب أىبٖ جبیٍضیٙی  %10اص ثٙضیٗ ٔلشفی ثب اتب٘ َٛػدٛخغی ٚجدٛد داسد ،دس ادبِغی
و ٝتٛػؼ ٝظشفیت اػٕبَ ٔیٌشددٞ ،ش پبالیـٍب ٜپغ اص جبیٍضیٙی  10دسكدذی ػدٛخت اػدغبٖ ٔحدُ
اػمشاسؽ ٔبثمی اتب٘ َٛتِٛیذی سا ث ٝػبیش اػغبٖٞبی ٕٞجٛاس كبدس ٔیٕ٘بیذ .ؿىُ ٘ 5مـ٘ ٝح ٜٛتٛصیغ
اتب٘ َٛػٛخغی ثیٗ اػغبٖٞب سا ثٕ٘ ٝبیؾ ٔیٌزاسد:
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شکل ً .5قشِ تَزیع اتاًَل بیي استاىّای کشَر

 .6نتیجهگیری
تجذیذ٘بپزیشی ػٛختٞبی فؼیّی ،تٛػؼ ٝپبیذاسٔ ،غٛٙع ػبخغٗ ٔٙبثغ ا٘شطی ثشای ایجبد أٙیت ا٘دشطی ٚ
ٔؼبئُ صیؼتٔحیغی ٍٕٞی ٔٛجت تٛج ٝثٙٔ ٝبثغ ا٘شطی تجذیذپزیش اص جّٕ ٝصیؼتتٛدٌ ٜشدیذ ٜاػدت.
أشٚص ٜفؼبِیت  ٚثٛدج ٝدِٚتٞب دس أش تحمیك  ٚتٛػؼ ٚ ٝایجبد ػیؼغٓٞدبی ا٘دشطی تجذیذپدزیش ثؼدیبس
لشاس ٌشفغ ٝاػت٘ .ظش ث ٝافضایؾ تمبتبی ابُٔٞبی ا٘شطی ٔ ٚحذٚدیت تبٔیٗ ػٛخت خٛدسٞٚب اص یده
ػ ٚ ٛس٘ٚذ فضایٙذ٘ ٜـش الیٙذٜٞب اص ػٛیی دیٍش ،پدظٞٚؾ ابتدش ثد ٝثشسػدی اِٛٚیدت تٛػدؼ ٝظشفیدت
پبالیـٍبٜٞبی ٔٛجٛد ثیٛاتب٘ َٛدس ایشاٖ پشداخغ ٝاػت٘ .غبیج ابوی اص ٖ اػت و:ٝ
 .1تٟٙب  0/36دسكذ اص ػٛخت ٔلشفی سا ٔیتٛاٖ ثب اتب٘ َٛجبیٍضیٗ ٕ٘ٛد ٕٞ ٚیٗ ٔیضاٖ ٘یض ٔٙجدش ثدٝ
كشفٝجٛیی دس ٞضیٞٝٙبی ػشتٝوٙٙذ ٜػٛخت ثٔ ٝیضاٖ ٔ 108/4یّیبسد سیبَ دس ػبَ ٔیٌشدد.
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 .2ثشسػی اِٛٚیتٞبی تٛػؼ ٝظشفیت ابوی اص ٖ اػت و ٝاص ثیٗ ػیضد ٜاػغبٖ تِٛیذوٙٙذ ٜثیٛاتدب٘ َٛدس
ایٗ پظٞٚؾ ،اثغذا تٛػؼ ٝظشفیت  ٕٝٞپبالیـٍبٜٞبی ٔٛسد ثشسػی ٔٛتٛػیت خٛاٞذ داؿدت .چٟدبس
پبالیـٍب ٜثٛؿٟش ،اكفٟبٖ ،لٓ  ٚلضٚیٗ اص ایث ثٟش ٜثشداسی الغلبدی دس اِٛٚیت لشاس ٕ٘ی ٌیشد.
ٕٞ .3چٙیٗ ایٗ ٘غیج ٝابكُ ؿذ و ٝتٛػؼ ٝظشفیت پبالیـدٍبٜٞدب عجدك اِٛٚیدت ٘ـدبٖ داد ٜؿدذ ٜدس
لیٕتٞبی ػبیٝایٙٔ ،جش ث ٝجبیٍضیٙی  7/13دسكدذ اتدب٘ َٛثد ٝجدبی ثٙدضیٗ ٔدیٌدشدد .دس ٚالدغ،
ٔحذٚدیت تبیؼب ثش٘ج ،رس ٌٙ ٚذْ ٔٛجٛد ،و ٝدس پظٞٚؾ ابتش ٟ٘بدٜٞبی الغلبدی ثشای تِٛیدذ
ثیٛاتب٘ٞ َٛؼغٙذ ٔٙجش ث ٝتٛلف تٛػؼ ٝظشفیت پبالیـٍبٜٞب ٔیٌشدد .أب ٕٞیٗ ٔمذاس افدضایؾ تِٛیدذ
٘یض ٔٛجت كشف ٝجٛیی دس ٞضی ٝٙػشت ٝػٛخت ثٔ ٝیضاٖ تمشیجی ٔ 6یّیبسد سیبَ ث ٝعٛس ػبال٘ٔ ٝی-
ٌشددٕٞ .بٖ عٛس و٘ ٝغبیج پظٞٚؾ ٘ـبٖ ٔیدٞذ دس ؿدشایظ فؼّدی  ٚظشفیدت ثؼدیبس ودٓ ٘ ٚدبچیض
پبالیـٍبٜٞبی ٔٛجٛد ،ػشت ٝاتب٘ َٛػٛخغی دس ٔمبیؼ ٝثب ثٙضیٗ ثؼیبس ٘دبچیض اػدت .أدب اػدغفبد ٜاص
صیؼتتٛد ٜث ٝػٛٙاٖ یه ٔٙجغ ا٘شطی ث ٝدِیُ تٛػؼ ٝالغلبدی ٔ ٚؼبئُ صیؼتٔحیغی جزاة اػدت
 ٚاص عشفی ث ٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ دس تؼشیغ سػیذٖ ث ٝتٛػدؼ ٝپبیدذاس اص ٖ یدبد ٔدیؿدٛدِ .دزا تٛجدٝ
جذیتش ث ٝایٗ ٔٙجغ ا٘شطی  ٚایجبد جزاثیت دس صٔی ٝٙػشٔبیٌٝزاسی ثشای تِٛیذ ایٗ ػٛختصیؼغی ثٝ
ػیبػغٕذاساٖ تٛكیٔ ٝیٌشدد.
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