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چکیده:

در مقالۀ حاضر ،به بررسی اثرات رایجترین سیاستهای انرژی سبز بر مؤلفههایی چون میزان نفوذ واحدهای تجدیدپذیر (بهخصوص

واحدهای بادی) ،خسارات زیستمحیطی بهبارآمده از انتشار آالیندهها از بخش تولید ،و رفاه سرمایهگذار در چهارچوب برنامـهریـزی توسـعۀ
تولید پرداخته میشود .در این راستا ،با ترکیب سیاستهای انرژی مورد نظر ،یعنی سیاستهـای «حـ تعرفـه» و «تعهـد در سـهم بـا لابلیـت
دادوستد» با مسئلۀ برنامهریزی توسعۀ تولید ،مدلی جامع بههمراه لیود الزم برای شبیهسازی سیاستهای مزبور ارائه میشود؛ در همـین راسـتا،
مدلسازی در نظر گرفته میشود .نتایج حاصل از
ارائهشده ،اثر «رد توریبن» در مزارع بادی منتخب برای توسعه نیز در 
بهمنظور بهبود دلت مدل 
شبیهسازیهای انجامشده در بستر نرمافزار بهینهسازی  GAMSحاکی از اثربخشی سیاستهای مزبور در افـزایش درصـد نفـوذ منـابع انـرژی
تجدیدپذیر و در نتیجه کاهش نسبی میزان انتشار است؛ مادامی که بار مالی آنها میتواند باعث کاهش سود تولیدکنندگان انرژی گردد .عـووه
بر این نتایج نشان میدهد که در نظر داشتن اثر رد توربینهای بادی در برنامهریزی توسعه ،با ایجاد امکان تخصیص بهینـهتـر بودجـه بـه ایـن
میتواند منجر به طرحهای توسعۀ بهینهتر و در عین حال والعیتری گردد.
واحدها ،

واژههای کلیدی:

* نویسنده مسئول

سیاستهای انرژی ،برنامهریزی توسعۀ تولید ،واحدهای بادی ،اثر رد توربین ،خسارتهای زیستمحیطی.

تعیین استراتژیهای بهینۀ سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متأثر از31 ...

 .۷مقدمه
توسعۀ شگرف علم و فناوری در جهان امروز ،بهظاهر باعث آسایش و
رفاه زندگی بشر شده است؛ یتیکن ایتن توستعهیتافتگی ،مایتۀ بتروز
مشکالت تازهای نیز برای انسانها شده اس؛ که از آن جمله متیتتوان
به آیودگیهای زیس؛محیطی و تغییرات آبوهتوایی اشتاره کترد .بتر
همگان آشکار اس؛ که انتشتار گازهتای گلخانتهای ناشتی از مرترف
سوخ؛های فسیلی در بخشهایی چون بخش تویید انرژی ایکتریکتی،
بهعنوان عامل اصلی مشکالت مذکور ،تهدیدی جدی برای ادامۀ حیات
بشر محسوب میشود .ازاینرو ،طی سالهای اخیر ،دوی؛های مختلف
در پی یافتن راهکارهایی بترای مواجهته بتا ایتن معضتل جهتانی ،بته
هماندیشی برآمدهاند .در این میتان ،اجتنتابناپتذیری مرترف انترژی
ایکتریکی و افزایش روزافزون تقاضا برای آن ،بخش تویید را بته یکتی
از حوزههای بسیار مهم برای بازنگری در مقررات ،اعمال محدودی؛ها
و پیادهسازی راهکارها مبدل ساخته اس؛ .این امر باعث شده اس؛ که
بهموازات بحث برنامهریزی توستعۀ توییتد و تت مین تقاضتای انترژی،
امروزه بحث تغییرات آبوهوایی و مسائل زیس؛محیطتی مربتوب بته
آالیندههای گازی مختلف انتشتاریافته از بختش توییتد نیتز در کتانون
توجه برنامهریزان و مسئوالن ذیربط قرار گیرد [ .]1اشارۀ دقیقتتر بته
آنچه توجه جهانیان را به معضالت مزبور جلب کرده اس؛ ،متیتوانتد
در درک هرچه بیشتر موضوع ،مؤثر باشد.
گازهای گلخانهای با تشدید اثر گلخانهای و گرمایش جهتانی زمتین،
مشکالت متعددی نظیر باالآمدن سطح آب دریاها ،تغییر در میزان بتارش
برف و باران ،افزایش بالیتای طبیعتی ،توستعۀ منتاطق بیابتانی و ...را بته
وجود میآورند .بحث ت ثیرات آیودگیهای هوا بر سالم؛ انسانها نیز از
دیگر جنبههایی اس؛ که باعث اهمی؛ بخشیدن به مسائل زیس؛محیطی،
بیش از پیش شده اس؛ بهطوری که بررسی عوارض ناشتی از آیتودگی
هوا که بهصتورت گستترده و پایتدار ،ستالم؛ ستاکنان منطقتۀ آیتوده را
تح؛ت ثیر قرار میدهد ،آن را چهارمین عامل مرگومیر در جهان معرفتی
میکند .طبق آمتار 1 ،میلیتارد و  044میلیتون نرتر در جهتان در معترض
آیودگی هوا قرار دارند که ساالنه  3میلیون نرر از آنها بهدییتل عتوارض
مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آن ،جان خود را از دس؛ میدهند [ .]2بتا
توجه به آنچه تا به اینجا به آن اشاره شد ،رشتد روزافتزون تقاضتا بترای
انرژی ایکتریکی از یک سو و نگرانیهای ناشی از مسائل زیس؛محیطتی
و تغییرات آبوهوایی از سوی دیگر ،بخش تویید انرژی ایکتریکی را در
بسیاری از کشورها ،ملزم به پایبندی به شرایط و ضوابطی میکند کته در
راستای کنترل و کاهش انتشار بخش توییتد تتدوین یافتتهانتد .شترایط و
ضوابط مزبور در قایب طرحهای مختلف با محوری؛ ترویج منابع انرژی

تجدیدپذیر (کتاهش انتشتار بختش توییتد بتهصتورت غیرمستتقیم یتا
محدودکردن میزان انتشار آالیندهها (کاهش انتشار بخش تویید بهصورت
مستقیم  ،در سایۀ یک مرهوم کلی با عنوان «سیاس؛هتای انترژی» جتای
میگیرند که هماکنون در بستیاری کشتورها از جملته کشتورهای عضتو
اتحادیۀ اروپا ،در حال اجرا هستند [ .]3شتایان ذکتر است؛ کته طبیعت؛
اجتنابناپذیر استراده از انرژی ایکتریکی و روند رو به رشد تقاضا بترای
آن ،باعث شده است؛ کته تترویج و توستعۀ منتابع انترژی تجدیدپتذیر،
بهعنوان اصلیترین راهکار برای مقابله بتا معضتالت زیست؛محیطتی و
آبوهوایی تلقی گردد زیرا بهرغم پیشرف؛های بهدس؛آمتده در زمینتۀ
تویید انرژی بتا هتدف حتداقلستاختن میتزان انتشتار آالینتدگی ،ماننتد
تجهیزات جذب و ذخیرۀ کربن [ ]0یتا ستوخ؛ زغتالستن

پتاک [،]5

همچنان کاهش آالیندههای انتشاریافته از بخش توییتد ،در گترو کتاهش
تویید با استراده از واحدهای مبتنی بر سوخ؛های فسیلی است؛ .در ایتن
میان ،اجرای برنامههای مدیری؛ سم؛ تقاضا در بخشهای صتنعتی []6
و خانگی [ 7و  ]8و برنامتههتای افتزایش کتارایی انترژی [ ،]9از دیگتر
راهکارهایی هستند کته متیتواننتد در راستتای کتاهش انتشتار گازهتای
گلخانهای توسط بخش تویید انرژی ایکتریکی ،مؤثر واقع شوند .با توجته
به رشد تقاضا برای انرژی ،مسلم اس؛ که راهکارهای مزبور نمیتواننتد
همانند راهکار ترویج منابع انرژی تجدیدپذیر ،در زمینتۀ کتاهش انتشتار
بخش تویید مؤثر واقع شوند .ازاینرو ،ترویج منابع انترژی تجدیدپتذیر،
محوری؛ اصلی بعضی از سیاس؛های انرژی را در بر میگیرد .رایجترین
این سیاس؛ها و سازوکار آنها در بختش بعتدی بتهتررتیل شترح داده
میشوند.
چهارچوب برنامهریزی توسعۀ واحدهای نیروگاهی ،نگرانتیهتای
زیس؛محیطی و آبوهوایی ،راهکاهای ارائهشده برای کتاهش انتشتار
بخش تویید ،منابع انرژی تجدیدپذیر و بهتبع ،اثرات مختلف آنهتا بتر
ترمیمات بهرهبترداری و توستعه بختش توییتد ،محوریت؛ مطایعتات
متعددی را در بر میگیرد که طی دهۀ اخیر انجام شدهاند در ادامته بته
برخی از این مطایعات اشاره میشود.
در مرجع [ ،]14در نظر گرفتن مسائل زیس؛محیطی در برنامهریتزی
توسعۀ تویید ،با اضافهکردن یک قید انتشار در رونتد بهینتهستازی انجتام
میشود نتایج بهدس؛آمده در این مطایعه حاکی از آن است؛ کته اعمتال
محدودی؛ انتشار به بخش تویید ،اثرات مختلرتی چتون افتزایش هزینتۀ
تویید ،کاهش تمایل برای سرمایتهگتذاری در ایتن بختش و در نهایت؛،
کاهش میزان انتشتار آالینتدههتا را بته دنبتال دارد .ارزیتابی راهکارهتای
مختلف بهمنظور کاهش وابستگی بخش توییتد بته منتابع ستوخ؛هتای
فسیلی در مرجع [ ]11و برنامهریزی توسعه با در نظر داشتتن مشتارک؛

 31نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
منابع تجدیدپذیر در مرجع [ ،]12برخی از دیگر مطایعات انجامشده در

پیادهسازی شده و توسط یکی از معروفترین بهینهسازهای موجود در

این زمینهاند .همچنین مدیی جامع برای برنامهریزی توسعۀ تویید با هدف

کتابخانۀ این نرمافزار ،با عنوان بهینهساز « BARONتوضیحات بیشتتر

تعیین سیاس؛های بهینۀ انرژی در مرجع [ ]13ارائته متیشتود متروری

در پیوس؛ ارائه شده اس؛» ،طی سناریوهای متعددی حل میشود .بتا

اجمایی نیز بر سیاس؛های انرژی ،مزایتا و معایتب آنهتا در چتارچوب

مشخص شدن استراتژیهای توسعۀ شرک؛ توییدی مت ثر از هریتک از

برنامهریزی توسعه در مرجع [ ]10صورت میگیرد.

