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ي تجديدپذير و سيستم مبادله سهميه انتشار آلودگي از ابزارهاي نوين كنترل آلودگي گازهاي گلخانه اي ها يانرژي حمايت از ها طرح -  چكيده
به دليل . شود يمي تجديدپذير در صنعت برق استفاده ها يانرژو توسعه هستند كه توسط سياستمداران براي كاهش آلودگي در صنايع آالينده 

در اين مقاله اثر اين دو  .شود يمدچار مشكل  عملكرد بازار برق ،اثرات همپوشاني دارند، در صورت عدم طراحي مناسب ها استيساين  اينكه
  .شود يمررسي سياست را بر سودآوري واحدها و قيمت بازار برق در افق زماني ميان مدت ب

  سهميه انتشار آلودگي  ،ي تجديدپذيرها يانرژي حمايت از ها طرح كورنات، تعادل، بازار برقنقطه تعادل  - كليد واژه
 

 مقدمه -1

در مورد گرم شدن كره زمين و اثرات  ها ينگرانافزايش با 
اي، اقداماتي براي كاهش انتشار گازهاي  خطرناك گازهاي گلخانه

پروتكل كيوتو . جهان انجام شده است در سراسر اي گلخانه
ي است كه كشورهاي مختلف از طريق آن متعهد الملل نيبمعاهده 

تا اقداماتي را در راستاي كاهش گازهاي گلخانه اي از  اند شده
ي مهم ها زميمكانيكي از . ي مختلف انجام دهندها زميمكانطريق 

در . ]1[پروتكل كيوتو طرح مبادله سهميه انتشار آلودگي است 
سازمان حفاظت از محيط  معموالً(اين طرح يك سازمان دولتي 

قف س (محدوديتي  ها ندهيآال، بر روي ميزان انتشار )تزيس
اين محدوديت به فرم سهميه انتشار . كند يمتعيين ) آلودگي 

به صورت رايگان به واحدهاي آالينده در صنايع مختلف  ها ندهيآال
 ي آاليندهها شركت .شود يمو يا فروخته  ابدي يمتخصيص 

ي آلودگمعادل با ميزان انتشار  آلودگينيازمند به داشتن سهميه 
. شود مبادلهدر بازار آلودگي  تواند يم ها هيسهماين . خود هستند

از طريق اين طرح، كاهش آلودگي در مقايسه با طرح ماليات بر 
   .]3 - 2[  شود يمبه روش بهينه انجام  آلودگي 

انتشار آلودگي گازهاي  ماًيمستقهميه آلودگي طرح مبادله س 
قيمت سهميه . دهد يماي در صنايع مختلف را كاهش  گلخانه

ي ها يانرژبه صورت غيرمستقيم حمايتي براي  تواند يمآلودگي 
ي ها يانرژي حمايتي از ها طرحاما . ]5- 4 [تجديدپذير باشد

ق ي تجديدپذير را در صنعت برها يانرژ ماًيمستقتجديدپذير 
ي ها يانرژي ريكارگ بهبا افزايش  ها استيساين . دنده يمتوسعه 

تجديد پذير به طور غير مستقيم باعث كاهش انتشار گازهاي 
ي تجديدپذير به انرژ حمايتيي ها استيس.]6[شود  اي مي گلخانه

) پاداش و تعرفه(ي قيمتي ها طرح: شوند يمدو دسته كلي تقسيم 
سيستم تعرفه انرژي سبز، ). بزگواهي س( ي سهميه اي ها طرحو 
در  .]7[است  سيستم حمايتي در كشورهاي مختلف نيتر جيرا

اين طرح از طريق قراردادهاي بلندمدت بين توليدكنندگان انرژي 
و بهره بردار سيستم، قيمتي ثابت و بيشتر از قيمت  ريدپذيتجد

بازار برق براي هر مگاوات ساعت انرژي تجديدپذير پرداخت 
  .شود يم

هدفي تعيين  بر اساس استانداردهاي سبد انرژي تجديدپذير، 
ميزان مشخصي از انرژي برق از  ،تا در مدت زمان معيني شود يم

