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چکیده

برنامهریزی برای گسترش تولید ) ،)GEPمساله تعیین استراتژی بهینه برای برنامهریزی ساخت
نیروگاههای جدید با رعایت محدودیتهای فنی و اقتصادی است .در طی چند سال اخیر مسایل زیست-
محیطی نیز به دغدغههای اصلی برنامهریزان نیروگاهها اضافه شدهاست .هدف این مطالعه بررسی مدل
برنامهریزی گسترش ظرفیت تولید برق چند هدفه برای مطالعه تغییرات در تصمیمهای تولید و آلودگی
دیاکسیدکربن تحت عدم حتمیت در تقاضا و عرضه برق میباشد .عدم حتمیتهای تقاضا و ضریب ظرفیت
تولیدی برق (عدم حتمیت عرضهی برق) بهصورت یک مجموعه فازی بیان شد .مدل فازی چند هدفه
برای سیستم برنامهریزی گسترش ظرفیت تولید برق استان کرمان برای یک دورهی  21ساله به کار گرفته
شد .نتایج مطالعه نشان داد که برای پاسخ به تقاضا و تأمین همزمان اهداف اقتصادی (حداقلسازی
هزینههای تولید) و زیستمحیطی (حداقلسازی هزینههای آلودگی دیاکسیدکربن) تحت شرایط عدم
حتمیت تقاضا و ضریب ظرفیت تولید ،بایستی ظرفیت فناوریهای برق بادی ،برقآبی و سوخت زغالسنگ
به ترتیب باید بیشترین گسترش را یابد .این در حالی است که اگر تنها هدف اقتصادی در نظر گرفته شود،
برنامهریزی بهصورت افزایش ظرفیت تولید برق از انرژی زغالسنگ خواهد بود .همچنین برای تأمین هدف
زیستمحیطی ،به ترتیب بیشترین گسترش در ظرفیت فناوریهای تجدیدپذیر برق بادی ،برقآبی و
فتوولتائیک در برنامهریزی قرار دارد .تفاوت در نتایج ،اهمیت تحلیل یکپارچه و جامع برنامهریزی گسترش
ظرفیت تولید برق را نمایان میسازد .بنابراین ،تصمیمسازان میتوانند در چارچوب نگاه همه جانبه
اقتصادی و زیستمحیطی و لحاظ عدم حتمیتهای طرف تقاضا و عرضه به برنامهریزی پایدار گسترش
ظرفیت تولید برق بپردازند.

واژههای کلیدی :برنامهریزی گسترش ظرفیت تولید ،عدم حتمیت ،آلودگی دیاکسید کربن،
مدل برنامهریزی فازی چندهدفه.
طبقهبندی .Q31،Q53،D81،C61 :JEL

 1مقاله حاضر مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول در دانشگاه شهید باهنر کرمان است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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 -1مقدمه
در دهههای اخیر رشد تقاضای برق ،برنامهریزی در زمینه گسترش ظرفیت تولید برق را
ضروری ساختهاست (منسف و همکاران1322 ،2؛ اوری و همکاران .)1329 ،1هدف عمده
برنامهریزی گسترش ظرفیت تولید 0برق فراهم کردن یک سیستم بهینه ،قابلاعتماد،
مقرونبهصرفه و باکیفیت میباشد (الخاتم و همکاران1332 ،4؛ منسف و همکاران.)1322 ،
در واقع رسیدن به این هدف میبایستی از طریق تقویت خطوط در دسترس ،نیروگاههای
تولید و یافتن بهترین گزینه تصمیمگیری بر مبنای پیشبینی تقاضای برق محقق شود
(فرانکو و همکاران1324 ،2؛ لو و همکاران.)1322 ،2
امروزه ،برنامهریزی گسترش ظرفیت تولید برق در فضای رقابتی موجود بسیار پیچیده
میباشد (پیندا و همکاران1324 ،9؛ هینوجسا و والسکز .)1322 ،1پیچیدگی در
برنامهریزی گسترش ظرفیت تولید برق ناشی از سه دلیل عمده است .اول اینکه همواره
در برنامهریزی ،عدم حتمیتهایی از طرف تقاضا و عرضه وجود دارد .دوم اینکه اهداف
متفاوت میتواند منجر به تغییرات اساسی در برنامهریزی شود و دلیل سوم طول افق
برنامهریزی 7است که ممکن است نتایج متفاوت را به دنبال داشته باشد .الزم به ذکراست
توجه به عدم حتمیت برای مساله گسترش ظرفیت تولید برق از اهمیت زیادی برخوردار
است.
در دهههای اخیر ،با ادامه روند فزاینده میانگین دمای جهانی و تغییرات اقلیم ،مسائل
زیستمحیطی به ویژه گازهای گلخانهای که توسط فعالیتهای انسانی تولید میشود به
تدریج توجه همگان را به خود جلب کرده است (تونگ و همکاران1322 ،23؛ هووانگ و
همکاران .)1329 ،22بیش از یک سوم انتشار گاز دیاکسید کربن ( )CO2در جهان ،ناشی
از تولید برق میباشد .از طرفی ایران یکی از کشورهای با منابع انرژی غنی در جهان
1
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میباشد که استفاده روزافزون از سوختهای فسیلی به عنوان انرژی اولیه و کهنگی
فناورهای استفاده از انرژی منجر به ایجاد آلودگی قابل توجهی شدهاست ،بنابراین عالوه
برتوجه به مسئله عدم حتمیتها ،در نظر گرفتن شرایط زیستمحیطی نیز برای مسئله
گسترش ظرفیت تولید برق از اهمیت زیادی برخوردار است.
گزارشهای بینالمللی انرژی در سال  1329نشان میدهد که ایران با تولید  200/9میلیون
تن با سهم  2/7درصد آلودگی جهانی ،بیشترین میزان انتشار دیاکسید کربن در خاورمیانه
را دارد .بهطوریکه در سالهای  1332تا  1329انتشار دیاکسید کربن به میزان 1/9
درصد رشد داشته است (بی پی .)1321،بر اساس آمار منتشر شده وزارت نیرو متوسط
شدت انرژی 2سوختهای فسیلی برای تولید یک مگاوات ساعت برق سال  2072در کشور
 02/1میلیون  BTUاست در حالی این عدد برای استان کرمان حدود  01میلیون BTU
از سوختهای فسیلی میباشد .همچنین متوسط شدت آلودگی 1برای هر مگاوات انرژی
برق در کشور  1/0تن در حالی برای استان کرمان  0تن میباشد (گزارش تفصیلی صنعت
برق ایران .)2072 ،این شاخص وابستگی باالی صنعت برق استان کرمان را به سوختهای
فسیلی نشان میدهد .بنابراین با توجه به این شاخصها مصرف سوختهای نیروگاههای
کشور به نظر میرسد توجه به مسئله زیستمحیطی در برنامهریزی گسترش ظرفیت تولید
اهمیت باالیی دارد.
گسترش ظرفیت تولید برق از طریق سرمایهگذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر میتواند
منجر به کاهش آلودگی و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانهای شود (برد و همکاران،0
1323؛ صادقی و همکاران.)1322 ،4
در برنامهریزی گسترش ظرفیت تولید برق برخی از عدم حتمیتها وجود دارد .این عدم
حتمیتها شامل تغییرات جمعیت و در نتیجه تغییر تقاضا ،قیمت انرژی ،تأخیر ساخت و
ساز ،سیاستهای دولت برای حفاظت محیط زیست ،ظرفیت تولید ،دسترسی به دادهها،
اندازهگیری سیستماتیک ،برآورد پارامترها و دیگر عوامل میباشد (میزا و همکاران،2
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1339؛ تکنر و همکاران .)1321 ،2بنابراین ،توجه به مسئله عدم حتمیت برای مسئله
گسترش ظرفیت تولید برق از اهمیت زیادی برخوردار است.
بنابراین ،توجه به مسئله عدم حتمیتها و شرایط زیستمحیطی برای مسئله گسترش
ظرفیت تولید برق از اهمیت زیادی برخوردار است .در کل ،روشهای برنامهریزی ریاضی
تصادفی ،1برنامهریزی ریاضی فازی 0و برنامهریزی ریاضی فاصلهای برای حل مسائلی
مربوط به عدم حتمیت مورد استفاده قرار میگیرند (ژانگ و همکاران.)1337 ،4
برنامهریزی تصادفی یک مدل بهینهسازی است که در آن پارامترها دارای توزیع احتمالی
مشخص میباشند (فو و همکاران .)1329 ،2در برنامهریزی فازی تصمیمگیران با ابهام در
دانش یا اطالعات مواجه هستند .بنابراین ،پارامترهای تصادفی و محدودیتها به عنوان
مجموعههای فازی محسوب میشوند (زیمرمن .)1332 ،2برنامهریزی فاصلهای نیز فقط
حدهای باال و پایین در صورت نبودن اطالعات کافی با توجه به عدم حتمیت نشان میدهد.
امروزه ،بیشتر مطالعات از برنامهریزی خطی فازی چندهدفه برای لحاظ عدم حتمیت
استفاده میکنند  .اما با توجه به وجود اهداف متعدد و متناقض در مسئله بهینهسازی،
میتوان با تعریف توابع عضویت غیرخطی کارایی حل این مسائل را افزایش داد (رانی و
همکاران.)1322 ،9
افق برنامهریزی نیز به مانند عدم حتمیتها و اهداف برنامه در برنامهریزی گسترش ظرفیت
تولید تأثیرگذار است و منجر به پیچیدگیهای این برنامهریزی میشود .افق برنامهریزی
گسترش ظرفیت تولید ممکن است یک سال ،چند سال و یا حتی چندین دهه را در
برگیرد .افق زمانی در مطالعات جیروتیتیجارون و سینگ ،)1331( 1بارینگو و کونجو
 )1321(7و پارک و بالدیک )1322( 23مورد استفاده قرار گرفته است .مدلهای برنامهریزی
بلندمدت اطالعات بیشتری را به نسبت مدلهای کوتاهمدت در اختیار تصمیمگیران قرار
میدهد .هدف این مطالعه تعیین ظرفیت بهینه تولید برق نیروگاههای کشور با در نظر
1
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گرفتن اهداف اقتصادی و زیستمحیطی در شرایط قطعیت و مقایسه آن با شرایط کنونی
میباشد.
این مطالعه در ادامه شامل بخشهای زیر است :در بخش دوم ،مدل چند هدفه برنامهریزی
گسترش ظرفیت تولید فرموله میشود .در بخش سوم ،یک روش حل برای بهینهسازی
مدل برنامهریزی غیرخطی چندهدفه فازی 2پیشنهاد میشود .در بخش چهارم ،نتایج
برنامهریزی گسترش ظرفیت تولید برق برای یک مطالعه موردی تحلیل میشود .در پایان
نیز نتیجهگیری کلی و پیشنهادها ارائه خواهد شد.

