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چکيده
انرژی الکتریکی از مهمترین نیازهای جوامع بشری برای دستیابی به توسه اسهت ،به همهین
منظور برق رسانی ب روستاهای کشور از اهداف دولتها محسوب مهیشهود .در ایهن تحییهب بها
بهرهگیری از شاخصهای ارزیابی اقتصادی دو روش گسهترش شهککة سراسهری بهرق و کهاربرد
سیستم فتوولتائیک خورشیدی از جهت تخصیص بهینهة منهابع اقتصهادی بها یکهدیقر میایسه
شدهاند .محاسکة شاخص های ارزیابی اقتصادی حاکی از آن است ک در شهرای دهدپ پرداخهت
یاران از طرف دولت این دو روش صرفة اقتصادی نداشهت و ارزش خهالص ف یهی من هی دارنهد.
گاهی دولت ب منظور تحیب اهداف ددالت اجتمادی اقداپ به بهرقرسهانی به روسهتاها بها ایهن
شرای میکند؛ در چنین شرایطی پرداخت یاران برای دستیابی ب ارزش خهالص ف یهی متکهت
تنها راه حل است .در این تحییب روش کاربرد سیستم فتوولتائیهک خورشهیدی پیشهنهاد شهده
است ،زیرا خالص ارزش ف یی من ی کمتری دارد.
طبقهبندي .Q41, P48 :JEL
واژگان کليدي :انرژی نو ،انرژی خورشیدی ،سیستم فتوولتائیک خورشیدی ،شهککة سراسهری
برق ،ارزیابی اقتصادی.

