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  چكیده 
با نگاهی به  .می باشندی ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی با تسهیالت ویژه ترین سازمان ها از مهمها بیمارستان   

  ی انرژ  .کنیم مشاهده میاتالف انرژی را در بیمارستان ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان  در مصرف انرژیر آما

روند رو به رشد مصرف   ریخا  یها در سال. های اجتماعی و اقتصادی استدر جهت پیشرفت  حیاتی یازهایاز ن یکی

  سطح  افزایش و فسیلی یژانر محدود ذخایر به  توجه بارا در جهان به وجود آورده است.  یبحران انرژ دهیپد ،یانرژ 

از جمله انرژی زیست    تجدیدپذیر  یژانر  تأمین  لذا .  بود  متّکی  یژ انر  موجود  منابع  به  نمیتوان   دیگر  ،جهان  در  یژانر  مصرف

 ممحصول هضتجدیدپذیر  هایانرژی  این از یکی.  می آید شمار به مهم مباحث پایدار از وسعهت به رسیدن توده جهت

 لیلد به تنها نه یژانر منبع یک عنوان بیوگاز به از دهباشد. استفا میی متوسط بنام بیوگاز حرارت ارزش با گازی بیهوازی

می دانند.   یپایدار  به نرسید رد تسریع عامل راآن  طرفی ازو  دهبو با اهمیت محیطی زیست لیلد به بلکه یداقتصا

این مطالعه با هدف  درحقیقت تولید بیوگاز یکی از رایج ترین شیوه تولید انرژی در تصفیه خانه فاضالب در دنیاست. 

در کاشان که   واقع تختخوابی 300از فاضالب برای بیمارستان آن  تولیدو  زیست توده )بیوگاز( ژینرا لستحصا ا  سیربر

تأثیر میزان استفاده از عملکرد آن و نسبت بازده انرژی   سپس ،هشد  ختهدایل قابل توجهی در زمینه انرژی دارد، پرپتانس

مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ، امکان سنجی و مقایسه سیستم بهینه با انرژی زیست توده)بیوگاز(،  آن 

در  انرژی های نو که تولید و مصرف  داد ننشا ها  زیشبیه سا ج( صورت گرفته است. نتایHOMERتوسط نرم افزار هومر)

درصد از  انرژی برق  87 و  زدسا محقق نیزرا  ارپاید  توسعه یستا در را ند حرکتاتو ، می  دهبو دیقتصااایران ضمن اینکه 

 الزم را برای یک بیمارستان تامین نماید.  

 

 اضالب ، نرم افزار مدل سازی هومر ، محیط زیست، صرفه اقتصادی، فزبیوگا کلیدی:  هایواژه

 

 

  مقدمه -1
به عنوان نماد پیشرفت اجتماعی و شرط الزم برای توسعه و ثبات اقتصادی هر کشوری محسووب موی شووند که  ها بیمارستان 

 ،و انتشار گازهوای گلخانوه ای در جهان یمصرف انرژ یروند فعل. (Ardalan,2014)می باشندکنندگان بزرگی از انرژی  مصرف

 طیمحو  یروبورو نمووده اسوت. آلوودگ ینمودن منابع انرژ یاینده در تهززیست و شتاب ف طیمح یبشر را با بحران بزرگ آلودگ

در  روند یمبه شمار یلیفس یاستفاده از منابع انرژ یاصل یها که از چالش یو تجدیدناپذیر ات آب و هواییرییزیست، پدیده تغ
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 Mohammadi)انود اداموه داشوته یشوتریب بوا شودتریاخ یسوالهاو...در یصورف انورژمنادرسوت  یالگوها اپایدار،توسعه ناثر

Maghanki, Ghobadian ,Najafi 2013). سوال آینوده  100های فسیلی میتواننود حوداقل توا  اگرچه نفت و سایر سوخت

ربن در جو، جهان را با تغییرات کاکسید نیازهای انرژی دنیا را تأمین کنند، اما انتشار مواد آالینده حاصل ازاحتراق و افزایش دی

تشودید  نهایوت روزافزونی مواجه ساخته است که افزایش دمای زمین، تغییرات آب و هوایی، باال آمودن سوطح آب دریاهوا و در

