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چکيده
گسترش نیازمندی های محلی به انرژی ،لزوم برنامه ریزی منطقههای انهرژی را در فراینهد کهن
برنامهریزی انرژی مهم جلوه میدهد .از این نظر که قسمتی از اثرهای مستقیم بیرونهی تولیهد و
مصرف انرژی به صورت محلی اثرگذار است ،کمتر در فرایندهای کن برنامهریزی انهرژی دیهده
میشود .لذا در این مقاله سعی شده است موضوع تداوم عرضة انرژی ،امکا دسترسی بلندمدت
به منابع ،و کاهش آالیندگیها از بعد محلی بررسی شود .شهرستا اصههها بهه عنهوا نمونهه
برای مطالعه انتخاب شده و ترکیب بهینة عرضة انرژی الکتریکی ناشی از انهرژیههای جهایگزین
مانند خورشیدی ،بادی ،و گازی در بازة زمانی  10سال آینده بر اسها اههداف آرمهانی بررسهی
شده .مدل برنامه ریزی آرمانی پیشنهادی ،بر اسا پیشبینی تقاضای مصرفی ،توا جهایگزینی
انرژیهای نو ،هزینههای سرمایهای و حداقل کرد انتشهار آالینهدهههای ناشهی از تولیهد ،سهدد
بهینه ای را برای تولید انرژی الکتریکی پیشنهاد میکند .نتایج این تحقیق نشا میدههد سههم
تولید انرژیهای خورشیدی و بادی طی  10سال آینده باید به هشت درصد کل مصرف برسهد و
برای جدرا کمدود عرضة انرژی الکتریکهی از تهوا شهدکة بهر سراسهری (تولیهد غیرمحلهی)
استهاده شود ،در این شرایط با هزینة سرمایهای یکسا نسهدت بهه ادامهة رونهد موجهود میهزا
آالیندگی کمتری را به صورت منطقهای شاهد خواهیم بود.
طبقهبندي .C61, Q42, R11 : JEL
واژگان کليدي :اقتصاد شهری ،برنامهریزی آرمانی ،برنامهریزی محلی انرژی.
* نویسندة مسئول09133152444 -03136262011 ،
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مقدمه
در سال  1970با بحرا نهت موضوعاتی مانند انهرژی و محهیط زیسهت بهه نگرانهیای بهرای
سیاستگذارا و جوامع سراسر جها تددیل شد .نگرانهیههایی کهه اصهنر رفتهار جمعهی و
انگیزة شخصی افراد بهرای اسهتهادة مناسهب از انهرژی را در دهههههای بعهدی برمهیانگیهزد.
همچنین موضوعاتی مانند استهاده از منابع طدیعهی ،تهأثیرات زیسهتمحیطهی فنّهاوریههای
تولید انرژی ،و استهاده از انرژیهای تجدیدپذیر به منزلة نتیجه مهورد بحهق قهرار مهیگیهرد
(سامپایو.)924 :2012 ،1
از طرف هی شهرنش هینی جوامههع توجههه خاص هی را در خصههو واقعی هتهههای شهههری بههه
برنامه ریزا و تصمیم گیرا ارائه میکند .همچنین جنده های بسیاری مانند دسترسهی انهرژی
و اثرهای زیا آور زیستمحیطی از جمله آلودگی بر روی جمعیت را مورد توجه قرار میدههد
که در تصمیمگیری و سیاستگذاریهای محلی خصوصاً در زمینة انرژی مؤثر است .در واقهع
میتوا گهت برنامهریزی محلی انرژی ،بهینهیابی انرژی پویا بین فنّاوریهای جایگزین منهابع
فسیلی (انرژی خورشیدی ،بهادی و  )...بهرای اسهتهادة منطقهی انهرژی و کهاهش آلهودگی در
شهرها را گسترش میدهد.
در برنامهریزی منطقهای ،مناطق کن شهری را باید نیازمندترین مناطق هر کشور به
برنامهریزی انرژی به شمار آورد .جمعیت متراکم و زیاد ،تحهر و جابههجهایی گسهتردة
افراد ،کاالها و خدمات و تمرکز فعالیتهای خدماتی ،تجاری ،و صنعتی این مناطق را بهه
مراکز عمدة مصرف انرژی تددیل کرده است .مصهرف بهدو برنامههریهزی انهرژی میهزا
آلودگی منتشرشده در کن شهرها را آ چنا افزایش داده است که رشد و توسعة فعلهی
آ ها را در آیندهای نهچندا دور با خطر کندی و توقف مواجه خواهد کهرد .کهن شههر
اصهها نمونهای گویا از این مناطق است.
با شدت گرفتن مسئلة آلودگی در کن شهرها تنش برای حل این مشهکل نیهز شهدت
گرفت که حاصل آ را میتوا معرفی سیستمهایی برای جایگزینی سیسهتمههای موجهود
عرضة انرژی کن شهرها دانست .آلودگی بهمراتب کمتر از بعهد زیسهتمحیطهی و افهزایش

1. Sampio
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هزینههای سرمایهگذاری از بعد اقتصادی از مشخصات این سیستمهاسهت ،کهه بها سهاختار
برنامهریزی مناسب نقطة بهینهای از نظر ابعاد اقتصادی و زیستمحیطی میتوا پیدا کرد.
به کار گرفتن منابع فسیلی برای تولید بر هزینههههای اجتمهاعی ماننهد آلهودگی ههوا و
خسارتهای ناشی از آ را در پی دارد .به دلیل آلودگیهای ناشی از سوختههای فسهیلی در
سیستم عرضة بر کن شهر اصهها میتوا گهت که تأمین انهرژی در منطقهه بهه صهورت
بهینه صورت نمیگیرد که در این تحقیق با ارائهة ترکیدهی از منهابع متههاوت از جملهه منهابع
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر با هزینههای سرمایهای ،هزینههای اجتماعی ،و هزینهههای تهأمین
سوخت اولیة متهاوت میتوا روش بهینهای را برای تأمین بر این کن شهر پایهریزی کهرد.
در واقع در این تحقیهق شهاخ ههای اصهلی از یهک سیسهتم برنامههریهزی انهرژی در ابعهاد
زیستمحیطی و اقتصادی تجزیه و تحلیل شده است.
در این تحقیق برنامهریزی چندهدفة آرمانی برای تولید بر در شهرستا اصهها بها
توجه به اهداف زیستمحیطی ،اقتصادی ،و انرژی منظور میشود .هدف این تحقیهق ،بهه
منظور برطرف کرد مصرف افزایشی در شهرستا بر اسا سیستمههای انهرژی محلهی
مانند بادی ،فتوولتائیک و سیستمهای مدتنی بر گاز طدیعی دندال میشود.
مبانی نظري
 .1برنامهریزي انرژي

