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Abstract: In this paper, the impacts of energy policies on environmental and economic issues are investigated in the context of
generation expansion planning (GEP) problem. Furthermore, detailed explanations on how these policies work is elaborated. For this
purpose, first, by incorporating some of the most popular energy policies into the GEP problem, a comprehensive model is proposed.
Named Integrated Renewable-Conventional Generation Expansion Planning (IRCGEP), the model is based on a suitably modified
objective function and additional constraints. The IRCGEP model is formulated as a mixed integer non-linear programming problem
and solved in several scenarios using GAMS optimization package from a generation company point of viewed. Then, regarding the
obtained optimized expansion strategies, the effects of the policies on the generation company’s profit, electricity consumers surplus,
and environmental damages cost is examined. In this framework, to analyze the consumer surplus affected by financial burden of the
policies, an appropriate price criterion, the so called “virtual price”, is also proposed. Analyzing the cost of environmental damages
derived from power sector emission is accomplished by the estimated social cost of carbon. Obtained results reveal that the energy
policies have positive impacts on renewable energy promotion as well as emission mitigation. In addition, among considered
policies, the most effective policy is introduced from an economic-environmental perspective.
Keywords: Energy policies, capacity expansion strategy, virtual price, consumer surplus, environmental damages cost.
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 -1مقدمه
توسعه شگرف علم و فناوری در جهاان اماروز ،ظااهرس آساایش و رفااه
زندگی بشر را موجب شده است؛ لیکن این توساعهیافتگی ،ماایع باروز
مشکال تازهای نیز برای انسانها شده است که از آن جمله میتوان به
آلودگیهای زیستمحیطی و تغییرا شرایط آ و هوایی اشاره نماود.
بر همگان مبرهن است که انتشار گازهای گلخانهای ناشی از مصرف این
سو تها در بخشهایی چون بخش حماا و نقاا و یاا بخاش تولیاد
انرژی الکتریکی ،بهعنوان عاما اصالی مشاکال فوقالاذکر ،تهدیادی
جدی برای ادامه حیا بشر بر روی کره زماین محساو میگاردد .از
اینرو ،طی سالهای ا یر ،دولتهای مختلف ،در پی یافتن راهکارهایی
برای مواجهه با این معضا جهانی ،باه هماندیشای برآمدهاناد .در ایان
میان ،انکارناپذیری وابستگی صانایع و بخشهاای مختلاف جامعاه باه
انرژی الکتریکی و افزایش روزافزون تقاضا برای آن ،بخش تولید انارژی
الکتریکی را به یکی از مهمتارین حوزههاا بارای باازنگری در مقاررا ،
اعمال محدودیتها ،و پیادهسازی راهکارها ،مبدل سا ته است .این امر
باعث شده است که به موازا بحث برنامهریزی توسعه تولیاد و تاأمین
تقاضای انرژی ،امروزه ،بحاث تغییارا شارایط آ و هاوایی و مساا ا
زیستمحیطی مربوط به آالیندههای گازی مختلف انتشاریافته از بخش
تولید نیز در کانون توجه برنامهریزان و مسائوالن ذیرباط قارار گیارد
[ .]1اشاره دقیقتر به آنچه که توجه جهانیاان را باه معضاال مزباور
جلب نموده است ،میتواند در درک هرچه بیشتر موضوع ،مؤثر باشد.
گازهای گلخانهای آزادشده در فرایناد تولیاد انارژی (ازجملاه گااز
دیاکسیدکربن) ،با تشدید اثر گلخانهای و لذا گرمایش جهاانی زماین،
باعث باال آمدن سطح آ دریاها ،تغییر در میزان باارش بارف و بااران،
افاازایش بالی اای طبیع ای مثااا طوفااان و ی اا س ایا ،افاازایش می ازان
شکساالی و توسااعه مناااطق بیاباانی ،گسااترش بیماریهااایی نظیار
ماالریا ،اثر نامطلو بر روی صنایع کشاورزی مانند رسایدن زودهنگاام
محصوال  ،و غیره ،میگردند .بحث تاثیرا آلودگیهای هوا بر سالمت
انسانها نیز از دیگر جنبههایی است که باعاث اهمیات یاافتن مساا ا
زیستمحیطی ،بیش از پیش گردیده است؛ بهطوریکه بررسی عاوار
ناشی از آلودگی هوا که بهصاور گساترده و پایادار ساالمت سااکنان
منطقااه آلااوده را تحتالشااعاع قاارار میدهااد ،آن را چهااارمین عامااا
مرگومیر در جهان معرفی میکناد .طباق آماار ،یاک میلیاارد و 400
میلیون نفر در جهان در معر آلودگی هوا قارار دارناد کاه سااالنه 3
میلیون نفر از آنها ،به دلیا عوار مستقیم یاا غیرمساتقیم ناشای از
آن ،جان ود را از دست میدهند [.]2
با توجه به آنچه که تا به اینجا به آن اشاره گردید ،رشد روزافزون
تقاضا برای انرژی الکتریکای از یکساو ،و نگرانیهاای ناشای از مساا ا
زیستمحیطی و تغییرا شارایط آ و هاوایی از ساوی دیگار ،بخاش
تولید انرژی الکتریکی را در بسیاری از کشورها ،ملازم باه پایبنادی باه
شرایط و ضوابطی میکند که در راستای کنترل و کاهش انتشار بخاش
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تولید ،تادوین یافتهاناد .شارایط و ضاوابط مزباور ،در قالاب طرحهاای
مختلف با محوریت ترویج منابع انرژی تجدیدپذیر (کاهش آالینادههای
بخش تولید بهصور غیرمساتقیم) و یاا محادودکردن میازان انتشاار
آالیندهها (کاهش انتشار بخش تولید بهصور مستقیم) ،در سایه یاک
مفهوم کلی تحت عناوان «سیاساتهای انارژی» جاای میگیرناد کاه
هماکنون در بسیاری کشورها ازجمله کشورهای عضو اتحادیه اروپاا ،در
حال اجرا میباشند [ .]3الزم به ذکر است کاه طبیعات اجتنا ناپاذیر
استفاده از انرژی الکتریکی و روند رو به رشد تقاضا برای آن ،باعث شده
است که ترویج و توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر ،باهعنوان اصالیترین
راهکار برای مقابله با معضال زیستمحیطی و آ و هوایی تلقی گردد؛
چراکه علیرغم پیشرفتهای حاصله در زمینه تولیاد انارژی باا هادف
حداقاسا تن میزان انتشار آالیندگی ،مانند تجهیزا جذ و ذ یاره
کربن [ ]4یا سو ت زغالسنگ پاک [ ،]5همچنان کاهش آالیندههای
انتشاریافته از بخش تولید ،در گرو کاهش تولید با استفاده از واحدهای
مبتنی بر سو تهای فسیلی است؛ در ایان میاان ،اجارای برناماههای
بهینهسازی مصارف انارژی در مصاارف صانعتی [ ]6و اانگی [ ،]7و
برنامههای مدیریت سمت تقاضا در بستر شبکههای هوشامند [،]8-10
از دیگر راهکارهایی هستند کاه میتوانناد در راساتای کااهش انتشاار
گازهای گلخانهای از بخش تولید انرژی الکتریکای ،ماؤثر واقاع شاوند.
لیکن با توجه به رشد تقاضای انرژی ،پار واضاح اسات کاه راهکارهاای
مزبور نمیتوانند همانند راهکاار تارویج مناابع انارژی تجدیدپاذیر ،در
زمینه کاهش انتشار بخش تولید مثمر ثمر واقع شوند .از اینرو ،تارویج
و توسعه واحدهای مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر ،محوریات اصالی
بعض ای از سیاسااتهای اناارژی را در باار میگی ارد .انااواع سیاسااتها و
سازوکار آنها در بخش بعدی به تفصیا شرح داده میشوند .با توجه به
مطالب فوق ،میتوان گفت دستیابی به طرحهای بهینه توسعه در بخش
تولید ،با توجه به تاثیرا مختلاف باه بارآماده از اجارای سیاساتهای
انرژی بر روند تولید ،بهگونهای مستلزم در نظرگرفتن این سیاستها در
برنامهریزیهای بلندمد توسعه بخش تولید است.
چهارچو برنامهریزی توساعه واحادهای نیروگااهی ،نگرانیهاای
زیستمحیطی و آ و هوایی ،راهکارهای ارا هشده برای کاهش انتشاار
بخش تولید ،و بهتبع ،اثرا مختلف آنها بار تصامیما بهرهبارداری و
توسعه بخش تولید ،محوریت مطالعا متعددی را در بار میگیارد کاه
طی دهه ا یر انجام شدهاند؛ در ادامه به بر ی از این مطالعاا اشااره
میشود .در [ ،11 ،1و  ،]12در نظرگارفتن مساا ا زیساتمحیطی در
برنامهریزی توساعه تولیاد ،باا اضاافهکردن یاک قیاد انتشاار در روناد
بهینهسازی انجام میگردد؛ نتایج بهدست آمده در این مطالعا حااکی
از آن است که اعمال محدودیت انتشار به بخش تولید ،اثرا مختلفای
چون ،افزایش هزینه تولید ،کااهش تمایاا بارای سارمایهگذاری ،و در
نهای ات ،کاااهش می ازان انتشااار آالیناادهها را بااه دنبااال دارد؛ ارزی اابی
راهکارهای مختلف بهمنظور کاهش وابساتگی بخاش تولیاد باه مناابع
سو تهای فسیلی در [ ]13و برنامهریزی توساعه باا در نظار داشاتن
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مشارکت منابع تجدیدپذیر در [ ،]14بر ی از دیگر مطالعا انجامشده
در این زمینه میباشند .همچنین مدلی جامع برای برنامهریزی توساعه
تولید با هدف تعیین سیاستهای بهینه انرژی در [ ]15ارا اه میشاود؛
مروری اجمالی نیز بار سیاساتهای انارژی ،مزایاا و معایاب آنهاا در
چارچو برنامهریزی توسعه تولید در [ ]16صور میگیرد.
علیرغم مطالعا عدیدهای کاه در زمیناه تأثیرپاذیری طرحهاای
توسعه سرمایهگذاران در بخش تولید از سیاستهای انرژی و موثربودن
این سیاستها در ترویج مناابع انارژی تجدیدپاذیر یاا کااهش انتشاار
آالیندههای جوی از بخش تولید صور گرفتهاست ،ارزیابی جامع ایان
سیاستها از حیث بارمالی ناشیشده توسط آنها (هزینه سیاساتهای
انرژی) و نهاد متحماشونده این بار مالی ،و نیز چگونگی تأثیر آنها بار
هزینههای زیساتمحیطی و یاا ساود سارمایهگذاران بخاش تولیاد ،از
مباحثی است که تاکنون کمتر به آنها توجه شده است.
در مقاله پیشرو ،با در نظر گرفتن اثر رایجترین سیاستهای انرژی
با عنوان سیاست حق تعرفه ،1سیاست تعهد در سهم ،2و سیاسات حاق
انتشار با قابلیت داد و ستد 3در برنامهریزی توسعه تولید ،مدلی جامع با
عنوان  IRCGEP4برای برنامهریزی بلندمد توسعه ظرفیت واحادهای
نیروگاهی از دید یک شارکت تولیادی ارا اه میشاود .مادل مزباور در
محیط نرمافزار بهینهساازی  GAMSدر قالاب یاک مسائله غیر طای
آمیخته با اعداد صحیح ( )MINLPپیادهسازی شاده و توساط یکای از
معروفترین بهینهسازهای موجود در کتا اناه ایان نرمافازار ،تحات
عنوان بهینهساز  ،BARONطی سناریوهای متعدد حا میگردد.
با مشخصشدن طرحهای توسعه شرکت تولیادی متاأثر از هار یاک از
سیاستهای انرژی مورد نظر ،مؤلفههایی چون میزان  CO2انتشااریافته
از ترکیب تولیاد در هار یاک از ساالهای برناماهریزی ،ساود شارکت
تولی ادی ،و مااازاد رف ااه مصاارفکنندگان اناارژی الکتریک ای محاساابه
میگردند .در این راستا ،ارزیابی مؤلفه مازاد رفاه تحت اجرای آن دسته
از سیاستهایی که بار مالی آنها بر نهاد مصرفکننده تحمیا میشود،
با ارا ه شا صی مناسب باا عناوان قیمات مجاازی 5صاور میگیارد.
همچناین بااا تخماین میازان آالیناادههای انتشاااریافته در هاار یاک از
سالهای برنامهریزی ،محاسبه سار های زیستمحیطی به بار آماده،
با استفاده از شا ص هزینه اجتماعی کربن انجام میشود .در نهایت باا
دانستن اینکه هر سیاست به چه میزان و چگونه میتواند بر مؤلفههای
فوقالذکر تأثیر داشته باشد ،کارآمدترین سیاست از باین سیاساتهای
در نظر گرفتهشده از دیدگاه اقتصادی – زیستمحیطی معرفی میشود.
بر این اساس ،در چهارچو تبیین طرح بهینه توساعه ظرفیات تولیاد
یک شرکت تولیدی متأثر از سیاساتهای انارژی ،میتاوان  )1بررسای
ماهیاات رایجتاارین سیاسااتهای اناارژی و اثاار آنهااا باار مااازاد رفاااه
مصرفکنندگان با استفاده از یک شا ص پیشنهادی ،و  )2بارآورد اثار
بخشی سیاستهای مزبور بر هزینههای اجتماعی به بارآماده از انتشاار
آالیندهها از بخش تولید را بهعنوان نوآوریهای مقاله برشمرد .بهمنظور
پوشش کاما مطالب ،بخشهای بعدی مقاله بدین ترتیب در نظر گرفته
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میشوند؛ معرفی و شرح ماهیت اجرایی کلیه سیاساتهای انارژی کاه
امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجارا میباشاند در بخاش
دوم ارا ه میگردد .بخش سوم باه ارا اه مادل  IRCGEPو بیاان قیاود
مربوطه ا تصاا مییاباد؛ در ایان بخاش همچناین نحاوه محاسابه
سارا زیستمحیطی و مازاد رفاه مصرفکننده نیاز بیاان میگاردد.
نتایج بهدست آمده از برنامهریزی توسعه تولید طی سناریوهای مختلف
همااراه بااا تحلیااا نتااایج در بخااش چهااارم گااردآوری و در نهایاات
نتیجهگیری در بخش پنجم آورده میشود.

