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 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 52/77/7931تاریخ دریافت: 

 52/17/7931تاریخ پذیرش: 
 

 

 بندی میزان مصرف انرژی برق در شهرهای استان خراسان شمالیبررسی و پهنه

 
 2*، علی محمد منصورزاده1محمد سلیمانی مهرنجانی

 
 

 چکیده
کلان  هایریزیگذاری و برنامهتولید و مصرف انرژی برق در کشور یکی از موضوعات مهم در سیاست

رود، استفاده بیش از حد آن ای کشوراست. انرژی، علاوه بر اینکه یکی از عوامل مهم تولید به شمار میتوسعه

ای در کره زمین و افزایش دمای آن شده است. آگاهی های گلخانههای زیست محیطی و گازموجب افزایش آلودگی

های درست محیطی است. این پژوهش با گذاریسیاست ریزی وساز برنامهاز پراکندگی مصرفی انرژی برق، زمینه

ای مصرف انرژی ای شبکههدف شناسایی تغییرات مکانی مصرف انرژی انجام شده است. نخست پایگاهی از داده

شهرستان از استان، میزان مصرفی مشترکین  2برای  7932 -7931استان خراسان شمالی ایجاد شد. سپس دوره آماری 

ی به ا، روستایی، خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، روشنایی معابر( انتخاب و یاختهبرق در سطح )شهر

رف انرژی سالی مصیابی به تغییرات درونمنظور دستکیلومتر بر منطقه مورد مطالعه گسترانیده شد. به 72*72ابعاد 

یابی قرار گرفت. نتایج حاصل از مورد درون IDWاستفاده و با GISنویسی از روش زمین آمار در محیط برنامه

های شهری، خانگی، تجارتی، عمومی و روشنایی پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین مصرف انرژی برق در بخش

 های روستایی و کشاورزی را شهرستان اسفراینمعابر را شهرستان بجنورد و بیشترین مصرف انرژی برق را در بخش

باشد. مجموع میزان مصرف انرژی برق طی دوره مورد بررسی در اجرم میو همچنین در بخش صنعتی شهرستان ج

 995311های شهری، روستایی، خانگی، تجارتی، کشاورزی، صنعتی و روشنایی معابر در شهرستان بجنورد با بخش

مگاوات ساعت در  59117ترین میزان مصرفی با مگاوات ساعت و کم 17111و شهرستان شیروان با میزان مصرفی 

ترین میزان مصرف در مرکز های مختلف بیشباشد. مجموع میزان مصرف برق بخششهرستان راز و جرگلان می

و  %71( تعداد مشترک و همچنین شهرستان اسفراین با 751112مصرف انرژی برق و با ) %53استان )بجنورد( با 

و  %5شهرستان راز و جرگلان با ( تعداد مشترک و کمترین میزان مصرف انرژی برق در بخش صنعتی در 25112)

 باشد.( تعداد مشترک می71513)

 ، استان خراسان شمالی.IDWانرژی برق، میزان مصرف، پهنه بندی،  : واژگان کلیدی:

                                                           
  :m_soleimani_mehr@yahoo.comEmail. . دانشیار دانشکدۀ علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران7

  :Mansourzadeh68@gmail.comEmailریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. آموخته رشته جغرافیا و برنامه. دانش5
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 مقدمه

در کشور است، لذا نیازهای کنونی  "توسعه پایدار"از آنجا که یکی از اهداف اصلی همه سازمان ها، نهادینه کردن سیاست 

باید بدون فدا کردن منابع نسل آتی و بدون آسیب رساندن به محیط زیست، تأمین گردد. جامعیت این رویکرد، بخش جامعه 

گیرد و در این دیدگاه نه تنها به نیازهای کنونی جامعه و ضرورت تقاضای آن انرژی و در نهایت مصرف بهینه آن را هم درمی

ت شود. بنابراین شناخهای پیش رو نیز شناخته میها و فرصتآینده و تنگاههای باید توجه شود بلکه نیازهای آتی، چالش

های مصرف بهینه، ایجاد الزامات سازمانی، فنی و مالی، الگوهای رفتار مصرفی، وضع قوانین مناسب، تشویق و حمایت از برنامه

: 7929زاده، ای نمود )طالبه آنها توجه ویژهبایست بهایی است که میهای مناسب، از اهداف و برنامهاجرای تبلیغات و آموزش

و  ها در بخش تولیدی و خدماتیترین اجزای زیر بنایی فنی اقتصادی جامعه بوده و تداوم فعالیت(. بخش انرژی یکی از مهم5

یت انرژی مبهبود سطح زندگی مردم مستلزم تأمین اشکال گوناگون انرژی به مقدار کافی است. با توسعه و پیشرفت اقتصادی اه

(. امروزه مدیریت مصرف انرژی در هر کشور ضامن 71: 7937ملاعلی کنی، یابد )عباسپور و حاجی افزایش میبه طور فزاینده

ی کنونی و وابستگی صنایع به انواع انرژی مدیریت مصرف بهینه بقای پایدار آن کشور خواهد بود. با پیشرفت علم در جامعه

گردد، و با توجه به رشد سریع جمعیت و وابستگی روز افزون انسان به منابع روز آشکارتر می این نعمت خدادادی، روز به

ای نه چندان دور ما را به بحران شدید روبرو خواهد ساخت. امروزه ثابت شده است که با ایجاد انرژی )آب، برق، گاز( در آینده

توان به حفظ این ذخایر حیاتی کمک نمود در جامعه میفرهنگ مصرف صحیح و افزایش آگاهی مردم و اصلاح الگوی مصرف 

های عمومی های اداری دولتی و ساختمانکنندگان انرژی در شهرها را ساختمان(. غالب مصرف2: 7922)مبینی و همکاران، 

