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 چکیده

بزرگ به منظور کاهش  اسیدر مق ریدپذیتجد یها یبه انرژ انتقال

مروزه با توجه به رشد اضرورت است.  کی ییآب و هوا راتییتغ

و  یرقابت طیمح کی جادیا یبازار تقاضا و مصرف انرژ عیسر

 دیتجد یها یانرژ یدر عرصه بهره بردار یمشارکت بخش خصوص

محرک  یباشد. اگر چه بخش خصوص یم ریاجتناب ناپذ یامر ریپدذ

گذاران  هیباشد اما سرما یبه روز و کارآمد م شرفته،یپ عیاکثر صنا

 دیجد یها یتکنولوژ یدر مورد بازده موارهه یبخش خصوص

 ینگران م ریدپذیتجد یها یمربوط به انرژ نهیبخصوص در زم

معقول بودن  بر تمرکز شروع به کیآکادم اتیاز ادب یاریبسباشند..

کرده اند، اما  ریدپذیتجد یها یبه انرژ یانتقال نیچن یو اقتصاد یفن

ها و  نهیهز و بالقوه یانرژ ستمیس نیتا چند کیمطالعات اغلب  نیا

مقاله  نیکنند. ا یم یموجود بررس ستمیبا س سهیآنها را در مقا یایمزا

 .کند  یرا خالصه م چنین تصمیماتی  یامدهایپ

انرژی تجدید پذیر ، مدیریت ، سرمایه  :واژه های کلیدی 

 گذاری ، انواع انرژی
 

Abstract: 

Transfer to large -scale renewable energy is a necessity 

to reduce climate change. Today, due to the rapid 

growth of demand and energy consumption, the 

creation of a competitive environment and the private 

sector's participation in the field of renewal energy is 

inevitable. Although the private sector is driving up 

most of the advanced industries, private sector investors 

are always concerned about the efficiency of new 

technologies, especially in renewable energy. The 

technical and economic transition has made renewable 

energies, but these studies often examine one to several 

potential energy systems and their costs and benefits 

compared to the existing system. This article 

summarizes the consequences of such decisions. 
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 مدیریت سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدید پذیر سید کامران یگانگی و محمدرضا قاسملو:

آالیندگی هوا، به عنوان بزرگترین برتری انرژی های تجدید پذیر دانسته می شود. این انرژی ده ها سال است که انتشار کمتر کربن و کاهش 
فواید اجتماعی اقتصادی بسیاری دارد که در این دهه ها با گسترش فناوری انرژی های تجدیدپذیر ظاهر شده است. این انرژی با جایگزینی 

 (http://www.sangbaad.irد. )مک می کنشار گاز های گلخانه ای کسوخت های فسیلی به کاهش انت
می  سیاست های انرژی، اهداف آینده انرژی کشور را تعیین می کند. آنها ثبات را در بازار ایجاد می کنند و اعتماد سرمایه گذاران را افزایش

آینده فناوری های انرژی )تجدید دهند و از این طریق امکان حمایت از انرژی فراهم می شود. بنابراین، سیاست ها نقش مهمی در توسعه 
ع پذیر( انرژی ایفا می کنند. فن آوری های انرژی تجدید پذیر به طور گسترده به عنوان آینده دیده می شود. انرژی پاک با استفاده از مناب

کنند. با این حال بسیاری از نامحدود، کاهش تغییرات آب و هوا، افزایش استقالل انرژی کشورها و همچنین بهبود امنیت انرژی را تامین می 
فن آوری های انرژی تجدید پذیر نسبتاً جدید هستند و هنوز ثبات فناوری های تولید انرژی متداول که سوخت های فسیلی را می سوزانند، را 

می توانند به رونق این  ندارند. دولتها با تغییر ساز و کار های پشتیبانی خود از سوخت های فسیلی به سمت فناوری های انرژی تجدید پذیر،
 (Minogue,M , 2013). فنآوری ها در کشورهای خود کمک کنند

همچنین درک منطق پشت گذار کنونی به انرژی  .درک همبستگی بین توسعه اقتصادها و انتقال انرژی مختلف در طول تاریخ حیاتی است
 (energypedia ).های تجدیدپذیر و اقتصاد آنها مهم است

