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No. F-16-AAA-0000 

   
واحد بخش گاز در نيروگاه بندر عباس (دولتي) به روش بيع متقابل در راستاي بازتواني  2احداث ارزيابي اقتصادي 

  نيروگاههاي بخار
    1مجتبي بهنام پور
  نيروي برق ايران (توانير)شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع 

  ايران
 
 
 

به منظور اجراي طرح هاي افزايش بازدهي نيروگاههاي : چكيده
بخار، گازي و سيكل تركيبي و كاهش تلفات، صرفه جويي در مصرف 
سوخت و افزايش سهم صادرات سوخت، وزارت نيرو در راستاي اجراي 

) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به 12ماده (
نيروگاههاي بخار دولتي و خصوصي با اولويت روش بيع متقابل بخش گاز 

استفاده از تجهيزات داخل اجرا مي نمايد. نتايج حاكي از آن است كه با 
بهسازي، نوسازي و تعمير ماشين آالت و تجهيزات توليدي نيروگاه، 
تجهيزات اصلي، تجهيزات فرعي، تجهيزات جانبي و ساختمان هاي توليدي 

واحد  بخش گاز در راستاي بازتواني  2 نيروگاه بخاري موجود و احداث
درصد به  35نيروگاه، باعث افزايش راندمان نيروگاه بخاري بندرعباس از 

بشكه نفت خام صرفه جويي  966483,9درصد كه ساليانه معادل  54,6
كيلو  695193600بميزان   CO2سوخت نيروگاهي و كاهش آاليندگي گاز 
  14935710بميزان  COگي گاز گرم بر كيلو وات ساعت و كاهش آاليند

بميزان   NOXكيلو گرم بر كيلو وات ساعت  و كاهش آاليندگي گاز 
  SOXكيلو گرم بر كيلو وات ساعت و كاهش آاليندگي گاز    -2092723

كيلو گرم بر كيلو وات ساعت كاهش گازهاي گلخانه اي   7246677بميزان 
  ل افزايش راندمان).مگا وات بدلي 64خواهد داشت.( افزايش توليد به 

  
نيروگاه شاخص هاي اقتصادي، تلفات انرژي،  :هاي كليديهواژ

   قانون رفع موانع توليد رقابت پذير12، ماده گازي و سيكل تركيبي

اولين، اصلي ترين و مهمترين بخش صنعت برق توليد نيرو  مقدمه: -1-1
مي باشد، از سوئي هزينه بر بودن زياد واحد هاي توليدي و از سوئي ديگر 
نقشي كه اين واحد ها در تامين برق به عهده دارند ايجاب مي كند كه 
همواره احداث نيروگاههاي جديد و سرويس و نگهداري از واحد هاي 

سواس كافي و برنامه ريزي هرچه صحيح تر و روزآمد تر قديمي با دقت و و
صورت گيرد. كمبود ظرفيت توليدي نيروگاههاي كشور، اثرات نا مطلوب 

  خاموشي برق را در پي دارد.  
 برق صنعت گذاران،سرمايه تشويق برداري وبهره بازده بردن باال به خاطر

به  است دهگردي مالكيت و مديريت لحاظ از دستخوش تغييرات اساسي
 از جمله آن مختلف مناسب، بخشهاي رقابتي فضاي ايجاد كه براي طوري

با توجه به   گرددمي بينيپيش .اندگرديده مستقل هم از توزيع و انتقال توليد،
رشد صنعت و نياز روزافزون به انرژي  و باال بودن راندمان واحد هاي 

 قابل سهم سيكل تركيبي بجاي واحد هاي سوخت گاز، اين واحد ها 

هاي بگيرد.  استفاده از سيستم عهده بر را ايران   آينده برق توليد از توجهي
جهت افزايش توليد سيكل تركيبي برق از جمله اقداماتي است كه در 

راندمان استفاده از سوخت و به منظور جلوگيري از هدر روي حرارت 
گيرد.  بدين اتالفي مولد هاي نيروگاهي سيكل تركيبي  مورد استفاده قرار مي

  يابد.صورت راندمان نيروگاه تا حد قابل توجهي افزايش مي
  
اده بهبود بازده سيكل س ايده سيكل تركيبي براي  سابقه موضوع: -2-1

برايتون، از طريق استفاده از حرارت گاز هاي خروجي توربين گازي، 
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اين امر به وسيله بازيافت گرما مورد آزمايش قرار گرفت.  پيشنهاد شد.
هدر مي    كه از خروجي توربين گازي يتوانست انرژي بازيافت گرما 

