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 بخش مهندسي برق- دانشكده فني مهندسي
 دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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سرمايه گذاري در توليد انرژي الكتريكي و توسعه ظرفيت —چكيده 

شبكههاي قدرت توليد يكي از عوامل تأثيرگذار در تأمين قابليت اطمينان 

است. تصميم بنگاههاي اقتصادي براي اين سرمايه گذاري در يك محيط 

، كه تحليل رفتار بلند به عوامل مختلفي وابسته استتجديد ساختار يافته 

مدت يك بازار برق مي تواند به اين تصميم گيري كمك كند. اين هدف 

با استفاده ازديناميك سيستمهاي اقتصادي به عنوان روشي مفيد براي آناليز 

رفتار بلندمدت يك سيستم  بر اساس اصول علم كنترل، قابل دست يابي 

 مي باشد.

در اين مقالهرفتار بلند مدت بازار برق و وضعيت سرمايه گذاري در 

با كمك ديناميك سيستمهاي  و آن با در نظر گرفتن عوامل مختلف

اقتصادي، تحليل شده است. به اين منظور، ابتدا پارامترهاي تأثير گذار در 

سرمايه گذاري در توليد برق شناسايي و ارتباط ميان آنها در يك مدل بيان 

مي گردد. با كمك اين مدل رفتار بلند مدت تكنولوژيهاي مختلف توليد 

شامل بخار سيكل تركيبي و گازي در بازار برق و ارزش فعلي سود آنها 

در استراتژيهاي مختلف قابليت اطمينان، قابل بررسي مي باشد. نتايج 

بدست آمده در اين تحقيق بيانگر بروز ضربه هاي قيمت در شرايط كمبود 

ظرفيت توليد است كه مي تواند براي جبران هزينه هاي سرمايه گذاري 

بخصوص در تكنولوژي گازي مفيد باشد. دامنه اين ضربات قيمت و 

 طول دوره آنها  تحت تأثير استراتژيهاي قابليت اطمينان تغيير مي كند.

؛ ديناميك سيستمهاي اقتصادي؛ سرمايه گذاري—ه هاي كليدي واژ

؛ هزينه؛ سود؛ ظرفيت توليد

 مقدمه  .1

توسعه ظرفيت توليد انرژي الكتريكي در سيستمهاي سنتي توسط يك 
دي، سياسي و اجتماعي انجام مي شد انهاد خاص و تحت تأثير عوامل اقتص

كه گاهاً عوامل سياسي و اجتماعي پيشي مي گرفتند. با تجديد ساختار 
سيستم هاي قدرت، توسعه ظرفيت توسط سرمايه گذاراني انجام مي شود كه 
تنها مالك سود و زيان را در نظر مي گيرند. جبران هزينه هاي توليد انرژي و 

نيز سرمايه گذاري انجام شده توسط توليد كنندگان، با در نظر گرفتن وضعيت 
تقاضاي انرژي الكتريكي و سياستهاي اعمال شده به بازار در اين نوع 

سيستمها از مهمترين عوامل تأثيرگذار در توسعه ظرفيت توليد و تأمين 
 . قابليت اطمينان مورد نياز سيستم مي باشد

ديناميك سيستمهاي اقتصادي يكي از علومي است كه عوامل مختلف 
مؤثر در يك فرايند اقتصادي و تأثير متقابل ميان آنها و نيز فيدبكها و 

را شناسايي كرده و از اين طريق به تحليل تأخيرهاي موجود در آن فرايند 
اين سيستمها و بررسي نتيجه سياستهاي مختلف در آنها مي پردازد. اين روش 

در مورد سرمايه گذاري در توليد برق و توسعه ظرفيت توليد و نيز تحليل 
رفتار بلند مدت بازارهاي انرژي الكتريكي توسط محققين زيادي مورد توجه 

 قرار گرفته است. 