 يها يانرژبراي توسعه .ي سبز و كارآمد توليد شودها يتكنولوژ
تجديدپذير و رسيدن به هدف تعيين شده در زمان مقرر، بايد 

يدپذير در نظر گرفته تجد يها يانرژبراي توسعه  ييها مشوق
ي زيست محيطي حاصل از انرژي ها يژگيو براي اين منظور. شود

با عناوين برچسب سبز يا اعتبارات انرژي تجديدپذير  تجديدپذير
. شوند يمقابل معامله شناخته  )تجديدپذير(ي سبز ها يگواه او ي

گواهي در بازار  اين اعتبارات به طور جداگانه از انرژي تعريف و
در حال حاضر در ايتاليا و بريتانيا دو . شود يمفروخته سبز 

سيستم مبادله سهميه آلودگي و مبادله گواهي سبز همزمان اجرا 
   .]9 - 8[ شود يم

مقاالت مربـوط بـه بـرهم كـنش      2در ادامه مقاله، در بخش 
در بخش . شود يمسبز مرور گواهي بازار آلودگي و بازار  ،بازار برق

ي زيست محيطي بـر  ها استيسي بررسي اثر مدل مورد نياز برا 3

هاي انرژي كاهش آلودگي و حمايت از پروژهبر  سهميه آلودگي و گواهي سبز بررسي اثر
 تجديدپذير



     

 هـا  يسازنتايج و تحليل شبيه  4در بخش . شود يمبازار برق ارائه 
  .شود يمو در بخش آخر نتيجه گيري بيان  شود يمآورده 

  مروري بر مقاالت  -2
ي زيـادي در زمينـه   هـا  پـژوهش براي مدل سازي بازار برق، 

صـنعت بـرق در    در هـا  بنگـاه ساختار بازار برق و چگونگي رقابت 
ي چند انحصاري بازار برق ها مدل. ي اخير انجام شده استها سال

نقطـه تعـادل نـش،     .مبتني بر مفهوم تعادل نش هسـتند   عمدتاً
نقطه اي است كه در آن واحـدها هـيچ انگيـزه اي ندارنـد تـا بـه       

زيرا با تغيير . صورت يكطرفه پيشنهاد خود را در بازار عوض كنند
ي تعـادلي نـش   هـا  مـت يق . ابدي ينمافزايش  ها آن پيشنهاد، سود

كورنات، برترنـد و   انحصار چند جانبه نظيرمختلف  يها مدلبراي 
ــابع عرضــه  ــد يمــت در بســياري از مقــاالت . محاســبه شــود توان

ي توليدي در بازار برق به صورت بـازيگر كورنـات مـدل    ها شركت
ارائـه   دميزان توليـ به صورت  ها آن ياستراتژبه عبارتي . شوند يم
 مـدل در . كننـد  يمـ با يكديگر رقابـت   توليد و در كميت شود يم

، لـذا ايـن   شـوند  يمـ توسط توابع تقاضـا تعيـين    ها متيقكورنات 
در مقايسـه   معمـوالً به تغييرات تقاضا حساس هستند و  ها متيق

را بيشتر  از واقعيـت تخمـين    ها متيقبا مدل تعادل تابع عرضه، 
كورنـات جزئيـات بيشـتري را      مـدل ه به علت اينكـ  .]9[ زنند يم
بـراي بررسـي بـرهم كـنش بـازار بـرق بـا         ،پوشش دهد تواند يم

سبز و در نظـر  گواهي بازارهاي ديگر از قبيل بازار آلودگي و بازار 
  مدلاز طرفي . شود يمگرفتن قيود رزرو و خطوط انتقال استفاده 

ا براي ، لذاستتعادل تابع عرضه كمتر به تنظيم پارامترها حساس 
ي هـا  يدگيـ چيپامـا  . تحليل بلندمدت بازارها بيشتر كـاربرد دارد 

بيشـتر اسـت     مـدل در اين  و يكتايي آن قاط تعادلنوجود اثبات 
]10[.  

