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  :چکیده

 در حضور منابع انرژي انرژي الکتریکی عه تولیدتوسبلند مدت ریزي له برنامهنامه به حل مسئدر این پایان  

توان پذیري اجزاي سیستم، تجدیدپذیر با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بار پیش بینی شده، عدم قطعیت در دسترس

. شده استساختاریافته صنعت برق پرداخته دم قطعیت قیمت برق در محیط تجدیدپذیر و عهاي تجدیدخروجی واحد

برداري واحدهاي یر بهرههاي ثابت و متغگذاري، هزینهایههاي سرمع هزینهشدن مجمو به نحوي که عالوه بر بهینه

- برنامه محیطی در دوره هاي زیستکاهش آلودگیبیشینه شدن تابع سود در محیط رقابتی و همچنین  گاهی ونیرو

براي . را داشته باشدار و قابل اطمینان گویی به تقاضاي روز افزون انرژي در وضعیتی پایدریزي، سیستم قابلیت پاسخ

برداري و اسقاط واحدهاي تولید انرژي الکتریکی گذاري اولیه و هزینه نگهداري، بهرههزینه سرمایه رسیدن به اهداف،

. انددر مرحله اول و شاخص محیط زیستی و شاخص اقتصادي در مرحله دوم به عنوان توابع هدف در نظر گرفته شده

بصورت ظرفیت رزرو، و  حداکثر واحدهاي قابل توسعه ،، اقتصادينان، آلودگیهاي قابلیت اطمیشاخص محدودیت

با در نظر گرفتن عدم  یدي هاي بادي و خورشپذیر، واحدتجدید از میان منابع انرژي. اندشدهقیود به تابع هدف اضافه 

سازي مسأله مطرح شده، الگوریتم همچنین براي بهینه. اندشدهدر مسئله لحاظ  در توان تولیدیِشان، قطعیت

گیري فازي تصمیم  سازي چندهدفه، از روشپس از بهینه  .شده استبکار گرفته  (MODA)چندهدفه سنجاقک 

آزمایش شده و در   IEEEباس  24روش پیشنهادي بر روي سیستم  .براي انتخاب بهترین ذره استفاده شده است

-سازي ضرورت مدلارزیابی نتایج حاصل از شبیه .استهاي مختلف مورد تحلیل واقع شده اخصبراساس شنهایت 

در  هاومحدودیت هاورود عدم قطعیت که کندرا آشکار ساخته و مشخص می GEPها در مسئله قطعیتسازي عدم

ی در افق بلند مدت سبب کاهش اولیه شده ول ، سبب افزایش هزینهدر محیط تجدید ساختار یافته GEP مسئله

با توجه به افزایش  همچنین .شودافزایش تابع سود نسبت به حالت سنتی می همچنینهزینه بهره برداري و در 

   .یابدشاخص قابلیت اطمینان سیستم به نسبت  زیادي افزایش می ظرفیت واحدها

، قابلیت اطمینان، محیط تجدیدپذیر، عدم قطعیتد، انرژي توسعه تولیبلند مدت  ریزيبرنامه : هاواژه کلید

  ساختاریافته، الگوریتم چندهدفه سنجاقکتجدید
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                                                                                                                  مقدمه  - 1- 1

  ریزي توسعه شبکه،له کلی برنامههاي متولیان برق در مسئترین فعالیتترین و مهمیکی از اساسی

 ریزي بلند مدت، مشخصکه باید در افق برنامهطوريبه. باشدریزي توسعه تولید انرژي الکتریکی میبرنامه

چه زمانی، چه مکانی، با چه ظرفیتی و با چه تکنولوژي ساخته  که واحدهاي تولیدي جدید، در کنند

عد اقتصادي در وضعیتی پایدار و قابل اطمینان شوند تا تقاضاي روز افزون انرژي را با در نظرگرفتن ب

  .(L.Meza, 2009) برآورده سازند

(GEP)ریزي توسعه تولید کلی برنامهطوربه
سازي دینامیکی غیرخطی با ابعاد بزرگ، له بهینهیک مسئ 1

و   گذاريهاي سرمایهکردن مجموع هزینهرفتار تصادفی، و قیود فراوان است که هدف اصلی آن بهینه

 ,B. Alizadeh) باشدریزي میهاي نیروگاهی در دوره برنامهبرداري واحدر بهرههاي ثابت و متغیهزینه

 بوده هاجواب تعداد بودن زیاد مشکالتی مانند داراي تولید توسعه ریزيبرنامه لهمسئ از این رو حل . (2011

توسعه  ریزيله برنامهمسئ اینکه به نظر. گردد سراسري بهینه نقطه نشدن به همگرا به منجر تواندمی که

 محاسباتی نظر از است ممکن که گرددمیها انتخاب تعدد سبب امر این است، ترکیبی لهمسئ یک ذاتاً تولید

هاي فسیلی در چنددهه اخیر و سابقه بهاي انرژياز سوي دیگر افزایش بی. باشد بسیار وقتگیر یا غیرعملی

(RE)هاي تجدیدپذیر محیطی موجب توجه روز افزون به انرژيتوجه به عوامل زیست
هاي در سیستم 2

ها بسیار محدود بوده است ، استفاده از آنبه دلیل ماهیت تصادفی این منابع هر چند. قدرت شده است

                                                
1 Generation Expansion Planning  
2  Renewable Energy 
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ها را المللی، استفاده از این انرژيهاي فسیلی و الزام قوانین پاك در مجامع بینولی باال رفتن بهاي انرژي

توسعه  ریزيله برنامههاي تجدیدپذیر در مسئبه همین دلیل در نظر گرفتن انرژي. ضروري نموده است

  . ناپذیر استاجتناب   تولید امري

هاي قدرت باعث پیچیدگی ها در سیستمها، قیود و عدم قطعیتچنین وجود برخی محدودیتهم    

بینی شده، عدم توان به عدم قطعیت بار پیشها میترین عدم قطعیتازجمله مهم. شده است GEPله مسئ

پذیري اجزاي سیستم اشاره عدم قطعیت در دسترسهاي تولیدي و قطعیت قیمت سوخت مصرفی واحد

    .کرد

هاي محیطی، در نظر گرفتن انرژيطورکه اشاره شد بنا به دالیل اقتصادي و زیستسوي دیگر هماناز 

