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تاریخ پذیرش1331/11/22 :

چکیده
با توجه به اینکه کشور ایران دارای مناطق مستعد برای انرژی خورشیدی می باشد و منابع انررژی فسرییی دچرار
محدودیت های زیادی مانند آلودگی و محدودیت استفاده هستند ،استفاده از انرژی هرای نرو خصوصرا انررژی
خورشیدی اهمیت زیادی پیدا می کند .با توجه به پتانسیل های آب و هوایی ایران ،در عمده مناطق کشور می
توان از این انرژی پاک و ارزشمند و تمام نشدنی ،استفاده کرد .لذا در این مقاله با بهره گیری از روش تحیییری
توصیفی و اطالعات کتابخانه ای مطالب جمع آوری شده و با اسرتفاده از روش هرای ارزیرابی اقتصرادی (روش
هزینه یکنواخت سالیانه) به کمک نرمافزار  Excelارزیابی صورت گرفته است .روسرتای نمونره  51خرانواری برا
مصرف  63کییووات ساعت برق در فاصیه  1کییومتری شبکه در نظر گرفته شده است .سناریوی اول نرخ تورم 63
و نرخ بهره  51درصد و سناریوی دوم با  51درصد نرخ تورم و  53درصد نرخ بهره صرورت گرفتره اسرت .نترایج
بیانگر آن است که تحت سناریوی اول در بخش روستایی و کشاورزی تا فاصیه  4کییومتری شبکه استفاده از شبکه
برق صرفه اقتصادی داشته اما از این فاصیه به بعد استفاده از انرژی خورشیدی توجیه اقتصادی دارد .همچنین در
سناریوی دوم تا فاصیه  4/8کییومتری شبکه استفاده از شبکه برق توجیه اقتصادی داشرته و از آن فاصریه بره بعرد
استفاده از انرژی خورشیدی توجیه اقتصادی دارد.
واژه های کییدی :انرژیهای تجدیدپذیر ،سیستم های فتوولتائیک ،امکانسنجی اقتصادی

مقدمه و بررسی منابع

در این پژوهش کاربرد انرژی خورشیدی در بخش روستتایی و کاتاور ی ایتران بررستی شتده و هتد

ار یتابی

اقتصادی کاربرد این انرژی پاک در بخش روستایی میباشد .در کاور ایران پتانسیل های ختوبی بترای استتااده ا
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این منابع انرژی وجود دارد و با توجه به اینکه انرژی های پاک می توانند نقش بسزایی در صرفه جتویی و کتاهش
هزینه تولید داشته باشند ،ار یابی اقتصادی جایگزینی آن ها با انرژی های آالینده می تواند ماید و حیاتی باشتد .در
این راستا باید نکاتی را نیز مد نظر قرار داد .استتااده و بکتارگیری ایتن انترژی هتا بایتد بتا شترای و ویژگتی هتای
مکان هایی که می خواهیم در آنها ا این انرژی ها بهره گیری کنتیم تناستب و ستا گاری داشتته باشتد ،پت

بایتد

ویژگی ها و شرای آب و هوایی روستاها و مناطق متورد نظتر را بررستی کترده و اطالعتا ال م را بدستت آورد.
نکته دیگری که باید در نظر داشت توجیته اقتصتادی و محتدودیت هتای متالی و تتممین سترمایه ال م استت کته ا
ضروری ترین موارد تمثیر گتذار در بکتارگیری و گستترش انترژی هتای تجدیدپتذیر در بختش کاتاور ی ایتران
می باشد .به همین دلیل بررسی می شود که آیا استااده ا انرژی خورشیدی در بخش کااور ی ایران قابتل توجیته
هست یا خیر .در این پژوهش با استااده ا روش هزینه یکنواخت سالیانه ار یابی اقتصتادی صتور گرفتته و بتا دو
سناریو ار یابی صور میگیرد .همچنین این ار یابی برای دو حالتت گستترش شت که بترا و ایجتاد سیستتم هتای
فتوولتائیک خورشیدی میباشد که پ

ا ار یابی با ارائه جدول و نمودار بدست آمده مقایسه خواهند شد.

وابستگی شدید و نیا فزاینده جهان به منابع انرژی که به عنوان عامل اساسی رشتد و فعالیتت هتای اقتصتادی
محسوب می شود ا یک طر

و محدودیت ذخایر ناتی و سایر سوخت های فسیلی ا طر

دیگتر ،جهتان را در

سال های اخیر با مسئله بسیار پیچیده چگونگی تممین انرژی مورد نیا آینده مواجه ستاخته استت ،ا ایتن رو جهتان
در تکاپوی گذر ا این تنگنای انترژی بته منتابع تجدیتد شتونده چاتم دوختته استت .بتا توجته بته اهمیتت بختش
کااور ی و همچنین پتانسیل های خوب تولید و صادرا محصوال کااور ی در ایران ،بکارگیری انرژی هتای
تجدیدپذیر و جدید اهمیت یادی پیدا می کند؛ یرا با استااده ا این ق یل انرژی ها ،مواجه شدن با کاهش هزینته
و کاهش بیکاری و افزایش ار ش افزوده و صادرا بهتر ،دست یافتنی تر خواهد بود .با حذ

حامل های انترژی

و استااده ا انرژی خورشیدی و ستایر انترژی هتای پتاک در بختش کاتاور ی بته عنتوان ستوخت مایتد و ار ان
می توان شاهد تحول بزرگی در این بخش شد .بکارگیری فتن آوری هتای رو جهتت استتااده ا ایتن انترژی هتا
به عنوان یک من ع سالم و بی خطر ا ق یل انترژی بترای گترم کتردن گلخانته هتای کاتاور ی ،استتااده ا انترژی
خورشیدی توس

ن ورداران و استااده در سایر بخش های کااور ی گامی مهم در صترفه جتویی ستوخت هتای

فسیلی به شمار می رود .استااده ا انرژی های نو در بخش کااور ی ضمن افزایش امنیت عرضته انترژی ،کتاهش
میزان گرمایش جهانی ،تحریک رشتد اقتصتادی ،ایجتاد اشتتاال ،افتزایش میتزان درآمتد سترانه ،افتزایش عتدالت
اجتماعی و حااظت ا محی
ارع جتاه سترخی)

یست در تمام مینه ها خواهد شد.
 ( Zareh Jahsorkhi,بته ار یتابی اقتصتادی استتااده ا انترژی هتای نتو در بختش