كورنــات بــراي شــبيه ســازي رقابــت -مــدل نــش ،]11[در 
بـا در نظـر    انـرژي  توليدكنندگان در بازار برق به صورت حوضچه

معرفـي  تراكم در شبكه انتقـال  گرفتن قرارداد دوجانبه و نمايش 
اثر حضور منابع بادي بر قيمت بازار برق در  ،]12[در  .شده است
در . اسـت  شـده تعادل تابع عرضه بررسي  با استفاده ازبلند مدت 
نشان داده شده است كه وقتي ظرفيت بادي نصب شده اين مقاله 

شود، تخمين قيمت آينـده بـازار    از حد معيني بيشتردر سيستم 
 ،]13[ مرجع. شود يمدشوار  به دليل عدم وجود نقطه تعادل برق

براي شبيه سـازي بـازار بـرق چندانحصـاري در حضـور سيسـتم       
در اين . مبادله سهميه آلودگي از مدل كورنات استفاده كرده است

بـراي تخصـيص    سـاليانه  مقاله مسـئله مزايـده سـهميه آلـودگي    

بررسـي شـده    هـا  آنآن بر رقابت بـين   ريتأثسهميه به واحدها و 
  . است

مسئله برنامه ريزي توسعه توليد در حضـور   ،]14[و  ]9[در 
ي زيسـت  هـا  اسـت يسبـه عنـوان    و گواهي سـبز  سهميه آلودگي

 دادهي شده است و نشـان  بررسمحيطي در بازه زماني  بلندمدت 
ي سـبز از  هـا  يتكنولوژي اقتصادي، ها مشوقشده است كه بدون 

  PJM، بـازار بـرق   ]15[در . د مانـد نظر اقتصادي پايدار نخواهنـ 
توسـط مـدل    Nox بازار سهميه آلودگي  و  توسط مدل كورنات

تغييرات قيمت حدسي شبيه سازي شده است و نشان داده شـده  
اثر قـدرت   تواند يماز اين دو بازار  كيهر است كه قدرت بازار در 

  .دنبازار در بازار ديگر تشديد كن
زيست محيطي در دهـه اخيـر    يها استيسبا توجه به اينكه 

را  هـا  استيس، مقاالت موجود در اين زمينه اثر اين اند شدهمطرح 
از مقاالت اثر حضور بازار  تعداديدر . اند كردهدر بلندمدت بررسي 

حضور تراكم شبكه انتقـال و بـازار   در ي آلودگي و گواهي سبز ها
 .رزرو لحاظ شده است كه منجر به پيچيدگي مسئله شـده اسـت  

چنين قيمت سهميه آلودگي و گـواهي سـبز بـه صـورت يـك      هم
در ايـن مقالـه بـراي     .پارامتر ثابت در مدلسازي فرض شده اسـت 

بر قيمـت بـازار    زيست محيطي يها استيسگذاري  ريتأثبررسي 
برق و سودآوري واحدها، هركدام از اين بازارها به صورت جداگانه 

ر حضور بازار آلودگي از آنجا كه د .شود يمدر كنار بازار برق مدل 
خود  يها ياستراتژيا گواهي سبز، بازيكنان بازار برق ممكن است 

در حضور هريك از اين بازارهـا بـا    ها آنرا تغيير دهند، استراتژي 
و اثر سـهميه آلـودگي و    شود يماستفاده از تعادل كورنات تعيين 

گواهي سبز بر بازار برق و در نتيجه بر كاهش آلـودگي و حمايـت   
     .گردد يمز انرژي تجديدپذير مطالعه ا

 ي مسئلهفرمولبند -3

  مدل بازار برق -3-1
در اين مطالعه مدل كورنات براي بررسي اثر سهميه آلودگي 
و گواهي سبز بر كاهش آلودگي و حمايـت از انـرژي تجديدپـذير    

در مدل كورنات بازار برق بـه صـورت حوضـچه    . گردد يماستفاده 
ازيگران بازار با تغيير سطح توليـد  كه در آن ب شود يمي مدل ژانر

در اين مقاله تقاضاي بـار هـر   . كنند يمخود، سودشان را بيشينه 
. شـود  يمـ روز به سه سطح كم باري، ميان باري و پرباري تقسيم 