با اگر میزان مصرف کنونی انرژی، با این وجود  . (Logan , 2008) می شوند المللی از جمله این پیامدها محسوب منازعات بین

در تقاضوای  .(Lior , 2008)سال دیگر اتمام موی یابنود 60ذخایر محدود، زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی  ادامه یابد،وال راین 

پوذیر نوده، توسوط انورژی هسوته ای و تجدیددرصد باقی ما20است، در حالیکه  %80های فسیلی حدود کل انرژی سهم انرژی 

 خاصی همیتآن از ا تأمین اومتد ردمودر  نیانگرو  یبشر معاجو زنیا ردمو ژینرا تأمین وزهمرا .(Rout, 2007) تآمین می گردد

د روزافوزون قیموت گواز خطرات زیست محیطی، کاهش سوخت هوای فسویلی و رشو و  نجها صنعتی توسعه با .ستا رداربرخو

 ثور داردا CO2ی نجهواکواهش انتشوار برای تولید انورژی مناسوا اسوت و درتوده  تجدیدپذیر مانند زیست، مواد طبیعی و برق 

(Logan,2005) . درصد از برق نهادهای دولتی با انرژی های تجدیدپذیر الزامی شد و  20با صدور مصوبه ای تأمین  این وجودبا

اسوتفاده از  قراردهند. برنامه ریزان بخش انرژی، حرکت به سوی سوخت های پاک را در رأس برنامه های خودموجا گردید که 

زیست توده، از جمله بیوگاز به عنوان منبعی نامحدود و سازگار با محیط زیست مورد توجه بیشتری قرار  رهای تجدیدپذیانرژی 

و برای تولیود ، (Hills  &Roberts, 1981)درصد متان  70تا 50بیوگاز گازی است حاوی  (Raininko et al,1981). دنبگیر

دگی محیط زیست هسوتند کوه بایود آنهوا را تصوفیه و مجوددا بوه وفاضالب ها یکی از عوامل آلالکتریسیته قابل استفاده است. 

ها، حجم قابل توجهی از آب هر اجتماع را به مصرف می رسانند، با این وجود فاضوالب بیمارسوتان  طبیعت برگرداند. بیمارستان

خواهود  الزم قودامیاها دارای اهمیت ویژه ای است و تصفیه و دفع فاضالب بیمارستانی براساس استانداردهای زیست محیطوی 

بود. با توجه به مطالا مذکور، تولید بیوگاز که در تصفیه خانه های فاضالب بیمارستان، از هضم بی هوازی لجون در هاضوم هوا 

 صورت می پذیرد اقدامی الزم در این زمینه محسوب می گردد.  

د و زیست توده است. میزان زیست توده در ااز جمله منابع خورشیدی، ببرای انرژی های تجدیدپذیر پتانسیل خوبی کاشان شهر

پژوهش انجام شده سعی بر شناخت سیسوتم (sahu, 2013). است، لذا قابلیت استفاده از این انرژی را دارد t/d 1200دسترس 

ایون تحقیوق جهوت در مورد ارزیابی قرار گرفتوه اسوت.  کاشانتختخوابی  300بیمارستاندر جهت تولید انرژی موردنیاز بهینه 

 نمازسا توسط ،HOMERشده اسوت.  استفاده HOMERسازی و تحلیل اقتصادی تولید انرژی از نرم افزار یه سازی، بهینهبش

شوده بوه نورم افوزار شوامل تولید و توسعه داده شده اسوت. اطالعوات داده  (NREL)تجدیدپذیر آمریکا یها لمللی انرژیا بین

با توجه بوه مطالوا موذکور تصوفیه و دفوع فاضوالب بیمارسوتانی ویض(است. عاولیه،تعمیر و ت)زیست توده، هزینه های اولیه،بار

، بیمارسوتاناین گردد. لذا در این تحقیق سعی بر این است تا  براساس استانداردهای زیست محیطی اقدامی الزامی محسوب می

رد و در صوورت وجوود مشوکل، یو موورد بررسوی قورار گ و از نظر انرژی خورشیدی و باد فاضالب آناز  بیوگاز تولید شدهاز نظر 

