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چکيده
انتظار مي رود اصالح قيمت سوخت نيروگاهها در بازار برق مقرراتزدایيشدۀ كشور به تغييرر در
ميزان ظرفيتسازی و توليد نيروگاههای بادی در مقایسه برا دیگرر انروا نيروگراه منجرر شرود
بهمنظور سنجش كمّي تأثيرات اصالح قيمرت سروخت نيروگراههرا برر ظرفيرتسرازی و توليرد
نيروگاههای بادی ،در ایر مقالره ،ظرفيرتسرازی ،توليرد و عرضرۀ انروا نيروگراه در رقابرت برا
نيروگاههای بادی در بخشهای مختلف سرمایهگذاری برا تأكيرد برر فراینرد ارزیرابي سرودروری
سرمایهگذاریهای نيروگاهي ،به تفصيل مدلسازی شده است مدل پيشنهادی برای دورۀ -1389
 1398با استفاده از نرمافزار پاورسري  1شرييهسرازی شرده و ترأثيرات قيمرت سروخت مصررفي
نيروگاهها بر ظرفيتسازی و توليد نيروگاههای بادی در مقایسه با انوا دیگر نيروگراه در صرنتت
برق بررسي شده است براساس ای نتایج ،با افزایش قيمت سوخت مصرفي نيروگاهها و با فرر
تتيي قيمت بررق در قالرم منانيسر برازار تجدیدساختارشرده ،ظرفيرت نيروگراههرای برادی،
نيروگاههای برقربي و چرخۀ تركييري رشرد پيوسرتهای خواهنرد داشرت ،درحراليكره ظرفيرت
نيروگاههای بخاری كاهش خواهد یافت از مقایسۀ نترایج اصرالح قيمرت حامرلهرای انرر ی در
مقایسه برا عردم اصرالح رن ،مشرخ مريشرود كره رونرد سررمایهگرذاری و افرزایش ظرفيرت
نيروگاههای بادی و ربي بيش از سایر نيروگاههای حرارتي است
طبقهبندي D43, D50, C63, P22, C61 :JEL
واژه هاي کليدي :انر یهای تجدیدپذیر ،پویایي سيسرتمي ،ظرفيرت نيروگراهي ،قيمرت بررق،
نيروگاه بادی
* نویسندۀ مسئول09193124992 ،
1. POWERSIM
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مقدمه
با توجه به مسائل زیستمحيطي و راهيردهرای صررفهجویانره در بهررهبررداری از منراب
انر ی ،استفاده از انر ی باد در مقایسه با سایر گونههای انر ی ،بهدليل كاهش هزینههای
توليد برق و عدم رلودگي محيط زیست ،باید بهعنوان مني جدید و پایرانناپرذیر ترأمي
برق در سطح جهان مطرح شود ایران در كنار مناب عظي سروختهرای فسريلي ،دارای
پتانسيل فراوان انر یهای تجدیدپرذیر ماننرد انرر ی براد اسرت مطالترات و محاسريات
انجامگرفته در زمينۀ تخمي پتانسيل انر ِی باد در ایران نشان ميدهد كره فقرط در 26
منطقه از كشور (بيش از  45سایت مناسم) ميزان ظرفيت اسمي سرایتهرا ،برا در نظرر
گرفت بازده كلي  33درصد ،در حدود  6500مگاوات است و ای در شرایطي اسرت كره
ظرفيت اسمي كل نيروگاههای برق كشور در حال حاضر  52257مگاوات 1است حركرت
به سمت تجدید ساختار صنتت برق و واقتي شدن قيمت برق ،از جمله اقدامات اساسري
برای ترغيم سرمایهگذاری بخش خصوصي در ای نيروگاههاست
از سال  1389با تصویم قانون هدفمندی یارانهها در كشور ،اصالح قيمتهای انرر ی
رغاز شده است در ای مقاله در پي بررسي ای سرؤال هسرتي كره در صرورت افرزایش
قيمت سوخت نيروگاهي و تتيي قيمت برق در چارچوب بازار برق تجدیردساختارشرده،
توليد و ظرفيت نيروگاههای بادی در پایان دورۀ مورد بررسي چه تغييرری خواهرد كررد
