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آواليش فىي، اقتصادي ي سيست محيطي مبتىي بز سىاريًَاي 

َاي در ضُزك CHPَاي مختلف جُت بنارگيزي اس ويزيگاٌ

 يريبٍ مىظًر افشايص بُزٌمسنًوي 
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 تزْيضات خظ ٍ پؼت، پظٍّـگاُ ًيشٍگشٍُ پظٍّـي  -1

asafaei@nri.ac.ir 
 ؿشوت هثيي ػاصُ پاسًذ -2

ّااي اخياش تاا تَراِ تاِ هضايااي فشاٍاًاي واِ         دس ػاا   چنيذٌ:

هَلذّاي تَليذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست تشاي ؿثىِ تِ ّوشاُ داسًذ 

ّاي تَليذ ّاي تـَيمي دٍلت، احذاث ًيشٍگاٍُ ّوچٌيي ػياػت

است دس وـاَس گؼاتشؽ يافتاِ اػاتي يىاي اص      ّوضهاى تشق ٍ حش

ٍ ّاي هؼىًَي تاهيي اًاشطي هاَسد ًيااص    ّاي هْن ؿْشنچالؾ

تاؿذي دس ايي همالِ تِ تشسػي فٌي، التلاادي  هي ٍسيافضايؾ تْشُ

ٍ صيؼات هييغاي اػاتفادُ اص هَلاذّاي تَلياذ ّوضهااى تااشق ٍ       

ّاي هؼىًَي تلَست خَدتامهيي ٍ هتلاب تاِ    حشاست دس ؿْشن

شداختِ خَاّذ ؿاذي تاشاي اياي هٌ اَس دس ياه ؿاْشن       ؿثىِ پ

هؼىًَي ٍالعي اتتذا تااس الىتشيىاي ٍ حشاستاي تاشآٍسد گشدياذُ ٍ      

ػپغ ػٌاسيَّاي هَرَد تشاي تاهيي اًشطي هَسد ًياص ايي ؿْشن 

اًذي دس ًْايت تا همايؼِ ػاٌاسيَّاي هغاش    تعييي ٍ اسصياتي ؿذُ

تامهيي اًاشطي   ؿذُ اص لياػ فٌي ٍ التلادي گضيٌِ اسرا  رْات   

 هَسد ًياص ؿْشن هـخق ؿذُ اػتي

 مقدمه-1
 تيج اّويت ػَخت تْاي عوذُ افضايؾ اص پغ اخيش ّاي دِّ دس

 آلَدگي صيؼت واّؾ ٍ اًشطي واسآيي افضايؾ رايگضيي، ػَخت

 تَلياذ  هاًٌاذ  رذياذ  ّااي  فٌااٍسي  اص اػتفادُ تِ هييغي، توايب

ِ  حشاست افضايؾ ٍ تشق ّوضهاى  CHPٍاطُ  .[2ٍ  1]  اػات  يافتا

اػت وِ تِ هعٌااي تَلياذ    Combined Heat and Powerهخفف 

تاؿذي ايي ػيؼتن ًَعي تَليذ ّوضهااى   ّوضهاى تشق ٍ حشاست هي

اًشطي هىاًيىي ٍ حشاستي تا اػتفادُ اص يه هٌثع ػَخت دس ياه  

تاؿذ وِ اًشطي هىاًيىي آى عوذتا تَػظ طًشاتَس  ػيؼتن ٍاحذ هي

ؿاَد ٍ اتا ح حاشاست دس تخاؾ     يتِ اًشطي الىتشيىي تثاذيب ها  

[ي دس 3ٍ4گيشد ]هىاًيىي آى تغَس هؼتمين هَسد اػتفادُ لشاس هي

ّاي اخيش اػتفادُ اص تَليذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست ًِ تٌْاا دس  ػا 

