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گر، كشورها را بر آن داشته يد ياز سو ياز روزافزون آنها به انرژيك طرف و نيشدن جوامع از  يصنعت هيرو يرشد ب:دهيچك
ه و يرا ته يياست ها و برنامه هايژه در صنعت برق سيبو يو باال بردن بهره ور يه انرژيرو ياز مصرف ب يريجلوگ ياست كه برا 

م يه و تنظيته "كتاب اول"تحت عنوان  يدر مستند 1389را در سال  ييها ن راستا برنامهيز در ايرو نيوزارت ن. ندينمام يتنظ
در صنعت  يور بهره يمشابه بر ارتقا يكسان و اثرگذاريييت اجراياولو ين برنامه ها دارايار واضح است كه اياما بس. نموده است

 ير راستاها د ن برنامهيا (MAUT)1ت چند شاخصهيمطلوب يشده است تا با استفاده از تئور ق تالشين تحقيلذا در ا. ستنديبرق ن
ع پرسشنامه يو توز يطراحق ين تحقيداده در ا يروش جمع آور .شوند يت بنديو اولو يابيدر صنعت برق، ارز يور بهره يارتقا

. دهند يل ميو صنعت برق تشك يه ورنه بهريصنعت در زمنفر از خبرگان دانشگاه و  12ق را ين تحقيا نگروه خبرگا و بوده است
 يدارا يها برنامه به يديص منابع محدود و كليد تا با تخصينما ياريگذاران را  استيران و سيتواند مد يها م برنامه يبند تياولو
  .  ابنديمطلوب در صنعت برق دست  يور ت باال به بهرهياولو

  ت چند شاخصهيمطلوب يتئور رو،يوزارت نصنعت برق، ، يبهره ور: يديواژگان كل

  11/02/1391: قيتحقخ ارسال يتار

     05/07/1391: قيرش تحقيخ پذيتار

  يليمسعود خل: مسئول يسندهيام نون

  اريام نور واحد شهريدانشگاه پ - شهرك صدف -اريشهر: مسئول يسندهينو ينشان

                                                            
١ Multi Attribute Utility Theory 
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  مقدمه- 1

و  ييربنايل نقش زيصنعت برق به دل
ارتباط تنگاتنگ با عوامل موثر بر 

ا و يپو ي، صنعتيرشد اقتصاد
و  ييش کارايرگذار است و افزايتاث

ت فوق يدر آن از اهم يبهره ور

ان يشر. [1]برخوردار است يالعاده ا
هر  يو بخصوص صنعت ياقتصاد يها

کشور چنان به صنعت برق وابسته اند 
و  ياب آن عقب ماندگيکه در غ

د در يکره توليبر پ يخسارات هنگفت
ن يگردد و از ا يآن کشور وارد م

ت و توجه يلحاظ همواره مورد عنا
 استگذاران قرار گرفتهيس

با ن بخش يرو در ايوزارت ن.[2]است
از  يريو بهره گ يبهره ور يارتقا
ط ين، سازگار با محينو يها يفناور

حال  يرساخت هايست و متناسب با زيز
نده و توسعه مشارکت و بهره يو آ
متخصص و خالق به  يمنابع انسان يور

 ي، نقشيين دارايعنوان ارزشمندتر
و رشد  يجتماعدر رفاه ا يموثر

 .[3]دينما يفا ميا جامعه ياقتصاد

ک سو و رشد ياز  يانرژ يمت بااليق
از يشدن جوامع و ن يه صنعتيرو يب

 ياز سو يبه انرژروزافزون آنها 
گر، کشورها را بر آن داشته است يد

ه يرو ياز مصرف ب يريجلوگ يکه برا
ن کاهش يو همچن ينه انرژيربهيو غ
را  يياست هاي، سديتول ينه هايهز

بهره  ياست هايس"تحت عنوان 
به مرحله اجرا  "يانرژيور

ز در يرو نيوزارت ن. [4]درآورند
در صنعت  يبهره ور يارتقا يراستا

 ١٣٨٩را در سال  ييبرق برنامه ها
مصوب کرده و در دستور کار خود 

 يتعداد برنامه ها. قرار داده است
عدد بوده و در حوزه  ٢۶ب شده يتصو
 د،يمختلف صنعت از جمله تول يها

 يم برق يع انرژيانتقال و توز
که در  ياساس يياما سوال ها. باشد

کند  ينجا ذهن را به خود مشغول ميا
 :ن است کهيا

 ب شده يتصو يبرنامه ها يا تماميآ
ص يتخص يبرا يکسانيت ياولو يدارا

 باشند؟ يمنابع و اجرا م

 برنامه ها بر  يا اثر تماميآ
در صنعت برق  يبهره ور يارثقا

 کسان است؟ي

 ين برنامه ها ميکدام يبا اجرا 
، يتوان هم در مصرف منابع مال

نمود و  ييصرفه جو يو انسان يفن
 ياز بهره ور يهم به سطح مطلوب

 افت؟يدست 

ق حاضر آن است يلذا هدف از تحق    
 يبرنامه ها يت بنديکه به اولو
رو جهت يوزارت ن يمصوب از سو

