مقاله

87 - 83  ص ص،1395  زمستان، شماره دوم،سال سوم

95/11/01 :تاريخ دريافت

فصلنامه علمي – ترويجي انرژيهاي تجديدپذير و نو

95/12/10 :تاريخ پذيرش

renemag.ir

اولويتبندي نيروگاههاي توليد برق تجديدپذير در ايران
*2نژاديان

 عبدالرزاق كعبي،1مهدي بريماني

 شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان، دانشجوي دكتري اقتصاد انرژي-1
) سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا-2
kaabi@iranenergy.org.ir : ايمیل،146651169 : صندوق پستی، سازملن انرژيهاي نو ايران،* تهران

چکيده

 در اين تحقیق با تکیه.در اين مطالعه به اولويتبندي نیروگاه هاي تولید برق تجديد پذير از منظر سیاست گذاران و تصمیم گیران برق كشور پرداخته شده است
 انجامANP – BOCR  اجتماعی و زيست محیطی) اولويت بندي در قالب روش تصمیم گیري چند معیاره، بر نقش و میزان تاثیر معیارهاي توسعه پايدار (اقتصادي
 كلیه. خورشیدي حرارتی و برق آبی كوچك میباشند، نتايج نشان میدهد كه اولويتهاي تولید برق تجديدپذير در ايران به ترتیب نیروگاه بادي.شده است
. انجام شده استSuper Decisions محاسبات در اين تحقیق با استفاده از نرم افزار
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Prioritization of the renewable energy power plants in Iran
M. Barimani1, A. Kaabi-Nejadian2*
1- PhD Student, Energy Economics, Mazandran Regional Electric Company, Iran
2-Renewable Energy Organization of Iran (SUNA)
* P.O.B: 146651169, Tehran, Iran, Email: kaabi@iranenergy.org.ir

Received: 20 January 2017

Accepted: 28 February 2017

Abstract
In this study, pursuing the goal to determine the priority of these energies by the government and the energy
practitioners, prioritizing renewable energies in power generation from the perspective of Iran power policymakers and
decision maker will be addressed. In this study by the Analytic Network Process (ANP), renewable electricity power
plants have been classified, the framework of which was based on the role and influence level of sustainable
development parameters (economic, social and environmental), and Multiple Criteria Decision Making (MCDM),
Analytic Network Process-BOCR is carried out. All the measurements in this research are done through Super
Decisions software.
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مقدمه

براساس گزارش برانت لند 1توسعه پايدار عبارت است از توسعه اي كه نیازهااي
كنونی جهان را تامین كند بدون اينکه توانايی نسال هااي آتای را دربارآوردن
نیازهاي خود به مخاطره افکند و اين توسعه پايدار رابطه متقابال انساان هاا و
طبیعت سراسر جهان است ] .[1فرايند توسعه پايدار به گونه اي طراحی مای
شود كه توسعه اقتصادي ،اجتماعی و زيست محیطی را تداوم می بخشد ].[2
كمسیون جهانی محیط زيست و توسعه 2نیز آن را اينگونه تعريا مای كناد:
توسعه پايدار فرآيند تغییر در استفاده از منابع ،هدايت سرمايه گاذاري ،سامت
گیري توسعه تکنولوژي و تغییري نهادي است كاه باا نیازهااي حاال و آيناده
سازگار باشد ].[3
يادآور می شود ،جهان در آينده اي نه چندان دور با دو بحران بازر آلاودگی
زيست محیطی در اثر احتراق سوخت هاي فسیلی و ديگري شتاب فزآينده در
جهت اتمام اين منابع مواجه خواهد شد .چنانچاه دولات هاا خواهاان توساعه
مطلوب و پايدار بدون لطمه زدن به توانايی نسل هاي آينده باشد الزم اسات از
دو سیاست مشخص پیروي كنند :
 اعمال مديريت مصرف انرژي -ايجاد و تنوع در سیستم عرضه انرژي ].[4

