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 /تجدیدپذیر فتوولتائیکترکیبی یک سیستم  ،مقاله این در —چکیده 

به مستقل از شبکه  به صورت و سازی باتریبا ذخیره تودهزیست باد/

یکی از  بدون برق کشاورزی هایانرژی الکتریکی چاه تأمین منظور

 .گرددمیطراحی  رستان ریگان(های جنوب استان کرمان )شهشهرستان

 نظر،ترکیبی مورد یابی بهینه تجهیزات سیستمهدف از این طراحی اندازه

انرژی مصرفی  تقاضای مطمئن تأمین کردن هزینه کل تولید وحداقل 

برای این  .باشدمیعملکرد سیستم  عمردر طول های کشاورزی چاه

سازی ترکیبی برای هینهکه یک مدل ب هومرساز ، از نرم افزار شبیهمنظور

از اطالعات همچنین . شده استمنابع انرژی تجدیدپذیر است، استفاده 

شهرستان این های هواشناسی ها و دادهواقعی پروفیل بار مصرفی چاه

افزار استفاده شده و تأثیر پارامترهای اقتصادی و سازی در نرمجهت شبیه

های ترکیبی مختلف ستم. عملکرد سیاندزیست محیطی در نظر گرفته شده

بهینه انتخاب شده  مورد بررسی قرار گرفته و از بین آنها سیستم ترکیبی

دهد که سیستم ترکیبی است. نتایج به دست آمده اینطور نشان می

با توجه به هزینه انرژی  سازی باتریبا ذخیره تودهزیست باد/ /فتوولتائیک

سازی حلیل نتایج بهینهت و باشدمی تربرای سایت مورد نظر اقتصادی

  دهد.ها به وضوح نشان میرا نسبت به سایر سیستم مزایای سیستم بهینه

های رسانی به چاهبرق ؛های تجدیدپذیرانرژی —های کلیدی هواژ

 HOMERنرم افزار   ؛اقتصادی-ارزیابی فنی؛ کشاورزی

 مقدمه   .1

باشد. آب استان کرمان دارای پتانسیل باالیی در بخش کشاورزی می

های مختلف کشاورزی از طریق منابع زیرزمینی با حفره چاه موردنیاز بخش

که آنجایی باشد. ازشود که استخراج آن مستلزم صرف انرژی میتأمین می

رسانی موجود در برخی از مناطق استان ظرفیت تأمین انرژی برق شبکه برق

های جدید فاده از شبکههای موجود را ندارد و تقویت و یا استبرای تمام چاه

های فیزیکی زیادی مواجه است، بخش با مسائل اقتصادی و محدودیت

های موجود از طریق دیزل ژنراتور و با استفاده از یارانه ای از چاهعمده

 های اقتصادی و آموزشی انتشارات اتاق بازرگانی کرمانمرکز تحقیقات و بررسی
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شوند و برخی از آنها نیز بدون برق هستند که سوخت، تأمین انرژی می

