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 چکیده 

با توجه به گسترش شهرها و توسعۀ حمل و نقل شهری به وسیلۀ 

  خودروهای بنزینی و دیزلی، هوای اکثر شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده 

باشند و با توجه به خطراتی که این آلودگی برای سالمت افراد ساکن در می

یر در رویکرد سیستم حمل و مناطق آلوده دارد، ضروری است نسبت به تغی

های آلوده کشور و استان یزد یکی از استاننقل کشور تغییراتی ایجاد شود. 

همچنین دارای شرایط اقلیمی و زیست محیطی مناسب از جهت استفاده از 

باشد. در این تحقیق، با استفاده برقی می  -خودروهای هیبریدی خورشیدی 

های نو و ی انرژیگان در زمینهاز معیارهایی که از مصاحبه با خبر

خودروهای هیبریدی بدست آمده است، با بکارگیری روش تحلیل پوششی 

مندی از ها، شهرهای استان یزد از لحاظ قابلیت و ظرفیت بهرهداده

 شوند.بندی میاولویت ارزیابی و خودروهای هیبریدی

 DEA،انرژیهیبریدی، خورشیدی، برقی، —های کلیدی  هواژ

  مقدمه  .1

با توجه به گسترش شهرها و توسعۀ حمل و نقل شهری به وسیلۀ  

  خودروهای بنزینی و دیزلی، هوای اکثر شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده 

باشند و با توجه به خطراتی که این آلودگی برای سالمت افراد ساکن در می

مناطق آلوده دارد ضروری است نسبت به تغییر در رویکرد سیستم حمل و 

با توجه به انرژی عظیمی که توسط کشور تغییراتی ایجاد شود، از طرفی  نقل

شود، اما بشر کند و به زمین منتقل میها کیلومتر را طی میخورشید میلیون

که این منبع عظیم همواره در توجه الزم و کافی را به آن نداشته و در حالی

 ش خود را در این بخش معرفی کنید.حامیان پژوه

 حامیان() در غیر این صورت این مستطیل را پاک کنید.
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 عنوان مقاله