 نویسندة مسئول ،تی ن09127248533 :
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مقدمه
با ب کارگیری انرژیهای تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی ،برای مصارف خانقی ،دالوه
بر صرف جویی در هزین ها میتوان از انتشار گازهای گیخانه ای جیهوگیری کهرد و موجه
درضة پایدار انرژی در کشور شد و همچنین بدون اثهرا سهوا اقتصهادی رفهاه و م یشهت
جام را بهکود بخشید .گسهترش شهککة سراسهری بهرق به روسهتاهای کهمجم یهت بها
پراکندگی زیاد و مسهیر دسترسهی صه ال کهور بهینه نیسهت .سهیولههای فتوولتائیهک
خورشیدی میتواند با هزینة کمتری نسکت ب گسترش شککة سراسری برق ایجهاد شهود و
از هزین های سرمای گذاری اولی و هدررفهت بهرق در شهککة توزیهع و انتیهال خصوصهار در
هنقاپ شد ولتاژ جیوگیری کند .سیولهای خورشهیدی از مهوادی نظیهر سهیییکون ،1که
خاصیت فتوولتائیک دارند ،ساخت میشوند .این مواد تابش خورشهید را جهذب مهیکننهد،
الکترون از اتمهای آنها آزاد و میدان کوچهک الکتریکهی در ههر سهیول ایجهاد مهیشهود.
سیولهای خورشیدی را ب صور سهری مهوازی در الیه ههای شه افی از سهیییکون قهرار
میدهند و با یک شیشة دوجداره میپوشانند و درون یک قاب فیزی قرار میدهنهد که آن
را ص حة خورشیدی مینامند .ص حا خورشیدی میتوانند انرژی الکتریکی مورد نیاز یک
منزل روستایی را تأمین کنند .در این میال با اسهت اده از روشههای ارزیهابی اقتصهادی دو
روش انتیال برق سیستم فتوولتائیک خورشیدی و شککة سراسری برق با هم میایس شهده
است .ب همین منظور ،روستای باغتاج از توابع شهرسهتان دشتسهتان اسهتان بوشههر ،که
سیستم فتوولتائیک خورشیدی در آن نص و راهاندازی شده است ،بهرای مطال هة مهوردی
انتخاب شد .در بخش دوپ پیشینة تحییب بیان شده اسهت؛ در بخهش سهوپ به روشههای
ارزیابی اقتصادی پرداخت شده است؛ در بخش چهارپ تحییل دادهها و نتهای تجربهی؛ و در
قسمت آخر نتیج گیری مطرح شده است.
پيشينة تحقيق
تحیییا زیادی در زمینة انرژیهای نو و تجدیدپذیر و ب خصوص انهرژی خورشهیدی و
است اده از سیستم های فتوولتائیک انجاپ شده است .از جمیة آنها میتهوان به یوسه ی
1. silicon
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( )1383اشاره کرد ک در آن ب محاسکة قیمت تماپشهدة یهک کییهووا بهرق تولیهدی
حاصل از انرژیهای نو و میایسة آن با قیمت تماپشدة برق تولیهدی از شهککة سراسهری
برق با ب کارگیری هزینة ساالنة یکنواخت اقهداپ شهده اسهت .آنگهاه بهر اسهار شهرای
اقییمی مناطب مختیف کشور و بر پایة نتای ب دست آمده برای تهأمین بهرق روسهتاهای
پراکندة استانهای فارر ،کرمان ،یزد ،کهقییوی و بویراحمد سیستم فتوولتائیک توصهی
شده است .در میالة دیقری ک خهوشاخهالق و همکهاران ( )1384تهیه کهردهانهد ،به
ارزیابی اقتصادی است اده از نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک در میایس با نیروگاه دیزلی و
اتصال ب شککة سراسری برق ب منظور تأمین برق روستاهای مرکزی در ایهران پرداخته
شده است .با است اده از تحییل هزینة چرخة دمر و ارزیابی اقتصادی سناریوهای مختیف
هزینة واحد انرژی سیستم فتوولتائیک با  960ریال /کییووا از هزینهة واحهد انهرژی در
گزین های دیقر کمتر است .سیطانی مههاجر ( )1387نیهز به بررسهی صهرفة اقتصهادی
بهره گیری از سیستم تولید برق فتوولتائیک در استان قم ب کمک شاخصههای ارزیهابی
طرح پرداخت است .او بدین منظور ضمن محاسکة متوس انرژی الکتریکی مصهرفی ههر
خان در استان قم ،هزینهة تولیهد بهرق از دو شهیوة نیروگهاه سهیکل ترکیکهی و سیسهتم
فتوولتائیک را با شاخص های مختیف برآورد کرده است .اما تمامی شاخصها حاکی از آن
است ک بهرهگیری از سیستم فتوولتائیک در استان قم در شرای کنونی و با تکنولهوژی
مورد بررسی صرفة اقتصادی ندارد .بانک جههانی نیهز تحیییهاتی در زمینهة انهرژیههای
تجدیدپذیر انجاپ داده است ک از جمیة آن میتوان ب مطال ای ک از سوی لیکنتهال 1و
همکاران ( )1994انجاپ شده است اشاره کهرد .در ایهن مطال ه بهرقرسهانی به منهاطب
روستایی جزایر اقیانوسی ب وسییة نیروگاه دیزلی و فتوولتائیک ارزیابی اقتصادی شهده و
هزینة نهایی تولید انرژی با روش تحییل هزینة چرخة دمر محاسک شهده اسهت .وی به
این نتیج میرسد ک برای برقرسانی ب مناطب روستایی با ظرفیهت بهار پهایین ،تولیهد
2
برق ب وسییة نیروگاه فتوولتائیهک ارزان تهر از نیروگهاه دیزلهی خواههد بهود .بورنسهتین
( )2005در کالی رنیا جنک های صرف جهویی در هزینه ههای انتیهال و توزیهع بهرق را بها
1. Liebenthal
2. Borenstein
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است اده از سیستمهای فتوولتائیک بررسی کرده است .محیب از این اطالدها در زمینهة
دادههای قیمت دمدهفروشی و شکی سازی ب منظور برآورد ارزش دمهدهفروشهی واق هی
تولید برق فتوولتائیک خورشیدی است اده میکند .بورنستین ( )2008در میالة دیقری با
است اده از مدل شکی سازی ترنسیس 1داده هایی را در شرای کنتهرلشهده از تأسیسها
خورشیدی کالی رنیای امریکا ب دست آورده است و با توج ب آنها مجموع ارزش حهال
برق حاصل از فتوولتائیک خورشیدی و هزینة تولید آن را محاسک مهیکنهد و بها همهین
ارزش از شککة سراسری برق میایس میکند .وی ب این نتیج میرسد که هزینه ههای
نص و راهاندازی سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی با تکنولوژی موجود بسیار باالسهت.
هر یک از مواردی ک بررسی شد ب نهودی به انهرژی ههای نهو و به خصهوص سیسهتم
فتوولتائیک خورشیدی پرداخت بودند ،اما هیچ کداپ از آنها نتوانست اند به طهور کامهل
مزایای است اده از انرژی خورشیدی و ارزش واق ی برق حاصل از آن را بهرآورد کننهد .در
این میال س ی شده است تا تماپ منافع حاصل از انرژی خورشیدی ،ک در ت یهین ارزش
واق ی آن تأثیرگذار است ،در نظر گرفت شود .سیستم فتوولتائیک خورشیدی نیهازی به
هزین های سرمای گذاری اولی در شککة توزیع و انتیال برق ندارد و مهیتوانهد در هزینهة
تأمین برق از شککة سراسری برق صرف جویی کند ،همچنین از هدررفت برق به هنقهاپ
دکور از شککة انتیال و توزیع مخصوصار ب هنقاپ افزایش شد ولتاژ جیوگیری کند .یکی
دیقر از مهمترین فوایهد اسهت اده از سیسهتمههای فتوولتائیهک خورشهیدی ،جنکه ههای
زیستمحیطی است اده از این انرژی تجدیدپذیر و صرف های اجتمادی خارجی آن اسهت.
با در نظر گرفتن منافع حاصل از سیستم فتوولتائیهک خورشهیدی مهیتهوان ارزش بهرق
فتوولتائیک خورشیدی را محاسک کرد .در قرن حاضر مسئیة پیش روی مسئوالن توس ة
متوازن همة بخش های کشور است ک بهرقرسهانی به بخهشههای دورافتهادة کشهور از
اولویتهای توس ة متوازن است .انرژی الکتریکی میتواند با انواع روشهای مختیهف و بها
است اده از انرژیهای اولیة مت او تولید شود ،اما نکتة حائز اهمیت این است که کهداپ
روش از کارایی اقتصادی برای روسهتاهای دورافتهادهای که از ن مهت بهرق بهیبههرهانهد
برخوردار است .در این تحییب س ی شده است تا روش بهینة تولید و درضة کارای انرژی
1. TRNSYS
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و هزینة اندک تأمین برق بهرای

روشهاي ارزیابی اقتصادي و مدلسازي
روشهای ارزیابی اقتصادی ،ک در این میال ب کار رفت است ،شامل موارد خالص ارزش
ف یی پروژه ( ،)NPVنرخ بازده داخیی ( ،)IRRدورة بازگشهت سهرمایة تنزییهی ( )DPPو
شاخص سودآوری ( )PIاست ک در ادام با توج ب کتاب آمادگی اصهول بهازار سهرمای
نوشتة احمدی ( )1393شرح داده میشود .م یار اصیی برای قکول یها رد یهک پهروژه یها
میایسة بین دو پروژة مانعةالجمهع خهالص ارزش ف یهی پهروژه )NPV( 1اسهت NPV .بها
است اده از جریانا نیدی طرح سرمای گذاری و دریافتهها و پرداخهتههای آن محاسهک
میشود .در واقع  NPVهمان خالص مجمهوع ارزش حهال دریافهتهها و پرداخهتهها در
محاسکة جریان نیدی طرح است.
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در رابطة  CF0 1سرمای گذاری اولیه اسهت و  CFtبرابهر وجه نیهد دریهافتی و یها
پرداختی در زمان  tاست i .برابر نرخ تنزیل یا بهره است .پروژه با  NPVبزرگتر از صه ر
ب دنوان پروژة سودآور و دارای صرفة اقتصادی تییی میشود .نرخ بهازده داخیهی)IRR( 2
نرخ تنزییی است ک  NPVپروژه را برابر ص ر قرار میدهد .پروژهههایی صهرفة اقتصهادی
دارند ک  IRRآنها از نرخ تنزیل مورد انتظار سرمای گذاران بیشتر باشد.
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دورة بازگشت سرمایة تنزییی )DPP( 3برابر است با مد زمانی ک طول میکشهد تها
مجموع ارزش حال دریافتهای پهروژه بتواننهد سهرمای گهذاری اولیه را پوشهش دهنهد.