 بین بهتر ادغام برای سازیدیجیتالی و جدید سازیذخیره هایفناوری تجدیدپذیر، هایفناوری هایهزینه کاهش شاهد اخیر، هایسال رد
 های انرژی بر مبتنی کامالً که کند می فراهم را جهانی به گذار امکان ادغام این. ایمبوده ونقلحمل و سرمایش گرمایش، برق، هایبخش
 .دارد وجود برق بخش در هایی نمونه جهان، مناطق از بسیاری در. است پذیر تجدید

 از بسیاری میان در خود برق بخش در تجدیدپذیر %144 به شدن تبدیل برای را اهدافی سوئد و جیبوتی کاستاریکا، مانند مختلف کشورهای
 درصد 144 هدف با دانمارک. کنند می تولید پذیر تجدید های انرژی از را خود برق تمام حاضر حال در نروژ و ایسلند. اند کرده تعیین کشورها

 (ren21.)دارد قرار حرکت این مقدم خط در تجدیدپذیر های انرژی

 ادبیات  مطالعه 
 و باصرفه فناوری چون مفهومی زمان، آن در. میگردد بر 1793 سال از بعد نفتی شوک به تجدیدپذیر انرژیهای اقتصاد به مربوط مباحث اولین

( 1373 احمدی، نصیر.)گرفت خواهد را تجدیدناپذیر انرژیهای پایان به رو و شدنی تمام منابع جای نهایتا فناوری این که شد مطرح پشتیبان
 آزاد کربنی منابع البته.  بروند آینده دهه چند عرض در آزاد کربنی جدید انرژی منابع تامین سمت به تا داشت آن بر را سیاستگذاران امر این

 نمیباشدکه تجدیدپذیر مفهوم آن به اما است، آزاد کربن منبع یک ای هسته انرژی ، مثال عنوان به. نیستند تجدیدپذیر انرژیهای مثل دقیقا
 انتخاب حال، هر به. نیست منطبق دارند، ذهن در زیست محیط دوستداران که تجدیدپذیر مفهوم با سنگ زغال مثال یا دارند ذهن در مردم
 نصیر. )است ناپذیر اجتناب آینده مصارف برای تجدیدپذیر انرژیهای سازی ذخیره و سنگ زغال ، ای هسته یعنی انرژی منبع سه این از یکی

 (1373 احمدی،
 انرژیهای. دارند طبیعت به را مجدد بازگشت قابلیت تجدیدناپذیر انرژیهای خالف بر که میشود گفته انرژی از انواعی به تجدیدپذیر انرژی
 انرژی منابع پتانسیل .میروند شمار به انرژیها این جمله از آبی برق نیروی سوخت، زیست توده، زیست زمینگرمایی، خورشیدی، بادی،

 های گزینه فسیلی، سوختهای به نسبتپاکت  اثرات جز انرژیها این. است زیاد بسیار جهان در انرژی تقاضای کردن برآورده برای تجدیدپذیر
 در کشورهای در ویژهه ب که هستند خدماتی و تولیدی صنایع ایجاد و اشتغال ایجاد انرژی، نیازهای کردن برآورده اقتصادی، رشد برای جذابی

 (2413 مولدر،. )باشند داشته همراه به زیادی جذابیت توانند می توسعه حال
 یا کارکرد یک هدف، یک عنوان به چه رو، این از انرژی های فناوری اشاعه به زیادی وابستگی ، تجدیدپذیر های انرژی از موثر گیری بهره
 (2444 استامبولیس،. )دارد تجدیدپذیر یک
 که است سبب همین به شاید. است ناپذیر اجتنابموضوع  تجدیدپذیر، های انرژی بخش توسعه برای فناوری اشاعه اهمیت فناورانه، تغییر فاز
  هوئیجیتس،.)بپردازند تجدیدپذیر های فناوری اشاعه بر موثر عوامل مطالعه به مختلف رویکردهای با اند کرده سعی محققان اخیر، دهه دو در

2412) 
 دسامبر در که کیوتو معاهده که رسیدند نتیجه این به(  2411)  همکاران و پوپ مثال، برای. متضادند ظاهرا گاه و متنوع مطالعات، این نتایج