   نبوداست  ولی موضوعی که در این میان مطرح . ناپذیر می باشدامري اجتناب GEPتجدیدپذیر در مسئله 

هایی تابع شرایط جوي و ها، تولیدطوري که این واحدباشد، بهي تجدیدپذیر میتولید ثابت واحدهاتضمین 

از این حیث باید ماهیت تصادفی این منابع مبنی بر عدم قطعیت توان تولیدي منابع . عوامل محیطی دارند

دقیقی از  هايسازيلحاظ شود که خود این امر مستلزم تحلیل و مدل GEPانرژي تجدیدپذیر در مسئله 

 از سوي دیگر با پرداخت به موضوع قابلیت اطمینان، بررسی این موضوع. باشدله میاین منابع در مسئ

هاي ي انرژيهاي قابلیت اطمینان اجازه استفاده از تمامی ظرفیت بالقوهکه آیا معیار ضروري است

ین میزان عنابراین باید براي تب. ریزي توسعه تولید را خواهند داد یا نهله برنامهتجدیدپذیر در مسئ

پذیر در بحث توسعه واحدهاي تولیدي، معیارهاي قابلیت اطمینان در برنامه مشارکت واحدهاي تجدید

  .ریزي بلند مدت مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرند

سازي در صنایع مختلف از جمله صنعت برق در اغلب ي اخیر، خصوصیچند دهه در سوي دیگر زا    

برق و ایجاد یک محیط  ساختار در صنعترو با تجدیداز این. مورد توجه واقع شده است هاي جهانکشور

. باشدقیمت برق نمی رقابتی، عدم قطعیت در بازار برق امري کامال طبیعی بوده و تضمینی به تعیین دقیق

  .باشدیبنابراین در نظر گرفتن عدم قطعیت قیمت برق در مسئله مذکور امري ضروري م
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  ضرورت پژوهش - 2- 1

رد زندگی روزمره و استفاده درست و به معناي بغیرقابل انکار و اساسی جهت پیش باحثیکی از م    

اقتصادي و غیره، بحث انرژي   واقعی صنعت در این راستا و تالش براي نوآوري و بهبود وضعیت اجتماعی،

هاي ین موضوع، به وابستگی تمامی جنبها به توجه ویژهبررسی دقیق و که با بطوري. باشدالکتریکی می

رشد و پیشرفت  پر واضح است که ،با آگاهی از این امر .جهان امروز به انرژي الکتریکی پی خواهیم برد

. و افزایش روزافزون جمعیت، به دنبال خود افزایش نیاز به انرژي الکتریکی را خواهد داشت تکنولوژي

بنابراین رشد انرژي باید پایاپاي رشد  .انرژي الکتریکی که قابل اعتماد و پایدار باشد گونه ازآن البته

هاي نیروگاهی جدید د صعودي خود راحفظ کند، که این امر مستلزم ایجاد واحدنجمعیت و تکنولوژي رو

 مدت، مشخصریزي بلند رو باید در افق برنامهاز این. خواهد بود موجود واحدهاي نیروگاهی یا توسعه و

که واحدهاي تولیدي جدید، چه زمانی، چه مکانی، با چه ظرفیتی و با چه تکنولوژي ساخته شوند تا  شود

عد اقتصادي در وضعیتی پایدار و قابل اطمینان برآورده تقاضاي روز افزون انرژي را با در نظرگرفتن ب

ریزي دقیق و حساب مستلزم  برنامه ،موضوعات مطرح شده برآورد ساختن اهداف بنیادین و اساسی .سازند

جهت پاسخگویی به این مسایل  ریزي توسعه تولیده مسئله برنامهدر این میان است ک. باشدشده می

  .گرددمطرح می

- کنند را به تخلیص زیر میبنابرابن عواملی که ضرورت و اهمیت پژوهش را محسوس و قابل اجرا می    

  : توان بیان داشت

  ،هاي جدید تولید ستفاده براي توسعه یا ایجاد واحد، ظرفیت و تکنولوژي مورد امکانتعیین زمان

 انرژي الکتریکی در یک افق بلند مدت

 ریزي توسعه تولید در یک افق بلندمدت له برنامهارائه مدل دقیق و کاملی از مسئ 

 پذیر و پاك تچدید محیطی و وارد کردن واحدهاي منابع انرژيالزام قوانین پاك و عوامل زیست

 هاي قدرتدر سیستم

 یافته به مشتریانساختاراطمینان در یک محیط تجدید نیاز به ارائه انرژي الکتریکی پایدار و قابل  
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  اهداف اصلی پژوهش - 3- 1

  :به قرار ذیل است گرفته استنامه مورد پژوهش و بررسی قرار برخی از اهداف مهمی که در این پایان     

  

 له برنامه ریزي توسعه تولیدمسئسازي کامل و دقیق مدل 

 هاي تجدید پذیر در مسئلهبررسی تاثیر ورود منابع انرژي GEP. 

 کت منابع فسیلی و منابع تجدیدپذیر در مسئلهتعییین میزان مشار GEP.  

 ریزي ها در بحث برنامهها و عدم قطعیتترین و تاثیرگذارترین قیود، محدودیتشناسایی مهم 

  سازيله بهینهئتولید و وارد کردن تمامی موارد در مسهاي واحدتوسعه GEP. 

 هاي قابلیت اقتصادي و زیست محیطیبررسی شاخص. 

 له ترین پاسخ براي حل مسئترین و دقیقهاي ابتکاري جهت یافتن سریعارائه کارآمدترین روش

  .مذکور

  بررسی مسئلهGEP سازي عدم روشی مناسب براي مدلساختاریافته و ارائه در محیط تجدید

 .قطعیت بازار برق

  تعیین زمان، مکان، ظرفیت و تکنولوژي مورد استفاده براي توسعه یا ایجاد واحدهاي جدید تولید

 .ترین امکان موجود در یک افق بلند مدتانرژي الکتریکی با بهینه

 استانداردهاي پیشنهاد شده و اجرا برروي یک سیستم تحلیل و بررسی روش. 