در صنعت برق  يبهره ور يارتقا
ن منظور چهار هدف يا يبرا. بپردازد

 ينه سازيکالن صنعت برق که شامل به
مصرف  ينه سازي، بهين انرژيتام

شبکه  يت و اجرايري، مديانرژ
و آموزش و  يريهوشمند اندازه گ

 ينه اصالح الگويدر زم يآگاه ساز

 ياريبه عنوان مع [4].باشند  يم مصرف
برنامه ها مورد  يت بندياولو يبرا

 يبه عبارت. استفاده قرار گرفتند
نکه چه يا يبرنامه ها بر مبنا

تحقق اهداف کالن  يزان در راستايم
ر گذار هستند يرو تاثيوزارت ن

ق ين تحقيدر ا.شده اند يت بندياولو
داده از پرسشنامه  يجمع آور يبرا

ن پرسشنامه يااستفاده شده است که 
دانشگاه نفر از خبرگان  ١٢ن يبها 

و صنعت  ينه بهره وريو صنعت در زم
به کار  روش.ع شده استيتوز برق

 کرديل داده ها رويتحل يرفته برا

 (MAUT)ت چند شاخصه يمطلوب يتئور
ط يتواند در شرا ين روش ميا. است

نان از يده و همراه با عدم اطميچيپ
هر  يت برايف تابع مطلوبيق تعريطر
ران جهت ينه ها به مديگزاز ک ي

را  يکمک کند و چارچوب يريم گيتصم
فراهم سازد تا آنها بتوانند از 
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 يت بنديو اولو يابيق آن به ارزيطر

 .[5,6,7]نه ها بپردازنديگز

ن شرح است که يق بديساختار تحق    
در  يلعاتمطا مرور در بخش دوم به

در صنعت برق  يرابطه با بهره ور
. شود يانجام شده است، پرداخته م

ق يتحق روش در رابطه با در بخش سوم

بخش  در. شود يبحث م MAUTو ابزار
برنامه ها  يت بندياولوچهارم نحوه 

. شود يح ميتشر MAUTق روش ياز طر
ق مورد بحث يج تحقيدر بخش پنجم نتا

ت يدر نهاو رنديگ يقرار م
 يقات آتيتحق يراب يشنهاداتيپ

 .گردد يارائه م

  در صنعت برق يبهره ور: قينه تحقيشيپ- 2

در رابطه با موضوعات مرتبط با 
 يقاتيدر صنعت برق تحق يبهره ور

انجام  يو داخل ين خارجيتوسط محقق
از  يشده است که در ادامه به تعداد

بهره " قيتحقدر .شود يآنها اشاره م
" ايصنعت برق استرالييو کارا يور

 ينوشته شده است سع ٢توآب که توسط
 يواحدها ييبر آن است که به شناسا

ناکارا و کارا پرداخته شود و از 
 يو عمل يعلم يق راهکار هاين طريا

برق و  يت بهتر انرژيريمد يبرا
در آن ارائه  يش بهره وريافزا

با در ) ٢٠٠۵( ٤اميو ل ٣ايش .[8]گردد
زان برق يچون م ينظر گرفتن عوامل

ت يروگاه، ظرفيد شده توسط هر نيتول
کار به  يرويسوخت و ن نصب شده،

در صنعت  ييو کارا يورل بهره يتحل

 ٥ينسکيوان.[9]ن پرداختنديبرق چ
صنعت برق  ييکارا يبه بررس) ٢٠٠۶(
 يج حاکياالت متحده پرداخت که نتايا

 يسال ها يط يياز نوسانات کارا

) ٢٠٠۶(ابوت . [10]است ٢٠٠۴تا  ١٩٩١

                                                            
٢ Abbott 
٣ Shia 
٤ Liam 
٥Vaninsky 

چون  يبا در نظر گرفتن عوامل
کار، سوخت و  يرويه، نيسرما يموجود

 يابيو خدمات به ارز ر مواديسا
د در صنعت يکل عوامل تول يبهره ور

تا  ١٩۶٩ يسال ها يا طيبرق استرال
جه دست ين نتيپرداخت و به ا ١٩٩٩

رات ييافت که رشد مثبت تغي
در رشد بهره  يعامل اصل يکيتکنولوژ

 .[11]ن صنعت بوده استيدر ا يور

رشد ) ١٣٧٨(و همکارانش  ييرضايعل
کل عوامل در صنعت برق در  يبهره ور

را مورد ١٣٧٣تا  ١٣۴٧ يسال ها يط
که  يجيعمده نتا. ل قرار دادنديتحل

: افتند عبارتند ازيآنها بدان دست 
دهد که  يق نشان ميج تحقياوال نتا

از  يکل عوامل ناش يرشد بهره ور
 ينکه ناشياست تا ا ييرات کاراييتغ

ن يباشد و ا يرات تکنولوژيياز تغ
ر ياخ ياست که در سال ها يدر حال

 ين و دانشمندان داخليحضور متخصص
 يو دانش فن يمنجر به رشد تکنولوژ

د ير آن را باين تاثيشده است و اول
در رشد صنعت کشور جستجو نمود در 

مطالعه در صنعت برق به عنوان  يحال
کشور نقش  يديع کلياز صنا يکي

ار کمرنگ يبس يرات تکنولوژييتغ
 يا سازمان هايثان. کند يجلوه م

ل شدن به يتبد يبرا يياجرا
د ابتدا يبهره ور با يينهادها

 يمربوط به جمع آور يسازوکارها
اطالعات را سرلوحه کار خود قرار 

جاد ساختار يرا محاسبه و ايدهند، ز
ه اطالعات يبر پا يبهبود بهره ور

 .کند يدا ميپ يح و جامع معنيصح
و عوامل  يثالثا محاسبه بهره ور
از چرخه  يموثر بر آن فقط بخش

