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چكيده
چراغهای  LEDخورشیدی یک راهحل مطمئن برای روشنایی مسیرهای پیاده رویهای کوچک و بزرگ و همچنین پارکینگهاا و مکانهاای
تفریحی واقع شده در مناطق دور از خطوط برق و یا بسیار پر هزینه و حساس جهت تأمین برق است .با توجه باه ارزشامند باودا انار ی
چراغهای خورشیدی پارکی میتوانند در صورت نصب در پارکهای سنتی و موجود هزینه هاای انار ی را کااهد دهناد .نصاب چراغهاای
 LEDبسیار آساا است و شامل تمام هزینههای صرفه جویی در گزینههای اتصال به شبکه تولید گازهای گلخانه ای کمتر و تأمین سطح
نور مورد نظر است .در این مطالعه  05پایه المپ خورشیدی طراحی شده و چراغها در محوطه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهراا نصب شده است .برای ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی چراغها از نرم افزار  RetScreenاستفاده شده است RetScreen .ابزاری
برتر در زمینه تصمیمگیری در رابطه با انر ی پاک است که در رابطه با مباحث تغییرات آب و هوایی و کاهد انتشار آلاودگی باه کاار مای
رود .نرم افزار قادر به بررسی ظرفیت پیاده سازی انر یهای تجدید پذیر برای برنامهریزاا و تصمیمگیرندگاا در صنایع و پرو ههاای بهاره-
وری انر ی است .بر اساس نتایج این تحقیق نرخ بازده داخلی مجموعه  05چراغ خورشیدی برابر با  33/3درصد و زماا بازپرداخت سااده
معادل  4سال و زماا بازپرداخت داخلی برابر با  8/2سال است و در طی این مدت  6/9تن از انتشار گازهای گلخانه ای اجتناب شده است.

کلمات کليدی :چراغ خورشیدی پارکی  RetScreenبازگشت سرمایه گاز گلخانه ای.

 -1استادیار دانشکده محیط زیست و انر ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراا ایراا(مسئول مکاتبات).
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مقدمه
امروزه فعالیتهای گستردهای در خصوص تأمین انار ی

