DOI: 10.22059/ijbse.2021.316775.665376

)253-270 (ص1400  تابستان،2  شماره،52  دوره،مهندسی بيوسيستم ايران
) پژوهشی-(علمی

Technical and Economic Feasibility of Achieving the Various Net-zero Energy Targets in a Bioethanol
Production Plant
MOHAMMAD MAHDI AHMADI1, MORTAZA AGHBASHLO1*, ALIREZA KEYHANI1, MEISAM TABATABAEI2
1. Department of Agricultural Machinery Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, College of
Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2. Microbial Biotechnology Department, Agricultural Biotechnology Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research,
Education, and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
(Received: Jan. 9, 2021- Revised: Apr. 19, 2021- Accepted: May 8, 2021)

ABSTRACT
In this study, the feasibility of achieving the net-zero energy (NZE) target has been studied in a bioethanol
production complex (Zist Faravarde Sepahan) based on different NZE definitions, including net-zero site
energy, net-zero source energy, net-zero energy cost, net-zero energy emission, and net-zero exergy. In the
technical investigations, the energy required for each approach has been determined, and then the corresponding
photovoltaic power plant has been simulated in photovoltaic systems software (PVsyst) and transient systems
simulation program (TRNSYS) by considering the generated and consumed energy. Afterward, the annual
cumulative data of generation, consumption, export, and delivery energies of the complex have been extracted
in the transient hourly conditions. The load matching, self-consumption, and electricity self-sufficiency indices
were determined and compared in different approaches based on the hourly data. In the next step, β factor that
is a fraction of the net present value (NPV) definition has been studied for the economic evaluation of the
approaches in three pricing strategies: a) Buy all sell all (BASA), b) Net energy measurement (NEM) and c)
Net billing (NB). Based on the technical evaluation, the net-zero energy cost approach is the most appropriate
option to achieve the NZE target in the complex. Considering economic considerations, the net-zero energy
cost in the BASA pricing strategy with a nominal power of 1.2 MWP and a self-consumption index of 84.2%
has the best results in both technical and economic investigations. β factor and NPV indices are 1.97 and $
1,579,512 in this approach, respectively. The profitability phase (NPV = 0) will start after 10.1 years operation
of the system.
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امکانسنجی فنی و اقتصادی دستيابی به اهداف مختلف انرژی خالص صفر در کارخانه توليد بيواتانول
2

محمد مهدی احمدی ، 1مرتضی آغباشلو ،*1عليرضا کيهانی ،1ميثم طباطبايی

 .1گروه مهندسی ماشین های کشاورزی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 . 2بخش بیوتکنولوژی میکروبی ،پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج،
ایران.
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چکيده
در این پژوهش ،امکانسنجی دستیابی به هدف انرژی خالص صفر ( )NZEبر اساس تعاریف مختلف ،شامل سایت انرژی
خالص صفر ،انرژی اولیه خالص صفر ،هزینه انرژی خالص صفر ،آالیندگی انرژی خالص صفر و اکسرژی خالص صفر در
کارخانه تولید بیواتانول زیست فرآورده سپاهان مورد مطالعه قرار گرفت .در بررسیهای فنی ضمن تعیین مقادیر انرژی مورد
نیاز در هر رویکرد ،مدلسازی تولید برق در نیروگاه فتوولتائیک متناظر بر اساس میزان تولید و مصرف انرژی کارخانه در
نرمافزار سامانههای فتوولتائیک ( )PVsystو برنامه شبیهسازی سیستمهای گذرا ( )TRNSYSانجام شد و دادههای تولید،
مصرف ،صادرات و تحویل انرژی سالیانه در هر رویکرد در شرایط لحظهای و در مقیاس ساعت استخراج گردید .با استفاده
از دادههای به دست آمده ،رویکردهای مختلف بر اساس شاخصهای مطابقت بار ،خودمصرفی و خودکفایی برق مورد ارزیابی
و مقایسه قرار گرفتند .سپس به منظور ارزیابی اقتصادی رویکردهای مذکور ،شاخص اقتصادی  βبر اساس تعریف ارزش
خالص فعلی ( )NPVدر سه استراتژی قیمتگذاری الف) فروش کل تولید و خرید کل مصرف ( ،)BASAب) اندازهگیری
خالص مصرف ( )NEMو ج) صورتحساب خالص ( )NBتعیین گردید .بر اساس ارزیابیهای فنی ،رویکرد هزینه انرژی
خالص صفر ،مناسبترین گزینه برای رسیدن به هدف  NZEدر این کارخانه بود .همچنین با در نظر گرفتن مالحظات
اقتصادی ،رویکرد هزینه انرژی خالص صفر در استراتژی قیمتگذاری  BASAبا توان اسمی  1/2مگاوات و شاخص
خودمصرفی  84/2درصد بهترین نتایج را در هر دو ارزیابی فنی و اقتصادی داشت .شاخصهای  βو  NPVدر این رویکرد
به ترتیب مقادیر  1/97و  1،579،512دالر را داشتند و سرمایهگذاری در این سامانه پس از  10/1سال از شروع فعالیت
وارد مرحله سودآوری ( )NPV=0شد.
واژههای کليدی :کارخانه انرژی خالص صفر ،اکسرژی ،فتوولتائیک ،بیواتانول ،آالیندگی ،ارزش خالص فعلی

مقدمه
در دهههای گذشته انتشار گازهای گلخانهای ناشی از مصرف
سوختهای فسیلی به یک مشکل جهانی تبدیل شده است .بر این
اساس ،کاهش سطح گازهای گلخانهای در دستور کار بسیاری از
کشورها قرار گرفت؛ که از مهمترین ارکان آن کاهش مصرف
سوختهای فسیلی و همچنین گسترش استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر میباشد .در این زمینه استراتژیهای مختلفی معرفی
گردید که یکی از مهمترین و رایجترین استراتژیهای ارائه شده،
مفهوم انرژی خالص صفر )NZE( 1است .این مفهوم در ابتدا به
منظور ساماندهی انرژی در بخش ساختمان که عامل انتشار 40

درصد از گازهای گلخانهای در جهان میباشد ،مورد استفاده قرار
گرفت ( .)Rhodes, 2016در گام دوم تعاریف و کاربردهای NZE
با انتشار شیوهنامههایی در سطوح جامعه و منطقه توسعه داده شد
( .)Carlisle et al., 2009هدف اصلی از تعریف مفهوم انرژی
خالص صفر ،کاهش نیازهای انرژی با استفاده از سطوح باالی
بهرهوری انرژی و تامین نیازهای انرژی محدود شده با استفاده از
سامانههای تجدیدپذیر نصب شده در محل میباشد .البته در این
فرآیند ،مقدار انرژی به صورت خالص و در طول زمان معینی که
معموال یک سال است در نظر گرفته میشود و در طول این مدت،
مجموعه میتواند مازاد انرژی تولید شدهی خود را به شبکه
سراسری صادر نموده و کمبود نیازهای انرژی خود را از شبکه
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تحویل گیرد ( .)Torcellini et al., 2006مفهوم  NZEبه صورت
کلی در چهار رویکرد سایت انرژی خالص صفر ،)NZSIE( 1انرژی
اولیهی خالص صفر ،)NZSOE( 2هزینه انرژی خالص صفر3
( )NZECو آالیندگی انرژی خالص صفر )NZEE( 4در مجموعه
ساختمان ارائه شده است .در این شرایط انتخاب رویکرد نهایی در
یک پروژه انرژی خالص صفر به امکانات و اهداف پروژه ،اهداف
سرمایهگذار ،نگرانیها در مورد انتشار گازهای گلخانهای و
هزینههای انرژی وابسته است ( .)Pless & Torcellini, 2010از
آنجا که مفاهیم فوق تنها کمیت انرژی را در نظر میگرفتند ،لذا
در گام بعدی و برای رفع این نقص ،مفهوم اکسرژی خالص صفر5
( )NZEXکه هر دو بخش کمیت و کیفیت انرژی را شامل میشود
نیز ارائه گردید (.)Kilkis, 2007
مفهوم انرژی خالص صفر به سرعت به موضوعی مورد عالقه
در سطح جهانی تبدیل شد ،به گونهای که در شیوهنامه عملکرد
انرژی ساختمان در کشورهای عضو اتحادیهی اروپا ،برنامهریزی
گردید که از  31دسامبر  ،2018ساختمانهای جدید متعلق به
نهادهای عمومی و از  31دسامبر  2020تمام ساختمانهای جدید
میبایست به صورت ساختمان انرژی خالص صفر (و یا نزدیک به
آن) باشند ( .)European Commission, 2010قوانین تقریباً
مشابهی در خصوص ساختمانهای انرژی خالص صفر در
کشورهای آمریکا ،استرالیا ،ژاپن و کره جنوبی نیز وضع شد و
کشورهای مختلف با شتاب زیادی در حال حرکت به سمت رویکرد
 NZEدر محیطهای مسکونی هستند ( .)Zhang et al., 2016در
ایران نیز اولین ساختمان انرژی خالص صفر در محل پژوهشگاه
مواد و انرژی در شهرستان کرج با دیدگاه کاهش مصارف انرژی
اولیه و تامین انرژی مورد نیاز از منابع تجدیدپذیر و پاك طراحی
گردید و در سال  1393با زیربنای  2000متر مربع در دو طبقه
و با کاربری آموزشی -پژوهشی به بهرهبرداری رسید .همچنین در
یک پژوهش کابردی با هدف کاهش نیاز انرژی ساختمان ،یک
مجتمع اداری در شهر جدید هشتگرد با قابلیت تبدیل شدن به
ساختمان انرژی خالص صفر بر اساس روش "بهرهوری انرژی با
معماری انرژی کارا" طراحی گردید ( .)Nasrollahi, 2013در
مطالعه دیگری ،دستیابی به هدف انرژی خالص صفر با استفاده از
سامانه فتوولتائیک در یک ساختمان تجاری واقع در شهر اهواز به
لحاظ فنی و اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت ( Musavi Sadat
 .)et al., 2018در سالهای اخیر ،رویکردهای انرژی خالص صفر
در بخش کشاورزی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این
خصوص مطالعاتی دربارهی سامانههای دامداری ،کشاورزی و