1. Net Present Value
2. Internal Rate of Return
3. Discouted Payback Period
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شاخص سهودآوری ) PI( 1برابهر ارزش ف یهی مجمهوع جریانها نیهدی آتهی تیسهیم بهر
سرمای گذاری اولی است .هنقامی یک پروژه صرفة اقتصادی دارد ک  PIآن بهزرگتهر از
یک باشد.
PV of Future Cash Flow
NPV
 1
Initial Investment
Initial Investment

() 3

PI 

 .1ارزش حال کل مبلغ دریافتی ساالنه از سيستم فتوولتائيک خورشيدي (بورنستين،
)2008

2

برای محاسکة ارزش حال کل مکیغ دریافتی سهاالن از سیسهتم فتوولتائیهک خورشهیدی
میبایست در ابتدا ارزش یک واحد برق فتوولتائیک خورشیدی ( ) را با توج ب رابطهة
 4محاسک کرد:
Vt W t W t .2  Qt   W t 1  2  Qt   

() 4

برای محاسکة ( Vtب ازای یک کییووا سادت) نیهاز به محاسهکة میهادیر ( Wtبرابهر
قیمت دمدهفروشی برق) و ( Wt .2  Qtکاهش ارزش تی ها خه بها جهایقزینی یهک
واحد برق حاصل از فتوولتائیک خورشیدی در شکک ) است و همچنین در دست داشهتن
( βفواید جیوگیری از انتشار گازهای گیخان ای) ضروری است .توزیهع و انتیهال بهرق به
کاربر نهایی دارای تی اتی در زمان است .تی ا سیستم با رابطة  5نشان داده میشود:
Lt  Qt2

() 5

میزان هدررفت نهایی سیستم ،ک با افزایش یک واحد برق تولیدی ب وسییة ایستقاه
مرکزی ب دست میآید ،شامل مشتب این رابط نسکت به ( Q tبه ازای یهک کییهووا
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سادت) است (  2  Q t
dQ t
Qt

T

t 1
T

Q2t

t 1




) .در این رابط  دددی است ثابت ک میهدار آن برابهر
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مجموع کل مصهرف متوسه سهاالنة

 10خانوار روستایی از سال یک تا بیست (میزان مصرف و ت داد خانوارها در کهل بیسهت
1. Profitability Index
2. Borenstein
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T

سال ثابت) در نظر گرفت میشود و دکار
متوس

2
t

Q
t 1

برابر تهوان دوپ مجمهوع کهل مصهرف

dL t
ساالنة  10خانوار روستایی طی بیسهت سهال اسهت .بها ضهرب میهدار
dQ t

در

قیمت دمدهفروشی برق کاهش ارزش تی ا خ با جایقزینی یک واحد بهرق حاصهل از
فتوولتائیک خورشیدی در شکک ب دست میآید .برای محاسهکة ارزش حهال کهل مکیهغ
دریافتی ساالنة نص و راهاندازی سیسهتم فتوولتائیهک خورشهیدی از رابطهة  6اسهت اده
میشود ک ب صور زیر است:
T

V  £V t .Qt

() 6

t 1

در این رابط  Q tبرابر مصرف متوس ساالن برای کهل خانوارههای روسهتای باغتهاج
(طی بیست سال میزان مصرف و ت داد خانوارها ثابت) است .میزان  Vtبرای یهک سهال
ب دست میآید ک برای سهولت این میزان نیز طی بیست سال ثابت فرض شهده اسهت.
در این رابط  £دامل تخ یف دوره است و میتوان آن را ب صور رابطة  7نمایش داد:
() 7

, n  t , ,T

1

n

1  i 

£

در این رابط نرخ بهرة واق ی است و بدین دیت که نهرخ بههرة مشخصهی در بهازار
سرمایة ایران وجود ندارد ،س سناریوی نرخ بهره با ارقاپ  ،%12 ،%8و  %16در نظر گرفت
طول دورة بهرهبرداری از ابتدای سال اول تا انتهای سال بیستم است.
میشود؛ ک
 .2ارزش حال کل مبلغ دریافتی ساالنه از شبکة سراسري برق (بورنستين)2008 ،

برای محاسکة منافع حاصل از است ادة شککة سراسری برق نیاز است تا یهک ارزش ثابهت
برای یک واحد برق تحوییی شککة سراسری برق ت ریهف شهود .مهیتهوان بها اسهت اده از
T

مجموع میزان تولید برق در کل سیستم ب وسییة ایسهتقاه مرکهزی (  ) Q tو قیمهت
t 1

دمدهفروشی برق (  ) Wtو متوس وزنی تی ا خ ( ،)Øک در اینجا  0/15فرض شهده
است ،ارزش ثابت یک واحد برق تحوییی از شککة سراسری برق را محاسک کرد:
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 Qt .W t
P
. t 1T
1 Ø
 t 1Qt
T

() 8

در این رابط  Pارزش ثابت یک واحد برق تحوییی از شککة سراسری برق نیروگهاهی
و  1  Øمیزان بهرق م یهد در دسهترر و