د و يآ يبه حساب م يبهبود بهره ور
ک يازمند ين يش بهره وريافزا

ه نقشه بهبود يو ته يزيبرنامه ر

و  يبديم يامام.[12]است يبهره ور
 ييکارا يبه بررس) ١٣٨٨(همکارانش 

روگاه ين يدر برخ يو بهره ور
در  يبيکل ترکيو س ي، گازيبخاريها

پرداختند که  ١٣٨۶تا  ١٣٨١ يسال ها
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ن يج بدست آمده در اياز عمده نتا
ن نکته اشاره يتوان به ا يق ميتحق

ن عامل ير گذارتريکرد که تاث
 يهاه روگايدر ن يرات بهره ورييتغ

بوده  يرات تکنولوژييمنتخب، تغ
و  يفن ييش کارايلذا جهت افزا. است

ت يو در نها يکيشرفت تکنولوژيپ
شود  يشنهاد ميپ يش بهره وريافزا
روگاه ها به امر آموزش و يکه ن

د يجد يها يج فناوريمشاوره و ترو

 همکارانشو  يفيشر. [1]مبادرت ورزند
ل يو تحل يريبه اندازه گ) ١٣٨٩(

د در يکل عوامل تول يرشد بهره ور
 ١٣٧٣ يران در سال هايصنعت برق ا

ج يپرداختند که از نتا ١٣٨٧تا 
ن يتوان به ا يق آنها ميعمده تحق

از  يکيموارد اشاره کرد که اوال 
و کاهش  يش بهره وريافزا يراهکارها

ش يدر صنعت برق، افزا يمصرف انرژ
، . ان کشورها استيتبادالت برق م

برق  يا رشد روزافزون تقاضايثان
م در يعظ يها يه گذاريازمند سرماين

استفاده از ثالثا . صنعت برق است
ق ياز طر شرفتهيپ يها يتکنولوژ

زالت ين آالت و تجهيماش يريبکارگ
 يالزم م يشرفته همراه با دانش فنيپ

ش حجم کاالها و يتواند باعث افزا
ق ين طريشود و از ا يديخدمات تول

 يکل عوامل سهم يدر بهبود بهره ور

و اشراق  ييطباطبا. [2]داشته باشد
عوامل موثر  يبه بررس) ١٣٩٠(ا ين

در د يو تول يش بازدهيبر افزا
ران پرداختند که از يا يروگاه هاين

ن يتوان به ا يق آنها ميج تحقينتا
 ينکته اشاره کرد که با بهره بردار

ند يه دانش ها، فرآيمناسب از کل
 يستم هايها، ابزارها، روش ها و س

توان  يد برق ميبه کار رفته در تول
ش يرو گاه ها را افزاين يبهره ور

 .[13]داد 

 يپس از مطالعه و مرور کارها    
و  يينه کارايدر زم يو خارج يداخل

ن يدر صنعت برق که در ا يبهره ور
 يق آورده شده است، مشخص ميتحق

شتر به ين کارها بياگردد که 
 يروگاه هايدر ن ييمحاسبه کارا

د برق، عوامل موثر بر رشد يتول
در صنعت برق و محاسبه  يبهره ور
ن يد در ايکل عوامل تول يبهره ور

تاکنون به صنعت پرداخته اند و 
است ها و يس يابيو ارز يبند تياولو

 يب شده در راستايتصويبرنامه ها
ن يدر ا يو بهره ور ييکارا يارتقا

لذا در . صنعت پرداخته نشده است
 يق تالش بر آن است تا روشين تحقيا

 يت بنديو  اولو يابيارز يبرا
ه ها و اقدامات ها، برنام ياستراتژ

ارائه گردد و  ييو اجرا ياتيعمل
برنامه  يت بندياولو ين روش برايا

صنعت برق در  يبهره ور يارتقا يها
 .به کار گرفته شودران يا

  قيتحق يشناسروش - 3

ن بخش به بحث در رابطه با يدر ا
داده،  يق، روش جمع آورينوع تحق

 MAUTانتخاب گروه خبرگان و روش 
 .شود يپرداخته م

  داده ها يجمع آور -3-1

 يفيقات توصيق از نوع تحقين تحقيا
روش . است) يمطالعه مورد-يشيمايپ(

 يطراح قين تحقيداده در ا يجمع آور
ان يم افتهيپرسشنامه ساخت  عيو توز

پرسشنامه  يطراح. است گروه خبرگان
ه برنامه يکه کلبوده است ن شکل يبد

ک جدول آمده است و يها و اهداف در 
خبرگان خواسته شده است که از 

ک از برنامه يهر  يزان اثرگذاريم
تحقق اهداف مشخص  يها را در راستا

ح يعالوه بر اهداف، ترج. ندينما
ز به عنوان يران و کارشناسان نيمد
برنامه ها در  يابيار ارزيک معي