کااور ی ایران پرداخته است و در این پایان نامه ا روش هزینه یکنواخت ستالیانه استتااده کترده استت .نویستنده
تممین برا روستاهای پراکنده استان هتای کتویری را ا طریتق سیستتم فتوولتائیتک و بترای روستتاهای دور افتتاده
استان های نجان ،گیالن ،ما ندران ،کردستان و آذربایجان شرقی و غربی استااده ا نیروگاه برا آبی کوچتک را
توصیه کرده و استااده ا بیوگا را با صرفه ندانسته است.
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آقاپور علیااهی )

 (Aghapouralishahi,در پژوهای به بررسی فنی و اقتصادی و نحتوه بکتارگیری و

کاربرد بهینه انرژی خورشیدی در شرکت مخابرا ایران پرداخته شده است .همچنین در نتایج آن بیان شده استت
که کاور ما ایران ا پتانسیل بسیار باالیی برای استااده ا انرژی خورشیدی برخوردار است .بنابراین متی تتوانیم در
توسعه کاربرد انرژی خورشیدی بخصوص در سیستم های ارت اطی و حرارتی در طیف گسترده فعالیت نمائیم.
کُرد )

 (Kord,در بررسی خود ابتدا جهت آشنایی با ماکال تممین انرژی روستتاها ،تصتویری کتالن

ا انرژی روستایی در کاور را ارائه کرده است سپ

نتیجه گرفته است که در مینه انرژی خورشیدی کاور ما به

لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین مناطق مختلف جهان با توجه به اینکه باالترین منطقه تابش ایران رقمی بین
 5/2تا  5/1کیلو وا ساعت بر متر مربع میباشد ،در باالترین رده ها قرار دارد.
کاظمی )

 (Kazemi,در پژوهای به ار یابی اقتصادی تولید انرژی در نیروگاه های برا آبی کوچتک

(مطالعه موردی نیروگاه یاسوج) پرداخته شتده استت .در مطالعته ختود بته ار یتابی تولیتد انترژی ا نیروگتاه هتای
برا آبی کوچک و مطالعه موردی نیروگاه مذکور پرداخته است.
مقدم )

 (Moghadam,در مطالعه ای به بررسی امکانا بهره گیری ا انرژی خورشتیدی در ایتران (در

مطالعه موردی جزیره کیش) اقدام شده است که مطابق نتایج این پایتان نامته ،استتااده ا ستلول هتای فتوولتائیتک
نس ت به گسترش ش که برا به صرفه تر تاخیص داده شده است.
 (Abdi,در پژوهش ختود بکتارگیری انترژی خورشتیدی در بختش روستتایی ایتران را متورد

ع دی )

بررسی قرار داده است .در این مطالعه برا رسانی به روستتاهای دور افتتاده بتا استتااده ا ستلول هتای فتوولتائیتک
توصیه می شود.
 (Khalilian,هد

خلیلیان )

ا پژوهش خود را ارائه یتک هتد

کَمتی ا مزیتت بختش کاتاور ی

نس ت به سایر بخش ها در اقتصاد ایران و تحلیل جایگتاه منتابع ط یعتی در آن دانستته استت ،همچنتین در بتا ده بته
مقیاس بخش کااور ی و مسیر توسعه آن با توجه بته منتابع ط یعتی تجدیتد شتونده محاست ه و تعیتین شتده استت.
نویسنده نتیجه گرفته است که در حال حاضر کمتر ا  51درصد ا امکانا منابع ط یعی موجود مورد استااده قترار
می گیرد و امکانا بالقوه یادی برای توسعه بخش کااور ی وجود دارد .
شورای جهانی انرژی )

 (World Energy Council,منابع انرژی تجدیدپذیر نتوین در منتاطق مختلتف

جهان را مورد مطالعه جدی قرار داده است .هد
نوین ،در مصر

ا این مطالعته یتافتن جایگتاهی بترای منتابع انترژی تجدیدپتذیر

کلی انرژی جهانی و بررسی جن ه های یست محیطی و کاربردهای روستایی انرژی نو در منتاطق

مختلف جهان است.
بیسواس و گوسوامی )

 (Biswas & Goswami,در پژوهای به بررسی انرژی روستتایی در هندوستتان

پرداخته اند .انرژی روستایی در این گزارش به دو بخش انرژی های تجدیدپذیر و غیتر قابتل تجدیتد تقستیم شتده
است و وضعیت انرژی های نو در مناطق روستایی هندوستان شرح داده شده است .
بانک جهانی )

 (World Bank,در گزارشی تحت عنوان انرژی روستایی و توسعه نقش انرژی های نتو

در تممین انرژی و توسعه روستاها را مورد بررسی قرار داده است .در این مجموعه مزایای انرژی های نتو در تتممین
48
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انرژی روستایی مناطق مختلف جهان شرح داده شده و ا میان انرژی های نو ،برا خورشیدی ،برا آبتی کوچتک
و باد مورد تمکید قرار گرفته است .این گزارش توس دکتر ع اس صدیقی ترجمه و تحت عنوان انترژی روستتایی
و توسعه عرضه شده است.
مواد و روش ها

روش ار ش فعلتتتی ختتتالص : NPV1روش ار ش فعلتتتی ختتتالص روش استتتتانداردی در ار یتتتابی پتتتروژه هتتتای
سرمایه گذاری بلند مد است .ار ش فعلی خالص پروژه ا تااضل ار ش فعلی جریان نقدی ورودی و خروجتی
آن بدست می آید .در واقع ار ش فعلی خالص برابر است با ار ش فعلی جریان نقدی ورودی منهتای ار ش فعلتی
جریان نقدی خروجی .در این روش ،جریان نقدینگی (درآمدها و هزینهها) بر پایه مان وقوع (درآمد یا هزینه) بته
نرخ رو تنزیل میشود .به این ترتیب در جریان نقدینگی ،ار ش مان انجام هزینه یتا بته دستتآمتدن درآمتد نیتز
لحاظ می گردد .ار ش خالص فعلی در محاس ا اقتصادی ،اقتصتاد مهندستی ،بودجته کاتورها و م احتص اقتصتاد
خرد و اقتصاد کالن ،تجار