 -2سیاستهای انرژی
بهطورکلی ،آنچه که بهعنوان عواما بازدارنده شرکتهای تولیدی و یاا
سرمایهگذاران از سرمایهگذاری بر روی منابع انرژی تجدیدپذیر شنا ته
میشود ،به هزینههای سرمایهای باال ،نرخ تولید پایین واحدهای مبتنی
بر منابع انرژی تجدیدپذیر ،و طوالنیبودن طول دوره بازگشت سارمایه
مربوط میشود .بنابراین ،محوریت آن دسته از سیاستهای کاه تارویج
منابع انرژی تجدیدپذیر را دنباال میکنناد ،باهنوعی در راساتای رفاع
معضال فوق است .این دسته از سیاستها ،سیاستهای تشاویقی نیاز
نامیده میشوند .در این بین ،اهمیت بحاث کنتارل و کااهش گازهاای
گلخانهای و جلوگیری از روند تغییرا شارایط آ وهاوایی از یکساو ،و
کافینبودن تأثیر ترویج و توسعه مناابع انارژی تجدیدپاذیر در کااهش
انتشار آالیندههای بخش تولید از سوی دیگر ،به ظهور دستهای دیگر از
سیاستهای انرژی انجامید که تأثیر مستقیم بر کنترل و کاهش انتشار
بخش تولید دارند .عالوه بر نوع محوریت اصلی دنبالشده (ترویج منابع
انرژی تجدیدپذیر یا کاهش انتشار) ،بهطورکلی مجموعاه سیاساتهای
انرژی برحسب اینکه در آنها قیمات (ماثالً قیمات هار واحاد انارژی
تولیدی) یا مقدار (مثالً مقدار انرژی یا میزان انتشار آالینادهها) مادنظر
باشد ،نیز به دو دسته سیاساتهای مبتنای بار قیمات و سیاساتهای
مبتنی بر مقدار تقسیمبندی میشوند .در ادامه این بخاش ،باه معرفای
انواع مختلف سیاستهای انرژی پردا ته میشود.
 -2-1سیاست حق تعرفه
بنا به تعریف ارا هشده در [ ،]17سیاست حق تعرفه یا حق بیمه عبار
است از :اعطای تشویقهای مالی به هر واحد انارژی تولیدشاده توساط
واحدهای مبتنی بر مناابع انارژی تجدیدپاذیر ،طای یاک دوره زماانی
مشخص ،با توجه به هزینه تولید و نوع فنااوری به ادمت گرفتهشاده.
بنابراین ،سیاست حق تعرفاه تاأثیر مساتقیم بار تارویج مناابع انارژی
تجدیدپذیر داشته و کاهش انتشار نسبی بخش تولید ،بهعنوان یک اثار
ثانویه ناشیشده از آن تلقی میگردد .همچنین ،ازآنجاکاه تشاویقهای
در نظر گرفتهشده بهصور حق بیمه (یک مقدار ثابت) ،مازاد بر قیمت
اناارژی در بااازار ،طای دوره زمااانی مشااخص ،متناسااب بااا هاار مقاادار
(ا تیاری) انرژی تولیدی به تولیدکنناده پردا ات میشاود ،ایان ناوع
سیاست در زمرهی سیاستهای مبتنی بر قیمت قرار میگیرد .به بیاان
دیگر ،در این نوع سیاست ،تعهدی مبنی بر مقدار توان ،در قرارداد باین
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دولاات ی اا نهاااد تنظیمکننااده بااا شاارکت تولیادی ،لحااان نمیگااردد.
بدینترتیب ،واحد تولیدی نه تنها از فروش انرژی تولیدی ود در بازار
انرژی درآمد کسب میکند ،بلکه مقداری ثابت و مازاد بر قیمت انارژی
در آن سال را نیاز دریافات واهاد کارد .مقادار حاق بیما از پایش
تعریفشده و مشخص ،تضمین در دساترسبودن شابکه و ،طاول دوره
قرارداد طوالنی ( 15تا  20ساال) ،ساه ویژگای باارز در ایان سیاسات
میباشند [.]16
نکتهای که در مورد این سیاست کمتار باه آن توجاه شاده اسات،
مربوط به بار مالی حاصا از اجرای آن اسات .باه بیاانی کامااتر ،ایان
سؤال که هزینه تشویقها یا حق بیمههای پردا تی به واحدهای مبتنی
بر منابع انرژی تجدیدپذیر بر عهده چه نهادی است و چگونه بر آن نهاد
تأثیر میگذارد ،سوالی است که کمتر در مورد پاساخ آن ،در مطالعاا
گذشته تحقیق شده است .در عما ،همانطور که در مرجع [ ]17به آن
اشاره شده است ،هزینه سایر کمکهزینههای ماالی تخصایصیافته باه
بخش تولید انرژی برای سرمایهگذاری بر روی منابع انرژی تجدیدپذیر،
بهصااور ی اک هزینااه اضااافی باار مصاارفکنندگان اناارژی الکتریک ای
بارگذاری میشود .این بدان معناست که تحت سیاست حق تعرفه ،هار
چه درصد نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر در ترکیب تولید بیشتر باشاد،
مصرفکننده هزینه بیشتری را بهازای مصرف هر واحد انرژی مصارفی
متقبااا واهااد شااد .ای ان افاازایش هزینااه ،بااه کاااهش مااازاد رفاااه
مصرفکننده میانجاماد .ازآنجاکاه بارگاذاری ایان هزیناههای اضاافی
بهصور هزینه شارژ یا مالیا به مصرفکننده تحمیا میشاود ،بارای
ارزیابی تغییرا مازاد رفاه الزم است اثر کمکهزینههای پردا تشاده
به واحدهای مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر در قیمت هر واحد توان
مصرفی دیده شود .در اینجا برای دستیابی به این هدف ،شا صی بنام
شا ص قیمت مجازی ارا ه و استفاده شده است؛ توضیحا بیشتار در
این زمینه در بخش  3ارا ه میگردد.
 -2-2طرح مناقصه
سیاست دیگری که امروزه در راستای ترویج منابع انارژی تجدیدپاذیر،
در بعضی و ناه بسایاری از کشاورهای دنیاا در حاال اجراسات ،طارح
مناقصه 6نام دارد .این طرح تقریبًا شبیه سیاست حق تعرفه است با این
تفاو که اوالً ،طول دورههای قرارداد در طرح مناقصه کاهش مییاباد؛
ثانیًا ،میزان تشویقهای ا تصا دادهشده به هر یک از انواع واحدهای
تجدیدپذیر ،طی فرایند مناقصه تعیین میشاود .بادینترتیب ،کمتارین
قیمت پیشنهادی در بین تولیدکنندگان الکتریسیته سابز (الکتریسایته
حاصا از منابع انرژی تجدیدپذیر) ،بهعنوان برنده محسو شده و طای
مد مقرر ،با تحویا مقدار مشخصی از انرژی به شبکه ،از تشاویقهای
مالی بهرهمند واهد شد؛ بنابراین وجه تمایز دیگر این طارح باا طارح
حق تعرفه ایناسات کاه میازان تاوان تولیادی نیاز مشاخص اسات و
تولیدکننده موظف است آن مقدار را به شبکه تزریق کناد .ویژگیهاای
این طرح (مانند رقابتیبودن) اگرچه بعضًا نسبت به ویژگیهای سیاست
حق تعرفه ارجحیت دارد ،اما کوتاهبودن طول دوره آن ،بهنوعی ترویج و
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توسعه منابع تجدیدپذیر را در مقیاسهای کوچک حمایت میکند کاه
ممکن است در برنامهریزیهای بلندمد توسعه ،چندان کارآمد نباشد.
ایاان طاارح بااهعنوان ترکیباای از سیاسااتهای مبتناای باار مقاادار و
سیاستهای مبتنی بر قیمت ،تلقی میشود [ .]18پر واضاح اسات کاه
این طرح با حداقاکردن ریسک تخصیص تشویق بیش از حد ،نسبت به
سیاست حق تعرفه ،از مطلوبیت کمتری برای شارکتهای سارمایهگذار
بر وردار است .الزم به ذکر است که در این سیاست نیز ،هزیناه ساایر
تشویقها در نهایت بر عهده نهاد مصرفکننده گذارده میشود.
 -2-3سیاست تعهد در سهم
داشتن شکا کامالً رقابتی و سازگاری باا محایط تجدیاد ساا تاریافته
صنعت برق ،ویژگی اصلی سیاستی است که طی دهه گذشته با عناوان
«تعهد در سهم با قابلیت داد و ستد» در راستای تارویج مناابع انارژی
تجدیدپذیر ،در کشورهای پیشرفته در حال اجرا است .این طرح نیز در
کنار طرح حق تعرفه ،از رایجترین سیاستهای انرژی است که میتواند
تأثیر قابا مالحظهای در ترویج منابع انرژی تجدیدپذیر داشته باشد .اما
بر الف طرح حق تعرفه که در آن تعهد بر سر قیمت بود ،در این طرح،
آن چه که تولیدکننده در برابر نهاد تنظیمکننده متعهد میشود ،مقدار
توانی است که باید با استفاده از منابع انرژی تجدیدپاذیر تولیاد کناد؛
بنابراین طرح تعهد در سهم ،یک طرح مبتنی بر مقدار اسات .براسااس
این طرح ،شرکت تولیدی برای یک ماد نسابتًا طاوالنی ( 15تاا 20
سال) متعهد میشود هر ساله معادل با درصدی مشخص از کاا تاوانی
که با استفاده از واحدهای متعارف ود تولیاد میکناد ،باا اساتفاده از
واحدهای تجدیدپذیر نیز اقدام به تولید و عرضه انرژی نماید.
عما به تعهد مورد نظر ،با تسلیمکردن تعداد مشخصی مجوز که به
«گواهی سبز» موسوم است ،بهصور ساالنه صور میگیرد .به بیاانی
کاماتر ،در کنار شرکتهای تولیدی ،واحدهای تجدیدپاذیر مشخصای
(متعلق به شرکت تولیدی یا مستقا از آن) ،به ازای تولید هار مگااوا
ساااعت اناارژی مبتن ای باار منااابع اناارژی تجدیدپااذیر ،از سااوی نهاااد
تنظیمکننده گواهی سبز دریافت میکنند که قابا رید و فروش است.
حال این واحدهای تجدیدپذیر ،نه تنها از فروش انارژی اود در باازار
برق درآمد کسب میکنند ،بلکه میتوانند گواهیهای دریافتشده ود
را نیز به شرکتهایی تولیدی تحت تعهد بفروشند؛ سس ،این شرکتها
با تسلیمکردن گواهیهای ریداریشده به نهاد تنظیمکننده ،میتوانند
از پ ،تعهد ود برآیند .باید توجه داشت کاه میازان تعهاد یاا تعاداد
گواهیهای مقرر هر سااله افازایش مییاباد .بادینترتیب رقاابتی باین
واحاادهای تولی ادی مبتن ای باار منااابع اناارژی تجدیدپااذیر در فااروش
گواهیهای ود به شارکتهای تولیادی دیگار باه وجاود میآیاد کاه
میتواند از دیدگاه بازار حاا ز اهمیات باشاد .هماانطور کاه مشااهده
میشود طی سیاست تعهد در سهم ،متناسب با رشد تقاضا برای انرژی،
هر ساله درصد نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر افازایش مییاباد؛ ایان در
حالی است که در سیاست حق تعرفه ،چنین تضمینی برای ترویج منابع
انرژی تجدیدپذیر وجود ندارد .همچنین با توجه باه ساازوکار سیاسات
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تعهد در سهم ،میتوان دریافت که در این سیاست ،هزیناههای اضاافی
به بارآمده (هزینه مربوط به ریاد گواهیهاای سابز) از تارویج مناابع
انرژی تجدیدپذیر ،بجای مصرفکننده ،این بار گریبانگیر تولیدکنناده
است .ایان امار اود میتواناد باعاث ترغیاب شارکت تولیادی بارای
سارمایهگذاری باار روی واحادهای تجدیدپااذیر گاردد .بااهعبارتیدیگر،
شرکت تولیدی برای برآمدن از پ ،تعهد ود ،میتواناد بجاای ریاد
گواهیهااای ساابز ،ااود اقاادام بااه ساارمایهگذاری باار روی واحاادهای
تجدیدپذیر نماید تا عالوه بر تأمین سقف انرژی مقرر توسط واحادهای
مربوطه ،گواهیهای مازاد را نیز در قیمت بازار به فروش برساند [.]19
 -2-4سیاست مالیات برکربن
موانع موجود بر سر راه ترویج واحدهای تجدیدپاذیر و لاذا نااچیزبودن
تأثیر آنها در کاهش انتشار بخش تولید از یکسو ،و رشاد تقاضاا بارای
نیروی برق از سوی دیگر ،باعث شد که دولتها ،با تدوین سیاساتهای
قاطعتری ،عمالً انتشار آالیندههای بخش تولید را محدود کنند .ازجمله
این سیاستها ،سیاست مالیا بر کربن ( )Carbon Taxاست که طباق
تعریف ارا هشده در [ ]20عبار است از :مالیا بهازای هر تان انتشاار
گازهای گلخانهای در اثر استفاده از ساو تهای فسایلی .بادینترتیب،
انعکاس حاصا از اجرای این سیاسات میتواناد کااهش روجیهاای
زیانبار نیروگاهها ،و بهتبع ،ایجاد انگیزه برای تولیاد انارژی مبتنای بار
منابع انرژی تجدیدپذیر ،باشد .سیاست مزبور ،که اماروزه در بعضای از
کشورهایی چون استرالیا ،متأثر از ظهور و اجرای سیاستهای کارآمدتر
دیگر اجرا نمیشود ،ازجمله سیاستهای مبتنی بر قیمت بوده کاه اثار
مستقیم بر کنترل انتشار بخش تولیاد دارد .بادیهی اسات کاه در ایان
سیاست ،هزینههای به بار آمده بر عهده تولیدکننده واهد بود.
 -2-5سیاست حق انتشار با قابلیت داد و ستد
نیاز به ترکیب رویکردهای بازار محور در سیاستهای انرژی تدوینیافته
برای کاهش انتشار آالیندهها از یکسو ،و اهمیت بحث تغییرا شارایط
آ و هوایی و لذا ضرور تضامین در کنتارل انتشاار بخاش تولیاد از
سوی دیگر ،باعث شکاگیری سیاست دیگری تحت عنوان حق انتشار با
قابلیات داد و سااتد گردیاد .بنااا بااه تعاااریف ارا هشااده در [ ]20 ،16و
سیاست حق انتشاار باا قابلیات داد و ساتد یاا هماان Cap-and-trade
سابق ،عبار است از :اعمال یک حد انتشار مجااز باا قابلیات ریاد و
فروش بر هر یک از شرکتهای تولیادی ،متناساب باا میازان تولیاد و
مشااارکت آنهااا در تااأمین تقاضااا ،بهطوریکااه مجمااوع انتشااار کااا
شرکتها ،از یک حد مشخص کمتر باشد .بادینترتیب میتاوان گفات،
طرح انتشار با قابلیت داد و ستد ،یک طرح مبتنی بر مقدار است که در
آن ،متناسب با میزان توان تولیادی ،یاک حاد مجااز بهصاور تعاداد
معینی حق انتشار (با واحد تن) ،بر میزان انتشار هار شارکت تولیادی
مقرر میگردد .طول دوره زمانی در نظر گرفتهشده برای میازان انتشاار
مجاز ،برابر با یک سال است؛ به عبارتی کاماتر ،هر شرکت تولیدی باید
در طول یک سال ،انتشاری کمتر یا برابر با حد مجاز ود داشته باشاد.

