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 چکیده:

 نیروگاههای پراکنده داثساختاری  در فرایند  نظام تأمین مالی اح ارائه  مدلاین تحقیق با هدف اصلی 

این   انجام شد. استان چهارمحال وبختیاری برای شهرک های صنعتی    AHPبا استفاده از روش گازسوز  

پژوهش از حیث هدف ، کاربردی و از لحاظ روش ، توصیفی با استفاده از همبستگی و مدل ریاضی می 

میدانی می باشد.جامعه آماری این پژوهش را  -باشد. روش جمع آوری داده ها دراین تحقیق، کتابخانه ای

اری ی دهد. نمونه آمتشکیل م استان چهارمحال وبختیاریتمامی مدیران و خبرگان مالی شهرکهای صنعتی 

نفر است که ، از روش غیرتصادفی هدفمند)ازپیش تعیین شده(، تعیین گردید.ابزار گرد 04این تحقیق 

است.روایی ابزار بر اساس نظر  (AHP)آوری اطلاعات در این تحقیق، روش تصمیم گیری سلسله مراتبی

مورد تائید قرار  7/4یب آلفای کرونباخ  خبرگان مالی و تائید استاد راهنما تائید شد وپایایی از طریق ضر

 گرفت.

الات تحققیق مورد آرزیابی وآزمون قرارگرفت ومشخص شد که معیارهای فنی سوAHP شبااستفاده از رو

سیاسی از اولویت واهمیت سلسله مراتبی  –اقتصادی ، قابلیت اطمینان ، زیست محیطی و اجتماعی  –

 برخوردارند .   

                

 (AHPتولیدات پراکنده ، تامین مالي ، تحلیل سلسله مراتبي)واژه هاي کلیدي : 
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     مقدمه

و در برخی در دهه های اخیر تجدید ساختار صنعت برق و همچنین خصوصی سازی این صنعت مطرح 

در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق متقاعد کردن بازیگران بازار به  .کشورها اعمال گشته است

 این مسائل و مباحث .ی تولید و انتقال توان آسان نیستسرمایه گذاری در پروژه های چند میلیارد دلار

باعث شد تا تولید پراکنده به عنوان یک انتخاب مناسب جهت تولید و پاسخگویی به افزایش تقاضای 

ت نزدیک تولیدا د یعنی اینت محلی مورد استفاده قرار می گیرمصرف مطرح شود.تولیدات پراکنده بصور

مصرف بوده و نیازی به انتقال انرژی الکتریکی خروجی آنها در مسافت های طولانی ندارد .هرچه مصرف 

کننده نزدیک تر باشد.هزینه تامین انرژی الکتریکی نیز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر در کشورهای 

یار ط انتقال و توزیع بسای توسعه خطوهزینه ه ،وستاها ،با توجه به پراکندگی باردر حال توسعه و یا ر

لذا در این موارد استفاده از تولیدات پراکنده به منظور تامین برق مورد نیاز این گونه مشترکین  .زیاد است

دراین راستا تامین مالی نقش بسزایی درفرآیند انجام پروژه است.برخوردار های اقتصادی بالایی از صرفه

 ژه احداث و راه اندازی نیروگاههای پراکنده گاز سوز دارد.زیربنایی و اقتصادی بوی های

تامین مالی)فاینانس(عبارت انداز:تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت وایجاد و راه اندازی طرحهای 

توسعه و درآمدزای واحدهای اقتصادی است.تامین مالی عمدتا از طریق انتشارسهام،فروش اوراقه قرضه 

 صورت می گیرد.ووام واعتبار

یکی از مهمترین منبع شرکتها جهت تامین مالی انتشار و فروش اوراق قرضه و سهام  و همچنین ابزارهای 

 نوین تامین مالی می باشد.
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 مقدمه فصل اول:

 

انرژی برق دریک مکان واحد قرار داشت  ولیدزمانی که صنعت تولید برق فعالیت خود را آغاز نمود ،ت

توسط شرکت های محلی که ژنراتورها را مطابق با نیازهای توزیع نصب کرده بودند،تامین می ،واصولا برق

 بود.به عبارت دیگر، (DG)شد.این روش ،آغاز تاریخ سیستم قدرت الکتریکی دراستفاده از تولید پراکنده 

ق با افزایش تقاضای بر پس از آن خیلی نزدیک به تقاضا قرار داشت.تولید مستقیما در شبکه توزیع و 

فراهم می شد.درنتیجه با رشد تقاضای برق و امنیت سیستم انتقال پیچیده  ،نصب نیروگاه های بسیار بزرگ

برای تحویل برق به مصرف کنندگان ،سیستم قدرت الکتریکی سنتی مطرح گردید.این روش برای بیش از 

ام می شد و برای سیستم های قدرتی که شامل نیروگاه های بزرگ که اصولا دوراز محل پنجاه سال انج

اما ارائه شد.،ودندبانتقال داده  تقاضای برق قرار داشتند و شبکه های انتقال که توان تولیدی را به محل تقاضا

اوریهای ننیاز به تجدید ساختاردرصنعت برق،رشداقتصاد جهانی وجمعیت،رشدسریع تکنولوژی وظهورف

فیت بالا تولید برق با کیعدم  باراندمان بالا،آلودگی هوا و محیط زیست ناشی از سوزاندن سوختهای فسیلی،

گردیدتاسیستم قدرت الکتریکی و...باعث  (CHP)به صورت همزمان گرمای حاصلهز وامکان استفاده ا

ن امر تولید انرژی را نداشته باشد و ایقابلیت پاسخگویی به نیازهای متحول شده و پیچیده در زمینه  ،سنتی

باعث مطرح گردن مبحثی بنام )تولید پراکنده(گردید. ازجمله مزایای این فناوری می توان به موارد ذیل 

 اشاره نمود:

استفاده از -3کاهش تلفات وآزادسازی ظرفیت خطوط انتقال انرژی.-2.افزایش قابلیت اطمینان-1

 ی کمتر محیط زیست.تکنولوژی های تجدید پذیروآلودگ

تولیدپراکنده باعث ایجادبازارهای رقابتی وبوجودآمدن فناوریهای جدیدبا راندمان بالا و مقیاس کوچک می 

 گردد.  
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   :مساله یانب -1-1

 

نیاز به انرژی الکتریکی دردنیای مدرن و کشور ما با توجه به انواع مصارف )خانگی، تجاری، صنعتی و 

بطور متوسط در کشور  %7روزافزون می باشد که این نیاز دارای رشدی سالیانه حدود  کشاورزی( نیازی

د که بخش تولیاز:باشد. در چرخه انرژی الکتریکی سه بخش اساسی فعالیت می نمایند که عبارتند می

 بخش انتقال و فوق توزیع که.گردد وظیفه تولید انرژی را بر عهده دارد که نیروگاههای برق را شامل می

بخش توزیع .دارد شبکه توزیع(رابرعهده)نیروگاهها( به مراکز مصرف )وظیفه انتقال انرژی از مراکز تولید

پخش انرژی به انواع مصارف بخصوص خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی را بر عهده دارد.  که وظیفه

قال توسط خطوط انتانرژی نقاط مصرف می بایست انرژی الکتریکی در نیروگاهها تولید و  جهت تامین

وفوق توزیع و در نهایت توزیع به نقاط مصرف رسانده شود. اما اگر جهت تامین بخشی ازبار شبکه بتوانیم 

ید، قابل توجهی را در بخش تول انرژی الکتریکی را در محل مصرف تولید کنیم، می توانیم صرفه جویی

 .(1332انتقال و فوق توزیع شاهد باشیم)منظور، 

زیربنایی و اقتصادی بویژه احداث و راه  ا تامین مالی نقش بسزایی درفرآیند انجام پروژه هایدراین راست

 اندازی نیروگاههای پراکنده گاز سوز دارد.

تامین مالی)فاینانس(عبارت انداز:تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت وایجاد و راه اندازی طرحهای 

تامین مالی عمدتا از طریق انتشارسهام،فروش اوراقه قرضه ی است.توسعه و درآمدزای واحدهای اقتصاد

 ووام واعتبارصورت می گیرد.

یکی از مهمترین منبع شرکتها جهت تامین مالی انتشار و فروش اوراق قرضه و سهام و همچنین ابزارهای 

رش و توسعه دد. گستنوین تامین مالی می باشد. که بازارپول سرمایه مکان مناسبی برای این امر تلقی می گر

این بازار می تواند نقش عمده ای را در توسعه شهرک های صنعتی  کشور ایفا نماید. نقش بورس اوراق 
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بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه جهت داد و ستد این نوع اوراق بهادار درخور توجه است. از سوی 

ادی را به خود جلب نموده است.در این راستا دیگر در مدیریت مالی فرضیه بازار کارا توجه و حمایت زی

در طی سالیان اخیر این فرضیه به عنوان یکی از موضوعاتی است که در مدیریت مالی تحقیقات زیادی در 

 مورد آن انجام شده است.

نقش اصلی بورس اوراق بهادارو واسطه های مالی جذب و هدایت پس اندازها ونقدینگی سرگردان و  

پراکنده در اقتصاد به سوی مسیرهای بهینه آن است. به گونه ای که منجر به تخصیص بهینه منابع کمیاب 

 .(1331ورمختارپ)مالی شود. اما این امر مهم منوط به وجود کارایی بازارهای مالی است

درصنعت برق یکی ازمشکلات خصوصی سازی درتولیدانرژی الکتریکی،بالا بودن هزینه نیروگاههای بزرگ 

و نیاز به حجم سرمایه گذاری زیادمی باشد.باکوچک کردن واحدها در تولید پراکنده،هزینه سرمایه گذاری 

 بود. تولید برق خواهند برق کاهش یافته وسرمایه گذاران کوچکتر نیز قادربه سرمایه گذاری دردر تولید

 ارائه یک مدل کارادر حوزهوازطرف دیگر انرژی وبهره وری مدیریت از جنبههم ازاین رو پژوهش پیش رو

کوشش دارد تاموجه بودن استفاده ازاین تکنولوژی ارائه دهد.این پژوهش  یک تئوری نوراتواند مالی می

 ازدید سرمایه گذار بخش خصوصی بطور کارانشان دهد. ، در ایران را

با توجه به معیارهای:فنی و   (AHP)دراین تحقیق مابا استفاده از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی

برای تصمیم  یک روش مناسبسیاسی به دنبال -واقتصادی،زیست محیطی،قابلیت اطمینان و معیار اجتماعی

منظور تخصیص منابع مالی جهت سرمایه گذاری در تولیدات پراکنده  گیری در زمینه مدیریت سرمایه به

 .می باشیم و دستیابی به هدف تحقیق 
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 :اهمیت و ضرورت انجام تحقیق -1-2

 

 0          واحدهای ح،احداثصحی گذاری قیمت ایجادمکانیزم درصورت شده انجام های ررسیب براساس

 یدازد وهم اقتصادی ازدیدبنگاه هم باری نواحی درتمامی برق تولیدکننده عنوان دویتس به مگاواتی

 وبا بود واهدخ وسودآور اقتصادی فعالیت یک الکتریکی انرژی عرضه سیستم بهینه و توسعه اقتصادبرق

 ینچن گذارایجادخواهدشدتابااحداث درسرمایه کافی انگیزه صحیح گذاری قیمت یک سیستم طراحی

 وجهوت کوچک نیروگاههای ساخت تکنولوژی توسعه امروزهنماید. تولیدوفروش برق اقدام به واحدهایی

 تسم به آن های وتولیدکننده انرژی های کننده مصرف که شده دردنیاباعث محیطی زیست مسائل به

 صورت (Gas Engines)سوزگاز موتورهای درزمینه که باپیشرفتی امروزه که بالارفته راندمانبا  تجهیزات

 است شده تولیدبرق ساخته درصدبرای 07تا  وراندمان مگاوات 13ازچندکیلووات تاحدود  آن گرفته،انواع

 %32راندمان  تا وسرمایش وحرارت ویابرق وحرارت برق زمانمتولیده صورت استفاده به ودرصورت

 .1می باشد وبهره برداری دستیابی قابل

راکنده،سرمایه پ تولیدات به طورکلیو  تجدیدپذیرانرژی ازمنابع استفاده گسترش اساسی ازمشکلات یکی

 ست. ا نصب شده ظرفیت هرکیلووات ازای به معمول نیروگاههای نسبتازیادموردنیازآنهانسبت به گذاری

 تجدیدپذیرانرژی ونیز منابع پراکنده درتولیدات دقیقتر،سرمایه گذاری صورت به امادر صورتیکه

ه مقرون ب کوچک درنیروگاههای مواردسرمایه گذاری دربرخیدریافت که  توان می قرارگیرد، موردبررسی

 (1332دانا، سیمین؛ محمدرضا حمیدی زاده و بهمن حاجی پور،) تراست. صرفه

 رایند گذاری سرمایه سریعتر سرمایه،امکان سوددهی چون مواردی به توان می تولیدات این مزایای ازجمله

 آینده درخصوص آگاهی عدم به باتوجه کمتر،ریسک کمترسرمایه گذاری اولیه سرمایه اب بخش

                                                           

 مجله توسعه سيستمهاي توليدپراكنده. (،1332باقري، محمد)1-
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 یروگاههان استفادهبلا ظرفیت ترباروکاهش دقیق دنبال کردن رقبا، جدیدتوسط نیروگاههای بازاروساخت

 ناوریف این تمام روی درسرمایه گذاری پراکنده، محدودیت درتولیدات متنوع باوجودفناوریهایاشاره کرد.

تولیدات از طریق نیروگاههای تولید  انواع برای الزامات ووجودبرخی ملی درمنابع محدودیت دلیل هابه

 ریگذا سرمایه تردرکشورجهتبر فناوریهای بندی رواولویت ازاین انکاراست؛ غیرقابل امری پراکنده

 خاصی ازاهمیت هرفناوری به مالی ازمنابع مناسبی میزان وتخصیص منابع مالی مدیریت وهمچنین

 .برخوردارخواهدبود

 

 :هداف تحقیقا -1-3

   :دف اصلي پژوهشه

با   گازسوز نیروگاههای پراکنده داثدر فرایند نظام تأمین مالی اح مناسبساختاری   مدل معیارها یا ارائه 

 .برای شهرک های صنعتی  AHPاستفاده از روش 

 :اهداف فرعي

  تولیدپراکنده به فناوریهای مالی منابع وتخصیص مدیریت اقتصادی برای-بررسی معیار فنی -1

 تولیدپراکنده به فناوریهای مالی منابع وتخصیص مدیریت برای اطمینان قابلیتبررسی معیار -2

 تولیدپراکنده به فناوریهای مالی منابع وتخصیص مدیریت برای زیست محیطی بررسی معیار -3

 تولیدپراکنده به فناوریهای مالی منابع وتخصیص مدیریت برای سیاسی-اجتماعی بررسی معیار -0
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 سوالات تحقیق: -1-4

 

 تحقیق: سؤال اصلي

 

نیروگاههای پراکنده به عنوان  داثساختاری  مناسب در فرایند نظام تأمین مالی اح ارائه معیارها یا  مدلآیا 

 ؟یکی از مسائل بسیار مهم بشمار می رود

 سوال هاي فرعي:

 

از  تولیدپراکنده فناوریهایبه  مالی منابع وتخصیص مدیریت اقتصادی برای - معیار فنی آیا-1

 ؟استاولویت برخوردار

 تولیدپراکنده به فناوریهای مالی منابع وتخصیص مدیریت اطمینان برای معیارقابلیت آیا  -2      

 ؟ضروری می باشد

قابل  تولیدپراکنده به فناوریهای مالی منابع وتخصیص مدیریت معیارزیست محیطی  برای آیا -3

 ؟توجیه می باشد

 تولیدپراکنده به فناوریهای مالی منابع وتخصیص مدیریت سیاسی برای-معیار  اجتماعی آیا -0

 ازاولویت برخوردار است ؟
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 تعاریف واژگان واصطلاحات -1-5

 تولیدات پراکنده: -1

د کیلووات رادارن11تا 14به واحدهای کوچکی اطلاق می شود که توانایی تولید انرژی الکتریکی در بازه ای بین 

 (1333سرمد،  (و یا متصل به آن کار کنند قادرندمستقل ازشبکه الکتریکیو 

 تامین مالي: -2

تامین مالی)فاینانس(عبارت انداز:تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت وایجاد و راه اندازی طرحهای 

اوراقه قرضه توسعه و درآمدزای واحدهای اقتصادی است.تامین مالی عمدتا از طریق انتشارسهام،فروش 

 (1337)رضا تهرانی، ووام واعتبارصورت می گیرد.

 

 (:AHP)روش تحلیل سلسله مراتبي  -3

در ارزیابي هر موضوعي ما نیاز به معیار اندازه گیري با شاخص داریم، انتخاب شاخص مناسب به ما 

امکان مي دهد که مقایسه درستي بین جایگزین ها یا آلترناتیوها به عمل آوریم. اما وقتي که چند یا 

گي کار چیدچندین شاخص براي ارزیابي در نظر گرفته مي شود، کار ارزیابي پیچیده مي شود و پی

زماني بالا مي گیرد که معیارهاي چند یا چندین گانه با هم در فضا و از جنس هاي مختلف باشند. در 

این هنگام کار ارزیابي و مقایسه از حالت ساده تحلیلي که ذهن قادر به انجام آن است خارج مي شود 

رآیند فبراي چنین وضعیت هایي و به یک ابزار تحلیل قوي نیاز خواهد بود. یکي از ابزارهاي توانمند 

ندي و درجه بندي استفاده مي شود )محمد جواد است. این روش براي سطح ب تحلیل سلسله مراتبي

 (.1383اصغرپور، 
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:کلیدي(واژه هاي تعاریف عملیاتي ونظري )  -1-6  

 :(Distributed generation)تولیدپراکنده کوچک مولدمقیاس -1

 

 زنظرفنیا اتصال محل توزیع شبکه به آن اتصال که است تولیدبرق ازدستگاههاویاتاسیسات ای مجموعه

)غیاثی ، بیشترنباشد مگاوات21از هم توزیع شبکه به اتصال درمحل تولیدآن عملی امکانپذیرباشدوظرفیت

 .( 1331محمدایمان

 اقتصادي: -معیار فني -2

اقتصادی در این پژوهش به این معناست که آیا واحدهای تولید پراکنده موجب کاهش  -معیار فنی

 وکاهش تلفات سیستم های انتقال و توزیع خواهند شد یا خیر؟تولیدالکتریسیته 

مندرج درپرسش نامه  24و1،2،3،0،1،11،11اقتصادی مورد بحث دراین تحقیق با سوالات  -معیارفنی

 براساس آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مطابقت داشته و

 

 معیارقابلیت اطمینان: -3

 به معنای ایجاد رضایتمندی درطرفهای مختلف ذینفع در بازار برق وبه ویژه مشترکین می باشد.

مندرج در پرسش نامه  21و3،14،13، 677،3معیار قابلیت اطمینان مورد بحث دراین تحقیق با سوالات 

 براساس آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مطابقت داشته و 
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 :معیار زیست محیطي -0

 دراین پژوهش این معیار به معنای تولید انرژی الکتریکی با استفاده از منبع انرژی تجدید پذیر و کاهش 

 کربن و دی اکسید کربن وسایر گازهای گلخانه ای در جو زمین می باشد.انتشار منواکسید 

در پرسش نامه  مندرج 22و13710مورد بررسی دراین پژوهش با سوالات معیار زیست محیطی 

 مطابقت داشته و براساس آنها مورد تحقیق قرار خواهد گرفت.

 

 سیاسي: -معیار اجتماعي -5

دراین تحقیق معیار مذکور به این معناست که تولیدات پراکنده ، توان الکتریکی و گرمای مورد نیاز مشترکین 

به صورت گزینه ای برای افزایش رفاه اجتماعی ، ایجاد زمینه های اشتغال وکاهش  را فراهم می کنند و

نرخ بیکاری می باشد. در ضمن این معیار منجر به ایجاد رقابت پذیری بین تولید کنندگان گردیده و زمینه 

 ایجاد حق انتخاب برای مصرف کنندگان را فراهم خواهد ساخت.

مندرج در پرسش نامه مطابقت داشته  23و16717713یق با سوالات سیاسی در این تحق -معیار اجتماعی

 و براساس آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 :(EAHP)سلسله مراتبي  وتحلیل آنتروپي تکنیک پیشنهادي مدل -6

 

 زمینه دراین گیری تصمیم مجبوربه وانسانها همیشه است چندمعیاره مامملوازمسائل اطراف دنیای

 تیبامشکلا وجوددارند،همواره(و کمی ازکیفی اعم) چندگانه معیارهای که درحالاتی گیری تصمیم.هاهستند

 بدیلت واحدبرای دیگرفقدان عبارت یابه کیفی معیارهای گیری اندازه فقدان استانداردبرای .است مواجه

 .بشمارمی رود مشکلات ترین یکدیگرازاصلی به وکیفی کمی معیارهای
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 مالاحت توزیع یک توسط شده بیان مقدارعدم اطمینان برای است معیاری اطلاعات درتئوری آنتروپی

 یعتوز که است توزیع،بیشتر ازموردی بودن پخش اطمینان،درصورت عدم این به طوریکه ( Pگسسته)

             فراوانی

به تصمیم گیرنده کمک می کند تا وضعیت  تکنیک های تصمیم گیری 1( 2443تیز تر است. )پیتر ساین، 

 ایت قضاوتهای مناسبی داشته باشد.مشکل و پیچیده موجود را بفهمد ودرنه

 :AHP مراتبي سلسله فرایندتحلیل سازي مدل -7

م. فرض کنید عضوی از هیات مدیره سازمانی هستید که یمساله را مطرح می کنبرای شروع ابتدا یک 

خواهد یک مدیر برای سازمان انتخاب کند. در این زمان ابتدا باید معیارهائی برای انتخاب مدیر در نظر می

دند. ش، پیشینه، تحصیلات و سن به عنوان معیارهای انتخاب درنظر گرفته بگیرید. برای مثال کاریزما

( حال دو سوال مطرح است: اول اینکه ممکن است برخی افراد گیریروشهای انتخاب معیارهای تصمیم)

از لحاظ یک معیار بر دیگری ارجحیت داشته باشند و دوم اینکه برخی معیارها ممکن است با همدیگر 

را به خاطر آورید. این همان مساله  (MCDM)د. بحث تصمیم گیری با معیارهای چندگانه متناقض باشن

یا  AHPمانند MCDM تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است. برای حل این مساله باید از روشهای

ANP (1331قدسی پور، )استفاده کرد. 