كه بار هر سطح در طول يك ماه مورد مطالعه ثابت  شود يمفرض 
يسـتم و  قيمت بازار برق با توجه به تابع تقاضـاي س . ماند يمباقي 

بـراي تعيـين ميـزان    . شـود  يمـ مختلف تعيين  يها شركتتوليد 



     

ــتوليــد هــر شــركت فــرض   ــازي  هــا شــركتكــه  شــود يم در ب
 هـر ميـزان توليـد   . انـد  دهيرسـ حداكثرسازي سود خود به تعادل 

شــركت در نقطــه تعــادل كورنــات بــراي تعيــين قيمــت انــرژي  
قيـود  و بـراي سـادگي از    رديـ گ يمـ ر الكتريكي مورد استفاده قرا

هـر  در اين مقاله با فرض اينكه ظرفيـت  . شود يمانتقال صرفنظر 
از واحدهاي توليد انـرژي الكتريكـي از طريـق منـابع انـرژي       كي

 جغرافيـايي  در سـطح  زيـاد و  هـا  آنتعـداد   ،تجديدپذير كوچـك 
، متوسط توليد انرژي الكتريكي توسـط  اند شدهتوزيع  اي هدگستر

از عدم قطعيـت در مجمـوع    منابع تجديدپذير ثابت فرض شده و
  .توليد اين منابع صرفنظر شده است

بايـد   هـا  شركتبراي تعيين نقطه تعادل كورنات، سود كليه  
بـه   تـوان  يمـ را  fسـود شـركت    .به صورت همزمان حداكثر شود

  .صورت زير مدل نمود
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مورد مطالعه بر حسـب   در ماه fسود شركت  fπ مدلدر اين 
بر حسـب   t مدت زمان سطح بار Dt سطوح بار، مجموعه T دالر،

حسب دالر بر  بر tدر سطح بار  انرژي الكتريكي قيمت pt ،ساعت
بـر حسـب    t در سـطح بـار   fتوليـد شـركت    qf,t ،مگاوات ساعت

بر حسـب دالر   tدر سطح بار  fهزينه توليد شركت Cf,t  ،مگاوات
بر حسب  tتوليد انرژي تجديدپذير در سطح بار  qren,t و بر ساعت

مبين تابع تقاضا انرژي الكتريكي سيسـتم  ) 2(قيد  .مگاوات است
لكتريكي را با توجه به ميزان توليـد واحـدها   بوده و قيمت انرژي ا

. باشد يممبين حد باال و پايين ژنراتورها ) 3(قيد . دينما يمتعيين 
مبين هزينه توليد انرژي الكتريكي است كـه بـه صـورت    ) 4(قيد 

  .يك تابع محدب درجه دو در نظر گرفته شده است
 مدل بازار برق و بازار آلودگي -3-2

كه هر شـركت   شود يمدگي فرض براي مدل نمودن بازار آلو
ي خود را به صـورت ماهانـه معاملـه    گيا كسري سهميه آلود دمازا
سـهميه   تقاضـاي قيمت سهميه آلودگي با توجه به تـابع  . كند يم

بازار برق بـه همـراه بـازار آلـودگي را بـه       .شود يمآلودگي تعيين 

  .مدل نمود توان يمصورت زير 
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ناشـي از خريـد   ) درآمـد (هزينـه  با حضـور بـازار آلـودگي،     
تـابع سـود هـر     بـه سهميه آلـودگي نيـز   ) مازاد(كسري ) فروش(

مبـين ايـن هزينـه    ) 5(جمله سوم معادله  .شود يمافه شركت اض
بر حسـب دالر بـر   قيمت سهميه آلودگي  Pco2 .باشد يم) درآمد(

بر حسـب   fشركت  سهميه آلودگي) مازاد(ميزان كسري  Ef ،تن
 Nf ،بر حسب تن بر مگاوات ساعت fنرخ آلودگي شركت  ηf ،تن

اه بـر  يـك مـ   براي مدت fبه شركت اوليه سهميه تخصيص يافته 
سـهميه آلـودگي صـنايع    ) مـازاد (ميزان كسـري   E0و حسب تن 