و صنعت بهطور گستردهای بهکار میرود (

.)Oskounejad,

اگر  NPVبزرگتر ا صار باشد ،پروژه دارای توجیه اقتصادی است.
اگر  NPVکوچکتر ا صار باشد ،پروژه دارای توجیه اقتصادی نیست.
اگر  NPVبرابر با صار باشد ،در اجرای پروژه بی تااو هستیم.
در ایتتن فرمتتول  Btار ش منتتافع در ستتال  tو  Ctار ش مختتارج در ستتال  tو  iنتترخ تنزیتتل و  nتعتتداد دوره هتتا
می باشد.
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روش هزینه یکنواخت ساالنه :EUAC 2در این روش درآمد ها و هزینه ها به دریافت یا پرداخت سالیانه یکنواخت
ت دیل می شوند (

.)Oskounejad,

اگر  NEUA3بزرگتر ا صار باشد ،پتروژه دارای توجیته اقتصتادی استت .اگتر  NEUAکتوچکتر ا صتار باشتد،
پروژه دارای توجیه اقتصادی نیست .اگر  NEUAبرابر بتا صتار باشتد ،در اجترای پتروژه بتی تاتاو هستتیم .ایتن
تکنیک با توجه به اطالعا طرح تحت نام «هزینه یکنواخت سالیانه» شناخته می شود.
نرخ با ده داخلی : IRR 4فلساه یربنتایی ایتن روش ع تار استت ا تتالش بترای یتافتن نرختی کته ار ش فعلتی
عایدا نقدی پروژه را با ار ش فعلی هزینته هتای آن برابتر ستا د؛ بته ع تار دیگتر ،ار ش فعلتی ختالص آن را
مساوی صار کند .این نرخ ارت اطی با نرخ بهره حاکم در با ار سرمایه ندارد .به همین دلیتل استت کته بته آن نترخ

)1 . Net Present Value (NPV
)2 . Equivalent Uniform Annual Cost (EUAC
3 . Net Equivalent Uniform Annual
)4 . Internal Rate of Return (IRR) - Minimum Attractive Rate of Return (MARR
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با ده داخلی می گویند یعنی نرخی که داخلی و وابسته به ماهیت درونی (و نه عوامتل ختارجی) پتروژه استت و بته
چیز دیگری به غیر ا جریان های نقدی آن پروژه بستگی ندارد .نرخ بتا دهی داخلتی را نترخ ستود واقعتی پتروژه
می دانند .به طور کلی  IRRنرخی است که باعص می شود ار ش فعلی خالص ( )NPVپروژه مستاوی صتار شتود.
همچنین ،نرخ با ده داخلی را می توان حداکثر نرخ بهره ای دانست که طرح می تواند آن را بپردا د و ا نظر متالی
یان ار ن اشد (

.)Zahedi & Moalemi,

اگر  IRR > MARRباشد ،پروژه دارای توجیه اقتصادی است.
اگر  IRR < MARRباشد ،پروژه دارای توجیه اقتصادی نیست.
اگر  IRR = MARRباشد ،در اجرای پروژه بی تااو هستیم.
i  IRR
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روش نرخ با گات سرمایه : ROR 1یکی ا روش هایی که امرو ه در تعیین و انتختاب اقتصتادی تترین پتروژه هتا
متداول می باشد روش نرخ با گات سرمایه است .در این روش ضابطه قابل ق ول یتا رد پتروژه ،براستاس معیتاری
(نرخی) به نام نرخ با گات سرمایه می باشد .در حقیقت تعادل درآمدها (درآمدهای ستالیانه ،ار ش استقاطی و . .
 ).و هزینه ها (سرمایه اولیه ،هزینه های سالیانه و  ،). . .تحت یک نرخ امکان پذیر است (ال ته نه همیاه با یک نرخ)
 .)Oskounejad,به طور کلی اگر:

و آن نرخ (یا نرخ ها) نرخ با گات سرمایه می باشد (
 ROR ≥ MARRطرح پذیرفته می شود
 ROR ≤ MARRطرح پذیرفته نمی شود

روش نس ت مناعت به هزینه : 2یکی دیگر ا تکنیک های اقتصاد مهندسی برای مقایسه اقتصتادی طترح هتا ،روش
نس ت منافع بته مختارج یتا ستود بته هزینته ) (B/Cمتی باشتد .ایتن روش عتالوه بتر بررستی اقتصتادی طترح هتای
سرمایه گذاری بخش خصوصی ،یک روش کاربردی و معرو

در ار یابی طرح های دولتی محسوب متی شتود.

اشاره می گردد که طرح های دولتی ا آنجا که عام المناعه هستند و نتتایج آن عایتد متردم متی گتردد پتیش بینتی
نتایج و بیان آن برحسب پول ،ا پیچیدگی خاصتی برختوردار استت (اقتالم درآمتدی  Bو اقتالم هزینته ای C

می باشد)( .

.)Oskounejad,

اگر  B / C باشد ،پروژه دارای توجیه اقتصادی است.
اگر  B / C باشد ،پروژه دارای توجیه اقتصادی نیست.
اگر  B / C باشد ،در اجرای پروژه بی تااو هستیم.

)1 . Rate of Return (ROR
2 . Benefit – Cost Ratio
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PVB EUAB

PVC EUAC

در این تحقیق با در نظر گرفتن یک نمونه ا روستایی با  15خانوار و مصر

B/C 

 33کیلووا ساعت برا در فاصتله 5

کیلومتری ش که با میزان تابش خورشید  5/3کیلووا به آ متون ایتن فرضتیه پرداختته ایتم کته استتااده ا انترژی
خورشیدی در بختش کاتاور ی ایتران دارای توجیته اقتصتادی استت .لتذا جامعته آمتاری متا منتاطق روستتایی و
کااور ی ایران ،با پتانسیل استااده ا انرژی خورشیدی در بخش کااور ی ا ق یتل استتان هتای فتارس ،کرمتان،
یزد و غیره بوده که در سالهای  1321تا  1331ا انرژی خورشیدی در امور کاتاور ی ماننتد مزرعته ،گلخانته هتا،
ن ورداریو غیره بهره برداری نموده اند..
در بخش روستایی می توان فعالیت سه بخش مهم اقتصادی یعنی صنعت ،کااور ی و ختدما را یافتت امتا
بیاتر فعالیت ها در روستاها در بخش کااور ی متمرکز شده است و نیز تاکیتک آمتاری انترژی مصترفی در سته
بخش یاد شده به سادگی میسر نیست ،در اینجا ا انرژی روستایی استااده نموده ایم .با توجه به اینکه یکی ا رایتج
ترین روش های ار یابی اقتصادی انرژی ها با یکدیگر ،مقایسه قیمت تمام شده آنها می باشد و تولید برا مهمترین
کاربرد انرژی های نو است ،قیمت تمام شده برا تولیدی فتوولتائیک با قیمت تمتام شتده بترا ا طریتق گستترش
ش که برا روستاها به روش تحلیلی -توصیای مقایسه می شود .روش ار یابی بکار گرفته شده در این مقاله «هزینته
یکنواخت ساالنه» می باشد .در این روش درآمد ها و هزینه ها بته دریافتت یتا پرداختت ستالیانه یکنواختت ت تدیل
می شوند .یکی ا مزایای این روش برخال