برداري و اسقاط گذاري اولیه و هزینه نگهداري، بهره، هزینه سرمایهالذکرفوق براي رسیدن به اهداف    

واحدهاي تولید انرژي الکتریکی در مرحله اول و شاخص محیط زیستی و شاخص اقتصادي در مرحله دوم 

3بلیت اطمینانهاي قاهمچنین شاخص. .اندبه عنوان توابع هدف در نظر گرفته شده
، آلودگی و حداکثر   

 .واحدهاي قابل توسعه بصورت قیود به تابع هدف اضافه خواهند شد

                                                
3 Reliability 
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 فرضیه هاي پژوهش  - 4- 1

 له هاي تجدیدپذیر در مسئفواید استفاده از منابع انرژيGEP جویی مالی تواند شامل صرفهمی

هاي فسیلی و در سوختهاي سنتی، عدم مصرف برداري واحدحاصل از عدم ساخت و بهره

 .هاي زیست محیطی و بهاي آلودگی باشدنهایت کاهش آلودگی

 توانند ظرفیت زیادي از مسئلههاي نو میواحدهاي تولیدي با انرژيGEP  را به خود اختصاص

- ي این واحدها میدهند، ولی معیارهاي قابلیت اطمینان مانع استفاده از تمامی ظرفیت بالقوه

 .شوند

  تواند تاثیر اساسی در بهینه شدن مسئله بخصوص در امر ها میگرفتن عدم قطعیتدر نظر

ها سازي عدم قطعیتپایداري انرژي داشته باشد و استفاده از روش پیشنهادي و ساده جهت مدل

 .دنتر کندن به جواب بهینه را سریعوانند رسیتمی

 توان به این موضوع پی برد کهاقتصادي و شاخص محیط زیستی می با درنظر گرفتن شاخص 

  .توان آن را به عوامل اقتصادي ترجیح دادجهت ارضاي عوامل محیط زیستی می

 توان با استفاده از روش نامه، میبا توجه به دنبال کردن چند هدف مشترك و مکمل در این پایان

- یاد بهینهمسئله مطرح شده را با سرعت ز  4 (MODA)ابتکاري و الگوریتم چند هدفه سنجاقک

 . سازي کرد

  نامه ساختار کلی پایان -5- 1

ابعاد مختلف  نامه در فصل دومپایان يدر ادامه. نامه در پنج فصل سازماندهی شده استایاناین پ    

منابع انرژي  مطرح در این زمینه، همچون ولید و عوامل و پارامترهاي اصلیریزي توسعه تبرنامه

 .ها، محیط تجدیدساختاریافته مورد تشریح قرار گرفته استتجدیدپذیر بادي و خورشیدي، عدم قطعیت

بندي کلی مسئله برنامه ریزي توسعه تولید در ابعاد مختلف، فرمولدرفصل سوم مدل سازي مسئله برنامه

                                                
4  Multi-Objective Dragonfly Algorithm 
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بع انرژي تجدیدپذیر در محیط تجدید ها و وارد کردن منابا در نظر گرفتن عدم قطعیت ریزي توسعه تولید

و مسئله کلی با معرفی الگوریتم سنجاقک و در حالتهاي مختلف مورد بهینه مطرح شده ساختار یافته 

و بهینه شده توسط هايِ انجام شده ریزيدر فصل چهارم، نتایج حاصل از برنامه. سازي قرار گرفته است

ررسی دقیق قرار گرفته و استراتژي بهینه و مناسب در ابعاد هاي مختلف مورد تحلیل و بالگوریتم در حالت

ها و نامه در فصل پنجم، نتایج حاصل از مطالعات و شبیه سازيدر انتهاي پایان .مختلف معرفی شده است

  .هاي مختلف آورده شده استهاي نوشته شده در حالتبرنامه
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  مقدمه - 1- 2

، که این امر باشدمی وقفه بدون پایا و  صنعت برق، تولید انرژي الکتریکی کار بانیترین میکی از مهم  

- رشد  سالیانه بار انرژي الکتریکی و مالحظات معیار .شده است هاي دقیق و حسابریزيبرنامه مستلزم 

هاي تولیدي از سوي برداري واحدطراحی، ساخت و بهرهبر بودن و زمان هاي قابلیت اطمینان از یک سو

ها با وجود  تمام عدم قطعیت ریزي پیشاپیش،دیگر، متولیان برق را به تعیین میزان توان تولیدي و برنامه

ریزي توسعه ي برنامهاي به نام مسئلهبنابراین در این میان مسئله. و مشکالت مطرح شده  واداشته است

  .گرددمطرح می  تولید

- دنبال برنامههریزي توسعه تولید یکی از ابعاد حوزه مطالعاتی توسعه شبکه بوده که بمسئله برنامه      

تامین انرژي تمامی  براي هاي جدید،و یا احداث واحد هاي نیروگاهیریزي براي توسعه تجهیزات واحد

یعنی در این مطالعه نه تنها زمان حال، بلکه افق بلند  .شدبازیرمجموعه با بینش و افقی رو به آینده می

هاي آلودگی، محدودیتمدت از تغییرات زیرمجموعه سیستم همچون تغییرات تکنولوژي، رشد بار، 

- می قرار  سازيبهینه ها بطور دقیق مورد بررسی و و تمامی قیود و محدودیت  ...تغییرات بازار انرژي و 

  .گیرد

امه منابع تجدیدپذیر خورشیدي و ندر این پایان(صنعت برق، منابع انرژي تجدیدپذیردر تجدید ساختار     

تولید در حضور تمامی عوامل ذکر شده،  ریزي توسعهبرنامه و ها، عدم قطعیت)باشدبادي مورد نظر می

 .اندمورد بحث قرار گرفتهدر ادامه فصل باشند که موضوعاتی میمحورهاي اصلی 
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  مبانی برنامه ریزي توسعه تولید انرژي الکتریکی -2- 2

را در تمامی ابعاد جوامع  اساسی انرژي، انرژي الکتریکی نقش بسیار مهم و هايحاملمیان انواع  از 

که زندگی بشر بدون انرژي الکتریکی سخت بطوري .کندعد اجتماعی و اقتصادي ایفا میچون ببشري هم

هاي هاي قبل، از کوچکترین واحدطول دههانرژي الکتریکی در صنعت  .نباشدپذیر بوده  و یا شاید امکان

 هاي بزرگ متصل به هم براي تغذیه چندین کشورهاي کوچک تا شبکهتولیدي براي تغذیه مصرف کننده

 هايسیستم بزرگترین از یکی الکتریکی قدرت سیستم امروزه. و یا حتی چندین قاره مطرح بوده و هست

