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 1هیالد لٌبزی
 اؾتازیاض گطٍُ هٌْسؾی ػوطاى، ٍاحس تْطاى قطق، زاًكگاُ آظاز اؾالهی، تْطاى، ایطاى

 10/3/1400تاضید پصیطـ:              1/9/1399تاضید زضیافت:

 چکیده 

تأکیذ همزرات بز کاّص  ٍ ّای فسیلیپذیز بِ دلیل هحذٍدیت سَخت ّای تجذیذ اکثز ًماط جْاى، هٌابغ ًاهحذٍد ٍ اًزصیدر 

اًزصی خَرضیذی بِ ػلت سَْلت در دستزسی ٍ تبذیل ضذى بِ اًزصی   ای هَرد استمبال لزار گزفتِ است. ّای گلخاًِ اًتطار گاس

رغبتی هزدم ٍ فؼاالى بخص هسکي بِ ّا ٍ کنرٍ، هباحث هزبَط بِ ّشیٌِهسألِ پیصالکتزیکی اس هطلَبیت بیطتزی بزخَردار است. 

ّای اًزصی، سبب ایجاد هشیت ًسبی حاهل ّای تجذیذپذیز است ٍ ًگزاًی آى است کِ التصاد کطَر ٍ لیوتهٌذی اس اًزصیبْزُ

بذیي جْت، ّذف  ّای تطَیمی حزکت ٍ الذاهات السم را بِ ػول آٍرد.بزای افزاد ًخَاّذ بَد ٍ دٍلت بایستی بِ سَی سیاست

گذاری است.در ن بزق خَرضیذی بِ هٌظَر تحلیل التصادی ٍ ایجاد رغبت در سزهایِّای اجزایی سیستایي تحمیك، بزآٍرد ّشیٌِ

تحلیلی پیطزٍ، ارسیابی التصادی سیستن فتٍَلتائیک خاًگی هتصل بِ ضبکِ در یک هجتوغ هسکًَی ٍالغ در  –تحمیك تَصیفی 

ّای ( ّوزاُ با بکارگیزی تکٌیکLCAز )ضْز تْزاى، هَرد بزرسی لزار گزفتِ است. سپس با رٍیکزد ارسیابی چزخِ ػو 2هٌطمِ 

، هؼیار ارسش خالص فؼلی، ًزخ باسدُ داخلی، دٍرُ باسگطت سزهایِ ٍ ًسبت ارسش خالص فؼلی  Excelافشار التصاد هٌْذسی ٍ ًزم

التصادی  ّای بِ ػول آهذُ، تواهی هؼیارّایّای تأهیي هالی هحاسبِ گزدیذُ است. با بزرسیگذاری اٍلیِ اًَاع رٍشبِ سزهایِ

بْزُ پذیز است. اس طزفی اػطای یاراًِ، ٍام کنجْت اجزای سیستن فتٍَلتائیک با تحلیل سٌاریَّای تأهیي اػتبارات هالی، تَجیِ

ّای تجذیذپذیز فزاّن کٌذ تا با تَجِ بِ فَایذ حاصل اس گذاراى را در سهیٌِ ٍرٍد بِ حَسُ اًزصیتَاًذ هَجبات تزغیب سزهایِهی

 ّا ٍجَد داضتِ باضذ.پذیزی التصادی آى، اهکاى تَجیِاجزای سیستن
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 همذهِ 

اًس، وِ تَرِ قگطفی ضا زض ضاؾتای رلَگیطی اظ ای ضٍ تِ ضٍ قسُظیؿت اوخط قْطّا تا هكىالت ػسیسُاهطٍظُ هحیٍ

آٍض، قْط پایساض، ّوگی تِ اضتما وٌس. زض ایي تاضُ ًیع انالحاتی ّوچَى؛ قْط تابًاهُلَب التًا هی ایي ضًٍس

ظیؿت ویفیت ظًسگی اقاضُ زاضًس تا اظ ایي َطیك تتَاى تِ ظًسگی تَأم تا ویفیتی هُلَب ٍ هَضز اًتظاض زض هحیٍ

ّای  تمايای اًطغی ٍ واّف ههطف ؾَذت(. تِ ّویي ػلت تِ زلیل افعایف 1397زؾت یافت )لُفی ٍ ّوىاضاى، 

ّای  ًاپصیط اؾت. ذَضقیس تا تاتف تط زؾتگاُ ٍ پان اػن اظ ذَضقیس ارتٌاب پصیطفؿیلی، رایگعیٌی هٌاتغ تزسیس

(. زض ؾُح رْاى، فتٍَلتائیه تِ Ludin et al, 2018وٌس ) اًطغی ذَز ضا تِ اًطغی الىتطیىی تثسیل هی 1فتٍَلتائیه

ّا تِ یه رایگعیي رصاب زض ترف نٌؼتی ٍ هؿىًَی تثسیل قسُ  ّای فٌاٍضی ٍ واّف ّعیٌِ تزلیل افعایف پیكطف

، لاتلیت لطاضگیطی تط ؾمف، ّعیٌِ تؼویط ٍ ّای تطرؿتِ آى هاًٌس زض زؾتطؼ تَزى زلیل ایي اهط ٍیػگی .اؾت

ي قطایٍ رغطافیایی هٌاؾة، (. وكَض ایطاى ًیع تا زاقتYang et al, 2019ًگْساضی ووتط ٍ ػسم ایزاز آلَزگی اؾت )

هؿتؼس اؾتفازُ اظ هٌاتغ اًطغی تزسیسپصیط اظ رولِ اًطغی ذَضقیسی اؾت. تِ ٍیػُ آى وِ اظ ًمُِ ًظط هیعاى اًطغی 

 2900، ایطاى تِ ََض هتَؾٍ تیف اظ تطاؾاؼ تطآٍضزّا. قَز تاتف ذَضقیسی زض قواض تْتطیي هٌاَك هحؿَب هی

(. Alamdari et al, 2013ضؾس ) ؾاػت هی 3200طذی هٌاَك زیگط وكَض تِ ؾاػت آفتاب زض ؾال زاضز وِ زض ت

حل رصاب رْت واّف ٍاتؿتگی تِ تَاًس یه ضاُ ، هیّای هؿىًَی اؾتفازُ اظ ایي پتاًؿیل تطای تأهیي تطق ترف

هٌاتغ، پصیطی ایي  ّای فؿیلی تاقس، اها ٍرَز هٌاتغ فطاٍاى ًفت ٍ گاظ زض وكَض ٍ ػسم تَرِ تِ پایاى ؾَذت

ّای تْیٌِ اًطغی زض وكَض ایزاز ذَاّس ًوَز وِ نسهات رثطاى  ضیعی هٌاؾة ؾیاؾت ّایی ضا تطای تطًاهِ هحسٍزیت

ّا ٍ ضاّثطزّایی تِ ّویي هٌظَض اتراش ؾیاؾت .ّای آیٌسُ زض وكَض تِ ّوطاُ ذَاّس زاقت ًاپصیطی ضا تطای ًؿل

طق، تطای تؿیاضی اظ وكَضّا زض اٍلَیت لطاض گطفتِ اؾت تطای تكَیك هٌاتغ اًطغی، تَیػُ زض ظهیٌِ تَلیس ت

(Anagnostopoulou, 2015Eleftheriadis &  اضظیاتی نحیح اظ قطایٍ هَرَز تِ هٌظَض زؾتیاتی تِ ذطٍری .)