روش ار ش فعلی ،این است که عمر پروژه ها تاییتری در محاست ا

نمیدهد و در حقیقت نیتا ی بته تعیتین عمتر ماتترک بترای متانی کته پتروژه هتا دارای عمتری نابرابرنتد نیستت
)

.(Oskounejad,
براساس این روش قیمت تولید یک کیلووا ساعت برا ا طریق گسترش ش که بترا و انترژی خورشتیدی

به شرح ذیل محاس ه می گردد .ابتدا کلیه هزینه های سیستم را برآورد کرده و هزینه های سرمایه ای و هزینته هتای
جاری (شامل هزینه های نگهداری ،عملیاتی و بهره برداری) را تاکیک می نماییم و براساس نرخ بهره و نرخ تورم
و با استااده ا فرمول ( )1نرخ بهره واقعی را برآورد متی کنتیم( ،

 )Taheri,ستپ

ار ش فعلتی هزینته هتای

جاری در طول عمر اقتصادی پروژه را با استااده ا فرمول ( )2محاس ه کرده و با هزینه های سرمایه ای پروژه جمع
می کنیم .بعد ا این مراحل با استااده ا فرمتول ( )3کتل هزینته هتا را ستالیانه کترده و ا فرمتول ( )1هزینته یتک
کیلوا ساعت برا تولیدی را محاس ه می کنیم.
فرمول ()1
فرمول ()2
فرمول ()3

فرمول ()1
که در رواب فوا در طول این مقاله نمادهای استااده شده به شرح ذیل تعریف می شوند:
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 : fنرخ تورم

 : iنرخ بهره
 : irنرخ بهره واقعی

 : Cهزینه های سرمایه گذاری
 Pیا ]) : PV[C(O&Mار ش فعلی هزینه های پروژه

 Aیا ) : C(O&Mهزینه های جاری

) : C(Uهزینه تولید هر کیلووا ساعت

 : EUACهزینه یکنواخت سالیانه
 : nطول عمر پروژه

 : Eکیلووا ساعت برا تولیدی ساالنه

عامل با یافت سترمایه (سترمایه  Pرا بتا توجته بته نترخ بهتره  iدر متد  nدوره بته پرداختت هتای مستاوی
یکنواخت تو یع می کند).

ار ش فعلی سری یکنواخت (مقدار ار ش فعلی یک سری یکنواخت درآمد یتا هزینته مستاوی ( )Aکته در
پایان هر دوره اتااا می افتد را با نرخ بهره  iتعیین می کند).

در کاورهای در حال توسعه تعیین یک نرخ تنزیل در محاس ا بسیار ماکل است .در اغلب کاتورهای در
حال توسعه در ار یابی طرحها فرض می شود که نرخ تنزیل بین  2تا  15درصد برحستب واحتدهای حقیقتی باشتد
.(Gitinger,
)
پروژه های مذکور با دو سناریوی یر ار یابی میشوند:
سناریوی اول:

 31درصد نرخ تورم

 25درصد نرخ بهره

سناریوی دوم:

 11درصد نرخ تورم

 21درصد نرخ بهره

شایان ذکر است که مالک انتخاب اعداد فوا ،در سناریوی اول شرای فعلی ،و در ستناریوی دوم ،براستاس
میانگین ده سال گذشته می باشد و جامعه آماری مدنظر مناطق روستایی و کااور ی ایران بتا تمکیتد بتر داده هتای
سالهای  1321تا  1331هجری خورشیدی میباشد.

ار یابی اقتصادی گسترش ش که برا و سیستم فتوولتائیک در روستاها
آژان

بین المللی انرژی بزرگترین مانع در راه توسعه انرژی های تجدیدپذیر و گسترش انترژی هتای نتو را هزینته
 .(Kahrobaeian,رقابت پذیری اقتصادی منابع انرژی

باالی سرمایه گذاری و هزینه های اقتصادی می داند )

تجدیدپذیر نس ت به منابع مرسوم ،ا مسائل مهم در راه گسترش کاربرد انرژی های نو است و بدون فتراهم آوردن
مینه های اقتصادی شدن ،توسعه انرژی های تجدیدپذیر سرعت مناسب را نخواهد داشت .در تحلیل هزینه-فایتده
ار یابی اقتصادی ،قیمت نقش مهمی را ایاا می کند ،یرا قیمت محصول در بختش عرضته ماتخص کننتده ستط
درآمد می باشد و قیمت نهاده ها ،تعیین کننده هزینه برای تولید کننده است .محاس ه قیمت تمام شده این امکتان را
به ما می دهد که در تخصیص منابع دقت بیاتری داشته باشیم .براین اساس در این بخش ،با توجته بته اینکته تولیتد
برا ا مهمترین کاربردهای انرژی های نو به شمار می رود ،به مقایسته قیمتت تمتام شتده بترا ا طریتق گستترش
ش که برا با قیمت تمام شده برا خورشیدی فتوولتائیک می پردا یم.
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محاس ه اقتصادی هزینه گسترش ش که برا
اثر گسترش ش که تو یع و سطوح مصر

در مناطق مختلف بر روی هزینه برا رسانی روستتایی متاتاو استت و

موقعیت و شرای روستا نیز بر آن موثر می باشد ،براین اساس قیمت تمام شده تولید و انتقال هر کیلووا ساعت و
قیمت تمام شده نصب و راه اندا ی هر کیلومتر ش که انتقال و تو یتع بترا روستتایی ا شت که سراستری ،ا طتر
و ار نیز به شرح جدول  1گزارش شده است:
جدول  -5هزینه های برق رسانی روستایی در ایران
Table - The cost of rural electrification in Iran