همچنین گلخانههای انرژی خالص صفر به انجام رسیده است
( .)Dice, 2017; Vourdoubas, 2020از طرف دیگر بخش صنعت
نیز با سهم حدود  36درصد از کل تولید انرژی جهانی در سال
 ،2017عامل  24درصد از انتشار دی اکسیدکربن در جهان
میباشد ( .)Chowdhury et al., 2019بنابراین این بخش هم از
جمله ساختارهایی است که میبایست در راستای کاهش
آالیندگی گازهای گلخانهای به صورت جدی به آن پرداخته شود.
در این خصوص اتحادیه اروپا اقداماتی را در چند سال اخیر با
هدف سبزتر کردن شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی انجام
داده است و از انواع اقدامات مختلف دوستدار محیط زیست مانند
صرفهجویی در مصرف آب ،صرفهجویی در مصرف انرژی ،استفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر ،به حداقل رساندن ضایعات و غیره
حمایت مینماید ( .)Lombardi et al., 2019این روند به گونهای
است که در سال  2015در حدود  11درصد از شرکتهای متوسط
و کوچک اروپایی از انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان منبع انرژی
غالب خود استفاده کردند که اغلب آنها با توجه به فضای مناسب
به سامانههای فتوولتائیک مجهز بودند ( .)Commission, 2015در
پژوهشی تاثیر نصب صفحههای خورشیدی در کارخانهها بر
کاهش آالیندگی در سطح جهان مورد بررسی قرار گرفت و عنوان
گردید که به کارگیری یک مدل بهینه از ترکیب صفحههای
حرارتی و فتوولتائیک در کارخانههای صنعتی میتواند میزان
آالیندگی سالیانه را به میزان  547/9کیلوتن کربن دیاکسید
معادل کاهش دهد ( .)Mousa & Taylor, 2020همچنین با توجه
به پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه  ،NZEهدف کارخانه
انرژی خالص صفر )NZEF( 6نیز در مطالعات مختلف مورد بررسی
و توجه قرار گرفته است .در این شرایط ،از آنجا که از یک طرف
عمده مصارف انرژی صنایع را برق تشکیل میدهد و از طرف دیگر
در کارخانههای صنعتی امکان نصب سامانه فتوولتائیک و تبادل و
صادرات برق به شبکه سراسری وجود دارد ،لذا در این مطالعات
تمرکز اکثر محققان بر تولید برق تجدیدپذیر از سامانه فتوولتائیک
میباشد .در این راستا یک مطالعهی مروری بر چند کارخانه انرژی
خالص صفر و سامانههای مستقر شده در آن انجام گرفت .سپس
پژوهشگران با استفاده از سامانه فتوولتائیک ،روشی را برای بررسی
فرآیندهای صنعتی در کارخانههای انرژی خالص صفر ارائه نمودند
و این کارخانهها را به لحاظ توجیه اقتصادی بررسی کردند
( .)Seryak et al., 2011همچنین در تحقیقات دیگری با استفاده
از مفهوم  NZEFمیزان انعطافپذیری و هماهنگی تولید انرژی در
فرآیندهای تولیدی در یک کارخانه تولید شمش فوالد مورد

1 Net-zero site energy
2 Net-zero source energy
3 Net-zero energy cost

4 Net-zero energy emission
5 Net-zero exergy
6 Net-zero energy factory
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بررسی قرار گرفت .ساختار انرژی این کارخانه بر اساس سامانه
فتوولتائیک طراحی گردید و گزینههایی برای انطباق انرژی تولید
شده از این سامانه با فرآیندهای تولید مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این کارخانه ،سامانه بهینه شدهای از یک نیروگاه
فتوولتائیک به همراه سامانههای ذخیرهسازی انرژی و
ترانسفورماتورهای هوشمند ارائه شد (.)Lombardi et al., 2019
در پژوهش دیگری یک مجموعه صنعتی انرژی خالص صفر متصل
به شبکه مدلسازی گردید که مجهز به سامانه فتوولتائیک بود.
مصرفکنندههای این کارخانه شامل سه فرآیند گسسته
(تراشکاری  ،فرزکاری و سنگزنی) و سه فرآیند مداوم (حمل و
نقل) میشد .در این پژوهش میزان انعطافپذیری و انطباق
نیازهای کارخانه با تولید انرژی از سامانه فتوولتائیک مورد بررسی
قرار گرفت و یک سامانه ذخیرهسازی انرژی بهینه برای آن طراحی
و ارزیابی گردید ( .)Caro-Ruiz et al., 2019در مطالعهای بر روی
یک کارخانه تولید مبلمان در شهر مگدبورگ آلمان ،یک استراتژی
کنترلی برای کارخانه انرژی خالص صفر مورد بررسی قرار گرفت.
مطابق طراحی انجام شده در این کارخانه ،انرژی مورد نیاز برای
رسیدن به هدف انرژی خالص صفر با استفاده از یک سامانه
فتوولتائیک با توان  120کیلووات تامین شد .پژوهشگران در این
مطالعه با استفاده از رویکرد جدید کنترلی توانستند با افزایش
شاخص خودمصرفی ،انرژی صادر شده را به میزان  29/7درصد و
انرژی تحویل داده شده به کارخانه را به میزان  20/3درصد کاهش
دهند (.)Bartolucci et al., 2019
بر اساس موارد ذکر شده ،در پژوهش حاضر امکان توسعه
مفاهیم انرژی خالص صفر در یک کارخانه تولید بیواتانول به عنوان

یکی از صنایع پرمصرف انرژی در حوزه بیوسیستم کشور از منظر
فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت .روند مطالعه انجام گرفته
بدین صورت است که در قسمت دوم مقاله در ابتدا کارخانه تولید
بیواتانول معرفی شده و سپس روابط و تعاریف رویکردهای مختلف
 NZEتبیین میگردد .در ادامه این قسمت چگونگی مدلسازی
کارخانه با هدف دستیابی به  NZEFبا استفاده از سامانه
فتوولتائیک بیان شده و پس از آن روابط و شاخصهای مورد نیاز
در ارزیابیهای فنی و اقتصادی ارائه میگردد .در قسمت سوم
مقاله ضمن ارائه نتایج ارزیابیهای فنی و اقتصادی در رویکردهای
مختلف ،امکان به کارگیری آنها برای رسیدن به هدف مذکور در
این کارخانه مورد بحث قرار میگیرد .در بخش چهارم نیز
یافتههای اصلی پژوهش جمعبندی شده و بهترین رویکرد برای
دستیابی به هدف  NZEFدر مجتمع معرفی میشود.

مواد و روشها
کارخانه توليد بيواتانول

در این پژوهش دادههای انرژی و اکسرژی از کارخانه تولید
بیواتانول صنعتی زیست فرآورده سپاهان واقع در شهرستان
نجفآباد استان اصفهان استخراج گردید .این شهرستان در طول
جغرافیایی  51/4درجه شرقی و عرض جغرافیایی  32/6درجه
شمالی واقع شده است و ارتفاع آن از سطح دریا  1650متر
میباشد .همچنین سایر دادههای آب و هوایی مربوط به شهرستان
نجفآباد شامل میزان تابش جهانی ،تابش انتشاری ،میانگین دمای
هوا ،میانگین سرعت باد و میانگین رطوبت نسبی در هر ماه در
جدول ( )1ارائه شده است.

جدول  -1دادههای آب و هوايی شهرستان نجفآباد (مستخرج از نرمافزار )Meteonorm

ماه

میانگین دما میانگین سرعت باد میانگین رطوبت نسبی
تابش انتشاری
تابش جهانی
(درصد)
(کیلووات ساعت بر متر مربع) (کیلووات ساعت بر متر مربع) (درجه سلسیوس) (متر بر ثانیه)

ژانویه

108

32

1/6

2/2

52

فوریه

131

30

5/6

3/0

38

مارس

166

49

11/0

3/4

30

آوریل

183

65

16/2

3/6

30

مه

226

66

21/7

3/6

24

ژوئن

241

57

27

3/2

19

ژوئیه

244

57

29/8

2/9

20

اوت

225

52

28/1

2/7

20

سپتامبر

197

41

23/5

2/5

21

اکتبر

156

37

17/2

2/5

30

نوامبر

109

31

8/7

2/1

46

دسامبر

97

288

3/6

2/0

57

2083

547

16/2

2/8

32

مجموع در سال

فرآیند تولید بیواتانول در کارخانه تولید بیواتانول صنعتی

به صورت طرحواره در شکل ( )1نشان داده شده است .تولید

(علمی – پژوهشی)
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بیواتانول در این کارخانه بر اساس مواد اولیه مالس نیشکر و
چغندرقند ،شیره قند ذرت و خرما و همچنین مخلوط آنها
میباشد که در زمان دادهگیری از کارخانه ،مالس نیشکر به عنوان
ماده اولیه برای تولید بیواتانول مورد استفاده قرار گرفته بود.
همچنین محصوالت جانبی فرآیند این کارخانه تقطیر مستقل،
اتانول با درجه صنعتی و ویناس میباشند (.)Amid et al., 2021
به منظور انجام مراحل مختلف تولید و رفع نیازهای انرژی
کارخانه ،برق و سوختهای گاز طبیعی ،گازوییل و بنزین در
کارخانه مورد استفاده قرار میگیرد .متوسط مقادیر مورد نیاز هر

