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Abstract1
Today, the required energy mostly comes from fossil fuels. Due to
the limitation of fossil fuel reserves in the world and emissions of
pollutants, today's industries have been challenged to replace
renewable energy source. Among these renewable energies, solar and
wind are important. In this research, firstly, the factors affecting the
location of the solar and distributed generation have been investigated
and mapping of criteria in the GIS has been prepared. Then,
considering the importance of integrating the information, the ANP
technique is chosen for weighting the layers and implemented with
Super Decision software. Finally, the model of supply chain of the
distribution network is proposed with the aim of maximizing the
supplier's profit and minimizing the emissions. Zanjan province is
considered as the case study for which the model is solved. According
to the results, areas of Khodabandeh, Ijrud, and Mahnashan are
suitable for the construction of wind power plants and areas of
Khodabande and Ijrud are suitable for the construction of solar power
plant. Finally, Khodabandeh, Zanjan, and Mahnashan are suitable for
construction of the small gas scale plant.
Keywords: Electrical Distribution Network; Location Selection;
Solar and DG Power Plants; GIS; 𝛆 − 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐭 Method.
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چکیده
امروزه بخش عمدهای از انرژی موردنیاز از سوختهای فسیلی بهدست میآید .محدودیت ذخایر
انرژی فسیلی در جهان و انتشار مواد آالینده بشر را برای جایگزینکردن منابع انرژی جدید به چالش
کشیده است .در این میان باد و خورشید با دارابودن مزایایی چون نداشتن آلودگی زیستمحیطی ،رایگان-
بودن و قابلتجدیدبودن ،جایگاه و اهمیت ویژهای دارند .در این پژوهش ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر
مکانیابی نیروگاههای خورشیدی ،بادی و کوچکمقیاس گازی پرداخته شده و نقشههای مربوط به
معیارها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه شده است؛ سپس با توجه به اهمیت تلفیق اطالعات
فرآیند تحلیل شبکهای برای وزندهی به الیهها انتخاب و به کمک نرمافزار سوپردسیژن اجرا شده است؛
درنهایت مدل زنجیره تأمین شبکه توزیع برق با هدف بیشینهکردن سود تأمینکننده و کمینهکردن انتشار
آالینده ارائه و برای استان زنجان بهعنوان مطالعه موردی حل شده است .طبق نتایج مناطقی از شهرهای
خدابنده ،ایجرود ،ماهنشان برای احداث نیروگاه بادی و مناطقی از خدابنده و ایجرود برای احداث نیروگاه
خورشیدی و خدابنده ،زنجان و ماهنشان برای احداث نیروگاه کوچکمقیاس گازی مناسب هستند.
کلیدواژهها :شبکه توزيعع بعرق؛ مکانيعابي؛ نیروگاههعای خورشعیدی؛ بعادی و تولیعد
پراکنده؛ سیستم اطالعات جغرافیايي؛ روش محدوديت اپسیلون.
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 .1مقدمه

آنچه امروزه بهعنوان بزرگترین مشکل جهانی زندگی بشر را تهدید میکند ،کمبود انرژی و
آلودگی زیستمحیطی ناشی از استفاده سوختهای فسیلی است .وابستگی شدید به منابع نفتی و
محدودبودن این منابع از مهمترین مسائلی است که تأمین انرژی موردنیاز کشور در آینده را
تهدید میکند؛ ازاینرو توسعه انرژیهای پاک اهمیت ویژهای یافته است .در این میان باد و
خورشید با دارابودن مزایایی چون نداشتن آلودگی زیستمحیطی ،رایگانبودن و قابلتجدیدبودن،
جایگاه و اهمیت ویژهای دارند؛ ازاینرو این پژوهش به بررسی طراحی ساختار زنجیره تأمین
شبکه توزیع برق با استفاده از نیروگاههای خورشیدی و تولید پراکنده برای مطالعه موردی در
استان زنجان پرداخته است .نخستین حلقه از این زنجیره تأمین نیروگاههای خورشیدی و بادی و
کوچکمقیاس گازی است که بهعنوان تأمین کننده انرژی موردنیاز در شبکهی زنجیره تأمین
هستند که این نقاط بالقوه بوده و نیازمند این هستند که مکان یابی شوند .دومین حلقه این زنجیره
شرکتهای تولیدکننده توان هستند که دارای امکانات و تجهیزات تولید برق و صاحبان
نیروگاههای توان هستند و توان الکتریکی تولیدشده توسط نیروگاهها را به تأمینکنندگان
میفروشند .سومین حلقه این زنجیره ،تأمینکنندگان هستند که انرژی را از تولیدکنندگان
میخرند و به مصرفکنندگان در بازارهای مختلف میفروشند .آخرین حلقه بازارهای تقاضا یا
مصرفکننده هستند که در این پژوهش  6دسته مصرفکننده در نظر گرفته شده است :مصارف
خانگی؛ کشاورزی؛ تولید و صنعت؛ تجاری؛ روشنایی معابر و مصارف عمومی .در مدل ارائهشده
توابع هدف اقتصادی ـ زیستمحیطی همزمان در نظر گرفتهشدهاند .در این پژوهش پس از
جمعآوری اطالعات از منابع دردسترس و با استفاده از نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیایی  1که
برای تصمیمگیری درباره منابع طبیعی میتواند یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی مکانی گزینههای
انتخابی باشد به مکان یابی بر مبنای معیارهای موردنظر پرداخته شده است .پس از آمادهسازی و
تعیین الیه های اطالعاتی برای تعیین وزن کالسهای هر الیه و وزن نهایی معیارها از روش
فرآیند تحلیل شبکهای  2استفاده شده است .درروش یادشده ابتدا با استفاده از نظر خبرگان مقایسه
زوجی هر یک از معیارها صورت گرفت؛ سپس معیارها با استفاده از نرمافزار سوپردسیژن وزندهی
شدند .در گام بعد وزنهای بهدستآمده وارد محیط  GISشده و در هر یک از الیهها ضرب شد و
همراه با آن رویهمگذاری موزون صورت گرفت .درنهایت خروجی مدل  GISوارد مدل ریاضی
شده و مدل دوهدفه زنجیره تأمین شبکه توزیع برق با درنظرگرفتن نیروگاههای خورشیدی ،بادی
و کوچکمقیاس گازی بهعنوان منابع تولیدکننده انرژی برق با نرمافزار  GAMSاجرا شد؛

1. GIS
2. Analytic network process
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بهعبارتی خروجی فاز نخست بهعنوان مکانهای دارای ظرفیت مناسب برای احداث نیروگاهها به
مدل ریاضی وارد میشود و سپس این مدل ریاضی به مکانیابی این تسهیالت میپردازد.
ادامه پژوهش حاضر به شرح زیر است :در بخش  ،2خالصه ای از پژوهشهای انجامشده در
حوزه پژوهشی آورده شده است .در بخش  ،3مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تأمین
توزیع برق ارائه شده و در بخش  ،4نتایج عددی حاصل از این مدل آمده و به مکانیابی
نیروگاههای خورشیدی ،بادی و کوچکمقیاس گازی پرداخته شده است .درنهایت در بخش ،5
نتایج و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی آورده شده است.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

