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توسعة بخش عرضه از چالشهای اساسی در حوزة صنعت برق بوده است .برای پاسخگویی به
این نیاز و با توجه به پیچیدگیهای حاکم بر بخش انرژی ،نیازمند یک مدل جامع هستیم که
بدینمنظور ،رویکرد پویایی سیستم برای بررسی موضوع مناسبت بسیار دارد .در این پژوهش،
سعی شده تا با ارائة یک مدل بر مبنای سیستمهای پویا به مسألة باال پاسخ داده شود .شیوة
عملکرد مدل بر انتخاب فناوری بر اساس تمایل به کمترین هزینة کلی تولید و عرضة واحد
برق و پاسخگویی به تقاضای انرژی استوار است .افق  40سال آینده برای مدل درنظر گرفته
شده است تا همة تغییرات و پویایی حاکم بر سیستم واقعی بتواند خود را نشان دهد .مقایسة
روندهای تقاضای برق ،میزان عرضة ساالنة برق به بخش تقاضا و انرژی الکتریکی تولیدی
سالیانه و انطباق زیادی که میان آنها وجود دارد ،نشاندهندة سازگاری مدل با شرایط واقعی
است.
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پژوهشهای مربوط به زمينة انرژي به نخستین شوك نفتي برميگردد كه اهميت بحث سوختهاي
جايگزين مطرح شد .هدف از اين پژوهشها ،پيدا كردن يك تركيب بهينة سوختي براي سيستمهاي
عرضة انرژي بود .بههمين منظور ،ارزيابي پتانسيل منابع موجود و طراحي فناوریهای جديد مربوط به
انرژي از موضوعات اصلي مدلسازي بود .بیشت ِر اين روششناسیها فقط يك جنبه از مسأله را مانند
هزينهها ،ضايعات محيطي يا امنيت عرضة انرژي مدنظر داشتند .معمو ًال فقط يك بخش اقتصادي مانند
مصارف خانگي يا صنعتي تحلیل ميشد و فقط حاملهاي انرژي نظير الكتريسيته مدنظر بودند .امروزه
براي برنامهريزي و سياستگذاري بخش انرژي از مدلهاي انرژي استفاده ميشود .اين مدلها قادرند
تعاملی مطلوب میان اجزاي توسعة پايدار (اقتصاد ـ انرژي ـ محيط زیست) برقرار كنند.
مدلهاي عرض ة انرژي بر کمینه كردن هزينة عرضة انرژي با توجه به محدوديتهاي فناورانه،
مالي و زيست محيطي تمركز دارند .اين مدلها بیشتر از روشهای شبيهسازي و بهينهسازي استفاده
ميكنند EFOM ،MARKAL .و  MESSAGEاز مدلهاي عرضة انرژي هستند .مدلهاي
اقتصادسنجي ،مدلهاي اقتصاد کالن ،مدلهاي تعادل (توازن) اقتصادي ،مدلهاي بهينهسازي و
مدلهاي شبيهسازي از جمله مدلهای انرژی هستند که بر اساس روششناسی موجود تقسیمبندی
شدهاند .مدلهاي اقتصادسنجي روشهایی هستند كه از روشهاي آماري براي برونيابي رفتارهاي
گذشته بازار و پيشبيني آينده استفاده ميكنند .هدف از مدلهاي اقتصادسنجي ،پيشبيني هرچه
درستت ِر آينده ،با استفاده از پارامترهاي اندازهگيري شده است .از معايبي كه ميتوان براي اين روش
بیان كرد ،نبو ِد گزينههاي مختلف براي انتخاب فناوری است .در واقع ،فناوریهای ويژه و خاص را
به هيچوجه ارائه نميدهند .مدلهاي اقتصاد كالن ،روي كل اقتصاد يك جامعه و نيز روي تعامالت
میان بخشها تمركز دارد .بیشت ِر مدلهاي اقتصاد كالن ،بهطور خاص روي انرژي متمركز نميشوند؛
بلكه بهصورت كلي روي اقتصاد بهعنوان يك مجموعه تمركز دارند كه انرژي تنها بخشی كوچك
از كل اين مجموعه است .از اينرو ،عدهاي مدلهاي اقتصاد كالن را بهعنوان مدلهاي انرژي قبول
ندارند .يكي از معايبي كه روششناسی اقتصاد كالن در تشابه با روششناسی اقتصادسنجي دارد ،اين
است كه فناوریهای ويژه و خاص را ارائه نميدهد و همچنين نيازمند سطح بااليي از تخصص است.
مدلهاي تعادل اقتصادي بر روي اثرات ميانمدت تا بلندمدت تمركز دارند .اين مدلها براي مطالعة
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بخش انرژي بهعنوان بخشي از كل اقتصاد بهكار ميروند .بهعالوه ،اين مدلها بر روي روابط میان
بخش انرژي با ساير بخشهاي اقتصادي نيز متمركز مي شوند .به مدلهاي تعادل اقتصادي بهعنوان
مدلهاي تخصيص منابع نيز اشاره ميشود .مدلهاي شبيهسازي مدلهاي توصيفي هستند که بر
اساس نمايش منطقي يک سيستم بنا نهاده شدهاند و هدفشان نمايش دوباره و سادهسازي شدة اين
سيستم است .مدلهاي شبيهسازي در شرايطي مفيد واقع ميشوند که انجام آزمایشها روي سيستم
واقعي ناممکن يا بسيار پرهزينه باشد .عيب مدلهای شبیهسازی اين است که به نسبت پيچيده
هستند .از اين مدلها بیشتر براي تحليل سناريو استفاده ميشود .مدلهاي بهينهسازي بهمنظور بهينه
نمودن تصميمات مرتبط با انرژي استفاده ميشوند .اين مدلها در برنامهريزيهاي ملي انرژي براي
تحليل آيندة سيستم انرژي به کار ميروند .از جمله معايب اين نوع مدلها ،نياز آنها به سطح بااليي
از دانش رياضياتي است (.)Bhattacharyya, 2010
میان حاملهای انرژی ،حامل انرژی برق برای اقتصاد دنیا یک عامل بسیار اساسی است؛ تا آنجا
که برای تبیین و تعیین وضعیت اقتصادی کشورها و سطح رفاه آنها از شاخصهای خاصی مانند تولید
و مصرف سرانة برق استفاده میکنند .رشد تقاضای برق متأثر از عواملی گوناگون است که عبارتند از
تولید ناخالص داخلی ( ،)GDPقیمت حاملهای انرژی ،رشد جمعیت ،تغییرات ساختاری در اقتصاد
و توسعة صنایع انرژیبر و بهبود کارایی .پاسخگویی به این رشد در تقاضا میتواند به توسعة بخش
عرضه به منظور تأمین این تقاضا بیانجامد .در این روند ،به همان نسبتی که تقاضا باال میرود ،ظرفیت
نصب شده در بخش عرضه نیز افزایش مییابد .شاید تنها اثر رشد تقاضا در این حالت ،هزینههای
سرمایهگذاری و بهرهبرداری روی نیروگاهها تلقی شود؛ در حالیکه تبعات دیگری نیز در این ارتباط وجود
دارند .گفتنی است که شاخص مصرف انرژی الکتریکی کشور ایران ،رقم باالیی را به خود اختصاص
میدهد و بنابراین ،اقداماتی در خصوص منطقی کردن سطح مصرف برای اجتناب یا کنترل تبعات پیش
گفته الزامی است .همچنین ،اقداماتی هم باید در زمینة بهبود کارایی انرژی در نیروگاهها با هدف ارتقای
راندمان و صرفهجویی در مصرف سوخت فسیلی صورت پذیرد (.)Bhattacharyya, 2010
عرضة برق شرایط ویژهای دارد که خدمات عرضة برق را در مقایسه با سایر موارد در صنعت
منحصربهفرد میسازد .محصول نهایی باید بالفاصله و به میزان تقاضای مصرفکننده تحویل
گردد؛ مگر اینکه با سیستمهای ذخیرهسازی ،بخشی از آن را برای شرایط پرباری شبکه و کمبود
در عرضه ذخیرهسازی نمود .بیکفایتی ظرفیت (کمبود) و ظرفیت مازاد (بیکار) اثرات منفی از
جنبههای فنی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی را بهدنبال دارند .بنابراین ،برنامهریزی توسعة
بخش برق ،برای کاهش مخاطرههای اقتصادی از اهمیتی ویژه برخوردار است .در برنامهریزی
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سیستم قدرت که بخشی از یک مسألة کلیتر با نام برنامهریزی توسعة اقتصادی و انرژی است که
در باال به آن اشارهای اجمالی شد ،هدف تعیین یک راهبرد کمینة هزینه برای توسعة سیستمهای
تولید ،انتقال و توزیع در گسترة وسیع برای پاسخگویی به بار پیشبینی شده با محدودیتهای فنی،
اقتصادی ،زیست محیطی و ...است .بنا به دالیلی ،برنامهریزی سیستم قدرت اساس ًا به برنامهریزی
توسعة تولید مرتبط میشود .اطالعاتی که الزم است برای توسعة سیستم قدرت جمعآوری ،ارزیابی
و مورد استفاده قرار گیرند ،عبارتند از:
● مطالعه و پیشبینی بار با استفاده از اطالعات مطمئن برای یک دورة زمانی طوالنی تا 30
سال آینده؛
● ارزیابی منابع انرژی در دسترس در آینده برای تولید برق و پیشبینی روندهای توسعة فنی
و اقتصادی؛
● ارزیابی مشخصات فنی و اقتصادی سیستمهای تولید برق موجود و واحدهایی که میتوانند
برای توسعة سیستم بهصورت بالقوه مدنظر قرار گیرند .این مشخصات شامل هزینه سرمایهگذاری،
هزینة سوخت ،هزینههای بهرهبرداری و نگهداری ،کاراییها ،زمانهای احداث و غیره هستند؛
● تعیین مشخصات فنی و هزینة واحدهای موجود برای توسعه؛
● تعیین پارامترهای فنی و اقتصادی که روی تصمیمات اثرگذار هستند .مانند نرخ تنزیل ،سطح
قابلیت اطمینان سیستم تولید و غیره (.)International Atomic Energy Agency Vienna,1984
بهطور کلی ،تعامل باالي اجزا در بخشهای انرژی بهصورت علت و معلولي ،پیچیدگی باالیی را بر
این بخش تحمیل کرده است .عرضه و تقاضاي انرژي بهشدت متأثر از فاکتورهاي فناورانه ،اقتصادي
نبَر بودن اجرای پروژههاي بخش انرژي ،کاهش ذخایر سوختهاي
و زيستمحيطي است .بهدليل زما 
فسيلي ،اثرات زيستمحيطي استفاده از اين سوختها و ،...نياز به ابزارهايي برای سياستگذاري در
اين بخش و پاسخدهی به مشکالت پیچیده این بخش وجود دارد .ماهيت اين بخش بهگونهاي است
که در بهکارگيري رويکردي چون پویایی سیستمها به دليل لحاظ شدن ديدگاههاي علت و معلولي در
بررسي سيستمهاي پيچيدة پويا و بازخوردها بسيار مستعد است (.)Najafzadeh, 2008
روند توسعة بخش عرضه در ایران
با بررسی آمار و اطالعات مندرج در اسناد منتشر شدة وزارت نیرو (ترازنامههای انرژی سالهای
 1380 ،1386 ،1390 ،1391و آمارنامة تفصیلی صنعت برق سال  )1392و روند ورود ظرفیتهای
جدید به بخش عرضة برق شکل ( )1را میتوان ارائه کرد .در این نمودار ،براساس روند حاکم در
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ی ،تعامل باالی اجزا در بخشهای انرژی بهصورت علت و معلولی ،پیچیدگی باالیی را بر این بخش تحمیل کرده است .عرضه و تقاضای انرژی
أثر از فاکتورهای فناورانه ،اقتصادی و زیستمحیطی است .بهدلیل زمانبَر بودن اجرای پروژههای بخش انرژی ،کاهش ذخایر سوختهای
ات زیستمحیطی استفاده از این سوختها و ،...نیاز به ابزارهایی برای سیاستگذاری در این بخش و پاسخدهی به مشکالت پیچیده این بخش
 .ماهیت این بخش بهگونهای است که در بهکارگیری رویکردی چون پویایی سیستمها به دلیل لحاظ شدن دیدگاههای علت و معلولی در
ستمهای پیچیدة پویا و بازخوردها بسیار مستعد است (.(Najafzadeh, 2008
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ی سیستمها از نوع مدلهای شبیهسازی است که در این مدلها وضعیت فعلی سیستم با توجه به روندها و رفتارهای گذشته مدل میشود تا
ی از رفتار سیستم واقعی حاصل شود .از این روش برای درك رفتار سیستمهای پیچیده استفاده میشود .برخی از پژوهشهایی که از این
یستمهای انرژی و قدرت استفاده شده ،به اختصار بدین شرح است.
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وضع
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بر
برق
ة
شد
هزین
روند
تمام برق بر اساس وضع موجود (فعلی)
تماةمشدة
هزینة
شکل:2:2روند
شکل
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لت و معلولی ارائه شده در پژوهشی که توسط ( (Dyner, Lopez & Arango, 2003صورت گرفته ،تولید ناخالص
عنوان عوامل برونزا در رشد تقاضا و قیمت برق بهعنوان یک عامل درونزا در کاهش تقاضا مطرح و مقایسه تقاضا و ظرفیت حاشیه ظرفیت را
یسازد .در این مدل ،باال رفتن قیمت برق ،سبب ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری میشود که تأ خیری نیز برای احداث واحدها و بالفعل شدن
در مدل لحاظ شده است.