T

Q . W

t

t

t 1

ارزش کهل تولیهد بهرق از شهککة

سراسری برق نیروگاهی است .برای محاسکة ارزش حهال کهل مکیهغ دریهافتی سهاالن از
شککة سراسری برق از رابطة  9است اده میشود:
T

 £ P. Q t

() 9

t 1

T

در این رابط دکار

£ P
t 1

برابر ارزش حال یک واحد برق حاصل از نیروگهاه و Q t

میزان مصرف ساالنة روستای باغتاج است .همچنین دامل تخ یهف دوره بهوده که در
رابطة  7بیان شده است.
تحليل دادهها و نتایج تجربی
 .1برآورد مصرف انرژي الکتریکی در روستاي باغتاج از توابع شهرستان دشتستان بوشهر

کییة اطالدا مربوط ب سامانة فتوولتائیک و میزان مصرف انرژی الکتریکی در روسهتا از
سازمان انرژیهای نو ایران گرفت شده اسهت .در مرحیهة نخسهت طراحهی یهک سهامانة
فتوولتائیک ،برآورد دقیب مصرفکننده های انرژی الکتریکی و میزان مصهرف آنهها طهی
یک شکان روز انجاپ میشود .ب دلیل باال بودن هزینة تماپشدة این سامان فی تجهیزا
الکتریکی مت ارف قابل است ادة یک خانوار روستایی برای مصهارف اولیه در اجهرای ایهن
پروژه لحاظ شده است .با توجه به اطالدها موجهود در جهدول  1میهزان کهل انهرژی
الکتریکی مصرفی هر خانوار روستایی طی شکان روز  3980وا  /سادت ( 3/98کییهووا /
سادت) در نظر گرفت شده است.
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جدول  .1انرژي مصرفی لحاظشدۀ هر خانوار روستایی در یک شبانهروز
شرح

توان مصرفی (وات)

زمان مصرف (ساعت)

انرژي (وات /ساعت)

روشنایی
یخچال
صوتی و تصویری
بار اضافی
جمع کل

)5*18( 90
150
100
120
460

8
10
8
8
34

720
1500
800
960
3980

*منکع :سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) ،م اونت انرژیهای نو ()1391

 .2سرمایهگذاري اوليه و هزینههاي متغير سيستم فتوولتائيک خورشيدي
جدول  .2تجهيزات سرمایهگذاري اولية سيستم فتوولتائيک
ردیف

شرح

تعداد

قيمت واحد (ریال)

قيمت کل (ریال)

1
2
3
4

پنل فتوولتائی  45واتی
پکی شارژ کنترل و اینورتر
باتری Ah/12V100
استراکچر  6ماژولی

24
1
8
4

3200000
20000000
2500000
1000000

76800000
20000000
20000000
4000000

----

2000000

2000000

6

کابینت و تابیو

1

8000000

8000000

7

حمل ،نص  ،و راهاندازی

----

10000000

10000000

5

کابل ،فیوز ،و اتصاال

جمع کل (ریال)

140800000

*منکع :سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) ،م اونت انرژیهای نو ()1391

با توج ب بهرآورد مصهرف انهرژی الکتریکهی مهیتهوان تجهیهزا مهورد نیهاز بهرای
سرمای گذاری اولی در سیستم فتوولتائیک خورشیدی را ب دست آورد ک این مهوارد در
جدول  2آورده شده است .کل هزینة سرمای گذاری اولیة یک سیستم فتوولتائیهک بهرای
یک خانة روستایی برابر  140800000ریال است .با ضرب این مکیغ در ت داد ده خهانوار
روستایی ساکن در روستای باغتاج هزینة سرمای گذاری اولی بهرای بهرقرسهانی از روش
سیسههتم فتوولتائیههک ب ه کههل خانوارهههای ایههن روسههتا ب ه دسههت مههیآیههد ک ه برابههر
1408000000ریال است.
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هزین ها و تجهیزا الزپ در دورة بهرهبرداری (هزین های متغیر) ب شرح زیر است:
 .1هزینة ت ویض باتری :طول دمر باتری م موالر  5الی  7سال در نظر گرفت میشود
و در سال ه تم و چهاردهم هزینة ت ویض باتری  200میییون ریال است.
 .2هزینة ت ویض اینورتر و شارژ کنترل :هزینة یک بار ت ویض اینورتر و شارژ کنتهرل
در پایان سال دهم مکیغ  200میییون ریال لحاظ میشود.
 .3هزینة ساالنة سیستمهای فتوولتائیک :هزینة سرویس این سیسهتمهها م هادل %1
هزینة تجهیزا سرمای گذاری اولی در هر سال لحاظ میشود.
هزینة ساالنة سیستم فتوولتائیک خورشیدی= 14080000 = %1  1408000000
 .3عایدي حاصل از سيستمهاي فتوولتائيک خورشيدي

میزان مصرف متوس ساالن برای کهل خهانوارههای روسهتای باغتهاج  14527کییهووا
سادت ( 39.8کییووا سادت مصرف روزان  10 خانوار روستایی  365 ت داد روزهای
سال) ب دست میآید و قیمت دمدهفروشی برق (  ) Wtبرای استان بوشهر حهدود 1240
ریال ب ازای هر کییو وا سادت است .با توج ب اطالدها فهوق میهزان  را محاسهک
dL t
میکنیم و در رابطة محاسکة
dQ t

قرار میدهیم:

dL t
 2 10 / 001 0 / 002
dQt

 14527
 0 / 15
 14527
20

 0 / 001 

t 1

2

20



t 1

برای محاسکة ارزش تی ا خ  ،میزان هدررفت نهایی را در قیمت دمدهفروشی بهرق
ب ازای هر کییووا سادت در استان بوشهر ( 1240ریال) ضرب میکنیم:
dLt
. Wt  Wt .2  Qt  Wt .2  Q t  0 / 002 1240  2 / 48
dQt