حاميان پژوهش خود را در اين بخش معرفي كنيد. 
 حاميان) (در غير اين صورت اين مستطيل را پاك كنيد.
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] يكي از مهمترين مقاالتي است كه به آناليز بازار برق با 1مرجع [
استفاده از مفهوم ديناميك سيستمهاي اقتصادي پرداخته است. در اين مرجع 
بخشهاي مختلف يك بازار برق و تأثير متقابل آنها معرفي و در ادامه تحليلي 

 از رفتار بلند مدت بازار ارائه شده است. 
ارتباط متقابل ميان بازار انرژي الكتريكي و بازار مجوزهاي زيست 

0Fمحيطي

] مورد بررسي قرار 2[يكي ديگر از موضوعاتي است كه در مرجع �
اين مقاله ضمن شناسايي بخشهاي مختلف بازار انرژي گرفته است. در 

الكتريكي و بازار مجوزهاي زيست محيطي، چگونگي تأثير اين دو بازار بر 
 يكديگر بررسي شده است.

بازار انرژي الكتريكي به صورت يك حلقه كنترلي ] 3در مرجع [
مدلسازي و تأثير سياستهاي مختلف قابليت اطمينان در رفتار بلند مدت بازار 

 برق با اين مدل بررسي شده است. 
تحليل سياستهاي مختلف اتخاذ شده و تأثير آن در رفتار بلند مدت بازار 

برق در برخي از كشورها از ديگر موضوعاتي است كه توجه برخي از 
] مدلي براي بازار برق 4[محققين را به خود جلب نموده است. در مرجع 

كشور كره جنوبي ارائه شده و به كمك آن تأثير سياستهاي تشويقي مختلف 
در اين بازار بررسي شده است. پيوستن شبكه برق كشور سوييس به اتحاديه 

اروپا و خروج نيروگاههاي اتمي از چرخه توليد از مهمترين اتفاقات بازار 
در مورد ] 6] به آن پرداختهاست. مرجع [5برق اين كشور است كه مرجع [

بر آينده ظرفيت توليد در كشور استراليا CO2 قوانين محدود كننده نتيجه
تحقيق كرده است. در اين مقاله دو نوع ساختار براي بازار براساس 

هزينه هاي حاشيه اي و نيز بر اساس وجود قدرت بازار در نظر گرفته شده 
 است. 

عالوه بر مقاالت علمي برخي كتابهاي تأليف شده توسط پژوهشگران 
مي تواند در موضوع آناليز رفتار بلند مدت بازار برق راهگشا باشد. اصول 

اصلي ديناميك سيستمهاي اقتصادي و روشهاي مدلسازي يك سيستم بر پايه 
بيان ورفتار بلند مدت برخي از سيستمهاي اقتصادي ]7علم كنترل در مرجع [

در مورد ] 8و اجتماعي به كمك اين اصول مدلسازي شده است. مرجع [
طراحي ساختار بازارهاي برق با تمركز بر رفتار بلند مدت آنها مي باشد كه 
در آن برخي از پارامترهاي مؤثر در تحليل اين رفتار بلندمدت نظير سرمايه 

 گذاري، ضربه هاي قيمت و قدرت بازار معرفي شده است. 
گزارشهاي منتشر شده توسط برخي از نهادهاي معتبر بين المللي و 

داخلي هم مي تواند به تحليل رفتار بلندمدت بازارهاي برق كمك كند. مرجع 
1Fگزارشي است كه توسط آژانس بين المللي انرژي] 9[

منتشر شده و هزينه �

                                                           
1Tradable green certificate (T.G.C) 
2International energy agency (IEA) 

توليد انرژي الكتريكي شامل هزينه سرمايه گذاري، سوخت، بهره برداري و 
تعميرات و هزينه هاي زيست محيطي براي تكنولوژيهاي مختلف در نقاط 

] آمار مربوط به وضعيت 10[مختلف دنيا را دسته بندي كرده است. مرجع
 در ايران را منتشر كرده است؛ در اين 1392توليد انرژي الكتريكي در سال 

گزارش جزئيات ظرفيت توليد در بخشهاي دولتي و خصوصي ايران، ميزان و 
كيفيت سوخت مصرفي، راندمان و وضعيت پرسنلي اين نيروگاهها بيان 

 شده است.