برای تحليل ای تأثيرات از یك مدل پویایي سيستمي برای بازار برق استفاده ميشود
روینرد پویایي سيستمي ،تننيني بسيار قوی بررای حرل مسرئله و الگروی بسريار خروبي
برای تيدیل الگوهای ذهني به مدلهای كمّي است  2در فرایند مدلسرازی پویرایي سيسرتمي،
ابتدا مسئلۀ اصلي تحقيق و محدودۀ مدل مشخ ميشود سپس بهمنظور مدل كردن رفترار
متغيرهای پویا ،مدلساز با استفاده از تئوریها و ادبيرات نظرری فرضريۀ دینراميني را تردوی
ميكند با استفاده از نمودارهای علّت و متلولي روابط بي متغيرهای تتيري شرده برهمنظرور
اجرای مدل و بررسي دقيقتر متغيرها ،نو رنها را بر حسم روابط حالرت – جریران مشرخ
ميكني پس از رس نمودارهای جریان– حالت ،روابط بي متغيرها فرمرولبنردی مريشرود
 1ترازنامۀ انر ی وزارت نيرو1390-
2. Sterman. J.D
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اجرا و ارزیابي نتایج مدل در مرحلۀ نهایي قرار دارند از ویژگيهای روینرد پویرایي سيسرتمي،
در نظر گرفت تأخيرها و استفاده از بازخورد نتایج در دورۀ بتد است
در قسمت دوم مطالتات انجامگرفته مرور ميشرود در ادامره سراختار كلري مردل در
قالم نمودارهای علّت و متلولي و روابط ریاضي مرتيط با رن تشریح شده و سپس الگروی
ارزیابي سرودروری سررمایهگرذاری ،نحروۀ محاسريۀ نرر برازده سررمایهگرذاری ،حجر
سرمایهگذاری و تركيم توليد توضيح داده ميشود در قسمت بتد مقادیر اوليرۀ متغيرهرا
و پارامترهای الگوی پيشرنهادی مترفري مريشرود در پایران نترایج اجررای سرناریوهای
مختلف تجزیهوتحليل ميشود
مروري بر مطالعات انجامگرفته
تغييرات اساسي صنتت برق و حركت از ساختار عمرودی و برنامرهریرزی مركرزی بره سرمت
ساختار افقي و بازار برق سيم شده است محققان در كنار روینردهای سرنتي ،از روینردهرای
جدید مانند مدلهای پویایي سيستمي ،تئوری بازیها و اختيارات واقتي 1نيز اسرتفاده كننرد
(لينر و الرس  )2001 ،اولي روش مطالتاتي پویا از برازار بررق بترد از رزادسرازی برازار بررق
توسط بون و الرس ( )1994و الرس ( )2000انجام گرفته است ای روش ،مرجر تحليرل
خصوصيسازی و تجدید ساختار بازارهای برق واق شد فورد برای مطالترۀ پویرایي سرازوكار
نيروگاههای جدید و ماهيت چرخۀ رونق و ركود رنها در بازارهای برق واق در غررب رمرینرا از
روینرد پویایي سيستمي استفاده كرده است (فورد )1999 ،بوترود ( )2002بازار برق نررو را
با استفاده از مدلهای پویا مدلسازی كررد ووگسرتاد ( )2004برا اسرتفاده از روینررد پویرایي
سيستمي به بررسي بازار برق نرو و حركت به سمت نيروگراههرای تجدیدپرذیر پرداخرت در
دیگر كشورها ماننرد كلمييرا (دینرر و الرسر  ،)1997 ،سرویيس (اوچرور ،)2007 ،پاكسرتان
(قرردرتاهلل و كرراراكول ،)2007 ،و تركيرره (كيالنررك )2008 ،بررا اسررتفاده از روینرررد پویررایي
سيستمي ،بازارهای برق مدلسرازی شرده اسرت اولسرينا و همنراران ( )2006برا اسرتفاده از
چارچوب ریاضي بازار برق را شييهسازی كردند اولسينا در ای مردل بسرطیافتره ،برهمنظرور
دستيابي به نتایج دقيقتر ،تصميمات سرمایهگذاری را برحسم نو فناوری و زنجيرۀ عمر هرر
فناوری نيروگاههای حرارتي تفنيك كرده است
1. real option