پیشینة پژوهش
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روش پویایی سیستمها از نوع مدلهاي شبيهسازي است که در اين مدلها وضعيت فعلي سيستم
با توجه به روندها و رفتارهاي گذشته مدل ميشود تا درک بهتري از رفتار سيستم واقعي حاصل شود.
از اين روش براي درک رفتار سيستمهای پيچيده استفاده ميشود .برخي از پژوهشهایی که از اين
روش در سيستمهاي انرژي و قدرت استفاده شده ،به اختصار بدین شرح است.
در مدل علت و معلولی ارائه شده در پژوهشی که توسط وسط داینر ،لوپز و آرانگو)۲۰۰۳( 1
صورت گرفته ،تولید ناخالص داخلی ( 2)GDPو جمعیت بهعنوان عوامل برونزا در رشد تقاضا و قیمت
برق بهعنوان یک عامل درونزا در کاهش تقاضا مطرح و مقایسه تقاضا و ظرفیت حاشیه ظرفیت را
مشخص میسازد .در این مدل ،باال رفتن قیمت برق ،سبب ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری میشود
که تأخیری نیز برای احداث واحدها و بالفعل شدن ظرفیتها در مدل لحاظ شده است.
در پژوهش بوترود ،)۲۰۰۳( 3عوامل اصلی و روابط تأثیرگذار روی سرمایهگذاری در احداث
ظرفیتهای جدید تولید برق در قالب یک مدل علت و معلولی ارائه شده است .ترکیب هزینة تعمیر
و نگهداری ،هزینه سوخت ،مالیات ،یارانة هزینة بهرهبرداری را مشخص میسازد و پیشرفت فناوری،
یارانه و ظرفیت واحدها نیز روی هزینه سرمایهگذاری تأثیر میگذارند .ترکیب هزینههای بهرهبرداری
و سرمایهگذاری ،هزینة کلی را مشخص میکند که افزایش هزینة کل ،تأثیر منفی روی تصمیم برای
توسعه خواهد گذاشت .بر اساس مدل ،افزایش در ظرفیت تولید ،تأثیر منفی روی قیمت برق ،افزایش
قیمت برق تأثیر مثبت روی قیمت آتی مورد انتظار و افزایش قیمت آتی مورد انتظار ،تأثیر مثبت روی
تصمیم توسعه خواهد داشت که بهنوبة خود ،سبب افزایش ظرفیت منصوبه خواهد شد.
در پژوهش صورت گرفته توسط کیان )۲۰۰۷( 4مدل ارائه شده فقط به بررسی شکاف میان
عرضه و تقاضا و مشکالت آتی ناشی از احداث نیروگاه توسط سرمایهگذاران در صنعت برق
چین میپردازد و تنها نکتهای که در این پژوهش به چشم میخورد ،توجه به تأخیر در احداث
نیروگاههاست .در این مدل ،تقاضای الکتریسیته با وجود دارا بودن پیچیدگی باال ،فقط بهعنوان یک
متغیر برونزا درنظر گرفته شده است و برای بخش عرضه نیز جزئیاتی درنظر گرفته نشده است.
در پژوهش صورت گرفته توسط کیمانش ،سالکده ،باراهمند و وزیری ،)۲۰۰۸( 5اثر حذف یارانه از قیمت
1. Dyner, Lopez & Arango
2. Gross Domestic Product
3. Botterud
4. Qian
5. Keimanesh, Salekdeh, Barahmand & Vaziri Bozorg.