هزینه (ریال)
)Cost (Rial

هزینه هر کیلووا ساعت
Cost per kWh

 311میلیون ریال در مناطق با شرای متعار

و  111میلیون ریال

هزینه انتقال و تو یع هر کیلومتر مسافت ا ش که سراسری تا روستا

در مناطق صعب الع ور و شرای خاص جوی

(شامل ش که انتقال  21کیلووا و ش که تو یع داخلی  111ولت)

million riyals in areas with conventional
conditions and
Million riyals in impassable
areas and specific atmospheric conditions

Transmission and distribution network costs per
kilometer distance from the village (Including
kW transmission grid and distribution network of
)V

هزینه نصب ایستگاه هوایی و ترانساورماتور  111ولت در ابتدا یا
 151میلیون ریال

مرکز روستا

million riyals

The cost of installing air station and transformer
volts at the beginning or the village center
Source:Ministry of Energy

ممخذ :و ار نیرو ،شرکت توانیر

براساس استانداردهای کاربردی و ار نیرو ،با احتساب  21سال عمر ماید برای ش که و در نظتر گترفتن روستتای
نمونه ای با مصر

 33کیلووا ساعت در ش انه رو که در فاصله  5کیلومتری ش که سراسری قرار دارد (انتختاب

 33 kwhبر م نای مصر

یک روستای  15خانواری با توجه به مصر

 2/1کیلووا ساعت در شت انه رو بترای

هر خاوار صور گرفته است) و با توجه به هزینه های بترا رستانی روستتایی مطتابق جتدول شتماره  1در شترای
متعار

و با نرخ بهره  25درصد و نرخ تورم  31درصد (مطابق سناریوی اول) هزینه هتای بترا رستانی را محاست ه

می کنیم:
 هزینه تولید و انتقال برا ا ش که سراسری:ریال

c1 131×33×335 5/351/211

 هزینه انتقال و تو یع هر کیلومتر مسافت ا ش که سراسری تا روستا:ریال

c2 5×311/111/111 1/111/111/111

 -هزینه نصب ایستگاه هوایی و ترانساورماتور:

ریال
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جمع سه هزینه فوا به عنوان هزینه های سرمایه ای لحاظ می گردد ،ال ته ذکر ایتن نکتته ضروریستت کته  c2و c3
در ابتدای کار هزینه می شوند ولی  c1یعنی هزینه تولید و انتقال ،در طول مد

مان بهره بترداری ( 21ستال عمتر

ماید) هزینه می شود و بنابراین باید ار ش فعلی این جریان هزینه ای را محاس ه کنیم ،پ

خواهیم داشت:

ابتدا با استااده ا فرمول ( )1نرخ بهره واقعی را محاس ه می کنیم:
= -5/5830

سپ

ضریب ت دیل هزینه ها به ار ش فعلی را بدست می آوریم:
= 85/99

 ار ش فعلی هزینه تولید و انتقال برا سراسری:c11 5/351/211×31/33 115/133/332

ریال

حال کل هزینه های سرمایه ای پروژه (هزینه یکنواخت شده) ا مجموع  c11و  c2و  c3حاصل می شود:
ریال

C1 115/133/332+1/111/111/111+151/111/111 2/125/133/332

هزینه های پرسنلی ،تعمیر و نگهداری ساالنه ش که معادل  5درصد هزینه های سرمایه ای برآورد می شود:
C)O&M( %5×2/125/133/332 111/251/325

ریال

به پیانهاد بانک جهانی ،معادل  15درصد هزینه های جاری به عنوان هزینه غیرمستقیم آلودگی محی
در نظر گرفته می شود (

یستت

 .)Yazdani Rad & Azizi,بنابراین مجموع هزینه های جاری تتممین بترا روستتای

مذکور ا ش که با احتساب هزینه های یستمحیطی برابر خواهد شد با:
ریال

C)ENV.( 111/251/325+%15)111/251/325( 113/113/233

حال با استااده ا فرمول ( )2ار ش فعلی مجمتوع هزینته هتای جتاری در طتول  21ستال بته صتور

یتر محاست ه

می شود:
ریال 113/113/233×31/33 3/312/515/131
ال م به ذکر است که هزینه های جاری هر ساله و طی عمر پروژه انجام می گیرند و ار ش فعلی آنهتا را بته منظتور
مقایسه بدست می آوریم تا ب ینیم این جریان هزینه  21ستاله ،در متان حتال چقتدر ار ش دارد .ار ش فعلتی کتل
هزینه های سرمایه ای و جاری تممین برا روستای مذکور برابر است با:
P C1 + C2 → 2/125/133/332+3/312/515/131 5/333/315/123

ریال

در اینجا  Pار ش حال کل هزینه های سرمایه ای و جاری در طول عمر پروژه است .چنانچه بختواهیم آنترا ستالیانه
کنیم ،یعنی در طی  21سال آنرا هزینه کنیم ،با استااده ا فرمول ( )3هزینه سالیانه را بدست می آوریم:
ریال

5/333/315/123×1/1323 121/331/112

یعنی در طی  21سال عمر پروژه باید هرسال معادل این م لغ سرمایه گذاری انجام شود.
با استااده ا فرمول ( )1هزینه واحد انرژی بدست می آید:
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13212

ریال

نتایج محاس ه هزینه گسترش ش که برا در فواصل  2تا  21کیلومتری برای روستاهایی بتا ستطوح مختلتف مصتر
تحت سناریوی اول و سناریوی دوم (سناریوی دوم براساس نرخ بهره  21درصتد و نترخ تتورم  11درصتد محاست ه
شده) در جدول  2ارائه شده است:
جدول -5هزینه گسترش شبکه برق برای سطوح مختیف مصرف در روستاهای ایران
براساس سناریوی اول و سناریوی دوم (ریال بر کییووات ساعت)
Table - The cost of electricity for different levels of network expansion in rural Iran
According to the first scenario and second scenario – IR Rial per KWh