ن يا ييروا.ه استنظر گرفته شد
 ٦محتوا ييق روش روايپرسشنامه از طر

نفر از  ٣و با استفاده از نظر 

                                                            
٦ Content Validity 
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 ده شده استيسنج يخبرگان دانشگاه
ن گونه که از افراد خبره در يبد

 ساختار پرسشنامه و رابطه با
ت و قابل فهم بودن سواالت يشفاف

ن نظرات در يشده و ا ينظرخواه
. ده استيپرسشنامه اعمال گرد

ز با استفاده يپرسشنامه ن ييايپا
 ٧ييازآزماا بياز روش آزمون مجدد 

نفر از  ٥صورت گرفته که در آن 
ل يکه پرسشنامه ها را تکم يخبرگان

ک هفته مجدد يپس از  کرده بودند،
 يبرا. ل نمودنديپرسشنامه را تکم

ان پاسخ يم يزان همبستگيمحاسبه م

استفاده شد  SPSSها از نرم افزار 
% ٨٢از  يحاکبدست آمده ج ينتاکه 

داده شده  يان پاسخ هايم يهمبستگ
و انتخاب  يريروش نمونه گ. بود

ز روش يق نين تحقيگروه خبرگان در ا
گروه . و هدفمند است يرتصادفيغ

نفر از  ١٢ق را ين تحقيخبرگان ا
افراد خبره دانشگاه و صنعت در 

ل يصنعت برق تشکو  يبهره ورنه يزم
داده ها  يپس از جمع آور. دهند يم

ن يانگيمبدست آمده ر ياز مقاد
حاسبات به ج در ميه شد و نتاگرفت

 .کار رفت

 يمعرف: ل داده هايتحل -٢-٣

 MAUTروش

م يو تصم يرتبه بند يک هايتکن    
ت ياولو يچند شاخصه روش ها يريگ

به . باشند يم يبه صورت کم يبند
 يم يريم گيتصم يک هاين تکنيکمک ا

م يده تصميچيحل مسائل پ يتوان برا
 يمتفاوت و حت يبا شاخص ها يريگ

دست  يمتعارض به پاسخ قابل قبول
م يتصم يک هاياز جمله تکن. افتي
توان به روش  يمچند شاخصه يريگ

،١٠ELECTRE،VIKOR،TOPSIS٩،AHP٨يها

                                                            
٧ Test-Retest 
٨. Analytic Hierarchy Process 
٩. Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution 
١٠. Elimination et Choice in Translating to Reality) 

PROMETHE١١،SMART وMAUT  اشاره
ن يا يه تمامياساس و پا .[14]کرد
 از يه نظرسنجيک ها بر پايتکن

ن يل ايباشد اما روش تحل يخبرگان م
. باشد يمتفاوت م گريکدينظرات با 

ت چند يمطلوب يکرد تئوريد رويتاک
 يات بريشاخصه بر مفهوم مطلوب

 يخبرگان از نظر شاخص ها م

تواند در  ين روش ميا.[14,15]باشد
ده و همراه با عدم يچيط پيشرا
ف تابع يق تعرينان از طرياطم

نه ها به يک گزيهر  يت برايمطلوب
کمک کند و  يريم گيران جهت تصميمد

را فراهم سازد تا آنها  يچارچوب
و  يابيق آن به ارزيبتوانند از طر

. نه ها بپردازنديگز يت بندياولو
ن روش آن است که ياز اهداف ا يکي
م ها يل تصميتحل يک ابزار براي

ران فراهم سازد تا به کمک يمد يبرا
 يت بنديو اولو يابيآن به ارز

اهداف و برنامه ها 
زان يت به ميمطلوبممفهو.بپردازند

 يرندگان برايگ ميک از تصميل هريتما
موردنظر اشاره  نهيبه گز يابيدست

ت و ياستفاده از مفهوم مطلوب. دارد
ن مفهوم در غالب تابع يا يمعرف

 يبرا يساز ميتصم يبرا ١٢تيمطلوب
در  ١٣فايو را ينين بار توسط کياول

ن روش يا. [15]انجام گرفت ١٩٧۶سال 
در مطالعات  يادين زيتوسط محقق

مورد استفاده قرار گرفته  يمتعدد
به آنها اشاره  )١(جدول است که در 

 .گردد يم

 

مطالعات انجام شده با  يبرخ). ١(جدول 
 MAUTروش 

 سال موضوع نيمحقق/محقق

                                                            
١١. Preference Ranking Organization Method for 
Enrichment Evaluations 
١٢ .Utility Function 
١٣ .Keeney And Raiffa 
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سالموضوع نيمحقق/محقق

