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 CCHPهای  محیطی و اقتصادی سیستم زیستارزیابی 

 

ای منجرژ   گرژ   رد  زمری  و گازهرای گ، انر       ی برا ددیرده    اسروو  در رابطر      هرای روز  هرار نرژانری   هرای سسری،یر ر رد قیمرت سرو ت      انرژیی کمبود  - چکیده

هرای   اسرتی در سیسرتم   CCHPهرای    از سیسرتم  اسرتااده  رهرا  وری رده اسرتی یکری از ایر  سنرا     انرژیی   ی هرای ددیرد در زروزه    هرا و ررژ    بر  هورور سنراوری   

CCHP  ررودی در  از زررژارخ  ژودرری مو رردها دوررت مو یررد گژمررایر و سررژمایر در سصرروچ م ت،ررف سرراچ و همعنرری  در سژمینرردهای  ررن تی اسررتااده مرری 

یژیت انررژییر از دو من ررژ هررا درمررد هررا برر  نلررر ایرر  سیسررتم  هررای مرر کور و سژمینررد مو یررد انررژیی موسرر  م  دررا از م ژسرری کامررم سیسررتم  رایرر  ملا رر 

میرروا  انترررار   ی محیطرری و اقتصررادی دژدا ترر   ررده اسررتی در تم،کررژد زیسررت محیطرری ایرر  سیسررتم از م رراد خ مژسررو  در دوررت ملایسرر         زیسررت

 ی ملایسرر  ی وسرری،  تم،کررژد اقتصررادی نیررو برر  تی رایررب بوررژه گژسترر   ررده اسررت و در هررای سررن و سیسررتم CCHPهررای  کررژب  موسرر  سیسررتم اکسررید دی

دسرت   درژدازدی نترایب بر    درویی اقتصرادی در مردیژیت انرژیی مری      در  رژس   CCHPهرای   نلرر سیسرتم  بژرسری  دو سیسرتمر بر     ی نروداری سرا یان   ی هوین 

هررا و  درراگ گررامی مرروجژ در دوررت کرراهر هوینرر  برر  تنرروا  یررت رود مو یررد انررژیی ارزا  و   CCHPهررای  دهررد کرر  اسررتااده از سیسررتم ممررده نرررا  مرری

 کندی  بازده ک،ی مو دهای ا کتژیکی ما ملدار قابم مودوی اسوایر دیدا می رح منابع انژیی استی همعنی  با استااده از ای  سناوریمدیژیت  حی

 

CHPهای  د یژر سیستم های مجدید انژیی -ک،ید وایه
2 یها ستمیسر 1
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 مقدمه -1

های  انژیی نیاز برژ ب  استااده از رتنوا  د یم ا ،ی اسوایر دمای زمی  ای ب  گازهای گ، ان و دیرژ  CO2نرژ های ا یژر  در ساچ

کژب  و  اکسید با مدیژیت بوتژ انژیی ب  کاهر انترار گاز دی CCHPو CHPهای  سناوری یرا اسوایر داده است داگ و مجدیدد یژ

 کنندی ژس  اقتصادی کمت می

 د یژهای مجدید انژیی

ها ب   ورخ مداو   د یژ نبا ندی م  ک  از دیدگاه برژی)با زما ( دایا   ود ای ارالق می های او ی  انژیی د یژ ب مجدیدای ه انژیی

های مجدیدد یژ  انژیی مژی   وندی موم مدی مو ید می  گژمایی و انژیی دور و وسی،  منابع انژیی ن یژ انژیی  ور یدیر انژیی زمی  ب 

 تبارمند از:

   ور یدیمابر 

 انژیی باد 

 انژیی ستوسنتوی 

 )انژیی زمی  گژمایی)یئو مژماچ 

 

ویژه در کرورهایی  ب راسوایر نوایی بوای نات بیرتژ کرورها را قانع کژد ک  باید نوتی از سیاست گ اری بژای انژیی ودود دا ت  با د

 ورخ دایروینی مجدد نات با ذغاچ سنگر زاظ  ات بک  وابستری زیادی ب  نات دیدا کژده بودندی واکنر ب  اسوایر ناگوانی بوای ن

 [1] منابع انژیی و مژویب استااده از انژیی های مجدید د یژ بژوز نمودی

در کرور ایژا  هم با مود  ب  محدودیت منابع سسی،یر ر د با ی مصژف سا ن  انواع انژییر  ارج  د  کرور از دژگ   ادرکنندگا  