ّایی ؾثة ضقس ٍ تَؾؼِ زض  گصاضاى زض حوایت اظ چٌیي پطٍغُ ّای پان، ػالٍُ تط تطغیة ؾطهایِ هُلَب اظ فٌاٍضی

تَاًس تِ واّف ّا ًِ تٌْا هی تِ ػلت آًىِ اؾتمطاض ایي زؾتِ اظ اًطغی. گطزز كَضّای زض حال تَؾؼِ ًیع هیو  التهاز

 Gielenوٌس تلىِ زض واّف تغییطات آب ٍ َّا ًیع هَحط اؾت ) ّای ؾَذت فؿیلی ووه ٍاتؿتگی زٍلت تِ ًیطٍگاُ

et al, 2019 .) لطاض گطفتي قْط تْطاى زض ضتثِ  95تِ ؾال  زضنسی ًؿثت 3افعایف تؼساز هكتطویي تطق تا ضقس ٍ

رَیی ٍ واّف ههطف اًطغی زض وكَض اؾت وكَض، ًكاى اظ اّویت نطفِ ول زض تطق هكتطویي ًرؿت تؼساز

 فكاض اظ رلَگیطی ٍ تطق ؾطاؾطی قثىِ تمَیت هٌظَض (. تِ ّویي رْت الظم اؾت ت1396ِ)تطاظًاهِ اًطغی، 

پیكٌْاز  تِ تطق ؾطاؾطی قثىِ تِ هتهل فتٍَلتائیه ّایاظؾیؿتن ضٍظ، اؾتفازُ َی زض ّاًیطٍگاُ تط ٍاضزُ الىتطیىی

گصاضی یا ّط لثل اظ ّطگًَِ ؾطهایِ، ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ وكَض(. تسیي هٌظَض الظم اؾت 667)ًكطیِ گطزز 

گصاض، اظ  اى ؾطهایِؾٌزی ٍ اضظیاتی التهازی هطتََِ تِ رْت حهَل اَویٌفؼالیت التهازی زیگط، هُالؼات اهىاى

. پػٍّف پیكطٍ، تِ اضظیاتی فٌی ٍ التهازی اؾتفازُ اظ ؾیؿتن فتٍَلتائیه تا اؾتفازُ اظ نَضت تگیطز اتؼاز هرتلف
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قْط تْطاى پطزاذتِ اؾت ٍ زض ازاهِ ًیع اًَاع  2ضٍـ ّعیٌِ چطذِ ػوط زض یه هزتوغ هؿىًَی زضهٌُمِ 

اًساظی ؾیؿتن تطق ذَضقیسی هَضز تطضؾی لطاض اى تِ احساث ٍ ضاُگصاضؾٌاضیَّای تأهیي هالی رْت تكَیك ؾطهایِ

 گطفتِ اؾت.

 اًس ًساقتيهؼتمس، ویلٍَاتی 5 ًوًَِ یه ضٍی تط هَضزی هُالؼِ ٍ Pvsystافعاض  ًطم اظ اؾتفازُ( تا 1397روالی ٍ تَفیمی )

اؾتفازُ اظ تزْیعات هطغَب هَرَز زضایي ّای ذَضقیسی تیكتط تِ زلیل َطاحی ًاهٌاؾة ٍ ػسم ٍضی هٌاؾة زض ًیطٍگاُتْطُ

 الىتطیىی تاض تأهیي هٌظَض تِ ؾیؿتن فتٍَلتائیه یه اظ اؾتفازُ ؾٌزی( اهىاى1393زض همالِ ػازلی ٍ ّوىاضاى ) .حَظُ اؾت

 افعاض واهفاض ًكاى ًطم ذطٍری اظ حانل هكْس هَضز پػٍّف لطاض گطفتِ اؾت. ًتایذ قْط زض هؿىًَی هزتوغ یه ًیاظ هَضز

 ًیع ؾطهایِ تاظگكت زٍضُ اؾت. زضنس 83/22 زاذلی تاظزُ ًطخ هیلیَى تَهاى ٍ 9638فؼلی تِ هیعاى  ذالم اضظـ وِ زّسهی

 احساث واهفاض افعاض ٍ ًطم فایسُ - ّعیٌِ ضٍـ اتتسا تا اؾتفازُ اظ زض( 1393) ًائیٌی ذَارِ ٍ ػازلی هْسٍی .تاقسهی ؾال 13

 زض وِ هالی ّایهكَق واضگیطی تِ تأحیط ؾپؽ ٍ اًسزازُ لطاض هَضز تحلیل ضا هگاٍاتی 25 ذَضقیسی فتٍَلتائیه ًیطٍگاُ

 زّسهی ًكاى ًتایذ .اًسوطزُ ضا، تطضؾی اًس لطاضگطفتِ اؾتفازُ هَضز زًیا هرتلف وكَضّای زض ّاییچٌیي ًیطٍگاُ احساث

(، َی پػٍّكی تِ 1397ًاَمی ٍ فتحی ) زاضز. َطحهالی  ّایقاذم تْثَز تط ضا احط تیكتطیي اقتطان ّایتؼطفِ ّایهكَق

تَاًس يوي تاالتطزى ضاًسهاى اؾتفازُ اظ اًطغی ذَضقیس، هٌافغ التهازی تیكتطی ّا هیایي ًتیزِ ضؾیسًس، َطاحی تْیٌِ ًیطٍگاُ

ًِ ًیطٍگاُ هحاؾثِ گصاضی ٍ ؾَز ؾاالگصاضاى تِ ّوطاُ زاقتِ تاقس. رْت تطضؾی التهازی َطح، ّعیٌِ ؾطهایِضا تطای ؾطهایِ

ّا زٍضُ تاظگكت ؾطهایِ تؼییي گطزیس. زض ازاهِ تا تطضؾی احطات تغییطزض َطاحی ًیطٍگاُ، همساض گطزیسُ ٍ تا تَرِ تِ آى

 ّا، احطاتپٌل ضزیف تیي فانلِ تغییط اظ ًاقی تاظگكت ؾطهایِ ًیع تغییط ذَاّس وطز. تغییطات زض َطاحی ًیطٍگاُ قاهل احطات

 ّایضزیاب اظ اؾتفازُ ػطيی، احطات یا ََلی ظهیي اظ اؾتفازُ وطیؿتال، احطاتپلی هًََوطیؿتال ٍ ّایپٌل اظ زُاؾتفا اظ ًاقی

ّای اًطغی ذَضقیسی زض همیاؼ وَچه زض قْطّای هرتلف (، تِ پتاًؿیل2018)ُتاقس. فیطٍظرازٍ هحَضُ هی ٍ هحَضُ ته

ّای فتٍَلتائیه تِ هٌظَض زؾتیاتی تِ همازیط گطفتِ قسُ تط اؾاؼ تطویة پٌلّای ذَضقیسی زض ًظط ایطاى پطزاذتِ اؾت. ؾاهاًِ

ذَضقیسی  ّای تطققْط هٌترة ایطاى اؾت. تهوین ًْایی زض هَضز اضظیاتی هالی پطٍغُ 15ویلٍَات تطای  10ٍ  5، 1اؾوی 

ؾالِ تطضؾی قسُ  30هست پطٍغُ شوط قسُ تط اؾاؼ هفاّین هرتلف التهاز هٌْسؾی هحاؾثِ قسُ ٍ ؾَز هَضز اًتظاض زض ََل 

ّا ضا تطیي پطٍغُتَاى التهازیّای التهاز هٌْسؾی ٍ واضتطزّای آى هیاؾت. ًَیؿٌسُ هؼتمس اؾت تا اًتراب یىی اظ تىٌیه

ّای فتٍَلتائیه ذَضقیسی هؿىًَی تِ ػٌَاى ( زض پػٍّف ذَز، تِ اّویت ؾیؿتن2017ٍ ّوىاضاى ) فَضهیىا هؼطفی وطز.

وٌٌس. تٌا تِ تحمیمات ًَیؿٌسگاى، زض ایاالت هتحسُ، توسیس اػتثاض هالیاتی ی التهازی همطٍى تِ نطفِ اقاضُ هییه هٌثغ اًطغ

زضنس ترفیف زض  30ّای ذَضقیسی تا زازى گصاضیتطای تكَیك ؾطهایِ 2015گصاضی ذَضقیسی فسضال زض ؾال تطای ؾطهایِ

ویلٍَاتی زض هطیلٌس تا اؾتفازُ اظ  12/9ُ اؾت. ؾیؿتن ذَضقیسی هؿىًَی اًساظی اظ رولِ الساهات آى وكَض تَزّای ضاُّعیٌِ

زضنس  6/23ؾالِ ٍ ًطخ تاظزُ زاذلی  25/4ؾطهایِ َّایی ٍ اػتثاضات هالیاتی ٍیػُ هٌُمِ تا تؼییي زٍضُ تاظگكت ٍقطایٍ آب

هحیُی طق ذاًگی ٍ هعایای ظیؿت(، تط ایي تاٍضًس تا تَرِ تِ افعایف ههطف ت2018ٍ ػلیعازُ) تكیطی تحلیل قسُ اؾت.