یک از حاملهای مذکور از طریق دادههای مصارف انرژی کارخانه
شامل قبوض برق و گاز طبیعی و همچنین دادههای انبارگردانی
سوختهای بنزین و گازوئیل استخراج گردید .این مقادیر به همراه
ضرایب انرژی اولیه ،)PEF( 1قیمت واحد انرژی و ضریب آالیندگی
آنها در جدول ( )2ارائه شده است .الزم به ذکر است که ضریب
انرژی اولیه ،انرژی نهایی تحویل داده شده به مجموعه را به میزان
انرژی اولیه مورد نیاز در مراحل استخراج ،فرآوری ،تولید ،انتقال
و تحویل انرژی مرتبط میکند (.)Hitchin et al., 2010

شکل  -1طرحوارهای از کارخانه توليد بيواتانول مورد مطالعه.
جدول  -2مقادير انرژیهای ورودی به کارخانه توليد بيواتانول.
نوع حامل انرژی

مقدار مصرف سالیانه
انرژی (واحد)

الکتریسته

5،040،000
(کیلووات ساعت)

گاز طبیعی
گازوئیل
بنزین

8،100،000
(متر معکب)
( 12،000لیتر)
( 6،000لیتر)

ضریب انرژی اولیه (منبع)

قیمت انرژی
(دالر بر مگاوات
ساعت)

ضریب آالیندگی انرژی (منبع)
(کیلوگرم کربن دیاکسید معادل بر کیلووات ساعت)

3/60

()Nasrollahi, 2013

5/28

0/57

()Noorpoor & Kudahi, 2015

1/10

()Nasrollahi, 2013

0/78

0/20

()Molenbroek et al., 2011

1/10
1/19

()Hitchin et al., 2010
()Deru & Torcellini, 2007

16/58
3/16

0/29
0/21

()Molenbroek et al., 2011
()Deru & Torcellini, 2007

تحليل رويکردهای انرژی خالص صفر
سايت انرژی خالص صفر

در این رویکرد مقدار تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در سایت
میبایست برابر کل نیازهای انرژی آن مجموعه در طول یک سال
باشد .لذا به منظور تعیین مقدار تولید انرژی مورد نیاز برای
1 Primary energy factor

رسیدن به سایت انرژی خالص صفر ( )NZSIEاز رابطه ()1
استفاده گردید.
∆𝐸𝑛𝑆𝑖 = ∑𝑖=1 𝐸𝑛𝑒,𝑖 − ∑𝑗=1 𝐸𝑛𝑑,𝑗 = 0
(رابطه )1
در این رابطه 𝑖𝑆𝑛𝐸∆ مقدار انرژی سالیانه مبادله شده بین
کارخانه و شبکه انرژی کشور (مگاژول) میباشد 𝐸𝑛𝑒,𝑖 .انرژی
سالیانه  iاُمین حامل انرژی تجدیدپذیر صادر شده از کارخانه
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(مگاژول) و 𝑗 𝐸𝑛𝑑,انرژی سالیانه  jاُمین حامل انرژی تحویل داده
شده به کارخانه (مگاژول) میباشد .در این رابطه هدف NZSIE
زمانی حاصل میگردد که  ∆𝐸𝑛𝑆𝑖 = 0باشد.
انرژی اوليه خالص صفر

در این رویکرد مقدار تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در سایت
میبایست به میزانی باشد که آن مجموعه در طول یک سال به
آن نیاز دارد ،البته در شرایطی که مقدار انرژی بر مبنای انرژی
اولیه در نظر گرفته شود .در این صورت الزم است که ابتدا همه
انرژیهای مربوط به مجتمع به مقادیر انرژی اولیه تبدیل شوند.
برای این منظور از ضرایب انرژی اولیه برای حاملهای مختلف
انرژی استفاده گردید و سپس با استفاده از رابطه ( )2موازنه انرژی
در این رویکرد انجام گرفت.
(رابطه )2
∆𝐸𝑛𝑆𝑜 = ∑(𝐸𝑛𝑒,𝑖 × 𝑝̌𝑟,𝑖 ) − ∑(𝐸𝑛𝑑,𝑗 × 𝑝𝑛,𝑗 ) = 0
𝑗=1

𝑖=1

در این رابطه 𝑜𝑆𝑛𝐸∆ مقدار انرژی اولیه سالیانه مبادله شده
بین کارخانه و شبکه انرژی کشور (مگاژول) میباشد 𝑝̌𝑟,𝑖 .ضریب
اعتباری انرژی اولیه  iاُمین حامل انرژی تجدیدپذیر صادر شده از
کارخانه و 𝑗 𝑝𝑛,ضریب انرژی اولیه  jاُمین حامل انرژی تحویل
داده شده به کارخانه میباشد.
الزم به ذکر است که در عمل ضریب اعتباری انرژی اولیه
تخصیص یافته به انرژیهای تجدیدپذیر ،مطابق رابطه ( )3برابر با
ضریب انرژی اولیه متناظر با همان حامل انرژی در شبکه در نظر
گرفته میشود (.)Bourrelle et al., 2013
(رابطه )3
𝑗 ≈ 𝑖 𝑝̌𝑟,𝑖 = 𝑝𝑛,𝑗 , and
هزينه انرژی خالص صفر

در این رویکرد مقدار تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر به اندازهای
است که درآمد حاصل از فروش (صادرات) انرژی تجدیدپذیر تولید
شده در سایت برابر با مبلغ پرداختی سالیانه آن برای خرید
خدمات انرژی تحویل شده (مصرف شده) باشد .مقدار انرژی
تجدیدپذیر مورد نیاز در این روش به صورت کلی به سیاستهای
دولتی و استراتژیهای قیمتگذاری بستگی دارد .پرکاربردترین
استراتژیهای قیمتگذاری در خصوص سایتهای مجهز به
سامانههای تولید پراکنده و متصل به شبکه شامل فروش کل تولید
و خرید کل مصرف ،)BASA( 1اندازهگیری خالص مصرف2
( )NEMو صورتحساب خالص )NB( 3میباشند ( Zinaman et
.)al., 2017
1 Buy All Sell All
2 Net Energy Metering

در استراتژی قیمتگذاری  ،BASAکل انرژیهای
تجدیدپذیر تولید شده در محل با تعرفه تشویقی انرژی تجدیدپذیر
محاسبه شده و کل انرژی مصرفی کارخانه نیز با تعرفه انرژی
شبکه در نظر گرفته میشود .لذا در این شرایط موازنه انرژی در
روش  NZECبا استفاده از رابطه ( )4انجام گرفت.
(رابطه )4
∆𝐶𝐵𝐴𝑆𝐴 = ∑(𝐸𝑛𝑔,𝑖 × 𝑐𝑟,𝑖 ) − ∑(𝐸𝑛𝑐,𝑗 × 𝑐𝑛,𝑗 ) = 0
𝑖=1

𝑗=1

در این رابطه 𝐴𝑆𝐴𝐵𝐶∆ هزینه انرژی سالیانه مبادله شده
بین کارخانه و شبکه انرژی کشور (دالر) در رویکرد  NZECمبتنی
بر قیمت گذاری  BASAمیباشد 𝐸𝑛𝑔,𝑖 .کل انرژی سالیانه تولید
شده در  iاُمین حامل انرژی تجدیدپذیر در مجتمع (مگاژول) و
𝑖 𝑐𝑟,تعرفه تشویقی انرژی تجدیدپذیر مربوط به آن (دالر بر
مگاژول) میباشد .همچنین 𝑗 𝐸𝑛𝑐,کل انرژی سالیانه  jاُمین حامل
انرژی مصرف شده در کارخانه (مگاژول) و 𝑗 𝑐𝑛,تعرفه انرژی شبکه
مربوط به آن است.
الزم به ذکر است که تعرفه تشویقی انرژی فتوولتائیک برای
مزارع خورشیدی کمتر از  10مگاوات در کشور برابر ( 35/39دالر
برمگاوات) میباشد.
در استراتژی قیمتگذاری  ،NEMخالص انرژی مبادله شده
از کارخانه در بازه زمانی یک ساله ،مورد نظر قرار میگیرد .به این
معنی که فقط مقدار خالص سالیانه حاملهای انرژی صادر شده
از کارخانه با تعرفه تشویقی انرژی تجدیدپذیر محاسبه میشود و
انرژیهای تحویل داده شده به کارخانه نیز بر اساس تعرفه انرژی
شبکه در نظر گرفته میشود .در این حالت انرژی مورد نیاز در
رویکرد  NZECبا استفاده از رابطه ( )5انجام گرفت.
(رابطه )5
) 𝑖∆𝐶𝑁𝐸𝑀 = ∑(𝐸𝑛𝑁𝑀𝑒,𝑖=𝑗 × 𝑐𝑟,
𝑗= 𝑖