150

مقاله  -6مدل مبتنی بر پویایی سیستم برای توسعة ظرفیت تولید برق در کشور  | علی محقر و کیان نجفزاده

سوخت عرضه شده به نیروگاهها در کشور ایران ،روی ایجاد انگیزش برای افزایش کارایی در نیروگاههای
این کشور مطرح گردیده است .در مدل علت و معلولی ارائه شده ،فقط فناوریهای گازی و سیکل ترکیبی
درنظر گرفته شده است .در این پژوهش ،در کنار طرح مشکالت اختصاص یارانه به سوخت گاز طبیعی
مصرفی در نیروگاهها ،به تأثیر یارانه در افزایش شدت انرژی در این بخش نیز پرداخته شده است .پایین بودن
قیمت سوخت در نیروگاهها توجیه اقتصادی سرمایهگذاری روی افزایش کارایی را از بین میبرد.
در پژوهشی که توسط کیم ،آن ،یون و یو )۲۰۰۷( 1انجام گردیده ،فرض شده که سیستم برق
کره بهصورت یک بازار عمل میکند و در این بازار ،قیمت از روی عرضه و تقاضا تعیین میشود.
تقاضا از روی پیشبینی بار و عرضه از روی ظرفیت واحدهای تولید انرژی (بهصورت متغیر برونزا)
تعیین میشود .همچنین ،فرض شده است که سرمایهگذاران فقط واحدهای مصرفکنندة گاز
طبیعی را که وابسته به قیمت گاز طبیعی در بازار رقابتی است ،برای احداث انتخاب میکنند.
در پژوهش صورتگرفته توسط سانچز ،بارکین ،سنتنو و لوپز پنا ،)۲۰۰۷( 2ساختار کلی برای
یک مدل برنامهریزی تولید برق ارائه شده است .استفاده از این ساختار ،در نمایش بازارهای برق
خصوصی بسیار موفقیتآمیز بوده و به بازیگران این بازار اجازه میدهد که بینش درستی روی رفتار
بلندمدت خود در بازار داشته باشند و نیروگاههای تازه ایجادشده به گونهای درست وارد بازار گردند.
در پژوهش صورتگرفته توسط تان ،اندرسون و پارکر ( ،3)۲۰۰۷مدل پویایی سیستم ارائه شده،
به بررسی پویایی قیمت برق متأثر از پویایی قیمت گاز میپردازد .همچنین ،عوامل بیقطعیتی در
توسعة فناوریهای جدید در این پژوهش معرفی شدهاند .ارزیابی درست یک فناوری جدید انرژی،
نیاز دارد که این بیقطعیتیها در کنار ارزیابی سرمایهگذاری درنظر گرفته شوند.
در پژوهشی که توسط اکبرپور و وزیری ( 4)۲۰۰۷انجام شده ،یک مدل پویایی سیستمها توسعه
پیدا کرد تا وضعیت صنعت برق ایران را طی  15سال گذشته با درنظر گرفتن فشار مردم روی دولت و
فشار دولت روی کاهش یارانه شبیهسازی نماید .مدل اصلی بنابر شکل ( )3از دو حلقة مثبت و منفی
تشکیل شده است .در این مدل ،همچنین اثر آموزش و افزایش قیمت لحاظ گردیده است.
در پژوهشی که در ارتباط با بازار برق آلمان با استفاده مدل پویایی سیستم در سال 2009
توسط ژاگر ،اشمیت و کارل ،)2009( 5انجام شد ،یک مدل شبیهسازی پویای فنی ـ اقتصادی به نام
1. Kim, Ahn, Yoon & Yu
2. Sanchez, Barquin, Centeno & Lopez Pena
3. Tan, Anderson & Parker
4. Akbarpour & Vaziri
5. Jäger, Schmidt & Karl
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« »Zertsimبرای بررسی حلقههای علّی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت بازار آنی ( )Spotآلمان،
ارائه گردید .خروجی مدل 8 ،سناریو برای توسعة آیندة سیستم برق در آلمان بود .نتایج مهم از این
قرار بودند که بهکارگیری مالیاتهای باالی زیستمحیطی و تعرفههای تحویل برق برای انرژیهای
تجدیدپذیر منجر به قیمتهای باالی برق و بیشترین کاهش در انتشار دیاکسیدکربن میشود.
بهعالوه ،باال بردن ساعات کاری نیروگاههای هستهای ،قیمت برق را در سطح پایین تقریب ًا تثبیت
میکند .تعیینکنندهترین عواملی که موجب باالرفتن سطح قیمت برق میشود ،عبارتند از :ابزارهای
سیاستگذاری زیستمحیطی (قیمتهای باال برای انتشار  ،CO2تعرفههای باال برای برق تحویلی)،
قیمتهای سوخت ،تقاضای برق ،و باالخره ساعات بهرهبرداری نیروگاههای هستهای.
در پژوهش صورتگرفته توسط سوموگیواری ،)۲۰۱۱( 1تأثیر ساختار و معماری بازار انرژی روی
اقتصاد و جامعه فعلی و آتی مهم برشمرده شده است .از یک مدل پویایی سیستم برای ارزیابی
راهبردهای احتمالی آینده در کل صنعت و بازار جهانی استفاده شده است .دو سیاست یارانهای برای
سرعت بخشیدن به نفوذ فناوریهای انرژی تجدیدپذیر وجود دارد :تعرفة برق تحویلی و بازارهای
گواهینامة سبز؛ تمرکز مدل که قادر است سناریوهای آتی را برای بررسی ترکیب انرژیهای
تجدیدپذیر در کوتاهمدت و بلندمدت و مقایسة هزینة آنها توسعه دهد ،روی سرمایهگذاری است
که تصمیماتش وابسته به مخطرهها و هزینة فناوریهاست.
2
در پژوهش صورتگرفته توسط توفل ،میلر ،گئوس و فیشنر ( ،)۲۰۱۳مروری بر مدلهای
پویایی سیستمها برای شبیهسازی بازار برق ،طبقهبندی مدلهای مزبور ،ویژگیهای آنها و
روششناسی حاکم بر آنها و مقرراتزدایی در بازارهای برق و طراحی بازار انجام شده است.
روششناسی پژوهش
مدلسازي جزئي از فرآيند يادگيري است که بهصورت پيوسته در حال فرمولبندی فرضیهها،
آزمون و اصالح مدلهاي ذهني و ساختيافته است .در مدلسازي قدم نخست شناخت دقيق
صورت مسأله و مشتري مدل است .قدمهاي بعدي مدلسازي معمو ًال يک حالت روتين و نظاممند
ندارد؛ چرا که مدلسازي خلق کردن است و اين مسأله نيز حالت ذاتي و فطري دارد؛ ولي ميتوان
فرآيند ساخت مدل را به چند مرحله تقسيم نمود:
 بیان دقيق صورت مسأله1. Somogyvari
2. Teufel, Miller, Genoese & Fichtner
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 تعيين نظریه و فرضية پویا درباره علل بروز مسأله باال ساختن يک مدل شبيهسازي براي آزمون فرضية باال آزمون مدل براي اطمينان از صحت عملکرد آن طراحي سياستهاي مختلف و ارزيابي آنها بهوسيله مدلمدلسازي يک فرايند بازخوردي بوده و بهصورت توالي خطی مرحلهاي (گام به گام) نیست.
مدلها از مراحل تکرار ،پرسش مداوم ،آزمون و اصالح و بهبود ميگذرند (.)Sterman , 2000
در این پژوهش با استفاده از اصول حاکم بر توسعة سیستم عرضة انرژی و با گذری بر پیشینة
پژوهش ،مدل علت و معلولی و مدل حالتـجریان استخراج و با استفاده اطالعات موجود در
مستندات صنعت برق و به کمک نرمافزار  ،VENSIM PLEمدل حل شده است.
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شکل  :0مدلسازی قرار گرفته در داخل مدل پویای تصمیمگیری
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بر اساس مرور ادبیات انجام شده و مواردی که برای برنامهریزی توسعة بخش تولید برق
برشمرده شد ،نمودار علت و معلولی برای توسعة بخش تولید برق در ایران مطابق شکل ( )4ارائه
میگردد .بهطور کلی ،این مدل از چهار حلقة فیدبک( 1بازخورد) متعادلکننده برخوردار است.
در حلقة متعادلکنندة ،B1 2تقاضای برق متأثر از  GDPو جمعیت افزایش مییابد که از مقایسة
آن با انرژی الکتریکی قابل تولید از ظرفیت تولید موجود ،میزان کسری در ظرفیت تولید بهدست خواهد
آمد .این کسری در ظرفیت تولید ،تمایل به احداث واحدهای جدید را ایجاد خواهد نمود .احداث ظرفیت
جدید در حلقة  B1به سمت احداث واحدهای تولید همزمان برق و حرارت با لحاظ نمودن هزینههای
سوخت ،بهرهبرداری و سرمایهگذاری رفته و با یک تأخیر زمانی به ظرفیت در حال احداث اضافه
میکند .با لحاظ نمودن تأخیر زمانی دوم ،ظرفیت در حال احداث میتواند ظرفیت موجود را افزایش
دهد .حلقههای متعادلکنندة  B2، B3و  B4از همان منطق پیروی میکنند؛ با این تفاوت که در آنها
سیکلها و فناوریهای تولید برق متفاوت ،مانند نیروگاههای حرارتی که خود میتواند تقسیمبندی
سیکلهای بخار ،سیکلهای توربین گاز و سیکلهای ترکیبی داشته باشد؛ همچنین ،نیروگاههای بخار
با سوخت جایگزین مانند زغالسنگ و سرانجام نیروگاههای تجدیدپذیر مطرح میشوند.
سهم نیروگاههای برق آبی در مدل حالت ـ جریان ،به صورت یک مقدار ثابت فرض شده و نیز
از نیروگاههای هستهای بهعنوان یکی از منابع تولید قدرت ،به دلیل نبود قطعیتهایی که در حال
حاضر دارد ،صرفنظر شده است .مدل ارائه شده فناوریهای رایج و منطبق بر سیاستهای اصلی
توسعة عرضه در بخش برق کشور ایران را شامل میشود.
نکتة دیگری که در مدل حالت ـ جریان درنظر گرفته شده ،نوع بار الکتریکی کشور است .بر
اساس اقتصاد حاکم بر انواع نیروگاهها و تولید قدرت از آنها ،نیروگاههای بخار بیشتر برای بار
پایه و نیروگاههای مبتنی بر سیکل توربین گازی بیشتر برای اوج بار و سیکلهای ترکیبی برای
بار میانی درنظر گرفته میشوند (.)International Atomic Energy Agency Vienna, 1984
مدل حالت ـ جریان توسعة سیستم عرضه در کشور ،بهدلیل ابعاد مدل و پیچیدگی آن و نبود
امکان نمایش شفاف ،دقیق و کامل از آن در این پژوهش ارائه نشده است .ولی بخشهایی از مدل
و برخی از معادالت مهم حاکم بر مدل در انتهای پژوهش و به پیوست ارائه شده است.
1. Feedback
2. Balancing
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نکتة دیگری که در مدل حالت ـ جریان درنظر گرفته شده ،نوع بار الکتریکی کشور است .بر اساس اقتصاد حاکم بر انواع نیروگاهها و تولید قدرت از
آنها ،نیروگاههای بخار بیشتر برای بار پایه و نیروگاههای مبتنی بر سیکل توربین گازی بیشتر برای اوج بار و سیکلهای ترکیبی برای بار میانی درنظر
گرفته میشوند ).(International Atomic Energy Agency Vienna, 1984
مدل حالت ـ جریان توسعة سیستم عرضه در کشور ،بهدلیل ابعاد مدل و پیچیدگی آن و نبود امکان نمایش شفاف ،دقیق و کامل از آن در این مقاله ارائه
نشده است .ولی بخشهایی از مدل و برخی از معادالت مهم حاکم بر مدل در انتهای مقاله و به پیوست ارائه شده است.