امكان درصد انرژي داده شده، برساند. مبادله كن گرما  60به  70را از  رفت 
راندمان را افزايش مي دهد. از آنجايي   افزايش توان خروجي را ندارد و فقط

مي كند، استفاده از آن  كه مبادله كن گرما افت فشار زيادي را به سيكل وارد
باعث كاهش نسبت فشار توربين و در نتيجه كاهش توان خالص خروجي 

بهره  ها در جاهايي مي شود. با توجه به توان بيشينه چرخه هاي ساده، از آن
مي گيرند كه راندمان خروجي از اهميت كمتري برخوردار است. در حالي 

مي دهند كه راندمان  كه چرخه هاي بازيابي را در مواردي مورد استفاده قرار 
 14تا  11باال نياز است. در نتيجه توان خروجي سيكل بازياب در حدود 

ك ارزيابي كلي به اين نتيجه درصد پايين تر از سيكل ساده است، كه در ي
همراه با بازياب روش پر هزينه اي   مي رسيم كه بازده نيروگاه توربين گازي

است. از اين رو بايد به دنبال روشي بود كه از طريق آن بتوان به هر دو نياز، 
راه حلي كه پيشنهاد شد در واقع بهره . باال دست يافت  يعني راندمان و توان
براي   هاي خروجي توربين گازي گازارتي بسيار باالي گيري از انرژي حر

توليد بخار مورد نياز نيروگاه بخار بود. توربين گازي داراي گازهايي با دماي 
ماشيني با دماي   درجه سانتي گراد، و توربين گازي 1600تا  1200حدود 
درجه سانتي گراد مي باشد، كه با تركيب همزمان توربين  640تا  530حدود 

گازي در طرف گرم و توربين بخار در طرف سرد را نيروگاه سيكل تركيبي 
ساخته شد. از آن به بعد  1950مي گويند. اولين نيروگاه سيكل تركيبي در 

به سرعت  1970يروگاه هاي سيكل تركيبي به خصوص در دهه تعداد ن
  افزايش يافت.

نيروگاههاي سيكل تركيبي عالوه بر داشتن بازده و توان باال، از مزاياي 
  ديگري نيزبرخوردار است:

مناسب بودن براي تأمين بار پايه و  - 3 انداز سريعراه -2 پذيريانعطاف  -1
امكان  -5 اي ازتغييرات باردرمحدود گستردهبازده باال  -4 ايعملكرد دوره

عيب بارز چرخه تركيبي، . استفاده از زغال سنگ وانواع ديگر سوختها
پيچيدگي آن است، زيرا اساساً در چرخه تركيبي از دو نوع تكنولوژي 

 Combined cycleيروگاه هاي سيكل تركيبي (ن شود.متفاوت استفاده مي

power plant( رآمد، انعطاف پذير، قابل اعتماد، مقرون به راه حل بسيار كا
براي مشاركت بخش  .صرفه و سازگار با محيط زيست براي توليد برق است

قانون رفع موانع توليد  12خصوصي در بخش توليد مي توان از پتانسيل ماده 
 استفاده كرد. Botرقابت پذير در قالب قراردادهاي 

) قانون رفع موانع توليد رقابت 12() آيين نامه اجرايي ماده 1موضوع ماده (
) قانون 12پذير و ارتقاي نظام مالي كشور: كليه دستگاههاي موضوع ماده (

فوق الذكر مي توانند بمنظور صرفه جويي در مصرف نهاده ها و كاهش 
هدررفت، تلفات و هزينه ها، افزايش توليد كاالها و خدمات و ساير موارد 

منجر به افزايش درآمد و يا كاهش هزينه ) قانون كه 12مذكور در ماده (
گردد، در زمينه وظايف مصوب خود قراردادهاي الزم را در چارچوب 
قوانين و مقررات با اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي يا خارجي و با 
اولويت بخش خصوصي يا تعاوني منعقد نموده و ترتيبي اتخاذ نمايند كه 

) قانون، صرفا  12) ماده (2بق بند(سرمايه گذاري يا اقدام صورت گرفته مطا
   از محل  درآمد اضافي و يا صرفه جويي ايجاد شده بازپرداخت شود.