ی به اعماق دریاها و مقابل او قرار داشته برای دستیابی به منابع سوخت فسیل

زمین رفته تا انرژی مورد نیاز خود را تأمین نماید و در نهایت این انرژی 

همراه مزایایی که داشته دارای مضرات فراوان بوده است. امروزه توجهات 

به دلیل  های تجدیدپذیر شده است که این امرزیادی معطوف به انرژی

ها، مسائل مربوط به گرم آنهای های فسیلی و افزایش هزینهکاهش سوخت

-توانند راهمیشدن زمین و آلودگی زیست محیطی است. انرژی تجدیدپذیر 

-های انرژی و  زیستحلی پاک و ماندگار برای برآورده کردن رشد چالش

 .]1[محیطی سیاره زمین ارائه نمایند

 استان یزد با قرار گرفتن در بخش فالت مرکزی ایران، در برگیرندۀ عوامل   

طبیعی چیره بر فالت مرکزی ایران است. کویرهای بزرگ لوت و دشت 

کویر تا دریاچۀ نمک قم و کویر نمک هرات تا کویر نمک ابرکوه و باتالق 

اند. بارش اندک همراه با تبخیر شدید، دور گاوخونی استان یزد را فرا گرفته

م بودن از دریا، نزدیکی به کویر خشک و پهناور نمک، رطوبت نسبی ک

ای همراه با گرمای بسیار، از جمله عواملی است که استان یزد را به گونه

ترین استان ایران تبدیل کرده است. به همین منظور با توجه به اقلیم خشک

خشک و دسترسی به انرژی خورشیدی و با توجه به آلودگی هوا و انتشار 

صنعتی،  محیطی ناشی از خودروهای بنزینی و کارخانجاتآالیندۀ  زیست

برقی در این  –سنجی استفاده از خودروهای هیبریدی خورشیدی امکان

استفاده از در این تحقیق، تواند مورد بررسی قرار بگیرد. استان می

رفتن راندمان سوخت، برقی به دلیل باال  –خودروهای هیبریدی خورشیدی 

ی های فسیلی و همچنین امکان دسترسکاهش آلودگی، از بین رفتن سوخت

گیرد و استان یزد مورد بررسی قرار میآسان به انرژی خورشیدی در 

شهرهای این استان به منظور استفاده از خودروهای هیبریدی با شناسایی و 

ها مورد ارزیابی بررسی معیارهای مورد نظر توسط روش تحلیل پوششی داده

 گیرد.قرار می

 بیان مسأله .2

ی حاد هاست که به یک مسئلهلبحران انرژی و آلودگی شهرهای بزرگ سا

تبدیل شده است. علت اصلی آلودگی شهرها بر اساس نظرات کارشناسان، 

باشد. خودروهای احتراقی معایب خودروهای با موتور احتراق داخلی می

زیست محیطی مانند های ها انتشار آالیندهترین آنمفراوانی دارند که مه

CO2 ،Co ،NO2  وSO خطرات که متوجه  لیل این. به د]2[مخرب است

-باشد، خودروهای هیبریدی در سالمی هاموجودات زنده و به ویژه انسان

های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان و تولیدکنندگان خودرو قرار گرفته 

در این تحقیق با توجه به وضعیت زیست محیطی و اقلیمی استان یزد،  است.

برقی در شهرهای  –بریدی خورشیدی بندی استفاده از خودروهای هیاولویت

بندی گردد. به همین منظور برای اولویتاستان یزد مورد بررسی قرار می

 –شهرهای استان یزد جهت استفاده از خودروهای هیبریدی خورشیدی 

   شود.ها استفاده میبرقی از روش تحلیل پوششی داده

 . خودروهای هیبریدی3 

در واقع خودروهای برقی  1(HSV)هیبریدی خورشیدی  هایخودرو   

های سیلیکونی یا طریق تابش آفتاب بر روی سلولها از هستند که انرژی آن

خودروهای هیبریدی  تر تامین می شود.هایی از مواد پیشرفتهسلول

 خورشیدی خودروهای الکتریکی هستند که به طور کامل یا مستقیم انرژی

هایی فوتووولتائیک شامل پانل هایکنند. سلولخورشیدی را دریافت می

 .]3[کنند هستند که انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل می

                                                           
1. Hybrid Solar Vehicle 
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. پتانسیل کاهش مصرف سوخت و انرژی در 1.3

 خودروهای هیبریدی

 هیبریدی خودروهای کلی طور به سوخت مصرف در کاهش به دلیل

 در و نمایندمنتشر می معمولی خودروهای به نسبت کمتری خروجی گازهای

 خودروها این که نمایند، چرامنتقل می محیط به کمتری هایآالینده نتیجه

 موتور و دارند داخلی موتور احتراق یک همراه به الکتریکی موتور یک

 داخلی احتراق موتور توان یکنندهجبران مواقع، از بسیاری در الکتریکی

 در .یابدمی کاهش خروجی آالینده گازهای سوخت و مصرف بنابراین است.