گرفته است .بر اساس آمار ترازنامه انر ی میزاا انتشار  CO2در

الکتریکی مورد نیاز روستاهای فاقد دسترسی به شبکه سراسری

کشور به ازای هر کیلووات ساعت انر ی تولیدی از زغال سان

و یا محلی برق در کشور صورت گرفتاه اسات .در ساال 1391

 3/296کیلوگرم نفت  1/565کیلوگرم گااز  5/494کیلاوگرم و

باارق  23روسااتا بااا تعااداد  205خااانوار از طریااق سیسااتمهای

در کل  5/082کیلوگرم بر کیلووات ساعت بوده است .این میزاا

فتوولتاییک تأمین شده است .بر اساس مطالعات انجام شاده در

در جهاا به ترتیب  5/898کیلوگرم برای زغاال سان

5/601

مساحتی حدود  2555کیلومتر مرباع در کشاور امکااا نصاب

کیلوگرم برای نفت  5/391کیلوگرم برای گاز و در کال 5/052

بید از  65گیگاوات نیروگاه حرارتی خورشیدی وجود دارد(.)1

کیلوگرم است ( 3و .)4آمار فوق میزاا انتشار  CO2در کشور را

در دهااه اخیاار اسااتفاده از سیسااتمهای فتوولتاییااک بااه دلیاال

برای همه منابع باالتر از متوساط جهاانی نشااا مایدهاد کاه

سادگی و سهولت در نصب و راه انادازی حمال و نقال آسااا

حاکی از بازدهی پایین واحدهای تولید برق و حرارت در کشاور

ضریب اطمیناا باال عدم وجود قطعات مکانیکی همخاوانی باا

است .بیشترین انتشار در اثر مصارف انار ی در هنگاام احتاراق

محیط و همچنین عدم نیاز به سوخت مورد توجاه قارار گرفتاه

سوختهای فسیلی صورت میگیرد .نفات گااز طبیعای و زغاال

است .تشویق سرمایه گذاراا خصوصای باه سارمایه گاذاری در

سن

(که بیشترین کاربن را در ازای تولیاد یاک واحاد انار ی

زمینه انر یهای تجدیدپذیر میتواند نقد تعیاین کنناده ای در

منتشر میکند) بیشترین انر ی را در تولید الکتریسیته حرکات

توسعه سیستمهای فتوولتاییک ایفا نماید .بار هماین اسااس باا

اتومبیل تولید گرما در خانه ها و نیروگاههاا فاراهم مایساازند

تصویب بند "ب" ماده  133قانوا برنامه پنجم توسعه اقتصادی

( .)0آمارهای منتشر شده در سال  2513نشاا میدهاد حادود

اجتماعی و اقتصادی کشور به وزارت نیرو اجاازه داده شاد کاه

 21/6درصد از مجموع الکتریسایتهی تولیاد شاده در جهااا از

نسبت به انعقاد قراردادهاای بلناد مادت خریاد تضامینی بارق

طریق انر یهای تجدیدپاذیر تولیاد شاده کاه  3/8درصاد کال

تولیدی از منابع انر یهای تجدیدپذیر و انر یهای پاک با اولویات

الکتریسیته به وسیلهی نیروگاههای برق – آبی و  1/2درصاد از

خرید از بخشهای خصوصی و تعااونی اقادام نمایاد( .)2در ایان

نیروگاههای بادی و نیروگاههای خورشیدی به دست آمده است

زمینه قیمت خرید برق این نیروگاهها با توجه باه هزیناههاای

( .)6در همین راستا نرخ رشد نیروگاههای نصب شاده در ساال

تبدیل انر ی در بازار رقابتی شبکه سراسری بازار برق و با لحاظ

 2515نسبت به سالهای گذشته نشاا دهندهی رویکارد بسایار

متوسط ساالنه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشاده

مثبت در جهاا برای استفاده از انر یهای تجدیدپذیر در تاأمین

بازدهی عدم انتشار آالینده ها و ساایر ماوارد بایاد باه تصاویب

منابع تولید برق میباشد .الزم به ذکر است با توجه باه مساایلی

شورای اقتصاد برسد .بر همین اساس نرخ خرید برق از انر یهای

نظیر تولید گازهای گلخانهای در جهاا سهم انر یهاای تجدیاد

تجدیدپااذیر در سااال  1393باار اساااس فرمااول مناادر در

پذیر در سناریوهای جهانی اخیار بسایار چشامگیار اسات و در

دستورالعمل اجرایی بند "ب" ماده  133توسط وزیر نیرو اباالغ

طرحهای ملی انر یهای تجدید پذیر اتحادیاه اروپاا در مجماوع

گردید این نرخ برای نیروگاههای متصل به شابکه توزیاع برابار

حدود  25درصد از انر ی مصرفی باه کماک انر یهاای تجدیاد

 4628ریال و برای سایر نیروگاهها برابر  4485ریال به ازای هر

پذیر تا سال  2525تأمین خواهد شد( .)3در تماامی ساناریوها

کیلووات ساعت می باشد که به مدت  0سال طی قرارداد خریاد

تجمیعی از فن آوریهای عرضه انار ی هماراه باا رشاد تقاضاای

تضمینی خریداری خواهد شد(.)2

انر ی و بهبود بهرهوری انر ی دیده میشود .الزم به ذکار اسات

در حال حاضر مصرف انر ی و میزاا سرانه تولید CO2

در نشست چشم انداز فن آوریهای ناوین در عرصاه انار ی کاه

در ایراا بسیار باال می باشد به نحوی که ایاراا در رده هشاتم

توسط آ انس بین المللی انر ی در ساال  2512برگازار شاد تاا

کشورهای تولید کننده  CO2بر اساس میازاا کال تولیاد قارار
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سااال  41 2505درصااد اناار ی جهاااا بااه کمااک انر یهااای