در این قسمت بهمنظور آشنایی بیشتر با پژوهشهای انجامشده در حوزه زنجیره تأمین شبکه
توزیع برق ،تعدادی از مقالههای انجامشده در سالهای اخیر مرور شدهاند.
مرور مباني نظری حوزه طراحي شبکه توزيع برق .چن و همکاران ( ،1)2014یک مدل
زنجیره تأمین شبکه توان الکتریکی تکهدفه غیرخطی ارائه دادهاند که تابع هدف ،سود کل
زنجیره و متغیرهای تصمیم ،مقدار توان الکتریکی تولیدشده و منتقلشده بین سطوح زنجیره
است .دوره برنامهریزی در این پژوهش کوتاهمدت فرض شده است [ .]7ناگورنی و همکاران
( ،2)2006مدلی برای زنجیره تأمین شبکه تولید و توزیع و انتقال برق ارائه دادند .تابع هدف این
مدل غیرخطی ،حداکثرکردن سود تولیدکننده و تأمینکننده و متغیرهای تصمیم ،مقدار برق
تولیدشده است .این مدل با روش دقیق حل شده است [ .]31بورجس و همکاران ( ، 3)2012با
استفاده از الگوریتم بهینهسازی ژنتیک یک مدل چندهدفه غیرخطی را حل کردند که توابع هدف،
کاهش اتالف انرژی هزینه سرمایهگذاری و افزایش اطمینانپذیری است []6ناگورنی و
همکاران( ،4)2006یک مدل زنجیره تأمین شبکه توان الکتریکی غیرخطی ارائه کردند که تابع
تکهدفه ،سود کل زنجیره و با درنظرگرفتن مالیات دیاکسید کربن در تابع هدف است.
متغیرهای تصمیم مقدار برقی است که در سطوح شبکه زنجیره تأمین جریان دارد [.]20
جاللی و همکاران ( ،5)2014یک مدل چندهدفه خطی ارائه دادهاند که اهداف آن شامل
حداکثر کردن هزینه سرتاسری و اتالفهای توان است .متغیرهای تصمیم ،طراحی جایگاههای
ایستگاه برق و پیکرهبندی شاخهها است .آنها از روش مدلسازی ریاضی  MINLPبهره
1. Chen, M et al
2. Wu, K., Nagurney , A
3. Borges, C. L. T.,
4. Nagurney, A et al
5. Jalali et al
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گرفته اند [ .]15ستایشنظر و همکاران ( ،1)2009یک مدل قطعی سناریومحور  2چندهدفه و
غیرخطی برای طراحی شبکه ارائه کردند .الگوریتم بهینهسازی برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح
مختلط است .اهداف ،هزینه کلی و قابلیت اطمینان است و متغیرهای تصمیم ،سناریوی مشارکت
در بازار خردهفروشی ،جایگاههای جدید و شاخههای جدید ،مکان و اندازه فیدرها هستند [.]22
ساهو و همکاران ( ،3)2013یک مدل غیرقطعی چندهدفه با توابع هدف حداقلکردن هزینه
عملیاتی و سرمایهگذاری و حداکثرکردن اطمینانپذیری و متغیرهای تصمیم حالت مسیرهای
فیدرها ،اندازه جایگاههای جدید ارائه کردهاند و الگوریتم بهینهسازی برنامهریزی دینامیک است
[.]12
مرور مباني نظری حوزه مکانيابي .گارنی و همکاران ( ،)2017مدلی برای مکانیابی
نیروگاههای خورشیدی با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چندگانه و  GISارائه کردند .آنها
عوامل زیستمحیطی و فنی را با هدف حداکثر توان تولیدی و حداقلشدن هزینه پروژه در نظر
گرفتند .در این پژوهش از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی برای وزندهی معیارها و محاسبه وزن
الیههای  GISاستفاده شده است .موردمطالعه در این پژوهش عربستان صعودی است [.]1
احمدعلی و همکاران ( ،)2017برای دستیابی به مناطق مناسب بهمنظور احداث نیروگاه
خورشیدی در تانزانیا از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی و  GISاستفاده کردند [ .]4عسگرزاده و
همکاران ( )2017از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی و  GISبرای ارزیابی مکانهای مناسب
برای احداث مزرعه خورشیدی در خوزستان استفاده کردند ،در این پزوهش جنبههای
زیستمحیطی ،فنی و اقتصادی در انتخاب معیارها لحاظ شده است [ .]5گارنی و همکاران
( ،)2020رویکرد مونتکارلو را برای تحلیل حساسیت اثر معیارها بر مکانیابی نیروگاههای
خورشیدی بهکار بردند .در این پژوهش تأثیر معیارهای چندگانه همچون شدت تابش ،دمای هوا،
نواحی ابری ،نزدیکی به بزرگراهها ،نزدیکی به خطوط انتقال انرژی ،شیب و جهت آن در
مکانیابی نقاط بالقوه بررسی شده و شبیهسازی مونتکارلو برای تحلیل مدل تصمیمگیری بهکار
رفته است [ .]2دیاز و همکاران ( ، )2018برای مکانیابی بهینه احداث نیروگاههای خورشیدی در
جنوب اس پانیا یک روش بهینه ارائه دادند که در آن از تصمیمگیری چندمع یاره بر پایه فرآیند
تحلیل سلسلهمراتبی و از روش  GISبرای تشکیل الیههای اطالعات مختلف استفاده شده است
[ .]9اویان ( ،) 2017به مکانیابی نیروگاه خورشیدی در مناطقی از ترکیه پرداخته است .در این
پژوهش مکان های مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی با استفاده از  GISو فرآیند تحلیل
1. Nazar m et al
2. Based-Scenario
3. Sahoo,N et al
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سلسلهمراتبی که یکی از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره است ،مشخص شدهاند [.]30
شهیدعلی و همکاران ( ،) 2019به مکان یابی نیروگاه خورشیدی و بادی با استفاده از فرآیند
تحلیل سلسلهمراتبی و سیستم اطالعات جغرافیایی و با درنظرگر فتن معیارهای اقتصادی ـ
اجتماعی و فیزیولوژیکی در تایلند پراختند [ .]3دیاز و همکاران ( ،)2018در پژوهش خود به
مکانیابی نیروگاههای بادی در مناطقی از اسپانیا با استفاده از  GISو رویکرد سناریومحور
پرداختند [.]10
مقالههای بررسی شده در این پژوهش در قسمت نخست در حوزه طراحی شبکه توزیع برق
است .در این پژوهشها به مسئله مکانیابی نیروگاههای خورشیدی و تولید پراکنده بهعنوان
منابع تولید انرژی الکتریکی پرداخته نشده است .بیشتر پژوهشها روشهای حل ابتکاری  1و یا
فراابتکاری  2را در نظر گرفتهاند و در استفاده از روش حل دقیق شکاف زیادی در مبانی نظری
وجود دارد .توابع هدف درنظرگرفتهشده در بیشتر پژوهشها در زمینه کاهش هزینه است و جای
خالی توابع هدفی که به بررسی همزمان توابع هدف اقتصادی و زیستمحیطی همانند
حداکثرکردن سود و حداقل کردن میزان انتشار گازهای آالینده بپردازد ،در مبانی نظری احساس
میشود.
در بخش دوم مرور مبانی نظری ،پژوهشهایی که به مکانیابی نیروگاههای تجدیدپذیر
پرداختهاند ،بررسی شدهاند .در بیشتر این پژوهشها از  GISبهعنوان ابزاری برای یافتن مناطق
بالقوه استفاده شده است؛ اما درنظرگرفتن معیارهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و
جغرافیایی با یکدیگر در مبانی نظری خالی است؛ همچنین در بیشتر پژوهشها از روش تحلیل
سلسلهمراتبی استفاده شده که با توجه با مرتبطبودن معیارهای جغرافیایی و طبیعی با یکدیگر ،در
این پژوهش از روش فرآیند تحلیل شبکه ای استفاده شده است در این پژوهش مدلی برای
طراحی زنجیره تأمین شبکه توزیع برق ارائه شده است .با توجه به مبانی نظری ،نوآوریهای
پژوهش حاضر عبارتاند از .1 :طراحی زنجیره تأمین شبکه توزیع برق با درنظرگرفتن همزمان دو
هدف بیشینهسازی سود و کمینهسازی میزان انتشار گاز CO2؛  .2مکانیابی نیروگاههای
خورشیدی ،بادی و کوچکمقیاس با استفاده از نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیایی.
 .3روششناسي پژوهش
مفروضات مدل

