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بررس�ي تاثير هم زمان سياست هاي کاهش انتشار گازهاي  گلخانه اي و حضور 
نيروگاه بادي بر سودآوري واحدهاي توليدي و کاهش توليد کربن

واژه هاي كليدي: بازار برق، خرید و فروش  سهمیه انتشار آلودگي، 
قراردادهاي دو جانبه، عدم قطعیت در تولید توان، نیروگاه بادي

1- مقدمه
مساله تغییرات آب و هوایي از جمله گرم شدن کره زمین امروزه 
این  اصلي  عامل  هوا  آلودگي  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  بسیار 
افزایش دما است. گازهاي گلخانه اي سهم به سزایي در آلودگي هوا 
انتشار  کاهش  براي  که  است  مهم  بسیار  لذا  دارند  و محیط زیست 
گازهاي گلخانه اي سیاست ها و روش هاي مختلفي به کار گرفته شود. 
سازمان  کنوانسیون  گرفته  شده،  به کار  طرح هاي  تمامي  میان  در 
ملل در رابطه با  تغییرات آب و هوا، باهدف برقراري ثبات در تولید 
گازهاي گلخانه اي در یک سطح پایدار در سال 1997 پیماني تحت 
صنعتي  کشورهاي  آن  در  که  نمود  منعقد  را  کیوتو  پیمان  عنوان 
متعهد شدند که ظرف ده سال آینده میزان انتشار گازهاي گلخانه اي 
خود را 5% کاهش دهند و به کشورهاي در حال توسعه کمک هاي 
مالي براي افزایش ضریب نفوذ استفاده از انرژي هاي تجدید پذیر نظیر 
انرژي خورشیدي و بادي، اعطا نمایند. امروزه با توسعه این پروتکل 
سیاست هاي مختلفي براي کاهش گازهاي گلخانه اي طراحي و در 

بسیاري از کشورهاي جهان مورد استفاده قرار گرفته است.
از جمله این سیاست ها مي توان به :

1. سازوکار توسعه پاک1
2. پیاده سازي مشترک2

3. تجارت سهمیه انتشار آلودگي3
اشاره نمود]1[.

در]2[تاثیر بالقوه سیاست مبادله سهمیه انتشار کربن  در بازار برق 
سبب  آلودگي  سابقه  بر اساس  سهمیه  تخصیص  است.  شده  بیان 
افزایش قیمت بازار برق و قیمت کربن نسبت به تخصیص سهمیه بر 

چكيده
گلخانهاي گازهاي انتشار منابع مهمترین از یكي برق صنعت
ميباشد.دوراهكاربسیارمهمبرايكاهشگازهايگلخانهاي،
انرژيهاي منابع از استفاده و دولتها اعمالي سیاستهاي
كاهش سیاستهاي تاثیر مقاله این در ميباشد. تجدیدپذیر
ثابت؛)2( انتشار ازجمله:)1(سهمیه گازهايگلخانهاي انتشار
خریدوفروشسهمیهانتشار؛)3(تعهداتقراردادهايدوجانبه،
برسودآوريواحدهايتولیديموردبررسيقرارگرفتهاست.
متمایز زمینه این در پیشین مقاالت از را مقاله این كه آنچه
ميكندحضورنیروگاهباديبههمراهچالشعدمقطعیتتولید
تواندرهریكازسیاستهايمذكورميباشد.حضورنیروگاه
براي اینسیاستهاتوسطچندینسناریويمختلف باديدر
بیانعدمقطعیتتولیدتواندرنظرگرفتهشدهاست.الزمبه
ذكراستكهبرايتولیدسناریوهايمختلفبرايتولیدتواناز
انرژيباد،ازتابعاحتمالویبالكهمطابقتبسیارمناسبتري
نسبتبهسایرتوابعاحتمالبادادههايآماريسرعتباددارد
استفادهشدهاست.برايمدلسازيبازارازمدلكورناتوبراي
تحلیلرفتارواحدهايتولیديازروشبازيراهبردياستفاده
با نهایت در پیشنهادي روش عملكرد و صحت است. شده

استفادهازشبكه30باسهIEEEنمایشدادهشدهاست.
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اساس سابقه تولید مي شود. بنابراین تخصیص سهمیه انتشار آلودگي 
در کاهش میزان انتشار بسیار مهم است. این تخصیص سهمیه به  
اهداف کاهش آلودگي و هزینه مکانیزم هاي مختلف تولیدي وابسته 