ّا سؿذ داؿاتِ اػات تغَسيىاِ    تخؾ كٌعت تلىِ دس ػايش تخؾ

ظشفيت هَلذّاي تَلياذ   2223گشدد تا پاياى ػا  پيؾ تيٌي هي

[ي 6ٍ 5گيگااٍات تشػاذ ]   483اى تشق ٍ حشاست تِ تايؾ اص  ّوضه

 CHPّوچٌيي دس وـَسّايي هاًٌذ ّلٌذ ٍ داًوااسن اػاتفادُ اص   

 [ي7دسكذي داؿتِ اػت ] 32سؿذ 

اخيشا ًيض تا تَرِ تِ هضاياي فشاٍاًي وِ هَلذّاي تَلياذ ّوضهااى   

ّاي الصم اص عشح  تشق ٍ حشاست تشاي ؿثىِ تِ ّوشاُ داسًذ، تَافك

ًٍت تشق ٍ اًشطي ٍصاست ًيشٍ تا ػاصهاى حفاظت هييظ صيؼت هعا

دس خلَف ًلة ايي هَلذّا دس هٌاعك هتوشوض ؿاْشي كاَست   

[ي هضاياي اػتفادُ اص هَلذّاي ّوضهاى تَليذ تشق ٍ 8گشفتِ اػت ]

حشاست تِ اختلاس، عثاستٌذ اص: ًشخ تاصگـت ػاشهايِ پااييي ٍ تاِ    

ػاا ،   5ا سايگااى تاا   كشفِ تَدى اص ً ش التلادي، ػَخت تمشيثا 

ػا ، تشٍوشاػي هياًثش دس كذٍس هزَصّا  5خشيذ تضويٌي تشق تا 

ِ  ٍ هَافمت ّاا، وااّؾ آلاَدگي صيؼات هييغاي ًؼاثت تاِ         ًاها

تشداسي ون، اػتفادُ  ّاي فؼيلي، ساًذهاى تاال ٍ تلفات تْشُ ػَخت

تشاي گشم وشدى آب ٍ تلَست حشاستي، هٌاػة دس تياج پذافٌاذ   

تعويش ٍ ًگْذاسيي دس ايي همالِ اتتذا دس يه  غيشعاهب، ػَْلت دس

-ؿْشن هؼىًَي ٍالعي، تشآٍسد تاس الىتشيىي ٍ حشاستي اًزام هي

ّاي تاهيي اًاشطي ؿاْشن ؿٌاػاايي ٍ     گيشدي دس اداهِ اًَاع سٍؽ

اسصياتي خَاٌّذ ؿذي ػپغ عش  هفَْهي ّش ياه اص ػاٌاسيَّاي   

ِ ؿاذُ  هزوَس تا تَرِ تِ سعايت ه ح ات صيؼات هييغاي، اسا ا   

اػتي دس ًْايت رْت اًتخاب گضيٌِ اسر  تاهيي اًشطي ؿْشن اص 
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هياى ػٌاسيَّاي اسا ِ ؿاذُ، همايؼاِ فٌاي ٍ التلاادي دلياك ٍ      

هٌاػة كَست پزيشفتِ ٍ گضيٌِ اسر  رْت تااهيي اًاشطي هاَسد    

 ًياص ؿْشن اًتخاب ؿذُ اػتي

 مطخصات ضُزك مسنًوي مًرد مطالؼٍ -2

تاؿاذ واِ اياي     تلَن هي 15ب ؿْشن هؼىًَي هَسد هغالعِ ؿاه

تمؼاين   A ،B ،C  ٍDّا اص ليااػ هلاشح تاِ چْااس گاشٍُ       تلَن

 اص چيلش تشاووي رْت تاهيي تشٍدت اػتفادُ ؿذُ اػتيٍ اًذ  ؿذُ

هگاٍات تاشآٍسد ؿاذُ    2/9هزوَع تاس الىتشيىي ؿْشن دس حذٍد 

[ي دس ايي ؿْشن هؼىًَي هياضاى تااس حشاستاي آب گاشم     9اػت ]