سیاس؛های انرژی مورد نظر ،مؤیرههایی چون میزان  CO2انتشتاریافته

از میان ستایر انتواع واحتدهای توییتدی مبتنتی بتر منتابع انترژی

از ترکیب تویید در هریتک از ستالهتای برنامتهریتزی ،ستود شترک؛

تجدیدپذیر ،درصد نروذ واحتد هتای بتادی در ترکیتب توییتد انترژی

توییدی ،و درصد نروذ واحدهای بادی در ترکیب تویید نهایی محاستبه

ایکتریکی کشورهای مختلف ،رشد چشمگیری داشته اس؛ .از طرفتی،

و ارزیابی میشوند .در نهای؛ با دانستتن اینکته هتر سیاست؛ چگونته

در مقایسه با واحدهای توییدی متعارف ،واحدهای بادی از هزینههتای

میتواند بر مؤیرههای مذکور اثرگذار باشد ،سیاس؛ کارآمدتر از دیدگاه

سرمایهای بیشتری برخوردارنتد .ایتن امتر متیتوانتد دییلتی بتر یتزوم

اقترادیتزیس؛ محیطی معرفی می شود .بتر استا

ایتن توضتیحات،

مدلسازی هرچه دقیق تر واحدهای بادی بهمنظور برنامهریتزی هرچته

روندنمای چهارچوب پیشنهادی در شکل ( 1آمده اس؛.

بهتر توسعۀ آنها باشد .با وجود این ،در اغلب مطایعات انجامشتده در

بهمنظور پوشش کامل مطایب ،بخشهای بعدی مقایه بتدین ترتیتب

چهارچوب برنامه ریزی توسعۀ تویید [ 14 ،0 ،1و 13ت ،]16واحتدهای

در نظر گرفته میشوند سازوکار سیاس؛های انرژی درنظرگرفتهشده کته

بادی در سادهترین حای؛ خود ،یعنی بهصورت ظرفی؛ ثابت؛ در نظتر

امروزه نیز در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرا هستتند ،در بختش

گرفته شدهاند حال آنکه با ثاب؛ فرض کردن متوسط سرع؛ بتاد طتی

دوم تشریح میشود .بخش سوم به شرح اثر «رد توربین» و نحوۀ محاسبۀ

افق توسعه ،می توان واحدهای بادی را نه بهصورت یک ظرفی؛ ثاب؛،

میزان توان توییتدی واحتدهای بتادی منتختب در هریتک از ستالهتای

بلکه بهصورت یک ظرفی؛ متغیر مبنی بر متغیتر فترض کتردن تعتداد

برنامهریزی پرداخته میشود .بخش چهارم بته ارائتۀ متدل برنامتهریتزی

1

توسعۀ تویید و بیان قیود مربوب ،ضمن در نظر داشتن اثتر سیاست؛هتای

توربینها (بهجای تعداد مزارع ضمن در نظر داشتن اثر «رد تتوربین»

حق تعرفه و تعهد در سهم اخترا

در مدل مسئله یحاظ کرد.

مییابتد در ایتن بختش همچنتین

در مقایۀ پیش رو ،با در نظر گرفتن اثتر رایتجتترین سیاست؛هتای

نحتتوۀ محاستتبۀ خستتارات زیستت؛محیطتتی نیتتز بیتتان متتیشتتود .نتتتایج

انرژی با عنوان سیاست؛ حتق تعرفته 2و سیاست؛ تعهتد در ستهم 3در

بهدس؛آمده از برنامهریزی توسعۀ تویید طی سناریوهای مختلتف همتراه

برنامهریزی توسعۀ تویید ،مدیی جامع برای برنامهریزی توسعۀ همزمان

با تحلیل نتایج در بخش پنجم گتردآوری ،و در نهایت؛ نتیجتهگیتری در

واحد های متعارف و تجدیدپذیر از دیتد یتک شترک؛ توییتدی ارائته

بخش ششم ارائه میشود.

میشود .در این راستتا ،از میتان ستایر فنتاوریهتای توییتدی منتختب
تجدیدپذیر ،واحدهای بتادی بتا تمرکتز بیشتتری مطایعته متیشتوند
بهطوری که ظرفی؛ سایر فناوری های توییدی تجدیدپتذیر منتختب از
زمان ورود به ترکیب تویید ،ثاب؛ ،اما ظرفیت؛ متزارع بتادی منتختب،
ناشی از متغیر فرض کردن تعداد توربینهتا و نیتز میتزان توییتد آنهتا
تح؛ اثر رد توربین ،متغیر در نظر گرفته میشتود .ایتن امتر بتا ایجتاد
انعطافپذیری در فرایند سرمایهگذاری روی واحدهای مربوب میتواند
به طرحهای توسعۀ بهینهتر ،بهخرتو

تحت؛ اجترای سیاست؛هتای

تعهدآور ترویج منابع تجدیدپذیر برای شرک؛های توییدی ،و در عتین
حال واقعیتر منجر گردد که از ایتن حیتث متیتتوان آن را بتهعنتوان
نوآوری مقایۀ حاضر در نظر گرف؛ .مدل مزبتور در محتیط نترمافتزار
بهینهسازی  GAMSدر قایب مسئلۀ غیرخطی آمیخته با اعداد صتحیح

0

1. Wake Effect
2. Feed-In-Tariff
3. Quota Obligation with Tradable Green Certificate
)4. Mixed-Integer Nonlinear Programming (MINLP

 .۱سیاستهای انرژی
بهطور کلی ،آنچه بتهعنتوان عوامتل بازدارنتدۀ شترک؛هتای توییتدی از
سرمایهگذاری روی واحدهای تجدیدپذیر شناخته میشود ،به هزینههتای
سرمایهای باال ،نرخ تویید پایین ،و بهتبتع ،طتوالنیبتودن دورۀ بازگشت؛
سرمایه مربوب میشود .در راستای رفع موانع فوق ،طرحهای مختلرتی از
سوی دوی؛ها تدوین و اجرا شدهاند که «سیاست؛هتای انترژی» نامیتده
میشوند .بهطور کلی ،مجموعه سیاس؛های انترژی برحستب اینکته در
آنها قیم؛ (مثال قیم؛ هر واحد انرژی یا مقدار (مثال مقدار انترژی یتا
میزان انتشار آالیندهها مد نظر باشد ،به دو دسته سیاس؛هتای مبتنتی بتر
قیم؛ و سیاس؛های مبتنی بر مقدار تقسیمبنتدی متیشتوند .انتواع ایتن
سیاس؛ها عبارت اند از :سیاس؛ حق تعرفه ،تعهد در سهم ،حق انتشار با
قابلی؛ دادوستد ،و سیاس؛ ماییات بر کربن .در ادامه ،بهدییتل گستتردگی
بحث از شرح عملکرد سایر سیاس؛های مزبور اجتناب ،و تنهتا بته بیتان
سازوکار سیاس؛های درنظرگرفتهشده در مقایۀ حاضر اکترا میشود.

تعیین استراتژیهای بهینۀ سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متأثر از31 ...

∑

شکل ( :)۷روند نمای چهارچوب پیشنهادی

 .۷.۱سیاست ح تعرفه

۷

 .۱.۱سیاست تعهد در سهم

۱

بنا به تعریف ارائهشده در [ ،]15سیاس؛ حق تعرفه یا حق بیمته عبتارت

داشتن شکل کامال رقتابتی و ستازگاری بتا محتیط تجدیتد ستاختاریافتۀ

اس؛ از :اعطای تشویقهای مایی به هر واحد انترژی توییدشتده توستط

صنع؛ برق ،ویژگی اصلی سیاستی اس؛ که طی دهۀ گذشتته بتا عنتوان

واحدهای مبتنتی بتر منتابع انترژی تجدیدپتذیر ،طتی یتک دورۀ زمتانی

«تعهد در سهم بتا قابلیت؛ دادوستتد» ،در راستتای تترویج منتابع انترژی

مشخص ،با توجه به هزینۀ تویید و نوع فناوری به ختدم؛ گرفتتهشتده.

تجدیدپذیر ،در کشورهای پیشرفته در حال اجراس؛ .این طترح هماننتد

بنابراین ،سیاست؛ حتق تعرفته تت ثیر مستتقیم بتر تترویج منتابع انترژی

طرح حق تعرفه ،از رایجترین سیاس؛های انرژی اس؛ که توانسته تت ثیر

تجدیدپذیر دارد و کاهش انتشار نسبی بخش توییتد ،بتهعنتوان یتک اثتر

چشمگیری در ترویج منابع مورد نظر داشته باشد اما برخالف طرح حق

ثانویۀ ناشیشده از آن تلقی میشود .همچنین ،از آنجتا کته تشتویقهتای

تعرفه که در آن تعهد بر سر قیم؛ از سوی دوی؛ یا نهاد تنظیمی بود ،در

درنظرگرفتهشده بهصورت حق بیمه (یک مقدار ثاب؛  ،متازاد بتر قیمت؛

این طرح ،آنچه توییدکننده در برابر نهاد تنظیمکننده به آن متعهد میشود،

انتترژی در بتتازار ،طتتی دورۀ زمتتانی مشتتخص ،متناستتب بتتا هتتر مقتتدار

مقدار توانی اس؛ که باید بتا استتراده از منتابع تجدیدپتذیر توییتد کنتد

(اختیاری انرژی توییدی بته توییدکننتده پرداخت؛ متیشتود ،ایتن نتوع

بنابراین ،طرح تعهد در سهم ،طرح مبتنی بتر مقتدار است؛ کته طتی آن،

سیاس؛ در زمرۀ سیاس؛های مبتنی بر قیم؛ قرار میگیرد .به بیان دیگر،

شرک؛ توییدی برای یک مدت  15تا  24سال ،متعهد به ت مین انترژی از

در این نوع سیاس؛ ،تعهدی مبنی بر مقدار توان ،در قرارداد بتین دویت؛

منابع تجدیدپذیر ،بهمیزان مشخص (معادل با درصدی از کتل تتوانی کته

یا نهاد تنظیمکننده با شرک؛ توییدی یحاظ نمیگردد .بدین ترتیب ،واحد

با استراده از واحدهای متعارف خود تویید میکند میشود.

توییدی نهتنها از فروش انرژی توییدی خود در بازار انرژی درآمد کسب

عمل به تعهد مورد نظر ،با تسلیمکردن تعداد مشخری مجوز که بته

میکند ،بلکه مقداری ثاب؛ و مازاد بر قیمت؛ انترژی در آن ستال را نیتز

«گواهی سبز» موسوم اس؛ ،بهصورت ساالنه صورت میگیرد .بته بیتانی

دریاف؛ میکند .مقدار حق بیمۀ ازپیشتعریفشده و مشتخص ،تضتمین

کاملتر ،در کنار شرک؛های توییدی ،واحتدهای تجدیدپتذیر مشخرتی

بودن شبکه و طول دورۀ قرارداد طتوالنی ( 15تتا  24ستال ،

(متعلق به شرک؛ توییدی یا مستقل از آن  ،بتهازای توییتد هتر مگتاوات

در دستر

ساع؛ انرژی مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر ،از سوی نهاد تنظیمکننده،

سه ویژگی بارز در این سیاس؛ اس؛ [.]10
1. Feed-In-Tariff Policy

2. Quota Obligation Policy

 31نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
گواهی سبز دریاف؛ میکنند کته قابتل خریتدوفروش است؛ .حتال ایتن

میدهد بهطوری که این توربینها باعث کاهش سرع؛ باد از  U0بته U

واحدها ،نهتنها از فروش انرژی خود در بازار برق درآمد کسب میکننتد،

در برخورد به توربین  T3میشوند .بدیهی اس؛ تغییر آرایش توربینها و

بلکه میتوانند گواهیهای دریافت؛شتدۀ ختود را نیتز بته شترک؛هتایی

میزان فاصلۀ آنهتا از یکتدیگر (فاصتلۀ هتر ردیتف تتوربین بتا ردیتف

توییدی تح؛ تعهد برروشتند ست ا ایتن شترک؛هتا بتا تستلیمکتردن

باالدس؛ منجر به تغییر اثر رد توربینها بر یکدیگر میشود.