قيمت سوخت به عنوان تنها پارامتر هزينه هاي توليد ] 2[ و ]1[در مرجع 
در نظر گرفته شده و نيز اشاره اي به تأثير نرخ بازگشت سرمايه برميزان سود 

] تنها پارامترهاي قابليت 3توليدكنندگان انرژي نشده است. در مرجع [
 اطمينان بررسي شده و به مسائل اقتصادي توجهي نشده است. 

 مدلي براي توصيف رفتار بلند مدت بازار برق 2در اين مقاله در بخش 
ارائه شده است كه در آن عوامل مؤثر در فرايند توسعه ظرفيت توليد شامل 

هزينه هاي توليد و سرمايه، ساختار بازار، سوددهي و سياستهاي قابليت 
اطمينان مدلسازي شده اند. در بخش سوم مدل ارائه شده شبيه سازي و نتيجه 
اعمال سياستهاي مختلف قابليت اطمينان بر روي قيمت برق، ظرفيت رزرو 

و سود توليد كنندگان بررسي شده است. در بخش چهارم هم نتايج حاصل از 
 اين تحقيق جمع بندي شده است.

 مدلسازي ديناميكي بازار برق .2

 ارتباط ميان عوامل تأثير گذار در سرمايه گذاري در توليد در 1شكل 
در اين شكل هزينه هاي توليد وسرمايه گذاري در بازار برق را نشان مي دهد. 

تكنولوژيهاي مختلف توليد و نيز عوامل اعمال شده از سوي ساير عناصر 
مؤثر در بازار نظير سياستهاي قابليت اطمينان و نرخ رشد تقاضاي انرژي 

الكتريكي، رفتار بلند مدت بازار را تحت تأثير قرار مي دهند. ظرفيت ايجاد 
شده توسط سرمايه گذاران فيدبك اصلي در اين سيستم است كه به بازار 

 برمي گردد.  

 هزينه هاي توليد .2.1

] هزينه توليد انرژي الكتريكي در نقاط مختلف دنيا را 9مرجع [
اين مرجع هزينه ها به دو گروه كلي هزينه توليد و دسته بندي كرده است. در 

هزينه سرمايه گذاري دسته بندي شده اند. هزينه هاي توليد شامل هزينه 
سوخت، هزينه تعميرات و بهره برداري و هزينه آلودگي محيط زيست 
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) بيان 1مي باشد كه با يك نرخ رشد ساالنه در حال افزايش است و با (
 مي گردد:

)1(𝐶𝐶𝑗𝑗 = �
𝐹𝐹𝑗𝑗
𝜂𝜂𝑗𝑗

+ 𝑂𝑂&𝑀𝑀𝑗𝑗 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2𝑗𝑗 � (1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑡𝑡 

 -  مدل ديناميكي توسعه ظرفيت در بازار برق1شكل 

هزينه سوخت jη و Fj انرژي الكتريكي و MWhهزينه توليد هر Cjكه در آن 
 هزينه تعميرات و نگهداري و O&Mjمصرفي و راندمان هر تكنولوژي، 

Co2j 
هزينه آلودگي زيست محيطي مي باشد؛ هزينه توليد انرژي الكتريكي ساالنه با 

 زياد مي شود. rrنرخ رشدي برابر 

هزينه سرمايه گذاري پارامتر ديگري است كه فرايند توسعه ظرفيت توليد 
هزينه هاي ] 8[انرژي الكتريكي را تحت تأثير قرار مي دهد. مرجع 

سرمايه گذاري را با توجه به طول عمر هر تكنولوژي و با استفاده از رابطه 
  تبديل نموده است. MWh/$ به KW/$)، از 2(
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)2(  

 ساختار بازار .2.2
 براي تعيين قيمت انرژي Uniform priceدر اين مدل از ساختار 

الكتريكي استفاده شده است. در اين ساختار قيمت پيشنهادي هر توليد كننده 
2Fبرابر هزينه حاشيه اي

 توليد انرژي الكتريكي مي باشد و قيمت برق با توجه �
به تقاضاي عرضه شده به بازار، برابر بيشترين هزينه اي است كه با حضور 

