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اقتصاد مهندسی

سهمقایکردنسادهبرایریاضیهایتکنیکازایمجموعهازاستعبارتمهندسیاقتصاد
تصمیمبزارامهندسیاقتصادترسادهعبارتبهویاغیرصنعتیوصنعتیهایپروژهاقتصادی
.هاستپروژهتریناقتصادیانتخاببرایگیری
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وظایف مدیران ومهندسین درپروژه

درمقابل این وظایف و مسولیت های مدیران به خصوص مهندسین بایستی طوری باشد که بتواند
:تغییرات موثر باشد یعنی 

.اشدقادربه انتخاب تجهیزات کافی و موثر برای تشکیالت و نیروی انسانی مناسب ب-
.بقیه شرایط راباتوجه به تجهیزات ونیروی انسانی انتخاب شده تغییردهند-
.به خوبی اجرا نماید...( انسان ، ماشین، مکان و)قادرباشد مسایل تخصیص امکانات -
.کنترل سیستم ازاین نظرکه مبتنی براهداف از پیش تعیین شده اجراشود-
ی قدیمی و مجهز به آخرین اطالعات تکنیکی مورد نیاز و جابجایی این تکنیک ها با تکنیک ها-

.صنعتی باشد–آگاه به نتایج آخرین طرح های بزرگ اقتصادی 
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برنامه ریزی و ارزیابی پروژه ها

:مرحله تعریف شده است 9برای داشتن یک برنامه ریزی نظام مند درارزیابی پروژه ها 
مشخصات و تعریف پروژه-1
فرموله کردن پروژه وبررسی امکانات-2
طراحی پروژه-3
زمان بندی پروژه-4
انتخاب پروژه ، مذاکره و تصویب-5
سازماندهی فعالیت های پروژه-6
اجرای پروژه و عملیات اجرایی-7
راه اندازی و کاهش ضایعات-8
ارزیابی پروژه وبررسی پیگیری ها-9
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گزینه های مختلف طرح توجیهی

:برای یک طرح توجیهی باید تحلیل گزینه های مختلف را انجام داد
اقتصادی-1
اجتماعی-2
تکنیکی-3
سیاسی-4
برنامه ریزی منابع-5
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تعاریف

هکتصمیماتیعمده.سازدمیمتعادلباآیندهراحالودرآمدهایهاهزینهمهندسیاقتصادی
هایذاریگسرمایهدرزمینههاگیریتصمیمیکسریشودمیگرفتهمهندسیاقتصاددرزمینه
.دباشمیدرآیندهسرمایهبازگشتامیدوبهگرفتهحاضرصورتدرحالکهشودمیخاص
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رآنهادکهباشندمینقدیجریانالگوهای،پولزمانیارزشبرایقبولقابلجانشینامروزه
باشندمیثابتدربهرههاوبازپرداختهاوامهمانوسودهاهاهزینه



Timing of cash flow

Timing:بازمانآنورابطهنقدیجریان of cash flow

یزماندورهرادرنقدیهایپرداختتمامیوهادریافتتمامیمیانتفاوتنقدیجریانیک
راگذاریسرمایههایگزینهوتجهیزات،هاپروژهکلیهارزیابینقدیجریان.دهدمینشان
نقدیجریاننمودارازاستفادهنقدیجریانیکنمایشراهترینآسان.سازدمیمیسرمابرای
نقدیجریاننموداریکتوسطتوانمیراپروژهیکدرآمدهایوهاهزینهکلیهوباشدمی

.داردنمایش
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جریان نقدی ورابطه آن بازمان

دهبومحورزماندهندهنشانکهمدرجوافقیاستخطی،نقدیجریاننموداریککلیشکل
رهایبرداازوبااستفادهدهدمینشانراگذاریسرمایهطرحبررسیزمانیافقیاوعمرپروژه
.دادخواهدنشانافقیمحورزماندرطولراهاپرداختیاهادریافتعمودیکوچک
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دینقجریانوباالطرفبهعمودیبردارهایوسیلهبه(هاپرداخت)مثبتنقدیهایجریان
.شوندمیدادهنشانپایینطرفبهعمودیبردارهایوسیلهبه(هادریافت)منفی



جریان نقدی ورابطه آن بازمان

.طول بردارها متناسب با بزرگی جریان نقدی است

محمد پرهام فر        -مبانی اقتصاد مهندسی و آموزش نرم افزار رت اسکرین 13



(Time value of money)ارزش زمانی پول

اواولیهایهسرممبلغبهمعیندرمدتینمایدگذاریسرمایهدارداطمینانآندهیسودبهکهدرجاییرامبلغیحاضردرحالاگرشخصی
زمانیارزشوممفهتواندمیشودمیایجادسرمایهبازگشتنرخیابهرهنرخوجودبراثرکهاضافیمبلغاین.شدخواهداضافهمبلغی
.کندتوصیفراپول
.ودنماحساستوانمیدوصورتبهراتغییراینکندتغییرمیپولارزشتغییرزمانوبااستزمانبهوابستهپولارزش
.آیدمیبدستمتفاوتدوارزشمختلفدردوزمانپولثابتمبلغبا-1
.نمودپرداختمتفاوتمبلغدوبایدمختلفدردوزمانثابتارزشیآوردنبدستبرای-2
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(Interest rate)نرخ بهره 

استفادهتجهبیشتریهزینهبیشترباشدبهرهنرخمیزانهرچه.استازسرمایهاستفادههزینه،بهره
یابدمیکاهشماهیانهقسطاگرچهشودزیادبازپرداختمدتهرچه.شدخواهدپرداختازسرمایه
:طورکلیبه.داشتخواهدایمالحظهقابلافزایشپرداختیبهرهولی

مقداربهره سرمایه=مقدارارزش آینده سرمایه-مقدارسرمایه اولیه
:ازاستعبارتدرصدبصورت

مقداربهره سرمایه=مقدارارزش آینده سرمایه-مقدارسرمایه اولیه(/مقدارسرمایه اولیه*)100
مقدارارزش آینده سرمایه=مقدارسرمایه اولیه(*نرخ بهره+1)
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وارددوجودزمانگذشتدراثرپولاولیهتغییرمبلغوگذاریسرمایهفرصتوامکانهمواره
زینهههمانکهگرددپرداختآنهزینهبایدشودگرفتهشخصازسرمایهفرصتاینچنانچه
.رساندمیراسرمایه



هزینه سرمایه

.داشتواهدخدرمحاسباتمناسببازگشتنرخانتخاببهبستگینقدیجریانیکارزیابی•
نمیحاسبهمقابلطورسادهبهکندمیمشخصراپولزمانیارزشکهبرگشتینرخمتاسفانه
.باشد

زمانذشتگباسرمایهافزایششود،محاسبهبرگشتدرنرخبایدپروژهآننقدیجریانارزش•
یازبراینموردوسودپروژهدرآنسرمایهمدتبلندبودنودرگیرپروژهباهمراهبیانگرریسک
.باشدمیاقتصادیفعالیتیکدرگیرشدن
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هزینه سرمایه

وگذاریسرمایهبودنخاطرجدیدبهدهدانجامجدیدیگذاریسرمایهاگربخواهدشرکتیک
راخودشاصخدالیلشرکتاینو.بیشترببیندرابایدبرگشتنرخازآنناشیریسکهمچنین
نمایداختبازپردمشخصینرختحتوبگیردوامازبانکرانیازموردپولاینکهاینماننددارد
ویاباشددیگرهایپروژهازانجاممجددگذاریسرمایهسودازطریقپولایناستممکن.

.شودانجامبهادراوراقومردمیقراردادهایازطریقداردامکان
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(Equivalent)ٍاصل تعادل ویا هم ارزی جریان های نقدی 

ارزشاشندبداشتهیکسانیهایارزشمختلفدردوزمانپولمتفاوتمبلغدواینکهیعنیتعادل
اویتسازاستعبارتآنوآورندمیبوجودراتعادلاصلبایکدیگربهرهونرخپولزمانی
.نظراقتصادیازمختلفهایدرزمانپولیمختلفمقادیرارزش
ایهدرزمانکندکسبسودزماندرطولتواندمیشدهدریافتیاشدهخرجکهپولیمبلغ

.شودافزودهآنبهشدهکسبهایسودکهآنشرطبهداردمختلفیهایارزشمختلف
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Minimum Attractive Rate of Return( MARR)حداقل نرخ جذب کننده 

آناقاشتیدهندهنشانواستشدهتضمینگذارهرسرمایهبرایکهبازگشتینرخحداقل•
دلیلب.باشدمیبهرهازنرخبیشمعموالوگویندرااستجدیدگذاریسرمایهبرایشخص
بازگشتخنرکهبهرهمبلغدریافتبرایکنداندازپسدربانکراگذارمبلغاگرسرمایهاینکه
لیلدبهمینشودنمیمتحملرایاریسکیفعالیتهیچگونهشودمیمحسوباوسرمایه
.داردبانکنرخازبیشایسرمایهبازگشتگذارانتظارنرخسرمایه
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دیدجهایگذاریدرسرمایهرافردگذاریسرمایهپتانسیلوشخصیتدرحقیقتنرخاین•
برایدباشنرخیزیرچنینجدیدگذاریسرمایهاگربازگشتدیگرعبارتبه.دهدمینشان
.باشدمیمردودوی



ارزش افزوده

.ارزش کاال و خدماتی که تبدیل به محصول می شود می تواند بیانگرمفهوم ارزش افزوده باشد

ارزش افزوده( = مجموع هزینه های ارزش افزوده درهزینه های سالیانه/مجموع هزینه های عملیاتی سالیانه*)100
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p,fرابطه بین
حساباینکهاستمسلم.باشدداشتهبرگشتدرصدiسالمثالدرهردورهکهباشیمگذاشتهحسابیدریکواحدPاگر

پیداافزایشجریانfآیندهارزشکهfمبلغبهدورهnدرآخرودرنهایتP(i+1)(i+1)دومودرآخردورهp(i+1)اولدرآخردوره
.کردخواهد
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p,fرابطه بین

f/pنسبت.باشندمیمسالههایوجزدادههستندشدهشناختههمگیp,i,nمقادیرقبلدرفرمول
𝒏(𝒇/𝒑)عالمتباکهمقدارفعلییکآیندهارزشبنام

𝒊%استخراجقابلازجداولودهیممینشان
.شودمیتعریفدرآیندهمقداریکحاضرحالارزشبنامP/fیعنینسبتاینعکسوباشدمی

p/f=
𝟏

(𝟏+𝒊)𝒏
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,fومقادیرباشدمینمودارقبلمانندعینانقدیجریاننمودار I, nمسالههایدادهجز
.بودخواهند



f,aرابطه بین 

دردوره%iبرابربابرگشتیمیزاندارایnدرآخردورهکهباشدشدهسپردهدرحسابیواحدaاگر
بابرابراستnدرآخردورهمبلغاینآیندهارزشمجموع.باشد

(f/a)=[(𝟏 + 𝒊)𝒏-1]/i

,aرابطهدراین i , nنسبت.گرددمحاسبهوبایستیهستندمسالههایجزدادههمگیfبهaاصطالحا
𝑛(𝑓/𝑎)بصورتکهآیندهارزش

𝑖%شابهمتسریبنامنسبتاینعکس.گرددمیشناساییشودنوشته
𝑛(𝑎/𝑓)صورتبهکهآیندهارزشیک

𝑖%گرددمیدادهنمایش.

a/f=
𝑖

(1+𝑖)𝑛−1

aوبودهمسالههایدادهجزهمگیF,i,n.باالستحاالتنیزمشابهحالتدرایننقدیجریاننمودار
.گرددمحاسبهباید
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مثال

(مثال 
شروع می شود مبلغ 2008دسامبر 31سال که از4دسامبر هرسال به مدت 31انتظارمی رود در

1828بابازپرداخت مبلغ 2011پیدا کنید چه مبلغی درپایان سال . واحد دردسترس باشد1828
.واحد درسال گذشته است