  
  تعريف،كاربرد و مزاياي نيروگاه سيكل تركيبي -3-1

نيروگاه بخاري: نيروگاهي است كه در آن از انرژي حرارتي سوخت هاي 
مايع، جامد و گاز جهت توليد بخار و مصرف آن در توربين هاي بخار براي 

  توليد برق استفاده مي شود. 
نيروگاهي است كه شامل تعدادي توربين گاز و نيروگاه سيكل تركيبي: 

با استفاده از بويلر بازياب، از  شود. در اين نوع نيروگاه،توربين بخار مي
هاي گاز، براي توليد بخار آب رت موجود در گازهاي خروجي از توربيناحر

ز به صورت اشود. اگر توربين گهاي بخار استفاده ميمورد نياز در توربين
درجه  600توانند تا سيكل تركيبي نباشد، گازهاي خروجي آن، كه مي

مانده در آن وارد هوا شده و انرژي باقي ًاسانتيگراد دما داشته باشند، مستقيم
نرژي استفاده رود. در حالي كه در نيروگاه سيكل تركيبي، از اين اهدر مي

كند. شده و بويلر توربين بخار بدون نياز به سوخت، بخار آب توليد مي
  .يابدبنابراين، با استفاده از اين روش، راندمان سيكل افزايش مي

الٌ تجهيزات موسادگي زياد و مع ،هزينه سرمايه گذاري كمتر :محاسن –الف 
زمان  ،تلفات كمتر ،ترهزينه تعميرات و بهره برداري كم ، بهره برداري كمتر

 نصب سريعتر 

 
عدم امكان بهره برداري از توربين گاز در صورت وجود عيب : معايب –ب 
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وجود تلفات زياد انرژي در  ) وبر روي تجهيزات بخار (عدم قابليت انعطاف
   .نيم بار

  
  روش جمع آوري اطالعات:   -4-1

متوسط  واحد بخش بخار با 1مشخصات فني نيروگاه بندرعباس شامل 
 35مگا وات)و راندمان  320مگاوات ( ا ظرفيت اسمي 200ظرفيت عملي 

مگا  533واحد بخش گاز( با ظرفيت عملي  2درصد مي باشد. با احداث 
مگا وات) متوسط ظرفيت عملي اين نيروگاه به  614وات و ظرفيت اسمي 

  درصد خواهد رسيد. 54,6مگاوات و راندمان آن به  797
  :1393در استان هرمزگان در سال وضعيت توليد برق 

مگا وات  است كه سهم  3020قدرت نامي برق منطقه اي هرمزگان 
درصد) و سهم نيروگاه  42,3مگا وات ( معادل با  1280نيروگاههاي بخاري 

مگا  52درصد) و سهم نيروگاه ديزلي  55,9مگا وات ( معادل با  1688گازي 
  درصد) است.  1,7وات ( معادل با 

مگا وات  است كه سهم  2769ملي برق منطقه اي هرمزگان قدرت ع
درصد) و سهم نيروگاه  46,2مگا وات ( معادل با  1280نيروگاههاي بخاري 

مگا  35درصد) و سهم نيروگاه ديزلي  52,5مگا وات ( معادل با  1454گازي 
  درصد) است.  1,2وات ( معادل با 

معادل با  1393زگان در سال متوسط راندمان نيروگاههاي برق منطقه اي هرم 
  درصد است.  33,5

مگا وات در سال  2861حداكثر نياز مصرف در روز شركت برق منطقه اي  
  بوده است.  1393

  
  فصل دوم : توجيه اقتصادي 

    اهميت و ضرورت ارزيابي مالي و اقتصادي: - 1-2

نيروگاه پذيري يك گذار در راستاي توجيهاي كه براي سرمايهمهمترين مسئله
كند. لذا مدنظر است پارامترهاي ارزيابي طرحي است كه او دنبال مي

گذار بايستي اطالعات كاملي از طرح خود داشته باشد. نيروگاههاي سرمايه
كننده برق پايه مورد استفاده قرار گيرند. توانند بعنوان تأمينسيكل تركيبي مي

اسبات مبتني بر مدل مالي و تواند با انجام محگذار ميدر اين حالت سرمايه
نوع تكنولوژي انتخابي قيمت تمام شده برق را محاسبه و با نيروگاههاي 

  ديگر مقايسه نمايد.

ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه با محاسبه شاخص هاي مختلفي نظير ارزش 
فعلي خالص، نرخ بازده داخلي، دوره برگشت سرمايه ساده و متحرك، 

... و تحليل اين شاخص ها به بررسي توجيه مالي و  نسبت فايده به هزينه و
  اقتصادي طرح و ميزان سودآوري آن براي سرمايه گذاري مي پردازد. 

مالي  -مفروضات مدل: با فرض تائيد گزارشات فني  بمنظور توجيه اقتصادي
آوري گرديده و بر همين اساس گزارش تكميل شده اطالعات زير جمع

  است
 ز براساس نيروگاههاي سيكل تركيبي و گازي متراژ زمين مورد نيا

موجود در كشور از قبيل نيروگاه شهيد رجايي، نيروگاه صوفيان، نيروگاه 
هكتار  82,8شهيد مفتح و نيروگاه كنگان و تجربيات مطالعات گذشته كال 

متر مربع در نظر گرفته شده است.با اين  800يعني بازاي هر مگاوات 
مگا وات ظرفيت عملي جديد  و يا   533راي مفروضات زمين مورد نياز ب

 متر مربع است.  491200مگا وات ظرفيت نامي در بخش واحد گازي  614

  1394نرخ فروش آمادگي انرژي و انرژي توليدي بر اساس سال پايه 
 ريال بازي هر كيلو وات در نظر گرفته شده است. 481و  213بترتيب 

 1397بهره برداري ( سال  درآمد فروش واحد هاي گازي از سال اول (
 در نظر گرفته شده است. 

  درصد ارزش اوليه در پايان دوره بهره برداري  4ارزش اسقاط بر مبناي
 در نظر گرفته شده است.

  ريال در نظر گرفته شده است. و نرخ 34100نرخ هر يك يورو بميزان
 ريال مد نظر  است 31000هر دالر 

 درصد و براي منابع تامين  8يورويي  نرخ تنزيل براي منابع تامين مالي
درصد و ميانگين وزني دو نرخ  مذكور  18مالي داخلي ( سهامداران) 

 درصد در نظر گرفته شده است. 9,1

  مدت زمان ساخت واحد هاي گازي( با توجه به وجود واحد هاي
سال در نظر گرفته شده  2بخش بخار نيروگاه) نيروگاه سيكل تركيبي 

ين دوسال از واحد هاي نيروگاهي بخاري موجود نيز است كه در طول ا
 بهره برداري مي شود .  

خالصه نتايج مالي و اقتصادي طرح نيروگاه سيكل تركيبي با استفاده از 
  گردد: افزار كامفار به شرح ذيل ارائه مينرم

درصدي  71هزينه احداث هر كيلو وات نيروگاه گازي با توجه به بازتواني 
دالر با توجه به ظرفيت اسمي آن است و  464بخش نيروگاهي واحد بخار  
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هزينه هاي بهره برداري و تعمير و نگهداري( كل هزينه هاي جاري) در 
) درصد  دالر بازاي هر كيلو وات مي باشد 1,5كشور بازاي هر كيلو وات 

تعرفه فروش گاز طبيعي به نيروگاههاي خصوصي و دولتي بازاي هر متر 
     .ريال مي باشد 800مكعب 

  
  شاخص هاي مالي: -2-2

با لحاظ نمودن فروضي از قبيل نرخ (IRR): نرخ بازگشت سرمايه طرح 
درصدي و با  18درصدي، ارزش آورده سهامداران با نرخ  8بهره بانكي 

ريال نرخ آمادگي  712توجه به قيمت فروش محصول(تبديل انرژي) معادل 
مگا وات  533ساعت و با ظرفيت عملي و فروش  بازاي هر كيلووات

ر در سال اول بهره مگا وات ساعت بخش بخا 264ساعت واحد گازي و 
برداري در شرايط سايت  و(اگر فروش داخلي مد نظر باشد كه در اين 

ريال ) با  481ريال و  نرخ فروش انرژي  231سناريو نيست  نرخ آمادگي 
مگا وات ساعت انرژي خالص قابل توليد نيروگاه درسال نرخ  797ظرفيت 