تَاًٌس تِ ػٌَاى یه تاظاض ّسف رصاب تطای اًطغی ذَضقیسی ٍ اظ َطفی پتاًؿیل وكَض ایطاى زض رصب تاتف، ذاًَاضّا هی

ّای فتٍَلتائیه زض ًظط گطفتِ قًَس. َثك هُالؼات پػٍّكگطاى، ایطاى تیف اظ ؾِ تطاتط هیاًگیي رْاًی تطق ههطف ؾیؿتن

ّا ّا ، زٍلتّای زیگط حاون تَز. تا تَرِ تِ هعایای ایي ؾیؿتنههطف تطق هؿىًَی تط ّوِ ترف 2015ؾال وٌس ٍ زض هی
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اًس. ایي ؾاظٍواضّا هوىي اؾت ّا تؼییي وطزُّای تزسیس پصیط زض ذاًِهىاًیعم تكَیك هالی ضا تطای تطٍیذ اؾتفازُ اظ فٌاٍضی

 یِ ؾیؿتن تاقس.ّایی تاقس وِ تطای واّف ّعیٌِ اٍلقاهل یاضاًِ

تاقس ٍ زض زؾتِ تحمیمات واضتطزی لطاض تحلیلی هی –ّا، تَنیفی تحمیك حايط، یه تحمیك تط هثٌای ضٍـ گطزآٍضی زازُ

 ؾال آتی هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اؾت.  20ّا تهَضت ووی ٍ تطاؾاؼ ظهاى حال ٍ ًیع زض زاضز. زازُ

اّویتی اؾت. انل پصیطوٌس هَيَع تاوی ضا اظ آغاظ ٍ تا پایاى تحمیك اهىاىای وِ اهط تحمیك ػلهزوَع هطاحل هٌظن ٍ پیَؾتِ 

(. 1390ًیا، اؾاؾی زض ضٍـ تحمیك، ضػایت تطتیة ٍ ًظن زض فطآیٌس ولی ٍ ذطز فطآیٌسّای ّط هطحلِ اؾت )ػلیعازُ، همسم

 تسیي هٌظَض فطآیٌس اًزام پػٍّف زض قىل ظیطاضائِ قسُ اؾت.

 
 . فزآیٌذ تحمیك2ضکل 

 هحیط ضٌبسی پضٍّص

اًساظی زض ّای هَرَز ٍ تزْیعات هَضز ًیاظ تطاؾاؼ هؿاحت هفیس ٍ ووتطیي ؾایِزض ایي پػٍّف، تؼییي تؼساز پٌل

 قطوت اَالػات تطاؾاؼقْط تْطاى زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.  2تام یه هزتوغ هؿىًَی ٍالغ زض هٌُمِ پكت

ّای زاذلی هَرَز زض تاظاض تا ِ تا واضقٌاؾاى ایي حَظُ، اظ پٌلفتٍَلتائیه زض ایطاى ٍ ههاحث ّایهسٍل ؾاظًسُ

هتط  300وٌس اًساظی ضا ایزاز هیٍات اؾتفازُ قسُ اؾت ٍ هؿاحت فًای تْیٌِ وِ ووتطیي ؾایِ 320ظطفیت تَلیسی 

           تَاى تؼساز آًاى ضا هكرم ًوَز.ّا هیهطتغ تسؾت آهسُ اؾت. تا زاقتي اَالػات ٍ اتؼاز اؾتاًساضز پٌل
 ّبی خَرضیذی در هجتوع هسکًَی هَرد هطبلعِ. هعزفی هطخصبت اصلی پٌل1جذٍل

 300  (  )هؿاحت فًای تْیٌِ ًهة

 60 ّا تا حسالل ؾایِ اًساظیتؼساز پٌل

 992/0*956/1 (m) اتؼاز یه پٌل

 94/1 (  )هؿاحت یه پٌل

 116 (  )ّا هؿاحت ول پٌل

 وطیؿتالهًََ رٌؽ پٌل

 320 (Wpًاهی پٌل ) تَاى

 %14 تاظزُ پٌل

 2/19 (KWتَاى ًاهی ؾیؿتن )

 1311ّبی پضٍّص، هٌبع: یبفتِ

 

 فتٍَلتبئیک هتصل بِ ضبکِ در ًوًَِ هطبلعبتی هحبسبِ تَلیذ بزق سیستن

 هُالؼِ پیكیٌِ پػٍّف
فتٍَلتائیه ٍ اًتراب ًَع ّای حط تط ارطای اًَاع ؾیؿتنَقٌاؾایی پاضاهتطّای ه

 هٌاؾة آى

 ؾیؿتنچطذِ ػوط ارطایی  ّایهحاؾثِ ّعیٌِ

 فتٍَلتائیه 
فتٍَلتائیه  ؾیؿتن زضآهسّایهحاؾثِ   

تا تىٌیه ّای التهاز هٌْسؾی تَؾٍ   ؾیؿتناضظیاتی التهازی 
  Excel ًطم افعاض 

فتٍَلتائیه ّوطاُ  اضائِ پیكٌْازات هالی رْت ارطایی ًوَزى ؾیؿتن
 تا اضظیاتی التهازی 

ِ گیطی آًالیع حؿاؾیت ِ ٍتحلیل هسل ٍ ًتیز  تزعی
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گیطز. زض اوخط قْطّای تعضي ٍ رَی تحت تأحیط لطاض هی یه تَؾٍ ػَاهلئهیعاى تَاى ذطٍری یه هاغٍل فتٍَلتا

 واّف، تا وِ ایي یاتسهاغٍل، هیعاى تَاى ذطٍری هاغٍل واّف هی ؾُح تط ّای هَرَززلیل آلَزگی تِ نٌؼتی

گط تأحیط زها تط قَز. يطیة زهایی اًطغی، يطیة زیگطی اؾت وِ ًوایاىهی هحاؾثِ َّا آلَزگی احط زض واّف فاوتَض

ضفتِ تؿتگی زاضز.  هاغٍل تىاض رٌؽ زها، تِ احط زض فتٍَلتائیه آضایِ ذطٍری تاقس.هیعاى تَاىّا هیهاى هاغٍلضاًس

زضنس  45/0هًََوطیؿتال هؼازل پٌل هحاؾثِ يطیة واّف تَاى تط احط زها تا همساض هُلك يطیة زهای اًطغی وِ زض 

 اؾت. تسؾت آهسُ ظیط ضاتُِ ، ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ وكَض( اظ 667تاقس )ًكطیِ گطاز هیتط زضرِ ؾاًتی

، زض ًظطگطفتِ c◦ 25هیاًگیي زها زض ََل ضٍظ      ٍ  c◦50هیاًگیي زهای ضٍظاًِ هَحط ؾلَل     زض ضاتُِ فَق، 

يطیة واّف اضایی یه پٌل اظ ضاتُِ ظیط تؼییي گطزیسُ اؾت. هحاؾثِ و، زض ازاهِ (.Firouzjah, 2018قسُ اؾت )

 ، ؾاظهاى تطًاهِ ٍ تَزرِ وكَض(.667زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت )ًكطیِ زضنس،  5زض احط آلَزگی تطاتط تا 

يطیة واّف تَاى تط احط       يطیة آلَزگی َّا،       تَاى اؾوی پٌل )ٍات(،      واضایی پٌل،     پاضاهتط 

 ّا اظ ضاتُِ ظیط اؾتفازُ قسُ اؾت.هیعاى اًطغی تَلیس قسُ تَؾٍ پٌل تاقس. تِ هٌظَض تؼییيزها هی

                        
تاتف       هتَؾٍ اًطغی ذطٍری تِ نَضت ضٍظاًِ اظ آضایِ فتٍَلتائیه )ٍات ؾاػت(،        زض ضاتُِ فَق، 

تاتف زض ؾاػات اٍد ذَضقیس تِ  تاقس.اًساظی هییِّا تا ووتطیي ؾاحساوخط تؼساز پٌل    زض ؾاػات اٍد ذَضقیس، 

قهت ػسز لحاِ قسُ اؾت. هیعاى هتَؾٍ ذطٍری ؾاالًِ  ،1ّا َثك رسٍل ؾاػت ٍ تؼساز پٌل 5ََض هتَؾٍ زض قْط تْطاى 

تَاى اظ واضذاًِ گطزز. تاظزُ هثسل ضا هیتؼییي هی 4ّا ٍ تاظزُ هثسل تا ضاتُِ تا اػوال يطایة تلفات اًطغی زض هؿیط واتل

  زضنس تاظزُ هثسل زض هحاؾثات لحاِ قسُ اؾت. 97وطز. تٌا تِ تحمیمات نَضت گطفتِ،  زضیافت ؾاظًسُ

   تاظزُ ایٌَضتط،      هیعاى هتَؾٍ ضٍظاًِ اًطغی ذطٍری اظ ؾیؿتن فتٍَلتائیه هتهل تِ قثىِ تطق،         وِ 