با توجه به محدوديت هاي زيست محیطی و تمايل به كاهش مصارف ساوخت
هاي فسیلی و كاهش انتشار دي اكسید كربن ،استفاده از انرژي هاي جايگزين
رو به گسترش است .اين انرژي ها شامل انرژي خورشید ،باد ،زيست گرماايی
و بیوماس و انرژي هااي حاصال از اقیاانوس هاا و ...مای باشاد .اصالی تارين
بکارگیري انرژي هاي تجديدپذير در تولید برق می باشد .تولید بارق از انارژي
هاي تجديدپذير اگر چه ممکن است هنوز در بسیار مواردي با توجه به قیمات
سوخت هاي فسیلی در اكثر نقاط جهان از نظر اقتصادي قابل مقايسه و رقابت
با سوخت هاي فسیلی نباشد اما بناا باه محادوديت هااي زيسات محیطای و
مالحظات راهباردي در بسایاري از نقااط دنیاا ماورد اساتفاده قارار گرفتاه و
تحقیقات جهت توسعه كاربرد آنها و كاهش قیمت تمام شده برق از ايان روش
ها ،همچنان ادامه دارد.
به نظر می رسد در سالهاي آينده سهم تولید برق از انرژي تجديد پذير و ناو از
كل برق تولیدي جهان ،افزايش قابل مالحظاه اي ياباد .در اياران ،باتوجاه باه
مطالعات انجام شده ،تا سال  2020سهم انرژي هاي تجديدپاذير در اياران باه
كنادي افازايش مای ياباد ولای از ساال  2020تاا  2040ساهم انارژي هااي
تجديدپذير از كل انرژي مصرفی در تولید برق با سارعت بیشاتري نسابت باه
قبل افزايش می يابد .دلیال ايان افازايش در ساهم انارژي هااي تجديدپاذير
كاهش سطح انباشت منابع فسیلی می باشد .سهم بهینه برق تولیدي از منباع
انرژي هاي فسیلی در اقتصاد اياران در ساال  2040باياد  51درصاد و ساهم
انرژي هاي تجديدپذير  49درصد از كل بارق تولیادي مای باشاد .باه منظاور
رسیدن به درصد بهینه انرژي هاي تجديدپذير بايد سااالنه رشادي معاادل باا
 3/3درصدي را داشته باشد ] .[5در اين مطالعه باهادف تعیاین اولويات ايان
انرژي ها براي حمايت از جانب دولات و دسات انادركاران انارژي ،باه اولويات
بندي انرژي هاي تجديد پذير در تولید برق از منظر سیاست گذاران و تصامیم
گیران برق كشور پرداخته شده است.
1 Gro Harlem Brundtland
2 World Commission on Environment and Development
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در اين مطالعه كه با تکیه بار نقاش و میازان تااثیر معیارهااي توساعه پايادار
(اقتصادي ،اجتماعی و زيست محیطی) انتخاب و اولويت بندي در قالاب روش
تصمیم گیري چند معیاره  ANP – BOCRانجام شده است.

 3ANPمانند  4AHPيکی از تکنیك هاي تصمیم گیري چند معیاره 5اسات كاه
نه تنها براي اولويت بندي شاخص هاي تصمیم گیري استفاده می شوند بلکاه
می توان با استفاده از اين تکنیك ها ،گزينه هاي نهايی را نیاز تعیاین اولويات
كرد ANP.همان  AHPاست كه با جايگزينی شبکه 6به جاي سلسله مراتبای،7
 AHPرا بهبود می بخشد و در آن رواباط درونای معیارهاا و زيار معیارهاا نیاز
لحاظ می شود .مفهوم  B.O.C.Rدر اين روش ،تصمیم گیرنادگان را قاادر باه
ارزيابی جنبه هاي مختل يك مسأله شامل مزايا ،8هزينه ها ،9و فرصت ها 10و
ريسك ها 11می كند .هر ياك از ايان جنباه هااي  B.O.C.Rدر ياك تصامیم
دخیل بوده و بايد به طور جداگاناه براسااس مجموعاه اي از معیارهاا ،اولويات
بندي شوند .سپس با استفاده از اين چهار بُعد ،از منظر معیارهاي اساتراتژيك،
رتبه بندي گزينه ها انجام می گیرد .اولويت هااي گزيناه هاا را مای تاوان باا
تركیب امتیازات هر يك از گزينه هااي زيار مجموعاه  B.O.C.Rتعیاین كارد
] .[6فرمول هاي مختلفی براي اين امر وجود دارد كه محقق فرماول جمعای
احتمالی را انتخاب كرده است.
)Pi=bBi + oOi + c(1-Ci) + r(1-Ri