و  ١٤جورج
  [16]همکاران

حاتيترج يرياندازه گ
 يبرا ياجتماع

 يسالمت يستگاه هايا
١٩٨٢ 

  [17]١٥اسچافر
عالئق مختلف ن يتخم

 يستم هايکاربران س
 سفارش

١٩٩٩ 

 ١٦نويوکيبارب
  [18]و لو

مذاکره در تجارت 
 کيالکترون

٢٠٠١ 

و  ١٧انومايک
 ١٨[19]تاوارا

نيره تاميت زنجيريمد
 ناب و سبز

٢٠٠۶ 

و  ١٩يکاباس
  [20]٢٠روويو

 ينرم افزار آموزش
 تحت وب هوشمند

٢٠٠۶ 

و  يشجاع
  [21]همکاران

 يزيبرنامه ر
ک ييبرا کياستراتژ

د يکارخانه تول
 ييزات صنعت غذايتجه

٢٠١٠ 

 ٢١يپونيليکا
طيدر شرا يريم گيتصم
 نانيسک و عدم اطمير

٢٠١٠ 

کرد يروش کار در استفاده از رو

MAUT باشد ير ميبه شرح ز: 
فرد يابين است که ارزيفرض برا

شاخص انجام  mيرنده بررويگ ميتصم
ت چند يمطلوب يرد، در تئوريگ يم

ک از شاخص ها يهر  يازاشاخصه به 
ف يت مجزا تعريک تابع مطلوبي
نه از يهر گز ييت نهايمطلوب. شود يم

ن توابع به ير ايمقاد يب وزنيترک

 . شود ينه حاصل ميهر گز يازا

،1,2, . . ت به يبع مطلوبمعرف تا,
به . باشد يها مک از شاخصيهر يازا

ک از ين مفهوم که هريا

  نه يت گزيمطلوب زانيمريمقاد

ش يام نما mشاخص  يرا به ازا
ت در تابع يدرجه مطلوب. دهد يم

ر ييک تغيت از مقدار صفر تا يمطلوب
به توابع  يدر مقدارده. کند يم

 ييد مقدار حدود بااليت بايمطلوب

هر شاخص مشخص شده  ينييو پا
حد  يت به ازايتابع مطلوب. باشد
حد  يک و به ازايمقدار  ييباال

                                                            
١٤ George 
١٥ Schafer 
١٦Barbuceanu 
١٧Kainuma 
١٨ Tawara 
١٩ Kabassi 
٢٠ Virvue 
٢١Kailiponi 

ار يمقدار صفر را اخت ينييپا

 :[22]کند يم

0  )١(
)٢(

 mينه به ازايهر گز ييت نهايمطلوب
ر قابل يشاخص موجود به صورت ز

 . محاسبه است

⋯ )٣  (
                         

مقدار  ،  )٣(که در رابطه 

,1,2ام،  ت شاخص يتابع مطلوب … , 

ها نسبت به  شاخص يت نسبياهم و 
مجموع اوزان . باشند يگر ميکدي

ک در نظر گرفته يشاخص ها  يتياهم
 .شود يم

  قيتحق يافته هاي-4

که قصد  يينه هايق گزين تحقيدر ا
آنها  يت بنديو اولو يابيدر ارز

است که جهت  ياست همان برنامه ها
در صنعت برق توسط  يبهره ور يارتقا

. م شده استيه و تنظيرو تهيوزارت ن
برنامه ها  يت بندياولو يارهايمع

ن يرو در ايرا اهداف کالن وزارت ن
 ياجرا يران برايح مديراستا و ترج

ن يا.دهند يل ميبرنامه ها تشک
ب در يبه ترت ارهايمعو  نه هايگز

نشان داده شده ) ٣(و ) ٢(جدول 
 .اند

رو در يوزارت ن يبرنامه ها  .)٢(جدول 
در صنعت برق  يبهره ور يارتقا يراستا

 و يابيارز مورد ينه هايبه عنوان گز
 [4]يت بندياولو

 )برنامه ها(نه ها يگزپارامتر
 يشبرد برنامه جامع برق و انرژيپ

با نگرش به% ٢٠زان يانه به ميسال
، يبرنامه پنجم توسعه اقتصاد

 يو فرهنگ ياجتماع
يحرارت يروگاه هايش بازده نيافزا

ک درصد يانه يزان ساليحداقل به م
 %۴١به بازده  يابيو دست

روگاه يت نصب شده نيش ظرفيافزا
ر يدپذينو و تجد يها يانرژ يها
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)برنامه ها(نه هايگزپارامتر
کوچک و  ي، برقابيدي، خورشيباد(