:آنالیز
ا و مبلغ سری متشابه پرداخت آخرسال برابربn=4درصد باشد و i=6اگرنرخ برگشت برابر با 

واحد باشد می خواهیم مبلغ معادل مجموع این ارزش درپایان سال چهارم یعنی دسامبر1828
.را پیدا کنیم2011

F=a(𝑓/𝑎)4
6%=1828(4.375)=7998
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جدول سری هندسی
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کتاب اقتصاد مهندسی و آنالیزتصمیم گیری
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معادالت جریان نقدی باشیب یکنواخت

ره به ازای برخی ازمسایل اقتصاد مهندسی با پرداخت ها وبرداشتهایی سروکاردارند که درطول دو
ه های مربوطه تعمیرات ونگهداری وهزین. مقادیرمعینی و به میزان ثابتی افزایش یا کاهش می یابد

.به آن برای لوازم و تجهیزات معموال بااین روش محاسبه می گردند
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معادالت جریان نقدی باشیب یکنواخت

(هندسیسری)درهردورهrتغییراتبانقدیجریانمعادالت

وشافزایدارایکهاستهاییدریافتویاپرداختبشکلمهندسیاقتصادازمسایلبرخی
کهاییهدرامد.باشندمیثابتمیزانیکبابرابرتغییراتاینواندازهبودهایدورهیاکاهش
تندهسروبروشکلبااینمعموالهستندنیروتولیددرکارخانجاتانرژیفروشبهمربوط
.باشندrدرصدوبرابرباثابتافزایشدارایکهاستوممکن
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تورم

ا گذشت علم اقتصاد بارها تورم را تجربه کرده است که افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید ب
اگرافزایش  نرخ دستمزدها ، باروند افزایش قیمتت هتا هماهنت . زمان تورم را بوجود می آورند

تتورم بته همتین ترتیتب. نباشد تورم باعث فرسایش قدرت خرید پس انداز ودرآمدها می گتردد
.  شودبه طورمتعدد وبه صورت درصدی که سالیانه مرکب می. بردولتها نیز تاثیرمی گذارد
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تورم

نمایش دهیم ، رابطه FCنمایش داده شود وارزش آینده آن را PCاگرارزش مالی درحال حاضربانماد 
:زیررا خواهیم داشت 

𝐹𝐶 = 𝑃𝐶(1 + 𝜆)𝑛

λ= (به صورت اعشاری)نرخ تورم سالیانه
n=تعدادسال های مورد محاسبه

.دریک تورم اقتصادی ارزش پول به صورت افزایش قیمت ها کاهش می یابد
𝑓

𝑝
=
𝑃𝐶

𝐹𝐶
=

1

(1 + 𝜆)𝑛

𝑓 =
𝑝

(1 + 𝜆)𝑛

1ارزش آینده پول برابر باfدراین رابطه 

(1+𝜆)𝑛
.  استPارزش واحد پولی امروزی 
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مثال

حالزمانیارزش.کندمیبررسیرادرسالدرصد12تورمنرخاقتصاددانیک:مثال
کاالاینقیمت.باشددرسالدرصد12تورمپیوستهاگرنرخ.استپولیواحد100حاضرکاالیی

؟چقدراستسال5ازپس

𝐹𝐶 = 𝑃𝐶(1 + 𝜆)𝑛

𝐹𝐶 = 100(1 + 12%)5

FC=176.23

محمد پرهام فر        -مبانی اقتصاد مهندسی و آموزش نرم افزار رت اسکرین 31



روش های مقایسه گزینه ها

ترینادی،اقتصآنوکاربردمهندسیاقتصادهایازتکنیکیکیبایدمدیریکویامهندسیک
میاصلحهاروشازاینمشابهینتایجیکساندرشرایطکهاستواضح.نمایدمعرفیراپروژه
ممکنهاینهگزارزیابینظربرایموردوشیوهموجودوشرایطاطالعاتبامتناسببنابراین.گردد
.کاربردبهخاصیروشاست
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Net Present Worth(NPW)روش ارزش فعلی خالص 

سپس،شدهمحاسبهپولزمانیارزشدرنظرگرفتنبا(پایهدرسال)فعلیدورهبرمبنایهرطرحهایوهزینهدرآمدهاتمامروشدراین
.گرددمیمحاسبهزیررابطهطبقهرگزینهبرایخالصفعلیارزش

ارزش فعلی خالص=ارزش فعلی درآمدها-ارزش فعلی هزینه ها
کهاستایگزینهیکساندرشرایطبرترگزینهروشدراین.شوددرنظرگرفتهیکسانآنهاعمرطولاستالزمهاگزینهدرمقایسه
واستقتصادیاگزینهآنباشدمثبتایگزینهخالصفعلیارزشکهدرصورتیهمچنین.باشدداشتهبیشتریخالصفعلیارزش
.قرارداردتصادیاقسرسربهدرشرایططرحکههستگراینبیاننیزخالصفعلیارزشصفربودن.استغیراقتصادیباشداگرمنفی
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(NEUA)روش ارزش یکنواخت سالیانه 

جهباتوویکنواختهایدریافتویاهاپرداختسریصورتبهدرآمدهاوهزینهروشدراین
بهازینیخالصفعلیارزشروشبرخالفترتیباینبه.شودمیمحاسبهعمرطرح،طولبه

.نداردوجودهاعمرطرحطولسازییکسان
.
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الیانهسیکنواختدرآمدهایتفاوتکهاستبرترایگزینهروشبااینهالگزینهدرمقایسه
.بیشترباشددرآنسالیانهیکنواختهایوهزینه



(B/C)روش نسبت منافع به مخارج 

(B/C)روش نسبت منافع به مخارج 
هایدآمپیاستکافیهاگزینهدرمقایسهکهاستمهندسیاقتصادمهماصلB/Cروشمبنای
ازروشهاینهگزدرمقایسهبنابراین.نظرقرارگیردمدهاگزینهبینتفاوتتنهاشدهحذفمشابه
بهمنافعراتتغیینسبتمقایسهبرای.شودمیاستفادهاضافیگذاریسرمایهوتحلیلتجزیه
باشد1اگرکمترازوبیشتراولیههزینهباباشد1بزرگترازکهودرصورتیکردهمحاسبهرامخارج
.شودمیانتخابکمتراولیههزینهباگزینه

(B/C)نسبت منافع به مخارج طرح(=منافع طرح-زیان های طرح(/)هزینه ها یا مخارج طرح)
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Return Of Investment( ROI)نرخ بازگشت سرمایه 

بهتاسممکنروشدراین.داردکاربردوسادگیآسانفهمدلیلبهسرمایهبازگشتنرخروش
بازگشتازنرخMARRاگرترتیببدینشوداستفادهMARRازسرمایهبازگشتنرخجای
.بودنخواهدصرفهبهمقرونگذاریسرمایهبیشترباشدسرمایه
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نرخ بازده داخلی به عنوان سنجش سود

IRRمقداریکتای.گذاراستنظرسرمایهازداخلیبازدهنرخمعرفIRRسرمایهفرصتبرای
ازدهبازدرصدمفیدیشایستگیمعیارسنجشمحضگیریقرضفرصتیاخالصگذاری
مستقلمطلقمعیارسنجشIRRهرحالبه.اندشدهتعهدنقدیجریانبامطابقکهاستوجوهی
بادبایمستقلپروژهیکشایستگیارزیابیوبرایاستMARRجذاببازدهنرخازحداقل
MARRشودمقایسه.
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نرخ بازده داخلی به عنوان سنجش سود

بازدهرخنروشوسیعازکاربردحاکیخصوصیهایشرکتدرموردهاازبررسیبسیارینتایج
ورهاکشازدربسیاریهاشرکتفراوانیکهاستازآنحاکیهاازبررسیوبرخیاستداخلی
ابهیمشکاربردنیزروندانگلستانومتحدهدرایاالتدیگرهایبررسی.باشدمیIRRازروش
قرارمیادهاستفموردشایستگیمعیارسنجشیکعنوانبهکهنیستمشخصبهرحالولیدارد
.رودکارمیبههمتحلیلروشیکعنوانبهیاگیرد

محمد پرهام فر        -مبانی اقتصاد مهندسی و آموزش نرم افزار رت اسکرین 38

ادعاآنهادرصد49کهشدانجامنظرخواهیصنعتیهایشرکتازبزرگترینفورچوندرمجله
.کنندمیاستفادهارزیابیهالیروشعنوانبهNPWازدرصد19وIRRازکردند
ازآنهادرصد42کهدهدمینشانبریتانیاییبزرگشرکت100ازنظرخواهیمشابهنحویبه

IRRازآنهادرصد23وNPWکنندمیاستفادههاپروژهارزیابیبرای.



نرخ بازده داخلی به عنوان سنجش سود

لقبوقابلتعیینبرایداخلیبازدهنرخروشازاستفادهIRRکاربردیجنبهطورمشخصبه
.باشدمیمستقلپروژهیکبودن
کارآییباولیکوچکپروژهیکاستممکنداخلیبازگشتنرخدرروسباشیدداشتهتوجه

.کندپیدابرتریکمترکاراییوبابزرگترپروژهزیادبریک
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ریفتعسرمایه گذاریتصمیماتبرایمجزامعیاریکراآنمی کنید،محاسبهراIRRوقتیشما
بازدهیهکمی کنداجراراپروژه هاییفقطکهکندمشخصسازمان تانشایدمثالبرای.می کنید
.می شناسندسربه سرسودنرخعنوانباراIRRافرادبعضی.باشندداشتهدرصد15ازبیشتر



نرخ بازده داخلی به عنوان سنجش سود
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مثال

میلیون تومان به پول ۱۳میلیون تومان سال بعد همین موقع, حدود ۱۵یعنی . تومان است۱۳,۰۴۳,۴۷۸٫۲۶بنابراین درآمد دارای ارزش فعلی 
امروز, ارزش دارد
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(PV)ارزش فعلی

درآمدهایکهیدکناستفادهاینپیش بینیبرایآنازمی توانید.می کنیددریافتآیندهدرکهاستپولیمیزانکنونیارزش(PV)فعلیارزش
.دارندارزشچقدرامروزپولبهبالقوه،سرمایه گذارییکازآینده

PV100که کردندمیسؤالشماازاگر.می دهددستازراارزششبیشتربرسد،دست تانبهدیرترپولچقدرهرکهاستاستواراصلاینبر
وکنیده گذاریسرمایراپولاکنونمی توانیدچونبگیریداالنهمینکهبودعاقالنهدیگر،سالیکیامی کنیددریافتاالنهمینراتومانهزار

هزار110آیندهسالباشید،داشتهتومانهزار100االنهمینوباشددرصد10بهرهنرخاگربنابراین.کنیدسودکسببهشروعبالفاصله
چونداشت،خواهدارزشتومانهزار90فقطامروزپولبهآینده،سالیکطیتومانهزار100حالت،همیندراما.داشتخواهیدتومان
.کنیددریافتسودتومانهزار10سالیکاینطیتاداشتیدانتظارشما
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درخودمایه  یسرگذاشتنباکهاستنرخیاغلباستفاده،برایهمساده ترین شانوداریدنیازمقایسهقابلبهره ینرخبهPVمحاسبه یبرای
.آوردخواهیددستبهبانک



(PV)ارزش فعلی

Net)یاNPWیاNPV)(فعلیخالصارزش• present value)فعلیارزشبینتفاوت
.استخروجینقدیجریانفعلیارزشوورودینقدیجریانات NPVبندیبودجهبرای
.کندحلیلتراپروژهیامحاسبه شدهسرمایه گذاریاحتمالتامی گیردقراراستفادهموردسرمایه
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ایندر.استاقتصادیطرح هایارزیابیاستانداردروش هایازیکی،مهندسیاقتصادعلمدر•
روزنرخبه(هزینهیادرآمد)وقوعزمانپایهبر)هزینه هاودرآمدها(نقدینگیجریانروش،
 آمدندستبهیاهزینهانجامزمانارزشنقدینگی،جریاندرترتیباینبه.می شودتنزیل
اقتصاداقتصادی،محاسباتدرفعلیخالصارزش.می گرددلحاظنیزدرآمد