در دهه های اخیر با توجه به رشد روزافزو اقتصاد و نقش پیچیدة انرژی در ایهن زمینهه،
نمیتوا تصمیمات مربوط به انرژی را بهسادگی اتخاذ کرد؛ زیرا با توجه به نقهش انهرژی
به عنوا یکی از نهادههای اصلی تولید ،هر گونهه تصهمیم گیهری در ایهن زمینهه اقتصهاد
کشور ها را تحت تأثیر قرار میدهد .در واقع ،برنامهریزی انرژی به مجموعه فعالیهت ههایی
اطن میشود که ،در سطح کن  ،مطالعهة ارتدهاط متقابهل بهین بخهش انهرژی و سهایر
بخشهای اقتصادی اجتماعی با تأکید بهر منحظهات زیسهتمحیطهی بهه منظهور ایجهاد
هماهنگی بین عرضه و تقاضا در سطور محلهی ،ملهی ،منطقهه ای ،و جههانی بها ارزیهابی
محدودیتهای سیستم انرژی است (منظور و ماجد.)76 :1390 ،
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طدق تعریف هوگ و هابس )1993( 1برنامهریزی انرژی یکپارچة منابع انرژی ،فراینهد
یافتن ترکیب بهینة منابع عرضه و تعدیل مصهرف در سهمت تقاضها بهه منظهور بهرآورده
کرد نیازهای انرژی در سطح یک منطقه یا کشور است.
در سالهای اخیر ،به دالیل زیستمحیطی و آشکار شد مضرات ناشهی از سهوخت ههای
فسیلی و تأثیرات منهی آ ها بر روی چرخه های اکولوژیکی ،انگیهزة اسهتهاده از منهابع انهرژی
تجدیدپذیر و غیرآالیندة محیط زیست نظیر باد ،خورشید و آبهای جهاری افهزایش و از ایهن
رو در برنامهریزی انرژی استهاده از منابع تجدیدپذیر اهمیت ویژهای یافته است.
 .2توسعة پایدار انرژي

در سال  1987کمیسیو جهانی محیط زیست و توسعه (کمیسیو برونتنند) توسعة پایهدار
را بدین ترتیب تعریف کرد :توسعة پایدار عدارت است از توسعهای که نیازهای نسهل حاضهر را
برطرف کرده بدو آ که توانایی و قابلیت برطرف کرد نیازهای نسدی آینده را با تهدید و یها
مشکل مواجه کند .این توسعه قدهل از ههر چیهزی نیازمنهد بررسهیههای زیسهتمحیطهی و
اقتصادی ه اجتماعی در سطور باال و تصمیمگیرا دولتی است (کمیسیو جههانی توسهعه و
2
محیط زیست.)1987 ،
توسعة پایدار انرژی به رغم آ که اسهتهاده از منهابع تجدیدپهذیر انهرژی را مهد نظهر قهرار
میدهد ،نیازمند توجه همهجانده برای توسعة استهاده از منابع تجدیدناپذیر انرژی نیز است .از
آ جا که با فنّاوریهای کنونی تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر ،امکا برآورده کرد نیاز ههای
انرژی مصرفی نیست ،الزم است منابع تجدیدناپذیر نیز در حد معقول و متناسب با روش ههای
بهینه استهاده شوند .بنهابراین بشهر نیهاز دارد کهه عهنوه بهر توسهعة اسهتهاده از انهرژیههای
تجدیدپذیر ،مانند انرژی خورشیدی و بادی ،منهابع تجدیدناپهذیر انهرژی نظیهر سهوخت ههای
فسیلی را برای نیازهای کنونی مد نظر قرار دهد (رئیسی و همکارا .)270 :1380 ،
 .3هزینههاي سرمایهاي و متغير تکنولوژيهاي توان الکتریکی

از عوامل بسیار مهم و اساسی در برنامهریزی عرضة انرژی آگاهی داشتن از هزینههههایی
1. Hoog & Habbs
2. World Commission on Environment and Development
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است که هریک از روشهای تولید برای عرضهکنندگا به همراه دارد .عمدتاً هزینهههای
تولید توا الکتریکی به سه دسته تقسیم میشوند:
الف) هزینة سرمایه :این هزینه که به عنوا هزینة فرصت استهاده از سرمایه است ،به
مقدار سرمایة اولیه بستگی دارد .کلیة هزینه های یک واحد تولیدی تا پیش از راهانهدازی
و بهرهبرداری از واحد در این هزینهها دیده میشود.
ب) هزینههای عملیاتی و نگهداری ثابت :این هزینه عموماً هزینههایی را شهامل مهیشهود
که پس از راهاندازی واحد بر تولیدکننده اعمال میشود ،اما تابعی از مقدار تولید نیسهت و بهه
عنوا هزینههای تعمیرات فصلی ،صرف نظر از مقدار تولید در دورة مذکور ،بهه صهورت ثابهت
در هزینههای بنگاه لحاظ میشود .هزینهة نیهروی انسهانی ،اداری ،و فنهی نیهز از ایهن جملهه
هزینههاست؛ زیرا با تغییر مقدار تولید در عمل میزا بهکارگیری نیهروی کهار چنهدا تغییهر
نمیکند ،در نتیجه اگرچه جزو هزینههای عملیاتی است اما ثابت در نظر گرفته میشود.
ج) هزینههای عملیاتی و نگهداری متغیر :این هزینهها شامل هزینهههای سهوخت و مهواد
مصرفی حین انجام فرایند تولید است .این هزینهها کامنً بهه مقهدار تولیهد بسهتگی دارد و بها
تغییر در مقدار تولید ،حتی در مقیا کوچک ،قابل مشاهده و اندازه گیهری اسهت (دپارتمها
1
انرژی امریکا.)2010 ،
تکنولوژیهای مختلف اساساً از سهطور هزینههای مختلههی برخوردارنهد .ایهن تههاوت در
هزینههای عملیاتی و نگهداری ثابت و متغیر قابل مشاهده است و معموالً تکنولوژیههایی کهه
هزینههای ثابت باالیی دارند ،هزینههای متغیر کمتری دارند و بهالعکس تکنولهوژیههایی کهه
هزینههای ثابت پایینی دارند ،هزینههای متغیر بیشتری خواهند داشت.
 .4انتشار آالیندهها در صنعت برق