کم  الکتریکی لوازم قطعات، از ها وزیادي مولفه تعداد از است که متشکل دست بشر توسطساخته شده 

پیشرفته در بحث تولید هاي ها و تکنولوژيهمچنین ورود انرژي. باشدژنراتورها می توربو  قدرت گرفته تا

صنعت انرژي الکتریکی و همچنین گسترش ساختاري شبکه قدرت، سبب پیچیدگی بیش از پیش این 

 این. است بسیار دشوار تبدیل کرده بزرگ را به یک کار بسیار سیستم این اجراي که،بطوري. شده است

در سیستم  ایجاد شده مشکالت دنبال حلصنعتی به و آموزشی هايتمامی نهاد تا است شده موجب امر

 شود، اجرا کارآمد بطورنحو احسن و  به  فعلی سیستم وضعیت کهیعنی عالوه بر این .قدرت پیچیده باشند

 اصطالح ، 5برداري بهره سیستم، عبارت فعلی وضعیت  اجراي  براي. شود داده آینده نیز به مناسب بینش

- برنامه از عبارت قدرت، سیستم همچنین کارشناسان. گیردمی قرار استفاده مورد که است برق عادي

 ریزيبرنامه کلمه .کنندمی استفاده سیستم قدرت آینده براي نیاز مورد اقدامات دادن نشان براي   6ریزي

 طرحی دقیق  یا فعالیتی، روش یا و فرآیند کار، هر از قبل که معنی این به باشد؛می برنامه فعل از برگرفته

گذاري و ریزي براي سرمایههدف ما در اینجا بحث در مورد طرح و برنامه .شده باشد تنظیم آنها براي

هاي سیستم ریزيبرنامه به مربوط مسائل مورد در دیگر، عبارت به. باشدالکتریکی میهاي توسعه سیستم

 افق گیرند، می قرار تاثیر تحت که عناصري ،مورد استفاده هايچون روشمختلف هم هايدیدگاه از قدرت

  .(H. Seifi, 2011) شد خواهد بحث  مطالعه و غیرهمورد  زمانی

                                                
5 operation 
6 planning 
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 یک ي آن ارائهشبکه قدرت انرژي الکتریکی داراي سه بخش اصلی تولید، انتقال و توزیع بوده و  وظیفه   

 اهداف از که یکیبطوري .باشدمی نیاز مورد هايزمان تمام براي  برق کنندهتامین اعتماد قابل سیستم

براي ارائه  .باشدالکتریکی میانرژي  تقاضاي و عرضه بین تعادل داشتننگه الکتریکی، توان سیستم مهم

، یعنی تولید، انتقال و توزیع باید در مواقع نیاز به وظایف هاي قدرتسیستماین خدمات هر سه مولفه 

جهت تأمین باشند که ي سیستم، داراي ساختار و تجهیزاتی میهر سه مولفه ذکر شده. خود عمل کنند

از آنجایی همچنین . باشندمجموعه تجهیزات خود می هاي، نیازمند حفظ تمام  تواناییمصارف الکتریکی

و ساخت و بهره برداري آن  شودمحسوب میبر یع سنگین و هزینهکه صنعت انرژي الکتریکی جزء صنا

  ).1393، اعتماد.ر( باشدریزي  میمطالعات و برنامه بر بوده،  فلذا نیازمندانفعالیتی زم

ي مطالعات سیستم قدرت حوزهبخش اصلی  دو توانریزي را میبرنامهبرداري و مطالعات مطالعات بهره   

 هـا و قیـودکنندگان بـا توجـه بـه محـدودیتنیاز مصرف تأمین برداري،در مطالعات بهره. عنوان کرد

-می برداريمطالعات بهرهاز جمله . دباشجزء اهداف اصلی میبا حداقل هزینه و اطمینان کافی ، مختلف

ریـزي، مطالعات برنامه. اشاره کرد غیرهو  پخش بار بهینه ریزي تولید،برنامه اقتصادي بار، توزیع توان به

تجهیزات مورد نیاز از نظر ویژگی و زمان  مطالعـات توسـعه شـبکه اسـت کـه در آن، هـدف، تعیـین

ایش بار مصرفی، بار در نظر داشتن افز ها و قیود شـبکه و بـابرداري است تا با رعایت محدودیتبهره

رو نامه پیشریزي محور اصلی پایانمطالعات برنامه. کنندگان با کمترین هزینه توسعه تأمین گرددمصرف

  .باشدمی

این . ازمنابع تولید دارندسیستم هاي الکتریکی  و همچنین سایر تاسیسات،  نیاز به برنامه ریزي دقیق     

باشد که سبب پیچیدگی این هایی میداراي برخی از ویژگی ریزي، در مورد انرژي الکتریکیبرنامه

تقاضاي انرژي . هایی که ضرورتا نظارت دقیق بر برنامه ریزي را به دنبال داردویژگی. تصمیمات شده است

کند و از آنجایی که انرژي الکتریکی قابلیت ذخیره شدن در حجم الکتریکی بصورت تصادفی نوسان می

گذاري هباشد فلذا این بخش، سرمایکننده میکننده موظف به تامین تقاضاي مصرفید زیاد را ندارد و تول
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 ،گذار خواهد شداشتباه سبب زیان سرمایه ریزيِاز آنجایی که برنامه. طلبدریزي شده را میبزرگ و برنامه

  .(M. Ilic, 1998) باشد شده بنابراین برنامه ریزي باید تخصصی، دقیق و حساب

ریزي براي هر سه بخش شبکه، امري ضروري بوده و تمامی مطالعات الزم براي ارائه انرژي بهینه برنامه    

ي موجود در سیستم کلی انرژي الکتریکی همچون اهیگدر این میان برخی ویژاما . طلبدو پایدار را می

هاي قابلیت الحظات معیارانرژي الکتریکی و مپذیري انرژي الکتریکی، رشد سالیانه بار عدم ذخیره

را به فعاالنِ این حوزه ، هاي تولیديبرداري واحدت و بهرهبر بودن طراحی، ساخزمانطوالنی و  اطمینان، 

ها و مشکالت مطرح ،  با وجود  تمام عدم قطعیتبا افق بلند مدتریزي تعیین میزان توان تولیدي و برنامه