 و نیتروژن اکسیدهای چون هاییآالینده تولید هیبریدی خودرو یک

 تولیدی یدوده مقدار و یابدمی کاهش گیریچشم طور کربن به مونوکسید

  .]4[دهدمی نشان کاهش  %09 میزان به معمولی خودروهای با مقایسه در

دارد. هر خودرو  هزار خودرو وجود 272هم اکنون در استان یزد حدود    

کند. هزار کیلومتر مسافت طی می 29در سال به طور متوسط در این استان 

میلیون  2/205با فرض جایگزینی خودروهای هیبریدی در مجموع در سال 

جویی خواهد شد. رتبه استان یزد در استفاده از خودروهای لیتر بنزین صرفه

   دوم کشور ایران قرار دارد.خارجی بعد از تهران و قبل از اصفهان در رتبۀ 

 سالیانه صورت به و مجموع در هیبریدی خودروهای جایگزینی با بنابراین

 بنزین کمتر مصرف .شد خواهد مصرف کمتر بنزین لیتر میلیون 3563

 در این بر عالوه. داشت خواهد پی در را جامعه کل برای اقتصادی منفعت

 گازهای انتشار با که نزینب جمله از فسیلی هایسوخت مصرف با ارتباط

-می    مطرح اجتماعی هزینه به نام مفهومی است همراه ایگلخانه و آالینده

 ایگلخانه و آالینده گازهای انتشار میزان (1)جدول  در .]2[و  ]4[.شود

 هر با مرتبط اجتماعی هایهزینه و همچنین بنزین لیتر یک مصرف از ناشی

 توسط شده انجام مطالعات اساس بر ها هزینه این . است شده آورده یک

 .است شده محاسبه ایران زیست محیط حفاظت سازمان و جهانی بانک

میلیون  2/205جویی بدست آمده در مصرف بنزین )با در نظر گرفتن صرفه

ای و همچنین لیتر در سال( میزان کاهش در انتشار گازهای آالینده و گلخانه

( 2)از آن در استان یزد مطابق جدول  های اجتماعی ناشیکاهش در هزینه

 آید.میبدست 

جویی در مصرف خودروهای هیبریدی و صرفه. 1.3

 سوخت

 است شده سبب فسیلی هایسوخت منابع کاهش و بنزین قیمت افزایش   

 و سوخت مصرف کاهش جهت مختلفی هایسیاست جهان کشورهای که

گیرند.  درپیش ای شده ریزیبرنامه و روند نموده اتخاذ بیشتر جوییصرفه

ریزی شده آتی برای چند کشور را ( مصرف فعلی و مصرف برنامه3جدول )

 .]5[دهدنشان می
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 بینی شده برای چند کشور(: مصرف فعلی و مصرف پیش1جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . روش تحقیق4

ها تحلیل پوششی داده روشکه  این   روش تحقیق حاضر، با توجه به  

(DEA)1  هایروش ارزیابی یکی ازجهت باالبردن دقت و کارایی در 

باشد، از این روش به منظور ارزیابی شهرهای گیری چندمعیاره میتصمیم

 شود. استان یزد با استفاده از معیارهای زیست محیطی و فنی استفاده می

 معیارهای ارزیابی شهرهای استان یزد -4-3

، ابتدا باید معیارها یا متغیرهای مدل را شناسایی DEAبرای ساختن مدل   

سنجی استفاده از تواند برای بررسی و امکانارهای بسیاری میکرد. معی

های کشور و به ویژه استان یزد مورد استفاده خودروهای هیبریدی در استان

    قرار گیرد. در این تحقیق با در نظر گرفتن مطالعات مشابه در زمینۀ 

 های خورشیدی که ارتباط مستقیمی با بکارگیری خودروهای هیبریدیانرژی

های دارند و همچنین مصاحبه با خبرگان و متخصصان فعال در زمینۀ انرژی

های استان یزد، مهمترین نو و خودروهای هیبریدی و با توجه به ویژگی

                                                           
1 Data Envelopment Analysis 

در  و خروجی معیارهای ارزیابی در بخش معیارها یا متغیرهای ورودی

 شده استارایه  (2و ) (4)ول اجد

 چارچوب مفهومی تحقیق -4-3
که ارتباط  باشد( می1مفهومی تحقیق به صورت شکل ) چارچوب   

 دهد:معیارهای شناسایی شده و شهرهای استان یزد را نشان می

 

 

 

 کشور
استاندارد اقتصادی سوخت 

(mpg) 