برای محاسکة فواید جیهوگیری از انتشهار گازههای گیخانه ای تولیدشهده به وسهییة
سیستم مرکزی تولید برق (  ،) βک با است اده از سیسهتمههای فتوولتائیهک خورشهیدی
حاصل می شود ،از ترازنامة انرژی کشهور در سهال  1390کمهک مهیگیهریم .بهر اسهار
اطالدا مندرج در ترازنامة انرژی ،هزینة اجتمادی مستییم و غیرمسهتییم SO2 ، NO x
و  CO2ب ازای هر کییووا سادت برق تولیدی در نیروگهاهههای بخهاری کشهور حهدود
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 720تا  1360ریال ،نیروگاه گازی  740تا  1380ریال و نیروگاه سیکل ترکیکی  590تها
 1230ریال برآورد شده است 1.با توج ب اینک تولید برق در استان بوشههر بیشهتر به
وسییة نیروگاه گازی صور میگیهرد ( 748میییهون کییهووا سهادت در سهال) ،بهرای
محاسکة هزینة اجتمادی آالینده های زیستمحیطی از هزینة اجتمادی این نهوع نیروگهاه
است اده می کنیم و با توج ب دسترسی ب یک بازة پولی هزینة اجتمادی ،از متوس این
بازه ک  1060ریال ب ازای هر کییووا سادت است ،است اده خواهیم کرد .میهزان ارزش
یک واحد برق حاصل از فتوولتائیهک خورشهیدی (  ) Vtبهرای یهک کییهووا سهادت به
صور زیر است:
Vt W t W t .2  Qt    1240  2 / 48  1060  2302 / 48

میزان مصرف متوس ساالن برای کهل خهانوارههای روسهتای باغتهاج برابهر 14527
کییو وا سادت را در ارزش یک واحد برق حاصل از فتوولتائیهک خورشهیدی ( ) بهرای
یک کییووا سادت ضرب میکنیم و مکیغ  33448127ریال برای انتهای ههر سهال به
دنوان دایدی حاصل از سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی ب دست میآید.
 .4سرمایهگذاري اوليه و هزینههاي متغير توسعة شبکة سراسري برق
جدول  .3هزینة سرمایهگذاري اوليه براي استفاده از شبکة سراسري برق (ميليون ریال)

1
2
3
4

شرح

ميزان نياز

هزینة هر کيلومتر

قيمت کل

هزینة احداث خ فشار متوس )70 3( AL
هزینة احداث شککة فشار ض یف با سیم مسی

km 30

180

5400

km4

360

1440

50

50
6890

()16 35 4
1ددد
هزینة نص دستقاه پست هوایی ()KVA25
مجموع (هزینة سرمای گذاری اولیة توس ة شککة سراسری برق)

* منکع :وزار نیرو ،توانیر ،بخش دبیرخانة کاهش تی ا انرژی ()1391

 .1پروژة «انجاپ مطال ا ت یین هزین ههای اجتمهادی COو  NOx ، 2 SO2بخهش انهرژی کشهور (نیروگهاههها))،
 ،1384دفتر استانداردهای فنی ،مهندسی ،اجتمادی و زیست محیطی برق و انرژی وزار نیرو.
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اطالدا مربوط ب شککة سراسهری بهرق از وزار نیهرو در سهال  1391تهیه شهده
است .با توج ب اطالدا مندرج در جدول  3هزینة سرمای گذاری اولیهة توسه ة شهککة
سراسری برق به روسهتای باغتهاج حهدود  6890میییهون ریهال اسهت .الکته به دیهت
سنقالخی و ص ال کور بودن راه دسترسی ب روستا هزین های سرمای گهذاری اولیه در
حدود  25درصد افزایش می یابد ک با در نظر گرفتن این مهم هزین های سرمای گهذاری
اولی برای توس ة شککة سراسری برق ب میدار  8612میییون ریال میرسد.
هزین های متغیر در دورة بهرهبرداری ب شرح زیر است:
 .1هزینة ت میرا و نقهداری ساالن  :هزینهة ت میهرا و نقههداری سهاالن در سهال
 1390ب طور متوس حدود  219389ریال 1ب ازای هر کییهو وا سهادت مصهرف ههر
مشترک است .از حاصلضرب این مکیغ در ت داد خهانوارههای روسهتای باغتهاج و میهزان
مصرف روزانة هر خانوار ک ب ترتی برابر  10خهانوار و  3/98کییهووا سهادت مصهرف
است ،مکیغ  8731682ریال ب دنوان هزینة ت میهرا و نقههداری سهاالنة شهککة بهرق
روستای باغتاج ب دست میآید.
 .2هزینة خدما ب مشترکین :در سال  1390میزان هزینهة ایهن خهدما به ازای ههر
مشترک  145958ریال 2برای هر کییووا سادت مصرف مشترک در نظر گرفته مهیشهود.
این میزان در ت داد  10مشترک روستای باغتاج ضرب میشود و ب میهزان  1459580ریهال
ب ازای هر کییووا سادت در سال میرسد .میزان مصرف روزانة روسهتای باغتهاج بهرای ههر
خانوار روستایی ب طور متوس برابر  3/98کییووا سادت است ک بها ضهرب ایهن میهدار در
میزان ساالنة هزینة خدما ب مشترکان برای  10مشترک روستای باغتاج مکیهغ 5809128
ریال هزینة خدما ب مشترکین ب صور سالواره برای انتهای هر سال ب دست میآید.
 .3هزینة خرید برق در استان بوشهر :ب منظور توس ة شککة سراسری برق ب روستا نیهاز
ب تهیة برق از نزدیکترین پست فشار قوی ،ک حدود  30کییومتر با روستای باغتهاج فاصهی
دارد ،است و در همین زمین باید هزینة خرید برق از این پست در محاسهکا هزینه ای وارد
شود .میزان مصهرف متوسه سهاالنة انهرژی الکتریکهی روسهتای باغتهاج ( 14527کییهووا
 .1وزار نیرو ،توانیر ،بخش دبیرخانة کاهش تی ا انرژی ()1391
 .2وزار نیرو ،توانیر ،بخش دبیرخانة کاهش تی ا انرژی ()1391
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سادت) در قیمت دمدهفروشی برق در استان بوشهر (1240ریال) ضرب مهیشهود تها میهزان
هزینة خرید برق در استان بوشهر ( 18013480ریال) ب دست بیاید.
 .4هزینة تی ا خ  :توزیع و انتیال بهرق به کهاربر نههایی دارای تی هاتی اسهت .ماهیهت
شکک های توزیع ،گستردگی و آسی پذیری آن ،فرسودگی نزدیک به  30درصهد شهکک ههای
توزیع ،سوا است اده از انرژی برق ب ویژه در مناطب گرمسیری و حاشیة شههرها از مههمتهرین
دوامل مؤثر در ایجاد تی ا اند .محاسکا هزینة تی ا خ انتیال و توزیع در جهدول  4آمهده
است:
جدول  .4محاسبة ميزان تلفات خط انتقال و توزیع
14527
%3/5
%15
17710
3183
1240
3947483