هزینه بهره برداری واحدهای
تولید همزمان برق و حرارت

هزینه سوخت واحدهای تولید
همزمان برق و حرارت

-

هزینه سرمایه گذاری
واحدهای تولید همزمان برق
و حرارت

 تمایل به احداث واحدهایتولید -همزمان برق و حرارت

+
ظرفیت در حال +

احداث

+

+

ظرفیت در دسترس
جمعیت

GDP

+

+

+

ظرفیت تولید برق
+ +

تقاضای برق

هزینه سرمایه گذاری
واحدهای حرارتی

-

+

کمبود برق

هزینه سوخت
معمول
+

تمایل به احداث
واحدهای جدید

-

 تمایل به واحدهایحرارتی با سوخت معمول
+

هزینه بهره برداری واحدهای
حرارتی با سوخت جایگزین

-

تمایل به واحدهای حرارتی
با+سوخت جایگزین

-

-

هزینه سوخت
جایگزین

تمایل به انرژی های هزینه سرمایه گذاری
واحدهای تجدیدپذیر
+
تجدیدپذیر -
-

هزینه بهره برداری
واحدهای تجدیدپذیر

ایران
عرضهدر
سیستمعرضه
توسعة سیستم
مدل عع ّللّت
شکل:4:4مدل
شکل
در ایران
مربوطبهبهتوسعة
معلولی مربوط
ت وو معلولی

یافتههای پژوهش
های پژوهش
یافته
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هزینه بهره برداری
واحدهای حرارتی

هزینه سرمایه گذاری
واحدهای حرارتی با سوخت
جایگزین

بر اساس آزمون مدل (توسط نرمافزار  )VENSIM PLEو بنابر سیاستهایی از جمله مالحظة یک رابطة خطی بهعنوان سناریویی برای رشد بار که مقدار

مالحظة
سناریوهاییجمله
تهایی از
سیاس
خطیو بنابر
)VENSIM
استخراجافزار
(توسط نرم
آزمون
اساس
گاز طبیعی و قیمت
برای قیمت
عنوان
دیگری به
PLEو نیز روابط
شده است
مدلانرژی
ترازنامه
اطالعات
اولیه و نرخ رشد آن بر براساس

نمودار کلی ( )3( ،)5و
شده ،سه
بر اجرا
رشد ازآنمدل
نرخحاصل
نتایج
پراکنده و ...و
رشدهمبارزمان
برایتولید
واحدهای
عنوانمنصوبه
برایبهظرفیت
رابطةسقف
گرفتنِ
اطالعات
اساس
اولیه و
که مقدار
سناریویی
خطی
سوخت دوم ،درنظریک

( )7و همچنین شکل ( )8ارائه شده است .شکل ( )5نشان میدهد که تغییرات فرض شده در سهم انواع بارهای پایه ،میانی و پیک ،طی سالهای آتی

ترازنامه انرژی استخراج شده است و نیز روابط خطی دیگری بهعنوان سناریوهایی برای قیمت گاز
گرفتن سقف برای ظرفیت منصوبه واحدهای تولید همزمان
طبیعی و قیمت سوخت دوم ،درنظر
ِ
تغییر در نوع فناوری مناسب برای بهرهبرداری خواهد شد .در چنین شرایطی ،نیروگاههای بار پایه (از نوع بخار) بهکار گرفته شده و نیروگاههای از نوع
پراکنده و ...و نتایج حاصل از مدل اجرا شده ،سه نمودار کلی ( )2( ،)1و ( )3و همچنین نمودار ()4
توربین گازی ،بهدلیل روند کاهشی در سهم بار پیک ،کمتر مورد استفاده قرار میگیرند که شکل ( )8نشاندهندة این مسأله است .در شکل ( ،)3روند
میانی و
هم پایه،
بارهای
لیدیسهم
شدهتودر
انرژیفرض
تغییرات
دهد
نشان می
مربوط به تقاضایارائه
شده است .سازگاری
نمایش داده
انواعدر کنار
سالیانه
الکتریکی
کهو روند
تقاضا
بخش
( )۱برق به
نمودارساالنه
است.عرضة
شده میزان
برق ،روند
فرضیات مدل ،تغییرات
اساس
(،)۱خوبی
روندگی
توجهازبهدنبال
شکل ()3
چگونهداده شده
آتینمایش
هایروند
ل سه
استساکه
مدل با واقعیت ،بهگونه
در حال
هستند.باربرپایه
برخوردارسهم
پیداست که
نمودار
خواهد دربود .با
پیک،ایطی
افزایش و سهم بار میانی و پیک در حال کاهش است .این مسأله بهنوبة خود سبب تغییر در نوع
فناوری مناسب برای بهرهبرداری خواهد شد .در 8چنین شرایطی ،نیروگاههای بار پایه (از نوع بخار)
بهکار گرفته شده و نیروگاههای از نوع توربین گازی ،بهدلیل روند کاهشی در سهم بار پیک ،کمتر
مورد استفاده قرار میگیرند که نمودار ( )۴نشاندهندة این مسأله است .در نمودار ( ،)۲روند مربوط
به تقاضای برق ،روند میزان عرضة ساالنه برق به بخش تقاضا و روند انرژی الکتریکی تولیدی
سالیانه در کنار هم نمایش داده شده است .سازگاری مدل با واقعیت ،بهگونهای است که سه روند
چگونه خواهد بود .با توجه به شکل ،پیداست که سهم بار پایه در حال افزایش و سهم بار میانی و پیک در حال کاهش است .این مسأله بهنوبة خود سبب
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نمایش داده شده در نمودار ( )۲از دنبال روندگی خوبی برخوردار هستند .بر اساس فرضیات مدل،
تغییرات تقاضا در طی  40سال از حدود  200تراوات ساعت در سال ،به حدود  500تراوات ساعت
در سال خواهد رسید که برای پاسخگویی به این تقاضا ،ترکیب فناوریهای تولید برق و تغییرات
آن مطابق نمودار ( )۳ارائه شده است .از نمودار ( )۳پیداست که ظرفیت تولید توان الکتریکی در
طی  40سال ،از  40گیگاوات به  120گیگاوات خواهد رسید .در میان سیستمهای عرضة انرژی
پاسخگویی به این تقاض
که برای
رسید
خواهد
تولیدساعت
پراکندهتراوات
حدود 544
سال،
ساعت در
تقاضا در طی  04سال از حدود
اقتصادی
پذیری
توجیه
سالدلیل
در به
همزمان
هایبه تولید
سیستم
تراوات مدل،
244شده در
بررسی
الکتریکی در طی  04س
تولید توان
ظرفیت
استفاده (7
است.واز شکل
شکل ()7
مطابق
باالتر ،آن
فناوریهای تولید برق و تغییرات
موانع اصلی
دالیل و
پیداستکهکهیکی از
دارا) هستند
شدهتوسعه
ارائهبرای
مناسبی را
بسیار
شرایط
پراکنده تولید همزمان
سیستم
شده
ناکارآمدی بررسی
عرضة انرژی
مسائلهای
میانهاسیستم
رسید .در
گیگاوات به  124گیگاوات وخواهد
تولیدههای
هاینیروگا
است.
مدل،توزیع
هایدرشبکة
زیرساخت
فنی و
توسعة آن
کلیدی در
اصلی وخود
تولیدانعبرق به
چشمگیر را
هایی
همچنان
برایبخار،
نیروگاهراهای
توجیه پذیری اقتصادی باالتر،سیکل
کلیدی در توسعة آن
ظرفیت و مو
یکیازاز دالیل
هستند که
سهمدارا
استفاده
توسعه و
ترکیبی ومناسبی
شرایط بسیار
گازی،هایبریاساس
بخار،توربین
مبتنی بر
تولید برق
سیستمهای
است.روند به
خواهند داد.
چشمگیر را از ظرفیت
های سهم
همچنان
نیروگاههای
ترکیبی و
کارگیریسیکل
نیروگاههای
اختصاصة توزیع
فنی و ناکارآمدی زیرساختهای شبک
نموداربر()۴
ها،برکاهشی
برقدر آن
تولیدباال
های برق
سیستمتولید
کارگیری هزینة
( )۳به دلیل
نمودار
رونده ودلیل هزینة تولید ب
دهندة )7ب
نشانشکل (
اساس
است.گازی،
توربینهای
مبتنی
روند به
به خود اختصاص خواهند داد.
برایهکل
تجمیع شده
صورت
ساالنهکه به
تولید است
نصبتوهای
یِ ظرفی
ساالنه
نصب و
پویایی
آنها ،کاهشی است .شکل (ِ )8
بخشتجمیع شده برای
صورت
است که ب
های تولید
ظرفیت
برکناری
برکناری پویای
دهندة روند و
نشان
تولید برق ارائه شده است .تولید برق ارائه شده است.