 .....كارخانجــات صــنعتي، پتروشــيمي، ســيمان و  ديگــر از قبيــل
عرضه  تابع قيمت سهميه آلودگي در بازار آلودگي توسط. باشد يم
مبـين  ) 6(قيـد  . شود يمتعيين تقاضاي سهميه آلودگي  ميزان و

مثبت مبين  Ef. است لودگيدر بازار آتابع عرضه سهميه آلودگي 
منفي نشـان دهنـده مـازاد سـهميه      Efكسري سهميه آلودگي و 

) در(بايد پيش بينـي و از  ) مازاد(ميزان كسري . باشد يمآلودگي 
آلـودگي توليـدي    سـهم . شود) فروخته(مزايده ماهيانه خريداري 

توسط ساير صنايع معادل با سـهم آلـودگي بخـش بـرق در نظـر      
  . شود يمگرفته 

بر )  Nfمقدار (  سهميه آلودگي به واحدها اوليه خصيصت
تخصيص . گذارد يم ريتأثو قيمت سهميه آلودگي  ها آنسودآوري 

 بادآوردهبه واحدها باعث سودهاي  اوليه بيش از حد سهميه
و ممكن است باعث كاهش انگيزه توليد شود و به رقابت  شود يم

گان سهميه راياوليه  تخصيص. واحدهاي توليدي صدمه بزند
در اين روش از . شود يمآلودگي به واحدها به دو صورت انجام 

 در روش .شود يماطالعات تاريخي آلودگي و ميزان توليد استفاده 
يزان آلودگي توليدي هر ، مآلودگي سابقه تخصيص مبتني بر

و سپس بر اساس  شود يمقبل اندازه گيري  )يها (سالواحد در  
در روش  .گردد يمتخصيص  گيآلود سهميه هاواحدآن به 

توليد ميزان توليد برق هر واحد در  سابقه تخصيص مبتني بر



     

قبل به عنوان معياري براي تخصيص سهميه آلودگي  )يها (سال
  .شود يمبه آن در نظر گرفته 

به صورت رايگان به  ها هيسهم شود يمدر اين مقاله فرض 
بازار برق ل نقطه تعادبدين منظور ابتدا . واحدها تخصيص يابد

آلودگي و . شود يم گرفتن سهميه آلودگي تعيين در نظربدون 
عنوان اطالعات تاريخي  به نقطه تعادل فوقتوليد هر واحد در 

  . شود يمبراي تخصيص سهميه به هر واحد در نظر گرفته 
 مدل بازار برق و بازار گواهي سبز -3-3

كه هر توليد  شود يمبراي مدل نمودن بازار گواهي سبز فرض 
 ،كننده بايد در هر سطح از توليد، كسر مشخصي از توليد خود

براي در نظر گرفتن بازار گواهي سبز  .گواهي سبز تهيه نمايد
. شود يمدر تابع سود هر شركت لحاظ  هزينه خريد گواهي سبز

به ميزان توان  توليدكنندگان انرژي تجديدپذير شود يمفرض 
سبز گواهي  بازار بهواهي سبز را در هر ساعت، گ خود توليدي
 از توان توليدي يمشخص هر واحد بايد درصد و دنكن يمعرضه 

اگر در . را گواهي سبز بخرد و به بهره بردار شبكه ارائه كند خود
اين بازار نوسانات قيمت گواهي زياد باشد، باعث ايجاد عدم 

اين عدم قطعيت در . شود يمقطعيت در بلندمدت براي واحدها 
مايت از انرژي تجديدپذير باعث كاهش انگيزه سرمايه گذاري ح

 Ptgc,t لذا در اين مدل. شود يم ها پروژهبخش خصوصي در اين 
از  مشخصي درصددر هر سطح بار به صورت  گواهي سبز يمتق

بازار برق به . شود يمدر نظر گرفته سطح بار  آن در قيمت برق
  .مدل نمود توان يمهمراه بازار گواهي سبز را به صورت زير 

)8  (
qpD

qCqpD

t,ft,tgc
t

t

t,ft,ft,ft
t

tf

r30

)]([30max

××××−

−××=
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  :مقيد به
  )4(و ) 3(، )2(قيود 