232

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،51شمارۀ  ،1بهار 1395

ارزیابي پویا در بحث ظرفيتسازی نيروگاههایي با فناوری انر یهای تجدیدپرذیر رنننران
توسته نيافته است به همي دليل در ای زمينه ادبيات نظری توستهیافتهای ندارد ووگسرتاد
و همناران ( )2002بحت توليد برق بادی را مدلسرازی كرردهانرد ینري از چرالشهرایي كره
بهرهبردار بازار برق با رن مواجه است ،ترغيم سرمایهگرذاران بررای سررمایهگرذاری در توليرد
انر یهای تجدیدپذیر است تا برق توليدشده از ای مناب نقش مؤثری در بازار برق ایفرا كنرد
به همي دليل با ارزیابي اقتصادی سرمایهگذاری در انر یهای تجدیدپذیر ،سرودروری رنهرا و
امنان ورود به بازار برق بررسي شده است (هوا )2010 ،برخي انگيزههای اعطایي بهررهبرردار
بازار و سياستهای دولت مريتوانرد سررمایهگرذاران را برهمنظرور سررمایهگرذاری در ایجراد
ظرفيتهای جدید انر یهای تجدیدپذیر در رقابت با نيروگاههای حرارتي كمك كنرد (فرورد،
 )2007با ای سياستها و روشها ،سياستگذاران بخش انر ی تالش ميكنند هزینرۀ نهرایي
توليد انر یهای تجدیدپذیر را در مقایسه با هزینههرای بلندمردت برازار بررق كراهش دهنرد
تأثيرات زیستمحيطي كاهش انتشار رالیندهها یني دیگرر از انگيرزههرای سررمایهگرذاری در
انر یهای تجدیدپذیر بهشمار ميرود (سویونگ )2010 ،حسي ربادی و همنراران ( )2010و
جئورجيالكيس ( )2009پایداری و قابليت اعتماد به مناب انر یهرای تجدیدپرذیر و ارزیرابي
اقتصادی و مناف رنها در بازار برق را مدلسازی كردهاند در بحث سررمایهگرذاری بررای ایجراد
ظرفيتهای جدید نيروگاههای برادی ،حسرني و حسريني ( )2011مردل پویرایي سيسرتمي
بلندمدت در بازار برق را طراحي كردهانرد رنهرا همننري در قالرم روابرط ریاضري ،ماهيرت
تصادفي و فصلي بودن توليد برق بادی را در مدل خود لحاظ كردهانرد در برخري از مطالترات
با استفاده از شييهسازی مونت كارلو ، 1نااطميناني ميزان توليد بررق برادی در كنرار نوسرانات
تقاضای برق محاسيه شده است
فورد ( )2001با استفاده از مدلهای پویایي سيستمي ،چرخههای ساخت نيروگراه در
غرب ایاالت متحدۀ رمرینا را بررسي و تحليل كرده است نتایج مدل نشان مريدهرد كره
محدودیت پيشبيني سرمایهگذاران و ترأخير در دریافرت مجروز و مردت زمران سراخت
نيروگاههای جدید علل پدید رمدن ای چرخههاست وی نشان ميدهد كه پرداخت بابت
ظرفيت ميتواند ای چرخههای ساخت را كاهش دهد
1. Monte Carlo simulation technique
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مطهری و همناران ( ) 1393اثر سياستهای رزادسازی قيمت تمرامشردۀ انرر ی در
مقرون به صرفه شدن نيروگاههای بادی نسيت به نيروگاههای گرازی را بررسري كردنرد
برای محاسيۀ هزینۀ تمامشدۀ توليد برق از مناب مختلف شامل انر ی باد و سوختهرای
فسيلي از روش «هزینۀ همترازشده» بهعنوان مقيولتری روش اقتصادی بررای مقایسرۀ
انوا فناوری توليد برق استفاده شده است در ای پژوهش توصيه شده است با توجه بره
تغييرات نر ارز ،سياست كالن باید به سمت بوميسازی صنتت توربي بادی با اولویرت
قطتات و بخشهای ارزبر رن باشد
براساس بررسيهرای انجرامگرفتره ،تراكنون پژوهشري در زمينرۀ ترأثير اصرالح قيمرت
حاملهای انر ی بر روند سرمایهگذاری نيروگاههای بادی با روینرد پویایي سيستمي انجرام
نگرفته است و بيشتر مطالتات در مورد نيروگاههای بادی بره مياحرث فنري و غيراقتصرادی
پرداختهاند كه از جمله مريتروان بره تحقيقرات ادریسريان و همنراران ( ،)1394روشر و
همناران ( ،)1392باقری و مروج ( )1394و مهدوی و همناران ( )1394اشاره كرد
ساختار کلی مدل پيشنهادي
ساختار كلي مدل بازار برق در قالم نمودار علت و متلولي ( )1بيان شده است
دولت برای گسترش انر یهای تجدیدپذیر ،به نيروگاههای بادی قيمت تضميني خریرد را
كه بسيار بيشتر از قيمت بازار برق است ،پرداخت ميكند سطح قيمتهای تضرميني ارتيرا
مثيت با ميزان سرمایهگذاری ظرفيت نيروگاههای بادی دارد ميزان توليد نيروگاههرای برادی
به ضریم بهرهبرداری و ظرفيت ایجادشدۀ رنها بستگي دارد همنني ضریم بهرهبرداری ایر
نيروگاهها به سرعت باد و مدت زمان وزش رن وابسته است (حلقرۀ  )B1ایر در حرالي اسرت
كه در نيروگاههای حرارتي ،قيمت بازار برق از جمله عوامل مؤثر بر ضریم بهرهوری محسروب
ميشود (حلقۀ  )B3قيمت انتظاری ،هزینههای عملياتي و ضریم بهررهبررداری نيروگراههرا از
عوامل مؤثر بر پيشبيني سرمایهگذار از سود عملياتي ساليانه است افزایش قيمت انتظراری و
ضریم بهررهبررداری ،سرود عمليراتي مرورد انتظرار را افرزایش مريدهرد؛ در مقابرل افرزایش
هزینههای عملياتي سيم كاهش رن ميشود همنني افزایش سرود عمليراتي مرورد انتظرار
سيم افزایش نر بازگشت سرمایه ميشرود ،درحراليكره هزینرههرای تتميرر و نگهرداری و
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هزینههای سرمایهگذاری سيم كاهش رن ميشود هرچه نر بازگشت سرمایه بيشرتر باشرد،
اثر سودروری بر حج سرمایهگذاری در انوا نيروگاه بيشتر خواهد بود ظرفيرت نيروگراهي و
نر برابری سرمایهگذاری 1از دیگر عوامل مؤثر بر حج سررمایهگرذاری اسرت ننترۀ شرایان
توجه ای است كه افزایش ظرفيت نيروگاهي برا دو ترأخير ایجراد مريشرود تقاضرای مجروز
ساخت ،بررسي و دریافت تأیيدیۀ تأخير اول و ساخت نيروگاه ،تأخير دوم محسروب مريشرود
كه هر دو تأخير در مدل لحاظ شده است (حلقۀ  )B4توليد بررق بره ضرریم بهررهبررداری و
ظرفيت نيروگاه بستگي دارد ضریم بهرهبرداری با قيمت برق رابطۀ مستقي و با هزینرههرای
عملياتي رابطۀ متنوس دارد
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 -نرخ بازگشت +