موضوع آلودگی و حهاظت از محیط زیست مسئلهای جهانی است کهه امهروزه حتهی در امهور
سیاسی کشورها هم وارد شده است .همة کشورها ،از کشورهای صنعتی و پیشرفته گرفتهه تها
کشورهای در حال توسعه ،همه باید در امر کنترل آلودگی سهیم باشند؛ زیرا آلودگی یک اثهر

1. Energy Information Administration
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جاندی سیال است و از یک مکا به مکا دیگر منتقل میشود؛ لذا اثر منهی آ شهامل همهه
میشود.
از طرفی بخش بر از مهمترین منابع انتشار گازهای گلخانههای در سهطح جهها اسهت.
طدق محاسهدات انجهامشهده ،حهدود  37/5درصهد انتشهار کهربن در سهطح جهها ناشهی از
فعالیتهای تولید بر است .کاهش انتشار گازهای گلخانهای از بخش بر  ،مسهتلزم اسهتهاده
از الگوهای مختلف انرژی برای تولید بر است .مقایسة میهزا انتشهار گازههای گلخانههای از
فنّاوریهای مختلف بر  ،به انتخاب روشههای مهؤثر در کهاهش انتشهار گازههای گلخانههای
کمک میکند (گوربا.)2006 ،1
با مقایسة آمار سالهای گوناگو میتوا گهت که نیروگاههای حرارتهی و بخهاری نسهدت
به بقیة نیروگاهها ،بیشترین سهم را در انتشهار آالینهدههها دارنهد .از طرفهی بهرای تهأمین 75
درصد از شدکة بر اصهها نیاز به تولید نیروگاههای اصههها و منتظهری اسهت کهه از ایهن
دسته است و باعق افزایش روزافزو گازهای گلخانهای مانند  CO2و  NOxمیشود.
پيشينة تحقيق
رحمن و همکارا ( )2007در مقالهای با عنوا «هزینة تولید انرژی خورشیدی با اسهتهاده از
پنلهای خورشیدی» با استهاده از دادههای تداوم تابش خورشهید بهه مطالعهة توزیهع تهداوم
تابش و تشعشع خورشید در عربستا صعودی پرداختهاند .این تحلیهل شهامل تولیهد انهرژی
تجدیدپذیر و ارزیابی اقتصادی نیروگاه  5مگاواتی فتوولتائیک برای تولید بر است.
آکن 2و همکارانش ( )2007در مقالهای بها عنهوا «اسهتهادة بهینهه از منهابع انهرژی
تجدیدپذیر در یک منطقه» ،یک سیستم بهینهیابی یکپارچه برای انرژیهای تجدیدپهذیر
(بر ه آبی کوچک ،فتوولتائیک ،بادی و بیومس) به منظور دستیابی به حهداقل هزینهه
برای تولید و تأمین انرژی روستایی در هند پایهریزی کردند.
ونگ 3و همکارا ( )2010در مقالهای بها عنهوا «توسهعة اخیهر عرضهه و انهرژی در
چین» روند های اخیر توسعه در تولید و مصرف انرژی و برنامه ریزی استراتژیک انهرژی و
1. Gerbil
2. Akella
3. Wang
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سیاستهای چین تا سال  2030را بررسی کردند و با اسهتهاده از نهرمافهزار  LEAPآثهار
اجرای سیاستهای محیطی و سیاستهای انرژی جدید را مورد بررسی قرار دادند.
یک مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه ( )2010با عنوا «بهینه سازی چندهدفه برای
بهرهبهرداری از سیسهتمههای انهرژی توزیهعشهده بها توجهه بهه جندههههای اقتصهادی و
زیستمحیطی» از سوی ر  1و همکارانش پیشنهاد شده ،که استراتژی بهرهبرداری بهینه
از منابع تعیین شود؛ و رابطة متقابل بین اقتصاد (حداقل کرد هزینهة انهرژی سهاالنه) و
محیط زیست (حداقل کرد انتشار کربن دی اکسید) را آشکار میکند.
سامپایو 2و همکارانش ( )2013در مقالهای با عنوا «برنامهریزی انرژی پایدار شهر :نمونهة
موردی یک شهر گرمسیری» به ارائة یک ایستگاه عرضة نیهروی بهر متمرکهز در شههر ،کهه
ترکیدی از فنّاوری ممکن از جمله نیروگاههای حرارتی ،نیروگاه بر آبی ،سیسهتمههای بهاد ،و
سیستمهای مدتنی بر انرژی خورشیدی طی سالهای  2007تا  2020است ،با الگوی انتشهار
مربوطه به آ ها مینمایند .مدل بهینهسازی چندهدفة آرمانی برای تجزیه و تحلیل گسهترش
بر شهر گرمسیری گواراتینگوتا 3در برزیل ارائه شد .همچنین با توجه به الگوی سرعت بهاد و
تابش خورشید از طریق روش تجزیه و تحلیل سریهای زمانی سناریوهای ارائهشهده و نتهایج
هدف محیط زیست ،هدف اقتصادی هر کدام به طور جداگانه بررسی شده است .دربارة نتهایج
هر تصمیم ،با لحاظ انتشار آالینده به اطراف و نیاز به مکمل بر با خریهد آ از شهدکة بهر ،
بحق شده است.
شریهی و همکارا ( )1388در مقالهای با عنهوا «تهأثیر یهادگیری فنهی بهر توسهعة
فنّاوریهای انرژیهای تجدیدپهذیر در بخهش بهر ایهرا در شهرایط اخهتنالت قیمهت
انرژی» به بررسی تأثیر یادگیری فنی بر سهم و جایگاه انرژیهای تجدیدپهذیر ،بههویهژه
انرژی بادی و خورشیدی ،در تولید بر کشور در شرایط یارانهای بود قیمتهای انرژی
و در صورت حذف یارانهها پرداختند .در ایهن زمینهه ،بخهش بهر کشهور در قالهب یهک
«سیستم مرجع انرژی» و با استهاده از مدل برنامه ریزی انرژی «مارکال» مدل سازی شد.
نتایج این تحقیق نشا میدهد ،با وجود فرض یادگیری فنی ،فنّهاوری ههای تجدیدپهذیر
1. Ren
2. Sampaio
3. Guaratinguetá
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فاقد توا رقابت با سایر فنّاوریهای رایج در بهازار اسهت ،لهذا هزینههههای دولهت بهرای
پرداخت یارانة حامل های انرژی نوعی اثر «برو رانی» به همراه دارد و موجهب مهیشهود
سرمایهگذاری در فنّاوریهای جدید کاهش یابد.
کاظمی و همکارا ( )1390در مقالهای با عنوا «ارائة یک مدل برنامهریهزی خطهی
چندهدفه برای تخصی بهینة منابع انرژی ایرا » تخصی بهینة منابع انرژی کشور به
بخش های مختلف خانگی ،تجاری ،حمل و نقل ،صنایع ،کشاورزی ،صهادرات ،تزریهق بهه
مخاز نهتی و نیروگاهها به عنوا تولیدکنندة انهرژی ثانویهه را بررسهی کردنهد .در ایهن
راستا اهداف سیاسی ،اقتصادی ،و زیستمحیطی نیز مورد توجه قرار گرفتند .با توجه بهه
اجرا شد طرر هدفمند کرد یارانهها ،تخصی منابع نهت و گاز به بخشهای مختلهف
مصرف طی سالهای  1390تا  1400بررسی شده است.
شههریهی و همکههارا ( )1392مقالهههای بهها عنههوا «ارزی هابی جههایگزینی انههرژیهههای
تجدیدپذیر به جای سوختهای فسیلی در ایرا  :رهیافت کنترل بهینهه» تهألیف کردنهد
که در این مقاله به منظور حداکثر کرد رفاه اجتماعی ،یک مدل کنترل بهینهه طراحهی
کردند و با استهاده از روش الگوریتم ژنتیک مسیرهای بهینة جایگزینی انرژی خورشید و
باد به جای سوختهای فسیلی طی زما در ایرا ارائه شد .نتایج تحقیق نشا میدههد
در صورت ثابت ماند هزینة تددیل انهرژی خورشهیدی و بهادی و در نظهر گهرفتن نهر
تنزیل اجتماعی  ،%5انتقال از انرژیهای فسیلی به سمت انهرژی خورشهیدی و بهادی بها
فرض کاهش  50درصدی هزینة تددیل انرژی خورشید و باد در هر ده سال ،ایهن انتقهال
در سال  20( 1409سال پس از سال مدنا) میبایست صورت پذیرد.
مدل چندهدفة برنامهریزي آرمانی
برنامه ریزی آرمانی راه حرکت همزما به سوی چندین هدف را نشا مهیدههد .مدنهای
کار چنین است که در این روش اههداف از طریهق وضهع یهک سهری مقاصهد خها بها
جهتگیری و زما بندی مشهخ تدهدیل بهه آرمها شهده و سهپس بهر اسها میهزا
اهمیتشا اولویتبندی میشود .در این زنجیره ،انحرافها به گروهی از متغیرهها تدهدیل
میشود که فاصلة میا مقاصد تعیینشده و دستیابی واقعی به اهداف را نشا میدههد.
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اولویت آرما ها از طریق مغایرت در سطح برتری آ ها معین میشود که غالدهاً از آ بهه
عنوا «تابع هدف» یاد میشود (سامپایو.)924 :2012 ،
در مدل برنامهریزی آرمانی ،یک سری معهادالت محهدودیت بهر روی تهابع اههداف اولیهه
اعمال میشود و تابع ههدف جدیهد بها در نظهر گهرفتن انحهراف بیشهتر و انحهراف کمتهر در
دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده کمینهسازی میشود .از آ جها کهه انحهراف مثدهت و
منهی همزما برای یک آرما غیرممکن است ،حاصل ضهرب  d+یها  d-بایهد صههر باشهد (d-
 .).d+=0تابع عمومی برنامهریزی آرمانی که انحراف بیشتر یا انحراف کمتر در دسهتیهابی بهه
اهداف (  d+و  )d-را وز دهی (  g+و  )g-میکند در معادلة  1نشا داده شده است.