 :ساختار کلي تحقیق -1-7

 

بخش  در این .در فصل اول کلیات تحقیق بیان شده است. در فصل دوم ادبیات تحقیق ارائه شده است 

پایه های نظری و مطالعات تجربی معرفی می شوند. در فصل سوم روش تحقیق مورد ارزیابی قرار می 

                                                           
Piter singh1  

http://www.parsmodir.com/thesis/ahp-group.php
http://www.parsmodir.com/thesis/mcdm.php
http://www.parsmodir.com/thesis/mcdm.php
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گیرند. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها انجام خواهد شد و در نهایت در فصل پنجم نتیجه گیری 

 و پیشنهاد ها ارائه می شود.

 

. 

 

 

 خلاصه فصل : -1-8

 

بهبود روشها  امری انکار ناپذیر است و بررسی مطالعات محققین مبین آن است  اهمیت و نقش اصلاح  و

که اصلاح و تجدید نظر مستمر در سیستم ها و روشها انجام کار با توجه به پیشرفت علوم و فناوری امری 

 اجتناب ناپذیر است یکی از مهمترین زمینه هایی که نیاز به اصلاح و بهبود روش احساس می شود انرژی

است  که آن را جوهره حیات نامیده اند . در سال های اخیر بحران انرژی ، کشورهای جهان را برآن داشته 

که با مسائل مربوط به انرژی برخورد متفاوت کنند در حال حاضر انرژی الکتریکی بعنوان حیاتی ترین 

اد شود .که روند کند ایج انرژی در جوامع بشری به دو روش متمرکز )شبکه سراسری( و پراکنده تولید می

این نیروگاهها بدلیل وجود انواع هزینه ها و پیچیدگی کار با رشد صعودی تقاضای برق منطبق نیست. ولی 

با ورود رویکرد تولید پراکنده به این روش توجه جدی  می شود در این پژوهش با استفاده از اصول مربوط 

ژی توسط روش پراکنده و سپس اجزای مربوط به آن می به حوزه انرژی در صدد فهم کل زمینه تولید انر

ن روش تولید را توان بهتری باشیم که پس از شناخت اجزا نیز با استفاده از تکنیک فرایند سلسله مراتبی می

ساختاری در فرآیند نظام  و در نهایت به ارائه یک مدل با استفاده از نظر خبرگان این بخش ارائه دهیم.
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( برای AHPپراکنده گاز سوزبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) نیروگاههای تامین مالی احداث

 شهرکهای صنعتی خواهیم پرداخت.
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 فصل دوم

 ادبیات و پیشینه تحقیق
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 :مقدمه  

 

در فصل دوم ابتدا به بیان ادبیات موضوع و توضیحات مربوطه اقدام گردید. این توضیحات مربوط به 

پراکنده، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مراحل ساختن این مدل و مدلهای تصمیم گیری چند تولیدات 

شاخصه )چند معیاره ( می باشد.در ادامه این فصل به تعریفی از مدیریت مالی و انواع روشهای تامین مالی 

ید پراکنده لو توضیح اصلاحات و مفاهیم مربوط به روشهای مالی ذکر شد.سپس به تشریح نیروگاههای تو

( و منابع تولید پراکنده در ایران وبررسی بازار این فناوریها اقدام گردید. CHPو مزایا و امتیازات سیستم )

و در نهایت پیشینه تحقیقات و تحقیقات انجام شده در داخل و خارج در زمینه تولیدات پراکنده و تامین 

 مالی در این فناوریها اشاره گردیده شد.
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 بخش اول :  -2-1

 ادبیات موضوع :

 1تولید پراکنده   -1

 آن عبارت محدودیت بدون و جامع تعریف ولی است رفته بکار پراکنده تولیدات برای مختلفی تعاریف

     د.گرد وصول می کننده مصرف سمت یا و توزیع شبکه به مستقیما   که الکتریکی انرژی منبع" از است

 دهچند از ها آن تولید ظرفیت معمولا   ولی است متفاوت تولیدات این نامی مقادیر (1331 سیمین ، ،دانا)

 بارها نزدیکی در توزیع فیدرهای در و ها پست در واحدها باشد. این می مگاوات 14 تا حدود کیلووات

 . گیرند می  قرار

آنهامعمولا  ظرفیت و بوده کوچک نسبتا   ها آن توان تولید نحوه از نظر صرف پراکنده تولید مولدهای

شرکت مهندسان )  IEEEشوند.  می وصل توزیع شبکه به مستقیما   و باشد مگاوات می 34 ازکوچکتر 

 به که را وسایلی توسط برق برق الکترونیک که یک سازمان بین المللی حرفه ای و ناسودبر است( ، تولید

 تولید عنوان به را هستند مصرف محل در نصب وقابل بوده کوچکتر نیروگاهای مرکزی از کافی اندازه

 بر اند کرده ارائه پراکنده تولید برای مختلف که کشورهای تعاریفی همچنین .است کرده معرفی پراکنده

 بیان شده است.  IEEEمقالات اساس

 

 

 

 

                                                           
Distributed generation1

 .9 

Institue of electrical and electronics engineers .2 
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 :فرایند تحلیل سلسله مراتبي -2

 

یا فرآیند تحلیل  AHP شاخصه،تکنیکیکی از معروفترین و تقریبا کاربردی ترین تکنیک تصمیم گیری چند 

سلسله مراتبی است.این روش برای اولین بار توسط توماس .ال.ساعتی، دانشمند آمریکایی عراقی الاصل 

 ابداع گردید. 1374دردهه

اساس این روش تصمیم گیری برمقایسات زوجی نهفته است و با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب آغاز 

(.درخت سلسله مراتب تصمیم درختی چند سطحی است که 1334واد،می شود) اصغرپور،محمد ج

درسطح اول هدف ودرسطوح بعدی معیارهای اصلی ،معیارهای فرعی و نهایتا گزینه ها قراردارند.ازاین 

تکنیک به طور گسترده جهت انتخاب تصمیم بهینه و همچنین رتبه بندی عوامل به کار برده می شود.مراحل 

 :ازاین روش عبارت است 

ایجاد درخت سلسله مراتب :درخت سلسله مراتب درختی است که حداقل سه مرحله یا سطح دارد.درسطح 

اول هدف کلی از تصمیم گیری آورده می شود.سطح دوم یا سطوح میانی شامل اهداف فرعی معیارها 

د است.)باید توجه داشت که هیچ محدودیتی برای تقسیم معیارها به زیر معیارهای کوچکتروجو

ندارد.(سطح سوم مربوط به گزینه های مختلف تصمیم گیری است.لازم به ذکر است که درمسائل مربوط 

  .به رتبه بندی و اولویت بندی درسطح آخر عواملی که بایستی رتبه بندی شوند،آورده می شوند

ا هپس از ترسیم درخت سلسله مراتب باید اولویت ها درهرسطح مشخص شودو معیار مقایسات زوجی:

 1تایی ) 3وگزینه ها باهم مقایسه زوجی شوند.برای انجام این مقایسات و تکمیل مقایسات از یک طیف 

معادل کاملا برتر(برای تبدیل مقادیر کیفی به کمی استفاده می شود و مبنایی برای محاسبه  3معادل یکسان و 

 اولویت های هرکدام از عوامل است .
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 :مراحل ساختن مدل سلسله مراتبي -3

  
ساختن مدل در یک مسئله پیچیده یکی از مهمترین مسائل در روند پیدا کردن اولویت ها است. مراحل 

 :تشکیل ساختار سلسله مراتبی به صورت زیر پیشنهاد میشود

 هدف کلی را مشخص کنید.چه کاری را سعی دارید انجام دهید؟ سوال اصلی چیست؟ -1

کنید. در صورت ارتباط ، افق های زمانی که تصمیم را تحت اهداف ثانویه آن هدف کلی را مشخص  -2

 .تاثیرقرار می دهد ، مشخص کنید

 .معیارهای که باید برای رسیدن به اهداف ثانویه هدف کلی ارضا شوند را مشخص کنید -3

زیر معیارهای مربوط به هر معیار را مشخص کنید. توجه داشته باشید که معیارها و زیر معیارها ممکن -0

است به شکل رنج هایی از ارزشهای یک پارامتر خاص یا به شکل ارزیابی زبانی مانند زیاد، متوسط و کم 

 .بیان شوند

 .افرادی را که در مسئله تاثیرگذار هستند مشخص کنید-1

 .اهداف این افراد را مشخص کنید -6

 .سیاست های اکتورها را مشخص کنید-7

 .ستند را مشخص کنیدافرادی که تحت تاثیر تصمیم گیری ه-3

 .گزینه ها و نتایجی که بهترین کمک را به اهداف افراد دخیل در مسئله میکند مشخص کنید-3

برای تصمیم های محدود به گزینه های بله و خیر مهمترین نتیجه تصمیم گیری را به عنوان هدف در -14

 .نظربگیرید و مزایا و معایب انجام یا عدم انجام کار را مقایسه کنید

 ای انجام دهید. ( را با استفاده از مقادیر اولویتهای نهایی و مقادیر حاشیهBOCRآنالیز سود/هزینه) -11



 

41 
 

آنالیز حساسیت را بر روی نتایج انجام دهید تا پایداری آن را با توجه به تغییرات احتمالی قضاوت  -12

عنوان تاثیر مسائل ناشناخته یا در هامشخص گردد. همچنین می توانید یک معیار در هر سلسله مراتب به 

نظر گرفته نشده را بر نتایج بررسی کنید. البته چنین فاکتوری نمی تواند به جای یک چشم پوشی کلی در 

 (1331نظر گرفته شود.) محمد جواد اصغرپور، 

 

 :مدل هاي تصمیم گیري چند شاخصه  -4

 

ه اخیر مورد توجه محققین امر تصمیم مدل های تصمیم گیری چند معیاره ،مدل هایی هستند که دردوده

گیری بوده است.این تکنیک ها و مدل ها ،کاربرد بسیارگسترده ای درتصمیم گیری ها ی پیچیده هنگامی 

(. قدرت 1331که معیارهای متعدد و گاه متضاد وجوددارند،پیدا نموده اند) محمد جواد اصغرپور، 

گیری ،استفاده همزمان از معیارهای کیفی و کمی و  بسیاربالای این تکنیک ها درکاهش پیچیدگی تصمیم

اعطای چارچوب ساختارمند به مسایل تصمیم گیری و نهایتا کاربرد آسان آن ها باعث شده است تا به 

عنوان ابزار دست تصمیم گیران خطه های مختلف مورد استفاده قرارگیرد.این تکنیک ها ،مسایل تصمیم را 

 ه  و تحلیل های لازم را روی آن ها انجام می دهند.درقالب یک ماتریس فرموله کرد

 

  1مدیریت مالي  -5

مدیریت مالی عبارت است از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه، بطوری که ثروت سهامداران به حداکثر 

برسد. مدیریت مالی از یک سو مدیریت بر منابعی است که شرکت بکار گرفته، این منابع عبارتند از وجوهی 

                                                           
  . Financial managemen1 



 

49 
 

بدهی هایی است که شرکت  که صاحبان سهام بصورت سرمایه در اختیار شرکت قرار داده اند و یا وام ها و

( . از سوی دیگر مدیریت بر مصارفی است که از محل این منابع 1333در اختیار دارد. )رضا تهرانی،  

مالی فراهم گردیده است. منابع سمت چپ ترازنامه را تشکیل می دهد و مصارف نیز سمت راست ترازنامه 

 بت، سرمایه گذاری و یا سایر دارایی ها است. را که شامل دارایی هایی مانند دارایی جاری، دارایی ثا

  :انواع روشهاي تامین مالي   -2-2

انواع روشهای تامین مالی بر اساس مسولیت بازپرداخت میزان تعهد پروژه و بانیان آن به بازپرداخت   

 دیون که تحت عنوان حق رجوع شناخته می شود، مبنای دو روش متفاوت تامین مالی است که در ادامه

 ذکر می گردد.

  :تامین مالي شرکتي  -2-2-1 

اگر تامین مالی با تعهد کامل باشد، روش تامین مالی شرکتی نامیده می شود. در اینگونه تعهدات مالی که 

عمدتا از طریق فروش سهام و اوراق قرضه در بازارهای سرمایه ای و یا با استخراج از بازارهای پولی قابل 

دات مالی شرکت وام گیرنده در تراز مالی آن شرکت منعکس می گردد؛ مضافا انجام است، کلیه ی تعه

اینکه در این روش، منبع بازپرداخت تعهدات مالی پروژه، کلیه ی دارایی های شرکت و نه فقط درآمد 

(. بنابراین سرمایه گذاران و 1332حاصل از فروش تولیدات و خدمات طرح مورد نظر می باشد)منظور،

باید در تصمیم گیری خود، قدرت و اعتبار شرکت وام گیرنده و ارزش دارایی های آن را  وام دهندگان

مدنظر قرار دهند و از توجیه پذیری اقتصادی طرح اطمینان حاصل نمایند. همچنین در مراحل پسین تامین 

کت شر مالی، کارآفرینان می توانند از طریق فروش سهام شرکتهایشان به عموم سرمایه گذاران، به یک

عمومی )سهامی عام( تبدیل شوند. این روش یک روش کارا برای دستیابی به سرمایه موردنیاز است، اما 
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(. عمومی شدن برای هر کسب وکار 1331مستلزم فرایندی هزینه زا و زمانبر است) علاء الدین ازوجی ، 

تا شرکتهای نوپای خود را  کوچکی امکان پذیر نیست، و در واقع تنها تعداد کمی از کارآفرینان قادرند

عمومی کنند. اتکاء صرف بر بدهی واستقراض برای تامین مالی راه اندازی و یا رشد و توسعه شرکت، 

ممکن است مشکلات بیشماری را به وجود آورد. سرمایه به دست آمده از استقراض، سرمایه صبوری 

ود. از سوی دیگر سرمایه ناشی از بدهی سال فراتر می ر 1تا  3نیست. مدت زمان وامهای آن به ندرت از 

)استقراض(،سرمایه متعهدی نیست. بدهی بازپرداختهای دور های بهره )فرع وام( و پرداخت نهایی اصل 

وام را ایجاب می کند. این عامل باعث می شود که در هنگام افت فروش یا دیگر فشارهایی که بر روی 

می شود، شرکت در معرض تهدید قرار بگیرد. در چنین  سودآوری و به ویژه بر روی جریان نقدی وارد

مواقعی که شرکت از بازپرداختهای بدهی اش ناتوان می شود، بانک ها ممکن است به عنوان آخرین راه 

چاره داراییها را به مالکیت خود درآورند و یا شرکت را مجبور به انحلال سازند. به همین دلیل صاحب 

ای شرکتها یا دست کم شرکت های با پتانسیل رشد بالا، سرمایه های ریسکی نظران توصیه می کنند که بر

متعهد و صبور که بازدهی آن پس از موفقیت قریب الوقوع شرکت پرداخت میگردد، مناسب ترین انتخاب 

خواهند بود. این گونه منابع مالی برای کسب وکارهای جدید مطلوب محسوب می شوند، چراکه این منابع 

چشم انداز آتی شرکت تمرکز می کنند، در حالی که بانک ها اغلب عملکرد گذشته شرکت را به عمدتا بر 

 (1334) رضا تهرانی، .عنوان معیار اصلی مدنظر قرار می دهند

در تامین مالی از طریق سرمایه )سهام(، سرمایه گذار مالک شرکت می شود. در این روش ضمن اینکه 

وه آن نیز تقسیم می گردد. برخی از منابع رایج تامین سرمایه از طریق ریسک تقسیم می شود، عایدات بالق

 سهام را در این بخش مرور میکنیم.
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 :تامین مالي پروژه اي  -2-2-2

  

روشی برای تامین مالی پروژه به صورت کامل یا جزیی، بر پایه اعتبارات خود پروژه میباشد، بدین معنا  

که عایدات پروژه، تنها منبع یا منبع اولیه و اصلی برای بازپرداخت دیون پروژه خواهد بود.)محمد حسین 

حدودبه حامیان و صاحب (. بنابراین وام دهندگان بدون حق رجوع و یا دارای حق رجوع م1331صبیحه

امتیازان پروژه می باشند. انواع تسهیلاتی که در حال حاضر برای اجرای طرحها یا اعتبارات پروژه ای ارائه 

میشود عبارتند از:وام، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، کمکهای فنی، مشارکت در سرمایه، تسهیم 

لات برای طرحهایی با آثار اجتماعی و اقتصادی قابل سود، استصناع و خطوط اعتباری.  این نوع از تسهی

توجه که زمان اجرای طولانی دارند و ممکن است درآمدزا هم نباشند بکار می رود. وامها به دولتها یا 

موسسات عمومی و غالبا به کشورهای کمتر توسعه یافته عضو برای اجرای طرحهای زیربنایی و صنعتی 

 .اعطاء می شود

 1شرط تملیک  اجاره به   -1

یک نوع اعتبار میان مدت برای اجرای طرحهای صنعتی است که براساس ان تجهیزات سرمایه ای و سایر 

سرمایه های ثابت مثل کارخانه،ماشین آلات و تجهیزات برای صنایع، صنایع تبدیلی کشاورزی، زیربنایی، 

می شود. این نوع از تسهیلات حمل  و نقل و غیره برای استفاده هر دو بخش خصوصی و عمومی ارائه 

برای کشتی، تانکرهای نفت، کشتی های ماهیگیری و غیره هم اعطاء می گردد. بعد از پایان مدت اجاره، 

 (1331)رضا تهرانی ، .بانک مالکیت تجهیزات را به مستاجر بصورت هبه منتقل میکند

                                                           
   Instalment Sale ..9 
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    1فروش اقساطي  -2 

با این تفاوت عمده که در فروش اقساطی مالکیت فروش اقساطی شبیه اجاره به شرط تملیک است. 

(. براساس این شیوه، بانک تجهیزات و 1331سرمایه در زمان تحویل به ذینفع منتقل می گردد)مختارپور، 

 .ماشین آلات را خریداری می کند و با اعمال درصدی سود به ذینفع می فروشد

 مشارکت در سرمایه    -3

ر سرمایه شرکتهای در حال فعالیت یا جدید در بخش خصوصی یا در این روش تامین مالی بانک د

پور، )مختار     عمومی مشارکت می کند. مشارکت بانک  حداکثر معادل  یک سوم سرمایه ثبت شده است.

1331) 

 تسهیم سود   -4

نوعی از مشارکت است که طبق آن دو یا چند شریک برای تامین مالی یک شرکت، سرمایه ای را فراهم 

کنند. مشارکت کنندگان به نسبت سهمی که فراهم کرده اند در سود یا زیان شرکت، شریک  می

 (1332)منظور،.هستند

 2خطوط اعتباري  -5

طبق این شیوه، بانک از طریق اعطای تسهیلات، اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی به منظور کمک 

 .در بخش خصوصی( اعتبار می دهدبه رشد و توسعه صنایع کوچک ومتوسط کشورهای عضو )عموما 

                                                           
Leasing1 
. Line of Financing2 
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 استصناع   -6

این شیوه تامین مالی یک نوع جدید از تامین اعتبار برای اجرای طرحهای صنعتی و تجارت کالاهای 

( . استصناع قراردادی برای 1334سرمایه ای و افزایش تولید صادراتی کشورهای عضو است. )موسویان،

است که براساس آن تولیدکننده تعهد می کند ، کالاهای مشخص تولید کالاهای تولیدی یا دیگر دارایی ه

 .را مطابق با ویژگی معین، با نرخ مشخص و در یک زمان خاص تولید کند

 کمک فني -7

علاوه بر موارد مزبور، بانک برخی کمکهای فنی را نیز بصورت بلاعوض یا وام برای فراهم آوردن مهارتهای 

تهیه مطالعات امکان سنجی، طراحی و مهندسی، نصب و ارائه خدمات فنی جهت کمک به طرحها مانند 

ر توسعه کمت مشاوره های از قبیل تعیین سیاستها، مطالعات بخشها، تحقیقات و غیره به کشورهای عضو

 یافته اعطاء می کند.