 و گذاری سرمایه بر فراوانی تاثیر کردند، توافق گلخانهای گازهای انتشار محدودکردن بر یافته توسعه کشورهای درآن و شد تصویب 1779
 (2411پوپ،) .است داشته تجدیدپذیر انرژیهای در(  2412)  همکاران و فرایتاس که حالی در فناوری اشاعه

 ,BRICS: Brazil, Russia, India) بریکس عضو درکشورهای تجدیدپذیر های انرژی فناوری اشاعه بر پیمان این اثر بررسی
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China, South Africa)، پایداری با متضاد گرچه موجود، های فناوری از حمایت ایجاد بر کیوتو سازوکار که سیدند ر نتیجه این به 
 وجود متعددی اشکال در ها تجدیدشونده( 2412 ، فرایتاس. )است بوده موثر تجدیدپذیر های انرژی فناوری از بیشتر باشند، زیستی محیط
 هر. نمیگردد محدود انرژی به ضایعات تبدیل فرایندهای و زیستی سوختهای ،(مد و جزر) ساحلی بادی، خورشیدی، آبی، منابع به تنها و دارند
 تولید روی موثر طور به بتواند نزدیک آینده در که میشود تاکید مواردی بر اینجا در اما میآیند، شمار به تجدیدپذیر انرژیهای جزو منابع این چند

 سرمایهگذاری نیازمند منابع کلیه. دارند را خود به مربوط اقتصادی مباحث تجاریسازی، برای موارد این همه البته .باشد تاثیرگذار الکتریسیته
 ورودی مقدار البته و نگهداری عملیات به مربوط آنها جاری های هزینه تنها. ندارند سوختی هزینه اما باشند، می انرژی تولید از قبل باال اولیه

 .ندارند باالیی هزینه انرژیها این میکنند، کار باالیی هزینه با که فسیلی نیروگاههای برعکس. میباشد انرژی به ضایعات تبدیل حالت در انرژی
 های ویژگی. دارند انتظار آن از کنندگان استفاده که دارد هایی هزینه و منافع به بستگی فناوری این تجاریسازی مورد در تصمیم بنابراین،
 های توانمندی تاثیر تحت حدی تا خود که است اثرگذار بالقوه گیرندگان منفعت - هزینه محاسبات بر بیشتر کشورها و سازمانها افراد، مختلف

 هم به معموالً که فسیلی سوختهای سایر و نفت به مربوط های هزینه به تجدیدپذیر های انرژی از نوع این عادی های هزینه زیرا است، آنان
 تولیدکنندگان در انگیزه وجود و اولیه های هزینه اند، شده درونی که خارجی های هزینه از مقدار آن یا کربن انتشار هزینه اند، وابسته

 ( 2442 برادل،. )دارد ستگیب سبز الکتریسته
 به بندی شرط نوع یک آینده در ذکرشده پارامترهای مقادیر گرفتن نظر در با تجدیدپذیر منابع با هایی نیروگاه در درازمدت گذاری سرمایه
 سمت به را ها سرمایه 2442 و 2449 سالهای در که بود هایی عامل از یکی نفت باالی قیمت. باشد می فرار نفت قیمت زیرا آید، می حساب

 سریع افت واسطه به تجدیدپذیر انرژیهای حوزه در 2447 سال و 2442 اواخر در گذاریها سرمایه این افت و ساخت روانه تجدیدپذیر انرژیهای
 اولیه هزینه در باید را نفتی نوسانات اثر بر تجدیدپذیر انرژی در گذاری سرمایه سریع چرخش این علت(.  2442 برادل،) است بوده نفت قیمت

 هر در اولیه های هزینه معموال و باالست بسیار تجدیدپذیر انرژیهای سازی تجاری های هزینه زیرا نمود، جستجو طرحها سازی تجاری
 انرژی بخش در تجاریسازی و کارآفرینان سرمایهگذاری جهت مالی های انگیزه اهمیت بعالوه،. میباشد فسیلی نیروگاه از باالتر مگاوات

 (1374 الهی،.)بماند پوشیده اقتصاددانان نظر از نباید تجدیدشونده
 صورتی در دارد جهان در خورشیدی انرژی بخش در را بازار نفوذ میزان باالترین آلمان چرا که است این توجه قابل واقعیت یک نگاه، این با