) 𝑗− ∑(𝐸𝑛𝑁𝑀𝑑,𝑖=𝑗 × 𝑐𝑛,
𝑗= 𝑖

− ∑(𝐸𝑛𝑑,𝑗 × 𝑐𝑛,𝑗 ) = 0
𝑗≠ 𝑖

(رابطه > and𝑖 ≈ 𝑗 if𝐸𝑛𝑁𝑀𝑒,𝑖=𝑗 = 𝐸𝑛𝑒,𝑖 − 𝐸𝑛𝑑,𝑗 )6

𝑖𝐸𝑛𝑒,

𝑗𝐸𝑛𝑑,

(رابطه < and𝑖 ≈ 𝑗 if 𝐸𝑛𝑁𝑀𝑑,𝑖=𝑗 = 𝐸𝑛𝑑,𝑖 − 𝐸𝑛𝑒,𝑗 )7

𝑖𝐸𝑛𝑒,

𝑗𝐸𝑛𝑑,

در این رابطه 𝑀𝐸𝑁𝐶∆ هزینه انرژی سالیانه مبادله شده بین
کارخانه و شبکه انرژی کشور (دالر) در رویکرد  NZECمبتنی بر
قیمتگذاری  NEMمیباشد 𝐸𝑛𝑁𝑀𝑒,𝑖=𝑗 .و 𝑗=𝑖 𝐸𝑛𝑁𝑀𝑑,نیز به
3 Net Billing

(علمی – پژوهشی)
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ترتیب خالص انرژی سالیانه صادر شده و تحویل داده شده در
کارخانه (مگاژول) است.
در استراتژی قیمتگذاری  ،NBانرژی صادر شده از کارخانه
به صورت لحظهای ،با تعرفه تشویقی انرژی تجدیدپذیر محاسبه
شده و قیمت انرژی تحویل داده شده از شبکه نیز در هر لحظه با
تعرفه شبکه محاسبه میشود .بنابراین انرژی مورد نیاز در رویکرد
 NZECمبتنی بر قیمت گذاری  NBبا استفاده از رابطه ()8
محاسبه گردید.
(رابطه )8
∆𝐶𝑁𝐵 = ∑(𝐸𝑛𝑒,𝑖 × 𝑐𝑟,𝑖 ) − ∑(𝐸𝑛𝑑,𝑗 × 𝑐𝑛,𝑗 ) = 0
𝑗=1

𝑖=1

در این رابطه 𝐵𝑁𝐶∆ هزینه انرژی سالیانه مبادله شده بین کارخانه
و شبکه انرژی کشور (دالر) در رویکرد  NZECمبتنی بر
قیمتگذاری  NBمیباشد.
آاليندگی انرژی خالص صفر

در رویکرد آالیندگی انرژی خالص صفر ( ،)NZEEکارخانه
میبایست در طول سال به مقدار کافی انرژی تجدیدپذیر بدون
آالیندگی تولید نماید تا در مبادله انرژی با شبکه انرژی کشور،
آالیندگی منتشر شده از مصارف انرژی خود را جبران نماید .در
این روش از ضریب آالیندگی حاملهای انرژی در موازنه استفاده
میشود .این ضریب نمایانگر مقدار کل انتشار دیاکسیدکربن
معادل آن حامل انرژی در طول فرآیندهای تولید ،توزیع و استفاده
از آن است ( .)Deru & Torcellini, 2007به منظور تعیین انرژی
مورد نیاز در رویکرد  NZEEاز رابطه ( )9استفاده گردید.
(رابطه )9
∆𝑀𝐶𝑂2𝑒𝑞 = ∑(𝐸𝑛𝑒,𝑖 × ℎ̌𝑟,𝑖 ) − ∑(𝐸𝑛𝑑,𝑗 × ℎ𝑛,𝑗 ) = 0
𝑗 =1

𝑖 =1

در این رابطه 𝑞𝑒 ∆𝑀𝐶𝑂2مقدار آالیندگی دیاکسیدکربن
معادل 1مبادله شده بین کارخانه و شبکه انرژی کشور (کیلوگرم)
میباشد ℎ̌𝑟,𝑖 .ضریب اعتباری آالیندگی  iاُمین حامل انرژی
تجدیدپذیر صادر شده از کارخانه (کیلوگرم دیاکسیدکربن معادل
بر مگاژول) و 𝑗 ℎ𝑛,ضریب آالیندگی  jاُمین حامل انرژی تحویل
داده شده به کارخانه (کیلوگرم دیاکسیدکربن معادل بر مگاژول)
است.
در عمل مطابق رابطه ( )10ضریب آالیندگی اختصاص
یافته به انرژی تجدیدپذیر صادر شده برابر با ضریب آالیندگی
انرژی متناظر با آن در شبکه انرژی کشور در نظر گرفته میشود
( European Commission and European Free Trade
.)Association & Standard, 2008
1 CO2 equivalent

(رابطه )10
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𝑗 ≈ 𝑖 ℎ̌𝑟,𝑖 = ℎ𝑛,𝑗 , and

اکسرژی خالص صفر

در رویکرد اکسرژی خالص صفر از مفهوم اکسرژی برای تعادل
انرژی کارخانه تولید بیواتانول و شبکه انرژی کشور استفاده گردید.
در این تعریف خالص کل اکسرژی مبادله شده در مرز بین سایت
و شبکه در طول یک سال برابر صفر میباشد (.)Kilkis, 2007
اکسرژی حداکثر کار تئوری قابل استحصال از یک انرژی (یا ماده)
است تا آن انرژی (یا ماده) از طریق فرآیندهای برگشتپذیر به
تعادل با محیط اطراف برسد .این ویژگی ترمودینامیکی میتواند
اندازهگیری کمّی و کیفی از انواع مختلف انرژی و جریان مواد را
فراهم کند .به زبان ساده در رویکرد  NZEXکارخانه میبایست به
همان اندازهای که اکسرژی در طول یک سال مصرف میکند را از
منابع تجدیدپذیر تولید نماید .لذا برای تعیین مقدار تولید انرژی
تجدیدپذیر در رویکرد  NZEXاز رابطه ( )11استفاده شد.
(رابطه )11
∆𝐸𝑥 = ∑ 𝐸𝑥𝑒,𝑖 − ∑ 𝐸𝑥𝑑,𝑗 = 0
𝑗=1

𝑖=1

در این رابطه 𝑥𝐸∆ مقدار اکسرژی سالیانه مبادله شده بین
کارخانه و شبکه انرژی کشور (مگاژول) میباشد 𝐸𝑥𝑒,𝑖 .اکسرژی
سالیانه  iاُمین حامل انرژی تجدیدپذیر صادر شده از کارخانه
(مگاژول) و 𝑗 𝐸𝑥𝑑,اکسرژی سالیانه  jاُمین حامل انرژی تحویل
داده شده به کارخانه (مگاژول) است.
الزم به ذکر است که فرضیهها و سادهسازیهایی به منظور
تحلیل اکسرژی حاملهای انرژی انجام گرفت ( Amid et al.,
 .)2021بر این اساس فرآیند تولید بیواتانول به عنوان یک فرآیند
پایدار در نظر گرفته شد تا جریان انرژیهای مختلف و
وضعیتهای آنها در طول کار مداوم ،بدون تغییر و یکسان باشد.
همچنین فقط اکسرژیهای فیزیکی و شیمیایی حاملهای انرژی
در محاسبات اکسرژی در نظر گرفته شد و از اکسرژیهای جنبشی
و پتانسیل آنها صرف نظر گردید .زیرا در جریانهای انرژی مذکور
مقادیر اکسرژی جنبشی و پتانسیل در مقابل اکسرژیهای فیزیکی
و شیمیایی ناچیز میباشند .الزم به ذکر است که برای محصوالت
حاصل از احتراق ،شرایط گاز ایدهآل در نظر گرفته شد .دما و فشار
مرجع نیز به ترتیب  20درجه سلسیوس و  1بار در نظر گرفته
شد.
در تحلیل اکسرژی ،انرژی برق برابر با محتوای اکسرژی آن
میباشد .همچنین اکسرژی شیمیایی سوختهای گازوییل و
بنزین با فرمولهای شیمیایی  𝐶14.4 𝐻24.9و  𝐶8 𝐻18با استفاده
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پایین1

از رابطه ( )12محاسبه گردید .در این رابطه ارزش حرارتی
( )LHVگازوییل و بنزین به ترتیب برابر  45/2و  43/4مگاژول بر
کیلوگرم در نظر گرفته شد ( .)Amid et al., 2021همچنین در
این شرایط میزان اکسرژی فیزیکی گازوییل و بنزین برابر صفر
است ،زیرا دما و فشار آنها برابر با محیط مرجع میباشد.
(رابطه )12
𝐻

𝑂

) ( = 𝑚 × [1.0401 + 0.1728 ( ) + 0.0432
𝐶

𝐶

𝐻

𝑆

𝐶

𝐶

𝐻𝐶 𝑥𝐸

𝑉𝐻𝐿 × ])) ( + 0.2169 ( ) (1 − 2.0268

در این رابطه 𝐻𝐶 𝑥𝐸 اکسرژی شیمیایی گازوییل و بنزین
(مگاژول) 𝑂، 𝐻، 𝐶 ،و 𝑆 به ترتیب تعداد اتمهای کربن ،هیدروژن،
اکسیژن و سولفور سوخت و 𝑉𝐻𝐿 ارزش حرارتی پایین سوخت
(مگاژول بر کیلوگرم) میباشد.
اکسرژی گاز طبیعی از مجموع اکسرژی فیزیکی و شیمیایی
آن به دست آمد .از رابطه ( )13برای محاسبه مقدار اکسرژی
فیزیکی گاز طبیعی استفاده گردید ( .)Balli et al., 2007الزم به
ذکر است که دما و فشار گاز طبیعی ورودی به کارخانه به ترتیب
برابر  20درجهی سلسیوس و  1/1بار در نظر گرفته شد.
(رابطه )13
)])