است]3[.
در صنعت  توان  تولید  از  ناشي  آلودگي  افزایش  از  براي جلوگیري 
برق سیاست هاي گوناگوني توسط دولت ها اتخاذ مي شود. از جمله 
زمان  مدت  یک  براي  آلودگي  تولید  کردن  محدود  این سیاست ها 
مشخص براي تمامي واحدها مي باشد. هم چنین به تمامي واحدها و 
تولیدکنندگان آلودگي متناسب با تولیدشان سهمیه رایگان انتشار 
و  کنترل  به  منجر  سیاست  این  مي شود.  داده  تخصیص  آلودگي 
از جمله صنعت برق  از صنایع  ناشي  آلودگي  افزایش  از  جلوگیري 

مي شود]4[.
تصمیم گیري هاي  تغییر  به  منجر  مي تواند  آلودگي  سهمیه 
و  تولیدي  فهرست  نتیجه  به عنوان یک  و  برق شود  تولیدکنندگان 
خروجي آن ها را تغییر دهد. از این رو براي سهمیه انتشار محدود 
باید برنامه در مدار قرار گرفتن واحدها براي یک بازه زماني متوسط 
اجرا شود. سهمیه روزانه و یا هفتگي هر واحد را مي توان  به وسیله 
آلودگي  انتشار  نخست  سهمیه  کرد]5[.  مشخص  ساالنه  سهمیه 
عملکرد  روي  برق  بازار  قیمت  تغییرات  همراه  به  فروش(  )خریدیا 
قراردادهاي  و  لحظه اي  بازار  ترکیب  رو  این  از  تاثیرمي گذارد.  بازار 
دو جانبه در حضور سهمیه انتشار آلودگي مورد بررسي قرار گرفته 
است. تولیدکنندگان توان ملزم به پایبندي به قراردادهاي دوجانبه 
بدون نقض انتشار آلودگي بیش تر هستند. این امر تاثیر قابل  توجهي 
روي تصمیمات تولیدکنندگان و فهرست برنامه تولیدآن ها دارد]6[.

رفتار  نمایش  براي  سطحي  دو  بازي  محدود  نمونه  یک  از  در]7[ 
بین  بازي  مرجع  این  در  است.  شده  استفاده  تولیدي  شرکت هاي 

شرکت کنندگان پي در پي و به شکل بازي دو سطحي مي باشد.
شرکت هاي تولیدي توان در سطح باالیي بازي، در بازار انتشار سهمیه 
آلودگي شرکت مي کنند و پس از به دست آوردن راهبردهاي مناسب 
خود در این سطح وارد بازار برق مي شوند و با توجه به راهُبرد  قبلي 

خود در بازار سهمیه آلودگي، راهُبرد جدیدي را اتخاذ مي کنند.
آلودگي  کاهش  سیاست   3 تحت  اقتصادي  بار  پخش  مساله 
سهمیه  سهمیه،  فروش  و  خرید  کربن،  بر  )مالیات  محیط زیست 
و  رفتار  حل  این  است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد  آلودگي(  انتشار 
پاسخ ژنراتور ها را به پیچیدگي هاي موجود در اجراي این سیاست ها 
فسیلي  سوخت هاي  با  حرارتي  نیروگاه هاي  مي کند]8و9[.  فراهم 
داراي سطح تولید آلودگي هاي متفاوتي هستند که سیاست مربوط 
به آلودگي خود را بر اساس تجارت سهمیه یا قیمت کربن در نظر 
و  خرید  سیاست  و  آلودگي  انتشار  محدودیت هاي  تاثیر  مي گیرند. 
فروش سهمیه انتشار در مرجع]10[ مورد بررسي قرار گرفته است.