 های مسکونیوری کاهش داد. سهم جهانی ساختمانتوان از طریق بهبود بهرهدهند که مصرف آن را تا حد زیادی میتشکیل می

درصد به طور پیوسته در حال افزایش  11درصد و  51و تجاری در مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته به ترتیب بین 

باشد. از طرفی رشد جمعیت، افزایش تقاضا های اصلی شامل صنایع حمل و نقل میباشد که این ارقام بیش از دیگر بخشمی

مراه با افزایش زمان صرف شده در داخل ساختمان، اطمینان از روند رو به بالا در برای خدمات ساختمان و سطح آسایش، ه

وری انرژی در ساختمان امروز به عنوان هدف نخست سیاست مصرف انرژی در آینده را خواهد داشت. به همین دلیل، بهره

اشد به بدر جهان به سرعت در حال رشد میای است. با توجه به اینکه استفاده انرژی المللی و منطقهانرژی در سطح ملی، بین

محیطی از جمله، گرم شدن کره زمین همراه با افزایش هایی از جمله مشکلات کاهش منابع تولید و اثرات مضر زیستنگرانی

 (.Luis, et al, 2008: 394-398توان اشاره نمود )دمای شبانه و تغییرات آب و هوایی در این زمینه  می

ها و صرف ارزان بودن هزینه تمام شده آن تاکنون به جزء برنامه هدفمندی به دلیل دسترسی به منابع فراوانی آندر کشور ایران 

نه های پیدایش مدیریت بهیاکنون با انجام این برنامه در کشور شاهد زمینهها اقدام اساسی دیگری انجام نگردیده است. همیارانه

جوی، ها، خوابگاه دانشها، معابر خیابانها، بیمارستانسفانه در مراکز عمومی مثل پادگانمصرف انرژی در خانواده هستیم ولی متا

ها را به عهده ندارند هنوز این مطلب که افراد در این اماکن شخصاً پرداخت هزینهها و ... از آنجائیها، مدارس و دانشگاهکارخانه

(. همچنین، با رشد اقتصادی و بهبود استاندارهای زندگی، 711: 7937زاده و براتی، گردد )قلیبه شیوه مناسب مدیریت نمی

تر، انرژی بیشتری مصرف کنند. از میان انواع انرژی مورد مردم تمایل دارند برای بدست آوردن زندگی با کیفیت بالاتر و راحت

گیری سطح رفاه خانوار، در ازههای انداستفاده، برق از اهمیت خاصی برخوردار است. مصرف برق، به عنوان یکی از شاخه

درصد و برای ایران تقریباً دو برابر میانگین  2/1درصد رو به رو بوده و این میزان در مورد آسیا  1/5جهان با میانگین رشد سالانه 

ت اکشورهای آسیایی برآورد شده است. عوامل متعددی از جمله یارانه انرژی، رشد اقتصادی، اتلاف و مصرف غیراصولی موجب

چنین رشدی را فراهم آورده است. افزایش کارایی لوازم الکتریکی مورد استفاده خانوار، رشد تولید بخش مسکونی، تغییر سهم 
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بهره از انرژی برق، تغییر الگوی مصرف انرژی و ها و مناطق بیرسانی به روستاهاستفاده هر استان از انرژی برق، رشد برق

 (.2-5: 7931ترین عوامل مؤثر مصرف برق هستند )وزارت نیرو، ء مهمهمچنین شاخص تمرکز خانوار، جز

هدف اصلی این تحقیق، بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل ذکر شده در تغییر مصرف انرژی برق به ازای هر مشترک مسکونی، 

ای ذکر هی در بخشعمومی، تجارتی، صنعتی، شهری، روستایی، معابر و کشاورزی است. با توجه به نقش بسزای مصرف انرژ

شده و اهمیت آن، این مطالعه عوامل مؤثر بر تغییرات ایجاد شده در مصرف انرژی را بررسی و همچنین به دلیل نقش خاص 

ها، تغییرات ایجاد شده در برق مصرفی به ازای هر مشترک را با در نظر گرفتن تغییرات مصرفی شهرهای انرژی برق در این بخش

 تحلیل گردید. استان خراسان شمالی،

 

 مبانی نظری و پژوهش تحقیق

(. 795: 7932با توجه به اینکه مقدار مصرف برق ایران سه برابر مصرف جهانی گزارش شده است )بابائیان و همکاران، 

دهد، در دهه گذشته مصرف بررسی روند گذشته مصرف انرژی بخش خانگی، عمومی، تجاری و صنعتی در ایران نشان می

درصد و برای بخش  5/1درصد داشته که این میزان تنها برای زیر بخش خانگی معادل  1ها رشدی معادل بخشانرژی این 

درصد  11درصد بوده است. این در حالی است که بخش خانگی، عمومی، تجاری و صنعتی سهم  1/2عمومی و تجاری معادل 

های اقتصادی است. ترین سهم در میان دیگر بخشبیشبه خود اختصاص داده که  7932از کل مصرف نهایی انرژی را در سال 

های سنتی( مربوط به بخش مسکونی، درصد مصرف انرژی در این بخش )شامل مصرف برق، گاز طبیعی و سوخت 22بیش از 

(. با رشد 52: 7932عمومی و صنعتی است. که نشان از اهمیت مطالعه در خصوص مصرف انرژی دارد )مرکز آمار ایران، 

ژی بیشتری تر، انردی و بهبود استاندارهای زندگی، مردم تمایل دارند برای بدست آوردن زندگی با کیفیت بالاتر و راحتاقتصا

مصرف کنند. از میان انواع منابع انرژی مورد استفاده برق از اهمیت خاصی برخوردار است. مصرف برق، به عنوان یکی از 