 .تبدیل شودترین بخش شبکه برق ترین و اساسیگشته تا بخش تولید به  مهمشده  واداشته و سبب 

ي تولید به ریزي توسعهبرنامه. گرددمطرح می ریزي توسعه تولیدي برنامهاي به نام مسئلهبنابراین مسئله

مبتنی و ماهیتی دقیق ي مطالعات سیستم قدرت، در ترین مسائل مطرح در حوزهمهم      عنوان یکی از

ي بینی شدهتأمین بار پیش برايبرداري از نیروگاههاي جدید تعیین نوع و زمان بهره ،بر انحصار خود

در یک افق  و قابلیت اطمینان پذیري، همراه با حفظ سطح معینی از اطمینانسیستم با کمترین هزینه

-بینی و بهینههاي گوناگون پیشروشگیري از ریزان با بهرهبرنامه در این مسیر،. باشدمیمدت بلندزمانی 

-گذاري و بهرههاي سرمایهنیروي جدید، از هزینهتا با فراهم آوردن منابع تولید  ندکوشسازي، همواره می

 ،پذیري یکنواخت در کل سیستمها و اطمینانامکان بکاهند و میان این هزینه برداري از سیستم تا حد

برداري یکپارچه و ریزي و بهره، مستلزم روند برنامههئلاین صورت مسبدیهی است که  .موازنه برقرار کنند

 ي تولید بهریزي توسعهبر همین اساس است که برنامه. مجتمع در قلمرو انحصاري سیستم خواهد بود

ي مطالعات سیستم قدرت به تدریج شکل سازي بزرگ و غیرخطی در حوزهي بهینهلهئعنوان یک مس

 آورده استها و قیود را پدید ها، ایدهها، روشاي از مدلي گستردهمجموعه و گرداگرد خود گرفته

   .)1393 ،اعتماد.ر(

ترین و قابل ترین، بهینهگویی به سواالت زیر در اقتصاديریزي توسعه تولید به دنبال پاسخبرنامه     

   ؛بلند مدت اینکه در طی افق برنامه ریزي :شودها انجام میاعتمادترین حالت
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 واحد تولیدي باید توسعه یافته و یا اضافه شود؟ چه نوع از تکنولوژيِ.  1

 میزان مشارکت هر تکتولوژي در افق برنامه ریزي به چه اندازه باشد؟.  2

  

 واحدهاي نیروگاهی چه زمانی ایجاد شده و به شبکه اضافه شوند؟.  3

  هاي نیروگاهی در چه مکانی ایجاد شوند؟واحد.  4

 هاي نصب شده در یک شبکه برق باید مساوي مجموع توان موردمجموعه ظرفیت عملی نیروگاه    

 ها وکنندگان، مجموعه تلفات ناشی از انتقال توان، مجموعه توان مصرفی داخلی پستنیاز کلیه مصرف

در عین حال  .چرخان در محدوده زمانی مشخص مورد مطالعه باشد ها و درصدي به عنوان ذخیرهنیروگاه

صورت شوند و یا بهر و نگهداري از مدار خارج میاي براي تعمیهایی را که به صورت دورهباید نیروگاه

ریزي توسعه رو باید در طول افق برنامهنیاز ا .لحاظ کرد  GEP ناخواسته در دسترس نیستند در مسئله

ریزي که مسئله برنامهنظر به این .داشترو را در نظر یشِها و قیود پتولید تمامی جوانب و محدودیت

 نظر از است ممکن که گرددها میانتخاب تعدد سبب امر یک مسئله ترکیبی است، این لید ذاتاًتوسعه تو

سازي ریزي توسعه تولید یک مسأله بهینهکلی برنامهطوربه. باشد گیربسیار وقت یا غیرعملی محاسباتی

 ریزيبرنامه مسأله رو حلصادفی، و قیود فراوان است از اینبزرگ، رفتار تدینامیکی غیرخطی با ابعاد 

 نشدن به همگرا به منجر تواندمی که بوده هاجواب تعداد بودن زیاد مشکالتی مانند داراي تولید توسعه

هاي دقیق سازي و تحلیلبنابراین مطالعه در این حوزه باید بر پایه مدل. گردد سراسري بهینه نقطه

    . اي قرار گیردریاضی و رایانه

 .گیردهاي زمانی مختلفی را در بر میبا توجه به حوزه مطالعاتی، بازهقدرت  هايسیستمافق مطالعات    

  .هددهاي قدرت را بطور اجمالی نشان میسیستم زمانی مطالعاتافق  ،1-2شکل 
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1. Power System Transients         5. Power System Planning          9. Automatic Generation Control 

2. Power System Dynamics          6. Optimal Power Flow              10. Generetion Expansion Planning 

3. Power System Operation         7. Economic Dispatch                 11. Transmission Expansion Planning 

4. Maintanance Sheduling           8. Unit Commitment                   12. Substation  Expansion Planning  

 (H. Seifi, 2011) هاي قدرتافق زمانی مطالعات سیستم: 1 – 2شکل 

- ریزي سیستم قدرت و زیر شاخه آن برنامهي مطالعاتی برنامهمربوط به حوزه ،نامهموضوع اصلی پایان    

 افقنامه، ریزي توسعه تولید در این پایانبرنامهي زمانی مورد مطالعهي بازه .باشدریزي توسعه تولید می

  .باشدمی ساله 30 بلند مدت

 نامه یعنیو قسمت اصلی مربوط به پایان هاي قدرتسیستم ریزيِبرنامه دید کلی از ساختار 2- 2شکل     

هاي آتی این فصل مورد تشریح ي که در بخشهامحدودیتو  هاریزي توسعه تولید را با تمام پارامتربرنامه

   .ارائه داده است اند، واقع شده
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  هاي قدرتریزيِ سیستمساختار کلی مطالعات برنامه: 2 – 2شکل 

  

  تجدید ساختار در صنعت برق  - 3- 2

 هاي انرژي، به عنصري حیاتی درترین صورتامروزه انرژي الکتریکی به عنوان یکی از مطلوب    

 بسیار بزرگ و گسترده در کشورهاي هاي قدرتسیستم ،زندگی بشر تبدیل شده و براي تأمین آن