عالوه برسیاست هاي کنترل و کاهش آلودگي، استفاده از انرژي هاي 
تجدیدپذیر نیز نقش مهمي در بازار برق و عملکرد تولیدکنندگان 
دارد. در بین تمامي انرژي هاي تجدید پذیر نیروگاه بادي تاثیرپذیري 

بیش تري دارد.
انرژي  منبع  نوع  پاک ترین  و  ارزان ترین  حاضر  حال  در  باد  انرژي 
در بین منابع تجدید پذیر است که مي تواند حجم زیادي از انتشار 
تجدید پذیر  انرژي هاي  از  مکانیزم حمایت  کند.  جابه جا  را  آلودگي 
این  باشد.  بخش  این  در  سرمایه گذاري  از  پشتیباني  به  قادر  باید 
موضوع با دادن تعرفه هاي تشویقي، گواهي هاي سبز قابل معامله و 
تخفیف هاي مالیاتي به تولیدکنندگان انرژي هاي تجدید پذیر انجام 
شده است. تولیدکنندگان توان هاي پاک مي توانند برق تولیدي خود 

معامله  قابل  تعدادي گواهي سبز  از شبکه  و  بفروشند  به شبکه  را 
امکان  که  هستند  مالي  دارایي  نوعي  گواهي ها  این  کنند.  دریافت 
تولیدکنندگان  براي  قیمت  بنابراین  دارد.  وجود  نیز  آن ها  معامله 
قیمت  بود.  خواهد  سبز  گواهي  و  فروش  قیمت  با جمع  برابر  برق 
کربن مي تواند جایگزین خوبي براي حمایت از واحدهاي بادي باشد.

تولیدکنندگان حرارتي برق به قیمت برق واکنش مثبت و به قیمت 
کربن واکنش منفي نشان مي دهند. درحالي که تولیدکنندگان توان 
از منابع پاک، واکنش مثبتي به قیمت آلودگي دارند.  بنابراین سهم 
تولیدکنندگان انرژي پاک را مي توان با صدور گواهي سبز و یا حق 

انتشار آلودگي افزایش داد]11[.
انرژي هاي  بخش  در  سرمایه گذاري  توسعه  منظور  به  هند  در 
تجدید پذیر و افزایش این نوع از انرژي ها در تولید، سیاست هاي تعهد 
خرید انرژي تجدید پذیر و اعطاي تعرفه به کار گرفته شده است. با 
توجه به اهداف این طرح درصد خاصي از انرژي هاي تجدید پذیر در 
انرژي هاي تجدید پذیر  استفاده مي شود. گواهي  ایالت ها  از  هر یک 
براي تولیدکنندگان توان پاک صادر مي شود و ایالت هایي که داراي 
بخش تولیدي انرژي تجدید پذیر کافي نیستند مي توانند توان را از 
تولیدکنندگاني که گواهي انرژي هاي تجدید پذیر را دارند، خریداري 

کنند ]12و13[.
اخیر  در سال هاي  انجام  شده  پژوهش هاي  و  تحقیقات  به  توجه  با 
در رابطه با سیاست هاي کاهش انتشار آلودگي واحدهاي تولیدي و 
حضور انرژي هاي تجدید پذیر، حضور نیروگاه بادي در این سیاست ها 
مورد مطالعه بوده است اما عدم قطعیت تولید توان از این انرژي از 
چالش هاي اساسي و قابل  توجهي است که کمتر مورد بررسي قرار 
گرفته است. لذا آنچه که در این مقاله مورد بررسي قرار مي گیرد 
تابع  از  استفاده  با  توان  تولید  و عدم قطعیت  بادي  نیروگاه  حضور 
با داده هاي آماري سرعت  احتمال ویبال که مطابقت بسیار خوبي 
مختلف  سیاست هاي  تاثیر  مقاله  این  در  هم چنین  مي باشد.  دارد، 
کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در صنعت برق و حضور انرژي هاي 
تجدید پذیر بر سودآوري واحدهاي تولیدي توان و قیمت بازار برق 
که کمتر مورد بررسي و تحلیل در زمینه سیاست هاي کاهش انتشار 
آلودگي قرار گرفته است، با مدل سازي کورنات و بازي راهبردي بین 

شرکت کنندگان مورد بررسي قرار مي گیرد.

2- فرمول بندي مساله
در این مقاله سه سناریوي مختلف کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 
در صنعت برق از جمله: )1( سهمیه انتشار ثابت4؛)2( خرید و فروش 
گرفته  نظر  در  دوجانبه6،  قراردادهاي  تعهدات  انتشار5؛)3(  سهمیه 
شده است. بازار برق با مدل کورنات پیاده سازي شده است. تمامي 
واحدها براي رسیدن به سود بیشینه خود به صورت هم زمان در هر 
یک از سیاست ها شرکت مي کنند و پس از رسیدن به نقطه تعادل، 
بر اساس مدل کورنات میزان تولید هر واحد مشخص مي گردد که 
میزان تولید تمامي واحدها، قیمت تعادلي بازار برق را معین مي کند. 
سهمیه انتشار آلودگي در این مقاله بر اساس سابقه تولیدي هر واحد 
بادي به صورت یک توان تولیدي  نیروگاه  تخصیص مي یابد. حضور 
با چند سناریوي تولیدي متفاوت به جاي یکي از واحدهاي حرارتي 
در هر یک از سیاست ها مدل شده است و تاثیر این جایگزیني بر 
سودآوري سایر واحدها و میزان انتشار آلودگي و قیمت توان در بازار 
برق دیده شده است. فرمول بندي بازار تحت این سه سیاست در زیر 