 52 ایاالت متحده آمریکا

 ژاپن
 52در حال حاضر 

 54: 5202تا سال 

 تحادیه اروپاا
 73در حال حاضر 

 55: 5224تا سال 

 کانادا
 52در حال حاضر 

 75: 5202تا سال 

 چین
 52در حال حاضر 

 73: 5224تا سال 

سرعت وزش باد 

 باد

 تابش خورشید

 میانگین دما

 جمعیت شهر

 آلودگی هوا

 سرانه درآمد

 افراد متخصص

دسترسی به 

 سوخت گاز

 پدیده گردوخاک

 اختالف دما

 بارندگی روزانه

 رطوبت هوا

 دوری از شبکه

 فاصله از راه اصلی

دوری از مرکز 

 استان

 ابرناکی آسمان

 تفت

 مروست

 هرات

 میبد

 مهریز

 ابرکوه

 اردکان

 بافق

 بهاباد

 عقدا

 

 یزد

مفهومی تحقیق(: چارچوب 3شکل)  
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 ارزیابی شهرهای استان یزد معیارهای ورودی(: 4جدول)

 دوری از شبکه سرعت وزش باد

 فاصله از راه اصلی میزان ابرناکی آسمان

 دوری از مرکز استان رطوبت نسبی هوا

 دسترسی به سوخت گازی میزان آلودگی هوا

 و روزاختالف دمای شب  تعداد گزارشات گرد و خاک

 میزان بارندگی روزانه
 

 ارزیابی شهرهای استان یزد معیارهای ورودی(: 5جدول)

 میانگین دمای هوا ساعت تابش خورشید

 سرانه درآمد افراد متخصص

 جمعیت شهر

 

ها برای ارزیابی روش تحلیل پوششی داده. 5

  شهرها 

 مقادیر متغیرهای مسأله  5-3

رهای استان یزد که به عنوان واحدهای مقادیر همه متغیرها برای همه شه

( نشان داده شده است. در 5مورد بررسی تعیین گردیده است؛ در جدول )

مورد استفاده قرار گرفت  DEAگیری کلی که در مدل واقع ماتریس تصمیم

مربوط به مقادیر متغیرهای ورودی و  i11تا  i1های مطابق جدوالست. ستون

 باشد.می DEAمقادیر متغیرهای خارجی مدل  o2و  o1های ستون

 

 DEAمدل ریاضی  -5-3

 BCCمدل اولیه که در این تحقیق استفاده شده است فرم مضربی مدل 

به صورت رابطۀ  DMU01باشد که این مدل برای واحد ورودی محور می

( است. این مدل براساس بازده به مقیاس ثابت است. در تحقیقاتی که 1)

ه با مدل این تحقیق داشتند نیز از همین مدل استفاده شده های مشابمدل

است. از مشاوره با افراد خبره نیز این نتیجه حاصل شد که مدل بازده به 

 استفاده در این تحقیق مناسب است.مقیاس ثابت برای مدل مورد 

( و متغیرهای ورودی متغیرهای این مدل ضرایب متغیرهای خروجی )   

 باشند. در صورتی که واحد مورد بررسی کارا باشد مقدار بهینه تابع( می)

 خواهد شد. این مدل  1هدف که بیانگر کارایی واحد مربوطه است، برابر  

 . ]7[تا کارایی همه واحدها مشخص شودی واحدها اجرا شود. باید برای همه

 
 (1:) St: 

 

           j=1,2,…,n, j≠p 
i=1,2,…,k  

r= 1,2,…,s                                            
 

است. در حقیقت  pگیری کارایی نسبی واحد تصمیم Wp( 1در مدل رابطۀ )

به  yjو   xiبرای آن واحد یک شود. Wباشد که مقدار واحدی کارا   می

واحد مورد بررسی  19خروجی برای  2ورودی و  7دهندۀ ترتیب نشان
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-ها و خروجیهای ورودیگر وزننیز به ترتیب بیان vو  uاست. بردارهای 

  .]8[های مربوط به هر واحد است

 

 DEAنتایج اجرای مدل ریاضی  -5-1

با توجه به  ]0[مرجع در  DEAتوضیحات کافی در رابطه با روش 

( برای 1طۀ )توضیحات به منظور تعیین کارایی هر واحد الزم است مدل راب

مرتبه اجرا کرده  11هر یک از واحدها اجرا شود. بنابراین الزم است مدل را 

افزارهای موجود از و کارایی واحد مورد بررسی را تعیین نمود. در میان نرم

افزارهای و بسیاری دیگر از نرم LINGOو   GAMS ،SOLVERجمله  

سرعت مناسب در اجرا و به دلیل  GAMSافزار موجود در این زمینه، از نرم

همچنین سادگی و سهولت در کدنویسی استفاده شد که نتایج حاصل به 

 باشد:( می7صورت جدول )