درصدی روبرو بوده و این میزان در مورد آسیا  1/5ر جهان با میانگین رشد سالانه گیری سطح رفاه خانوار، دهای اندازهشاخه

ی ادرصد و برای ایران تقریبا دو برابر میانگین کشورهای آسیایی برآورد شده است. عوامل متعددی از جمله قیمت یارانه 2/1

آورده است. افزایش کارایی لوازم الکتریکی  انرژی، رشد اقتصادی، اتلاف و مصرف غیر اصولی موجبات چنین رشدی را فراهم

تاها و رسانی به روسمورد استفاده خانوار، رشد تولید بخش مسکونی، تغییر سهم استفاده هر استان از انرژی برق، رشد برق

ترین عوامل مؤثر بر بهره از انرژی برق، تغییر الگوی مصرف انرژی و همچنین شاخص تمرکز جمعیت جزء مهممناطق بی

 مصرف برق در مناطق شهری، روستایی، مسکونی، عمومی، کشاورزی، روشنایی معابر، صنعتی و ... هستند.

های اخیر مطالعاتی در خارج از کشور و همچنین داخل کشور صورت گرفته است. از  جمله مطالعات در مصرف در سال

( و هم در سطح 5119و همکاران ) 9(؛ ریندر5111)و همکاران  5(؛ قیسی5171) 7انرژی هم در سطح کلان )برای نمونه، کازا

( انجام شده است. در ادامه به برخی از 7332) 1(؛ داویس7339) 2(؛ جیانگ وکیپوندیا5171و همکاران ) 1خرد )مانند، چن

 شود.ترین مطالعات انجام شده اشاره میمرتبط

                                                           
7 . Kaza 
5 . Ghisi 
9 . Rinders 
1 . Chen 
2 . Jiang & Kipondya 
1 . Davis 
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 هایساختاری، انرژی مصرفی خانوار و اثرهای سیاستای با استفاده از تحلیل تجزیه ( در مطالعه5113و همکاران ) 7لیو

ستاده انرژی، مصرف غیرمستقیم انرژی توسط -انرژی مرتبط با آن در چین را تحلیل کردند. آنها با استفاده از جدول داده

های ش قیمتافزایخانوارهای شهری و روستایی را محاسبه کردند و به این نتیجه رسیدند که یکپارچگی و بهبود کارایی انرژی و 

 5تواند به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف حفاظت از منابع انرژی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. واچزمنانرژی می

ا به های به بررسی منابع تغییر در مصرف انرژی مسکونی و صنعتی اقتصاد برزیل پرداختند. آن( در مطالعه5113و همکاران )

ی تجزیه ساختاری بر مبنای تکنیک شاخص دیویزیای میانگین لگاریتمی به این نتیجه رسیدند که عامل اصلی کارگیری تحیل

ی وری انرژکه تغییرات در بهرهرشد مصرف انرژی، تغییرات ایجاد شده در جمعیت و ارتباطات درون بخشی است، در حالی

 اند.مسکونی سرانه، اثری کاهشی بر مصرف انرژی داشته

 7919-7919های های شهری بین سال(، به بررسی و مطالعه مصرف بهینه برق انرژی برق برای خانواده7911ی )الکای

ترین همتواند مپرداخت. نتیجه کلی نشان داد که کم کشش بودن مخارج برق مصرفی در بین خانوارهای شهری و قیمت برق می

(، به بررسی صنعت برق استان ایلام پرداخت. نتایج 7922انی )گذاری در جهت مصرف بهینه برق باشد. عبدخابزار سیاست

ای مثبت و حاصل نشان داد که رابطه مصرف با قیمت در دو بخش خانگی و عمومی منفی است،  مصرف با درآمد رابطه

 قها کم کشش است، مصرف برمعناداری دارد، مصرف برق نسبت به قیمت آن در بخش عمومی دارای کشش و در سایر بخش

ها کم کشش گزارش شده است. میرزا محمدی  نسبت به درآمد آن در بخش عمومی و صنعتی دارای کشش و در سایر بخش

چون قیمت برق، درآمد سرانه، مصرف دوره (، مصرف برق خانگی  را به عنوان متغیر وابسته به عوامل هم7923و همکاران )

دی در نظر گرفتند و در انتها با استفاده از رگرسیون خطی به این نتیجه قبل، تعداد روزهای گرم سال و تغییر ساختار اقتصا

(، به 7937های به دست آمده ناچیز بوده و تأثیر قیمت بر الگوی مصرف ناچیز است. امیری و همکاران )رسیدند که کشش

ف مدت و بلندمدت مصردر کوتاهرابطه مصرف انرژی و درآمد در بخش خانگی و تجاری ایران پرداختند. نتایج ایشان نشان داد 

 ی بخشبین مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری با تولید ناخالص داخلی رابطه معکوس غیرخطی و با ارزش افزوده

های (، به بررسی مصرف انرژی در خوابگاه7935مسکونی و جمعیت رابطه مستقیم و غیرخطی وجود دارد. ابراهیمی و همکاران )

اهکارهای مدیریتی پرادخته است؛ ایشان به نتیجه رسیدند میزان مصرف آب، برق، گاز در خوابگاه پسرانه دانشجویی و ارائه ر

 19متر مکعب در روز و در خوابگاه دخترانه به ترتیب  1/1کیلو وات در روز و  1/5لیتر در روز،  795به ازای هر نفر به ترتیب 

( به 7937زاده و براتی)ب در روز بود. همچنین، پژوهشی دیگر توسط قلیمتر مکع 3/1کیلو وات در روز و  1/1لیتر در روز، 