Serial no. 86
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حال حق انتشار مشخصشده میتواند توسط شرکتی که کمتار از حاد
مجاز ود آلودگی تولید کرده است ،به نهادی که میازان انتشاارش در
طول دوره مقارر ،از حاد مجااز تخطای داشاته اسات ،فرو تاه شاود؛
بدینترتیب ،مادامیکه کا انتشار بخش تولید برحسب تن بر ساال ،باا
تعداد کا حق انتشارهای تخصیصیافته به شارکتهای مختلاف برابار
است ،میتوان گفت میزان انتشار در یک مرز معین کنترل شده است.
عالوه بر مزیت فوق ،یعنی کنترل میزان آالینادهها در یاک ساقف
مشخص ،طی سیاست حق انتشار با قابلیات داد و ساتد ،انگیازه بارای
فروش حق انتشار میتواند باعث ترغیب شرکتهای تولیدی در تارویج
منابع انرژی تجدیدپذیر گردد .چراکه ،افزایش درصد نفوذ منابع انارژی
تجدیدپذیر در ترکیب تولید ،به معنای تأمین تقاضا بادون نیااز باهحق
انتشار واهاد باود؛ لاذا شارکت تولیادی میتواناد ،بساته باه درصاد
بهکارگیری منابع انرژی تجدیدپذیر ،مقداری از حق انتشارهای اود را
در همان سال ،یا در طی سالهای بعدی به فروش برساند .نکته دیگری
که در ماورد ایان سیاسات وجاود دارد ،نارخ نزولای حاق انتشاارهای
تخصیصیافته به شرکتهای تولیدی است؛ بهعبارتیدیگر ،یک شارکت
تولیدی ،هر ساله باید میزان انتشار آالینادههایش کمتار از ساال قباا
باشد .با توجه به چهارچو سیاست حق انتشار با قابلیات داد و ساتد،
بهراحتی میتوان دریافت که در ایان سیاسات ،هزیناههای اضاافی باه
بارآمده از رید حق انتشاار یاا سارمایهگذاری بار روی مناابع انارژی
تجدیدپذیر ،بر عهده شرکت تولیدی واهد بود.
با توجه به آنچه که از ماهیت سیاستهای انرژی به آنهاا اشااره
شااد ،بااهراحتی میتااوان دریافاات کااه درواقااع ،سیاسااتهایی ماننااد
سیاستهای «حق انتشار با قابلیت داد و ستد» و «تعهد در سهم» ،باه
ترتیب ،شکا تکاما و تطابقیافته سیاساتهای «مالیاا بار کاربن» و
«طرح مناقصه» در فضای تجدید سا تار یافته صنعت برق میباشند .از
این حیث ،این طرحها ،امروزه در بسیار از کشورها ،جایگزین طرحهاای
سنتی و ناسازگار با فضای رقاابتی گردیدهاناد .لاذا ازآنجاکاه هادف در
مقاله حاضر ،نه بررسی سا تار پیشین و سنتی سیاساتها باا ساا تار
تکامایافته آنها باهم ،بلکه ارزیابی اثرا بلندمد سیاستهای جاری
از دیدگاه مازاد رفاه و هزینههای اجتمااعی در چهاارچو برناماهریزی
توسعه ظرفیت واحدهای متعاارف و تجدیدپاذیر اسات ،از میاان ساایر
طرحها ،تنها سه طرح «حق تعرفه»« ،حق انتشار با قابلیت داد و ستد»،
و «تعهد در سهم» ،در شبیهسازیها در نظر گرفته میشوند .در بخاش
بعد ،با ترکیب سیاستهای فوقالذکر با مادل برناماهریزی توساعه ،باه
ارزیابی اقتصادی – زیستمحیطی  -اجتماعی آنها پردا ته میشود.

