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چکیده
امروزه ،توجه به انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش استتفاده از انترژیهتای ستو
فسیلی در اولوی کشورها قرار گرفتهاس  .ایران و به ویژه استان کرمان از جملته
مناطق با ظرفی باال برای ایجاد و نصب تجهیتاا انترژی ورشتیدی و بتادی
میباشد .با این وجود تأمینمالی یکی از چالشهای اصلی سرمایهگتذاری در ایتن
مناطق به منظور بهرهگیری از ظرفی انرژی باد اس  .در این مطالعه بته بررستی
تولید برق از انرژی تجدیدپذیر بادی برای مناطق بردسیر و شهربابک با استفاده از

کلمات کلیدی:

اباارها و کانا های
تأمینمالی،
ارزیابی-اقتصادی و فنی،
انرژی تجدیدپذیر بادی

دادههتتای ستتا  2934پردا تتته متتیشتتود .کتته درابتتتدا میتتاان تولیتتد هریتتک از
نیروگاههای مفروض برآورد میشتود .بتا کمتک معیارهتای اقتصادمهندستی ،بته
ارزیابی اقتصادی پروژهها پردا ته و چند سناریوی تأمین مالی برای این پروژههتا
براساس هاینه سطحبندی مورد نظر صور میگیرد .در ارزیابی اقتصادی ،هر دو
پروژه بادی اقتصادی بوده ،و براساس چهارسناریوی موجود در ایتن پتژوهش کته
شامل یارانه رید تضمینی ،سرمایهگذاری ،تحقیق و توستعه و نستب درآمتد بته
مخارج برای کاهش انتشارا میباشد ،بهترین سناریوی منتخب براساس کاهش
هاینه سطحبندی مربوط به اباار مالی تولید یا رید تضمینی است  .بترای تعیتین
شدهاس که براساس آن بهترین کانا هتا بته ترتیتب ماسستا پتولی تارجی،
فاینانس ارجی ،بورس ،صندوق توسعه ملی ،بانک و صندوق بازنشستگی بهدس
آمدهاس .

 .2کارشناس ارشد اقتصاد انرژی (نویسنده مسئو )
 .1دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیری دانشگاه شهید باهنر کرمان

mahnaz.mahani2020@gmail.com
ashakibaee@yahoo.com
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 .1مقدمه
با توجه به اهمی تولید برق ،امروزه کشورهای سراسر دنیا در جستتجوی جتایگاینی (جتایگاینهتایی)
برای تولید برق از انرژیهای متعارف هستند ،که بهترین گاینه برای ایتن امتر استتفاده از انترژیهتای
تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی و ورشیدی اس  .و یکی از بیشتترین فنتاوریهتای تولیدشتده بترای
انرژیهای تجدیدپذیر در جهان و به ویژه ایران مربوط به انرژی بادی میباشتد .2کته از لحتا بهبتود
فناوریها و مقیاسهای کاربردی ،برق بادی امروزه سهم بارگی از تولید برق انرژیهای تجدیدپذیر ،به
استثنای نیروگاههای برق آبی را به ود ا تصاص دادهاس (حسینعلیزاده و همکاران .1)1021 ،
به دلیل ماایای زیاد انرژی باد از جمله :رایگان بودن ،عتد آلتودگیهتای زیست محیطتی ،عتد
استفاده از سو

های فسیلی ،هاینه پایین تولید برق و سازگاری با محیط زیس نسب به سایر منتاب

تجدیدپذیر (کیهانی نسب و همکاران )2931،به دلیل تولید انرژی الکتریکی توربینهای بادی از انترژی
باد به صور تبدیل انترژی جنبشتی بتاد بته انترژی مکتانیکی و ستیس انترژی الکتریکتی متیباشتد
(حیدرزادهقرهورن و همکاران .)2931 ،و همچنین به علت دو عامتل اساستی کتاهش انتشتار گازهتای
گلخانهایی و امنی عرضه انرژی در آینده ،دول های سراسر دنیا به ویژه ایران برای توسعه مناب انرژی
تجدیدپذیر به ویژه بادی تحریک میشوند ،و توسعه تولید برق از انرژی بادی را امتری ضتروری تلقتی
میکنند( .حسینعلیزاده و همکاران.)1021 ،
عالرغم اینکه ،در بین انرژیهای تجدیدپذیر ،رشد فناوریهای انرژی باد در جهان از ستا 2913
برق جهان را برآورد کردهاس (فارسی و همکاران )2931 ،و به طورکلی میاان رشد آن در ستا 2931
به  21/9درصد و برای ایران نیا تا سا  2931به میاان  21/1درصد میرسد و در سا  2931به بتیش
از  12درصد افاایش یافتهاس (گاار

عملکرد صنع آب وبرق .)2931 ،در مورد کتاربرد انترژی بتاد

 . 2آمار براساس گاار های  bpاس .
2. Hosseinalizadeh et al.
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برای تولید برق در ایران نیا همگا با پیشرف جهانی از  2919با نصب  1توربین بادی به ظرفی 100
کیلووا در منطقه منجیل آغاز شد و دومین منب انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق در کشور متیباشتد
(آمار تفصیلی صنع برق ایران ویژه مدیری راهبردی .)2931 ،همچنین در ایران ظرفی تولید 20هاار
مگاوا برق از نیروگاههای بادی پیشبینی شده که درحا حاضتر نیروگتاه بتادی منجیتل بتا ظرفیت
10مگاوا و نیروگاه بادی بینالود با ظرفی  11مگاوا برق تولید میکند (زینالی و همکتاران.)2931 ،
که با توجه به تحقیقا پژوهشگران در مورد شنا

