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 مقدمه-1

 افزايش مستلزم اقتصادي رشد .دارد اقتصاد آن کشور شکوفائی و رشد در ايکننده تعیین کشوري، نقش هر در برق صنعت

 سیرم در کشورها اغلب. ساخت فراهم را الزم هاي ظرفیت بايست می نیز تولید افزايش براي و بوده ملی ناخالص تولید

 یونديپ نیز صنعت بطوريکه رشد اندداده قرار توجه مورد اصلی محور يک عنوان به را صنعت بخش توسعه اقتصادي، رشد

 داده گسترش را الکتريکی انرژي بر مبتنی هايتکنولوژي سمت به حرکت آوري،فن بهبود. دارد انرژي تأمین با ناگسستنی

 مترک مراتب به( خاموشی) برق انرژي جريان قطع از ناشی خسارت مقابل در برق انرژي تامین هزينه ديگر سوئی از.  است

 نههزي که است حالی در اين. اند زده تخمین دالر يک از بیش را خاموشی ساعت کیلووات هر هزينه مطالعات برخی.  است

 بنابراين. است ساعت کیلووات هر براي دالر 1.0 از کمتر معموالً سوخت، اي منطقه هاي قیمت با حتی برق، انرژي نتامی

 وسعهت و رشد براي مناسبی و محکم زيربناي تواند می برق )احداث نیروگاه هاي جديد(، صنعت مناسب توسعه از اطمینان

مین کاال و خدمات نسبت به بخش دولتی، کارائی باالتري در باشد. بخش خصوصی به لحاظ عملکرد بهتر در تا کشور

 راهکار ديگر سوي از.  ندارد فعلی رويه بی هاي يارانه با تناسبی هیچ ناکارائی دولت اين میزان تامین انرژي برق دارد. اما

 ساختار با افتهي ايشافز تقاضاي براي ظرفیت توسعه سپس و مصرف به تشويق و قیمت کاهش ،برق شرکتهاي کارائی ارتقاء

 ،دولتی به بخش خصوصی هايبنگاه واگذاري ضمن بايست می کارائی ارتقاء براي .بود نخواهد عملی موجود شرکتهاي

 از کي فعلی تکلیفی هاي قیمت که است حالی در اين. کرد دنبال اصل يک صورت به را رقابت در اين عرصه گسترش

 .است برق صنعت در گذاري سرمايه براي وصیخص بخش تشويق جهت در موانع ترين بزرگ

 

 هدف از اجرای طرح

نیاز به انرژي الکتريکی در جامعه کنونی با توجه به انواع مصارف )خانگی، تجاري، صنعتی و کشاورزي( نیازي روزافزون 

بطور متوسط در کشور می باشد. در چرخه انرژي الکتريکی سه بخش  %7داراي رشدي سالیانه حدود  باشد که اين نیازمی

 نمايند که عبارتند از:اساسی فعالیت می
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 گردد.هاي برق را شامل میبخش تولید که وظیفه تولید انرژي را بر عهده دارد که نیروگاه

راکز تولید )نیروگاهها( به مراکز مصرف ) شبکه توزيع( را بر عهده بخش انتقال و فوق توزيع که وظیفه انتقال انرژي از م

 دارد.

 بخش توزيع که وظیفه پخش انرژي به انواع مصارف بخصوص خانگی، تجاري و کشاورزي را بر عهده دارد.

و در  عجهت تامین انرژي نقاط مصرف می بايست انرژي الکتريکی در نیروگاهها تولید و توسط خطوط انتقال و فوق توزي

نهايت توزيع به نقاط مصرف رسانده شود. اما اگر جهت تامین بخشی از بار شبکه بتوانیم انرژي الکتريکی را در محل مصرف 

 تولید کنیم، می توانیم صرفه جويی قابل توجهی را در بخش تولید، انتقال و فوق توزيع شاهد باشیم.