 دهود کوه نتایج حاصل از این مطالعه امکان سنجی نشوان موی. اقدامات و مداخالت اصالحی الزم در این زمینه پیشنهاد گردد

 وجود دارد.کاشان شهر در  ی خورشیدیو انرژ پتانسیل زیادی برای تولید انرژی از زیست توده )بیوگاز(
 

 پیشینه تحقیق -2

سوم هزینه های بهداشوتی را  د که بیش از دونم ترین و پرهزینه ترین اجزای سیستم بهداشتی درمانی می باشهم ها بیمارستان

 , Karami) و به طور چشمگیری روی کیفیت کلی مراقبت های بهداشتی درمانی تأثیر موی گوذارد به خود اختصاص می دهد

با توسعه شهرها و افزایش جمعیوت آن ت و اتفاقات آنی داشته باشد. اباید بهینه الزم را در برابر خطر ها لذا بیمارستان  .(1995

قابل ریغ  یها ی، انرژقتصادها و گسترش صنایع، روز به روز بر اهمیت کنترل آلودگی محیط زیست افزوده می شود. از آنجا که ا

در  .ه اندتشداه جتو هممنکته  نیا هب دیایزپژوهشگران  ست.ز اوامر یایندر د همم ئلا، از مساهآن یطیمح تسیاثرات زتجدید و 

 (Connolly , Lund , Mathiesen , & Leahy , 2010)(Carton & Olabi , 2010) ایرلندبسیاری از کشورها همچون 
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(DCENR, 2010، بنگالدش (Raju Ahmed ,2015)  ( Alam Hossain Mondal, Manfred Denich, 2010 ,Islam 

(Ahiduzzaman, 2007). از در برخوی  صورت گرفته است. ریذپ دیع تجدبمنانرژی از ا دیتول یراب یظه احمال قابل یتالش ها

ترکیا  ها هشوژپ  نیا درکه  ستفاده شده استهومر افزار ا از نرم ،راه حل بهینه نشیگز وه ها داد یلتحل جهتها  هشوژاین ی

الب ها یکوی از عوامول آلوودگی فاض. ((Shiroudi 2012,sahu,2013,Nandi, 2009استها و میزان آنها متفاوت بوده  انرژی

زیست هستند که باید آن ها را به طریق بهداشتی جموع آوری، تصوفیه و در صوورت امکوان، مجودداگ بوه گوردش آب در محیط

فاضالب بیمارستان ها به دالیل متعددی نسبت به فاضالب شهری دارای اهمیوت ویوژه ای (. Shariat,2001)طبیعت برگرداند 

 بررسوی شوده اسوت کوه. بیمارستان ها، حجم قابل توجهی از آب هر اجتماع را به مصرف می رسوانند. (Mahvi, 2009) است

 گوزارش شوده اسوت، روز بوه ازای هور تخوت در لیتور 1400توا  350هوا درگسوتره  یزان سرانه مصورف آب در بیمارسوتانم

(Emmanuel, 2001) . ک ترین فاضالب هوا بووده کوه ممکون اسوت حواوی افاضالب بیمارستانی یکی از عفونی ترین و خطرن

مواد زاید جامد، مواد شویمیایی پرتووزا و ایزوتووا هوای مقدار زیاد میکروارگانیسم های بیماری زا، آالینده های خطرناک مانند 

 ه اسوتتو های آبی افوزایش یافیف وسیعی از مواد دارویی در محیط حضور طدرسال های اخیر نگرانی درموردرادیواکتیو باشد. 

(Chang, 2010)  . مصرف کل داروها مربوط به آنهوا اسوت.  %15آنتی بیوتیک ها گروه بزرگی از مواد دارویی هستند که حدود

امروزه مصرف داروها به ویژه آنتی بیوتیک ها رو به افزایش هستند. از بیمارستانها نیزمی توان به عنوان یکی از مهم ترین اماکن 

رسوتانی در اجتماعوات مختلوف لبته مقدار تولید فاضوالب بیماا .(Ghazizade, 2007)ها نام برد کمصرف کننده آنتی بیوتی

 لیتور در روز بوه ازای هور تخوت بورآورد شوده اسوت 1000بیمارسوتان هوای امریکوا فاضوالب در است. سورانه تولیود متفاوت