 -3مدلسازی مسئله
در این بخش ،عالوه بر ارا ه مدل  IRCGEPبارای برناماهریزی توساعه
تولید با در نظر داشتن سیاستهای انرژی ،سایر دیگر پارامترهای مورد
نیاز برای ارزیابی اثر سیاساتهای در نظار گرفتهشاده بار ماازاد رفااه
مصرفکننده و سار های زیستمحیطی نیز مدلسازی میگردند.
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 -3-1مدل IRCGEP

در این قسمت از مقاله ،به ارا ه یک مدل جامع با عنوان  ،IRCGEPکه
برنامهریزی توسعه تولید را بهصاور ترکیبشاده باا مشاارکت مناابع
اناارژی تجدیدپااذیر در قالااب سیاسااتهای اناارژی ،در نظاار میگی ارد،
پردا ته میشود .برنامهریزی از دید یک شرکت تولیدی که باا داشاتن
امکان سرمایهگذاری بر روی فناوریهای مختلاف تولیادی ،باه دنباال
حداکثر سود ممکن است ،انجام میپذیرد .بهمنظور مقایساه طرحهاای
سرمایهگذاری مختلف در سال پایه ،با توجه به کا بودجه در دسترس،
از روش ارزش فعلی در محاسبه درآمدها و هزینهها اساتفاده میگاردد.
ظرفیت بهینه هر یک از واحدهای جدید اضافهشده در طول هر مرحله
از برنامهریزی ،تعاداد ،و ساال ورود آنهاا باه ترکیاب تولیاد ،ازجملاه
متغیرهای مسئله بهینهسازی میباشند که در کنار متغیرهای مربوط به
سیاستهای انرژی ،منجر به تبدیا مسئله بهینهسازی مورد نظر به یک
مسئله برنامهریزی غیر طی آمیخته با اعداد صحیح میگردند .در ادامه
هر یک از بخشهای مدل  IRCGEPتشریح واهد شد.
 -3-1-1تابع هدف
تابع هدف مسئله در هر سال از برنامهریزی مشتما بر سه مؤلفه U 1Gi

( ،)M€سود حاصا از فروش انرژی تولیدی توسط مجماوع واحادهای
موجود و جدید ،)M€( U 2G ،سود (یا هزیناه) حاصاا از سیاساتهای
i

انرژی ،و  ،)M€( U 3Gهزینه سرمایهگذاری اولیه مرباوط باه واحادهای
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i , t . Ct . ni , t

()4



tZinew

U 3Gi 

در روابط ( r ،)1(-)4نرخ بهره i ،شا ص سال Π im ،قیمت هر مگاوا
ساعت انرژی در بازار متناظر باا ساال   tex ،)€/MWh( iو   tnewکاا
انرژی تولیدشده به ترتیب توسط واحدهای موجود و جدید اضافهشاده
( t ،)MWhشا ص مربوط به نوع فناوری  i ,t ،هزینه تولید هار واحاد
اناارژی ( ΠtFIT ،)€/MWhحااق بیمااه پردا تشااده بااه هاار واحااد
الکتریسیته سبز تولیدی توسط فناوری تجدیدپاذیر ناوع ،)€/MWh( t
 ΠiTGCقیمات هار عادد گااواهی سابز (  i ،)€/MWhدرصاد تعهااد
متناظر در سال  iمربوط به سیاست تعهد در سهم ERis ،و  ، ERibباه
ترتیب تعداد حق انتشاارهای فرو تهشاده و ریداریشاده در قیمات
 )€/ton( ΠiERدر سال  ،  i , t ،iهزینه سرمایهگذاری مربوط به فناوری
نوع  tدر سال  Ct ،)M€/MWh( iظرفیت واحد ناوع  )MW( tو ni , t

تعداد واحدهای نوع  tکه در سال  iبه ترکیاب تولیاد اضاافه میشاوند،
است Z iex .و  Z inewنیز به ترتیب مجموعه واحدهای موجاود در حاال
بهرهبرداری و مجموعه واحدهای جدیدی کاه از ابتادای ساال  iماورد
بهرهبرداری قرار میگیرناد را نشاان میدهناد؛ ضامن آنکاه مجماوع
واحدهای متعارف و تجدیدپذیر (اعم از جدید و موجود) نیز در هر سال
برنامهریزی ،به ترتیب با نمادهای  Z icon , exو  Z iren, exمشخص شدهاند.
 -3-1-2قید تعادل انرژی

i

جدید ،است؛ بدینترتیب تابع هدف ،کا سود حاصا از تولید انرژی در
سایر ساالهای برناماهریزی در طاول یاک افاق  N Yسااله را در بار
میگیرد .بودجه سرمایهگذاریشده در هر دوره ،به میزان عرضه انارژی
در بازار ،متوسط قیمت انرژی ،نوع سیاست اعمالشده ،و همچنین ،نوع
فناوریهای منتخب در دسترس برای توسعه ،بستگی دارد .کا درآماد
حاصا از فروش انرژی ،از مجموع درآمدهای بهدستآمده از فروش کا
انرژی تولیدی ترکیب تولید (اعام از تجدیدپاذیر و غیرتجدیدپاذیر) در
قیمت بازار ،و درآمد ناشیشاده از سیاساتهای انارژی اسات .تفاضاا
مجموع ایان دو مؤلفاه از درآماد شارکت تولیادی باا کاا هزیناههای
سرمایهگذاری مربوط به واحدهای جدید اضافهشده به ترکیب تولیاد ،و
هزینههای تولید انرژی ،کا سود الص حاصاا از برناماهریزی توساعه
تولید را بهدست میدهد .تاابع هادف در نظار گرفتاه شاده هماراه باا
مؤلفههای فوقالذکر ،به ترتیب طای رواباط ( )1تاا ( )4در ذیاا آورده
شدهاند.



()1
()2

 i ,t ) tnew



 (Π
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t Zinew

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



 tex . ΠtFIT 

t Zicon , ex
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t Ziren , ex

  ER  ER  . Π
b
i

s
i

U1Gi 

U 2Gi 

این قید که بهصور رابطه ( )5ارا ه شده است ،متناظر باا هار یاک از
سالهای برنامهریزی ،نشاندهنده تعاادل باین انارژی فرو تهشاده در
بازار ، EiT ،و کا انرژی تولیدی توساط مجموعاه واحادهای موجاود و
جدید است .به بیان دیگر ،میزان انرژی که شارکت تولیادی در ساال i
تصمیم به عرضه آن دارد ،باید باا کاا تاوان تولیادی توساط مجماوع
واحدهای موجود و واحدهای جدید اضافهشده به ترکیب تولید شارکت
تولیدی مورد نظر تا آن سال از افق توسعه برابر باشد.
()5

 tnew



 tex 



EiT 

t  Z iex

t  Z inew

 -3-1-3قید بودجه
این قید حداکثر بودجه سرمایهگذاری شده توسط شارکت تولیادی در
طول افق برنامهریزی را محدود میکند .باهعبارتیدیگر ،باا اساتفاده از
روش ارزش فعلی ،سرمایهگذاریهای انجام شاده در طاول هار یاک از
سالهای برنامهریزی با کا بودجه موجود تا آن ساال مقایساه شاده و
انتخا واحدهای جدید متناسب با آن بودجه صور میگیرد .این قید
 In budکا بودجاه
بهصور رابطه ( )6در نظر گرفته میشود که در آن
tot
موجود در سال پایه ( سال مبنا یا همان سال قبا از شروع برنامهریزی)
است [.]11
()6

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

Ny

)   (1  r

1i

i t Zinew
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 -3-1-4قید محدودیت تولید

 -3-1-7محدودیت انتشار در سیاست حق انتشار با قابلیت داد

عمالً واحدهای متعارف ،در حین درمدار بودن ،نمیتوانند میزان تولیاد
ود را از یک سطح مجاز پایینتر آورند .باه بیاان دیگار ،نیروگاههاای
حرارتی ،ضمن راهاندازی و ورود به مدار ،همواره دارای یک سطح تولید
حداقا نیز میباشند که دستیابی و یا در مادار مانادن واحاد مربوطاه
بهازای روجی کمتر از آن ،امکانپذیر نیست .حداکثر توان تولیدی یاا
همان ظرفیت تولید هر واحد نیز دارای یک حد مشخص است کاه باه
مشخصا فیزیکی واحد مربوط میشود .این قید بهصاور رابطاه ()7
فرمولبندی میگردد که در آن  Pi ,tنرخ تولید تاوان اکتیاو هار واحاد