هزينه هاي سوخت

سرمايه
هزينه سرمايه

روند قيمت

هزينه هاي عملياتي

انتظاري

گذاري
انواع مختلف

+

 -راندمان نيروگاهي

مالياتي

نمودار  .1روابط علت و معلولی بازار برق

1. equilibrum fractional investment rate
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تأثيرات اصالح قيمت سوخت مصرفی نيروگاهها بر ميزان...

تغييرات تقاضا به عوامل قيمتي و عوامل حقيقري اقتصراد بسرتگي دارد (نمرودار )2
قيمت تأثير منفي و عوامل حقيقي تأثير مثيت بر تقاضا دارند افزایش تقاضا ،خود سريم
افزایش نسيت تقاضا به توليد ميشود كه افزایش قيمت بازار برق را در پي دارد افرزایش
قيمت بازار برق تتادلي كاهش تقاضا را در بازخورد بتد موجم ميشود (حلقۀ )B1
نر رشد تقاضا
كشش قيمتي تقاضا

سقف قيمت بازار برق
+
-

تقاضا

B1

+
+

قيمت بازار برق
قيمت تتادلي
+

+

B2

+

ضریم بهرهبرداری
نيروگاهي

+

نسيت تقاضا به توليد
-

توليد كل

+

ظرفيت توليد

+

قيمت
تضمينی

B3

+

+
ظرفيت توليد
نيروگاههاي بادي

ضریب بهرهبرداري
نيروگاههاي بادي

نمودار  .2روابط علت – معلولی تقاضا

قيمت برق خریداریشده از نيروگاههای بادی بهصورت تضرميني و تتيري شرده از سروی
مدیریت شينه اعالم ميشود ،هرچه قيمت خریرد تضرميني بيشرتر باشرد ،سرودروری مرورد
انتظار سرمایهگذاران نيروگاههای بادی بيشتر ميشود ،تمایل به سرمایهگذاری بررای افرزایش
ظرفيت در نيروگاههای بادی نسيت به سایر نيروگاهها افزایش مريیابرد (حلقرۀ  )B3در مرورد
سایر نيروگاهها ،قيمت تتادلي در بازار برق تتيي ميشود با ثابت بودن هزینرههرای عمليراتي
انوا مختلف نيروگاه ،افزایش ضریم بهرهبرداری ،سيم افزایش توليد و كاهش نسريت تقاضرا
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به توليد ميشود كه در نهایت بر قيمرت برازار بررق ترأثير منفري دارد (حلقرۀ  ) B2بنرابرای
افزایش قيمت از یك سو سيم كاهش تقاضا و از سوی دیگر سيم افزایش توليرد مريشرود و
بازار به تتادل جدید ميرسد
در ادامه زیرمدل سرمایهگذاری تشریح و توضيح داده ميشود
زیرمدل سرمایهگذاري