ت يکل ظرف% ٣به سطح ...) 
 يروگاهين

 يروگاه هايمگاوات ن ٣٠٠٠احداث 
د يت توليد پراکنده با اولويتول

 (CHP)همزمان برق و حرارت 
انتقال  يستم هايس يتوسعه فناور

، احداث پست  (FACTS)ر يانعطاف پذ
در  HVDCو خطوط انتقال  GISيها

 کشور
با ت اعتماد شبکه يش قابليافزا

و کاهش  يحفاظت يستم هاياصالح س
 يستم هايعملکرد ناخواسته س

 %١٢به % ٢۴از  يحفاظت
 يواحد ها يکاهش خروج اضطرار

د برق و عناصر شبکه از سطح يتول
 %۶/١١وضع موجود به %  ١۶/۶

ش يبورس برق و افزا يراه انداز
زان يسهم معامالت در بورس به م

 يحجم برق مصرف% ۵٠حداقل 
و  يروگاهيت نيظرف% ۵٠ يواگذار

ا شرکتيه سهام متعلق به دولت يکل
ع به يتوز يدر شرکت ها يدولت يها

 يا عموميو  ي، تعاونيبخش خصوص
 يردولتيغ

شدن فروش  يو رقابت يآزاد ساز
 يبرا يکيالکتر يانشعاب و انرژ

 يمانديمصارف د
از يتجار يحق بهره بردار يواگذار
 يبر نوريت شبکه فيظرف% ۵٠حداقل 

و ي، تعاونيبرق کشور به بخش خصوص
 يردولتيغ يا عمومي

زان يکاهش تلفات شبکه به م
و رساندن به سطح% ١انه حداقليسال

 شبکه% ٢٠
رساخت هوشمند در شبکه يجاد زيا

 شبکه% ٢٠ع در سطح حداقل يتوز
ت تبادل برق با يش ظرفيافزا

شيت افزايه با اولويهمسا يهاکشور
يدر تجارت منطقه ا يسهم بخش خصوص
که سطح مبادالت با  يبه گونه ا
مگاوات، عراق به  ١۵٠پاکستان به 

مگا ۵٠٠ه به يمگا وات و ترک ١٠٠٠
 .ابديش يوات افزا

 يواحدها يکاهش خروج اضطرار
 %٨به % ٢۵از  يبرقاب

ن يب يه روستاهايبه کل يبرق رسان
 خانوار ٢٠تا  ١٠

مصرف با  يادامه روند اصالح الگو
کاهش روند متوسط مصرف ساالنه به 

 در هر سال% ١٠زان حداقل يم
ت يتوسعه فعال يجاد سازوکارهايا

و  ESCOيخدمات انرژ يشرکت ها
ک شرکت در هر استانيجاد حداقل يا

روگاه يع نياحداث مخازن سوخت ما
زان يبه م يساز رهيذخ يها برا

 روز مصرف ۴۵متوسط 
شرکت  ييز اسکادران واحد هوايتجه
زات و دستگاه ير با نصب تجهيتوان
ه يژن جهت تهياسکنر و ترموو يها

خطوط يابيب يو ع يينقشه خطوط هوا

 )برنامه ها(نه ها يگزپارامتر
 عيانتقال و فوق توز يو پست ها

ان ير کوتاه مدت و مياتخاذ تداب
ص يت بحران با تخصيريمدت مد
تملک ياغتبارات طرح ها% ٢حداکثر 
و منابع  يه ايسرما يها ييدارا

 شرکت ها يداخل
شبکه  يکيارتباط الکتر يبرقرار
ش با استفاده يره کيبا جز يسراسر

 يياير درياز کابل ز
–ران يا يکيارتباط الکتر يبرقرار
 ٧٠٠ت يه با ظرفيروس –جان يآذربا

اروپا، مگاوات، اتصال به شبکه 
سوره و لبنان  ياتصال به کشورها

ق عراق، اتصال به شبکه ياز طر
قا ويقا و اتصال به شبکه آفريآفر

اتصال به شبکه امارات، قطر، 
 ير کشورهايت و ساين، کويبحر
ج فارس با استفاده از يه خليحاش

 يياير دريکابل ز
بخش  ياتيعمل ين برنامه هايتدو

متناظر با سند چشم  يبرق و انرژ
باند مدت يانداز و برنامه راهبرد

 رويوزارت ن
 يباد ين هايتورب يو اجرا يطراح

 يبرق آب ين هايو تورب يمگاوات
 متوسط و کوچک

مطابق با  يجاد سازمان توسعه ايا
به منظور  يقانون اساس ۴۴اصل 

د همزمان برق و حرارت يتوسعه تول
(CHP) ر در اساسنامه ييق تغياز طر

 موجود ياز شرکت ها يکي

رو در ياهداف کالن وزارت ن) . ٣(جدول 
در صنعت برق  يش بهره وريافزا يراستا

ت يو اولو يابيارز يارهايبه عنوان مع
 [5]يبند

 )اهداف( ارهايمعپارامتر
 ين انرژيتام ينه سازيبه
 يمصرف انرژ ينه سازيبه
شبکه هوشمند  يت و اجرايريمد

 يرياندازه گ
نه اصالح يدر زميآموزش و آگاه ساز

 مصرف يالگو
 و خبرگان رانيح مديترج

تا با در نظر  شد خواسته خبرگاناز 
گرفتن هر برنامه و هر هدف مشخص 

زان در يکنند که هر برنامه چه م
از . تحقق آن هدف موثر است يراستا
زان ين مياخواسته شد تا  آنها

ن صفر تا يب يرا با عدد ياثرگذار
ر يمقاد يبرا. نديمشخص نماک ي

کرت ياس ليران از مقيح مديترج
 خبرگاناستفاده شده است و از 

نکه يخواسته شده است تا بر طبق ا
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را به برنامه  يزان برنامه ايچه م
ن يب يدهند عدد يح ميگر ترجيد يها
. به آن برنامه اختصاص دهد ٩تا  ١

