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  چكيده 
 ي كره شدن گرم و اي گلخانه توليدگازهاي جهت به(فسيلي هاي سوخت جاي به تجديدپذير هاي انرژي جايگزيني لزوم
 پايان در مسئله اين ضرورت. كند مي پيدا اهميت روز به روز برق توليد براي) زيست محيط آلودگي همچنين و زمين
 در.شود مي نمايان فسيلي هاي سوخت از استفاده از ناشي محيطي زيست آلودگي طور همين فسيلي، منابع بودن پذير
 تكنولوژي با تجهيزات از استفاده جهت به تجديدپذير هاي انرژي بخش در گذاري يهسرما هزينه جهان در حاضر حال
 رابطه در گرفته صورت هاي بررسي و مطالعات. است كاهش به رو توليدي، برق نيروي انتقال هاي هزينه حذف نيز و باال
 اقتصادي صرفه از باد انرژي از اريبرد بهره كه است آن بيانگر انرژي مختلف منابع از الكتريكي انرژي توليد هزينه با

 بادي برق هاي نيروگاه گردد، واقعي كشور در فسيلي هاي سوخت قيمت اگر نيز ايران كشور در و. است برخوردار مطلوبي
 خواهند پيدا فسيلي سوخت با) بخاري( حرارتي و گازي هاي نيروگاه با مقايسه در بيشتري بسيار اقتصادي پذيري توجيه
 اقتصادي و مالي ارزيابي به تجديدپذير، انرژي عنوان به بادي هاي نيروگاه بيشتر شناخت و معرفي با مقاله ناي در. نمود
 نرخ به برق فروش و فسيلي هاي سوخت قيمت احتساب با دهد، مي نشان نتايج پردازيم مي منبع اين توسط برق توليد

 پايين استقراض نرخ با تجاري شركاي و سهامداران دگاهدي از طرح ،CER اوراق فروش فرض با و انرژي بورس در جهاني
  .باشد مي اقتصادي توجيه داراي باال مجدد گذاري سرمايه نرخ و

 گذاري سرمايه نرخ استقراض، نرخ يافته، تعديل داخلي بازگشت نرخ اقتصادي، ارزيابي بادي، انرژيهاي كليدي:  واژه
  .مجدد

                                                            
  اردبيلي مقدس دانشگاه - صنايع مهندسي دانشجوي -1
  مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتراي دانشجوي -2

  اردبيل استان برق نيروي توزيع شركت - اقتصادي ريزي برنامه و توسعه ارشد كارشناس -  3
  ايران برق توسعه سازمان گاز، و نفت قراردادهاي مديريت و حقوق دكتراي دانشجوي -  4
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   مقدمه - 1
 نيروگاههاي ارزيابي در. باشد مي برجسته و گير چشم بسيار  اي گلخانه گازهاي كاهش در يباد انرژي از استفاده نقش

 سرمايه، داخلي بازده نرخ و توليدي الكتريكي انرژي قيمت سرمايه، برگشت زمان مدت طرح، درآمدهاي و ها هزينه بادي،
 الكتريكي انرژي عرضه سيتسم گسترش براي هك آنجا از. باشند مي مختلف هاي مؤلفه كامل مقايسه براي نهايي هاي شاخص
 بين از داشت نظر در بايد. دهيم قرار مدنظر را مولد هر اجتماعي منافع و ها هزينه تمام بايد كنيم مي تعقيب را پايدار توسعه
 روگاههايني از متصاعد مضر گازهاي تصفيه و محيطي زيست هاي آالينده دفع هزينه تنها اقتصادي غير و اقتصادي هاي صرفه

 ها آالينده محيطي زيست اثرات تمام برگيرنده در واقع در ها هزينه اين. شود وارد محاسبات در كمي بصورت تواند مي فسيلي
 و خاك و آب آلودگي سمي، گازهاي ساير و هيدروكربورها و Cox و Nox و Sox توليد قبيل از بلندمدت و مدت كوتاه در