به طورصنعتوتجارت،کالناقتصادوخرداقتصادمباحثوکشورهابودجهمهندسی،
.می رودبه کارگسترده ای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86


(PV)ارزش فعلی

خواهندوقوعبهزمانیدرچهاینکهبهبستههاودرآمدهاهزینهتمامیابتدافعلیخالصدرروش
.شوندمیزیرتنزیلرابطهطبقمناسبیبهرهبانرخپیوست

𝑅𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

حاصلضرب نرخ ستود، نترخ ریستک )نرخ بهرهiزمان انجام هزینه یا واقع شدن درآمد،   tدر این رابطه
.مقدار کمی درآمد یا هزینه بر اساس جریان نقدینگی است𝑅𝑡و( قابل پیش بینینرخ تورمو

د کته بته سپس با تفریق هزینه های تبدیل شده از درآمدهای تبدیل شده، عدد خالصی به دست خواهد آم
باشد، طرح اگر این عدد مثبت باشد، طرح سودآور و قابل قبول بوده و اگر منفی. گفته می شود NPVآن

.است( از نظر اقتصادی)زیان ده و غیرقابل اجرا
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85


(PV)ارزش فعلی

شروعبرایکههزینه ایبینتفاوتیعنیسرمایه گذاری،در(NPV)فعلیخالصارزش
برایسرمایه گذاریآنازکهدرآمدیجریان هایتمامکنونیارزشوبپردازیدبایدسرمایه گذاری

.می شودایجادشما NPVایندارداحتمالآیابگیریدتصمیمتامی کندکمکشمابه
.نهیا(دباشداشتهخریدارزشنتیجهدرو)بیاوردهمراهبهزیادینسبتادرآمدسرمایه گذاری،
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(PV)ارزش فعلی

ریاضیامیدیاومتوسطبردانستنتنهااقتصادیگیریتصمیمیکنرمالدرحالت:ریاضیامید•
درمحاسباتبحثموردریاضیامید.استمبتنیE(NPV)پروژهخالصفعلیازارزش
.آیدمیبدستپروژهخالصمنافعممکنهتغییراتازحدوداستفاده
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یاتمالاحیکپروژهخالصسودمقادیرکلیهبرایکهباشدمیصورتبدینمحاسبهروش•
.مکنیمیمحاسبهریاضیامیدتعریفطریقوازشودمیدرنظرگرفتهوزنیضریب



(PV)ارزش فعلی

:مثال
احتمالباواحدمیلیون80و0.7احتمالباواحدمیلیون20ایپروژهخالصفعلیاگرارزش
بابرابراستپروژهخالصفعلیارزشمتوسطصورتدراینباشد0.3

80(0.3)=-10-E(NPV)=20(0.7)
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بارتعاقتصادیگیریتصمیممالکآنبهمربوطآمدهایپیوپروژهیکرویبحثهنگام
هایمقدارازسایرپروژهاینبایدکهE(NPV)یعنیپروژهخالصفعلیارزشمتوسطازاست

ضابطهنعنوابههاپروژهبازگشتنرخمتوسطاستممکنمورددراین.ناسازگاربیشترباشد
شوندواقعمقایسهمورد



-ارزش فعلی (PV)مثال

توجیهارزیابیومهندسیاقتصادمطالعاتفعلی،خالصارزشکاربردهایاصلی ترینازیکی
حصولمتولیدخطایجادبرایکارخانهیکاگرمثالعنوانبه.استپروژه هااقتصادیوفنی

جهتسرمایههزینهتومانمیلیون100بهنیازاولسالدرکهکندپیش بینیجدیدی
بعدی،سال6طیوبرسدبهره برداریبهسالپایانتاتولیدخطباشدداشتهتولیدخطراه اندازی

همچنینوشودایجادتومانمیلیون30ساالنهبرابردرآمدیتولیدیمحصولفروشمحلاز
وحمل،دستمزدگاز،وبرقوآباولیه،موادمانند)محصولآنعرضهوتولیدجاریهزینه های
نرخحاصلضربشامل)ساالنهبهرهنرخوباشدتومانمیلیون5ساالنه(...بازاریابی،نقل،
فعلیخالصارزشمحاسبهنحوهشود،منظور٪10نیز(ریسکنرخوسودنرخساالنه،تورم
].بودخواهدچنین
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C#cite_note-en.wikipedia.org-2


(PV)ارزش فعلی

𝑅𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

مثبت شده است که این نشانگر مقرون به صرفه بودن پروژه می باشد NPVدرسال آخرمیزان 
میلیون۳۰میلیون         درآمد سالیانه  ۵هزینه های ثابت ساالنه -درصد      ۱۰نرخ بهره 
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مدل های استهالک

عملیاتیهزینه،یکهزینهتخصیصرایکاستهالک.کندمیایفامهمینقشهاگیریدرتصمیمغیرنقدیهزینهیکعنوانبهاستهالک
.اندکردهتعریفداراییتغییردرارزشیاسرمایهفیزیکیتغییردرشرایطیاو

تشرکشودمیباعثودرنتیجهکردهزینهعنوانبهدفاترمالیاتواردراداراییارزشدرصد80ازبیشتاتوانمیاولدرسالگاهی
.باشدمیفرآیندانجامدرحالاولروزکارکردباهنوزسیستمکهدرصورتیکندپرداختکمتریمالیات
زسواستفادهاتاگیردمیانجامداراییوزارتمثلصالحذیمراجعتوسطمعموالهادستگاهاستهالکدرموردگیریتصمیمبنابراین
.گرددجلوگیری
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استهالک چیست ؟

هکباشدمیمعینیمدتدرطولهاگذاریسایرسرمایهیادارایییکارزشکاهش،استهالک
:آیدبوجودزیرخاطرشرایطبهاستممکن
(ودشمیایجادموتوریکدرقطعاتکهوسایشیاستهالکمثال)تعمیرغیرقابلسایش-1
(خوردگییافرسایش،پوسیدگی،ازکارافتادگی)وضعیتشدنغیرمساعد-2
(شدنخارجرقابتازچرخهومدافتادگیازیاارزشکاهش)کهنگی-3
(Depreciation)تقاضاکاهش-4
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استهالک خطی ویا خط مستقیم
Straight Line(SL)

ثابتاهدستگعمرمفیدسالهایتمامبرایکهباشدمیروشترینومتداولترینسادهمدلاین
:بابرابراستوباشدمی

𝐷𝐽 =
1

𝑁
(𝑃 − 𝑆)

P:اولیههزینه
S:اسقاطیارزش
N:داراییعمراقتصادییاوعمرمفید

: 𝐷𝐽درسالاستهالکهزینهJام
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استهالک به روش مجموع ارقام سنوات
Sum Of the Years Digits(SOYD)

ربسیاریدکهشددرنظرگرفتهیکسانسالهاتمامبرایشدهمحاسبهاعدادمستقیمخطدرروش
زیادتقریبایهاولدرسالهایکه.باشدمیاتومبیلقیمتمورداینمثال.باشدمیغیرطبیعیازموارد

.شودکمترمیبعدیودرسالهای
• =مقداراستهالک  عمرمفید باقیماند ه* (p-s)/جمع سنوات
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استهالک نزولی
Declining Depreciation

میصمشخاستهالکهزینهعنوانبهداراییازارزشوثابتیمعینمقداریکهرسالروشدراین
هاروشاینکهگرددمیشناساییکاهشضریبنوعخاطربهطورمعمولبهروشاینوگردد

:عبارتنداز
دوبلنزولیروش-1
150روش-2
125روش-3
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ریسک و آنالیزحساسیت درپروژه های اقتصادی

درآمدهاگیریاندازهازطرفی.هستندمبتنیغیردقیقهایدادهواطالعاتودرآیندهغیرمطمینبرحوادثهاپروژهاقتصادیآنالیز
.باشدشدهنویاشدهقیدصراحتادرپروژهاحتماالتمسیلهاستممکنکهاستبودهتواماحتماالتبامعموالپروژهیکهایوهزینه
.هستندمعلومصددرصدبطوربندرتشدهوتمامورودیهایقیمتمانندهاهزینهمنافعهایجریاناصلیاجزایبنابراین
عدمآمدهایپیتاشدهبررسیواساسیاصلیمتغیرهاینظرتغییراتنقطهازبایدهاوهزینهمنافعآنالیزکهاستتوجهقابلنکتهاین

.شوندمنعکسبخوبیاقتصادیهایدرتحلیلاطمینان
مورددراین.رودکارمیبهاقتصادیهایدربررسیکهاستدرآیندهتجارباقتصادیآنالیزازشکلیآنالیزحساسیتفوقازدیدگاه
ورعملدآننتایجومختلفهایشکلوحساسیتآنالیزهرحالبه.شودمیاستفادهنیزمعمولیآنالیزریسکجایبهازآنگاهی

.هستندمهماقتصادیمسایلدراندیشه
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آنالیزحساسیت

یکعلیفویاارزشبازگشتدرنرخپروژهیکهایهزینهودرآمددراثرتغییراتکهاتفاقیآزمایشازاستعبارتآنالیزحساسیت
وسپسشناختارنددپروژهخالصدرمنافعاثررابیشترینکهمتغیرهاییروشیتوسطابتدابایدآنالیزیدرچنین.شودمیخاصلپروژه
.قراردادمطالعهمورددرسیستمرااثراتشانومتغیرهااینتغییرات
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دراثرتغییراتوژهپریکبرگشتنرختغییراتبهمربوطسادهدرحالتآنالیزاینشودمیمطرحجلوترازآنالیزریسکآنالیزحساسیت
وپذیریکریسباسطحنزدیکدرارتباطمتغیرهادرمورداحتمالیارزیابیحالتدراین.استاصلیمتغیریاسهدو،یکمقدارعددی
احتماالتوزیعتانهاوسیلهبهتاشدهاستفادههمریسکآنالیزازدرآنکهاستحساسیتدرآنالیزپیچیدهدرحالتهایپروژهشکست
.کنیمتقویترامتغیرها



آنالیزحساسیت

Switching)انتقالیارزشکلیدیمفهومبابایدحساسیتآنالیزانجامجهت• value)
بهکهاریمقدازآناستعبارتمتغیرهربرایانتقالیارزشمقدارکلیدی.آشناشویمهرمتغیر
.شودبرابرصفرمیخالصفعلیارزشآنواسطه
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عملکردینکمتربرابرکشاورزیپروژهدریکمحصولعملکردانتقالیارزشمقدارکلیدیمثال•
کندمیکمکمابهمقادیرکلیدی.ماندمیقبولقابلهنوزپروژهکهدرهکتاراستمحصول
.کنیمشناساییرادارنددرپروژهبحرانیتاثیراتکهمتغیرهاییتابتوانیم



آنالیزحساسیت

.استمودهنبریکدیگرمشخصتاثیرآنهامیزانومتغیرهابینرابطهحساسیتآنالیزدرواقع
رودیوازمتغیرهایهریکتاثیرومیزانشناساییراخروجیمتغیرهایبامرتبطپارامترهای
.کندمیمعرفیراپارامترهاتاثیرگذارترینوکندمیتعیینرامدلبرخروجی
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،خروجییرهایمتغبامرتبطورودیپارامترهاییافتنواقعی،سیستمیکبامدلیکشباهتمیزانبررسیتوانمیراحساسیتآنالیزازانجامهدف
.دانسترابریکدیگرتاثیرآنهاومیزانمتغیرهابینرابطه،یافتنآنهاحذفواهمیتکمپارامترهاییافتن



آنالیزحساسیت تک متغیره

مقادیرموردیبررو(متغیریک)پارامتریکتاثیرتغییراتمطالعهمتغیره،تکآنالیزحساسیت
صادفیتبارویدادیامدلخروجینتایجباتواندمیپارامتراینمقادیر.استمدلنظردرخروجی

مدلیدرورودمتغیرهاهمهپایهمقداربایدابتداپارامترحساسیتانجامبرای.باشدمرتبط
.شوندمحاسبهدرخروجیانتظارومقادیرموردشودقرارداده
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آنالیزحساسیت تک متغیره

پسوکندتغییرمیمتغیریکفقطمدلخروجیمحاسبهدرهربارمتغیرهیکدرآنالیزحساسیت
دروخروجیشدانجامشدهتعریفدردامنهتغییراتتمامتمامهاورودیکلیهبرایازاینکه
ایناعانو.کردتحلیلونمودهترسیمنمودارهاییرابرروینتایجتوانمیآمدبدستهرمورد
:ازعبارتندنمودارها

متغیرهتکنمودارساده-1
نمودارگردبادی-2
عنکبوتینمودار-3
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آنالیزحساسیت تک متغیره

ردقرارگیسادهدیاگرامیکرویتواندمیحساسیتآنالیزنتایجنمودارهاازنوعدراین•
انتظاربدستموردومقادیرXمحوررویشوددرنظرگرفتهورودیمتغیرهایبرایکهمقادیری
.اندزیرآمدهدرشکلنمودارهاازایننمونه2گیرندقرارمیYمحوررویمدلدرخروجیآمده
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نمودارهای گردبادی

ییر تعریتف شتده درنمودار گردبادی نتایج تاثیر تغییرکلیه پارامترهای ورودی که برای آنها دامنه تغ
ه تا متغیرهتایی کت. است برروی  خروجی مدل ، همزمان برروی یک نمودار نشان داده شده است

رخروجی درصتد تغییترات مقتادی. بیشترین تاثیرروی خروجی را دارند به راحتی مشخص شتوند
.قراردارند Yومتغیرها روی محور Xمورد انتظارروی محور

.