و بهرهبرداری بیشتتر از انترژی بتاد و موضتوعا

مختلف آن در سطح دنیا و به ویژه کشور ایران و با توجه به پتانسیل بسیار وب و ظرفی بسیار باالی
کشور ایران در زمینه انرژی باد در تولید انرژی الکتریکی (رزمجتو و همکتاران )2934 ،و بتا توجته بته
توسعه این انرژی تجدیدپذیر ،فعالی ها و سیاس گذاریهتای مربتوط بته آن افتاایشیافتته و یکتی از
محرکهای تسهیل سرمایهگذاری در زمینه انرژیهایتجدیدپذیر که در کشورهای توسعهیافته نیا مورد
قبو قرارگرفته تعرفههای تضمینی اس  .بنابراین ،استفاده از تعرفه برای انرژی باد بهطور اصی تعیین
و ساالنه در ایران تعدیل شدهاس (حسینعلیزاده و همکاران  .)1021 ،برای این مهتم اتحادیته اروپتا و
سازمان هواشناسی قراردادهایی برای کاهش  %10گازهای گلخانهایی تا سا  1010و کاهش مقدار 10
تا  31درصد آن تا سا  1010را به امضا رسانیدهاند (رزمجو و همکاران.)2931 ،
از آنجاییکه تقاضا برای برق در ایران و به ویژه در استان کرمان شدیداً در حتا افتاایش بتوده و
این افاایش براساس آمار سا  2931به میاان  %9نسب به سا قبل آن اس (گاار

عملکرد صنع

برق استان کرمان .)2931 ،درحقیق  ،میاان کل مصرف برق در پایان سا  2931نسب به سا قبتل
 1/1درصد افاایش داشته که بیشترین بخش مصرفی آن مربوط به بخش انگی برابتر بتا  1/2درصتد
بادی برای افاایش تولید برق مورد توجه قرار میگیرد.
هدف از این مطالعه ارزیابی اقتصادی تولید برق از انرژی باد و مشخص نمودن مناب تتأمین متالی
میباشد که در این مطالعه سعی بر این اس به دو ساا «آیا تولید برق از انرژی بادی در استان کرمان
توجیه اقتصادی دارد؟» و همچنین «کدا یک از اباارها و کانا های تأمینمالی در تولید و مصرف برق
ماثر اس ؟» پاسخ دهد.
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این مطالعه از شش بخش تشکیل شدهاس که بعد از مقدمه به پیشینه پتژوهش پردا تته و در بختش
سو تصریح مد پژوهش را مطرح کرده و در بخش چهار اطالعا و دادههای این پتروژه توصتیف شتده-
اس و در بخش پنجم و ششم به ترتیب نتایج ارزیابی شده و جم بندی و نتیجهگیری بیان میشود.

 .2پیشینه پژوهش
 .1-2مطالعات داخلی
در این قسم از پژوهش ،از مطالعا دا لی و ارجی در زمینه ارزیابی اقتصادی انرژیهای تجدیدپذیر
و نیا اباارها وکانا های تأمین مالی بکاررفته برای انرژیهای تجدیدپذیر استفاده شدهاس .
محمدی و همکاران ( )2932در مطالعهایی به نا پتانسیلسنجی باد در استتان کرمانشتاه ،کتاهش
سری سو
ریا

های سنگوارهایی ،بحث گرمایش جهانی و اثر پدیدهی گلخانهایی ،آلودگیهای محیطتی و

بارانهای اسیدی ،لاو توجه به انرژیهای تجدیدپذیر ،به ویژه انرژی باد را به عنوان یک انرژی

پاک ،پایانناپذیر و رایگان ،بیش از پیش افاایش دادهاس  .نتایج پژوهش بیان میکند که سه ایستتگاه
سرپل ذهاب ،روانسر و کنگاور پتانسیل مناسب برای تولید انرژی باد را دارند اما کرمانشاه برای استتفاده
از انرژی باد پتانسیل مناسبی ندارد.
رزمجو و همکاران ( )2934در مطالعه ایی به نا ارزیابی آماری داده هتای سترع و پتانستیل
انرژی باد جه نصب توربینه ای بادی در سواحل لیج فارس ،که یکی از شهرهای استان بوشهر
را بررسی می کند .برای این منظور داده های باد را در بازه زمانی یک ساعته و مربوط به ارتفاع 20
متری برای تولید الکتریسیته با توجه به پارامترهای میانگین باد ،واریانس ،انحراف معیار و چگالی
زینالی و همکاران ( )2931در مطالعهایی با عنوان امکانسنجی پتانستیل انترژی بتادی در شتما
غرب ایران ،امکانسنجی پتانسیل انرژی بادی در شما غرب ایران را با استفاده از الگوریتم فازی مورد
بررسی قرار دادهاس  .ایستگاههای متفاو را به صور

وشههای یک تا چهار دستهبنتدی کترده و در

نتیجه بیان میکند که وشه او تا سو برای تولید برق از انرژی بادی مقرون به صرفه میباشد.
یوسفی و همکاران ( )2931در مطالعهایی با نا ارزیابی مناب و پتانسیلستنجی انترژی بتادی بته
منظور تعیین اولویت هتای مکتانی احتدای نیروگتاههتای بتادی در شهرستتان دامغتان ،در جستتجوی
پارامترهای مهم در مکانیابی نیروگاههای بادی ،نقش و میاان تأثیرگذاری هر یک از عوامل متیباشتد
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فازی نقشههای مورد نظر تلفیق شده و با استفاده از رو

جیای اس2مناطق مناسب

انتخاب شدهاند .نتایج این مقاله نشان میدهد که در مجموع  1140کیلومتر مرب از شهرستتان دامغتان
جه احدای نیروگاههای بادی مناسب تشخیص داده شد ،و میتاان انترژی قابتل استحصتا از متاارع
بادی در شهرستان دامغان حدود  2000مگاوا برآورد شدهاس .
محمدزاده و همکاران ( )2931در مطالعه ایتی بتا عنتوان ارزیتابی اقتصتادی انترژی الکتریستیته از
توربینهای بادی مطالعه موردی توربینهای بادی عون ابن علی ،با استفاده از رو

اقتصادسنجی آرما

1

به پیشبینی سرع باد شهرستان تبریا در طی ستا هتای  2403-2939پردا تته و همچنتین میتاان
انرژی الکتریکی حاصل از توربین بادی را نیا محاسبه کرده اس  .نتایج حاکی از آن اس که تولید برق
از توربینهای بادی دارای صرفه اقتصادی میباشد.
کیهانی نسب و همکاران ( )2931در مطالعهایی با نا ارزیابی پتانسیل تتوان بتاد بته عنتوان منبت
تولید برق در شهر پارس آباد مغان ،ایران ،به دنبا شنا