گواهیهای خریداریشده به نهاد تنظیمکننده ،میتوانند از پا تعهد خود
برآیند .باید توجه داش؛ که هرسایه میزان تعهد افزایش متییابتد .بتدین

T1

U0

ترتیب رقابتی بین واحدهای توییدی مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر در
فروش گواهیهای خود به شرک؛های توییدی دیگر به وجود میآید که

T3
U

T2

میتواند از دیدگاه بازار حتائز اهمیت؛ باشتد .همتان طتور کته مشتاهده
میشود ،طی سیاس؛ تعهد در سهم ،متناسب با رشد تقاضا بترای انترژی
و بهتبع رشد تویید ،هرسایه درصد نرتوذ منتابع انترژی تجدیدپتذیر نیتز
افزایش مییابد این در حایی اس؛ کته در سیاست؛ حتق تعرفته ،چنتین
تضمینی برای ترویج منابع تجدیدپذیر وجود ندارد .همچنین با توجه بته
سازوکار سیاس؛ تعهد در سهم ،میتوان دریافت؛ کته در ایتن سیاست؛،
هزینههای اضافی بهبارآمده (هزینۀ مربوب به خرید گواهیهتای ستبز از
ترویج منابع انرژی تجدیدپذیر ،متیتوانتد باعتث ترغیتب شترک؛هتای
توییدی برای سرمایهگذاری روی واحدهای مربتوب گتردد .بته عبتارتی
دیگر ،شرک؛ توییدی برای برآمدن از پا تعهد خود ،میتواند بتهجتای
خرید گواهیهای سبز ،خود ،اقدام بته سترمایهگتذاری روی واحتدهای
تجدیدپذیر کند تا عالوه بر ت مین سقف انرژی مقترر توستط واحتدهای

شکل ( :)۱مفهوم اثر رد توربین

با دق؛ در ماهی؛ مسئلۀ برنامهریزی توسعۀ تویید ،میتوان گر؛ کته
از میان اهداف دنبالشده از طراحی یک مزرعۀ بادی ،تاکنون تنهتا بحتث
هزینههای سرمایهگتذاری مربتوب بته آنهتا ،آن هتم بتهصتورت مقتدار
مشخص در ازای ظرفی؛ توییدی ثاب؛ ،در نظتر گرفتته شتده است؛ .در
مقایۀ پیش رو ،شبیهسازی اثر رد توربین که ختود مستتلزم متغیتر فترض
کردن تعداد توربینها (بهجای تعداد مزارع بادی در هر بازۀ برنامهریتزی
اس؛ ،نهتنها میتواند به استراتژیهای توسعۀ بهینهتری در افتق توستعه،
مادامی که برنامهریزی به محدودی؛ بودجه مقید اس؛ ،منجر گردد بلکته
بهبود دق؛ مدلسازی و نتایج عملی و کاربردیتری را به دنبتال خواهتد

مربوب ،گواهیهای مازاد را نیز در قیم؛ بازار به فروش برساند [.]17

داش؛ .به بیانی کاملتر ،در صورتی که برنامهریزی توسعه بهازای متزارع

 .۹اثر رد توربین

بادی با ظرفی؛ و هزینۀ سرمایهگذاری مشخص انجام گردد ،ممکن اس؛

اهداف گوناگونی میتواند در طراحی یک مزرعتۀ بتادی دنبتال شتود از
جمله .1 :حداکثر ساختن میزان توان خروجی مزرعه که ختود تتابعی از
شرایط جغرافیایی و نتوع منطقته (سترع؛ بتاد است؛  .2کتاهش دادن
هزینههای سرمایهای مانند هزینۀ فنداسیون ،زمتین ،کابتل ،دکتل ،تتوربین
و .3 ...جذب حداکثر انرژی از باد با حداقل ساختن اثر رد توربین و. ...
اثر رد توربین در واقع بته تغییتر میتزان انترژی جتذبشتده توستط
توربین از باد در اثر تغییر در آرایش توربینها برمیگردد بتهطتوری کته
وقتی باد به یک توربین برخورد میکند ،سرع؛ باد در پش؛ آن تتوربین
کاهش یافته و فلوی پش؛ توربین حای؛ چرخشی به خود میگیرد .اگتر
توربینهای دیگری در همان جه؛ فلوی باد قرار گیرند ،سرع؛ بتاد در
محل این توربینها کاهش مییابد و باعث کاهش توان استخراجشتده از
توربین میشود به این پدیده ،رد توربین میگویند .گستترش رد تتوربین
میتواند اثر منری روی توربینهای همسایه بگذارد و توان خروجی آنها
را تح؛ت ثیر قرار دهد .شکل ( 2مرهوم اثر رد توربین را نشان میدهتد.
شکل مزبور در واقع اثر رد توربینهای  T1و  T2را بر تتوریبن  T3نشتان

قید بودجه مانع از سرمایهگذاری روی واحتدهای بتادی طتی بعضتی از
سالهای برنامهریزی گتردد حتال آنکته بتا متغیتر فترض کتردن تعتداد
توربینها در هر مزرعه ،میزان سرمایهگذاری روی مزارع بتادی بتهنتوعی
انعطافپذیرتر و بهینهتر خواهد بود مادامی که توان توییتدی واحتدهای
بادی نیز مقادیر واقعیتری را به خود میگیرند .این امر بتهخرتو

در

اجرای سیاس؛ تعهد در سهم ،زمانی که شرک؛ توییدی موظف به تویید
درصد مشخری ایکتریسیتۀ سبز (توان توییدی با استراده از منابع انترژی
تجدیدپذیر اس؛ ،میتواند امکان برنامهریزی بهینهتر را فراهم کند.
متناسب با وضعی؛ جغرافیایی ،توربینها در یک مزرعه ،در فواصتل
مشخص و در یک آرایش متقارن نرب میشوند بهگونهای که با توجته
به شرایط غایب منطقه از حیث جه؛ وزش باد ،حتیاالمکتان در بیشتتر
مواقع قادر به جذب بیشترین توان از باد باشند .در مقایۀ حاضر ،تغییر در
تعداد توربینها و میزان تویید آنها مت ثر از اثر رد توربین ،صترفنظتر از
حاالت مختلف آرایتش تتوربینهتا ،نتاهمواری منطقته ،و نیتز تغییترات
سرع؛ باد ،در برنامهریزی یحاظ میگردد .عالوه بر این ،سرع؛ بتاد در

تعیین استراتژیهای بهینۀ سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متأثر از31 ...
یک مقدار متوسط طی هریک از سالهای توسعه در نظر گرفته میشود.

مجموعهتوربینهایی که در هر مرحله از برنامهریتزی بته ترکیتب توییتد

در مراجع مختلف ،تاکنون مدلهای مختلری برای فرمویهکردن اثر رد

اضافه میشوند ،میتزان تتوان توییتدی مزرعتۀ بتادی حاصتل مطتابق بتا

توربین ارائه شده اس؛ از آن جملته متیتتوان بته متدل ،]18[ Jensen

توضیحات ذیل ،قابل محاسبه خواهد بود مادامی که بترای هتر تتوربین

 ،]19[ Ainslieو مدل  ]24[ Larsenاشتاره کترد .بتهعنتوان یتک متدل

فقط اثر رد توربین باالدستی همراستا یحاظ شده و از اثر رد توربینهتای

تحلیلی ساده ،از مدل  Jensenدر مقاالت بهکرات استراده شده اس؛ .در

دیگر صرفنظر شود.
2
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U0

RW

اس؛ .برای درک بهتر مدل مزبور ،شکل ( 3را در نظر بگیرید.

RW

مقایۀ حاضر نیز از این مدل برای شبیهسازی اثر رد توربین استتراده شتده
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W1 : Wake width at x=0
W2 : Wake width at x=X
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شکل ( :)4مدلسازی اثر رد توربین در یک آرایش منظم

شکل ( :)۹اثر رد توربین طب مدل ]۷1[ Jensen

بر اسا

شتکل ( ، 3سترع؛ کتاهشیافتته در فاصتلۀ  xاز پشت؛

توربین با استراده از رابطتۀ ( 1محاستبه متیشتود .در ایتن رابطتهU 0 ،

سرع؛ اوییه x ،فاصلۀ بین دو توربین  ،شعاع رتور توربین باالدست؛،
 C tضریب گشتاور و  kضریب کاهش رد توربین اس؛ کته مشتخص
میکند بهازای هر متتر فاصتله از تتوربین باالدست؛ ،عترض رد 1چقتدر
افزایش مییابد.
2
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   kx  

پرواضح اس؛ که هرچه فاصلۀ توربین پاییندست؛ ( T2از تتوربین





باالدس؛ ( T2بیشتر باشتد ،عترض رد و بتهتبتع اثتر رد تتوربین کمتتر
میشود زیرا باد فرص؛ بیشتری برای بازگش؛ به سترع؛ اوییته دارد و

اگر  Qiبرابر با تعداد توربینهای منتخب در بتازۀ برنامتهریتزی iام،
 RWحداکثر تعداد ردیفهایی که با فاصلۀ  Xاز یکدیگر ،توربینها در
امتداد آنها نرب میشوند NT ،حداکثر تعداد توربینهای قابل نرتب
در هر ردیف ni , wind  NT .RW ،حتداکثر تعتداد تتوربینهتای قابتل
احداث در هر مرحله از برنامهریزی RW j ،تعداد توربینهای ردیف jام،
و  U jسرع؛ متوسط باد متناظر در آن ردیف باشتد ،تتوان حاصتل از
مزرعۀ بادی در بازۀ برنامهریزی مورد نظر ،یعنی  ، PiWFطی روابط ( 3تا
( 5قابل محاسبه خواهد بود:

(3

معموال بهازای زمان مشخص ،باد در برختورد بته تتوربین پتاییندست؛،
کامال به سرع؛ اوییۀ خود بازمیگتردد .ضتریب کتاهش رد تتوربین بته
پارمترهایی مانند اغتشاش محیط و پایداری جو بستگی دارد و بهصورت
زیر محاسبه میشود [:]18
(2

) k  0.01/ ln(h / z0
بهطوری که  hارتراع توربین و  z0ضخام؛ سطح است؛ .ضتریب k

Wake Effect

(0

 NT if res (Qi / RW )  0, j  1, 2,..., RW

 NT if res (Qi / RW )  0, j  1, 2,..., m
RW j  
m  (Qi  (res(Qi / RW ))) / RW


res (Qi / RW ), j  m  1
Pj   C p . . AU
. 3j
RW j

m 1

(5

PiWF   Pj

که ) res(.تابع مربوب به بازگردانی باقیماندۀ یک تقسیم C p ،ضریب
کارایی توربین  ،چگایی هوا برحسب ( ، kg/m3و  Aسطح مقطتع

معموال بترای متزارع بتادی واقتع در خشتکی ،4/475 2و بترای متزارع

در معرض باد برحسب مترمربع اس؛.

نربشده در دریا 3برابر با  4/40در نظتر گرفتته متیشتود [ .]21بتدین

 .4مدلسازی مسئلۀ برنامهریزی توسعۀ تولید

ترتیب ،مطابق بتا شتکل ( ، 0بتا در نظتر گترفتن آرایشتی متنظم بترای

j

در این بخش ،عالوه بر ارائۀ مدیی جامع و مناستب بترای برنامتهریتزی
توسعۀ تویید ترکیبشده با مشارک؛ منابع انترژی تجدیدپتذیر در قایتب

1. Wake Width
2. On-shore Wind
3. Off-shore Wind

سیاس؛های انرژی ،مؤیرههای مورد نیاز برای ارزیابی اثتر سیاست؛هتای

 31نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
درنظرگرفتهشده بر خسارتهای زیس؛محیطی نیز مدلسازی میشتوند.