ـ شبکه زنجیره تأمین مــوردنظر شــامل چهــار ســطح نیروگاههــا ،تولیدکننــدهها ،تأمینکننــدهها و
مصرفکنندگان است.
1. Heuristic
2. Meta-Heuristic
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ـ سه نوع نیروگاه بادی و خورشیدی و کوچکمقیاس گازی بهعنوان مراکز تولید برق در نظر
گرفته شدهاند.
ـ هر یک از نیروگاهها دارای حداقل و حداکثر مقدار مجاز برای تولید هستند.
ـ تعداد و ظرفیت شرکتهای تولیدی طبق سیاستها و بودجه دردسترس معلوم است.
ـ میزان تقاضا و تمامی هزینههای موجود در شبکه مشخص است.
شمای کلی از زنجیره تأمین موردمطالعه در شکل  ،1آورده شده است.

شکل  .1ساختار کلی شبکه زنجیره تأمین مدل

مکانيابي و طراحي مدل شبکه توزيع برق ( ...شهبازی و همکاران)

مجموعهها:
𝑔  :شرکتهای تولیدکننده برق
𝑖:
𝑗:
𝑙:
𝑠:
𝑘:
𝑚:
: 𝑚′
"𝑚:

مکان نیروگاههای خورشیدی
مکان نیروگاههای بادی
مکان نیروگاههای مقیاس کوچک گازی
تأمینکنندگان
مصرفکنندگان
ظرفیت نیروگاه خورشیدی
ظرفیت نیروگاه بادی
ظرفیت نیروگاه کوچکمقیاس گازی

پارامترها:
𝑖 𝑟𝑝 :
𝑗 𝑟𝑝 :
𝑙 𝑟𝑝 :
𝑠→𝑔𝑡𝑠𝑜𝑐𝑟𝑇 :
𝑘→𝑠𝑡𝑠𝑜𝑐𝑟𝑇 :
𝑘 𝑟𝑝 :
𝑚𝑖𝑝𝑎𝑐 :
: 𝑐𝑎𝑝𝑗𝑚′
"𝑚𝑙𝑝𝑎𝑐 :
𝑘𝑑 :
𝑔𝑐 :
𝑔: 𝑐′
𝑔"𝑐 :
𝑟𝑐 :
𝐸:
𝑖
𝑛𝑖𝑚𝛼 :
𝑗

𝑛𝑖𝑚𝛼 :
𝑙
𝑛𝑖𝑚𝛼 :
𝑖
𝑥𝑎𝑚𝛼 :

قیمت فروش برق خورشیدی به تأمینکننده
قیمت فروش برق بادی به تأمینکننده
قیمت فروش برق نیروگاه مقیاس کوچک به تأمینکننده
هزینه انتقال از تولیدکننده به تأمینکننده
هزینه انتقال از تأمینکننده به مشتری
قیمت فروش برق از تأمینکننده به مشتری
ظرفیت نیروگاه iام
ظرفیت نیروگاه jام
ظرفیت نیروگاه lام
تقاضای بازار kام
ظرفیت شرکت gام (برای احداث نیروگاه خورشیدی)
ظرفیت شرکت gام (برای احداث نیروگاه بادی)
ظرفیت شرکت gام (نیروگاه کوچکمقیاس گازی)
درآمد کربن )(g/kwh
ضریب شدت آالیندگی ()g/kwh
حداقل میزان تقاضا که توسط نیروگاه خورشیدی برآورده میشود.
حداقل میزان تقاضا که توسط نیروگاه بادی برآورده میشود.
حداقل میزان تقاضا که توسط نیروگاه کوچکمقیاس گازی برآورده میشود.
حداکثر میزان تقاضا که توسط نیروگاه خورشیدی برآورده میشود.
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𝑗
𝑥𝑎𝑚𝛼  :حداکثر میزان تقاضا که توسط نیروگاه بادی برآورده میشود.
𝑙
𝑥𝑎𝑚𝛼  :حداکثر میزان تقاضا که توسط نیروگاه کوچکمقیاس گازی برآورده میشود.

متغیرها:
𝑚
𝑔 : 𝑥𝑖,برابر یک است اگر نیروگاه خورشیدی توسط تولیدکننده  gدر مکان iام به ظرفیت
mام تأسیس شود؛ در غیر این صورت صفر است.
𝑚′
𝑔 : 𝑥𝑗,برابر یک است اگر نیروگاه بادی توسط تولیدکننده  gدر مکان jام به ظرفیت 'mام
"𝑚
𝑔: 𝑥𝑙,

𝑖𝑔𝑝 :
𝑗

𝑔𝑝 :
𝑙𝑔𝑝 :
𝑖
𝑠→𝑔𝑝 :
𝑗

𝑠→𝑔𝑝 :
𝑙
𝑠→𝑔𝑝 :
𝑘→𝑠𝑝 :

تأسیس شود؛ در غیر این صورت صفر است.
برابر یک است اگر نیروگاه کوچکمقیاس گازی توسط تولیدکننده  gدر مکان lام به
ظرفیت "mام تأسیس شود؛ در غیر این صورت صفر است.
برق تولیدشده توسط تولیدکننده  gبا نیروگاه i
برق تولیدشده توسط تولیدکننده  gبا نیروگاه j
برق تولیدشده توسط تولیدکننده  gبا نیروگاه l
برق تولیدی شرکت  gبا استفاده از نیروگاه  iکه به تأمینکننده  sمیرسد.
برق تولیدی شرکت  gبا استفاده از نیروگاه  jکه به تأمینکننده  sمیرسد.
برق تولیدی شرکت  gبا استفاده از نیروگاه  lکه به تأمینکننده  sمیرسد.
مقدار برقی که از تأمینکننده  sبه مصرفکننده  kمنتقل میشود.