𝐺𝑁𝑇
𝑇0

𝐻𝑃
𝐺𝑁𝑥𝐸
( = 𝑚𝑁𝐺 × [(𝐶𝑁𝐺 [𝑇𝑁𝐺 − 𝑇0 − 𝑇0 ln

])

𝐺𝑁𝑃
𝑃0

( + 𝑅𝑁𝐺 𝑇0

𝐻𝑃
𝐺𝑁𝑥𝐸 بیانگر اکسرژی فیزیکی گاز طبیعی
در این رابطه
(مگاژول) ورودی به مجتمع در طول سال میباشد 𝑚𝑁𝐺 .جرم
گاز طبیعی (کیلوگرم) وارد شده به کارخانه در طول سال𝐶𝑁𝐺 ،
ظرفیت گرمای ویژه گاز طبیعی (کیلوژول برکیلوگرم درجه
کلوین) ،𝑇𝑁𝐺 ،دمای گاز طبیعی (کلوین) 𝑅𝑁𝐺 ،ثابت گاز
(کیلوژول برکیلوگرم درجه کلوین) و 𝐺𝑁𝑃 فشار گاز طبیعی
(کیلوپاسکال) میباشد.
همچنین اکسرژی شیمیایی گاز طبیعی با استفاده از رابطه
( )14به دست آمد (.)Balli et al., 2007
(رابطه )14

𝐺𝑁𝑉𝐻𝐿 × ]

0.0698
𝐶

−

𝐻
𝐶

𝐻𝐶
𝐺𝑁𝑥𝐸
= 𝑚𝑁𝐺 × [1.033 + 0.0169

𝐻𝐶
𝐺𝑁𝑥𝐸 بیانگر اکسرژی شیمیایی گاز طبیعی
در این رابطه
(مگاژول) ورودی به مجتمع در طول سال میباشد .اکسرژی برق
تولید شده توسط سامانه فتوولتائیک نیز از رابطه ( )15تعیین
گردید (.)Rahnama et al., 2019
(رابطه )15

𝑡∆ × 𝐶𝑆𝐼 × 𝐶𝑂𝑉 × 𝐹𝐹 = 𝑉𝑃𝑥𝐸
1 Lower heating value
2 Albedo coefficient

در این رابطه 𝐹𝐹 ضریب پری 𝑉𝑂𝐶 ،ولتاژ مدار باز (ولت)
 𝐼𝑆𝐶 ،جریان اتصال کوتاه (آمپر) پانل فتوولتائیک و 𝑡∆ بازه زمانی
میباشد.
مدلسازی سامانه انرژی کارخانه و سامانه فتوولتائيک

برای ارزیابی رویکردهای مختلف انرژی خالص صفر ،سامانه انرژی
کارخانه به همراه سامانه فتوولتائیک متصل به شبکه در نرمافزار
 PVsystمدلسازی گردید .مشخصات ماژولهای فتوولتائیک مورد
استفاده در شبیهسازی در جدول ( )3ارائه شده است ،همچنین
در مدلسازی این سامانه از اینورتر مدل Blueplanet 1000 TL3
ساخت شرکت  Kaco new energyآلمان با توان اسمی 1000
کیلووات ،بازده  98/3درصد ،ولتاژ جریان مستقیم  370ولت و
ولتاژ کاری  550-830ولت استفاده گردید .ماژولهای خورشیدی
با زاویه ثابت  34درجه به سمت جنوب قرار دارند و مقدار ضریب
آلبدو 2برابر  0/2در نظر گرفته شد .همچنین به منظور هماهنگ
نمودن دادههای آب و هوایی در مدلسازی با شرایط واقعی در
کارخانه ،دادههای آب و هوایی شهرستان نجفآباد از نرمافزار
 Meteonormاستخراج گردید.
جدول  -3مشخصات ماژولهای خورشيدی مورد استفاده در مدلسازی.
کارخانه سازنده

Yingli Solar

واحد

نام مدل
کشور سازنده

مساحت ماژول
ابعاد ماژول
وزن ماژول
توان اسمی
ولتاژ مدار باز ( 𝐶𝑂𝑉)
جریان اتصال کوتاه ( 𝐶𝑂𝐼)
ولتاژ نقطه حداکثر توان ( 𝑝𝑚𝑚𝑉)
جریان نقطه حداکثر توان ( 𝑝𝑚𝑚𝐼)
بازده ماژول
ضریب پری

YL250P-29b
چین
Poly-silicon
)(Si-Poly
1/46
3/5×99×164
18/5
250
37/73
8/84
30/23
8/27
15/4
0/75

-

دمای کاری

 -40تا 85

نوع ماژول

مترمربع
سانتیمتر
کیلوگرم
وات
ولت
آمپر
ولت
آمپر
درصد
درجه
سلسیوس

همچنین مطابق شکل ( ،)2شرایط لحظهای سامانهی انرژی
کارخانه به منظور استخراج دادههای ساعتی تولید ،صادرات،
مصرف و واردات انرژی در کارخانه ،با مدلسازی در نرم افزار
( TRNSYSنسخه  )16بررسی شد .به عالوه با استفاده از نرمافزار
مذکور شاخص مطابقت بار 3بر اساس رابطهی ( )16استخراج
گردید ( .)Klein et al., 2004این شاخص نسبت بهرهگیری
3 Load-matching index

(علمی – پژوهشی)

احمدی و همکاران :امکان سنجی فنی و اقتصادی دستيابی به ...

مجمتع از انرژی تولید شده در سامانه فتوولتائیک را به کل نیاز
انرژی آن در طول سال نشان میدهد (.)Voss et al., 2010
𝑡

× 100

2
] 𝑖∫𝑡=𝑡 𝑚𝑖𝑛[𝐸𝑛𝑐,𝑗=𝑖 , 𝐸𝑛𝑔,

𝑡

1

2
𝑗∫𝑡=𝑡 𝐸𝑛𝑐,

= 𝐿𝑀𝐼ℎ

1

رابطه ()16
در این رابطه  𝐿𝑀𝐼ℎشاخص مطابقت بار سالیانه (درصد)
بر اساس دادهگیری ساعتی میباشد.
همچنین دو شاخص خودمصرفی )SCI( 1و شاخص
خودکفایی برق )ESSI( 2با استفاده از روابط ( )17و ( )18تعیین
گردید ( .)Martín-Chivelet & Montero-Gomez, 2017شاخص
خودمصرفی ،نسبت بهرهگیری مجمتع از انرژی تولید شده در
سامانه فتوولتائیک به کل برق تولید شده در این سامانه بوده و
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شاخص خودکفایی برق نیز نسبت بهرهگیری مجمتع از انرژی
تولید شده در سامانه فتوولتائیک به کل نیاز انرژی برق کارخانه
میباشد .الزم به ذکر است که در روابط ( )16تا ( ،)19صورت
کسر نشان دهنده میزان خودمصرفی انرژی میباشد.
𝑡

× 100

2
] 𝑖∫𝑡=𝑡 𝑚𝑖𝑛[𝐸𝑛𝑐,𝑗=𝑖 , 𝐸𝑛𝑔,

𝑡

1

2
𝑖∫𝑡=𝑡 𝐸𝑛𝑔,

= 𝐼𝐶𝑆

1

(رابطه )17
× 100

𝑡2
] 𝑖∫𝑡=𝑡 𝑚𝑖𝑛[𝐸𝑛𝑐,𝑗=𝑖 , 𝐸𝑛𝑔,
1
𝑡2
𝑖=𝑗∫𝑡=𝑡 𝐸𝑛𝑐,
1

= 𝐼𝑆𝑆𝐸

(رابطه )18

Type65a-2

Equa

Type57-2

Type57

Type94a

Daily Load-2

Equa-5
Equa-4

)PR(Equa-4
Weekly Load-2
Equa-3
TYPE24-2

)Inverter (Type48a

Type109-TMY2

Type57-3

Equa-6

TYPE24

Type65a-3

Type65a

Equa-2

Type65a-4

شکل  -2مدلسازی سامانه انرژی کارخانه متصل به شبکه در نرمافزار  TRNSYSشامل پانل فتوولتائيک ( ،)Type 94aاينورتر ( ،)Type 48aدادههای آب و هوايی
( ،)Type 109-TMY2بار روزانه مجتمع ( ،)Daily load-2برنامهی کاری هفتگی ( ،)Weekly load-2ابزار دادهگيری تجمعی ( ،)Type 24ابزار تبديل واحدها ( Type

 ، )57ابزار انجام محاسبات ( )Equaو ابزار دريافت خروجیهای نرمافزار (.)Type 65a

بر اساس مدلسازی انجام شده در نرمافزار ،TRNSYS
ابزارهای  Type 109برای دادههای آب و هوایی و تابش خورشید
در محل Type 94a ،برای سامانه فتوولتائیک Type 48a ،به عنوان
اینورتر متصل به شبکه Daily load ،و  Weekly loadبه ترتیب
برای بار روزانه کارخانه و برنامهی کاری هفتگی مورد استفاده قرار
گرفتند .همچنین از ابزارهای  Type 24به منظور دادهگیری
1 Self-consumption index
2 Electrical self-sufficiency index

تجمعی Type 57 ،تبدیل واحدها Equa ،برای انجام محاسبات و
استخراج شاخصهای مورد نظر و  Type 65aبرای دریافت
خروجیهای نرمافزار استفاده شد (شکل .)2
ارزيابی اقتصادی

برای مقایسه اقتصادی رویکردهای مختلف انرژی خالص صفر در
این کارخانه ،ارزش خالص فعلی )NPV( 3سامانه فتوولتائیک با
3 Net present value
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استفاده از رابطه ( )19تعیین شد (.)Nikolaidis et al., 2009
𝑡𝐹𝐶
𝑡)𝐼 (1 +