شاخصها در این روابط عبارتاند از r :نرخ بهره i ،شتاخص دورۀ

برنامهریزی از دید یک شرک؛ توییدی که با داشتن امکان سرمایهگتذاری

برنامهریزی (سال  Πim ،قیم؛ هر مگاوات ساع؛ انرژی در بازار متناظر

روی فناوریهای مختلف توییدی ،بهدنبال حتداکثر ستود ممکتن است؛،

با سال ، €/MWh( i

 کل انرژی توییدشده بهترتیب توسط

انجام میپذیرد .بهمنظور مقایسۀ طرحهای سرمایهگذاری مختلف در سال

واحدهای موجود و جدید اضافهشده ( t ، MWhشاخص مربوب به نوع

ex
t

و

new
t

پایته ،بتتا توجته بتته کتتل بودجتۀ در دستتتر  ،از روش ارزش فعلتتی در

فناوری i ,t ،هزینۀ تویید هر واحد انرژی ( ΠtFIT ، €/MWhحق بیمۀ

محاسبۀ درآمدها و هزینهها استراده میشود اطالعات کامل دربتارۀ ایتن

پرداخ؛شده بته هتر واحتد ایکتریستیتۀ ستبز توییتدی توستط فنتاوری

روش در مرجع [ ]22موجود اس؛ .ظرفی؛ بهینتۀ هریتک از واحتدهای

تجدیدپذیر نتوع  ΠiTGC ، €/MWh( tقیمت؛ هتر عتدد گتواهی ستبز

جدید اضافهشده در طول هر مرحله از برنامهریزی ،تعتداد و ستال ورود

(  i ، €/MWhدرصد تعهد متناظر در سال  iمربوب به سیاست؛ تعهتد

آنها به ترکیب تویید ،از جمله متغیرهای مسئلۀ بهینهسازی هستند که در

در سهم  i , t ،هزینۀ سرمایهگذاری مربوب به فنتاوری نتوع  tدر ستال i

کنار متغیرهای مربوب به سیاس؛هتای انترژی ،منجتر بته تبتدیل مستئلۀ

( Ct ، M€/MWظرفیتتت؛ واحتتتد نتتتوع  ، MW( tو  ni , tتعتتتداد

بهینهسازی مورد نظر به یک مسئلۀ برنامهریزی غیرخطی آمیخته با اعتداد

واحدهای نوع  tکه در سال  iبه ترکیب تویید اضافه متیشتوند Z iex .و

صحیح میگردد .در ادامه ،هریک از بخشهای متدل ارائتهشتده تشتریح

 Zinewنیز بهترتیب مجموعه واحدهای موجود در حتال بهترهبترداری و

میشود.

مجموعه واحدهای جدیدی را که از ابتدای سال  iمورد بهرهبرداری قرار

 .۷.4تابع هدف

میگیرند نشان متیدهنتد ضتمن آنکته مجمتوع واحتدهای متعتارف و

تابع هدف مسئله در هر سال از برنامهریزی مشتمل بر سته مؤیرته U1Gi

تجدیدپذیر (اعم از جدیتد و موجتود نیتز در هتر ستال برنامتهریتزی،

( ، M€سود حاصل از فروش انرژی توییدی توسط مجمتوع واحتدهای

بهترتیب با نمادهای  Zicon, exو  Ziren ,exمشخص شدهاند.

موجود و جدید ، M€( U 2G ،سود (یا هزینه حاصل از سیاست؛هتای

 .۱.4لیود

i

انرژی و  ، M€( U 3Gهزینۀ سرمایهگذاری اوییه مربتوب بته واحتدهای

در این بخش ،بهمنظور شبیهسازی هرچه عملیتر استراتژیهای توسعۀ

جدید اس؛ .بدین ترتیب تابع هدف ،کل سود حاصل از تویید انرژی در

سرمایه گذاری در بخش تویید ،قیود متعددی در نظر گرفته میشوند که

i

سایر سالهای برنامهریزی در طول یک افق  N Yسایه را در بر میگیترد.

در ادامه به نحوۀ مدلسازی آنها پرداخته میشود.

بودجۀ سرمایهگذاریشده در هر دوره ،بهمیزان عرضتۀ انترژی در بتازار،

 .۷.۱.4لید تعادل انرژی

متوسط قیم؛ انرژی ،نوع سیاس؛ اعمالشده و همچنین ،نوع فناوریهای
منتخب در دستر

برای توستعه ،بستتگی دارد .کتل درآمتد حاصتل از

فروش انرژی ،از مجموع درآمدهای بهدس؛آمده از فتروش کتل انترژی
توییدی ترکیب تویید (اعم از تجدیدپتذیر و غیرتجدیدپتذیر در قیمت؛
بازار ،و درآمد ناشیشده از سیاس؛های انرژی اس؛ .تراضل مجموع این
دو مؤیره از درآمد شرک؛ توییدی با کل هزینههای سرمایهگذاری مربوب
به واحدهای جدید اضافهشده به ترکیب تویید ،و هزینههای تویید انرژی،
کل سود خایص حاصل از برنامهریزی توسعه را به دس؛ میدهتد .تتابع
هدف درنظرگرفتهشده همراه با هریک از مؤیرههای مذکور ،بهترتیب طی

(6
(7
(8
(9

 i ,t ) tnew

Y



N

Max :  (1  r )1i U1Gi  U 2Gi  U 3Gi

 (Π

m
i

 i ,t ) tex 

t Zinew

 tex . ΠiTGC .  i

سالهای برنامهریزی ،نشان دهندۀ تعادل بتین انترژی فروختتهشتده در
بازار ، EiT ،و کل انرژی توییدی توسط مجموعه واحتدهای موجتود و
جدید اس؛ .به بیان دیگر ،میزان انرژی که شرک؛ توییتدی در ستال i
ترمیم به عرضۀ آن دارد ،باید با کتل تتوان توییتدی توستط مجمتوع
واحدهای موجود و واحدهای جدید اضافهشده برابر باشد.
(14

 tnew



t Zinew



ex
t



EiT 

t Ziex

 .۱.۱.4لید بودجه
این قید حداکثر بودجۀ سرمایهگذاریشده توسط شرک؛ توییدی مورد

روابط ( 6تا ( 9در ذیل آورده شدهاند.



این قید که بهصتورت رابطتۀ ( 14ارائته شتده ،متنتاظر بتا هریتک از



tZicon , ex

i 1

 (Π

m
i

t Ziex

 tex . ΠtFIT 



tZiren , ex

i , t . Ct . ni , t



tZinew

U1Gi 

نظر در طول افق برنامهریزی را محدود میکند .بته عبتارت دیگتر ،بتا
استراده از روش ارزش فعلی ،مجموع سرمایهگذاریهای انجامشده در
طول هریک از سالهای برنامهریزی با کل بودجۀ موجتود تتا آن ستال

U 2Gi 

مقایسه میشود و انتختاب واحتدهای جدیتد متناستب بتا آن بودجته

U 3Gi 

صورت میگیرد .این قید بهصورت رابطۀ ( 11در نظر گرفته میشتود
[:]9

تعیین استراتژیهای بهینۀ سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متأثر از31 ...
(11

bud
( i , t  Ct  ni , t )  In tot

Ny

)   (1  r

1 i

i t Zinew

سیاس؛ تعهد در سهم ،یک قیتد نامستاوی بتهصتورت ( 10در متدل
برنامهریزی یحاظ میشود .طبق رابطۀ مزبور ،کل انرژی توییدی توسط

 In budکل بودجۀ موجود در سال پایه (سال مبنا یا سال قبتل
که در آن
tot

سایر واحدهای تجدیدپذیر در هر سال ،باید بتزرگتتر یتا مستاوی بتا

از شروع برنامهریزی اس؛.

درصدی از کل انرژی توییدی توسط واحتدهای متعتارف در آن ستال

 .۹.۱.4لید محدودیت تولید توان

باشد.

عمال واحدهای متعارف در حین در مدار بودن ،نمیتوانند میزان تویید

(10

خود را از یک سطح مجاز پایینتر بیاورند .به بیان دیگر ،نیروگتاههتای

 .۶.۱.4لید نرخ ترکیب سوخت

حرارتی ،ضمن راهاندازی و ورود به مدار ،همتواره دارای یتک ستطح
تویید حداقل نیز میباشند که دستیابی یا در مدار ماندن واحد مربوطته
بهازای خروجی کمتر از آن ،امکانپذیر نیس؛ .حداکثر توان توییدی یا
همان ظرفی؛ تویید هر واحد نیز دارای یک حد مشخص اس؛ که بته
مشخرات فیزیکی واحد مربوب میشود .این قیتد بته صتورت رابطتۀ
( 12فرمولبندی میشود که در آن  Pi ,tنترخ توییتد تتوان اکتیتو هتر
واحد توییدی نوع  tدر سال  iبا حد باال و پایین  Pt maxو  Pt minاس؛.
Pt min  Pi ,t  Pt max

(12

ex
t





  i .
ex
t

t Zicon , ex



t Ziren , ex

در مسئلۀ برنامهریزی توسعۀ تویید ،با توجه بهمیزان دسترسی به منتابع،
انواع متنوعی از واحتدهای متعتارف و تجدیدپتذیر ،ممکتن است؛ در
برنامهریزی در نظر گرفته شوند .از این حیث ،یک طترح بهینته بترای
توسعه ،طرحی اس؛ که ترکیب مناسبی از ستایر منتابع در دستتر

را

شامل شود بهگونهای که بهازای کمترین هزینته ،ستایر دورههتای بتار
شامل پایه ،متوسط و حداکثر ،بهطور مطمئن ت مین گردند .بدین منظور
الزم اس؛ مجموع ظرفی؛ واحدهای مناسب برای ت مین بتار حتداکثر
(بار پیک  ،از درصد مشخری از مجموع ظرفی؛ مربوب به واحتدهای

 .4.۱.4لید محدودیت احداث

مناسب برای ت مین بار پایه بیشتر باشد .عالوه بر ایتن ،امنیت؛ انترژی،

ممکن اس؛ برخی دالیل فنی ،اقترادی و اجرایتی ماننتد حتداقل طتول

تنوع هرچه بیشتر سبد انرژی و بهتبع ترکیب تویید را ایجاب میکند .با

دورۀ زمانی الزم برای ستاخ؛ هریتک از انتواع واحتدهای توییتدی ،در

توجه به این توضیحات ،قید نرخ ترکیتب ستوخ؛ بتهصتورت رابطتۀ

عمل حتداکثر تعتداد واحتدهایی را کته متیتواننتد در طتول یتک دورۀ

( 15در مدل برنامهریزی توسعۀ توییتد در نظتر گرفتته متیشتود کته

مشخص به بهرهبرداری برسند ،محدود کند .از این حیث با توجه به نوع

واحدهای جدید و موجود باید آن را برآورده سازند.