 دولت یا نهادهاي يههدها، از آغاز برع

 دولتی بوده و اگر هم به ندرت مالکیت آنها در اختیار بخش خصوصی بوده

 در این ساختار، تولید، انتقال و. بوده است

 پذیرد و اصطالحاً ساختاري انحصاري به

 سیستم قدرت ارائه شده، بر این ایده استوار است

   .(geography, 1395) که بخش برق یک بخش خدماتی عمومی با ویژگیهاي ذاتی انحصاري است

قرار داشت و بحث  مالکیت دولت رالب کشورهاي جهان، د

میالدي صنایع مختلف از جمله  80غاز دهه 

چاچوب تجدید ساختار صنعت برق دچار تغییرات اساسی گردید و هدف اصلی از این تغییرات که در 

(epedc, 1396).  )و   ذبیحی, لطفعلی پور

  .هاي اصلی اصالحات صنعت برق را بطور دقیق معرفی کرده است

  

 )1392 ،، طالب نژاد و زمانیشیرازي

دهد، اصالحات در صنعت برق در سه بخش اصلی، مالکیت، 

اي متفاوت و درعین حال قانون و ساختار صوت پذیرفته است و هرکدام از این اصالحات خود زیرمجموعه

                                                
7 Vertically Integrated 

اصالحات در قوانین

قانون گذاري قانون زدایی
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ها، از آغاز برعمدیریت و کنترل این سیستم. جهان پدید آمده است

دولتی بوده و اگر هم به ندرت مالکیت آنها در اختیار بخش خصوصی بوده

بوده است 7است، ساختار راهبري و کنترل آن عمودي و مجتمع

پذیرد و اصطالحاً ساختاري انحصاري بهکی منحصراً توسط یک نهاد انجام میتوزیع انرژي الکتری

سیستم قدرت ارائه شده، بر این ایده استوار است يهبیشتر نظریاتی که در گذشته دربار. رود

که بخش برق یک بخش خدماتی عمومی با ویژگیهاي ذاتی انحصاري است

الب کشورهاي جهان، دمیالدي صنعت برق در غ 80تا قبل از دهه 

غاز دهه با آ. گردیدانحصار طبیعی برق، امري طبیعی محسوب می

صنعت برق دچار تغییرات اساسی گردید و هدف اصلی از این تغییرات که در 

(epedc, 1396) اد بازار رقابتی بودصورت گرفت، خروج از انحصار و ایج

1389(  

هاي اصلی اصالحات صنعت برق را بطور دقیق معرفی کرده استارکان و مولفه

شیرازي ( اصلی اصالحات صنعت برقهاي ارکان و مولفه: 3 – 2

دهد، اصالحات در صنعت برق در سه بخش اصلی، مالکیت، نشان می 3-2طور که شکل شماره 

قانون و ساختار صوت پذیرفته است و هرکدام از این اصالحات خود زیرمجموعه

اصالحات صنعت 

برق

اصالحات در ساختار

تفکیک اجزا
تجدید ساختار

شرکتی سازي

اصالحات در 

خصوصی سازي

جهان پدید آمده است مختلف

دولتی بوده و اگر هم به ندرت مالکیت آنها در اختیار بخش خصوصی بودهشبه

است، ساختار راهبري و کنترل آن عمودي و مجتمع

توزیع انرژي الکتری

رودشمار می

که بخش برق یک بخش خدماتی عمومی با ویژگیهاي ذاتی انحصاري است

تا قبل از دهه     

انحصار طبیعی برق، امري طبیعی محسوب می

صنعت برق دچار تغییرات اساسی گردید و هدف اصلی از این تغییرات که در 

صورت گرفت، خروج از انحصار و ایج

1389،شعبانی

ارکان و مولفه 3-2شکل 

2شکل 

طور که شکل شماره همان

قانون و ساختار صوت پذیرفته است و هرکدام از این اصالحات خود زیرمجموعه

اصالحات در 

مالکیت

خصوصی سازي
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نامه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته که در این پایاناما آنچه. ها دارندبخشمرتبط به اصالحات سایر 

  .باشدصنعت برق و زیرمجموعه آن بخش تجدید ساختار میت، اصالحات صورت گرفته در ساختار اس

باشد که  نقش تجدیدساختار به معناي دگرگونی و تغییر قوانین قدیم و تجدید بناي آن به صورتی می    

درطول چند دهه گذشته در . دولت کمرنگ شده و بخش خصوصی و بازار به مرور جایگزین دولت گردد

ذاري بخش خصوصی و  گبسیاري از کشورهاي  توسعه یافته و در حال توسعه، تجدیدساختار و سرمایه

 هاي مختلفکه صنعت برق به بخشبطوري .درصنعت برق مورد توجه قرار گرفته استافزایش رقابت 

که نتایج از آنجایی. هاي خصوصی واگذار گرددتقسیم شده و بعد از خارج شدن از انحصار دولت به بخش

هاي به ویژگی  هاي اجراي آن با توجهحاصل از تجدیدساختار و ایجاد رقابت در صنعت برق و روش

تجدیدساختار و که باید بدان توجه داشت، بررسی و اثرگذاري هاي مختلف متفاوت است، موضوعیکشور

  .(L.Meza, 2009) باشدشی از آن میهاي ناایجاد رقابت در صنعت برق کشور و پیامد

   :  (L.Meza, 2009) توان بصورت زیر بیان داشتاهداف اصلی ایجاد تجدید ساختار در صنعت برق را می 

 رقابتی و جلوگیري از انحصارایجاد محیط . 1 

 شفافیت هزینه .  2  

 کشف قیمت تمام شده برق. 3  

 گذاري جبران کمبود منابع دولتی براي سرمایه. 4  

  کاهش تصدي گري دولت. 5  

انرژي  توان به تعدیل قیمت ها و اهداف اصلی تجدید ساختار می به طور خالصه از جمله مزیت       

از طریق طراحی بازاري رقابتی و مکانیزم عرضه و تقاضا، نیل به بازاري کارا در طوالنی مدت و  الکتریکی

  .بخش خصوصی اشاره کرد هاي جذب سرمایه
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باشد، فلذا هاي تولیدي صنعت برق میرو، مربوط به بخشِ واحدکه محور اصلی مطالعه پیشاما ازآنجایی   

در بخش تولید انرژي الکتریکی مورد بررسی قرار ترین عوامل تاثیرگذار تجدید ساختار صنعت برق اصلی

پوشی کرده و در بخش بعدي از بررسی موشکافانه تجدید ساختار چشمنامه این پایانرو از این .گرفته است