ایج نشان اند. نتوری انرژی پراختهتحلیل عوامل مؤثر بر مصرف انرژی خانگی و برق مصرفی خانوار در ایران با تأکید بر بهره

ترین دهد، درآمد خانوار بیشنشان می وری انرژی، رشد جمعیت و جایگزینی انرژیداد بررسی چهار اثر درآمدی خانوار، بهره

وری انرژی دو عامل مؤثر بر افزایش مصرف اثر را بر بر رشد مصرف انرژی مسکونی دارد. پس از آن رشد جمعیت و بهره

ها بر مصرف برق مشترکان خانگی در ( به بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه7939زاده )انرژی خانوار هستند. رنگریز و پشوتنی

اهش رشد ها علاوه بر کر تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک پرداختند. نتایج ایشان نشان داد که اجرای هدفمندسازی یارانهشه

مصرف موجب کاهش مصرف به میزان ناچیزی نیز گردیده است. از دیگر نتایج این مطالعه، ارائه الگویی به منظور مدیریت 

شهر تهران بود. همچنین، نتایج مبین آن است که چون تقاضا برای برق نسبت به قیمت کنندگان در میزان مصرفی آتی مصرف

ایست از بتواند در مهار تقاضای برق مؤثر باشند، بنابراین، میهای قیمتی نمیکشش است، سیاستمدت بیو درآمد در کوتاه

 نمود. همچنین، در پژوهشی دیگر معرف های تشویقی به منظور کاهش مصرف برق استفادههای غیرقیمتی و سیاستسیاست
                                                           
7 . Liu 
5 . Wachsmann 
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( به بررسی کارآمدی رویکرد مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ارئه الکوی برق مصرف مشترکین خانگی برق اهواز 7931)

ا از اندازهایی رتواند چشمگشاید که میپرداختند؛ که این پژوهش زوایایی را از نظر مدیریت مصرف پیش روی علاقمندان می

اده قرار گذاری مورد استفریزی و سیاستگیری وضعیت آتی مصرف برق مشترکین خانگی ترسیم کرده و برای برنامهشکل

 گیرد.

ه ای کی بررسی و روند میزان مصرف انرژی برق در کشور انجام شده است اما مطالعهکه مطالعات زیادی در زمینهاز آنجایی

ندی مصرف انرژی برق در استان خراسان شمالی بپردازد، صورت نگرفته است و با ببه طور کاملًا اختصاصی به بررسی و پهنه

های عمومی، مناطق شهری، روستایی، کشاورزی، روشنایی معابر، صنعتی، تجارتی و خانگی توجه به مصرف انرژی در ساختمان

ای استان خراسان شمالی و ارائه شهرستان از شهره 2بندی میزان مصرف انرژی برق در این مطالعه با هدف بررسی و پهنه

 راهکارهای مدیریتی در میزان مصرف انرژی برق در استان انجام شده است.

 

 مواد و روش پژوهش

تحلیلی و نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است. محدوده مورد مطالعه استان خراسان  -روش پژوهش حاضر توصیفی 

در نظر گرفته شده است. از انجایی  7932 -7931سطح استان دوره مطالعه  شمالی است. برای تجزیه کل مصرف انرژی برق در

انتخاب گردید.  7932باشد؛ بنابراین، دوره آماری مورد مطالعه در سال ترین آمار مصرف روزانه برق میکه شرکت برق دارای کم

های مصرف انرژی برق در تعیین مکانهای مختلف برای های ارزش افزوده استانی به تفکیک بخشبه دلیل محدودیت داده

ی بندورپهنهمنظبهمناطق شهری، روستایی، مسکونی، عمومی، کشاورزی، روشنایی معابر و صنعتی مورد استفاده قرار گرفته که 

 استفاده شده است. 10ArcGISافزار یابی مقدار میزان مصرف انرژی برق در استان خراسان شمالی در نرمو درون

در نظر گرفته شده است. به دلیل محدودیت  7932 -7931کل مصرف انرژی برق در سطح استان دوره مطالعه برای تجزیه 

ایی، های شهری، روستهای مختلف برای تجزیه متوسط برق مصرفی در بخشهای ارزش افزوده استانی به تفکیک بخشداده

های ( میزان مصرف مشترکین انواع بخش7. جدول )خانگی، تجارتی، کشاورزی، صنعتی و روشنایی معابر انتخاب شده است

 دهد.مصرف انرژی در سطح استان خراسان شمالی را نشان می

 
 )مگاوات ساعت( 193۱(: میزان مصرف مشترکین انرژی برق در سال 1جدول )

 روشنایی معابر تجاری صنعتی کشاورزی عمومی خانگی روستایی شهری شهرستان

 75251 92221 51127 91127 13227 712529 93212 721112 بجنورد

 1112 77111 71371 21111 71915 12591 52117 12213 شیروان

 1992 2117 72112 22951 71151 17113 521152 12231 اسفراین

 5193 1192 75525 51511 77771 92291 95297 51517 مانه و سملقان

 9372 5219 711211 93271 1199 72115 1171 72175 جاجرم

 771 5371 7153 71515 5131 79721 5223 72222 گرمه

 7211 9211 9113 91213 9272 57137 71775 75311 فاروج

 331 7719 217 7227 5797 72327 71119 9931 راز و جرگلان
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مجهول بر  باشد. در این روش وزن نقاط نمونه بر روی نقطهیابی، روش عکس فاصله وزنی میهای درونترین روشاز مهم

که طوریشوند، بهدهی کنترل میشود. این اوزان توسط توان وزنی بین نقاط معلوم و نقطه مجهول محاسبه میاساس فاصله

ری تها را به طول یکنواختتر وزنهای کوچکدهند و توانی مورد تخمین را کاهش میتر اثر نقاط دورتر از نقطههای بزرگتوان

 دهد: کنند. معادله زیر چگونگی محاسبه اوزان در این روش را نشان مییع میبین نقاط همسایه توز

 

 (                 7رابطه )

 

: شعاع 0D: توان وزن دهی و ام و نقطه مجهول، i: فاصله بین نقطه نمونه iDام، i: وزن نقطه نمونه iکه در آن 

 همسایگی می باشد.