لي خالص طرح درصد و ارزش فع 23,45برابر با  (IRR)بازگشت سرمايه 
(NPV)  ميليون ريال خواهد بود. در  18180751,7برابر با  %9,1با نرخ

گذاري شده با در نظر گرفتن دوره دو سال نتيجه دوره برگشت مبالغ سرمايه
سال). اين در  25سال خواهد بود( عمر مفيد طرح  7,10ساخت معادل 

قوق گذارروي آورده (ححالي است كه چنانچه نرخ بازده سرمايه
گذاران) را مبناي محاسبات قرار دهيم نرخ بازگشت سرمايه سرمايه
ميليون   6097012,4درصد و ارزش فعلي خالص طرح معادل  47,01معادل

  شود.ريال خواهد بود. خالصه نتايج بررسي در جداول زير مالحظه مي
ميليارد ريال و رقم 13463,6هزينه كل سرمايه گذاري ثابت طرح به ميزان  

ميليارد  504,48مايه در گردش براي يك دوره مالي طرح براي فاز توليد سر
  ريال  است.

كه  A=P(i(1+i)^n/(1+i)^n-1)نحوه محاسبه بهره وام بانكي به صورت 
بار و  4سال دوره بازپرداخت وام بانكي و بازپرداخت ساالنه  2با توجه به 

بانك از تامين مالي پروژه كل بهره  %90و سهم  %20نرخ كارمزد وام معادل 
هاي آيد. از كل مبالغ هزينهبدست مي P - (A×n)سال بميزان  2در طول 
هم آورده شركاء س11درصد سهم آورده بانكي و 89گذاري ثابت طرح سرمايه

 (بخش خصوصي) تامين مالي خواهد شد

براي محاسبه تئوري هزينه هاي تعمير و نگهداري و هزينه سوخت در بخش 
  نيروگاهي بصورت زير عملياتي  مي شود.

Zom=(q-1)*Zc($/kwh)     هزينه تعمير و نگهداري  
ZC=TCI*CRF/W*H($/kwh)  هزينه سرمايه گذاري  

(1+i)^n-1 CRF=i*(1+i)^n/  فاكتور برگشت سرمايه 

ZF=(860*PF)/(HR*EF)      هزينه سوخت نيروگاهي  
ZF+ZOM+ZC=ZE  زينه هر كيلووات ساعت توليد برق  

i)سهم آورده سرمايه   %9.1) كه از ميانگين وزني( %18= نرخ تنزيل
سهم آورده بانكي بميزان  %89ميليون ريال و  1709773گذاربميزان 
  ) بدست آمده است. ميليون ريال 13280580

q 1,06= فاكتور تعمير و نگهداري با توجه به نوع نيروگاه كه درحالت كلي 
  .است

 TCI،هزينه ثابت كل سرمايه گذاري =H تعداد ساعات كاركرد نيروگاه در =
  .سال
Wكل توان توليد نيروگاه در سال =.  
n سال 25= طول عمر طرح در اين طرح.   

CRF=(( 0.1053)*(1+0.1053)^(25))/((1+0.1053)^(25))-1   
  CRF=0.1053نتيجه  

TCI= 13463610900000  وH= 7440  كيلو وات ساعت در سال  
كيلو     W= 533000+264000=797000روز كاري)310ساعت* 24(

  وات ساعت در سال بعنوان توان توليدي نيروگاه
  هزينه ي سرمايه گذاري:  

ZC=(1346361900000*0.1053)/(797000 
*7440*8160)=0.0.029  

ZC=0.0.029  دالر بر كيلو وات ساعت (هزينه سرمايه گذاري) و برحسب
  ريال) 899=31000*0,029ريال بر كيلو وات ساعت(

  هزينه ي تعمير و نگهداري:
  ريال بر كيلو وات ساعت 31000*0,029=899

ZOM=(1.06-1)*ZC   
  ZOM=(1.06-1)*0.029=0.00174كه برابراست با  

53,94=0,00174*31000  
Zom=54  (هزينه تعمير و نگهداري ) ريال بر كيلو وات ساعت  
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اگر كل توان توليدي نيروگاه مد نظر باشد هزينه تعميرات و نگهداري ساليانه 
درصد از كل هزينه هاي سرمايه گذاري عبارتست از   1,5بميزان 