پیکپیک
میانی و
پایه،
روندتغییراتدردرسهم
روندتغییرات
شکل :1
میانی و
بارهایپایه،
انواع بارهای
سهم انواع
نمودار :۱
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شکل  :1روندتغییرات در سهم انواع بارهای پایه ،میانی و پیک
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شدهبه به بخش تقاضا
شکل  :1روند تغییرات تقاضای ساالنه برق ،تولید ساالنه الکتریسیته و انرژی الکتریکی عرضه
نمودار  :۲روند تغییرات تقاضای ساالنه برق ،تولید ساالنه الکتریسیته و انرژی الکتریکی عرضه شده
بخش تقاضا

9
برق برق
تولید
شکل  :7روند تغییرات در ترکیب و ظرفیت فناوری های
نمودار  :۳روند تغییرات در ترکیب و ظرفیت فناوری های تولید

یگر ،بررسی سوابق گذشتة تغییرات ظرفیت هر یک از فناوریهای نیروگاهی و پیشبینی روند آتی براساس آنها و مقایسة این روند با روند
از طرف دیگر ،بررسی سوابق گذشتة تغییرات ظرفیت هر یک از فناوریهای نیروگاهی و
شده از مدل ،نتایجی را در قالب نمودارهای مربوط به شکلهای  1-3تا  3-3به ما میدهد .همانگونه که از شکل مربوط به مقایسة روند هزینة
پیشبینی روند آتی براساس آنها و مقایسة این روند با روند استخراج شده از مدل ،نتایجی را در
برق بر اساس وضع موجود و مدل پیداست ،با تغییر در ترکیب فناوریهای تولید ،هزینة تمام شده برق روند کندتری به خود گرفته و مقدار
( )۵تا ( )۱۰به ما میدهد .همانگونه که از نمودار مربوط
نمودارهای
مربوط
 1041به بعد از قالب
میآید.
فعلیبه پایینتر
نمودارهایروند
مقدار مربوط به

به مقایسة روند هزینة تمام شدة برق بر اساس وضع موجود و مدل پیداست ،با تغییر در ترکیب
فناوریهای تولید ،هزینة تمام شده برق روند کندتری به خود گرفته و مقدار آن از سال  1401به
بعد از مقدار مربوط به روند فعلی پایینتر میآید.
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از طرف دیگر ،بررسی سوابق گذشتة تغییرات ظرفیت هر یک از فناوریهای نیروگاهی و پیشبینی روند آتی براساس آنها و مقایسة این ر
استخراج شده از مدل ،نتایجی را در قالب نمودارهای مربوط به شکلهای  1-3تا  3-3به ما میدهد .همانگونه که از شکل مربوط به مقایسة
تمام شدة برق بر اساس وضع موجود و مدل پیداست ،با تغییر در ترکیب فناوریهای تولید ،هزینة تمام شده برق روند کندتری به خود گرف
آن از سال  1041به بعد از مقدار مربوط به روند فعلی پایینتر میآید.

قدیمقدیم
ظرفیت
برکناری
ساالنةنصب
ساالنة
شکل :8
ظرفیت
جدیدو وبرکناری
ظرفیت جدید
نصب ظرفیت
روندروند
نمودار :۴

|دوره  - 30تابستان  - 96شماره  - 2پياپي 100

نتیجهگیری و پیشنهاد
نتیجهگیری و پیشنهاد

برای توسعة بخش عرضه در صنعت برق ،نیاز به یک مدل است که با درنظر گرفتن همة ابعاد و جنبههای فنی و فناورانه ،اقتصادی ،زیستمحی
ابعاد روند توسعة مبتنی
موجود و
درنظرتوسعة
میان روند
مدلمقایس
گردد.
الکتریکی
بخشمین
بلندمدت تأ
مقدار تقاضای برق و ...برنامة توسعة
گرفتن همة
استة که با
استخراج یک
برق ،نیاز به
انرژی صنعت
عرضه در
برای توسعة
برق دست یافت؛ به
برنامةتولید
اقتصادی در
صرفه
شده به
سیستم
پویایی
مبتنی بر
فنی واز مدل
استفاده
نشاندهندة آن است که میوتوان
توسعة
جویی برق و...
تقاضای
مقدار
ارائهنوع و
محیطی،
زیست
اقتصادی،
فناورانه،
جنبهباهای
براساس سیاستها و شرا
روند آن
مقایسه با
میانمدل
حاصل از
اساس
ساعت) بر
کیلووات
(دالر بر
شیب منحنی روند قیمت برق
روند توسعة
موجود و
رونددرتوسعة
نتایجمقایسة
گردد.
استخراج
الکتریکی
انرژی
تولیدیتأمین
بلندمدت
بیش از  %34درصد کاهش یافته
است.مدل ،نشاندهندة آن است که میتوان با استفاده از مدل مبتنی بر پویایی سیستم ارائه
مبتنی بر
با توجه به شرایط بهرهبرداری و کارایی باال و هزینههای تولید برق پایین در برخی از فناوریهای معرفی شده ،بهویژه سیستمهای تولید هم
شده به صرفهجویی اقتصادی در تولید برق دست یافت؛ به طوری که شیب منحنی روند قیمت
پراکنده ،توسعة استفاده از این واحدها میتواند تأثیری چشمگیر در صرفهجویی سوخت فسیلی و کاهش آالیندههای زیست محیطی داشت
برق تولیدی (دالر بر کیلووات ساعت) بر اساس نتایج حاصل از مدل در مقایسه با روند آن براساس
مدل پیشنهادی ،چنانچه محدودیت و سقف ظرفیت برای واحدهای تولید پراکندة تولید همزمان قائل نشویم ،در ترکیب فناوریهای
سیاستها و شرایط کنونی ،بیش از  60درصد کاهش یافته است.
سیستمهای یادشده بهشدت گوی سبقت را از بقیه خواهند ربود و بیشترین سهم ظرفیت تولید را به خود اختصاص خواهند داد .ولی به د
وجودبرخی
پایین در
های تولید
کاراییاینباال و
برداری و
شرایط
شبکه توجه
فنی و حفاظت و اتوماسیون با
ندارد.ازبنابراین ،بهنظر می
برقدلخواه
مطلوب و
هزیندره حد
واحدها
برداری از
بهرهو بهره
توسعه
توزیع،بهامکان

فناوریهای معرفی شده ،بهویژه سیستمهای تولید همزمان تولید پراکنده ،توسعة استفاده از این
واحدها میتواند تأثیری چشمگیر در صرفهجویی سوخت فسیلی و کاهش آالیندههای زیست
محیطی داشته باشد .در مدل پیشنهادی ،چنانچه10محدودیت و سقف ظرفیت برای واحدهای تولید
پراکندة تولید همزمان قائل نشویم ،در ترکیب فناوریهای تولید برق ،سیستمهای یادشده بهشدت
گوی سبقت را از بقیه خواهند ربود و بیشترین سهم ظرفیت تولید را به خود اختصاص خواهند
داد .ولی به دلیل مسائل فنی و حفاظت و اتوماسیون شبکه توزیع ،امکان توسعه و بهرهبرداری
از این واحدها در حد مطلوب و دلخواه وجود ندارد .بنابراین ،بهنظر میرسد که با سرمایهگذاری
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روی ارتقای زیرساختها در سیستمهای توزیع برق ،کشور ایران نیز میتواند سهمی قابل قبول