آورده شده است:
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2-1-سهمیهانتشارثابت
در این سیاست دو رویکرد مختلف در نظر گرفته شده است. ابتدا 
سهمیه ثابت و محدودي براي انتشار گازهاي گلخانه اي براي تمامي 
واحدها در نظر گرفته شده است و در مرحله بعدي به تمامي واحدها 
مقدار نامحدود سهمیه انتشار آلودگي داده شده است. براي هر یک 
عدم  از  حاصله  سناریو هاي  با  بادي  نیروگاه  حضور  رویکرد  دو  از 
قطعیت در تولید توان در نظر گرفته شده است. در این سیاست تابع 

سود هر واحد عبارت است از:

 
                  )1(

مقید به:

                                      )2(

                   )3(

                  )4( 

                       )5(

                                   )6( 
قیمت توان  P سود شرکت i در یک ماه بر حسب دالر،  iπ در این مدل
iQ تولید شرکت iبر  در بازار برق بر حسب دالر بر مگاوات ساعت، 
iC هزینه تولید شرکت i بر حسب دالر بر ساعت است.  حسب مگاوات، 
قید )2( میزان قیمت برق را با توجه به تولید تمامي واحدها تعیین 
مي کند و ضرایب تابع قیمت انرژي در بازار برق به ترتیب 45و0/05 
در نظر گرفته  شده اند. )4( میزان کمبود سهمیه انتشار آلودگي یا مازاد 
این سهمیه را که در بازار آلودگي معامله مي شود، نمایش مي دهد. 
 سهمیه نخست تخصیص  یافته به واحد i را بر حسب تن در 
یک ماه نشان مي دهد. قید )6( محدودیت تولید انتشار آلودگي را براي 

هر واحد بر اساس سهمیه ماهانه اش نمایش مي دهد.
2-2-خریدوفروشسهمیهانتشار

تحت این سیاست ابتدا بر اساس سابقه تولید هر یک از واحدهاي 
تولیدي، سهمیه نخست انتشار آلودگي به آن ها تخصیص مي یابد. 
به  رسیدن  براي  مي توانند  سیاست  این  در  تولیدي  واحدهاي 
برق  بازار  قیمت  بر اساس  که  بگیرند  تصمیم  خود  سود  بیشینه ي 
افزایش  را  خود  تولید  آلودگي  بازار  در  پیشنهادي  قیمت هاي  و 
تولید خود را کم کرده  یا  دهند و سهمیه اضافي خریداري کنند 
به فروش  آلودگي  بازار  را در  آلودگي خود  انتشار  و مازاد سهمیه 
باید میزان سهمیه فروخته  شده  بازه مطالعاتي  پایان  برسانند. در 
و خریداري  شده برابر با کل سهمیه تخصیص  یافته اولیه باشد. در 

این سیاست تابع سود هر واحد عبارت است از:

                   )7(
مقید به قیدهاي 5،4،3،2 و

                 )8(
که  قیمت پیشنهادي واحد i در بازار کربن براي فروش سهمیه 
بازار کربن  بر حسب دالر بر تن، قیمت پیشنهادي واحد i در 
iCPS میزان سهمیه قابل   براي خرید سهمیه بر حسب دالر بر تن،

iCPB میزان  فروش واحدi در یک روز در بازار کربن بر حسب تن و 
سهمیه قابل خرید واحد i در یک روز در بازار کربن بر حسب تن 