 -2طراحی الگوی تحقیق
یک بازار برق با دو تولید کننده (نیروگاه) برق 1که از فناوریهای مختلف استفاده میکنند
را در نظر بگیرید:
جدول ( :)1تعریف پارامترها و متغیرهای تصمیم
پارامترها
ERCkt
REkt
AKkt
Dt
PCEkt
QFkt
ECkt
bk
le
Rc0k
Mkt
متغیرهای
تصمیم
COkt
CDkt
Xkt
rho

تعریف
خرید منابع انرژی (دالر آمریکا به ازای هر گیگا ژول)
هزینههای عملیاتی شامل هزینه تعمیر ،نگهداری و بهرهبرداری از فناوری تولیدی  kدر دوره
زمان ( tدالر آمریکا به ازای هر کیلو وات)
هزینههای سرمایهگذاری برای گسترش ظرفیت فناوری تولیدی نوع  kدر دوره زمان ( tدالر
آمریکا به ازای هر کیلو وات)
متغیر تقاضای کل برق در دوره ( tمگا وات ساعت)
هزینه آلودگی  CO2به ازای هر واحد تولید برق
میزان تولید برق به ازای هر واحد ظرفیت برای فناوری تولیدی نوع  kدر دوره زمان t
(درصد)
مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید برق برای فناوری تولیدی نوع  kدر دوره زمان ( tگیگا
ژول به کیلو وات ساعت)
نرخ یادگیری فناوریهای انرژی تجدیدپذیر (درصد)
ضریب بار برق تولیدی
ظرفیت اولیه تولید برق (مگا وات)
حداکثر ظرفیت فناوری (مگا وات)
تعریف
مصرف انواع مختلف انرژی در دوره ( tگیگاژول)
تولید برق توسط نیروگاههای تولیدی نوع  kدر دوره ( tمگا وات)
میزان گسترش ظرفیت فناوری تولیدی نوع  kدر دوره زمان ( tمگا وات)
نرخ تنزیل (درصد)