پتانسیل انرژی باد برای شهر پارس آبتاد در

شما غربی ایران اس  .نتایج این تحقیق نشان میدهد که شهر پارس آباد از نظر پتانسیل تولید انرژی
باد در موقعی متوسط قرار دارد و برای اتصاال غیرشبکهایی مناسب اس .
فارسی و همکاران ( )2931در مطالعهایی با نا تعیین ارتفاع بهینه برای نصب یک توربین بادی بر
روی سا تمانی در یاد ،به دنبا استفاده از توربین بادی در مناطق شهری اس که بترای ایتن منظتور
پارامترهای سرع و اغتشا

در ارتفاعا مختلف بررسی کرده که ارتفاع  11متری به عنتوان ارتفتاع

مناسب مشخص شدهاس .
حمیدیان پور و همکاران ( )2931در مقالهایی با عنوان امکانسنجی احدای نیروگاههتای بتادی در
مناسبی جه احدای نیروگاه بادی در شما استان اس که برای این منظور از فرایند تحلیتل سیستتم
فازی برای وزندهی به الیهها استفاده میکند .نتایج این مطالعه نشان میدهد کته بتا نحتوه آرایتش و

1. GIS
2. ARMA
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چیدمان صحیح توربینهای بادی  200کیلوواتی در ایتن منطقته متورد مطالعته متیتتوان نادیتک بته
 901201توربین بادی نصب کرد.
امیدی و همکاران ( )2931در مقالهایی با عنوان امکانسنجی احدای نیروگاه بتادی در شهرستتان
ترب حیدریه جه توسعه روستایی ،با مقایسه سرع باد در دو منطقه ترب حیدریه و نیشابور به دنبا
بررسی امکان احدای نیروگاه بادی در این مناطق میباشد .نتایج حاکی از آن اس که شهرستان تربت
حیدریه به صوص روستاهای حومه دارای پتانسیل الز برای احدای نیروگاه بادی میباشند.
حیدرزاده قرهورن و همکاران ( )2931در مقالهایی با عنوان بهبود متد ستازی تتوربین بتادی داده
محور با استفاده از رو

مهآلودگی دادههای اندازهگیریشده ،به دنبا بهبود مد سازی سیستم تتوربین

بادی داده محور میباشد که نشان میدهد مهآلودگی دادهها باعث کاهش چشمگیر تأثیر نتویا بتر روی
مد سازی سیستم توربین بادی داده محور میشود .از شبکه عصبی مصنوعی برای مد سازی سیستتم
انتقا قدر توربین بادی مربوط به نیروگاه بادی در شهر کهک استفاده شدهاس  .و درنتیجه عملکترد
بسیار مناسب و دقیق رو

مهآلود کردن دادهها در حذف تأثیر نویا بتر متد ستازی سیستتم را اثبتا

میکند .که شبیهسازیها با استفاده از نر افاار متلب انجا شدهاس .
امیدی و همکاران ( )2931درمطالعهایی به نا پتانسیلسنجی و بررسی صوصیا و پارامترهتای
انرژی باد مطالعه موردی شهرستان دهلران ،با استفاده از دادههای باد منطقه دهلران به دنبا پیشبینی
سرع های مختلف باد و نیا پتانسیل توان باد بوده که از تواب ویبو و رایلی استفاده کردهاس  .نتتایج
این مطالعه نشان میدهد که میانگین سرع باد در طتی دوره ده ستاله دارای نوستان انتدکی بتوده و
بنابراین احدای ماارع بادی در این منطقه عالوه بر افاایش سهم انرژیهای تجدیدپتذیر متیتتوان بته

 .2-2مطالعات خارجی
بوبین و تارویداس )1024( 2در مقالهایی با عنوان اباارها و کانا های تأمینمالی برای افاایش تولیتد و
مصرف انرژیهای تجدیدپذیر ،دو مسئله کانا ها و اباارهای تأمینمالی و تأثیر آنها بر هاینه انرژی را

1. Bobinaite et al.
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در برمیگیرد .این تجایه و تحلیل نشان میدهد که حمای دول در قالب تخفیفهای مالیاتی ،یارانهها
و وجوه بینالمللی از مهمترین کانا های بخش انرژی در کشتورهای درحتا توستعه است  .همچنتین
ازنظر اقتصادی کشورهای پیشرفته کانا ها و اباارهای تأمینمالی متنوعتری را بکار میبرند.
حسینعلیزاده و همکاران )1021( 2در مطالعهایی با عنوان تحلیل اقتصادی تتوربینهتای بتادی در
بخش انرژی مسکونی در ایتران ،بتا آزمتون  11منطقته در کشتور ،بطوربتالقوهایتی استتفاده از انترژی
تجدیدپذیر بادی را مفید ارزیابی میکند .درنهای نشان متیدهتد کته تعرفته ریتد تضتمینی یکتی از
ماثرترین عوامل برای کاهش هاینه کاربرد توربینهای بادی میباشد.
کروپا و همکاران )1021( 1در مطالعه ایتی بتا عنتوان تتأمین متالی الکتریستیته انترژیهتای
تجدیدپذیر در ایال آمریکا ،به دنبا طیف وسیعی از مناب تأمینمالی انرژی های تجدیدپذیر اس
و از بین مناب موجود معرفی شده تعرفه رید تضمینی 9را بهترین نوع اباار برای توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر معرفی میکند.
آلوهی و همکاران )1021( 4در مقالهایی با عنوان ارزیابی پتانسیل انترژی بتاد در منتاطق ستاحلی
مراکش ،به دنبا برآورد پارامترهای شکل و مقیاس با استفاده از تاب توزی ویبو اس و همچنین بته
تجایه و تحلیل آماری دادههای باد بر اساس سرع و جه باد بترای متد  1ستا بتین ستا هتای
 1022تا  1021پردا ته اس  .نتایج نشان میدهد که دو منطقه دا تال و الیتون بترای نیروگتاه بتادی
مناسب میباشند.
1

ابرس بروگل و همیل ( )1021در مطالعهایی با عنوان تأمینمالی عمومی انرژیهتای تجدیدپتذیر
در اتریش و سویس :پروفایل سرمایهگتذاران بتالقوه ،بته دنبتا بررستی شتکاف و تتأثیر ویژگتیهتای
تجدیدپذیر در جامعه اس  ،که به صور نظرسنجی بین سرمایهگتذاران دو منطقته متذکور کته حتدود

1. Hosseinalizadeh et al.
2. Krupa et al.
3. Feed in Tariff
4 .Allouhi et al.
5. Broughel and Hampl
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 1110نفر پاسخدهنده بتودهانتد ،صتور گرفتته است  .نتتایج نشتان متیدهنتد کته بارگتترین گتروه
سرمایهگذاران بالقوه در هر دو کشور عالقهمند به سرمایهگذاری در انرژی بادی شهری بوده و استتقبا
باالیی از تأسیسا انرژی بادی در نادیکی جوام

ود داشتهاند.