ای که در این روش وجود دارد تواند توسط روش اعتبارسنجی تقاطعی صورت گیرد. نکتهمی IDWانتخاب توان در روش 

شود و موقعیت و آرایش آنها در نظر ی مورد تخمین، وزن یکسان داده میی یکسان از نقطهاین است که به نقاط دارای فاصله

 استفاده شده است. IDWیق از روش شود. در این تحقگرفته نمی

 

 محدوده مورد مطالعه

دقیقه شمالی و بین  17درجه و  92دقیقه تا  91درجه و  91ی مدارهااستان خراسان شمالی از نظر موقعیت ریاضی بین 

حدود  (. وسعت منطقه مورد مطالعه7دقیقه شرقی قرار دارد )شکل  91درجه و  22دقیقه تا  29درجه و  22ی النهارهانصف

شهرستان )بجنورد، شیروان، اسفراین، مانه و سملقان، راز و جرگلان، جاجرم، فاروج و گرمه(  2است که از  لومترمربعیک 52191

بخش،  71شهر و  71 این استان از ،دهدیمدرصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص  1/7تشکیل شده است که حدود 

 .استتشکیل شده روستای دارای سکنه 215دهستان و  11

 

 
 (: نقشه محدوده مورد مطالعه1شکل )

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

و 721112( میزان مصرف انرژی برق طی دوره مورد بررسی بخش شهری در شهرستان بجنورد با 7بر اساس جدول )

در شهرستان راز و  9931مگاوات ساعت افزایش داشته و کمترین میزان مصرفی با  12213شهرستان شیروان با میزان مصرفی 

دهد. رشد شهرنشینی که یکی از عوامل مهم رشد مصرف انرژی مگاوات ساعت شهرستان فاروج را نشان می 75311جرگلان و 

10 













iD

D
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است، در دو اثر درآمد خانوار و رشد جمعیت نهفته است. اثر رشد جمعیت در واقع بیانگر تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی 

مختلف در این زمینه، افزایش شهرنشینی علاوه بر تأثیری که بر تغییرات ساختاری جمعیت دارد، بر  است. بر اساس مطالعات

بندی مقدار مصرف برق شهری را (، نقشه پهنه5افزایش مصرف انرژی برق خانگی، روشنایی معابر بسیار مؤثر است. شکل)

( تعداد مشترک و 23211میزان مصرف انرژی و با ) %13دهد که بیشترین میزان مصرف در مرکز استان )بجنورد( با نشان می

( 51125میزان مصرف انرژی و ) %79( تعداد مشترک و اسفراین با 11135میزان مصرف انرژیو ) %72همچنین در شیروان با 

 (.1و  9باشد )شکلتعداد مشترک می

 

 
 (: نقشه پهنه بندی میزان مصرف انرژی برق شهری2شکل )

 

 
 (: نمودار تعداد مشترکین مصرف برق شهری4میزان مصرف برق مشترکین شهری                       شکل ) (: نمودار9شکل)

 

و  521152( میزان مصرف انرژی برق طی دوره مورد بررسی بخش روستایی در شهرستان اسفراین با 7بر اساس جدول )

در شهرستان گرمه  5223ترین میزان مصرفی با هد و کمدمگاوات ساعت را نشان می 93212شهرستان بجنورد با میزان مصرفی 

دهد که بندی مقدار مصرف برق روستایی را نشان می(، نقشه پهنه2باشد. شکل )مگاوات ساعت شهرستان جاجرم می 1171و 

همچنین ( تعداد مشترک و 59225میزان مصرف انرژی و با ) %11ترین میزان مصرف در جنوب شرق استان )اسفراین( با بیش

( تعداد مشترک و همچنین جاجرم با 7151و ) %7( تعداد مشترک و کمترین میزان مصرف گرمه با 52757و ) %3در بجنورد با 

 (.1و  1باشد )شکل( تعداد مشترک می2111و ) 7%
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 (: نقشه پهنه بندی میزان مصرف انرژی برق روستایی۱شکل )

 

  
 (: نمودار تعداد مشترکین مصرف برق روستایی کشاورزی1مشترکین روستایی       شکل )(: نمودار میزان مصرف برق 6شکل )

 

اشد که بمیزان مصرف انرژی برق مناطق کشاورزی هم مانند میزان مصرف مناطق روستایی بیشتر در جنوب شرقی استان می

و  22151هرستان اسفراین با ( میزان مصرف انرژی برق طی دوره مورد بررسی بخش کشاورزی در ش7بر اساس جدول )

در شهرستان راز و جرگلان 7227ترین میزان مصرفی با باشد و کممگاوات ساعت می 21111شهرستان شیروان با میزان مصرفی 

دهد که بیشترین میزان مصرف در جنوب شرق بندی مقدار مصرف برق کشاورزی را نشان می(، نقشه پهنه2باشد. شکل )می

( تعداد مشترک و 121و ) %73( تعداد مشترک و همچنین در شیروان با 939میزان مصرف انرژی و با ) %53با استان )اسفراین( 

 (.1و  1باشد )شکل( تعداد مشترک می721و ) %7ترین میزان مصرف گرمه با کم

 