سطوح مصر

(کیلووا ساعت)  -سناریوی اول

Levels of consumption (kWh) - the first scenario

سطوح مصر

(کیلووا ساعت) – سناریوی دوم

Levels of consumption (kWh) - the second scenario

فاصله ا ش که (کیلومتر)
The distance from the
)*network (km

فاصله ا ش که (کیلومتر)
The distance from the
)*network (km

Source: Research findings

ممخذ :یافتتههای تحقیق
*kilometer

محاس ه اقتصادی سیستم فتوولتائیک
بکارگیری سیستم های فتوولتائیک جهت تولید برا در کاور به ویژه در مناطق دور افتاده و روستایی ،مستتلزم آن
است که این سیستم ها ا نظر اقتصادی و فنی مورد بررسی قترار گیرنتد .بترای تولیتد  33کیلتووا بترا ا طریتق
سیستم فتوولتائیک برای روستا ،با میانگین تابش رو انه  5/3کیلووا ساعت بتر متتر مربتع ،کتل هزینته متورد نیتا
شامل تجهیزا مورد نیا  ،طراحی ،نصب و راه اندا ی به طور تقری ی برابر خواهد شتد بتا 2/521/111/111 :ریتال
برای انرژی تولیدی ا سیستم فتوولتائیک براساس بهای تجهیزا مورد نیا برای تولید  33کیلتووا ستاعت بترا
در ناحیه مذکور( .و ار نیرو ،دفتر برا روستایی شرکت توانیر ،قیمت کل براستاس نمونته متذکور (روستتای بتا
مصر

 33کیلووا ساعت در ش انه رو ) استخراج شده است).

همچنین قطعا مورد نیا برای راه اندا ی این سیستم به شرح ذیل می باشد:
 ماژول ها
 سا ه فلزی
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 تابلوی شارژ
 تابلوی قدر
 باطری ساکن
 اینورتر
 سایر هزینه ها (شامل جع ه اتصاال  ،کابل ،نصب و راه اندا ی و .). . .
ط ق اظهار نظر کارشناسان مجتمع تولید فی ر نوری 2/3 ،درصد هزینه های سرمایه ای به عنوان هزینه های عملیتاتی
و جاری ساالنه یک سیستم فتوولتائیک برآورد می شود( :

ریال

)Integrated fiber optics and solar power,

%2/3×2/521/111/111 51/331/111

)C(O&M

فتوولتائیک خورشیدی نس ت به سایر انرژی های نو یکی ا کم هزینه ترین سیستم هتا متی باشتد .امتا بتا ایتن حتال
ساالنه هزینه هایی بوجود خواهد آمد .برای مثال راه اندا ی یک سیستم فتوولتائیک در بخش روستایی نیا مند این
است که یک کارشناس به روستا و یا مناطق مورد نظر سرکای کند که بتدلیل دورافتتاده بتودن برختی روستتاها و
مناطق کااور ی ایران خصوصاً در نیمه جنوبی و شرقی ایتران و همچنتین پهنتاور بتودن کاتور ایتران ،ایتن متورد
هزینه هایی را به دن ال خواهد داشت .اگر بخواهیم برای این مورد راهکاری ارائه کنیم کته هزینته هتا تتا حتد قابتل
توجهی کاهش یابد می توان هنگام ایجاد پروژه در روستای مورد نظر ،در آمو ش به افراد بومی کوشش نمتود تتا
کمتر نیا به ارسال کارشناس باشد و این خود موجب کاهش هزینه ها می شود.
با در نظر گرفتن  21سال عمر ماید برای سیستم و در نظر گرفتن روستای نمونه ای بتا مصتر

 33کیلتووا

ساعت در ش انه رو و نرخ بهره  25درصد و نرخ تورم  31درصد (سناریوی اول) ار ش فعلی هزینه های جاری بتا
استااده ا فرمول ( )2برابر خواهد شد با:
ریال

PV[C(O&M)] 51/331/111×31/33 1/133/121/111

بنابراین مجموع ار ش فعلی کل هزینه ها برابر خواهد شد با:
ریال

P 2/521/111/111 + 1/133/121/111 1/313/121/111

عدد  31/33در واقع ضریب ت دیل هزینه ها به ار ش فعلی (فرمول  )2می باشد که در باال محاس ه گردید که
پ

ا ضرب در هزینه های عملیاتی ،ار ش فعلی هزینه های جاری بدست می آید که در ادامه اگر مقدار بدستت

آمده را با هزینه اولیه جمع نمائیم به مجموع ار ش فعلی کل هزینه ها می رسیم.
تکنولوژی بکار رفته در ساخت مدول های فتوولتاییتک ا مصتال بتادوامی استت .در گذشتته دوام سیستتم هتا را
حدود  11سال در نظر می گرفتند .اما با پیارفت های انجام شده ،متوس عمر ماید ایتن سیستتم هتا بته بتیش ا 21
سال رسیده است.
حال با استااده ا فرمول ( )3ار ش فعلی کل هزینه ها را سالیانه می کنیم:
ریال

1/313/121/111×1/1323 133/112/321
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فرمول ( )3در واقع هزینه یکنواخت سالیانه می باشد که با استااده ا این فرمول مقداری که در باال بدست آوردیتم
(مجموع ار ش فعلی کل هزینه ها ) را سالیانه متی نمتائیم .در واقتع مقتدار بدستت آمتده ار ش فعلتی ستالیانه کتل
هزینه ها می باشد.
با استااده ا فرمول ( )1هزینه واحد انرژی (یک کیلووا ) برا تولیدی ا سیستم فتوولتائیک بدست می آید:
11311
در نهایت برای بدست آوردن هزینه واحد انرژی به کیلووا بایستی هزینه سالیانه بدست آمتده را تقستیم بتر
 13111نمائیم .این عدد در واقع ضرب تعداد رو های سال یعنتی  335در عتدد  33متی باشتد کته عتدد  33همتان
مقدار کیلووا روستای فرضی می باشد که به نمونه در نظر گرفته شده بود.
عدد بدست آمده در واقع هزینه یک کیلووا ساعت می باشد امتا ایتن عتدد بتا فتروض ستناریوی اول و بتا
فرض روستای نمونه  15خانواری با  33کیلووا مصر

بود.