ٍ وب تاس حشاستي هاَسد ًيااص دس    MBH19342هلشفي دس حذٍد 

تشآٍسد گشديذُ اػتي ّوچٌايي هياضاى گااص     MBH64697حذٍد 

هتاش   722هلشفي ؿْشن رْت تاهيي آب گشم هلشفي دس حذٍد 

 3422هىعة دس ػاعت ٍ رْت تاهيي وب تاس حشاستي دس حاذٍد  

تاس ، پشٍفايب (1)دس ؿىب هتش هىعة دس ػاعت تشآٍسد ؿذُ اػتي 

ػاااالًِ ايااي ؿااْشن   االًِ اسايااِ ؿااذُ اػااتي  ػااالىتشيىااي 

هياػثات تا وٌذي هلشح هي ويلٍَات ػاعت اًشطي 5188618212

 اًزام ؿذُ اػتي HOMERافضاس  اػتفادُ اص ًشم

 
 : پزيفيل بار النتزيني ساالوٍ ضُزك بٍ تفنيل ما1ٌ ضنل

مطخصات ضُزك مسنًوي مًرد مطالؼهٍ ضىاسهايي ي    -3

 وزصيارسيابي سىاريًَاي تاميه ا

 تاميه اوزصي النتزيني اس ضبنٍ ي تاسيسات مزمشي -3-1

تشيي سٍؽ تاهيي اًشطي الىتشيىاي تاِ    ايي سٍؽ وِ ؿايذ هعوَ 

ؿَد  ً ش تشػذ تِ دليب داؿتي عوش هفيذ تاال، هغلَب ؿوشدُ هي

ٍلي اص عشح ديگش لاتليت اعويٌاى پاييي ٍ عاذم ٍراَد ػيؼاتن    

گياشي اص   ي هعاياة تْاشُ  پـتيثاى ٍ تلفات صياد اص رولِ هْوتاشي 

تاَاى تاِ   سٍدي اص هضاياي ايي سٍؽ هي ؿثىِ ػشاػشي تِ ؿواس هي

دس دػتشع تَدى دس ًماط ًضديه تِ خغاَط اًتماا  تاشق، عواش     

هفيذ تاال ٍ عذم ًياص تِ تعويش ٍ ًگْذاسي اؿاسُ ًوَدي ّوچٌيي اص 

تَاى تِ ٍاگزاسي صهيي پؼت فاَق تَصياع تاا    هعاية ايي عش  هي

، CO2ّاايي هاًٌاذ    يواًذ تاالي هَسد ًياص،اًتـاس آلَدگيتَرِ تِ د

عذم لاتليت اعويٌاى ػيؼاتن ٍ عاذم ٍراَد ػيؼاتن پـاتيثاى،      

توشوض فـاس تش يه ًمغاِ اص ػيؼاتن ػشاػاشي تَصياع ٍ  اعيف      

 تَدى اص ً ش پذافٌذ غيشعاهب اؿاسُ ًوَدي

 گيزي اس مىابغ تًليذ َمشمان بزق ي حزارت  بُزٌ -3-2

تَػااظ سا تااَاى الىتشيىااي هااَسد ًياااص پٌْااِ  وااب دس ايااي سٍؽ

ٍ اػاتفادُ اص   ًواَدُ هَلذّاي تَليذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست تاهيي 