و ستد

تولیدی نوع  tدر سال  iبا حد باال و پایین  Pt maxو  Pt minاست.
Pt min  Pi ,t  Pt max

()7
 -3-1-5محدودیت احداث

ممکن است بر ی دالیا فنی ،اقتصادی ،و اجرایی ،مانند حداقا طاول
دوره زمانی الزم برای سا ت هر یاک از اناواع واحادهای تولیادی ،در
عما حاداکثر تعاداد واحادهایی را کاه میتوانناد در طاول یاک دوره
مشخص به بهرهبرداری برسند را محادود کناد .از ایان حیاث ،در ایان
مقاله با توجه به نوع فناوریهای موجاود ،و همچناین ظرفیات تولیاد
آنها ،یک حد مشخص برای تعداد واحدهای که میتوانند در هر مرحله
انتخا شوند ،بهصور رابطه ( )8در نظر گرفته میشود [.]21
 0  ni , t  nt

NY

0   ni , t  Wt
i


()8

در رابطه فوق ، nt ،حداکثر تعداد واحدهای مجااز از ناوع  tاسات کاه
میتواند در طول هر مرحله از برنامهریزی انتخا گاردد .همچناین در
پایان افق توسعه ،تعداد کا واحدهای انتخا شده از هر فناوری نیز باید
کوچکتر یا برابر با حداکثر تعداد واحدهای درنظر گرفتهشده در ابتدای
برنامهریزی ،یعنی  ، Wtباشد.
 -3-1-6قید تعهد در سیاست تعهد در سهم
متناظر با مؤلفه دوم رابطه ( ،)3کاه ساود شارکت تولیادی حاصاا از
فروش گواهیهای سبز دریافتشده در سال مربوطه را نشاان میدهاد،
الزم است شرکت تولیدی هر ساله درصد مشخصی الکتریسیته سبز نیز
در ترکیب تولید ود داشتهباشد .لذا ،برای اطمینان از اجرای سیاسات
تعهااد در سااهم ،ی اک قی اد نامساااوی بهصااور رابطااه ( ،)9در ماادل
برنامهریزی توسعه تولید در نظر گرفته میشود .طبق رابطه مزبور ،کاا
انرژی تولیدی توساط ساایر واحادهای تجدیدپاذیر ،بایاد بزرگتار یاا
مساوی با درصدی از کا انرژی تولیدی توسط واحدهای متعارف باشد.
()9
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همانطور که در بخش  2اشاره شد ،در سیاست حق انتشار باا قابلیات
داد و ستد ،شرکت تولیدی هر ساله تحت یک اجبار برای حفظ میازان
انتشار ترکیب تولید ود قرار میگیرد که ساقف مجااز در آن ،باهطور
ساااالنه کاااهش مییابااد؛ ایان محاادودیت ،بااا اسااتفاده از تعااداد حااق
انتشارهایی مشخص میشود که هر ساله توسط نهااد تنظیمکنناده یاا
دولت ،به شرکت تولیدی تخصیص داده میشود .هر حق انتشار معاادل
با انتشار یک تن آالیندگی بوده و ترکیب تولید در پایان هر سال ،پا،
از تأمین کا انرژی مورد تقاضا ،بایاد میازان انتشااری (تان بار ساال)
معااادل بااا تعااداد کااا حااق انتشااارهای تخصایصیافته داشااته باشااد.
درصااورتیکه شاارکت تولیاادی بااا بااهکارگیری راهکارهااایی ماننااد
سرمایهگذاری بر روی منابع انرژی تجدیدپاذیر ،ساطح انتشاار اود را
پایینتر از سطح مجاز حفظ کند ،میتواند مازاد حق انتشارهای ود را
نزد شرکتهای تولیدی دیگر ،به فروش برساند .برعک ،،درصاورتیکه،
سرمایهگذاری بر روی منابع انرژی تجدیدپذیر یا تغییار ترکیاب تولیاد
(مثالً با سرمایهگذاری بر روی واحدهای حرارتی مبتنی بر سو ت گااز
طبیعی) ،نسبت به عدم رعایت سطح انتشاار مجااز و لاذا ریاد حاق
انتشارهای اضافی ،صرفه اقتصادی کمتری داشته باشد ،شرکت تولیدی
اقدام به رید حق انتشارهای اضافی واهد نمود؛ بدینترتیب ،شارکت
تولیدی اجازه انتشار بیش از حد مقرر ود را پیدا واهد کارد .بخاش
درآمدزایی یا ایجاد هزینههای اضافی ،به ترتیب ناشی از فروش و رید
حق انتشار در سیاست مورد نظر ،توسط مؤلفه آ ار رابطاه ( )3لحاان
شده است .اما برای تکمیا مدلسازی سیاست ماورد نظار ،الزم اسات
قید محدودیت انتشار نیز بهصور رابطه ( )10لحان گردد تا عالوه بار
محدودکردن حداکثر تعداد حق انتشارهایی که شرکت تولیدی میتواند
به فروش برساند ،حداکثر سطح انتشار ترکیب تولید نیاز ،متناساب باا
حق انتشارهای اضافی ریداریشده ،محدود گردد .مثبت بودن تعاداد
حق انتشارهای فرو ته یا ریداریشده نیز با استفاده از قید نامسااوی
رابطه ( )11در نظر گرفته میشود.
()10
()11
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t Zicon , ex

ER  0, ER  0
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i

s
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در رابطه ( ، Eicap ،)10سقف انتشار مجاز برحسب تن بر ساال و ، i ,t
کا میزان انتشار مجموعه واحدهای نوع  tمبتنی بر سو تهای فسیلی
در طول سال مربوطه است .در این مقاله ،برای محاسبه مجموع انتشاار
هر یک از انواع واحدهای مبتنی بر ساو تهای فسایلی ،متناساب باا
میزان توان تولیدی مربوطه در هر سال ،از مادل چندجملاهای-نماایی
انتشار بهصور رابطه ( )12استفاده میشود [ .]22کا انتشاار ترکیاب
تولید نیز با استفاده از رابطه ( )13محاسبه میشود.
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براساس هر یک از منحنیهای نشان دادهشده در شاکا  ،1مبلغای
که مصرفکننده به ازای مصرف  Qمایا به پردا ت آن اسات برابار باا
کااا سااطح زی ار منحنای ،از صاافر تااا  Qاساات؛ ای ان مقاادار« ،تمای اا
مصرفکننده برای پردا ت» به ازای میزان مصرف ماورد نظار نامیاده
میشااود .بنااابراین در قیمت ای ماننااد  ،π1کااا مبل ا ی اا ارزش ای کااه
مصرفکننده مایا است برای مصرف  Q1پردا ت نماید ،برابر با مجموع
سطوح  ،D ،C ،B ،Aو  Eواهد بود که در شکا  1قسامت ( )aنشاان
داده شده است .اما در عما ،مصرفکننده ،ارزش یاا مبلغای کاه بارای
مصرف  Q1در قیمات  π1میپاردازد ،برابار باا مجماوع ساطوح  Dو

E

واهد بود که در شکا  1قسمت ( )bنشاان داده شاده اسات؛ تفاضاا
سطوح هاشور ورده در دو منحنی تقاضای نشاان دادهشاده در شاکا
مورد نظر که برابر با مجموع سطوح  B ،Aو  Cاست ،کا مازاد رفاهی را
نشان میدهد که مصرفکننده از مصرف توان  Q1در قیمت  π1بهدست
میآورد .بدیهی است افزایش قیمت از  π1باه  ،π2باعاث کااهش ماازاد
رفاه از سطح { }A+B+Cبه ساطح  Aمیگاردد .در ایان مقالاه ،بارای
محاسبه مازاد رفاه ،همانگونه که در شاکا  2نشاان داده شاده اسات،
منحنی تقاضا بهصور طی فر شده است؛ در این حالت رابطه بین
قیمت و تقاضاا ،بهصاور  π =a-bQواهاد باود کاه در آن  -bشایب
منحنی تقاضا و  aطول از مبدأ است .بدینترتیب ،با توجه به شاکا ،2
مازاد رفاه در قیمت  πبرابر با ( Q2)b/2واهد بود [.]24
)(€/MWh

در روابط فوق ، t ،  t ،  t ،  t ،و  tضرایب انتشار متناظر باا هار
یک از فناوریهای مبتنی بر ساو ت فسایلی ،و  ، tپاارامتر سااعا
استفاده در سال است که بر اساس اطالعا مربوط به حاداقا سااعا
کارکرد مطمئن هار یاک از اناواع واحادها در طای ساالهای گذشاته
  totنیز میزان کا آالیندههای انتشاریافته
تخمین زده میشود [.]16
i
است.
با دقت در مجموعه قیود ارا هشده طی زیربخشهاای  2-1-3الای
 ،3-1-7میتوان دریافت که قیود مربوط به سیاستهای تعهد در سهم
و حق انتشار با قابلیت داد و ستد ،نه از دید شارکت تولیادی ،بلکاه از
دید بهرهباردار مساتقا سیساتم ،در راساتای تضامین صاحت اجارای
سیاستهای مورد نظر ،مدلسازی شدهاند .با حا مدل ارا هشاده طای
روابط ( )1تا ( ،)13عالوه بر طرحهای توسعه و ساود شارکت تولیادی
تحت هر یک از سیاستهای در نظر گرفتهشده ،میزان انتشاار ترکیاب
تولید و همچنین تشویقهای مالی پردا تی به واحدهای تجدیدپذیر در
سیاست حق تعرفه نیز مشخص واهند شد .با استفاده از این اطالعا
میتوان مؤلفه مازاد رفاه و نیز سارا زیستمحیطی را به ازای اجرای
هر یک از سیاستها تعیین نمود .در ادامه این بخش به نحوه محاسابه
مازاد رفاه ،شا ص قیمت مجازی ،و سارا زیساتمحیطی پردا تاه
واهد شد.
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a
π=a-bQ

2

(b/2)Q

π

 -3-2مازاد رفاه مصرفکننده
با اشاره به مرجع [ ،]23مازاد رفاه مصرفکننده ،برابر باا ا اتالف باین
مبلغی که مصرفکننده برای مصرف یک کااال تمایاا باه پردا ات آن
دارد ،و مبلغی که در عما پردا ت میکند ،است .برای محاسبه ماازاد
رفاه از منحنی تقاضا که نشاندهنده رابطه بین قیمت یک کاال و مقدار
تقاضا برای آن است ،استفاده میشود .برای درک بهتر این موضوع ،باه
شکا  1توجه کنید.
)Price (€/MWh