ک از اهداف يهر  يران بيعالوه بر ا
 ٠ن يب يران وزنيح مديبه عالوه ترج

 يدر نظر گرفته شد به گونه ا ١تا 
با . ک شوديکه مجموع وزن همه آنها 

ج بدست آمده تابع ياستفاده از نتا
ح يک از اهداف و ترجيت هر يمطلوب

 . ر بدست آمديران به شکل زيمد

 
0 																									 0
1.42 																											0 0.7
1 																										 0.7

 

0 																										 0
1.66 																				0 0.6
1																																									 0.6

0 																										 0
1.11 																				0 0.9
1 																										 0.9

 

0 																										 0
1.25 																				0 0.8
1 																										 0.8

 
0 																										 1
1.25 0.125																1 9
1 																										 9

ت يپس از محاسبه تابع مطلوب    
ارها که شامل يک از معيهر يبرا

ج يترج يک تابع برايچهار هدف و 
ران و کارشناسان است، به يمد

ک از يهر  يت کل برايمحاسبه مطلوب
ن يا يبرا. برنامه ها پرداخته شد

ن يانگيمنظور با استفاده از م
ر بدست آمده از پرسشنامه ها يمقاد

بتدا مقدار ت ايو توابع مطلوب
ک از يت هر برنامه در هر يمطلوب

 يسپس برا. ديارها محاسبه گرديمع
ت کل هر برنامه، يمحاسبه مطلوب

ک يت بدست آمده از هر يمقدار مطلوب
در . گر جمع شديکدياز توابع با 

ک از برنامه ها به يادامه هر 
) ۴(ت کل آن در جدول يهمراه مطلوب

ن جدول يدر ا. نشان داده شده است
ن يب از کمتريبرنامه ها به ترت

ت ين مطلوبيشتريت به بيمطلوب
ت يزان مطلوبيم.شده انديت بندياولو

برنامه ها در  يبدست آمده برا
قرار دارد  ۶۶٠٣/٠تا  ١٩۵/٠دامنه 

ت يت و اولويکه نشان دهنده اهم
بهره  يارتقا يبرنامه ها در راستا

 يبرا ياريدر صنهت برق و مع يور
ص منابع جهت يخصو ت يه گذاريسرما
 .باشد يبرنامه ها م ياجرا

ت کل يبرنامه ها و مطلوب) . ۴(جدول 
 ک از آنهايهر  يبدست آمده برا

برنامه 
 ها

ت يمطلوب
 کل

برنامه 
 ها

ت يمطلوب
 کل

P16  0.195  P5  0.4946 

P22  0.2388  P1  0.4981 

P15  0.3424  P12  0.5147 

P23  0.3424  P8  0.5402 

P14  0.3552  P13  0.5439 

P19  0.3552  P4  0.5585 

P7  0.411  P24  0.565 

P10  0.4115  P26  0.5655 

P21  0.4415  P9  0.5823 

P6  0.4493  P3  0.5967 

P11  0.4517  P25  0.5995 

P20  0.4754  P17  0.6215 

P2  0.4891  P18  0.6603 

  يريجه گيبحث و نت - 5
 يک از اصليبه عنوان  يامروزه انرژ

و  يريشکل گ ين عوامل برايتر
شناخته شده  يشرفت جوامع صنعتيپ

کشورها به  يزان دسترسياست و م
نشانگر  يمنابع گوناگون انرژ

 ياسيشرفت و قدرت سيپ يل هايپتانس
 ياز طرف. باشد يآنان م يو اقتصاد

 ينه هايو هز يانرژ يمت بااليق
 يک سو و رشد بياد از يار زيبس
از يشدن جوامع و ن يه صنعتيرو
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از  يانرژروزافزون آنها به 
گر، کشورها را بر آن داشته يديسو

 ياز مصرف ب يريجلوگ ياست که برا
 يو باال بردن بهره ور يه انرژيرو
است ها و يژه در صنعت برق سيبو

بهره  يرا جهت ارتقا ييبرنامه ها
وزارت . نديم نمايه و تنظيته يور
ن راستا برنامه يز در ايرو نين

 يدر مستند ١٣٨٩را در سال  ييها
م يه و تنظيتحت عنوان کتاب اول ته

ار واضح است که ياما بس. نموده است
ت ياولو ين برنامه ها دارايا

مشابه بر  يکسان و اثر گذارييياجرا
در صنعت برق  يبهره ور يارتقا

شد  يق سعين تحقيلذا در ا. ستندين
ت يمطلوب يتا با استفاده از تئور

ن برنامه ها در يا (MAUT)٢٢چند شاخصه
بهره  يتحقق اهداف ارتقا يراستا

و  يابيدر صنعت برق، ارز يور
 يت بندياولو.شوند يت بندياولو

ران و يتواند مد يبرنامه ها م
د تا با ينما يارياستگذاران را يس

بر  يديص منابع محدود و کليتخص
ت باال به ياولو يدارا يبرنامه ها

مطلوب در صنعت برق دست  يبهره ور
 .ابندي

ب يبه ترتج بدست آمده ينتااساسبر
 يجاد سازو کارهايا يبرنامه ها

خدمات  يت شرکت هايتوسعه فعال

ک شرکت يجاد حداقل يو ا ESCOيانرژ
در هر استان، ادامه روند اصالح 

مصرف با کاهش روند متوسط  يالگو

در % 10زان حداقل يمصرف ساالنه به م
ن يتورب يو اجرا يطراح هر سال و

 ين هايو تورب يمگاوات يباد يها
ن يشتريمتوسط و کوچک، ب يبرقاب
ص منابع به منظور يت جهت تخصياولو
از .را کسب کردند يبهره ور يارتقا