                                                           
1Marginal Cost 

آن، بارمورد نياز تأمين مي شود. در صورتي ظرفيت توليد پيشنهاد شده به 
بازار قادر به تأمين تقاضاي پيشنهادي نباشد، قيمت برق به يك مقدار تعريف 
شده براي بار از دست رفته افزايش مي يابد. هزينه هاي سرمايه گذاري تنها بر 
اساس سياستهاي اتخاذ شده كه منجر به تغيير ظرفيت هر تكنولوژي در بازار 

مي شود، جبران شده و به طور مستقيم نقشي در تعيين قيمت برق در بازار 
ندارد. شانس تكنولوژيهايي با هزينه توليد كمتر براي برنده شدن در اين بازار 

 بيشتر است.
ميزان توليد انرژي الكتريكي توسط هر يك از توليد كنندگان با استفاده 

3Fفاكتور ظرفيت

 تعيين مي شود، كه در آن باتوجه به نسبت سود به هزينه �
حاشيه اي هر توليد كننده، ميزان توليد به عنوان درصدي از ظرفيت بيان 

مي گردد. نمودار فاكتور ظرفيت بر حسب نسبت سود به هزينه حاشيه اي 
 نشان داده شده است؛ در اين شكل 2براي تكنولوژيهاي مختلف در شكل 

هريك از تكنولوژيها با افزايش نسبت سود، درصد بيشتري از ظرفيت خود 
 را صرف توليد مي كنند.

ميزان تقاضاي انرژي الكتريكي با نرخ رشد ساليانه اي افزايش مي يابد و 
تقاضاي ارائه شده به بازار تحت تأثير قيمت انرژي الكتريكي تغييراتي جزئي 

دارد كه از آن به عنوان االستيسيته بار ياد مي شود. هريك از تكنولوژيهاي 

                                                           
2Capacity factor (C.F) 
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توليد، وظيفه تأمين بخشي از بار مورد نياز شامل پايه، مياني و پيك را بر 
عهده دارند. بروز ضربه هاي قيمت در اثر تغيير ميزان تقاضا يا ظرفيت توليد 

 تكنولوژيهاي مختلف، مشخصه اصلي اين ساختار مي باشد.

 
 - فاكتور ظرفيت تكنولوژيهاي مختلف در بازار2شكل 

 توسعه ظرفيت توليد انرژي الكتريكي .2.3
سود كسب شده توسط توليد كنندگان مهمترين عامل تأثيرگذار در 

توسعه ظرفيت مي باشد كه در اين ساختار با توجه ميزان توليد و هزينه هاي 
) محاسبه مي گردد. از سويـي 3آن و نيز هزينه هاي سرمايه گذاري، با رابطـه (

) 4ديگر كـل هزينـه صرف شده براي توليـد انرژي الكتريكي را مي توان با (
 بيان نمـود. 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗 = �𝑐𝑐. 𝐿𝐿𝑗𝑗 (𝑡𝑡) × 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗 (𝑡𝑡) × �𝑝𝑝(𝑡𝑡) −𝑀𝑀𝐶𝐶𝑗𝑗 (𝑡𝑡)�
𝑡𝑡

− 𝐼𝐼𝑗𝑗 (𝑡𝑡) × 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗 (𝑡𝑡) 
)3(  

𝑇𝑇𝐶𝐶𝑗𝑗 = �𝑐𝑐. 𝐿𝐿𝑗𝑗 (𝑡𝑡) × 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗 (𝑡𝑡) × 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑗𝑗 (𝑡𝑡)
𝑡𝑡

 )4(  

 c.fj(t)بدست آمده توسط هر يك از تكنولوژيها، كل سود TRjدراين روابط 
 ظرفيت نصب شده هر CPj(t)فاكتور ظرفيت هر تكنولوژي در بازار، 

 هزينه MCj(t)قيمت تعيين شده برق در بازار، p(t)تكنولوژي در بازار، 
هزينه سرمايه گذاري در هر Ij(t)حاشيه اي توليد هريك از تكنولوژيها و 

 تكنولوژي مي باشد.