𝑠→𝑔𝑝  :مقدار برقی که شرکت  gبه تأمینکننده  sمیفروشد.
توابع هدف مدل رياضي

)(1
( )2

𝑗
𝑖
)−
𝑠→𝑔𝑝 𝑚𝑎𝑥𝑓1 = (∑𝑠,𝑘 𝑝𝑟 𝑘 . 𝑝𝑠→𝑘 + ∑𝑔,𝑖,𝑠 𝑐𝑟.
𝑠→𝑔𝑝 + ∑𝑔,𝑗,𝑠 𝑐𝑟.
𝑗
𝑖
𝑖
𝑗
𝑙
𝑙
(∑𝑔,𝑠,𝑖 𝑝𝑟 . 𝑝𝑔→𝑠 + ∑𝑔,𝑠,𝑗 𝑝𝑟 . 𝑝𝑔→𝑠 + ∑𝑔,𝑠,𝑙 𝑝𝑟 . 𝑝𝑔→𝑠 +
) 𝑘→𝑠𝑝 ∑𝑔,𝑠 𝑇𝑟𝑐𝑜𝑠𝑡𝑔→𝑠 . 𝑝𝑔→𝑠 + ∑𝑠,𝑘 𝑇𝑟𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠→𝑘 .

𝑙𝑔𝑝 𝑚𝑖𝑛𝑓2 = ∑𝑔,𝑙 𝐸.

تابع هدف  ،1سود تأمین کننده را محاسبه میکند که عبارت است از :درآمد منهای هزینه .با
توجه به این تابع هدف که حداکثرکردن سود است و همچنین برا پاسخگویی به کمبود بار شبکه
توزیع برق و تأمین نیازمندیهای شبکه در کنار دو نیروگاه تجدیدپذیر دیگر ،نیروگاه
کوچکمقیاس گازی که هزینه ای بسیار کمتر از دو نیروگاه دیگر دارد نیز در نظر گرفته شده
است.
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عبارتهای اول تا سوم درآمد ناشی از فروش برق خورشیدی ،بادی و کوچکمقیاس گازی به
تقاضاکننده را نشان میدهد .عبارتهای چهارم تا ششم هزینهای که تأمینکننده برای خرید
انرژی برق تولیدشده از نیروگاه خورشیدی ،بادی و کوچکمقیاس گازی میپردازد را نشان
میدهد .عبارتهای هفتم و هشتم هزینههای انتقال شامل هزینه انتقال برق از شرکتهای
تولیدی به تأمینکننده و هزینهی انتقال از تأمینکننده به مصرفکننده را نشان میدهند.
تابع هدف دوم حداقلکردن انتشار آالینده است .افزایش انتشار  CO2یک مسئله مهم برای
چرخه طبیعی در اکوسیستم محسوب میشود [ .]19ازآنجاکه برق خورشیدی و بادی انتشار
آالینده ندارند ،در این تابع هدف فقط برق تولیدشده توسط نیروگاه کوچکمقیاس گازی در نظر
گرفته شده است که در این تابع هدف ،پارامتر  Eضریب شدت آالیندگی 1گاز  CO2است [.]32
محدوديتهای مدل:

( )3
( )4
( )5
( )6
( )7
( )8
( )9
()10
()11
()12
()13
()14
()15
()16
()17
()18
()19

𝑖
𝑠→𝑔𝑝 𝑠∑
𝑖 = 𝑝𝑔𝑖 ∀𝑔,
𝑗
𝑗
𝑠→𝑔𝑝 𝑠∑
𝑗 = 𝑝𝑔 ∀𝑔,
𝑙
𝑠→𝑔𝑝 𝑠∑
𝑙 = 𝑝𝑔𝑙 ∀𝑔,
𝑗
𝑖
𝑙
𝑠→𝑔𝑝 𝑖∑𝑔,
𝑠→𝑔𝑝 𝑗+ ∑𝑔,
𝑠→𝑔𝑝 𝑙+ ∑𝑔,
𝑠∀ 𝑘→𝑠𝑝 𝑘∑ =

∑s ps→k ≥ dk ∀k
𝑚
𝑔∑𝑚,𝑖 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑚 . 𝑥𝑖,
𝑔∀ 𝑔𝑐 ≤
𝑚′
𝑔∑𝑚′ ,𝑗 𝑐𝑎𝑝𝑗𝑚′ . 𝑥𝑗,
𝑔∀ 𝑔≤ 𝑐′
"m
"∑m",l capm
j . xl,g ≤ c"g ∀g
𝑚
𝑖∀ 𝑔,𝑚 𝑥𝑖,𝑔 ≤ 1
𝑚′
𝑔∑ 𝑔,𝑚′ 𝑥𝑗,
𝑗∀ ≤ 1
"𝑚
𝑔∑ 𝑔,𝑚" 𝑥𝑙,
𝑙∀ ≤ 1
𝑚
𝑚
𝑔∀ 𝑖𝑔𝑝 ≥ 𝑔∑𝑚 𝑐𝑎𝑝𝑖 . 𝑥𝑖,
𝑚′
𝑔∑𝑚′ 𝑐𝑎𝑝𝑗𝑚′ . 𝑥𝑗,
𝑔∀ 𝑗𝑔𝑝 ≥
"𝑚
𝑔∑𝑚" 𝑐𝑎𝑝𝑙𝑚" . 𝑥𝑙,
𝑔∀ 𝑙𝑔𝑝 ≥
𝑖
𝑖
𝑛𝑖𝑚𝛼 𝑘∑
𝑥𝑎𝑚𝛼 𝑘∑ ≤ 𝑖𝑔𝑝 𝑖. 𝑑𝑘 ≤ ∑𝑔,
𝑘𝑑 .
𝑗
𝑗
𝑛𝑖𝑚𝛼 𝑘∑
𝑥𝑎𝑚𝛼 𝑘∑ ≤ 𝑗𝑔𝑝 𝑗. 𝑑𝑘 ≤ ∑𝑔,
𝑘𝑑 .
𝑙
𝑙
𝑥𝑎𝑚𝛼 𝑘∑ ≤ 𝑙𝑔𝑝 𝑙∑𝑘 𝛼𝑚𝑖𝑛 . 𝑑𝑘 ≤ ∑𝑔,
𝑘𝑑 .

∑

1. Emission intensity
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معادله  ،3نشان میدهد که مقدار برق تولیدشده در یک نیروگاه خورشیدی بهوسیله شرکت
برابر با برق منتقلشده از نیروگاه به همه شرکتهای تأمینکننده است .معادلههای  4و  ،5نیز
همین محدودیت را بهترتیب برای نیروگاه بادی و کوچکمقیاس گازی نشان میدهند.
محدودیت  ،6نشان میدهد که مقدار کل برق خریداریشده توسط تأمینکننده توان برابر با
مقدار کل برق خریداریشده از شرکتها است که بهوسیله نیروگاههای خورشیدی و بادی و
کوچکمقیاس گازی دردسترس شرکتها تولید شده است .محدودیت  ،7تضمین میکند که
تقاضای برق برآورده شود .محدودیت  ،8نشان میدهد که اگر در مکان iام نیروگاه  mتوسط
شرکت  gاحداث شود .مجموع ظرفیت نیروگاهها حداکثر برابر ظرفیت شرکتهایی است که
نیروگاه خورشیدی احداث میکنند .محدودیتهای  9و  ،10نیز همین محدودیت را بهترتیب برای
نیروگاه بادی و کوچکمقیاس گازی نشان میدهد.
محدودیت  ،11نشان میدهد که در هر مکان  iحداکثر یک نیروگاه خورشیدی میتواند
احداث شود .محدودیتهای  12و  ،13نیز همین محدودیت را بهترتیب برای نیروگاه بادی و
کوچکمقیاس گازی نشان میدهد .نامعادالت  15 ،14و  ،16محدودیتهای ظرفیت نیروگاهها
هستند که هر نیروگاه در صورت احداث ،ظرفیت مشخصی خواهد داشت .نامعادالت ،18 ،17
 ،19نیز حداکثر و حداقل میزان برقی که از هر نوع نیروگاه تأمین میشود را نشان میدهند.
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