ها ولت و همچنین مالکان چاهنظام اقتصادی د های بسیار باالیی را برهزینه

های تجدید خوشبختانه، استان کرمان دارای منابع غنی انرژیکند. تحمیل می

توان از که  می باشدتوده میهای خورشیدی و زیستشونده به ویژه انرژی

و به راحتی در  ، پاکطور فراوان، رایگانهای نو که همواره بهاین انرژی

هایی که ممکن است به ها و زیانو از هزینه هستند، استفاده کردهدسترس 

 از طرفی، عدمکننده و شبکه برق تحمیل شود، جلوگیری کرد. مصرف

 خط احداث باالی یفتاده، هزینهرامناطق دو در سراسری شبکه برق حضور

و  برق انرژی مصرف نرخ افزایش مسافت طوالنی، دلیل به جدید انتقال

مشکالت  بزرگترین از هم، یکی از دور یکنندهمصرف زیادی تعداد وجود

انرژی این  تأمینمناسب جهت  حلیراهارائه  باشد کهمی برق هایشرکت

کارآمد  هایفناوری با ترکیبی های. سیستم]3 [مناطق امری ضروری است

 مناطق نیاز مورد توان تأمین ترین منابعیکی از مهم تجدیدپذیر هایانرژی

 روند. کمبودمی شمار به دارند، باالیی رسانیقبر یکه هزینه دورافتاده،

 بسته انرژی منبع چندین ترکیب توسط می تواند مناطق در این موجود انرژی

 شامل مختلفی انرژی . منابع]2 [شود جبران طبیعت در حضورشان میزان به

-میکروتوربین و بادی، بیوگاز ژنراتور، دیزل توربین فتوولتائیک، سوختی،پیل

 ]. 1[دهند تشکیل انرژی ترکیبی سیستم توانند،یکدیگر می با کیبتر در ها

 هایسیستم هایهزینه سازیکمینه و بهینه طراحی برای  مختلفی هایروش

 در انرژی سازیذخیره ]4 [گوش و همکاران ،شده است ارائه ترکیبی

 از اند. کوترولیز و همکارانداده قرار توجه را مورد پراکنده تولید هایسیستم

 بادی/خورشیدی مختلط نیروگاه یک بهینه یابیاندازه جهت ژنتیک الگوریتم

هزینه  تابع کارلو،مونت سازیشبیه از استفاده با ]6[. در ]5 [اندکرده استفاده

شبکه محاسبه  از مستقل خورشیدی ترکیبی بادی/ سیستم اطمینان قابلیت و

فتوولتائیک را با  بی باد/طراحی بهینه سیستم ترکی ]7 [عسکرزاده شده است.

اقتصادی  -فنی تحلیل ]8[داده است. در  ارائه ترکیب چند الگوریتم با هم

مشاهده  و شده انجام شبکه از بادی مستقل ترکیبی خورشیدی/ سیستم

 سیستم یا و سیستم بادی از ترمطلوب بسیار ترکیبی سیستم عملکرد گردیده

اقتصادی عملکرد  -یابی فنیارز ]3 [باشد. همکاران هندیمی خورشیدی

رسانی به توده متصل به شبکه جهت برقزیست سیستم ترکیبی فتوولتائیک/

مطالعه  ]31[اند. همچنین در یک کارخانه برنج را در کشور هند انجام داده

توده مستقل از امکان سنجی سیستم انرژی ترکیبی فتوولتائیک/ باد/ زیست

ونی در استرالیا صورت گرفته است. شبکه جهت تأمین برق یک منطقه مسک

 از این منابع، استفاده پذیر، جهتحال با توجه به اهمیت منابع ترکیبی تجدید

 مهم و حائز بهینه با قابلیت اطمینان مناسب بسیار سایزبندی یک طراحی

-سرمایه هزینه کمترین به دستیابی در تواندباشد. این روش میاهمیت می

فتوولتائیک/ باد/  سیستم ترکیبی از منطقی و کامل هاستفاد به همراه گذاری

 سیستم یابی بهینهحاضر، طراحی و اندازه یمطالعه کند. در کمک تودهزیست

باتری برای تأمین انرژی  سازذخیره با تودهباد/ زیست فتوولتائیک/ ترکیبی

های کشاورزی بدون برق شهرستان ریگان واقع در جنوب الکتریکی چاه

هدف از انجام این مطالعه این است که  .مان صورت گرفته استاستان کر

ترین هزینه و قابلیت اطمینان مناسب بار مورد نظر را در  فصول کم بتوان  با 

 مختلف سال تأمین کرد.