  يد. آ بدست مي  ريال 201954150000
  :1هزينه سوخت نيروگاهي

ZF  :هزينه سوخت نيروگاهي از فرمول زير بدست مي ايد
ZF=(860*PF)/(HR*EF)    

  در حالت حداكثر راندمان 349,5)= 1887,66*860/(0,54%*8600
HR ارزش حرارتي سوخت كه گاز طبيعي ايران داراي ارزش حرارتي :

  كيلو كالري بر متر مكعب است. 8600
EF  راندمان واحد نيروگاهي كه در اين نيروگاه  را در حداقل در بخش گاز :
  است. % 54,6درصد و در بخش بخار ( سيكل تركيبي حداكثر 34
PF قيمت سوخت نيروگاهي با توجه به تبديالت و شاخص هاي زير :

  يد.آبدست مي 
كيلو  8905متر مكعب گاز و معادل 1كيلو وات ساعت برق معادل با  3

بشكه نفت خام است.  0,0000006838كيلو كالري معادل 1ي است و كالر
كيلو وات ساعت انرژي) معادل مي شود با  3كيلو كالري(يا  8905در نتيجه 

كيلو وات ساعت انرژي معادل  1بشكه نفت خام. در نتيجه  0,006089239
بشكه نفت خام . اگر متوسط قيمت هر بشكه  0,002029746مي شود با 

دالر  0,06كيلو وات ساعت انرژي  1دالر در نظر بگيريم هر  30نفت خام 
ريال قيمت سوخت واقعي  31000خواهد شد و با فرض هر دالر معادل با 

  ريال.     349,5هر كيلو وات انرژي برابر خواهد شد با 
در حالت حداكثر راندمان هزينه  349,5)= 1887,66*860/(0,54%*8600

  سوخت نيروگاهي
  نه توليد برق:هزينه ساليا

    ZF+ZOM+ZC=ZEهزينه هر كيلو وات ساعت برابراست با :
   1302,44= 899+53,94+349,5كه برابراست با 

ميانگين قيمت فروش براي اين محصول(تبديل انرژي) و آمادگي فروش 
انرژي  با توجه به دستورالعمل وزارت نيرو، خريد انرژي كه با توجه به نرخ 

رز صورت گرفته است بازاي هر كيلووات ساعت تورم و تعديالت نرخ ا
ريال بازاي هر كيلووات ساعت  و با ظرفيت  213ريال و نرخ آمادگي 481

مگا وات در ساعت در سال در نظر گرفته شده است. ظرفيت  934اسمي 
برداري معادل مگا وات) طرح در طول دوره بهره 797توليد( ظرفيت عملي 

  ظر گرفته  شده است.درصد  از ظرفيت اسمي در ن 85

  
  شاخص هاي اقتصادي: -3-2

  قيمت اقتصادي برق: -الف
از آنجائيكه هر محصول داراي دو  Shadow priceقيمت سايه اي 

قيمت مي تواند باشد يكي قيمت برحسب هزينه تمام شده ( با اين فرض 
كه قيمت  نهاده هاي محصول مورد نظر مشمول يارانه نباشند)كه براي 
محاسبه قيمت سايه اي بايستي خود را از قيد و بندهاي قيمت برحسب 

 هزينه هاي تمام شده رها كرد. 

ازاري (اگر براي محصول مورد نظر بازاري وجود داشته دوم قيمت ب 
باشد) در صورتيكه براي محصول بازاري وجود نداشته باشد مي توان از 
قيمت بازار هاي مشابه بعنوان قيمت سايه اي استفاده كرد. در خصوص 
محصول برق در كشور( انرژي) مي توان از باالترين قيمت هر كيلو وات 

كشورهاي مختلف بعنوان قيمت سايه اي استفاده ساعت صادرات شده به 
كرد.  ولي با توجه به اينكه حتي در قيمت صادراتي مالحظات سياسي و 
اقتصادي( يارانه اي بودن قيمت نهاده هااز جمله سوخت ) وجود دارد لذا 
ممكن است قيمت غير واقعي لحاظ گردد. براي رفع اين مشكل از محاسبه 

جهاني نفت خام در محاسبه توليد انرژي  هزينه سوخت براساس قيمت
  استفاده شده است. 