با فر سودرور بودن سرمایهگذاری در یك فناوری توليد برق ،بایرد تتيري كنري چره
ميزان سرمایهگذاری در هر دوره انجام خواهد گرفت؟ در تتررادل بلندمرردت بررازار برررق،
بخشي از ظرفيتهای جدید جایگزی ظرفيتهای فرسوده ميشود ،بخش دیگر نيز برای
تأمي رشد تقاضا استفاده ميشود
رابطۀ  1بيانگر حج سرمایهگذاری در حال ساخت در هر دورۀ زماني است همانگونهكره
مالحظه ميشود حج سرمایهگرذاری در یرك فنراوری نيروگراهي در هرر دوره بره ظرفيرت
نيروگاهي موجود از رن فناوری ( ،)CAiنر بازده سرمایهگذاری بره حرداقل نرر برازده قابرل
قيول ( )fapو حداقل سرمایهگذاری الزم برای جيرران اسرتهال نيروگراههرای موجرود ()EI
بستگي دارد
همانگونهكه مالحظه ميشود ميزان سرمایهگذاری در هر یك از انروا نيروگراه در یرك
دوره ( )IVi,tبه ميرزان مجوزهرای سررمایهگرذاری صادرشرده بررای رن دوره ( )Pvو ميرزان
سرمایهگذاری توجيهپذیر براساس زیرمدل ارزیابي مترفيشده در قسرمت قيرل بسرتگي دارد
ميزان سرمایهگذاری توجيهپذیر در یك نيروگاه از حاصلضرب نسيتهای نيروگراهي موجرود
( )CAبر طول عمر متوسط رن نيروگاه ( )LFiدر ضرریم شراخ سرودروری ( )fapمحاسريه
ميشود نسيت ظرفيتهای نيروگاهي موجود به طرول عمرر نيروگراه نشراندهنردۀ حرداقل
سرمایهگذاری الزم برای جایگزیني نيروگاههای مستهلكشده است رابطۀ  4نشران مريدهرد
شاخ سودروری از نسيت بازده سرمایهگذاری در نيروگاه مورد نظر ( )ROIiبه حرداقل نرر
بازده سرمایهگذاری قابل قيول (( )RROIiبا توجه به نر بهرۀ بازار تتيي ميشرود) برهدسرت
ميرید و تأثيرات عوامل مؤثر بر تصميمات سررمایهگرذاری جدیرد را نشران مريدهرد كره در
قسمت قيل به رن پرداخته شد

تأثيرات اصالح قيمت سوخت مصرفی نيروگاهها بر ميزان...

)(1

][MW/yr
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)Ivi,t =MIN(Papvi,t, CAi  fapi  EIi

)(2
)(3

EIi = 1/Lfi



Pvi,t =Pvi,0+ (Pci,t –Ivi,t- xi,t)·dt

][MW

)(4

)} fapi = GRAPH (ROIi/RROIi, 1 ،  2 , {β1, β2 , β3 ,..., βn

)(5

RROIi= 1+Ir

][1

)(6
)(7

Ir = constant
Cai, v

][MW



= CAi

vV

حج مجوزهای سرمایهگذاری در یك دوره ( )Pvi,tاز مجمو مجوزهرای اوليره ()Pvi,0
و تأیيد نهایي مجوزها در دورۀ مورد نظر ( )Pci,tپرس از كسرم مجوزهرای منقضريشرده
( )Pxi,tو مجوزهای اقدامشرده ( )Ivi,tبرهدسرت مريریرد از جایگرذاری حجر مجوزهرای
دورههای گذشته در یندیگر ،رابطۀ  3حاصل ميشود
موجودی ظرفيت هر یك از انوا نيروگاه با توجه به سرمایهگذاریهرای انجرامگرفتره
در دورههای قيل محاسيه ميشود با توجه به ویژگيهای متفاوت نيروگاهها در دورههای
مختلف عمر رنها ( جدید ،مياني و قدیمي) ،در مدل برای حصول نتایج دقيقتر از زنجيرۀ
عمر با نماد ( )vاستفاده ميكني بدی ترتيم موجودی ظرفيت نيروگاه iام در هرر یرك
از زنجيره های عمر نيروگاه را با  CAi,vنشان ميدهري و برهمنظرور اختصرار از جزیيرات
مربو به رن صرفنظر ميكني
بدی ترتيم ،روابط ریاضي مورد نياز بررای محاسريۀ نرر برازده سررمایهگرذاری در
نرمافزار پاورسي بهصورت زیر خواهد بود:
)(8

][1

)(9

][Rial /MW/yr

)(10

][Rial /MW/yr

)(11

][Rial/Mwh

)Oci)× CFi
OCi = Fci/ Efi-SOi+CoTi

)(12

][Rial /MWh

Fci = constant

)ROIi = df·(  i (t ) - O&Mi)/ (Ici×afi

) i (t ) = DELAYINF(πi(t), Ts

Pfcst
)APt

(×πi(t)=SLIDINGINTEGRATE(P
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)(13

][Rial /MW/yr

O&M = constant

)(14

][1

)dfi = exp(-r×Tci

)(15

][1

))afi = r / (1-exp(-r×Ta

)(16

][Rial /kW

)(17

ICi = constant
Pw=contant

كه در رن )  i (tسود عملياتي مورد انتظار dfi ،عامل تنزیل دورۀ ساخت πi(t( ،سرود عمليراتي
ساليانۀ نيروگاه نو iام Pfcst ،پيشبيني قيمت دورۀ  APt ،tمتوسط قيمت ساليانه efi ،برازده
نيروگاه iام fci ،هزینۀ سوخت نيروگاه نو iام r ،نر تنزیل Ta ،طول عمر نيروگراه Tci ،دوران
سرراخت نيروگرراه نررو iام DELAYINF،ترراب تررأخير و  SLIDINGINTEGRATE1ترراب
انتگرالگيری است .همنني  Pwقيمت تضميني خرید برق بادی است
دادههاي مورد استفاده