محمد پرهام فر        -مبانی اقتصاد مهندسی و آموزش نرم افزار رت اسکرین 62

ط یک میله برای مقادیرمورد انتظار خروجی  ازحداقل به سمت حداکثر رسم می شتود ویتک خت
ه تغییتر متغیرهتایی بتابزرگترین دامنت. عمودی مقادیرپایه اصلی را  درنقطه صفر نشتان متی دهتد

.درباالی نمودار ومتغیرهایی با حداقل دامنه تغییر درپایین قرارمی گیرند
.
.



نمودارهای گردبادی

نمونه ای از آن . دبزرگترین میله ها روی نمودار متغیرهایی که بیشترین تاثیر روی نتایج مورد انتظار درخروجی دارند مشخص می کنن
قع متغیرهایی نمودارهای گردبادی درشناخت متغیرهایی که احتیاج به دقت و توجه بیشتردارند و دروا. درشکل زیرنشان داده شده است

که تاثیرگذارهستند

.
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لزوم استفاده از آنالیزحساسیت

جودوغیرقطعیپارامترهایشودمیارایهمختلفهایومدلهادرسیستمکهمدلهاییدراکثر
ضروینآصحیحومدیریتطرحاقتصادیآیندهتضمینبرایرفتارآنهابینیپیشکهدارد

.رسدبنظرمی
مدلیخروجرویآنهاتغییرکمکهپارامترهارفتاراینبررسیتاباشودمیسعیموارددراین

.برداشتگامروشنایآیندهودرجهتدادهکاهشراآنهاداردریسکتاثیربسزایی
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:آنالیزریسک 

ریسکآنالیز
برای.باشدمیهپروژبرگشتینرخویافعلیارزشاحتمالیتوزیعتخمینمستلزمریسکآنالیز
منفیتمالاحکهدرصورتی.شوندمحاسبهتوزیعوواریانسمیانگینپارامترهایمنظوربایداین
نمایشقتدرحقیباشدانتظاریکمترازمیزانبرگشت،نرخاینکهویاخالصفعلیارزشبودن
گذاریرمایهسهایمالکجهتراتسهیالتیآنالیزریسکبنابراین.استپروژهشکستمستقیم
.کندنمیمشخص
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اهداف اصلی ازانجام آنالیز حساسیت

.بررسی اینکه آیا می توان یک مدل را به یک سیستم تشبیه نمود❑
یافتن پارامترهای مرتبط  با متغیرهای خروجی و متمرکز شدن روی آنها❑
.یافتن پارامترهایی که تاثیرگذارنیستند❑
یافتن مناطقی درمدل که درآنجا متغیرهای مدل ماکزیمم هستند❑
.یافتن مناطقی بین فاکتورهای ورودی که به ازای آنها مدل کالیبره می شود❑
یافتن ارتباط بین متغیرها❑
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تحلیل حساسیت
به.ودشمیگفتهآماریمدلیکورودیازمتغیرهایخروجیمتغیرهاتاثیرپذیریمطالعهبه

هیافتسازمانبصورتآماریمدلیکهایدرورودیتغییردادنبرایدیگرروشیعبارتی
.کردینیبپیشمدلدرخروجیراتغییراتاینتاثیراتبتوانکه.باشدمی(سیستماتیک)
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نرخ تنزیل

فعلیارزشیاحالارزشتخمینبرایاستروشی.می شودگفتهتنزیلنرخعموماکه،تنزیل•
وتئوریمبنای.می باشنددریافتقابلآیندهدرمشخصیزمان بندیدرکهنقدی،وجوهجریان
فرداردالیکازبیشترامروز،دالریک"کهمی باشدحقیقتاینبراساسروش،اینمنطق
وپولنگهداریهزینهوتورموجودجملهازمختلف،دالیلبهحقیقتاینکه،"داردارزش
درکهولیپارزشنمودنبروزبرایاست،روشیتنزیلحقیقتدر.می رسدبنظربدیهیغیره،
.استدریافتقابلآینده
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
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نرخ تنزیل

نمطمیبازاردریکتواندگذارمیسرمایهیککهسودینرخازاستعبارتتنزیلدرواقع
،دربانکگذاریسپرده.کندکسبخودسرمایهازبااستفادهوریسکیهیچشدنمتحملوبدون
هایدرصندوقگذاریسرمایههستند،شدهتضمینسالیانهسوددارایکهقرضهاوراقخرید
.دهندمیارایهثابتسودکههاییکارگذارییادربورسشدهارایهمعتبر

درصدچندهعالوبهبانکیسودحداکثرنرخبابرابرمعموالراتنزیلنرخاقتصادیدرمحاسبات
.گیرنددرنظرمیریسکپوششبرای
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محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

Returnسرمایهبازگشتنرخدرامورمالیسودمحاسبهبهمربوطهایازشاخصیکی• of Investment (ROI)نرخدرواقع.است
زرگترباشدبنسبتاینهرچه.ایدکردهصرفوکارکسبدریککهاستایسرمایهبهدرآمدگرنسبتمحاسبهسرمایهبازگشت
ترینپرسودتوانیدیمشودمیپیشنهادشمابهکهوکارهاییکسبدربینترتیباینبه.بیشتراستوکارکسبآندهیسودتوانایی
.نماییدانتخابرا
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cash)نقدیهایجریاندیگرهایدرکنارشاخصسرمایهبازگشتنرخ• flow)داخلیبازگشتنرخمانند(Internal Rate of
return)یاIRRفعلیخالصارزشهمچنینNet Present ValueباکهNPVمهمیهایشاخصشودمیدادهنشان
.شوندمیمحسوبگذاریدرسرمایه



مزایای استفاده از نرخ بازگشت سرمایه

اینکهآنجاییازباشدمیآنمحاسباتسادگی(ROI)سرمایهبازگشتنرخبرایمهمازمزایای
واحدندرنظرگرفتبدونتواندومینداشتهواحداستعددیمقداردونسبتبصورتشاخص
درکشورگذاریسرمایهاینشودمیگفتهوقتیترتیباینبهشودکارگرفتهبهکشورهاپولی
همینهمآرژانتیندیگرمانندکشوریدرمثالاستدرصد20سرمایهبازگشتنرخدارایایران
.داشتخواهدرامعنی
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محدودیت های استفاده ازنرخ بازگشت سرمایه 

نقشیآندرمحاسبهگذاریسرمایهزمانمدتیاطولکهاستآنROIشاخصمعایبازیکی
ندکتغییرمیزمانبرحسبوبازدهگذاریازسرمایهحاصلنتایجکهامرهنگامیاین.ندارد

.باشدمیبسیارمهم
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ثالموتجربهطبقنداردتوجهیگذاریسرمایهازناشیریسکبهROIسرمایهبازگشتنرخ
یزنریسکاحتمالبیشترباشدسرمایهبازگشتنرخهرچهکهاستمشخصمتعددهای

صنایعدرگذاریسرمایهشودمیدیدهبهادرواوراقسرمایهدربازارموضوعاینشدبیشترخواهد
صنایعدرگذاریسرمایهبهنسبتبیشتریریسکدارایدارندمناسیبازدهینرخکهبزرگ
بهROIراینبنابدارندکمتریگذاریسرمایهریسکوالبتهکمتربازدهنرخالبتهکهداردکوچک
.بندازدخطربهراشمااستممکنتنهایی



دوره بازگشت سرمایه

سرمایهبازگشتدوره=اولیهگذاریسرمایه/سالهرنقدیجریان
دیگرمالیهایشاخصبرخالفکهاستاینسرمایهبازگشتدورهمحاسبهخصوصدرمهمموضوعاتازیکی

گرفتهنادیدهپولزمانیارزششده،تنزیلنقدیجریانو(IRR)داخلیبازدهینرخ،(NPV)خالصفعلیارزشهمچون
.شودمی

Discounted)شدهتنزیلسرمایهبازگشتدورهتعریفبانیزمشکلاین Payback Period)راآنکهاستشدهحل
هزینهجبرانبرایالزمزمانمدتکهدهندمینمایش،(DPP)شدهتنزیلسرمایهبازگشتدورهبامختصرصورتبه
.نمایدمیمحاسبه(NPV)خالصفعلیارزشاساسبرراگذاریسرمایههای
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برایالزمزمانمقداردهندهنشانسرمایه،بازگشتدورهبرخالفDPPکهاستذکربهالزم
نقدیهایجریانگرفتننظردرباکهباشدمیهاپروژهدرگذاریسرمایههایهزینهبازگشت
.گرددمیمحاسبهشدهتنزیل

.باشدیمعادیسرمایهبازگشتدورهازبیشترمعموالشدهتنزیلسرمایهبازگشتدوره:نکته

https://comfar.co/videos/npv/


روش بازپرداخت ساده

دهدمیاننشکهمعنااینبهاستزمانگیریاندازهمعیاربلکه.نیستدیگرپروژهباپروژهیکسودآوریمیزانگیریاندازهسادهبازپرداختروش
یکارزیابیبرایاصلیشاخصعنوانبهنبایدسادهبازپرداخت.استنیازمورددیگرپروژهبامقایسهدرپروژهیکگذاریسرمایهبازیابیبرایسالچند

اینسادهپرداختبازروشازبیشترانتقاد.استمفیدگذاریسرمایهیکریسکسطحدادننشانبرایثانویهشاخصیکعنوانبه.شوداستفادهپروژه
.هاهزینهبرتورمتأثیرنهوداردتوجهپولزمانارزشبهنهروشاینکهاست
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معرفی نرم افزاررت اسکرین
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معرفی نرم افزاررت اسکرین

افزارنرمومعرفیمقدمات-۱

افزارنرممنوهایمعرفی-۲

تجدیدپذیرهایانرژیانواعباآشنایی-۳

خورشیدیکیلوواتی۱۰پروژهیکبررسی-۴

خورشیدیمگاواتی۱۰پروژهیکبررسی-۵

بادینیروگاهپروژهیکبررسی-۶

بخارتوربینبررسی-۷
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معرفی نرم افزاررت اسکرین