MinA  g 1 d1 , d1  , g 2 d 2 , d 2  ,... g k d k , d k 

() 1

تابع هدف برنامه ریزی آرمانی که برای شهرسهتا اصههها در نظهر گرفتهه شهده در
معادلة  2نشا داده شده است .برای هر تصمیمگیری انحراف های نهامطلوب از متغیرهها
در نظر گرفته شده است که در تابع هدف بهه علهت نهاهمگونی انحهرافهها ،بهه گونههای
وز دهی شده است که همة انحرافها ارزش پولی (دالر) پیدا کنند .انحرافههایی کهه از
نظر پژوهشگر مطلوب بوده با وز صهر خنثی نشها داده شهده اسهت (کهه ایهن مقهدار
میتواند بسته به در تصمیمگیرنده از مسئله متهاوت باشد).
Min 2015  g 1 j  g 2f j  g 3e j  m j 
2025

() 2

 : vjانحراف مثدت از آرما زیستمحیطی  COکهه بها وز  ،0/3925 ، g 1هزینهة
2

کاهش آالیندگی یک کیلوگرم ( COاسدی )200 :1388 ،وز داده میشود.
 : f انحراف مثدت از آرمها زیسهتمحیطهی  Noکهه بها وز  ،5/325 ، g 2هزینهة
2

x

j

کاهش آالیندگی یک کیلوگرم ( Noهما ) وز دهی میشود.
 : ejانحراف منهی از آرما انرژی الکتریکی که بها وز  ،0/0046 ، g 3هزینهة متغیهر
x

تأمین بر از شدکه (دپارتما انرژی امریکا )6 :2012 ،وز داده میشود.
 : mjانحراف مثدت از آرما هزینه است.
هما طور که مشاهده میشود ،میزا انحرافهای مثدت از آرما های زیستمحیطهی
جزو وز های اصلی هستند ،زیرا به علت گسترش مسائل زیستمحیطی جزو آثار منههی
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زیستمحیطی محسوب میشود که باعق تخریب و تنزل و همچنین ایجهاد هزینههههای
اجتماعی میشود؛ به همین علت در تابع هدف تعریف و مینیمم میشود .همچنین برای
ایجاد وز همگو این دو متغیر با دیگر متغیر هها در تهابع ههدف ،بههترتیهب در هزینهة
کاهش آالیندگی یک کیلوگرم  COو  Noضرب شده است که بتواند بهراحتی با دیگهر
متغیرها قابل مقایسه باشد و به میزا ارزش پولیشا مینیمم شود.
همین طور ،میزا انحراف منهی از آرما انرژی (نشا دهندة کمدود عرضه) در میزا
هزینة شدکة بر منطقه با احتساب قیمهت جههانی سهوختههای فسهیلی بهه ازای یهک
کیلووات ساعت وز دهی شده است .دیگر انحرافات وز های خنثی هستند (از این رو در
معادلة  2ارائه نشدهاند).
هر متغیر برای سالهای  2015تا  2025مدلسازی شده کهه بهه صهورت  j2015-2025و
برای سه تکنولوژی جدید بهترتیب ،خورشیدی ،بادی ،و گازی به صورت  k=1,2,3نشها
داده شده است .برای حل مسئله از نرمافزار  GAMSاستهاده شده است.
در مدل برنامهریزی برای تابع هدف یک سری قیهود طهرر مهیشهود کهه بهه منزلهة
محدودیتهای مدل برنامهریزی انرژی به شکل ذیل مطرر میشوند.
رابطة  3آرما اقتصادی را نشا میدهد که در این رابطه طرف راست معادله هزینهة
فناوریهای جدید و طرف چپ آ هزینههای ناشی از شدکه به مقدار مصهرف انهرژی در
شهرستا اصهها را نشا میدهد.
2

() 3

k  1, 2, 3

x

Dj 

.C kj   I kj   m j  m j    D j .C grid    agrid .