مناسب عالوه بر کاهد حجم فضاای اختصااص داده شاده باه

تجدیدپذیر تأمین خواهد شد ( 8و.)9

باتریها میتواا از ظرفیت بیشتر بااتری بهاره بارد( .)11عامال

مطالعات نشاا میدهد یک سیستم فتوولتاییک خانگی

بازگشت سرمایه نیز نقد کلیدی در تصمیم گیری در مورد باه

در شهر لوسآنجلس با ظرفیت تواا  2کیلووات  3655کیلووات

کاااارگیری سیساااتمهای فتوولتاییاااک دارد .در ساااال 1391

ساعت انر ی در سال تولید میکناد .ایان میازاا تولیاد انار ی

مطالعهای بر نیروگاه فتوولتاییاک دانشاگاه آزاد اساالمی واحاد

( مصرف شده

علوم و تحقیقات تهاراا انجاام شاد .نتاایج تحقیاق نشااا داد

برای تولید برق ) و مانع ورود  0555پوند منواکسیدکربن به جو

نیروگاه مورد مطالعه در طول فعالیات  25سااله از انتشاار 243

میگردد( .)15شرکتهای متعددی در کشورهای مختلف نسابت

تن  CO2به اتمسفر جلوگیری میکند که بدوا در نظر گارفتن

به نصب این سیستمها اقدام کردهاند و کاار بهیناه ساازی ایان

هر گونه حمایت دولتی و اعتباارات باین المللای نارخ بازگشات

سیستمها همچناا ادامه دارد .بارای مثاال تحقیاق در زمیناه

داخلی برابر 15/6درصد و زماا بازگشت سارمایه  23/0ساال و

کاربرد عملی سیستم برق با استفاده از پانلهای فتوولتاییاک باه

زماا بازگشت خالص (نقطه سر به سر شدا) برابار  11/6ساال

صورت متصل به شابکه بارق اکینااوای اپان اداماه دارد .ایان

است .در حالی که با افزاید نرخ برق توسط دولت و محاسبه آا

تحقیقات شاامل بررسای ویژگیهاای عملکارد سیساتم و تاأثیر

در حدود  2155ریال بر کیلووات ساعت زماا بازگشت سارمایه

باتریها بر شبکه و همینطور راندماا و تداوم برق رسانی شابکه

به  4/8سال میرسد که میتواا آا را به صورت یک حالت ایده

می شود( .)11شرکت  1 TVAدر ایالت تنسی آمریکا نیز اقدام

آل مطرح کرد .از این رو نقد حمایتی دولت نیز در خرید بارق

به استفاده از انر ی خورشیدی با عنواا انر ی سبز کرده اسات.

خورشیدی با قیمت واقعی بسیار حایز اهمیت است(.)14

این شرکت برای نمااید تولیاد بارق خورشایدی و باه منظاور

مواد و روشها

باعث  4/3تن صرفه جویی در سوخت زغال سن

تشااویق مشااترکین خااود بااه اسااتفاده از آا دو سااایت اناار ی

در این تحقیق تعداد  05عدد پایاه چاراغ خورشایدی

خورشاایدی یکاای در مااوزه علااوم کامبرلنااد و دیگااری در

پارکی  15واتی در محوطه ساختمانهای شیخ بهایی و علوم پایه

گردشگاهی توریستی در دالیورد دایر کرده اسات( .)12در ساال

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاات تهاراا طراحای و

 2559دانشگاه ایالتی آریزونای آمریکا در محوطه غربی دانشگاه

نصب شد (شکل .)1چراغهای پارکی فتوولتاییک طراحای شاده

یک نیروگاه خورشیدی  3/3مگاواتی احداث کارد( .)13الزم باه

در مرکز تحقیقات و مطالعات محایط زیسات و انار ی یکای از

ذکر است در خصوص سیساتمهای مساتقل از شابکه 2میازاا

جدیدترین و پیشرفته ترین سیساتمهای روشانایی خورشایدی

مجاز تخلیه عمیق باتریهاا ( 3)DODبسایار اهمیات دارد .ایان

است که عالوه بر زیبایی منحصر به فارد آا (جاساازی مناساب

مقدار برای باتریهای سرب -اسید معمولی(راندماا باتری  80تاا

باتری و پنلها در مقایسه با مدلهای مشابه) توانایی کاار در یاک

 90درصد) تا  35درصد ظرفیات کال بااتری و بارای باتریهاای

شب متوالی بدوا هر گونه شار را داراست .سیساتم باه نحاوی

سرب -اسید با قابلیت چرخه تخلیه عمیق( 4راندماا بااتری 98

طراحی شده است که تنها با یک روز آفتابی شار کامل شاده و

درصد) تا  35درصد ظرفیت کل باتری است .بادیهی اسات کاه

قابلیت کار حداقل در یک روز متوالی را دار میباشد .مشخصات

باتریهاا باا کااهد

کلیدی هر پایه چراغ شامل رفلکتور آلومینیاومی باا اساتاندارد

افزاید طول عمار باتریهاا و زمااا تعاوی

هزینههای دورهای نیروگاه رابطه مستقیم دارد و با انتخاب باتری

حفاظتی  IP65پایه  3متری با پوشد رن

کاورهای مشاکی

پنل  25وات مونوکریساتال باا رانادماا  13درصاد 15 LED
1 -Tennessee Valley Authority
2 -Stand alone solar systems
3 -Depth of discharge
4 -Deep Cycle