(Mahmoudkhani, 2012)  . روز به ازای هر تخوت، بوه طووری کوه در  لیتر در 745این مقدار در کشور ایران به طور متوسط

لیتر  750تخت(،  1000لیتر و برای بیمارستان های بزرگ)تا  1300تخت،  400بیمارستان های تهران برای بیمارستان های تا 

تخلیه و راه یابی این مواد به محیط زیست انسانی بوه  (, Pauwels,2006  &Verstraete) به ازای هر تخت برآورد شده است،

وص آب های سطحی و زیرزمینی، مخاطرات و معضالت عمده ای را برای انسان ایجاد می نمایود. لوذا ضورورت دارد کوه از صخ

وضعیت خروجی فاضوالب بیمارسوتان هوا اطوالع دقیوق و صوحیح داشوته و تمهیودات الزم بورای جلووگیری از ورود فاضوالب 

ن ها به آب های سطحی و زیر زمینوی کوه موجوا آلوودگی و در آبیمارستانی بدون تصفیه به محیط زیست اندیشیده و از دفع 

 .نتیجه اشاعه بیماری در بین افراد سالم جامعه می شود جلوگیری شود

یک فناوری جدید است که دو مزیت اصلی دارد. در واقع ، چند دهه است که دولت ها سوعی در تولیود از فاضالب  تولید بیوگاز 

پذیر ، تولید بیوگواز از نگرانوی در ر خالف سایر بخش های انرژی تجدیدانرژی پایدار است. بیک  این این انرژی جدید دارند زیرا

مورد انرژی بلکه از محیط زیست )از بین بردن آلودگی ، تصفیه ضایعات ، کنترل انتشار گازهای گلخانه ای( ناشوی نموی شوود. 

 ریو ( را تخمژنیمناسوا)بدون وجوود اکسو  طیدر شورایط و محو  یوازهیب یهایباکتر لهیبوس)بیوگاز(  وماسییا ب یتجزیه مواد آل

. موواد قابول اسوتفاده در ایون فراینود شوود یانجام م یو متانزای یدزاییاس ز،یدرولیگویند. این فرآیند در سه مرحله: ه یهوازیب

 یهوا زبالوه ،یو روسوتای یرشوه ی)فاضالبها ی، مواد زاید جامد و فضوالت آلیاهیگ یا مواد سبزینه ،یعبارتند از: مواد زاید دام

گاز حاصل از فرایند تولید بیوگاز، بی رنوگ و بوی بوو و در  .(,Pakarinen, Maiyala,2011 & ,Jaakkala) یو روستای یشهر

موواد اولیوه صونایع  مصورف سووخت، تولیود جریوان بورق، حین سوختن بدون دود می باشد و از آن در موارد مصارف گرمایی،

 شخصیکه  ددمیگر هم برزدنو ی هسد یلاوا به دهتو یستاز ز زبیوگا تولید یخچهرتا.(,Fantozzi,2009 & Buratti)شیمیایی

ما در ایوران، ا ،متان تولیود نموودزلیتر گا3/0 ءخال درتقطیر  از دهستفاابا  و ویگادطریقتخمیرکواز  1808 لسادر  ییود مبه نا

. در سوال به وسیله گاز متان گرم موی شوده اسوت دهبو منحماخستین حتماالگاحمام شیخ بهایی )مربوط به قرن یازدهم هجری 

1911 ،Logan الکتریسیته تولید کند.  ها و فاضالب حاوی گلوکز،یباکتراز  دهستفاا با نستاتو ربا لیناو ایبر(Logan,2008) . 