میزان مصرف متوس ساالن برای کل خانوارهای روستای باغتاج (کییووا سادت)
مصارف داخیی نیروگاه
تی ا شککة انتیال و توزیع
میزان برق تولیدی ساالنة نیروگاه برای کل خانوار های باغتاج (کییووا سادت)
میزان برق تیفشده از فرایند تولید تا مصرف (کییووا سادت)
قیمت دمدهفروشی برق در استان بوشهر (ریال)
ارزش برق تیفشده از فرایند تولید تا مصرف (ریال)

* منکع :محاسکا محیب ()1391

همانطور ک در جدول  4مشاهده میکنید ،برای محاسکة میزان تولید بهرق نیروگهاه
از رابطة  10است اده میکنیم:
()10

میزان مصرف برق روستا

1
1


1  1 

 میزان تولید برق نیروگاه

در رابطة  γ ،10میزان مصارف داخیی نیروگهاه و برابهر  %3/5اسهت و  میهزان تی ها
شککة انتیال و توزیع و برابر  %15است .در نتیج با توج ب رابطة فوق میهزان تولیهد نیروگهاه
برای تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز روستای باغتاج برابر  17710کییووا سادت اسهت .در
صورتی ک ت او میزان برق تولیدی ساالنة نیروگاه برای کل خانوارههای روسهتای باغتهاج از
میزان مصرف متوس ساالنة همین روستا محاسک شود ،میزان برق تیفشده از فرایند تولیهد
تا مصرف ب دست میآید .با ضرب این میزان در قیمت دمدهفروشی بهرق در اسهتان بوشههر
ارزش برق تیفشده از فرایند تولید تا مصرف ( 3947483ریال) حاصل میشود.
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 .5هزینة اجتمادی آالیندههای زیستمحیطی تولیدشده ب هنقاپ تولید نیهروی بهرق
ب وسییة نیروگاه :هزینة اجتمادی آالیندههای زیستمحیطی  1060ریهال 1به ازای ههر
کییو وا است .هزینة اجتمادی آالیندهههای زیسهتمحیطهی تولیهد نیهروی بهرق مکیهغ
 18772600ریال)   1060میزان برق تولیدی ساالنة نیروگهاه بهرای کهل خهانوارههای
روستا ( 17710کییووا سادت)) ب دست میآید.
 .5عایدي حاصل از نيروگاه برق

میزان تولید نیروگاه برق برای تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز سهاالنة روسهتای باغتهاج
برابر  17710کییو وا سادت و قیمت دمدهفروشی برق در اسهتان بوشههر  1240ریهال
است (طی بیست سال تولید برق و قیمت دمدهفروشهی ثابهت) ،ارزش یهک واحهد بهرق
تحوییی از شککة سراسری برق نیروگاهی ( )Pب صور زیر محاسک میشود:
 1459

177101240
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t 1

t 117710
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میزان مصرف ساالنة روستای باغتاج ( 14527کییووا سادت) در ارزش یهک واحهد
برق تحوییی از شککة سراسری برق نیروگهاهی ( )Pبهرای یهک کییهووا سهادت ضهرب
میشود و مکیغ  21194893ریال ب دنوان دایهدی سهاالنة حاصهل از نیروگهاه بهرق به
دست میآید.
 .6ارزیابی اقتصادي سيستم فتوولتائيک خورشيدي و شبکة سراسري برق

در صههورتی که ت ههاو ارزش حههال بههرق ارائه شههده از نصه و راهانههدازی فتوولتائیههک
خورشیدی ( )Vدر طول زمان  tتا ( Tمحاسهک از طریهب رابطهة  )6از ارزش حهال بهرق
ارائ شده ب وسییة نیروگاه برق ( ) در طول زمان  tتا ( Tمحاسهک از طریهب رابطهة )9
محاسک شود ،میزان سودمندی است اده از سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی ب صور
زیر است:
()11
 .1طکب محاسکا ص حة  9همین میالة بخش دایدی حاصل از سیستمهای فتوولتائیک خورشیدی

V diff V 
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جدول  .5مقایسة ارزش حال مبلغ دریافتی ساالنه از سيستم فتوولتائيک خورشيدي با ارزش
حال دریافتی ساالنة شبکة سراسري برق (ارقام به ریال)
تفاوت ارزش حال مبلغ دریافتی
شرح