 معرفی و شرح عملکرد سیستم ترکیبی  .2

توده، متشکل از -ستی/ زی/ بادیدیتوان خورش دیتول یبیترک ستمیس کی   

 گریمبدل و د ،یژنراتور، بانک باتر وگازیباد، ب نیتورب ک،یلتائپنل فتوو

مورد مطالعه،  یبیترک ستمیس اگرامی. بلوک دباشدمی هاابزارهای الزم و کابل

 داده شده است. شینما« 3شکل »در 

 

 بلوک دیاگرام سیستم ترکیبی مورد مطالعه: 3شکل 

 واند نظر گرفته شدهبه عنوان منابع اصلی در  2WTو  3PVدر این سیستم 

سازی انرژی در شرایط به دلیل خاصیت تناوبی باد و خورشید، نیاز به ذخیره

از  در اینجاکه  باشدمطلوب جهت استفاده در مواقع نیاز کامالً محسوس می

منبع یک  نیاز بههمچنین  شده است.سازی انرژی استفاده باتری برای ذخیره

از  اد کهمصرف کننده به طور پیوسته پاسخ دتا بتوان به نیاز  اشتهپشتیبان د

زیست توده در منطقه مورد نظر از بیوگاز  باالی این رو با توجه به پتانسیل

               . شده استاستفاده  بانیپشت ستمیبه عنوان س(  1BIO)ژنراتور

                                                           
1 Photovoltaic 
2 Wind Turbine 
3 Biomass Generator 
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 نیو تورب کیفتوولتائ پنلصورت است که  نیبه ا ستمیس نیروش عملکرد ا

 قیرا از طر دییتقاضای بار، با هم کار کرده و انرژی تول نیمأباد برای ت

 دییکه انرژی تول ی. هنگامکنندمی منتقل هابه مصرف کننده DC/ACمبدل 

باد مازاد برتقاضای بار موجود باشد مازاد انرژی  ای کیفتوولتائ ستمیتوسط س

و  د کردنخواه هیتغذ که شارژ کامل شوند، زمانی تا را هاباتری ستم،یس

کم  بار زانیبا م سهیدر مقاحاصل از منابع اصلی  دییکه انرژی تول یهنگام

و در صورت ناتوان بودن بانک  ی،توسط باتر ازیاختالف توان مورد ن ،باشد

توان  . همچنین هنگامی کهشودیم نیتأم هاژنراتور وگازیب باتری به وسیله 

 زین یباشد و بانک باتر شتریباد از بار ب ای کیفتوولتائ ستمیتوسط س یدیتول

 نیمأت یتواند برایشده م دیتول یاضاف یبه طور کامل شارژ شده باشد انرژ

 .شودبه کار برده منطقه  گرید یازهاین

 1HOMERنرم افزار  .3

که محصول  HOMER سازی این طراحی از طریق نرم افزارشبیه       

 وام شده است، انج (2NREL) آزمایشگاه ملی انرژی تجدیدپذیر آمریکا

این  های ترکیبی است.سازی سیستمیکی از پرکاربردترین نرم افزارهای بهینه

یا  های تولید انرژی که به صورت متصل به شبکه ونرم افزار، طراحی سیستم

با استفاده از کند. این نرم افزار به صورت مستقل هستند را، ارزیابی می

های تولید انرژی با ستمسی ،دشوبر فراهم میرکه توسط کا ییهاورودی

پذیر هایی که تحققکند و سیستمسازی میشبیه را های مختلفپیکربندی

شامل   NPCکند.( مرتب می1NPCطبق هزینه خالص کنونی ) هستند را بر

هر تجهیز که در  جایگذاریگذاری اولیه اجزای سیستم، هزینه هزینه سرمایه

 .]33[ باشدنگهداری می -دهد و هزینه تعمیرپروژه رخ میعمر طول 

 باد/ یک/ئفتوولتا ترکیبیسیستم یک پارامترهای  یداین مطالعه باانجام برای 

اقتصادی و از لحاظ  یشهاو مبدل هاه کنندهریذخهمراه  هبرا  تودهزیست

و  (NPC). از جنبه اقتصادی، هزینه خالص فعلی مدل کرد محیطیتزیس

از جنبه گیرد و قرار میبحث  مورد سیستم COE)4( هزینه تمام شده انرژی

 شود.تجدیدپذیری مطرح میمیزان محیطی، کاهش آلودگی و زیست

 

                                                           
1 Hybrid Optimization Model for Electricity Renewable 
2 National Renewable Energy Laboratory 
3 Net Present Cost 
4 Cost Of Energy 