وات با طول عمر باال (حداقل  25555ساعت) سیستم  DCباا
باتری  12ولت  3/2آمپر ساعت و سیستم کنترلر هوشمند شار
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باتری و سوالر میباشد .الزم به ذکر است باه علات محادودیت

خورشیدی میگردد .در این تحقیاق نیاز از باتریهاای معماولی

واردات باتریها با قابلیت چرخه تخلیه عمیق در اکثر سیستمهای

استفاده شد و برای حفظ طول عمر باتری حداکثر عمق تخلیاه

خورش ایدی موجااود در کشااور از باتریهااای معمااولی اسااتفاده

باتری در حدود  05درصد در نظر گرفته شد.

میگردد و این امر باعث کاهد طول عمر عملکرد سیساتمهای

شكل -1جانمای چراغهای موجود در سایت به همراه کد شناسایی آنها ()S1-S50
نرررا اا ر ار  :RetScreenناارم افاازار  RetScreenیکاای از

جغرافیایی دمای هوا رطوبت نسبی ارتفاع از سطح دریا اشاعه

کاملترین ابزارها و نرم افزارهای پیشتاز در زمینه انر یهای پااک

خورشاایدی روزانااه و  ...ماای باشااد .در قساامت تکنولااو ی

است که در  222کشور جهااا باه  30زبااا باه کاار مایرود و

فتوولتاییک از نوع شبکه مجزا انتخاب می شود در مرحلاه بعاد

بخشی از برنامه درسی بید از  235دانشگاه و کالج در سراسار

انتخاب منطقه آب و هوایی صورت میگیرد به این ترتیب که از

دنیا را تشکیل میدهد .میزاا هزینهها صرفه جوییهای ساالنه

لیست کشورهای موجود کشور ایراا و از بین شاهرهای ایاراا

کاااهد انتشااار گازهااای گلخانااهای ارزی اابی مااالی و تحلی ال

شهر تهراا انتخاب شد .پنلهای نصب شده بر روی پایه چراغها با

حساسیت و مخاطره پذیری برای پرو ههاای متصال باه شابکه

شاایب  35درجااه بااه ساامت جنااوب قاارار گرفتااه و باار اساااس

مرکزی شبکه مستقل و کاربردهای منفصل از شبکه را به کمک

محاسبات میزاا تابد روزانه خورشید طباق جادول  1در نارم

این نرم افزار میتواا محاسبه کرد(14و.)10

افزار محاسبه شده است.

در نرم افزار  RetScreenقسمتی مربوط باه انتخااب
منطقه آب و هوایی میباشد که اطالعات منادر در آا توساط
ناسااا بااه روز ماای شااود .ایاان اطالعااات شااامل طااول و عاار
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جدول -1مي ان تابش روزانه خورشيد در سطح ااق و شيب دار در ماههای مختلف سال شهر تهران
تابش خورشيدی روزانه  -سطح

تابش خورشيدی روزانه –

شيب دار

در سطح ااقی

kWh/m²/day

kWh/m²/day

4/22

0/42

اروردین

0/06

6/42

اردیبهشت

6/80

3/64

خرداد

6/65

3/05

تير

0/08

6/92

مرداد

3/83

0/30

شهریور

2/23

4/20

مهر

1/16

2/92

آبان

5/88

2/20

آذر

1/52

2/44

دی

1/69

3/33

بهمن

2/36

4/58

اسفند

3/00

4/92

ساليانه

ماه

نرخ اعتبار کاهد گازهای گلخانهای برای هر تن CO2

گازهای گلخاناهای  20ساال در نظار گرفتاه شاده اسات(.)18

بسیار متغیر است مدل نرم افزاری هر ساله نرخ اعتباار کااهد

همچنین با توجه به آمار منتشره در سایت بانک مرکزی کشاور

گازهای گلخاناه ای را بار اسااس نارخ معتادل اعتباار کااهد

متوسط نرخ تورم مربوط به ساال  34/3درصاد در نظار گرفتاه

گازهای گلخانهای از اولین سال و از طریق دوره اعتباار کااهد

شده است( .)19طول عمر پرو ه در این تحقیق  15سال فار

گازهای گلخانهای تعدیل میکند .در پارهای از تحقیقات به ازای

شده است (با توجه به مقیاس کوچک چراغها و سایر تجهیزات

کاهد هر تن  CO2در دو سناریو مختلف حادود  36و  65دالر

الکتریکی به کار رفته در آنها).