 

 GAMSافزار(: نتایج حاصل از اجرای نرم7جدول)

 رتبه نام واحد نام شهر

 * DMU01 ابرکوه

 DMU02 0 عقدا

 * DMU03 بافق

 * DMU04 تفت

 DMU02 19 هرات

 * DMU05 مروست

 * DMU07 مهریز

 * DMU08 اردکان

 * DMU00 یزد

 * DMU19 میبد

 DMU11 11 بهاباد

 

حاصل شد  DEA( کارایی واحدها که از اجرای مدل دوگان 7در جدول )   

به  1واحد  8شود کارایی نشان داده شده است. همانظور که مشاهده می

وی مرز کارا قرار دست آمده که بیانگر این واقعیت است که این واحدها بر ر

پترسون استفاده  –بندی این واحدها باید از مدل اندرسون دارند. برای رتبه

ها را با یکدیگر مقایسه نمود. شود و بتوان آن 1ها بیشتر از کرد تا کارایی آن

 DMU05که معرف شهر عقدا، DMU02 واحد دیگر که شامل واحدهای  3

باشد به ترتیب با اباد میمعرف شهر به DMU11که معرف شهر هرات و 

 گیرند. در رتبۀ نهم، دهم و یازدهم قرار می 822/9و  021/9و  075/9کارایی 

 

3پیترسون ) –نتایج اجرای مدل اندرسون  -5-4 
AP)  

کدنویسی شده و توسط  GAMSافزار در نرم DEAهمانند مدل  APمدل 

-ا و رتبهاجرا گردید. اجرای این مدل کارایی واحده CPLEXحل کننده 

ها پرداخته شده است. ها حاصل شد. در ذیل به بیان نتایج این مدلبندی آن

حاصل شد  DEA(کارایی واحدها که از اجرای مدل دوگان 8در جدول )

 نشان داده شده است.

 (: نتایج کارایی واحدهای مسأله8جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود بیشترین مقدار کارایی مربوط به واحد (  مشاهده می8همانطور که در جدول )

DMU09  واحد 11شد که بیشترین مقدار را کسب کرد. لذا در بین  33/0)یزد( با 

                                                           
1
 Anderson & Petersem  

 رتبه Ɵ واحد

DMU01 282/5  7 

DMU02 1 0 

DMU03 114/7  2 

DMU04 53/7  3 

DMU05 1 19 

DMU06 523/2  8 

DMU07 284/5  5 

DMU08 21/8  2 

DMU09 22/0  1 

DMU10 527/7  4 

DMU11 1 11 
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موجود در این تحقیق، واحد یزد در باالترین اولویت برای استفاده از خودروهای 

 برقی تعیین گردید. –هیبریدی خورشیدی 

 و DMU08 ،DMU04 ،DMU10،DMU03 ،DMU07واحدهای   

DMU01  وDMU06 گیرند. با وجود اجرای می  های  بعدی  قرار در  اولویت

مقدار کمتر از  DMU11و  DMU05و  DMU02، کارایی واحدهای APمدل 

را اختیار کردند. لذا این واحدها به طور مشترک در رتبۀ نهم، دهم و یازدهم قرار  1

 گیرند. می

 

 بندی نهایی شهرهای استان یزداولویت -5-5

   پیترسون و تعیین کارایینهایی هر واحد  –پس از اجرای مدل اندرسون 

ی به منظور استفاده از بندی واحدهای تحت بررستوان اولویتمی

خودروهای هیبریدی را مشخص نمود. با توجه به اطالعات موجود در 

( 0(، اولویت واحدهای مختلف تحت بررسی به صورت جدول )8جدول )