جیانگ و همکتاران )1021( 2در مقالتهایتی بتا نتا مقایسته رو هتای عتددی و الگتوریتمهتای
بهینهسازی فراذهنی برای تخمین پارامترهای ارزیابی پتانسیل انرژی باد در مناطق کم باد ،با استفاده از
تواب توزی احتما ویبو  ،ریلی ،گاما و النگ نرما توان "سرع کم" باد محلی را ارزیابی متیکنتد.
سیس رو های عددی ،لحظهایی ،حداکثر درستنمایی و حداقل مربعا را برای برآورد پارامترها بهکتار
میبرد .سیس از سه الگوریتم بهینهسازی فراذهنی مقایسهایی ،ازجمله بَت  ،1کوکتو 9و تتراکم ذرا  4را
برای تنظیم پارامترهای بهینه استفاده میکند .نتایج نشان میدهند که ارزیابی پتانسیل باد در مناطق بتا
سرع کم باد میتواند یک تکنیک اساسی برای سرمایهگذاری و توسعه بیشتر حتی برای سا

و ساز

بیشتر ماارع بادی و ارزیابی اقتصاد فراهم کند.
بنداک و همکاران )1021( 1در مقالهایی با نا ارزیابی مکانی پتانسیل انرژی باد در مقیاس جهانی،
یک رویکرد جغرافیایی ،با هدف تحلیل جغرافیایی توزی و شد مناب باد ساحلی (ارزیابیشده با استفاده
از پارامتر چگالی توان باد) در سطح جهانی ،قارهای و ملی انجا دادهاس که با استفاده از جدیتدترین و
مفصلترین دادههای مکانی جهانی در مورد چگالی توان بتاد ،کته پتس از ( NRELآزمایشتگاه انترژی
تجدیدپذیر ملتی) در هفت کتالس بتالقوه ،عتالی ( ،)W/M2 100-100ممتتاز ( )W/M2 100-100و
برجسته (> ، )W/M2 100که کالسهای  EOSمقاله نامیده میشوند ،طبقهبندی شدهاند .نتایج نشتان
می دهد که در سطح جهتان پتنج کتانون اصتلی از منتاب بتاد فتراوان وجتود دارد کته شتامل منطقته

1. Jiang et al
2. Bat
3, Cuckoo
4. Particle swarm.
5. Bandoc et al.
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مرکای-جنوبی-شرقی قاره آسیا اس  .این مناطق بیشترین سطح جهانی کتالسهتای  EOSرا جمت
آوری میکنند.
2

مازوکاتو وسمینیوک ( )1021در مطالعهایی با عنوان تأمینمتالی انترژی تجدیدپتذیر :چته کستی
تأمینمالی میکند چه اهمیتی دارد و چرا ،با مقایسه رفتار صوصی و عمومی انواع تأمینمالی آغتاز بته
کار کرده و سیس حدود بیش از  22حامی تأمینمالی مختلف (یعنی بانکهتای صوصتی ،بانتکهتای
دولتی ،و صنای همگانی) و  22نوع تکنولوژی انرژی تجدیدپذیر (انتواع مختلتف تولیتد بترق از انترژی
بادی ،تابش ورشیدی یا زیس توده) تفکیتک متیکنتد .در پایتان حامیتان تتأمینمتالی دولتتی را در
پرتفولیوهایی با تکنولوژیهای پر ریسکتر قرار میدهد.
درنتیجه با استفاده از مطالعا انجا شده در دا ل و ارج در زمینه ارزیتابی اقتصتادی و بررستی
اباارها وکانا های تأمین مالی ،این مقاله سازماندهی شده و نوآوری این مقاله به نسب مقاال پیشتین
درواق بررسی تأثیر اباارها و کانا های تأمین مالی بر اقتصادی بتودن تولیتد بترق از انترژی بتادی در
استان کرمان اس .

 .3روش شناسی
برای محاسبه تولید برق از توربین بادی در یک ساع

اص ،دادههای سرع باد از منب ساتبا گرفتته

شده و بعد با پروفایل قانون توان برای باالترین بلندی تعدیل میشود .این اشاره به منحنی توان توربین
بادی برای محاسبه تولید برق با شرایط استاندارد دما و فشار دارد.


که  )m/s( VAnemسرع باد در ارتفاع بادسنج میباشتد  )m( Z Hubو  )m( Z Anemارتفتاع بلنتدی
توربین بادی و ارتفاع بادسنج میباشند  ،نمای قانون توان اس  .نمای قانون توان یک پتارامتر بتدون

1 . Mazzucato and Semieniuk
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بُعد میباشد (محمدی و همکاران .)2932 ،با توجه به رابطه بین سرع باد و ارتفاع میتوان تولید بترق
از توربین بادی را به صور زیر برآورد کرد:

1
p     V 3  CP  A
2

()1

2

()9

D
A  
2

R.  ,
Vwind

که؛  : pتولید برق از توربین بادی :  ،چگالی هوا که برابر با  : V 3 ،2/111سترع وز

cp 

بتاد : CP

ضریب توان تولید : A ،مساحتی که توربین بادی آن را جاروب میکند که از رابطه ( )9بهدس میآیند.
 :Rطو پرههای توربین بادی  41/1متر :  ،سرع زاویهایی توربین بادی برابتر بتا  0/11درجته:  ،
برابر با  9/24و  :Dقطر روتور توربین بادی که برابر با  31/1متر میباشد (دای و همکاران)1021 ،