ای مدل شامل پارامترهای برونزای متتددی است كه مقرادیر رنهرا بایرد پريش از حرل
مدل با توجه به وضتيت موجود صنتت برق كشور تتيي شود عنراوی ایر پارامترهرا و
مقادیر انتخابشدۀ رنها در جدولهای  1و  2رمده است
در تحقيقات مختلف برروردهای مختلفي برای كشش قيمتي تقاضای بررق در بلندمردت
انجام گرفته است در ای مقاله كشش قيمتي كل تقاضرای بررق در بلندمردت را -0/94
در نظر ميگيری (جالیي و همناران)1392 ،
اجراي مدل و تحليلهاي سياستی

مدل پویایي سيستمي مترفيشده در قسمت سوم مقاله ،نحوۀ تصمي سرازی سررمایهگرذاران
برای سرمایهگذاری در ایجاد ظرفيتهای نيروگاهي را شييهسرازی مريكنرد در ایر بخرش،
روند ظرفيتسازی نيروگاهي و توليد كل شرينۀ بررق در یرك برازۀ زمراني دهسراله (-1388
 )1398براساس مدل پيشرنهادی شرييهسرازی مريشرود و رونرد تغييررات ميرزان توليرد و
 1برای ميانگي گيری تغييرات یك داده در بازۀ زماني متي در گذشته از ای تراب اسرتفاده مريشرود بررای وارد
كردن فرمول تاب  SLIDINGINTEGRATEاز روش زیر استفاده ميشود:
)]SLIDINGINTEGRATE(Input, Past [Initial=Input
 Inputنام داده و  Pastبازۀ زماني مورد نظر در گذشته است
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ظرفيتهای توليد برق به تفنيك انوا نيروگاه بادی و سایر فناوریهای توليد شرامل تروربي
گازی ،سينل تركييي ،بخاری و برقربي به كمك رن پيشبيني ميشود
جدول  .1مقادیر اوليۀ زیرمدلهاي توليد تقاضا ،قيمت و مبادالت خارجی
نام متغير

عالمت
اختصاري

مقدار

نام متغير

6/4

نر تغييرات واقتي تقاضا
(درصد)

Dr

قيمت 2اوليۀ بازار برق
(ریال بر كيلووات ساعت)

P0

407

تقاضای اوليه (تراوات
ساعت در سال)

D0

167/5

واردات بر حسم گيگاوات
4
ساعت

صادرات بر حسم گيگاوات
3
ساعت

Ex

6152

قيمت واردات بر حسم ریال
بر گيگاوات ساعت

قيمت صادرات بر حسم
ریال بر گيگاوات ساعت

Pex

460

متوسط بازده نيروگاهها
(درصد)

ef

36/2

.

هزینۀ سوخت توليد یك
كيلووات ساعت برق توسط
نيروگاههای بخاری

FCst

11/2

تتداد ساعات سال

Hr

8760

عالمت
اختصاري

مقدار

كشش قيمتي بلندمدت
تقاضای برق

EP

-0/94

نر رشد سقف قيمت بازار
(درصد)

̇
𝑟𝑒𝑐𝑃

0/1

Mp

2068

Pmp

232/6

هزینۀ سوخت توليد یك
كيلووات ساعت برق توسط
نيروگاههای گازی
هزینۀ سوخت توليد یك
كيلووات ساعت برق توسط
نيروگاههای سينلتركييي

FCgt

17/7

FCcc

11/8

نر رشد قيمت برق طي
سالهای ( 92-84درصد)

̇𝑃t

19

نر رشد جمتيت

̇𝑝𝑜𝑃

1/7

مأخذ 1 :سایت بانك مركزی  2سایت شركت مدیریت شينۀ برق ایران  3و  4دفتر روابرط بررونمررزی ،شرركت
مدیریت شينۀ برق ایران
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جدول  .2مقادیر اوليۀ پارامترها به تفکيك انواع نيروگاه و زنجيرۀ عمر
نام متغير

عالمت

سيکل

گازي

بخاري

O&Mi

22599

66887

32527

fci

17/8

11/3

11/8

0

Pappi,0

2230

3555

40183

4877

1959

Cti

2

5

5

7

3

طول عمر نيروگاهها ()yr

Lfi

20

30

30

50

20

ظرفيت نيروگاههای درحال
ساخت در سال پایه
()MW

هزینۀ بهرهبرداری و
نگهداری ()R/MWh
هزینۀ سوخت
()R/MWh
حج درخواست مجوز در
سال پایه ()MW
مدت زمان ساخت
نيروگاهها ()yr