 . ًتیزِ هحاؾثات زض رسٍل ظیط اضائِ قسُ اؾت.تاقسّای ؾیؿتن هی يطیة تلفات زض واتل
 هجتوع هسکًَی هَرد هطبلعِ . هحبسبِ هتَسط اًزصی خزٍجی سیستن فتٍَلتبئیک هتصل بِ ضبک2ِجذٍل

 ػَاهل تاحیط گصاض تط اًطغی تَلیسی ؾیؿتن

 %5 يطیة واّف آلَزگی َّا

 %c◦ / 45/0 هًََوطیؿتالهمساض هُلك يطیة زهای اًطغی پٌل 

 8875/0 يطیة واّف تَاى تط احط زها 

 8/268 (Wظطفیت ًْایی تَاى پٌل )

 034/89 (KWhّا )اًطغی ضٍظاًِ تَلیسی پٌل

 %97 تاظزُ هثسل

 %2 تأحیط تلفات 

 هتَؾٍ هیعاى اًطغی ذطٍری اظ ؾیؿتن

 64/84 (KWhهتَؾٍ اًطغی ضٍظاًِ ذطٍری اظ ؾیؿتن )

 07/2539 (KWhهتَؾٍ اًطغی هاّاًِ ذطٍری اظ ؾیؿتن )

 86/30468 (KWhهتَؾٍ اًطغی ؾاالًِ ذطٍری اظ ؾیؿتن )

 1311ّبی پضٍّص، هٌبع: یبفتِ

ویلٍَات ؾاػت  30468ویلٍَاتی ذاًگی ؾاالًِ تِ ََض هتَؾٍ  2/19فَق، تا احساث یه ًیطٍگاُ  تا تَرِ تِ رسٍل

 گطزز.تطق تِ قثىِ ؾطاؾطی تطق تعضیك هی

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

𝜂𝑡𝑒𝑚𝑝  1 − 𝜂𝑐𝑒𝑙𝑙(𝑇𝑝𝑣−𝑇𝑠𝑡𝑐) 

𝜂𝑝𝑣  𝑝𝑠𝑡𝑐  𝜂𝑑𝑖𝑟𝑡  𝜂𝑡𝑒𝑚𝑝 

𝐸𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚  𝐸𝑎𝑟𝑟𝑎𝑦  𝜂𝑖𝑛𝑣  𝑙𝑠 
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 2گذاری اٍلیِّشیٌِ سزهبیِ -فتٍَلتبئیک خبًگی هتصل بِ ضبکِ سیستن 1ّبی چزخِ عوزّشیٌِ

تاقس. تِ ػثاضتی زیگط پؽ اظ اًساظی پطٍغُ هیگصاضی یه پطٍغُ، تِ هؼٌای ّعیٌِ توام قسُ احساث ٍ ضاُّعیٌِ ؾطهایِ

گصاضی اظ ضاتُِ ظیط لاتل تطزاضی اؾت. زض ایي تحمیك، ّعیٌِ حاتت ؾطهایِای، َطح لاتل تْطُتمثل چٌیي ّعیٌِ

  هحاؾثِ اؾت.

ًٍمل اظ هحل ّای حولّعیٌِ       ذطیس تزْیعات،  ّایّعیٌِ      ّای َطاحی ٍ هكاٍضُ، ّعیٌِ      وِ 

 تاقس.ّای هطتٌَ تِ ؾَز پیواًىاض هیّعیٌِ       ؾاذت یا اًثاض تِ هحل پطٍغُ، 

 در طَل دٍرُ عوز هفیذ  3ّشیٌِ تعویزًٍگْذاری

ضیعی ًكسُ تطای هحافظت ٍ ًگْساضی اظ یه ضیعی قسُ ٍ تطًاهِولیِ الساهات تطًاهِ هٌظَض اظ تؼویط ٍ ًگْساضی،

 تزْیعات رایگعیٌی ٍ وطزى ذاضد ضزُ اظ، تؼویطات ٍ ًگْساضیّای ؾیؿتن زض قطایٍ هُلَب واضی اؾت. ّعیٌِ

 گطفتِ قَز، تِ ًظط زض ّایگیطیتهوین زض هحهَل اٍلیِ ّاینطفا ًّعیٌِ ایٌىِ رای تِ تایس لصا اؾت؛ ظیاز تؿیاض

 قَز. زاز، تَرِ ذَاّس ضٍی هحهَل آى تا اضتثاٌ زض آیٌسُ زض وِ ّن ّاییّعیٌِ

 
ّای ّعیٌِ        ای، زٍضُّای ًظافت ّعیٌِ       ای، ّای تاظضؾی زٍضُّعیٌِ       زض ضاتُِ فَق،  

 تاقس.هی رایگعیٌی تطذی تزْیعات َی ػوطهفیس زؾتگاُ

 ٍ ًگْذاریارسش فعلی ّشیٌِ تعویز  -خزٍجی  مذیً جزیبًبت فعلی ارسش

ؾالِ تؼییي قسُ اؾت، الظم اؾت اضظـ  20ّا ٍ زض افك ّا زض َی ػوط هفیس ؾیؿتناظ آًزایی هحاؾثِ ولیِ ّعیٌِ

 ٍ ًگْساضی تطاتط اؾت تا:فؼلی آًاى )اضظـ پَل زض ظهاى حال( هحاؾثِ گطزز. تٌاتطایي اضظـ فؼلی ّعیٌِ تؼویط 

 
       (1   )

  
    (1     ) 

 

ََل ػوط   ًٍگْساضی ؾاالًِ، تؼویط ّعیٌِ   ٍ ًگْساضی ؾاالًِ، تؼویط  اضظـ فؼلی ّعیٌِ     زض ضاتُِ فَق، 

ًطخ افعایف ّعیٌِ ؾاالًِ تؼویط ٍ ًگْساضی اؾت. ًطخ افعایف ّعیٌِ ؾاالًِ تؼویط ٍ ًگْساضی زض ایي     ؾیؿتن، 

ّا رْت ّای تِ ضٍظ تاظاض، هتَؾٍ لیوتتا ههاحثِ ٍ اؾتؼالم لیوتزضنس زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت.  20تحمیك 

      .تِ قطح ظیط اؾت 1399ؾیؿتن فتٍَلتائیه ذاًگی هتهل تِ قثىِ زض ًوًَِ هُالؼاتی زض ؾال  ارطای یه
 ّبی چزخِ عوز سیستن فتٍَلتبئیک خبًگی هتصل بِ ضبکِ هجتوع هسکًَی هَرد هطبلعِ. ّشی3ٌِجذٍل

 ّعیٌِ ؾیؿتن فتٍَلتائیه هتهل تِ قثىِ هزتوغ هؿىًَی 
 ّعیٌِ ول % ّعیٌِ )تَهاى(

 ّعیٌِ َطاحی -اًساظیپیف اظ ضاُ ّعیٌِ

 %3 000، 000، 6 ؾٌزیاهىاى

 % 9/0 000، 000، 2 ّای فٌی ذطیس ٍ ًهةَطاحی ٍ هكاٍضُ

                                                           
1
 -Life Cycle Cost   

2
- Initial Investment Cost 

3
 - Maintenance Cost 

         (5) 

                     (6) 

(7) 

(8) 

MC =𝑐𝑜𝑠𝑡𝑃𝐼  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑃𝐶  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑅𝑃𝐶 

Ic=𝑐𝑜𝑠𝑡𝐷  𝑐𝑜𝑠𝑡𝐸  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑇𝑝  𝑐𝑜𝑠𝑡𝐶𝑝 



 186.. .خورشیدی برق سیستم اقتصادی سنجی امکان

 % 4/0 000، 000، 1 اذص هزَظات هطتََِ

 %4 000، 000، 9 روغ ّعیٌِ

 اًساظیّعیٌِ ضاُ

 %38 000، 800، 76 ٍاتی320ّای ذَضقیسی زاذلی پٌل

 %13 000، 000، 30 ویلٍَاتی 20ذَضقیسی ٍاضزاتی ایٌَضتط 

 %16 000، 000، 36 زضرِ 35ؾاظُ گالَاًیعُ ظاٍیِ 

 AC  ٍDC 5 ،000 ،000 2%واتل وكی ّای 

 AC  ٍDC 10 ،000 ،000 4%تاتلَّای 

 %7 000، 280، 16 زضنس ّعیٌِ ول تزْیعات( 10ًمل )ٍحول

 %14 000، 560، 32 تزْیعات(زضنس ّعیٌِ ول  20)ؾَز پیواًىاض 

 %2 000، 000، 50 ّازیگط ّعیٌِ

 %96 000، 1640، 21 روغ ّعیٌِ

 ایّعیٌِ ًگْساضی زٍضُ -اًساظیّعیٌِ پؽ اظ ضاُ

  000، 300 ایتاظزیس زٍضُ

 000، 000، 1 ایًظافت زٍضُ %1ووتط اظ 

 000، 300، 1 روغ ّعیٌِ 

 ؾال 10تؼس اظ  411، 793، 154 ّعیٌِ تؼَیى ایٌَضتط 

 %100 000، 640، 220 گصاضی اٍلیِول ّعیٌِ ؾطهایِ

   000، 300، 1 ایول ّعیٌِ ًگْساضی زٍضُ

 1311ّبی پضٍّص، هٌبع: یبفتِ

ؾال تِ اضظـ فؼلی ذَز تثسیل قسُ اؾت. ّواًگًَِ وِ هكرم اؾت زض  10ّعیٌِ رایگعیٌی ایٌَضتط ّن پؽ اظ 