است.
2-3-تعهداتقراردادهايدوجانبه

توان تولیدشده توسط هر واحد مي تواند به عوامل زیادي از جمله 
قیمت برق، سهمیه انتشار آلودگي و غیره وابسته باشد. در بازار برق 
واحدهاي تولیدي مي توانند قرارداد دو جانبه نیز براي فروش توان 
خود منعقد کنند. این قراردادها مي تواند شامل تمامي توان تولید 
شده یک واحد و یا بخشي از توان تولید شده آن باشد. در این بخش 
حضور تعهدات قرارداد دو جانبه به همراه سیاست خرید و فروش 
سهمیه انتشار که در بخش قبل بیان شده است با یکدیگر ترکیب 
قرارداد  در  را  خود  تولیدي  توان  تمامي  واحدها  از  یکي  مي شوند. 
دو جانبه براي بازه یک ماهه به فروش مي رساند. قیمت برق براي 
فروش در قرارداد دو جانبه همان قیمت در بازار برق در نظر گرفته 

شده است.
2-4-مدلسازينیروگاهبادي

تابع سود نیروگاه بادي عبارت است از :

                )9(
 kUbC kρ احتمال رخداد سناریو k  ام و سناریو هاي ممکن، K که 
هزینه عدم تعادل در سناریو k  ام است. هزینه ي عدم تعادل نیروگاه 
بادي در سناریوي k ام، با فرض ثابت نبودن قیمت هزینه ي عدم 
تعادل مثبت و منفي براي هر مگاوات عدم تعادل به صورت زیر نشان 

داده مي شود:

            )10(
مگاوات،  بر  دالر  بر حسب  مثبت  تعادل  عدم  هزینه ي   UbCup که 
مگاوات،  بر  بر حسب دالر  منفي  تعادل  UbCdown هزینه ي عدم 
Pws توان برنده  شده واحد بادي در بازار انرژي و Pwk توان خروجي 
واحد بادي در سناریو k ام است. توان Pws در این مقاله همان تواني 
به تعادل  بازار برق  در نظر گرفته شده است که واحد حرارتي در 

رسیده است.
باشد،  داشته  وجود  بادي  تولید  از  مشخصي  استاندارد  آنکه  براي 
مي بایست تابع مشخصي از وزش باد تعیین شود. فرض واقع گرایانه 
احتمالي  توزیع  داراي  باد  وزش  سرعت  توزیع  تابع  که  برآنست 
ویبال است. با در نظر گرفتن این تابع احتمال وزش باد مي توان به 
مقدار تولید توان بادي بر اساس سرعت باد دست یافت. تابع ویبال 

در حالت کلي به صورت زیر است]14[:

     )11(       
متغیر مقیاس  λ در این تابع xمتغیر تصادفي است. kمتغیر شکل و
است. توجه شود که در بعضي مقاالت از آلفا و بتا براي نشان دادن 

و k استفاده شده است. λ متغیرهاي
سناریو هاي  به ازاي  بادي  نیروگاه  خروجي  توان  جدول 1 مقادیر 
همان طور  مي دهد.  نمایش  را  سناریو ها  این  احتماالت  و  مختلف 
که مشاهده مي شود از چهار سناریو ي مطرح  شده دو سناریو براي 
باال  تولیدي  توان هاي  براي  سناریو  دو  و  پایین  تولیدي  توان هاي 

مي باشد.
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جدول 1: چهار سناريوي مختلف توليد توان بادي

سناریوي 1سناریوي 2سناریوي 3سناریوي 4

توان 3525155
)MW(خروجي

احتمال تولید 0/03380/03930/04340/0432
توان

شبيه سازي مدل
براي بیان تحلیل و صحت مدل ارایه  شده براي سیاست هاي مختلف 
انتشار آلودگي از شبکه آزمون 30 باسه IEEE استفاده شده است. 
نظر  انتقال در  به  قیود مربوط  از پیچیدگي مساله  براي جلوگیري 
از سیاست ها  بازار برق در هر یک  تعادل  گرفته نشده است. نقطه 
از بازي راهبردي واحدها براي بیشینه کردن سودشان که به صورت 
مساله  حل  براي  است.  آمده  به دست  مي شود،  اجرا  هم زمان 
بهینه سازي واحدها در بازار برق و بازار کربن و در نظر گرفتن قیود 
 Matlabنرم افزار از  باد  انرژي  از  تولیدي  توان  قطعیت هاي  عدم  و 
استفاده شده است. جدول2 مشخصات واحدهاي تولیدي را نمایش 