)9                            (Ttpkp ttt,tgc
∈∀×=  

)10                          (Ttr
f

t,ft,ren qq ∈∀×≥∑  

Ptgc,t  قيمت گواهي سبز در سطحt  بر حسب دالر بر مگاوات
ليد هر شركت است كه معادل آن بايد درصدي از تو rساعت و 

گواهي سبز از توليدكنندگان انرژي تجديدپذير در بازار گواهي 
درصد مورد نياز براي خريد گواهي سبز  .سبز خريداري شود

توسط هر شركت بايد به نحوي تعيين شود تا اين ميزان سهميه 

براي خريد از واحدهاي توليد انرژي تجديدپذير وجود داشته 
مبين حداقل ) 10(مبين قيمت گواهي سبز و قيد ) 9(قيد   .باشد

ميزان توان تجديدپذير است كه براي راه اندازي بازار گواهي سبز 
در نظر گرفته  k ،0.05و  rدر اين سيستم ميزان  .باشد يمالزامي 

  .شود يم

  اعمال مدل پيشنهادي به شبكه آزمون -4
باسه  30 آزمونشبكه  هارائه شده ب يها مدلدر اين بخش 

IEEE  براي تعيين . گردد يمبا صرفنظر از قيود انتقال اعمال
مختلف بايد با هم  يها شركتكوپل  يها يسازنقطه تعادل بهينه 

براي كليه  KKTشرايط بهينگي براي اين منظور . حل شوند
 GAMS نرم افزار از اين منظوربراي  .شود يمبا هم حل  ها شركت

   .شود يماستفاده 
  ]IEEE ]12باسه  30مشخصات واحدهاي توليدي شبكه تست  – 1جدول 

  6دواح  5واحد  4واحد  3واحد  2واحد  1واحد  
αf ($/MWh) 20  5/17  10  5/32  30  30  
βf ($/MW2h)  2/0  175/0  625/0  0834/0  25/0  25/0  
ηf (ton/MWh) 4/0  4/0  9/0  8/0  72/0  78/0  
qmax (MW) 80  80  50  55  30  40  
qmin (MW) 0  0  0  0  0  0  

  ]11[ پارامترهاي مربوط به بازار برق – 2ول جد
bt ($/MW2h)  at ($/MWh)  qren,t (MW)  Dt (h)   

  اريبكم  8  10  40  05/0
 ميان باري 10  10  46  05/0

 پر باري 6  10  50  05/0

  پارامترهاي مربوط به بازار آلودگي – 3جدول 
a′ b′  E0 

10  05/0  7000  

  توليد -4-1
 )1(توليد روزانه هر واحد در چهار سناريوي متفاوت در شكل 

وجود  ،شود يممشاهده  كه در شكل طور همان. آورده شده است
منجر به كاهش توليد و مصرف بازار آلودگي و بازار گواهي سبز 

 نرخكه ميزان كاهش توليد به مشخصات و  شود يمدر بازار برق 
  .آلودگي هر واحد بستگي دارد

 آلودگي به واحدها سابقه در صورت تخصيص سهميه مبتني بر
را در  خود ، همه واحدها به نسبت مشابهي توليد) 2سناريو ( 

مقداري از  توانند يمين طريق از ا. دهند يمبازار برق كاهش 
سهميه خود را استفاده نكنند و مازاد آن را در بازار آلودگي به 

بازار برق و آلودگي  با حضور درفروش برسانند تا سود خود را 



     

اين نوع تخصيص سهميه بر همه واحدها اثر . بيشينه كنند
و انگيزه كافي براي رفتن به سمت توليد  گذارد يممشابهي 

با تخصيص . كند ينمرا در بلند مدت فراهم  تر پاكي اه يانرژ
، ) 3سناريو (  توليد به هر واحد سابقهسهميه آلودگي مبتني بر 

آلودگي كمتري دارند با افزايش توليد  نرخكه  2و  1واحدهاي 
آلودگي بيشتري  نرخكه  6تا  3و واحدهاي  شوند يممواجه 

صيص باعث اين روش تخ. ابدي يمدارند، توليدشان كاهش 
و تميز تر سهميه آلودگي بيشتري  تر پاكواحدهاي  شود يم