 :انواع روش هاي تامین مالي بر اساس منبع سرمایه   -2-2-3

  

ی فراهم سازی و اجرای پروژ ههای زیربنایی و توسعه ای از طریق می توان روش های تامین مالی برا

 : سرمایه های خارجی را به سه بخش اصلی تقسیم نمود که عبارتند از

 روشهای استفاده از کمک های بلاعوض خارجی -1

 روش های استقراضی -2

 خارجی( روشهای مشارکتی )یا سرمایه گذاری؛ توسط بخش خصوصی ایرانی یا سرمایه گذاری -3
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  :اخذ کمکهاي خارجي 

یکی دیگر از منابع تامین سرمایه جهت توسعه ی ملی، اخذ کمک های بلاعوض خارجی است)حسین 

(. منظور از کمک خارجی، کلیه ی کمک های بلاعوض دولتی و وامهای ممتاز به شکل 1333اشکوه ، 

ته یافته به کشورهای کمترتوسعه یافپولی و یا جنسی است که هدف آن انتقال منابع از کشورهای توسعه 

 .و در حال توسعه در زمین ههای توسعه ای و یا توزیع درآمدی می باشد

  :روشهاي استقراضي

 

در روشهای استقراضی تامین مالی،شرکت سرمایه پذیر )وام گیرنده(، در واقع وامی را از موسسه یا دریافت 

زپرداخت آن را به وا م دهنده بپردازد. در این نوع می کند و موظف است در سررسیدهای مقرر اقساط با

روش ها، موسسه یا بانک وام دهنده هی چگونه ریسکی را نپذیرفته و تحمل نمی کند و تمام ریسکها 

از جمله ویژگی های روشهای استقراضی این است که در این روشها وام دریافتی  .متوجه وا م گیرنده است

این دسته از روش های تامین مالی پروژه ها دارای .اخت معین می باشددارای سود مشخص و سررسید پرد

دو شکل است؛ در یک شکل آن موسسه وا م دهنده هیچگونه شرطی را برای نحوه ی مصرف وام دریافتی 

قرار نمی دهد و در واقع فاز تامین مالی پروژه از فاز اجرایی آن کاملا جداست. در نوع دیگری از روش 

سسه وام دهنده علاوه بر اعطای وام، بر نحوه هزینه شدن آن نیز نظارت کامل داشته و نوع های قرضی، مو

 (1334)موسویان، .مصرف را از ابتدا با وا م گیرنده شرط می کند
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  :انواع روشهاي استقراضي )دریافت وام(

کرده اند و تامین مالی از طریق بدهی شامل وجوهی است که مالکان کسب وکارهای کوچک استقراض 

( . بسیاری ازکارآفرینان به نوعی از سرمایه ناشی 1334باید به همراه بهره آن را بازپرداخت کنند )تهرانی ،

از بدهی )استقراض( برای راه اندازی شرکتهای خود بهره می برند. اگرچه وجوه قرض گرفته شده به 

تیار داشته باشد، با این حال او باید بدهی کارآفرین این اجازه را می دهد که مالکیت کامل شرکت را در اخ

ایجاد شده در ترازنامه را تعهدکند و به همین ترتیب آن را به همراه بهره متعلق به آن، در آینده بازپرداخت 

 .کند

افزون بر این، به دلیل ریسک بیشتر کسب و کارهای کوچک، آنها باید نرخ بهره بیشتری را نیز پرداخت 

، هزینه های تامین مالی از طریق استقراض اغلب پایین تر از تامین مالی از طریق سهام کنند. با وجود این

با توجه  .بوده و برخلاف تامین مالی از طریق سهام متضمن رقیق شدن مالکیت کارآفرینان در شرکت نیست

مود. تقسیم نبه عواملی مانند نوع وام و مرجع دریافت وام، می توان روش های استقراضی را به چند دسته 

بر این اساس رو شهایاستقراضی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از: اخذ وام از بانک ها یا 

موسسات مالی داخلی، کمک های دولتی، فاینانس، یوزانس،خطوط اعتباری، فروش اوراق قرضه و وام 

 .هیم پرداختهای بین المللی که در ادامه به معرفی هر یک از این رو شها خوا

  :منابع شخصي  

اولین منبعی که کارآفرینان جهت تامین وجوه مورد نیاز برای را ه اندازی کسب وکارهایشان، به آن رجوع 

(. برای این گروه محاسبات ریسک و بازده، به مانند دیگر 1332می کنند، منابع خصوصی است)منظور، 

ترین منبع مالی در دسترس است. پس ازصرف وجوه گروهها دارای اولویت نخست نیست. این منبع ارزان
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شخصی، کارآفرین به دوستان و بستگانی روی می آورد که ممکن است تمایل داشته باشند تا در کسب 

 .وکار او سرمایه گذاری کنند

 

  :فرشتگان کسب وکار  

در مرحله  پرریسک کهاین اصطلاح برای توصیف سرمایه گذارانی به کار می رود که سرمایه اولیه شرکتهای 

آغازین قرار دارند را فراهم می سازند. فرشتگان کسب وکار، افراد ثروتمندی هستند که سرمایه گذاری 

مستقیمی را در شرکتهایی که در ابتدای راه هستند و هنوز قیمتی برای آنها تعیین نشده است، انجام می 

تباط خویشاوندی نیز با کارآفرین ندارند. در (. این در حالی است که هیچ گونه ار1334دهند)موسویان، 

اغلب موارد فرشتگان کسب وکار در جستجوی فعالیت هایی هستند که درباره آن تاحدودی چیزهایی را 

بدانند و بیشتر انتظار دارند تا دانش، تجربه و انرژی شان راهمانند پولشان، در یک شرکت سرمایه گذاری 

مین مالی موجود میان سرمایه های به دست آمده از منابع خصوصی کنند. فرشتگان کسب وکار شکاف تا

و مرحل های که سرمایه گذاران مخاطره پذیر نهادی تمایل به سرمایه گذاری خواهند داشت را پر می 

 .کنند

 

  :اخذ وام از بانک

ند. مالکان کنبانک های تجاری بیشترین تعداد و بیشترین تنوع وامهای کسب وکارهای کوچک را ارائه می 

بانک ها غالبا در فعالیتهای  .کسب و کارها، بانک ها را به عنوان اولین قر ض دهندگان مدنظر قرار می دهند

اعطای وام خود محافظه کارانه عمل می کنند و ترجیح می دهند تا در هنگام تخصیص وامهای خود به 

ء کنند تا به یک شرکت نوپای با ریسک کسب و کارهای کوچک، آنها را به شرکتهای در حال فعالیت اعطا
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بالا. چنانچه بانکی در اعطای وام خود به یک شرکت دچار اشتباه شود، ترجیح می دهد که جریان وجوه 

نقد کافی برای بازپرداخت وام موجود باشد. نخستین پرسشی که هنگام ارزیابی طرح کسب و کار کارآفرینان 

این است که آیا این کسب وکار قادر به ایجاد وجوه نقد کافی برای در ذهن بیشتر بانکداران نقش می بندد 

بازپرداخت وامی هست که دریافت کرده است ؟ گرچه بانک ها برای تضمین وامهایشان بر وثیقه متکی 

هستند ولی آنچه بازپرداخت وام را در موعد مقررتضمین می کند جریان نقد کافی شرکت است. از سوی 

وامهای کوتاه مدت که برای .راکد گذاردن آن نیز برای شرکتها هزینه هایی را در بردارد دیگر، تهیه وثایق و

کمتر از یکسال در نظر گرفته شده اند، رایج ترین نوع وامهای تجاری اعطاء شده به بنگاه های کوچک 

بالا  ،است. این وجوه نوعا برای پرکردن حساب سرمایه در گردش برای تامین مالی خرید موجودی بیشتر

بردن برونداد )محصول(، تامین مالی فروش اعتباری و یا بهره گیری از تنزیل نقدی به کار می رود. این 

 (1334)رضا تهرانی، .وام هنگامی بازپرداخت می شود که موجودی به وجوه نقد تبدیل شود

ابت افزایش سرمایه ث وامهای میان مدت و بلند مدت برای مدت یکسال یا بیشتر ارائه می گردد و معمولا در

به کار می رود. بانک ها این وامهارا برای راه اندازی و آغاز به کار یک کسب و کار، ساخت یک کارخانه، 

خرید املاک و تجهیزات و تامین وجوه برای دیگر سرمایه گذاریهای بلندمدت اعطاء می کنند. بازپرداخت 

 .این وام معمولا ماهیانه یا فصلی تعیین می شود

 

  :خذ وام از موسسات مالي و اعتباري و شرکت هاي بیمها

تخصص موسسات وام و پس انداز در ارائه وامهایی برای داراییهای واقعی است. علاوه بر نقش سنتی آنها 

در ارائه وامهای رهنی برای مسکن، این موسسات منابع مالی را برای داراییهای تجاری و صنعتی نیز ارائه 

درصد از ارزش دارایی را  34وام نوعی تجاری یا صنعتی، مؤسسات وام و پس انداز تا می کنند. در یک 
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(در دیگر کشورها 1331سال قرض خواهند داد) علاء الدین ازوجی ، 34با برنامه زمانی بازپرداخت تا 

لقی ت برای بسیاری از کارآفرینان، شرکتهای بیمه عمر می توانند منبع مهم دستیابی به سرمایه کسب و کار

شوند. شرکتهای بیمه دو نوع اساسی وام را ارائه می کنند. وامهای بیمه نامه ای و وامهای رهنی. وامهای 

 بیمه نامه ای بر پایه مبالغی ایجاد شده است که از طریق حق بیمه پرداخت می شود.

نوپا و یا در حال  در بسیاری از کشور ها، دولتها برای کمک به کارآفرینان در راه اندازی کسب و کارهای

 .رشدشان، تسهیلاتی را با نرخ بهره پائین یا بازپرداخت بلندمدت اعطاء می کنند

 

    1شرکت هاي سرمایه گذاري مخاطره پذیر  

شرکتهای سرمایه گذاری مخاطره پذیر، شرکتهای خصوصی و سودطلبی هستند که سرمایه خود را در 

 (1334)موسویان، .می کنندفعالیتهای پرریسک یا نوپا سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری مخاطره پذیر می تواند سرمایه گذاری در شرکتهایی تعریف شود که هنوز قیمتی برای آنها 

تعیین نشده است و دارای پتانسیل رشد چشمگیری هستند. سرمایه خطر پذیر ، کمک های مالی ای است 

یا در شکل سازمانی آن از طرف صندوق های که به همراه کمک های مدیریتی، توسط افرادی حرفه ای و 

سرمایه گذاری خطر پذیر ، در اختیار شرکت های جوان نوپا ، نوآور و آتیه دارد قرار می گیرد. صندوق 

های حرفه ای سرمایه گذاری خطرپذیر، معمولا  شرکت ها یا تعاونی هایی هستند که منابع مالی آنها را 

دها، شرکت ها، افراد ثروتمند ، سرمایه گذاران خارجی یا خود ای دولت، صندوق های بازنشستگی ، بنیا

شرکت ها تامین می کنند. مشارکت صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر تنها به تامین منابع مالی محدود 

                                                           
. V.C-Venture Capital1 
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نیست، بلکه آن ها حمایت ها و مشاوره های پیاپی ارائه می کنند و آمادگی ایفای نقش های عملی و 

داردند. تحقیقات نشان می دد که در اقتصاد نوین ، سرمایه گذاری خطر پذیر برای رشد و اجرایی را نیز 

صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر یکی از نهادها و اجزای مهم سیستم .ایجاد اشتغال ضروری است

ملی نوآوری هستند چون برای این صندوق ها ) برخلاف بسیاری از اجزای سیستم که دارای کارکردی 

حدند( می توان نقش ها یا کارکردهای مختلفی را در نظر گرفت. از یک سو، این صندوق ها به تامین وا

مالی تحقیقات و نوآوری ) در قالب سرمایه گذاری در شرکت های نوپا و تکنولوژی محور( می پردازند 

( تامین مالی آنانو از سوی دیگر، این صندوق هامشاوره و کمک های مدیریتی به کارآفرینان ) افزون بر 

 ارائه می دهند و در مدیریت شرکت های سرمایه پذیر نقش فعالی دارند.

این صندوق ها معمولا ، دارای کارشناسانی حرفه ای و مجرب در زمینه مدیریت کسب و کار و کارآفرینی 

ن جوان و فاقد اهستند که می توانند تجربه و تخصص خود را ) همراه با پشتیبانی مالی( در اختیار کارآفرین

تجربه تجاری قرار دهند. به این ترتیب، این صندوق ها به ارتقای کارآفرینی در سیستم ملی نوآوری ) که 

 .چهارمین کارکرد این سیستم به شمار می رود( کمک شایانی می کنند

 :فاینانس  

شده و  داده در این روش مبلغ مشخصی با توافق طرفین از یک کشور یا موسسه به کشور دیگری قرض

سال( بازپرداخت  14تا  1اصل وام به همراه بهره )هزینه استفاده از پول( آن طی مدت زمان معلومی )معمولا 

(.از آنجا که روش فاینانس یکی از روش های غیر سرمایه گذاری به 1337می گردد)محمد ایمان غیاثی،

حوه هزینه شدن وام نداشته و در سود و حساب می آید. لذا وام دهنده عموما هیچ دخالتی و کنترلی در ن

یا زیان آن نیز سهیم نمی گردد، بلکه تنها تنظیم بازپرداخت اصل پول و بهره خود را در اقساط مشخص 
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دریافت می کند. با توجه به این موضوع، وام دهنده برای اطمینان از بازپرداخت بموقع وام پرداخت شده، 

 .روام گیرنده دریافت می نمایدتضمین های مشخص و معتبری را از کشو

این روش، روش مرسومی برای تامین مالی پروژه های تکنولوژی محور خصوصا  در سطوح کارآفرینانه 

نمی باشد. اما ممکن است در پروژههای بسیار بزرگ تر که احیانا  همراه با انتقال تکنولوژی است از این 

 روش استفاده شود مانند پروژه های پتروشیمی.

 

 :یوزانس  

آمده است و در  "پرداخت مدت دار"و  "وعده پرداخت"و  "فرجه"، "مهلت"یوزانس در لغت به معنی 

اصطلاح سرمایه گذاری، به معنی مهلتی است که بر حسب عرف یا مقررات بین المللی، برای پرداخت 

( این توافق ها 1332وجه مربوط به معاملات تجاری بین المللی تعیین می شود.) رسولی ارسی، کامران، 

مبتنی بر پرداخت قیمت تکنولوژیها و تجهیزات دریافت شده، در قبال ارائه برات مدت دار )مثلا به مدت 

باید  .ردتشبیه ک "نسیه"یک یا دو سال( می باشد، به عبارتی می توان این نوع از تامین مالی را به خرید 

لی و دریافت پول به صورت وام مطرح بود؛ در حالی توجه داشت که در روش فاینانس، تنها بحث تامین ما

که در روش یوزانس بحث کالا، خدمات و یا دانش فنی نیز وارد شده و در واقع این تکنولوژ یها از کشور 

هنگامی که فروشنده و خریدار در یک معامله تجاری توافق می  .یا موسسه خارجی خریداری می گردد

تحویل آن پرداخت گردد، فروشنده برات مدت داری صادر می کند که کنند که قیمت کالا مدتی پس از 

از این روش معمولا در زمان هایی صادر می .سررسید آن، تاریخ توافق شده برای پرداخت پول خواهد بود

شود که کشور دریافت کننده، توان پرداخت هزینه های خرید )کالا، خدمات یا تکنولوژی( را درشرایط 

 .ایل است این هزینه ها را در طول زمان و یا در آیند های معلوم بپردازدفعلی نداشته و م
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 روش هاي مشارکتي )سرمایه گذاري بخش خصوصي داخلي و سرمایه گذاري خارجي(:

وجه مشخصه این رو شها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری، تضمین 

ایاین روشها برای سرمایه گذاران داخلی و خصوصا  خارجی، آنها در نمی شود. با توجه به ریسک بال

انتخاب طرح ها و کشورهای مورد نظر برای سرمایه گذاری، دقت زیادی به خرج داده و مطالعات امکان 

سنجی جامعی را انجام می دهند. در این وضعیت، موقعیت کشور میزبان از نظر سیاسی، اقتصادی، سطح 

عمده ای در جذب اینگونه سرمایه ها داشته و در واقع توان کشورها در جذب این ریسک و ...، نقش 

 (1332)منظور،.سرمایه ها به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها  مطرح می باشد

در ادامه به بررسی مهمترین روشهای سرمایه گذاری شناخته شده و مورد استفاده خواهیم پرداخت که 

 : عبارتند از

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1

 سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی  -2

 معاملات جبرانی -3

 

  :سرمایه گذاري مستقیم خارجي  

منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مشارکت یک یا چند سرمایه گذار خارجی در سرمایه سهام ثبت 

این نوع از سرمایه .گذار ایجاد می کندشده یک موسسه داخلی است که حق و حقوقی را برای سرمایه 

گذاری دارای مزایا و معایب مختلفی است. از جمله مزایای این روش برای دریافت کننده سرمایه عبارتند 

از : انتقال دانش فنی، افزایش توانمندیهای نیروی انسانی، مشارکت در سود و زیان، اشتغال زایی، عدم نیاز 
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در عین حال از جمله مزایای این نوع سرمایه . ... به های مدیریتی وبه سپردن تعهد مالی، کسب تجر

گذاری برای کشورهای سرمایه گذار می توان به مواردی مانند توسعه ی بازار و پیشی گرفتن از رقبا،دست 

اره و ... اش    یابی به نیروی کار ارزان قیمت، رهایی از تعرفه های سنگین مالیاتی و واردات محصولات 

د. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل اینکه نه تعهد بازپرداخت دارد و نه منافع ملی را به خطر می نمو

) رسولی       .اندازد، امروزه به یکی از بهترین روشهای جذب سرمایه های خارجی تبدیل شده است

 )1332ارسی، کامران، 

 

  ي:سرمایه گذاري غیرمستقیم خارج

گذاری، کشور یا موسسه خارجی از طریق خرید اوراق بهاداری نظیر سهام، اوراق در این نوع از سرمایه 

قرضه بلند مدت، اوراق مشارکت بین  المللی و ... در تامین مالی پروژه مشارکت می نماید. گاه این روش 

نیز مطرح می شود. تفاوت این روش با روش استقراضی فروش اوراق قرضه در  "خصوصی سازی"به نام 

 .است که در اینجا سهام متعلق به یک پروژه خاص توسط سرمایه گذار خارجی خریده می شوداین 

همچنین تفاوت این روش با سرمای هگذاری مستقیم در این است که در اینجا سرمایه گذار در روند 

یا  داجرای پروژه دخیل نشده و نظارتی ندارد و از نظر مالی نیز تعهداتی نمی سپارد، تنها در صورت سو

البته  )1332زیان پروژه، بر اساس سهم الشراکه داده شده، سود دریافت می کند. ) رسولی ارسی، کامران، 

در اکثر این نوع از اوراق قرضه، حداقل سود سهام از سوی شرکت مجری )و یا مالک( پروژه تضمین می 

 .گردد
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 معاملات جبراني:

ت متقابل نیز می گویند، کشور یا موسسه سرمایه گذار در در این نوع از سرمایه گذاری که به آن معاملا

قبال فراهم سازی منابع نقدی )سرمایه لازم برای خرید تجهیزات و نیروهای تولید( و غیر نقدی )تجهیزات، 

تکنولوژی، دانش فنی و ...( مورد نیاز برای جبران پروژه، اصل سرمایه خود را به همراه سود انتظاری از 

اینگونه  .یا خدمات تولیدی همان پروژه یا طر حهای داخلی دیگر دریافت می نمایدمحل محصولات 

معاملات مجموعه روش هایی را در بر می گیرد که طی آن تامین کننده منابع مالی خارجی، بدون آنکه در 

 سرمایه سهمی شرکت ایرانی مشارکت داشته باشد، با در اختیار گذاردن منابع مالی نقدی و غیرنقدی،

برگشت منابع و سرمایه خود را از طریق دریافت محصول تولیدی  یا معادل آن از سایر محصولات و کالاها 

 (.1334تسویه می کند)رضا تهرانی، و در موارد استثنایی، از طریق دریافت معادل ارزی، طلب خود را

  :ماهیت ریسک

آشنایی دارند و اذعان می کنند که زندگی با ریسک در جامعه امروز تقریبا  تمام افراد به نحوی با این مفهوم 

همراه است. ریسک در زبان عرف عبارت است از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه 

ای در آینده پیش می آید و هرچه میزان این عدم اطمینان بیشتر باشد، اصطلاحا  گفته می شود ریسک زیادتر 

تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه « در معرض خطر قرار گرفتن »فرهنگ وبستر، ریسک را  .است

ریسک در زبان چینی ها  .گذاری نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است، می داند

علامت چپ به معنی خطر و علامت راست به مفهوم فرصت است. به  :با علامت زیر تعریف می شود

یطی مرکب از خطر و فرصت است، شاید این تعریف را بتوان از جمله کاملترین عبارت دیگر، ریسک شرا

تعاریف ریسک به حساب آورد. زیرا، نه تنها دنیای سرمایه گذاری بلکه جهان طبیعت نیز تهدیدات و 
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فرصتها را در کناریک دیگر قرار داده است و موجودات به مقتضای سطح شعور وآگاهی های خود از این 

 (1331ر کنار شناخت تهدیدات، استفاده می کنند. )اسماعیل نژاد آهنگرانی ، مجید ،فرصتها د

، ریسک را نوسانات در هرگونه عایدی می داند. تعریف مذکور این مطلب را روشن می (1330) 1گالیتز

کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص،چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه می 

 .. بنابراین، امکان داردتغییرات موجب انتفاع یا زیان شودسازد

بر اساس تعاریف کمّی ارائه شده، انحراف معیارچند دوره ای را به عنوان   2اولین بار، هری مارکویتز

 .شاخص عددی برای ریسک معرفی کرد

د. عیوب   دیدگاه دیگری نیز در خصوص ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دار

ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند. بنابراین، برای تعریف ریسک می 

 :توان دو دیدگاه را ارائه کرد

 .دیدگاه اول: ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی در بازدهی اقتصادی در آینده -

 .ی در بازدهی اقتصادی در آیندهدیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منف -

ریسک با رویکرد اول مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت  ،)مدیریت منابع سازمانی( ERM 3در رویکرد

 دیگر، هم ریسکهای نامطلوب تهدیدات و هم ریسکهای مطلوب  فرصتها  مد نظر هستند.