 به عنوان مرجعي براي  را] مجموع هزينه هاي توليد در هر زمان7مرجع [
 و بر اين هر تكنولوژي به كار گرفتهنرماليزه كردن مجموع سود به دست آمده 

4Fاساس پارمتري به نام انديس سود دهي

) بيان 5تعريف نموده است كه با (�
 مي شود. 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑗𝑗 =
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑗𝑗
𝑇𝑇𝐶𝐶𝑗𝑗

 )5(  

                                                           
1Profitability index (PI) 

انديس سود دهي الزم است به صورت تدريجي به ظرفيت توليد تبديل 
شود؛ به اين منظور مي توان اين پارامتر را به كمك توابعي به نرخ 

) 6بيان شده با رابطه (S-Shapeمنحنيهاي سرمايه گذاري تبديل نمود، كه 
ضرايب mjmaxوαj ،βj . در اين رابطه ]7و []1براي اين هدف مناسب هستند [

ثابتي براي تعيين نرخ سرمايه گذاري در هريك   از تكنولوژيها بوده و در اين 
  مي باشد. mj=1 براي تكنولوژيهاي مختلف، PIj=1منحنيها به ازاي 

𝑡𝑡𝑗𝑗 =
𝑡𝑡𝑗𝑗𝑡𝑡𝑗𝑗𝑗𝑗

1 + 𝐾𝐾−(∝𝑗𝑗 .𝐶𝐶𝐼𝐼𝑗𝑗−𝛽𝛽𝑗𝑗 ) )6(  

، به نرخ mjنرخ سرمايه گذاري در هر تكنولوژي عالوه بر ضريب 
بازنشستگي آن تكنولوژي و نرخ افزايش بار تأمين شده توسط آن وابسته 

�̇�𝐷𝑗𝑗) بيان مي گردد، كه درآن 7بوده و با رابطه ( (𝑡𝑡) نرخ افزايش بارتأمين  شده 
𝑇𝑇�̇�𝐾𝑗𝑗توسطهر تكنولوژي و  (𝑡𝑡).نرخ بازنشستگي مي باشد  

𝐼𝐼�̇�𝑗 (𝑡𝑡) = 𝑡𝑡𝑗𝑗��̇�𝐷𝑗𝑗 (𝑡𝑡) + 𝑇𝑇�̇�𝐾𝑗𝑗 (𝑡𝑡)� )7(  

) به صورت 8ظرفيت نصب شده هر تكنولوژي را مي توان با رابطه (
مجموع اختالف ميان نرخ ظرفيت نصب شده و نرخ ظرفيت بازنشسته بيان 

𝐶𝐶�̇�𝐶𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗نمود. در اين رابطه  (𝑡𝑡) نرخ ورود ظرفيتهاي جديد و 𝑇𝑇�̇�𝐾𝑗𝑗 (𝑡𝑡) نرخ 
خروج ظرفيتهاي بازنشسته است، كه با توجه به نرخ سرمايه گذاري، مدت 

زمان مورد نياز براي ساخت و طول عمر هر تكنولوژي تعيين مي گردند. 
 ظرفيت محاسبه شده به عنوان يك فيدبك اصلي مدل وارد بازار مي شود.

 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗 (𝑡𝑡) = � 𝐶𝐶�̇�𝐶𝐿𝐿𝑖𝑖𝑗𝑗 (𝑡𝑡) − 𝑇𝑇�̇�𝐾𝑗𝑗 (𝑡𝑡)
𝑡𝑡

𝑑𝑑𝑡𝑡 )8(  

 سياستهاي قابليت اطمينان .2.4

سياستهاي اتخاذ شده جهت تأمين قابليت اطمينان سيستم قدرت يكي 
ديگر از عوامل مؤثر در رفتار بلندمدت بازار برق است كه به عنوان يك متغير 

feed forwardبرروي برخي از پارامترهاي سرمايه گذاري تأثير مي گذارد  .
در اين مقاله دو نوع استراتژي براي تأمين قابليت اطمينان در نظر گرفته 

 شده است.