آمریکا برای سه نوع نیروگااه بخااری گاازی و چرخاه ترکیبای

در تحقیاااق پاااید رو ظرفیااات مجماااوع چراغهاااای

هزینه در نظار گرفتاه شاده اسات .الزم باه ذکار اسات کاه در

فتوولتاییااک  055وات در نظاار گرفتااه شااده اساات .همچنااین

 CO2از گازهای

مجموع پنلهای نصب شده در مجموع برابر با  1کیلووات اسات.

خروجی بویلر هزینه کاهد هر تن CO2حدود  181دالر برآورد

در این نرم افزار از پایگااه محصاوالت نارم افازار پنلای مشاابه

گردیده است(16و .)13در ایان پاژوهد نارخ  15دالر باه ازای

تولیدات داخلی شرکت آریاسوالر از نوع مونو -سیلیسیم با تاواا

کاهد هر تن  CO2در نظر گرفته شد و مادت اعتباار کااهد

 25وات و راناادماا  15درصااد انتخاااب شااد .عاماال ظرفیاات

نیروگاههای آمریکا بر اساس روش اسکرابین
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( )Capacity Factorکه بر اساس جدول راهنمای نارم افازار

درصد برای کشورهای در حال توسعه 15تاا 25درصاد در نظار

برای سیستمهای فتوولتاییک  0درصد تا  25درصد میباشد در

گرفته میشود در این مطالعه با توجه به راهنمای نرم افزار این

تحقیق حاضار  25درصاد در نظار گرفتاه شاده اسات .بخاد

رقم  18درصد در نظر گرفته شد .سایر مفروضاات در جادول 2

ضایعات انتقال و توزیع که به صورت درصد وارد می شود شامل

بیاا شده است.

تلفات انر ی از نیروگاه تا آخرین مصرف کننده مای باشاد ایان
جدول -2مفروضات ورودی در مدل برای  55پایه چراغ ( مشخصات پایه چراغهای پارکی)
 1665متر