2

 .1-3ارزیابی اقتصادی تولید برق از انرژی بادی
ـ خالص ارزش فعلی

ارز

2

همه جریانا نقد مورد انتظار آینده بوده ،که در نرخ تنایل ( )%فعلی امروز کاسته میشود و مثب

بودن آن از نظر اقتصادی پروژه را موفقی آمیا ،و منفی بودن آن پروژه را ناموفق نشتان متیدهتد .کته
 Cnجریان نقد برای سا  nو  dنرخ تنایل میباشد (اسکونژاد.)2911 ،

()4

Cn
n
n1 1  d 

NPV  

1 . Dai et al
2. NPV OR NPW
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1

نرخ بازدهی دا لی یا نرخ بازدهی اقتصادی 1نرخ تنایل اسمی اس و باعث متیشتودکه تالص ارز
فعلی پروژه برابر با صفر شود:
N

Cn
0
n
n0 1  IRR 

NPV  

()1
ـ نسبت هزینه–منافع

3

نسب هاینه-مناف  ،بیانگر سوددهی نسبی پروژه میباشتد .بته صتور نستبتی از ارز

فعلتی درآمتد

ساالنه (درآمد و/یا پس انداز) هاینههای ساالنه کمتری برای سرمایه پروژه محاسبه میشود (عتدالتی و
همکاران.4)1021 ،

Bn

N

 1  d 

n

()1

n 1
N

Cn

n
n 1 1  d 

B C 

ـ دوره بازگشت سرمایه

دوره بازگش یا دوره بازیاف سرمایه یک رو
می توان بدون درنظرگرفتن ارز
در رو

زمانی پو و هم با درنظرگرفتن آن این معیار را برآورد کرد ،کته اگتر
زمانی پو رعای گردد ،یک رو

منطقی واهد بود.
p
cf

n

1. IRR
2. ERR
3. B-C
4. Edalati et al.
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 : nدوره بازگش سرمایه : p ،سرمایهگذاری اولیه: cf ،جریانا نقدی در پایان سا jا میباشد.

p



n

 cf  f , i%, j 

()1



زمانی پو درنظرگرفته شود آنگاه جریانا نقدی بته صتور رابطته ( )1حاصتل
j 1

و درصورتی که ارز

میشود (پرویای عمرانی)2911 ،

 .2-3هزینه سطحبندیشده ابزارهای تأمینمالی
تقسیم هاینه انرژی 2یکی از وسی ترین رویکردهای بکاررفته برای مقایسه تولید انرژی متیباشتد .ایتن
براساس اصلی اس که با بررسی نرخ تنایل انتخابی ارز

فعلی هاینه نهایی چر ه زندگی و هر یتک

واحد تولید توزی و محاسبه میشود .اثر اباارهای مختلف تأمین مالی بر هاینه انرژی را ترکیب میکند.
اجرای کالسیک هاینه سطحبندی در رابطه ( )3ارائه شده اس .

I t

 O & M t  Ft 
1  d t
C I  8760  LF 
1  d t

()3

T


t 0
T



LCOE 

t 0

که؛  : I tهاینه سترمایه گتذاری در زمتان  $ , tمتیباشتد؛  : O & M tهاینته عملیتا و نگهتداری
درمحدوده زمانی  : Ft ، $, tهاینه سو

درمحتدوده زمتانی  $, t؛  : C Iظرفیت

نصتب ()KW؛ :

سو

با توجه به رابطه ( )20با عوامل زیر حاصل میشود  : C Iظرفی نصتب : LFt ،ضتریب بتار و

: Eکارایی و  : PFقیم سو

(کروپا و همکاران.1)1021 ،

 .2بیشتر در زمینه .LCOE
2. Krupa et al.
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 LFضریب بار به درصد؛  : dنرخ تنایل به درصد؛  : tدوره زمتانی ،بته ستا  .کته در اینجتا هاینته
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LFt  CI  8760  PF
E

()20

Ft 

از آنجایی که فناوریهای انرژی تجدیدپذیر فر هتا و ستطوح حمتایتی متنتوعی را دریافت متیکننتد،
همچنین اباارهای تأمینمالی متنوعی استفاده میشود ،بنابراین هاینه سطحبندی 2اینها را در محاستبه
قرار میدهد (بوبین و تارویداس .1)1024،بنابراین رابطه ( )22رویکرد گسترده هاینه سطحبندی را ارائه
میکند:


  I t  O & M t  Ft  PTCt  ITCt  ATLt 



RV
 t 0




 1  d t  

1  d t





LCOE  
t
T 
CI  8760  LF  1  DR 



1  d t
t 0 

T

()22

()21





ATLt  Ft  EF  ATL ft ATLP

که؛  :9 PTCtیارانه بترای تولیتد انترژی :4 ITCt - $ ،یارانته سترمایهگتذاری :1 RV -$ ،مقتدار
 :1 ATLt -$یارانه درآمد/هاینه برای کاهش آلودگی :1 LF -$ ،ضریب انتشار

در t؛ ATLP
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2. Bobinaite et al.
3. Subsidy for energy production
4. Investment subsidy
5. Residual value
6. Income/cost for emission allowances
7. CO2 Emission coefficient
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 :2قیم کاهش انتشارا  :1 ATL ft -$ / t ،مقدار بدون کاهش انتشتارا  : 9 DR -$نترخ تنایتل
فناوری به درصد برای هر سا (بوبین وهمکاران.4)1024 ،
 ITCو PTCها سیاس های اصلی در ارتباط با مالیا الکتریسیته تجدیدپذیر هستند این معیارها بهطور
وسیعی در بازارهای الکتریسیته ایال متحده آمریکا بکار میروند (کروپا و همکاران.)1021 ،
امروزه ،تجربههای موفقی درمورد کاهش ریسک سرمایهگذاری در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر حاصتل
شدهاس  ،بنابراین ،در کشورهایی که زمینههای انترژیهتای تجدیدپتذیر و آزمایشتگاههتای تحقیتق و
توسعه ایجاد میشود ،ماسسا تأمینمتالی بیشتتری مایتل بته ارائته وا هتای مطلتوب بترای اجترای
پروژههای تجدیدپذیر میباشند (بوبین وهمکاران.)1024 ،
 .3-3اولویتبندی کانالهای تأمینمالی
یکی از مسائل تصمیمگیری مدیران ،چگونگی انتخاب یک گاینه از میان چندین گاینه موجود اس که
با توجه به معیارهای انتخابی صور میپذیرد .بدین منظور در دهه  2310تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
( 1)AHPتوسط توماس ا ساعتی 1برای حل چنین مسئلهایی طراحی شتدهاست  .کته شتامل ستا تن
سلسله مراتبی ،انجا مقایسا زوجی ،محاسبه وزنها و سازگاری سیستم میباشد.
شرط سازگاری برابر با i. j.k