روش محدودیت اپسیلون  1یکی از رویکردهای شناختهشده برای مواجهه با مسائل چندهدفه
است .در این روش یکی از توابع هدف بهعنوان تابع هدف اصلی انتخاب میشود و سایر توابع
هدف به شکل محدودیت در مسئله ظاهر خواهد شد [ .]11در مدل مفروض نیروگاههای تولید
برق جز نقاط بالقوه هستند و باید مکان یابی شوند با استفاده از ابزار  GISو فرآیند تحلیل
شبکه ای مکانهای مناسب برای احداث نیروگاه بهدست میآید.
مدل  :GISشناخت مکانهای مناسب برای بهرهبرداری از نیروگاههای انرژی پاک و تولید
پراکنده مسئلهای است که نیاز به درنظرگرفتن عوامل بسیاری داشته و نیاز به تجزیهوتحلیل دارد،
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی  2و سیستمهای تصمیمگیری چندمعیاره با یک رویکرد
تلفیقی میتواند نقش مهمی در فرآیند مکانیابی داشته باشد GIS .یک بانک اطالعات نوین
است که وجه تمایز آن با یک بانک اطالعاتی معمولی ،فراگیربودن و هوشمندی نسبی آن است.
فراگیر است؛ زیرا اطالعات گرافیکی (مکانی) و اطالعات غیرگرافیکی (توصیفی ـ مقداری)
1. ε − constraint
2. GIS
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مربوط به زمینههای گوناگون یک جا جمع شده است و هوشمند است؛ از آن رو که قادر به
انتخاب ،تلفیق و تحلیل دادهها است [ GIS .]18دارای قابلیتها و مزایای فراوانی برای
مکانیابی نسبت به سایر روشها است که مهمترین آنها عبارتاند از:
 .1قابلیت نمایش و انتخاب عوارض GIS :امکانات و ابزار نمایشی و ترسیمی مناسب و کارا برای
نمایش عوارض مختلف در اختیار کاربر قرار میدهد؛
 .2قابلیت ایجاد منطقه حائل GIS :به کاربر امکان میدهد تا برای عوارض موردنظر ،منطقه
حائل یا حریم ایجاد کند و از آن در تحلیلهای مختلف استفاده کند؛
 .3قابلیت مدلسازی و تجزیهوتحلیل :یکی از قابلیتهای مهم  ،GISقابلیت مدلسازی و
تجزیهوتحلیل است ،به این ترتیب یک سری از مدلها و توابع به سیستم معرفی میشوند و
سیستم بعد از تجزیهوتحلیل مدلها میتواند اثر انجام یک کار را مشخص کرده و یا
تصمیمگیری کند که آن کار یا عملیات به چه نحو انجام شود تا حالت بهینه را در بر داشته باشد؛
 .4تجزیهوتحلیل و همپوشانی نقشهها :با استفاده از  GISمیتوان چندین الیه اطالعاتی را روی
یکدیگر منطبق کرده و با اعمال اپراتورهای منطقی و ریاضی مکانهای بهینه را بهدست آورد.
هدف استفاده از  GISدر این مطالعه غربالگری اولیه و کمک به شناسایی مکانهای مناسب
برای احداث نیروگاهها بر اساس معیارهای مختلف زیستمحیطی ،جغرافیایی ،اقتصادی و
اجتماعی است که در مدلسازی شبکه زنجیره تأمین به کار گرفته خواهد شد.
با توجه به پژوهشهای انجامشده ،معیارهای تأثیرگذار برای انتخاب مکانهای مناسب
بهمنظور احداث نیروگاههای خورشیدی ،بادی و کوچکمقیاس گازی استخراج میشود و سپس بر
اساس معیارهای ذکر شده الزم است در ابتدا الیه جغرافیایی هر یک از معیارها در محیط GIS
تهیه شود .در مرحله بعد برای ترکیب این الیهها میتوان از روشهای همپوشانی بولین  1یا روش
وزندهی 2استفاده کرد که دو دسته عملیات همپوشانی هستند که در  GISبیشتر مورداستفاده
قرار میگیرد .روش وزندهی بهدلیل استفاده از قوانین ترکیبی جبرانی انعطافپذیری بیشتری در
تعیین مکانها دارد .در این پ ژوهش از این روش برای ترکیب الیهها روی یک نقشه پایه و تهیه
نقشه نهایی شایستگی مناطق مختلف استفاده شده است [.]27
مطالعهی موردی .بهمنظور اعتبارسنجی و صحت مدل ارائهشده در بخش قبل ،شبکه توزیع
برق استان زنجان در نظر گرفته شده است .استان زنجان با وسعتی بالغ بر  22161کیلومترمربع و
با جمعیتی بالغ بر  1,015,734نفر ،بر اساس تقسیمات شهری شامل  8منطقه است .این استان

1. Boolean overlay
2. Weighted overlay
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در مختصات جغرافیایی  30درجه و  36دقیقه شمالی و  20درجه و  48دقیقه شرقی قرار گرفته
است.
در این پژوهش به مکانیابی مناطق مناسب استان زنجان برای احداث نیروگاههای بادی و
خورشیدی و کوچکمقیاس گازی بر مبنای مهمترین معیارهای اقتصادی ،اج تماعی ،فنی و
اقلیمی ـ جغرافیایی با استفاده از  GISو فرآیند تحلیل شبکهای  1پرداخته شده است .برای مطالعه
منطقه ،آمار و اطالعاتپایه ای زیر بهکار رفت:
 .1نقشهی توپوگرافی رقومیشده به مقیاس  1:250000از استان زنجان بهعنوان منطقه
موردمطالعه؛
 .2آمار ماهانه و ساالنه پارامترهای اقلیمی از ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی منطقه و
ایستگاههای مجاور به تعداد  7ایستگاه در دوره آماری 20ساله؛
 .3دادههای موردنیاز در این پژوهش از سالنامههای سازمان هواشناسی برای مدت  20سال وارد
محیط اکسل شد و با استفاده از نرم افزار  GISموردبررسی و تحلیل قرار گرفت.
معیارهای مؤثر در جايابي بهینه نیروگاههای بادی .مهمترین معیارهای تعیین پهنههای
مناسب برای استقرار نیروگاههای بادی عبارتاند از :ارتفاع ،شیب و سرعت باد که حداکثر و
حداقل این معیارها بر اساس استاندارد در جدول  ،2آورده شده است [ .]24 ،10 ،3عوامل مهم
دیگری که در ظرفیتسنجی احداث نیروگاه بادی و خورشیدی تأثیر دارند به قرار زیر است:
فاصله از مناطق مسکونی؛ فاصله از مسیرهای حملونقل؛ فاصله از فرودگاهها؛ کاربری اراضی؛
فاصله از مناطق حفاظتشده؛ فاصله از رودخانه و مسیل؛ فاصله از گسلها و معادن؛ فاصله از
آببندها و سدها؛ فاصله از خطوط انتقال نیرو و پستهای برق که این عوامل بهعنوان الیه
محدودیت در نظر گرفته میشود که در جدولهای  1و  ،2حداقل و حداکثر این معیارها بر اساس
استاندارد آورده شده است [.]26 ،21 ،10 ،9
جدول  .1حداقل و حداکثر فاصله از معیارهای موردبررسی
معیار موردمطالعه