12

ضرايب  B.O.C.Rوزن گزينه ها در هر يك از چهار شابکه مزاياا ،فرصات هاا،
هزينه ها و ريسك هاا مای باشاند كاه از طرياق مااتريس هااي وياژه نهاايی
چهارگانه قابل دستیابی است .ضارايب  b,o,c,rدر فرماول فاوق نیاز از طرياق
انجام مقايسات زوجی بین معیارهاي استراتژيك و شابکه  B.O.C.Rباه دسات
می آيد ].[7
كلیه محاسبات در اين مطالعه با استفاده از نرم افزار  Super Decisionsانجاام
شده است.

 -3انتخاب و اولويت بندي انرژي هاي توليد برق با روش
ANP-BOCR
در اولويت بندي نیروگاه هاي تولید برق ،تأمین انرژي 12و توساعه پايادار 13باه
عنوان دو عامل اصلی در نظر گرفته می شوند .تاأمین انارژي داراي دو معیاار
اقتصادي 14و تکنولوژي 15می باشد كه به علت اهمیّت آن ها در بارق تولیادي
نیروگاه ها از آن ها به عنوان معیارهااي اساتراتژيك 16نیاز ناام بارده میشاود.
19
توسعه پايدار نیز داراي سه معیار اجتماعی ،17اقتصادي 18و زيسات محیطای
می باشد .در اين تحقیق ابتدا با توجه به اهمیّت معیارهاي استراتژيك و تاأثیر
3 Analytical Network Process
4 Analytical Hierarchy Process
5 Multiple Criteria Decision Making- MCDM
6 Network
7 Hierarchy
8 Benefits
9 Costs
10 Opportunities
11 Risks
12 Energy Supply
13 Sustainable Development
14 Economics Criterions
15 Technical Criterions
16 Strategy Criterions
17 Social
18 Economic
19 Environment
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شکل  :1نمودار ساختار شبکه اي مساله تحقیق
Production capacity
Potential changes in production levels
Ability of Distributed Generation
Efficiency
Coefficient of access ability
Primary investment
Start-up Cost
Marginal Cost of electricity
Cost price of electricity for consumer