نرخ بهرۀ

سيستم فتوولتائيک

واقعی

خورشيدي

%8
%12
%16

347860521
247516140
125678912

از فتوولتائيک خورشيدي از

شبکة سراسري برق

ارزش حال مبلغ دریافتی از
شبکة سراسري برق

سناریو 1
سناریو 2
سناریو 3

129553123
90673932
23002929

218307398
156842208
102675983

*منکع :محاسکا محیب ()1391

ت هاو ارزش حهال مکیهغ دریههافتی از فتوولتائیهک خورشهیدی از ارزش حهال مکیههغ
دریافتی از شککة سراسری برق بیشتر بوده و دددی متکهت اسهت .همچنهین ارزش یهک
کییووا برق حاصهل از سیسهتم فتوولتائیهک خورشهیدی  230248ریهال و ارزش یهک
کییووا برق حاصل از شککة سراسری برق  1459ریال است .این خود ب تنهایی بیهانقر
مزیت است اده از سیستم فتوولتائیک خورشیدی نسکت ب شهککة سراسهری بهرق اسهت.
محاسکا مربوط ب ( )NPVدو طرح سیستم فتوولتائیک خورشیدی و شهککة سراسهری
برق در جدول  6آمده است.
جدول  .6مقایسة خالص ارزش فعلی ( )NPVسيستم فتوولتائيک خورشيدي با شبکة سراسري برق
(ارقام به ریال) در حالت عدم پرداخت یارانه
تفاوت خالص ارزش
نرخ
بهرۀ

سيستم فتوولتائيک خورشيدي

واقعی

شبکة
سراسري برق

فعلی ()NPV
سيستم فتوولتائيک
خورشيدي با شبکة
سراسري برق

سناریو 1
سناریو 2
سناریو 3

%8
%12
%16

*منکع :محاسکا محیب ()1391

-1307310214
-1251039409
-1201300088

-8256567867
-7896632397
-7583132238

6949257653
6645592988
6381832150
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در صورتی ک دولت یاران ای ب دو طرح پرداخت نکند ،ههر دو طهرح دارای  NPVمن هی
هستند و سهودآوری اقتصهادی ندارنهد .امها اسهت اده از شهککة سراسهری بهرق  NPVمن هی
بزرگتری دارد ،پس ب سرمای گذار ضرر بیشتری را تحمیل میکنهد و ایهن امهر در ههر سه
سناریوی نرخ بهرة واق ی صادق است .این ددپ سودآوری زمانی رخ میدهد ک میهزان ارزش
یک واحد بهرق حاصهل از فتوولتائیهک خورشهیدی (  ) Vtبهرای یهک کییهووا سهادت برابهر
 2302/48ریال است .یک روش برای اینک نرخ بهازده داخیهی طهرحهها ،نهرخ بههرة واق هی
حداکتر ،ی نی  %16را پوشش دهد و دارای  NPVمتکت و سودآور شوند ،این است ک دولهت
ت او میزان ارزش یک واحد برق حاصل از ههر دو طهرح از ارزش مطیهوب بهرای سهودآوری
آنها را ب سرمای گذاران ب دنوان یارانه جههت گسهترش انهرژیههای نهو و پهاک (سیسهتم
فتوولتائیک) یا گسترش شککة سراسری برق و توس ة روستاها پرداخت کند .در صهورتی که
ارزش یک کییووا سهادت بهرق خورشهیدی برابهر  2302/48ریهال باشهد ،دایهدا سهاالنة
سیستم فتوولتائیک خورشیدی برابر  33448127ریال است .این میزان جهوابگهوی تهأمین
هزینة سرمای گذاری اولی و هزین های متغیر سیستم نیست و موج دهدپ سهودآوری طهرح
میشود .اما ارزش یک واحد برق حاصل از فتوولتائیک خورشیدی (  ) Vtبهرای یهک کییهووا
سادت ،ک برای سودآوری طرح در نرخ بهرة واق ی حداکتر مطیوب است ،برابر  18500ریهال
است و در این حالت دایدا ساالنة سیستم فتوولتائیک خورشیدی برابر  268749500ریهال
(مصرف ساالنة روستا  8500  14527ریال) است ک میتواند هزین ههای طهرح را پوشهش
دهد و موج سودآوری آن شود .میزان ارزش ثابت یک واحد برق حاصل از شککة سراسهری
بههرق (  ) Pبههرای یههک کییههووا سههادت برابههر  1459ریههال اسههت و دایههدا سههاالنة شههکک
 21194893ریال است .ارزش ثابت یک واحد برق حاصل از شککة سراسری برق (  ) Pبهرای
یک کییووا سادت ،ک برای سودآوری طرح در نرخ بهرة واق ی حداکتر مطیوب است ،برابهر
 104000ریال و دایدا ساالنة آن  1510808000ریال است .باید توج داشت که میهزان
یاران ای ک از طرف دولت باید برای سودآور شدن دو طرح پرداخت شهود در حالهت اسهت اده
از شککة سراسری برق بیشتر بوده است.
جدول  7خالص ارزش ف یی ( )NPVسیستم فتوولتائیک و شککة سراسری برق را در
حالت پرداخت یاران نشان میدهد.
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جدول  .7مقایسة خالص ارزش فعلی ( )NPVسيستم فتوولتائيک خورشيدي با شبکة
سراسري برق (ارقام به ریال) در حالت پرداخت یارانه
شرح
سناریو 1
سناریو 2
سناریو 3

نرخ بهرۀ

سيستم فتوولتائيک

شبکة سراسري

واقعی

خورشيدي

برق

%8
%12
%16

831785680
318219824
1341640

5285322008
2037815036
30384239

تفاوت خالص ارزش فعلی
( )NPVسيستم فتوولتائيک
خورشيدي با شبکة سراسري برق
-4453536328
-1719595212
-29042599