 تعرفه تعیین توجهی قابل طور به که گفت باید پاسخ در. دارد دیگر کشورهای بعضی به نسبت کمتری خورشید تابش ساعات کشور این که
 را کشور این و است شده شیدی خور ابزارهای تولید در آلمان ساختن قادر برای دولت صمیم ت به منجر شیدی خور برق برای مشخص های

 دستوری های بخشنامه واسطه به تنظیمی سیاستهای تنها بین این در بنابراین،.است کرده خورشیدی های نیروگاه وسایل ساخت در پیشگام
 نقاط فعلی تجدیدپذیر منابع از بسیاری فسیلی سوختهای مقابل در تجدیدشونده انرژیهای طرحهای سازی تجاری در طرفی، از .میباشد مطلوب
 انرژی مثال، برای. میشود الکتریسیته بخش در گذاری سرمایه و سرمایه بازار در شده سازی تجاری طرح گسترده نفوذ از مانع که دارند ضعفی

 مبانی بودن موقت این که کند وزیدن به شروع باد که میگردد فراهم زمانی بادی انرژی و بتابد خورشید که میآید وجود به زمانی خورشیدی
 سازی تجاری در مساله این .میگردد تجدیدپذیر انرژیهای از استفاده نیروگاهی تاسیسات روی بر هایی هزینه تحمیل باعث تجدیدپذیر منابع

 برق صنعت در. میکند محدودیت را آن رقابتپذیری منابع این پیوستگی عدم و کم ظرفیت زیرا دارد، اهمیت بسیار تجدیدپذیر انرژی طرحهای
 برای تقاضایی که زمانی بتوانند تجدیدپذیر های انرژی اگر پس آید، نمی تر پایین حد این از تقاضا آن در که دارد وجود پایه بار نام به مفهومی

 چنین این که زمانی تا. کرد عرضه بازار به و آمد فایق آن پیوستگی عدم چون مشکالتی بر میتوان روش این با گردند، ذخیره ندارد، وجود آنها
. داشت خواهد وجود پایدار منبع یک عنوان به فسیلی سوختهای انرژیهای برای درخواستهایی مداوم طور به مطمئنا بگیرد، صورت سازی ذخیره

 (1373 احمدی، نصیر.)است شده مدیریت سازی ذخیره مشکل این خورشیدی پنل با حدودی تا البته
. است موثر جدید انرژی فناوری کنندگان دریافت تصمیم بر ست، ا موثر محیط از آگاهی بر که کشورها اجتماعی و اقتصادی توسعه سطح البته

 انرژی فناوریهای های فعالیت محیطی اثرات از اما ، دارند ای گلخانه گازهای انتشار در بیشتری سهم شده صنعتی کشورهای گرچه
 گذاری سرمایه بازدهی نرخ میدهد نشان(  2412) همکاران و فریتاس پژوهش نتایج همچنین( 2412 فریتاس،. ) هستند تر تجدیدپذیرآگاه

 در متمرکز اقتصاد از سریعتر بسیار اند، شده بنا خصوصی کارآفرینان و کنندگان مشارکت با تعامل در که تجدیدپذیر انرژیهای های درفناوری
 انرژیهای صنایع اشاعه ضعف و سازی تجاری مشکل که میدهد نشان ایران در ها سیاست مطالعه (2412 فریتاس،.)است بوده دولتی بخش

 بکارگیری غیرموثر، های سیاست راهبردی، مدیریت برای پویا تیم یک فقدان مانند سیاستی و مدیریتی مسائل برخی از ناشی تجدیدپذیر
 (2411 فدائی،.) است ایران در تجدیدپذیر انرژیهای سیاستگذاری نامناسب ساختار انسانی، نیروی غیربهینه

 شرکتهای و ایران داخلی صنایع المللی بین همکاری بر مبتنی کار و کسب مدل(  2444 اتابی) خارجی، ارتباطات و گذاری سرمایه مورد در



 مدیریت سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدید پذیر سید کامران یگانگی و محمدرضا قاسملو:

 ایران در پذیر تجدید های انرژی های فناوری اشاعه برای مناسب راهبرد یک عنوان به را یافته توسعه کشورهای در تجدیدپذیر انرژی
 این ایران برق بخش در تجدیدپذیر های انرژی های فناوری توسعه بر فنی یادگیری تاثیر بررسی همچنین( 2444 اتابی،.)میکند پیشنهاد