 16زضنس ٍ  38ّا ضا تِ تطتیة تا ذطیس پٌل ٍ ارطای ؾاظُ تیكتطیي هیعاى ؾْن ّعیٌِ اًساظی،ّای ضاُزؾتِ ّعیٌِ

 اؾت. زضنس تِ ذَز اذتهال زازُ

 درآهذّبی سبالًِ حبصل اس سیستن فتٍَلتبئیک خبًگی هتصل بِ ضبکِ -ارسش فعلی جزیبًبت ًمذی ٍرٍدی

ّای اًطغی تزسیسپصیط، تىاضگیطی ٍ تَؾؼِ فٌاٍضیگصاضاى تط ّای تكَیمی زٍلت رْت تطغیة ؾطهایِاظ ؾیاؾت

تاقس. ؾاتثا ظیط ًظط ّا زض همیاؼ تعضي هیُتؼییي تؼطفِ ذطیس تطق تًویٌی اظ هكتطویي تطق ذاًگی ٍ یا ًیطٍگا

قَز، تِ اظای ّط ویلٍَات ؾاػتی وِ تطق تَؾٍ ؾیؿتن فتٍَلتائیه تِ قثىِ ؾطاؾطی تطق تعضیك هیٍظاضت ًیطٍ 

  قَز.هی هحاؾثِ ظیط نَضت رطیاًات تِ ایي فؼلی وٌس. اضظـگصاض، پَل پطزاذت هیتِ هاله ٍ یا ؾطهایَِثك تؼطفِ 

                      

                    (9) 

وِ اظ تاقس لیوت تطق ذطیساضی قسُ اظ ؾیؿتن هی   (، 1اضظـ فؼلی رطیاًات ًمسی ٍضٍزی )زضآهس ؾاالًِ     وِ

  گطزز.ضاتُِ ظیط تؼییي هی

      (1     )    (10) 

                                                           
1
 - Annual Incom 
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فطو تط ایي وِ لیوت تطق ذطیساضی تَؾٍ ًطخ افعایف تؼطفِ لیوت تطق اؾت. تا     پایِ ٍ  لیوت تطق     وِ

ویلٍَات اًطغی  30468تا هتَؾٍ  زضآهسّای حانل اظ ؾیؿتن فتٍَلتائیهزضنس افعایف یاتس،  20ؾاتثا ّط ؾالِ 

 .تِ قطح ظیط اؾت 1398ؾاالًِ ٍ ًطخ ذطیس تطق تَؾٍ زٍلت زض ؾال 
 سبل بز حسب تَهبى 22. درآهذّبی سبالًِ حبصل اس ًصب سیستن فتٍَلتبئیک هتصل بِ ضبکِ هجتوع هسکًَی هَرد هطبلعِ در طی 4جذٍل

 ؾال 1 2 3 4 5 6 7

 تؼطفِ ذطیس تطق 1040 1248 1498 1797 2157 2588 3105

 زضآهس ؾاالًِ  31687614 38025136 45630164 54756197 65707436 78848923 94618708

 ؾال 8 9 10 11 12 13 14

 تؼطفِ ذطیس تطق  3727 4472 5366 6439 7727 9273 11127

 زضآهس ؾاالًِ  113542449 136250939 163501127 196201352 235441622 282529947 339035936

 ؾال 15 16 17 18 19 20 21

 تؼطفِ ذطیس تطق  13353 16023 19228 23074 27688 33226 % اضظـ اؾماٌ 5

 زضآهس ؾاالًِ  406843123 488211748 585854098 703024917 843629901 1012355881 312068063

 1311ّبی پضٍّص، هٌبع: یبفتِ

ام، اؾت. اظ آًزایی وِ  20زضنسِ لیوت تزْیعات زض ؾال  5اضظـ اؾماٌ، ؾال( 20زض پایاى ػوط هفیس )تؼس اظ 

آٍضی ٍ تطچیسى تزْیعات تطزاض اؾت، ایي همساض زضآهس نطف ّعیٌِ روغ آٍضی تزْیعات اؾتمطاض یافتِ، ّعیٌِروغ

 ؾیؿتن اظ اؾتفازُ التهازی تطضؾی تِ وِ هُالؼِ پیكطٍ، هطتٌَ تَرِ تِ ایي ًىتِ يطٍضی اؾتذَاّس قس. 

 ّواى گصاضؾطهایِ وِ هسًظط اؾت ذهَنی َطحِ یه اضظیاتی تٌاتطایي. اؾت وٌٌسُفههط زیسگاُ اظ ذَضقیسی

  (.1391تاقس )لعلثاـ، هی وٌٌسُههطف

 ارسیببی التصبدی سیستن فتٍَلتبئیک خبًگی هتصل بِ ضبکِ

 هحبسبِ السبط ٍام 

−   تِ ػٌَاى ووه هالی زض ًظط گطفتِ قَز،  1    گصاضی اٍلیِ ٍ زض حالیىِ تطاتط تا ؾطهایِ ICاگط  تایس تِ      

ٍؾیلِ هاله پطزاذت قَز. اگط ایي همساض تِ نَضت ٍام تا ًطخ تْطُ ؾاالًِ لطو گطفتِ قَز، ول پطزاذت زض ّط 

زض  2ؾال تطاتط اؾت تا:    َی زٍضُ ٍام 

       (   −     )   
(1    )

  

(1    )
  − 1

     

تاقس ول پطزاذت ؾاالًِ )الؿاٌ ؾاالًِ( هی       ًطخ تْطُ ٍام،      وِ  

 (. 1397)تكطآتازی ٍ ّوىاضاى، 

  (NPV) 3فعلی خبلص ارسش هعیبر

 حانل زضآهسّای ٍ گصاضیؾطهایِ ّایپطزاذت هیاى پَل، تؼازلی ظهاًی تؼسیل گطفتي ًظط زض تا تا زاضز ؾؼی هؼیاض ایي

 تطای َطح هسیطیت وِ اؾت تْطُ، اؾتاًساضزی ًطخ تا همایؿِ زض تؼازل ایي اضظیاتی یس.ًوا پیسا گصاضیؾطهایِ ارطای اظ

 ّعیٌِ " یا "رصب لاتل تْطُ حسالل "تْطُ،  ایي تِ .اؾت ًوَزُ تؼییي لثل ٍرَُ، اظ واضگیطی تِ ٍ گصاضیؾطهایِ

                                                           
1
 - BD: Buy-Down Subsidy 

2
 - Annual Payment 

3
 - .Net Present Value (12) 

     (11  ) 
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1ؾطهایِ
 فطهَل َطیك اظ تَاىهی ضا آیٌسُ ًمس ٍرَُ رطیاًات اظ ایهزوَػِ فؼلی اضظـ (.1391گَیٌس )لعلثاـ، هی "

 ًوَز: هحاؾثِ شیل

         
    
(1   )

 
    
(1   ) 

   
    
(1   ) 

 

ظهاًی هسًظط(، )زٍضُ  ػوط هفیس nًطخ تٌعیل،  iًمس،  ٍرَُ ذالم NCF، فؼلی اضظـ ذالمNPVزض ضاتُِ فَق 

 تاقس.                                                                                                             هی

 (IRR) 2هعیبر ًزخ ببسدُ داخلی

آى،  اؾاؼ تط وِ اؾت تٌعیلی ًطخ IRRزاًس. اظ ّعیٌِ ؾطهایِ هی IRRا تعضگتط تَزى ض پطٍغُ پصیطـ قطٌ هؼیاض ایي 