های  ریوی و دیرژست   ود ک  در  ورخ تد  بژنام ا طبع م  قطع درممدهای نا ی از سژود نات باتث مینات از اوا ژ قژ  داری و ب

% از کم 55 ز ر روند موس   کرور بطور ددی محت ماجیژ قژار گیژد و تد  کارایی سنی و اقتصادی و همعنی  هدر رست  قژیب ب  

نا ی از م ر ضژورخ مدیژیت و مصژف انژیی و با بژد  بازده انژیی ما را  محیطی یندهای مصژف و مرکالخ سواینده زیستمسژ انژیی در

 [2]دهدید یژ سوق می مجدید های ب  سمت استااده از انژیی
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 [3]ر میوا  ذ ایژ انژیی در ایژا )منابع سسی،ی  امم نات  ا رمای اخ و می اناخ گازی( 1ددوچ 
 

 

 

 [4]مو ید انژیی  ی های م ت،فر میوا  م ینده های  ژودی مکنو وی2ددوچ 
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 CCHPو CHPهای  معرفی سیستم -2

 CHP ا ف(

 CHP رود ب  دیمو  دری  وند یم دیمو  ندیسژم تی در هموما   ورخ ب  بژق و گژما ک  است  یا cogeneration ای CHP از من ور

 مورد یریگژما یانژی  ورخ ب  ده استیباز دی ژو  یگازها ای داغ ب ار بصورخ  ده دیمو  زژارخ سپا و  ودیم دیمو  بژق ابتدا

 ٪ 09 ما موا  یم را یک، بازده CHP رود از استااده با اما است ٪ 55-35  یب ییمنوا ب  بژق دیمو  راندما  یژدیگ یم قژار استااده

 ثیز از و یمکان  یا یدست بوژه  یمح کژد  گژ  ای ی ن ت یندهایسژم در موا یم مانده یباق یزژارم یانژی از و داد ریاسوا

 یاست تیاهم زائو یواردام یانژی ب  یوابستر کاهر و یانژی یور بوژه ارملاء رCO2 گاز انترار کاهر سو تر مصژف مورد   ییدا

 ب  م  مبدیم سپا و محوری قدرخ مو ید بژای زا ،  گژمای و سسی،ی های سو ت سوزاند  از م مو ً امژوزیر قدرخ مو دهای در

 سوم ک  زژارمی های نیژوگاه دری هستند بژق ت یم های نیژوگاه هار سیستم نوع ای  مژی  متداوچی  ود می استااده ژیسیت ا کت انژیی

 ماید انژیی ب  ورودیر سو ت انژیی از سو  یت منوا متوس  رور ب  دارندر م ت،ف دوامع ا کتژیسیت  نیاز مأمی  در ای تمده

 ک ر  نت بژج ب ارر دیگ کندانسورر ن یژ م ت،ف رژق از زژارمی انژیی زیادی ملدار هار نیژوگاه وعن ای  دری  ود می مبدیم ا کتژیسیت 

 انژیی از در د 15 زدود نیو بژق انتلاچ های  بک  در گ  ت ر ای  ازی رود می هدر ب  مأسیساخ در مودود کری  و   سیستم و ها دمپ

 هژچ  استااده یدا ت ن واهد ودود تمالً  امالف ملدار ای ر گیژد  ورخ مصژف محم در بژق مو ید اگژی  ود می م،ف مو یدی ا کتژیسیت 

 کاهر نتیج  در و سو ت مصژف کاهر و انژیی بازده اسوایر باتث سو تر سو ت  سژایند زی  در  ده مزاد گژمای از بیرتژ

 ی ود می او ی  انژیی مأمی  ب  مژبوط های هوین 

یندهای  ن تی استااده کژدی مموا  بژای مصارف گژمایریر سژمایری و بسیاری از سژ هار می   سیستماز گژمای امالسی بازیاستی از ای

 رCHPدر  یمواند تالوه بژ اسوایر بازده و کاهر مصژف سو تر باتث کاهر انترار گازهای م ینده  ود مو ید هموما  بژق و گژمار می

کنندگانی ک  ب  ملدار انژیی گژمایی   ودی مصژف یند مو ید قدرخ استااده میماز انژیی گژمایی مو یدی ب  تنوا  منبع انژیی در سژ

موانند بژای کاهر  ها وییی می هار دسامژ بورگر  رکرویی هار سا تما   نایع مو یدیر بیمارستا مانند: زیادی در روچ روز نیاز دارند 