  

                                                           
  Galitze1  

Hary markoitze2  

Enterprise resource management3  
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 :نیروگاه مقیاس کوچک )تولید پراکنده(  -2-3

 

های تولید برق است که ای از دستگاه  کوچک )تولید همزمان برق و حرارت( مجموعهنیروگاه مقیاس 

مگاوات بیشتر  ۵۲اتصال آن به شبکه توزیع امکان پذیر بوده و ظرفیت تولید آن در محل اتصال به شبکه از 

ه انرژی ک باشندنباشد. این دستگاه ها متشکل از یک موتور گازسوز به همراه یک مولد جهت تولید برق می

بابایی، مصطفی و حمید ،ضابط ( مکانیکی تولید شده توسط موتور را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. 

راندمان بالای موتورهای گازسوز ، عمر مفید بالای مولدها، نیاز به فضای کم، رسیدن )1334خصوصی، 

ممکن نسبت به سایر پروژه ها و  به مرحله بهره برداری در زمان اندک، بازگشت سرمایه در کمترین زمان

حفاظت از محیط زیست با ایجاد کمترین آلودگی، از جمله دلایلی است که نیروگاه های مقیاس کوچک و 

یا تولید پراکنده را از توجیه بسیار خوب فنی و اقتصادی برخوردار می سازد، همچنین با توجه به قانون 

نه های برق مصرفی در صنایع تولیدی و مراکز تجاری و هدفمند کردن یارانه ها و افزایش چشمگیر هزی

سال)قابل تمدید  ۲سیاستهای حمایتی دولت در ارائه تسهیلات و عقد قرارداد خرید تضمینی برق به مدت 

ساله دیگر( جهت احداث مولد های مقیاس کوچک، این طرح را در یکی از بالاترین رتبه  ۲به دوره های 

 وصی قرار داده است.ایه گذاران خصهای جذب سرم

 :توجیه اقتصادي و سیاستهاي حمایتي دولت -2-4

 داث )هزینههای اح ای، با در نظر گرفتن هزینهبا توجه به قیمت خرید تضمینی برق و استفاده از گاز یارانه 

آلات، تجهیزات، موادخام، نیروی انسانی و  های احداث نیروگاههای مقیاس کوچک عبارتند از  : ماشین

توان ، میCHPجویی شده ناشی از تولید حرارت در استفاده از سیستم های  های صرفه( و هزینه …

باشد و دوره بازگشت سرمایه نیز کمتر قبول می ها قابلگفت نرخ بازده داخلی برای احداث این نیروگاه
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(. سرمایه گذاران بخش تولیدات پراکنده به ویژه سیستم 1331سال است)انتشارات دانشگاه تهران، 2 از

CHP :از حمایتهای زیر برخوردار خواهند شد 

 * عقد قرارداد خرید تضمینی برق تولیدی از سوی وزارت نیرو

 پرداخت تسهیلات بانکی* 

 * دریافت مابه التفاوت قیمت سوخت

 ریداری شده به قیمت روزاب خ* دریافت حق انشع

 

   :(CHP)تولید همزمان برق و حرارت  -2-4-1

سیستم تولید همزمان برق و حرارت می باشد که از حرارت  ،CHP ((Combined Heat and Power سیستم

خروجی دستگاه مورد استفاده قرار گرفته و برای تولید آب گرم و بخار و یا کاربردهای دیگر بازیافت 

 برابر افزایش می دهد. 2اینصورت مجموع بازده الکتریکی و حرارتی سیستم را به بیش  شود و درمی

 : CHPمزایاي بارز سیستم   -2-4-2

گردد،  %۲%می تواند باعث افزایش راندمان تولیدات پراکنده تا بیش از  CHP* افزایش راندمان : سیستم 

تنها افزایش بسیار کوچکی در هزینه سرمایه گذاری اولیه را به  CHPاین در حالی است که اجرای سیستم 

 همراه خواهد داشت.

 * تأمین حرارت مطمئن و انعطاف پذیر
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شود تولید دی اکسید کربن و سایر آلاینده ها باعث می CHP* محیط زیست : بازدهی بالای سیستم های 

 نظیر ترکیبات گوگردی و اکسیدهای نیتروژن کاهش یابد.

ینه های پایین تعمیرات و نگهداری: با توجه به اینکه برای استفاده از حرارت تولیدی در یک واحد * هز

CHP  تجهیزات کمتری در هر ساختمان مورد نیاز است، هزینه های تعمیرات و نگهداری تجهیزات نیز

 کمتر خواهد شد.

 * استفاده هر چه بیشتر از فضای ساختمان ها

 :پراکنده در ایرانمنابع تولید   -2-5 

همانگونه که اشاره شد، به دلایل مختلف، بر اهمیت منابع تولید پراکنده در دنیا افزوده شده است که این 

های مختلفی در خصوص منابع تولید پراکنده ارائه گردد و موضوع امر باعث گردیده تا تعاریف و دیدگاه

بدین لحاظ ابتدا لازم است (1334ضابط خصوصی، )بابایی و همچنان در دست بررسی و اظهار نظر باشد. 

ها و کاربردهای منابع تولید پراکنده در ایران پرداخته شود تا امکان تعریفی جامع و به تعدادی از ضرورت

ه توان بها و کاربردهای منابع تولید پراکنده در ایران میکامل از این منابع فراهم گردد. از جمله ضرورت

 رد:موارد زیر اشاره ک

 رشد فزایندة مصرف انرژی و عدم امکان تأمین ظرفیت مورد نیاز توسط دولت •

 گری دولت گذاری واحدهای تولید انرژی و کاهش تصدیلزوم وارد شدن بخش خصوصی در سرمایه •

 لزوم افزایش رقابت در بخش تولید )ایجاد بازار برق( •

 اری در بخش تولید توسط این منابعگذپایین بودن حجم نقدینگی مورد نیاز جهت سرمایه •
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 های آتی و بهبود کیفیت برق و کارایی صنعت برقمحیطی در دههلزوم توجه به مسائل زیست •

 لزوم توجه به تنوع انرژی مصرفی اولیه در منابع تولیدکننده انرژی )پراکندگی نوع سوخت مصرفی( •

 های مختلفهای موجود در بخشاستفاده از ظرفیت •

 های انتقال و توزیعش تلفات شبکهکاه •

رسد تعریف منابع تولید پراکنده در ایران بایستی دو بخش عمده زیر را پوشش بدین ترتیب به نظر می

 دهد.

 های مختلف کشورهای تولید موجود در بخشاستفاده از ظرفیت -1

 های توزیعاتصال به شبکه -2

 لید پراکنده ارائه نمود.توان تعریف زیر را برای منابع توبنابراین می

کننده نهایی و شوند و یا توسط مصرفتر( متصل میو پایین kw24کلیه منابعی که به شبکه توزیع )»

د گیرند، به عنوان منابع تولیجهت تأمین بخشی از نیازهای انرژی آنها نصب شده و مورد استفاده قرار می

 شوند.پراکنده نامیده می

 :تولید پراکندهبررسي بازار   -2-6

با توجه به رشد تقاضای انرژی برق در دهه آینده در کشور و عدم توانایی دولت در پاسخگویی به این 

تقاضا و نیز افزایش تدریجی حداکثر بار شبکه برق کشور و ادامه آن در سالهای آینده، نیاز به سرمایه 

 (1334ابایی و ضابط خصوصی، )ب گذاری بخش خصوصی در زمینه تولید برق بشدت احساس می شود.

درصد پیش بینی می شود، این موضوع سبب می  3تا  3نرخ رشد تقاضای برق در سالهای آینده بین  •

گردد تا ریسک بازار برای سرمایه گذاری به حداقل ممکن کاهش یافته و بازار مصرف برق ایران به بازاری 

 .بسیار مطمئن و مستمر برای تولید کنندگان تبدیل شود
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شبکه برق ایران به شبکه های برق کشور های همجوار متصل است. اتصال به کشورهای همسایه سبب  •

گسترش بازار برق و افزایش احتمال صدور برق تولیدی نیروگاهها به کشورهای همسایه می شود.این 

 موضوع خود به کاهش بیشتر ریسک بازار مصرف برق در ایران کمک خواهد کرد.

ساختار سازمانی خریدار برق در ایران، ساختار دولتی است. این موضوع سبب کاهش ریسکهای درآمدی  •

 و عملیاتی می گردد.

قانون اساسی و مبانی قانون برنامه چهارم توسعه  00از طرف دیگر در راستای سیاستهای کلی اصل  •

گردیده است که در خواستهای تامین مقرر  1330اجتماعی و فرهنگی کشور از ابتدای مهر ماه  -اقتصادی

مگا وات از طریق شبکه سراسری پاسخ داده نشود. لذا این موضوع وضعیت  21برق با قدرت بیش از 

 بهینه بازار تقاضا را تثبیت می کند.
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 پیشینه تحقیق:  -2-7

در پژوهش خود با عنوان روش جدید جهت مدیریت سرمایه گذاری ؛ (1337محمد ایمان غیاثی)  -1

و  AHPوتخصیص منابع مالی به تولیدات پراکنده انرژی الکتریکی در کشور با استفاده از روش 

تکنیک آنتروپی افزایش روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی و محدودیتهای تولید انرژی با استفاده 

ن ومصرف کنندگان را به استفاده از واحدهای تولید پراکنده از سوختهای فسیلی، تولیدکنندگا

ترغیب نموده است. با وجود فناوریهای متنوع در تولیدات پراکنده،محدودیت در سرمایه گذاری 

روی تمام این فناوریها به دلیل محدودیت در منابع ملی و وجود برخی الزامات برای انواع تولیدات 

است؛ از اینرو اولویت بندی فناوریهای برتر در کشور جهت سرمایه  پراکنده امری غیر قابل انکار

گذاری و همچنین مدیریت منابع مالی و تخصیص میزان مناسبی از منابع مالی به هر فناوری از 

 اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. 

ه نده( بدرتحقیقات خود با عنوان) جایابی بهینه واحدهای تولید پراک ،(1333خانم فایزه رجبی ) -2

تولید پراکنده توان فیک فناوری تولید توان مقیاس کوچک است :بررسی مطالب زیر پرداخته اند

که توان الکتریکی را درمکانی نزدیک به مصرف کنندگان نسبت به نیروگاه های متمرکز فراهم می 

دراین رد.نماید.درآینده نزدیک تولید پراکنده نقش فزاینده ای را در سیستم قدرت بازی خواهد ک

پژوهش ابتدا تولید پراکنده و مزایای استفاده از آن منحصرا بیان شده است.سپس خوشه بندی و 

معرفی گردیده است.درانتها برای نمونه  K-means محبوب ترین روش انجام آن یعنی روش

مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفته است.دراین سیستم  lEEE با سه 17،سیستم استاندارد 

 ساعته شبانه روزی برگرفته از مقادیر پیشنهادی استاندارد 20ال مصرف توان درطول ،رو

LEEE.دریکی از روزهای غیر تعطیل هفته درفصل زمستان می باشد 
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درتحقیقات خود  ؛(1333آقایان هادی آقازاده، حسین مددی کجابادی، احمد صادقی یزدان خواه) -3

نرژی در تولیدات پراکنده( به بررسی مطالب زیر با عنوان)بررسی روشهای مختلف ذخیره سازی ا

های قدرت، جهت تولید توان الکتریکی در سطح منابع انرژی تجدیدپذیر در سیستم:پرداخته اند

وسیعی بکارگرفته می شوند. در برخی از این منابع، به عنوان مثال باد و خورشید، به دلیل ماهیت 

د تولیدی مشکل بوده و این مسأله باعث نوسان شدی رفتار تصادفی، امکان پیش بینی توان خروجی

گردد که این امر مشکلات فراوانی را برای عملکرد سیستم قدرت به همراه در توان خروجی می

خواهد داشت. به همین دلیل بکارگیری سیستمهای ذخیره انرژی در نقاط مختلف سیستم قدرت 

 .ضروری است

د با عنوان)نیروگاه تولید پراکنده و مزایای استفاده از درتحقیقات خو ؛(1334آقای بهنام جباری) -0

استفاده از مولد های کوچک برای تولید برق  :آن در شبکه برق( به بررسی مطالب زیر پرداخته اند

بعد از ایجاد نیروگاههای بزرگ رنگ باخت اما با پیشرفت تکنولوژی های تولید برق در مقیاس 

عت برق و مسائل زیست محیطی، باعث مطرح شدن مجدد کوچک و ایجاد تجدید ساختار در صن

این مولد ها در صنعت تولید برق شده است.در این تحقیق ابتدا به مزایای مولد های تولید پراکنده 

که نامتمرکز یا فراگیر نیز نامیده می شوند می پردازیم سپس به قابلیت ها و کارکرد های مهم 

 تکنولوژی استفاده از منابع تجدیدپذیر برای تولید بخصوص مسائل محیط زیستی و معرفی چند

برق می پردازیم و در انتها اشاره داریم به مسائل اقتصادی و روند استفاده از تولید پراکنده در 

 . جهان و لزوم توجه به آن در کشور

شبکه  kw24اولویت بندی فیدر های ؛ (1331صادقیان لمراسکی, افشار, قره پتیان, موسوی) -1

 از شناسایی شهرستان ساری جهت بهره برداری بهینه و اتوماسیون .  در این پژوهش پستوزیع 

تحقیق  روش . شود می پرداخته خودگردان فاینانس رویکرد بررسی به مالی تأمین های چالش
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 بوده یافته ساخت نیمه های مصاحبه اساس بر توصیفی - کیفی روش پژوهش این در رفته بکار

 و ایران بالای کشوری ریسک و اقتصادی تحریم که داد نشان تحقیق های یافته . است

  PPPرویکرد با نیروگاهی های پروژه مالی تأمین های چالش مهمترین داخلی از منابع محدودیت

 می باشد .1

در تحقیقات خود با عنوان ) امکان سنجی وارزیابی پتانسیل  ؛(1332آقایان ریحانی و طاهری اصل) -6

در چند صنعت کلیدی ، به بررسی   (CHP)همزمان برق و گرما سرمایه گذاری بهره گیری از تولید

مطالب زیر پرداخته اند: همانگونه که می دانیم تولید پراکنده برق عبارت است از:تولید برق در 

استفاده از سیستمهای تولید برق نسبتا  کوچک که ظرفیت آنها محل مصرف یا در نزدیکی آن با 

مگاوات میباشد و به شبکه توزیع متصل می شوند. لذا تولید پراکنده برق  21معمولا  کمتر از 

الگوی نوینی از تولید انرژی الکتریکی است که در آن، تولید انرژی الکتریکی تاحد امکان به محل 

از انواع تولید پراکنده مورد بهره برداری در جهان با توجه به  مصرف آن نزدیک می گردد. اما

ذخایر گاز کشور و همچنین شبکه سراسری گاز در کشور می توان گفت بهره گیری از موتورهای 

در بسیاری از صنایع کشوربسیار مناسب و با  (CHP) گاز سوز همراه با سیستم تولید همزمان

وتولید DG) ضمن بررسی اجمالی به اهمیت تولید پراکنده)ارزش محسوب گردد. در این تحقیق، 

به فناوری های مختلف آن از جمله موتورهای گازسوز که یکی از  (CHP) همزمان برق وگرما

موارد عمده تولید پراکنده در کشور ما می باشد، پرداخته شده و در این راستا ازآنجا که توجیه 

ه های تصمیم گیری سرمایه گذاران و کارفرمایان یکی از مولف  (CHP)اقتصادی طرح های های

برای توسعه این سامانه می باشد،اما باید به این نکته نیز توجه نمود که بهره گیری از سیستم های 

  فوق در همه صنایع نیز مقرون به صرفه و اقتصادی نخواهد بود.

                                                           
 (ppp) نظریه برابری قدرت خرید 1
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توزیع در حضور  روشی جدید برای حفاظت از شبکه های ؛(1332جوادیان, شهابی, حقی فام) -7

 شامل محلی شبکه یک ایجاد با مطالعه این منابع تولید پراکنده با قابلیت عملکرد جزیره ای ، در

 به توجه با منطقه زنجان، در باتری و کانورتر فتوولتائیکی، نیروگاه ژنراتور، دیزل بادی، توربین

 سهم و فتوولتائیکی نیروگاه تولید و احداث های هزینه بررسی با و منطقه جغرافیایی شرایط

 مورد را نظر مورد منطقه برای نیروگاه این احداث اقتصادی صرفه آن، از انرژی حاصل تولید

 تولید ظرفیت گرفتن متغییر با فتوولتائیکی اقتصادی نیروگاه توجیه برای .دهیم می قرار بررسی

 شده تمام قیمت و سرمایه گذاری هزینه در را نیروگاه این برداری بهره و احداث اثر نیروگاه این

با  است بدیهی .دهیم می قرار بررسی مورد  homerافزار نرم با الکتریکی انرژی واحد هر تولید

 قیمت و تجهیزات نصب برای گذاری سرمایه هزینه که شرایطی در فتوولتائیکی نیروگاه وجود

 لحاظ از اقتصادی صرفه بیشترین باشد، میزان کمترین انرژی الکتریکی واحد هر تولید شده تمام

 انرژی از استفاده عدم یا و استفاده داشت خواهد وجود نیروگاه این برداری بهره و احداث

که  شد حاصل نتیجه این مطالعه این در .شد خواهد توجیه مذکور منطقه برای خورشیدی

 و ها ظرفیت با باد،دیزل،خورشیدی ترکیبی نیروگاه حضور در خورشیدی نیروگاه یک احداث

 .باشد نمی توجیه اقتصادی دارای شده ارائه شرایط

( ، بررسی تاثیر حضور منابع تولید پراکنده در عملکرد سیستم حفاظت 1332جوادیان, حقی فام ) -3 

 مالی تأمین است، بوده مدنظر ارزی ذخیرهی حساب ایجاد در که اهدافی از شبکه های توزیع . یکی

 امکان اخیر سالهای در .باشد می ارزی ذخیره حساب درآمدهای و منابع ازمحل غیردولتی های پروژه

 محدود شدت به کشور در زیرساخت های پروژه مالی تأمین برای سرمایه گذاری خارجی به دسترسی

 های پروژه برای مالی تأمین منابع ترین اصلی از یکی به ارزی حساب ذخیره نتیجه در است، گردیده
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 مدیریتی، و ساختاری مشکلات و مسائل برخی وجود به با توجه .است شده تبدیل کشور زیرساخت

 برخوردار زیرساخت های پروژه مالی تأمین در کافی از کارایی اخیر سال چند در ارزی ذخیرهی حساب

 با حاضر تحقیق مالی، تأمین مهم منبع این از هرچه بهتر بهره گیری جهت بنابراین .است نبوده

 می بررسی را ارزی ذخیره حساب از مالی چالشهای تأمین و روند عسلویه، گازی نیروگاه موردکاوی

 طریق از میدانی دادههای گردآوری و روش بوده توصیفی -کیفی روش رفته کار به تحقیق روش .کند

 مشخص است. یافته های تحقیق صورت گرفته تحقیق آماری جامعه از یافته ساخت نیمه مصاحبه های

 تخصص از برخورداری عدم جمله چالشهایی از دارای ارزی ذخیره حساب محل از مالی تأمین که نمود

 وثایق و تضامین پروژه، درخواست ویژهی مشخصات به توجه عدم وام، اعطای در های حرف

 منبع این اثربخشی و موارد کارایی برخی در که باشد می تسهیلات و وام اعطای در تاخیر و غیرمتعارف

 .است داده کاهش را زیرساخت پروژههای مالی تأمین
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تحقیقات داخلي:  2-7-1  

ف
ردی

 

 یافته موضوع تحقیق سال نام محقق

133 مهرداد نراقی 1

7 

 

 

 

 

سیرتحول تامین مالی پروژه های 

 نفت وگاز

یافته ها نشان می دهد که حوزه تامین مالی و تهیه 

زیربنایی اجرایی لازم برای انجام پروژه های   بودجه

برداری از محصولات و خدمات حاصل از  هو بهر

آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالش 

های پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح می 

. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال  باشد

توسعه و بحران های مالی در این کشورها امکان 

پروژه های  تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای

بزرگ به راحتی فراهم نمی شود ، لذا استفاده از راه 

دیگر ، یعنی جذب سرمایه های خارجی در این 

 کشورها مورد توجه قرار می گیرد.

