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 خالصه

      

تر شدن  ال پر رنگدر ح نقش هر روز نیکرده و ا فایبشر ا یدر زندگ یقابل انکار رینقش غ یکریالکت یانرژ ریدر چند دهه اخ

 بنابراین، .اشدب-یر مرخورداب یادیز تیاز اهم یبه انرژ نهیبه یابیامروز دست یایبحران منابع در دنوجود  لیبه دل نیهمچن است.

هار عامل . چشودبه محاس بی،به نحو مناسکشور یروگاهین هبار اضافه شده به شبک زانیمسهم انواع تکنولوژِ در تامین  ستبای¬یم

 نیا برق در دیتول هنیو هز یدیتحت اشغال، کربن تول نیزم زانی، مبرق شامل اثرات آب دیتول یساز نهیگذار در به ریتاث

 نیهمچن وباشد  یم کشور برق دیمنبع تول نیدوم یبرقاب یها روگاهیکه ن نی. با توجه به ااست قرار گرفته یپژوهش مورد بررس

ردار برخو یادیورت زور از ضرکش یها روگاهین دیتول یساز نهیو به یآب در  بررس یبحران کمبود آب در منطقه اعمال ردپا

محاسبه و به  1404ل بار در سا زانیتا امروز م 1384از سال  کیاز بار پ یخط ونیرگرس لهیپژوهش به وس نیباشد. در ا یم

فوق در خصوص  چهار عامل راتیسپس با درنظر گرفتن مجموع تاث است. فرض در مسئله مورد استفاده قرار گرفته عنوان

نولوژی در سهم هر تکحل و   MATLAB افزارتوسط نرم LP با روش یخط سازیمساله بهینه کیف مختل یها یتکنولوژ

 .دیدر سال هدف محاسبه گرد ازیبار مازاد مورد ن زانیمتامین 

 

 

 .، رد پای آبLP، بهیمه سازی خطی، توسعه پایدار، برنامه ریزی  مدت انرژیکلمات کلیدی: 
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  مقدمه .1

 
ت در حال به شد میزان مصرف و تولید برق مدرن دنیای تش پر رنگی داشته همچنین با حرکت به سمقه در زندگی و فرهنگ کشور نآب هموار

های وگاهی، نیرلهای فسیسوخت قابی،های گازی و سیکل ترکیبی، برهای تولید برق همچون نیروگاهباشد. با توجه به اینکه هرکدام از روشافزایش می

یار ر هر روش بسب مصرفی دکنند، شناخت و تعیین میزان آهای مختلف فرایند تولید برق مصرف می... حجم قابل توجهی از آب در قسمت ای وهسته

رفتن نیز قرار گ است و ضروری است. از طرف دیگر با توجه به اینکه حجم آب کشور به دالیلی همچون تغییر اقلیم و افزایش مصرف در حال کاهش

دیریت مت زیادی در ز اهمیابهینه سازی سبد تولید انرژی الکتریکی با درنظر گرفتن رد پای آب  ،نطقه خشک و وجود بحران آب در منطقهکشور در م

صوص پانزده بن و هزینه در خای با بررسی چهار شاخص ردپای آب، زمین، کر. سعید هادیان و کاوه مدنی در مقالهباشدمیمنابع آب کشور برخوردار 

تبه بندی رلکتریکی را د های اتولید انرژی الکتریکی جهت بهینه سازی روش های تولید الکتریسیته با استفاده از روش ها مختلف )پنج روش( مولروش 

اند. از نتایج مودهرا ارائه ن ید برقهای تولکرده و سپس با استفاده از مدل پیشنهادی خود و نتایج رتبه بندی روش های فوق رتبه بندی بهینه شده از روش

 هاییگر روشدسبت به نهای نظیر هیدرو پاور از نظر محیط زیستی در وضعیت و رتبه مناسبی این پژوهش مشخص گردید بر خالف باور موجود روش

و  منظور ارتقارزیل به بیک مدل جهت بهینه سازی عملی می باشد که از آن در یک سیستم هیدرو پاور در  Sispot .باشدتولید برق برخوردار نمی

 375/69اور با ظرفیت توان واحد نیروگاه هیدرو پ 75اند. این سیستم یکی از بزرگترین سیستم های دنیا بوده که شامل مدیریت آن استفاده کرده

شکالت مطی یکی از غیر خ های% انرژی الکتریکی کشور برزیل را شامل می شود. البته ابعاد این سیستم و داده92مگاوات می باشد که این مقدار 

 LPک سیستم ییریت شده سپس به ها را مداستفاده که در این روش ابتدا با استفاده از یک سیستم فرمول ساز داده NLPطراحان بوده که در آن از مدل 

 (Mario T. L. Barros, Frank T-C. Tsai)اند )برنامه ریزی خطی( اعمال گردیده

 
 