در  که ستا گرفته منجااران و ایو  نجها مختلف یهارکشو ایبر هشهاییوپژ فاضالباز  زبیوگا تولید پتانسیل محاسبه مینهدر ز

 .شد هداخو رهشاا نهاازآ حاصل نتایجو  هشهاوپژ یناز ا برخی به مهادا
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بررسی قرار  ردمورا  غنا رکشودر هنشگادا رچها شتیابهد ییسهاوسر بفاضالاز  زبیوگا تولید ان( میز2011وهمکاران )آرتور

 (. Arthur,2011) در سال به دست آورده اند.کعا مترم 815109داده و میزان تولید بیوگاز را از این منبع در حدود 

، بفاضالاز  حاصل لجناز  عمآن ا مختلف منابعاز  هند رکشورا در  زبیوگا تولید ( ، پتانسیل2010و همکاران ) ئورا ارانکاتسوو

 40734 دوحد ساالنه رکشو ینا در زبیوگا تولید پتانسیل که سیدندر نتیجه ینا بهو  محاسبه ورزی،محصوالت کشا پسماند

 (. Venkateswara Rao, 2010) ستا مکعا مگامتر

ها و  ها و همچنین باال بودن قیمت برق به بررسی چالش منظور کاهش انتشار آالینده به2015وکدو و همکاران در سال ا

 اده از نرماستفبا  های تجدیدپذیر در مناطق کوهستانی و رودخانهای کشور نیجریه پرداختند. آنها های استفاده از انرژی فرصت

باتری را برای مناطقی که دسترسی به شبکه  توربین آبی/ سلول خورشیدی/ توده/ یک سیستم ترکیبی زیستHOMERافزار 

 (. Okedu,2015 ) برق نداشتند، مورد بررسی قرار دادند

رسیدند که اگر بیوگاز به یجه ن نتاین مقاله به ایدر( به بررسی گاز هاضم فاضالب در فنالند پرداختند. 2007راسی و همکاران) 

 عنوان سوخت خودرو استفاده شود)عالوه بر منبع حرارت و برق(، موجا کارایی بهتر به همراه آلودگی پایین تر می شود.

( به بررسی تجزیه و تحلیل اقتصادی زیست محیطی استفاده بیوگاز از لجن هاضم در تصفیه 2013ونکاتش و عبدی علمی )

 در اسلو)نروژ( بود.  Bekkelagetنرژی، پرداختند و مورد مطالعه آنها تصفیه خانه فاضالب فت اازیافاضالب برای ب

 ( مدیریت لجن فاضالب به منظور تولید انرژی را مدنظر قرار دادند.1390اعتماد و صیادنژاد )

ی فاضالب شمال ه خان صفیهرق با سوخت بیوگاز در ت( جنبه های اقتصادی احداث نیروگاه ب1390درخشان فر و همکاران)

 به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفته است.  اصفهان

 

   متدولوژی و ابزار -3
این پژوهش به منظور تولید انرژی از منابع تجدید پذیر است، در این تحقیق تجزیه و تحلیل اقتصادی زیست محیطی اسوتفاده 

نرژی، صورت گرفت. این مطالعه برای تجزیه و تحلیل اقتصوادی فت ادریابیوگاز لجن هاضم در تصفیه  فاضالب بیمارستان برای 

ودمند باشد را ارائوه نمووده اسوت. از زیست محیطی گزینه ای را که می تواند در بررسی بیوگاز تولید شده از فاضالب مفید و س

، موورد کاشوانهرای شا بورپذیر محلی و در دسترس شناسایی شده و سوپس انورژی ترکیبوی مناسو این رو منابع انرژی تجدید

ارزیابی قرار گرفته است. اطالعات باد و انرژی خورشیدی در این شهر از سایت سازمان هواشناسوی جموع آوری گردیوده اسوت. 

، ابتدا منابع و اطالعات در دسترس مورد شناسایی قرار گرفته انود. مودل سوازی کاشانجهت بررسی سیستم ترکیبی برای شهر 

انرژی های تجدید پذیر  توسط سازمان بین المللی HOMERنرم افزار هومر صورت گرفته است. وسط هش تبهینه برای این پژو

تولید و توسعه داده شده است. نرم افزار هوومر وییفوه طراحوی و سواده سوازی در ارزیوابی فنوی و اقتصوادی  (NREL)آمریکا 

این نرم افزار توانایی مقایسه ی بین اطالعات  .داردهده حالت مستقل و متصل به شبکه، برع  سیستم تولید توان کوچک را در دو

را  به صورت مستقل از شبکه هستند ایکه به صورت متصل و  یتولید انرژ یسیستم ها یطراحوارد شده توسط کاربر را دارد و 