π2 A
B
C
E

)Q1 Quantity (MW
)(b

E

D

)Q1 Quantity (MW

B
B

π1
D

Q2
)(a

شکل  :1منحنی تقاضا و مفهوم مازاد رفاه []23
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π2 A
C

π1
Q2

)Price (€/MWh

The Amount Actually
Paid By Consumer

Consumer Willingness
to Pay for Consumption
of Q1

MW
Q
شکل  :2منحنی خطی تقاضا و محاسبه مازاد رفاه []24

 -3-2-1شاخص قیمت مجازی
با توجه به آنچه که از مفهوم مازاد رفاه مصرفکننده در بخش قبا به
آن اشاااره شااد ،پاار واضااح اساات کااه تحمیاا هزینااههای مربااوط بااه
سیاستهای انرژی بر مصرفکنندگان ،با افزایش هزیناه تمامشاده باه
ازای هر واحد انرژی مصرفی ،به کااهش ماازاد رفااه میانجاماد .بارای
دانستن اینکه مازاد رفاه به چه میزان تحت اجرای سیاستهایی مانناد
سیاست حق تعرفه کاهش مییابد ،الزم است میزان افازایش در هزیناه
واقعی پردا تی برای هر واحد انرژی مشخص گردد .برای دساتیابی باه
این مهم ،در اینجاا شاا ص تحات عناوان قیمات مجاازی پیشانهاد
میشود .با توجه به ماهیت سیاستهای مورد بررسی ،میتوان دید کاه
تنها تحات سیاسات حاق تعرفاه ،باار ماالی مربوطاه بار عهاده نهااد
مصرفکننده گذارده میشود .از اینرو ،محاسبه مازاد رفاه تحت اجرای
این سیاست با اساتفاده از شاا ص قیمات مجاازی صاور میگیارد؛
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درحالیکه در مورد دیگر سیاستهای در نظر گرفتهشده ،مازاد رفاه باه
ازای قیمت انرژی در بازار محاسبه میشود .شا ص قیمت مجازی ،کاه
با نماد  )€/MWh( VPI iنشان داده شده است ،درواقع برابر با مجموع
قیمت بازار و میانگین تشویقهای پردا تی به واحدهای تجدیدپذیر در
هر سال از افق توسعه است و طی رابطه ( )14فرمولبندی میگردد.
ΠtFIT . tex

()14



, ex
tZ ren
i

T
i

E

VPIi  Πim 

 -3-3خسارات زیستمحیطی
در این بخش ،برای تخمین ساراتی کاه بخاش تولیاد باا واردکاردن
آالیندههای گازی ،صوصاًا  ،CO2باه جاو باعاث میشاود ،از شاا ص
هزینه اجتماعی کاربن اساتفاده میشاود .ایان شاا ص طباق تعریاف
ارا هشده توسط سازمان حفاظت زیست آمریکا عبار اسات از :هزیناه
معادل با سار هایی که هر تن انتشار ( CO2بهعنوان اصالیترین گااز
گلخانهای) به محیط زیست و جامعه وارد میکند [ .]25درواقع میتوان
گفت ،هزینه اجتماعی کربن ،هزینهای است که اثرا مخر و سوء باه
بارآمده از انتشار بخش تولید بر محصوال کشاورزی ،اکوسیستم ،مواد،
سالمت انسانها ،و غیره را در بر میگیرد .بدینترتیب ،با توجه باه کاا
انتشار ترکیب تولید (تن بر سال) در طاول هار مرحلاه از برناماهریزی،
هزینه معادل با سار های وارده ،)M€( EDi ،باا اساتفاده از رابطاه
زیر محاسبه میگردد:
()15

itot  iscc



EDi 

tZ icon , ex

که در آن   isccهزینه اجتماعی کربن ( )€/tonدر سال  iاست.

 -4شبیهسازی و ارائه نتایج
در این بخش ،ابتدا نتایج حاصا از حا مادل  IRCGEPدر طاول یاک
افق  20ساله ( 2017تا  ،)2036طی چهار سناریو مختلف ارا ه میشود.
بهمنظور ایجاد امکان مقایسه ،در سناریو اول ( ،)S1برنامهریزی توساعه
بدون در نظر گرفتن اثر سیاستهای انارژی ،و در ساناریوهای دوم تاا
چهارم ( ،)S2-S4برنامهریزی با در نظر داشتن اثر سیاساتهای انارژی
انجام میشود؛ از طرفی ،برای ارزیابی اثار هار سیاسات بار تصامیما
توسعه ،هر بار برنامهریزی تنها با در نظر داشتن اثر یکی از سیاستهای
در نظر گرفتهشده صور میگیرد .در این راستا ،با توجه به تابع هادف
مسئله برنامهریزی توسعه ،میتوان دید که مدل ارا هشده از قابلیت الزم
برای حذف اثر هر یک از سیاساتها از برناماهریزی توساعه بر اوردار
است؛ این امر بهراحتی با برابر صفر قراردادن پارامترهای متناظر ΠtFIT

 ، ΠiTGC ،و  Π iERدر تابع هدف ،صور میپذیرد .پ ،از ارا اه نتاایج
حاصا از برنامهریزی توسعه ،باه ازای هار یاک از چهاار طارح توساعه
بهدستآمده ،مؤلفههای ماازاد رفااه و ساار های زیساتمحیطی در
طول کا افاق توساعه ،باا اساتفاده از شاا صهای مربوطاه محاسابه
میشوند؛ ضمن آنکه مؤلفه سود شرکت تولیدی متاأثر از هار یاک از