𝑛

∑ 𝑁𝑃𝑉 = −𝑍 +
𝑡=1

رابطه ()19
در این رابطه 𝑍 مقدار سرمایهگذاری اولیه (دالر)𝐶𝐹𝑡 ،
جریان خالص نقدینگی (دالر) برای سال  tاُم (شامل سود
سرمایهگذاری منهای هزینههای جاری) و 𝐼 مقدار نرخ تنزیل را
نشان میدهد.
الزم به ذکر است که به دلیل تفاوت در تعاریف رویکردهای
مختلف انرژی خالص صفر ،اندازه سامانهی فتوولتائیک در آنها
متفاوت خواهد بود و این امر منجر به سرمایهگذاریهای اولیهی
مختلفی در آنها خواهد شد .از آنجا که مقدار  NPVوابسته به
سرمایهگذاری اولیه است ،لذا افزایش نرخ سرمایه گذاری منجر به
افزایش مقدار  NPVخواهد شد .بر این اساس ،برای معنیدارتر
کردن و یکسانسازی شرایط اقتصادی در زمان مقایسهی
رویکردها ،از شاخص اقتصادی بدون بعد ( )βمطابق رابطه ()20

استفاده شد.
=β
(رابطه )20
𝑍
در این پژوهش ،شاخص ( )βدر رویکردهای مختلف و تحت
سه استراتژی قیمتگذاری ،یعنی  NEM ،BASAو  NBمحاسبه
گردید .همچنین درآمد حاصل از خودمصرفی انرژی در
استراتژیهای قیمتگذاری  NEMو  NBبر اساس تعرفه انرژی
شبکه محلی در نظر گرفته شد .الزم به ذکر است که به منظور
سادهسازی محاسبات اقتصادی و با توجه به شرایط تورمی حاکم
بر کشور ،کلیه محاسبات اقتصادی در زمان انجام پژوهش بر
مبنای ارزش دالری و با نرخ تبدیل  180،000ریال به ازای هر
دالر انجام گرفت ،همچنین هزینه نصب سامانه فتوولتائیک بر
واحد 𝑃𝑊𝑘 به صورت ثابت در نظر گرفته شد .سایر مفروضات
اقتصادی مورد استفاده در روابط ( )19و ( )20و هزینه اجرا و
نصب سامانه فتوولتائیک در جدول ( )4نشان داده شده است.
𝑉𝑃𝑁

جدول  -4دادههای مورد استفاده در ارزيابی اقتصادی انرژی کارخانه و سامانه فتوولتائيک.

نوع تجهیز
ماژول
اینورتر
سازه
سیمکشی
هزینه نصب
سایر
ملزومات
هزینه کل

هزینه
(دالر بر کیلووات)
225
175
60
50
45

پارامترها
طول عمر سامانه فتوولتائیک
نرخ تورم تعرفه انرژی
نرخ تنزیل
فاکتور نگهداری

 30سال
 10درصد
 10درصد
1/1

112
667

نتايج و بحث
انرژی مورد نياز در رويکردهای مختلف انرژی خالص صفر

در مرحله اول ،میزان تولید انرژی تجدیدپذیر مورد نیاز از سامانه
فتوولتائیک برای رویکردهای مختلف انرژی خالص صفر تعیین
گردید (شکل  .)3رویکرد  NZEXبا تولید سالیانه  76/7گیگاوات
ساعت بزرگترین سامانه فتوولتائیک را پیشنهاد نمود .تولید این
مقدار انرژی در رویکرد  NZEXبسیار نزدیک به کل تقاضای انرژی
ساالنه مجمتع به میزان  74/5گیگاوات ساعت در رویکرد NZSIE
میباشد .رویکرد  NZECمبتنی بر استراتژی قیمتگذاری BASA

کوچکترین نیروگاه فتوولتائیک را با تولید سالیانه  2/3گیگاوات
ساعت پیشنهاد میکند .همچنین میزان انرژی مورد نیاز در
رویکرد  NZECمبتنی بر استراتژی قیمتگذاری  NBبرابر 5/7

گیگاوات ساعت و در استراتژی قیمتگذاری  NEMبرابر 6/6
گیگاوات ساعت به دست آمد .همانطور که مالحظه میگردد،
مقادیر تولید انرژی در رویکردهای  NZECبه صورت قابل توجهی
کوچکتر از سایر تعاریف  NZEمورد بررسی میباشد .دلیل اصلی
این یافتهها ،اختالف زیاد بین تعرفه انرژی شبکه و تعرفه تشویقی
انرژی تجدیدپذیر است .همچنین انرژی مورد نیاز در دو رویکرد
 NZSOEو  NZEEنیز در سطحی تقریبا مشابه و به ترتیب به
میزان  26/3و  29/6گیگاوات ساعت به دست آمد .با توجه به
نتایج به دست آمده ،نیروگاه فتوولتائیک مورد نیاز با در نظر
گرفتن شرایط اقلیمی و با هدف پوشش نیازهای انرژی در هر
رویکرد با استفاده از نرمافزار  PVsystمدلسازی شد ،جدول ()5
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برخی از نتایج این مدلها شامل توان اسمی نیروگاه ،تعداد ماژول،

تعداد اینورتر و مساحت مورد نیاز در هر رویکرد را نشان میدهد.
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شکل  -3انرژی ساليانه فتوولتائيک مورد نياز در رويکردهای سايت انرژی خالص صفر ( ،)NZSIEانرژی اوليه خالص صفر ( ،)NZSOEآاليندگی انرژی خالص صفر
( ،)NZEEاکسرژی خالص صفر ( )NZEXو هزينه انرژی خالص صفر ( )NZECدر استراتژیهای قيمتگذاری فروش کل توليد و خريد کل مصرف (،)BASA
اندازهگيری خالص مصرف ( )NEMو صورتحساب خالص (.)NB
جدول  -5مشخصات نيروگاهی سامانه فتوولتائيک برای تامين انرژی مورد نياز در رويکردهای سايت انرژی خالص صفر ( ،)NZSIEانرژی اوليه خالص صفر
( ،)NZSOEآاليندگی انرژی خالص صفر ( ،)NZEEاکسرژی خالص صفر ( )NZEXو هزينه انرژی خالص صفر ( )NZECدر استراتژیهای قيمتگذاری فروش کل
توليد و خريد کل مصرف ( ،)BASAاندازهگيری خالص مصرف ( )NEMو صورتحساب خالص (.)NB

رویکرد

توان اسمی نیروگاه

مساحت مورد نیاز

انرژی خالص صفر

(مگاوات)

(مترمربع)

NZSIE

38/6

250،570

154،330

NZSOE

13/6

88،334

54،406

11

)NZEC (BASA

1/2

7،787

4،796

1

0/8

)NZEC (NEM

3/4

22،217

13،684

3

2/3

)NZEC (NB

3/0

19،269

11،868

3

2/0

NZEE

15/3

99،657

61،380

13

10/2

NZEX

39/7

257،821

158،796

32

26/5

همانطور که در شکل ( )3مشاهده میگردد NZEX ،و
 NZSIEبا مقادیر نزدیک به یکدیگر ،دارای تولید انرژی در سطح
بسیار باالتری از سایر رویکردهای  NZEهستند و انتخاب آنها به
عنوان هدف انرژی خالص صفر نیازمند سرمایهگذاری نسبتا زیادی
در این حوزه خواهد بود .در این شرایط انتخاب رویکرد NZEX
زمانی برای این کارخانه توجیهپذیر میباشد که از یک طرف
حاملهای انرژی تحویل داده شده به کارخانه از سطوح پایین
اکسرژی بهره ببرند (مانند شبکه آب گرم منطقهای) و از طرف
دیگر انرژی تولید شده در محل ،دارای باالترین سطح اکسرژی
باشد تا بتواند به راحتی اکسرژی تحویل داده شده را جبران نماید.

سرمایهگذاری اولیه

تعداد ماژول

تعداد اینورتر
31

25/7
9/1

(میلیون دالر)

در این شرایط اگر چه انرژی برق با محتوای اکسرژی باال از سامانه
فتوولتائیک در کارخانه تولید میشود و شرط دوم انتخاب این
رویکرد تحقق میپذیرد ،اما باید توجه شود که انرژیهای تحویلی
به کارخانه از طرف شبکه انرژی کشور به صورت برق و سوختهای
فسیلی است که دارای باالترین محتوای اکسرژی هستند .بنابراین
در این شرایط ،جبران اکسرژی تحویل داده شده به کارخانه
نیازمند تولید مقادیر زیادی از انرژی تجدیدپذیر خواهد بود.
همچنین در رویکرد  NZSIEشرایطی تقریبا مشابه اما
معکوس رویکرد فوق وجود دارد .به این معنی که توجیهپذیری
 NZSIEزمانی است که از یک طرف انرژیهای تحویل داده شده
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از شبکه سراسری دارای باالترین کیفیت و کارآیی باشند و از طرف
دیگر امکان صادرات گسترده انرژی ارزان قیمت و با کیفیت پایین
(مانند آب گرم بازیافتی از سامانه تبرید) برای کارخانه وجود
داشته باشد .در صورتی که در این کارخانه تنها شرط اول برقرار
است و انرژیهای با کارآیی باال به آن تحویل داده میشود ،اما
امکان صادرات انرژی بازیافتی با حجم باال و هزینه کم برای آن
وجود ندارد و انرژی صادراتی صرفاً از نوع برق خواهد بود .لذا
انتخاب دو رویکرد  NZEXو  NZSIEبه دلیل نوع حاملهای
انرژی تحویل داده شده و صادر شده گزینههای مناسبی برای این
کارخانه به منظور دستیابی به هدف انرژی خالص صفر نمیباشند.