 aij  a jk  aikو همچنین اگتر  max  nباشتد متاتریس

سازگار و در غیر اینصور ناسازگار میباشد .در رو بردار ویژه ،ابتدا max

حاصلشده و بعد مقدار

ناسازگاری با استفاده از معادله ( )29بدس آمده و در معادله ( )24قرار داده و نرخ ناسازگاری را بهدست
میآوریم (ساعتی.1)1001 ،
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5. Analytical Hierarchy process
6. Tomas L. saaty
7. Saaty

219

ارزیابی اقتصادی انرژی بادی ...

max  n

()29

n 1
I .I
I .I .Rnn

()24

I .I 

I .R 

جدول  .1شاخص تصادفی بودن I.I.R
11

11

11

9

8

7

6

5

4

3

1

1

N

1/53

1/51

1/48

1/44

1/4

1/34

1/14

1/11

1/88

1/51

1

1

I.I.R

مأخذ :دلبری وداوودی1931 ،

در نهای وزن نهایی با استفاده از رابطه ( )21بهدس آمده و مشخص میشتودکه کتدا کانتا از
میان گاینههای انتخابی بهترین اس  .در صورتی که  I.Rکمتر یا مساوی با  %20باشد آنگاه ماتریس
مقایسا زوجی سازگار است و درغیتر ایتن صتور ناستازگار متیباشتد .درصتور ستازگاری اعتبتار
پاسخدهندهها تأیید میگردد.
تعیین وزن نهایی و اولوی بندی گاینهها با استفاده از:

 Gij

()21
که؛  : VHامتیاز نهایی گاینه  : Wk ،Hضریب اهمی معیار  Kو

n

W

k

k 1

VH 

 : GIJامتیاز گاینه  jدر ارتباط با معیار i

 .4برآورد مدل
رو

بهکار رفته در این مطالعه از نوع توصیفی بوده و دادهها ازآژانس بین المللی انرژی ،سازمان

هواشناسی ،وزار نیرو ،اطلس باد سازمان انرژی های نو(سانا) و اطالعا ماهوارهایی ناسا برگرفته از
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نر افاار مدیری انرژیهای پاک 2به صور بتر ط بترای استتان کرمتان ازجملته شتهر بردستیر و
شهربابک میباشد.
جدول  .1اطالعات و خصوصیات فنی توربینهای بادی:
خصوصیات توربین بادیW2E
عنوان

مقادیر

عنوان

مقادیر

هزینه سرمایهگذاری ()$

1111

قطر روتور توربین(متر)

95/5-111

هزینه تعمیر و نگهداری ()$

51

منطقه جاروبشده (مترمربع)

7/85

ضریب ظرفیت ()%

%18

توان بیشینه (مگاوات)

1/5

دوره پروژه (سال)

15

ارتفاع (متر)

85-111

مأخذ :آژانس بینالمللی انرژی و اطالعات توربین (.)8112

 .5نتایج
 .1-5ارزیابی اقتصادی
با استفاده از نر افاار مدیری انرژیهای پاک 1میاان تولید برق بتادی بترای منتاطق منتختب استتان
کرمان با کمک رابطه ( )1( ،)2و ( )9به میاان  211109مگاوا برآورد شدهاس  .و همچنین بتا کمتک
این نر افاار معیارهای ارزیابی اقتصادیکه شامل الص ارز

فعلی ،نترخ بازگشت سترمایه ،نستب

مناف به مخارج و دوره بازگش سرمایه است را بتا بکتارگیری دادههتای مربتوط بته هریتک ،بترآورد
جریانا نقدی ،نرخ بهره ،مد زمان الز به معنی طو عمر پروژه متیباشتیم .از آنجتاییکته مقتدار
الص ارز

فعلی انرژی بادی مقدار مثب برای هر دو پروژه بادی بردسیر و شهربابک به ترتیب برابر

با  111109و  191311میلیون دالر برآورد شدهاس  ،درنتیجه این مقادیر برآوردشتده اقتصتادی بتودن

1. RetScreen
2. RetScreen
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میکنیم .با استفاده از رابطه ( )4مقدار الص ارز

فعلی بهدس میآیتد کته بترای ایتن امتر نیازمنتد
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طرحها را نشان میدهد و بیان میکند که نیروگاههای بادی برای استان کرمان دارای صرفه اقتصتادی
میباشند .همچنین مقدار نرخ بازده دا لی با توجه به رابطه ( )1برای بردسیر و شهربابک به ترتیب برابر
با  23/2و  21درصد حاصل شدهاس که نسب به نرخ تنایل کنونی که برابر با  %21بوده این معیارهتا
طرحهای مورد نظر را اقتصادی برآورد میکنند.
جدول  .3تعیین ارزیابی اقتصادی برای انرژی بادی و سیکل ترکیبی
انرژی بادی
مناطق منتخب

بردسیر

شهربابک

نام معیار

مقدار

مقدار

713،168

1385975

نرخ بازده داخلی ()%

19/1

17

نسبت منافع به مخارج

9/9

8/9

دوره بازگشت سرمایه (سال)

6/8

8/4

ارزش خالص فعلی ()m$

2

مأخذ :نتایج تحقیق

معیار بعدی که می توان اقتصادی بودن طرح را بررسی کند نسب مناف به مخارج اس کته ایتن
معیار با استفاده از مناف و هاینههای موجود و همچنین نرخ تنایل مربوطه ،با جتایگاینی در رابطته ()1
بهدس آید .یک طرح در صورتی میتواند از نظر اقتصادی براساس این معیتار قابتل توجیته باشتد کته
شهربابک به ترتیب برابر با  3/3و  1/3اس و این معیار نیا پروژههای بادی موجود را اقتصادی معرفتی
میکند .در مورد دوره بازگش سرمایه نیا با توجه به مقادیر محاسبهشده در جدو ( )9میتوان مشاهده
کرد که تمامی طرحها دوره بازگشتی کمتر از طو عمر پروژه ( 11سا ) داشته و درنتیجه این پروژههتا