فناوریهای موجود و همچنین ظرفی؛ تویید آنها ،یتک حتد مشتخص
برای تعتداد واحتدهای کته متیتواننتد در هتر مرحلته انتختاب شتوند،
بهصورت رابطۀ ( 13در نظر گرفته میشود [:]23
NY

(13

0  ni , t  nt , 0   ni , t  Wt
i

که  ntحداکثر تعداد واحدهای مجاز از نوع  tاس؛ که میتواند در طول
هر مرحله از برنامهریزی انتخاب شود .در خرو

تتوربینهتای بتادی،

این قید روی حداکثر تعداد توربینها ،مطابق بتا آنچته در انتهتای بختش
سوم به آن اشاره شد ،تعریف میشود .همچنتین در پایتان افتق توستعه،
تعداد کل واحدهای انتخابشده از هر فناوری نیز باید کوچکتر یا برابر
با حداکثر تعداد واحدهای درنظرگرفتهشده در ابتدای برنامهریزی ،یعنتی
 ، Wtباشد.

(15
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Ct 

i,t

کتته  ζنتترخ ترکیتتب ستتوخ؛ و

i

tZiex , peak

ex , peak
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 Zو

ex ,base
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  n

i,t

i

tZiex ,base

 Zنیتتز مجموعتته

واحدهای موجود در سال  iرا که بهترتیب برای ت مین بتار حتداکثر و
پایه مناسباند ،نشان میدهد.

 .۱.۱.4لید محدودیت انتشار آالیندههای گازی
تویید انترژی بترق بتا استتراده از ستوخ؛هتای فستیلی ،باعتث ورود
آالیندههای مختلری چون  NOx ،So2و بهویژه  ،CO2که بعتد از بختار
آب بیشترین درصد گازهای گلخانهای را به خود اخترا

میدهد ،به

جو میگردد .ازاینرو بهمنظور دستتیابی بته برنامتهریتزی متؤثر بترای
توسعۀ تویید از دیدگاه اجتماعی و زیس؛محیطی ،میتزان آالینتدههتای
ناشی از بخش تویید باید در فرایند برنامهریزی در نظر گرفته شوند .یذا

 .۵.۱.4لید تعهد در سیاست تعهد در سهم

شرک؛های توییدی موظفاند میزان انتشار آالیندههای خود را در طول

متناظر با مؤیرۀ دوم رابطتۀ ( 8کته ستود شترک؛ توییتدی حاصتل از

هریک از دورههای برنامه ریزی کمتر از یک حد مشخص ،طبق رابطتۀ

فروش گواهیهای سبز دریاف؛شده در سال مربوب را نشان متیدهتد،

( 18حرظ کنند .در مقاالت مختلف میزان انتشار واحدهای مبتنتی بتر

الزم اس؛ شرک؛ توییدی هرسایه درصد مشخری ایکتریستۀ سبز نیتز

سوخ؛های فسیلی با استراده از توابع چندجملهای یا نمایی یا ترکیبتی

در ترکیب تویید خود داشته باشتد .بنتابراین بترای اطمینتان از اجترای

از هر دو ،برحسب میزان توان توییدی بیان شده اس؛ .در مقایۀ حاضر،

 02نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
به منظور محاسبۀ مجموع انتشار هریک از انتواع واحتدهای مبتنتی بتر
سوخ؛های فسیلی ،متناسب با میزان توان توییدی مربوب در هر سال،
از مدل چندجملهای-نمتایی انتشتار بته صتورت رابطتۀ ( 16استتراده
میشود [ .]20بدین ترتیب ،کل انتشار ترکیب تویید نیتز بتا استتراده از
رابطۀ ( 17محاسبه میشود:

i , t     t  t  Pi , t   t  Pi ,2t   t  Pi ,2t
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 i ,t
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i  EM i
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 .۵شبیهسازی و ارائه نتایج
در این بخش ،ابتدا نتایج حاصل از حل مدل ارائهشده در طول یک افق
 24سایه ( 2416تا  ، 2436طی چهار سناریوی مختلف ارائه میشتود.
جدول ( 1جزئیات درنظرگرفتهشده در هر سناریو را نشتان متیدهتد.
همان گونه که از جدول مزبور برمیآید ،بهمنظور ایجاد امکان مقایسته،
در سناریوی اول ( ، S1برنامهریزی توسعه بتدون در نظتر گترفتن اثتر
سیاس؛های انرژی و نیز اثر رد توربین انجام میشود .در سناریوی دوم
( ، S2بهمنظور ارزیابی اثر سیاس؛ حق تعرفه بر مؤیرههای چون میزان
نروذ واحدهای تجدیدپذیر در ترکیب تویید (واحتدهای بتادی  ،رفتاه
سترمایهگتتذار (ستتود شتترک؛ توییتتدی و خستتارات زیستت؛محیطتتی،

که در آن t ،  t ،  t ،  t ،و  tضرایب انتشار متناظر با هریتک از

برنامهریزی تنها با در نظر گرفتن اثر این سیاس؛ انجام میشود .بهطور

فناوریهای مبتنی بر سوخ؛ فسیلی ، EM i ،سقف انتشار مجاز ترکیتب

مشابه ،سناریوی سوم برنامهریزی ( S3نیز ،تنها با در نظر داشتتن اثتر

تویید در سال  ،iو
اسا

t

 ،پارامتر ساعات استتراده در ستال است؛ کته بتر

اطالعات مربوب به حداقل ساعات کارکرد مطمئن هریک از انواع

واحدها در طی سالهای گذشته تخمتین زده متیشتود [.]10

tot
i

 نیتز

سیاس؛ تعهد در سهم انجام میشود.
جدول ( :)۷سناریوهای برنامهریزی توسعۀ تولید
سناریو

میزان کل آالیندههای انتشاریافته را نشان میدهد.

S4

S3

S2

S1

سیاس؛ حق تعرفه

-

-

√

-

استتتراتژیهتتای توستتعه و ستتود شتترک؛ توییتتدی تحتت؛ هریتتک از

سیاس؛ تعهد در سهم

√

√

-

-

سیاس؛های در نظر گرفتهشده ،میزان انتشار ترکیب تویید نیتز مشتخص

اثر رد توربین در مزارع بادی

√

-

-

-

خواهد شد .با استراده از این اطالعات میتوان خسارات زیس؛محیطتی

در تمام سناریوهای  S1-S3ظرفی؛ واحدهای بادی ثاب؛ در نظتر

را بهازای اجرای هریک از سیاس؛ها تعیین کرد .در ادامۀ این بختش بته

گرفته شده و از متغیر بتودن تعتداد تتوربینهتا و نیتز اثتر رد تتوربین

نحوۀ محاسبۀ خسارات زیس؛محیطی پرداخته خواهد شد.

صرفنظر میشود .با توجه به مکانیزم سیاس؛ تعهد در سهم با قابلی؛

بتتا حتتل متتدل ارائتتهشتتده طتتی روابتتط ( 6تتتا ( ، 18عتتالوه بتتر

دادوستد ،در سناریوی چهارم ( ، S4اثر این سیاس؛ با یحاظ کردن اثر

 .۹.4خسارتهای زیستمحیطی
در این بخش ،برای تخمتین خستاراتی کته بختش توییتد بتا واردکتردن
آالیندههای گازی ،بهخرو

 ،CO2به جو باعث متیشتود از شتاخص

هزینۀ اجتماعی کربن استراده میشود .این شاخص طبق تعریف ارائهشده
توسط سازمان حراظ؛ زیس؛ آمریکا عبارت اس؛ از :هزینتۀ معتادل بتا
خسارتهایی که هر تن انتشتار  CO2بته محتیطزیست؛ و جامعته وارد
میکند [ .]25در واقع میتوان گر؛ هزینۀ اجتماعی کربن ،هزینهای اس؛
که اثرات سوء بهبارآمده از انتشار بخش تویید بر محروالت کشتاورزی،
اکوسیستم ،مواد ،سالم؛ انسانها و ...را در بر میگیرد .بدین ترتیتب ،بتا
توجه به کل انتشار ترکیب تویید (تن بتر ستال در طتول هتر مرحلته از
برنامهریزی ،هزینۀ معادل با خسارتهای وارده ، M€( EDi ،با استتراده
از رابطۀ زیر محاسبه میشود:
(19

EDi  itot .iscc

که در آن   isccهزینۀ اجتماعی کربن ( €/tonدر سال  iمیباشد.

رد توربین و در نتیجه متغیر فرض کردن تعداد توربینهای واحتدهای
بادی اجرا می شود .پرواضح اس؛ انعطاف در ظرفی؛ مزارع بادی منتج
از متغیر در نظر گرفتن تعداد توربینها در هر مرحلته ،در کنتار یحتاظ
نمودن اثر رد توربین ،میتواند باعث سرمایهگذاری بهینهتری از ستوی
شرک؛ توییدی گردد مادامی که شترک؛ توییتدی موظتف بته توییتد
درصد مشخری ایکتریسیتۀ سبز در هر سال از افق توسعه اس؛.
در راستای اجرای سناریو های تعریفشده ،با توجه به تابع هتدف
مسئله ،روابط ( 9تا ( ، 6میتوان دید که مدل ارائهشده از قابلی؛ الزم
برای حذف اثر هریک از سیاس؛ها از برنامهریتزی توستعه برختوردار
اس؛ این امر بهراحتی با برابر صرر قراردادن پارامترهای متناظر ΠtFIT

و  ΠiTGCدر تابع هدف صورت میپذیرد .پا از ارائۀ نتایج حاصتل از
برنامتتهریتتزی توستتعه ،بتتهازای هریتتک از چهتتار استتتراتژی توستتعۀ
بهدس؛آمده ،مؤیرۀ خسارتهتای زیست؛محیطتی در طتول کتل افتق
توسعه ،با استراده از شاخص هزینۀ اجتماعی محاسبه میشتود ضتمن

تعیین استراتژیهای بهینۀ سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متأثر از03 ...
آنکه مؤیره سود شرک؛ توییدی مت ثر از هریک از سیاس؛هتا و میتزان

بازههای مرتبط اس؛ .مطابق با نتایج نشان دادهشده در جتدول مزبتور،

ترویج واحدهای تجدیدپذیر خود بهطور مستقیم از برنامهریزی توسعه

طی سناریوی  ،S1دو واحد 644 MWزغایی ،پتنج واحتد 044 MW

حاصل میشود .در نهای؛ ،با در نظر گرفتن مجموع مؤیرتههتای فتوق

سیکلترکیبتی ،یتک واحتد  1244 MWهستتهای از میتان واحتدهای

طی هر سناریو ،از میان سیاس؛های مورد بررسی ،سیاس؛ کارآمدتر از

متعتتارف ،و تنهتتا دو واحتتد  14 MWبیوگتتاز ،از میتتان واحتتدهای

دیدگاه اقترادی ت زیس؛محیطی معرفی میشود.

تجدیدپذیر منتخب ،به ترکیب تویید پایه اضافه میشوند.