 
 بندی میزان مصرف انرژی برق کشاورزی(: نقشه پهنه8شکل )
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 خانگی (: نمودار تعداد مشترکین مصرف برق11مشترکین کشاورزی              شکل )(: نمودار میزان مصرف برق 3شکل )

 

یکی از مهم ترین منابع انرژی خانوار، برق است. با توجه به اینکه مصرف برق در بخش مسکونی شاخص کلیدی استاندارد 

ترین انرژی مصرفی بخش خانگی زندگی برای ساکنان هر کشوری است. مصرف انرژی الکتریکی خانوارها به عنوان مهم

های انرژی در تولید برق، لازم است تمرکزی خاص بر این نوع انرژی صورت محسوب شده و با توجه به مصرف بالای حامل

گیرد. از آنجا که مصرف برق بخش خانگی در مناطق و شهرهای مختلف تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارد، در ادامه مصرف 

( میزان مصرف انرژی برق طی دوره 7شود. بر اساس جدول )هرهای استان خراسان شمالی بررسی میبرق خانگی به تفکیک ش

مگاوات ساعت و  12591و شهرستان شیروان با میزان مصرفی  712529مورد بررسی بخش خانگی در شهرستان بجنورد با 

(، نقشه 77باشد. شکل )ان جاجرم میمگاوات ساعت شهرست 72115در شهرستان گرمه و  79721ترین میزان مصرفی با کم

میزان مصرف  %15دهد که بیشترین میزان مصرف در مرکز استان )بجنورد( با بندی مقدار مصرف برق خانگی را نشان میپهنه

ترین میزان مصرف ( تعداد مشترک و کم27111و ) %73( تعداد مشترک و همچنین شهرستان شیروان با 711112انرژی و با )

 (. 79و  75باشد )شکل( تعداد مشترک می2111و ) %9شهرستان گرمه با  خانگی در

 

 
 بندی میزان مصرف انرژی برق خانگی(: نقشه پهنه11شکل )

 

 
 (: نمودار تعداد مشترکین مصرف برق خانگی19(: نمودار میزان مصرف برق مشترکین خانگی                     شکل )12شکل )
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 تجاری

ای یک طرفه از مصرف انرژی بخش خانگی، عمومی، روشنایی معابر، و تجارتی به ( رابطه5113و زارع ) طبق مطالعه آرمن

رژی تواند افزایش مصرف انرشد جمعیت و اقتصادی وجود دارد؛ بنابراین، یکی از عوامل سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی می

تر از جمله عواملی است هایی با اتلاف انرژی کمساختمان جویی در مصرف انرژی، تولیدتعداد جمعیت خانوارها باشد. صرفه

های مسکونی، تجارتی و صنعتی بکاهد. بر اساس تواند علاوه بر وجود رشد اقتصادی بالا از اثر آن بر مصرف انرژی مکانکه می

شهرستان شیروان  و 92221( میزان مصرف انرژی برق طی دوره مورد بررسی بخش تجارتی در شهرستان بجنورد با 7جدول )

مگاوات ساعت  5219در شهرستان راز و جرگلان و  7719ترین میزان مصرفی با مگاوات ساعت و کم 77111با میزان مصرفی 

دهد که بیشترین میزان مصرف در مرکز بندی مقدار مصرف برق خانگی را نشان می(، نقشه پهنه71باشد. شکل )شهر جاجرم می

ترین ( تعداد مشترک و کم1971و ) %72( تعداد مشترک و همچنین شهرستان شیروان با 79917با )و  %27استان )بجنورد( با 

 (.71و  72باشد )شکل ( تعداد مشترک می111و ) %5میزان مصرف خانگی در شهرستان راز و جرگلان با 

 

 
 بندی میزان مصرف انرژی برق تجارتی(: نقشه پهنه14شکل )

 

 
 (: نمودار تعداد مشترکین مصرف برق تجارتی16میزان مصرف برق مشترکین تجارتی                شکل )(: نمودار 1۱شکل )

 

 روشنایی معابر

رفی ای از انرژی الکتریکی مصملاحظهباشند که بخش قابلکنندگان عمده در شبکه میهای روشنایی معابر از مصرفسیستم

ی و ادهد. خصوصًا زمانی که این موضوع در سطح منطقهخود اختصاص میدر شب )مخصوصًا ساعات پیک بار شبکه( را به 

کشوری مورد بررسی قرار گیرد. سطح روشنایی معابر بوسیله طراحی مهندسی و با بکارگیری مقدار حداقل استاندارد که به 

یاده عبور و مرور عابرین پگردد. برای سطوح بالاتر ویژگی معبر و نوع فعالیت عابرین پیاده در آن مرتبط است، مشخص می
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تعداد  ماند. در اکثر مواردباشد. حجم تردد عابرین پیاده در خلال ساعات تاریکی لزومًا ثابت نمیسطح بالاتر روشنایی لازم می

یابد. هدف از روشنایی معابر فراهم عابرین به طرز شگرفی در آخر شب و صبح زود قبل از شروع فعالیت مردم کاهش می

عث های روشنایی در معابر پرتردد باباشد. تحقیقات نشان داده که نصب سیستمد راحت، دقیق و سریع در شب میساختن دی

( میزان مصرف انرژی برق طی 7شود. بر اساس جدول )کاهش تصادفات و ایجاد امنیت برای وسایل نقلیه و عابرین پیاده می

مگاوات  1112و شهرستان شیروان با میزان مصرفی 75251رد با دوره مورد بررسی بخش روشنایی معابر در شهرستان بجنو

بندی مقدار مصرف (، نقشه پهنه71باشد. شکل )مگاوات ساعت در شهرستان گرمه می 771ساعت و کمترین میزان مصرفی با 