ری روی ارتقای زیرساختها در سیستمهای توزیع برق ،کشور ایران نیز میتواند سهمی قابل قبول از واحدهای تولید پراکنده را داشته باشد.
میانی،تولید پراکنده را داشته باشد.
واحدهای
قابل قبول
سهمی
به نیز می
ایران
کشور
داشتهبرق،
هایراتوزیع
سیستم
زیرساختها
بارهایازپایه و
تغییرات
تواندروند
وضعیت و
توجه
باشد .با
پراکنده
واحدهای درتولید
ری روی ارتقای از
داشته باشد.
پراکنده را
تولید
واحدهای
قبول از
بخاری وقابل
هایسهم
تواند
ایرانکهنیز می
پیشبرق،
توزیع
سیستمهای
زیرساختها در
وضعیت وارتقای
ری روی
مناسب
پتانسیلی
پذیری و
توجیه
ترکیبی از
سیکل
نیروگاه
کشورشود
بینی می
میانی،
بارهای پایه و
روند تغییرات
توجیهپذیری و پتانسیلی مناسب
ترکیبی از
پذیریو وسیکل
هایه بخار
نیروگاه
شود که
بینیو می
پیش
میانی،
شودپایهکهو
بارهای
تغییرات
وضعیت و روند
برای
مناسب
پتانسیلی
توجی
از
ترکیبی
سیکل
بخار
های
ه
نیروگا
ی
م
بینی
ش
پی
باشند.تغییرات بارهای پایه و میانی ،پیشبینی میشود که نیروگاههای بخار و سیکل ترکیبی از توجیهپذیری و پتانسیلی مناسب
برخوردارو روند
هوضعیت
ه برخوردار
باشند..توسعه برخوردار باشند.
ه برخوردار باشند

شکل ( :)2-9روند تغییرات ظرفیت واحدهای گازی
گازیگازی
واحدهای
ظرفیت
تغییرات
نمودار:)2
شکل (-9
واحدهای
ظرفیت
روند تغییرات
 :۶روند
شکل ( :)2-9روند تغییرات ظرفیت واحدهای گازی
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شکل ( :)5-9روند تغییرات ظرفیت واحدهای بخار
شکل ( :)5-9روند تغییرات ظرفیت واحدهای بخار
واحدهای
ظرفیت
روند تغییرات
 :۵روند
بخار بخار
واحدهای
ظرفیت
تغییرات
نمودار:)5
شکل (-9

ترکیبی
سیکل
واحدهای
تغییراتظرفیت
روند تغییرات
ترکیبی
سیکل
واحدهای
ظرفیت
نمودار):۷:روند
شکل (0-9
شکل ( :)0-9روند تغییرات ظرفیت واحدهای سیکل ترکیبی
شکل ( :)0-9روند تغییرات ظرفیت واحدهای سیکل ترکیبی
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شکل ( :)0-9روند تغییرات ظرفیت واحدهای سیکل ترکیبی

تجدیدپذیر)
پراکنده و
(تولید
واحدها
سایر
روندتغییرات
روند
شکل (:)4-9
تجدیدپذیر)
پراکنده و
(تولید
واحدها
ظرفیتسایر
تغییرات ظرفیت
نمودار :۸
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پیوستها
بخشهایی از مدل حالت و جریان
>Natural Gas Price<
New GT Plants
Retirement

GT Variable
O&M Cost

>Discount Rate<
GT Life Time

GT Invest Cost
Index

GT Fixed O&M
Cost
GT Electricity
Price
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Target RN Invest
Cost Index

Average Age of
Initial GTs

GT Plants
Construction Period
Capacity of GT Plants

New GT Plants
Installation

Old GT Plants to
Retire

>Initial Capacity
of RNs<

>Initial Capacity
of STs<

>Initial Capacity
of GTs<

Initial GT Plants
Efficiency

>Initial Capacity
of CCs<

>Initial Capacity of STs
according to fuel B<

>Old GT Plants
to Retire<

Total Initial
Capacity
Power Generation Total Capacity

New Plants
Installation

>New DGCHP Plants
Installation<
>New GT Plants
Installation<

>New ST Plants
Installation<

Old Plants
Retire

>Old DGCHP
Plants to Retire<

>New ST Plants
Installation according to
fuel B<

>Old ST Plants to Retire
according to fuel B<

>Old ST Plants to
Retire<

Capacity of
Hydro Plants

New DGCHP
Plants Retirement

>Capacity for
Installation<

>Power Generation
Total Capacity<

Max. Share of
DGCHP Plants

Share of DGCHP
Plants

DGCHP Plants
Construction Period

>Sum of Electricity
Price<

DGCHP Life
Time
Average Age of
Initial DGCHPs

DGCHP Plants
Expansion Time Zone
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GT Plants Efficienct
Enhancement Time Zone

NG Consumption
by GTs

>Slope of Peak
Load<

>New CC Plants
Installation<

GT Efficiency

Electricity
Generation by GT
Plants

Initial Capacity
of GTs

>Minimum of
Slopes<
>Sum of Electricity
Price<

Max. Efficiency of
GT Plants

Annual Operating
hours of GTs

New DGCHP
Plants Installation

Capacity of DGCHP
Plants

Old DGCHP
Plants to Retire
Initial Capacity of
DGCHPs

Electricity Generation
by DGCHP

Annual Opearating
Hours of DGCHP plants

>Distribution
Loss<

ST Life Time

New ST Plants
Retirement

ST Plants
Construction Period

ST Variable
O&M Cost

ST Fixed O&M
Cost

>Discount
Rate<

Initial Capacity
of STs
New ST Plants
Installation

>Natural Gas
Price<
ST Electricity
Price

ST Plants Efficienct
Enhancement Time Zone

>Capacity for
Installation<
>Slope of Base
Load<

>Minimum of
Slopes<

Annual Operating
hours of STs
ST Efficiency

Initial ST Plants
Efficiency

NG Consumption
by STs

<CO2 emission for 1
Unit of NG>

Old ST Plants to
Retire
Average Age of
Initial STs

>Sum of Electricity
Price<

Max. Efficiency of
ST Plants

>Natural Gas
LHV<

Capacity of ST
Plants

Electricity Generation
by ST Plants

CO2 Emission
by STs

Additional
Capacity

Target Trans
loss

Initial Trans
Loss

Time Zone to
Reduce Dist Loss

Time Zone to
Reduce Trans Loss

Target Internal
Consumption of PPs

Initial Internal
Consumption of PPs

Time Zone to Reduce
Internal Consumption of
PPs

Transmission
Loss

Distribution
Loss

Average Internal
Consumption of PPs

Initial Dist
Loss

K
Target Dist
Loss

Capacity for
Installation

Starting Delay
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ST Invest Cost
Index

Gap Between Elect.
Demand and Supply
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جدول  :1معرفی متغیرها و روابط حاکم بر آنها
توضیحات

متغیر

1000*(1+(“Rate of Elect.
Export”/100))*Power Generation
Total Capacity*”Ave. Annual
Annual Net
 Utilization Hour”*(1-(Power KWh/برق خالص
Generated
Plants Internal
Year
تولید سالیانه
Electricity
Consumption/100))+Capacity
of Hydro Plants*Hydro Plants
Annual Operation Hour

رابطه بر اساس موازنه انرژی خالص
تولید شده در واحدهای حرارتی و
با احتساب صادرات و تلفات در
انتقال و توزیع برق ارائه شده است.

Annual Net Generated
Electricity*(1-(“Rate of Elect.
برق عرضه
Supplied
Export”/100))*(1-(Transmission
شده سالیانه
Electricity
Loss/100))*(1-(Distribution
KWh
 Loss/100))+(Annual Operatingبه بخش
to Demand
 Hours of DGCHP plants*Capacityتقاضا
Side
)of DGCHP Plants*1000

میانگین وزنی بین ساعات (مدت
زمان) ساالنه بارهای پایه ،میانی
و پیک نسبت به میزان هر کدام
از بارها

8760*(Base Load*(Share of Base
Load Annual Duration/100)+
متوسط
Ave. Annual
Middle Load*(Share of Middle
ساعت
Utilization
Load Annual Duration/100)+Peak Hour
 Load*(Share of Peak Load Annualبهرهبرداری
Hour
ساالنه
Duration/100))/(Base Load +
)Middle Load + Peak Load

Annual

KWh/

1900

برق سرانه Base Elect.
per Capita
پایه

بر اساس تراز نامه انرژی

Year

رابطه خطی بهعنوان یک سناریو
برای رشد بار که مقدار اولیه و نرخ
رشد آن بر اساس اطالعات ترازنامه
انرژی استخراج شده است.