 بطور گذشته دهه دو در باد انرژي از برق توليد هزينه ضمن در. باشند مي اي گلخانه ازهايگ توليد و اسيدي بارانهاي ايجاد
 بوده ساعت كيلووات هر براي سنت 30 ،1975 سال در باد انرژي توسط شده توليد برق. است يافته كاهش اي مالحظه قابل
 ايران كشورمان در. كرد خواهند كمتر نيز را قيمت جديد هاي توربين توسعه. است رسيده سنت 5 از كمتر به اكنون اما

 بادي نيروگاههاي توسعه فسيلي، و بادي نيروگاههاي خصوصي هاي هزينه گرفتن نظر در با شود مي مشاهده اينكه عليرغم
 برگيرنده در كه فسيلي نيروگاههاي اجتماعي هاي هزينه اگر ولي باشد مي شدن اقتصادي حال در اكنون هم برق توليد براي

 از حاصل برق و بود خواهد فسيلي از كمتر بادي مولدهاي در توليد هزينه گيرد قرار مقايسه مبناي است منفي برونزايي راتاث
  .گيرد قرار استفاده مورد كشور اجتماعي – اقتصادي توسعه در پايدار انرژي يك بعنوان تواند مي آن

    ايران در باد انرژي آينده - 2
 سوخت يروگاههاين با سهيمقا در يباد يروگاههاين در برق ديتول آن در كه است يرقابت ازارب كي يانرژ نيتأم بازار  

 طول در كه است نيا يباد يروگاههاين يها يبرتر از. است داده قرار كاربران يرو شيپ را ينينو يها يبرتر يليفس يها
 منابع گريد نهيهز كه يحال در كرد، خواهد ديلتو سوخت نهيهز به ازين بدون را يانرژ ياديز يسالها خود، عمر زمان مدت
 از تهيسيالكتر ديتول يبرا جهان يكشورها از ياريبس گسترده تيفعال. افتي خواهد شيافزا سالها نيا طول در يانرژ ديتول
 حال در ياقتصاد منابع از ياريبس. دارند شيپ در يدراز راه نهيزم نيا در كه است ييكشورها گريد يبرا يسرمشق باد، يانرژ

 از شيب كشورها نيا تا شده باعث ران،يا جمله از ييايآس يكشورها رشد به رو اقتصاد و اند شده واقع ايآس منطقه در رشد،
 نبود موارد، نيا بر افزون. كنند يليرفسيغ منابع از تهيسيالكتر ديتول به اقدام و كرده ازين احساس تهيسيالكتر ديتول به شيپ

 از تهيسيالكتر ديتول يها ستميس بر يدييتأ مهر زين ييايآس يكشورها در ييروستا يبخشها از ياريبس در يسراسر برق شبكه
 نيا از استفاده گفت ستيبا يم رانيا در باد يانرژ از استفاده ياقتصاد ندهيآ يدورنما خصوص در پس. است زده باد يانرژ
 حفظ موجب اول درجه در حاصله ييجو صرفه. دشو يم سوخت بعنوان ينفت يها فرآورده ييجو صرفه موجب يانرژ

 فراهم باال افزوده ارزش با يميپتروش اديز اريبس مشقات به آنرا ليتبد نكهيا مهمتر و صادرات امكان كه گشته ينفت يفرآوردها
 يانيشا كمك عامل نيهم كه بوده يطيمح ستيز يآلودگ گونه هر فاقد يانرژ نيا از تهيسيالكتر ديتول دوم درجه در. سازد يم
 يم فراهم ياجتماع ،ياقتصاد داريپا توسعه به لين يبرا ريمس جهينت ودر نموده يبشر ستيز طيمح سالم عتيطب حفظ به

 يساز يبوم با باالخره و شده ديجد مشاغل جاديا موجبات يآبادان و عمران بر عالوه رانيا در باد يانرژ از استفاده.گردد
  .ابدي يم يشتريب رشد كشور اقتصاد باد يانرژ يآور فن