مؤلفه ها، منوابع  نهی، هزشوند، عبارتند از: تجهیزات سیستم ینرم افزار که توسط کابر فراهم م نیا یها یکند. ورود یم یابیارز

تولید انورژی را بوا پیکربنودی هوای مختلوف شوبیه  یسیستم ها ها،یورود نیاز ا استفادهموجود و قابل استفاده. با  یتولید انرژ

 مرتا می کند.   NPVسازی می کند و سیستم هایی که تحقق پذیر هستند را برطبق هزینه خالص کنونی 
 

  سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی-4

 ژنراتور بیوگاز، استفاده شوده اسوت. در بررسوی و ین پژوهش، سیستمی ترکیبی از انرژی های تجدیدپذیر )خورشید و باد( ا در

های انجام شده توربین های بادی و پانل های خورشیدی جهت تأمین منبع تجدیدپذیر و از منوابع زیسوت تووده جهوت تولیود 

تووده و ارالکتریکی، منابع انرژی تجدیدپذیر )خورشویدی و بواد(، زیسوت یک بامل بی شبیوگاز استفاده شده است. سیستم ترکی
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شوکل  .(,Shafiullah,2010 & Amanullah)  ، توربین های بادی، ژنراتور، باتری، مبدل است PVسایر اجزای سیستم مانند 

 سیستم تجدید پذیر انرژی هیبریدی کامل را نشان می دهد. (1)

 

 ظر)مأخذ:نگارندگان( وردن بی مترکی  (: سیستم 1شكل)

  بار الكتریكی-4-1

کولرهوا، هوا،  لوازم الکتریکوی شوامل المو  نظر گرفته شده است.در کاشاندر شهر تختخوابی  300در این تحقیق، بیمارستان 

دستگاه های رادیولوژی و تجهیزات پزشکی، تلویزیون، یخچال، سیستم صوتی، تصویری و مداربسته بوده اسوت. میوزان مصورف 

ساعت برداشت شده است. نرم افزار به صورت هوشمند، میزان مصرف را برای ماه های مختلف سوال  24برق این بیمارستان در 

 (2)ی کند.شکل محاسبه م
 

       
 کاشان)مأخذ: نگارندگان(   بیمارستان  (: میزان مصرف برق روزانه. سمت چپ: میزان مصرف ماهانه در2ل ) شك

 

 انرژی های تجدیدپذیر -4-2

 .Mdزمین گرمایی و زیست توده اسوت) باد، ترده ای از منابع انرژی همچون خورشید،انرژی های تجدید پذیر شامل طیف گس

Alam Hossain Mondal,2010 .) وهشگران دوراه برای ارائه خدمات انرژی به مردم وجود دارد، یکی مسیرسخت عتقاد پژبه ا

و دفع زباله های رادیو اکتیوو موی  و مسیر ناپایدار با وابستگی شدید به سوخت های فسیلی که منجر به مشکالت جدی آلودگی

 Dabrase PS etگویی بوه نیواز انورژی اسوت)پذیر بورای پاسوخمتکی بر بهره وری از منابع تجدیدگردد و دیگری مسیر پایدار 

al,2000.)  

  کاشانانرژی خورشیدی در -4-2-1

ساعت، تخمین زده شده کوه بواالتر از میوانگین جهوانی   2200kwو  1800مقدار تابش خورشیدی در نقاط مختلف ایران بین 

خورشیدی در بسیاری از نقواط کشوور فوراهم است. پتانسیل باالی انرژی خورشیدی در ایران امکان استفاده از تجهیزات انرژی 

  و میانگین آن محاسبه شده است. در این نوشتار میزان تابش آفتاب از سازمان هواشناسی ایران برداشت شده است. آورده است 

وارد  ( در نرم افوزار هوومر51، طول جغرافیایی:33)عرض جغرافیایی: کاشان موقعیت جغرافیاییبا همراه آمده  تدساطالعات به 

 . (3)شکلشده است
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 ( اطالعات تابش روزانه برای ماه های مختلف در کاشان)مأخذ:نگارندگان( 3شكل )