MW

رابطه منطقی بر اساس شکاف بین
تقاضا و عرضه با درنظر گرفتن
اضافه ظرفیت برای افزایش تقاضا کمکی
در آینده و با درنظر گرفتن تاخیر در
احداث نیروگاه

MW

(“Gap Between Elect. Demand
and Supply”/”Ave. Annual
ظرفیت برای Capacity for
Utilization Hour”/1000)*(1+
Installation
نصب
*))(Additional Capacity/100
) STEP(1, Starting Delay

رابطه منطقی بین ظرفیت در حال
ایجاد ،ظرفیت برکناری در اثر پیری حالت
واحدها و درنظر گرفتن شرایط اولیه

MW

ظرفیت
INTEG (New CC Plants
Installation-Old CC Plants to
واحدهای
CC Plants
) Retire, Initial Capacity of CCsسیکل ترکیبی

Initial Base Load + RAMP((Final
Base Load-Initial Base Load)/
)Time Zone,0,Time Zone

بار پایه

Base Load
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رابطه بر اساس موازنه انرژیهای
تولید شده از واحدهای آبی و حرارتی
و با احتساب ساعات کارکرد و میزان
انرژی مصرف داخلی در واحدهای
حرارتی و صادرات انرژی الکتریکی
ارائه شده است.

واحد

رابطه

معادل فارسی Variable

Capacity of
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 معرفی متغیرها و روابط حاکم بر آنها:1 ادامه جدول
واحد

متغیر

MW

رابطه منطقی بین ظرفیت در حال
 ظرفیت برکناری در اثر پیری حالت،ایجاد
واحدها و درنظر گرفتن شرایط اولیه

ظرفیت
INTEG (New GT Plants
Installation-Old GT Plants to
MW
واحدهای
GT Plants
 توربین گازRetire, Initial Capacity of GTs)

رابطه منطقی بین ظرفیت در حال
 ظرفیت برکناری در اثر پیری حالت،ایجاد
واحدها و درنظر گرفتن شرایط اولیه

Capacity

ظرفیت

of DGCHP واحدهای
Plants
DGCHP

رابطه

INTEG (New DGCHP Plants
Installation-Old DGCHP Plants
to Retire, Initial Capacity of
DGCHPs)

Capacity of

Capacity
of Hydro
Plants
Capacity of
Renewable
Plants
Capacity of
ST Plants
Capacity of

ظرفیت
واحدهای
آبی

KW

کمکی

MW

رابطه منطقی بین ظرفیت در حال
 ظرفیت برکناری در اثر پیری حالت،ایجاد
واحدها و درنظر گرفتن شرایط اولیه

ظرفیت
INTEG (New ST Plants
Installation-Old ST Plants to
MW
واحدهای
Retire,
Initial
Capacity
of
STs)
بخار

رابطه منطقی بین ظرفیت در حال
 ظرفیت برکناری در اثر پیری حالت،ایجاد
واحدها و درنظر گرفتن شرایط اولیه

 ظرفیتINTEG (New Renewable Plants
Installation-Old RN Plants to
واحدهای
Retire,
Initial Capacity of RNs)
تجدیدپذیر

ظرفیت
واحدهای
according to بخار با
fuel B
B سوخت
ST Plants

8e+006

توضیحات

INTEG (New ST Plants Installation
according to fuel B-Old ST Plants
MW
to Retire according to fuel B, Initial
Capacity of STs according to fuel B)

مقدار تقریبی بر اساس ترازنامه

رابطه منطقی بین ظرفیت در حال
 ظرفیت برکناری در اثر پیری حالت،ایجاد
واحدها و درنظر گرفتن شرایط اولیه

(CC Invest Cost Index*(Discount
Rate/100)/(1-((1+(Discount
Rate/100)^(-CC Life Time))))/
Annual Operating hours of
CC
CCs)+((1*3.6/(CC
قیمت برق
 ذکر شده،رابطه هزینه برق تولیدی
Electricity
Efficiency/100)/Natural Gas
$/KWh کمکی
 سیکل ترکیبیLHV)*Natural Gas Price)+(“CC
]19[ در مرجع شماره
Price
Fixed O&M Cost” *CC Invest
Cost Index/100/Annual Operating
hours of CCs	)+”CC
Variable O&M Cost”
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ادامه جدول  :1معرفی متغیرها و روابط حاکم بر آنها
توضیحات

متغیر

واحد

رابطه

معادل فارسی Variable

یکی از شاخصهاي كالن اقتصاد
انرژي ،سرانه مصرف انرژي است که
در ترازنامه انرژی به آن اشاره شده
است .در كشورهايي كه از ذخاير
انرژي قابل توجهي برخوردارند،
سرانه مصرف نهايي انرژي در
مقايسه با بسياري مناطق و كشورها
و نيز متوسط جهان ،به وضوح بيشتر
است .اين امر از بهرهوري پايين در
بهرهبرداري ،مصرف باالي انرژي و
همچنين استفاده از كاالها و خدمات
انرژيبر ناشي ميشود .همچنين
عدم وجود نظام قيمتگذاري كارا
و بهينه و مبتني بر اصول اقتصادي،
باعث پايين بودن قيمت انرژي شده
و اين امر خود باعث رفتار غير بهينه
مصرفكنندگان شده است.

KWh/
Year

(Electricity Demand/
Population)-”Base Elect. per
”Capita

تفاوت در
برق سرانه

Difference
in Electricity
per Capita
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*(((DGCHP Invest Cost Index
(Discount Rate/100)/(1-((1+
(Discount Rate/100)^(-DGCHP
Life Time))))/Annual Opearating
Hours of DGCHP plants)+((1*3.6/
(DGElectric Efficiency/100)/
Natural Gas LHV)*Natural Gas
Price)+(	 “DGCHP Fixed O&M
DGCHP
Cost”*DGCHP Invest Cost
قیمت برق
رابطه هزینه برق تولیدی ،ذکر شده
Electricity
Index/100/Annual
کمکی $/KWh
DGCHP Opearating Hours of DGCHP
در مرجع شماره []19
Price
plants)+”DGCHP Variable
O&M Cost”)*(1-(Transmission
Loss/100))*(1-(Distribution
Loss/100)))-(((DGCHP
Efficiency-DGElectric
Efficiency)/100)*3.6*Natural Gas
Price/(DGElectric Efficiency/100)/
)Natural Gas LHV
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 معرفی متغیرها و روابط حاکم بر آنها:1 ادامه جدول

Elect.
Demand
Rise

رابطه

واحد

MAX(((GDP coefficient*GDP
Growth + Population coefficient *
KWh/
افزایش
Population Growth)*EXP(-1*
Year
تقاضای برق
Demand Lowering
Exponential)),0)

Initial Fuel B Price + RAMP

متغیر

توضیحات
در بررسیهای به عمل آمده در
 همواره تقاضای،مراجع مختلف
برق را به صورت تابعی از عوامل
 جمعیت و اقدامات کاهش،GDP
 ضرایب.مصرف در نظر می گیرند
این تابع با مراجعه به اطالعات
تاریخی موجود در ترازنامه انرژی
.محاسبه و تعیین شده است

قیمت
((Final Fuel B Price-Initial Fuel B $/unit
B  سوختPrice)/Time Zone , 0, Time Zone)

رابطه خطی به عنوان یک سناریو
برای قیمت سوخت دوم

شکاف بین
Electricity Demand-Annual
Elect.
 عرضه وSupplied Electricity to Demand : KWh
Side
Demand and تقاضای برق

رابطه منطقی برای مقایسه سطوح
موجود تقاضا و عرضه به منظور
تعیین میزان نیاز به توسعه ظرفیت
در بخش عرضه

(GT Invest Cost Index*(Discount
Rate/100)/(1-((1+(Discount
Rate/100)^(-GT Life Time ))))/
Annual Operating hours of
GT
 قیمت برقGTs)+((1*3.6/(GT Efficiency/100)
Electricity
$/KWh
/Natural Gas LHV)*Natural
توربین گاز
Price
Gas Price)+(“GT Fixed O&M
Cost”*GT Invest Cost Index/100/
Annual Operating hours of
GTs)+”GT Variable O&M Cost”

 ذکر شده،رابطه هزینه برق تولیدی
]19[ در مرجع شماره

Fuel B Price
Gap
Between

Supply

Middle
Load

Initial Middle Load+RAMP((Final
 بار میانیMiddle Load-Initial Middle Load)/ MW
Time Zone, 0, Time Zone)

Initial NG Price+RAMP((Final
Natural Gas قیمت گاز
NG Price-Initial NG Price)/Time
Price
طبیعی
Zone, 0, Time Zone)

$/m3

100  پياپي- 2  شماره- 96  تابستان- 30 |دوره

Variable معادل فارسی

رابطه خطی به عنوان یک سناریو
برای رشد بار که مقدار اولیه و نرخ
رشد آن بر اساس اطالعات ترازنامه
.انرژی استخراج شده است
رابطه خطی به عنوان یک سناریو
برای قیمت گاز طبیعی
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ادامه جدول  :1معرفی متغیرها و روابط حاکم بر آنها
توضیحات

MAX((Capacity for
نصب
Installation*(Slope of Middle
New CC
 Load/Minimum of Slopes)*(Sumواحدهای
Plants
MW
 of Electricity Price/CC Electricityجدید سیکل
Installation
Price)/(100*CC Plants
ترکیبی
)Construction Period)),0

برکناری
 DELAY FIXED(New CC Plantsواحدهای
Plants
) Installation, CC Life Time, 0جدید سیکل
Retirement
ترکیبی
New CC

رابطه مربوط به خروج واحدهای
سیکل ترکیبی بعد از سپری شدن
عمر مفید آنها

MW

رابطه تسهیم کل ظرفیت مورد نصب
به ظرفیت واحدهای تولید همزمان
با توجه به هزینه برق تولیدی آنها و
مدت زمان احداث .به منظور اجتناب
از منفی شدن این متغیر حداقل مقدار
آن در صفر تثبیت شده است .با
توجه به محدودیت های فنی موجود
در شبکه و سیستم توزیع ،سقف
مشخصی برای توسعه سهم واحدهای
تولید همزمان برق و حرارت مقیاس
کوچک در نظر گرفته شده است.