2 

  شکوها حسین

 محمدحسین

 حمید  صبحیه

 سعید     زرگرپور

   پور زرآبادی

133

7 

 مالی تأمین های چالش بررسی

 در نیروگاهی ه های پروژ

 خصوصی -دولتی مشارکت

 اقتصادی تحریم که کرد مشخص تحقیق های یافته

ی  ها محدودیت ، ایران کشوری بالای ریسک و

 های چالش مهمترین از داخلی منابع قانونی و مالی

   مشارکت در نیروگاهی ی ها پروژه مالی تأمین

    .باشد می (PPP)دولتی و خصوصی بخش

3 

 محمدحسین

 حسین   صبحیه

 اشکوه

133

3 

 

 سبد تامین مالی راهکار بررسی

 در نیروگاهی پروژه های

 خصوصی بخش

 کاهش موجب نیروگاهی های ه پروژ سبد تشکیل

 ه شد هها پروژ مشترک غیر های ریسک شدت

 ها پروژه بین مشترک های ریسک برشدت ولی

 ریسک ترکیب به توجه با . داشت نخواهد تاثیری

 در سبدپروژهها، در مشترک غیر و مشترک های

 موجب نیروگاهی پروژههای سبد تشکیل مجموع

 شرکت برای ارزش ایجاد و ریسک کل کاهش

 .گردید خواهد مادر
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0 

دکترحمیدزرگرپور 

 محمد دکتر ،

 صبحیه ، حسین

 حسین اشکوه

133

3 

 

 ذخیره حساب عملکرد ارزیابی

پروژه های  تأمین مالی در ارزی

پروژه  موردکاوی زیرساخت؛

 عسلویه خصوصی نیروگاه ی

 

 از مالی تأمین که نمود مشخص تحقیق یافته های

 چالشهایی از دارای ارزی ذخیره حساب محل

 در های حرف تخصص از برخورداری عدم جمله

پروژه،  ویژه ی مشخصات به توجه عدم وام، اعطای

 تاخیر و غیرمتعارف وثایق و تضامین درخواست

 برخی در که باشد می تسهیلات و وام اعطای در

پروژه  مالی تأمین منبع این اثربخشی و موارد کارایی

 .است داده کاهش را زیرساخت های

1 

 مهدی ابوالحسنی ،

 دکتر محمدرضا

 بمانیان

133

3 

 7بررسی موردی تامین مالی 

به روش  نیروگاهی پروژه

BOO-BOT 

 

حال با توجه به بررسی و مطالعه صورت گرفته بر 

 روی 

 2نیروگاهی کشورهای مختلف و مقایسه با پروژه  1

پروژه نیروگاهی داخل کشور )توس و جنوب 

تامین مالی    BOO-BOTاصفهان( که به دو روش

و اجرا شده اند ، می توان عمده چاشهای پیش روی 

تامین مالی پروژه های نیروگاهی را ، تحریم اقتصادی 

، ریسک بالای کشور ایران، محدودیت های مالی و 

تامین  به منابع دولتی ونی منابع داخلی و وابستگیقان

 دانست.  IPPهای مالی شرکت

6 

 زاده، جلیل سعید

محسن محمدبیگی، 

 موسوی هادی سید

 مطلق

133

4 

 

 اقتصادی صرفه امکان سنجی

 سرمایه گذاری هزینه در

 نیروگاه یک واحد احداث

 حضور رد خورشیدی

 باد،دیزل، نیروگاههای

 توسط خورشیدی

 Homer افزار منر 

 

 که احداث شد حاصل نتیجه این مطالعه این در

 ترکیبی نیروگاه حضور در خورشیدی نیروگاه یک

 ارائه شرایط و ها ظرفیت با باد،دیزل،خورشیدی

 .باشد نمی توجیه اقتصادی دارای شده
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133 ازوجی علاءالدین 7

1 

 

 توسعه تجارب و ها چالش

 خصوصی در بخش مشارکت

 تولید ه های پروژ مالی تأمین

 برق

 

 برق های پروژه مالی تأمین که می دهد نتایج نشان

 با کشورها که بوده برخوردار اساسی های از چالش

 کاهش زیادی تاحدود را مشکلات این دقت کافی

 بخش بکارگیری در تنوع اند، همچنین داده

 طرف یک از برق تولید یک پروژه در خصوصی

 طرف از و داد کاهش خواهد را پروژه ریسک

 مالی تأمین و سبد مالی تأمین های روش دیگر

 باید این مسئله که دارد فرق هم با همواره ها پروژه

 .قرار گیرد توجه مورد ایران برق صنعت آینده در
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 :تحقیقات خارج از کشور  2-7-2

 

ف
ردی

 

 یافته موضوع تحقیق سال نام محقق

1 

 

 

 

 مایرزوهمکاران
 

1337 

 

 

مالی پروژه های برق در تامین 

 مکزیک

 

 پروژه مالی تأمین که می دهد نتایج نشان

 برخوردار اساسی های ازچالش برق های

 مشکلات این دقت کافی با کشورها که بوده

 .اند  داده کاهش زیادی تاحدود را

 پولیووهمکاران 2
1333 
 

 

 

پروژه انرژی توسعه بین المللی 

 انرژی،

 

 دهد که تامین مالی یافته های تحقیق نشان می

یکی از مشکلات اصلی یک پروژه دربخش 

انرژی به حساب می آید که حل این مشکل 

گاهی از طریق جذب سرمایه های خارجی 

 بهتر صورت می گیرد.

3 

 

 

 

 

 خان وپارا
2443 

 

 

با  تامین مالی پروژه های بزرگ

استفاده از پروژه تکنیک های 

،   Printiceامور مالی و روش

 سنگاپور

 

یک  در خصوصی بخش بکارگیری در تنوع

 پروژه ریسک طرف یک از برق تولید پروژه

 روش دیگر طرف از و داد کاهش خواهد را

 .  دارد فرق هم با  مالی تأمین های

 2441 فیلیپنکووهمکاران 0

 

 

 

 

قراردادهای مالی و  طراحی

 سازمانها

 

 ها محدودیت ، بالا ریسک و اقتصادی تحریم

 مهمترین از داخلی منابع قانونی و ی مالی

 ی ها پروژه مالی تأمین های چالش

 .باشد می  نیروگاهی

 2447 لمک وهمکاران 1

 

 

 

 

قدرت تامین مالی پروژه 

 خصوصی

 

 تأمین که نمود مشخص تحقیق یافته های

 دارای ارزی ذخیره حساب محل از مالی

 از برخورداری عدم جمله چالشهایی از

 می وام،و... اعطای در های حرف تخصص

 مالی تأمین منبع این اثربخشی و کارایی باشد

 .است داده کاهش را زیرساخت پروژه های
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6 

 

 

 

 

 

 

 بنوا و همکاران
2443 

 

 

 

 

 

امور مالی پروژه در بانک 

بررسی اجمالی از  :جهانی

 سیاست و ابزار، بانک جهانی،

 

کشورهای بحث تامین مالی به خصوص در 

از اهمیت دو چندانی  در حال توسعه

برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به 

های مختلف ور پیشرفت در عرصهمنظ

اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در 

ها را با تامین مالی این کشورها برخی از پروژه

های مهم توان انجام داد اما در پروژهداخلی می

و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین 

منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند 

و بسیاری  پتروشیمیتی، گازی، های نفپروژه

ها از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت

برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی 

 .است

7 

 

 

 

 

 2412 لای وهمکاران
 

 

 

 

 

امور مالی پروژه  با محدودیت 

 های مالی

 

 موجب نیروگاهی های ه پروژ تامین مالی

ه  پروژ مشترک غیر های ریسک شدت کاهش

 مشترک های ریسک برشدت ولی ه شد ها

 .داشت نخواهد تاثیری ها پروژه بین

 

 

 

 

 

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 :مدل مفهومي تحقیق  -2-8

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هدف

 معیارها

تکنولوژی های 

 پراکنده

 مدیریت و تخصیص منابع مالی به تکنولوژی های پراکنده گاز سوز

قابلیت  اقتصادیفنی 

 اطمینان

زیست 

 محیطی

اجتماعی 

 سیاسی

توربین 

 کوچک

 بادی
پیل 

 سوختی

دیزل 

 ژنراتور

 زیست توده فتوولتایک
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 فصل سوم

 روش شناسي تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 :مقدمه 

 

 که تاس مبتنی شناختی روش به علمی هر قوانین ارزش و واعتبار است آن شناخت روش دانشی، هر پایه

 استنباط علمی متون در متمایزی و خاص معانی "پژوهش روش" اصطلاح از. رود می کار به علم آن در

 وشر اصطلاحات هم مواردی در و هستند وابستگی هایی و همپوشانی ها دارای گاه برداشتها این. شود می

 یجهنت در که منظم عمل یک از عبارتست شده اند. پژوهش گرفته نظر در مترادف پژوهش نوع و پژوهش

 و نادری. )آید می دست به پژوهش موضوع پیرامون شده مطرح و موردنظر سوالهای برای پاسخهایی آن

 نظام و( اطمینان قابل) معتبر راه های و ابزار قواعد، از ای مجموعه پژوهش (روش9375 نراقی، سیف

 انتخاب . (9376 عزتی،) است مشکلات حل راه به دستیابی و مجهولات کشف واقعیتها، بررسی برای یافته

 این در لذا و دارد آن اجرایی امکانات و پژوهش موضوع ماهیت، اهداف، به بستگی تحقیق، انجام روش

فرآیند نظام تامین مالی نیروگاههای پراکنده که ارائه مدل ساختاری در  تحقیق اصلی هدف به توجه با فصل

 شناسی روش ( برای شهرکهای صنعتی می باشد،AHP)گازسوز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

 وجامعه آماری و روش نمونه گیری بیان خواهد شد. تحقیق
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 :قلمرو تحقیق  -3-1

 است: قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی به شرح زیر

 :قلمرو مکانی -الف

و )با رعایت قلمرشهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری  های قلمرو مکانی شامل تمامی شرکت

ها که در شهرهای مختلف این استان قرار گرفته زمانی( و صرف نظر از محل استقرار جغرافیایی این شرکت

 است.

 :قلمرو زمانی -ب

 .تعیین شده است9313به اهداف تحقیق، دوره زمانی تحقیق   با توجه

 :قلمرو موضوعی  -ج

 احداث نیروگاههای پراکندهنظام تأمین مالی   فرایند ی  درساختار ارائه  مدل  بررسیدر این تحقیق به 

برای شهرک های صنعتی مطالعه موردی: شهرک های صنعتی استان     AHPگازسوز  با استفاده از روش 

 .چهارمحال و بختیاری  می پردازیم

 

 :روش شناسی تحقیق  -3-2

 سیربر جهت ،یافته( منظا ن،طمیناا )قابل معتبر یها راه و هااربزا ،عداقو از ای مجموعه تحقیق روش

بندی تحقیق بر مبنای از لحاظ طبقه.ستا تمشکال حل راه به یابی ستد و تمجهوال کشف ،ها قعیتوا

 یمدازپر می تحقیق به تمشکال حل ایبر ها یافته نتایج از رداریبرخو فهد با ما که ینا لیلد بههدف، 

به تحلیل یافته  (AHP مراتبی) سلسله گیری تصمیم روشبااستفاده از. ستا دیبررکا تحقیق ما تحقیق عنو
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و  میدانیتحقیق ، نوع ها خواهیم پرداخت. همچنین به با توجه به ارائه پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات 

 .کتابخانه ای می باشد

 

 :جامعه آماری مورد مطالعه و روش نمونه گیری -3-3

هدف اساسی هر تحقیق علمی کشف اصول و قوانین کلی بر یک جامعه ی آماری است. از این جهت 

برای درک و روشن شدن این هدف ابتدا باید جامعه ای را که قصد داریم نمونه ی مورد مطالعه را از آن 

ق یده هایی اطلاانتخاب کنیم ، تعریف نماییم. جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پد

تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد و آحاد جامعه آماری دارای شود که محقق میمی

سازد، ویژگیهای مشترکی هستند که آنها را از سایر پدیده های خارج از قلمرو جامعه آماری مشخص می

یارها ارائه معینکه هدف از پژوهش حاضر گویند.با توجه به ااین ویژگیها را صفت مشترک جامعه آماری می

گازسوز  با استفاده از  احداث نیروگاههای پراکندهنظام تأمین مالی   فرایند ی  مناسب درساختار یا  مدل

می باشد در نتیجه جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران و   برای شهرک های صنعتی    AHPروش 

 مونهنمی باشد.روش نمونه گیری این تحقیق ،  چهارمحال و بختیاریاستان خبرگان مالی شهرکهای صنعتی 

گیری غیرتصادفی هدفمند )از پیش تعیین شده یا غیر احتمالی(می باشد.و نمونه آماری با روش غیر تصادفی 

 نفر می باشد. 04، هدفمند) ازپیش تعیین شده(
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 :نحوه جمع آوري اطلاعات   -3-5

 یراب یاکتابخانه روش در. است یدانیم و یاکتابخانه روش دو بر یمبتن هاداده یآورجمع پژوهش نیا در 

 انیپا ن،یلات و یفارس کتب از قیتحق نهیشیپ و قیتحق اتیادب ق،یتحق ینظر یمبان یهاداده یآور جمع

 جهت. مکرده ای استفاده یاطلاعات یهاگاهیپا و نیلات و یفارس مقالات ق،یتحق موضوع با مرتبط یهانامه

 و همشاهد طریق از زنیا ردمو تطالعاا همچنین تمقاال مطالعه و ایکتابخانه تمطالعا از تحقیق ینا منجاا

مدیران شرکت شهرکهای صنعتی ، مدیران پروژه و خبرگان  شرکتهای  و تکمیل پرسشنامه از مصاحبه

 مذکور جمع آوری شد .

 

 :ابزارهاي مورد استفاده 

 جهت دستیابی به هدف تحیقیق می باشیم.( AHP)زیه وتحلیل سلسله مراتبیدر این پژوهش از ابزار تج

 

 :(AHP) 1روش تحلیل سلسله مراتبي  -3-6

در ارزیابی هر موضوعی ما نیاز به معیار اندازه گیری با شاخص داریم، انتخاب شاخص مناسب به ما امکان 

می دهد که مقایسه درستی بین جایگزین ها یا آلترناتیوها به عمل آوریم. اما وقتی که چند یا چندین 

الا می چیدگی کار زمانی بشاخص برای ارزیابی در نظر گرفته می شود، کار ارزیابی پیچیده می شود و پی

گیرد که معیارهای چند یا چندین گانه با هم در فضا و از جنس های مختلف باشند. در این هنگام کار 

یک ابزار ارزیابی و مقایسه از حالت ساده تحلیلی که ذهن قادر به انجام آن است خارج می شود و به 

                                                           
         .Analytical Hierarchy Processing1  
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سله تحلیل سل برای چنین وضعیت هایی فرآیندتحلیل قوی نیاز خواهد بود. یکی از ابزارهای توانمند 

مراتبی است. این روش برای سطح بندی و درجه بندی استفاده می شود .گاهی نیز برای تحلیل های 

اجتماعی و اقتصادی نیز ممکن است به کار رود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از 

ارائه  9171تی در سال عای اولین بار از سوی پرفسور سااستفاده شده است. این روش که بر  AHPروش

گردیده است ، نشان می دهد که چگونه اهمیت نسبی چندگزینه، آلترناتیو .... را در یک مسأله تصمیم 

با مشخص کردن عناصر و تصمیم گیری و اولویت  AHP گیری چند معیار، تعیین کنیم.  روال کار مدل

ن عناصر شامل شیوه های مختلف انجام کار و اولویت دادن به سنجه ها یا دادن به آنها آغاز می شود ای

 .ویژگی ها می باشد

 :به منظور استفاده از این روش، چهار مرحله اساسی به شرح زیر می بایست صورت پذیرد

 بنا کردن سلسله مراتب و طبقه بندی مسأله مورد نظر -9

اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت بر  های مختلف تصمیم،انجام مقایساتی بین گزینه -4

ا با هشاخص تصمیم با انجام مقایسات زوجی است. برای انجام این کار معمولا از مقایسه گزینه

( نحوه 9-3شود که در جدول )ام استفاده می jهای ها یا شاخصام نسبت به گزینه iهایشاخص

 ها نسبت به هم نشان داده شده است.ارزش گذاری شاخص
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 هم به نسبت هاشاخص گذاري ارزش نحوه -1-3 جدول

 توضیح jو  iوضعیت مقایسه دو معیار  ارزش

 اهمیت یا مطلوبیت یکسان 1

اهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم  j نسبت به i معیار

 .ندارند

 .کمی مهمتر است j نسبت به i گزینه یا معیار اهمیت یا مطلوبیت کمی بیشتر 3

 .مهمتر است j نسبت به i گزینه یا معیار اهمیت بالاتر یا مطلوبیت قوی 1

 .است j دارای ارجحیت خیلی بیشتری از i گزینه اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی 7

 .نیست j مطلقا  مهمتراست و قابل مقایسه با j از i گزینه کاملا مطلوب تر 3

 بینابین 2707673

 ۷، بیانگر اهمیتی زیادتر از %دهد. مثلا میارزشهای بینابین را نشان 

 .است i برای ۹تر از و پایین

 

قدم بعدی در . ای از محاسبات عددینسبت به هم از طریق مجموعه« عناصر تصمیم»تعیین وزن  -3

فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات لازم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با 

 های مقایسات زوجی است.اطلاعات ماتریساستفاده از 

 مسأله مورد کلی هدف و معیارها با رابطه در انتخابی های گزینه از کدام هر نسبی اهمیت تعیین -2

 .نظر
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 :هاها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهروش  -3-۷

در این تحقیق برای ارائه شاخص و عوامل ارزیابی زنجیره تأمین از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با 

و  AHPمدیران و خبرگان مالی استفاده می شود. برای کسب نظر مدیران زنجیره تامین نیز از پرسشنامه 

از دو قسمت تشکیل گردیده است. قسمت اول مشخصات پرسشنامه  مطالعات میدانی استفاده شده است .

فردی پاسخ دهنده شامل نام و نام خانوادگی و نیز مدت فعالیت شرکت و سمت سازمانی و تبیین نوع 

طرح از لحاظ جدید بودن و یا اینکه توسعه کارهای قبلی است، می باشد. در قسمت دوم مربوط به بررسی  

گازسوز   احداث نیروگاههای پراکندهنظام تأمین مالی   فرایند مناسب در ی ساختار ارائه معیارها یا  مدل

 پرداخته شده است. برای شهرک های صنعتی   AHPبا استفاده از روش 

  

 قابلیت اعتماد و اعتبار ابزار اندازه گیري )پایایي و روایي(:  -3-9

ونباخ تائید شد وپایایی از طریق ضریب آلفای کرروایی ابزار بر اساس نظر خبرگان مالی و تائید استاد راهنما 

مورد تائید قرار گرفت.در این تحقیق به منظور برآورد میزان روایی پرسشنامه و سوالات مطروحه در  7/0

 آن از نظرمدیران و خبرگان مالی مسلط به موضوع تحقیق و پرسش نامه استفاده نموده ایم.

تفاده از فرمول کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی یکی از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد اس

درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می 

رای بکند بکار می رود. در این گونه ابزارها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند.

بنابراین خواص واریانس ، به هر ترتیبی نمره داده  ب آلفای کرونباخ مبتنی بر واریانس است ،اینکه ضری

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های شود ، مقدار آن تغییر پیدا نخواهد کرد.
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سپس با استفاده از  هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه )یا زیر آزمون( و واریانس کل را محاسبه کرد.

 فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

              

 که در آن:

 .آزمون یا پرسشنامه های سوال مجموعه زیر تعداد               

 ام. آزمون زیر واریانس               

 

 .آزمون کل واریانس               

به  ازسوالات  واریانس هر زیر مجموعه د وباشمی  سوالسه زیر مجموعه چون پژوهش حاضردارای 

ریب ض بنابراین پایایی این تحقیق بر اساس باشد،  می 23 با برابر کل واریانس و بوده  7و  4،  6ترتیب 

 :آمده است آلفای کرونباخ با استفاده از فرمول یاد شده به صورت زیر به دست 

 

 + نشان دهنده قابلیت اعتماد کامل است.1عدم قابلیت اعتماد و  مقدار صفر این ضریب نشان دهنده

 می باشد بنابراین آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است . 7/0با توجه به اینکه جواب بدست آمده  
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 فصل چهارم

 ها و تحلیل داده تجزیه
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 مقدمه

،   نظام تأمین مالی احداث نیروگاههای پراکندهمدل ساختاری  مناسب در فرایند  در این فصل به منظور  

، مورد تجزیه و تحلیل و بررسی  AHPنتایج پرسشنامه های تکمیلی ، براساس مدل تحلیل سلسله مراتی 

قرار خواهدگرفت . همچنین در بخش توصیفی داده ها به ارائه جداول و نمودارهای مربوط به سابقه کار 

 راد پاسخ دهنده ارائه خواهد شد. ، سطح تحصیلات و سطح سازمانی اف

 

 :جامعه مورد بررسي

ال استان چهارمح در تحقیق حاضر، جامعه مورد بررسی را تمامی مدیران و خبرگان مالی شهرکهای صنعتی

نفرمی باشند.)روش نمونه گیری  04 . همچنین نمونه آماری پژوهش،دتشکیل می ده و بختیاری

 شده(غیرتصادفی هدفمند یا از پیش تعیین 

 

 :تجزیه و تحلیل توصیفي داده ها -4-1

 توزیع آماري پاسخ دهندگان بر اساس سابقه شغلي -1-4جدول 

 فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه شغلی توزیع

 سال 11بالای  سال 14-11 سال 1-14 سال 1کمتر از 

 نفر 12 نفر14 نفر 14 نفر 3

 

درصد  24نفر اعضای نمونه انتخابی)حجم نمونه( ، 04از  همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود،

سال  11تا  14درصد بین  21سال ،  14تا  1درصد بین  21سال ،  1دارای سابقه کمتر از  پاسخ دهندگان
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نوع اجرای کار، کاملا جدید و  %64سال سابقه دارند. همچنین در این پژوهش 11درصد بالاتر از  34و 

 وش قبلی می باشند.طرحها ، در ادامه ر 04%

 

 (: دایره اي توزیع فراواني سابقه کار پاسخ دهندگان1-4نمودار)

 

۵0%

۵۲%

۵۲%

30%

نمودار دایره اي سابقه کار پاسخ دهندگان

سال۲کمتر از 

سال10تا ۲

سال1۲تا 10

سال1۲باالی 
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 (: میله اي توزیع فراواني سابقه کار پاسخ دهندگان2-4نمودار)

 

 توزیع آماري پاسخ دهندگان بر اساس سطح تحصیلات -2-4جدول 

 سطح تحصیلاتتوزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک 

 دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم

 نفر 0 نفر14 نفر 24 نفر 6

 

 

0
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سال۲کمتر از  سال10تا ۲ سال1۲تا 10 سال1۲باالی 

%
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نمودار میله اي سابقه کار پاسخ دهندگان

91 

94 
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 (: دایره اي توزیع فراواني سطح تحصیلات پاسخ دهندگان3-4نمودار)

 

     

 

 (: میله اي توزیع فراواني سطح تحصیلات پاسخ دهندگان4-4نمودار)

1۲%

۲0%

۵۲%

10%

نمودار دایره اي سطح تحصیالت پاسخ دهندگان

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

0

5

10

15

20

فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكتري

6

۵0

10

4

نمودار میله اي سطح تحصیالت پاسخ دهندگان
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 سازمانيتوزیع آماري پاسخ دهندگان بر اساس سمت  -3-4جدول 

 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس سمت سازمانی

 مدیران مالی معاونین مالی حسابرس کارشناسان مالی

 نفر 16 نفر14 نفر 6 نفر 3

 

     

 

 

 (: دایره اي توزیع فراواني سمت سازماني پاسخ دهندگان5-4مودار)ن

۵0%

1۲%

۵۲%

40%

نمودار دایره اي سمت سازماني

كارشناسان مالي

حسابرس

معاونين مالي

مديران مالي
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 دهندگان(: میله اي توزیع فراواني سمت سازماني پاسخ 6-4نمودار)

 

 :مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبي -4-2

، اقدام خواهیم نمود. لذا یک ساختار  AHPدر این بخش براساس سلسله مراتب نسبت به ایجاد ساختار 

 14عامل در نظر گرفته شده  و در سطح دوم ،  3مدلسازی خواهد شد. که در سطح اول  AHPدو سطحی 

 .عامل متناسب به تفکیک عامل های سوال اصلی تحقیق  در نظر گرفته شده است

  

 -

 5

 10

 15

 20

كارشناسان مالي حسابرس معاونين مالي مديران مالي

8

6

10

16

نمودار میله اي سمت سازماني
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 :تحلیل پرسش اصلي تحقیق -4-3

   ارائه معیارها یا  مدل ساختاری  مناسب در فرایند  نظام تأمین مالی احداث نیروگاههای پراکندهآیا  

 ؟  به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم بشمار می رود

به منظور دستیابی به هدف اصلی تحقیق  ، پرسشنامه براساس ساختار فوق الذکر مدل سازی گردید تا 

نظام تأمین مالی احداث نیروگاههای میزان تأثیر هر کدام از گروه های عوامل و نیز معیارهای موجود در 

الی ارائه شد که پس از نفر از مدیران و خبرگان م 04این پرسشنامه به تعداد  ارزیابی گردد.  پراکنده

گروهی تجزیه و تحلیل گردید که  AHPتکمیل و دریافت پرسشنامه ها، اطلاعات آنها براساس مدل 

 یافته های اصلی تحقیق بر اساس پاسخ دهی به سوالات فرعی ارائه خواهد شد.