ارتفاع محل
تابش متوسط روزانه بر سطح ااق

4/92 kWh/m2/day

تابش متوسط روزانه دریااتی در سطح پانل

0/13 kWh/m2/day

مي ان بار روزانه الكتریسيته دریااتی

0 kWh

ظرايت مبدل

2W

ولتاژ باتری

12V

نوع پانلها

تک بلوری

مي ان الكتریسيته خورشيدی توليدی ساالنه

1820 kWh

کل ه ینه اوليه

320555555ریال

ه ینه ساالنه تعميرات و نگهداری

 3555555ریال

طول عمر پروژه

15سال

نرخ تورا (در سال )31-32

 36/8درصد

یااته ها
الزم به ذکر است بارای تاأمین روشانایی در حادود 35

سیستمهای فتوولتاییک منفصل از شبکه در مقیااس نیروگااهی

لوکس در محوطه هر پایه چراغ نیاز باه نصاب چاراغ  65واتای

به دلیل بار مالی اولیه بسیار زیاد و عدم وجود بسترهای مناسب

متصل به شبکه برق سراسری است و با توجه به تعاداد 05پایاه

در کشور از نظر اقتصادی توجیه پذیر نمیباشند اما در مقیااس

چراغ جانمایی شاده در محوطاه دانشاگاه انار ی در حادود 3

کوچک در صورت طراحی صحیح اقتصادی میباشند .بدین نحو

کیلووات در ساعت جهت تأمین برق چراغها مورد نیاز است اماا

در محاسبات انجام شده بدوا در نظر گرفتن هر گونه حمایات

با طراحی سیستم منفصل از شبکه خورشایدی فاوق عاالوه بار

دولتی و اعتبارات بین المللی زماا بازگشات سارمایه برابار 8/2

تأمین شدت روشنایی در حدود  35لوکس میزاا انار ی ماورد

سال و زماا بازگشت خالص( نقطه سر به سار شادا) برابار 4

نیاز به  1کیلووات تقلیل یافته است .در سال  1393قیمت تمام

سال است(شکل .)2الزم به ذکر است تورم در حدود  36درصاد

شده هر کیلووات برق با سوخت یاراناه ای  105تومااا بارآورد

در انتهای سال  92در تسریع زماا بازگشت سرمایه تأثیر بسیار

شده است اما در صورت احتساب قیمتهاای واقعای ساوخت بار

داشته به نحوی که اگار میازاا تاورم سااالنه در حادود 34/3

اساس قیمت فوب خلیج فارس قیمت تمامشده برق با احتساب

درصد در نظر گرفته شود زماا بازگشت سرمایه ( نقطه سار باه

قیمت واقعی انر ی حادود  335تومااا اسات در ایان تحقیاق

سر شادا) در حادود  3/2ساال محاسابه مای گاردد .در اکثار

شاده اسات

کشورهای درحال توسعه توسعه اجتماعی و اقتصادی محرکهای

سوخت اصلی نیروگاه تأمین برق گاز طبیعی فر
(.)25

اساسی در دستیابی به انار ی میباشاند .در حاالی کاه امنیات

ارزیابی زیست محيطی و اقتصادی راه اندازی چراغهای خورشيدی ...
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ذخایر انر ی و مالحظات زیست محیطی در کشاورهای توساعه

میتواا با در نظر گرفتن حمایتهای مالی زماا بازگشت سرمایه

یافته از محرکهای اساسی به شمار می روند با توجه به این مهم

را کاهد داد.
جریاا وجوه نقدی تجمعی بر حسب دالر

سال

شكل -2نمودار جریان نقدینگی تجمعی
در این تحقیق اعتبار کاهد گازهای گلخاناهای 35دالر

ضریب انتشار دیاکسیدکربن برای شابکه بارق کشاور ضاریب

منظور شده اسات .فعالیات یاک سااله مجماوع 05پایاه چاراغ

انتشااار محاساابه شااده باارای سااازگاری توسااعه پاااک براباار بااا

خورشیدی باعث کاهد  6/9تن  CO2به اتمسفر میگاردد کاه

 5/310 tCO2/MWhاعالم شده است( .)22در ادامه مدل باا

این مقدار برابر با  16/1بشکه نفت خام مصرف نشاده اسات .در

ضریب جدیاد اجارا و بازگشات سارمایه برابار  9ساال و زمااا

صورت استقرار سیستمهای متصل به شابکه بارق سراساری باا

بازگشت خالص( نقطه سر به سر شدا) برابر  4/1سال محاسابه

توجه به تلفات در حدود  25درصاد در شابکه توزیاع و انتقاال

شد .همچنین در مفروضات جدید فعالیات یاک سااله مجماوع

میزاا گاز گلخانهای تولید شده در حدود 5/63 tCO2/MWh

پایه چاراغ خورشایدی فاوق باعاث کااهد  9/8تان  CO2باه

است.

اتمسفر میشود(شکل.)3
الزم به ذکار اسات فااکتور انتشاار پتانسایل گازهاای

گلخانهای براساس پیشنهاد مادل 5/052 tCO2/MWhفار
شده است .در سال  1392با توجاه باه اجارای پارو ه محاسابه

شکل ب

شکل الف

شكل -3در آمد حاصل از اعتبار کاهش گازهای گلخانه ای
(نرخ کاهد برای هر تن کاهد دیاکسیدکربن  35دالر فر شده است)
(شکل الف پید فر نرم افزار و شکل ب خروجی نرم افزار با پید فر جدید وزارت نیرو)
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هماا طور که در شکل3و 4مشاهده میشود در قسمت