 استراتژي اول براساس احتمال تأمين نشدن بار بوده و در صورتي كه 
مقدار ظرفيت رزرو سيستم از حد مشخصي كمتر شود، سياستهاي تشويقي 

ي به نام جهت افزايش سرمايه گذاري اعمال مي گردد. در اين حالت پارامتر
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5Fاحتمال از دست رفتن بار

 TCP(t)) تعريف مي شود كه در آن 9 با رابطه (�
 .  تقاضاي بار مي باشدD(t)ظرفيت نصب شده در سيستم قدرت و كل

𝐿𝐿.𝑂𝑂. 𝐿𝐿.𝐶𝐶(𝑡𝑡) =
𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑡𝑡) − 𝐷𝐷(𝑡𝑡)

𝐷𝐷(𝑡𝑡)
 )9(  

استراتژي دوم در اين مقاله بر اساس گراديان تغييرات ظرفيت رزرو و 
به منظور استفاده از يك روش پيوسته جهت تأمين قابليت اطمينان در سيستم 

قدرت، به كار گرفته شده است. در اين حالت تغييرات رزرو در سيستم 
قدرت به صورت پيوسته رصد شده و در صورت منفي شدن مقدار آن، 

تمهيدات پيش بيني شده اعمال مي گردد.گراديان رزرو در اين استراتژي با 
 ظرفيت رزرو در آن Res(y-1) و Res(y)شده است كه در آن )تعريف10(

 .سال و سال قبل مي باشد

𝑇𝑇𝐾𝐾𝑅𝑅.𝑔𝑔𝑟𝑟𝑗𝑗𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝐾𝐾𝑅𝑅(𝑦𝑦) − 𝑇𝑇𝐾𝐾𝑅𝑅(𝑦𝑦 − 1) )10(  

 شبيه سازي و تحليل نتايج .3

صحت مطالب بيان شده در بخشهاي قبل، با شبيه سازي مدل ارائه شده 
 ساله، به صورت روزانه و بر اساس 33 براي يك دوره زماني 1در شكل 

. به اين منظور در ]9 بررسي گرديد [3پارامترهاي ارائه شده در جدول 
 به آن اشاره شد، 2,4هريك از استراتژيهاي قابليت اطمينان كه در بخش 

رفتار قيمت در مقابل ظرفيت رزرو شبكه، وضعيت توليد و ميزان سود كسب 
شده توسط تكنولوژيهاي بخار، سيكل تركيبي و گازي مورد توجه قرار 

 گرفت.  

در سناريوي اول وضعيت بلند مدت بازار در سياست قابليت اطمينان 
 بررسي گرديد. در اين حالت وضعيت متوسط قيمت برق L.O.L.Pمبتني بر 

 مي باشد كه در آن در هر دوره 3نسبت به ظرفيت رزرو شبكه مطابق شكل 
زماني يكي از تكنولوژيها تعيين كننده قيمت برق هستند. با كاهش ظرفيت 

رزرو سيستم، قيمت برق به صورت پله اي افزايش يافته و با منفي شدن مقدار 
  رسيده است.  9000 و 1000رزرو، قيمت به حداكثر مقدار خود در لحظات 

 فاكتور ظرفيت هريك از تكنولوژيهاي حاضر در بازار را نشان 4شكل 
مي دهد كه در آن نيروگاههاي بخار با تمام ظرفيت در حال تأمين بار پايه 

  متغير بوده كه1 و 7/0مي باشند. اين پارامتر در تكنولوژي سيكل تركيبي بين 

                                                           
1Loss of load probability (L.O.L.P) 

 
 - قيمت برق و ظرفيت رزرو در سناريوي اول3شكل 

 
 - فاكتور ظرفيت تكنولوژيهاي مختلف4شكل

 
 - انديس سوددهي تكنولوژيهاي مختلف5شكل 

 

نشان از توليد پيوسته اين تكنولوژي با ظرفيتهاي مختلف در بازار مي باشد. 
در برخي از دوره ها مقدار اين پارامتر براي تكنولوژي گازي صفر بوده و با 