 وِ تٌعیل ًطخ ٍ گطفتِ لطاض نفط هؼازل پطٍغُ IRR ،NPVهحاؾثِ  قَز. زضهی نفط تا پطٍغُ تطاتط فؼلی ذالم اضظـ

  گطزز.پطٍغُ اؾت، تؼییي هی IRRّواى 

         
    
(1   )

 
    
(1   ) 

   
    
(1   ) 

 

 هخثت پطٍغّا ذالم اضظـ اگط .زاقت ذَاٌّس حال ظهاى زض ووتطی آیٌسُ اضظـ تاقس، همازیط تیكتط تٌعیل ًطخ ّطچِ

 واض تِ گصاضیؾطهایِ تطای وِ لثَلی لاتل تاظزّی ًطخ اظ پطٍغُ آى زاذلی تاظزّی ًطخ وِ قَزهی ًتیزِ تاقس، چٌیي

 ووتط هَضز لثَل ًطخ اظ آى زاذلی تاظزُ ًطخ تاقس هٌفی، پطٍغ فؼلی ذالم اضظـ اؾت.اگط اؾت، تیكتط قسُ تطزُ

 تِ پطٍغُ زض ضفتِ واض تِ توام ؾطهایِ وِ گطفت ًتیزِ تَاىتاقس، هی نفط پطٍغّای ذالم اضظـ اگط ًیع ٍ اؾت

 لثَل هَضز تاظزّی ًطخ هؼازل پطٍغُ زاذلی تاظزُ ًطخ قسُ ٍ زازُ ؾال، تطگكت ّط زض آى تِ هتؼلك ّایتْطُ اًًوام

 (.1397ٍ ّوىاضاى،  )تكطآتازیاؾت 

  (PP) 3هعیبر دٍرُ ببسگطت سزهبیِ

 ّای ؾالیاًِ اؾت وِ زض آى هزوَع زضآهس ای گط تا اؾتفازُ اظ هؼیاض زٍضُ تاظگكت ؾطهایِ، زض رؿتزَی زٍضُ تحلیل

تط تاقس، تیاًگط ؾطػت تیكتط رثطاى  گصاضی تطاتط قَز. تِ ػثاضت زیگط ّطچِ ایي قاذم وَچه تا ّعیٌِ ؾطهایِ

تاقس ٍ لصا پطٍغُ اظ رصاتیت تیكتطی تطای  رطیاًات ًمسی ذطٍری تِ ٍؾیلِ رطیاًات ًمسی ٍضٍزی هی

ی  تاقس. هفَْم زٍضُ ٍ هتحطن هیگصاضی تطذَضزاض اؾت. زٍضُ تاظگكت ؾطهایِ قاهل زٍضُ ؾطهایِ ػازی  ؾطهایِ

تطزاضی ٍ هٌظَض اظ زٍضُ  تاظگكت ؾطهایِ ػازی ػثاضت اؾت اظ ذالم رطیاًات ًمسی تزوؼی َطح، زض هست تْطُ

هسًظط لطاض گطفتِ ٍ هحاؾثات تطاؾاؼ  PPتاظگكت ؾطهایِ هتحطن، ایي اؾت وِ اضظـ ظهاًی پَل زض هحاؾثِ 

(.وِ زض تواهی هحاؾثات زٍضُ تاظگكت ؾطهایِ هتحطن 1392ط ٍ ّوىاضاى، فگیطز )ؾلیوی ّای تٌعیل نَضت هی زازُ

ّای تأهیي هالی ؾیؿتن فتٍَلتائیه زض ًوًَِ هَضز هُالؼِ، چٌسیي ؾٌاضیَ زض ازاهِ، تِ هٌظَض اضائِ ضٍـ هسًظط اؾت.

 گصاض هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اؾت.پصیطی التهازی تطای ؾطهایِاظ هٌظط تَریِ

  ًزخ تٌشیل ثببت -گذار ّب تَسط سزهبیِتأهیي توبهی ّشیٌِ: 1سٌبریَ

                                                           
1
 - Cost Of Capital 

2
 -Internal Rate of Return 

3
 - Payback Period 

(13)  PV  0 → IRR=i=? 
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 25گصاض اؾت. ًطخ تٌعیل حاتت ٍ هؼازل ّای َطح تط ػْسُ ؾطهایِزض اتتسای اهط فطو تط ایي اؾت تواهی ّعیٌِ

ؾال تا  12زٍضُ تاظگكت ؾطهایِ ؾالِ ؾیؿتن زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. زض ایي ؾٌاضیَ  20زضنس زض َی ػوط هفیس 

تَهاى ٍ ًؿثت اضظـ ذالم  101863474تاقس. اضظـ ذالم فؼلی تطاتط تا ض ًظط گطفتي اضظـ ظهاًی پَل، هیز

اؾت. ًطخ تاظزُ زاذلی ًیع تیكتط اظ حسالل ًطخ رصب  46/0گصاضی اٍلیِ ووتط اظ یه ٍ تطاتط تا ؾطهایِفؼلی تط 

 زضنس تؼییي قسُ اؾت. 31وٌٌسُ ٍ تطاتط تا 

  ًزخ تٌشیل ثببت -گذاری اٍلیِ تَسط یبراًِ ّبی سزهبیِصذ ّشیٌِدر 52: تأهیي 2سٌبریَ

گصاض تؼلك گصاضی تهَضت یاضاًِ زٍلتی تسٍى تاظپطزاذت، تِ ؾطهایِّای حاتت ؾطهایِزضنس ّعیٌِ 50زض ایي ؾٌاضیَ

اؾت. زضنس هحاؾثِ قسُ 44تَهاى ٍ ًطخ تاظزُ زاذلی  201863474گیطز. اضظـ ذالم فؼلی هخثت ٍ تطاتط تا 

-هیگصاض تاظ ؾال تِ ؾطهایِ 5اؾت ٍ ؾطهایِ اٍلیِ پؽ اظ  67/1گصاضی اٍلیِ ًؿثت اضظـ ذالم فؼلی تط ؾطهایِ

 زّس.ذَتی ًكاى هیّای تسؾت آهسُ همطٍى تِ نطفِ تَزى ایي ؾٌاضیَ ضا تِگطزز. زازُ

 ل ثببتًزخ تٌشی -گذاری اٍلیِ تَسط ٍام ّبی سزهبیِدرصذ ّشیٌِ 52: تأهیي 3سٌبریَ

زضنس، َی زٍضُ  4گصاضی تهَضت ٍام زٍلتی تا ًطخ تْطُ ّای حاتت ؾطهایِزضنس ّعیٌِ 50زض ایي ؾٌاضیَ 

تَهاى  157842402گیطز. زض ایي ؾٌاضیَ اضظـ فؼلی ذالم تطاتط تا گصاض تؼلك هیؾالِ تِ ؾطهایِ 10تاظپطزاذت 

اؾت ٍ ؾطهایِ  31/1گصاضی اٍلیِ فؼلی تط ؾطهایِزضنس تؼییي قسُ اؾت. ًؿثت اضظـ ذالم  38ًطخ تاظزُ زاذلی 

 گطزز. هیگصاض تاظ ؾال تِ ؾطهایِ 7اٍلیِ پؽ اظ 

 ّب یبفتِ

گصاض زضنس یاضاًِ زٍلتی، تطای ؾطهایِ 50تا تَرِ تِ ًوَزاض ظیط، هكرم اؾت زض هیاى ؾِ ؾٌاضیَ شوط قسُ، ؾٌاضیَ 

 ضی تیكتط ذَاّس تَز.گصاتطی اؾت ٍ ضغثت هالىیي زض رْت ؾطهایَِطح رصاب

ّا ووتط تَزُ اؾت. ّطچِ زٍضُ تاظگكت ؾطهایِ ووتط تاقس َطح اظ زیگط ؾٌاضیَ 2زٍضُ تاظگكت ؾطهایِ زض ؾٌاضیَ 

ذَاّس گطفت. ٍايح اؾت چٌاًچِ ووه هالی اظ  گصاض لطاضگصاضی هَضز اؾتمثال تیكتطی اظ ؾَی ؾطهایِؾطهایِ

یاتس. زض گصاضی واّف هیتط ذَاّس قس ٍ احتوال ؾطهایِیِ ََالًیؾَی زٍلت نَضت ًپصیطز زٍضُ تاظگكت ؾطها

تسیي تطتیة ارطای گصاضی اٍلیِ تایؿتی همساض تعضگتط یه، زاقتِ تاقس.ازاهِ، ًؿثت اضظـ ذالم فؼلی تط ؾطهایِ