تعداد مشترک و ( 111و با ) %17دهد که بیشترین میزان مصرف در مرکز استان )بجنورد( با برق روشنای معابر را نشان می

( تعداد 5و ) %1( تعداد مشترک و کمترین میزان مصرف خانگی در شهرستان گرمه با 113و ) %71همچنین شهرستان شیروان با 

 (.73و  72باشد )شکل مشترک می

 

 
 بندی میزان مصرف انرژی برق روشنایی معابر(: نقشه پهنه11شکل )

 

 
 (: نمودار تعداد مشترکین مصرف برق عمومی13مشترکین روشنایی معابر          شکل )(: نمودار میزان مصرف برق 18شکل )

 

ها و صرف ارزان بودن هزینه تمام شده آن تاکنون به جز برنامه هدفمندی در کشور ایران به دلیل دسترسی به منابع فراوانی آن

نه های پیدایش مدیریت بهیانجام این برنامه در کشور شاهد زمینهاکنون با ها اقدام اساسی دیگری انجام نگردیده است. همیارانه

جوی، ها، خوابگاه دانشها، معابر خیابانها، بیمارستانمصرف انرژی در خانواده هستیم ولی متاسفانه در مراکز عمومی مثل پادگان

ها را به عهده ندارند هنوز این مطلب داخت هزینهکه افراد در این اماکن شخصاً پرها و ... از آنجاییها، مدارس و دانشگاهکارخانه

( میزان مصرف انرژی برق طی دوره مورد بررسی بخش عمومی در 7گردد. بر اساس جدول )به شیوه مناسب مدیریت نمی

 5131ترین میزان مصرفی با مگاوات ساعت و کم 71915و شهرستان شیروان با میزان مصرفی  13227شهرستان بجنورد با 
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 تریندهد که بیشبندی مقدار مصرف برق عمومی را نشان می(، نقشه پهنه51باشد. شکل )ت ساعت در شهرستان گرمه میمگاوا

( تعداد 7111و ) %71( تعداد مشترک و همچنین شهرستان شیروان با 1111و با ) %27میزان مصرف در مرکز استان )بجنورد( با 

 (.55و  57باشد )شکل ( تعداد مشترک می112و ) %5تان راز و جرگلان با ترین میزان مصرف خانگی در شهرسمشترک و کم

 

 
 (: نقشه پهنه بندی میزان مصرف انرژی برق عمومی21شکل )

 

 
 صنعتی (: نمودار تعداد مشترکین مصرف برق22(: نمودار میزان مصرف برق مشترکین عمومی         شکل )21شکل)

 

ای های که راندمان متوسط نیروگاهگونهدهد؛ بهرفت انرژی کشور در صنعت برق رخ می توان گفت بیشترین هدرقاطعانه می

ها و صنایع درصد است. در اغلب کارخانه 22درصد است؛ در حالیکه در سیکل ترکیبی راندمان متوسط  92تا  91کشور 

( میزان مصرف انرژی برق طی 7جدول )روند. بر اساس کننده اصلی انرژی الکتریکی به شمار میموتورهای الکتریکی مصرف

مگاوات ساعت  51127و شهرستان بجنورد با میزان مصرفی 711211دوره مورد بررسی بخش صنعتی در شهرستان جاجرم با 

بندی مقدار مصرف (، نقشه پهنه59باشد. شکل )مگاوات ساعت در شهرستان راز و جرگلان می 217ترین میزان مصرفی با و کم

( تعداد مشترک 19و با ) %11ترین میزان مصرف در جنوب غرب استان )جاجرم( با دهد که بیشتی را نشان میبرق بخش صنع

ترین میزان مصرف انرژی برق در بخش صنعتی در شهرستان ( تعداد مشترک و کم212و ) %75و همچنین شهرستان بجنورد با 

 (.52و  51باشد )شکل ( تعداد مشترک می21و ) %1گرمه با 
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 بندی میزان مصرف انرژی برق صنعتی(: نقشه پهنه29شکل )

 

 
 (: نمودار تعداد مشترکین مصرف برق صنعتی2۱(: نمودار میزان مصرف برق مشترکین صنعتی                  شکل )24شکل )

 

رفی برق مص های مختلف برای متوسطبرای تجزیه کل مصرف انرژی برق در سطح استان خراسان شمالی به مجموع بخش

که اجهای شهری، روستایی، خانگی، تجارتی، دیماندی، کشاورزی، صنعتی و روشنایی معابر انتخاب شده است. از آندر بخش

های مختلف مصرف برقی، شاخص تمرکز جمعیت و رشد اقتصادی است. در های مهم ارزیابی عملکرد بخشیکی از شاخص

برای مصرف انرژی برق استفاده شده است. مجموع میزان مصرف انرژی برق طی جا از نسبت جمعیت )تعداد مشترکین( این

های شهری، روستایی، خانگی، تجارتی، کشاورزی، صنعتی و روشنایی معابر در شهرستان بجنورد دوره مورد بررسی در بخش

مگاوات ساعت در  59117 مگاوات ساعت و کمترین میزان مصرفی با 17111و شهرستان شیروان با میزان مصرفی  995311با 

دهد که های مختلف را نشان میبندی مجموع میزان مصرف برق بخش(، نقشه پهنه51باشد. شکل )شهرستان راز و جرگلان می

( تعداد مشترک و همچنین شهرستان 751112مصرف انرژی برق و با ) %53بیشترین میزان مصرف در مرکز استان )بجنورد( با 

( تعداد مشترک و کمترین میزان مصرف انرژی برق در بخش صنعتی در شهرستان 25112انرژی برق و ) مصرف %71اسفراین با 