 برق صنعت در تجدیدپذیر های انرژی های فناوری سهم بر ای مالحظه قابل و چشمگیر تاثیر فنی یادگیری گرچه که کرد آشکار را نتیجه
 همچنان فنی، یادگیری وجود فرض برخالف که میشود سبب گذاری قیمت سازوکار در دولت دخالت از ناشی قیمتی اختالالت اما دارد،

 تقاضای سو، دیگر در البته (1322 همکاران و شریفی. )باشند بازار در رایج های فناوری سایر با رقابت توان فاقد تجدیدپذیر های فناوری
 عمومی پذیرش برای را پذیرش نوع دو(  2412همکاران و هوئیجتس).شود گرفته نظر در باید انرژی نوع این از ستفاده ا در نیز شهروندان

 به آنها رفتاری پاسخ شهروندان پذیرش کنندگان مصرف پذیرش و شهروندان پذیرش: نظرگرفتهاند در تجدیدپذیر انرژی های فناوری
 سخ پا به مربوط مصرفکنندگان پذیرش و کند ستقر م آنها سکونت محل نزدیک را فناورانه تجهیزات دارد قصد دولت آن در که است وضعیتی
 (2412 هوئیجتس،. )است آن خدمات و محصوالت از استفاده و خرید عبارتی به یا فناوری به دسترسی به عموم رفتاری
 فناوری مورد در مردم که هنگامی. تاثیرگذارند پذیر جدید ت انرژی های فناوری پذیرش بر نیز تجربه و دانش و اعتماد موارد، این بر عالوه

 ادراک همچنین. میشود وابسته دارد، وجود آن مسئوالن و گران کنش به نسبت که اعتمادی به شدیدی طور به پذیرش دارند، کمی اطالعات
 هوئیجتس،. )میکند تجدیدپذیرکمک انرژی فناوری پذیرش به منافع، و ریسکها ها، هزینه توزیع در بیطرفی و گیری تصمیم فرایند طرفی ازبی

 باید شود تبدیل منطقه برتر قطب به و یابد دست ساله 24 انداز چشم سند اهداف به بتواند آنکه برای ایران شده، گفته موارد به توجه با( 2412
 رقبا، از متفاوت و متنوع محصوالت ارائه در نوآوری و خالقیت کاربرد افزایش .کند اقدام پذیری رقابت های شاخص و ارکان تقویت جهت در

 در تالش و بازار سازی کشور،شبکه خارج و داخل در جدید بازارهای به رسیدن جهت المللی بین و ملی سطح در ارزش زنجیره در مشارکت
. باشند موثر پذیری رقابت شاخص بهبود و تقویت در توانند می که هستند هایی مولفه دیگر از فناورانه گذاری سرمایه بیشتر هرچه جذب

 تجدیدشونده های انرژی به توجه ضرورت آزاد، دریاهای به دسترسی و خورشید و باد انرژی وفور گرفتن نظر در با بنابراین،( 1373 زاده، شفیع)
 با بودن همراه صورت در حوزه این در کارآفرینانه های طرح سازی تجاری و است برخوردار باالیی اهمیت از انرژی تامین پایدار منبع عنوان به

 .باشد داشته همراه به جامعه برای را پایدار توسعه و گذاران سرمایه و کارآفرینان برای درآمدزایی میتواند دولتی حمایتهای

 یافته های پژوهشی

 هزینه تحلیل و تجزیه
 تمام از درآمدزایی شامل CBA یک. است( CBA) منفعت-هزینه تحلیل اقتصادی، و مالی تحلیل یک انجام برای جامع و استاندارد رویکرد
 سال تعداد به معموالً که است فناوری عمر طول در آنها های جریان ارائه و گذاری سرمایه توسط شده ایجاد های هزینه تمام و اصلی مزایای

 معقول های جایگزین با همچنین و مختلف سناریوهای بین مستقیم طور به توان می را منافع و ها هزینه سپس(. نقدی جریان) شود می بیان
 .کرد مقایسه پیشنهادی پروژه برای