*منکع :محاسکا محیب ()1391

در حالتی ک دولت ب هر دو طرح یاران پرداخت کنهد NPV ،در ههر دو طهرح متکهت
میشود .خالص ارزش ف یی طرح شککة سراسری برق از همین رقم در سیستم فتوولتائیک
خورشیدی بیشتر میشود ،اما باید این نکت را مد نظر قرار داد که میهزان یارانه ای که از
طرف دولت باید برای سودآور شدن دو طرح پرداخهت شهود ،در حالهت اسهت اده از شهککة
سراسری برق بیشتر بوده است .میزان یارانة پرداختی دولت ب ازای هر کییووا سهادت در
سیستم فتوولتائیک خورشیدی برابر  16197ریال اسهت ،در صهورتی که همهین مکیهغ در
شککة سراسری برق  102541ریال است .نرخ بازده داخیهی ( )IRRشهککة سراسهری بهرق
برابر  %16/08و همین نرخ در سیستم فتوولتائیک خورشیدی برابر  %16/02اسهت .در ایهن
بخش باید ب این نکت توج کرد ک ما دمدار میزان یاران ای را انتخاب کردهایم که در ههر
طرح نرخ بازده داخیی از نرخ بهرة واق ی حداکتر ( )%16باالتر باشد.
دورة بازگشت سرمایة تنزییهی ( )DPPدو طهرح سیسهتم فتوولتائیهک خورشهیدی و
شککة سراسری برق در جدول  8آمده است.
جدول  .8مقایسة دورۀ بازگشت سرمایة تنزیلی ( )DPPسيستم فتوولتائيک با شبکة سراسري برق
شرح
دورة بازگشت سرمایة تنزییی در سناریو 1
دورة بازگشت سرمایة تنزییی در سناریو 2
دورة بازگشت سرمایة تنزییی در سناریو 3
*منکع :محاسکا محیب ()1391

نرخ بهرۀ

سيستم فتوولتائيک

واقعی

خورشيدي

%8
%12
%16

بین دورة  8و 9
بین دورة  10و 11
بین دورة  19و 20

شبکة سراسري برق
بین دورة  8و 9
بین دورة  10و 11
بین دورة  13و 14
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هر دو طرح در سناریوی اول و دوپ دورة بازگشت سرمایة تنزییی برابر دارنهد ،امها در
سناریوی سوپ با نرخ بهرة  %16دورة بازگشت سرمایة تنزییی شککة سراسری برق کمتهر
از همین دوره در سیستم فتوولتائیک خورشیدی است .الکت باید این نکت را خاطرنشهان
کرد ک در دورة چهاردهم سیستم فتوولتائیک خورشیدی متحمهل هزینهة متغیهری به
میزان  200000000ریال بابت ت ویض باتری میشود و ب همین دلیل  DPPآن در نرخ
 %16بین دورة نوزده و بیست قرار گرفت است .شاخص سهودآوری سیسهتم فتوولتائیهک
خورشیدی و شککة سراسری برق را در جدول  9مشاهده میکنیم.
جدول  .9مقایسة شاخص سودآوري ( )PIسيستم فتوولتائيک خورشيدي با شبکة سراسري برق
شرح
شاخص سودآوری ( )PIدر سناریو 1
شاخص سودآوری ( )PIدر سناریو 2
شاخص سودآوری ( )PIدر سناریو 3

نرخ بهرۀ
واقعی
%8
%12
%16

سيستم فتوولتائيک
1/59
1/23
1

شبکة سراسري
برق
1/24
1/24
1

*منکع :محاسکا محیب ()1391

شاخص سود آوری برای هر دو طرح تیریکار برابر است .در سناریوههای مختیهف کسهر
خالص ارزش ف یی تیسیم بر سرمای گذاری اولی در هر دو طرح با هم متناس است.
نتيجهگيري
در این تحییب با بهرهگیری از شاخصهای ارزیهابی اقتصهادی دو روش گسهترش شهککة
سراسری برق و کاربرد سیستم فتوولتائیک خورشیدی از جههت تخصهیص بهینهة منهابع
اقتصادی با یکدیقر میایس شدهاند .محاسکة شاخصهای ارزیابی اقتصهادی حهاکی از آن
است ک در شرای ددپ پرداخت یاران از طرف دولت ب این دو طرح هیچ کداپ از آنهها
صرفة اقتصادی نداشت و دارای خالص ارزش ف یی من ی هستند .الکته مهیتهوان گ هت
هزین های سرمای گذاری اولی و هزین های متغیر در شککة سراسری برق بسیار بیشتر از
سیستم فتوولتائیک خورشیدی بهوده و ایهن طهرح دایهدی سهاالنة کمتهری نیهز نصهی
سرمای گذار میکند .گاهی ممکن است برقرسانی به یهک محهدودة جغرافیهایی خهاص
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دارای توجی اقتصادی نکاشهد ،امها به دلیهل توسه ة دهدالت اجتمهادی ،که از وظهایف
حاکمیتی دولت است ،این امر صهور گیهرد .در ایهن شهرای دولهت مجکهور اسهت به
سرمای گذار در سیستم فتوولتائیک خورشهیدی و شهککة سراسهری بهرق بهرای افهزایش
دایدی آنها یاران اهدا کند .در صورتی ک دولت بخواهد از شککة سراسری برق ب جای
سیستم فتوولتائیک خورشیدی است اده کند ،میزان پرداخت یاران افزایش مهییابهد که
مخالف اصل تخصیص بهینة منابع اقتصادی است .در شرای کمکهود منهابع ،اسهت اده از
سیستم فتوولتائیک خورشهیدی نسهکت به شهککة سراسهری بهرق از کهارایی اقتصهادی
بیشتری برخوردار است .بنابراین در روسهتاها و منهاطب دشهایری کشهور ،که به دلیهل
پراکندگی و محدودیت جم یت فاقد طرح برقرسانیاند ،است اده از سیستم فتوولتائیهک
خورشیدی ب منظور تأمین انرژی مورد نیاز آنها پیشنهاد میشود.
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