8760 


 E
2025

kj

2015

 :Ekjانرژی تولیدی ساالنه برای Kامین فنّاوری تولیدکنندة انرژی بر در سال jام؛
 :Ckjمیزا هزینههای متغیر ناشی از تولید ساالنه (دالر بر حسب کیلووات ساعت)؛
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 :Ikjهزینههای خواب سرمایه در فنّاوری kام در سال jام (دالر)1؛
 :Djتقاضای مصرف ساالنة شهرستا اصهها (بر حسب کیلووات ساعت در سال)2؛
 :Cgridتعرفة عمومی شدکة انرژی بر (دالر بر حسب کیلووات ساعت)؛
 :Agridضریب هزینة خواب شدکة بهر بهه میهزا تقاضهای مصهرفی در شهرسهتا
اصهها (دالر بر کیلووات).
معادالت  4و  5نشا دهندة آرما زیستمحیطی است که طرف چپ معادلهه میهزا
انتشار آالیندههای  CO2و  NOxاز جمع تکنولوژیهای خورشیدی ،بادی ،و گازی است و
طرف راست معادله میزا انتشار آالیندههای  CO2و  NOxناشی از شدکة بر بهه میهزا
تأمین تقاضای مصرفی بر شهرستا ( )Djاست.
 Cokjو  : NO kjضریب انتشار  CO2و  NOxدر سال jام برای هر یک از فنهاوریههای
جدید (بر حسب کیلوگرم بر کیلووات)؛
 .1به این صورت که برای به دست آورد سرمایة استهادهشده در نیروگاههها (فسهیلی و غیرفسهیلی) نیهز مهیتهوا
میزا ظرفیت اسمی نیروگاه را در ضریب خواب سرمایه ضهرب کهرد .الدتهه ایهن ضهرایب در ههر سهال تغییهر
خواهند کرد که در نیروگاه ها بسته به نوع تکنولوژی به کار گرفته شده ضریب متهاوتی در نظر گرفته میشهود.
با توجه به داده های تخمینزده شده از سوی دپارتما انرژی امریکا ،ضریب هزینة سرمایه برای تکنولهوژیههای
خورشیدی و بادی با نر رشهد کاهنهده  -0/022و  -0/0673در سهال ههای آینهده بهرآورد مهیشهود و بهرای
نیروگاههای حرارتی و گازی بهترتیب  0/02و -0/0231است .گهتنی است برای تخمین هزینه ههای سهرمایهای
شدکه از ضرایب هزینة سرمایة مربوط به نیروگاههای حرارتی استهاده میکنیم.
 .2برای برآورد این پارامتر ،مصرف انرژی الکتریکی در سال های قدلی مورد ارزیابی قرار گرفته و با اسهتهاده از ایهن اطنعهات
برای چند سال آتی پیشبینیهایی بر مدنای فرمول رشد  y  y e gtصورت پذیرفته است .که  yمیهزا تقاضها
0

t

t

در سال  tام y ،میزا تقاضا در سال پایه g ،نر رشد و  tزما مورد نظر است .الدته این فهرم از سهناریوسهازی فقهط
0
به منظور به دست آورد میزا عرضة سال های آتی بوده و چندا از نظر دقت پیشبینی مورد توجه نیست؛ چهرا کهه
اگر هدف ارائة پیشبینی دقیق باشد الزم است عناصهر مختلهف تقاضها ماننهد قیمهت ،رجحها ههای مصهرفکننهده و
کاالهای جانشین را ابتدا در محاسدات وارد کرده و با ارائة مدلهای مدتنی بر نظریهههای تقاضها اقهدام بهه پهیشبینهی
نماید .به همین علت برای پیشبینی مصرف در شهرستا اصهها در  10سال آینهده از دادهههای تعهداد مشهترکا و
میزا متوسط ساالنه طی سالهای  2001تا  2013استهاده میکنیم و میزا مصرف سالیانة شهرستا اصههها را بهه
دست میآوریم .با توجه به اینکه نر رشد مورد نظهر در طهی سهال ههای  2000تها  2013بهرای تعهداد مشهترکا و
متوسط مصرف ساالنه بهترتیب  0/0467و  -0/024است ،به برآورد تقاضای مصرفی بهه منظهور میهزا عرضهة انهرژی
الکتریکی در شهرستا اصهها میپردازیم.
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 Ccojو  : CNo kjضریب انتشار  CO2و  NOxاز شدکة بر منطقه (بر حسب کیلهوگرم
بر کیلووات)؛
() 4
() 5

k  1, 2, 3

k  1, 2, 3

E kj .COkj    j  j   D j .CCokj 

E kj . NO kj    f j  f j   D j .CNo kj 

2025



2025



2015

2015

معادلة  6آرما انهرژی بیها مهیدارد کهه مجمهوع انهرژی تولیهدی سهاالنه ( )Ekjاز
فنّاوریهای جدید و انحرافهای مثدت ( )e-jو منهی ( )e+jدر دستیابی به هدف متنهاظر
باید مطابق با کل مصرف ساالنة انرژی ( )Djدر شهرستا اصهها باشند.
k  1, 2, 3