 افزايش مي يابد. با منفي شدن 4/0كاهش ظرفيت رزرو اين مقدار تا حدود 
مقدار رزرو سيستم، تكنولوژي گازي فاكتور ظرفيت خود را در زمانهاي 

 رسيده 1 به 9000 دوباره افزايش داده كه اين مقدار در زمان 9000 و 1000
است. اين شرايط فرصتي را براي جبران هزينه هاي سرمايه گذاري انجام شده 

]. 8در تكنولوژي گازي فراهم مي كند [
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 انديس سوددهي هر سه تكنولوژي حاضر در بازار را نمايش 5شكل 
مي دهد كه در شرايط عادي به سمت صفر ميل مي كند و نشان از افزايش 

، مقدار اين 8000. با افزايش قيمت در زمان ]8پايداري بازار مي باشد [
انديس زياد شده و دوباره به سمت صفر همگرا مي شود. مقدار اين پارامتر 

- ميل مي كند كه نشان از 01/0 به سمت 6000در مولدهاي گازي از زمان 
عدم جبران هزينه هاي سرمايه گذاري در اين تكنولوژي بوده كه با افزايش 

قيمت،اين انديس نيروگاههاي گازي زياد شده و باعث جبران هزينه هاي آنها 
 مي گردد.

 چگونگي توسعه ظرفيت توليد در هر يك از تكنولوژيهارا 6شكل 
 باعث 8000 و 1000نشانمي دهد كه در آن افزايش قيمت در زمانهاي 

افزايش شيب ظرفيت نصب شده مي گردد.به دليل متفاوت بودن زمان ساخت 
 و طول 

 
 - توسعه ظرفيت تكنولوژيهاي مختلف توليد6شكل 

- ارزش فعلي سود كسب شده در سناريوي اول توسط تكنولوژيهاي 1جدول

 )108$مختلف به ازاي مقادير مختلف نرخ بازگشت (

   نرخ بازگشت           0% %5/2  %5 
                         تكنولوژي

 بخار 1/36 6/19 15
 سيكل تركيبي 5/22 3/13 7/10
 گازي 6/13 6 2/4

 ظرفيت بخار و سيكل تركيبي برابر و در 3000عمر هر تكنولوژي در زمان 
  ظرفيت گازي با سيكل تركيبي مساوي شده است.7000زمان 

 ارزش فعلي سود كسب شده توسط تكنولوژيهاي مختلف، 1در جدول 
به ازاي مقادير مختلف نرخ بازگشت دسته بندي شده است. بر اساس 

اطالعات اين جدول، تكنولوژي بخار در اين مدت بيشترين سود را به دست 

آورده و سود تكنولوژي گازي از همه كمتر مي باشد. همچنين با افزايش نرخ 
 بازگشت، ميزان ارزش فعلي سود توليدكنندگان هم كاهش مي يابد.

در سناريوي دوم، گراديان رزرو به عنوان سياست قابليت اطمينان در نظر 
گرفته شده است و با منفي شدن شيب تغييرات رزرو سيستم، مشوقهاي 

سرمايه گذاري اعمال مي گردد. رفتار قيمت در مقابل ظرفيت رزرو در اين 
 نشان داده شده است. در اين شكل حداكثر قيمت به 7حالت در شكل 

$/MWh 700  رسيده و مدت زمان ضربه قيمت كاهش 10800در زمان 
 وسيع تر شده 3يافته است، در حاليكه دوره افزايش قيمت در مقايسه با شكل

 3 در شكل MW1000است؛ همچنين در اين حالت مقدار كمبود ظرفيت از 
 كاهش يافته و نيز مدت زمان وقوع اين حالت هم بسيار كمتر MW600به 

 شده است.