ر محل مصرف يا در نزديکی آن با استفاده از سیستمهاي تولید برق ست از تولید برق دا عبارت طبق تعريفتولید پراکنده 

. سابقه استفاده از تولید و به شبکه توزيع متصل میشوند باشدمی مگاوات 52نسبتاً کوچک که ظرفیت آنها معموالً کمتر از 

تولید »بحثی بنام ممدن عوامل مختلفی دست به دست هم دادند و باعث بوجود آ. برمیگردد 71بعد از دهه به پراکنده 

ت توان به صوراي به تولید پراکنده شود را میمهمترين عواملی که سبب شد در اين چند دهه توجه ويژه شدند.« پراکنده

 زير خالصه نمود.

 نیاز به تجديد ساختار در صنعت برق

 کیفیت برق و مسائل قابلیت اطمینان 

 رشد اقتصاد جهانی وجمعیت

 ظهور فناوريهاي با راندمان باال رشد سريع تکنولوژي و

      داشتند و هم  آلودگی هوا و محیط زيست ناشی از سوزاندن سوختهاي فسیلی در تکنولوژيهايی که هم راندمان پايین

 کردند. آلودگی زيادي تولید می

 جويی در مصرف انرژي با توجه به رو به زوال بودن منابع سوخت فسیلیلزوم صرفه

 اجراي طرح که مويد موارد فوق نیز میباشد عبارتند از: برخی از اهداف
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 .(CHPتولید برق با کیفیت باال و امکان استفاده از گرماي حاصله به صورت همزمان )

 .کاهش تلفات و آزادسازي ظرفیت خطوط انتقال انرژي

 .بهبود پروفیل ولتاژ

 .پیک سايی

  .گاز، گاز طبیعی و ...امکان استفاده از منابع انرژي اولیه متنوع مانند بیو

 .جويی اقتصادي براي مصرف کننده نهايیصرفه

 .افزايش امنیت تأمین انرژي براي مصرف کننده نهايی خصوصا درصنايع

 .محیطی پايین زيستهاي انتشار آالينده

 

 مطالعات فنی -2

 ظرفیت -2-1

 ظرفیت اسمی

ده است آالت ثبت شآل اين ظرفیت اغلب توسط سازندگان ماشینرفیت اسمی عبارتست از قابلیت تولید در شرايط ايدهظ

 .باشدمیساعت کیلووات  50111توجه به ظرفیت اسمی مولدها  از اين رو با باشدو بر اصول طراحی و مهندسی استوار می

 ظرفیت واحد نام محصول ردیف

واتکیلو تولید همزمان برق و حرارت 0  50111 ساعت 
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 عملی ظرفیت

معمول ظرفیت عملی به صورت  رفیت عملی عبارت است از حداکثر ظرفیت قابل دسترسی در شرايط عادي کار. به طور ظ

 شود.اي( از ظرفیت اسمی در نظر گرفته میدرصدي )راندمان يا بازده

 ظرفیت عملی درصد استفاد از ظرفیت اسمی واحد نام محصول ردیف

وات ساعتکیلو تولید همزمان برق و حرارت 1  89% 52491 

 

 محصول-2-2

  CHP کوچک مقیاس نیروگاه

 توسعه پنجم برنامه پايان تا که است ساعت مگاوات هزار 25 حدود در کشور هاينیروگاه تولیدي برق میزان حاضر حال در

 51 تنها پنجم برنامه پايان تا يعنی برنامه همین براساس اما شود اضافه رقم اين به ساعت مگاوات 211 و هزار 58 بايد

 برق درصد 91 ساله پنج مهلت يک در که معناست بدان اين. شد دخواه تولید دولت توسط کشور نیروگاهی ظرفیت درصد

 سوخت رفمص میزان کشور، متمرکز هاينیروگاه پائین راندمان ولی شود تولید خصوصی بخش توسط بايد کشور نیاز مورد

 رحضو تا است دهش باعث نیروگاهی بخش در باال گذاريسرمايه به نیاز ترمهم همه از و برق توزيع درصدي 09 تلفات باال،

 .باشد نداشته بااليی سرعت برق تولید فرآيند در خصوصی بخش

 مولدهاي توسعه طرح عنوان با را آن اکنونهم که شد ارائه طرحی نیرو وزارت انرژي و برق معاونت سوي از اساس همین بر

 52 ات يک بین که شودمی طالقا هايینیروگاه به کوچک مقیاس هاينیروگاه. شناسیممی( DG) پراکنده و کوچک مقیاس