 قابل" پروژه یک باشد، پروژه اجرای در گرفته تعلق های هزینه تمام مجموع از بزرگتر انتظار مورد افزایشی منافع مجموع اگر کلی، طور به
 ارائه را اصلی شاخص چهار CBA کلی، طور به. کرد ارزیابی سودآوری های شاخص طریق از توان می را این. شود می گرفته نظر در "اجرا
 جذابیت ها شاخص این. بازپرداخت زمان و( B/C) هزینه به سود نسبت ،(IRR) داخلی بازده نرخ ،(NPV) خالص فعلی ارزش دهد، می

 گذاری سرمایه بازده و( تنزیل نرخ) پول زمانی ارزش گرفتن نظر در با آینده، در پول ارزش با پول فعلی ارزش مقایسه با را گذاری سرمایه
 و اهداکنندگان برای همچنین و ملی هایدولت گذاران،سرمایه برای گیریتصمیم مهم ابزارهای هاشاخص این بنابراین، .کنند می ارزیابی

 .هستند المللیبین مالی مؤسسات

 سودآوری های شاخص
 هر برای( مثبت نقدی های جریان) منافع و( منفی نقدی های جریان) ها هزینه محاسبه با NPV شاخص( : NPV) خالص فعلی ارزش
 تعریف زمانی نتایج مجموع عنوان به NPV. شود می تعیین ای دوره بازده نرخ یک بر آنها ارزش تنزیل با و گذاری سرمایه یک از دوره
 .شود کسر(   tR هزینه، منهای درآمد) خالص سود شده تنزیل ارزش از گذاریسرمایه اولیه هایهزینه که شودمی
 که است معنی این به نرخ این. شود می تعریف است، صفر با برابر NPV آن در که تنزیلی نرخ عنوان به IRR شاخص: داخلی بازده نرخ

 ارزشمند پروژه باشد، سرمایه هزینه از بیش IRR اگر. کند می برابری آن های هزینه فعلی ارزش با پروژه مثبت نقدی جریان فعلی ارزش
 .است سودآور آن انجام یعنی است،

 که هنگامی B/C نسبت. است پروژه عمر طول در ها هزینه فعلی ارزش به منافع فعلی ارزش نسبت : (B/C) هزینه به سود نسبت شاخص
 پذیرفته پروژه B/C ≥ 1 اگر. کندمی ارائه را مزایایی است، نیاز بودجه هایمحدودیت تحت جایگزین گذاریسرمایه هایپروژه بندیرتبه به
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 .نیست سودآور پروژه باشد، B/C < 1 اگر. شود می
 هاییسال تعداد. کند می گیری اندازه را اولیه سرمایه با خالص نقدی جریان برابری برای نیاز مورد زمان( PBT) :(PBT) بازپرداخت زمان
 بازه دیگر عبارت به یا شود، برابر شدهتنزیل گذاریسرمایه هایهزینه با تا است الزم ساالنه اندازهایپس شده تنزیل مجموع برای که است

 .کندمی بازپرداخت به شروع گذاریسرمایه آن از پس که است زمانی

 هزینه تحلیل و تجزیه مراحل
  .کنید شناسایی آنها عمر طول برای معیار و گذاری سرمایه سناریوهای برای را ها هزینه و مزایا -1

 محاسبه را معیار سناریوی و آمده دست به نتایج بین تفاوت و کنید مقایسه را ها هزینه و مزایا شده تنزیل جریانهای -2

 .شود مشخص پیشنهادی مداخالت خالص افزایشی منافع تا کنید

 زمان ،B/C نسبت مالی، IRR مالی، NPV یعنی) کنید محاسبه سناریو هر در را پروژه مالی سودآوری های شاخص -3

 (.منفی یا مثبت) گذاری سرمایه گیری تصمیم برای گذاری سرمایه معیارهای این از استفاده با ،(بازپرداخت

 تحلیل ابزارهای
 کارهای و کسب از حمایت برای آنالین ابزار چندین. باشد دوستانه غیر ای حرفه غیر مخاطبان برای تواند می سود و هزینه تحلیل و تجزیه

 در نمونه چند با جامع غیر لیست یک. است موجود غذا-انرژی زمینه در خود گذاری سرمایه فایده-هزینه ارزیابی انجام در متوسط و کوچک
 :است شده ارائه زیر