 

 : AHPتجزیه و تحلیل داده ها به روش   -4-5

معیارها یا  مدل ساختاری  مناسب در فرایند  نظام تأمین پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، باید 

مراتب تصمیم مشخص شود. نحوه  برای معیارهای سطح یک سلسله  مالی احداث نیروگاههای پراکنده

محاسبه این عوامل براساس میزان نمره اختصاصی به عوامل مذکور در جداول مقایسه ای و فرمول محاسبه 

 گروهی می باشد. AHPمقادیر جدول طبق مدل 
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 :تحلیل سوال اول تحقیق    -4-6

از اولویت  پراکنده تولید به فناوریهای مالی تخصیص منابع و مدیریت اقتصادی برای-آیا معیار فنی

 برخوردار است؟

 

پراکنده  تولید به فناوریهای مالی تخصیص منابع و مدیریت برایاقتصادی   –به منظور بررسی معیار فنی 

 12-0تا  0-0معیار مذکور از نظر متخصصان مربوطه از اولویت برخوردار است ، از جداول آیا  و اینکه

 استفاده نموده ایم.ه است ،که در ادامه ارائه گردید
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 :اقتصادي –بخش اول:  معیار فني 

گروهی  نشان داده  AHPبراساس روش  گروه عوامل بانکی،درجداول زیر، نتایج وزن دهی عامل های 

 شده است.

 اقتصادي  -معیار فني جدول نتیجه محاسبه مقادیر مقایسه اي   -4-4جدول

 0 3 2 1 اقتصادی  -فنی معیار  ردیف

1 
 کیلو هر ازای به ریال( گذاری-سرمایه هزینه

 )تولید ساعت وات
1.444 4.314 1.361 1.661 

 1.313 1.611 1.444 1.412 هزینه بهره برداری و نگهداری سیستم 2

 4.621 1.444 4.613 4.114 عمر مفیدهر فناوری -سرمایه برگشت زمان 3

 1.444 1.614 4.733 4.641 توان بازده )کیلووات( توان تولیدی گستره ی 0

 :، بصورت زیر می باشد AHPجدول نرمال شده عامل های گروه پنجم براساس روش 

 اقتصادي  -معیار فني جدول مقادیر نرمال شده مقایسه اي عوامل    -5-4جدول

 0 3 2 1 اقتصادی  -معیار فنی  ردیف

1 
 سرمایه گذاری هزینه

 )تولید ساعت وات کیلو هر ازای به ریال( 
4.316 4.237 4.317 4.313 

 4.232 4.261 4.342 4.333 هزینه بهره برداری و نگهداری سیستم 2

 4.130 4.162 4.137 4.161 عمر مفیدهر فناوری -سرمایه برگشت زمان 3

 4.216 4.264 4.223 4.134 توان بازده )کیلووات( توان تولیدی گستره ی 0
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اسبه بصورت زیر مح اقتصادی  -معیار فنی سپس بر اساس میانگین مقادیر هر ردیف عامل، میزان وزن هر  

 شده است.

 اقتصادي  -معیار فني جدول میزان اوزان محاسبه شده و رتبه بندي   -6-4جدول

 رتبه وزن عامل اقتصادی  -معیار فنی  ردیف

1 
 وات کیلو هر ازای به ریال( سرمایه گذاری هزینه

 )تولید ساعت
4.313301 1 

 2 4.236311 هزینه بهره برداری و نگهداری سیستم 2

 0 4.164372 عمر مفیدهر فناوری -سرمایه برگشت زمان 3

 3 4.222272 توان بازده )کیلووات( توان تولیدی گستره ی 0
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 :اقتصادي  -بخش دوم: معیار فني 

گروهی  نشان داده  AHPبراساس روش  گروه عوامل اقتصادی،درجداول زیر، نتایج وزن دهی عامل های 

 شده است.

 اقتصادي  -معیار فني جدول نتیجه محاسبه مقادیر مقایسه اي   -7-4جدول

 1 0 3 2 1 اقتصادی  -معیار فنی  ردیف

1 
 نوسانات نرخ ارز

1.444 1.137 1.641 2.147 2.436 

2 
 تحریم بین المللی

4.626 1.444 1.166 1.733 1.630 

3 
 نرخ بالای تورم سالیانه

4.623 4.633 1.444 1.363 1.310 

0 

میزان بالای مالیات بردرآمد و  بر ارزش 

 4.034 1.444 4.143 4.171 4.333 افزوده

1 

قیمت بالای حامل های انرژی برای 

 1.444 2.320 4.111 4.612 4.031 صنعتگر

 بصورت زیر می باشد. AHPبراساس روش  اقتصادی  -معیار فنی جدول نرمال شده  

 اقتصادي  -معیار فني جدول مقادیر نرمال شده مقایسه اي   -8-4جدول

 1 0 3 2 1 نام عامل تأخیر ردیف

1 
 نوسانات نرخ ارز

4.313 4.361 4.347 4.263 4.230 

2 
 تحریم بین المللی

4.133 4.226 4.233 4.132 4.236 

3 
 نرخ بالای تورم سالیانه

4.133 4.100 4.131 4.246 4.262 

0 

میزان بالای مالیات بردرآمد و  بر ارزش 

 4.462 4.141 4.437 4.134 4.127 افزوده

1 

قیمت بالای حامل های انرژی برای 

 4.101 4.200 4.141 4.133 4.116 صنعتگر
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اسبه بصورت زیر مح اقتصادی  -معیار فنی سپس بر اساس میانگین مقادیر هر ردیف عامل، میزان وزن هر  

 شده است.

 اقتصادي  -معیار فني جدول میزان اوزان محاسبه شده و رتبه بندي    -9-4جدول

 رتبه وزن عامل اقتصادی  -معیار فنی  ردیف

1 
 نوسانات نرخ ارز

4.343763 1 

2 
 تحریم بین المللی

4.223743 2 

3 
 نرخ بالای تورم سالیانه

4.244013 3 

0 
 مالیات بردرآمد و  بر ارزش افزودهمیزان بالای 

4.140301 1 

1 
 قیمت بالای حامل های انرژی برای صنعتگر

4.117723 0 
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 :اقتصادي  -بخش سوم : معیار فني 

گروهی نشان داده  AHPبراساس روش  گروه عوامل زیرساخت،درجداول زیر، نتایج وزن دهی عامل های 

 شده است.

 اقتصادي  -معیار فني جدول نتیجه محاسبه مقادیر مقایسه اي   -11 -4جدول

 0 3 2 1 اقتصادی  -معیار فنی  ردیف

1 
 نبود دسترسی به زیرساخت شبکه برق و آب

1.444 1.133 2.131 1.301 

2 
 نبود دسترسی به زیرساخت مخابراتی

4.634 1.444 1.043 4.631 

3 
 نبود راه و جاده دسترسی مناسب

4.063 4.713 1.444 4.634 

0 
 نبود وسایل نقلیه حمل عمومی مناسب

4.703 1.033 1.137 1.444 

 

 بصورت زیر می باشد. AHPبراساس روش   اقتصادی  -معیار فنی جدول نرمال شده 

 اقتصادي  -معیار فني جدول مقادیر نرمال شده مقایسه اي  -11 -4جدول

 0 3 2 1 اقتصادی  -معیار فنی  ردیف

1 
 نبود دسترسی به زیرساخت شبکه برق و آب

4.312 4.331 4.303 4.366 

2 
 نبود دسترسی به زیرساخت مخابراتی

4.222 4.211 4.223 4.133 

3 
 نبود راه و جاده دسترسی مناسب

4.161 4.114 4.163 4.172 

0 
 نبود وسایل نقلیه حمل عمومی مناسب

4.262 4.340 4.213 4.272 
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حاسبه مبصورت زیر  اقتصادی  -معیار فنی سپس بر اساس میانگین مقادیر هر ردیف عامل، میزان وزن هر  

 شده است.

 

 اقتصادي  -معیار فني جدول میزان اوزان محاسبه شده و رتبه بندي    -12-4جدول

 رتبه وزن عامل اقتصادی  -معیار فنی  ردیف

1 
 نبود دسترسی به زیرساخت شبکه برق و آب

4.314033 
1 

2 
 نبود دسترسی به زیرساخت مخابراتی

4.212760 3 

3 
 نبود راه و جاده دسترسی مناسب

4.162133 
0 

0 
 نبود وسایل نقلیه حمل عمومی مناسب

4.2702 
2 

 

 :نتایج در مورد سوال اول تحقیق -4-6-1

، برای 12-0تا  0-0( و یافته های تحقیق برمبنای جداول AHPبر اساس تحلیل سلسله مراتبی )

اقتصادی به این نتیجه می رسیم که ، این معیار برای مدیریت و تخصیص منابع مالی به  –معیارفنی 

فناوریهای تولید پراکنده از اهمیت خاصی برخوردار است. به گونه ای که میزان اوزان محاسبه شده و 

عوامل  -عوامل اقتصادی -)عوامل بانکی اقتصادی بر اساس زیرمعیارهای آن  -معیار فنی رتبه بندی  

زیر ساخت( ، این معیار را حائز اهمیت در زمینه مدیریت وتخصیص منابع مالی به تولیدات پراکنده ، 

 قرار می دهد. پس این معیار از نظراین پژوهش وبا استناد به نظر متخصصان امر از اولویت و اهمیت

 تبی برخوردار می باشد.سلسله مرا
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 :تحلیل سوال دوم تحقیق   -4-7

ضروری   پراکنده تولید به فناوریهای مالی تخصیص منابع و مدیریت اطمینان برای آیا  معیارقابلیت

 می باشد؟

 

پراکنده و  تولید به فناوریهای مالی تخصیص منابع و مدیریت برایبه منظور بررسی معیار قابلیت اطمینان 

که در ادامه  21-0تا  13-0وجود معیار مذکور از نظر محققان ضروری می باشد ، از جدول  اینکه آیا

 ارائه گردیده است ، استفاده نموده ایم .

 

 :اطمینان بخش اول: معیار قابلیت

گروهی  نشان  AHPبراساس روش  گروه عوامل صاحبان طرح،درجداول زیر، نتایج وزن دهی عامل های 

 داده شده است.

 اطمینان جدول نتیجه محاسبه مقادیر مقایسه اي  معیار   قابلیت -13-4جدول

 3 7 6 1 0 3 2 1 اطمینان معیار   قابلیت ردیف

1 
استفاده از مشاور در تهیه طرح توجیهی 

 مالی
1.444 1.763 2.413 1.067 1.733 2.146 1.103 1.371 

 4.612 4.711 1.743 4.360 4.732 1.034 1.444 4.167 سیستم دسترس پذیری میزان 2

 4.113 4.733 1.067 4.733 4.637 1.444 4.676 4.031 تاخیر در اجرای طرح 3

0 
عدم عکس العمل بموقع نسبت به 

 تأخیرهای طرح
4.631 1.273 1.011 1.444 1.133 2.146 4.301 4.637 

1 
از بین رفتن اهمیت طرح بدلیل تاخیر 

 در اجرا
4.116 1.113 1.267 4.623 1.444 1.166 4.713 4.660 

 4.073 4.173 1.444 4.633 4.071 4.631 4.131 4.071 فناوری امنیت 6

 4.360 1.444 1.723 1.042 1.413 1.360 1.333 4.606 مشکل در تهیه بموقع ماشین آلات لازم 7

 1.444 1.113 2.433 1.141 1.011 1.343 1.630 4.727 مشکل پشتوانه نامناسب مالی مجری 3
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 بصورت زیر می باشد.  AHPبراساس روش  اطمینان معیار   قابلیتجدول نرمال شده  

 اطمینان جدول مقادیر نرمال شده مقایسه اي  معیار   قابلیت  -14-4جدول

 3 7 6 1 0 3 2 1 اطمینان معیار   قابلیت ردیف

1 
عدم استفاده از مشاور در تهیه طرح 

 توجیهی مالی
4.130 4.136 4.132 4.130 4.137 4.113 4.243 4.221 

 4.433 4.437 4.120 4.434 4.140 4.130 4.141 4.114 سیستم پذیری -دسترس میزان 2

 4.433 4.433 4.147 4.432 4.431 4.434 4.471 4.436 تاخیر در اجرای طرح 3

0 

عدم عکس العمل بموقع نسبت به 

 تأخیرهای طرح
4.132 4.131 4.131 4.132 4.166 4.113 4.123 4.114 

1 

از بین رفتن اهمیت طرح بدلیل تاخیر 

 در اجرا
4.143 4.122 4.110 4.433 4.140 4.110 4.436 4.147 

 4.477 4.473 4.473 4.467 4.463 4.462 4.462 4.432 فناوری امنیت 6

 4.133 4.131 4.121 4.106 4.104 4.123 4.107 4.121 مشکل در تهیه بموقع ماشین آلات لازم 7

 4.164 4.117 4.112 4.117 4.133 4.163 4.172 4.101 مشکل پشتوانه نامناسب مالی مجری 3
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بصورت زیر محاسبه   اطمینان معیار   قابلیتسپس بر اساس میانگین مقادیر هر ردیف عامل، میزان وزن هر 

 شده است.                          

 اطمینان و رتبه بندي  معیار   قابلیتجدول میزان اوزان محاسبه شده   -15-4جدول

 رتبه وزن عامل اطمینان معیار   قابلیت ردیف

 1 4.134366 عدم استفاده از مشاور در تهیه طرح توجیهی 1

 1 4.147723 سیستم دسترس  پذیری میزان 2

 7 4.43463 تاخیر در اجرای طرح 3

 3 4.131333 عدم عکس العمل بموقع نسبت به تأخیرهای طرح 0

 6 4.146471 از بین رفتن اهمیت طرح بدلیل تاخیر در اجرا 1

 3 4.47111 فناوری امنیت 6

 0 4.131133 مشکل در تهیه بموقع ماشین آلات لازم 7

 2 4.161310 مشکل پشتوانه نامناسب مالی مجری 3
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 :اطمینان بخش دوم : معیار   قابلیت

براساس روش  گروه عوامل موضوع طرح و یا محصول تولیدی،درجدول زیر، نتایج وزن دهی عامل های 

AHP .گروهی  نشان داده شده است 

 اطمینان جدول نتیجه محاسبه مقادیر مقایسه اي  معیار   قابلیت  -16-4جدول

 6 1 0 3 2 1 اطمینان معیار   قابلیت ردیف

 2.714 4.111 1.371 4.167 2.243 1.444 عدم تعیین موضوع طرح براساس جاذبه استان 1

2 
عدم تعیین موضوع طرح براساس نیازمندی 

 کارخانجات استان
4.013 1.444 4.000 4.743 4.317 2.423 

 2.767 4.116 2.407 1.444 2.212 1.762 عدم تعیین موضوع طرح براساس وضعیت رقبا 3

0 
عدم تعیین موضوع طرح براساس نزدیکی مکانی 

 طرحبه عرضه کنندگان مواد موردنیاز 
4.727 1.014 4.033 1.444 4.060 2.337 

1 
عدم تعیین موضوع طرح براساس میزان ما به 

 التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش
1.342 3.113 1.733 2.110 1.444 0.213 

6 

عدم تعیین موضوع طرح براساس مدت طرح و 

احتمال کاهش تقاضای بازار با توجه به فاصله 

 زمانی راه اندازی

4.360 4.033 4.361 4.306 4.237 1.444 
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 بصورت زیر می باشد. AHPبراساس روش  اطمینان معیار   قابلیتجدول نرمال شده  

 اطمینان جدول مقادیر نرمال شده مقایسه اي  معیار   قابلیت  -17-4جدول

 6 1 0 3 2 1 اطمینان معیار   قابلیت ردیف

1 
عدم تعیین موضوع طرح براساس جاذبه 

 استان
4.160 4.214 4.122 4.134 4.177 4.176 

2 
عدم تعیین موضوع طرح براساس 

 نیازمندی کارخانجات استان
4.470 4.431 4.431 4.433 4.141 4.134 

3 
عدم تعیین موضوع طرح براساس 

 وضعیت رقبا
4.233 4.210 4.211 4.263 4.173 4.177 

0 

عدم تعیین موضوع طرح براساس 

عرضه کنندگان مواد نزدیکی مکانی به 

 موردنیاز طرح

4.113 4.130 4.141 4.131 4.103 4.131 

1 

عدم تعیین موضوع طرح براساس میزان 

ما به التفاوت قیمت تمام شده و قیمت 

 فروش

4.231 4.344 4.336 4.232 4.324 4.263 

6 

عدم تعیین موضوع طرح براساس مدت 

طرح و احتمال کاهش تقاضای بازار با 

 فاصله زمانی راه اندازیتوجه به 

4.464 4.407 4.473 4.401 4.476 4.460 
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بصورت زیر محاسبه  اطمینان معیار   قابلیتسپس بر اساس میانگین مقادیر هر ردیف عامل، میزان وزن   

 شده است.

 اطمینان جدول میزان اوزان محاسبه شده و رتبه بندي  معیار   قابلیت  -18-4جدول

 رتبه وزن عامل اطمینان قابلیتمعیار    ردیف

 3 4.1710623 عدم تعیین موضوع طرح براساس جاذبه استان 1

 1 4.4334003 عدم تعیین موضوع طرح براساس نیازمندی کارخانجات استان 2

 2 4.2233100 عدم تعیین موضوع طرح براساس وضعیت رقبا 3

0 
عدم تعیین موضوع طرح براساس نزدیکی مکانی به عرضه 

 کنندگان مواد موردنیاز طرح
4.1363711 0 

1 
عدم تعیین موضوع طرح براساس میزان ما به التفاوت قیمت 

 تمام شده و قیمت فروش
4.3436326 1 

6 
عدم تعیین موضوع طرح براساس مدت طرح و احتمال کاهش 

 تقاضای بازار با توجه به فاصله زمانی راه اندازی
4.4611102 6 
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 :اطمینان معیار   قابلیتبخش سوم: 

 گروهی نشان داده شده است. AHPبراساس روش  اطمینان ، معیار قابلیتدرجدول زیر، نتایج وزن دهی 

 اطمینان جدول نتیجه محاسبه مقادیر مقایسه اي  معیار   قابلیت  -19-4جدول

 3 7 6 1 0 3 2 1 اطمینان معیار   قابلیت ردیف

 1.333 1.727 1.113 1.131 1.773 2.460 2.661 1.444 عدم وجود مشاور مناسب 1

 4.023 4.323 4.117 4.161 4.770 4.333 1.444 4.376 عدم ارائه طرح مناسب از سوی مشاور 2

3 
برآورد نادرست میزان سرمایه اولیه 

 موردنیاز
4.030 1.411 1.444 4.311 4.733 4.732 4.341 4.133 

0 
برآورد نادرست میزان سرمایه در 

 گردش موردنیاز
4.162 1.232 1.437 1.444 4.734 4.313 1.417 4.662 

 4.310 1.132 4.621 1.444 1.231 1.267 1.733 4.611 انجام ناقص مطالعات قیمت تمام شده 1

 4.304 1.303 1.444 1.611 1.222 1.273 1.331 4.613 انجام ناقص مطالعات بازار 6

 4.147 1.444 4.702 4.333 4.333 1.114 1.247 4.173 اجراانجام ناقص مطالعات زمانبندی  7

3 
پایش نامناسب طرح توجیهی در طول 

 اجرا
4.711 2.331 1.376 1.114 1.171 1.460 1.370 1.444 
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 بصورت زیر می باشد. AHPبراساس روش  اطمینان معیار   قابلیتجدول نرمال شده  

 اطمینان مقایسه اي  معیار   قابلیتجدول مقادیر نرمال شده   -21-4جدول

 3 7 6 1 0 3 2 1 اطمینان معیار   قابلیت ردیف

 4.221 4.170 4.211 4.130 4.133 4.133 4.241 4.133 عدم وجود مشاور مناسب 1

 4.463 4.433 4.473 4.467 4.432 4.433 4.476 4.471 عدم ارائه طرح مناسب از سوی مشاور 2

3 
سرمایه اولیه  برآورد نادرست میزان

 موردنیاز
4.436 4.476 4.430 4.436 4.431 4.111 4.431 4.430 

0 
برآورد نادرست میزان سرمایه در 

 گردش موردنیاز
4.112 4.433 4.143 4.146 4.430 4.116 4.142 4.141 

 4.131 4.110 4.433 4.124 4.131 4.113 4.131 4.134 انجام ناقص مطالعات قیمت تمام شده 1

 4.103 4.136 4.102 4.133 4.123 4.124 4.106 4.131 انجام ناقص مطالعات بازار 6

 4.434 4.141 4.141 4.146 4.140 4.140 4.431 4.111 انجام ناقص مطالعات زمانبندی اجرا 7

3 
پایش نامناسب طرح توجیهی در طول 

 اجرا
4.102 4.176 4.176 4.164 4.101 4.111 4.133 4.113 
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بصورت زیر محاسبه   اطمینان معیار   قابلیتسپس بر اساس میانگین مقادیر هر ردیف عامل، میزان وزن هر 

 شده است.  