محمد پرهام فر        -مبانی اقتصاد مهندسی و آموزش نرم افزار رت اسکرین
77

یکپارچهکردیرویبکارگیریبرای،کانادادولتتوسطرایگانبصورتافزارنرماین.باشدمیپاکهایانرژیدرزمینهافزارهانرمازمعروفترینیکی
رادنیاجمعیتدوسومتقریباکهدنیازبان35ازبیشبهاسکرینرت.استقرارگرفتهعمومدراختیاروهواییآبوتغییراتآلودگیکاهشجهت

.دارددسترسیامکاندهدمیپوشش



معرفی نرم افزاررت اسکرین
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وتوسطاستشدهتهیهکبکدروارنرکاناداطبیعیمنابعبهوابسطهCanmetenergyمرکزتحقیقوازطریقکانادادولتتوسطاسکرینرت
وفضاهوافترملیدازعبارتندآناصلیشرکای.استقرارگرفتهپشتیبانیموردآموزشیومراکزدولت،صنایعازمتخصصینالمللیبینایشبکه
(GEF)جهانیزیستومرکزمحیط(UNEP)متحدمللسازمانزیستمحیط،REEEPناسا،



معرفی نرم افزاررت اسکرین
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پروژهیدتولسنجیامکانوتجدیدپذیرهایانرژیانرژی،وریبهرهتحلیلبرایپاکانرژیافزارمدیریتنرمیکاسکرینرت
.باشدمیاقدامدردستهایپروژهراندمانهمچنینو(CHP)گرماوبرقهمزمانتولیدهای

.کنیدازیسوبهینهارزیابی،راشناساییپاکهایپروژهمالیوفنیدوامسرعتبهتاسازدمیقادررامتخصصانافزارنرماین



بهره وری های انرژی و انرژی های تجدیدپذیر
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واردماینهردواندشدهتجدیدپذیرتشکیلهایانرژیهایوفناوریانرژیوریبهرههایازفناوریپاکهایانرژیهایفناوری
.هستندمتفاوتدیگرازجهاتاماشوندمیفسیلیهایسوختمانندمتعارفمنابعازاستفادهکاهشباعث

هدرمقایسمعینخدماتکاالیادرتهیهانرژیمصرفانرژیکاهشبرایکهتجهیزاتیوهاروشبهانرژیوریبهرهاقدامات
.دارداشارهشوندمیاستفادهواستانداردمتداولبارویکردهای

.دارداشارهبرقوتولیدگرمایش،سرمایشدرغالبشدهارایهخدماتاصوال



مصرف انرژی درجهان 
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مصرف انرژی درساختمان های تجاری درایاالت متحده 
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بهره وری انرژی
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:عبارتندازگیرندقرارمیانرژیوریبهرهدردستهکهپاکانرژیهایفناوری

وگرمابرقهمزمانتولیدهایسیستم

برودتیهایفناوری

روشناییهایسیستم

وتهویهحرارتبازیابیهایسیستم

تهویههایوفنکمپرسورهامتغیربرایهایباسرعتموتورهای

شدهاصالحهایعایق

باالعملکردباساختمانهایوپنجرههاپوشش

.جدیدپذیربروندتهاینیروگاهاحداثسراغبهآنازوبعددرپروژهجوییصرفهدنبالابتدابایدپروژهریزانبرنامهبطورکلی



بهره وری انرژی
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:درنظربگیریدراخانهیکبطورمثال

:ازعبارتنداولیهاقداماتکهباشیمداشتهراانرژیمصرفکاهشهدفبایدابتدا

باالسطحازعایقاستفاده

نفوذبدونهایوسازهحرارتیپلحداقل

وبرودتیحرارتیهایسیستمدرستطراحی

فتوولتاییکصفحاتوخورشیدیکنگرمآبمانندخورشیدیهایانرژیهایفناوریسرانجام



دالیل افزایش عالقه به انرژی های پاک
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روزآگاهیهکنندمنعکسعالقهاین.اندقرارگرفتهکنندگانومصرفصنایع،هادولتتوجهموردایفزایندهبطورپاکهایانرژی
.باشدمیاجتماعیواقتصادی،محیطیزیستمزایاییازافزون

:ازعبارتنددالیل

محیطیزیستدالیل-1

اقتصادیدالیل-2

اجتماعیدالیل-3



دالیل زیست محیطی
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.باشدمی21درقرنپاکهایازفناوریبسیاریازاصلیهایانگیزهمحلی،هایوآلودگیجهانیدرگرمایشهاینگرانی

روهگوچندینازن،بخارآبنیتروژن،اکسیدمتان،،کربناکسیددی:مانندایگلخانهگازهایوتولیدزمینکرهشدنگرم
.باشندمی(کلرویابرمفلویور،بادرترکیبکربنحاویترکیبات)هاازهالوکربن

دکننمیکندرازمینازفرارگرمااماشوندنمیخورشیدازگرمارسیدنمانعزمینحضوردرجودلیلبهایگلخانهگازهای
.یابدمیافزایشدماوافتدمیدامبهگلخانهیکمانندگرمادرنتیجه

وباشدمیفسیلیهایسوختاحتراقویژهبهانسانی،هایازفعالیتناشیحاضردرحالجهانیگرمایشهستندمعتقددانشمندان
.کنندمیمبارزهآنبافسیلیهایسوختکاهشباپاکهایانرژی



دالیل اقتصادی
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پروژهعمرولطبهتوجهوباداشتندمحیطیزیستدغدغهکمترکهبودهکسانیبهپاکهایانرژیاخیردرفروشرشدبیشترین
.اندآوردههارویانرژیاینبهدیگرهایروشازکمتریاورقابتیهایوهزینه

دداروجودکشورجهاندرچندینذخایراینازطرفیوهستکاهشدرحالذخایرنفتیکشفمیزانجهاندربیشترکشورهای

کندترمیجذابراانرژیهایفناوریقیمتیهایخطرشوکوانرژیقیمتافزایش



دالیل اجتماعی
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زاییشتغالالحاظوازایننیازدارندکاربیشترینیرویبهتولیدیدرهرواحدمتعارفهایانرژیبهنسبتپاکانرژیهایفناوری
کامالادوبخورشیدنمونهعنوانبهشودمیجبرانورودیرایگانانرژیباکارنیرویهایهزینهالبته.دهندمیانجامبیشتری
.باشندمیرایگان

افزایشوانرژیرشدبهنیازپاکانرژیهایفناوریبهعالقهافزونروزافزایشبرایاقتصادیواجتماعیدالیلدیگرازیکی
انرژیتقاضای،اقتصادیورشدتاریخیروندهایبراساس.استکردهبینیپیشانرژیالمللیبینآژانس.هستتقاضا

.شدبرابرخواهدسه2050سالتادرسراسرجهان

هایفناوریهبعالقهافزایشبرایامرمحرکیاین.دارندبیشترنیازوسوختجدیدهایفناوریبهتقاضااینتامینبرایهادولت
.باشدمیپاکانرژی



ویژگی های مشترک فناوری های انرژی پاک
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کههستندیدهعقبراینهابرخیبنابراین.گردندمیاندازیراهمتعارفهایانرژیبهنسبتباالتریاولیهقیمتباهافناوریاین
.دارندفمتعارهایدیگرانرژیبهنسبتتریبسیارپایینتعمیرونگهداریهزینهکهدرصورتیهستندگرانهافناوریاین

:ازعبارتندهاپروژهدراینهاهزینه

:شاملسالیانههایوهزینهتجهیزاتونصبخریدتوسعه،وطراحیمهندسی،سنجیامکانارزیابیشاملاولیههایهزینه

نگهداریووریبهرهوسوختسالیانههایهزینه

تجهیزاتتعویضیااساسیتعمیراتهایهزینه

پروژهاستهالکهایهزینه

سرمایهبازگشتنرخوام،بهرهنرخمانندمالیتامینهایهزینه

.شودتعیینپروژهکلحیاتچرخهتاهزنیهشوندمیجمعپولمانیزارزشبادرنظرگرفتنهاهزینهاینتمام



ویژگی های مشترک فناوری های انرژی پاک
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بیشتریگذارییهسرماهزینهدارایهافناوریاینکهاینبهباتوجهکهباشدمیایندیگرمشترکویژگیقبلیاسالیدبهتوجهبا
خاصیانواعبرایویژهبه،انرژیمتعارفهایفناوریبادرمقایسه،پروژهحیاتچرخههایهزینهبراساساماباشندمی

.هستندصرفهبهمقروناغلبازکاربردها

پروژهحیاتهچرخوتحلیلتجزیهانجاموهاهزینهتمامبندیاولویتوشناساییتسهیلبرایخاصبطوراسکرینرتافزارنرم
پروژهکیبرایپاکهایانرژیهایفناوریآیافهمیدکهتوانمیدرستمقایسهیکباکهبطوریگیردقرارمیاستفادهموردها

؟نهیاهستندمنطقیخاص



فناوری های تولید  برق ازمنابع تجدیدپذیر
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:باشندتجدیدپذیرمیازمنابعبرقبرتولیدمبتنیکهپردازدمیخودافزاردرنرمفناوریچهارنوعبهاسکرینرت

هستندودهتزیستاحتراقیهایسیستموکوچکهیدروالکتریکهایسیستم،خورشیدیبرقباد،انرژیشاملهافناوریاین



سیستم انرژی بادی
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هایشبکهبرایبرقتامینقادربههاسیستماین.کندمیتبدیلمکانیکینیروییابرقبه(باد)درحرکتهوایجنبشیانرژی
باشندمیمحلیومجزاهایشبکهیامرکزی

.شوندمیساختهمگاواتیتاکیلوواتیازابعادتجاریصورتبهبادیهایتوربین

ارتفاعافازیشبامعمولبطورکهباشدمیبادسرعتمکعببامتناسبازبادحاصلانرژی

بایدبادیانرزژیپروژهیکبرایبایدبادساالنهسرعت.یابدمیافزایشزمینازسطح

.باشدزمینمترازسطح10درارتفاعمتربرثانیه4ازبیش



(کسیستم های هیدروالکتری)سیستم های آبی کوچک
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برقبهراآبرکتحجنبشیوپتانسیلیانرژیکندمیهدایتراژنراتوریککهتوربینیازاستفادهباکوچکآبیهایسیستم
آبشارهاوهارودخانهمانند.آیدمیوجودبهپایینسمتبهباالترازارتفاعآبحرکتباانرژیاین.کندمیتبدیل

.مهارکردکوچکآبیهایسیستمازاستفادهباتوانمیرایانرژاین

ودانشازاگرچهکوچکآبیهایپروژه.کنندمیتامینراالزمبرقسدهاپشتآبذخیرهازطریقبزرگآبیبرقهاینیروگاه
.دارندبسیارکوچکتریمقیاساماگردندمیمندبزرگتربهرههاینیروگاهازساختحاصلتجربیات

.داردنیزوجودکیلووات1هایتاظرفیتازشبکهخارجنصببرایحتیکوچکآبیهایپروژه

استکاهشدرحالآببزرگمنابعبیشترتوسعهبرایمناسبهایفرصتجهانازنقاطدربسیاری

نیروگاهتوسعهجهترشدپتانسیلافزایشبرایهایگزینهعنوانبهکوچکترهایسایتبنابراین

گیرندقرارمیبررسیموردکوچکآبیبرق



سیستم های برق خورشیدی
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ازاجرایهاتمسیساین.کنندمیتبدیلبرقبهبطورمستقیمراخورشیدهایفوتونهایانرژیخورشیدی،برقهایسیستم
.اندشدهتشکیلخورشیدیبرقهایسلولعنوانتحتکوچکی



دیدپذیرفناوری های تولید حرارت وبرودت بااستفاده ازمنابع تج
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:ازتجدیدپذیرعبارتندهایازانرژیبااستفادهوبرودتحرارتتولیدهایناوریف