 .2میلیون دالر
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بیشتر یا مساوی یک باشد و نسب های مناف به مخارج محاسبه شده در ایتن پتروژه بترای بردستیر و
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از نظر اقتصادی قابل توجیه میباشند 2.که جدو ( )9تمتامی معیارهتای بترآوردی را بترای هرکتدا از
شهرستانها نمایش میدهد.
 .2-5تأمینمالی
برای تأمینمالی پروژههای بادی با استفاده از رو

هاینه همتراز شده و توسط رابطته ( )3و بتا کمتک

نر افاار اکسل ،ابتدا بدون اعما هیچ یارانهایی ،مقدار هاینه را برآوردکرده و ستیس بتا اضتافه کتردن
تکتک یارانهها به هاینه سطحبندی و ایجاد سه سناریو برای هر یارانه مقدار هاینه برآورد شتدهاست .
در این پژوهش به دلیل نوسانا ارزی موجود در ایران و برای ثبا و همچنین بتهدست آوردن نتیجته
دقیقی برای کار انجا شده از قیم دالری استفاده شده اس  .با توجته بته مقتادیر تعرفتههتای ریتد
تضمینی برق که به صور یارانه تولید بر هاینه اعمتا شتده و بته میتاان 0/211 ،0/24و 0/231دالر
حاصل شدهاس به ترتیب باعث کاهش هاینههای سطحبندی به صور مقادیر ستون یارانته تولیتد در
جدو ( )4شده اس  .ستون دو  ،یارانه سرمایهگذاری را نشان میدهد که به ترتیب درصدهایی برابر با
 10 ،21و  90درصد سرمایهگذاری اولیه اعما میشود که باعث کاهش هاینههای سطحبنتدی انترژی
تجدیدپذیر به میاان برآوردشده در جدو ( )4میشود .ستون چهار نیا اعما یارانه نستب منتاف بته
مخارج برای کاهش انتشارآلودگی بر هاینه سطحبندی را نشان میدهد که این یارانه بته صتور %10
قیم اولیه کاهش انتشار آلودگی که به میاان 0/02دالر0/021 ،دالر و  0/024دالر که به ترتیب برای
هر سناریو بکاررفته و هاینه را به صور مقادیر ستون چهار در جدو ( )4کتاهش متیدهتد .درمتورد
یارانه تحقیق و توسعه کته درواقت یارانتهایتی است کته بخشتی از هاینتههتای تحقیتق و توستعه را
 %11سرمایهگذاری اولیه محاسبه شده اس .

 .2با توجه به اینکه طو عمر پروژه  11سا اس .
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جدول  .4محاسبه هزینه سطحبندی برای انرژی بادی
محاسبه هزینه سطحبندی ( )LCOEبرای انرژی بادی شهرستان بردسیر و شهربابک
یارانهها

بدون اعمال با اعمال یارانه
یارانه(دالر)

تولید (دالر)

با اعمال یارانه با اعمال یارانه نسبت با اعمال یارانه
سرمایهگذاری

منافع به مخارج

تحقیق و

(دالر)

(دالر)

توسعه(دالر)

سناریو 1

1/18

1/11

1/157

1/13

1/13

سناریو 1

1/18

-1/13

1/116

1/118

-1/11

سناریو 3

1/18

-1/19

-1/15

1/111

-1/157

سناریوها

مأخذ :نتایج تحقیق

 .3-5محاسبه اولویتبندی کانالهای تأمینمالی
براساس نظر برگان و به دلیل وجود محدودی های قانونی یا سا تاری در ایران بر ی از مهمتترین و
امکانپذیرترین معیارهای اقتصادی وکانا های تتأمینمتالی بترای اجترای پتژوهش براستاس شترایط
اقتصادی انتخاب شده و با ایجاد در

سلسله مراتبی مربوط به معیارها و کانا ها مراحل زیر گتا بته

گا انجا میشود:
گام اول :ایجاد درخت سلسله مراتبی

] [ Downloaded from necjournals.ir on 2022-01-29

شکل  .3ساخت سلسله مراتبی (درخت تصمیم)

دوره  ،12شماره  ،4زمستان  / 2931نشریه علمی (فصلنامه) انرژی ایران

211

مأخذ :نتایج تحقیق (با توجه به شکل  1ساعتی. 2)8112 ،
با مالحظهی معیارها وکانا های تعیینشده توسط برگان میتوان در

سلسله مراتبی (در ت

تصمیم) را به صور باال طراحی کرد:
گام دوم :مقایسات زوجی
بعد از ایجاد در

تصمیم ،متخصصان و برگان به هر یک از گاینهها (کانا ها) و معیارها یتک

امتیاز (از 2تا  )3به منظور مقایسا زوجی میدهند و بعد از آن این مقایسا زوجی نرما سازی شتده و
درنهای میانگین حسابی هر سطر ماتریس نرما شتده مقایستا زوجتی (کته وزنهتای نستبی نامیتده
میشوند) محاسبه میشود ،و سرانجا با ضرب وزنهای نسبی شا صها در میانگین حسابی گاینتههتا،
گاینهها رتبهبندی میشوند (پوررمضانی.)2939 ،
جدول  .5تعیین ضریب اهمیت کانالها براساس معیارها
ضریب اهمیت
اهمیت براساس

براساس نرخ

براساس

اهمیت براساس

ریسک

بهره

مدت وام

مقدار سرمایه

بانک

1/11

1/19

1/11

1/16

بورس

1/18

1/11

1/1

1/11

صندوق بازنشستگی

1/11

1/14

1/13

1/13

فاینانس خارجی

1/31

1/4

1/14

1/11

صندوق توسعه ملی

1/11

1/16

1/11

1/15

مؤسسات پولیخارجی

1/15

1/11

1/41

1/43

1

1

1

1

کانالها

جمع
مأخذ :نتایج تحقیق

جدو ( )1تما کانا ها را براساس معیارها به صور زوج مرتب نشان میدهد و ضتریب اهمیت
(وزن) این کانا ها را براساس معیارها برآورد کردهاس .