ؿثىِ ػشاػاشي كاشفا تاِ هٌ اَس پـاتيثاًي ٍ افاضايؾ لاتليات        

تاؿذي تا تَرِ تِ ايٌىِ تاَاى   هي ؿْشناعويٌاى ؿثىِ تشلشػاًي 

 احذاث تاؿذ هگاٍات هي 2/9دس حذٍد  ؿْشنالىتشيىي هَسد ًياص 

 اهىااى ي ؿَد هي پيـٌْاد هگاٍاتي 12 ًيشٍگاُ همياع وَچه يه

دس  يا ٍ هَلذّا خشاتي هَالع تشاي كشفا ػشاػشي ؿثىِ اص اػتفادُ

ّا ٍ ّوچٌيي دس ؿشايظ ا افِ تااس   اي آى ّاي تعويشات دٍسُ ىاصه

 تيٌي ؿذُ اػتي پيؾ

ي دس حااذٍد هگاااٍات 2ّااش هَلااذ  يذيااتاا تَرااِ تااِ حااشاست تَل  

MBH7288       تا اػاتفادُ اص حاشاست تذًاِ ٍ اگاضٍص( دس كاَست (

 حشاست، ٍ تشق ّوضهاى تَليذ ّاياػتفادُ اص حشاست تَليذي هَلذ

ِ ) ؿاْشن  هلشفي گشم آب تشاي ًياص هَسد حشاستي اًشطي وليِ  تا

خَاّذ ؿذ وِ اياي اهاش هٌزاش تاِ     ( تاهيي MBH 19342 هيضاى

اعت هتش هىعاة دس ػا   722واّؾ گاص هلشفي ؿْشن تِ هيضاى 

 خَاّذ ؿذي

بُزٌ گيزي اس مىابغ تًليذ َمشمان بزق ي حزارت ي ضبنٍ  -3-3

 سزاسزي

تَليذ ّوضهااى تاشق ٍ   دس ايي سٍؽ ع ٍُ تش اػتفادُ اص هَلذّاي 

گشدد وِ اياي اهاش    اص ؿثىِ ػشاػشي تشق ًيض اػتفادُ هيحشاست، 

ؿاَد تلىاِ دس    ًِ تٌْا تاعج افضايؾ لاتليت اعويٌاى ػيؼتن هاي 

تاَاى   دس ايي حالات هاي  تاؿذي  ٌذ غيش عاهب ًيض هْن هيتيج پذاف

تااهيي ًواَد ٍ تاشاي     CHPتشق هَسد ًياص هـاعات سا تا هَلذّاي 

تاهيي تشق هَسد ًياص ٍاحذّاي ؿاْشن اص ؿاثىِ ػشاػاشي تاشق     

اػتفادُ وشدي تا تَرِ تِ ايٌىاِ واب تاَاى الىتشيىاي هاَسد ًيااص       

تاشآٍسد ؿاذُ   هگااٍات   5/6هـاعات ٍ تزْيضات ؿْشن دس حذٍد 

هگااٍاتي تَلياذ ّوضهااى     7تَاى تا احذاث يه ًيشٍگااُ   اػت، هي

تشق ٍ حشاست، تَاى الىتشيىي هَسد ًيااص هـااعات ٍ تزْياضات سا    

تاهيي ًوَدُ ٍ ديواًذ هاَسد ًيااص ٍاحاذّاي هؼاىًَي ٍ تزااسي      

دس اياي   يّاي پٌِْ سا اص ؿثىِ ػشاػاشي تاشق تااهيي ًواَد     تلَن

يواًذ هاَسد ًيااص ٍاحاذّاي ؿاْشن تاا      حالت تا تَرِ تِ ايٌىِ د

هگاٍات خَاّذ ؿذ، لزا ًياصي تِ ٍاگزاسي صهايي   7لياػ ووتش اص 

تاؿذي ّوچٌيي تشق هاصاد تَلياذي ًيشٍگااُ   پؼت فَق تَصيع ًوي

 ؿَديتَليذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست ًيض تِ ؿثىِ فشٍختِ هي
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ي دس حااذٍد هگاااٍات 2ّااش هَلااذ  يذيااتاا تَرااِ تااِ حااشاست تَل  