شاخص مطابقت بار ()%

انرژی تحویل شده

ارزيابی فنی

به منظور تکمیل ارزیابیهای فنی ،با مدلسازی انرژی کارخانه و
سامانه فتوولتائیک در نرمافزار  ،TRNSYSمقادیر تولید انرژی در
سامانه فتوولتائیک به همراه مصرف انرژی ،میزان خودمصرفی،
انرژی صادر شده ،انرژی تحویل داده شده و شاخص مطابقت بار
برای هر رویکرد ،مشابه شکل ( )4استخراج گردید .شکل ()4
نمونهای از خروجیهای تجمعی نرمافزار مذکور برای دادههای
تولید ،مصرف ،صادرات و تحویل انرژی و شاخص مطابقت بار در
کارخانه برای رویکرد  NZSOEمیباشد .بر اساس دادههای به
دست آمده ،شاخصهای خودمصرفی و خودکفایی برق نیز برای
هر رویکرد تعیین گردید.

انرژی صادر شده

تولید انرژی در سامانه PV

بار انرژی مجتمع
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شکل  -4مقادير تجمعی ساليانه توليد ،مصرف ،صادرات و تحويل انرژی و شاخص مطابقت بار تحت رويکرد انرژی اوليه خالص صفر ( )NZSOEدر کارخانه توليد
بيواتانول بر اساس دادهگيری ساعتی.

در شکل ( ،)5مقدار شاخص مطابقت بار و همچنین میزان
خودمصرفی در رویکردهای مختلف نشان داده شده است.
همانطور که در این شکل مالحظه میگردد ،میزان خودمصرفی
انرژی در چهار رویکرد  NZEXو  NZEE ،NZSIEو NZSOE
مقادیر تقریب ًا برابری را نشان میدهند .اما با توجه به شاخص
مطابقت بار ،میزان خودمصرفی انرژی در تمام رویکردهای ،NZE
نسبت به کل انرژی مورد نیاز در کارخانه بسیار پایین است .به
گونهای که مقادیر شاخص مطابقت بار در چهار رویکرد  NZEXو
 NZEE ،NZSIEو  NZSOEتنها به میزان  6/6 ،6/7 ،6/7و 6/5
درصد از کل نیازهای انرژی کارخانه میباشد .علت این امر نیز
سهم کم برق از نیازهای انرژی کارخانه بوده و کارخانه به صورت
عمده مبتنی بر گاز طبیعی اداره میگردد.

همچنین همانطور که در شکل ( )6نشان داده شده است،
شاخص خودمصرفی در چهار رویکرد  NZEXو NZEE ،NZSIE
و  NZSOEبا مقادیر  16/5 ،6/7 ،6/5و  18/5درصد در سطوح
بسیار پایینتری از رویکردهای سهگانهی  NZECبه میزان ،84/2
 63/6و  70/0درصد (به ترتیب در استراتژیهای قیمتگذاری
 NEM ،BASAو  )NBقرار دارند .لذا انتخاب رویکردهای NZEX
و  NZEE ،NZSIEو  NZSOEبه عنوان هدف انرژی خالص صفر،
عمال کارخانه را تبدیل به یک نیروگاه خورشیدی خواهد نمود که
تنها بخش کوچکی از انرژی تولید شده در سامانهی فتوولتائیک
را صرف نیازهای خود مینماید .در این شرایط علیرغم ایجاد
خودکفایی مناسب در بخش برق ،قسمت عمدهای از انرژی تولید
شده در کارخانه میبایست به شبکه صادر گردد .چنین عملکردی
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میتواند به چالشی برای شبکه تبدیل شود ،زیرا میبایست مقدار
زیادی از انرژی تجدیدپذیر با نوسانات فراوان در طول شبانه روز
و در طول سال با انرژی شبکه تلفیق گردد ( Caro-Ruiz et al.,
 .)2019لذا در کنار دو رویکرد  NZEXو  NZSIEکه در بخش
قبلی عنوان شد ،رویکردهای  NZSOEو  NZEEنیز فاقد توجیه
فنی برای هدف انرژی خالص صفر در این کارخانه میباشند .از
طرف دیگر مساحت مورد نیاز برای نصب ماژولهای فتوولتائیک
در رویکردهای مذکور بسیار زیاد بوده و مقادیر آن در  NZSOEو
 NZEEبه ترتیب برابر  88،334و  99،657مترمربع است .این
مساحت بسیار بیشتر از فضای موجود کارخانه برای نصب
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ماژولهای فتوولتائیک بوده و از این منظر نیز رویکردهای مذکور
فاقد توجیه فنی و اجرایی میباشند .در این شرایط رویکرد NZEC
با داشتن شاخص خودمصرفی باال و برقراری تعادل در شاخص
خودکفایی برق (شکل  ،)6به لحاظ فنی مناسبترین رویکرد برای
رسیدن به هدف انرژی خالص صفر در این کارخانه میباشد.
همچنین مساحت مورد نیاز برای نصب تجهیزات سامانه
فتوولتائیک در این رویکرد نیز به صورت کامل با فضای موجود در
کارخانه منطبق است .باید توجه گردد که بر اساس استراتژی
قیمتگذاری در هر کشور ،تنها یکی از رویکردهای سهگانه
 NZECدر آن کشور وجود خواهد داشت.
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شکل  -5مقادير خودمصرفی و شاخص مطابقت بار کارخانه در رويکردهای سايت انرژی خالص صفر ( ،)NZSIEانرژی اوليه خالص صفر ( ،)NZSOEهزينه انرژی
خالص صفر ( ،)NZECآاليندگی انرژی خالص صفر ( )NZEEو اکسرژی خالص صفر ( )NZEXدر استراتژیهای قيمتگذاری فروش کل توليد و خريد کل مصرف
( ،)BASAاندازهگيری خالص مصرف ( )NEMو صورتحساب خالص (.)NB
شاخص خودکفایی برق ()%

شاخص خودمصرفی ()%
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شکل  -6شاخص خودمصرفی و شاخص خودکفايی برق از سامانه فتوولتائيک در کارخانه و در رويکردهای سايت انرژی خالص صفر ( ،)NZSIEانرژی اوليه خالص
صفر ( ،)NZSOEهزينه انرژی خالص صفر ( ،)NZECآاليندگی انرژی خالص صفر ( )NZEEو اکسرژی خالص صفر ( )NZEXدر استراتژیهای قيمتگذاری فروش
کل توليد و خريد کل مصرف ( ،)BASAاندازهگيری خالص مصرف ( )NEMو صورتحساب خالص (.)NB
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ارزيابی اقتصادی

به منظور مقایسه اقتصادی رویکردهای مختلف ،ارزیابی اقتصادی
بر مبنای شاخص ( )βدر هر سه استراتژی قیمتگذاری BASA
(شکل  7الف)( NEM ،شکل  7ب) و ( NBشکل  7ج) انجام
گرفت .همانطور که در شکل ( 7الف) نشان داده شده است،
باالترین شاخص ( βکه نسبت  NPVبه سرمایهگذاری اولیه است)
و بهترین سودآوری اقتصادی تحت استراتژی قیمتگذاری
 BASAبه دست آمد ،زیرا در این حالت کل برق فتوولتائیک تولید
شده در کارخانه با تعرفه تشویقی برای سرمایهگذار محاسبه
میگردد .در این استراتژی شاخص  βبرای تمامی تعاریف NZE
NZEX

NZEE

)NZEC (BASA

روند مشابهی را نشان داد و کلیهی رویکردهای  NZEپس از 10/1
سال وارد فاز سودآوری ( )NPV=0شدند .همچنین تحت
استراتژی قیمتگذاری  ،BASAشاخص  βدر رویکردهای مختلف
در پایان عمر سامانه به  1/97رسید .ویژگی شاخص  βحذف اثر
سرمایهگذاری اولیه و نشان دادن روند سودآوری است .در صورتی
که اگر مقدار  NPVبه جای این شاخص در نظر گرفته میشد به
دلیل اندازههای مختلف سامانهی فتوولتائیک در رویکردهای
مختلف ،نمودارهای  NPVمتفاوت شده و مقایسهی روند اقتصادی
سرمایهگذاری در رویکردهای مختلف دشوار میشد.
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شکل  -7شاخص  βدر سامانه فتوولتائيک ،برای رويکردهای سايت انرژی خالص صفر ( ،)NZSIEانرژی اوليه خالص صفر ( ،)NZSOEهزينه انرژی خالص صفر
( ،)NZECآاليندگی انرژی خالص صفر ( )NZEEو اکسرژی خالص صفر ( )NZEXدر استراتژیهای قيمتگذاری الف) فروش کل توليد و خريد کل مصرف
( ،)BASAب) اندازهگيری خالص مصرف ( )NEMو ج) صورتحساب خالص (.)NB
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برخالف استراتژی قیمتگذاری  ،BASAشاخص  βدر
استراتژی قیمتگذاری  NEMبرای رویکردهای مختلف NZE
متفاوت شد (شکل 7ب) .در استراتژی قیمتگذاری  NEMرابطه
مستقیمی بین مقدار تولید برق در سامانه فتوولتائیک و سودآوری
(شاخص  )βوجود دارد .بر این اساس  ،شاخص  βدر رویکردهای
 NZEXو  NZSOEبا بیشترین تولید انرژی به عدد  1/80در پایان
عمر سامانه رسید ،همچنین دو رویکرد مذکور پس از  10/7سال
از شروع فعالیت ،وارد فاز سودآوری شدند .شاخص  βدر پایان عمر
رویکردهای  NZEEو  NZSOEبه ترتیب  1/53و  1/47به دست
آمد و آنها نیز پس از  11/9و  12/1سال وارد فاز سودآوری شدند.
بدترین شاخص  βدر پایان عمر سامانه مربوط به رویکرد NZEC
) (NEMبرابر با ( )-0/02بود و این شاخص در آخرین سال عمر
سامانه تنها به عدد صفر نزدیک شد .بنابراین رویکرد  NZECدر
استراتژی قیمتگذاری  NEMتوجیه اقتصادی ندارد.
مقادیر شاخص  βدر پایان عمر سامانهی فتوولتائیک تحت
استراتژی قیمتگذاری  NBبرای رویکردهای ،NZSIE ،NZEX
 NZEEو  NZSOEبه ترتیب برابر با  1/54 ،1/80 ،1/80و 1/49
به دست آمد و ورود به فاز سودآوری در آنها نیز به ترتیب در
سالهای  11/8 ،10/7 ،10/7و  12/1ایجاد شد .شاخص  βدر
استراتژی قیمتگذاری  NBدر پایان عمر سامانه برای