 و لانتقا هايهزينه کاهش و مصرف محل در برق تأمین براي کوچک مقیاس هاينیروگاه. دارند برق تولید ظرفیت مگاوات

 . است گرفته قرار کار دستور در تلفات

 حرارت از بتوان اگر هک شودمی تبديل حرارت به انرژي از درصد 01 يعنی است درصد 41 نیروگاه يک راندمان که هنگامی

 که تاس مواردي ديگر از خصوصی بخش گذاريسرمايه رونق. يابدمی افزايش وريبهره میزان کرد استفاده نیز شده تولید
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 در طلبندمی هنگفتی گذاريسرمايه که نیروگاهی بزرگ واحدهاي رغمبه. باشدمی مطرح کوچک هاينیروگاه احداث در

 دهاواح اين ايجاد به نسبت اندکی گذاريسرمايه با توانندمی راحتیبه مردم و خصوصی شبخ نیروگاهی کوچک واحدهاي

 . کنند اقدام

 :از عبارتند دارند اشتغال برق تولید امر به جهان سطح در که هايینیروگاه انواع

 بخاري هاينیروگاه( 0

 آبی هاينیروگاه( 5

 گازي هاينیروگاه( 5

 ترکیبی سیکل هاينیروگاه( 4

 اتمی هاينیروگاه( 2

 خورشیدي هاينیروگاه( 0

 بادي هاينیروگاه( 7

 اي ذخیره پمپ هاينیروگاه( 9

 دريا مدي و جذر هاينیروگاه( 8

 (ژئوترمال) گرمايی زمین هاينیروگاه( 01

 (  دريا موج) موجی هاينیروگاه( 00

 ديزلی هاينیروگاه( 05

  MHDمگینتوهیدرودينامیک هاينیروگاه( 05
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 بیوماس هاينیروگاه( 04

 … و( 02

 انواع حاضر حال در. دارند ايويژه آوريفن برق، تولید براي از آنها هريک آيدمی بر هانیروگاه اين نام از که طوري به

 بادي، ديزلی، گازي، آبی، هاينیروگاه: از عبارتند قراردارند برداريبهره در دست ايران ما کشور در که هايیهنیروگا

 .کرد کارخواهد به شروع نیز آن اتمی نوع زودي به و ترکیبی سیکل رشیدي،خو

 

 فرآیند -2-3

، از نیروگاه هاي کوچک که در نزديکی و يا در مجاورت محل مصرف تولید متمرکز و توزيعدر روش تولید پراکنده ، بجاي 

مصرف داخلی نیروگاه % 4از میزان تلفات انرژي برق در نیروگاه هاي بزرگ شامل   تاسیس می شوند استفاده می شود لذا

ی هدر می رفت لید و انتقال و توزيع سنتتلفات شبکه توزيع که در روش تو % 07.2تلفات شبکه هاي انتقال و  4.2%ها ، 

، امکان تولید حرارت همزمان با برق فراهم به علت نزديکی به محل مصرف ،ندهروش تولید پراک در. جلوگیري می نمايد

تولید همزمان برق و حرارت  ( تبديل می شود.CHP( به تولید همزمان برق و حرارت )DG است. معموالً تولید همزمان )

يی( در يک سیستم واحد و نیز عبارت از تولید همزمان چند نوع انرژي قابل استفاده ) معموالً میکانیکی و گرما CHPيا 

بصورت همزمان حرارت قابل استفاده و انرژي الکتريکی در پروسه اي واحد و با بازدهی باال  CHPدر تکنولوژي  .يکپارچه

فراز برج خنک کننده هدر  صد انرژي تولید شده به شکل بخار بردر 01تولید می شود. در حالی که در روشهاي معمول 

اين حرارت همزمان با پروسه تولید انرژي الکتريکی جذب شده و مورد استفاده قرار می گیرد  CHPدر سیستم  ،می رود

 درصد در محل استفاده می گردد. 91و اين امر باعث افزايش بازدهی سیستم تا 

، مبدلهاي حرارتی بازيافت (Prime mover) : مولد قدرت اولیهشده است مختلفی تشکیلاز اجزاي  CHP يک سیستم