بازاي هر كيلو وات ساعت (قيمت نفت خام 1302,44قيمت اقتصادي برق 
) بدست آمده %54و  %34دالر بازاي هر بشكه و راندمان نيروگاهي  30

  است.
با توجه به اينكه  قيمت هر كيلو وات برق صادراتي به كشور عراق در 

سنت است  لذا از متوسط  11,5سنت و در ماههاي گرم  9 ماههاي سرد
سنت  است مي توان بعنوان قيمت  10قيمت صادراتي به كشور عراق يعني 

ريال قيمت  31000سايه اي استفاده شده است. ( با توجه به هر دالر 
  ريال بدست مي آيد). 3100اقتصادي 

  آيد بدست مي PI=NPV/Iمحاسبه شاخص سودآوري طرح از فرمول 
I سرمايه گذاري اوليه طرح =  

NPVارزش فعلي خالص طرح =  
ريال  100ريال يعني به ازاي هر   1,35در نتيجه ميزان سودآوري طرح =   

ريال سود اقتصادي در    35پول كه براي طرح سرمايه گذاري  مي شود   
  طول عمر طرح بدست مي آيد.
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رآمدهاي ناشي درصدي در د 20در صورت كاهش  تحليل حساسيت طرح:
 (IRR)گذاري از فروش محصول توليدي در اين صورت نرخ بازده سرمايه

درصدي در  20آيد. در صورت افزايش درصد بدست مي19,03معادل 
گذاري گذاري در اين صورت نرخ بازده سرمايههاي ثابت سرمايههزينه

(IRR)  درصدي  20آيد. در صورت افزايش درصد بدست مي 19,82معادل
گذاري در اين صورت نرخ بازده هاي عملياتي طرح سرمايههزينه در

  آيد. درصد بدست مي 23,26معادل  (IRR)گذاري سرمايه
  
 فصل سوم جمع بندي و نتيجه گيري 

مگا وات ساعت انرژي خالص قابل توليد نيروگاه درسال  797با ظرفيت 
ي خالص درصد و ارزش فعل 23,45برابر با  (IRR)نرخ بازگشت سرمايه 

ميليون ريال خواهد بود.  18180751,7برابر با  %9,1با نرخ  (NPV)طرح 
گذاري شده با در نظر گرفتن دوره دو در نتيجه دوره برگشت مبالغ سرمايه

  سال).  25سال خواهد بود( عمر مفيد طرح  7,10سال ساخت معادل 
قوق گذارروي آورده (حاين در حالي است كه چنانچه نرخ بازده سرمايه

گذاران) را مبناي محاسبات قرار دهيم نرخ بازگشت سرمايه سرمايه
ميليون   6097012,4درصد و ارزش فعلي خالص طرح معادل  47,01معادل

  ريال خواهد بود.   
  

  چكيده انگليسي

In order to implement schemes to increase the efficiency of 
steam, gas and combined cycle and reduce losses, saving fuel 
and increasing the share of fuel exports, the Ministry of 
Energy in order to implement article 12 of the Law of 
competitiveness and remove barriers to improving the 
country's financial system. buyback of governmental and 
private gas steam power plants using this internal executes  
The results show that with the improvement, modernization 
and repair of equipment of power plants, major equipment, 
auxiliary equipment, ancillary equipment and buildings 
existing steam power plant and the construction of 2 units of 
the gas sector in line with the rehabilitation of power plants, 
the efficiency of the steam power plant Bandar from 35 
percent to 54.6 percent annually 966,483.9 barrels of crude oil 
equivalent fuel economy and lower emissions gas power plant 
Amount of 695,193,600 kilograms per kWh and CO2 
emission reduction amount of 14,935,710 kilograms per kWh 
gas CO and NOX gas emission reduction amount 2092723- 
kilograms per kWh and reduce gas emissions SOX amount of 

7,246,677 kilograms per kilowatt hour greenhouse gases will 
be. (increase of up to 64 MW due to increased efficiency). 
 

  
  فهرست منابع: 

  
 شركت توانير - 1385تراز نامه انرژي سال  -1

) و طرح هاي كسب و FSخطوط راهنماي تهيه گزارش فني اقتصادي( -2
 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران–) BPكار(

اقتصادي بار بررسي "سيد مصطفي حسنعلي پور و عبداهللا مهر پناهي  -3
 هفتمين همايش ملي انرژي "تواني نيروگاههاي بخار
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