تودهزیستگرمایشیهایفناوری-1

خورشیدیهوایگرمایش-2

خورشیدیآبگرمایش-3

غیرفعالخورشیدیگرمایش-4

گرماییزمینحرارتیپمپ-5

پردازیممیذکرشدههایازروشهریکدرموردمختصریتوضیحبهدرادامه



دیدپذیرفناوری های تولید حرارت وبرودت بااستفاده ازمنابع تج
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ایرابرشهریهایزبالهحتییاکشاورزیپسماندهایچوب،هایخوردهمانندآلیموادتوده،زیستگرمایشیهایسیستم
کاملاحتراقبههواتامینوسوختکنترلازطریقهاسیستماین.سوزاندمیصنعتیفرآیندهایبرایویاهاساختمانتولیدگرمای
.کنندمیاستفادهخودکارسوختکنترلهایازسیستمغالباوکنندپیدامیدستتودهزیست

ریشهجامدهای،زبالهکشاورزیچوب،پسماندخوردهمثالعنوانبه)موادازایگستردهطیفتوده،شاملزیستهایسوخت
.هستندمایعهایبهترازسوختوثباتازنظرکیفیتکه(استوغیره



(SAH)سیستم های گرمایش هوای خورشیدی
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Solar)خورشیدیهوایگرمایشهایسیستم air heat)فرآیندیکیاساختمانیکهوایکردنگرمبرایخورشیدازانرژی
افزایشگرادسانتیدرجه15تا10بینبطورمتوسطراخارجهوایدمایهاسیستماین.کنندمیاستفادهکردنخشکمانندصنعتی
.شودمیتامینهیترهاتوسطآنوباقیماندهکنندمیتامیننیازراموردازگرمایبخشیوبطورمعمولدهندمی

یافوالدورقیککهکلکتوریکشاملخورشیدیهوایگرمایشسیستمیک

آنازطریقکهباشدمیومتعددکوچکهایسوراخباشدهسوراخآلومینیوم

دیوارقراررویکهایکنندهجمعوشودمیکشیدهداخلسمتبهبیرونهوای

پشتفضایبهراگرمهوایاینفنکندویکمیجذبرانورخورشیددارد

.کشدمیساختمانداخلیمجرایبهوسپسکلکتور



(SWH)سیستم های گرمایش آب خورشیدی
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استفادهرموردکلکتونوعبهبسته.کنندمیاستفادهآبکردنگرمبرایخورشیدیازانرژیخورشیدیآبگرمایشهایسیستم
.تغییرکندجوشدرحالآبدمایتقریباتاپاییندمایازیکتواندمیگرمآبدمایوهواییآبوشرایط

آنومابقیروندکارمیبهپروژهیکساالنهمیزاندرصد85تادرصد20تامینبرایخورشیدیآبگرمایشهایبیشترسیستم
سیستم).آیندمیکمکبهویادرشبدهندمیافزایشراآبهایادمایسیستماین.شوندمیتامینمعمولیحرارتیمنابعتوسط
(نداردتامینتواناییخورشیدیگرمایش



(PSH)سیستم های گرمایش خورشیدی غیرفعال
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باالکاراییباهارهپنجازبااستفادههادرساختمانفضاگرمایشتامینبرایخورشیدیازانرژیاستفادهغیرفعالخورشیدیگرمایش
کندمیآزادودرشبکردهذخیرهدرروزراخورشیدیازانرژیحاصلگرمایکهمیباشدداخلیساختمانیومصالح

.دبیشترباشآنبارسرمایشیبادرمقایسهساختمانبارگرمایشیکههستندصرفهبهمقرونزمانیهاسیستماین



پمپ حرارتی زمین گرمایی
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تا300بینعمق)زمیندراعماقاستخراجغیرقابلحرارت،ژیوترمالوسرمایشگرمایشهایدیگرسیستمنامهایاپمپاین
ریقطازاینوکندمیپمپاژبیرونبهداردوجودنفوذقابلوداغهایوصخرههاسن درمیانکهمخازنیطریقازرا(متر2000

.دهدمیانجامراسازیخنکعملکردفرآیندسازیمعکوسباوکندمیتامینراپاییندردمایگرمایشتقاضاهای



(CHP)فناوری های تولید همزمان برق وگرما
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واحددریکوختساحتراقسیستمتوسطشدهتلفحرارتبازیابیدارد،وجودبرقوتولیدگرماتولیدترکیبدرموردکلیقاعده
میدرهراموجوددرسوختازانرژیتوجهیقابلقسمتدرنتیجهشودمیزیستمحیطوارداغلبگرمااین.استبرقتولیدی
نعتیصدرفرآیندهایبرودتی-حرارتیوبارهایآبگرمایشفضا،وسرمایشگرمایشبرایتواندمیدرغیراینصورتکهدهد

.شوداستفادهبرقواحدتولیددرمجاورت



سایرفناوری های تجاری ونوظهور
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(زیستیگازوییلواتانول)زیستیهایسوخت-

متغیرسرعتموتورهای-

حرارتیهایپروژه-

اقیانوسیهایپروژه-

جزرومد-

موجانرژی-



معرفی نرم افزاررت اسکرین
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RETScreenکتاب:پاکانرژیهایپروژهبررسیوتحلیل Engineering & Cases،ومتخصصانبرایدرسیکتابیک
-بینهایپروژهلیلتحوتجزیهافزارنرمازاستفادهباراخورشیدیبرقبالقوههایپروژهتحلیلفصل،این.استدانشگاهدانشجویان

فزارانرمدرموجودهایالگوریتمازمفصلیشرحوفناوریزمینهپیششاملودهدمیپوششراRETScreen®پاکانرژیالمللی
®RETScreenهاهپروژپیشرفتنحوهدربارهاطالعاتیوشدهتدوینهایحلراهها،پروژهموردیمطالعاتازایمجموعه.باشدمی
سایتوبیعنی®RETScreenپاکهایانرژیالمللیبینگیریتصمیمپشتیبانیمرکزسایتوبدرواقعی،دنیایدر

www.retscreen.netاستموجود.



معرفی نرم افزاررت اسکرین و کاربردهای انرژی خورشیدی
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برقهایپروژهمالیعملکردوانرژیتولیدارزیابیبرایRETScreenافزارنرمخورشیدیبرقپروژهمدلاز
متوسطمسکونیشبکهازمستقلهایسیستمتاگرفتهکوچکمقیاسدرآبپمپاژهایسیستمازخورشیدی،

کهداردوجوداصلیکاربردسه.کرداستفادهتوانمیجهانازنقطههردرشبکه،بهمتصلبزرگهایسیستمو
:شوندارزیابیخورشیدیبرقمدلباتوانندمی

پراکندههایتمسیسهمو(مرکزیشبکهبهمتصل)متمرکزهایسیستمهمکهشبکه،بهمتصلهایسیستم-1
.شودمیشاملرا(ایزولهشبکهبهمتصل)
ترکیبیهایسیستمو(باتری-خورشیدیبرق)مستقلسیستمدوهرشاملکهشبکه،ازمستقلهایسیستم-2
و.هستند(ژنراتوردیزل-باتری-خورشیدیماژول)
.هستندخورشیدیهایپمپشاملکهآب،پمپاژهایسیستم-3



معرفی نرم افزاررت اسکرین
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تحلیل،(SLCوSR)سیستمبارمحاسبهوخورشیدیانرژیانرژی،مدل)کاربرگشش
در(حساسیتتحلیلومالیخالصه،(GHGتحلیل)ایگلخانهگازهایانتشارتحلیلهزینه،
SRکاربرگ.استشدهارائهخورشیدیبرقپروژهمدل & SLCنوعکردنمشخصبرای
.شودمیاستفادهماهانهانرژیبارمحاسبهوبررسیموردسیستم

باراهآرایجهتهربرایدارشیبآرایهیکرویخورشیدساالنهتابشهمچنین،کاربرگاین
.کندمیمحاسبهافقیسطحیکدرخورشیدتابشماهانهمقادیرازاستفاده



معرفی نرم افزاررت اسکرین
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SRوانرژیمدلهایکاربرگابتدا & SLCنهایتدروهزینهتحلیلکاربرگبایدسپس.شوندمیتکمیل
ریسک،وتحساسیتحلیلوایگلخانهگازهایتحلیلکاربرگ.گیردقراربررسیموردمالیخالصهکاربرگ
کاهشپتانسیلتخمیندرکاربربهکمکبرایایگلخانهگازهایتحلیلکاربرگ.هستنداختیاریهایتحلیل
.استشدهارائهپیشنهادیپروژه(GHG)ایگلخانهگازهای

درلیمامهمهایشاخصحساسیتارزیابیدرکاربربهکمکبرایریسکوحساسیتتحلیلکاربرگ
ازهاکاربرگازیکهرتکمیلبرایکاربرکلی،طوربه.استشدهارائهمالیوفنیاصلیپارامترهایباارتباط
برقپروژهطراحیسازیبهینهبهتاشودتکراربارچندینتواندمیفراینداین.کندمیعملپایینبهباال

کندکمکهزینهوانرژیمصرفنظرنقطهازخورشیدی



معرفی نرم افزاررت اسکرین
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معرفی نرم افزاررت اسکرین
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افزارهای مقایسه تابش خورشیدی برخوردی محاسبه شده توسط نرم
RETScreen وHOMER
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زارهای افمقایسه انرژی خورشیدی تولیدی محاسبه شده توسط نرم
RETScreen وHOMER
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افزارهایمقایسه سوخت مصرفی دیزل ژنراتور که توسط نرم
RETScreen وHOMERمحاسبه شده است
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معرفی نرم افزاررت اسکرین
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Virtualازقسمت energy analyzerانواعتوانیممیاستمشخصهمانطورکه.نماییممیانتخابنظرراموردپروژهوشویمزیرمیمنووارد
....وبادیهایتوربین-فتوولتاییک-ترکیبیسیکل-گازیتوربین،نماییمانتخابقسمتدراینراهاپروژه

گاهنیروتوانوظرفیتتوانمیهمچنین
.فرماییدواردقسمتدراینرامدنظر



انتخاب شرایط آب وهوایی
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باواستدهشانتخاباصفهانپروژهدرایننمونهعنوانبه،شودمیدادهآنمنوبهدسترسیوپروژهمکانانتخابامکاننیروگاهنوعازانتخابپس
.شویدمیدادهدایتشهراینبهاتوماتیکصورتبه،افزارنرمجویوجستقسمتدرگزینهاینتایپ



انتخاب شهرمورد نظر
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.نماییدانتخابرانظرخودموردنقطهنقشهبرروینشانگرجاییجابهباتوانیدمیواستشدهدادهنشانشهراصفهانزیردرشکل



مشخصات آب وهوایی

محمد پرهام فر        -مبانی اقتصاد مهندسی و آموزش نرم افزار رت اسکرین
115

رمنوهواییآباطالعاتبانکتوسطزیرشکلمطابقوهواییآبمشخصاتدریاوسطحازارتفاع،جغرافیاییوعرضطولمانندمشخصاتی
.شودمیدادهنشاناتوماتیکافزاربصورت



مشخصات ماهیانه آب وهوایی
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روزهایهوایدرجه،مجموعزمیندمای،بادسرعتفشار،،تابشمیزانبارندگی،،رطوبتهوا،دمایمانندتریمهممشخصاتدیگردرقسمت
اتاطالعبرایکه.گرددمیارایهسالیانهصورتبهآخردرجدولودرنهایتماهیانهبصورتگرادسانتیدرجه10وگرادسانتیدرجه18باالیزیریا

RETScreenهایدادهپایگاهبهبیشتر Climateنماییدمراجعه.