 بوژه ببژندی  CHPهای  ود ب  نحوی مط،وب از  هوین 

 های موربی  از  ژودی داغ گازهای از نا ی م،ااخ موا  می ک  است  ده سژض زژارخر و بژق هموما  مو ید ستمسی سازیمدچ در

 زژارخر بازیاست از استااده بژای مطژ  های انت ابی کژد زژارخ و بژق هموما  مو ید  بک  وارد زژارخر بازیاست  ورخ ب  را گازی

 ب ار موربی  از استااده و گژ  مب مو ید بژای زژارخ بازیاست بوی،ژ از استااده بژقر مو ید ایبژ م مو ی مژکیبی سیکم نیژوگاه از استااده
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 زدود از زژارخر بازیاست سیستم نصب از دا گازی موربی  بازده مودودر ارالتاخ اساس بژی است گژ  مب و بژق مو ید بژای سراری دا

 یرسد در دمی39کمتژاز  ب  در د 66 زدود از گازی های موربی  خم،اا   ای یابد می اسوایر در د 09 از بیر ب  در د 34

CHP از  تبارمند ایموا  یا ردارد زژارخ و بژق دداگان  دیمو  ب  نسبت یاریبس یایموا: 

 (یانژی یبژا مژ  ییدا یها ن یهو )سو ت یور بوژه بوبود ی1

                         بود  اتتماد قابم و موا  تیایک بوبود  ی2

 یانژی یها ن یهو ینیب رید  امکا ی3

 یاگ، ان  یگازها دیمو  کاهر ی4

 یگ ار  یسژما عیموز و انتلاچ  بک  مژاکم کاهر ی5

 یتیامن  طژاخ بژابژ در ستمیس یژید  بیمس کاهر ی6

 متمژکو یهاژوگاهین با س یملا در یانداز راه و نصب زما  مدخ کژد  مژکوماه ی0

 ژوین انتلاچ  طوط در م،ااخ کاهر ی8

 م  تژض  و گاز متیق ب  د یب ر بوبود یبژا ی یرب گاز ابیکم منابع یساز ن یبو ی0

 رژست ید یمکنو وی از یبانیدرت ی19

 بژق  ن ت سا تار در رقابت از یبانیدرت ی11

 رها دمپ ن یژ مجویواخ دیرژ و امصا خ و ها  و   ینژامورر  گژمار بازیاست زژارمی های مبدچ قدرخر مو د یت دارای رCHP سیستم

 ها سیستم  نوع ای  ب ی دارد نیاز د بی یا مژاکمی چی،ژ یت ب   ودر سژمایری مصارف ب  مجوو سیستم ای  اگژی است غیژه و ها تایق

CCHP یا Trigeneration  دارندی سژما و گژما بژقر هموما  مو ید موانایی ک  گویندمی 

 

 CCHP (ب

 بوررژه یانررژی تیژیمررد در کارممررد و مرروجژ یابرروار تنرروا  برر  م  از ایرردن در یانررژی گرر ارا  اسررتیس امررژوزه کرر  ییکارهررا راه از یکرری

 یاست( CCHP) بژودخ و زژارخ بژقر هموما  دیمو  رود یمبنا بژ یانژی دیمو  بژندر یم

 ریکیا کتژ یانژی مانند یانژی از  کم چند ای دو موا  دیمو  از ستا تبارخ استر دژاکنده دیمو  رود از  اص ینوت ک  هموما  دیمو  

 [5ی]م ت،ف یها سو ت ییایمی  یانژی مانند  یاو  ی ساده منبع تی از یبژودم و یزژارم
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 CCHP  [6] نمودارهای رژ  ک،ی سیستم( 1 کم 

 

 

 [6] ی دواجژهاگووز بژای محژیت یت چی،ژ د ب  ژودی ازواسط  گاز گژمای بازیابی  ده ب ( 2 کم 
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 گژمای کیایتی است سو تی دیم و میکژوموربی  گازیر موربی  ازتژاقیر ومورهایم م مو ً سوقر های سیستم در او ی  قدرخ مو د

 از امژوزهی بژد کار ب  را منوا از یکی موا  می گژمایریر نیاز و م ت،ف کاربژدهای ب  بست  و بوده متااوخ هار سناوری ای  از یت هژ  ژودی

 مژز،  ب  هنوز اینک  ب  مود  با سو تی دیم های سیستم و قیمت مژی  ی دای دارای ازتژاقی مومورهای اندازیر راه و نصب ی هوین  ن ژ