حداقل فاصله ()m

حداکثر فاصله ()m

شهرها
راههای محلی
بزرگراهها
راهآهن
فرودگاهها
رودخانهها و آبراهه

2000
500
2000
250
2500
500

10000
10000
1. ANP
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معیار موردمطالعه

حداقل فاصله ()m

حداکثر فاصله ()m

مناطق حفاظتشده
گسلها
سدها
معادن فعال
خطوط انتقال نیرو

2000
1000
1000
500
250

10000

جدول  .2حداقل سرعت باد و حداکثر ارتفاع و شیب مجاز
حداقل سرعت باد مطابق با استاندارد

6 m/s

حداکثر شیب مجاز
حداکثر ارتفاع مجاز

10%
متر 2000

IEC

پس از تهیه تمام الیههای اطالعاتی و تعیین عوامل مؤثر در مکانیابی احداث نیروگاه بادی
و نقش آنها در مکانیابی و با انجام مدلسازی و تجزیهوتحلیل دادههای فضایی به کمک GIS
به تهیه نقشه عوامل مؤثر در مکان یابی مزارع بادی بر اساس فرآیند تحلیل شبکهای ANP
پرداخته شد .برای وزندهی به معیارهای مکانیابی پرسشنامهای تهیه شد که این پرسشنامه بر
اساس جدول مقیاسهای ،9-1ساعتی 1صاحبنظر این عرصه است که باید به هر سؤال امتیازی
بین اعداد  1تا  9داده شود .پرسشنامه توسط متخصص و کارشناس حوزه انرژیهای نو و
تجدیدپذیر پاسخ داده شد و وزن مقایسات زوجی مرحله قبل با استفاده از نرم افزار super
 decisionبهدست آمد که به شرح جدول  3است .در گام بعد وزنهای بهدستآمده از دو مدل
یادشده در محیط  GISدر هریک از الیهها ضرب شد و همراه با آن تلفیق الیهها با استفاده از
رویهماندازی موزون صورت گرفت [ .]18از قابلیتهای سیستم اطالعات جغرافیایی برای تلفیق
و همپوشانی الیهها استفاده شد؛ درنهایت نقشه مکانهای مناسب برای احداث نیروگاه بادی که
در شکل  ،2قابلمشاهده است ،بهدست میآید .ضریب ناسازگاری  2مقایسات زوجی معادل 0/01
محاسبه شده است.

1. Satty
2.
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شکل  .2نقشه نهایی مناطق مناسب برای احداث نیروگاه بادی بر اساس معیارهای موردنظر
جدول  .3وزن مقایسات زوجی معیارهای مکانیابی توربین بادی
ارتفاع از سطح دریا
درصد شیب منطقه
سرعت باد

ارتفاع از سطح دريا

درصد شیب منطقه

سرعت باد

وزن نهايي

0
0/17
0/83

0/33
0
0/67

0/2
0/8
0

0/38
0/11
0/51

معیارهای مؤثر در جايعابي بهینعه نیروگاههعای خورشعیدی :مهمتــرین معیارهــای تعیــین
پهنههای مناسب برای استقرار نیروگاههای بادی عبارتاند از :دما ،شدت تابش ،ســاعات آفتــابی و
ابرناکی [ .]29 ،28 ،23وزن مقایسات زوجی معیارهای مکانیابی نیروگاه خورشیدی با اســتفاده از
روش  ANPو مشابه روش بهکاربردهشده برای نیروگاه بادی بهدســت میآیــد کــه در جــدول ،4
آورده شده است .ضریب ناسازگاری مقایسات زوجی معادل  0/07محاسبه شده است.
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جدول  .4وزن مقایسات زوجی معیارهای مکانیابی نیروگاه خورشیدی
ابرناکی
دما
ساعات آفتابی
شدت تابش

ابرناکي

دما

ساعات آفتابي

شدت تابش

وزن نهايي

0
0/59
0/16
0/25

0/58
0
0/14
0/33

0/25
0/59
0
0/16

0/52
0/36
0/12
0

0/2
0/56
0/13
0/11

نتیجه حاصلشده نقشه مناطق دارای ظرفیت استان است که در آن ،مناطق به پهنههایی با
ظرفیتهای متفاوت برای بهرهبرداری از انرژی خورشید و احداث نیروگاههای خورشیدی تفکیک
شدهاند .نقشهی مربوطه در شکل ،3آورده شده است.

شکل  .3نقشهی نهایی مناطق مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی بر اساس معیارهای موردنظر
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عوامل مؤثر در جايابي بهینه نیروگاههای کوچکمقیاس گازی :در مکانیابی نیروگاههای
کوچکمقیاس گازی ،معیار مهمی که باید در نظر گرفته شود ،نزدیکی به خطوط انتقال گاز است.
سایر عوامل از جمله معیارهای زمینشناسی و ژئوتکنیکی ،لرزهخیزی و محیطزیست و غیره
که بر مکانیابی مؤثر است ،بهعنوان الیه محدودیت در نظر گرفته میشود [ .]25ازاینرو نقشه
خروجی نقاط بالقوه برای احداث نیروگاههای کوچکمقیاس گازی در شکل  ،4آورده شده است.

نیروگاه مقیاس کوچک
گا زی

شکل  .4نقشهی نهایی مناطق مناسب برای احداث نیروگاه کوچکمقیاس گازی بر اساس معیارهای موردنظر

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

دادههای عددی .در این بخش به تعیین ورودیهای مسئله طراحی زنجیره تأمین شبکه توزیع
برق با درنظرگرفتن نیروگاههای خورشیدی و بادی و کوچکمقیاس گازی پرداخته شده است .در
ابتدا با توجه به اینکه مدل ارائهشده در فصل قبل ،مدلی با سه نوع نیروگاه تأمینکننده انرژی
است ،باید تعداد نیروگاهها و نوع آنها را مشخص کرد .سه نوع نیروگاه تولید انرژی برق با
ظرفیت مشخص در این مدل در نظر گرفته شده است که  7نیروگاه خورشیدی و  10نیروگاه
بادی و  5نیروگاه کوچکمقیاس گازی بهعنوان نقاط بالقوه با استفاده از مکانیابی با استفاده از
 GISو تکنیک  ANPبهدست آمده است .در تعریف شرکتهای تولیدکننده انرژی با توجه به آمار
جمعآوریشده در استان 10 ،شرکت در نظر گرفته شده است که دارای امکانات و تجهیزات
احداث نیروگاه هستند و انرژی برق خورشیدی و بادی و کوچکمقیاس گازی را تولید میکنند.
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در تعریف نقاط تأمین نیز  4نقطه وجود دارد که برق تولیدشده توسط شرکتهای تولیدی را با
قیمت مشخصشده خریداری کرده و به مصرفکننده منتقل میکنند .درنهایت تعداد نقاط
مصرفکننده به  6دسته تقسیم شده است که عبارتاند از :مصرفکننده بخش خانگی؛
کشاورزی؛ عمومی؛ صنعتی؛ تجاری؛ روشنایی و معابر .آمار میزان مصرفکنندههای هر بخش از
شرکت نیروی برق استان زنجان جمعآوریشده است.
میزان تقاضای هر یک از مصرفکنندهها نیز یکی از پارامترهای مسئله است که میزان درصــد
افزایش مصرف ساالنه برق در هر گروه مصرفکننده با توجه بــه آمــار و اطالعــات شــرکت بــرق
جمعآوری و برای دوره پنجساله محاسبه شده است و فرض شده کــه ایــن میــزان رشــد مصــرف
انرژی در شبکههای توزیع و انتقال برآورده شود .مقادیر پارامترهای مدل ریاضی در جدولهــای 5
تا  ،11آورده شده است.
جدول  .5میزان تقاضای هر مصرفکننده
مصرفکننده