  .است پرداخته برنامه ریزي توسعه تولید در محیط تجدید ساختار یافته به بررسی 

  برنامه ریزي توسعه تولید در محیط تجدید ساختار یافته - 1- 3- 2

هم و آن بر یک محور اساسی استوار است صورت گرفته تغییرات ،اخیر هايدر صنعت برق در طی دهه    

 .تلقی برق به عنوان یک خدمت عمومی شده است جایگزین تفکرِ ،نگاه کاالیی به برق  تدریج  به که این

 است کهزیادي يها توجه داشت که مدت یدبازار برق با یلساختار و تشک یدتجد يها یزهدرك انگ يبرا

 ،شده بود که ینهمختلف نهاد يکشورها و متخصصان صنعت برقِ گذاران یاستس یانتصور در م ینا

. ندارد شدن را یالزم جهت رقابت یريو انعطاف پذ یتبرخوردار است و قابل یانحصار ذات یکصنعت برق از 

 ,H. Seifi) نعت برق کشور انگلستان متزلزل شدص یهبا تحرکات اول یالديم 90دهه  یلدر اوا یدهعق ینا

  . است یدهگرد یلفراموش شده تبد يایهبه فرض یباًو اکنون تقر (2011

، یدصنعت برق به چهار بخش عمده تول در صورت تقسیم  دهد یاز کشورها نشان م یاريتجربه بس

 یريانعطاف پذ) ینخدمات مشترک(و عرضه  یددو بخش تول  ،)نیخدمات مشترک(و عرضه  یعانتقال، توز

مشارکت بخش  يبرا ینهبا فراهم کردن زم یددر بخش تول ویژهبه .شدن را دارند یرقابت يبرا یکاف

 يهاي نصب شده یتظرفي واگذاری و یا خارجی و داخلیه گذاران سرمایروگاه توسط ناحداث  و یخصوص

کاهش ي رقابت در برایطی شرایجاد او ) کنندگانیدتولیش افزابا (ینه رقابت زمي سازموجود، فراهم 

که  یدهانحصار گرد یطشرا يبجا یرقابت يفضا یگزینیدر جا یشبکه، سع یرو فروش برق به مد ها ینههز

گونه در بخش قبلی همان  .(Guidebook, 1984) تبوده اس یزآم یتامر موفق یناز کشورها ا یاريدر بس

هـاي برق در دهه دلیل ضرورت بهبود کارایی اقتصادي و ارتقاي توسعه پایـدار، صـنعت بهمطرح گردید، 

لذا   (M. Ilic, 1998) .تمقررات تجربه نموده اس اي را در سـاختار، بازارهـا وگذشـته تغییـرات عمـده
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ریـزي عملیـاتی و توسـعه ظرفیـت تولیـد از بخش تولید، برنامه فضـاي رقـابتی در  و توسعهایجاد با 

 .متمرکز و انحصاري خارج شده است حالـت

به قیمتهاي پیشنهادي در محیط هاي رقابتی میزان تولید هر واحد توسط آن واحد تولیدي و با توجه     

هر  .خرید و فروش بازار مشخص می شود که به عوامل متعددي بستگی دارد و قابل پیش بینی نیست

 ،رقیب مالحظات اقتصادي و در نظر گرفتن استراتژیهاي سـایر شـرکتهـاي بـر اسـاس ، شرکت تولیـد

هاي تولید بر شرکت ،هاي بلندمدتدورههمچنین در  .نمایـداسـتراتژي مشـارکت در بـازار را تعیـین مـی

رقباي خود  گـذاريهاي سرمایهبرنامه توسعه خود را با توجه به استراتژي اقتصادي، اساس مالحظـات

جاد چنین ساختاري  با ای ب ایجاد محیط رقابتی خواهد گشت وکه این امر سب. نمایندتعیین می

گرفت، که اصلی ترین آن عدم قطعیت قیمت برق و عدم گذاران  قرار خواهد روي  سرمایهمشکالتی  پیش

 نرژي الکتریکیتعدیل قیمت االبته این ساختار مزایایی مانند . است یی براي تعیین دقیق میزان تولیدتوانا

از طریق طراحی بازاري رقابتی و مکانیزم عرضه و تقاضا، نیل به بازاري کارا در طوالنی مدت و جذب 

   .(E.Çelebi, 2017) خواهد داشتهاي بخش خصوصی  سرمایه

ریزي ههاي برناملزوم توجه به تجدید ساختار و بازنگري روشعان داشت که، توان اذطور کلی میبه    

هاي یکی از مشخصه. اجتناب ناپذیر استصنعت برق، امري  تجدید ساختارسیستم قدرت، به دلیل 

  .رقابتی شدن آن است که موجب تغییرات اساسی در روش هاي برنامه ریزي شده استتجدید ساختار، 

ها و  ورود به آن  موجب کاهش هزینه رقابت یک نیاز اساسی در بیشتر اصطالحات بازار است و     

بهترین ساختار در اما باید در نظر داشت اگرچه از دیدگاه اقتصادي، رقابت . افزایش بازدهی خواهد شد

همچون  هاي ذاتی برقناشی از ویژگی  فنی  هايمحدودیت  رود، اما با در نظر گرفتنبازار به شمار می

هاي در حال توسعه بخصوص در کشور  ....بر بودن احداث وبر بودن، زمانهزینهعدم ذخیره پذیري، تلفات، 

مشکالتی که عدم توجه بر آنها موجب  .شد ها خواهدتوان دریافت که سبب برخی مشکالت و چالشمی

  .گرددگذار و متولی برق میضرر مالی شدید سرمایه
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ریزي در بخش تولید انرژي ، هدف از برنامهبا توجه به انحصاري بودن آن درصنعت برق سنتی و قدیمی    

 ,M. Khakpoor) ه استهاي تولید بودها با توجه به محدودیت، فقط حداقل کردن هزینهالکتریکی

هاي  مختلف صنعت برق از جمله بخش و واگذاري  بخش با تجدید ساختار در صنعت برق .(2017

-بطوري .ریزي توسعه تولید شده استتغییراتی در مسئله برنامه سبب، هاي خصوصیبه شرکت نیروگاهی

، عالوه بر کاهش ریزان بخش تولیديبرنامه و برق ، طراحانکه با توجه به ایجاد محیط رقابتی در بازار 