میرسد و بیانگر آا اسات کاه در دو دهاه افازاید قیمتای در

نرمافازار) از انتشاار  62تان  CO2در طاول

حدود  34دالر برای منواکسیدکربن تولید شده به ازای هار تان

فعالیت  35ساله سیستمهای خورشیدی فوق جلوگیری به عمل

سوخت در نظر گرفته میشود .در سناریوی سطح باال مهمترین

میآید در قسمت «ب» با اعمال ضرایب جدیاد انتشااری وزارت

نکته توجه به مقررات سختگیرانه و تهاجمیتر نسبت به تولیاد

نیرو در حدود  88تن  CO2در طول فعالیت  15ساله چراغهای

گازهای گلخاناهای اسات باه نحاوی کاه اساتفاده از انر یهاای

خورشیدی در اتمسفر انتشار نمییابد .در خصوص قیمت هر تن

تجدیدپذیر نظیر بیومس انر ی هساتهای جاذب و جداساازی

 CO2دیدگاههای متفاوتی بیاا شده اسات .براسااس تجزیاه و

کربن مورد توجه قرار گرفته است ولی سناریو وابسته به چندین

تحلیل شرکت سیناپس قیمت دیاکسایدکربن در ساال 2513

عامل میباشد در این سناریو به ازای هر تن منواکسایدکربن در

الی 2545بررسی و تعیین شده است و در سه سناریو به صورت

سال  2525با قیمت  20دالر در هر تن آغاز شده و به  95دالر

سناریوهایی با توسعه کمی پایین و توسعه متوسط و توسعه باال

در هر تن در سال  2545میرسد و بیانگر آا اسات کاه در دو

قیمتهای هر تن دیاکسیدکربن پیدبینی شده است .در پاید

دهه افزاید قیمتای در حادود  02دالر بارای منواکسایدکربن

بینی با دید کم قیمت هر تان دیاکسایدکربن در ساال 2513

تولید شده به ازای هر تن سوخت در نظر گرفته میشود(.)23

«الف» (پیدفر

الی  2545با یک روند آرام افزاید مییابد الزم باه ذکار اسات

این در محاسبات این تحقیق قیمت هر تن دیاکساید

آمارها در سال  2513کامل نبوده و لذا دقت این پیدبینی بااال

کااربن  35دالر فاار

شااده اساات و از سااناریوی دوم شاارکت

نمیباشد .در این پید بینی آغاز افزاید قیمت منواکسیدکربن

سیناپس استفاده شده است .باید توجه داشت که قیمت هر تان

تولید شده به ازای هر تن سوخت در سال  2513باا قیمات 15

دیاکسید کربن نقد بسیاری در کااهد هزیناهها و بازگشات

دالر در هر تن آغاز شده و به  45دالر در هر تن در سال 2545

سرمایه دارد .هماا طور که در شکل  3مشاهده میشود میازاا

میرسد و بیانگر آا اسات کاه در دو دهاه افازاید قیمتای در

درآمد حاصل از کاهد گازهای گلخانهای در حالت «الف» و باا

حدود  22دالر برای منواکسیدکربن تولید شده به ازای هار تان

پیدفر

 35دالر برابر با  186دالر و در حالات «ب» برابار باا

سوخت در نظر گرفته میشود .سناریوی متوسط یک ساناریوی

 264دالر است حال اگر قیمت هر تن دیاکسید کربن  15دالر

کامالً منطقی بود در این سناریو در سال  2513هر تن  CO2با

فر

شود در حالت «الف» میزاا درآمد حاصل برابر با  62دالر

قیمت  10دالر آغاز شده و به  65دالر در هر تن در سال 2545

و در حالت «ب» برابر با  88دالر است(شکل.)4

شکل ب

شکل الف

شكل -4در آمد حاصل از اعتبار کاهش گازهای گلخانه ای
(نرخ کاهد برای هر تن کاهد دیاکسیدکربن 15دالر فر شده است)
(شکل الف پید فر نرم افزار و شکل ب خروجی نرم افزار با پید فر جدید وزارت نیرو)
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بحث و نتيجه گيری
نتااایج نشاااا ماایدهااد هرسااال فعالیاات چراغهااای

حایز اهمیت است .امروزه کنترل کنناده هاای شاار MPPT1

خورشیدی منجر به کاهد  6/9تن گاز گلخانهای میشود .ایان

(ردیااابی نقطااه تااواا ماااکزیمم) یکاای از اجاازای جاادا نشاادنی

میزاا کاهد گازهای گلخاناهای معاادل اسات باا  2982لیتار

سیستمهای انر ی تجدیدپذیر دارای باتری هستند .با اساتفاده

کاهد مصرف بنزین یا  16/1بشکه کاهد مصرف نفتخام یاا

از الگوریتمهای نوین شار باتری طول عمار آنهاا نیاز افازاید

 3نفر که در مصرف انر ی خود 25درصد صرفهجویی کنناد یاا

مییابد .در این حالت کنترل کننده مای تواناد طاوری برناماه

 1/3اتومبیل یا کامیونی که استفاده نشود یا 1/6هکتاار کاشات

ریزی شود تا عملیات شار هر چند روز یاک باار و یاا تنهاا در

جنگلی که کربن جذب کند و یا  2/4تن مواد زایدی که بازیافت

مواقعی که شار از مقدار معینای کمتار شاد انجاام شاود و در

میشود .با توجه به مصوبه جدید وزارت نیرو در خصوص افزاید

نتیجه طول عمر باتری افزاید یابد.