تقاضا (کیلوواتساعت)

مصارف خانگی
مصارف عمومی
مصارف تولید (آب و کشاورزی)
مصارف صنعتی
تجاری
روشنایی معابر

20679204
865878
31579080
90322960
1986426
611208

جدول  .6تعرفه خرید برق تولیدی از نیروگاههای خورشیدی ،بادی و کوچکمقیاس گازی
نوع نیروگاه

نرخ پايه خريد تضمیني برق (ريال بر کیلوواتساعت)

خورشیدی
بادی
کوچکمقیاس گازی

7488
6200
1200

جدول  .7تعرفه فروش برق
مصرفکننده

قیمت پايه هر کیلوواتساعت (ريال)

مصارف خانگی
مصارف عمومی
مصارف تولید (آب و کشاورزی)
مصارف صنعتی
تجاری
روشنایی معابر

1224
21374
19593
32060
44529
53435
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جدول  .8هزینههای انتقال
هزينه

هر کیلوواتساعت (ريال)

هزینه انتقال برق از تولیدکننده به تأمینکننده
هزینه انتقال برق از تأمینکننده به مصرفکننده

748
620

یکی دیگر از پارامترهای مدل ،ظرفیت نیروگاه است که در این مدل سه سطح ظرفیت برای
نیروگاه بادی و خورشیدی و دو سطح ظرفیت برای نیروگاه کوچکمقیاس گازی در نظر گرفته
شده است .یادآوری این نکته الزم است که مساحت موردنیاز برای احداث یک نیروگاه
یکمگاواتی  1/5هکتار است.
جدول  .9ظرفیت نیروگاهها
پارامتر

کیلووات

)cap(i

1000,2000.5000
1000,2000,5000
1000,2000

)cap(j
)cap(l

پارامترهای دیگر مسئله نرخ کربن 1و ضریب شدت آالیندگی دیاکســید کــربن اســت کــه در
جدول  ،10مشاهده میشود [.]14 ،17
جدول  .10پارامترهای مدل
پارامتر

مقدار

نرخ کربن
ضریب شدت آالیندگی

)368(g /kwh
)623 (g /kwh

شرکتهای تأمینکننده نیز هر کدام ظرفیت مشخصــی بــرای احــداث نیروگــاه دارنــد کــه در
جدول  ،11نشان داده شده است.
جدول  .11ظرفیت شرکتهای تولیدکننده
شرکت دارای پروانه
احداث نیروگاه

ظرفیت شرکت بر حسب مگاوات-
ساعت در سال

نوع نیروگاه

1
2
3
4

4380
219000
131400
219000

خورشیدی
خورشیدی
خورشیدی
خورشیدی
1. Carbon credit
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8760
26280
43800
109500
43800
109500

5
6
7
8
9
10

خورشیدی
خورشیدی
بادی
بادی
کوچکمقیاس گازی
کوچکمقیاس گازی

پس از مکانیابی نیروگاهها و بهدستآوردن نقاط نامزد برای احداث و همچنین با بهرهگیری
از آمار ارائهشده توسط «سازمان انرژیهای نو و تجدیدپذیر»« ،وزارت نیرو» و «شرکت برق
منطقهای زنجان» و دادههای جمعآوریشده از این سازمانها ،پارامترهای بهکاررفته در مدل
بهدست آورده شده و سپس مدل ریاضی دوهدفه ارائهشده در بخش  3با روش محدودیت
اپسیلون و با استفاده از نرم افزار گمز حل شده است .ابتدا مدل بهصورت تکهدفه با تابع هدف
انتشار آالینده حل میشود .بهترین و بدترین مقادیر بهترتیب  1/8 e+10و 2/72 e+10است.
مقادیر متغیرهای تصمیم با استفاده از نرمافزار گمز محاسبه شده و در جدول  ،12آورده شده
است .با درنظرگرفتن  10مقدار برای اپسیلون و حل مدل به ازای این مقادیر نتایج جدول ،13
حاصل میشود .نتایج حاصل از روش محدودیت اپسیلون به شکل نمودار پارتو در شکل  ،5نشان
دادهشده است ،همانطور که در این شکل مشاهده میشود با افزایش تابع هدف اول (سود) ،تابع
هدف دوم (انتشار آالینده) نیز افزایش مییابد.
جدول  .12مقادیر متغیرهای تصمیم
مقادير متغیر

متغیرتصمیم
𝑚
𝑔𝑥𝑖,
𝑚′
𝑔𝑥𝑗,
"𝑚
𝑔𝑥𝑙,

𝑖𝑔𝑝
𝑗

𝑔𝑝
𝑙𝑔𝑝
𝑖
𝑠→𝑔𝑝
𝑗

𝑠→𝑔𝑝
𝑙
𝑠→𝑔𝑝

𝑘→𝑠𝑝

1

3
3
𝑥8,6
,𝑥7,6
=1
3
𝑥10,10
=1
1
1
1
1
1
𝑥1,10
, 𝑥2,10
, 𝑥3,10
, 𝑥4,10
, 𝑥5,10
=
7
𝑝6 = 5/84179E+ 7
10
𝑝10
= 2/92089E+7
1
𝑝10= 2/92089E+7
1
𝑝6→7
= 5/84179E+7
1
𝑝10→10 = 5/84179E+7
1
𝑝10→1
= 2/92089E+7

𝑝1→1 = 2/06792E+7 , 𝑝1→2 =865878 , 𝑝1→3 =3/1579 E+7 ,
, 𝑝1→4= 9/032296E+7 , 𝑝1→5 =1986426 , 𝑝1→6 =611208
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جدول  .13نتایج مدل دوهدفه شبکه زنجیره تأمین برق
تابع هدف انتشار آالينده

تابع هدف سود کل

1/8197e 10

2/7971e+ 12

1/9208e+10
2/0219e+ 10
2/1230e+10
2/2241e+ 10
2/3252e+ 10
2/4263e+10
2/5274e+10
2/6285e+ 10
2/7296e+ 10

2/80679e+12
2/8164e+12
2/8260e+12
2/8356e+12
2/8452e+12
2/8548e+12
2/8644e+12
2/8740e+12
2/8836e+12

ε
18197210000
19208160000
20219110000
21230060000
22241010000
23251960000
2426290000
25273860000
26284810000
27295760000