نمودار میله ای
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پارامترتابودقادرخواهیدLegendدرقسمت.شودمیمشخصگردیدارایهقبلیدربخشکهمربوطههایمنحنیواینمودارمیلهدیگردرقسمت
ارقرارداردنموددرزیرکهدوممشخصهتیکباانتخابهمچنینوگرددمشخصماهیانهبصورتمربوطهایمیلهنمودارتانماییدراانتخابمربوطه
.استشدهدادهنشانشکلبررویباشدمیهوادمایمثالدراینکهمربوطهمنحنی
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windزینهگتوانیدمیداریدرابخصوصدرمنطقهبادسرعتبررسیوقصدباشدبادیهاینیروگاهبهمربوطشماانتخابیپروژهکهدرصورتی

speedزسبرنگباشدهانتخابحرارتدرجهمثالدراینکهشدهانتخابمنویطبقشده،مشخصنموداربررسیجهتوکنیدانتخابرا
.ببریدبهرهطراحیجهتآمدهبدستازاطالعاتونماییدکلیکرااستگردیدهمشخص
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.نماییدواردراپایهازاطالعاتبرخیو،پروژهمشخصاتتابودقادرخواهیدمنودراین
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.نماییدوارددقیقبصورتراپروژهمشخصاتتوانیدمیزیرشکلمطابق
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.استذکرشدهدرنمودارماکزیممونیمممیبصورتشدهطراحیموردهاینیروگاهانرژیتولیدهای،هزینهبخشاینهایدیگرازقسمتدریکی
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Customاگرگزینه settingکاهشبهباتوجه.نماییدانتخابراکنیداستفادهدرپروژهخواهیدمیکهپولیرایجواحدتوانیدمی.نماییدانتخابرا
رقامازیادتعدادافزاربدلیلنرمهایازقسمتدربرخیچوننماییداستفادهتومانواحدازپروژهدرگرددمیپیشنهادایرانکشورپولیارزش

.بودنخواهدعددکاملنمایشبهقادرافزاردرنرمشدهطراحیمنوهای
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کیلووات10شدهانتخابدرپروژهنمونهعنوانبهنماییدواردمدنظرراپروژهبهنسبتبیشتریجزییاتواطالعاتتابودقادرخواهیدقسمتدراین
.گرددمیواردهاقسمتودیگراینورتربهمربوطمشخصاتوصفحاتنوعفتوولتاییک
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Electricityدرقسمت and fuelsمودنواردنظرراموردپایههایدیگرسوختیامصرفیگازنرخهمچنینوبرقتضمینیخریدنرختوانمی.
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بودزیرخواهدجدولمطابقهاقیمتتضمینیخریدنرخافزایشبا
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وانیدتمیدومسطحانتخابوباترسادهاولسطحانتخاب.شودواردپروژهبهمربوطاطالعاتسطحیدرچهنماییدانتخابتوانیدمیدرابتدا
.بودخواهدتردقیقشماآنالیزومحاسباتقاعدتاونماییدوارددرپروژهرابیشتریجزییات
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Resourceیعنیاولدرقسمت assessment.انرژیمیزانآنوبرحسبنماییدواردراوآزیموثخورشیدیهایپنلنصبزاویهتوانیدمی
.نماییدمشاهدهشکلمطابقراشدهشبکهبهوتزریقشدهجذب
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باانتخابهکخورشیدیپنلنوعماننداطالعاتی،شودمیواردخورشیدیوصفحاتفتوولتاییکسیستمبهمربوطاطالعاتبعدیهایدرقسمت
وانراندم،هاپنلتعداد،پنلهاومدلسازندهنظر،موردواحدبرحسبنیروگاهتوان،نمودانتخابنظررامورداطالعاتتوانمیکنارآنگزینه

.شودمیواردآنتلفاتودرنهایتخورشیدیهایدیگرپنلمشخصات
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موردپنلمشخصاتتوانیدمیخورشیدیپنلگزینهانتخاببا
رتافزارنرمهایدادهدرپایگاهموجوداطالعاتبهتوجهبانظررا

درنرمهادادهپایگاهایناصوال.نماییدمشاهدهاسکرین
برایاراطالعاتاینحدودیبصورتتوانیدمیولیافزاربروزنیست

.نماییدانتخابمالیمحاسباتانجام

عاتاطالمابقیانتخابیپنلتوانوومدلسازندهنوعانتخاببا
تمحاسباتوانیدمیوشودپرمیخالیهایقسمتداخلمربوطه

.دهیدانجامآنبرطبقراشدهانجام
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صمشخاحداثهایهزینهویاشبکهبهشدهتزریقانرژیومیزانتولیدیساعتکیلوواتدرآمد،میزانماننداطالعاتیsummaryدرقسمت
.استشده



Costمنو 

محمد پرهام فر        -مبانی اقتصاد مهندسی و آموزش نرم افزار رت اسکرین
131

.نماییدواردآنداخلتوانیدمیراپروژهازبیشتریجزییات3سطحقاعدتاکهقراردارداطالعاتورودبرایدسترسیسطحسهCostدرمنو
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.نماییدواردآنداخلتوانیدمیراپروژهازبیشتریجزییات3سطحقاعدتاکهقراردارداطالعاتورودبرایدسترسیسطحسهCostدرمنو
هاینههزیدومدربخش.شودذکرمیتوجیهیطرحتهیهبهمربوطهزینهاولدربخشکهنمودخواهیمتشریحجزییاترابادوسطحآموزشدراین
افزاربانرمطراحیودراتوکدطراحیمانندمهندسیخدماتبهمربوطهایهزینهسومودربخشباشدمینیروگاهتوسعهومجوزاتاخذبهمربوط

PVSystگرددمیراشاملدیگریا.
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روگاهنیبرایوشودمیواردهرکیلوواتازایبهنیروگاهاحداثهزینهمثال.گرددمیلحاظنیروگاهاحداثبهمربوطهایهزینهبعدیدرقسمت
اضافیتجهیزاتبهمربوطهایهزینهترپاییندرقسمت.گرددمیواردبرقپست،انتقالخطوط،جادهساختبهمربوطهایهزینهمگاواتیهای

.گرددمیلحاظباشدمدنظرمیپروژهیکبرایکههاییهزینهمجموعودرنهایتگرددمیوارداندازیوراهآموزش،ونقلحمل،
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.نمودواردقسمت3دراینتوانمیدیگرراومخارجوکارگرنگهبانهایهزینهتعمیرونگهداری،مانندسالیانههایهزینه
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.گرددمیبررسیمواردودیگرانتشارکربنتحلیلوتجزیهقسمتدراین
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.یدنمایمیمشخصرامصرفیسوختنوعازآنبعدونمایدمیانتخابهستیدطراحیدرحالکهراایمنطقهوکشورناماولدرقسمت
این.شودپرمیومسدرقسمتاتوماتیکبصورتباشدافزارموجودنرمدردیتابیسکهدرصورتیایگلخانهانتشارگازهایبهمربوطفاکتور

پیشبصورتکهگرددمیاردووتوزیعانتقالسیستمبهمربوطتلفاتبعدیدرقسمت.باشدمیوتوزیعانتقالتلفاتدرنظرگرفتنفاکتوربدون
.استشدهدرنظرگرفتهدرصد7ایرانبرایفرض

ارانتشضریباساسبرمقدار.کندمیمحاسبهشدهمشخصبرقسیستمبرایراGHGانتشارضریبمدلاینکهاستمدلیآخرگزینه
GHGاستثنایبهT&DتلفاتوT&Dشودمیمحاسبهکاربرتوسطشدهوارد.
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یروگاهناحداثبهتوجهباکندمیمشخصودهدمینشانراانتخابیپایهموردبراساسایگلخانهگازهایانتشارمیزانقسمتدراین
.استچقدربودهجوییصرفهومیزاناسترسیدهمقدارچهبهمیزانایناستبودهمگاواتی10نیروگاهیکمورددراینجدیدکه

تولیدبرایکربناکسیددیتن10072.2میزانپروژهدراینمثالعنوانبه
ینهایمقدارتولیدواستشدهمحاسبهگازتبدیلبراساسبرقمیزاناین

کنیممیمشاهدهبطورکل.باشدمی9367.2جوییصرفهومیزانبوده705.1
.استبودهدرصد93کاهشمیزاناین
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هکنماییدمشاهدهراشدهانجامجوییصرفهمیزانتوانیدمیقسمتدراین
یجویصرفهمیزاناینمثالهستنددیگریفعالیتچهبامعادلباهرکدام
دهشاحداثکههاییجنگلیامساحت،باشدمیلیتربنزینمقدارچهمعادل

.اشدبمینشدهاستفادهموردهایماشینتعدادیاجوییمقدارصرفهاینبرای



Financial parameters

محمد پرهام فر        -مبانی اقتصاد مهندسی و آموزش نرم افزار رت اسکرین 139

های،مشوقپروژهبهمربوطعمرطول،تنزیلنرخ،تورمنرخمانندمقادیری
معافیتزمان،استهالکنحوهوهامالیات،آنبهرهنرخوهاوامومالی

.گرددواردبایدافزارنرمازقسمتدراینمالیاتدرصدازمالیات،میزان
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طخیانزولیروشتوانیممیرااستهالک،نوعشدهدادهتوضیحاتبهباتوجه
.نماییمانتخابمستقیم



Annual revenue
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خنرشبکه،بهشدهتولیدبرقازفروشحاصلدرآمدمانندسالیانهدرآمدهای
جهتتشویقیهایدرآمدوکربنتولیدعدمازناشیدرآمد،آنسالیانهافزایش

.شودواردبایدافزارازنرمقسمتدراینپاکانرژیتولید



Costs/Savings/Revenue
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درایننیروگاهاحداثهزینهوکلاولیههایهزینه،ورودیاطالعاتبهباتوجه
ماتخدهزینه،توجیهیطرحتهیهمانندهاییهزینهاست،شدهمحاسبهقسمت

درنهایتوشدهمحاسبهونگهداریتعمیرهایهزینهومجوزاتاخذ،مهندسی
.آیدمیبدستنیروگاهسالیانهدرآمد



Financial Viability
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سودمیزان،پروژهبازگشتزمان،ازآنوبعدمالیاتازاعمالقبلداخلیبازدهنرخ
ازایبهبرقتولیدهزینهو،کربنکاهشبهمربوطهایهزینههزینه،به

.دآیمیبدستقسمتدراینشدهانجامگذاریسرمایهبهتوجهباهرکیلووات
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قبلدرآمداولدرستون.گرددمیمحاسبهقسمتدراینپروژهساله20درآمدمیزان
آنکلیجمعسومودرستونمالیاتبعدازاعمالدومودرستونباشدمیمالیاتازاعمال

میزانششمتاسالنماییدمیمشاهدهچپسمتدرشکلهمانطورکه.استشدهبیان
یمدهیسودبهشروعهفتمدرسالوباشدمیمنفیهنوزسومستونیعنیکلدرآمد
.نماید

راتضمینیخریدنرخکاهش0.7ضریبکهنداشترااینامکانافزارنرماینکهبهتوجهبا
پس0.3ضریبیکودادیمانجاممالیاتکاررادرقسمتایننماییماعمالسال10ازپس

.استشدهدادهنشانقبلیدراسالیدهایکه.نمودیماضافهدرآنسال10از



Yearly cash flows graph
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یمپولنقدیجریانافزارنرمهایخروجیدیگرازیکی
واستشدهدادهتوضیحروبروشکلهمانندکهباشد،

ضریببخاطراعمالنماییدمیمشاهدههماهنطورکه
وبعدازآنداشتیمکاهشییکدهمسالازپی0.7

همچنین.بودخواهیمشاهدرادرآمدافزایشدوباره
کاهشیکخورشیدیپنلهایراندمانافتبخاطر

باعثاآلفضریبتاثیروتورمافزایشولیداریمدرآمدی
.گرددمیقبلیسالهایبهنسبتدرآمدافزایش



Cumulative cash flows graph
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یتجمعنقدیجریانافزارنرمهایخروجیدیگرازیکی
.استشدهمشخصنموداربصورتکهباشدمی



نیروگاه خورشیدی
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کیلوواتی۱۰بررسی پروژه 
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20عمروطولدرصد18تنزیلنرخ،درصد20تورمنرخبادرنظرگرفتن
نوعوسال10ازبعدبرای0.7ضریبدرنظرگرفتنهمچنین،سال

.دادخواهیمانجامرامحاسباتوامداشتنبدون،نزولیاستهالک
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راتعدیلضریبباالتورمداشتنودرایرانارزنرخافزایشبهباتوجههمچنین
پاکانرژیتولیدبرایهاییمشوقوچونگیریمدرنظرمیدرصد12بامعادل