 اطمینان جدول میزان اوزان محاسبه شده و رتبه بندي معیار   قابلیت  -21-4جدول

 رتبه وزن عامل اطمینان معیار   قابلیت ردیف

 1 4.136331 عدم وجود مشاور مناسب 1

 3 4.477471 عدم ارائه طرح مناسب از سوی مشاور 2

 7 4.432322 برآورد نادرست میزان سرمایه اولیه موردنیاز 3

 1 4.140312 برآورد نادرست میزان سرمایه در گردش موردنیاز 0

 0 4.121307 انجام ناقص مطالعات قیمت تمام شده 1

 3 4.103136 انجام ناقص مطالعات بازار 6

 6 4.144773 ناقص مطالعات زمانبندی اجرا انجام 7

 2 4.162707 پایش نامناسب طرح توجیهی در طول اجرا 3
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 :   :نتایج در مورد سوال دوم تحقیق -4-7-1

، درمورد 21-0تا  13-0( و یافته های پژوهش برمبنای  جداول AHPبر اساس تحلیل سلسله مراتبی )

معیار قابلیت اطمینان به این نتیجه می رسیم که این معیار نیز برای مدیریت و تخصیص منابع مالی به 

فناوریهای تولید پراکنده از دیدگاه محققان ضروری می باشد. به گونه ای که میزان اوزان محاسبه شده 

، این مساله را نشان می  در این پژوهش عیار قابلیت اطمینان بر اساس زیرمعیارهای آنمو رتبه بندی  

دهد و اهمیت آن را در زمینه مدیریت وتخصیص منابع مالی به تولیدات پراکنده لازم می داند. پس 

 این معیار از نظر متخصصان امر ضروری می باشد.

 

 :تحلیل سوال سوم تحقیق   -4-8

قابل  پراکنده تولید به فناوریهای مالی تخصیص منابع و مدیریت آیامعیارزیست محیطی برای 

 توجیه می باشد؟  

 

پراکنده و  تولید به فناوریهای مالی تخصیص منابع و مدیریت برایبه منظور بررسی معیار زیست محیطی 

خیر ، با استفاده از داده های جدول اینکه آیا وجود معیار مذکور از نظر صاحبنظران قابل توجیه است یا 

 که در ادامه ارائه گردیده است ، استفاده نموده ایم . 20-0تا  0-22

گروهی  نشان  AHPبراساس روش  گروه عوامل محیط زیست،درجداول زیر، نتایج وزن دهی عوامل های 

 داده شده است.
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 زیست محیطيمعیار  جدول نتیجه محاسبه مقادیر مقایسه اي   -22-4جدول

 2 1 معیار  زیست محیطی ردیف

 4.061 1.444 محیطی جغرافیایی به شرایط وابستگی عدم 1

 1.444 2.171 انرژی منبع بودن تجدیدپذیر 2

 بصورت زیر می باشد. AHP براساس روش  زیست محیطیمعیار جدول نرمال شده عامل های  

 معیار  زیست محیطيجدول مقادیر نرمال شده مقایسه اي    -23-4جدول

 2 1 معیار  زیست محیطی ردیف

 4.311 4.311 محیطی جغرافیایی به شرایط وابستگی عدم 1

 4.631 4.631 انرژی منبع بودن تجدیدپذیر 2

 

به بصورت زیر محاس معیار  زیست محیطیسپس بر اساس میانگین مقادیر هر ردیف عامل، میزان وزن هر  

 شده است.

 معیار  زیست محیطيجدول میزان اوزان محاسبه شده و رتبه بندي    -24-4جدول

 رتبه وزن عامل معیار  زیست محیطی ردیف

 2 4.311 محیطی جغرافیایی به شرایط وابستگی عدم 1

 1 4.631 انرژی منبع بودن تجدیدپذیر 2
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:نتایج در مورد سوال سوم تحقیق -4-8-1  

 

، به این  20-0تا  22-0( و یافته های تحقیق با استناد به جداول AHPمراتبی )بر اساس تحلیل سلسله 

نتیجه می رسیم  که معیار زیست محیطی ، به ویژه با توجه به اهمیت تولید انرژی پاک و آلودگی هوا ، 

ناشی از سوختهای فسیلی ، از اهمیت خاصی برخوردار است . پس با توجه به این تحقیق معیار زیست 

طی از دیدگاه پژوهشگران حوزه انرژی مهم تلقی گردیده ، و وجود آن برای مدیریت و تخصیص منابع محی

 مالی به فناوریهای تولیدات پراکنده قابل توجیه می باشد. 

 

 

 :تحلیل سوال چهارم تحقیق   -4-3

 

ازاولویت  پراکنده تولید به فناوریهای مالی تخصیص منابع و مدیریت سیاسی برای- معیاراجتماعی

 برخوردار است ؟

 

تخصیص  وسیاسی به منظور مدیریت  –، به بررسی معیار اجتماعی  34-0تا  21-0با استفاده از جداول 

پراکنده وآیا اینکه از نظر محققان این معیار از اولویت برخوردار است یا  تولید به فناوریهای مالی منابع

 خیر، پرداخته شده که در ادامه ارائه شد.
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 :سیاسي– معیار  اجتماعي بخش اول :

گروه عوامل شرکت شهرک صنعتی و سازمان صنعت، معدن و درجداول زیر، نتایج وزن دهی عامل های 

 گروهی  نشان داده شده است. AHPبراساس روش  تجارت ،

 سیاسي– جدول نتیجه محاسبه مقادیر مقایسه اي  معیار  اجتماعي  -25-4جدول

 

 ردیف
 سیاسی- اجتماعیمعیار  

 
1 2 3 0 1 6 7 3 

1 
مشکلات موجود در تخصیص زمین و 

 تنظیم قرارداد
1.413 1.444 4.363 4.664 4.733 4.623 4.036 4.032 

2 
 از فناوری یک به دستیابی میزان

 دیگر کشورهای
1.161 1.112 1.444 4.343 4.314 4.674 4.172 4.143 

3 
مشکلات موجود در مرحله دریافت 

 تسهیلات
1.042 1.110 1.236 1.444 1.221 4.323 4.341 4.613 

0 
مشکلات شرکت شهرک صنعتی در ارائه 

 خدمات
1.221 1.267 1.412 4.316 1.444 4.743 4.662 4.611 

 4.776 1.444 1.334 1.143 1.202 1.703 2.413 1.316 پایین بودن سطح میزان تسهیلات اولیه 1

 1.444 1.233 1.333 1.633 1.131 1.363 2.476 2.113 ضعیف به متقاضیانارائه مشاوره اولیه  6
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 بصورت زیر می باشد. AHPبراساس روش  سیاسی- معیار  اجتماعیجدول نرمال شده  

 
 سیاسي– جدول مقادیر نرمال شده مقایسه اي معیار  اجتماعي  -26-4جدول

 

 3 7 6 1 0 3 2 1 نام عامل تأخیر ردیف

1 
مشکلات موجود در تخصیص زمین و 

 تنظیم قرارداد
4.431 4.436 4.431 4.430 4.430 4.431 4.432 4.432 

2 
 از فناوری یک به دستیابی میزان

 دیگر کشورهای
4.141 4.433 4.433 4.143 4.142 4.432 4.430 4.433 

3 
مشکلات موجود در مرحله دریافت 

 تسهیلات
4.121 4.131 4.121 4.127 4.131 4.127 4.133 4.121 

0 
مشکلات شرکت شهرک صنعتی در ارائه 

 خدمات
4.146 4.143 4.143 4.140 4.147 4.436 4.143 4.117 

 4.103 4.161 4.133 4.161 4.113 4.171 4.170 4.161 پایین بودن سطح میزان تسهیلات اولیه 1

 4.132 4.212 4.132 4.171 4.131 4.132 4.173 4.136 ارائه مشاوره اولیه ضعیف به متقاضیان 6
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بصورت زیر  سیاسی- معیار  اجتماعیسپس بر اساس میانگین مقادیر هر ردیف عامل، میزان وزن هر  

 محاسبه شده است.
 سیاسي– جدول میزان اوزان محاسبه شده و رتبه بندي معیار  اجتماعي  -27-4جدول

 

 ردیف
 سیاسی- معیار  اجتماعی

 
 رتبه وزن عامل

 6 4.436343 موجود در تخصیص زمین و تنظیم قرارداد مشکلات 1

 1 4.433213 دیگر کشورهای از فناوری یک به دستیابی میزان و 2

 3 4.127411 مشکلات موجود در مرحله دریافت تسهیلات 3

 0 4.146011 مشکلات شرکت شهرک صنعتی در ارائه خدمات 0

 2 4.166611 پایین بودن سطح میزان تسهیلات اولیه 1

 1 4.13406 ارائه مشاوره اولیه ضعیف به متقاضیان 6
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 :سیاسي– بخش دوم: معیار  اجتماعي

 

گروهی  نشان داده  AHPبراساس روش  گروه عوامل قانونی،جداول زیر، نتایج وزن دهی عامل های 

 شده است.

 سیاسي– اجتماعيجدول نتیجه محاسبه مقادیر مقایسه اي  معیار    -28-4جدول

 

 ردیف
 سیاسی- معیار  اجتماعی

 
1 2 3 0 1 

1 
عدم وجود قوانین حمایت از سرمایه گذاران 

 در سطح استان
1.444 2.337 1.337 1.621 1.331 

2 
عدم وجود قوانین حمایت از سرمایه گذاران 

 در سطح سازمان صنایع و معادن
4.017 1.444 4.014 4.660 4.763 

3 
گمرکی دستگاه ها و تجهیزات عدم معافیت 

 شرکت های در حال راه اندازی
4.721 2.221 1.444 1.337 1.367 

0 
عدم قوانین حمایتی مناسب از نخبگان و 

 صاحبان اختراع
4.616 1.141 4.721 1.444 1.113 
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 بصورت زیر می باشد. AHPبراساس روش  سیاسی- معیار  اجتماعیجدول نرمال شده  

 
 سیاسي– جدول مقادیر نرمال شده مقایسه اي  معیار  اجتماعي  -29-4جدول

 

 ردیف
 سیاسی- معیار  اجتماعی

 
1 2 3 0 1 

1 
عدم وجود قوانین حمایت از سرمایه گذاران 

 در سطح استان
4.341 4.230 4.301 4.341 4.261 

2 
عدم وجود قوانین حمایت از سرمایه گذاران 

 در سطح سازمان صنایع و معادن
4.127 4.113 4.111 4.121 4.147 

3 
عدم معافیت گمرکی دستگاه ها و تجهیزات 

 شرکت های در حال راه اندازی
4.224 4.263 4.206 4.264 4.276 

0 
عدم قوانین حمایتی مناسب از نخبگان و 

 صاحبان اختراع
4.133 4.173 4.177 4.137 4.213 
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بصورت زیر  سیاسی- معیار  اجتماعیسپس بر اساس میانگین مقادیر هر ردیف عامل، میزان وزن هر  

 محاسبه شده است.

 

 سیاسي– معیار  اجتماعي جدول میزان اوزان محاسبه شده و رتبه بندي   -31-4جدول

 

 ردیف
 سیاسی- معیار  اجتماعی
 

 رتبه وزن عامل

1 
گذاران در سطح عدم وجود قوانین حمایت از سرمایه 

 استان
4.233361 1 

2 
عدم وجود قوانین حمایت از سرمایه گذاران در سطح 

 سازمان صنایع و معادن
4.117116 0 

3 
عدم معافیت گمرکی دستگاه ها و تجهیزات شرکت های 

 در حال راه اندازی
4.212346 2 

 3 4.133671 عدم قوانین حمایتی مناسب از نخبگان و صاحبان اختراع 0
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 :نتایج در مورد سوال چهارم تحقیق -4-3-1

 

  34- 0تا  21 -0بر اساس یافته های تحقیق بر مبنای جداول و ( AHPتحلیل سلسله مراتبی )بر اساس 

 به این نتیجه می رسیم  که :

سیاسی نیز از اهمیت سلسله مراتبی  برخوردار است و نقش آن را می توان در مدیریت  –معیار اجتماعی  

و تخصیص منابع مالی در فناوری تولیدات پراکنده ، بیان نمود . وجود این معیار نیز در ارائه مدل ساختاری 

  لازم بوده و از اولویت برخوردار است.مورد هدف این تحقیق ، 

حقیق ، به این نتیجه سوال این ت 0تحقیق حاضر و بر اساس نتایج بدست آمده در با توجه به یافته های 

ارائه مدل ساختاری برای نظام تامین مالی احداث نیروگاههای پراکنده گاز سوز با استفاده از رسیدیم که :

ی یاسس –اقتصادی ، قابلیت اطمینان ، زسیت محیطی و اجتماعی  –فنی و بر اساس معیارهای  AHPروش 

در نهایت به این نکته اشاره می نمایم  به عنوان یکی از مسائل مهم بشمار رفته و وجود آن تائید می گردد.

( ، مبتنی بر پرسشنامه و تحلیل سلسله مراتبی AHPروش تحلیل سلسله مراتبی )که ، با توجه به اینکه 

 رد.استفاده و کاربرد قرار نمی گیاست ، بنابراین در این تحقیق بخش استنباطی شاخصها و ابزارها مورد 
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 :نیروگاه پراکنده مالي تأمین سازي مدل  -4-11

 مدل عمومی برنامه ریزی خطی:

𝑀𝑎𝑥      𝑜𝑟     𝑀𝑖𝑛       𝑍 = 𝐶1𝑋1 + 𝐶2𝑋2 + ⋯ … + 𝐶𝑛𝑋𝑛 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡   𝑡𝑜 ∶ 

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏1 

𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + ⋯ + 𝑎2𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏2  

𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 ≤ 𝑏𝑚  

 𝑋1 ≥ 0   , 𝑋2 ≥ 0    , … … … … 𝑋𝑛 ≥ 0 

 

Or 

𝑀𝑎𝑥      𝑜𝑟     𝑀𝑖𝑛       𝑍 = ∑ 𝐶𝑗𝑋𝑗                      𝑗 = 1,2, … … 𝑛

𝑛

𝑗=1

 

𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡   𝑡𝑜 ∶ 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 = 𝑏𝑖                          𝑖 = 1,2, … … 𝑚 

𝑥𝑗 ≥ 0 

 تصمیم مدل :متغیرهای 

 

 (             (𝑋1معیار فنی و اقتصادی    -1

 ( 𝑋2)   معیار قابلیت اطمینان  -2

 ((𝑋3  معیار محیط زیست   - 3

 ((𝑋4   سیاسی -معیار اجتماعی  – 0
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 فصل پنجم

 نتایج و پیشنهادات
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 :مقدمه  

 موجود روند ادامة با که جایی تا داشته صعودی روند گذشته های سال طی ما کشور در انرژی مصرف

 گرفته پیشی تولید از کشور در اولیه انرژی مصرف میزان آتی، دهة یک از کمتر در شود تا می بینی پیش

 قرار جامعه مردم اختیار در بیشتر که هایی حامل در امر این .تبدیل شود انرژی کنندة وارد یک به ایران و

 سال طی صعودی روند با کشور در برق مصرف .است ها حامل این از یکی برق .است تر ملموس دارد،

 تولید، تلفات رشد دلیل بلکه به تقاضا، رشد نرخ دلیل به تنها نه آن رشد که بوده روبرو گذشته های

 اخیر به های سال در که راهکارهایی از یکی .است بوده تولید حجم افزایش همراه به توزیع و انتقال

 پراکنده تولید گرفته، قرار استقبال مورد جهان سطح در برق تولید راندمان افزایش و تلفات کاهش منظور

 پراکنده، تولید و سراسری در شبکه برق تولید های روش در بسیار مطالعه و بررسی از پس .است برق

 به نیز هرکدام که داده  شد، تشخیص مهم بسیار امر این متخصصین توسط عوامل متعدد بین از عامل سه

 از نظرات استفاده با گیری، تصمیم مدل ارائه از پس .شدند دیگری تقسیم های مجموعه و زیرعوامل

قطعیت  با پراکنده تولید که داد نشان آمده بدست مراتبی نتیجه سلسله تحلیل فرآیند تکینیک و خبرگان

 در تولیدبرق که نمود ریزی برنامه ای به گونه می توان و دارد ارجحیت سراسری شبکه به نسبت بالا

 .نمود هدایت بدین سمت را کشور
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 :   نتیجه گیري  -5-1

دراین تحقیق به ارائه مدل ساختاری در فرآیند نظام تامین مالی احداث نیروگاههای پراکنده  گاز سوز با 

استان  شهرکهای صنعتیاستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی برای شهرکهای صنعتی ) مطالعه موردی : 

 چهار محال وبختیاری( پرداخته می شود.

 براین اساس در فصل اول به بیان کلیات تحقیق ، سوالات ، اهداف و ضروریات تحقیق پرداخته شد.

سپس در فصل دوم پس از بیان ادبیات موضوع تحقیق) شامل : تولیدات پراکنده ، فرآیند تحلیل سلسله 

چند معیاره و آنتروپی( ، به بیان تعریفی از مدیریت مالی وانواع روشهای تامین مراتبی، مدل تصمیم گیری 

 مالی پرداخته شد.

در ادامه فصل دوم به تعریفی از نیروگاههای تولید پراکنده و توجیه اقتصادی و سیاستهای حمایتی دولت 

اخل و خارج پراکنده در داز این طرح اشاره گردید. سپس پیشینه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تولیدات 

کشور و نتایج حاصل شده در این تحقیقات عنوان گردید. و در نهایت مدل مفهومی تحقیق ارائه گردیده 

 شد.

در فصل سوم قلمرو این پژوهش ، روش تحقیق ، ، جامعه مورد مطالعه و روش جمع آوری اطلاعات 

ی به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل سلسله مراتبتوضیح داده شد. برای این منظور از روش 

استفاده گردیده شده است. و در نهایت جهت پایایی و روایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده 

 و توضیحاتی در این زمینه ارائه گردید.