MBH7288       تا اػاتفادُ اص حاشاست تذًاِ ٍ اگاضٍص( دس كاَست (

 حشاست، ٍ تشق ّوضهاى تَليذ ّاياػتفادُ اص حشاست تَليذي هَلذ

ِ  هلاشفي  گاشم  آب تاشاي  ًياص هَسد حشاستي اًشطي وليِ ِ ) پٌْا  تا

وِ اياي اهاش هٌزاش تاِ     ي خَاّذ ؿذ( تاهيي MBH 19342 هيضاى

اعت هتش هىعاة دس ػا   722واّؾ گاص هلشفي ؿْشن تِ هيضاى 

 خَاّذ ؿذي

 بزرسي فىي ي اقتصادي سىاريًَا -4

ّاي هختلف تاهيي اًشطي ؿْشن، پاساهتشّاايي   تشاي همايؼِ عش 

ّاي ػااالًِ،   گزاسي اٍليِ، دسآهذّا ٍ ّضيٌِ ّوچَى همذاس ػشهايِ

آلَدگي صيؼت هييغي ٍ ػايش هَاسد هختلف هاَسد تشسػاي لاشاس    

ذ حاكب اصآًْاا دس  ّا ٍ ًتاي گشفتِ اػتي دسايي تخؾ سًٍذ تشسػي

 ؿَدي ّاي هغش  ؿذُ، ؿش  دادُ هي ؿاخق  لالة

 َاي سيست محيطي ضاخص -4-1

     ِ ّااي   اي دس عاش   دس ايي تخاؾ هياضاى اًتـااس گاصّااي گلخاًا

 HOMERافاضاس   اًاذي اص ًاشم   پيـٌْاد ؿذُ تا ّن همايؼاِ گشدياذُ  

اي اػتفادُ ؿذُ اػاتي   رْت تعييي هيضاى اًتـاس گاصّاي گلخاًِ

( هـخق اػت، ووتشيي هيضاى اًتـااس  1وِ دس رذٍ  ) ّواًغَس

 تاؿذي اي دس حالت اػتفادُ اص ػٌاسيَي دٍم هي گاصّاي گلخاًِ

َاي  اي در طزح : ميشان اوتطار گاسَاي آاليىذٌ ي گلخاو1ٍجذيل 
 پيطىُادي )ته در سال(