.کنیمپرنمیرامقادیرایننداریمکربنوکاهش
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محاسبهقسمتدرایننهاییهایهزینهگرددمیمشاهدههمانطورکه
میتومان23974001درسالتقریبانیروگاهسالیانهودرآمد.استشده
.باشد
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محاسبهقسمتدرایننهاییهایهزینهگرددمیمشاهدههمانطورکه
میتومان23974001درسالتقریبانیروگاهسالیانهودرآمد.استشده
.باشد
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22.2مالیاتبعدازاعمالودرصد23.5مالیاتازقبلداخلیبازگشتنرخ
میزان.باشدمیسال5.4پروژهبازگشتگرددوزمانمیمحاسبهدرصد

NPVوچون.دباشمیپروژهبودنصرفهبهگرمقرونبیانکهباشدمیمثبت
اقاعدتمقداراینایمنداشتهاییگلخانهگازهایکاهشبرایهاییمشوق
.باشدصرفنظرمیقابلوبودهافزارنرمضفرپیش
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ازبعدکهاستشدهمحاسبهنیروگاهدرآمدوتجمعیونقدیجریانقسمتدراین
اتمحاسبازآنقبلوباشدمیمالیاتدرنظرگرفتنعبارتیبهیا0.7ضریباعمال
.ستاشدهلحاظمقداراینتجمعیآخربصورتدرستونهمچنین.استگرفتهصورت
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استشدهمشخصدرآمدمیزاناینمودارمیلهدراین
یکاهشیکدهمبعدازسالاستمشخصدرشکلوهمانطورکه

رامددرآافزایشتعدیلبخاطرضریبازآنپسومجدداداشتیم
.ایمداشته
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دهشمحاسبهدرآمدنیروگاهتجمعی،نموداربصورتدراین
کاملبصورتسرآنسربهنقطههمچنینواست

170گذاریسرمایهدرصورت.استشدهمشخص
1ازبیشدرآمدتوانیممی1400درسالتومانمیلیون
.باشیمداشتهآیندهسال20تامیلیارد
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هزینهکاهشیتحساس.توانیممیشبکهبهتزریقیانرژیمیزانبهتوجهبااولیههایهزینهوسرمایهبازگشتمیزانانتخابباآنالیزحساسیتدرقسمت
.نماییممشاهدهدرصد25تاراهاهزینههاویاافزایش
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کهاستشدهمشخصشکلدراین
ریدخنرخراتاثیردرپروژهبیشترین
یتهالکتریسمیزانوبرقتضمینی
زینهپارامترهبعدازآن،داشتهتولیدی

ودرنهایتباشدمیمهماولیههای
نگهداریتعمیروهایهزینه
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بررسی پروژه ده مگاواتی
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.ابتدا مطابق توضیحات قبلی این موارد را باید درنرم افزارواردکنیم

وارد کردن اطالعات اولیه❑

مشخصات آب وهوایی❑

اطالعات مربوط به نرخ خرید تضمینی❑

مشخصات پنل واینورتر❑
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اطالعات مربوط به هزینه ها وارد می شو د 
.ومجموع آن دراین قسمت لحاظ می گردد



اطالعات مالی
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نرح تورم ،ضریب تعدیل،عمرپروژه را وارد می  Financialدرقسمت 
ی می بافرض اینکه پروژه مشوق مالی ندارد به سراغ گزینه بعد. کنیم

.  درصد قرارمی دهیم30سال 10رویم و نرخ مالیات را برای بعداز
درصد آن رابرپایه تجهیزات و 80استهالک رانزولی درنظرگرفته و

درصد 2مهندسی وراه اندازی قرارمی دهیم وبا فرض اینکه سالیانه 
.استهالک داشته باشیم ادامه محاسبات را انجام می دهیم

کاربر مبنای مالیات استهالک را Depreciation tax basisدرقسمت
رمایه مشخص می کند وتعیین می کند کدام قسمت ازهزینه های اولیه س

.گذاری شده می تواند برای اهداف مالیاتی استهالک شود



درآمدهای سالیانه
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12میزان درآمد سالیانه باتوجه به ضریب تعدیلی کهAnnual Revenueدرقسمت 
.درصد درنظرگرفته شده است بدست می آید
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درنهایت مشاهده می شود که نرخ بازگشت داخلی 

سال 6.3درصد می باشد ومدت زمان بازگشت سرمایه 20پروژه تقریبا 
می باشد



درآمدها
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.ساله نیروگاه نیزمطابق جدول روبرو ارایه شده است20میزان درآمد 
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نمودا میله ای  جریان نقدی 



نیروگاه خورشیدی
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ده نمودارتجمعی جریان نقدی و نقطه سربه سریک نیروگاه
مگاواتی
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بررسی پروژه نیروگاه بادی
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Virtualقسمتوارد energy analyzerقسمتوشده
دهشارایهقسمتوهمانند.نماییممیانتخابرابادیتوربین

.اییمنممیانتخابراپروژهمکان،فتوولتاییکهایدرنیروگاه



مشخصات آب وهوایی
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کهستهبادسرعتباشدمیمابسیارمهمبرایکهپارامتریگردد،میدادهزیرنشانمانندوهواییآباطالعاتکنیممیمشاهدهشهرقزوینانتخاببامثال
.باشدمیومتوسطسالیانهبصورت5.3استشدهدادهنشانکهشکلیطبقانمتوسط



قسمت انرژ ی
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دربرخیبادوزشجهتازمناطقدربرخیاستممکناینکهبهباتوجهکهاستشدهدادهپیشنهادگزینه5،نماییممیمشاهدهکههمانطورانرژیدرقسمت
Includeقسمتانتخابباکهباشیمداشتهانتخابچندینتوانیممیباشدمتفاوتروزهاازودربرخیروزازساعات systemهایسرعتبهباتوجهتوانیدمی

.نماییدانتخابراآنوبزنیدنظرراموردتیکپیشنهادی
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.نماییدواردنظررامورداطالعاتانتخابیسطحبهتوجهباتوانیدمیآنبررویکلیکومربوطهگزینهانتخاببا
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2.5مدلنوعوw2Eبنامایسازندهانتخاببانمونهعنوانبه
یمذکرشدهمشخصاتبابادیتوربینعدد4انتخابومگاواتی

راستدرسمت.نماییمانتخابرامگاواتی10پروژهیکتوانیم
میهارایبادیتوربینتوانوسرعتمنحنیبهمربوطاطالعات

.باشدمیکامالمشخصبعدیدرشکلکهشود
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Resourceدرقسمت assessmentیاباشدمیارتفاعیدرچهنظرموردسامانهتوسطوهواییآباطالعاتایناینکهمانندداردوجودهاازگزینهبرخی
windگزینه shear exponentهنیروگامانندباشدمیهموارهانیروگاهنصبسطحکههستایندهندهنشانباشدنزدیکتر0.1بههرچهکهباشدمی
درجهردیگهایگزینه.باشدمیبیشتریهایبلندیوپستیداراینیروگاهکهباشدمیایندهندهنشانباشدنزدیک0.4عددبههرچهوفراساحلیهای

.باشدمیاتمسفرفشاروحرارت
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windدرقسمت turbineگرددمیوارداتوماتیکبصورتآنمشخصاتتوربیننوعباانتخابوشدارایهکهتوضیحاتیبهباتوجه.



نیروگاه بادی
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.گرددمیارایهتوربینتوان–بادسرعتمنحنیترپایینقسمتورود
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انجامراشیدیخورنیروگاهیکمالیوبررسیتحلیلتوانیدمیهاوهزینهمالیهایگزینهدراختیارداشتنباوباشدمیخورشیدینیروگاهمانندپارامترهابقیه
.دهید
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بخاراتالفبازیابیازطریقبرقتولیدباهدفبخارشبکهاصالح

بار100حدودازبخارفشارتغییربهمنجرکهشودمیتبدیلMPبهHPفشارازوکردهعبورفشارشکنشیرهایازبخار100ton/hrحدودمیانگینطوربه
شیرهایازبخار7ton/hrحدودمیبایستشبکهاینطراحیدرکهصورتیدرداردهمراهبهزیادیانرژیرفتهدرمسئلههمینوشدهبار50حدودبه

تولیدبرقمگاوات4.7حدودروشاینازاستفادهبا.باشدمیبخارتوربینیکازاستفادهمجموعهاینمشاورمهندسانپیشنهادلذا.شوددادهعبورنظرمورد
.استسالدرانرژیگیگاوات37.6معادلکهشده

.استشدهفرضتومان1440:برقخریدقیمت

.باشدمیتومان24000دالرونرخاستشدهدالردرنظرگرفته1100هرکیلوواتازایبهکلایسرمایههزینه

.باشدمیسال15پروژهعمرمفید
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steamگزینهنیروگاهازقسمت turbineکنیممیانتخابرا.
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steamگزینهنیروگاهازقسمت turbineکنیممیانتخابرا.
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مقادیرخالیایندادرابتکهشودمیمحاسبههاگزینهبقیهواولیههایهزینهدیگرمنوهایپرکردنبااتوماتیکبصورت.نماییممیانتخابرانیروگاهظرفیت
.استشدهمقادیرمحاسبهآنبهدوبارهمراجعهبادیگرهایگزینهپرکردنباوباشدمی
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steamگزینهانتخاببا turbineمابقیتوانیممینماییممیانتخابکهتوربینیونوعداریمپروژهازکهورودیهایدادهبهباتوجهکهشودبازمیمنوزیر
.دهیمانجامرامحاسبات
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Steam flow: kg/h 100000

Operation pressure:10000 Kpa

Entalphy :3375 KJ/Kg

Back pressure: 5000 Kpa

.براساس داده های وارد شده نرم افزار رت اسکرین محاسبات الزم را انجام خواهد و برخی از پارامترها را پیشنهاد می دهد

.ییدهمچنین دریکی دیگراز قسمت های نرم افزار قادر خواهید بودتا با انتخاب مدل وشرکت سازنده نوع وتوان توربین ومشخصات آن را انتخاب نما
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سطح می باشد که ما سطح اول را 3همانطورکه دربخش های قبلی توضیح داده شد این قسمت نیز شامل . قسمت انرژی و مشخصات پروژه بصورت زیر می باشد
برخی ازمقادیر توسط خود نرم افزار. انتخاب نمودیم

.رت اسکرین محاسبه شده است
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میلیارد 2تومان درنظربگیریم  وهزینه تعمیر ونگهداری درسال را مقدار 1440برند زیمنس را انتخاب کرده و مطابق گزینه های قبلی نرخ فروش برق را اگر 
.وپانصد میلیون تومان انتخاب نماییم

می توانیم به سراغ گزینه مالی برویم

.ونتایج حاصله را شبیه سازی نماییم
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.همانطورکه درقبل توضیح داده شد می توانیم قسمت مالی را نیز وارد نماییم که دراین قسمت بازهم ازسطح اول استفاده نموده ایم



بررسی پروژه توربین بخار

محمد پرهام فر        -مبانی اقتصاد مهندسی و آموزش نرم افزار رت اسکرین 186

لتنزینرخودرنظربگیریمدرصد20رامالیاتنرخکهدرصورتی
میزان.باشدسال15وعمرپروژهنماییمانتخابدرصد18را

رنرمدیگدرقسمتهمتولیدیساعتکیلوواتوسالیانهدرآمد
.باشدمیمشاهدهقابلافزار
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بخارنتوربیبرمبتنینیروگاهسالیانهدرآمد
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میسال1.9تقریباسرمایهبازگشتنرخ
اینکهدرصد60بهنزدیکآنIRRوباشد

ایپروژهکهرساندمیرانتیحه
.استبسیارسودمند
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همآنسرمایهبازگشتسروسربهنقطه
.استشدهدادهزیرنشاندرمنحنی
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با تشکر ازصبوری شما

محمد پرهام فر

کارشناس ارشد انرژی های تجدیدپذیر

کانال تلگرامی

@sevenec

اینستاگرام

@parhamfar

سایت

www.parhamfar.com

:شماره تماس 

09132252314