ظرفيت نيروگاهها در سال
پایه ()MW

بازده نيروگاهها ( 3درصد)

اختصاري

ترکيبی

برقآبی

بادي

26712/3

22599
0

Cui,t

22690

640

17340

4570

1959

جدید

Nci,t

1694

3250

10479

5422

ميانسال
قدیمي

Imci,0
Oci,0

5933
3489

4925
7475

0
0

85
1914

جدید

efi,n

29/9

45

47

100

ميانسال

efi,m

29

39

41/5

100

قدیمي

efi,o

25

35

40

100

مأخذ 1 :ترازنامۀ انر ی ،وزارت نيرو 2 1387 ،رمار تفصيلي صنتت برق ایران 3 1387،گزارش"  41سال صنتت
برق ایران"

ظرفيت نامي نيروگاههای بادی از سرال  1384ترا سرال  1390از  47/6مگراوات بره
 98/2مگاوات ساعت رسيده است ،یتني ظرفيت نامي نيروگاههای برادی در هفرت سرال
گذشته بهطور ميانگي  13/3درصد رشد داشته است ،ای در حالي است كره ایر نرر
رشد در مورد سایر نيروگاهها  5/4درصرد بروده اسرت ،بنرابرای در صرورت ادامرۀ رونرد
گذشته و پرداخت یارانه به سوخت نيروگاهها و در نتيجه اسرتمرار قيمرتهرای یارانرهای
برق ،پيش بيني ميشود پس از ده سال ظرفيت اسمي نيروگاههای برادی از  98مگراوات

تأثيرات اصالح قيمت سوخت مصرفی نيروگاهها بر ميزان...
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به حدود  235مگاوات برسد؛ درحالي كه در مورد سایر فناوریهای نيروگراهي از حردود
 52هزار مگاوات به حدود  75هزار مگاوات افزایش ميیابد
در نمودار  3روند تغييرات ظرفيتهای نيروگاهي كشور به تفنيك انوا فناوری توليد
برق در افق زماني مورد بررسي با استفاده از مدل طراحيشده ،نشان داده شده است

نمودار  .3روند ظرفيت نيروگاههاي مختلف در صورت استمرار قيمتهاي یارانهاي براي سوخت مصرفی
نيروگاهها

شمارههای  1تا  5در ای نمودار بهترتيم نشاندهندۀ نيروگراههرای گرازی ،بخراری،
سينل تركييي ،برقربي ،بادی است با توجه به نمودار  ،3ظرفيت انروا نيروگراه در افرق
مورد بررسي همواره صتودی است
با توجه به نمودار  ،3روند رشد نيروگاههای بادی و ربي كمتر از نيروگاههرای سرينل
تركييي و گازی اسرت همرانطوركره مريدانري برهدليرل ضرریم بهررهبررداری پرایي
نيروگاه های بادی و توليد پایي مجمو نيروگاههای بادی نسيت به نيروگاههای حرارتي،
همراه با یارانۀ پرداختي بره سروخت تحرویلي بره نيروگراه هرای حرارتري ،نيروگراه هرای
انر یهای تجدیدپذیر مانند انر ی بادی توان رقابت با نيروگاههای حرارتي را ندارند
در اینجا ظرفيت نيروگاههای بادی در مقایسه با سایر نيروگاهها در دورۀ مورد نظر برا
فر اصالح قيمت سوخت مصرفي نيروگاه ها در اجرای قانون هدفمندی یارانهها بررسي
ميشود در مرحلۀ اول اجرای ای قانون ،قيمت گاز تحویلي به نيروگراههرا از حردود 50
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ریال در هر متر منتم به  700ریرال در هرر مترر منترم افرزایش یافتره اسرت قيمرت
گازوئيل و نفت كوره نيز بهترتيم از حدود  60و  30ریال بر هرر ليترر بره  2500و 700
ریال برای هر ليتر افزایش یافته است
نتایج شييهسازی مدل پيشنهادی با فر اصالح قيمت سوخت مصررفي نيروگراههرا
تحت سناریوی مذكور ،حاكي از رن است كه ظرفيت هر یرك از انروا مختلرف نيروگراه
برای دورۀ دهسالۀ مورد بررسي در نمودار  4نمایش داده شده است

نمودار  .4ترکيب ظرفيتهاي نيروگاهی نصبشده به تفکيك انواع نيروگاه ،پس از اصالح قيمت سوخت
تحویلی به آنها