بهمنظور انجام محاسبات با استراده از روش ارزش فعلی ،نرخ بهره

جدول ( :)۱نتایج برنامهریزی توسعۀ تولید طی سناریوهای  S1تا S4

برابر با  %5در نظر گرفته میشود .کل بودجۀ موجود در سال مبنتا نیتز

سناریو

On-shore
Wind
Geo
Thermal
Thermal
Solar

2417

4

4

4

4

4

4

4

1

4

2419

4

4

4

4

4

4

1

4

4

2421

1

4

4

4

4

4

4

1

4

2422

4

4

4

4

4

4

4

4

1

فناوری تویید مشتمل بر واحدهای زغتایی ،هستتهای ،5ستیکلترکیبتی،

2420

4

4

4

4

4

4

4

1

4

برقآبی ،بادی ،زمینگرمایی ،6زیست؛تتوده ،7بیوگتاز 8و خورشتیدی،9

2425

1

4

4

4

4

4

4

4

4

2426

4

4

4

4

4

4

4

4

1

میشوند .سایر اطالعات مورد نیاز اعم از هزینۀ سرمایهگذاری و تویید،

2416

4

1

4

1

4

2

4

1

4

2417

2

1

4

2

4

4

4

4

4

ظرفی؛ و میزان ساعات استراده در سال مربوب به هریک از واحدهای

2418

1

2

4

2

4

1

4

1

4

منتخب از [ ]10اتخاذ میشود .سایر دیگر اطالعات متورد نیتاز ماننتد

2419

4

4

4

4

4

4

1

4

4

2422

4

4

4

4

4

4

4

1

4

2420

4

4

4

4

4

4

4

4

1

2426

4

4

4

4

4

4

4

4

1

و [ ]27گردآوری میشود .بدینترتیب با پیادهسازی مدل ارائهشتده در

2416

4

4

4

4

1

4

4

1

4

2417

4

4

4

2

1

4

4

1

4

محیط نرمافزار بهینهستازی  GAMSدر قایتب یتک مستئله ،MINLP

2418

1

4

1

4

4

4

1

4

4

جدول ( 2نتایج بهدس؛آمده از برنامهریزی ،طتی ستناریوهای  S1تتا

2419

1

4

4

1

1

2

4

4

4

2421

2

4

4

1

4

4

4

4

4

2422

1

4

4

4

4

2

4

4

1

ترکیب تویید در هر سناریو بهصورت ستایهدار مشتخص شتده است؛.

2425

4

4

4

4

1

4

4

4

1

2427

1

4

4

4

4

4

4

1

4

دربارۀ واحدهای بادی نیز باید در نظتر داشت؛ کته اعتداد منتدرج در

2416

4

4

4

4

4

4

4

1

4

جتتدول ( ، 2طتتی ستتناریوهتتای  S1-S3بیتتانگر تعتتداد متتزارع بتتادی

2417

4

4

4

64

4

4

1

4

4

 144MWو در سناریو  S4نشاندهندۀ تعداد توربینهای نربشده در

2418

4

4

4

01

4

4

4

1

4

2424 ،2419

4

4

4

98

4

4

4

4

4

2421

4

4

4

58

4

4

4

1

4

2422

4

4

4

27

4

4

4

1

4

2420ت2426

4

4

4

125

4

4

4

4

4

2427

4

4

4

5

1

4

4

4

4

2428ت2435

4

4

4

227

4

4

4

4

4

زغایی ،704 MW ،2واحتدهای بتا ستوخ؛ نرت؛ ختام،701 MW 3
واحدهای برقآبی کوچتک ،304 MW 0و واحتدهای بتادی (از نتوع
نرب در خشکی با مجموع ظرفی؛  284 MWبوده که در کل قتادر
تویید سال پایته نیتز برابتر بتا  7/15 Mt/yearاست؛ .مجمتوع  9نتوع

S1

به تویید  34744 GWhانرژی میباشند .میزان انتشار متناظر با ترکیتب

بهعنوان مجموعه فناوریهای موجود برای سرمایهگذاری در نظر گرفته

S2

اطالعات مربوب به سیاس؛های انرژی ،قیم؛ انرژی در بتازار ،هزینتۀ
اجتماعی کربن ،ضریب کارایی و ظرفی؛ توربینهتای بتادی ،متوستط
سرع؛ در نظرگرفتهشده برای باد و ...نیز از مراجتع []26[ ،]16[ ،]11

S3

 ،S4بر اسا

نوع ،تعداد و سال ورود واحدهای اضافهشتده را نشتان

میدهد .در این جدول ،تعداد واحتدهای تجدیدپتذیر اضتافهشتده بته

S4

)1. Combined-Cycle Gas Turbine (CCGT
)2. Coal-Fired Units (Coal
)3. Oil-Fired Units (Oil
4. Small Hydro
5. Nuclear
6. Geo Thermal
7. Biomass
8. Biogas
9. Thermal Solar

Biogas

2416

4

4

4

4

4

4

4

1

4

واحدهای سیکلترکیبی 1با مجمتوع ظرفیت؛  ،0256 MWواحتدهای

ترکیب تویید

Coal

Nuclear
Small
Hydro
Biomass

سال ورود به

CCGT

برابر با  5444 M€قرار داده می شود .ترکیب توییتد ستال پایته شتامل

نوع فناوری توییدی

 00نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
نتایج حاصل از سناریوی اول حاکی از عدم تمایل شرک؛ توییدی

عدم وجود انعطافپتذیری در ظرفیت؛ واحتدهای تجدیدپتذیر ناشتی

برای سرمایه گذاری بیشتتر روی واحتدهای تجدیدپتذیر و در نتیجته،

میگردد یا خیر ،را میتوان در تحلیل نتایج سناریوی چهارم پیدا نمود.

ضرورت اعمال سیاس؛های انرژی در بخش تویید اس؛ بهطوری کته

اثر رد توربین و متغیر بودن ظرفی؛ مربوب به مزرعۀ بادی منتخب،

بنا به دالیلی که قبال به آنها اشاره شد ،واحدهای تجدیدپذیر از حیث

منتج از متغیر در نظر گرفتن تعداد توربینها ،بر استراتژیهتای توستعۀ

هزینۀ تمامشده بهازای هر واحد انرژی نمتیتواننتد در شترایط عتادی

شرک؛ توییدی ،طی سناریوی  S4مورد ارزیابی قرار می گیرد .در ایتن

(بدون حمای؛های تشویقی با واحدهای متعارف رقابتی داشته باشند.

سناریو ،ظرفی؛ توربین های بادی منتختب برابتر بتا  ،3 MWمتوستط

ارزیابی اثر سیاست؛ حتق تعرفته بتر ترتمیمات توستعۀ شترک؛

سرع؛ باد بهصورت ترادفی بین  6تا  8متتر بتر ثانیته ،و محتدودی؛

توییتتدی طتتی ستتناریوی  S2صتتورت متتیگیتترد .بتتا توجتته بتته نتتتایج

ساخ؛ ساالنه برابر با  65توربین در سال در نظر گرفته میشتود [.]28

بهدس؛آمده از شبیهسازی این سناریو ،بهراحتی میتوان افزایش درصد

شایان ذکر اس؛ که نوع توربین درنظرگرفتهشتده (از حیتث ظرفیت؛

نروذ منابع تجدیدپذیر را در مقایسه با سناریوی اول مشاهده کرد .طتی

مت ثر از نوع و طول افتق برنامتهریتزی است؛ متادامی کته در مستائل

سناریوی  ،S2در واقع سه واحد 14MWبرقآبتی ،پتنج واحتد بتادی

برنامه ریزی توسعۀ بلندمدت و بزرگ مقیتا  ،واحتدهای تجدیدپتذیر

 ،144 MWچهار واحد  14 MWخورشیدی و سه واحتد بیوگتاز بته

اغلب در ظرفی؛ های قابل توجه مدنظرند .محدودۀ سرع؛ انتخابی نیز

ظرفی؛ تجدیدپذیر سال پایه اضافه میشوند .هریک از انواع واحدهای

متناظر با متوسط سرع؛ باد در نواحی بادخیز جنوب شترق کشتور در

تجدیدپذیر مذکور ،بهترتیب بهمیزان  ،284 ،02/75 ،02/71 €/MWhو

نظر گرفتته شتده است؛ .در خرتو

 71/1بهازای هر واحد انرژی توییدی ،از سال شتروع بهترهبترداری تتا

توربینهای بادی نیز فرض شده اس؛ نیتروی متخرتص و تجهیتزات

پایان افق برنامهریزی حق بیمه دریاف؛ میکنند.

کافی برای نرب حداکثر این تعداد توربین طی هر دورۀ برنامتهریتزی

برنامه ریزی توسعه با در نظر گترفتن سیاست؛ تعهتد در ستهم بتا

محتدودی؛ نرتب (احتداث

موجود باشد.

قابلی؛ دادوستد ،طی سناریو  S3شبیهسازی میشود .بتا فترض اینکته

همان گونه که از نتایج ارائهشده در جدول ( 2متیتتوان مشتاهده

درصد تعهد   iبهصورت خطی از  %9در سال  2416به  %22در سال

کرد ،در نظر گرفتن تعداد توربینهای بادی بهجای تعداد متزارع بتادی

 ،2435و قیم؛ هر گواهی ستبز نیتز بتهصتورت خطتی در ایتن بتازه

بهعنوان متغیر بهینهسازی ،منجر به تغییر قابل توجه استتراتژی توستعۀ

از 88/38 €/MWhبه  62/25 €/MWhتغییر کند ،خالصۀ ترتمیمات

شرک؛ توییدی طی سناریوی مورد نظر در مقایسه با سناریوی  S3شده

توسعۀ شرک؛ توییدی در جدول ( 2آورده شده اس؛.

اس؛ بهگونه ای که در سناریوی  ،S4شرک؛ توییدی بخش کثیتری از

با توجه به نتایج حاصل مشاهده میشود که طتی ستناریوی ستوم

بودجۀ خود را به سرمایهگذاری روی واحدهای بادی با ظرفیت؛هتای

توسعه ،بیشترین تعداد واحدهای تجدیدپذیر در مقایسه با ستناریوهای

مختلف تخریص داده اس؛ .به بیانی کاملتر ،با توجه به نتایج حاصل

اول و دوم ،به ظرفی؛ تجدیدپذیر سال پایه اضتافه شتده است؛ زیترا

از  ،S4در نظر گرفتن اثر رد توربین در برنامتهریتزی توستعۀ ظرفیت؛

ماهی؛ سیاس؛ تعهد در سهم چنین ایجاب میکند که متناظر با افزایش

واحدهای تجدیدپذیر ،آن گونه که در این مقایته بته آن پرداختته شتده

ظرفی؛ واحدهای متعارف در طول افتق توستعه ،ظرفیت؛ واحتدهای

اس؛ ،در عین حال که باعث نزدیکشتدن استتراتژیهتای توستعه بته

تجدیدپذیر نیز افزایش یابد این امر به سرمایهگتذاری ستاالنۀ شترک؛

شرایط واقعی و نیز تخمین بهتر انرژی توییدی آنها میشود ،با ایجتاد

توییدی روی واحدهای تجدیدپذیر انجامیده است؛ بتهطتوری کته در

انعطافپذیری در سترمایهگتذاری روی واحتدهای بتادی ،طترحهتای

طول افق برنامهریزی ،چهار واحتد بترقآبتی ،چهتار واحتد 24 MW

توسعۀ بهینهتری را به دس؛ میدهد .گرتنی اس؛ که در جدول ( ، 2از

زیس؛تتوده ،چهتار واحتد بتادی  ،144 MWیتک واحتد 144 MW

ذکر دقیق تعداد تتوربینهتای اضتافهشتده طتی هریتک از ستالهتای

زمینگرمایی و چهار واحد بیوگاز مورد بهرهبترداری قترار متیگیرنتد.