1. Saaty
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مقدار سرمایه
مدت وام
نرخ بهره
ریسک

مقدار نرخ ناسازگاری برابر با 1/117٦
مقادیر
1.٦1

1.٤1

1.٥1

1.91

1.11

1.81

1.11

شکل  .4نرخ ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی

حاصل شده برمبنای ضرایب بهدس آمده وضتریب اهمیت

براساس رابطه ( )29و ( )24و مقدار

معیارهای بهدس آمده نرخ ناسازگاری حاصل میشود که برابر با  0/0011اس و این نرخ نشاندهنتده
درستی و اعتبار پاسخدهندگان میباشد که شکل( )4این حقیق را به درستی نمایش میدهد.
جدول  .6ماتریس معیارها براساس هدف
هدف

ریسک

نرخ بهره

مدت وام

مقدار سرمایه

ضریب اهمیت

ریسک

1

4/9

4/11

1/311

1/184

نرخ بهره

1/114

1

1/117

1/114

1/161

مدت وام

1/143

4/6

1

1/117

1/144

مقدارسرمایه

3/1

4/9

4/6

1

1/519

جمع

4/547

15/4

9/917

1/744

1

مأخذ :نتایج تحقیق

ضریب اهمی یا وزن معیارهای موجود را محاسبه میکند .بنابراین براساس دو اصل سازگاری و ضریب
اهمی معیارها و کانا های بهدس آمده وزن نهایی کانا ها محاسبه میشود.
گامسوم و چهارم :محاسبه وزنها و اولویتبندی براساس وزن نهایی
برای اولوی بندی کردن کانا های مربوطه در ابتدا وزن ماتریسهای زوجی را بهدس آورده و سیس بتا
استفاده از رابطه ( )21میتوان وزن نهایی را با مجموع ضرب وزن هریک از گاینهها در معیارها بهدست آورد.
درنهای در جدو ( )1بهترین کانا تأمینمالی ماسسا پولی ارجی مشخص شدهاس .
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جدول  .7وزن نهایی و اولویتبندی گزینهها براساس معیارها.
معیارها

ریسک

نرخ بهره

مدت وام

مقدار سرمایه

وزن نهایی

اولویتها

بانک

1/11

1/19

1/15

1/16

1/19

5

بورس

1/17

1/11

1/17

1/11

1/18

3

صندوق بازنشستگی

1/11

1/14

1/13

1/13

1/13

6

فاینانس خارجی

1/31

1/4

1/14

1/11

1/11

1

صندوق توسعه ملی

1/11

1/16

1/11

1/15

1/13

4

1/15

1/11

1/41

1/41

1/36

1

کانالها

مؤسسات پولیخارجی
مأخذ :نتایج تحقیق

بنابراین ،جدو ( )1وزن نهایی کانا ها را براساس رابطه ( )21با کمک ضریب اهمی هتر یتک از
کانا ها و معیارهای محاسبه میکند و ترتیب اولوی هرکانا را در این پژوهش مشخص میکند.

 .0جمعبندی و نتیجهگیری
با رشد تقاضای انرژی ،الااماتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهایی ،تأمین انرژی پایدار ،کمبود
انرژی ،تخلیه سو

های فسیلی صور می گیرد ،به همین دلیل بشر به دنبا رو هتایی بترای

های موجود انرژی تجدیدپذیر استفاده شود .در این مطالعه بعد از محاسبه میاان برق تولیدی برای
انرژی بادی ،ارزیابی اقتصادی این انرژی برای مناطق منتخب صور گرفته که با توجه به ارز -
های به دس

آمده در جدو ( ) 9تمامی معیارهای اقتص ادمهندسی نامبرده مثب و ازنظر اقتصادی

قابل قبو می باشند .به منظور انتخاب بهترین اباار تأمینمالی انرژی های تجدیدپذیر بادی بترای
مناطق منتخب ،از رو

هاینهسطحبندی استفاده شده و همچنین سناریوهایی توسط یارانتههتای

تولید ،سرمایه گذاری ،نسب درآمد به هاینه جه

کاهش انتشار آلودگی و تحقیق و توسعه صور

گرفته که نتایج مربوط به هرکدا از این سناریوها در جدو ( )4آورده شده اس و به ترتیب برای
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هر یک از یارانه ها سه سناریوی جداگانه اجرا شده اس  .درنهای بهترین سناریوی منتخب مربوط
به سناریوی یارانه تولید اس که باعث کاه ش بیشتر این هاینه نسب به سایر سناریوها میشود.
و در مورد کانا های تأمین مالی نیا با استفاده از رو

سلسله مراتبی بهترین کانا ماسسا پولی

ارجی انتخاب می شود .از آنجاییکه هاینه احدای واحتدهای تولیتد بترق از انترژی تجدیدپتذیر
بگونه ای اس که وجود برق ارزان تول یدشده از سو

فسیلی ،امکان رقاب را برای توسعه انرژی

تجدیدپذیر غیرمنطقی کرده اما تجربه کشورهای توسعهیافته در حوزه انرژی های نو مانند آلمان و
چین با اتخاذ سیاس های رید تضمینی ،سرمایه گذاری در این حوزه را جذاب کرده اند .همچنتین
می توان از محل فرو

سو

های صرفه جویی شده بته دلیتل استتفاده از انترژی تجدیدپتذیر از

سرمایه گذاری در این حوزه حمای کرد و با اعما مالیا بر آلودگی ،هاینه تولید برق فستیلی را
افاایش دهد.
به دلیل موقعی مناسب کرمان ازجمله مناطق مورد مطالعه به منظور استقرار و نصب توربینهتای
بادی برای تولید برق و همچنین به دلیل باال بودن سرمایه اولیه نصب این نیروگاهها و کوتاه بودن دوره
بازگش سرمایه آن میتوان برای تولید و توسعه برق بادی سرمایهگذاران ارجی را جذب کرده و بترق
تولیدی را به نقاطی از جهان که دارای فقر تولید برق هستند به صوص کشورهای همسایه صادر کرد.
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