  :از عبارتند آنها نيمهمتر جمله از كه دارد همراه به را يمختلف ياجتماع و ياقتصاد منافع باد يانرژ صنعت
 رغميعل كنيل دارند، وجود) يليفس( يانرژ متعارف يها نهيگز تمام در ها نهيهز نيا – ياجتماع يها نهيهز نداشتن-1

 به را ها نهيهز نيا) WWEA( جهان باد يانرژ انجمن. شوند ينم لحاظ ياقتصاد يهايبررس در معموالً آنها توجه قابل مبالغ
  .رديگ يم قرار آب ريز در آن يدايناپ و ميعظ حجم كه است كرده هيتشب يخي كوه
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 يهايانرژ به يصنعت يكشورها كرديرو ليدال نيمهمتر از يكي مسئله نيا – يواردات يانرژ منابع به اتكاء كاهش-2
 آن و ستينگر آن به توان يم يگريد جنبه از زين رانيا رينظ نفت كننده ديتول يكشورها در لكن است، باد يانرژ و ريدپذيدتج
  .است صادرات فرصت شيافزا

 به اغلب و رمتمركزيغ ديتول به كه باد يانرژ تيماه ليبدل – ييروستا مناطق ياقتصاد و ياجتماع ساختار تيتقو-3
 در يكشورها در چه و شرفتهيپ و يدار هيسرما يكشورها در چه صنعت نيا توسعه پردازد، يم ييروستا و افتاده دور نقاط
  .داشت خواهد بدنبال ييروستا مناطق در را يآشكار يشرفتهايپ و تحوالت توسعه حال

 برق مگاوات كي نصب اروپا در. است شتريب همه از يانرژ عيصنا گريد انيم در صنعت نيا شغل جاديا – ييزا اشتغال-4
 در. شود برابر دو تواند يم يبراحت توسعه حال در يكشورها در رقم نيا كه كند يم جاديا شغل نفر 19 يال 15 يبرا يباد

 به صنعت نيا در نفر ونيليم مين از شيب بود، مگاوات 8000 حدود در اروپا در يباد برق شده نصب تيظرف كه 2000 سال
  .داشتند اشتغال كار

  
  نظري مباني - 3

 مي آن واقتصادي مالي توجيه بررسي  و طرح آن فايده هزينه تحليل دادن انجام طرح، هر اصلي هاي قسمت  از يكي
 محيط و طبيعي منابع آلودگي و تخريب بدون اقتصادي رشد وجود ي كننده بيان كه پايدار توسعه تعريف به باتوجه. باشد

 .باشد مي زيست محيط آلوگي و تخريب ايجاد  بر طرح آن تاثير تعيين باشد، مي زيست

 براي زيستي محيط ارزيابي انجام كه رسيد حدي به اخير هاي ده در ها طرح محيطي زيست هاي آلودگي نقش تعيين
 روش اقتصادي هاي طرح ارزيابي در روش كاربردترين پر و مهمترين. است درآمده قانون صورت به احداث دست در هاي طرح
 .باشد مي) IRR(يداخل بازده نرخ و) NPV(خالص يفعل زشار هيپا بر سهيمقا

 به يگذار¬هيسرما يبرا كه يقبول قابل يخارج يبازده نرخ از پروژه آن IRR كه است نيا همانند باشد، مثبت NPV اگر
 رخن(يافق محور با) Cash flows(يمال يها¬انيجر NPV نمودار تقاطع محل IRR كل در. است شتريب است، شده برده كار
 IRR پس است، محاسبه قابلIRR   نيچند باشد يخط ريغ اگر و IRR كي باشد يخط يمال انيجر اگر لذا باشد¬يم) بهره
 Cash يبرا flow افتهي ليتعد يداخل بازگشت نرخ روش از يستيبا صورت نيا ريغ در و باشد¬يم مناسب منظم يها 
)MIRR (راداتيا از گريد يكي.  نمود استفاده IRR عبارت به باشد، يم آن يمحاسبات فرمول در ليتنز نرخ گرفتن نظر رد عدم 
 زانيم به توجه با را يتجار يشركا و داران سهام ، MIRR روش در يول.دهد يم كساني IRR مختلف يها ليتنز نرخ در گريد