 فاكتور ظرفيت تكنولوژي گازي در سناريوي دوم را نشان 8شكل 
 رسيده و مدت 65/0در سناريوي اول به 1مي دهد كه حداكثر مقدار آن از 

 زمان آن هم 

 
 - قيمت برحسب ظرفيت رزرو در سناريوي دوم7شكل 

 
 - فاكتور ظرفيت تكنولوژي گازي در سناريوي دوم8شكل 

 كاهش يافته است؛ اين شرايط فرصت جبران هزينه هاي 4در مقايسه با شكل 
 سرمايه گذاري در اين تكنولوژي را محدود مي كند.
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 ارزش فعلي درآمد هريك از تكنولوژيها در سناريوي دوم 2در جدول 
 1به ازاي مقادير مختلف نرخ بازگشت دسته بندي شده است. همانند جدول 
در اين حالت تكنولوژي بخار بيشترين درآمد را داشته و روند كاهش سود 

با افزايش نرخ بازگشت ادامه دارد. در مقادير پايين نرخ بازگشت، ضربه هاي 
قيمت حذف شده اند كه اين حالت، كاهش سود تكنولوژيها مختلف و زيان 

 به همراه دارد. با افزايش نرخ 1مولدهاي گازي را در مقايسه با جدول 
% و بروز ضربه قيمت، سود توليدكنندگان هم افزايش يافته 5بازگشت به 

 است. 

 نتيجه گيري .4

در اين مقاله مدلي براي بررسي رفتار بلند مدت سرمايه گذاري در توليد 
در بازار برق ارائه شده است كه با در نظر گرفتن عوامل مؤثر نظير هزينه هاي 
توليد و سرمايه گذاري، نرخ بازگشت، ميزان رشد تقاضا و سياستهاي قابليت 

 اطمينان، رفتار بلند مدت اين فرايند مدلسازي شده است.

 Uniform priceنتايج اين تحقيق نشان داده است كه در ساختار بازار 
با كمبود ظرفيت توليد در مقابل تقاضا، ضربه هاي قيمت بوجود مي آيد؛اين 

شرايط سود توليدكنندگان راافزايش داده و به عنوان مشوقي براي 
 سرمايه گذاري

- ارزش فعلي سود كسب شده در سناريوي دوم توسط تكنولوژيهاي 2جدول

 )108$مختلف به ازاي مقادير مختلف نرخ بازگشت (

   نرخ بازگشت           0% %5/2  %5 
                         تكنولوژي

 بخار 16 6/14 4/15

 سيكل تركيبي 12 6/11 6/12

 گازي -14/0 -16/0 097/0

و توسعه ظرفيت محسوب مي شود كه در اين ميان تكنولوژي گازي (به عنوان 
تأمين كننده بار پيك) ميزان توليد خود را توسعه داده و هزينه هاي 

 سرمايه گذاري را جبران مي كند. 

با بروز كمبود در ظرفيت توليد انرژي الكتريكي، سياستهاي قابليت 
اطمينان يكي از عواملي است كه مي تواند در حداكثر قيمت و نيز طول مدت 

، از L.O.L.Pاين دوره تأثير گذار باشد. اگر بجاي سياستهاي پرشي نظير 
سياستهاي پيوسته نظير گراديان رزرو استفاده شده و با منفي شدن شيب 

تغييرات رزرو سياستها تشويقي اعمال گردد، دامنه و طول مدت ضربه هاي 
 قيمت و نيز مدت زمان كمبود ظرفيت كاهش مي يابد.
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 پيوست
 3] مطابق جدول 9پارامترهاي به كار رفته در شبيه سازي برگرفته از [

) و با در نظر گرفتن طول عمر 2مي باشد.  هزينه سرمايه گذاري با استفاده از (
  تغيير يافته است.MWh/$ به KW/$هر تكنولوژي از 

 - پارامترهاي شبيه سازي3جدول 

 گازي
سيكل 
 تركيبي

 بخار
 تكنولوژي  

 پارامتر
 )MWh/$هزينه سوخت ( 2/18 61 5/92

4/5 5/4 6 
هزينه بهره برداري و تعميرات 

)$/MWh( 
 )CO2)$/MWhهزينه آلودگي  24 5/10 16
 )MWh/$(هزينه سرمايه گذاري  14 5 3

 (Days)مدت زمان ساخت  1000 600 270

 (Days)طول عمر  11000 9000 7500

 (year/%)نرخ بازگشت  5%
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 (year/%)نرخ رشد تقاضا  10%
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