1
2
3
4
5
6
7
8
9

نرمالیزه

تکنولوژي

اقتصادي

0/667

1

2

0/333

0/5

1

تامین انرژي

اقتصادي

تکنولوژي

نرمالیزه
0/418

5

5

2

5

1

ظرفیت
تولید

0/003

0/125

6

0/143

1

0/2

0/405

5

0/167

7

7

0/5

0/167

6

1

6

0/167

0/2

0/007

1

0/167

0/2

8

0/2

قابلیت تولید

پتانسیل تغییر

پراكنده DG

تکنولوژ
ي

كارائی

ضريب دسترسی

جدول  2مقايسات زوجی زير معیارهاي تکنولوژي

در سطح تولید

ارزيابی اوزان معیارهاا و اولويات بنادي نیروگاههاا بار اسااس معیارهاا و زيار
معیارها می تواند به صورت داده عینی (اگر داده كمی وجود داشته باشد) و ياا
كیفی ( از طريق ماتريس مقايسات زوجی) انجاام گیارد .زيرمعیارهااي تاأمین
انرژي كه به عنوان معیارهاي استراتژيك با نظر خبرگان به شرح ذيال انتخااب
شدند :زيرمعیارهاي تکنولوژي :ظرفیت تولید ،1پتانسیل تغیر در سطح تولیاد،2
قابلیت تولید پراكنده ،3كارائی ،4ضريب دسترسای 5و زيرمعیارهااي اقتصاادي:
سرمايه گذاري اولیه ،6هزينه راه اندازي ،7هزيناه نهاايی تولیاد ،8قیمات باراي
مصرف كننده 9با توجه باه تقسایم بنادي و انتخااب معیارهاا ،ابتادا سااختار
كنترلی معیارهاي اساتراتژيك تاأمین انارژي را مطاابق شاکل  1مدلساازي و
ترسیم می شود .پس از مدلسازي ساختار ،بايستی مقايسات زوجی انجام شود.
مقايسات زوجی عموما در مدلهاي  ANPو  AHPدر ساه ساطح معیارهاا ،زيار
معیارها و گزينه هاا انجاام مای گیارد .در ايان مطالعاه باه دلیال اساتفاده از
مدل  B.O.C.Rدر فرآيند تحلیل شبکه ،مقايسات زوجی براي گزينه ها انجاام
نمیشود.

جدول 1مقايسات زوجی معیارهاي اصلی تأمین انرژي

ظرفیت تولید

آنها بر اولويت بندي نیروگاههاي تولید برق به بررسی اين معیارها تحت شابکه
هاي  B.O.C.Rپرداخته و سپس معیارهاي توسعه پايدار را با توجّه به ضارايب
 B.O.C.Rتحلیل نموده و در نهايت انواع نیروگاههاي تولید برق اولويت بنادي
می شوند .گزينه هاي ماورد نظار محقاق جهات اولويات بنادي ،باا مشاورت
خبرگان صنعت برق ،سازمان انرژي هاي نو ايران (ساانا) ،نیروگااه خوشایدي،
نیروگاه بادي و نیروگاه برق آبی می باشند.

با توجه مدل تحقیق ،مقايسات زوجی براي دو معیار و نه زير معیار انجاام مای
گیرد .به منظور انجام مقايسات زوجی تعداد  21نفر از خبرگاان صانعت بارق،
سازمان انرژي هاي نو ،اساتید دانشگاه ،به صاورت مجازا باه پرسشانامه هااي
تهیه شده در اين بخش پاسخ داده اند .پس از تکمیل پرسشنامه هاا ،میاانگین
هندسی قضااوتهاي كارشناساان نرماالیزه و وارد نارم افازار Super Decisions
شده است .جدول هاي شماره 1و  2نمونه ي ماتريس مقايسات زوجی را نشان
می دهد.

پتانسیل
تغییر در
سطح
تولید
كارائی

قابلیت
تولید
پراكنده
DG
ضريب
دسترسی

پس از انجام مقايسات زوجی با استفاده از نرم افزار ،بُردار نهايی اولويت
هر يك از معیارها و زير معیارهاي مدل بدست می آيد .وزن نهايی هر يك از
زير معیارها در جدول شماره  3آمده است .در نهايت جهت تعیین اوزان شبکه
هاي B.O.C.Rاز حالتی خاص از پرسشنامه مقايسات زوجی استفاده شده
است كه از تمام زير معیارهاي استراتژيك تامین انرژي بر اساس يك طی
سه گانه ،زياد ( )1متوسط ( )0/777و كم ( )0/444مورد بررسی قرار گرفته
است .پس از نرمالیزه كردن داده هاي اوزان نهايی ،شبکه هاي B.O.C.R
تعیین و نتیجه حاصل در جدول شماره  4نشان داده شده است.
پس از انجام مقايسات زوجی با استفاده از نرم افزار ،بُاردار نهاايی اولويات هار
يك از معیارها و زير معیارهاي مدل بدست می آيد .وزن نهايی هر ياك از زيار
معیارهااا در جاادول شااماره  3آمااده اساات .در نهاياات جهاات تعیااین اوزان
شبکههاي  B.O.C.R.از حالتی خاص از پرسشنامه مقايساات زوجای اساتفاده
شده است كه از تمام زير معیارهاي استراتژيك تاامین انارژي بار اسااس ياك
طی سه گانه ،زياد ( )1متوسط ( )0/777و كم ( )0/444ماورد بررسای قارار
گرفته است .پس از نرمالیزه كردن داده هاي اوزان نهايی ،شبکه هايB.O.C.R
تعیین و نتیجه حاصل در جدول شماره  4نشان داده شده است.
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جدول  3شدت و اهمیت معیارهاي استراتژيك و تعین اوزان نهايی شبکه