در نتيجه اين واحدها توليد بيشتري خواهند داشت . دريافت كنند
اين . رسانند يمآلودگي به فروش  بازارو مازاد سهميه خود را در 

كه حاشيه سود اين واحدها افزايش يابد كه  شود يممورد باعث 
ي كاهنده كربن و پروژه ها يتكنولوژسمت در بلند مدت، رفتن به 

  .بخشد يم سرعتهاي انرژي پاك را 

  
  توليد روزانه هر واحد در سناريوهاي مختلف – 1شكل 

نيز توليد واحدها  ) 4سناريو (  با حضور بازار گواهي سبز
، زيرا واحدها بايد درصدي از توليد را گواهي سبز ابدي يمكاهش 
ه خريد اين گواهي براي واحدها زياد به دليل اينكه هزين. بخرند

توليد خود را كاهش دهند تا سودشان  دهند يمنشود، ترجيح 
با اينكه وجود اين بازار ميزان سود واحدها را كاهش . بيشينه شود

كه اين  شود يم، اما از واحدهاي تجديدپذير حمايت دهد يم
. شود يمحمايت از طرف ساير واحدهاي حرارتي در شبكه انجام 

در نتيجه بار حمايتي از پروژه هاي تجديدپذير از طريق مكانيزم 
 شود يمكه اين مورد باعث  شود يمانجام  ها روگاهينبازار و ساير 

را داشته باشد  ها روگاهينكه دولت نقش نظارتي در حمايت از اين 
و سهم توليد انرژي پاك در بلند مدت از اين طريق افزايش 

ش كارايي اين بازار بايد قوانين و مقرراتي اما براي افزاي. ابدي يم
در نظر گرفته شود تا از نوسان بيش از حد قيمت سهميه و ايجاد 

  .عدم قطعيت در سرمايه گذاري واحدهاي تجديدپذير كاهش يابد
  قيمت برق -4-2

قيمت تسويه بازار برق در سطوح مختلف بار در  )2(در شكل 
كه ه مي شود مشاهد. سناريوهاي مختلف نشان داده شده است

حضور بازارهاي گواهي سبز و سهميه آلودگي در كنار بازار برق 
كه اين قيمت به مصرف كننده  دهد يمقيمت برق را افزايش 

به عبارتي كاهش آلودگي منتشر شده . شود يمنهايي منتقل 
ي تجديدپذير توسط ها يانرژو توسعه استفاده از  ها روگاهينتوسط 

و در نهايت منافع حاصل از اين  رديگ يممصرف كنندگان صورت 
كار در بلندمدت در راستاي منافع جامعه و افزايش رفاه اجتماعي 

  . خواهد بود
در حضور بازار سبز بيش از  برقدر هر سطح بار قيمت 

كه اشاره شد واحدها براي  طور همانزيرا . سناريوهاي ديگر است
به . هندد يمجلوگيري از كاهش سود خود، توليد خود را كاهش 
لذا با كاهش . عبارت ديگر اين واحدها خريدار گواهي سبز هستند

راهكار موجود . ابدي يم، قيمت برق افزايش توليد در هر سطح بار
ود بيشتر، سو كسب ) بنگاه ( براي افزايش قابليت توليد هر واحد 

خريد واحد تجديدپذير يا سرمايه گذاري در بخش پروژه هاي 
عالوه بر خريد در  بتواندز اين طريق هر بنگاه تجديدپذير است تا ا

بازار گواهي سبز، گواهي سبز حاصل از واحد تجديدپذير خود را 
لذا حضور اين بازار در كنار بازار برق در . اين بازار بفروشد رنيز د

تا در نيروگاه  شود يم ها بنگاهبلند مدت باعث ايجاد انگيزه در 
  .دهاي تجديدپذير سرمايه گذاري كنن

  
  قيمت برق در سناريوهاي مختلف – 2شكل 

اما قيمت . ابدي يمبا حضور بازار آلودگي نيز قيمت برق افزايش 
به عبارتي تخصيص . است 3و بيشتر از سناري 2برق در سناريو 