رویکرد  NZECتنها به عدد  0/14رسید که پایینترین رقم در
میان رویکردهای مختلف است .این عدد نشان میدهد که رویکرد
 NZECدر استراتژی قیمتگذاری  NBدر سالهای انتهایی عمر
سامانه ( 26/2سال) و به مقدار بسیار جزئی مقرون به صرفه خواهد
شد.
بنابراین در میان رویکردهای  NZECکه به لحاظ فنی مورد
تایید قرار گرفته بودند ،تنها رویکرد  NZECدر استراتژی
قیمتگذاری  BASAاست که به لحاظ اقتصادی باالترین
توجیهپذیری و سودآوری را دارد .از آنجا که استراتژی فعلی
قیمتگذاری در کشور بر مبنای استراتژی  BASAمیباشد ،لذا
برای رسیدن به هدف انرژی خالص صفر در میان رویکردهای مورد
مطالعه ،رویکرد  NZECدر هر دو ارزیابی فنی و اقتصادی بهترین
شرایط را در کارخانه تولید بیواتانول زیست فرآورده سپاهان دارد.
در این شرایط سرمایهگذار با اختصاص سرمایهگذاری نسبتاً
مناسبی میتواند هم از مزایای نرخ فروش تشویقی سامانه
فتوولتائیک و هم از قیمت پایین عرضه انرژی در شبکه استفاده
نموده و با درآمدزایی ایجاد شده تا پایان عمر سامانه از پرداخت
هزینه برای انرژیهای مصرفی خود بینیاز شود .اطالعات جامع
سامانه فتوولتائیک برای رویکرد  NZECدر استراتژی قیمتگذاری
 BASAدر جدول ( )6خالصه شده است.

جدول  -6دادههای انرژی مربوط به رويکرد هزينه انرژی خالص صفر ( )NZECدر استراتژی قيمتگذاری فروش کل توليد و خريد کل مصرف (.)BASA

پارامتر

مقدار

واحد

توان اسمی
مقدار تولید انرژی
مساحت مورد نیاز
تعداد ماژول
تعداد اینورتر
خودمصرفی ()SC
صادرات انرژی
شاخص مطابقت بار
شاخص خودکفایی برق
شاخص خودمصرفی
سرمایهگذاری اولیه
شاخص اقتصادی ( )βدر پایان عمر سامانه
ارزش خالص فعلی ( )NPVدر پایان عمر سامانه

1/2
2/3
7،787
54،406
1
1/95
0/35
2/6
38/7
84/2
800،400
1/97
1،579،512

مگاوات
گیگاوات ساعت بر سال
مترمربع
گیگاوات ساعت بر سال
گیگاوات ساعت بر سال
درصد
درصد
درصد
دالر
دالر

بهينهسازی و افزايش راندمان انرژی

در بخشهای گذشته ،دستیابی به هدف انرژی خالص صفر با
استفاده از رویکردهای مختلف  NZEبر اساس شرایط فعلی
مجتمع و با فرض عدم تغییرات در تاسیسات مختلف آن مورد
بررسی قرار گرفت .حال آن که در صورت به کارگیری فرآیندهای

بهرهوری و مدیریت انرژی ،میتوان نیازهای انرژی مجتمع را
کاهش داد و رویکردهای مذکور را با دادهها و مقادیر انرژی کمتری
در موازنه  NZEتعیین نمود .در این خصوص اعمال روشهای
بهینهسازی انرژی در واحد تقطیر به عنوان یکی از مهمترین نقاط
مصرف انرژی ،میتواند تاثیر به سزایی در افزایش راندمان حرارتی
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آن و در نتیجه کاهش میزان انرژی تحویل شده به مجتمع داشته
باشد ( .)Tgarguifa et al., 2018عالوه بر این ،از آنجا که دمای
مخلوط در سامانه تخمیر با عبور از یک مبدل حرارتی صفحه
خارجی مجهز به گردش آب در محدوده  30-34درجه سلسیوس
نگه داشته میشود ،میتوان با انجام فرآیند بازیافت انرژی ،از این
تلفات حرارتی برای پیشگرمایش آب گرم مورد نیاز برای
شستشوی واحدهای فرآوری و خطوط انتقال استفاده نمود .یکی
دیگر از روشهای ممکن برای کاهش میزان انرژی تحویل شده به
مجتمع ،تولید انرژی از ویناس میباشد .ویناس به عنوان محصول
جانبی مجتمع تولید بیواتانول ،پتانسیل باالیی برای تولید بیوگاز
دارد .لذا با تغذیه آن در هاضمهای بیهوازی و تولید گاز زیستی
میتوان بخشی از نیازهای انرژی مجتمع را تامین نمود ( Moraes
 .)et al., 2015در این صورت با توجه به سیاستهای فنی و
اقتصادی مجتمع ،به کارگیری روشهای بهینهسازی ذکر شده
میتواند امکان رسیدن به هدف  NZEرا تسهیل نماید.

نتيجهگيری کلی
در این پژوهش امکانسنجی فنی و اقتصادی دستیابی به هدف
انرژی خالص صفر در کارخانه تولید بیواتانول بر اساس رویکردهای
 NZEE ،NZEC ،NZSOE ،NZSIEو  NZEXمورد مطالعه قرار
گرفت .همچنین بررسیهای اقتصادی در سه استراتژی
قیمتگذاری مختلف شامل  NEM ،BASAو  NBانجام شد .بر
این اساس مشاهده گردید که انرژی مورد نیاز در رویکردهای مورد
مطالعه در سه سطح مختلف قرار گرفتند .باالترین سطح انرژی
مورد نیاز مربوط به رویکردهای  NZEXو  ،NZSIEسطح میانی
مربوط به رویکردهای  NZEEو  NZSOEو پایینترین سطح
مربوط به رویکردهای سهگانهی  NZECبود .با توجه به محتوای
باالی اکسرژی در حاملهای انرژی تحویل داده شده به کارخانه،

انرژی مورد نیاز در رویکرد  NZEXباالترین مقدار را داشت و این
هدف فاقد توجیه فنی بود .همچنین رویکرد  NZSIEنیز به دلیل
عدم امکان صادرات انرژی بازیافتی و اجبار به جبرانسازی انرژی
از طریق تولید برق ،فاقد توجیه مناسب برای انتخاب شدن به
عنوان رویکرد  NZEبود .در کلیهی رویکردهای مورد بررسی،
شاخص مطابقت بار به دلیل نوع سوختهای مصرفی در کارخانه،
مقادیر بسیار کمی را نشان داد .همچنین کمترین شاخص
خودمصرفی به ترتیب در رویکردهای NZSOE ،NZSIE ،NZEX
و  NZEEمشاهده گردید ،در حالی که رویکردهای  NZECبهترین
مقادیر را در این شاخص داشتند .لذا بر مبنای تحلیلهای فنی
صورت گرفته در این کارخانه ،رویکردهای سهگانه  NZECبهترین
امکان فنی و اجرایی را به خود اختصاص دادند .اما بر اساس
تحلیلهای اقتصادی ،سرمایهگذاری در رویکرد  NZECدر
استراتژی قیمتگذاری  NEMتوجیه اقتصادی نداشت .همچنین
شاخص  βدر رویکرد  NZECو در استراتژی قیمتگذاری  NBنیز
فقط به مقدار بسیار کمی مثبت شد و ورود به فاز سودآوری در
آن در سالهای پایانی عمر سامانه اتفاق افتاد .این در حالی است
که شاخص  βدر استراتژی قیمتگذاری  BASAدر کلیه رویکردها
باالترین مقدار را نشان داد .بنابراین با توجه به تحلیلهای انجام
گرفته از هر دو منظر فنی و اقتصادی ،استفاده از سامانه
فتوولتائیک در رویکرد  NZECو در استراتژی قیمتگذاری
 BASAبه منظور دستیابی به هدف  NZEدر این کارخانه پیشنهاد
گردید .این سامانه دارای توان اسمی  1/2مگاوات ،شاخص
خودمصرفی  84/2درصد و شاخصهای  βو  NPVبه ترتیب برابر
 1/97و  1،579،512دالر میباشد .این سرمایهگذاری که منطبق
بر استراتژی قیمتگذاری و تعرفههای اقتصادی کشور است ،پس
از  10/1سال از شروع فعالیت وارد مرحله سودآوری میگردد.
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