 آید:بدست می

 بندی نهایی شهرهای استان یزد(: اولویت9جدول)

 

 

 

 

 

 

، 0( قرار ندارند، در اولویت، 7سایر شهرهای تحت بررسی که در جدول )

پیترسون  –ها در مدل اندرسون اند؛ زیرا کارایی همۀ آنقرار گرفته 11و  19

باشند. مجدداً برابر یک شده است. این شهرها، شامل عقدا، هرات و بهاباد می

شود که کارایی واحد یزد در مقایسه با ، مشاهده می(5با توجه به جدول )

سایر واحدها بیشتر بوده و در اولویت اول قرار دارد. به منظور مقایسۀ 

 .( در بخش ضمائم نشان داده شده است1کارایی نهایی کلیۀ شهرها، شکل )

 

 گیریبحث و نتیجه -5
مدل برای هر در این تحقیق مقادیر متغیرهای انتخابی جهت استفاده در     

معیارهایی که در گیری مشخص و تعیین گردیدند. یک از واحدهای تصمیم

این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شامل متغیرهای ورودی که عبارتند از: 

ابرناکی آسمان، سرعت وزش باد، رطوبت هوا، آلودگی هوا، پدیده گرد و 

ه از راه اصلی، خاک، اختالف دما، بارندگی روزانه، دوری از شبکه، فاصل

دوری از مرکز، دسترسی به سوخت گاز و همچنین متغیرهای خروجی 

عبارتند از تابش خورشید، میانگین دما، جمعیت شهر، افراد متخصص و 

، های ارائه شدهو با توجه به مدل پس از تعیین مقادیر پارامترهاسرانه درآمد. 

 ارزیابی و   جهتمورد استفاده در تحقیق تعیین و  DEAمدل ریاضی 

بندی شهرهای استان یزد که شامل، شهرهای یزد، بافق، عقدا، تفت، اولویت

اجرا شد. با توجه به مروست، هرات، میبد، مهریز، ابرکوه، اردکان و بهاباد 

نتایج و  جهت حل مسئله استفاده شد. DEAمطالب ارائه شده از مدل اولیه 

به دست آمده کلیۀ  حاصل از اجرای مدل تشریح گردیدند. در نتایج

بندی واحدهای مورد بررسی کارا تشخصی داده شد. لذا به منظور اولویت

پیترسون استفاده گردید. پس از اجرای مدل  -واحدها از روش اندرسون 

(، به عنوان بهترین و کاراترین DMU09، شهر یزد )پیترسون –اندرسون 

 خاب گردید. واحد جهت استفاده از خودروهای هیبریدی خورشیدی انت

 

 

 واحد رتبه واحد رتبه

 بافق 2 یزد 1

 مهریز 5 اردکان 2

 ابرکوه 7 تفت 3

 مروست 8 میبد 4
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  های اجتماعی مرتبط با آنی از مصرف یک لیتر بنزین و هزینهای ناش(: میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه3جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها با بکارگیری خودروهای هیبریدی در استان یزدهای اجتماعی مرتبط با آنای و هزینه(: میزان کاهش سالیانه انتشار گازهای آالینده و گلخانه3جدول)   

 

CH4 CO2 SPM CO SO2 NOx نوع آالینده 

ای  میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 2/8125 3/099 8/219732 781 4/1432499 7/570

 )تن(

هزینه اجتماعی به ازای مصرف یک لیتر  8/4 5/14 2/1 2/34 98/9 58/1

 بنزین)ریال(

 

 AP(: نمودار کارایی شهرها با استفاده از روش 3شکل)

 

 
 

CH4 CO2 SPM CO SO2 NOx نوع آالینده 

 ای  )تن(میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 53/13 21/1 45/323 31/1 22/2492 14/1

58/1 98/9 29/34 2/1 5/14 8/4 
هزینه اجتماعی به ازای مصرف یک لیتر 

 بنزین)ریال(
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 DEA(: مقادیر متغیرهای ورودی و خروجی مدل 6جدول )
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