 شاخص كدام هر يبرا و كرده جدا خود، هيسرما از يسودآور  توان و قدرت زانيم و يمال منابع نيتام رانت بودن دارا
 .كند يم محاسبه را) مجدد يگذار هيسرما نرخ و استقراض نرخ به توجه با(يمتفاوت

 هيتوج طرح گذاران هيسرما و سهامداران دگاهيد از نظر مورد طرح ايآ كه ميهست نيا دنبال به ما واقع در روش نيا در
 شاخص كه يموقع.شود فيتعر سهامداران مجدد يگذار-هيسرما نرخ و استقراض نرخ دو يستيبا روش نيا در و.نه اي دارد يمال

IRR نظر از كه دارد امكان يول باشد هيتوج قابل ياقتصاد نظر از كل در ديشا ياقتصاد طرح كي ميكن يم يبررس را 
 ،يرخطيغ يمال اناتيجر در كه تفاوت نيا با باشد يم IRR روش از برگرفته واقع در روش نيا. نباشد هيتوج يدارا سهامداران

 NPV روش از استفاده با ها پروژه يبند رتبه در يناسازگار به مربوط مشكالت نيهمچن. باشد يم يبردار بهره قابل جينتا
 ).31ص, منبع همان(كند يم حل را IRRو

 .مينما¬يم استفاده 1 رابطه از MIRR مقدار افتني جهت

 :1 رابطه
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 داد رخ زمان t ،يبردار بهره و ساخت دوران يسالها n،يورود يمال انيجرCIF ،يخروج يمال انيجرCOF آن در كه
 هاي ارزيابي در. باشد يم سهامدار استقراض نرخ چپ سمتKو مجدد يگذار هيسرما نرخ راست سمتK درآمد، اي نهيهز

 دو به طرح اين ياجرا محيطي زيست اثرات. داد قرار نظر مد را پروژه محيطي زيست تاثيرات اقتصادي ارزش بايستي اقتصادي
 و يباد روگاهين از حاصل يكيالكتر يانرژ مقدار همان ديتول صورت در شده متصاعد گازهاي بردن بين از يكي باشد؛ مي صورت
 . نيروگاهي برق توليد در شده ييجو صرفه فسيلي هاي سوخت ديگري

 يها نهيهز و نصب و ساخت ،يهندسم و يطراح يها نهيهز ن،يزم يها نهيهز شامل طرح كي يگذار هيسرما يها نهيهز
 دوران و ساخت دوران يها نهيهز.است شده  گرفته انجام مرحله دو در پروژه نيا گذاري سرمايه هاي هزينه. است … و يمال

 .يبردار بهره

 هاي نهيهز احداث، هاي نهيهز ن،يتورب متيق به توان يم بادي نيروگاه احداث قيمت در تاثيرگذار عوامل مهمترين از
 .كرد اشاره يجانب

 به هاي هزينه بين نسبت ، 2003 سال در) اروپا در خصوصاً( جهان سراسر در بادي نيروگاههاي هاي پروژه بررسي با
 .باشد يم ريز صورت

 

  :باشد يم ريز صورت به يبردار بهره زمان در ساالنه ديتول يها نهيهز متوسط
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 % و 16 با برابر) كنترل هاي سيستم بيمه ها، توربين بيمه انسان، يروين بيمه( بيمه شامل توليد هاي هزينه بنابراين
 شامل(متفرقه هاي هزينه % و 32 با برابر) نگهداري و تعمير و دورهاي هاي سرويس يدكي، قطعات شامل( يدكي قطعات

 اداري هاي هزينه و %6 شبكه نگهداري هاي هزينه % و 21 با برابر) اختصاصي و عمومي سربارهاي وكليه نيروگاه ملزومات
  .% است 25 با برابر) انساني نيروي سربار هاي هزينه كليه و انساني نيروي هاي هزينه شامل(