 مًتًرخاوٍ وًع طزح

َاي ويزيگاٌ

فسيلي بزاي 

تًليذ بزق مًرد 

 وياس 

ويزيگاٌ 

CHP  بزاي

تًليذ بزق 

 مًرد وياس 

 مجمًع 

 92958 - 51514 41444 ػٌاسيَ اٍ  

 61842 49714 - 12128 ػٌاسيَ دٍم

 62221 34824 15269 12128 ػٌاسيَ ػَم

 گذاري ايليٍ َشيىٍ سزمايٍ -4-2
 1سىاريً -4-2-1

دس ايي عش  هيضاى ّضيٌِ اٍليِ ؿاهب ّضيٌاِ صهايي پؼات فاَق     

َصيع داخلي، ّضيٌِ ديواًاذ تاشق هاَسد    ّاي تتَصيع، ّضيٌِ پؼت

، ّضيٌِ ػاختواى هَتَسخاًاِ ٍ ػاشهايؾ ٍ   وـيًياص، ّضيٌِ گاص 

 هيلياسد تَهاى تشآٍسد ؿذُ اػتي 128گشهايؾ دس حذٍد 
 2سىاريً -4-2-2

    ِ گازاسي ؿااهب ّضيٌاِ    دس ايي عش  هياضاى ّضيٌاِ اٍلياِ ػاشهاي

ّاي تَصيع داخلي، ّضيٌاِ  هگاٍاتي، ّضيٌِ پؼت CHP 12ًيشٍگاُ 

گاص وـي، ّضيٌِ ػاختواى هَتَسخاًِ ٍ ػاشهايؾ ٍ گشهاايؾ دس   

 هيلياسد تَهاى تشآٍسد ؿذُ اػتي 97حذٍد 
 3سىاريً -4-2-3

    ِ گازاسي ؿااهب ّضيٌاِ    دس ايي عش  هياضاى ّضيٌاِ اٍلياِ ػاشهاي

ّااي  هگاٍاتي، ّضيٌِ اًـعاب تشق، ّضيٌاِ پؼات   CHP 7ًيشٍگاُ 

گااص وـاي، ّضيٌاِ ػااختواى هَتَسخاًاِ ٍ       تَصيع داخلي، ّضيٌِ

هيليااسد تَهااى تاشآٍسد ؿاذُ      96ػشهايؾ ٍ گشهايؾ دس حاذٍد  

 اػتي

 CHPَشيىٍ تؼميز ي وگُذاري ويزيگاٌ  -4-3

ّضيٌِ تعويش ٍ ًگْذاسي دس ػٌاسيَ اػتفادُ اص ؿثىِ ؿاهب 

ػٌاسيَ تمشيثاً  3تاؿذ وِ دس ّش  تعويش ٍ ًگْذاسي هَتَسخاًِ هي

يىي عوذُ تفاٍت دس تعويش ٍ ًگْذاسي ًيشٍگاُ يىؼاى اػت ل

( 2ّا دس رذٍ  ) تاؿذ وِ ًتايذ تخويي ّضيٌِهمياع وَچه هي

دّذ ػٌاسيَ  ًـاى دادُ ؿذُ اػتي ّواًغَس وِ ًتايذ ًـاى هي

 تاؿذي تشي هي تشداسي پاييي ّاي تْشُ ػَم داساي هزوَع ّضيٌِ

ي وگُذاري  بزداري ي تؼميز : جشئيات َشيىٍ ساالوٍ بُز2ٌجذيل 
 ويزيگاٌ

 ضزح رديف

 َشيىٍ ساالوٍ 

 )ميليًن تًمان(

 سىاريً سًم سىاريً ديم

 658 18117 هَاد هلشفي

 8/276 8/276 حمَق پشػٌب

 266 354 ًگْذاسي ٍ تعويش

 5/687 5/927 اػتْ ن

 3/888,1 675,2 تشداسي ػاالًِ ّاي تْشُ هزوَع ّضيٌِ

 درآمذ فزيش بزق ي حزارت-4-4

يي تخؾ هيضاى دسآهذ حاكب اص فشٍؽ تشق ٍ حشاست دس ا

تشآٍسد ؿذُ  3ٍ  2ًيشٍگاُ همياع وَچه هشتَط تِ ػٌاسيَّايي 

تَهاى  112اػتي هتَػظ ليوت تشق فشٍختِ ؿذُ تِ ؿثىِ تشاتش 

تَهاى  72ؿذُ تِ هـتشويي تشاتش  فشٍختٍِ هتَػظ ليوت تشق 

ت، تٌْا دس ً ش گشفتِ ؿذُ اػتي دس هياػثِ دسآهذ فشٍؽ حشاس

 152دسآهذ تاهيي آب گشم هلشفي تا فشم ليوت گاص هتَػظ 

تَهاًي تِ اصاي ّش هتش هىعة دس ػاعت )حذاوخش ليوت گاص 

 ػاعت دس سٍص، دس ً ش گشفتِ ؿذُ اػتي  18خاًگي( تا هياًگيي 

هگاٍات، هعاد   12تا تَاى  CHPًيشٍگاُ دس ػٌاسيَي دٍم 

دس ػا  تَليذ ىي الىتشيويلٍَات ػاعت اًشطي  7285768222

اص ؿثىِ خشيذاسي  الىتشيىي وٌذي دس ايي عش ، ّيچ اًشطي هي

ويلٍَات  5188618212هعاد   ؿَدي همذاس هلشح ؿْشن ًوي
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سا  CHPدسكذ اص تَليذ ًيشٍگاُ  71ػاعت دس ػا  اػت وِ 

ويلٍَات ػاعت  2287148988ؿَدي دس  وي هعاد  ؿاهب هي

تِ ؿثىِ تشق ػشاػشي  دس ػا  تَليذي الىتشيىيهاصاد اًشطي 

دسكذ اص تَليذ ًيشٍگاُ  29ؿَد وِ ايي هيضاى هعاد   فشٍختِ هي

CHP سا ؿاهب هي ؿَدي 

هگاٍات، هعاد   7تا تَاى  CHPًيشٍگاُ دس ػٌاسيَي ػَم 

وٌذي  ويلٍَات ػاعت اًشطي دس ػا  تَليذ هي 5288238222

ؿْشن هعاد  تاػيؼات ٍ هـاعات  همذاس هلشح اًشطي الىتشيىي

دس ايي عش  تِ  ويلٍَات ػاعت دس ػا  اػتي 2882568528

ؿَد  ويلٍَات ػاعت اًشطي هاصاد تَليذ هي 2285468672هيضاى 

ؿَدي  ّا سا ؿاهب هي CHPدسكذ اص اًشطي الىتشيىي  44وِ 

(، رض يات دسآهذ ػاالًِ ًاخالق ًاؿي اص فشٍؽ تشق ٍ 3رذٍ  )

دٍ ػٌاسيَي حشاست هَلذّاي تَليذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست سا دس 