 ضؾس.تط تِ ًظط هیتِ ػلت همازیطی تعضگتط اظ یه التهازی 3ٍ  2ؾٌاضیَّای 
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 1311ّبی پضٍّص، . هٌبع: یبفت3ٍِ  2، 1خبلص فعلی ٍ ًزخ ببسدُ داخلی سٌبریَ . ًوَدار ارسش 5ضکل 

 
 1311ّبی پضٍّص، . هٌبع: یبفتِ 3ٍ  2، 1. ًوَدار دٍرُ ببسگطت سزهبیِ ٍ ًسبت ارسش خبلص فعلی بز سزهبیِ گذاری اٍلیِ سٌبریَ 6ضکل 

-زضنس تِ ؾطهایِ 4گصاضی اٍلیِ ضا ٍام ّای ؾطهایِّعیٌِزضنس  50چِ زض ارطای َطح، تهوین زٍلت تط آى قَز حال چٌاى

 تَاًس زض اضظیاتی التهازی َطح ًمف زاقتِ تاقس؟گصاض اػُا وٌس، تا چِ هیعاى تفاٍت زض زٍضُ تاظپطزاذت ٍام هی

 
-هٌبع: یبفتِ . 6ٍ  5، 4گذاری اٍلیِ در سٌبریَّبی . ًوَدار ارسش خبلص فعلی، ًزخ ببسدُ داخلی، دٍرُ ببسگطت سزهبیِ ٍ ًسبت ارسش خبلص فعلی بز سزهبی7ِضکل 

 1311ّبی پضٍّص، 
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ًیع تیكتط ذَاّس قس ٍ لاػستاً  َطحتط تاقس، تالُثغ اضظـ ذالهی ضؾس ّطچِ زٍضُ تاظپطزاذت ََالًیتِ ًظط هی

قَز. زض ٍالغ تا افعایف زٍضُ تاظپطزاذت ٍام، هیعاى الؿاٌ پطزاذتی زض هست زٍضُ تاظگكت ؾطهایِ ًیع ووتط هی

تا ًطخ تْطُ  11قَز. الؿاٌ لاتل پطزاذت ٍام اظ ضاتُِ ظهاى تیكتط تا هیعاى لؿٍ ووتطی تَؾٍ گیطًسُ، پطزاذت هی

، 329، 12ؾالِ ؾاالًِ  10تَهاى، زض زٍضُ تاظپطزاذت  711، 462، 22ؾالِ، ؾاالًِ  5پطزاذت زضنس زض زٍضُ تاظ 4

تَهاى هحاؾثِ قسُ اؾت. ایي هیعاى الؿاٌ ؾاالًِ تا  175، 358، 7ؾالِ، ؾاالًِ  20تَهاى ٍ زض زٍضُ تاظپطزاذت  094

  گطزز.يافِ هیای ؾاالًِ اّای زٍضُّای تؼییي قسُ تِ ّعیٌِتَرِ تِ زٍضُ تاظپطزاذت

 آًبلیش حسبسیت 

ّسف اظ آًالیع حؿاؾیت، ووه تِ تهوین گیطًسگاى اؾت. تسیي تطتیة وِ اگط پاضاهتطّای اٍلیِ تغییط ًوایس ٍ ًتایذ 

زض ایٌزا (. 1384)اؾىًَػاز،  گصاض اهیسٍاض وٌٌسُ تَزُ ٍ احؿاؼ تْتطی ذَاّس زاقتاٍلیِ تغییط ًىٌس، تطای ؾطهایِ

هیعاى حؿاؾیت  گصاض، هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ اؾت تاّا تا آٍضزُ ًمسی ؾطهایِتأهیي ولیِ ّعیٌِهثٌی تط  1ؾٌاضیَ

تغییط  پاضاهتطّا، اًسوی ؾایط زاقتي ًگِ حاتت ذطٍری هسل تِ پاضاهتطّای ٍضٍزی تطضؾی گطزز. همساض ّط پاضاهتط تا

  اؾت. حاؾثِه تا ضاتُِ ظیط لاتل حؿاؾیت زضنس افعایف( زازُ قسُ اؾت. يطیة 10)

   
         

            
 

 1سٌبریَ  در پبراهتزّب بِ ًسبت NPV ،IRR ،PP  ٍNPV/IC. ضزیب حسبسیت 1جذٍل

  NPV IRR PP NPV/IC پاضاهتط

 09/0 /.8 0 20595775 ًطخ تٌعیل

 0015/0 019/0 019/0   340030 تؼطفِ ذطیس تطق

 0 0 0 1 تزْیعاتتاهیي  ّعیٌِ

 0 0 0 11 ّعیٌِ ًگْساضی ؾاالًِ

 1311ّبی پضٍّص، هٌبع: یبفتِ

ضؾس تِ تطتیة پاضاهتط تؼطفِ ذطیس تطق ٍ ؾپؽ ًطخ تٌعیل زض اضظیاتی التهازی ایي هُاتك رسٍل فَق تِ ًظط هی

ّای تكَیمی ذَز افعایف ضٍز زٍلت زض ؾیاؾتحیطگصاضتطیي پاضاهتطّای هَضز تحج تَزُ اؾت. اًتظاض هیأَطح اظ ت

 گصاضاى ضا فطاّن وٌس.گیطی تاال تطز تا هَرثات تطغیة ؾطهایِتؼطفِ ذطیس تطق ضا تِ نَضت چكن

 ٍ دستبٍرد علوی پضٍّطی گیزی ًتیجِ

 حزن زلیل تِ هیاى زض ایي تاقٌس.هی ػطيِ ٍ تَلیس تطای التهازی هتؼسز هٌافغ زاضای تزسیسپصیط ّایاًطغی اظ ّط وسام

-قگفت آیٌسُ ؾال 50 تا آى اظ اؾتفازُ ضیعیّا، تطًاهِاًطغی ؾایط تِ ًؿثت اًطغی ذَضقیسی زؾتطؼ تَزى زض تاالی

اؾت. یىی اظ ضاّىاضّای تِ واضگیطی اًطغی ذَضقیس اؾتفازُ اظ تاتف آى تِ هٌظَض تَلیس تطق اؾت. زض ایي  اًگیع

هَضز ًیاظ تِ هٌظَض تؼییي تَاى ًاهی ؾیؿتن، تؼییي يطایة هَئط ّای تحمیك تا تَرِ تِ ًوًَِ هَضز هُالؼِ، تؼساز پٌل

ویلٍَاتی  2/19یه ًیطٍگاُ  تِ رْت تؼییي هیعاى اًطغی ذطٍری ؾیؿتن زض هحاؾثات لحاِ گطزیس. تِ ََضی وِ

ّای زض ازاهِ ّعیٌِ وٌس.ویلٍَات ؾاػت تطق تِ قثىِ ؾطاؾطی تطق تعضیك هی 30468ذاًگی ؾاالًِ تِ ََض هتَؾٍ 

ارطایی َطح تا ضٍیىطز اضظیاتی چطذِ ػوط ٍ زضآهسّای ؾیؿتن تا تؼییي هیعاى اًطغی ذطٍری تَلیسی ٍ تؼطلِ 

ؾال آتی تسؾت آهس. تِ هٌظَض تحلیل التهازی ؾیؿتن فتٍَلتائیه ذاًگی هتهل تِ قثىِ  20ذطیس تطق تًویٌی زض 

(14) 
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تواهی  1هَضز تطضؾی لطاض زازُ قس. زض ؾٌاضیَ ی ّای تأهیي هالاًَاع ؾٌاضیَّای التهاز هٌْسؾی ٍ تا ووه تىٌیه

گصاضی تهَضت یاضاًِ زٍلتی تسٍى ّای حاتت ؾطهایِ، ًیوی اظ ّعی2ٌِگصاض، زض ؾٌاضیَّای َطح تط ػْسُ ؾطهایِّعیٌِ

گصاضی تهَضت ٍام ّای حاتت ؾطهایِزضنس ّعیٌِ 50ًیع  3گیطز. زض ؾٌاضیَهیگصاض تؼلك تاظپطزاذت تِ ؾطهایِ

قاهل  2گیطز. زض ایي هیاى، ؾٌاضیَ گصاض تؼلك هیؾالِ تِ ؾطهایِ 10زضنس َی زٍضُ تاظپطزاذت  4تی تا ًطخ تْطُ زٍل

گصاضی تیكتط ذَاّس تَز. زض تطی اؾت ٍ ضغثت هالىیي زض رْت ؾطهایِگصاض َطح رصاباػُای یاضاًِ، تطای ؾطهایِ