Fuzzy multi-objective non-linear programming
 2برای سادگی مدلسازی فرض میشود که دو نیروگاه وجود دارد.
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نیروگاه  Wاز یک منبع تجدیدپذیر (به عنوان مثال باد یا خورشید) استفاده میکند ،در
حالیکه نیروگاه  Gبا استفاده از یک فناوری سوخت فسیلی معمول (به عنوان مثال توربین
گازی از نوع سیکل ترکیبی) برق تولید میکند .تولید نیروگاه در هر دوره توسط ظرفیت
تولید محدود میشود .همانطورکه اغلب بنگاهها عالقه¬مند به سرمایهگذاری در ظرفیت
پشتیبان میباشند ،فرض میشود که تصمیمگیری برای ظرفیت انرژی تجدیدپذیر
یعنی ) )Kwبهصورت برونزا است ،در حالیکه تصمیمگیری راهبردی برای ظرفیت تولید
مربوط به منابع انرژی متعارف توسط تولیدکننده معمولی صورت میگیرد.
از نظر مصرفکنندگان ،الکتریسیته به عنوان یک محصول همگن محسوب میشود برای
مثال خصوصیات آن به فناوری مورد استفاده برای تولید آن وابسته نیست .با این حال،
هزینههای تولیدی به طور عمده به فناوریهای تولید بستگی دارد .برای مثال در حالی
که تولید برق با استفاده از نیروی باد ،هزینههای ظرفیت باال اما هزینههای متغیر کمی
دارد؛ اما تولید برق با استفاده از توربینهای سیکلترکیبی گازی هزینههای ظرفیت کم،
و هزینه¬های متغیربسیار باالیی دارد.
هزینه کل تولید بنگاه } k€{W,Gدر طول دوره زمانی  Tبه صورت زیر در نظر گرفته
میشود:
𝑇
𝐶(𝑘𝑡) = AK kt . 𝐾𝑘𝑡 + RE𝑘𝑡 ∑𝑡=1 𝐶𝐷𝑘𝑡,
() 2
که در آن
 AK kt < 0نشاندهنده هزینه سرمایهگذاری یک واحد اضافی ظرفیت فناوری در دوره
اولیه 𝑡 = 0
𝑡𝑘𝐾 نشاندهنده حداکثر ظرفیت تولید بنگاه 𝑘  RE𝑘𝑡 ≥ 0 ،نشاندهنده هزینه تولید
نهایی بنگاه 𝑘 است.
در نهایت CD𝑘𝑡 ،مقدار برق فروخته شده توسط نیروگاه 𝑘 را در دوره ∈ 𝑡
}{T ،. . . ، 1نشان میدهد
برای ایجاد ظرفیت جدید از طریق احداث نیروگاه و تولید برق حداقل دو سرفصل
هزینههای سرمایه و هزینههای سالیانه وجود دارد .سرفصل هزینههای سرمایه شامل
هزینههای زیر میشود:
ـ تجهیزات الکتریکی و مکانیکی تولید در نیروگاه؛
ـ ساختمانها و زیربناها؛
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ـ کارهای مهندسی و شهرسازی (راهسازی ،کانالکشی و نظایر آن)؛
ـ ماشین افزار (لوکوموتیو ،واگن ،تراکهای زغال و خاکستر و ماشینآالت و مانند آن)؛
ـ وسایل و ابزار داخلی (دفتر فروش)؛
ـ متفرقه.
سرفصل هزینه سالیانه شامل موارد ذیل است:
ـ سوخت ،روغن ،آب و انبارهای ذخیره موتور
ـ حقوق و دستمزد که به موارد زیر تقسیم میشود.
عملیات :شامل ( R and Mتعمیرات و نگهداری)  .مولدهای اولیه R and M ،برای تمام
تجهیزات مکانیکی و برقی دیگر نیروگاه و  R and Mبرای تمام ساختمانها و کارهای
مهندسی شهرسازی
ـ اجارهبهای نیروگاهها ،مالیات ،نرخ بهره و بیمه
ـ جایگزینی ابزار و تعمیرات
ـ متفرقه (سازمان ملل)2791 ،
بنابراین هزینه ســـرمایه را میتوان به عنوان هزینههای ثابت و هزینههای ســـالیانه را به
عنوان هزینههای متغیر در نظر گرفت.
در هر دوره ،هر دو بنگاه ممکن اســت در بازارفعال باشــند ،اما ظرفیت تولید محدودی
دارند .در نهایت ،از آنجایی که در تولید الکتریســیته توســط نیروی باد هزینههای متغیر
تقریبا صــفر هســتند .فرض می کنیم که  RE𝑤 = 0اســت .درمقابل ،فرض میکنیم که
تولید انرژی الکتریســیته با اســتفاده از توربین گازی ســیکل-ترکیبی هزینههای متغیر
کامال مثبت را نشان میدهد ،یعنی RE𝐺 > 0
یک تابع تقاضای تصادفی  Dtکه در قیمتها خطی است در نظر میگیریم ،تابع تقاضای
معکوس در دوره  tعبارتست از:
Qt ≤1+εt
Qt >1+εt

if
if

1+εt −Qt

Pt (Q t ) = {0

()1
که در آن:
∶ Ptقیمت برق عمدهفروشی است (که به طور درونزا در بازار به دست میآید)،
𝑡𝐺𝑄 .𝑄𝑡 = 𝑄𝑤𝑡 +کل برق فروش رفته در دوره 𝑡؛
𝑡𝑤𝑄 مقدار برقی که توسط بنگاه  Wفروخته میشود.
𝑡𝐺𝑄 مقدار فروش برق بنگاه  Gدر دوره .t
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متغیر تصادفی ،𝜀𝑡 ،برای نوسانات تقاضا محاسبه میشود و آن از عوامل فصلی مثل دما
ناشی میشود .این متغیر تصادفی دارای توزیع یکنواخت است.
تولید الکتریسیته به وسیله باد تحت تاثیر شرایط جوی قرار دارد .جهت سادهسازی فرض
میشود با احتمال ] ρ ∈ [0,1به اندازهی کافی باد میوزد و بنگاه  Wمیتواند تا ظرفیت
نصبی اش الکتریسیته تولید کند .با احتمال  1 − ρدر روز  tهیچ بادی نمیوزد بنگاه W
قا در به تولید الکتریسیته نخواهد بود .بنابراین حداکثر مقدار برق تولید شده توسط بنگاه
 Wدر دوره  tبه صورت زیر میباشد:
𝜌
𝜌1−

با احتمال

𝐾

با احتمال𝑤 g wt = {0

() 0
بنابراین پارامتر  ρتقریبا ویژگیهای مرتبط با تولید الکتریسیته به وسیله باد را در خود
دارد( .پاینو و همکاران. 2)1321 ،
مسائل بهینهسازی چند هدفه ) )MOPبا برنامههای ریاضی با فرم زیر به کار میرود:
𝑇))𝑥( 𝑘Min (f1 (𝑥). … . f
() 4
x∈X

s. t.

که در آن:
فرض میشود 𝑛 𝑅 ⊆  Xمجموعهای فشرده وغیر تهی میباشد .هر تابع هدف ⟶ 𝑛 𝑅 𝑓𝑖 :
𝑅 برای  i = 1, . , kو  . k≥ 2برای هر بردار تصمیمگیری  x ∈ Xیک عدد واقعی)𝑥( 𝑖f
اختصاص میدهد .در  MOPتوابع هدف به عنوان متضاد فرض شده و احتماال غیر قابل
اندازهگیری هستند .از اینرو هیچ راهحل مطلوبی به طور معمول برای این مشکل وجود
ندارد .حل  MOPبه معنی پیدا کردن مجموعهای از راهحلهای کارآمد است ،یک راهحل
 x ∈ Xدر  MOPکارآمد است ،اگر و فقط اگر  X ∈ x ′دیگری وجود نداشته باشد مانند
)𝑥( 𝑖 𝑓𝑖 (𝑥 ′ ) ≤ fبرای همهی i = 1, . , k
هر راهحل  x ∈ Xکه کارآیی را تامین نکند ،راهحل مغلوب نامیده میشود .راهحل ∈ X
 x ′مغلوب راهحلهای دیگر گفته میشود اگر )𝑥( 𝑖 ،𝑓𝑖 (𝑥 ′ ) ≤ fبرای همه = i
1, . . , kباشد (این شرط برای حداقل برخی از iها برقرار باشد) .مجموعهی  ،Xمجموعهای
است از تمام راهحلهای کارآمد برای  1MOPکه به عنوان مجموعهای کارآمد نامیده شده
و فرض میشود که غیر تهی است (جورنادا و لئون.0)1322 ،
1