قيمت برق را بيشتر افزايش  ،آلودگي سابقهسهميه بر اساس 
 هازيرا در اين روش كاهش سطح توليد توسط واحد. دهد يم



     

از مازاد سهميه خود در بازار آلودگي  بتوانندبيشتر است تا 
  . استفاده كنند و در بازار آلودگي آن را به فروش رسانند

  ميزان آلودگي  - 4-3
آورده  وهايسناراز  كيهر ميزان آلودگي ماهانه  )4(جدول در 

با حضور بازار آلودگي و  شود يمكه مشاهده  طور همان. شده است
اگر سهميه بر . ابدي يمبازار گواهي سبز، ميزان آلودگي كاهش 

توليد واحدها در بازار برق تخصيص يابد آلودگي سابقه اساس 
. ابدي يمي بيشتر كاهش ي بر آلودگمبتنبه حالت تخصيص  نسبت

ي واحدها نسبت ديتول سابقهلذا در اين مورد تخصيص مبتني بر 
ي ها يانرژاما طرح حمايتي از .ديگر بهتر است حالتبه 

تجديدپذير توسط گواهي سبز قابل معامله به مقدار بيشتري 
 طرحلذا وجود . دهد يمآلودگي را نسبت به حاالت ديگر كاهش 

تجديدپذير خود نيز باعث كاهش آلودگي ي ها يانرژحمايتي از 
اما براي اينكه اين كاهش آلودگي در بلندمدت پايدار . شود يمنيز 

  .باشد وجود بازار آلودگي الزامي است
  ميزان آلودگي توليدي توسط بخش برق در طول يك ماه – 4جدول

  )تن ( آلودگي   
  83557.273  بازار برق

  77428.427  1بازار آلودگي + بازار برق 
  76483.209  2بازار آلودگي + بازار برق 
  71668.325  بازار گواهي سبز+ بازار برق 

  قيمت سهميه آلودگي -4-4
يمت سهميه آلودگي بر اساس تخصيص ق) 5(طبق جدول 

آلودگي تاريخي واحدها بيشتر از حالت ديگر سابقه  مبتني بر
 دتوانن يماز اين طريق واحدها  دهد يمكه اين مورد نشان . است

  .قيمت سهميه را بيشتر تغيير دهند
  قيمت سهميه آلودگي در بازار آلودگي  – 5جدول 

  )تن / دالر ( قيمت   
  53.557  1بازار آلودگي + بازار برق 
  6.296  2بازار آلودگي + بازار برق 

 نتيجه گيري -5

در كنار  سبزسهميه آلودگي و گواهي در اين مقاله بازارهاي 
بر قيمت بازار برق مورد  ها آنو اثر  شد بازار برق در نظر گرفته

 باعثمبادله سهميه آلودگي و گواهي سبز . بررسي قرار گرفت
و در صورت عدم سرمايه  شود يمتوليد واحدهاي آالينده كاهش 

گذاري براي احداث نيروگاه هاي تميزتر و حمايت از واحدهاي 

  .شود يمتجديدپذير باعث افزايش قيمت برق 
ميه آلودگي يكي از مواردي است كه در مبحث تخصيص سه 

در صورت تخصيص . بازارهاي آلودگي بايد به آن توجه شود
قيمت سهميه آلودگي و قيمت  ،مبتني بر سابقه آلودگي واحدها

از . برق بيشتر از تخصيص مبتني بر سابقه توليد واحدها است
آلودگي كمتر در روش تخصيص مبتني بر  نرخطرفي واحدهاي با 

مازاد  توانند يمو  كنند يمتوليد، سهميه بيشتري دريافت سابقه 
  . سهميه بيشتري را در بازار آلودگي به فروش برسانند

با حضور بازار گواهي سبز، هزينه واحدهاي آالينده به علت 
لذا . ابدي يمخريد گواهي سبز از واحدهاي تجديدپذير افزايش 

قيمت . كنند يمبراي جلوگيري از كاهش سود، توليد خود را كم 
برق بيشتر از حضور بازار آلودگي است و آلودگي كلي توسط 

  ..شود يمواحدها بسيار كمتر 
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