WinDASI  
 های پروژه فایده-هزینه محاسبات انجام برای را ابزار این فائو: گذاری سرمایه های پروژه( CBA) فایده-هزینه تحلیل برای افزاری نرم 

 چگونه که کند می راهنمایی را کاربر WinDASI داده، پایگاه در سود و هزینه اطالعات درج از پس. کند می فراهم گذاری سرمایه
( پروژه بدون مقابل در پروژه با) مختلف های پروژه جایگزین سناریوهای مقایسه و محاسبه امکان WinDASI این، بر عالوه. کند محاسبه

 .است دانلود قابل FAO EASYPol سایت وب از WinDASI برنامه. کند می فراهم را
VCA  

 توسط یافته توسعه:  محیطی زیست و اقتصادی-اجتماعی های سیاست اثرات ارزیابی برای ارزش زنجیره تحلیل و تجزیه برای افزاری نرم 
 های سیاست اتخاذ مانند مختلف های سیاست اقتصادی-اجتماعی تاثیر تحلیل و تجزیه و مختلف سناریوهای ساخت امکان ابزار این فائو،

 ها ورودی تغییر چگونگی مورد در اطالعات. تجدیدپذیر های انرژی از حمایت یا انرژی کارآمد های فناوری. کند می فراهم را کربن کم جدید
 . باشد دیگر منابع از تواند می و است زا برون مداخله، از بعد و قبل ها خروجی و

  SPIS بازپرداخت ابزار
 تا کند کمک اپراتورها به تا کند می ارزیابی را آبیاری برای انرژی مختلف منابع اجتماعی و محیطی زیست اقتصادی، های جنبه ابزار این

 انرژی مختلف منابع با مرتبط اقتصاد ابزار این. کنند ارزیابی را آب پمپاژ های فناوری و تغذیه منبع مختلف های گزینه بودن صرفه به مقرون
 . کند می ارزیابی را بازگشت زمان و قیمت هزینه، جمله از آبیاری برای

RETScreen  
 خرده قیمت مانند) پایه موردی سیستم انرژی هزینه: دهد می انجام مثال عنوان به گرفتن نظر در با را مالی و هزینه تحلیل و تجزیه ابزار 

 شده جابجا انرژی محیطی زیست های ویژگی مالیات؛(. بهره نرخ طول، و بدهی نسبت مثال عنوان به) مالی تامین(. گرمایش روغن فروشی
(. استقرار های مشوق ای، گلخانه گازهای اعتبارات مانند) ها یارانه یا/و محیطی زیست اعتبارات(. شبکه برق طبیعی، گاز نفت، مثال عنوان به)

 یافته توسعه CanmetENERGY توسطنرم افزار  این. انرژی تولید های هزینه ،ROI، NPV سرمایه، بازگشت دوره مانند شاخصی
 . است

 سرمایه گذاری برروی انرژی تجدیدپذیر
 هایمحدودیت و موانع شناسایی برای فنی و اجتماعی نهادی، اقتصادی، چارچوب در باید گذاریسرمایه ، فایده و هزینه تحلیل انجام از قبل

 .شود گرفته نظر در مربوطه

 است گذاری سرمایه سناریوی و معیار سناریوی توصیف و شناسایی مرحله اولین. 

 است پولی مزایای و عملیاتی و سرمایه هایهزینه جمله از ، گذاریسرمایه نتایج شناسایی دوم، مرحله. 



 مدیریت سرمایه گذاری بر روی انرژی های تجدید پذیر سید کامران یگانگی و محمدرضا قاسملو:

 منافع و ها هزینه با پروژه منافع و ها هزینه مقایسه از که است پروژه افزایشی خالص های جریان تعیین سوم، مرحله 

 .کرد محاسبه را مالی های پروژه سودآوری های شاخص توان می عناصر این با. شود می حاصل معیار سناریوی

 کردن کمی و( یارانه و مالیات مانند) انتقالی هایپرداخت حذف. است ایسایه/اقتصادی هایقیمت به بازار هایقیمت تبدیل بعدی هایگام
 .اقتصادی هایجریان محاسبه برای منفی و مثبت خارجی اثرات
 .دهد قرار تاثیر تحت را پیشنهادی پروژه تواند می که اصلی های قطعیت عدم و خطرات با مقابله منظور به حساسیت تحلیل و تجزیه انجام