Pinho et al.
)Multi objective optimization(MOP
3
Jornada & Leon,2016
2

110

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال ششم /شماره  /2بهار 2071

یکی از توابع هدف مطرح در مدلسازی سیستمهای انرژی ،هدف حداقل رساندن ارزش
تنزیل شده هزینههای سیستمهای انرژی میباشد .که شامل :هزینه حاملهای انرژی،
هزینههای متغیر برای تولید برق و هزینه سرمایهگذاری برای گسترش ظرفیت فناوریهای
تولید برق میباشد .تابع هدف دوم مربوط به حداقل کردن ارزش تنزیل شده هزینههای
آلودگی دیاکسید کربن ( )CO2ناشی از تولید برق است .متغیرهای تصمیم شامل،
متغیرهای مربوط به مصرف انرژی مانند زغالسنگ ،گاز طبیعی ،باد ،آب ،فتوولتائیک ،و
توسعه ظرفیت تولید برق میباشد .محدودیتها نیز تعدادی از نابرابریها برای تعریف
روابط بین متغیرهای مختلف تصمیم گیری و شرایط سیستم هستند .لذا داریم:
𝑇

𝑇

𝐾

𝐾

𝑡𝑘𝐷𝐶 ∗ 𝑡𝑘𝐸𝑅 ∑ ∑ 𝑀𝑖𝑛 𝑓1 = [∑ ∑ 𝐸𝑅𝐶𝑘𝑡 ∗ 𝐶𝑂𝑘𝑡 +
𝑘=1 𝑡=1

()2

𝑇

𝐾

𝑘=1 𝑡=1

𝑡)𝑜+ ∑ ∑ 𝐴𝐾𝑘𝑡 ∗ 𝑋𝑘𝑡 ] ∗ (1 + 𝑟ℎ
𝑘=1 𝑡=1

𝑇

𝐾

𝑡)𝑜𝑀𝑖𝑛 𝑓2 = [∑ ∑ 𝑃𝐶𝐸𝑘𝑡 ∗ 𝐶𝐷𝑘𝑡 ] ∗ (1 + 𝑟ℎ
𝑘=1 𝑡=1

بهطوری که محدودیتها شامل:
الف) محدودیتهای تعادلی برای انواع مختلف انرژی:
]) 𝑡𝑘𝑋 𝑙𝑒 ∗ 𝐶𝐷𝑘𝑡 ≤ [𝑄𝐹𝑘𝑡 ∗ (𝑅𝐶0𝑘 +

() 2

𝑡 ∀ 𝑘,

𝑡𝑘𝑂𝐶 ≤ 𝑡𝑘𝐶𝐸 ∗ ]) 𝑡𝑘𝑋 (ii)[𝑄𝐹𝑘𝑡 ∗ (𝑅𝐶0𝑘 +

ب) محدودیت مربوط به توازن عرضه و تقاضای برق:
𝐾∑ ∗ 𝑒𝑙
𝑡∀
()9
𝑡𝐷 ≥ 𝑡𝑘𝐷𝐶 𝑘=1
ج) محدودیت مربوط به توسعه ظرفیت:
X kt ≤ Mkt
∀ k, t
() 1
که  kنوع فناوری تولید برق است  k=1, 2, …, Kو  tدوره زمانی است که ،t=1, 2, …, T
پارامترها و متغیرهای تصمیم در جدول ( )2تعریف شدهاست.
اگرچه روشهای مختلفی برای حل مدلهای غیرخطی چندهدفه فازی ارائه شدهاند .اما
هنوز هم تبدیل این مدلها به یک فرم قطعی توسط محققان زیادی صورت میگیرد (الی
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و هوانگ .)2774 ،2از مزیتهای تبدیل مدلهای فازی به فرم قطعی این است که به
راحتی میتوان با روشها و الگوریتمهای ساده بهینهیابی آنها را حل کرد .ابتدا مدل خطی
چند هدفه فازی در زیر توضیح داده میشود:
max Z ( x)  [ Z 1 ( x), Z 2 ( x),..., Z n ( x)]T
s.t.

()7

~
( Ax ) j  b j , j  1,2,..., m; x  0

در رابطه ( 𝑍𝑖 (𝑥) ،)7بیانگر توابع هدف (𝐴𝑥)𝑗 ،توابع محدودیت و  xبردار متغیرهای
~
تصمیم است b j .مقادیر سمت راست محدودیتها که بهصورت فازی است و در دامنه
]  [bj , bj + pjتعریف میشود .از اینرو برای هر تابع هدف یک دامنه ممکن ][Zi0,Zi1

بدست میآید که بهصورت زیر است.
)Z  max Z i ( x
0
i

( Ax ) j  b j , j

s.t.

;x  0
and

()23

)Z i1  max Z i ( x
( Ax ) j  b j  p j j

s.t.

;x  0

با  Zi0و  Zi1بدست آمده برای هر تابع هدف یک تابع عضویت خطی غیرکاهشی ( ) 0i ( x
) به دلیل اینکه هدف حداکثرسازی است ،حاصل میشود .تابع عضویت برای تابع هدف
iام به قرار زیر است:
Zi (x) > Zi1

if

if Zi0 ≤ Zi (x) ≤ Zi1
if Zi (x) < Zi0

1
2
) (Zi (x))2 −(Z0i
2
2
) (Z1i ) −(Z0i

0

= )μ0i (x

{

()22
چنانچه تابع هدف حداقلسازی باشد ،تابع عضویت بهصورت خطی غیر افزایشی میگردد.
بدین صورت که اگر  ، Zi ( x)  Z i0مقدار یک و اگر  ، Zi ( x)  Zi1مقدار صفر برای تابع
Lai and Hwang
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عضویت تعیین میشود .برای هر یک از محدودیتهای مدل نیز تابع عضویت خطی غیر
افزایشی ( ) )  j (xتعیین میشود .چرا که محدودیتها بهصورت کوچکتر مساوی هستند.