  باشد مي زير شرخ به گذاري سرمايه فروض

در سال:  مقدار توليد انرژي، مگاوات 250ظرفيت نيروگاه: ، مگاواتي 2نوع توربين : ،نام محصول: توليد برق با استفاده از انرژي باد
سال معاف از پرداخت  5ماليات و معافيتهاي مالياتي ، سال 24مدت زمان توليد ، سال 2مدت زمان ساخت: ، مگاوات ساعت 503700

،فروش برق توليدي به قيمت جهاني در % آورده سهامداران 100تامين منابع مالي ، 14نرخ تنزيل ، % سود ساليانه 25ماليات از سال ششم 
  .بورس انرژي

  طرح درآمدهاي -
 مي پروژه اين مالي بخش درآمدهاي ترين مهم از اي گلخانه انتشارگازهاي كاهش هاي گواهي فروش  و برق فروش 
 فسيلي هاي سوخت مصرف در جويي صرفه شامل اقتصادي بخش در پروژه اين  درآمدهاي مالي، درآمدهاي بر عالوه. باشد
 تضميني خريد نرخ. باشد مي  محيطي زيست هاي آالينده كاهش از ناشي عياجتما ارزش و موجود ظرفيت با برق توليد جهت
 در ساعت 4 يعني عادي ساعات ازاي به و ريال 1300 روز در ساعت 20 يعني مصرفي پيك ساعات در طرح اين در برق
 و رقابتي قيمت به همسايه كشورهاي به توليدي برق صادرات فرض با مقاله اين البته.است شده گرفته نظر در ريال 900روز

 قسمت كه اين به توجه با كه دارد را حسن اين مساله اين و است شده بيان  كننده صادر براي ارزي درامدهاي ايجاد و جهاني
 شاخص حساسيت روش اين با و بوده باشد مي ارزي نوسانات از متاثر كه توربين واردات به مربوط بادي نيروگاه هزينه اعظم
 مي تعريف پاك توسعه مكانيزم هاي پروژه قالب در ديگر درآمدي.رسيد خواهد حداقل به ارزي نوسانات به طرح ارزيابي هاي
 كربن بازار حاضر حال در. شود مي تعيين كربن بازار در انتشار كاهش هاي گواهي قيمت باشد مي CER فروش قبل از و شود

 اين به توجه با. شوند مي فروش و خريد انتشار كاهش هاي يگواه آن در كه است "مختلف مبادالت از ناپايداري مجموعة"
 مشابه هاي¬پروژه به توجه با و انتشار، كاهش هاي¬گواهي قيمت و ها¬هزينه در ها-اطمينان عدم و ريسك وجود و اطالعات،

 سال براي  دالر 10 برابر CER قيمت و دالر 200,000 مبادله هزينه طرح اين ارزيابي اصلي سناريوي در شده، گرفته انجام
 .شد خواهد گرفته نظر در ،1389

   طرح ارزيابي - 5
 ييويسنار دو. است شده محاسبه% 15مجدد يگذار هيسرما نرخ و% 4 استقراض نرخ و% 20 ليتنز نرخ با پروژه يمال يابيارز    

  : است ريز موارد از عبارت ميكن¬يم يبررس نجايا در كه
  . برسد فروش به آن CER و شده فيتعر CDM قالب در هپروژ ميكن يم فرض: اول يويسنار -
  .نشود طرح شامل جنبه نيا از يدرآمد و نشود فيتعر CDM قالب در پروژه ميكن يم فرض: دوم يويسنار -