اعتبار اختصاص داده شده به کاهد گازهای گلخانهای در ساال

در سال  1380منشی پور و همکااراا در تحقیقای باا

1392میزاا کاهد در حادود  15تان پیدبینای مایگاردد.

عنواا بررسی اقتصادی سیستمهای فتوولتاییاک جهات تاأمین

تکنولو ی شار باتری و نوع باتری در کاهد هزینه سیستمهای

انر ی الکتریکی روستاهای فاقد برق کشور در توجیه اقتصاادی

فوق بسیار تأثیر گاذار مای باشاد و مهمتارین آسایب وارده باه

سیستمهای خورشیدی توجاه باه موقعیات جغرافیاایی صاعب

سیسااتمهای خورشاایدی مس اتقل از شاابکه تخریااب باااتری و

العباوربودا دور از دساترس بودا و فاصاله از شابکه سراسری

سیسااتم ذخیااره سااازی اناار ی اساات .بااه کااارگیری باتریهااای

برق را به عنواا پارامترهای کلیدی در انتخااب محال مناساب

پیشرفته خورشیدی با قابلیت عمق تخلیه باال یکی از مهمتارین

جهت احداث سیستمهای خورشیدی بیاا کرده است(.)23

مواردی است که باید در طراحی سیستمهای خورشیدی منفصل

در سااال  1395تحقیقاای بااا عنااواا بررساای فناای -

از شبکه مد نظر قارار گیارد در تحقیاق پاید رو در حادود 3

اقتصادی یک سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه خانگی همراه

کیلووات ساعت ظرفیت ذخیره ساازی توساط بااتری معماولی

با باتری انجام شده است .نتایج این تحقیق نیز نشااا مایدهاد

تأمین شده است و هزینه ای در حدود  3الی  0میلیوا توماا را

بااتری بااه عنااواا بهتارین ذخیرهساااز موجااود در سیسااتمهای

شامل میشود .این هزینه میتواند در کوتاه مدت به علات عادم

خورشیدی منفصل از شبکه دارای قیمت اولیه زیادی میباشاد

کارایی مناسب باتریها زماا بازگشت سارمایه را افازاید داده و

از این رو مطلوبیت احداث چنین واحادهایی کااهد مییاباد و

به صورت سالیانه یا چند سال یک بار بارای تعمیار و نگهاداری

احداث چنین واحدهایی در حالت عادی دارای صرفه اقتصاادی

سیستمها در نظر گرفته شاود .همااا طاور کاه در نتاایج ایان

قابل توجهی نیست لذا برای بهبود شارایط اقتصاادی سیساتم

تحقیق مشخص شده است قیمات هار تان  CO2تاأثیر بسایار

مورد مطالعه دو مشوق اقتصادی به صورت افزاید قیمت خرید

مستقیمی بر کاهد هزیناهها دارد و مایتواناد زمااا بازگشات

برق و اعطای وام خرید تجهیزات پیشنهاد شده است .نتایج این

سرمایه را کاهد دهد در صورت تثبیت قیمت کاهد گازهاای

تحقیق و مقایسه آا با تحقیق حاضر نشاا میدهد کاه ایان دو

گلخانهای و اساتفاده از ایان مکاانیزم در اساتقرار سیساتمهای

مشوق به خوبی میتوانند شرایط سیستم ترکیبی فتوولتاییک و

تجدیدپذیر زماا بازگشت سرمایه کاهد مییاباد .نتاایج نشااا

باتری را از نظار اقتصاادی بهباود بخشاند ( .)24سالیمی فار و

میدهد با افزاید  25دالری اعتبار کااهد گازهاای گلخاناهای

همکاراا ( )1392تحقیقی با عنواا امکااا سانجی اساتفاده از

میزاا درآمد ده ساله حاصل از عملکرد سیستمهای خورشایدی

یک سیستم فتوولتاییک به منظور تأمین بار الکتریکی مورد نیاز

سه برابر میشود .البته توجه به مسایل فنی در خصوص باتری و

یک واحد مسکونی در شهر مشهد به عنواا ماوردی از مصاارف

شار کنترلر و توجه به میزاا تلفات انر ی در شبکه توزیع بارق
1- Maximum power point tracking

پایداری ،توسعه و محيط زیست ،شماره  ،3زمستان 33

15

خانگی را انجام دادند .برای این منظور آناالیز فنای -اقتصاادی
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