%

رابطه مربوط به خروج واحدهای
تولید همزمان برق و حرارت مقیاس
کوچک بعد از سپری شدن عمر
مفید آنها

MW

رابطه تسهیم کل ظرفیت مورد
نصب به ظرفیت واحدهای گازی
با توجه به نرخ بار پیک ،هزینه برق
تولیدی و مدت زمان احداث.
بهمنظور اجتناب از منفی شدن این
متغیر حداقل مقدار آن در صفر
تثبیت شده است.

MAX((Capacity for
 Installation*(Slope of Peak Load/نصب
New GT
 Minimum of Slopes)*(Sum ofواحدهای
Plants
MW
 Electricity Price /GT Electricityجدید توربین
Installation
Price)/ (100*GT Plants Construction
گاز
)Period)),0

IF THEN ELSE((100*Capacity of
DGCHP Plants/Power Generation
New
 Total Capacity 	)<Share ofنصب
DGCHP
 DGCHP Plants, MAX((Capacityواحدهای
for Installation *(Sum of
Plants
جدید
Electricity
Price/DGCHP
Installation DGCHP
Electricity Price)/(100*DGCHP
)Plants Construction Period )),0) , 0

New

برکناری
DELAY FIXED(New DGCHP
واحدهای
Plants Installation, DGCHP Life
Plants
جدید
)Time, 0
Retirement DGCHP
DGCHP
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رابطه تسهیم کل ظرفیت مورد نصب
به ظرفیت واحدهای سیکل ترکیبی
با توجه به نرخ بار میانی ،هزینه برق
تولیدی و مدت زمان احداث.
به منظور اجتناب از منفی شدن
این متغیر حداقل مقدار آن در صفر
تثبیت شده است.

متغیر

واحد

رابطه

معادل فارسی Variable
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ادامه جدول  :1معرفی متغیرها و روابط حاکم بر آنها
متغیر

توضیحات
رابطه مربوط به خروج واحدهای
گازی بعد از سپری شدن عمر
مفید آنها

جمع آثار ـ تجمیع ظرفیتهای
جدیداالحداث
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رابطه

واحد

معادل فارسی Variable

برکناری
 DELAY FIXED(New GT Plantsواحدهای
Plants
) Installation, GT Life Time, 0جدید توربین
Retirement
گاز
New GT

MW

New CC Plants Installation+New
DGCHP Plants Installation+New
نصب
GT Plants Installation+New
New Plants
MW/
 Renewable Plants Installation+Newواحدهای
Installation
Year
ST Plants Installation+New ST
جدید
Plants Installation according to
fuel B

جدول  :2اطالعات استخراج شده از اسناد و مدارک منتشر شده وزارت نیرو

مقدار ـ واحد

معادل فارسی

متغیرهای استفاده شده در مدل

%4

تلف انتقال

Transmission Loss

%16

تلف توزیع

Distribution Loss

%27

نرخ تنزیل

Discount Rate

 10سال

افق زمانی توسعه واحدهای

DGCHP Plants Expansion Time Zone DGCHP

 40،000مگاوات

بار پایه نهایی

Final Base Load

 28،000مگاوات

بار میانی نهایی

Final Middle Load

 6،000مگاوات

بار اوج نهایی

Final Peak Load

 25،000مگاوات

بار پایه اولیه

Initial Base Load

 1دالر بر متر مکعب

قیمت نهایی گاز طبیعی

Final NG Price

 0/1دالر به ازای یک واحد

قیمت نهایی سوخت B

Final Fuel B Price

 40سال

افق زمانی شبیهسازی

Time Zone-FINAL TIME

 35مگاژول بر واحد

ارزش حرارتی سوخت B

Fuel B LHV

 2000ساعت

ساعت کارکرد ساالنه واحدهای آبی

Hydro Plants Annual Operation Hour

%6

رشد GDP

GDP Growth

 15،000مگاوات

ظرفیت اولیه واحدهای سیکل ترکیبی

Initial Capacity of CCs

 150مگاوات

ظرفیت اولیه واحدهای DGCHP

Initial Capacity of DGCHPs

ادامه جدول  :2اطالعات استخراج شده از اسناد و مدارک منتشر شده وزارت نیرو

مقدار ـ واحد

معادل فارسی

متغیرهای استفاده شده در مدل

 12،000مگاوات

ظرفیت اولیه واحدهای توربین گاز

Initial Capacity of GTs

 100مگاوات

ظرفیت اولیه واحدهای تجدیدپذیر

Initial Capacity of RNs

 15،000مگاوات

ظرفیت اولیه واحدهای توربین بخار

Initial Capacity of STs

 0مگاوات

Initial Capacity of STs according to
ظرفیت اولیه واحدهای بخار با سوخت B
fuel B

 0/05دالر بر واحد

قیمت اولیه سوخت B

Initial Fuel B Price

 20،000مگاوات

بار میانی اولیه

Initial Middle Load

 0/4دالر بر متر مکعب

قیمت اولیه گاز طبیعی

Initial NG Price

 5000مگاوات

بار اوج اولیه

Initial Peak Load

73،650،000

جمعیت اولیه

Initial Population

 36مگاژول بر متر مکعب

ارزش حرارتی گاز طبیعی

Natural Gas LHV

%20

حداکثر سهم واحدهای DGCHP

Max. Share of DGCHP Plants

%3

مصرف داخلی نیروگاهها

Power Plants Internal Consumption

%7

میزان صادرات برق

Rate of Elect. Export

 10سال

افق زمانی توسعه واحدهای تجدیدپذیر

Renewable Plants Expansion Time
Zone

%50

سهم مدت زمان بار پایه ساالنه

Share of Base Load Annual Duration

%33

سهم مدت زمان بار میانی ساالنه

Share of Middle Load Annual
Duration

%17

سهم مدت زمان بار اوج ساالنه

Share of Peak Load Annual Duration
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 1.83905e+11کیلووات
ساعت

تقاضای اولیه

Initial Demand
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جدول  :3برخی اطالعات مربوط به پارامترهای اقتصادی ،فنی و عملکردی فناوریهای تولید برق
عمر
متوسط ساعت
سیستم تولید
واحدهای بهرهبرداری
برق
موجود ساالنه
(سال)
تولید پراکنده
تولید همزمان
DGCHP

1

6500

Plants
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واحدهای
انرژی
تجدیدپذیر
سیکل ترکیبی
CCs

سیکل بخار
STs

توربین گاز
GTs

کارایی ()%

GHP EFF. = 70
Elect. Eff. = 39

هزینه متغیر
هزینه ثابت
تعمیر و
مدت
شاخص هزینه
ساالنه تعمیرو
طول
نگهداری
زمان
سرمایهگذاری
نگهداری
عمر
(دالر
ساخت
(دالر بر
( %از هزینه
(سال)
برکیلووات
(سال)
کیلووات)
سرمایهگذاری)
ساعت)
650

25

0/8

6

0/002

5

1500

-

2500

15

1

6

0/005

12

6000

45

650

25

3

5

0/003

20-35

8000

38

1000-1200

35

4

3

0/0018

20

2500

30

350

25

1/5

6

0/0038
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Abstract
Supply development is a major challenge in electric power industry.
In order to fulfill this need, and regarding complexities in the energy
sector, a comprehensive model such as system dynamics is zimperative.
The purpose of this study is to reach this model. The performance of the
model was based on the selection of a technology which could give way
to the lowest total cost of generation and supply of an electric power
unit, thus satisfying energy demand. A time span of 40 years was
determined so that all changes and real system dynamics could expose
itself. Results show that the yearly trends of electricity demand and
supply, on the one hand, and yearly generated electric energy, on the
other, are quite comparable.
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