ّای هتفاٍت اؾت. زض ایي ترف، تا زٍضُ تاظ پطزاذتزضنسی  4زیگط ؾٌاضیَّا فطو تط تأهیي هالی تهَضت ٍام 

گطزز وِ ؾٌزف زٍضُ تاظپطزاذت گصاض اػُا هیزضنسی تِ ؾطهایِ 4گصاضی اٍلیِ ٍام ّای ؾطهایِزضنس ّعیٌِ 50

ًیع تیكتط  تط گطزز، اضظـ ذالهی َطحزّس ّطچِ زٍضُ تاظپطزاذت ََالًیٍام حائع اّویت اؾت. ًتایذ ًكاى هی

قَز. زض ٍالغ تا افعایف زٍضُ تاظپطزاذت ٍام، هیعاى الؿاٌ لاػستاً زٍضُ تاظگكت ؾطهایِ ووتط هی ذَاّس قس ٍ

قَز. زض ازاهِ ًتایذ آًالیع حؿاؾیت پطزاذتی زض هست ظهاى تیكتط تا هیعاى لؿٍ ووتطی تَؾٍ گیطًسُ پطزاذت هی

طق ٍ ؾپؽ ًطخ تٌعیل زض اضظیاتی تِ تؼطفِ ذطیس تّای التهاز هٌْسؾی زّس، هیعاى حؿاؾیت قاذمًكاى هی

 التهازی ایي َطح اظ تاحیطگصاضتطیي پاضاهتطّای هَضز تحج تَزُ اؾت.

 هٌببع
اًتكاضات زاًكگاُ نٌؼتی اهیطوثیط، چاج تْطاى: ّای نٌؼتی. (، التهاز هٌْسؾی اضظیاتی التهازی پطٍغ1384ُ)اؾىًَػاز، هحوسهْسی 

 .زٍمٍتیؿت

 زض فتٍَلتائیه ّایؾیؿتن هحیُیظیؿت ٍ التهازی اضظیاتی(، 1397السیٌی، حویسُ )الؼاتسیي؛ قزاعتكطآتازی، حؿیي؛ نازلی، ظیي

 .201-159، نفحات 27ًاهِ التهاز اًطغی ایطاى، ؾال ّفتن، قواضُ تطق، پػٍّف لیوت پَیای ؾاظیقثیِ ٍ تزاضی واضتطی

ٍ هُالؼِ  Pvsystافعاض  ؾیؿتن فتٍَلتائیه هتهل تِ قثىِ تا اؾتفازُ اظ ًطم(، آًالیع فٌی ٍ التهازی 1397روالی، هْسی؛ تَفیمی، ػلی )

 .95تطٍیزی ػهط تطق، ؾال پٌزن، قواضُ  -ًاهِ ػلویویلٍَاتی هٌهَتِ، فهل 5هَضزی تط ضٍی یه ًوًَِ 

 تفىیه اللین تِ الىتطیىی طغیاً تأهیي تِ هٌظَض فتٍَلتائیه ّای ؾیؿتن َطاحی ضاٌّوای"(، 1393ضیعی وكَض)ؾاظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ

 . 667، ًكطیِ قواضُ "واضتطی ٍ

(، اضظیاتی التهازی اؾتفازُ اظ اًطغی تطق 1392فط، ههُفی ؛ ػازلی، هحوسحؿیي ؛ ضرثی هكْسی، حثیة؛ لعلثاـ، اػظن )ؾلیوی

ی هُالؼات التهازی پػٍّك -ًاهِ ػلویذَضقیسی )فتٍَلتائیه( ٍ تطق فؿیلی زض یه ٍاحس ذاًگی زض قْطؾتاى هكْس، فهل

 .136-115، نفحات 8واضتطزی ایطاى، ؾال زٍم، قواضُ 

(، اضظیاتی التهازی اؾتفازُ اظ اًطغی تطق ذَضقیسی )فتٍَلتائیه( ٍ تطق 1393) فط، ههُفی؛ لعلثاـ، اػظنػازلی، هحوسحؿیي؛ ؾلیوی

گصاضی التهازی، پػٍّكی ؾیاؾت -ِ ػلویفؿیلی زض ههاضف ذاًگی )هُالؼِ هَضزی هزتوغ ؾِ ٍاحسی زضقْطؾتاى هكْس(، هزل

 .11ؾال قكن، قواضُ 

 ، اًتكاضات تثاضن، چاج اٍل.ISIًَیؿی تا ضٍیىطز تط هماالت (، آهَظـ ضٍـ تحمیك ٍ پطٍپَظال1390ًیا، الْام )ػلیعازُ، ًطگؽ؛ همسم

(، اضظیاتی التهازی اؾتفازُ اض اًطغی تطق ذَضقیسی )فتٍَلتائیه( ٍ تطق فؿیلی زض ههاضف ذاًگی، پایاى ًاهِ 1391لعلثاـ، اػظن )

 واضقٌاؾی اضقس ضقتِ التهاز اًطغی، زاًكگاُ فطزٍؾی هكْس. 

تْطاى(،  10)هُالؼِ هَضزی: هٌُمِ  پصیطی هحالت قْطی(، تحلیل فًایی ظیؿت1397لُفی، نسیمِ؛ پطیعازی، َاّط؛ ًزاتی، اضغَاى )

 .7-22، نفحات 4ای(، ؾال ّكتن، قواضُ هٌُمِ ضیعیپػٍّكی رغطافیا )تطًاهِ -ًاهِ ػلویفهل



 0011 بهار، ود، شماره ازدهمی، سال ای ریسی منطقه برنامهو  پژوهشی جغرافیا –فصلنامه علمی  692

ایطاى،  زض ذَضقیسی اًطغی اظ اؾتفازُ تا تطق هالی تَلیس اضظیاتی ٍ (، تطضؾی1393ًائیٌی، ضيا ) ػازلی، هحوسحؿیي؛ ذَارِ هْسٍی

 . 105-125، نفحات  7 ، قواضُ تیؿت ٍ یىن – پَلی، ؾال -یهال ًاهِ التهازفهل

ّای ذَضقیسی تا زضًظطگیطی احطات تغییط زض ًَع چیٌف ٍ ًیع احطات (، تؼییي َطح تْیٌِ ًهة پٌل1397ًاَمی، اتَالفًل؛ فتحی، هحوس )

 ى، ایطاى. ؾَهیي وٌفطاًؽ تیي الوللی تطق، تْطاٍّای ته هحَضُ ٍ زٍ هحَضُ، ؾیاؾتفازُ اظ ضزیاب

 ضیعی تطق ٍ اًطغی.، هؼاًٍت اهَض تطق ٍ اًطغی، زفتط تطًاهِ"تطاظًاهِ اًطغی"(، 1396ٍظاضت ًیطٍ )
Bashiri, A., & Alizadeh, S. H. (2018). The analysis of demographics, environmental and knowledge 

factors affecting prospective residential PV system adoption: A study in Tehran. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 81, 3131-3139. 
Firouzjah, K. G. (2018). Assessment of small-scale solar PV systems in Iran: Regions priority, 

potentials and financial feasibility. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 94, 267-274. 
Formica, T., & Pecht, M. (2017). Return on investment analysis and simulation of a 9.12 kilowatt 

(kW) solar photovoltaic system. Solar Energy, 144, 629-634. 
Ludin, N. A., Mustafa, N. I., Hanafiah, M. M., Ibrahim, M. A., Teridi, M. A. M., Sepeai, S., ... & 

Sopian, K. (2018). Prospects of life cycle assessment of renewable energy from solar photovoltaic 

technologies: a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 96, 11-28. 
Yang, B., Yu, T., Zhang, X., Li, H., Shu, H., Sang, Y., & Jiang, L. (2019). Dynamic leader based 

collective intelligence for maximum power point tracking of PV systems affected by partial 

shading condition. Energy Conversion and Management, 179, 286-303. 

Alamdari, P., Nematollahi, O., & Alemrajabi, A. A. (2013). Solar energy potentials in Iran: A 

review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 21, 778-788. 

Eleftheriadis, I. M., & Anagnostopoulou, E. G. (2015). Identifying barriers in the diffusion of 

renewable energy sources. Energy Policy, 80, 153-164. 

Gielen, D., Boshell, F., Saygin, D., Bazilian, M. D., Wagner, N., & Gorini, R. (2019). The role of 

renewable energy in the global energy tran`sformation. Energy Strategy Reviews, 24, 38-50. 

 