در ای نمودار نيز ،شمارههای  1تا  5بهترتيم نشاندهندۀ نيروگاههای گازی ،بخاری،
سينل تركييي ،برقربي و بادی است با توجه به نمودار  4ظرفيت نيروگاههرای برادی برا
فر عدم محدودیت در نصم و محردودیتهرای دیگرر (ماننرد منرانهرای مناسرم برا
نيروگاههای بادی) در پایان دوره به  1554مگاوات خواهد رسيد نيروگاههای بررقربري و
چرخۀ تركييي بهطور یننواخت افزایش ميیابد و بهترتيم به  20555و  45845مگاوات
خواهد رسيد به هر حال ،ظرفيت نيروگاههای بخاری بهطور پيوسته كاهش ميیابد و در
پایان دوره به  16939مگاوات ميرسد
بر خالف روند صتودی یننواخت ظرفيرتسرازی در انروا نيروگراه در شررایط عردم
اصالح قيمت سوخت مصرفي نيروگاه ها ،در ای حالت روند ظرفيتسرازی نيروگراههرای
بخاری همواره نزولي است و نيروگاههای گازی در ابتدا صتودی و سپس نزولي ميشود
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مقایسۀ نمودارهای  3و  4نشان ميدهد كه روند سررمایهگرذاری و افرزایش ظرفيرت
نيروگاه های بادی و ربي بيشرتر از سرایر نيروگراههرای حرارتري (گرازی ،بخرار و سرينل
تركييي) است در واق بتد از افزایش هزینۀ سوخت نيروگاههای حرارتري ،نيروگراههرای
بادی و برقربي نسيت به فناوریهای حرارتي قدرت رقابت بيشتری خواهند یافت
جمعبندي و نتيجهگيري
در ای مقاله تأثيرات اصالح قيمت سوخت مصرفي نيروگاههرا برر ميرزان ظرفيرتسرازی
نيروگاهها و توليد برق در كشور برا اسرتفاده از روینررد پویرایي سيسرتمي بررسري شرد
بهدليل ماهيت سيستمي ،ضروری است كل بازار برق مدلسرازی شرود مردل برازار بررق
شامل زیربخشهای سودروری سرمایهگذاری ،ظرفيرتسرازی ،توليرد ،قيمرت و تقاضرا را
ميشود سال مينا  1389در نظر گرفتهشده ،مدل برای یك دورۀ زمراني دهسراله برنامرۀ
پنج و شش اقتصادی شييهسازی ميشود
ظرفيت نامي نيروگاههای بادی از سال  84تا  90از  47/6مگاوات بره  98/2مگراوات
ساعت رسيده است ،یتني ظرفيت نامي نيروگاههای بادی در هفت سال گذشرته برهطرور
ميانگي  13/3درصد رشد داشته است ای در حالي است كه ایر نرر رشرد در مرورد
سایر نيروگاهها  5/4درصد بوده است ،بنابرای در صورت ادامۀ رونرد گذشرته و پرداخرت
یارانه به سوخت نيروگاهها و در نتيجه اسرتمرار قيمرتهرای یارانرهای بررق ،پريشبينري
ميشود پس از ده سال ،ظرفيت اسمي نيروگاههای بادی از  98مگراوات بره حردود 235
مگاوات ساعت برسد؛ در حالي كه در مورد سایر فناوریهای نيروگاهي از حدود  52هزار
مگاوات به حدود  75هزار مگاوات افزایش خواهد یافت
نتایج مدل نشان ميدهد روند رشد نيروگاههای برادی و ربري كمترر از نيروگراههرای
سينل تركييي و گازی است همانطوركه ميداني بهدليل ضرریم بهررهبررداری پرایي
نيروگاههای بادی و توليد پایي مجمو نيروگاههای بادی نسيت به نيروگاههای حرارتري
همراه با قيمت بسيار پایي قيمت برق در بازار و یارانۀ پرداختي به سروخت تحرویلي بره
نيروگاههای حرارتي سيم شده است تا نيروگاههای انر یهای تجدیدپذیر توان رقابت برا
نيروگاههای حرارتي را نداشته باشند
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با فر اصالح قيمت سوخت مصرفي نيروگاهها ،ظرفيت نيروگاههای بادی برا فرر
عدم محدودیت در نصم و محدودیتهای دیگر (مانند منانهای مناسم با نيروگراههرای
بادی) در پایان دوره به  1554مگاوات خواهد رسيد
مقایسۀ نتایج اصالح قيمت حاملهای انر ی در مقایسره برا عردم اصرالح رن ،نشران
ميدهد كه روند سرمایهگرذاری و افرزایش ظرفيرت نيروگراههرای برادی و ربري از سرایر
نيروگاههای حرارتي (گازی ،بخار و چرخۀ تركييي) بيشتر است در واق پرس از افرزایش
هزینۀ عملياتي نيروگاه های حرارتي ،نيروگاههای برادی و بررقربري (برا فرر پتانسريل
افزایش ظرفيت) نسيت به فناوریهای حرارتي قدرت رقابت بيشتری خواهند یافت
منابع
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