از اینرو تابع عضویت برای تابع هدف jام بهصورت زیر است:
𝑗𝑏 > 𝑗)𝑥𝐴(

1

𝑓𝑖
2

()12

𝑗𝑝 𝑖𝑓 𝑏𝑗 ≤ (𝐴𝑥)𝑗 ≤ 𝑏𝑗 +
𝑗𝑝 𝑖𝑓 (𝐴𝑥)𝑗 < 𝑏𝑗 +

2

𝑗)𝑥𝐴( (𝑏𝑗 + 𝑝𝑗 ) −
𝑝𝑗 2
0
{

= )𝑥( 𝑗𝜇

چنانچه تابع محدودیت بهصورت بزرگتر مساوی باشد ،تابع عضویت بهصورت خطی غیر
کاهشی تعیین میشود .بدین صورت که اگر  ، A( x) j  b jمقدار صفر و اگر
 ، A( x) j  b j  p jمقدار یک برای تابع عضویت انتخاب میگردد .پس از تعیین توابع
عضویت برای تمامی اهداف و محدودیتها ،مسئله برنامهریزی غیرخطی را میتوان با روش
عملگر حداقل به فرم زیر تبدیل کرد.
max 
s.t. 1   0i ( x)   ,
i  1,2,..., n
1   j ( x)   ,
j  1,2,..., m
()20

  0,1and x  0.
از اینرو میزان بهینه  بدست میآید که بیانگر سطح تأمین تمامی توابع عضویت بهطور
همزمان است .هرچه میزان  به یک نزدیکتر باشد باعث نزدیکتر شدن توابع عضویت
به سمت یک می گردد و نزدیکتر شدن توابع عضویت به سمت یک نشاندهندهی تأمین
بهتر توابع است .گوو و وو نشان دادند که روش دو مرحلهای یک روش کارا برای حل
مسائل چندهدفه فازی است .روش دو مرحلهای بدین صورت است که ابتدا و در مرحله
اول با استفاده از روش عملگر حداقل میزان  بهینه (  )  برای تمامی توابع عضویت
حاصل می شود .سپس در مرحله دوم با استفاده از روش عملگر متوسط ،میزان بهینه
میانگین  )  ( بدست میآید .به گونهای که برای هر تابع هدف و محدودیت یک 
متفاوت و در دامنه   تا یک در نظر گرفته میشود.
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1 nm
 k
n  m k 1

()24

max  

i  1,2,..., n

1   0i ( x)   i     0,

j  1,2,..., m

1   j ( x)   j    0,

s.t.



x  0.

در ادامه روش توافقی که از ترکیب دو روش ،دو مرحلهای و عملگر میانگین بدست میآید.
که توسط وو و گوو )1332( 2پیشنهاد شده ،مطرح میشود .در این روش در مرحله اول
با استفاده از روش عملگر حداقل میزان  بهینه (  )  برای تمامی توابع استخراج
میشود .سپس توابع عضویت برای تمامی توابع هدف و محدودیت بهصورت تابعی از
متغیرهای تصمیم ( )xمحاسبه میگردد .در مرحله دوم تابع هدف بهصورت میانگین توابع
عضویت با توجه به محدودیتهای مدل حداکثر میگردد .الزم به ذکر است که برای مرحله
دوم در اینجا برخالف روش دو مرحلهای و روش عملگر حداقل یک  پارامتریک برای
تمامی توابع عضویت در نظر گرفته میشود .این در حالی است که در دو روش قبل 
به عنوان یک متغیر شناخته میشد که حداکثرسازی آن مد نظر بود .از اینرو ،مقادیر
متفاوتی برای آن میتوان در نظر گرفت که بین بازه صفر و   قرار دارند .این مقادیر 
مختلف ،توابع عضویت مختلفی را ایجاد میکند که بسته به ترجیحات تصمیم گیرندگان
انتخاب میشوند.
()22

m

1 n

(
x
)

 j ( x)
 0 i

n  m  i 1
j 1


max ~ 

i  1,2,..., n

1   0i ( x)  0,

j  1,2,..., m

1   j ( x)  0,

s.t.

x  0.

مزیت این روش در این است که به نحوی از یک شاخص پارامتریک استفاده میکند و
مجموعهای از توابع عضویت را استخراج میکند که در بازه بدون اثرات جبرانی و اثرات
جبرانی کامل قرار میگیرند .لذا ،تصمیمگیرنده بر اساس ترجیحات خود میتواند بین
آنها انتخاب انجام دهد.

 -3یافتههای تحقیق

Wu and Guu

1
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برای برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق ،استان کرمان به عنوان مطالعه موردی
انتخاب شدهاست .در سال پایه مد نظر ،برق استان کرمان از طریق فناوریهای تولید گاز-
چرخهترکیبی ،حرارتی سوخت زغالسنگ -گازوئیل و آب تأمین میشود .کل ظرفیت
تولید برق استان کرمان در سال پایه مدنظر  2024/4مگاوات ساعت میباشد که سهم
نیروگاههای سوخت گاز حدود  70درصد از کل ظرفیت تولیدی است و برای انرژیهای
نو (انرژی بادی ،فتوولتائیک) هیچ ظرفیتی برای تولید برق وجود ندارد(وزارت نیرو،
.)2072
میانگین هزینههای تولید (شامل هزینههای بهرهبرداری ،نگهداری و سرمایهگذاری در
توسعه ظرفیت تولید) و هزینههای آلودگی دیاکسید کربن ناشی از تولید برق به تفکیک
فناوریهای تولیدی مختلف در جدول ( )2ارایه شدهاست .اطالعات جدول ( )2نشان
میدهد که سرمایهگذاری در نصب و ایجاد ظرفیت فناوری فتوولتائیک و سوخت زغال
سنگ به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه را به دنبال دارد .این بدین مفهوم است که در
مقایسه با سایر فناوریهای تولیدی ،گسترش ظرفیت نیروگاههای فتوولتائیک بسیار
سرمایهبر و حال آنکه گسترش ظرفیت نیروگاههای زغال سنگ 2مقرون به صرفه است.
همچنین مقایسه هزینههای بهرهبرداری ،نگهداری و تعمیرات نیز نشان میدهد که
نیروگاههای سوخت زغالسنگ و بادی به ترتیب دارای کمترین و بیشترین هزینه
میباشند .اما مقایسه هزینه آلودگی فناوریهای تولیدی مختلف بیانگر آن است که زغال-
سنگ بیشترین هزینه آلودگی را دارا است .از اینرو ،تفاوت در میان فناوریهای مختلف
برای تأمین همزمان اهداف اقتصادی و زیستمحیطی برای گسترش ظرفیت تولید برق
مشخص میشود.

1بدون لحاظ کردن هزینههای تخریب محیط زیست
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جدول ( :)1هزینههای فناوریهای تولیدی مختلف
فناوری تولید
نیروگاه سوخت زغال
2
سنگ
نیروگاه گاز-چرخه
ترکیبی
نیروگاه برقآبی
نیروگاه بادی
نیروگاه فتوولتائیک