مي دهد.
جدول2: مشخصات واحدهاي توليدي

واحد6واحد5واحد  4واحد3واحد 2واحد1

2017/51032/53030

0/20/1750/620/08340/250/25

0/40/40/90/80/720/72

808050553040

000000

سیاستاول:سهمیهانتشارثابت
تحت این سیاست دو رویکرد متفاوت براي تمامي واحدها در نظر 
گرفته شده است. ابتدا میزان انتشار آلودگي تمامي واحدها محدود 
شده است به این معني که هیچ واحدي نمي تواند بیش تر از سهمیه 
در  باشد.  داشته  آلودگي  تولید  داده  شده  تخصیص  کربن  انتشار 
رویکرد دوم به واحدها سهمیه انتشار آلودگي کافي تخصیص داده 
شده است. میزان سود تمامي واحدها در این 2 رویکرد بدون حضور 

انرژي تجدید پذیر در شکل1 نمایش داده شده است.

شكل 1: سود واحدها بر حسب دالر

در رویکرد نخست که انتشار آلودگي محدود است واحدهاي تمیز 
تر)1و2( تولید توان بیش تري دارند و واحدهایي با ضریب آلودگي 
واحدها  تمامي  به  هنگامي که  مي کنند.  تولید  را  کمتري  توان  باال 
ضریب  با  واحدهایي  مي شود  داده  کافي  آلودگي  انتشار  سهمیه 
آلودگي باال تولید توان خود را افزایش مي دهند و واحدهاي تمیز تر 
در  واحدها  ندارند. سوددهي  تولیدي خود  توان  افزایش  به  تمایلي 
به  نسبت  برق  بازار  در  توان  تر  باال  قیمت  به دلیل  نخست  رویکرد 
در  را  تولیدي  واحدهاي  سود  شکل2  است.  بیش تر  دوم  رویکرد 
سیاست نخست یعني محدودیت تولید کربن زماني که واحد بادي 

به جاي واحد6 جایگزین مي شود نمایش مي دهد.

شكل 2:سود واحدها بر حسب دالر

حضور  که  مي شود  مشاهده  یکدیگر  با  شکل هاي1و2  مقایسه  با 
افزایش سوددهي  پایین( سبب  در سناریوي1)توان  بادي  نیروگاه 
تمامي واحدها شده است و در سناریو هاي 2،3و4 منجر به کاهش 
توان بیش تر  تولید  امر  این  سوددهي واحدها گردیده است. دلیل 
واحدها در سناریوي1 و تولید توان کمتر واحدها در سناریو هاي 
بازار  قیمت   4 تا   1 از  سناریو ها  تغییر  با  هم چنین  است.  2،3و4 
انرژي نیز به تدریج کاهش مي یابد و تمایل واحدها به تولید توان 

کمتر مي شود.
شکل3 سود واحدهاي تولیدي را در سیاست سهمیه انتشار کربن 
مي شود  مشاهده  مي دهد.  نمایش  بادي  نیروگاه  حضور  و  کافي 
تجدید پذیر  انرژي  تولید  منبع  عنوان  به  بادي  نیروگاه  حضور  که 
داشته  قابل توجهي  تاثیر  واحدها  سوددهي  بر  نیز  رویکرد  این  در 
براي  افزایش سود  براي سناریوي1  بادي  نیروگاه  با حضور  است. 
تمامي واحدها دیده مي شود. با تغییر سناریو از سناریوي 1 تا 4 
رفته رفته سود هر واحد کاهش مي یابد. کاهش قیمت بازار انرژي 
هم چنین  است.  تولیدي  واحدهاي  براي  سود  کاهش  این  دلیل 
واحدهاي تمیز با حضور نیروگاه بادي توان تولیدي خود را افزایش 
را  خود  تولید  میزان  باال  آلودگي  ضریب  با  واحدهاي  و  مي دهند 

کاهش مي دهند.
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شكل 3: سود واحدها بر حسب دالر

مجموع میزان آلودگي تولید شده تمام واحد در این دو سیاست در 
برق در جدول 3  بازار  در  بادي  نیروگاه  و عدم حضور  زمان حضور 
نمایش داده شده است. مجموع میزان آلودگي تولیدي در یک روز 
براي رویکرد نخست نسبت به رویکرد دوم در غیاب نیروگاه بادي 
کمتر است. تاثیر حضور نیروگاه بادي با توجه به سناریو هاي مختلف 
آن به این صورت است که از سناریوي 1 تا 4 در هر رویکرد میزان 
تا  است  کرده  پیدا  قابل  توجهي  کاهش  روز  یک  در  کربن  انتشار 
جایي که در سناریوي 4 کاهش نزدیک به10%)266تن کربن( میزان 