 دّذي  دٍم ٍ ػَم سا ًـاى هي

 : جشئيات درآمذ ساالوٍ ويزيگاٌ  مقياس مًچل3جذيل 

 ضزح رديف

 درآمذ ساالوٍ )ميليًن تًمان(

سىاريً ديم) 

 CHP 11ويزيگاٌ 

 مگاياتي(

سىاريً سًم) 

 CHP 7ويزيگاٌ 

مگاياتي ي ضبنٍ 

 سزاسزي(

 458,4 929,5 فشٍؽ تشق  1

 922 922 فشٍؽ حشاست 2

 358,5 829,6 هزوَع دسآهذ ػاالًِ

 مطالؼات اقتصادي -4-5

تِ هٌ َس تشسػي التلادي اػتفادُ اص ًيشٍگاُ تَليذ ّوضهاى 

هگاٍاتي، تا تَرِ تِ ؿشايظ پشٍطُ ٍ  7ٍ  12تشق ٍ حشاست 

تزْيضات هَسد اػتفادُ، تعذادي اص پاساهتشّا تِ عٌَاى فشم اٍليِ 

 اًذيي پشٍطُ دس ً ش گشفتِ ؿذُ

 : فزضيات طزح4يل جذ

 ضزح ػىًان

 ػا   17 عَ  عوش پشٍطُ

 ػا 1 دٍساى ػاخت

 ػا  16 دٍساى تْشُ تشداسي 

ّاي عولياتي ٍ  ًشخ سؿذ ػاالًِ ّضيٌِ

 دسآهذ
5/9% 

 %25 ًشخ ػاالًِ هاليات تش دسآهذ

 %18 ًشخ تٌضيب پشٍطُ

 َاي سزمايٍ گذاري مًرد وياس طزح : َشيى5ٍجذيل 

 ػىًان

 يًن تًمان(َشيىٍ )ميل

سىاريًي 

 ديم

سىاريًي 

 سًم

ّضيٌِ ػشهايِ گزاسي حاتت ) دس دٍساى 

 ػاخت(
 13945 5ي18869

ّضيٌِ ػشهايِ دس گشدؽ دس ػا  اٍ  

 تْشُ تشداسي
78/325 13/182 

 46/1275 77/1535 وب ّضيٌِ ػشهايِ دس گشدؽ

 46/15222 27/22425 وب ّضيٌِ ػشهايِ گزاسي

 ادي: ضاخص َاي اقتص6جذيل 

 ياحذ ضاخص

 مقذار

سىاريً 

 ديم

سىاريً 

 سًم

 26/31 92/28 دسكذ ( IRRًشخ تاصدُ داخلي پشٍطُ )

اسصؽ حا  رشياى ًمذي پشٍطُ 

(NPV ) 

هيليَى 

 تَهاى
47/12793 27/11275 

 51/4 85/4 ػا  دٍسُ تاصگـت ػشهايِ عادي

 71/6 65/7 ػا  دٍسُ تاصگـت ػشهايِ هتيشن

، فش يات ٍ ؿشايظ دس ً ش گشفتاِ ؿاذُ    (5رذٍ  ) ٍ( 4) رذٍ 

دّذي هغالعاات التلاادي تاا     دس ػٌاسيَّاي هَسد ً ش سا ًـاى هي

اًزام ؿذُ اػاتي ًتاايذ هغالعاات     COMFARاػتفادُ ًشم افضاس 

( آهذُ اػتي ّواًغَس واِ هـاخق اػات    6التلادي دس رذٍ  )

تشي ًؼاثت تاِ   ػٌاسيَي ػَم داساي دٍسُ تاصگـت ػشهايِ پاييي

 َي دٍم اػتػٌاسي

 بىذي جمغ -5

ّاي هختلف تاهيي  ّاي فٌي ٍ التلادي تشاي سٍؽ ؿاخق

(، 7اًشطي ؿْشن هؼىًَي هَسد هغالعِ تِ اختلاس دس رذٍ  )