هزینه بهرهبرداری،
نگهداری و تعمیرات
()USD per kw

هزینه سرمایهگذاری
نصب ظرفیت ( USD
)per kw

هزینه آلودگی
( USD per
)kw

42

2033

3/000

223

1033

3/212

13
293
13

1992
4123
2123

3/332
3/320
3/327

منبع :آژانس بین المللی انرژی و بانک جهانی (.)1322

بنابراین ،در ابتدا سناریوی برنامهریزی گسترش ظرفیت تولید برق با هدف حداقلسازی
ارزش تنزیلشده هزینههای تولید شامل مجموع هزینههای بهرهبرداری ،نگهداری و
تعمیرات ،هزینههای سرمایه گذاری نصب و توسعه ظرفیت تولیدی جدید و هزینههای
سوخت مصرفی تحت شرایط عدم حتمیت در تقاضا و ضریب ظرفیت فناوریهای مختلف
تولیدی (عدم حتمیت در عرضه) صورت گرفتهاست .سپس سناریوی برنامهریزی گسترش
ظرفیت تولید برق با هدف حداقلسازی ارزش تنزیل شده هزینههای دیاکسید کربن
(آلودگی محیط زیست) ناشی از مصرف سوختهای مختلف تولیدی (فناوریهای تولیدی
مختلف) تحت شرایط عدم حتمیت انجام میشود .در پایان ،سناریوی برنامه توسعه ظرفیت
تولید برق با تأمین همزمان هر دو هدف اقتصادی (حداقلسازی ارزش تنزیلشده
هزینههای تولید) و زیستمحیطی (حداقلسازی ارزش تنزیل شده هزینههای دیکسید-
کربن) تحت شرایط عدم حتمیت تدوین شد.
 -3-1سناریوی برنامهریزی گسترش ظرفیت با هدف حداقلسازی ارزش تنزیل-
شده هزینههای تولیدی
مدل با هدف حداقلسازی ارزش تنزیلشده هزینههای تولیدی با در نظر گرفتن عدم
حتمیتهای مربوط به تقاضای برق و ضریب ظرفیت تولیدی تکنولوژیهای مختلف حل
گردید 1که با انتخاب سطح آلفای مناسب ،ارزش تنزیلشده هزینههای تولیدی بهینه و
Steam Coal – SUBCRITICAL, Supercritical Steam Generator
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نتایج برنامهریزی گسترش ظرفیت در یک افق  21ساله بدست آمده که سطح برش آلفا
( )αبهینه ناشی از حل مدل فازی  3/913میباشد .با توجه به این سطح برش آلفا (،)α
میزان حداقل ارزش تنزیلشده هزینههای تولید با نرخ تنزیل  0درصد برای افق
برنامهریزی  21ساله  212/2میلیون دالر برآورد شد (نمودار 2و  .)9چنانچه هدف
حداقلسازی هزینه های تولیدی مد نظر باشد برای تأمین تقاضای استان در افق
برنامهریزی  21ساله ،تنها نیاز به سرمایهگذاری در گسترش ظرفیت فناوری سوخت
زغالسنگ است .بهطوری که مجموع گسترش ظرفیت فناوری سوخت زغالسنگ طی
این دوره ،حدود  2219مگاوات برآورد شد و برق تولیدی از طریق این فناوری در طول
افق برنامهریزی از  11/111به  121/272مگاوات افزایش یافته است .تولید برق با فناوری
گاز-چرخه ترکیبی و برقآبی طی این سالها به ترتیب میزان ثابت  422 /323و 24/040
مگاوات را نشان میدهد .از همان ظرفیت موجود این فناوریها در سال پایه برای این
تولید استفاده شده است و گسترش ظرفیتی برای آنها صورت نگرفتهاست.
میزان برق تولیدی طی افق برنامهریزی نشان میدهد که سه نیروگاه سوخت زغالسنگ،
گاز-چرخه ترکیبی و برقآبی در تولید برق سهم دارند که سهم فناوری برقآبی بسیار کم
است و فناوریهای بادی ،فتوولتائیک در چرخه تولید بکار نمیروند (نمودار (.))2
2333

233
433
133

برق تولیدی)(MW

133

3
23 22 21

7

خورشیدی

1
برقآبی

9

2
بادی

2

4

0

گازی سیکلترکیبی

1

2
زغالسنگ

نمودار ( :)1میزان برق تولیدی فناوریهای مختلف تحت مدل برنامهریزی حداقل
سازی هزینههای تولید
منبع :یافتههای تحقیق

 -3-2برنامهریزی گسترش ظرفیت با هدف حداقلسازی ارزش تنزیل شده
هزینههای دیاکسید کربن
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مدل با هدف حداقلسـازی ارزش تنزیلشـده هزینههای دیاکسـید کربن ناشی از تولید
برق با در نظر گرفتن عدم حتمیت های مربوط به تقاضـای برق و ضریب ظرفیت تولیدی
فناوریهای مختلف حل شــده 2که ســطح آلفای مناســب ،ارزش تنزیلشــده هزینههای
آلودگی بهینـه و نتایج برنامهریزی گســـترش ظرفیت در یک افق  21ســـاله محاســـبه
شـدهاســت .سـطح برش آلفای ( )αبهینه از حل مدل فازی  3/243میباشــد .با توجه به
این سـطح برش آلفا ( ،)αمیزان حداقل ارزش تنزیلشــده هزینههای آلودگی دیاکسید
کربن با نرخ تنزیل  0درصد برای افق برنامهریزی  21ساله  22/1میلیون دالر برآورد شد
(نمودار  2و  .)9چنـانچـه هـدف حـداقلســـازی ارزش تنزیلشـــده هزینههای آلودگی
دیاکسـید کربن مد نظر باشـد ،برای تأمین تقاضـای برق استان در افق برنامهریزی 21
سـاله ،نیاز به سرمایهگذاری در گسترش ظرفیت فناوریهای تجدیدپذیر برق آبی ،بادی و
فتوولتائیک اســت .تولید برق آبی طی این ســالها از  24/040مگاوات در ســال پایه به
 429/311مگاوات در پایان افق برنامهریزی افزایش یافته اســت .برق بادی که در ســال
پایه هیچ ظرفیتی برای تولید آن وجود ندارد ،طی ســالهای برنامهریزی روند افزایشــی
داشــته و در پایان افق برنامهریزی به  023/224مگاوات افزایش یافته اســت .تولید برق
فناوری فتوولتائیک نیز که در سال پایه هیچ ظرفیتی برای آن وجود ندارد ،طی سالهای
دهم تـا دوازدهم افق برنـامـهریزی بـا گســـترش ظرفیت همراه بوده و برق تولیدی این
فناوری به  229/299مگاوات افزایش یافتهاست.
تولید برق فناوری سوخت زغالسنگ طی تمامی سالهای افق برنامهریزی به مانند سال
پایه 11/111 ،مگاوات است؛ و در افق برنامهریزی ،گسترش ظرفیتی برای این فناوری به
چشم نمیخورد .تولید برق فناوری گاز-چرخه ترکیبی در سال پایه بیشتر از سالهای افق
برنامهریزی است .این بدین مفهوم است که برای حفظ محیط زیست نباید از کل ظرفیت
این نیروگاهها که سهم باالیی در تولید برق استان دارند ،بهره برد .بنابراین با در نظر گرفتن
هدف زیستمحیطی ،بیشترین سهم تولید به ترتیب مربوط به فناوریهای نیروگاه برقآبی،
نیروگاه گاز -چرخه ترکیبی ،نیروگاه بادی ،نیروگاه فتوولتائیک و نیروگاه زغالسنگ است
(نمودار (.))1
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تمودار ( :)2میزان برق تولیدی فناوریهای مختلف تحت مدل برنامهریزی حداقل-
سازی هزینههای آلودگی CO2
منبع :یافتههای تحقیق