جدول 4اوزان و رتبه بندي نیروگاه ها در شبکه B.O.C.R

 -4اولويت بندي نيروگاههاي برق تجديدپذير بر اساس شاخص هاي
توسعه پايدار با توجه به شبکه هايB.O.C.R

پس از محاسبه اولويت هاي  ( b ، o ، c ، rمراجعه به جدول  ،)3نوبت
به محاسبه ضرايب  B.O.C.Rبر اساس شاخص هاي توسعه پايدار می رسد.
همانگونه كه در شکل  3نشان داده شده است جهت انجام اين محاسبات هر
يك از معیارهاي توسعه پايدار به زير معیارهايی تقسیم و بر اساس شبکه
مزايا ،فرمت ها ،هزينه ها و ريسك ها به اولويت بندي نیروگاهها پرداخته شده
است.
همچنین هر يك از شبکه مزايا ،فرمت ها ،هزينه ها و ريسك ها با توجه
به معیارهاي توسعه پايدار (معیارهاي اجتماعی ،اقتصادي و زيست محیطی)
در نظر گرفته شده و با نرم افزار ،اوزان نهايی هر يك از اجزاي شبکه
 B.O.C.Rتعیین شده است و اوزان نرمال شده هر يك از نیروگاهها با توجه به
شبکه مزايا ،فرمت ها ،هزينه ها و ريسك ها در جدول شماره  4آورده شده
است .در اين جدول رتبه  1و  3به ترتیب ،بهترين و بدترين گزينه ها در
شبکه مزايا ،فرمت ها و نشان دهنده بدترين و بهترين گزينه ها در شبکه
هزينه ها و ريسك ها می باشند .در نهايت با استفاده از فرمول جمعی
احتمالی به اولويت بندي سه گزينه نیروگاههاي تولید برق تجديدپذير
پرداخته شده كه نتیجه نهايی محاسبات در جدول  5آمده است.
2
محقق با كسب نظر خبرگان ،زير معیارهاي اقتصادي :1نرخ اشتغالزايی  ،حجام
بازار جهانی ،3شدت انرژي ،4سرانه انرژي 5و زيار معیارهااي اجتمااعی :6تااثیر
تکنولوژي بر اقتدار سیاسی ،7مقبولیت عمومی و مشاركت ، 8تاثیر آن بر ماردم
ديگر كشورها 9و زيرمعیارهاي زيست محیطی :10وسعت زمین مورد استفاده،11
میزان آاليندگی زيست محیطی 12را انتخاب نموده است.

1 Technical Criterions
2 Employment rate
3 The Global market volume
4 Energy Intensity
5 Per capita energy
6 Social Criterions
7 Impact of technology on political authority
8 Public acceptance and participation
9 Impact on people in other countries
10 Environmental Sub-criteria’s
11 The area of Land used
12 Environmental issues
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شکل  2نمودار ساختار شبکه اي مساله تحقیق