اسا ِ ؿذُ اػتي ّواًغَس وِ دس ايي رذٍ  هـخق اػت، 

گزاسي اٍليِ هشتَط تِ عش  اػتفادُ اص ووتشيي ّضيٌِ ػشهايِ

هگاٍاتي  7ّوضهاى تشق ٍ حشاست ؿثىِ ػشاػشي ٍ ًيشٍگاُ تَليذ 

الصم تِ روش اػت دس كَست اػتفادُ اص ًيشٍگاُ تَليذ  تاؿذي هي

تَاى تا تَرِ تِ التلادي تَدى احذاث  تشق ٍ حشاست هيّوضهاى 

ّاي لثب، ًيشٍگاُ هغاتك هغالعات التلادي اًزام ؿذُ دس تخؾ

سد اص گزاس خاػشهايِ هَسد ًياص احذاث ًيشٍگاُ سا اص عشيك ػشهايِ

هزوَعِ تاهيي ًوَد وِ ايي اهش هٌزش تِ واّؾ تخؾ لاتب 

 گزاسي اٍليِ خَاّذ ؿذي تَرْي اص ّضيٌِ ػشهايِ
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َاي فىي ي اقتصادي سىاريًَاي  : مقايسٍ ضاخص7جذيل 
 مختلف

 سىاريً

َشيىٍ 

گذاري  سزمايٍ

ايليٍ )ميليارد 

 تًمان(

-َشيىٍ بُزٌ

بزداري 

 ويزيگاٌ

)ميليًن 

 تًمان(

درآمذ 

ص واخال

فزيش بزق ي 

حزارت 

)ساالوٍ( 

)ميليًن 

 تًمان(

باسگطت 

سزمايٍ 

احذاث 

ويزيگاٌ 

 )سال(

 - - - 128 اٍ 

 85/4 829,6 2675 97 دٍم

 51/4 358,5 1888 96 ػَم

 

ّاي  تا هغالعات اًزام ؿذُ دس ساتغِ تا هضايا ٍ هعاية سٍؽ

هختلف تاهيي اًشطي ؿْشن هؼىًَي هَسد هغالعِ، عش  اػتفادُ 

هگاٍاتي تِ ّوشاُ ؿثىِ  7يشٍگاُ تَليذ ّوضهاى تشق ٍ حشاست اص ً

تش،  تشداسي پاييي گزاسي اٍليِ ٍ تْشُ ػشاػشي تعلت ّضيٌِ ػشهايِ

ّاي ويفي دس همايؼِ ًشخ تاصگـت ػشهايِ تاالتش ٍ ػايش ؿاخق

ّا، تْتشيي گضيٌِ تشاي تاهيي اًشطي ؿْشن تِ ؿواس  تا ػايش گضيٌِ

تَرِ تِ ايٌىِ تٌْا، ديواًذ هَسد ًياص دس ايي سٍؽ تا  آيذي هي

گشدد ديگش ًياص تِ  ٍاحذّاي هؼىًَي اص ؿثىِ تشق خشيذاسي هي

تاؿذ وِ ايي اهش ّضيٌِ  ٍاگزاسي صهيي پؼت فَق تَصيع ًوي

آٍسدي  گزاسي اٍليِ سا تِ هيضاى لاتب تَرْي پاييي هي ػشهايِ

، توايب تش گزاسي اٍليِ پاييي تٌاتشايي تا تَرِ تِ ّضيٌِ ػشهايِ

گزاسي دس ايي عش  ٍرَد خَاّذ داؿتي  تيـتشي رْت ػشهايِ

ّوچٌيي تَاى الىتشيىي هلشفي هـاعات ٍ تزْيضات تَػظ 

گشددي ّوچٌيي حشاست خشٍري  هگاٍاتي تاهيي هي 7ًيشٍگاُ 

تَاًذ رْت تاهيي آب گشم هلشفي ًيشٍگاُ دس ايي عش  هي

تِ واّؾ گاص  ؿْشن هَسد اػتفادُ لشاس گيشدي وِ ايي اهش هٌزش

ٍ افضايؾ  هتش هىعة دس ػاعت 722هلشفي ؿْشن تِ هيضاى 

 خَاّذ ؿذي ٍسيتْشُ
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