برنامهریزی بهدییل صرربودن تعداد دیگر واحدهای اضتافهشتده در آن

شایان ذکر اس؛ که این واحدها بسته به پارامتر ساعات استراده ،مقادیر

سالها اجتناب شده اس؛ .بهمنظور ارائۀ بهتر نتایج مربتوب بته توستعۀ

متراوتی انرژی در طول سال تویید میکنند .همتان گونته کته مشتاهده

واحدهای بادی مت ثر از شبیهسازی سیاست؛ تعهتد در ستهم و اثتر رد

میشود ،طی اجرای سیاست؛ تعهتد در ستهم در برنامتهریتزی ،طیتف

توربین ،تعداد توربینها منتخب و میتزان توییتد آنهتا طتی هریتک از

متنوعی از واحدهای تجدیدپذیر ،به ترکیتب توییتد ستال پایته اضتافه

سالهای برنامهریزی در شکل ( 5نشان داده شده اس؛.

شده اند .پاسخ به این سؤال که آیا چنین تنتوعی در ترکیتب توییتد ،از

تعیین استراتژیهای بهینۀ سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متأثر از01 ...
65
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دریاف؛ که علیرغم عدم افتزایش توییتد انترژی بتا استتراده از واحتدهای
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ترویج منابع انرژی تجدیدپذیر ،در مقایسه با سیاس؛ حق تعرفه است؛ .امتا
از چنین مقایسهای در سناریوی  S3میتوان دریافت؛ کته شترک؛ توییتدی
بهنوعی با سرمایهگذاری روی واحدهای تجدیدپتذیر بتا ظرفیتتی بتیش از

40

آنچه برای عمل به تعهد به آن نیاز داشته اس؛ ،از فروش مازاد گواهیهتای

20

سبز کسب درآمد کرده اس؛ .اینکه طی کتدام استتراتژی توستعه ،شترک؛

0

توییدی بیشترین سود را داشتته ،در گترو مقایستۀ ارزش فعلتی کتل ستود

)Planning intervals (year

شکل ( :)۵میزان تولید مزارع بادی منتخب با تعداد توربینهای متناظر

رفتار تویید انرژی هریک از انواع واحتدهای متعتارف و تجدیدپتذیر،
اعم از واحدهای جدید و موجود ،در طول افق برنامتهریتزی بتهترتیتب در
شکلهای ( 6و ( 7نشان داده شده اس؛ .همتان طتور کته در شتکل (6
مشاهده میشود ،در میان واحتدهای متعتارف ،بیشتترین ستهم در انترژی
توییدی مربوب به واحدهای سیکلترکیبی اس؛ .محدودی؛ انتشتار بختش
تویید میتواند دییلی برای توجیه این امر باشد زیرا از میان سایر واحتدهای
متعارف درنظرگرفتهشده ،بیشترین میزان آالیندگی بهازای هر واحتد انترژی
مربوب به واحدهای زغایی ،و کمترین میزان انتشتار مربتوب بته واحتدهای
سیکل ترکیبی با سوخ؛ گاز اس؛ .شتایان ذکتر است؛ کته واحتدهای بتا
سوخ؛ نر؛ خام جزء واحدهای منتخب نبوده و توییتد آنهتا از ترکیتب
تویید سال پایه تا انتهای افق برنامهریزی ثاب؛ در نظر گرفته شتده است؛ .از
طرفی ،طی تمامی سناریوها تنها روی یک واحد هستتهای سترمایهگتذاری
شده که بتهرغتم عتاری بتودن آنهتا از آالینتدههتای جتوی ،هزینتههتای
سرمایهگذاری هنگر؛ میتواند دییل عدم سرمایهگذاری بیشتتر روی آنهتا
بوده باشد.
مؤثر بودن سایر سیاس؛های انرژی بر افتزایش نترخ نرتوذ واحتدهای
تجدیدپذیر نیز در ترکیب تویید سال پایه نیز در شتکل ( 7قابتل مشتاهده
اس؛ بتهطتوری کته متوستط انترژی توییتدی ستاالنه توستط واحتدهای
تجدیدپذیر ،تقریبتا از  1844 GWhدر ستناریوی اول ،بته  2784 GWhو
 ، 3944بهترتیب طی سناریوهای دوم و سوم برنامهریزی افزایش متییابتد.

حاصل از سناریوهای مختلف برنامهریزی اس؛ .بدین منظور ،ارزش فعلتی
مربوب به کل سود شرک؛ توییدی طی سناریوهای اجراشده در جدول (3
آورده شتتده استت؛ .در ایتتن جتتدول همچنتتین ،ارزش فعلتتی خستتارات
زیس؛محیطی برآورد شده با استراده از شاخص هزینۀ اجتماعی کربن طتی
هر سناریو ،نیز ارائه شده اس؛.
با توجه به جدول ( ، 3از مقایسۀ ستایر ستناریوهای بتا ستناریوی
اول ،میتتوان بته متؤثر بتودن سیاست؛هتای تشتویقی در حمایت؛ از
توییدکننده در راستای ترویج منابع انرژی تجدیدپذیر ،به طرق متراوت
اشاره کرد بهطوری که سود شرک؛ توییدی ،تح؛ سیاس؛ حق تعرفه،
بیشترین مقدار را در مقایسه با دیگر سناریوهای شبیهستازیشتده دارد.
دییل این امر را بهخوبی میتوان در مکانیزم سیاس؛ حق تعرفه جس؛
زیرا این سیاس؛ حمای؛ بیقیدوشرب و تضتمینی از سترمایهگتذار در
سرمایهگذاری روی واحدهای تجدیدپذیر را به دنبال دارد.
از مقایسۀ سناریوهای سوم و چهارم با سناریوی دوم ،میتتوان دیتد
که تح؛ اجرای سیاس؛ تعهتد در ستهم ،ستود کمتتری عایتد شترک؛
توییدی میشود .در این راستا ،نکتۀ قابل توجه دیگر مربتوب بته مقایستۀ
سود شرک؛ توییدی تح؛ سناریوهای سوم و چهارم برنامهریزی است؛
بهگونه ای که سود شترک؛ توییتدی تحت؛ ستناریوی چهتارم بیشتتر از
سناریوی سوم بوده که این امر حاکی از اثربخشی چهارچوب پیشتنهادی
برای شبیهسازی مزارع بادی در برنامهریتزی توستعه بتر بهینتهتتر شتدن
استراتژیهای توسعه اس؛.
جدول ( :)۹مؤلفههای مطرح در دیدگاه التصادی ـ زیستمحیطی

همانند نتایج مندرج در جدول ( ، 2ت ثیر قابتل توجته شتبیهستازی اثتر رد

مقادیر ارزش فعلی

سناریو

توربین و بهدنبال آن متغیر فرض کردن تعداد توربینها ،بتر استتراتژیهتای

(M€

S1

S2

S3

S4

توسعه نیز بهخوبی از مقایسۀ رفتار تویید انرژی واحدهای تجدیدپذیر طتی

سود شرک؛

26723

34458/6

27725/0

28429/5

سناریوهای  S3و  S4قابل مشاهده اس؛ .همچنین از مقایستۀ رفتتار توییتد
انرژی واحتدهای متعتارف و تجدیدپتذیر در ستناریوی  S4نیتز متیتتوان

خسارات
زیس؛محیطی

245183/6

196879

176072

184501

 42نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
Coal

Nucle ar

CCGT

Oil

4

4

x 10

x 10

6

S2

S1

)Energy (GWh

2

2034

2032

2034

2032

)Planning intervals (year

4

x 10

S4

2
1
2030

2026

2028

2024

2018

2020

4

x 10

5

3

2016

2028

2020

2016

)Planning intervals (year
4

2022

2034

2032

2030

2026

2024

2022

2018

0

S3

)Energy (GWh

2034

2032

2020

2016

2

0

6

4

2

2034

2030

2032

2026

2028

2024

2022

2018

2020

)Energy (GWh

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2018

0

4

)Energy (GWh

4

6

0

2016

)Planning intervals (year

)Planning intervals (year

شكل ( :)6رفتار تولید انرژی واحدهای متعارف طی  S1تا S4
On-shore wind

Small hydro

Geo thermal

2030

2026

2028

2024

2022

2020

)Energy (GWh

1000

2018

S1

3000
2000

2016

Biogas

0

1500
1000
500
2034

2032

2030

4000

2000
1000
2030

2028

2020

2018

2016

S3

)Energy (GWh

3000

2026

2024

2018

0

4000
3000
2000
1000

2034

2032

2030

)Planning intervals (year

2028

2026

2022

2024

2020

2018

2016

)Energy (GWh

S4

2024

2028

2026

2022

2020

2016

0

)Planning intervals (year

)Planning intervals (year

2022

2000

)Energy (GWh

S2

Biomass

Thermal solar

0

)Planning intervals (year

شكل ( :)7رفتار تولید انرژی واحدهای تجدیدپذیر طی  S1تا S4

از مقایسۀ هزینههای مربوط به خسارتهاای زیسا محیطا ییاز

گویه که مقایسهها مشاهده م شود سیاس

تزاد در سا با تضامین

م توان به مؤثر بودن سیاس های ایرژی بر کاهش هزینههای مربوطاه

ا زایش سا،یۀ درصاد یواوو وااادهای تجدیدپادیر ما توایاد تاثثیر

پ برد .از آیجا که میزان خسارات تخمینزدهشده در تماام ااا،ت

بیشتری در کاهش یسب خسارات زیس محیط مربوط به آ،یندههای

کارآمدتر از

ایتشاریا ته از بخش تولید به دیبال داشته باشد و از این ایث بههناوان

بسیار بیشتر از سود شرک

تولیدی اس

دیدگاه اقتصادی-زیس محیط

ایتخاب سیاس

ما توایاد تنااا از مقایساه خساارات

زیس محیط صورت گیرد .در این راستا یهتناا از مقایسۀ هزینههاای
برآوردشده در جدول ( )۳بلکه از مقایسۀ یسب

میزان مشارک

منابع

ایاارژی تجدیدپاادیر در ترکیااد تولیااد در پایااان ا ااس توساازه (میاازان
الکتریسیتۀ سبز تولیدی) باه کاا ایارژی هر اهشاده توساش شارک
تولیدی ط هریک از سیاس های اس تزر ه و تزاد در ساا (یزنا
سناریو های  S2و  S3در شکاهای  6و  )7م توان باره جس  .همان

سیاست کارآمدتر در مقایسه با سیاس

اس تزر ه مزر

م شود.

 .1.5تحلیل حساسیت
در این بخش به منظور درک باتر اثر سیاسا هاای شابیهساازیشاده
اساساای

مؤلوااههااای نااون سااود شاارک

تولیاادی و خسااارات

زیس محیط به پاارامترهاای اصال ایان سیاسا هاا یزنا میازان
تشویسها در سیاس

اس تزر ه و درصد تزااد در سیاسا

تزااد در

سا مورد بررس قرار م گیرد .بدین منظور هریک از ساناریوهاای

تعیین استراتژیهای بهینۀ سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متأثر از42 ...
 S2و  S4ط ده تکرار مجددا شبیهسازی م شوید؛ مادام که مقاادیر
دریظرگر ته شده بههنوان اس تزر ه در ساناریوی  S2همایناد مقاادیر
درصد تزاد سا،یه یزن

  iدر سناریو  S4در یک رید که مقدار

آن برای تکرار اول تا ده بهترتید برابر با 0/7 0/6 0/5تا 1/4 1/۳
رب م شوید.