 یدارند را هوین  با مژی  اندر نژسیده  د  تمومی

 مبدیم ماید انژیی ب  ورودی انژیی از در د 29 م مو یر های سیستم دری یابد می مودوی قابم اسوایر انژیی ی بازده هار سیستم ای  در

 مصارف و نیژو انتلاچ  طوط در انژیی زیاد م،ااخ نباید ا بت ی رسد می در د 49 ب  مژکیبی سیکم های نیژوگاه در میوا  ای ی  ود می

 دیم از اگژی  ود می مبدیم ماید انژیی ب  ورودی انژیی از در د 89 زدود CCHP سیستم دری گژست نادیده را ها نیژوگاه دا ،ی

 ی رسد می در د 09 ب  بازده  ودر استااده سو تی

 مجبور کننده مصژف م مو ی های سیستم در یاست کنندگا  مصژف بژای او ی  انژیی های هوین  کاهر سیستمر ای  موایای دیرژ از

 دری  ود  ژیداری سسی،ی یا ربی ی گاز باید نیو گژمایری مصارف بژایی کند  ژیداری بژق موزیع و مو ید های  بک  از را بژق است

 کندر می استااده وری بوژه زد با مژی  در سسی،ی سو ت یا و گاز از چو  و  ده مستلم بژق  بک  از کننده مصژف رCCHP سیستم

 یمید می دایی   دخ ب  هایر هوین 

 بدو  و  د  یکنوا ت باتث ک   ود می استااده سیستم  ژودی در  AC ب  DC  از بژق مبدیم بژای مبدچ یت از هار CCHP در

 نوسا  دارای ها  بک  بژق ک   ورمی دری مید نمی وارد بژقی مجویواخ و ها دستراه ب  مسیبی هیچ و  ود می ناسژکا و و تای بود  نوسا 

 در بژق ک  منجا از CCHP دری رود می هدر ب  نیژو انتلاچ  طوط رژیق از ا کتژیسیت  انژیی از زیادی ملدار ربوده سژکانا است و و تای

 را  ود مو یدی بژق از ب ری موانند می رژیق ای  از بژق کنندگا  مو یدی رسد می  اژ ب  م،ااخ از ب ر ای   ود می مو ید مصژف محم

 مصژف کاهر و بازده ریاسوا بژ تالوه مواند یم بژق و بژودخ گژمار هموما  دیمو ی باژو ند بژق  بک  ب  مصژفر اوج ساتاخ در

 [1ی] ود وین ندهیم  یگازها انترار کاهر باتث رسو ت
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 CCHP های سیستم محیطی زیستعملکرد -3

ک  ب   ورخ  دارددی اکسید کژب   انتراربا ارمباط مستلیم  ددیدهمحیطی موم است و ای   ی یت مسئ، و کژه زمی   گژ   د  دوا 

 :نرا  دادموا  م  را  زیژ می

(1) 

 

 

  استی مژسو و سیستم CCHPسیستم  در  کژب اکسید دی رارانتمژمیب  ب و   من ور از در اینجا

در ای  ملا    استی 56.100Kgco2/T ملدار  2006IPCCک  بژ ربقاست ربی ی  گاز بژای کژب اکسید دی دژاکندگی ساکتور

 دارامتژ ای   ی ود ارزیابی می (CESR)کژب اکسید دی انتراردویی  نسبت  ژس  با استااده از دارامتژ CCHPتم،کژد محیطی سامانۀ 

 ده  کژب  دژاکنده اکسید میوا  دی و سیستم مت ارف ب  CCHPکژب  بی  سیستم  کسیدا دیتنوا  نسبت ا تالف دژاکندگی  ب 

 [6]: ود م ژیف می مژسو وسی،  سیستم   ب

 

 

 

  CCHP سیستمهای عملکرد اقتصادی-4

مرتمم نروداری سا یان   ی هوین  ی ود ارزیابی می نروداری سا یان  ی هوین مح،یم از رژیق رویکژد  CCHP تم،کژد اقتصادی سامان  

 ورخ زیژ محاسب   ب  نروداری سا یان   ی هدوری   هوینی است سو ت ی  و هوین ریزاظ و نرودا ی  هوینر گ اری سژمای ی   بژ هوین

 : ود می

 

 

سو ت سا ن  و  ی  هوین رسا ن  رینرودا ی  هوین ریسژمای  گ اری   هوین  من ور از در اینجا

 : ورخ زیژ محاسب  کژد موا  ب  را می  استیساکتور بازیابی سژمای  
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3استتمژ سا ن   ی هدورn نژخ نووچ و  رdمن ور از  در اینجا
 ALCS .  تمژ سا ن  بی  ی  هدور ی  تنوا  نسبت ا تالف هوین ب