 دردر فصل چهارم ابتدا به بررسی معیارهای مطرح در مدل مفهومی تحقیق و زیر گروهای این معیارها 

جهت رسیدن به هدف اصلی تحقیق ، پرداخته شد. سپس نتایج یافته های به دست آمده ارائه و تائید یا رد 

 هرکدام از سوالات فرعی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
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 :یافته هاي پژوهش

 :       نتایج سوال اصلي تحقیق -1-3

اقتصادی،  -و با توجه به معیارهای موجود)فنی با توجه به روش تحلیل سلسله مراتبی، پایایی پرسش نامه ها

سیاسی( ، ارائه مدل ساختاری در فرآیند نظام تامین  –قابلیت اطمینان، زیست محیطی و معیار اجتماعی

 گرفت. مورد تائید قرارمالی نیروگاههای پراکنده گاز سوز 

 

 سوال اول :

ت به فناوریهای تولیدات پراکنده از اولویاقتصادی برای مدیریت و تخصیص منابع مالی  –آیا معیار فنی 

 برخوردار است؟

 –،  نشان می دهد که معیارفنی  12-0تا  0-0در جدول  0نتایج حاصل از بررسی سوال یک در فصل 

یل سلسله تحلاقتصادی در فرآیند نظام تامین مالی احداث نیروگاههای پراکنده گاز سوز با استفاده از روش 

در بین  معیارهای شناسایی شده ) قابلیت اطمینان، مراتبی، از اولویت برخوردار بوده و از حیث اهمیت 

 قرار دارد. رتبه دوم اهمیتسیاسی ( در  –زیست محیطی و اجتماعی 

 ( ، دکترمحمد حسین صبیحه ، دکتر حمید1337نتایج این تحقیق با تحقیق آقایان: محمد ایمان غیاثی )

 (،1333زرگرپور)

صادقیان لمراسکی، افشار،قره پتیان،  ( ،1333هادی آقازاده ، حسین مددی، احمد صادقی یزدان خواه)

 (، مورد اشاره در فصل دوم همخوانی دارد. 1332( و آقایان جوادیان، شهابی و حقی فام)1331موسوی)
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موانع و محدودیت شامل موارد  اقتصادی به نظر می رسد  عوامل باعث ایجاد –درخصوص معیار فنی 

 ذیل باشد:

 بخش اول)گروه عوامل بانکي( :

  نبود حمایت های بانکی مناسب از سرمایه گذاران -1

 نرخ بالای سودهای بانگی جهت تسهیلات وام های اولیه راه اندازی شرکت ها -2

 ساختمانعدم نظارت بانکی در نحوه هزینه شدن وام های صنعت در موارد دیگر مثلا زمین و  -3

 عدم بخشودگی جرائم تأخیرات موجه و امتیاز استمهال وام های بانکی -0

 

 بخش دوم)عوامل گروه اقتصادي( :   

 نوسانات نرخ ارز -1

 تحریم بین المللی -2

 نرخ بالای تورم سالیانه -3

 قیمت بالای حامل های انرژی برای صنعتگر -0

 میزان بالای مالیات بردرآمد و  بر ارزش افزوده -1
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 سوم)عوامل گروه زیر ساخت( :بخش 

 نبود دسترسی به زیرساخت شبکه برق و آب -1

 نبود وسایل نقلیه حمل عمومی مناسب -2

 نبود دسترسی به زیرساخت مخابراتی -3

 نبود راه و جاده دسترسی مناسب -0

 

 سوال دوم : 

روری می ضآیا معیار قابلیت اطمینان برای مدیریت و تخصیص منابع مالی به فناوریهای تولیدات پراکنده 

 باشد؟

، نشان می دهد که معیار قابلیت  21-0تا  13-0در جدول  0نتایج حاصل از بررسی سوال دوم در فصل 

سلسله  تحلیلاطمینان در فرآیند نظام تامین مالی احداث نیروگاههای پراکنده گاز سوز با استفاده از روش 

یطی اقتصادی ، زیست مح -ایی شده ) فنی در بین  معیارهای شناسمراتبی، ضروری بوده و از حیث اهمیت 

 سیاسی ( در رتبه سوم اهمیت قرار دارد. –و اجتماعی 

(، ریحانی و طاهری 1337نتایج این تحقیق با تحقیقات آقایان: حسین اشکوه، دکتر محمد حسین صبیحه)

 (1332اصل)

د . درخصوص معیار ( ،  مورد اشاره در فصل دوم همخوانی دار1332و جوادیان ، شهابی ، حقی فام)

   .قابلیت اطمینان به نظر می رسد
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 عوامل باعث ایجاد موانع و محدودیت شامل موارد ذیل باشد:

 

 : بخش اول)عوامل گروه صاحبان طرح(

 عدم استفاده از مشاور در تهیه طرح توجیهی -1

 مشکل پشتوانه نامناسب مالی مجری -2

 عدم عکس العمل بموقع نسبت به تأخیرهای طرح -3

 در تهیه بموقع ماشین آلات لازممشکل  -0

 نظارت ضعیف در اجرای طرح -1

 از بین رفتن اهمیت طرح بدلیل تاخیر در اجرا -6

 تاخیر در اجرای طرح -7

 عدم انتخاب پیمانکاران مناسب جهت اجرای طرح -3

 

 بخش دوم)عوامل گروه موضوع طرح و یا محصول تولیدي( :

 قیمت تمام شده و قیمت فروشعدم تعیین موضوع طرح براساس میزان ما به التفاوت  -1

 عدم تعیین موضوع طرح براساس وضعیت رقبا -2

 عدم تعیین موضوع طرح براساس جاذبه استان -3

 عدم تعیین موضوع طرح براساس نزدیکی مکانی به عرضه کنندگان مواد موردنیاز طرح -0

 عدم تعیین موضوع طرح براساس نیازمندی کارخانجات استان -1
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ازار با توجه به فاصله مدت طرح و احتمال کاهش تقاضای بعدم تعیین موضوع طرح براساس  -6

 اندازی زمانی راه

 

 بخش سوم)عوامل علمي و مطالعاتي طرح( :

 عدم وجود مشاور مناسب -1

 پایش نامناسب طرح توجیهی در طول اجرا -2

 انجام ناقص مطالعات بازار -3

 انجام ناقص مطالعات قیمت تمام شده -0

 موردنیاز برآورد نادرست میزان سرمایه در گردش -1

 انجام ناقص مطالعات زمانبندی اجرا -6

 برآورد نادرست میزان سرمایه اولیه موردنیاز -7

 عدم ارائه طرح مناسب از سوی مشاور -8
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 :  سوال سوم

آیا معیار زیست محیطی برای مدیریت و تخصیص منابع مالی به فناوریهای تولیدات پراکنده قابل توجیه 

 می باشد؟

،  نشان می دهد که معیار زیست  20-0تا  22-0در جدول  0نتایج حاصل از بررسی سوال سوم در فصل 

سلسله  تحلیلمحیطی در فرآیند نظام تامین مالی احداث نیروگاههای پراکنده گاز سوز با استفاده از روش 

لیت اقتصادی ، قاب - در بین  معیارهای شناسایی شده ) فنیمراتبی، قابل توجیه بوده و از حیث اهمیت 

 قرار دارد. در رتبه اول اهمیتسیاسی (  –اطمینان و اجتماعی 

( ، 1333نتایج این تحقیق با تحقیقات آقایان : هادی آقا زاده ، حسین مددی ، احمد صادقی یزدان خواه)

ظر ( ، مورد اشاره در فصل دوم  همخوانی دارد. درخصوص معیار زیست محیطی به ن1334بهنام جباری)

 می رسد  عوامل باعث ایجاد موانع و محدودیت شامل موارد ذیل باشد: 

 محدودیت های محیط زیست در صدور مجوز احداث نیروگاه -1

 وجود قوانین منطقه بندی و عدم امکان تولید گروه محصولات مختلف در هر منطقه -2
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 سوال چهارم :

 

 منابع مالی به فناوریهای تولیدات پراکنده از اولویتسیاسی برای مدیریت و تخصیص  -آیا معیار اجتماعی 

 برخوردار است؟

، نشان می دهد که معیار  34-0تا  21-0در جدول  0نتایج حاصل از بررسی سوال چهارم در فصل 

سیاسی در فرآیند نظام تامین مالی احداث نیروگاههای پراکنده گاز سوز با استفاده از روش  -اجتماعی 

 در بین  معیارهای شناسایی شده ) فنیتبی، از اولویت برخوردار بوده و از حیث اهمیت تحلیل سلسله مرا

 قرار دارد. رتبه چهارم اهمیتاقتصادی ، قابلیت اطمینان ، زیست محیطی( در  -

مورد اشاره در ، ( 1333نتایج این تحقیق با تحقیقات آقایان : مهدی ابوالحسنی ، دکتر محمد رضا بمانیان)

 همخوانی دارد. فصل دوم
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سیاسی به نظر می رسد  عوامل باعث ایجاد موانع و محدودیت شامل موارد  –درخصوص معیار اجتماعی 

 ذیل باشد:.

 

 بخش اول)گروه عوامل شرکت شهرکهاي صنعتي و سازمان صنعت، معدن وتجارت( :

  

 ارائه مشاوره اولیه ضعیف به متقاضیان -1

 پایین بودن سطح میزان تسهیلات اولیه -2

 مشکلات موجود در مرحله دریافت تسهیلات -3

 مشکلات شرکت شهرک صنعتی در ارائه خدمات -0

 مشکلات موجود در صدور مجوز ساخت -1

 مشکلات موجود در تخصیص زمین و تنظیم قرارداد -6

 

 بخش دوم)گروه عوامل قانوني( :

 عدم وجود قوانین حمایت از سرمایه گذاران در سطح استان -1

 ها و تجهیزات شرکت های در حال راه اندازیعدم معافیت گمرکی دستگاه  -2

 عدم قوانین حمایتی مناسب از نخبگان و صاحبان اختراع -3

 عدم وجود قوانین حمایت از سرمایه گذاران در سطح سازمان صنایع و معادن -0
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 آتي و مقایسه با سایر پژوهش ها: پیشنهادات جهت پژوهش هاي  -5-8

 درمقایسه با سایر پژوهش ها پیشنهاد می گردد که : 

پژوهش ها بیشتر در ساختار کاربردی جهت کاهش هزینه های تولید انرژی و کارایی بالای شدت  -1

 .انرژی انجام شود 

آثار زیست محیطی نیز در پژوهش در حوزه تولید پراکنده  در نظر گرفته شود تا چشم انداز توسعه  -2

 ریزی های بخش انرژی آشکار گردد.پایدار در برنامه 

 به روزتری تجهیزات از پراکنده باید تولید پیوستن با کشور، هوشمند شبکه نیمه به توجه با -3

 شهای آموز نیز بخشها این نیروهای انسانی و یابد افزایش شبکه هوشمندی تا سطح شود استفاده

 .یابد افزایش شبکه ایمنی تا را ببینند لازم

 

 :پیشنهادات کاربردي منتج از پژوهش  -5-1

باتوجه به تحقیق حاضر و با بررسی های صورت گرفته، به منظوراجرا و انجام طرحهای تولید انرژی و به 

ویژه تولیدات پراکنده و به جهت مرتفع نمودن موانع موجود ، به نظر می رسد راهکارهای ذیل می تواند 

 وده و پیشنهاد می گردد اقدامات کاربردی زیر عملی گردد: در زمینه تولیدات پراکنده تاثیر گذار ب

اعطای تسهیلات و تقبل مخاطره از سوی دولت و بانک ها در تامین مالی احداث نیروگاههای   -9

 پراکنده گازسوز، به شرکتهای سرمایه گذار و فعالان حوزه تولید انرژی.

تولید انرژی و به ویژه تولیدات  کاهش نرخ سودهای بانکی جهت تسهیلات اعطایی به پروژه های  -4

 پراکنده به سرمایه گذاران .
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کاهش نرخ مالیات ویا حذف آن در موارد ویژه و قابل توجه برای سرمایه گذاران در تولید انرژی   -3

 و علی الخصوص فناوری تولیدات پراکنده.

ندازها و گسترش بازار پول وسرمایه ، به ویژه بورس اوراق بهادار، جهت جذب و هدایت پس ا -2

نقدینگی سرگردان و پراکنده در اقتصاد ، به سوی مسیرهای بهینه طرحهای تولیدی و اقتصادی و 

 علی الخصوص پروژه ها و فناوریهای مربوط به تولیدات انرژی.

 

 :مشکلات و تنگناها  -5-11  

 قصد هب مبهم و پیچیده ایمسئله با مواجهه هنگام به روشمند و شده ریزی برنامه و آگاهانه مطالعه از است عبارت پژوهش

 زیر قویتت موجب که ضروریاتی جمله از پژوهش و تحقیق تردید بی. مسئله آن از ابهام و پیچیدگی رفع و وضوح ایجاد

 اتمقتضی و شرایط برحسب کشور در تنگناهایی و موانع علمی تحقیقات انجام جهت اما. شود می کشور علمی بنای

 : از عبارتند پژوهش این در محقق روی پیش مشکلات از برخی. دارد وجود گوناگون

 و لاتین زا اعم باشد، شده نوشته تحقیق موضوع با ارتباط در فقط که تخصصی مقالات و علمی منابع فقدان -1

 .فارسی

 به منابع رتصوی گذاشتن اختیار در برای خاص دستورالعمل کشور داخل در علمی های سایت و ها کتابخانه بیشتر 

 .دارند پژوهشگران  و محققان

 .کشور از خارج هایکتابخانه منابع به دسترسی عدم  -2

 .لاتین جدید مقالات کافی نبودن -3

 .ای داده های پایگاه در نیاز مورد آماری اطلاعات کلیه به محدودیت دسترسی -0
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 :محدودیت هاي پژوهش   -5-11

هر تحقیقی از ابتدای امر یعنی انتخاب موضوع تا مراحل اجرا ، و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری دارای     

محدودیتهایی است . بیان محدودیتها در پژوهش به محققانی که قصد تحقیق در زمنیه ها ی مختلف را 

های تحقیق به امر پژوهش در دارند ، کمک می کند تا با دیدی باز و آگاهی از موانع ، کمبودها و محدودیت

 زمینه های مشابه بپردازند . 

 البته اهم مشکلاتی که در این پژوهش ایجاد چالش می کند عبارت است از :     

 دسترسی دشواربه آمار طبقه بندی شده .– 1

 دولت و بخش خصوصی  به روز نبودن آمارهای تفکیکی سرمایه گذاری – 3

 وجود اختلاف در آمارها و سرمایه گذاری های ارائه شده از مراجع ذیربط. – 0

 کافی نبودن آمارهای جدید و قطعی بصورت سری زمانی. – 1

 محدود بودن سطح آگاهی و دانش تخصصی مدیران و کارشناسان  مالی  - 6
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 خلاصه فصل:  -5-12 

 

تحلیل سوالات این پژوهش پرداخته شد و رتبه و در این فصل به بررسی یافته های حاصل از تحقیق و 

اهمیت هر کدام از سوالات با توجه به نتایج بدست آمده در جداول فصل چهارم مشخص گردید. در ادامه 

پیشنهادات جهت پژوهش هایی که در آینده صورت خواهند گرفت ، و نیز پیشنهادات کاربردی منتج شده 

 در این تحقیق بیان شد.

 کلات و تنگناها و نیز محدودیت های موجود در انجام این پژوهش عنوان گردیده شد.در ادامه مش
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 پرسشنامه روش هاي تامین مالي

 برای سرمایه گذاری در تولیدات پراکنده انرژی هدف: بررسی روش های تامین مالی سازمان
 مشخص کنید.نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، نظر خود را با توجه به طیف 

 

 
کاملا  
 موافقم

 موافقم
نه موافقم نه 

 مخالفم
 مخالفم

کاملا  
 مخالفم

سازمان ما غالبا  از استقراض کوتاه مدت به عنوان تامین  -9
مالی موقت استفاده کرده است تا اموالی را خریداری کرده یا 

 ایجاد کند. 
     

بیشتر تامین مالی برای اکتساب اموال، ناشی از جریان  -4
 باشد. نقدینگی می

     

استقراض بلند مدت، یک منبع رایج تامین مالی برای  -3
 باشد. اکتساب اموال می

     

مزیت اصلی استفاده از استقراض، صرفه جویی در مالیات  -2
 باشد. ناشی از کاهش بهره می

     

سازمان ما، فهرست اولویت منابع تامین مالی را دارد که  -5
از آن در تصمیم گیری برای تعیین منبع تامین مالی استفاده 

 کند. می
     

گیریم برای اکتساب اموال هنگامی که ما تصمیم می -6
استقراض کنیم، امکان ورشکستگی و از دست رفتن شغل را 

 گیریم. نیز در نظر می
     

هنگامی که سازمان ما قید و بندهای محکمی داشته است،  -7
 قیمت سهام رایج ما افزایش یافته است. 

     

مایه دهد تا سراستفاده از استقراض به مدیران ما انگیزه می -8
 شرکت را با دقت سرمایه گذاری کنند. 

     

کند که استفاده از استقراض جهت مدیریت ما احساس می -1
کند اکتساب اموال، علامت مثبتی برای ذینفعان ما ارسال می

 دهد. که شرکت، کارهایش را به خوبی انجام می
     

استفاده از سهام رایج جهت تامین مالی، یک علامت  -91
 کند. مثبت برای سرمایه گذاران ما ارسال می

     

      گیریم. هنگام استقراض، نرخ های بهره را در نظر می -99

هنگام تصمیم گیری درباره استفاده از شیوه تامین مالی،  -94
 مدیریت تاثیر استقراض را بر قیمت سهام ما در نظر می گیرد. 

     

مهم ترین عامل در انتخاب منبع تامین مالی، هزینه تامین  -93
 مالی است. 

     

کنیم، زیرا مدیریت ما از جریان نقدینگی استفاده می -92
 ارشد علاقه ای به استقراض ندارد. 
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استفاده از استقراض، هزینه کلی تامین مالی شرکت را  -95
 دهد.کاهش می

     

یک موضوع مهم در انتخاب شیوه تامین مالی، شرایط  -96
 باشد. بازارهای مالی می

     

سازمان من از جریان نقدینگی برای تامین مالی استفاده  -97
 باشد. کند، زیرا این شیوه آماده میمی

     

کند هنگام انتخاب منبع تامین مالی، سازمان من تلاش می -98
 تعادل بین استقراض و دارایی های خالص را حفظ کند. 

     

در تصمیم گیری برای استفاده از نوع منبع تامین مالی،  -91
مدیریت سازمان به مشاوره های بانکدارهای سرمایه گذاری 

 باشد. متکی می
     

اقتصادی برای تامین مالی در تولیدات  –معیار فنی  -41
 پراکنده از نظر سازمان از اولویت بر خوردار است.

     

برای تخصیص منابع مالی به  معیار قابلیت اطمینان -49
 تولیدات پراکنده برای سازمان ضرورت دارد.

     

سازمان برای معیار زیست محیطی به عنوان یک فاکتور  -44
 مهم جهت تامین منابع مالی اهمیت قائل است.

     

      سیاسی برای سازمان اهمیت دارد. –معیار اجتماعی  -43
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پرسشنامه اطالعات طرح تولید همزمان برق و گرما 

خواهشمند است به کلیه پرسشهای زیر با دقت و در حد اطالعات موجود در واحد خود ، پاسخ دهید: 

 الف( تقاضاي برق:

  بیشینه مصرف برق بر حسب مگاوات :الف 

میزان ساعتهای استفاده بیشینه از برق در شبانه روز : ) در صورت وجود نمودار یا ب 

 برنامه مصرف برق، ارائه شود(
 

آیا در شرایط فعلی از مولد دیزل برای تولید برق و همچنین بانک خازنی برای ج 

اصالح ضریب قدرت استفاده شده است؟ اگر بلی به چه میزان و چگونه؟ 

 

ب( تقاضاي گرما : 

  :  BTU بیشینه مصرف گرما بر حسب کیلوکالری یا  1

میزان ساعتهای استفاده بیشینه از گرما در شبانه روز : ) در صورت وجود نمودار یا  2

برنامه مصرف گرما ،ارائه شود( 

 

 آیا در شرایط فعلی از مولد گرما )نظیر دیگ و بویلر و.....( برای تولید گرما استفاده  3

 شده است؟ اگر بلی به چه میزان و چگونه؟
 

ج( مشخصات فني سیستم انتقال گرما: 

 نوع سیال:  1

  کمترین دمای سیال  ورودی به سیستم گرمایش: 2

  بیشترین دمای سیال خروجی از سیستم گرمایش: 3

  میزان جریان سیال بر حسب لیتر یا متر مکعب در ثانیه یا ساعت)دبی(: 4

  میانگین قطر لوله انتقال سیال)بر حسب میلی متر(: 5

 فاصله تا محل مصرف گرما)بر حسب متر(:  6
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پرسشنامه اطالعات طرح تولید همزمان برق و گرما 

خواهشمند است به کلیه پرسشهای زیر با دقت و در حد اطالعات موجود در واحد خود ، پاسخ دهید: 

 الف( تقاضاي برق:

  بیشینه مصرف برق بر حسب مگاوات :الف 

میزان ساعتهای استفاده بیشینه از برق در شبانه روز : ) در صورت وجود نمودار ب 

 یا برنامه مصرف برق، ارائه شود(
 

آیا در شرایط فعلی از مولد دیزل برای تولید برق و همچنین بانک خازنی برای ج 

اصالح ضریب قدرت استفاده شده است؟ اگر بلی به چه میزان و چگونه؟ 

 

ب( تقاضاي گرما : 

  :  BTU بیشینه مصرف گرما بر حسب کیلوکالری یا  1

میزان ساعتهای استفاده بیشینه از گرما در شبانه روز : ) در صورت وجود نمودار  2

یا برنامه مصرف گرما ،ارائه شود( 

 

 آیا در شرایط فعلی از مولد گرما )نظیر دیگ و بویلر و.....( برای تولید گرما  3

 استفاده شده است؟ اگر بلی به چه میزان و چگونه؟
 

ج( مشخصات فني سیستم انتقال گرما: 

 نوع سیال:  1

  کمترین دمای سیال  ورودی به سیستم گرمایش: 2

  بیشترین دمای سیال خروجی از سیستم گرمایش: 3

  میزان جریان سیال بر حسب لیتر یا متر مکعب در ثانیه یا ساعت)دبی(: 4

  میانگین قطر لوله انتقال سیال)بر حسب میلی متر(: 5

 فاصله تا محل مصرف گرما)بر حسب متر(:  6
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Abstract 
The main objective of this study is to provide a structural model in the process 

of financing the construction of distributed power plants using natural gas to 

industrial towns QC was the AHP method.The purpose of this research in terms 

of functionality and in terms of technique, is described by a mathematical 

model of solidarity. The method of collecting data in this study, the population 

of this research field to all e-Library managers and financial experts is industrial 

estates QC. A sample 40 that targeted non-random sampling method (pre-set), 

set Grdyd.Tools of information gathered in this study, the method of decision-

making hierarchy (AHP). Validity tool, according to financial experts and 

approved by Supervisor 0.8 Reliability confirmed through Cronbach's alpha 

coefficient was confirmed. Tests were evaluated using AHP method, depending 

research questions the technical criteria - economic, reliability, environmental 

and social - political priorities are hierarchical importance. 

Keywords: distributed generation, financing, Analytical Hierarchy Process 

(AHP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