Serial no. 86
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سیاستها ،ود بهطور مستقیم از برنامهریزی توسعه حاصاا میشاود.
در نهایت ،با در نظرگرفتن مجموع مؤلفههای فوق طی هار ساناریو ،از
میان سیاستهای مورد بررسای ،کارآمادترین سیاسات از دیادگاههای
اقتصادی ،زیستمحیطی ،و اجتماعی معرفی میشود .عالوه بر ایان ،در
راستای درک بهتار اثارا هار یاک از سیاساتهای شبیهسازیشاده،
حساسیت مولفههای مورد نظار باه پارامترهاای اصالی آنهاا بررسای
میشود.
بهمنظور انجام محاسبا با استفاده از روش ارزش فعلی ،نرخ بهاره
برابر با  %5در نظر گرفته میشود .کا بودجه موجود در سال مبناا نیاز
برابر  M€ 5000قرار داده میشود .با توجه به بلند بودن افق توساعه و
در نظر گرفتن بازههای برنامهریزی بهصور یکساله ،در نظار گارفتن
نوسانا قیمت انرژی در بازار طی یک افق  20سااله منطقای باه نظار
نمیرسد؛ از این حیث ،در اینجا ،مطابق باا مرجاع [ ،]16یاک قیمات
متوسط برای هر بازه برنامهریزی در نظر گرفته میشود .ترکیاب تولیاد
سال پایه شاما واحدهای سیکاترکیبی ( )CCGTبا مجماوع ظرفیات
 ،)MW( 4256واحاادهای زغااالی ( ،)MW( 740 )Coalواحاادهای بااا
سو ت نفت ام ( ،)MW( 741 ،)Oilواحدهای برقآبی کوچک Small
) ،)MW( 340 )Hydroو واحدهای بادی ( )On-shore windبا مجموع
ظرفیت  )MW( 280بوده که در کا قاادر باه تولیاد )GWh( 30700
انرژی میباشند .میزان انتشار متناظر با ترکیب تولید سال پایه نیز برابر
با  )Mt/year( 7/15است .مجماوع  9ناوع فنااوری تولیاد مشاتما بار
واحدهای زغالی ،هستهای ( ،)Nuclearسیکاترکیبی ،برقآبای ،باادی،
زمینگرماااایی ( ،)Geo thermalزیساااتتوده ( ،)Biomassبیوگااااز
( ،)Biogasو ورشااایدی ( ،)Thermal Solarباااهعنوان مجموعاااه
فناوریهای موجود برای سرمایهگذاری در نظر گرفته میشاوند .ساایر
اطالعا مورد نیاز اعم از هزینه سرمایهگذاری ،هزینه تولید ،ظرفیت ،و
میزان ساعا استفاده در سال مربوط به هر یک از واحدهای منتخب از
مرجع [ ]16اتخاذ میگاردد .ساایر دیگار اطالعاا ماورد نیااز مانناد
اطالعا مربوط به سیاستهای انرژی (میزان تشویقها ،در صد تعهاد،
قیمت گواهیهای سبز و یا قیمت حق انتشار) ،هزینه اجتماعی کربن ،و
غیره نیز از مراجع [ ،]20[ ،]18[ ،]13و [ ]25گردآوری میگردند.
با توجه به سناریوهای در نظر گرفتهشده ،میزان انرژی فرو تهشده
در بازار طی هر بازه برنامهریزی ،میزان تولید واحدهای جدید و موجود
در ترکیب تولید (اعم از واحدهای تجدیدپذیر و متعاارف) هار ساال ،و
تعداد حق انتشار و گواهیهای سبز فرو ته یا ریداریشده در هر بازه
از برنامهریزی ،مجموعه متغیرهای مسئله بهینهسازی مورد نظر را در بر
می گیرند که با توجه به انواع واحدهای منتخاب بارای سارمایهگذاری،
تنوع آنها ،و نیز تعداد بازههای برنامهریزی ،تعداد متغیرهاا قاباتوجاه
واهد بود .با پیادهسازی مدل  IRCGEPدر محیط نرمافزار بهینهسازی
گمز در قالاب یاک مسائله  ،MINLPاجراشاده توساط یاک رایاناه باا
پردازشگر  5هساته ( )Intel-Core i5و  4 RAMگیگاباایتی ،جادول 1
نتایج بهدست آمده از سناریوهای  S1تا  S4را ،بر اساس ناوع ،تعاداد ،و
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سال ورود واحدهای جدید اضافهشاده نشاان میدهاد .حاداکثر زماان
اجرای برنامه طی سناریوهای مختلف نیز  11دقیقه بوده است.
جدول  :1نتایج برنامهریزی توسعه تولید طی سناریوهای  S1تا S4
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در جاادول  ،S1 ،1معاارف سااناریو برنامااهریزی توسااعه باادون در
نظرگرفتن سیاستهای انرژی ،S2 ،سناریو برنامهریزی با در نظر داشتن
سیاست حق تعرفه ،S3 ،سناریو برنامهریزی توسعه تحت سیاست تعهد
در سهم ،و  ،S4معرف سناریو برنامهریزی توسعه با در نظر گارفتن اثار
سیاست حق انتشار با قابلیت داد و ستد است .در این جدول همچنین،
تعداد واحدهای تجدیدپذیر اضافهشده به ترکیب تولید طی هار یاک از
سناریوهای مزبور بهصور سایهدار مشخص شده است.
مطابق با نتایج نشان دادهشاده در جادول  ،1طای ساناریو  ،S1دو
واحد  600مگاواتی زغالی ،پنج واحد  400مگاواتی سیکاترکیبی ،یاک
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واحد  1200مگاواتی هستهای از میاان واحادهای متعاارف ،و تنهاا دو
واحد  10مگاواتی بیوگاز از میان واحدهای تجدیدپاذیر منتخاب ،طای
دهه اول افق توسعه به ترکیب تولید سال پایه اضاافه میگردناد .عادم
تمایا شرکت تولیدی برای سارمایهگذاری بیشتار بار روی واحادهای
تجدیدپذیر حاکی از ضرور اعمال سیاستهای انرژی در بخش تولیاد
است .ارزیابی اثر سیاسات حاق تعرفاه بار تصامیما توساعه شارکت
تولیدی طی سناریو  S2صور میگیرد .با توجه به نتایج بهدست آمده
از شبیهسازی این سناریو ،بهراحتی میتوان افزایش درصد نفاوذ مناابع
اناارژی تجدیدپااذیر را در مقایسااه بااا سااناریو اول مشاااهده نمااود.
بهطوریکه ،طی سناریو  ،S2سه واحد  10مگاواتی برقآبی ،پنج واحاد
بادی  100مگاواتی بادی ،چهار واحد  10مگااواتی ورشایدی ،و ساه
واحد بیوگاز ،به ظرفیت تجدیدپذیر سال پایه اضافه میگردند .هر یاک
از انواع واحدهای تجدیدپذیر فوقالذکر ،به ترتیاب ،باه میازان ،42/71
 ،280 ،42/75و  €/MWh 71/1به ازای هار واحاد انارژی تولیادی ،از
سال شروع بهرهبرداری تا پایاان افاق برناماهریزی حاق بیماه دریافات
میکنند.
برنامهریزی توسعه با در نظار گارفتن سیاسات تعهاد در ساهم باا
قابلیت داد و ستد ،طی سناریو  S3شبیهسازی میشود .با فر اینکاه
درصد تعهد   iبهصور طی از  %9در سال  2015به  %22در ساال
 ،2034و قیمت هر گواهی سابز نیاز بهصاور طای در ایان باازه از
 €/MWh 88/38به  €/MWh 62/25تغییار کناد ،الصاه تصامیما
توسعه شرکت تولیدی در جدول  1آورده شده است .با توجه باه نتاایج
حاصله ،مشاهده میشود که طی سناریو سوم توسعه ،بیشترین تعاداد
واحدهای تجدیدپذیر ،در مقایسه با سناریوهای اول و دوم ،باه ظرفیات
تجدیدپذیر سال پایه اضافه شده است .چراکه ،ماهیت سیاست تعهد در
سهم چنین ایجا میکند که متنااظر باا افازایش ظرفیات واحادهای
متعارف در طول افق توسعه ،ظرفیت واحدهای تجدیدپذیر نیز افازایش
یابد؛ این امر به سرمایهگذاری ساالنه شرکت تولیدی بر روی واحدهای
تجدیدپذیر انجامیده است؛ بهطوریکه در طول افق برنامهریزی ،چهاار
واحد برقآبی ،چهار واحد  20مگاواتی زیستتوده ،چهاار واحاد باادی،
یک واحاد  100مگااواتی زمینگرماایی ،و چهاار واحاد بیوگااز ماورد
بهرهبرداری قرار میگیرند .الزم به ذکر است که این واحدها ،بساته باه
پارامتر ساعا استفاده ،مقادیر متفااوتی انارژی در طاول ساال تولیاد
میکنند.
ارزیابی تأثیر سیاست حق انتشار با قابلیت داد و ستد بر طرحهاای
توسعه شرکت تولیدی ،طی سناریو  S4صور میگیرد .در این سناریو،
تعداد حق انتشارهای تخصیصیافته به شرکت تولیدی و یا باه عباارتی
سقف انتشار مجاز آن ،برابر با  7/6میلیون تن در ساال  2017در نظار
گرفته میشود که این مقدار با شیب  %2هر سااله کااهش مییاباد .در
مورد قیمت حق انتشارها نیز فر شده است که به ازای انتشار هر تن
آالیناادههای گااازی ،ایان قیماات از  € 19/34در ابتاادای افااق توسااعه،
بهصور طی به  € 38/18در انتهای برنامهریزی افزایش یابد .با دقت
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سیاستهای انرژی بر افزایش نرخ نفوذ واحادهای تجدیدپاذیر نیاز در
شکا  4قابا مشاهده است.
باااهمنظور ارزیاااابی سیاساااتهای ماااورد نظااار از دیااادگاههای
زیستمحیطی ،اقتصادی ،و اجتمااعی ،در اداماه مقاادیر بهدساتآمده
برای مازاد رفاه مصرفکنندگان انرژی ،سارا زیستمحیطی ،و ساود
شرکت تولیدی ،طی هر یک از سناریوهای  S1تا  S4ارا اه میشاود .باا
توجه به میزان حق بیمههای دریافتشاده توساط شارکت تولیادی در
سناریو دوم توسعه ،شکا  ،5شا ص قیمات مجاازی را در مقایساه باا
قیمت بازار نشان میدهد .مقادیر بهدست آمده برای مازاد رفاه متنااظر
با قیمت بازار و قیمت مجازی ،و هزینه سارا زیستمحیطی مرباوط
به هر طرح توسعه نیز در جدول  2آورده شده اسات .هماانطور کاه از
نتایج مربوط به مازاد رفاه مصرفکنندگان در جدول مزبور پیداست ،در
سیاست حق تعرفه ،یعنی سناریو دوم برنامهریزی توسعه ،بارگذاری باار
مالی مربوط به تشویق واحدهای تجدیدپاذیر بار مصارفکنندگان ،باه
کاهش قاباتوجه مازاد رفاه آنها انجامیده است .این در حالی است که
اجرای سیاستهای تعهد در سهم یا حق انتشار ،تهدیادی بارای ماازاد
رفاه مصرفکنندگان محسو نمیشود؛ چراکه هزینههای اضافی به بار
آمده تحت این سیاستها بر عهده نهااد تولیدکنناده اسات .از ایانرو،
مازاد رفاه در سناریوهای  ،S3 ،S1و  S4با هم برابر و در هر سهی آنهاا
مقدار مازاد رفاه در قیمت بازار محاسبه میشود.

در ترکیب تولید بهینه بهدسات آماده بارای واحادهای متعاارف طای
سناریو  ،S4مندرج در جدول  ،1تأثیر مستقیم این سیاسات بار میازان
انتشار ترکیب تولید قاباا مشااهده اسات؛ بهطوریکاه در مقایساه باا
سناریوهای قبا ،در سناریو  ،S4هیچ واحد زغالی جدیادی باه ترکیاب
تولید سال پایه اضافه نشده است .همچنین بیشترین تعداد واحادهای
سیکاترکیبی نیز طی این سناریو مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .الزم
به ذکر است کاه در مادل انتشاار در نظار گرفتهشاده (رابطاه (،))12
بیشترین میزان انتشار مربوط به واحادهای زغاالی ،و کمتارین آنهاا
مربوط به واحدهای سیکاترکیبی است .نکتاه دیگاری کاه از بررسای
نتایج بهدست آمده از سناریو  S4قابا اساتنباط اسات ،تمایاا شارکت
تولیاادی بااه ساارمایهگذاری باار روی واحاادهای تجدیدپااذیر اساات؛
بهطوریکه طی سناریو  ،S4در مقایسه با سناریو اول ،ظرفیت واحدهای
تجدیدپااذیر افاازایش قاباااتوجهی داشااته اساات .در مااورد واحاادهای
هستهای نیز میتوان گفت که علیرغم عاریبودن این واحدها از انتشار
آالیناادههای جااوی ،گزافبااودن هزینااه ساارمایهگذاری اولی اه مااانع از
سرمایهگذاری بیشتر بر روی این واحدها شده است.
رفتار تولید انرژی هر یک از انواع واحدهای متعارف و تجدیدپاذیر،
اعم از واحدهای جدید و موجود ،در طول افق برنامهریزی نیز به ترتیب
در شکاهای  3و  4نشان داده شده اسات .هماانطور کاه در شاکا 3
مشاهده میشود ،در میان واحدهای متعارف ،بیشترین سهم در انرژی
تولیدی مرباوط باه واحادهای سایکاترکیبی اسات .موثرباودن ساایر
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جدول  :2قیمت مجازی ،مازاد رفاه و هزینه خسارات زیستمحیطی
(EDi )M€

مازاد رفاه ( )M€در
سال

Πim

VPIi

S1

S2

S3

S4

2017

37402

37379

9282

9282

9282

9282

2018

41439

41373

9894

9437

9894

9437

2019

49500

49378

10056

10056

10056

10056

2020

51664

51563

10218

10218

10218

10218

2021

52408

52308

10380

10380

10380

10380

2022

53859

53758

11029

10543

10543

11029

2023

58417

58313

13566

11369

13065

11871

2024

59235

59132

13972

11708

13455

12225

2025

60054

59958

14908

14376

13845

12579

2026

64699

64596

15328

14781

16629

12934

2027

65554

65459

18208

17647

17085

13288

از مقایسه مقادیر مربوط باه هزیناه ساارا زیساتمحیطی نیاز
مالحظه میشود که موثرترین سیاست در کاهش انتشار ترکیب تولید و
لذا کاهش سارا مربوطه ،سیاست حق انتشار با قابلیات داد و ساتد
است .برای درک بهتر اینکه هر سیاست چگوناه بار مؤلفاههای ماازاد
رفاه ،سارا زیستمحیطی ،و سود سرمایهگذاران بخش تولیاد تاأثیر
میگذارد ،مقادیر ارزش فعلی هر یک از مؤلفههای مزباور در جادول 3
آورده شده است.
جدول  :3مؤلفههای مطرح در دیدگاه اقتصادی – زیستمحیطی
سناریو

مقادیر ارزش فعلی
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شکل  :5شاخص قیمت مجازی بهدست آمده در هر بازه و قیمت بازار