نتايج حاكی از آن است كه در نهايت با در نظر گرفتن تماامی جواناب تاأمین
انرژي و توسعه پايدار و همچنین بررسی چهارجانبه  ، B.O.C.Rنیروگااه باادي
با اولويت نهايی 0/736در رتبه اول و پس از آن نیروگاه خورشیدي باا اولويات
نهايی  0/498رتبه دوم و نیروگاه برق آبای كوچاك باا اولويات نهاايی 0/322
اولويت آخر قرار گرفتند.
جدول 5رتبه بندي انواع نیروگاه ها

اولويت بندي نهايی گزينه ها بر مبناي فرمول جمعی احتمالی ،به شرح جدول
 ، 5قابل مشاهده اسات  .باراي نموناه باه بررسای وزن نهاايی نیروگااه باادي
پرداخته شده است كه در آن  iنشان دهنده نوع نیروگاه میباشد.

Pi = bBi + o Oi + c (1-Ci) +r (1-Ri) = (0.291× 0.117) + (0.251×1) +
(0.277× (1-0.006)) + (0.181× (1-0.028)) =0.736

اولويتبندي نیروگاههاي تولید برق تجديدپذير در ايران

در اين رابطه مقادير  r ، c ، b ، aاز جدول  3بدست آمده اسات و مقاادير ، Bi
 Ri ، Ci ، Oiبا اساتفاده از سلساله مراتاب  B.O.C.Rبار اسااس شااخص هااي
توسعه پايدار حاصل شاده كاه نتیجاه آن در جادول  5قابال مشااهده اسات.
مقادير داخل جدول  5نیز بدين صورت بدست آمده اسات كاه باه هار ياك از
شبکه هاي  B.O.C.Rدر جدول  ،4كاه بیشاترين مقادار را دارد ،در جادول 5
عدد يك اختصاص داده شده است و براي محاسبه بقیه مقادير ،مقدار نرماالیزه
هر گزينه در جدول 4بر اين بیشترين مقدار تقسیم می شود.

تکنولوژي نیروگاه بادي از جانب دولات ماورد حمايات هااي بیشاتر سیاسات
گذاران و تصمیم گیران برق كشور قرار گیارد .همچناین باا توجاه باه تعیاین
اولويت دوم براي نیروگاه خورشیدي ،باعنايت به هزينه سارمايه گاذاري بااالي
نیروگاه خورشیدي حرارتی ،پیشنهاد می گردد نیروگاه خورشیدي مورد توجه
بیشتر قرار گیرد تا با افزايش ظرفیت نصب ايان ناوع نیروگااه و رشاد صانعت
مربوطه ،هزينههاي سرمايهگذاري آن نیز كاهش يافتاه و در آيناده باه عناوان
يك نامزد مناسب براي تولید برق ارزان مطرح شود.

 -5نتيجه گيري

 -6مراجع

مجموعه انرژي هاي تجديدپذير روز به روز سهم بیشتري را در سبد
انرژي جهان به عهده می گیرند .همچنین در برنامه ها و سیاست هاي بین
المللی از جمله در برنامه هاي سازمان ملل متحد 1و بانك جهانی 2در راستاي
تحقق توسعه پايدارجهانی نقش ويژه اي به منابع تجديدپذير انرژي محول
شده است.
در ايران نیز ،تعیین سهم ده درصدي ظرفیت تولید برق كشور در سند چشام
انداز  20ساله به انرژي هاي تجديدپذير و نو نیز به منظور افزايش سهم منابع
انرژي هاي نو در عرضه انرژي الکتريکی كشور و كااهش مصارف گاازطبیعی و
فرآورده هاي نفتی در تولید برق ،يکی از سیاست هاي ايران در اين راستا مای
باشد .لذا باتوجه به پیش بینی برنامه هاي توسعه اقتصاادي و اجتمااعی اياران
مبنی توسعه نیروگاه بادي و نیروگاه خورشیدي ،با عنايت به نتیجه محاسابات
اين تحقیق و تعی ین اولويت اول براي نیروگاه بادي ،انتظار می رود با توجه باه
پتانسیل باال و شناخته شدن فن آوري و زنجیره ارزش نیروگاه بادي در ايران،
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