 یکه انرژ میافتیاست. ما در یجامعه امروز یاصل یها از چالش یکیبزرگ  اسیدر مق ریدپذیتجد یها یبه انرژ یانرژ یها ستمیس انتقال
 21 درتمام مقرون به صرفه است. یاجتماع یها نهیو شامل تمام هز یامروز یها متیق از استفاده بزرگ با اسیدر مق ریدپذیتجد یها
 یخالص اجتماع یها نهیکل هز یطور قابل توجه ربهیدپذیتجد ینفوذ انرژ شیکه افزا میافتیدر یانرژ یها ستمیبالقوه س بیترک ونیلیم

 نهیمحاسبات هز در یخارج عوامل ایبود که آ نیعامل ا نیرگذارتریتاث ت،یحساس یها لیحال، در تمام تحل نیباا دهد. ینم شیرا افزا یفعل
 یاستیس یسالمت و آب و هوا و توسعه ابزارها یاز اثرات خارج مناسب درآمد کسب نده،یآ قاتیتحق یبرا دیکل کی. ریخ ایلحاظ شده اند 

 نهیاز هز گرید یاریبس ،ییآب و هوا و یبهداشت یها بیفراتر از آس یاست. نگاه یمرتبط با انرژ ماتیدر تصم یخارج عوامل گنجاندن یبرا
 نهیبه مدل در نیمورد مطالعه قرار نگرفته اند و بنابرا یبزرگ به خوب اسیدر مق ریدپذیتجد یها یانرژ ستمیانتقال س یاجتماع یایها و مزا

در  ریدپذیتجد یها یانرژ نهیبه یتوسعه اجتماع یبرا یشتریب زهیاحتماال ًانگ ایها و مزا نهیهز نیما گنجانده نشده اند. گنجاندن ا یساز
 بزرگ خواهد داشت. اسیمق

 گیری خالصه و نتیجه
 یها یاز انرژ یادیز ریانتقال به مقاد یبرا یاقتصاد و یفن یریکه امکان پذ مورد مطالعه  انجام شده است قاتیاز تحق یتعداد قابل توجه

در . رندیگ یم دهیناد شود با آن مواجه یانتقال نیرا که ممکن است چن یو قانون یموانع اجتماع اغلب مطالعات نیاست، ا افتهیرا  ریدپذیتجد
 یها یپس انتقال انرژ در یاقتصاد و مقرون به صرفه یفن نانیاطم تیدهد که قابل ینشان م نجایشده در ا ارائه قاتیتحق که یحال

 نیشود، بلکه چگونه ا نیانتقال صاف تضم کیمطالعه و درک شوند تا نه تنها  بهتر دیبا گریبزرگ وجود دارد، موانع د اسیدر مق ریدپذیتجد
 یگذار به انرژ یبررس اتیاز ادب یاری، از آنجا که بس حال نیدرع بگذارد. . ریتأث ریدپذیتجد یها یانرژ نهیبه بیاست بر ترک ممکن موانع

 نهیبه» بیترک فیتعر از صحبت یوقت ژهیدارد، به و یادیسهم ز یبوده است، علوم اجتماع یو اقتصاد یفن بزرگ، اسیمق در ریدپذیتجد یها
 یانرژ ستمیس کیبر  یمبتن گر،ید یمدل ها نیمقاله و همچن نیشده در ا ارائه یها یریگ جهینت شود. یم ریدپذیتجد یها یانرژ «یاجتماع

 تجدیدپذیر هایانرژی روی بر گذاریسرمایه در گیریتصمیم ب،یترت نیکند. به ا یانسان و جامعه را از معادله حذف م یادیاست که تا حد ز
 نهیبه طور کامل از آنچه که هز یانرژ یها ستمیس یاجتماع یها جنبه .گیردمی صورت ابهام از باالیی درجه تحت غیرمرسوم، منابع مبنای بر
از جمله در  سک،یعدالت و ر ،یرش،برابریپذ ،یرفتار، روان شناس نهیهز یساز نهیبه یاست. در مدل ها بیشود غا یم نظرگرفته در نهیبه

 وجود دارد. یتوجه کم آن، جینتا آن ها از ریتفس نیتوسعه مدل و همچن
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