 .دهد يم نشان را طرح يمال يابيارز به مربوط جينتا  زير جدول

 CERبدون فروش  CERبا فروش   شاخص

NPV  44,123ميليون ريال 38,321ميليون ريال 

IRR  17%  14%  

MIRR 15.4%  11,1%  
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 يبرا و بوده هيتوج يدارا CER فروش با حالت در يمال لحاظ از طرح نيا جدول، نيا در شده ارائه يارهايمع به توجه با
 CDM قالب در پروژه كه اول حالت در: باشد-يم جذاب ،%15 مجدد يگذار هيسرما نرخ و% 4 استقراض نرخ با سهامدار

 10 معادل ويسنار نيا در CER متيق شد، انيب فروض قسمت در كه همانطور( رسد¬يم فروش به آن CER و شده فيتعر
 در طرح نيا كه دهد¬يم نشان  و باشد¬مي الير ونيليم 44,123  معادل خالص حال ارزش ،)است شده گرفته نظر در دالر
 بيترت به حالت نيا در طرح افتهي ليتعد يداخل بازده رخن و يداخل بازده نرخ همچنين ،يبردار¬بهره سال 24 يط

   .كند مي تاييد را طرح پذيري توجيه كه باشد مي% 15,4و17%

 و متغير هاي هزينه ثابت، هاي هزينه تنزيل، نرخ روي بر عاملي تك صورت به را حساسيت تحليل قسمت اين در
 هيتوج در موثر عوامل نيگذارتر ريتاث و نيمهمتر  كه است آن ي دهنده نشان آن نتايج كه ايم داده انجام طرح درآمدهاي

 هاي هزينه و ارز قيمت ها، CER قيمت ثابت، هاي هزينه ل،يتنز نرخ برق، فروش متيق: از عبارتند بيترت به طرح يريپذ
   .باشد مي متغير

 بدبينانه بسيار و بدبينانه نه،خوشبينا خوشبينانه، بسيار صورت به سناريو چند  با را چندعاملي حساسيت تحليل حال
 يم فيتعر ريز صورت به را ويسنار چند جا نيا در كه. كرد تفسير را طرح مالي پذيري توجيه ها حالت اين در و كرده تعريف
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  %+20  -%20  -%10  %+10  %+20  %+30 خوش بينانه  2

  -%10  %+10  %+10  -%10  0  0 بد بينانه  3
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  مختلف سناريوهاي در حساسيت تحليل

MIRR  IRR 
NPV 

 (ميليون ريال)
 

27%  22%  95,862  بسيار خوشبينان 

%16.2  %18  79,408   خوشبينانه

7%  %11   بدبينانه  52,564‐

1.4%  3%  ‐132,423  بسيار بدبينانه
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  :است شده داده نشان درآمد تغييرات و مجدد گذاري سرمايه نرخ به نسبتMIRR حساسيت زير جدول در

 رصد تغييرات درآمدد 

‐10% ‐5% 0% 5% 10% 
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ه گ
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10%11,3  13  13,5 14 15,9*

12%12,1 14,3 14 15,8*16,9*

14%13 14,7 15,4*16,5*17,8*

16%13.7 15 16,6* 16,7*19,2*

18%14 16,3 18,9*18,7*22,1*

  

  گيري نتيجه -6

 تارهس مناطق در باال مجدد گذاري سرمايه نرخ و پايين استقراض نرخ با تجاري شركاي و سهامداران ديدگاه از طرح نتيجه در
 توليدي برق بايست مي بادي نيروگاههاي احداث جهت گذار سرمايه جلب براي توانير شركت و بوده اقتصادي توجيه داراي دار
 تعيين ديگر، كشورهاي انرژي بورس به متصل ايران، انرژي بورس در كه جهاني آزاد و رقابتي نرخ به را كشور نيروگاههاي از

 تضميني خريد باشد مي زياد كشور داخل در شده تمام قيمت و ارز نرخ نوسانات كه شرايط ناي در و نمايد خريداري شود، مي
 مي پاك انرژي در گذاري سرمايه به گذاران سرمايه ترغيب براي دولت. باشد نمي سهامداران اقتصادي صرفه به ثابت قيمت به

  .بگيرد نظر در نيز جهاني قيمت از باالتر را خريد نرخ بايست
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