شکل  .5نمودار پارتو

با فرض اینکه نقطه متناظر با  ԑ =23251960000نقطه مــرجح بــرای تصــمیمگیــران اســت،
نتایج بررسی میشوند .در این نقطه مقدار کل سود برابر  2/8452e +1012میلیــون ریــال و مقــدار
کل انتشار آالینده  2/3252e+1010گرم است .طبق نتایج نهایی شهرستانهای خدابنده ،ایجرود و
ماهنشان برای احــداث نیروگــاه بــادی ،خدابنــده و ایجــرود بــرای احــداث نیروگــاه خورشــیدی و
بخشهایی از شهرستان زنجان برای احداث نیروگاه کوچکمقیاس گازی مناســب هســتند کــه 7
نقطه بالقوه برای نیروگاه خورشیدی و  10نقطه برای نیروگاه بادی و  5نقطه بالقوه بــرای احــداث
نیروگاه کوچکمقیاس گازی بهدست آمد که با حل مدل دوهدفــه دو نیروگــاه بــادی ،دو نیروگــاه
خورشیدی و دو نیروگاه کوچکمقیاس گازی باید از میان نقاط بالقوه احــداث شــوند .در شــکل ،6
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مشخص شده است که در هر مکان چه نوع نیروگاه و با چه ظرفیتی باید احداث شود تا دو هــدف
حداکثرکردن سود وحداکثر انتشار آالینده تحقق یابــد کــه ایــن نقــاط ،نتــایج نهــایی مکــانیــابی
نیروگاههای خورشیدی ،بادی و کوچکمقیاس گازی با  GISو حل مدل دوهدفـه زنجیــره تــأمین
شبکه توزیع برق بوده و خروجی نهایی مدل  GISاست (مقادیر سطوح ظرفیت مشــخصشــده در
شکل  6در جدول  ،9ارائه شده است).

شکل  .6نوع و ظرفیت نیروگاههای قابلاحداث در مکانهای بالقوه

تحلیل حساسیت مدل .در این بخش تغییرات مدل با افزایش مقدار سه پارامتر قیمت فروش،
تقاضا و هزینههای انتقال تحلیل شده است که نتایج این بررسی در شکلهای  8 ،7و  ،9مشاهده
میشود .برای بررسی اثر پارامترهای هزینه ای و قیمت خرید بر سود کل ،پارامترهای مربوط به
هر دسته از هزینهها و قیمتها با کاهش  10درصدی و افزایش  10،20و  30درصدی محاسبه
شده و مدل بهازای هر یک حل شد .با توجه به شکلهای  7و  ،8افزایش در پارامترهای هر
دسته از قیمتها و هزینههای انتقال موجب کاهش در سود کل میشود که امری طبیعی بوده و
نشان دهنده عملکرد درست مدل است .با توجه به نتایج تحلیل حساسیت و نمودار شکل ،9
افزایش تقاضا باعث افزایش سود میشود .نتایج تحلیل حساسیت در جدولهای  14تا  18آورده
شده است.
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جدول  .14نتایج تحلیل حساسیت تغییرات قیمت برق تولیدشده توسط نیروگاه خورشیدی
درصد تغییرات قیمت برق خورشیدی

سود کل (ريال)

%-10
%-20
%-30
%-40
10%
20%
30%
40%

2930000000000
2952300000000
2996100000000
3039000000000
2871900000000
2818000000000
2780000000000
2752400000000

جدول  .15نتایج تحلیل حساسیت قیمت برق تولیدشده توسط نیروگاه بادی
درصد تغییرات قیمت برق بادی

سود کل (ريال)

%-10
%-20
%-30
%-40
10%
20%
30%
40%

2940900000000
2895900000000
2939600000000
2983400000000
2847400000000
2748200000000
2710000000000
2677100000000

جدول  .16نتایج تحلیل حساسیت قیمت برق تولیدشده توسط نیروگاه کوچکمقیاس گازی
درصد تغییرات قیمت برق
کوچکمقیاس گازی

سود کل (ريال)

%-10
%-20
%-30
%-40
10%
20%
30%
40%

2888900000000
2894100000000
2899400000000
2904600000000
2878300000000
2873100000000
2867800000000
2822600000000
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جدول  .17نتایج تحلیل حساسیت تغییرات قیمت فروش برق
درصد تغییرات قیمت فروش برق

سود کل (ريال)

10%
20%
30%

3255300000000
3640500000000
4008500000000

جدول  .18نتایج تحلیل حساسیت تغییرات تقاضا
درصد تغییرات تقاضا

سود کل (ريال)

10%
20%
30%

3167100000000
3429500000000
3691900000000

شکل  .7تأثیر تغییر در پارامترهای قیمت خرید برق بر سود کل
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شکل  .8نمودار میزان تغییرات سود بهازای تغییرات در قیمت فروش برق

شکل  .9نمودار میزان تغییرات سود بهازای تغییرات در تقاضا

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش به مکانیابی مناطق بالقوه برای احداث نیروگاههای خورشیدی و تولید پراکنده در
استان زنجان پرداخته شده است .بهمنظور مکانیابی نیروگاهها در استان زنجان از آمار ماهانه و
ساالنه پارامترهای اقلیمی از ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی منطقه و ایستگاههای مجاور
به تعداد  7ایستگاه در دوره آماری 20ساله استفاده شده است؛ همچنین مدل دوهدفه اقتصادی ـ
زیستمحیطی زنجیره تأمین شبکه توزیع برق با درنظرگرفتن نقاط مکانیابیشده بهعنوان نقاط

مکانيابي و طراحي مدل شبکه توزيع برق ( ...شهبازی و همکاران)

167

تولیدکننده توان و با هدف حداکثرکردن سود تأمینکننده و حداقل کردن انتشار آالینده حل شده
است .طبق نتایج ،مناطقی از شهرهای خدابنده ،ایجرود و ماهنشان برای احداث نیروگاه بادی و
مناطقی از خدابنده و ایجرود برای احداث نیروگاه خورشیدی و خدابنده ،زنجان و ماهنشان برای
احداث نیروگاه مقیاس کوچک گازی مناسب هستند .که با درنظرگرفتن نقاط بهدستآمده از
مکانیابی بهعنوان محل احداث نیروگاهها در مدل زنجیره تأمین شبکه توزیع برق و حل مدل
دوهدفه مناطقی که از نظر اقتصادی ـ زیستمحیطی برای احداث نیروگاه مناسب است بهدست
آمده است.
ـ برای توسعه این پژوهش در پژوهشهای آتی موارد زیر پیشنهاد میشود .1 :درنظرگرفتن
مالحظات اجتماعی در کنار توابع هدف اقتصادی و زیستمحیطی و ارائه مدل زنجیره تأمین
پایدار؛  .2واردکردن عدم قطعیت در پارامترهایی چون میزان تقاضا و قیمت خرید تضمینی برق
خورشیدی و بادی؛  .3درنظر گرفتن مباحث واردات تجهیزات احداث نیروگاه و یا به عبارتی
مفاهیم مربوط به لجستیک؛  .4بیان مباحث فصلیبودن تقاضا و تغییر تقاضا برای انرژی
الکتریکی در فصول مختلف و مباحث مربوط به انتقال برق مازاد به استانهای دیگر در دورههای
زمانی مختلف؛  .5متغیر درنظرگرفتن ظرفیت مراکز تولیدی و تصمیمگیری در خصوص سطوح
ظرفیت برای هر یک از مراکز تولیدی و توزیعی.
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