 مواد  .2
باشد و با توجه به ر حال افزایش میددرصد  5تا کنون میزان تولید برق با رشد ساالنه حدود  1384های کشور از سال برق نیروگاه با نگاه به آمار تولید

نمایش  1384ی از سال یک تولیدپدر زیر نمودار میزان بار  .با استفاده از رگرسیون خطی پیشبینی نمودتوان میزان بار را در سال هدف رشد تابت می

 ه شده است.داد

 
 بار پیک توللیدی در ده سال گذشته -1شکل 

 

تکنولوژی تولید برق استفاده  15همچنین جهت بهینه سازی سبد تولید برق از چهار پارامتر ردپای آب، ردپای زمین، ردپای کربن و هزینه تولید برای 

 .جزئیات آن ارائه شده استشده است که در جدول زیر 
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 کنولوژی های تولید برق جزئیات ت -1 جدول

Technology 

Carbonfootprint   

(gCO2/kWh) 

Water 

footprint(m3/GJ) 

Landfootprint 

(m2/GWh) 
Cost (cents/kWh) 

min max min max min max min Max 

Ethanol fromcorn 81 85 78 78 10667 12500 2 4 

Ethanol fromsugarcane 19 19 99 99 9520 9520 2 4 

Biomass: wood-chip 25 25 42 42 14433 21800 4 10 

Biomass: miscanthus 93 93 37 37 14433 21800 4 10 

Solar thermal 8.5 11.3 0.037 0.78 340 680 4 10 

Solar photovoltaic 12.5 104 42 42 704 1760 10.9 23.4 

Wind: onshore 6.9 14.5 0.001 0.001 2168 2640 4.16 5.72 

Wind: offshore 9.1 22 0.001 0.001 2168 2640 3.64 8.71 

Wave andtidal 14 119 0.001 0.001 33 463 5 15 

Hydropower 2 48 22 22 538 3068 3.25 12.35 

Coal 834 10.26 0.15 0.58 83 567 3.77 5.87 

Oil 657 866 4.29 8.6 1490 1490 8 10 

Natural gas 398 499 0.1 0.1 623 623 5.46 11.96 

Nuclear 9 70 0.42 0.76 63 93 4.55 5.46 

Geothermal 15 55 0.005 0.005 33 463 1 8 

 

 هاروش .3

 برنامه ریزی خطی         1.3

اقتصادی و حتی های مهندسی، سازی در طراحی و نگهداری بسیاری از سیستمهای موجود است. بهینهوضعیتهنر یافتن بهترین جواب در بین  یسازبهینه

سازی در علوم متفاوت، این مبحث رشد بسیاری کردن سود کاربرد دارد. به دلیل کاربرد وسیع بهینهاجتماعی به منظور کمینه کردن هزینه الزم و یا بیشینه 

 در ریاضیات برنامه ریزی خطییرد. گهای علوم مورد مطالعه و بررسی قرار میبه طوری که در ریاضیات، مدیریت، صنایع و بسیاری از شاخهکرده است، 

(LP)  برنامه ریزی خطی روش حصول به ، نامساوی خطی، تکنیکی است برای بهینه سازی تابع هدف های خطی، با توجه به قیدهای تساوی و قیدهای

 .کنده را برای یک مدل ریاضیاتی معلوم، مشخص میبهترین نتیج

(1)                                                                                                                                      f(x1,x2,..,xn)=C1X1+C2X2+…+CnXn 

نداشته جود واست  ی ممکنانین نقطه. چکند که دارای کمترین )یا بیشترین( مقدار استای باال پیدا میجملهای را در تابع چند برنامه ریزی خطی، نقطه

یزی خطی رسائل برنامه م یابیمیها را مکند که حداقل یکی از آن، تضمین میهای مرزهای تابعطریق قله، جستجوی از باشد، اما اگر وجود داشته باشد

 .هم بیان شوند” فرم کانونی“توانند به صورت می

 

 

 



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 1396شهریور    16و  15

 

 

فته است، اما می اده قرار گرورد استفمقرار گیرد. بیشتر از همه در شرایط اقتصادی تواند در حوزه متنوعی از رشته ها مورد استفاده برنامه ریزی خطی می

صنعت حمل و  دهند شاملیقرار م یزی خطی را مورد استفادههای برنامه رکه مدل تواند برای برخی مسائل مهندسی هم مورد استفاده قرار گیرد. صنایعی

زی ، خط دهی ل برنامه ریز مسائبرنامه ریزی خطی سودمندی خود را در مدل کردن گونه های متنوعی ا نقل ، انرژی ، مخابرات و صنایع تولیدی هستند .