آلودگي در هر روز مشاهده مي شود.
جدول 3: مجموع آلودگي توليدي واحدها در يک روز

عدم حضور حضور نیروگاه بادي)تن(
نیروگاه 
بادي)تن( سناریوي1سناریوي2سناریوي3سناریوي4

سهمیه محدود21562185221322422422

سهمیه 24212498257526532578
نامحدود

سیاستدوم:خریدوفروشسهمیهانتشاركربن
در سیاست خرید و فروش سهمیه، تخصیص سهمیه انتشار کربن 
بر اساس سابقه تولید صورت گرفته است و تمامي واحدها مي توانند 
بخشي یا تمام این سهمیه را در بازار کربن به فروش برسانند. فرض 
از  کربن  انتشار  سهمیه  فروش  و  خرید  قیمت هاي  که  است  شده 
به عنوان ورودي در  مقاله  این  آمده است و در  به دست  بازار کربن 
برق  بازار  در  توان  قیمت  سیاست  این  در  است.  شده  گرفته  نظر 
از مدل کورنات و بازي بین واحدهاي تولیدي به دست مي آید. هر 
واحد با توجه به قیمت بازار برق، قیمت خرید سهمیه انتشار، قیمت 
فروش سهمیه انتشار و سهمیه تخصیص یافته به آن بهترین راهُبرد 
تولید توان را براي بیشینه کردن سود خود اتخاذ مي کند.کل میزان 

آلودگي تولیدي براي یک ماه تمامي واحدها 86000 تن کربن در 
سیاست  این  در  را  واحد  هر  4 سود  است. شکل  گرفته شده  نظر 
براي حضور و عدم حضور نیروگاه بادي در بازار برق نمایش مي دهد. 
سود تمامي واحدها در سناریوي 1 تولید توان نسبت به عدم حضور 
افزایش یافته است. در سناریوي 2 تغییر محسوسي  نیروگاه بادي 
در سود واحدها مشاهده نمي شود اما در سناریو هاي4و5 سوددهي 
تمایل  تمیز تر  سناریوي1واحدهاي  در  است.  یافته  کاهش  واحدها 
بیش تري به تولید توان از خود نشان مي دهند. کاهش سوددهي در 
سناریو هاي 3،4و5 را مي توان کاهش قیمت بازار برق به دلیل حضور 
نیروگاه بادي و تمایل کمتر واحدها به تولید توان دانست. سوددهي 

واحد بادي در این شکل گنجانده نشده است.

شكل 4: سود واحدها بر حسب دالر

مجموع میزان آلودگي تولیدشده تمام واحد در این سیاست در زمان 
حضور و عدم حضور نیروگاه بادي در بازار برق در جدول 4 نمایش داده 
شده است. مجموع میزان آلودگي تولیدي در یک روز براي سیاست 
خرید و فروش سهمیه در غیاب نیروگاه بادي در بازار برق2160 تن 
کربن مي باشد درحالي که حضور نیروگاه بادي میزان آلودگي ناشي از 
تولید کربن را در سناریوي 4 تا 1894 تن در یک روز کاهش مي دهد. 

این میزان نزدیک به 12% درصد کاهش آلودگي در هر روز است.