 (.52و  51باشد )شکل ( تعداد مشترک می71513و ) %5راز و جرگلان با 
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 بندی مجموع میزان مصرف انرژی برق در استان خراسان شمالی(: نقشه پهنه26شکل )

 

 
 (: نمودار مجموع تعداد مشترکین مصرف برق28میزان مصرف برق مشترکین         شکل )(: نمودار مجموع 21شکل )

 

 گیریبحث و نتیجه

 ها در بخش تولیدی و خدماتی وترین اجزای زیر بنایی فنی اقتصادی جامعه بوده و تداوم فعالیتبخش انرژی یکی از مهم

 به مقدار کافی است. با توسعه و پیشرفت اقتصادی اهمیت انرژی بهبود سطح زندگی مردم مستلزم تأمین اشکال گوناگون انرژی

یابد. امروزه مدیریت مصرف انرژی در هر کشور ضامن بقای پایدار آن کشور خواهد بود. با پیشرفت ی افزایش میبه طور فزاینده

ادی، روز به روز آشکارتر ی کنونی و وابستگی صنایع به انواع انرژی مدیریت مصرف بهینه این نعمت خدادعلم در جامعه

ه ای نه چندان دور ما را بگردد، و با توجه به رشد سریع جمعیت و وابستگی روز افزون انسان به منابع انرژی برقدر آیندهمی

ی بررسی و روند میزان مصرف انرژی برق در کشور که مطالعات زیادی در زمینهجاییبحران شدید روبرو خواهد ساخت. از آن

بندی مصرف انرژی برق در استان خراسان شمالی ای که به طور کاملًا اختصاصی به بررسی و پهنهده است اما مطالعهانجام ش

های عمومی، مناطق شهری، روستایی، کشاورزی، روشنایی بپردازد صورت نگرفته است و با توجه به مصرف انرژی در ساختمان

شهرستان از شهرهای  2بندی میزان مصرف انرژی برق در دف بررسی و پهنهمعابر، صنعتی، تجارتی و خانگی این مطالعه با ه

 استان خراسان شمالی و ارائه راهکارهای مدیریتی در میزان مصرف انرژی برق در استان انجام شده است.

های شهری، خانگی، ترین مصرف انرژی برق در بخشنتایج بدست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن است که بیش

زی های روستایی و کشاورترین مصرف انرژی برق را در بخشارتی، عمومی و روشنایی معابر را شهرستان بجنورد و بیشتج

باشد. مجموع میزان مصرف انرژی برق طی دوره مورد را شهرستان اسفراین و همچنین در بخش صنعتی شهرستان جاجرم می

 995311شاورزی، صنعتی و روشنایی معابر در شهرستان بجنورد با های شهری، روستایی، خانگی، تجارتی، کبررسی در بخش

مگاوات ساعت در شهرستان  59117ترین میزان مصرفی با مگاوات ساعت و کم 17111و شهرستان شیروان با میزان مصرفی 
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 %53ا نورد( بترین میزان مصرف در مرکز استان )بجهای مختلف بیشباشد. مجموع میزان مصرف برق بخشراز و جرگلان می

( تعداد 25112مصرف انرژی برق و ) %71( تعداد مشترک و همچنین شهرستان اسفراین با 751112مصرف انرژی برق و با )

( تعداد مشترک 71513و ) %5ترین میزان مصرف انرژی برق در بخش صنعتی در شهرستان راز و جرگلان با مشترک و کم

 باشد.می

باشد که گزارش نمودند (، می7937(، و امیری و همکاران )7923یرزا محمدی  و همکاران )این نتایج منطبق با گزارشات م

مصرف برق خانگی و تجارتی و صنعتی را به عنوان متغیر وابسته به عوامل همچون قیمت برق، درآمد سرانه، مصرف دوره قبل، 

مدت و بلندمدت مصرف بین مصرف انرژی در تاهتعداد روزهای گرم سال و تغییر ساختار اقتصادی در نظر گرفتند که در کو

ی بخش مسکونی و بخش خانگی و تجاری  و صنعتی با تولید ناخالص داخلی رابطه معکوس غیرخطی و با ارزش افزوده

 جمعیت رابطه مستقیم و غیرخطی وجود دارد.

ای کشور انجام شده است، اما مطالعهی بررسی و روند میزان مصرف انرژی برق در که مطالعات زیادی در زمینهجاییاز آن

بندی مصرف انرژی برق در استان خراسان شمالی بپردازد صورت نگرفته است. طور کاملًا اختصاصی به بررسی و پهنهکه به

-برای مکانیابی مقدار مصرف انرژی برق مشترکان و کمک به تصمیم GISهمچنین این تحقیق بیانگر کارایی بالای درونیابی در 

 اندکاران بخش انرژی دارد.گذاری درستگیری و سیاست

 

 پیشنهادات 

 ؛LumenIQکنترل و پایش متمرکز روشنایی معابر جهت صرف جویی انرژی با استفاده از تکنولوژی -

 مزایای استفاده از سیستم هوشمند کنترل روشنایی معابر:

 کاهش مصرف انرژی -الف 

 کاهش نور مزاحم -ب 

 به روند تعمیر و نگهداری بهبود بخشیدن -ج 

 حفاظت از اجزای الکتریکی چراغ در هنگام نوسانات برق -د 

 اندازه گیری دقیق مصرف توان -ر 

 اطلاعات مربوط به عملکرد قطعات چراغ -ز 

ه باشد که این سیستم بر کلیه سطوح بهای بهینه سازی مصرف انرژی سیستم مدیریت انرژی میترین راهاز جمله مناسب-

 منظور کاهش مصرف انرژی را بدنبال خواهد داشت.

 سازی، آموزش و ترویج استفاده بهتر و بهینه از انرژی برق.آگاه-
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