 هزینه خالص فعلی و هزینه تمام شده انرژی  .3.1

طول عمر  نهیهز هیارا ی( براNPC) یخالص فعل نهیکل هزاز  ،نرم افزار

 باشد:( قابل محاسبه می3معادله )از  NPC .کنداستفاده می ستمیس

(3  )                            
CRF

TAC
NPC  

معادله از  و بازگشت سرمایه است نرخ 6CRFکل هزینه سالیانه و  5TACکه 

 آید:بدست می (2)

(2  )                  
1)1(

)1(






N

N

i

ii
CRF 

در این مطالعه طول  سالیانه است.واقعی نرخ بهره  iو  طول عمر پرژه Nکه 

 ، (kWh).$-1به  COE فرض شده است. %6سال و نرخ بهره  11پروژه عمر 

 (1معادله )مفید تولیدی توسط سیستم است. که از  انرژیمتوسط هزینه 

 بدست می آید:

(1  )                        
E

C
COE

totann,
 

حسب برق برانرژی کل مصرف  E و $هزینه کل ساالنه به  ann,totCکه 
1-kWh.year  33[ باشدمی[. 

 سهم منابع تجدیدپذیر .3.2

 سهم، 7RF ،تودهزیست باد/ /کئیفتوولتا ترکیبی یانرژ ستمیس کیدر 

نسبت به کل انرژی تولیدی مختلف را  تجدیدپذیرمنابع  انرژی تولیدی

-زیستو سهم ( WTf) سهم باد (،PVfخورشید )سهم  دهد.ینشان مسیستم 

 :دینآیبدست م (6( و )5(، )4معادالت ) رتیب از(، که به تBIOf) توده

(4   )                                     
totann

PV
PV

E

E
f

,

 

(5   )                                     
totann

WT
WT

E

E
f

,

 

(6   )                                     
totann

BIO
BIO

E

E
f

,

 

                                                           
5 Total Annualised Cost 
6 Capital Recovery Factor 
7 Renewable Fraction 
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و  PVE ،WTEو تولیدی ساالنه سیستم  الکتریکی کل انرژی، tann,toEکه 

BIOE باد توربین  فتوولتائیک، ی توسط آرایهتولیدالکتریکی  به ترتیب انرژی

  :بنابراین خواهیم داشت. باشدمی توده )بیوگاز ژنراتور(زیست و ژنراتور

(7 )                   
totannEBIOEWTEPVE , 

 یآلودگی زیست محیط .3.3

المان اصلی بیوگاز متان است. بنابراین، سوختن بیوگاز کربن دی اکسید 
)2(CO بدست می آید: (8)که از رابطه  ،کندتولید می 

  (8 )                                 EMBIO FQEm  

 

برحسب  تودهزیست مصرف، kg/year، BIOQآلودگی برحسب  ،Em که
kg و EMF 2 )میزان ایای گلخانهآلودگی گازهCO-  معادل هرkg  سوخت

 باشد.می مصرفی(

 .]31[ دشوتمامی این محاسبات توسط نرم افزار انجام می

 اطالعات ورودی .4

)طول  مختصات جغرافیایی منطقه مورد نظر شاملپارامترهای ورودی     
تابش )اطالعات آماری محیطی ، وعرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا(

)نحوه مصرف  پروفیل بار مورد تقاضا(، دمای محیط ، سرعت باد،خورشید
)زائدات  توده قابل دسترسزیستمیزان  ،ها در فصول محتلف سال(چاه

تجهیزات سیستم اقتصادی  –مشخصات فنی و فضوالت دامی( کشاورزی و
طول عمر  وجایگذاری، نگهداری-تعمیررمایه اولیه، های س)هزینه ترکیبی
 .]32-31-3-8[ باشدمیو...( 

 سازی وتحلیل نتایجشبیه .5

 س از تولید و انتخاب اجزای مختلف سیستم ترکیبی و وارد کردن پ    
مشخصات ذکر شده به نرم افزار، ساختار سیستم مورد مطالعه اطالعات و 