() 6

E kj  e j  e j   D j

2025
2015



در این پژوهش محهدودیتههای سیسهتمی مهدل برنامههریهزی آرمهانی بهه صهورت
محدودیت های فنی ،کاربردی ،و زیست محیطی مرتدط با فنّاوریههای مهورد نظهر بهرای
تولید انرژی در معادالت  7تا  21در نظر گرفته شدهاند.
در این مطالعه ،با استهاده از رابطه های  7و  8بهترتیب اسهتهاده از صههحات فتوولتائیهک،
تعداد توربینهای بادی به حداقل میزا موجود در شهر اصهها و حهداکثر اسهتهادهشهده در
ایرا محدود میشود .با توجه به معادلة  9حداکثر ظرفیت نیروگاه گازی به میهزا 975000
(حداکثر ظرفیت نیروگاه گازی موجود در کشور) فرض شد (مطالعات دپارتما انرژی امریکها،
 .)7 :2012در معادل هة  10متوسههط تولی هد سههاالنة انههرژی فتوولتائی هک بههرای ی هک صهههحة
خورشیدی محاسده میشود که تهوا پانهل ( 40وات) در  ، I avg  j میهزا متوسهط تهابش
خورشید در روز است .در معادلة  11متوسط تولید ساالنة انرژی بادی به وسیلة یهک تهوربین
محاسده میشود با فرض  ،Aسطح جاروبشده به وسیلة پرههای توربین ،  ،چگهالی ههوا ،و
3
j

 ،vمکعب متوسط سرعت ساالنة باد بر حسب ( .)m/sمعهادالت  12و  13حهداکثر انهرژی

قابل استحصال برای هر یک از فنّاوریهای تولید انرژی بهترتیهب سیسهتمههای فتوولتائیهک،
نیروی بادی ،و گاز طدیعی را نشا میدهند HPY .میهزا حهداکثر سهاعت کهارکرد سهاالنة
نیروگاهها را نشا میدهد .برای نیروگهاهههای خورشهیدی  2960و بقیهة نیروگهاههها 8760
ساعت در نظر گرفته مهیشهود FC .ضهریب ظرفیهت نیروگهاههاسهت .بهرای سیسهتمههای
k

فتوولتائیک  ،0/30سیستمههای بهادی  ،0/30و گهاز طدیعهی  0/45در نظهر گرفتهه شهد .در
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رابطههای  14و  15میزا ظرفیت نیروگاههای خورشیدی و بادی بر حسهب متوسهط تهابش
خورشیدی و سرعت باد به دست میآید.
() 7
100  NP  8163
() 8
1  NT  127
340000  Pj  975000
() 9
E pv ,avg  j   40 I avg  365 / 1000
()10
()11

)(15  3

1
 365
E wind ,avg  j    .t . p .v 3  j  .A  .
2
 1000
1

E wind ,avg  j    p .v 3  j  .A  . 365 1000
2

k 1, 2

E kj  .H k , j .HPY .FC k

()12
E kj  .Pj .HPY .FC k k  3
()13
H 1 j  NPj * E pv ,avg  j 
()14
H 2 j  NT J * Ewnd ,avg  j 
()15
تولید انرژی سیستمهای مدتنی بر انرژی خورشهید و بهاد بهه میهزا و شهدت تهابش
خورشید و باد بستگی دارد .در این شرایط تابش خورشید یا سهرعت بهاد ماننهد سهوخت
نیروگاههای فسیلی عمل میکند .بر این اسا  ،با توجه به میزا حداقل و حداکثر تابش
خورشید و سرعت باد در سال و بها اسهتهاده از رابطههههای  16تها  19میهزا حهداقل و
حداکثر انرژی قابل استحصال از ظرفیت نیروگهاه خورشهیدی و نیروگهاه بهادی محاسهده
شده است .بر اسا مقدار حداقل و حداکثر تشعشع خورشیدی و سرعت بهاد روزانهه در
سال بر اسا مدل پیشبینی تشعشع خورشیدی محاسده میشود.
()16

E1 j  E pv ,min .NPj .HPY .Fc k

()17

E1 j  E pv ,max .NPj .HPY .Fc k

()18

E 2 j  Ewind ,min .NT j .HPY .Fc k

()19

E 2 j  Ewind ,max .NT j .HPY .Fc k
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هزینه های سرمایه گذاری برای هر تکنولوژی را به صورت زیر محاسده مینمهاییم کهه
با استهاده از رابطه ههای  20و  21میهزا ضهریب هزینهة خهواب سهرمایة سیسهتمههای
فتوولتائیک ،بادی ،و گازی ( )akjدر میزا ظرفیت این نیروگاهها ضرب میشهود و میهزا
سرمایة اولیه برای احداث به دست خواهد آمد.
()20
()21

k 1, 2

I k , j   k , j .H k , j

k  1, 2

I k , j   k , j .H k , j

k 3

I k , j   k , j .Pk , j

برآورد پتانسيل انرژي خورشيدي و بادي در شهرستان اصفهان
برای برآورد پتانسیل تولید انرژی فتوولتائیهک یها بهادی در شهرسهتا اصههها از سهال
 2015تا  ،2025با استهاده از سریهای فصلی ،تشعشع خورشیدی و سرعت بهادی در 5
سال گذشته ،با استهاده از مدل ( ARIMAخود رگرسیو میهانگین متحهر انداشهته)،
ورد تجزیه و تحلیل شد .با توجه به آزمو ریشة واحد و مانا شد متغیهر هها در تهاضهل
مرتدة اول ،نتایج حاصل از تخمین بیا میکند که مدل تابش خورشهیدی سهه مهاه اول
سال از نوع ) ARIMA(2,1,2و سه ماهة دوم از نوع ) ARIMA(2,1,3و سه ماهة سوم از
نوع ) ARIMA(2,1,3و سه ماهة چهارم از نوع ) ARIMA(2,1,3است و مدل سرعت باد
سه ماه اول سال از نوع ) ARIMA(1,1,1و سه ماهة دوم از نوع ) ARIMA(1,1,1و سهه
ماهة سوم از نوع ) ARIMA(1,1,3و سه ماهة چهارم از نوع ) ARIMA(4,1,0اسهت .بها
توجه به مدل تخمین زده شده برای سه ماهة اول تا سه ماهة چهارم ،تهابش خورشهیدی
بهترتیب با معادالت  22تا  25نمایش داده شده اسهت .بهرای سهه ماههة اول تها چههارم
سرعت بادی بهترتیب با معادالت  26تا  29بیا شده است.
()22
y t1  y t 1  0 / 348 y t 2  0 / 348
()23
y t2  y t 1  0 / 471y t 2  0 / 471y t 3
3
()24
y t  y t 1  0 / 2y t 2  0 / 2y t 3
4
()25
y t  y t 1  0 / 425 y t 2  0 / 425 y t 3
()26
y t1  0 / 052  0 / 392y t 1  0 / 608 y t 2
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y t2  y t 1  0 / 515 y t 1  0 / 515 y t 2