  : ود ک  ب   ورخ زیژ بیا  میاست تمژ سیستم مت ارف  ی هدور ی ب  هوین  مژسو و سیستم  CCHPسیستم 

 

 

ک   هستند  CCHPو سیستم  مژسو تمژ سا ن  سیستم  ی هدور ی  مژمیب هوین ب    در اینجا 

 [6]ی وند میمحاسب  سوق واسط  م اد ۀ  ب 

 

 نتایج عددی:-5

بژای یت  CCHPهای  محیطی و انژیی سیستم  ای محت تنوا  ارزیابی اقتصادی در ملا   [6]2916و همکارا  در ساچ  وانگ   نگ

های  ر تم،کژد اقتصادی و محیطی سیستم6های ا ا ی   ده  ماره  با استااده از م اد خ گات دوردست در دنوب چی   ی دویژه

CCHP نتایب زیژ دست   قژار داده و ب  مورد بژرسی هاینا ناژ در  199های سنتی مژسو  را در یت دویژه با دم یت زدود  سیستم و

 یاستندی

 استی  است ک  ب  ا کاچ متااوخ رژازی  ده CCHP(ر چوار سامان  Case1,Case2,…Case4من ور از )

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
3. 

Annualize Life Cycle Cost Saving 
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 [6] و سیستم مژسو  CCHPما  انواع سیستموای کژب  موس  م اکسید های دی ملایس  دژاکندگیر 3ددوچ

 

های          کمتژ از دژاکندگی CCHPکژب  موس  انواع سیستموای  اکسید های دی  ود دژاکندگی میمانطور ک  مراهده ه

 های مژسو  و سنتی بوده استی کژب  موس  سیستم اکسید دی

 های سو ت  ای زاظ و نروداریر هوین ه گ اری سا ن ر هوین  های سژمای  هوین  ی ر ملایس 4ددوچ

 [6]و سیستم سنتی و مژسو   CCHPکم سیستموای 

 

 
 

بژرسی  ده بطور م لو ی از ن ژ مناسع اقتصادی در ملایس  با سیستم مژسو   CCHP ود کم سیستموای  همانطور ک  مراهده می

 بژمژی داردی

 گیری تیجهن

محیطی چا ر ددی و  های زیست   مأمی  م  و همعنی  اسوایر  دید م یندههای سنری در تصژ زاضژ ک  بحژا  انژیی و هوین 

تنوا  یت رود مو ید  ب  (CCHPگیژی از راهکار مو ید هموما  )سیستموای  قژار داده استر بوژهمومی را دیر روی ممامی کرورها 

 یدیر روی ما قژار داده است ها و مدیژیت  حیح منابع انژیی انژیی ارزا  و داگر گامی موجژ در دوت کاهر هوین 

دهد ک  زتی سارغ از  گ ارا  ب ر  صو ی می ا ب  سژمای های مو ید هموما  ای  سژ ت ر اندازی نیژوگاه از رژسی مودی  اقتصادی راه

اری گ  من ور کسب درممدر سژ ت یت سژمای محیطی و  ژساً ب   های زیست های مژبوط ب  بحژا  انژیی و یا گستژد م ینده دغدغ 

 ام ر مطمئ  و دژبازده را در  ن ت مو ید انژیی کرور در ا تیار دا ت  با ندی

محیطی و هم از ن ژ مناسع  هم از ن ژ زیست CCHPهای  همانطور ک  از نتایب تددی ب  وضو  قابم درگ است استااده از سیستم

 دهدی  اقتصادی ما را در مدیژیت هژچ  بوتژ انژیی یاری می
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 ینرژی  گستژه انژیی یمی  انژییهای مجدیدد یژ و دایراه م  در مأ انژیی(ی 1380ی)سا  م ینیمحس ی ( دهلا ر3

نو های  سازما  انژییهای مجدیدد یژ و سوم م  در مدیژیت دوانی انژییی  انژییی (1303نژادیا ی) ( بژیمانیر مودیی تبدا ژزاق ک بی4

 ایژا )سانا(ی

 ایژا ی انژیی  ی نرژی  ریکرو در زژارخ و بژق هموما  مو ید ایه نیژوگاه موس   ضژورخ (1388ی)همکارا  و سژناز  ا حىر( 5

environment and economic evaluation of CCHP systems for o  Energy,, et al. (2016). Lang Wang 6)

.remote island in south of China 
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