همچنین در سیستم هايی که از  ...بندي ها و  ، لوله ها و اتصاالت و ساير تجهیزات جانبی از قبیل پمپها، عايقژنراتور ،گرما
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شود.  ی نیز در کنار ساير تجهیزات استفاده میسرمايشی، از يک چیلر تراکمی يا جذب گرماي بازيافت شده جهت مصارف

سرمايشی نیز مورد استفاده قرار می گیرد  در شکل زير شماتیک يک سیستم تولید همزمان توربین گاز که براي مصارف

 ، اصطالحاًتولید می شود سرما گرما و سیستم ها که به طور همزمان برق، نشان داده شده است. به اين قبیل

Trigeneration يا CCHP گفته می شود. 

از کمتر از  افزايش بازده سوخت دريافتی به برق تحويلی :حرارت در محل مصرف عبارتند از مزاياي تولید همزمان برق و

بدلیل سهولت تامین مالی حذف تلفات توان  درصد امکان حضور طیف گسترده بخش خصوصی 82تا  91درصد به  51

  (congestion) به احداث ظرفیت هاي جديد انتقال و توزيع کاهش پرباري شبکه ش نیازپیک توسعه پدافند غیرعامل کاه

افزايش پايداري و امنیت فنی  تملک کمتر زمین براي توسعه شبکه و کاهش تبعات مالی، اجتماعی و زيست محیطی

تقال و توزيع را جبران پیک نسبت به متوسط بار شبکه، تلفات ان درصدي بار 51سیستم قدرت در روش متمرکز، افزايش 

 .حالی که در روش تولید همزمان در محل مصرف اين تلفات نزديک به صفر است سازد درمی

 گیرند، عبارتند از:مورد استفاده قرار می CHPمولدهاي گاز سوزي که در سیستمهاي تولید پراکنده و 

 Micro Turbine توربین  میکرو

 Mini Steam/Gas Turbine  کوچک بخاري /گازي هاي توربین

 Gas Reciprocating Engines  برگشتی و رفت گازسوز موتورهاي

 توربین هاي بخار

 :موتورهاي رفت و برگشتی گاز سوز-0



 

 
 
 
 
 
 

  

  :ماکو آزاد منطقه  آسا جالل شرکتمجری طرح   

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :کوچک مقیاس نیروگاه احداث امکانسنجی طرح خالصه عنوان طرح CHP 
 

ه | 11 ح ف  ص

شوند که در تمامی بخشهاي صنعتی کاربرد وسیعی يافته اند. از جمله قديمی ترين سیستمهاي تولید قدرت محسوب می 

باشند که در ظرفیتهاي مختلف از چند کیلووات تا چند تمهاي تولید برق میترين سیساين سیستمها مقرون به صرفه

 .شوندمگاوات ساخته می

 توربینهاي گازي -5

شوند و تکنولوژي آن در اختیار چند شرکت معروف از جمله توربینهاي گازي نیز معموالً در ظرفیتهاي باال تولید می

 یقاً مشابه سیستمهاي توربین گازي نیروگاهی است. اين سیستمها نیز هزينهزيمنس، آلستوم، رولزرويز و ... است و دق

 .گذاري اولیه بااليی دارند ولی نسبت به موتورهاي رفت و برگشتی راندمان باالتري دارندسرمايه

 توربینهاي بخار -5

 روتوربینهامیک-4

 Elliotامريکا و  Capstonشرکتهاي معدودي از جمله  شوند و به تازگیمیکروتوربینها در ظرفیتهاي پايین تولید می

اند. اين سیستمها اگرچه راندمان باالتري دارند اما نسبت به موتورهاي رفت و برگشتی هزينه اقدام به تولید آن نموده

 بیشتري دارند. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :ماکو آزاد منطقه  آسا جالل شرکتمجری طرح   

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :کوچک مقیاس نیروگاه احداث امکانسنجی طرح خالصه عنوان طرح CHP 
 