برای اینکه بتوان مقایسه و نتیجته گیتری منستجم تتری داشتت اوالً در  2ستناریو اعتداد استتخراج گردیتده و
همچنین برای مقایسه بهتر ظرفیت های متااو نیز در نظر گرفته شده اند و صرفاً به نمونه  33کیلووا بسنده ناده
است .به دیگر سخن ،ظرفیت های  12 ،33 ،21 ،12و  31کیلووا در قالب هردو سناریو محاس ه شده و اعتداد آن
نیز در جدول یر آورده شده است.
جدول  -6هزینه واحد انرژی سیستم فتوولتائیک تحت دو سناریوی اول و دوم
Table - The cost of photovoltaic energy systems - First and second scenarios

سناریو
سناریوی دوم

سناریوی اول

Scenario

The second scenario

The first scenario

ظرفیت (کیلو وا )
)*Cpasity(kW

Source: Research findings

ممخذ :یافتتههای تحقیق
*Kilowatt
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تحلیل نموداری قیمت های استخراجی گسترش ش که برا و فتوولتائیک
روستتا و یتا بته ع تارتی تعتداد خانوارهتای ستاکن در آن

هزینه واحد انرژی در یک روستا بستگی به کل مصتر

روستا دارد .در مورد سیستم فتوولتائیک عامل دیگر ،میتزان تتابش خورشتیدی استت .همچنتین تکنولتوژی هرچته
بیاتر (راندمان دستگاه و قطعا مربوط به سیستم) موجب کمتر شدن هزینه ها خواهد شد.
در مورد گسترش ش که برا به روستا ،هزینه واحد انرژی بستگی یادی به فاصله روستا تا نزدیک ترین خت
انتقال یا پست دارد ،هرچه فاصله بیاتر باشد هزینه واحد انرژی افزایش خواهد یافت .پتارامتر مهتم دیگتر مصتر
روستا می باشد ،هرچه مصر

انرژی روستا (تعداد خانوار) بیاتر باشتد هزینته واحتد انترژی گستترش شت که بترا

کاهش می یابد .در مورد سیستم فتوولتائیک عالوه بر میزان تابش خورشید ،عامل دیگر سط مصر
می باشد ،هرچه مصر

کل روستا کمتر باشد هزینه واحد انرژی کمتر خواهد شد) .

کتل روستتا

.(Moghadam,

به منظور مقایسه نتایج حاصل ا برآورد هزینه کیلووا بترا تولیتدی ا طریتق گستترش شت که سراستری و
سیستم فتوولتائیک برای روستای نمونه با مصر

 33کیلووا ساعت در ش انه رو  ،هزینه کیلووا بترا تولیتدی

ا سیستم فتوولتائیک و هزینه کیلووا برا تولیدی ا گستترش شت که بترای فواصتل  2تتا  21کیلتومتر تحتت دو
سناریوی ماروض ،در نمودارهای یر رسم شده است:

kW
ریالRial

kW

kW
kW
kW

km

km

km

km

km

نمودار  -5هزینه گسترش شبکه برق براساس سناریوی اول برحسب فاصیه کییومتری و توان تولیدی نیروگاه
Chart - The cost of extending the grid based on the first scenario in terms of distance kilometers
and plant production capacity
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km
ریالRial

km

km
km
km

kW

kW

kW

kW

kW

نمودار -5هزینه گسترش شبکه برق در روستاهای ایران براساس سناریوی دوم
Chart - The cost of extending the grid in the villages of Iran, according to the second scenario

هر سناریو با دو نمودار ناان داده شده است .بدین جهت که یک ار به تاکیک ظرفیت مورد استتااده (کیلتووا ) و
یک ار نیز به تاکیک فاصله روستا یا بخش کااور ی مد نظر ا ش که ناان داده شده است .دلیل نمتایش نمودارهتا
به این صور این است که هم روند افزایش قیمت را هنگامی که فاصله ا ش که بیاتر شتده بررستی کترده و هتم
روند کاهش قیمت را مانی که ظرفیت انتقالی (کیلووا ) برای روستا یا بخش کااور ی بیاتر می شتود را متورد
بررسی و تحلیل قرار دهیم.
200000

180000
160000
140000
12 kW
24 kW

100000

36 kW

80000

48 kW

60000

60 kW

40000
20000

0
20 km

15 km
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نمودار  - 6فاصیه کییومتری
Chart - By distance kilometers

88

2 km

ریال Rial

120000

ارزیابی اقتصادی کاربرد انرژی خورشیدی در بخش روستایی و کشاورزی ایران

200000
180000
160000
140000

2 km

120000

10 km
15 km

80000

20 km

60000

ریال

5 km

100000

40000
20000
0
60 kW

48 kW

36 kW

24 kW

12 kW

نمودار  - 4توان تولیدی نیروگاه
- Plant production capacity
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نمودار  - 1هزینه واحد انرژی سیستم فتوولتائیک تحت دو سناریوی اول و دوم
Chart - Energy unit cost of photovoltaic systems under the first and second scenarios

در ایجاد سیستم های فتوولتائیک هم ط یعی است رابطه معکوس افزایش ظرفیتت (کیلتووا ) و کتاهش هزینته هتا
وجود داشته باشد که دلیل آن نیز سرشکن شدن بیاتر هزینه ها می باشد و در واقتع هرچقتدر ظرفیتت کیلتوواتی و
تکنولوژی باالتر در دستور کار قرار گیرد هزینه ها نیز کاهش می یابند .همانگونه که در نمودار باال دیده می شتود
هر دو سناریو مطروحه در ظرفیت  12کیلووا هزینه های بیاتر و متقابالً در ظرفیت های باالتر ،قیمت هتای پتائین
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هرچه در روستا یا بخش کااور ی مورد نظر ،ظرفیت (کیلووا ) بیاتر شده هزینه ها نیتز

کاهش می یابد.
نتیجه گیری کیی

انتخاب بهترین من ع انرژی روستایی و کااور ی
مقایسه و ار یابی اقتصادی بین گسترش ش که برا و ایجاد سیستتم فتوولتائیتک در روستتاها بتا نمونته فتوا التذکر
مانی صور می گیرد که قیمت های استتخراج شتده گستترش بترا و سیستتم فتوولتائیتک متورد ستنجش قترار
گیرند .با توجه به جداول و نمودارهای ارائه شده قیمت های استخراجی را مورد تحلیل قرار می دهیم:

بررسی توجیهی سناریوی اول
مطابق سناریوی اول و با توجه به روستای نمونه ( 33کیلووا در فاصله  5کیلومتری) قیمت استخراج شده 13212
ریال می باشد .حال آنکه این قیمت برای ظرفیت  33کیلتووا در فاصتله  5کیلتومتری بترای ایجتاد سیستتم هتای
فتوولتائیک  11311ریال استخراج شده است .پ

می توان گات در این شرای استااده ا سیستتم فتوولتائیتک بته

صرفه می باشد .ذکر این نکته ضروری است که بترای تحلیتل بهتتر شترای  ،بایستتی نقطته ای کته هزینته هتا برابتر
شده اند را مورد توجه قرار داد .به ع ار دیگر در سناریوی اول تا  1کیلومتر استااده ا گسترش ش که برا صترفه
اقتصادی داشته اما ا این فاصله به بعد استااده ا انرژی خورشیدی صترفه اقتصتادی بیاتتری خواهتد داشتت .یترا
قیمت استخراجی سیستم فتوولتائیک ا این فاصله به بعد ا قیمت گسترش ش که برا کمتر خواهد بود .در واقع بتا
نگاه به نمودار سناریوی اول و مقایسه آن با قیمت های انرژی خورشیدی درمییتابیم کته نقتاط  1کیلتومتر بته بعتد
هزینه استااده ا انرژی خورشیدی کمتر ا هزینه گسترش ش که برا می باشد.