 
 انرژی باد در کاشان-4-2-2

بیشترین و در   Junمیزان وزش باد نیز از داده های سازمان هواشناسی ایران بدست آمده است. براساس این اطالعات در ماه 

 .(4)شکلوزش باد را داریمکمترین میزان   Janماه 

 

 
 (( میزان باد در ماه های مختلف در کاشان)مأخذ:نگارندگان 4شكل)

 انرژی زیست توده -4-2-3

زیست توده از قدیمی ترین منبع انرژی شناخته شده برای انسان است. زیست توده شامل انواع زیادی از مواد، از جمله چوب از 

از اکسویژن تخمیرشوده و بوه  . این مواد تحت شرایط ویوژه ای بوه دوری و فضوالت استهای کشاورز منابع مختلف، باقی مانده

 sahu,2013).)وداسوت تبودیل موی شو ( CO2گواز کزبنیوک ) %35( و CH4گاز متوان) %65که به طور اهم ترکیبی از بیوگاز

واع مختلف زیست می توان برای هنگامی که زیست توده سوخته شود، این انرژی ذخیره شده به صورت گرما آزاد می شود. از ان

 .(Raju Ahmed,2015) تولید برق استفاده کرد

 
 

 (: میزان منابع بیوگاز در دسترس)مأخذ:نگارندگان( 5شكل)

Fraction 
Production Component 

Kwh/yr 

100% 1,175,830 Biogas 

100% 1,175,830 Total 
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  اجزای سیستم ترکیبی-4-3

، باتری ها ومبدل ها می باشند. برای تجزیه توربین های بادی، دیزل ژنراتور، PVهیبریدی پانل های اجزای اصلی سیستم انرژی

موورد اسوتفاده ، و مبواحیی همچوون تعوداد واحودهای انرژی خورشید، باد، میزان بیوگاز، اطالعات مربوط به و تحلیل اقتصادی

 نظور شبیه سازی برای سیستم تعریف شده است. ، هزینه های تعمیر و جابجایی تجهیزات به مهزینه های سرمایه

 

 انرژی خورشیدی فتوولتائیک-4-3-1

در این تحقیق، از انرژی خورشیدی فتوولتائیک با نسل بیوگاز برای ایجاد یوک سیسوتم هیبریودی اسوتفاده موی شوود. هزینوه 

زیه و تحلیل بازار در حال حاضر بدست سیستم خورشیدی متشکل از هزینه کابل و کنترل کننده شارژ است که مبالغ آنها با تج

 سال گرفته شده است.  25آمده است. براساس نظر شرکت سازنده، طول عمر دستگاه 
   

 
 هزینه های مختلف و پارامترهای استفاده از انرژی خورشیدی فتوولتائیک)مأخذ: نگارندگان((: 6شكل)

 توربین ها -4-3-2

که به طور قابل توجهی هزینه های سوخت، انتشار گازهای گلخانه ای و اخوتالالت زیسوت منابع انرژی باد این پتانسیل را دارند 

کشوورهای در حوال توسوعه بورای توأمین بورق ( یک انتخواب ایوده آل در(WTGsطبیعی را کاهش دهند. ژنراتور توربین بادی

ژی جنبشوی بواد بوه انورژی مکوانیکی و می توان با استفاده از توربین های بادی از انوروزش باد را  sahu,2013).)عمومی است

 .سپس به انرژی الکتریکی تبدیل کرد
 

 ژنراتور-4-3-3

عمر مفیود دسوتگاه  در نظر گرفته شده است.دالر 6500دالر و هزینه  10000در این پژوهش ژنراتور با سوخت بیوگاز با هزینه 

 . ساعت است 15000
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 مأخذ: نگارندگان(هزینه های مختلف و پارامترهای ژنراتور) (: 7شكل)

 باطری -4-3-4

(. هدف اصولی sahu,2013برای مواقع ضروری، ذخیره نمود)های  ریطباپذیر را می توان در قدرت تولید شده از منابع تجدید

(. در این سیسوتم، kumar,2013مواقع اضطراری انرژی ذخیره شده تخلیه شود)ین است که انرژی ذخیره گردد و درنظام ما ا

 گرفته است.مورد استفاده قرار  Surrette4KS25Pابل شارژباتری های ق

 
 هزینه های مختلف و پارامترهای باطری)مأخذ: نگارندگان((: 8شكل)