 -3-3برنامهریزی گسترش ظرفیت مدل غیرخطی چندهدفه فازی
مدل برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق استان کرمان با اهداف اقتصادی و
زیستمحیطی تحت شرایط عدم حتمیت تقاضا و عرضه حل شدهاست .سطح برش آلفای
( )αبهینه از حل مدل چندهدفه غیرخطی فازی  3/231میباشد .با توجه به این سطح
برش آلفا ( ،)αمیزان حداقل ارزش تنزیلشده هزینههای چندهدفه فازی با نرخ تنزیل 0
درصد  242/71میلیون دالر برآورد شد (نمودار  2و .)9
نتایج جدول ( )2و نمودار ( )0نشان میدهد که در سالهای اول تا پنجم افق برنامهریزی،
تولید برق فناوری نیروگاه گاز -چرخه ترکیبی دارای بیشترین سهم تولید است (422/323
مگاوات ساعت) .در این سالها سرمایهگذاری گسترش ظرفیت فناوری بادی صورت گرفته
و این انرژی ،دومین منبع مهم پس از فناوری سوخت گاز -چرخه ترکیبی برای تولید برق
میباشد .به گونهای که ظرفیت تولید برق فناوری بادی در سال اول  927/143مگاوات و
در سال دوم  103/223مگاوات گسترش یافته و تولید برق از این فناوری به 023/224
مگاوات افزایش یافته است .تولید برق با فناوری زغالسنگ سومین منبع تولید برق در
طی این سالها می باشد که ظرفیت این فناوری به مانند سال پایه بوده و گسترشی پیدا
نکردهاست.
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کمترین سهم تولید برق در این سالها نیز مربوط به فناوری تولیدی برقآبی است .ظرفیت
این فناوری در سال دوم  24/417مگاوات افزایش یافته و برق تولیدی از  24/040مگاوات
در سال اول به  13/929مگاوات در سال دوم رسیدهاست .همچنین فناوری فتوولتائیک
برای تولید برق طی این سالها بهکار نرفته است .از سال ششم تا سال نهم ،همچنان دو
فناوری تولیدی سوخت گاز -چرخه ترکیبی و بادی به ترتیب  442/323و 023/224
مگاوات بیشترین سهم تولید را دارا میباشند .اما طی این سالها ،ظرفیت تولید برق
فناوری برقآبی گسترش یافته و به سومین منب ع تولید برق تبدیل شده است .به گونهای
که تولید برق فناوری برقآبی از  13/929مگاوات در سال پنجم به  113/219در سال نهم
افزایش یافته است .طی این سالها مجموع گسترش ظرفیت تولیدی فناوری برقآبی
 219/322مگاوات میباشد .در طی این سالها تولید برق فناوری سوخت زغالسنگ
( 40/012مگاوات) با همان ظرفیت تولیدی سالهای گذشته ثابت باقی ماندهاست .اما
همچنان فناوری فتوولتائیک طی این سالها در تولید برق به کار نمیروند.
از سال دهم تا سال دوازدهم ،تولید برق فناوری با نیروگاه گاز -چرخه ترکیبی با همان
ظرفیت تولید سال پایه  422/323مگاوات میباشد که دارای بیشترین سهم در تولید برق
است .در طی این سالها مجدداً ظرفیت تولیدی فناوری برقآبی معادل  012/273مگاوات
گسترش و میزان تولید برق فناوری برقآبی از  113/219مگاوات در سال نهم به 447/222
مگاوات در سال دوازدهم افزایش یافته است .در این سالها ،فناوری تبدیلی بادی پس از
دو فناوری سوخت گاز -چرخه ترکیبی و برقآبی ،با تولید  023/224مگاوات برق و با
گسترش ظرفیت  2333مگاوات طی سالهای اول و دوم در چرخه تولید قرار گرفته است.
ظرفیت تولیدی فناوری سوخت زغالسنگ نیز طی این سالها به میزان 220/913
گسترش و میزان برق تولیدی این فناوری از  40/012مگاوات طی سالهای گذشته به
 222/994مگاوات در سال دوازدهم افزایش یافته است .همچنین فناوری فتوولتائیک طی
این سالها در تولید برق بکار نرفتهاست.
بهطور کلی میتوان بیان کرد که فناوری فتوولتائیک در افق برنامهریزی گسترش ظرفیت
تولید با تأمین همزمان اهداف اقتصادی و زیستمحیطی تحت شرایط عدم حتمیت تقاضا
و عرضه جای ندارد .این بدین دلیل است که فناوری فتوولتائیک ،هزینهی نصب و ایجاد
ظرفیت تولیدی بسیار باالیی دارد .اما ظرفیت تولیدی سایر فناوریهای تجدیدپذیر
(فناوریهای بادی و برقآبی) در این برنامهریزی توسعه یافته است .به گونهای که فناوری
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بادی با گسترش ظرفیت  2333مگاوات و فناوری برقآبی با  710/203مگاوات ،سهم
معنیداری در تولید برق دارند .این بدین مفهوم است که تأمین همزمان اهداف اقتصادی
و زیستمحیطی در تولید برق ،زمانی ممکن است که ظرفیت تولیدی فناوریهای
تجدیدپذیر افزایش یابد تا در کنار تولید برق از طریق فناوریهای تجدیدناپذیر ،تقاضای
برق را پوشش دهد.
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گازی سیکلترکیبی

نمودار ( :)3میزان برق تولیدی فناوریهای مختلف تحت مدل برنامهریزی غیرخطی
چندهدفه فازی
منبع :یافتههای تحقیق

برای درک بهتر یافتهها ،نتایج دوره برنامهریزی گسترش ظرفیت تولید برق مدل
برنامهریزی غیرخطی چندهدفه فازی با شرایط پایه مقایسه شدهاست .نتایج در نمودار ()4
نشان میدهد که بیشترین افزایش تولید مربوط به فناوری بادی است که در سال پایه در
چرخه تولید قرار ندارد اما در برنامهریزی بلندمدت گسترش ظرفیت ،میانگین تولید برق
از طریق این فناوری  020/201مگاوات میباشد .تولید برق فناوری برقآبی پس از فناوری
بادی بیشترین افزایش را به نسبت شرایط پایه دارد .میانگین تولید برق فناوری برقآبی،
طی سالهای برنامهریزی گسترش ظرفیت تولید  279/121مگاوات است که به نسبت
شرایط پایه افزایش  219/722مگاوات را نشان میدهد .میزان تولید برق فناوری گازی-
چرخه ترکیبی نیز طی سالهای برنامهریزی گسترش ظرفیت روند افزایشی داشته است.
میانگین تولید برق فناوری سوخت گاز -چرخه ترکیبی در برنامه گسترش ظرفیت
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 422/323مگاوات است که نسبت به شرایط پایه  221/040مگاوات افزایش یافته است.
کمترین افزایش تولید برق نیز طی سالهای برنامهریزی گسترش ظرفیت مربوط به
فناوری سوخت زغالسنگ است که میانگین تولید این فناوری از  11/111مگاوات در
سال پایه به  20/234مگاوات طی سالهای برنامهریزی گسترش ظرفیت افزایش یافته-
است.
نمودار ( )2نشان میدهد که سهم فناوری سوخت گاز -چرخه ترکیبی در سال پایه 17
درصد است .حال آنکه در برنامه گسترش ظرفیت تولید به  40درصد کاهش یافتهاست.
سهم فناوریهای نیروگاه بادی و برقآبی به نسبت شرایط پایه افزایش یافتهاست .به گونه-
ای که در برنامه گسترش ظرفیت مجموع سهم این دو فناوری تجدیدپذیر در تولید برق
به  21درصد رسیدهاست .حال آنکه در شرایط پایه تنها حدود  0درصد تولید برق مربوط
به فناوری تبدیلی برقآبی بود و فناوری تبدیلی بادی در چرخه تولید وجود نداشت.
بنابراین نتایج مشخص میکند که برای تأمین همزمان اهداف اقتصادی و زیستمحیطی
تولید برق ،بایستی به سمت گسترش ظرفیت فناوریهای تجدیدپذیر حرکت کرد؛ تا بتوان
افزایش تقاضای آینده را با حفظ پایداری شرایط زیستمحیطی از طریق ظرفیت
فناوریهای تجدیدپذیر تامین کرد.
ظرفیت مگاوات