شود. سازی میایجاد شده و آماده برای انجام محاسبات بهینه «2شکل »همانند 
براساس کمترین هزینه هر  و فضای جستجوی بهینهنرم افزار با توجه به 

های پنلهای مختلفی از تعداد کیلووات ساعت انرژی تولیدی، حالت
 و ژنراتور بیوگاز، باتری و مبدل را انتخاب کرده فتوولتائیک، توربین باد،

که  ،شودبه عنوان گزینه بهینه انتخاب می انرژی سپس، گزینه با کمترین هزینه
 سازی مورد بررسی قرار گرفته است.ج بهینهدر بخش نتای

 
 HOMER: ساختار سیستم ترکیبی مورد مطالعه در نرم افزار 2شکل

 سازینتایج بهینه .5.1

در نهایت های مختلف ممکن، اقتصادی حالت بررسی از افزار پس نرم     
-جا نتایج بهینهینکند که در اپیشنهاد می ترکیبیای برای سیستم آرایش بهینه

ی برای سیستم مورد مطالعه با توجه به اطالعات ورودی بار و منابع ساز
حالت  است. شده نشان داده «3جدول »ترین هزینه در انرژی به ترتیب کم

 یسازرهیبا ذخ تودهزیست باد/ /کیفتوولتائ ترکیبی ستمیاول مربوط به س
  یعلف خالص نهیهز چه از لحاظ ،هاحالت هینسبت به بق کهباشد یم یباتر

(NPCو هز )ی انرژ تمام شده نهی(COE )و لذا از لحاظ بوده  تربهینه
  .باشدیمحالت  نتریمقرون به صرفه یو عمل یاقتصاد

 های مختلف پیکربندی بهینه برای سیستم ترکیبی مورد نظرحالت :3جدول           

 

 تحلیل اقتصادی حالت بهینه .5.1.1

سه منبع باد،  شامل ترکیبیسیستم  مشاهده شد،همانطور که در بخش قبل     

هایی که از منابع انرژی نسبت به حالت ،هم در کنارتوده خورشید و زیست

و از لحاظ اقتصادی نیز مقرون  تردارای هزینه کم ،هستندکمتری برخوردار 

ها، سهم . برای این حالت نمودار ارزش فعلی خالص هزینهاستتر به صرفه

هزینه کل سیستم و نمودار فرایند مالی سیستم در  هزینه هر یک از اجزاء از
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«  5و4، 1های شکل»به ترتیب در   %6سال عملکرد با نرخ بهره  11 عمر طول

  .اندشده آورده

PV Fuhrländer 30 Biomass Generator

Surrette 6CS25P Converter

 
 هانمودار ارزش فعلی خالص هزینه: 1شکل

3%
4%

88%

3%

2%

PV WT BIO BAT CONV

 
 از هزینه کل سیستم هر یک از اجزاءهزینه سهم : 4شکل

 

 سال عملکرد 11نمودار فرایند مالی سیستم در طول : 5شکل

 

 

 تحلیل الکتریکی حالت بهینه .5.1.2

نمودار توان بار مورد  با توجه به ترکیبیعملکرد سیستم  «6شکل »در     

از تقاضا و توان عرضه شده توسط منابع انرژی در یک روز تابستانی پس 

است. همان طور که از روی شکل پیداست،  سازی نشان داده شدهبهینه

باتری توانسته ساز ذحیرهبه همراه  توده/ زیستباد/ فتوولتائیک ترکیبیسیستم 

مین کند که این نشان أروز بار مورد تقاضا را کامالً تساعت شبانه 24در طول 

 .باشدمی طراحی شده از قابلیت اطمینان مناسب سیستم

 بهینه در یک شبانه روز ترکیبیعملکرد سیستم  :6شکل 

باد و ژنراتور  نیتورب ک،یترکیب تولید برق توسط پنل فتوولتائ« 7شکل »در 

 شکل» از که همانطور. است شده داده نشان سال مختلف هایدر ماه وگازیب

در سال توسط  یدتولی برق از %33 تنها شود،می مشاهده «2 جدول» و «7

ک و یتوسط پنل فتوولتائ ،تقاضای انرژی یو ما بق شودیم نیتأم یباد نیتورب

 تودهستیو ز یدیانرژی خورش. بنابراین، شده است نیتأم وگازیژنراتور ب

بار مورد تقاضا داشته و  نیتأم جهیدر تولید برق و در نت یسهم قابل توجه

 تودهستیو ز یدیخورش یمنابع انرژ یباال لیاز پتانس گانیشهرستان ر

 برخوردار است.
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PV Wind Biomass Generator