 

 مبدل -4-3-5

  1500دالر و هزینه جوایگزینی  2000پارامترهای فنی و هزینه سرمایه یک مبدل الزم است. DC-ACیا  AC-DCبرای تبدیل 

 سال فرض شده است.  15طول عمرمفید دستگاه   رفته شده وبرای مبدل در نظر گدالر 

 
 هزینه های مختلف و پارامترهای مبدل)مأخذ: نگارندگان((: 9شكل)
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 نتایج شبیه سازی-5

 

کوه ازشوکل  گونوهشوده اسوت. همانسیستم های بهینه به لحوا  اقتصوادی ارائوه  ، Homerبراساس تجزیه و تحلیل نرم افزار 

 از انورژی 87دالر مربوط به حالتی اسوت کوه %  020/0رین حالت با قیمت هر کیلووات ساعت انرژی ت مشخص است، اقتصادی

 بیوگواز کیلووواتی، ژنراتور4000تورین حالوت از پنول خورشویدی  مورد نیاز توسط انرژیهای نوو توامین شوده اسوت. در بهینوه

لیتور سووخت و  1319530با مصرف بیوگاز راتور کیلوواتی استفاده شده است. ژن400باتری و مبدل  عدد 425کیلوواتی، 280

   .دالر میباشد999617برق مورد نیاز را تامین نموده است. قیمت نهایی سیستم بهینه نیز % 87ساعت کارکرد،  6103
 

 
 )مأخذ: نگارندگان( نتیجه شبیه سازی با نرم افزار(:  10شكل)

 

از بورق موردنیواز یعنوی  %85بیوگواز، دنیوازیعنی توسوط ژنراتورراز برق مو %15مشاهده می شود که  11شماره  شکلدرواقع از 

 توسط سلول خورشیدی تامین می شود. 

 
 )مأخذ: نگارندگان( از هر جزء  میزان برق تولیدی(: 11شكل)

بیوگواز ژنراتوردر صوورتی کوه بورق تنهوا از انورژی موردنیواز زیسوت توده)بیوگواز( توأمین شوود، از 10با توجه به شکل شماره 

لیتور سووخت و  49237بوا مصورف بیوگواز کیلوواتی استفاده شده است. ژنراتوور 400باتری و مبدل  عدد 425لوواتی، یک280

 .دالر میباشد1176238ساعت کارکرد، برق مورد نیاز را تامین نموده است. قیمت نهایی سیستم بهینه نیز  8486

 

 )مأخذ: نگارندگان( بیوگازمیزان برق تولیدی از  (: 12شكل)
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 تیجه گیری ن-6

 ارسوتانمیزان سرانه مصرف انرژی در بیم امروزه بحران مصرف انرژی های غیرقابل تجدید در جوامع گوناگون مطرح شده است.

در جهوت زیست توده)بیوگواز( انرژی خورشیدی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از جمله . لذا ها بسیار زیاد و ضروری است

از اهمیت بواالیی برخووردار  حفایت از محیط زیستانرژی های غیرقابل تجدید در راستای  فکاهش مصرو  یاقتصاد پیشرفت

 300باد و زیست توده در جهت توأمین بورق یوک بیمارسوتان  این پژوهش در جهت قابلیت های انرژی های خورشیدی،است. 

دون نیواز بوه تعطیلوی پوروژه، سوطح بو توان با حفظ صرفه اقتصوادی و بدین ترتیا می. ه شدصورت گرفت کاشاندر تختخوابی 

بوا یوک بیمارسوتان تولیود شوده برق پژوهش میزان در این عملکرد موردنظر را برای بیمارستانهای جدید و موجود تامین نمود. 

دالر از انورژی  999617بوا صورف هزینوه موی تووان و مشوخص شود کوه  گردیدانجام   Homerشبیه سازی توسط نرم افزار 

 بورق موردنیواز روزانوهدالرتنها از انورژی زیسوت توده)بیوگواز(  1176238ده)بیوگاز( و یا با صرف هزینه وخورشیدی و زیست ت

 .نمایدرا تأمین  بیمارستان
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