 . اثبات کرده است … ، طراحی و

 رگرسیون   2.3

یم. از طرفی گاهی نن استفاده کد از آضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط دو متغیر است اما زمانی که بدنبال اثر یک متغیر بر متغیر دیگر هستیم نمی توان

د.برای پاسخ به ات ارائه دهتغییر تخمین تغییر در یک متغیر با تغییر متغیر دیگر برای ما مهم است که بازهم ضریب همبستگی نمی تواند تخمینی از این

 سئواالت فوق باید به سراغ رگرسیون رفت.

-ر میتغیر پاسخ اثممتغیرهایی که بر  ( از سایر متغیرهاست متغیر پاسخ ) متغیر وابسته (نامیده می شود. متغیر یاYدر رگرسیون یک متغیر که تاثیر پذیر)

 نامیده می شود. ( متغیر توضیحی ) متغیر مستقل (Xگزارند )

 

 

 

 

 

 

 

 

A  عرض از مبدا وB  .شیب خط رگرسیونی است 

 برآورد این دو پارامتر است.دو را ضرایب رگرسیون نامند و هدف در رگرسیون این

 dبرابر است با  Yiام است و اختالف آن با براورد iبرای نمونه  Yمقدار متغیر   Yiدر نمودار زیر 

ز تابع بر .از طریق مشتق گیری اهابرای تمام نقاط نمونه می نیمم مقدار خود را داشته باشد diبدیهی است ضرایب باید طوری برآورد گردند که مجموع 

 س خطاها می توان به فرمول های زیر رسید.اسا

 

 مدل پیشنهادی .4
است، رابطه )(تابع هدف  1404همانگونه که در بخشهای گذشته اشاره شد هدف از این تحقیق تعیین سبد بهینه تولید انرژی کشور برای سال افق طرح 

 مدل را نمایش می دهد:

(3)Min f =∑( Carbonfootprint   + Water footprint+ Landfootprint+ Cost)Xi                                                                         

 قیود   1.4

ن قید در حل مسئله  لحاظ % را برای اختصاص بار به هر تکنولوژی به عنوا20 محدود کنندههای مختلف شرط جهت توزیع میزان بار میان تکنولوژی

 رشد تکنولوژی تا سال هدف ثابت و بدون تغییر نسبت به حال در نظر گرفته شده است.همچنین گردیده است. 

 

 تجزیه تحلیل .5

 
رسون از داده های ده سال گدشته محاسبه و به عنوان فرض در بهینه سازی گ( به وسیله ر1404بایست میزان بار پیک در سال هدف )در گام اول می

( نرمال سازی شده و میانگین مقدار کمینه و بیشینه 1در ادامه داده های جدول ) ( نمایش داده شده است.2در شکل ) یرد که نتایج آنگمورد استفاده قرار 

x 

y 
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استفاده شده  Matlabبه عنوان ورودی در بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته. جهت بهینه سازی از روش بهینه سازی خطی، سیمپلکس و نرم افزار 

 است.

 
 ن بار پیک رگرسیو -2شکل 

  r = 0.9930 m = 1.8405e+03باشد و  که در نمودار مشخص است داده ها از همبستگی قابل قبولی برخوردار میهمان طور 

b = -2.5168e+06  مقدار فوق را به عنوان بار اضافی در 30ست بایگیگا وات براورد شده که می 67. میزان پیش بینی در سال هدف %

گیگا وات  20ف و کسر آن از میزان بار سال هدگیگا واتی در سال جاری  70همچنین با درنظر گرفتن بار تولیدی مدار به آن افزود و 

 باشد.مورد نیاز می 1404اضافه توان نیروگاهی در سال 

 .نماییمحال با استفاده از نرم افزار متلب تابع زیر را حل می

(3)Min f =∑( Carbonfootprint   + Water footprint+ Landfootprint+ Cost)Xi                                                                         

 

 .کنیدهای برنامه متلب را مشاهده میدر زیر خروجی

 

 
 کنولوژی های مختلف تولید برقمیزان اختصاص بار بهینه در ت -3شکل 

 گیرینتیجه .6

 
د رق با رویکرای تولید بهای، برقابی، بادی و خورشیدی بهینه ترین روشپنج تکنولوژی زمین گرمایی، هستهاست ها مشخص همانطور که از خروجی

گردد سرمایه گذاری در ن می% برق تولیدی کشور توسط نیروگاه های گازی تامی80باشد و با توجه به این که بیش از ردپای آب و سه عامل دیگر می

ه کگرفته شده  ن در نظرهای مختلف یکساجدی می باشد. در حل این مسئله ظرفیت کشور برای بهره گیری از تکنولوژیاین بخش نیازمند بازنگری 

 ها نیز بررسی و اعمال گردد.الزم است در تحقیقات آینده این ظرفیت
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