جدول 4: مجموع آلودگي توليدي واحدها در يک روز

حضور 
نیروگاه بادي 

سناریوي
4)تن(

حضور 
نیروگاه بادي 

سناریوي
3)تن(

حضور 
نیروگاه بادي 

سناریوي
2)تن(

حضور 
نیروگاه بادي 

سناریوي
1)تن(

عدم 
حضور 
نیروگاه 
بادي)تن(

سیاست خرید 
و فروش 
سهمیه

18941933196920102160

سیاستسوم:تعهداتقراردادهايدوجانبه
قرارداد  داراي  نخست  واحد  که  است  شده  فرض  سیاست  این  در 
دوجانبه یک ماهه مي باشد. قیمت برق براي این قرارداد همان قیمت 
توان در بازار لحظه اي در نظر گرفته شده است. این قرارداد دو جانبه 
به همراه بازار کربن براي خرید و فروش سهمیه انتشار آلودگي در 
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نظر گرفته شده است. شکل 5 سود واحدها را در این سیاست زماني 
که نیروگاه بادي در بازار برق حضور ندارد نمایش مي دهد. با مقایسه 
که  مي شود  حاصل  نتیجه  این  شکل4  نخست  بخش  با  شکل  این 
میزان سود تمامي واحدها زماني که واحد نخست قرارداد دوجانبه 
دارد نسبت به سیاست خرید و فروش سهمیه بدون قرارداد دوجانبه 
کاهش یافته است. علت کاهش قیمت در بازار برق بوده است. در این 
سیاست واحد دوم تولید خود را کاهش داده است. در نمودارهاي 2تا 
5 شکل5، سود واحدها زماني که نیروگاه بادي در بازار برق جایگزین 
براي  نمایش داده شده است. مشاهده مي شود  واحد 6 شده است، 
دلیل  است.  یافته  افزایش  واحدها  تمامي  سود  میزان   1 سناریوي 
این امر افزایش قیمت توان در سناریوي1مي باشد. از سناریوي 2تا4 
رفته رفته قیمت توان با افزایش تولید توان واحد بادي، کاهش مي یابد 

و سبب کاهش سود سایر واحدهاي تولیدي مي شود.

شكل 5: سود واحدهابر حسب دالر

مجموع میزان آلودگي تولید شده تمام واحد در این سیاست در زمان 
حضور و عدم حضور نیروگاه بادي در بازار برق در جدول 5 نمایش 
براي  روز  در یک  تولیدي  آلودگي  میزان  است. مجموع  داده شده 
سیاست خرید و فروش سهمیه به همراه قرارداد دو جانبه در غیاب 
نیروگاه بادي در بازار برق 2234 تن کربن هست. درحالي که حضور 
نیروگاه بادي میزان آلودگي ناشي از تولید کربن را در سناریوي 4 
تا 1994تن در یک روز کاهش مي دهد. این میزان نزدیک به%10 

درصد کاهش آلودگي در هر روز است.
جدول 5: مجموع آلودگي توليدي واحدها در يک روز

حضور 
نیروگاه بادي 

سناریوي 
4)تن(

حضور 
نیروگاه بادي 

سناریوي 
3)تن(

حضور 
نیروگاه بادي 

سناریوي 
2)تن(

حضور نیروگاه 
بادي سناریوي 

1)تن(

عدم حضور 
نیروگاه 
بادي)تن(

قرارداد 
دوجانبه

19942033205120802234

نتیجهگیري
در این مقاله تاثیر سه سیاست اصلي در زمینه کاهش انتشار آلودگي 

قرار  استفاده  اروپا مورد  اتحادیه  از سوي  امروزه  برق که  در صنعت 
عدم  همراه  به  بادي  نیروگاه  حضور  پیشنهادي  روش  با  مي گیرد 
قطعیت تولید آن که توسط تابع احتمال ویبال مدل شد، بر سودآوري 
واحدهاي تولیدي و میزان تولید آلودگي واحدها مورد بررسي قرار 
گرفت. نتایج نشان مي دهد که بیش ترین سوددهي واحدها مربوط به 
سیاست خرید و فروش سهمیه انتشار آلودگي با حضور نیروگاه بادي 
در روش پیشنهادي مي باشد هرچند میزان سناریو هاي مختلف تولید 
توان بر سوددهي واحدها اثرگذار است. هم چنین شبیه سازي ها در این 
مقاله نشان مي دهند که کمترین میزان تولید آلودگي توسط واحدها 
در هر روز در سیاست خرید و فروش سهمیه صورت مي گیرد و این 
سیاست سبب کاهش12% در تولید کربن در هر روز مي شود. حضور 
قرارداد دوجانبه نیز در بازار برق در کاهش تولید انتشار آلودگي بسیار 
موثر است. تاثیر این سیاست کاهش 10/7% در میزان تولید کربن در 
هر روز است. سیاست سهمیه انتشار ثابت نیز با دو رویکرد سهمیه 
محدود و نامحدود براي هر واحد تولیدي سبب کاهش تولید کربن 
در رویکرد سهمیه محدود 11% و در رویکرد سهمیه نامحدود%14/3 

در هر روز مي شود.

پينوشتها

1. Clean Development Mechanism (CDM)
2. Joint Implementation (JI)
3. emission trading
4. fixed emission quota
5. cap and trade
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