و  1/5در یظر گر ته شده اس

همان گویه که از شکا ( )8مشاهده م شاود طا ساناریوی S2

تغییر میزان تشویسها هل رغ آیکاه میازان ساود شارک
دستخوش تغییر قرار داده اس

تولیادی را

اثار قاباا تاوجا در کااهش میازان

ایتشار ترکید تولید و بهتبع خساارات زیسا محیطا وارده یداشاته
اس  .دلیا این امر را م توان در ماهی
مادام که در این سیاس

هیچ محدودی

سیاس

اس تزر اه جسا ؛

مستقیم بر میازان ایتشاار

ترکید تولید وارد یم شود .اگرنه این ادها دربارۀ سیاسا
سا ییز صحیح اس

تضمین بودن ا زایش درصاد یواوو وااادهای

تجدیدپدیر از یک سو و محدودی
سرمایه گداری شرک

تزااد در

شكل ( :)9حساسیت سود شرکت تولیدی و خسارات زیستمحیطی به

بودجاه از ساوی دی،ار ماایع از

تولیدی روی واادهای متزارف و لادا ا ازایش

درصد تعهد در سیاست تعهد در سهم

 .6نتیجهگیری

سا تولید از واادهای سیل و روش ایرژی در باازار توساش ایان

در این مقاله به ارزیاب اثر رایجترین سیاس هاای ایارژی از دیادگاههاای

ایان امار باه

مختلو ا نااون میاازان یوااوو واااادهای تجدیدپاادیر در ترکیااد تولیااد

کاهش یسب سود سرمایهگدار و ییز خسارات زیس محیطا وارده از

(بهخصوص وااادهای باادی) خساارات زیسا محیطا باهبارآماده از

سوی آن به جامزه همان گویه که در شکا ( )9مشاهده م شود منجر

آ،یندههای بخش تولید و ر اه سرمایهگادار در نااارنوب بریاماهریازی

خواهد شد.

توسزۀ واادهای ییروگاه پرداخته م شود .بدین منظور ابتدا باا ترکیاد

واادها از سوی شرک

تولیدی م گردد .بادیا اسا

سیاس های اس تزر ه و تزاد در سا با مدل بریامهریزی توسازۀ تولیاد
مدل جامع برای بریامهریزی همزمان توسزۀ ظر ی

واادهای متزاارف و

تجدیدپدیر ارائه م شود .در این راستا بهجای متغیار ار
واادهای بادی ظر ی -ثاب

کاردن تزاداد

با در شبیهساازی اثار رد تاوربین در مازارع

بادی تزداد توربینهای واادهای منتخد بههناوان متغیار بایناهساازی در
یظر گر ته م شود؛ مدل مزبور در قالد یاک مساللۀ غیرخطا آمیختاه باا
اهداد صحیح طا ننادین ساناریو در محایش بریاماهیویسا یار ا ازار
باینهسازی  GAMSپیادهسازی و با استواده از باینهساز  BARONاز دیاد
یک شرک

تولیدی اا م شود .سپس با توجه باه اساترات یهاای بایناۀ

توسزه اثر سیاس های مورد یظر بررس ما شاود .یتاایج باهدسا آماده
ااک از مؤثر بودن سیاس های ایرژی بر ترویج منابع ایارژی تجدیدپادیر
شكل ( :) 8حساسیت سود شرکت تولید و خسارات زیستمحیطی به
تشویقهای پرداختشده طی سیاست حق تعرفه

و ییز کاهش آ،یندههای ایتشاریا ته از بخش تولید اسا  .هاووه بار ایان
بررس ها یشان م دهد که شبیهسازی اثر رد توربین در واادهای باادی در
بریامهریزی توسزه تح
ایتظار م ر

اجرای سیاس

تزاد در ساا هماان گویاه کاه

م تواید هووه بر دستیاب به یتایج همل تر به اساترات ی

توسزۀ باینهتری ییز بینجامد؛ مادام کاه هلا رغا ا ازایش درصاد یواوو
واادهای بادی مطابس با درصد تزاد در سیاس

تزاد در سا مدلسازی

دقیستر واادهای بادی باهث ا زایش سود یاااد بریاماهریاز شاده اسا .
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کااه در

خروج بریامۀ  GAMSهووه بر مقادیر یا تهشاده بارای متغیرهاا

تزااد در ساا در مقایساه باا

شاااما اطوهااات مویادی باارای بررسا و درک ماادل و ییاز هملکاارد

اس تزر ه از ایث اثربخش بر ترویج منابع ایرژی تجدیدپادیر و

باینهساز به کار گر تهشده برای اا مدل اس  .پنجارۀ خروجا کاه در

ییز کاهش خسارات زیس محیط بهبارآمده از آ،یندههاای گاازی بخاش

زبایهای با پسوید  lst.بزد از اتما رایند باینهسازی ظااهر ما شاود در

همچنااین یا تااههااای ااصااا از مطالز اۀ اا اار مؤی اد آن اس ا
ناارنوب بریامه ریازی توسازه سیاسا
سیاس

واقع مجموهه اطوهات کاما از خطاهای ااتماال

تولید کارآمدتر اس .

پیوست :برنامهریزی غیرخطی در نرمافزار
محدودۀ وسیز از مسائا باینهسازی غیرخط

GAMS

شااما متغیرهاای هادد

صحیح یا گسسته همراه با متغیرهای پیوساتهایاد .ایان دساته از مساائا
باینهسازی در بسیاری از کاربردهای واقز ظاهر م شوید و باهصاورت
مسائا هدد صحیح آمیخته غیرخط

یاا هماان بریاماهریازی غیرخطا

آمیخته با اهداد صحیح یماایش داده ما شاوید .متغیرهاای گسساته در
بریامهریزی توسزۀ تولید م توایند برای مثاال بارای مادلساازی تزاداد
واادها منتخد برای سرمایهگداری سال ورود به ترکید تولید یا تزاداد
گواه های مبادلهشده در سیاس

تزاد در سا یا ات برای مشاخ

کردن در مدار بودن یا یبودن یک وااد (بهصورت باینری) به کاار بارده
شوید .متغیرهای پیوسته ییز م توایند برای مدلسازی ظر ی

باینۀ تولید

هر وااد در طول هریک از سالهای بریامهریازی ماورد اساتواده قارار
گیرید.
اا مسائا باینهسازی غیرخط بهصورت کوسیک (و یه ابتکااری)
مستلز بهکارگیری یک از ال،وریت های  MINLPم باشد؛ از جمله این
ال،وریت ها م تاوان باه ال،اوریت شااخه و کاران تقریاد خاارج  1و
ال،وریت تقرید خارج با کاهش قیود تساوی 2اشاره کرد.

جزئیاات خروجا

مدل مقاادیر متغیرهاا در محادودههاای تزریافشاده در قالاد قیاود
متغیرهای میاکرده به کرانهای قیود و ...را یماایش ما دهاد .ااال در
مجموهه اطوهات ظاهرشده در زبایۀ مزبور اطوهاات از خوصاۀ ااا
(روید باینهسازی) با هنوان  Solve Summaryوجود دارد؛ این خوصه
آن تحا

شاما نند بخش بوده کاه دو قسام

هنااوین SOLVER

 STATUSو  MODEL STATUSباهترتیاد باا یاک کاد ()Flag
جزئیات در مورد مدل مسلله با محوریا
مدلسازی مسلله ایتخاب شده اس

اینکاه آیاا مادل منطباس باا

یا خیر در کنار جزئیات از هملکارد

باینهساز به کار گر تهشده را ارائه م دهند .بساته باه پارامترهاای ناون
یحوۀ مدلسازی یوع مدل (میزان ایطباق یوع مدل ایتخاب با مدلساازی
مسلله) یوع باینهساز تزداد متغیرها و ییز بسته به اد زمان اجرا و تزداد
تکرارهای در یظر گر تهشده کدهای مزبور برای و ازی
و زی

بایناهسااز و

مدل بهترتید بازه اهداد صحیح  1تا  6و بازه اهداد صاحیح 1

تا  11را در بر م گیرید و هار هادد در واقاع متنااظر باا تو ایحات از
و زی های مدل و باینهساز م باشند .اال ننایچه بهصورت زیار کاد
ظاهرشاااده در جلاااوی هااار دو هباااارات  SOLVER STATUSو
 MODEL STATUSهدد  1باشد مزای آنها بهترتید هبارتاید از:
NORMAL COMPLETION

SOLVER STATUS:

1

نهساز  BARONباههناوان یکا از بایناهساازهای قدرتمناد در
بای 

ا «باینهساز با مدل مسلله سازگار بوده و جواب را در یک رایناد

کتابخایۀ  GAMSطراا شده برای اا مدلهای غیرخط مقید هماراه

کرانهای با،ی زماان اجارا و

هادی یزن بدون رسیدن به محدودی

با بریامهریزی هدد صحیح آمیخته بدون مداخلۀ کاربر در واقع مبتن بار

تکرار به دس

ال،وریت های شاخه و کران و تقرید خارج با کاهش اس  .بایناهسااز

باین ،سراسری جواب در یر ا زار باینهسازی مورد یظر اس ؛

نههای اا زیادی برای یک مسالله موجاود باشاد
مزبور زمای که گزی 
بهصورت خودکار بسته به تزداد اد مجاز تکرارها و طول باازۀ زماای
ایتخابها را برای رسیدن باه مقادار

رایند اا تما یا بخش بیشتر این
باینه محاسابه و امتحاان ما کناد .ازایانروسا

کاه روشهاای ااا

بریامهریزی غیرخط آمیخته با هدد صحیح در مقایساه باا بریاماهریازی

بریامهریزی خطا خاال

خط آمیخته یا

از اجا محاسابات بسایار

با،تر و بهتبع زمان پردازش طو،ی تر برخوردارید .در ادامه بهاختصاار
به یحوۀ بررس و ازی

جاوابهاا در خروجا یار ا ازار از ایاث

باینهبودن جوابها رسیدن متغیرها به کران قیود و ...پرداخته م شود.
1. Outer Approximation
2. Relaxation

آورده اس  ».این و ازی
OPTIMAL

1

در واقاع یکا از شاروط
MODEL STATUS:

ا «مسلله با استواده از باینهساز مورد یظر به جواب باینه هم،را شده
و جواب ااصا جواب باینۀ سراسری م باشد ».این و ازی
شرط کا

در واقاع

برای پدیرش قطز بودن مقادیر یا تهشاده بارای متغیرهاای

مسلله اس .
یظر به اینکه مدل ارائهشده در مقالۀ اا ر به و زی
در رایند باینهسازی خت شده اس

مطلوب اوق

م توان آنها را جوابهاای بایناۀ

سراسری در ضای جس وجوی مسللۀ باینهسازی قلمداد کارد .شاایان
وکر اس

که با توجه به ماهی

مساللۀ بریاماهریازی ماورد یظار یزنا

بریامهریزی توسزۀ تولید از ایث ا س بریامهریزی و لادا مطارن یباودن
طول زمان اا مسللۀ باینهسازی در یظر گر تن یک بازه طاو،ی بارای

42 ...تعیین استراتژیهای بهینۀ سرمایهگذاری در بخش تولید انرژی الکتریکی متأثر از
زمان اجرا باهصاورت کوتااه یاا

تخصی

مسائا بریامهریزی غیرخط

 بارای تزاداد تکرارهاا ما توایاد در،زمان اجرا در کناار یاک ااد باا

بازۀ زمای اا مسالله ما توایاد

تزداد تکرارهای پایین متثثر از اهمی

رای مسائا بریامهریزی غیرخط به جاواب بایناۀ سراساری ااائز،هم

.مدل و باینهساز رق زید

ترکیدهای مختلو را برای و زی

باشد؛ مادام که در این طیف از این مسائا بریاماهریازی یزنا

اهمی
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