برق يبرنامه هاب يگر به ترتيد يسو
تا  ١٠ن يب يه روستاهايبه کل يرسان

ارتباط  يخانوار، برقرار ٢٠
ره يبا جز يشبکه سراسر يکيالکتر

ر يش با استفاده از کابل زيک

                                                            
٢٢ Multi Attribute Utility Theory 

 ياضطرار يو کاهش خروج ييايرد
و % ٨به % ٢۵از  يبرقاب يواحدها

ارتباط  ين برنامه برقراريهمچن
 هيروس-جانيآذربا-رانيا يکيالکتر

مگاوات، اتصال به ٧٠٠ت يبا ظرف
 يشبکه اروپا، اتصال به کشورها

ق عراق، يه و لبنان از طريسور
قا و اتصال به ياتصال به شبکه آفر

به شبکه قا و اتصال يشبکه آفر
ر يت و ساين، کويقطر، بحر ،امارات
ج فارس با يه خليحاش يکشورها

ن يکمتر ييايردرياستفاده از کابل ز
دن به اهداف يت را از نظر رسياولو
کسب نمودند که در  يبهره ور يارتقا

ص اعتبار از يجه به منظور تخصينت
در صنعت  يبهره ور يبودجه ارتقا

ر ن تييپا يت هايد در اولويبرق با
 .رنديقرار گ

 يارائه م يشنهاداتيدر ادامه پ
 يهم در راستاتواند  يگردد که م

در صنعت  يبهره ور يرشد و ارتقا
توان در  يبرق راهگشا باشد و هم م

نه مورد ين زميدر ا يقات آتيتحق
 :ردياستفاده قرار گ

 هرچه بهتر  يتوان جهت اجرا يم
برنامه ها و تحقق اهداف مورد 

و  ياتياقدامات عمل ينظر برخ
 ين مسئول اجراييشامل تع يياجرا

برنامه  يبرنامه، مدت زمان اجرا
 يالزم برا يو انسان يو منابع مال

 .ف نموديبرنامه را تعر ياجرا

 يش اجرايتوان جهت سنجش و پا يم 
زان تحقق اهداف يبرنامه ها و م

شاخص ها و  سنجه ها را  يبرخ
شرفت يزان پيف کرده و سپس ميتعر

ق يک از برنامه ها را از طرير ه
ن شاخص ها مشخص يا يرياندازه گ

 .کرد

 ک برنامه ها به يتوان با تفک يم
مختص به مراحل  يبرنامه ها

 يع انرژيد، انتقال و توزيتول
 يبرق مشخص نمود که تالش در راستا

در کدام مرحله  يبهره ور يارتقا
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شتر يکل ب يشود بهره ور يموجب م
 .ابدييارتقا

 ر در وزن ييجاد تغيتوان با ا يم
ر يران تاثيحات مدياهداف و ترج

ت برنامه ينظر افراد را در مطلوب
 .ديمختلف سنج يها و طرح ها

 م يتصم ير روش هايتوان از سا يم
 ,AHPر يچند شاخصه نظ يريگ

TOPSIS, ELECTRE, PROMETHEE, 
VIKOR برنامه  يت بنديجهت اولو

 ج را بايها استفاده نموده و نتا
ق ين تحقيج بدست آمده از اينتا
 .سه نموديمقا

 يستميس يروش ها يتوان از برخ يم 
جهت System Dynamic,ISM٢٣SEM٢٤,رينظ

ن يب يبدست آوردن شبکه تعامل
برنامه ها استفاده نمود و روابط 

ان برنامه ها را يو نحوه تعامل م
 .مشخص نمود
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Abstract:The interminable development of industrialization of nations along with their increasing 
needs for energy has impelled countries to make some serious policies and enact regulations in order to 
save energy and raise productivity especially in the electricity industry. To this end, the Ministry of 
Energy of Iran has provided a number of constructive executive programs and has published them in 2010 
in a manuscript named "The First Book". It is crystal clear that these programs have different executive 
priorities and the degree of their influence on promoting productivity in the electricity industry is not the 
same. Thus, the purpose of this study is to evaluate and prioritize these executive programs by using the 
Multi Attribute Utility Theory to help the promotion of productivity in the electricity industry. The data-
gathering method of this research is questionnaire in which the opinions of twelve academic and 
industrial experts in the field of electricity have been used. The prioritization of the programs can assist 
managers and policy-makers so as to acquire the desirable productivity in the electricity industry by 
allocating the limited recourses to the programs with high priority. 
 
Key Words : Productivity, Electricity Industry, Ministry of Energy, Multi Attribute Utility Theory 
(MAUT) 
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