()27
()28
y t3  y t 1  0 / 715 y t 1  0 / 715 y t 2
()29
y t4  y t 1  0 / 272y t 4  0 / 272y t 5
پس از به دست آورد سریهای فصلی سالیانه برای سالهای آتهی ،متوسهط میهزا
تابش خورشیدی و سرعت باد را به طور سالیانه به دست مهیآوریهم و پهس از آ طدهق
رابطههای  10و  11به برآورد تولید انرژی الکتریکی به وسیلة هر پانل خورشهیدی و ههر
توربین بادی میپردازیم.
نتایج حاصل از اجراي مدل
 .1تقاضا و ميزان عرضة بهينة ساالنه براي تکنولوژيهاي جایگزین

برای بهتر مشخ شد ترکیب بهینة اقتصادی و زیستمحیطی از فنّهاوریههای تولیهد
توا الکتریکی برای تأمین تقاضای ساالنه در سطح شهرسهتا اصههها جهدول  1ارائهه
شده است که میزا تقاضا و تولید بهینة انرژی الکتریکی به وسیلة هر یک از فنّهاوریهها
در سالهای  2015تا  2025در آ ذکر شده است.
جدول  .1نتایج بهينهیابی مدل برنامهریزي آرمانی (هزارمگاوات ساعت)
سال

فتوولتائيک

بادي

گازي

شبکة برق

تقاضا

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

202/4177
227/7737
252/8331
281/0051
308/9816
340/1223
371/2958
405/9295
440/1272
478/7161
517/9625

17/86321
16/33878
18/86463
17/10751
19/58471
17/65499
20/102
18/04348
20/47416
20/31834
20/74286

3930/174
3930/174
3930/174
3930/174
3930/174
3930/174
3930/174
3930/174
3930/174
3930/174
3930/174

380/4407
460/6368
4684/539
621/9095
702/4145
787/5212
870/4316
957/0697
1041/634
1130/668
1216/79

4530/89561
4635/46321
4741/33923
4850/19856
4961/15573
5075/472525
5192/00333
5311/20942
5433/15342
5557/8937
5685/5033

مأخذ :نتایج پژوهشگر
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 .2انرژي قابل استحصال از نيروگاه فتوولتائيک

در واقع برای استهاده از انرژی فتوولتائیک ابتدا باید به میزا تابش خورشهید در منطقهه
توجه داشت که استهاده از نیروگاههای فتوولتائیهک عهنوه بهر صهرفة اقتصهادی کهارکرد
مناسب داشته باشند.
به همین دلیل ،با بررسهی میهزا تهابش خورشهید در شهرسهتا اصههها و بهرآورد
متوسط آ به میزا  5کیلووات ساعت بر مترمربع در روز میتوا نتیجهه گرفهت بهرای
تولید انرژی الکتریکی پانلهای خورشیدی در سال میتواند مناسب باشهد .بها توجهه بهه
نحوة محاسدة تولید متوسط ساالنة هر پانل و مدل ارائهشده میزا بهینهة تولیهد انهرژی
فتوولتائیک از نیروگاه خورشیدی به منظور تأمین قسمتی از تقاضا در  10سال آینده بهه
طور ساالنه در شکل  1ارائه شده است .هما طور که مشخ اسهت میهزا اسهتهاده از
انرژی قابل استحصال از نیروگاه خورشیدی رو به افزایش است.

شکل  .1انرژي قابل استحصال از نيروگاه خورشيدي (مگاوات ساعت)

 .3انرژي قابل استحصال از نيروگاه بادي

با توجه به متوسط سرعت باد در سال ،به میزا  2/5متر بر ثانیه ،میتوا میهزا انهرژی
قابل استحصال از نیروگاه بادی را به طور ساالنه به دست آورد .در کل میتوا گهت کهه
این میزا با نر رشد کمی در حال افزایش است .گهتنی است که نوسهانات نشها داده
شده در شکل  2به دلیل تغییرات متوسط ساالنة سرعت باد پیشبینیشده است ،به ایهن
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علت که میزا انرژی قابل استحصال از نیروگاه بادی طدق رابطة  11تابع مکعب سهرعت
باد است.







شکل  .2انرژي قابل استحصال از نيروگاه بادي (مگاوات ساعت)

 .4انرژي گرفتهشده از شبکة برق منطقة اصفهان

در شکل  3میتوا میزا انرژی الکتریکی گرفتهشده از شهدکة بهر منطقهة اصههها را
مشاهده کرد .هما طور که نشا داده میشود ،این مقدار طی زما رو به افهزایش اسهت،
به این علت که ظرفیت نیروگاه گازی به حهداکثر خهود رسهیده اسهت .پهس بهه دالیهل
اقتصادی و زیستمحیطی ،قسمتی از میزا کمدود عرضه به وسیلة شهدکة بهر منطقهه
تأمین میشود و میتوا گهت به دلیل افزایش روزافزو تقاضا ،میزا انهرژی الکتریکهی
گرفتهشده رو به افزایش است.





2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
شکل  .3انرژي قابل استحصال از نيروگاه گازي (مگاوات ساعت)
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 .5سهم تکنولوژيهاي توليد توان

در شکل  4سهم فناوریهای گوناگو در سیستم عرضة انرژی الکتریکی پیشهنهاد سههم
هر یک را نشا میدهد .گهتنی است که سهم انرژی بادی بسیار اند است و در شهکل
 4به صورت واضح قابل تشخی نیست .پرواضح است که نیروگاه گهازی سههم عمهدهای
در سیستم عرضة انرژی الکتریکی پیشنهادی دارد و پس از آ  ،بهترتیهب شهدکة بهر و
نیروگاه خورشیدی تقاضای انرژی را بر عهده میگیرند.

شکل  .4سهم فنّاوريهاي گوناگون در عرضة انرژي الکتریکی

 .6انتشار گازهاي گلخانهاي

یکی از محدودیتهای اساسی استهاده از شدکة بر انتشهار گازههای گلخانههای و ایجهاد
آلودگیههای ناشهی از نیروگهاهههای بخهاری و حرارتهی اسهت .حتهی اگهر بپهذیریم کهه
سوخت های فسیلی نسدت به منهابع تجدیدپهذیر قیمهت کمتهری دارنهد ،اسهتانداردهای
زیستمحیطی اجازة استهاده از آ ها را نخواهند داد؛ زیرا استهادة بهیش از انهدازة آ هها
باعق میشود چگالی گازهای گلخانهای از حد مجاز فراتر بهرود و ایهن بهار نهه بهه دلیهل
اقتصادی بلکه به دلیل محدودیت های زیستمحیطهی اسهتهاده از سهوخت ههای فسهیلی
محدود میشود .به همین دلیل موضوع انتشار گازهای گلخانههای و رونهد افهزایش آ از
مهمترین منحظاتی است که در برنامهریزیهای عرضة انرژی باید به آ پرداختهه شهود.
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2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