برنامه توسعه ظرفیت

پایه

۵۳.۵

۲۸.۲۸

زغالسنگ

۴۵۵.۰۱

۲۹۶.۶۶

گازی سیکلترکیبی

۳۵۳.۶۳

۰

۱۹۷.۲۶

۹.۳۵

بادی
برقآبی

نمودار ( :)4مقایسه تولید برق فناوریهای تولیدی مختلف در شرایط پایه و برنامه
گسترش ظرفیت
منبع :یافتههای تحقیق
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۲۰
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برقآبی
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زغالسنگ

سیکلترکیبی

۲.۷

۰

۸۸.۷

۸.۴

۱۸.۶

۳۳.۳

۴۲.۹

۵

پایه
برنامه توسعه ظرفیت

نمودار ( :)5مقایسه سهم تولید برق فناوریهای تولیدی مختلف در شرایط پایه و
برنامه گسترش ظرفیت
منبع :یافتههای تحقیق
۰.۸

۱۶۰

۰.۶

۱۲۰
۱۰۰

۰.۵

۸۰

۰.۴

۶۰

۰.۳

۴۰
۲۰

۰.۲
۰.۱

سناریوی
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فازی
۰.۶

سناریوی
هزینههای
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کربن
۰.۵۴

۰
سناریوی
هزینههای
تولیدی
۰.۷۲

میلیون دالر

۰.۷

۱۴۰

۰
هزینهه

هزینهه

ای

ای

چندهد

دیاک

فه

سید

فازی

کربن

۱۴۶.۹۸

۱۱.۲۸

هزینهه
ای
تولیدی

۱۲۵.۵

هزینهها میلیون دالر

سطح برش آلفا

نمودار ( :)6مقایسه سطح برش آلفا سه
سناریو
منبع :یافتههای تحقیق

نمودار ( :)7مقایسه هزینههای سه
سناریو
منبع :یافتههای تحقیق
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جدول ( :)6مقایسه برنامهریزیهای گسترش ظرفیت تولید برق با مدلهای مخلف
فناوریهای تبدیلی ()MW

مدل تک هدفه
اقتصادی فازی

مدل تک هدفه
زیستمحیطی فازی

مدل دو
هدفه
فازی

گسترش ظرفیت نیروگاه با سوخت
زغال سنگ

2219

3

220/913

گسترش ظرفیت نیروگاه با سوخت
گاز-چرخه ترکیبی

3

3

3

گسترش ظرفیت نیروگاه برقآبی

3

2333

710/203

گسترش ظرفیت نیروگاه برق بادی

3

2333

2333

گسترش ظرفیت نیروگاه برق
فتوولتائیک

3

233

3

منبع :محاسبات تحقیق.

 -4نتیجهگیری
این مطالعه به دنبال مدلسازی چندهدفه فازی تحت عدم حتمیتهای طرف تقاضا و
عرضه الکتریسیته ،و تبادل بین اهداف اقتصادی و زیستمحیطی در سیستم برق استان
کرمان است .در این پژوهش ارزش تنزیل شده هزینههای اقتصادی و زیستمحیطی عرضه
نامطمئن برق به دلیل عدم حتمیت در ضریب ظرفیت تولید ،برای تأمین تقاضای نامطمئن
برق حداقل شدهاست .از اینرو ،یک مدل فازی چند هدفه برای برنامهریزی گسترش
ظرفیت تولید مورد تحلیل قرار گرفت که هم عدم حتمیتهای طرف تقاضا و عرضه و هم
اهداف اقتصادی و زیستمحیطی را در نظر گرفتهست .برنامهریزی گسترش ظرفیت تولید
برق با استفاده از دو مدل تک هدفه با اهداف جداگانه حداقلسازی ارزش تنزیل شده
هزینه تولید و ارزش تنزیل شده هزینه آلودگی و یک مدل دو هدفه اقتصادی-
زیست محیطی تحت شرایط عدم حتمیت در تقاضا و عرضه صورت گرفته و گسترش
ظرفیت فناوریهای تولیدی مختلف در هر برنامه با یکدیگر مقایسه شدهاست.
مقایسه نتایج نشان میدهد که اگر تنها هدف ،حداقلسازی هزینههای تولید برق باشد،
نیروگاههای با سوخت زغالسنگ و نیروگاههای گازی -چرخه ترکیبی بهعنوان اصلیترین
منابع تولید برق در برنامهریزی گسترش ظرفیت انتخاب میشوند .اما با هدف حداقلسازی
ارزش تنزیل شده هزینههای آلودگی دیاکسید کربن ،سه فناوری تجدیدپذیر بدون انتشار
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آلودگی فناوری برقآبی ،بادی و فتوولتائیک در برنامهریزی گسترش ظرفیت استفاده
میشوند.
اما نتایج برنامهریزی گسترش ظرفیت مدل چندهدفه فازی نشان داد که برای پاسخ به
تقاضا بایستی با آرایش متنوعتر نیروگاهها از طریق نیروگاههای بادی ،برقآبی و سوخت
زغال سنگ ظرفیت مورد نیاز تامین شود .آنچه که از نتایج این مطالعه استنتاج میشود با
تامین همزمان اهداف ترکیب نیروگاهها متنوعتر از حالت تامین یکی از اهداف میباشد.
بنابراین به دلیل تفاوت در نتایج ،نگاه جامع و همه جانبه به مسئله برنامهریزی گسترش
ظرفیت تولید برق بایستی مورد توجه سیاستگذاران در این عرصه قرار گیرد .از اینرو،
توجه به گسترش ظرفیت تولید برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر از جمله بادی و
برقآبی برای رسیدن به اهداف اقتصادی و پایداری زیستمحیطی الزامی است.
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