 
 ترکیبی سال توسط سیستم یک برق تولید ترکیبمیانگین  :7شکل 
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 برای یک سال سهم هر یک از منابع در تولید برق :2جدول 

میزان  میزان تولید

 سهم

 منبع تولید برق

(kWh/yr) % 

 ماژول فتوولتائیک 13 445217

 توربین باد 33 264463

 ژنراتوربیوگاز 51 731127

 جمع کل 311 3422711

 تحلیل آلودگی حالت بهینه .5.1.3

برای یک محیطی سیستم بهینه، های زیستکنندهمیزان آلوده« 1جدول »در     

میزان آلودگی در این سیستم  است.واحد کیلوگرم نشان داده شده سال با 

کنیم، ژنراتور استفاده ها و حالتی که بخواهیم از دیزل نسبت به سایر سیستم

 .باشدبسیار کمتر می

 برای یک سال کنندهآلوده میزان آلودگی هر یک عناصر :1جدول 

 آلوده کنندهعنصر  (kg/yrمیزان آلودگی)

387 Carbon dioxide 

3391 Carbon monoxide 

2931 Unburned hydrocarbons 

3945 Particulate matter 

1 Sulfur dioxide 

372 Nitrogen oxide 

 

 گیرینتیجه .6

های کشاورزی بدون برق جنوب استان کرمان با توجه رسانی به چاهبرق    

های موجود، یکی از مشکالت اساسی برای شرکت برق جنوب به محدودیت

و پتانسیل  باشد. با توجه به اهمیت موضوعاستان و کشاورزان  این مناطق می

ر جنوب استان )به خصوص انرژی باالی منابع انرژی تجدیدپذیر د

یک سیستم اقتصادی  -ارزیابی فنی مقالهدر این توده(، خورشیدی و زیست

سازی باتری و به با ذخیره توده/ باد/ زیستتجدیدپذیر فتوولتائیک ترکیبی

 های کشاورزیتأمین انرژی الکتریکی چاه ه منظورب ،مستقل از شبکهصورت 

یابی بهینه اندازه تحقیق،هدف از این  شد. انجامشهرستان ریگان  بدون برق

مطمئن تأمین  کردن هزینه کل تولید و حداقل ،ترکیبی تجهیزات سیستم

نتایج بود. مورد نظر  سال عملکرد سیستم 11در طول  هاانرژی چاهتقاضای 

-زیستسیستم ترکیبی فتوولتائیک/ باد/ دهد که اینطور نشان میسازی شبیه

 32نفوذ انرژی خورشیدی(،  %13از آرایه فتوولتائیک ) کیلووات 211با  توده

کیلووات ژنراتور  361 نفوذ انرژی باد(، %33کیلووات ) 11توربین بادی 

کیلووات  6934 واحد باتری 315توده(، نفوذ انرژی زیست  %51بیوگاز )

های قدرت، یک مبدلکیلووات از  324اینورتر و  کیلووات 365 ،ساعت

 مورد نظر مین بارأمناسب را برای ت قابلیت اطمینانبا  سیستم بهینه توان

 ،(NPC)هزینه خالص فعلی  از لحاظ . این سیستم بهینه،ه استتشکیل داد

در مقایسه محیطی های زیستو میزان آالینده (COE)هزینه تمام شده انرژی 

تر بوده و در صورت مقرون به صرفه برای سایت مورد نظر هاسایر سیستمبا 

 باشد.می اجرا، قابل لزوم
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