ه | 11 ح ف  ص

 مطالعات مالی -3

 جمع کل سرمایه گذاری -3-1

به میلیون ريالرقام ا  

 شرح

 مورد نیاز انجام شده 

 جمع کل
 ريالی

 ارزي
 ريالی

 )يورو(

زمین-0  0،521  1  1  0،521  

محوطه سازي -5  1  1  0،272  0،272  

ساختمان -5  1  1  07،711  07،711  

آالت و تجهیزاتماشین -4  1  04،911،111  089،201  089،201  

تأسیسات -2  1  1  00،911  00،911  

لوازم و تجهیزات کارگاهی -0  1  1  711  711  

تجهیزات و وسايل اداري و خدماتی -7  1  1  471  471  

بینی نشدهمتقرقه و پیش -9  1  1  50،781  50،781  

هاي ثابتجمع دارايی  0،521  04،911،111  775،282  779،942  

برداريهاي قبل از بهرههزينه-8  0،111  1  4،580  2،580  

گذاري ثابتهاي سرمايهجمع هزينه  7،521  ،11104،911  770،880  794،540  

سرمايه در گردش-01  1  1  7،488  7،488  

گذاري طرحهاي سرمايهجمع کل هزينه  7،521  04،911،111  794،481  780،741  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :ماکو آزاد منطقه  آسا جالل شرکتمجری طرح   

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :کوچک مقیاس نیروگاه احداث امکانسنجی طرح خالصه عنوان طرح CHP 
 

ه | 12 ح ف  ص

 جدول هزینه های تولید -3-2

به میلیون ريالرقام ا  

ف
دي

 ر

 شرح
 هزينه کل در سال مبنا

 درصد
 )با احتساب ظرفیت عملی(

 %5.00 4،945 مواد اولیه 0

و دستمزد پرسنلحقوق  5  5،007 5.11% 

 %1.55 207 هزينه انرژي سالیانه 5

 %00.11 07،024 نگهداري و تعمیرات 4

 %50.71 55،944 استهالك 2

هزينه هاي سرمايه گذاري بدون زمین( %0.2قطعات يدکی ) 0  00،071 7.49% 

%2 پیش بینی نشده بدون احتساب استهالك 7  0،595 1.95% 

ملیاتیجمع هزینه های  ع  75،450 40.42% 

 %1.08 0،178 هزينه استهالك هزينه هاي قبل از بهره برداري 9

 %20.90 91،905 هزينه هاي مالی 8

 %0.10 0،209 هزينه هاي بیمه 01

 %25.22 95،200 جمع هزینه های غیر عملیاتی

 %011.11 022،857 جمع هزینه های بهره برداری سالیانه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :ماکو آزاد منطقه  آسا جالل شرکتمجری طرح   

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :کوچک مقیاس نیروگاه احداث امکانسنجی طرح خالصه عنوان طرح CHP 
 

ه | 13 ح ف  ص

 درآمد حاصل از فروش محصوالت-5-5

 ارقام به هزار ريال

1141 1411 1399 شرح /  سال  1412 1413 

 12 12 12 12 6 تعداد ماههای قابل بهره برداری

 510،910،011 510،910،011 510،910،011 510،910،011 011،811،911 انرژي برق  )کیلووات ساعت (

 0،580 0،580 0،580 0،580 0580 انرژي برق )کیلووات ساعت/ ريال(

 261,535 261,535 261,535 261,535 131,767 فروش کل

 

 ول شاخص های اقتصادیجد -3-4
 

 ارزش شرح شاخص

0.255% (IRR) يگذار سرمايه کل داخلی بازگشت نرخ  

57.25% (IRRE) ينقد آورده داخلی بازگشت نرخ  

سال 47.2 يعاد سرمايهدوره بازگشت   

سال 00.79 متحرك سرمايهدوره بازگشت   

 00،554 %50 يلتنز با (NPV) يگذارسرمايه کل خالص ارزش

%05.50 مالی تامین يهاهزينه شامل -(Break even point) اول سال در سربسر طهنق  

%24.97 مالی تامین يهاهزينه شامل -(Break even point) مبنا سال در سربسر نقطه  

 45،545 (ريال میلیون) اول سال در( زيان)سود میزان

 012،287 (ريال میلیون) مبنا سال در( زيان)سود میزان

%41.59 مبنا سال در درآمد به ويژه سود نسبت  

%57.20 مبنا سال – سهام صاحبان حقوق به خالص سود نسبت  

 