Serial no. 86

)Price (€/MWh

115

بدیهی است با در نظار گارفتن هار ساه مؤلفاه بهصاور یکجاا،
میتوان کارآمدترین سیاست را از دیادگاه اقتصاادی – زیساتمحیطی
شناسایی نمود .بر این اساس ،کارآمدترین سیاست را میتوان سیاساتی
دانست که بیشترین تأثیر بر کاهش هزینه سارا زیساتمحیطی را
در براباار کمتاارین تااأثیر باار کاااهش سااود ساارمایهگذار و رفاااه
مصرفکنندگان به دنباال داشاته باشاد .از ایانور ،در اینجاا ،تفاضاا
مجموع مؤلفههای سود شرکت تولیدی و مازاد رفاه با هزینه ساارا
زیستمحیطی را بهعنوان «شا ص انتخا » کارآمادترین سیاسات در
نظر گرفته شده است.
با توجه به مقادیر حاصله برای شا ص انتخاا  ،میتاوان سیاسات
حق انتشار با قابلیات داد و ساتد را باهعنوان کارآمادترین سیاسات از
دیدگاه مورد نظر در چهارچو برنامهریزی توسعه تولید معرفی نماود؛
بهطوریکه تحت اجرای این سیاست ،اگرچه ساود شارکت تولیادی از
 M€ 25209در سااناریو  S1بااه  M€ 21854در سااناریو  S4کاااهش
مییابد ،اما متناسب با این کاهش ،هزینههای زیستمحیطی نیز بهطور
متناظر از  M€ 195413به  M€ 161911کاهش مییابد .ایان امار در
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شرایط مازاد رفاه ثابت ،باعث میشود کاه از میاان سیاساتهای ماورد
بررسی ،سیاست حق انتشار با قابلیات داد و ساتد باهعنوان ماوثرترین
سیاست از دیدگاه اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی شنا ته شود.
 -4-1تحلیل حساسیت

سیاستهای انرژی و بررسی جامع . . .

سود شرکت تولیدی افزایش ،اما مازاد رفااه بهشاد کااهش مییاباد.
همانطور که از شکا مورد نظر مشاهده میشود ،پر واضاح اسات کاه
حساسیت رفااه مصارفکنندگان در مقاباا ساود شارکت تولیادی باه
تغییرا میازان تشاویقهای در نظار گرفتهشاده بارای مناابع انارژی
تجدیدپذیر بسیار بیشتر بوده که این امار حسااسبودن تخماین نارخ
تشویقهای مربوطه و جلوگیری از حمایت بیش از حاد تولیدکننادگان
الکتریسیته سبز را نشاان میدهاد .در ماورد شاکا  ،7هماانطور کاه
مشاهده میشاود ،باا افازایش  ،  iساود شارکت تولیادی و ساارا
زیستمحیطی هر دو کاهش مییابند؛ کاهش در سود شارکت تولیادی
را میتوان درنتیجاه ساختتر شادن محادودیت اعمالشاده از ساوی
بهرهبردار مستقا سیستم دانست؛ مادامیکه عما به تعهد در این طرح
اجباااری اساات .از طاارف دیگاار ،تااأمین بخااش بیشتااری از اناارژی
فرو ته شده در بازار با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر ،باعث کاهش
هزینااه متناااظر بااا سااار های زیسااتمحیطی گردیدهاساات .البتااه،
همانطور که از شکا  7مشاهده میشود ،قطعینبودن اثرگذاری طارح
تعهد در سهم در کاهش میزان آالیندهها کامالً مشخص اسات؛ چراکاه
در ضااریبهای باااالی  ،1/2ارزش فعلاای سااار های زیسااتمحیطی
چندان تغییری نکرده که این امر به هدف دنبالشده در طراحای طارح
مور د نظر (یعنی ترویج منابع انارژی تجدیدپاذیر و ناه کااهش میازان
آالیندهها) مربوط میشود .تغییراتی مشابه با طارح تعهاد در ساهم در
مورد سارا زیستمحیطی و سود شرکت تولیدی نسبت به تغییارا
سقف انتشار مجاز در شکا  8دیده میشود.

شکل  :7حساسیت سود سرمایهگذار و خسارات زیستمحیطی به  i
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در این بخش ،بهمنظور درک بهتر اثر بلندمد سیاستهای انارژی بار
سایر حوزههایی که نتایج حاصاا از اجارای ایان سیاساتها باه آنهاا
برمیگردد ،حساسیت مولفههای مازاد رفاه ،سار های زیستمحیطی،
و سود شرکت تولیدی ،به پارامترهای اصالی سیاساتهای ماورد نظار،
مااورد بررساای قاارار میگیاارد؛ متناسااب بااا هاار یااک از سیاسااتهای
شبیهسازیشده ،جز یا تحلیا حساسیتهای صور گرفته باه شارح
ذیا است:
• سیاست حق تعرفه :در مورد این طرح ،حساسیت ماازاد رفااه و ساود
شرکت تولیدی نسبت به تغییرا حق تعرفههای در نظر گرفتهشده ،به
میزان نصف تا  1/5برابر مقادیر اولیه این تعرفهها برای هر یک از اناواع
واحدهای تجدیدپذیر در سناریو  ،S2مورد بررسی قرارگرفته است .بدین
ترتیب با ضر حق تعرفه یا همان تشویقهای در نظر گرفتهشده اولیاه
در ضااریبهای ....0/7 ،0/6 ،0/5تااا  ،1/4 ،1/3و  ،1/5طاای  10تکاارار،
مسئله شبیه سازی ،و ارزش فعلی کا سود شرکت تولیدی و نیاز ماازاد
رفاه مصرفکنندگان انرژی ،محاسبه شدهاند.
• سیاست تعهد در سهم :در مورد این طارح ،حساسایت ساود شارکت
تولیدی و سارا زیستمحیطی به تغییرا درصد تعهاد در ساهم در
هر یک از سالهای برنامهریزی ،به میزان  0/5تا  1/5برابر مقادار اولیاه
در سناریو  S3تحلیا شده است .به بیاانی کامااتر ،در ماورد سیاسات
تعهد در سهم ،با توجاه باه ساازوکار آن ،باه بررسای حساسایت ساود
شرکت تولیدی و سارا زیستمحیطی نسابت باه تغییارا پاارامتر
درصد تعهد ،یعنی  ،  iپردا ته میشود؛ مادامیکه مقادیر اولیه در نظر
گرفتهشده برای پارامتر مورد نظر در سناریو  ،S3در ضارایب ،0/6 ،0/5
 ،1/4 ،....و  1/5ضر شده و به ازای هر پاارامتر جدیاد ،مقاادیر ماورد
بررسی محاسبه میشوند.
• سیاست حق انتشار :در مورد این طرح نیز ،حساسایت ساود شارکت
تولیدی و سارا زیستمحیطی ،به تغییرا سقف مجاز انتشار ساالنه
در هر یک از سالهای برنامهریزی ،ارزیاابی شاده اسات .مشاابه باا دو
تحلیا فوق ،در مورد سیاست مورد نظر نیز ،با ضر نمودن ده ضاریب
در نظر گرفتهشده ،یعنی  ،1/5 ،1/4 ،.... ،0/6 ،0/5در مقدار اولیه سقف
مجاز انتشار شرکت تولیدی در ساناریو  ،S4مقاادیر ارزش فعلای ساود
شرکت تولیدی و سارا زیستمحیطی محاسبه میگردند.
شکاهای  6الی  ،8تحلیا حساسیتهای صور گرفته ،به ترتیاب
در مورد سیاست حق تعرفه ،تعهد در سهم ،و طرح حق انتشار را نشان
میدهند .همانگونه که از شکا  6مشاهده میشود ،باا کااهش میازان
تشویقها در سیاست حق تعرفه ،سود شرکت تولیدی کاهش ،اما ماازاد
رفاه مصرفکنندگان افزایش مییابد؛ بلعک ،،با افزایش میزان تعرفهها،
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شکل  :6حساسیت مازاد رفاه و سود شرکت تولیدی به میزان تشویقها
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Eicap  حساسیت سود سرمایهگذار و خسارات زیستمحیطی به:8 شکل

اثرگذاری بیشتر افزایش محدودیت در طرح حق انتشار بر کاهش
 بارزترین،سار های زیستمحیطی در مقایسه با طرح تعهد در سهم
 است؛ البته میزان کاهش سود شرکت8  و7 تفاو میان شکاهای
تولیدی طی طرح تعهد در سهم در مقایسه با طرح حق انتشار کمتر
.است

 نتیجهگیری-5
در این مقاله به ارزیابی اثار رایجتارین سیاساتهای انارژی از دیادگاه
اقتصادی – زیستمحیطی در چهارچو برنامهریزی توسعه واحادهای
 با ترکیب سیاساتهای، ابتدا، بدین منظور.نیروگاهی پردا ته میشود
 و سیاست حق انتشار با قابلیت داد و ستد با، تعهد در سهم،حق تعرفه
 مدلی جامع با تابع هادف اصالحشاده و،مدل برنامهریزی توسعه تولید
 مادل مزباور در. ارا ه میشودIRCGEP  تحت عنوان مدل،قیود اضافی
، طی چندین سناریو،قالب یک مسئله غیر طی آمیخته با اعداد صحیح
 و باا، پیادهساازیGAMS در محیط برنامهنویسی نرمافزار بهینهساازی
. از دید یک شرکت تولیدی حا میشودBARON استفاده از بهینهساز
 اثر سیاستهای مورد نظر بر، با توجه به طرحهای بهینه توسعه،،سس
 مازاد رفاه مصرفکنندگان انارژی،مؤلفههای چون سود شرکت تولیدی
 و هزینه معادل با سار های زیستمحیطی به بار آماده از،الکتریکی
 در ایان باین.آالیندههای انتشار یافته از بخش تولید بررسی میگاردد
 برای مدلکردن اثار سیاسات،شا صی مناسب با عنوان قیمت مجازی
حق تعرفه بر هزینه تمامشده برای هر واحد انارژی مصارفی نیاز ارا اه
 نتایج بهدست آمده حاکی از موثربودن سیاستهای انارژی بار.میشود
ترویج منابع انرژی تجدیدپذیر و نیز کاهش آالینادههای انتشااریافته از
 بررسیها مؤیّاد آن اسات کاه از میاان، عالوه بر این.بخش تولید است
 سیاست حاق انتشاار باا قابلیات داد و،سیاستهای در نظر گرفتهشده
 زیساتمحیطی و، کارآمدترین سیاست از دیادگاههای اقتصاادی،ستد
.اجتماعی در چهارچو برنامهریزی توسعه است
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