بررسی توجیهی سناریوی دوم
در سناریوی دوم مطابق نمونه  33کیلووا در فاصله  5کیلومتری (مطابق جدول  )2ماتاهده متی شتود کته هزینته
گسترش ش که برا  11321ریال می باشد .اما قیمتت ایجتاد سیستتم فتوولتائیتک  33کیلتووا (مطتابق جتدول )3
 13121ریال می باشد .در ستناریوی دوم تتا  1/2کیلتومتر مستافت ،استتااده و گستترش شت که بترا دارای توجیته
اقتصادی می باشد اما ا این فاصله به بعد استااده ا انرژی خورشیدی به صرفه می باشتد .پت

در ایتن ستناریو نیتز

استااده ا سیستم های فتوولتائیک در نمونه مذکور توجیه اقتصادی داشته ،به عتالوه اینکته بتا توجته بته جتداول و
نمودارهای سناریوی دوم مااهده می شود کته در فواصتل بیاتتر نیتز استتااده ا سیستتم هتای فتوولتائیتک توجیته
اقتصادی بیاتری نس ت به گسترش ش که بترا را دارا متی باشتد .متثال بترای  12کیلتووا در ستناریوی دوم عتدد
استخراج شده سیستم فتوولتائیک  12525ریال می باشد .حال آنکه ظرفیت  12کیلووا برای گسترش ش که بترا
در همین سناریو عدد  13331برای فاصله  5کیلومتری ،عدد  25531برای فاصله  11کیلومتری ،عتدد  31331بترای
فاصله  15کیلومتری و عدد  13213برای فاصله  21کیلومتری متی باشتد .هرچته فاصتله ا شت که دورتتر متی شتود
هزینه های گسترش ش که برا به مقدار قابل توجهی باال می رود و دلیل عمده آن هتم هزینته هتای ستنگین انتقتال
ش که برا می باشد.
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الگوبرداری ا کاورهای موفق در مینه تولید و توسعه مصر

انرژی های نو و استااده ا تجربه هتای موفتق ایتن

کاورها .ترویج و اشاعه انواع انرژی های نو بوسیله باال بودن فرهنت

و بیتنش متردم نست ت بته روش هتای نتوین

تممین انرژی و بیان مزایای انرژی های نو نقش بسزایی در رواج استااده ا این انترژی هتا خواهتد داشتت .لتذا ال م
است همسو با مطالعا فنی و اقتصادی ،مطالعا فرهنگی-اجتماعی و ارائه آمتو ش هتای ال م نیتز متورد عنایتت
کافی قرار گیرد.
با توجه به نتایج تحقیق و آمار ارائه شده ،کاور ایران به لحاظ شرای اقلیمی پتانستیل بیاتتری در استتااده ا
انرژی خورشیدی (و بعد ا آن ،برا آبی کوچک و انرژی باد) دارد .ا آنجا که تممین برا روستتاهای دور افتتاده
و کم جمعیت همواره با ماکالتی مواجه بوده است ،باید بتا توجته بته شترای اقلیمتی منطقته و امکانتا موجتود،
اقتصادی ترین روش جهت برا رسانی به این روستاها را انتخاب نمود .لذا توصیه می شود برنامه ریزی مناستب در
جهت بومی کردن ساخت تجهیزا استااده ا این انرژی ها به منظتور استتااده وستیع و پایتدار ا پتانستیل موجتود
بعمل آید.
بکارگیری انرژی های نو نه فق ا جن ه محدود بودن ستوخت هتای فستیلی بلکته بتا توجته بته الزامتا بتین
المللی در مینه حاظ محی

یست ،یک ضرور است .لذا در انتخاب انرژی های نو ن اید تنها به مسئله اقتصتادی

بودن توجه شود ،مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،یست محیطی ،اهمیت کمتتری ا میتزان سترمایه گتذاری و بتا دهی
کمی پروژه ها ندارند.
داشتن برنامه و استراتژی های موثر ،اصولی و مطالعه شده به منظور تسریع در ورود انترژی هتای تجدیدپتذیر
در س د انرژی مصرفی کاور .بتا توجته بته قیمتت پتائین ستوخت هتای فستیلی و ا طرفتی بتاال بتودن هزینته اولیته
انرژی های نو ،استااده ا ابزارهای اقتصادی مثل اعطای وام های بلندمد و کم بهره ،سیاست های تاویقی و . . .
برای گسترش کاربرد انرژی های نو ضروری می باشد.
با عنایت به خدما جان ی برا ،سرانه مصر

برا یکی ا معیارهای توسعه یافتگی و رفاه مردم یک کاتور

است .با توجه به پائین بتودن ایتن سترانه در کاتور در مقایسته بتا کاتورهای توستعه یافتته ،کتاربرد وستیع انترژی
خورشیدی خصوصاً در مناطق روستایی عالوه بر رفع نیا برا این مناطق موجب نزدیک شدن سرانه مصتر

بترا

کاور به استانداردهای جهانی خواهد شد.
در راستای کاهش هزینه ها ،توصیه می شود بعتد ا راه انتدا ی سیستتم هتای خورشتیدی در روستتاها ،بهتره
برداری و نگهداری ا آنها را تا حد ممکن به اهالی روستاها و کااور ان آمو ش داده شود .این امر کاهش هزینته
و افزایش ایمنی کار را در بر دارد ،یرا در این شرای دیگر نیا چندانی به ارسال متخصتص ا نقتاط دیگتر بترای
سرکای و تعمیر و نگهداری این سیستم ها نیست.
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