دی اکسید کربن ناشی از
سیستم عرضه
جدید(هزارکیلو گرم)
نیترات اکسید ناشی از
سیستم عرضه
جدید(هزارکیلو گرم)
دی اکسید کربن ناشی از
سیستم عرضه وضع
موجود(هزارکیلو گرم)

شکل  .5ميزان انتشار آالیندهها و مقایسة آنها در سيستم عرضة جدید و وضع موجود

شکل  .6مقایسة سهم توليد انرژي در ابتدا و انتهاي دورۀ برنامهریزي

2015

در نتیجة این بهینهیابی ،میزا کاهش آالیندههای  CO2و  NOxنسدت به وضهع موجهود
در شکل  5نشا داده شده است.
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نتيجهگيري
بر اسا آنهالیز چندهدفهة بهینههسهازی زیسهتمحیطهی و اقتصهادی ،مهدل انهرژی در
طوالنیمدت ،نیروگاه گازی را در فاصلة سال های  2015تها  2025بها حهداکثر ظرفیهت
پیشنهادی در نظر میگیرد؛ به این معنا که بهه میهزا  3930174000کیلهووات سهاعت
تولید انرژی برای تأمین تقاضای مصرفی طی  10سال را دارد .سیستم مدتنی بهر انهرژی
خورشهیدی (فتوولتائیهک) بههه میهزا  202417700کیلهووات سههاعت از عرضهة انههرژی
الکتریکی را در سال  2015بر عهده میگیرد و تا سال  2025به  517796200کیلووات
ساعت عرضه خواهد رسید .نیروگاه بادی به علهت کهم بهود سهرعت بهاد و زیهاد بهود
هزینه های سرمایه ای در سال  2015میزا  17863210کیلووات سهاعت تولیهد انهرژی
داشته و تا سال  2025به  20742860میرسد .جالهب توجهه اسهت کهه بهرای جدهرا
کمدود میزا عرضة انرژی برای تأمین تقاضا به صرفه است که به میزا 4530895610
کیلووات سهاعت در سهال  2015و  1368672000کیلهووات سهاعت در سهال  2025از
شدکة بر منطقه واردات بر داشته باشیم.
هما طور که نتایج نشا میدهد ،با لحاظ آرما اقتصادی و آرمها زیسهت محیطهی
میتوا گهت برای جدرا کمدود عرضة هر سال میهزا ظرفیهت نیروگهاه خورشهیدی و
تأمین از شدکة بر باالتر رفته و میزا استهاده از انرژی بادی تقریداً ثابهت اسهت و ایهن
نشا دهندة این است که بهرای تهأمین تقاضهای مصهرفی در سهطح شهرسهتا اصههها
نیروگاه گازی و نیروگاه خورشیدی از لحاظ اقتصادی و زیستمحیطی بهصرفهتر اسهت و
باید در اولویتهای سیاستهای سرمایهگذاری باشد.
نتایج بهینهیابی نشا میدهد ،با هما میزا سرمایهگهذاری بهه میهزا عرضهة انهرژی
الکتریسیته خواهد رسید ،عنوه بر اینکه تقاضای مورد نظر ما در سطح شهرستا اصههها
را تأمین میکند به کاهش آالینهدهههایی ماننهد  Co2و  NOxمنجهر مهیشهود .در حالهت
جزئیتر میتوا گهت که میزا کاهش آالیندة  Co2نسدت به وضع موجود بسیار بیشهتر از
 NOxبوده است .در این شرایط میتوا انتظار داشت انتشار آالیندهها کاهش یابد.
در مجموع میتوا گهت ،ضریب انتشار آالینهدگی کهم و هزینهة سهرمایهگهذاری بهه
نسدت پایین و میزا وفور گاز طدیعی از مزیتهای نیروگاه گازی بوده و همها طهور کهه
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انتظار میرفت در آنالیز نتایج این بهینهیابی از حهداکثر ظرفیهت تعریهفشهده در همها
سال اول استهاده شده است .دربارة نیروگاه بادی میتوا گهت ،به دلیهل وجهود سهرعت
کم در منطقة مورد نظر و باال بود هزینة سرمایهگذاری ،میهزا اسهتهاده از ایهن انهرژی
بسیار ناچیز است .دربارة نیروگاه فتوولتائیک میتوا گهت ،چهو اصههها از تهابش بهه
نسدت باالیی برخوردار است و ضریب انتشار آالیندگی این فنّاوری صهر اسهت ،بها وجهود
هزینههای باالی سرمایهگذاری استهاده از آ توجیهپذیر است.
در نهایت ساختار بهینة سیستم عرضة انرژی در شهرسهتا اصههها و میهزا سههم
هریک از تکنولوژیها در  10سال آینده در شکل ( )6ارائه شده است.
 .1میزا سهم نیروگاه گازی در تأمین تقاضای مصرفی در سال  2015به میهزا 82
درصد است .تا سال  2025میزا  19درصد از سهم آ کاهش مییابد؛ به دلیل ایهنکهه
برای جدرا عرضة انرژی الکتریکی از افزایش ظرفیت نیروگاه خورشیدی و تأمین تقاضها
از شدکة بر صورت میپذیرد.
 .2سهم بهینة استهاده از نیروگهاهههای خورشهیدی و بهادی بهه میهزا  2درصهد در
سالهای اولیه است که این میزا تا سال  2025به  8درصد افزایش مییابد .این نتیجهه
نقطة عطهی است برای کاهش آالینده های زیستمحیطی ناشی از تولید بهر  .بهه دلیهل
وفور منابع سوختهای فسیلی و پایین بود هزینههای سهرمایهگهذاری در ایهرا در 10
سال آینده بیشتر از  10درصد از عرضة انرژی در سطح شهرستا را نمیتوا به این نوع
منابع اختصا داد.
 .3در سال  2015میزا سهم بهینة شدکة بر  6درصد است و به علهت اسهتهاده از
حداکثر نیروگاه گازی در مدل افزایش تأمین تقاضا از شدکه ،در سال  2025ایهن میهزا
به  27درصد افزایش مییابد.
 .4در مجموع میتوا گهت با افزایش سهم منابع تجدیدپذیر و کاهش آالینهدهههای
ناشی از آ میتوا به یک سیستم عرضة بهینه رسید ،در واقع بها همها میهزا هزینهة
سرمایه در وضع موجود میتوا میزا آالیندگی ناشی از تولید بر را کاهش داد.
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