انرژي با   ارائه به  ،براي جذب و حفظ مشتري و خریدار دنبال افزایش سود بوده و درپی آنها، بههزینه

حائز اهمیت است که،  ،اما توجه به این موضوع. باشندبهینه شده می يو هزینه قابلیت اطمینان حداکثر

در صورت عدم برنامه ریزي باشد، اما تجدید ساختار در صنعت برق فرصتی بسیار بزرگی میدرست است 

از جمله صنعت برق  کهآنجایی زیرا از .تبدیل به تهدیدي جبران ناپذیر خواهد شد ، این فرصتدقیق

صنعت و رو وارد شدن در این از این ، طلبدگذاري کالنی را میبر بوده و سرمایهگران و هزینه صنایع

ریزي کارشناسی شده دارد و و نیاز به برنامه وسیع و آینده نگر بوده مستلزم دیدي در آن، گذاريسرمایه

ناپذیري ازجمله ضرر مالی، تخریب محیط زیست، عدم تعادل ب جبرانقعدم توجه به این موضوع عوا

  .گرددمی... عرضه و تقاضا و 

قیمت برق بینی دقیق عدم پیشریزان بخش تولید، چالش برنامهترین از مسایل مطرح شده، اصلی فارغ   

بررسی عدم قطعیت قیمت برق در رو وارد کردن از این. است و رقابتی در محیط تجدید ساختار یافته

ها بوده و تعیین روشی مناسب و ساده و کارآمد ترین فاکتوریکی از اساسیریزي توسعه تولید مسئله برنامه

ي آتی به آن اهباشد که در بخشنامه میهاي اصلی این پایانآمدن بر این موضوع از محوربراي فائق 

  .خواهیم پرداخت

  پذیر       منابع انرژي تجدید - 4- 2  
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. شوندهاي مختلفی ذخیره میراه و ازبوده هاي مختلفی به شکلهاي مورد استفاده بشر منابع انرژي    

توانند این منابع انرژي می. شوندو تجدیدناپذیر تقسیم می دو دسته تجدیدپذیر  طور کلی بهاین منابع به

  .مورد استفاده قرار گیرندچون انرژي الکتریکی هم ع انرژي دومبمن براي تولید

شامل منابع متنوع و مختلفی بوده که از انرژیهاي طبیعی و قابل دسترس به هاي تجدیدپذیر انرژي    

RE(8( رژي تجدیدپذیران. آیندوجود می
 شود، به انواعی از انرژي پذیر نیز نامیده می که انرژي برگشت   

، قابلیت آن را دارد )فسیلی(هاي تجدیدناپذیر  بر خالف انرژي که منبع تولید آن نوع انرژي، شودگفته می

عبارت دیگر به انرژي  هیا ب. که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه مجدداً به وجود آمده یا تجدید شود

گفته می شود که از منابعی طبیعی به دست آمده و در مدت زمان کم به طور طبیعی دوباره و پیوسته 

منابع  از جمله  يادو بانرژي خورشیدي ، انرژي آب  ،سانرژي بیوم ،گرماییزمین انرژي . شودتولید می

  .باشند می  پذیرتجدید  انرژي

که شامل سوختهاي  د،کنانرژي خود را از منابع تجدیدناپذیر دریافت می بیشترِبشر اما در حال حاضر     

که نامند فسیلی می بدین علت آنها را سوخت.  است ...و  فسیلی همچون نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ

گیاهان و حیوانات مرده  ها سال در اثر حرارت هسته زمین و فشار صخره ها و خاك رويدر مدت میلیون

از طریق ( هاي آنشکافت اتم عنصر اورانیوم است که با ،یکی دیگر از منابع تجدیدناپذیر. اندیل شدهتشک

تولید شده و از آن براي تولید  ايانرژي موسوم به انرژي هسته )اي نام داردفرآیندي که شکافت هسته

     . گردداستفاده می انرژي الکتریکیگرما و در نهایت 

داشته است، کننده  و نگران صعودي رونديگذشته  هايدههصرف انرژي در م پی آنرشد بار و در     

باالتر از بسیار  کشورهاي در حال توسعههاي جهان بخصوص بسیاري ازکشورروند در این  کهبطوري

ي  به آرامی اما بطور یقین، در چندین دهه ،منابع انرژي فسیلی ارزان قیمت نیز .است بودهمیانگین جهانی 

مستقیم و غیر  بطور ،بشر يامروزه مصرفی هاياز آنجایی که بیشتر انرژي و د رسیدندیگر به اتمام خواه

  این واقعیت  المللیو بین  جوامع بشري رواز اینارتباط دارد، ي فسیلی و تجدیدناپذیر اهمستقیم با انرژي

                                                
8   Renewable Energy 
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   In this thesis, the problem of long-term  generation expansion planning of electrical 

energy in the presence of renewable energy sources with regard to uncertainty in 

forecasted load, availability of system components, as well as uncertainty in the output 

power of renewable energy units and  electricity prices in restructured environment of 

the electricity industry have been addressed. In addition to optimizing the total 

investment costs, operation and maintenance costs of power units, maximizing the profit 

function in a competitive environment and reducing environmental pollution during the 

planning period, the system will have the ability to respond to the increasing demand for 

energy in a stable and reliable situation. In order to achieve the above mentioned 

objectives, the initial investment cost and the cost of maintenance, operation and salvage 

cost of electricity generation units in the first stage, and the environmental and economic 

indices in the second phase are considered as objective functions. The limitations of 

reliability, pollution, economic, maximum development units and reserve capacity are 

considered as constraints. Among renewable energy sources, wind and solar units are 

considered in the GEP with regard to their generation uncertainty. Also, to optimize the 

problem, a dragonfly multi-objective algorithm (MODA) has been used. After 

optimizing the objective functions, a fuzzy decision method is used to select the best 

particle. Proposed methods have been tested on the IEEE 24 bus system and are finally 

analyzed based on various indicators. The evaluation of the simulation results revealed 

the necessity of modeling the uncertainties in the GEP problem and it is clear that the 

entry of uncertainties and constraints in the GEP problem in the restructured 

environment increases the initial cost But in the long run, it reduces operating costs and 

also increases the profit function compared to the traditional one. Also, due to the 

increase in unit capacity, the reliability index of the system increases significantly. 
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