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مطالعهی نقش مؤثر برق هستهای در کاهش آالیندههای زیست محیطی و تغییر آب و هوا
در مقایسه با سایر نیروگاهها در ایران
 رسول موسی رضایی،*نوید ایوبیان
 اصفهان ـ ایران،67138-14337 : صندوق پستی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فنآوریهای نوین،گروه مهندسی هستهای

 تاکنون مطالعههای مختلفي در راستای بررسي اثر نقش انرژی هستهای در کاهش هزينههای زيست محيطي و تغييرات آب و هوايي با استفاده:چکیده
 اين موضوع در کشور ايران تاکنون مورد بررسي، با اين حال.از مدلهای مختلف اقتصادی و سناريوهای انرژی در کشورهای مختلف انجام شده است
، اين موضوع در مقايسه با ساير نيروگاهها نظير نيروگاههای فسيلي، در اين پژوهش با ارايهی مدلي مبتني بر برنامهريزی پويا.دقيق قرار نگرفته است
 تأثير هزينههای خارجي بر برنامهريزی آتي انرژی الكتريكي به دقت مورد، در اين مدل. بخار و سيكل ترکيبي تحليل شده است، گازی،تجديدپذير
. مطالعهها در چارچوب هدفها و تحليل تأثير هزينههای خارجي انجام شد، در نهايت با در نظر گرفتن دو سناريوی پايه و هستهای.ارزيابي قرار گرفت
 بر اساس نتايج. مقايسه و دقت و صحت مدل پيشنهادی اثبات شدMESSAGE  نتايج اين پژوهش با نتايج مدل،به منظور راستيآزمايي مدل پيشنهادی
. گزينهی برق هستهای راهكار مؤثری در کاهش آاليندگي زيست محيطي در آينده خواهد بود،اين پژوهش

 هزینههای خارجی، اثرهای زیستمحیطی، برق هستهای:کلیدواژهها

The Role of Nuclear Power in the Reduction of Environmental Pollutants
and Climate Changes Compared to other Power Plants in Iran
N. Ayoobian*, R. Mousarezaei
Department of Nuclear Engineering, Faculty of Advanced Sciences and Technologies, University of Isfahan, P.O.Box: 81746-73441, Isfahan- Iran

Abstract: Up to now, many studies have been conducted to investigate the role of nuclear energy in
reducing environmental costs and climate changes considering the different economic models and energy
scenarios in different countries. However, to best of our knowledge, there is no report on this subject in Iran.
This study presents a model based on dynamic programming which compares the environmental costs of
nuclear power plants with other power plants such as fossil, renewable, gas, steam and combined cycle plants.
This model evaluates the impact of external costs in the future planning of electrical energy and by
considering baseline and nuclear scenarios, impact studies of external costs are performed. In order to verify
the proposed model, the results were compared with the available data and MESSAGE results, and the
accuracy of this model was proved. According to this research, nuclear power is an effective strategy for
reducing environmental pollution in the future.

Keywords: Nuclear Power, Environmental Impact, External Costs

*Email: ayoobian@gmail.com

81

17/2/99 : تاريخ پذيرش مقاله10/0/23 :تاريخ دريافت مقاله

مطالعهی نقش مؤثر برق هستهای در کاهش آاليندههای . . .

ورودی به مدل است .از طرف ديگر به منظور بررسي تأثيرهای

 .7مقدمه
انرژی يكي از عاملهای ايجاد امنيت ملي در بسياری از کشورهای

آاليندههای زيستمحيطي و بيان نقش انرژی هستهای در بهبود

جهان است و روند توليد و مصرف فعلي و آتي حاملهای انرژی

وضعيت انتشار گازهای گلخانهای ،پارامتر هزينههای خارجي با

دارای اهميت به سزايي است .بنابراين ،برنامهريزی دقيق در

قابليت وزندهي به صورت مجزا و براساس ضريبهای مختلفي

خصوص سامانهی انرژی جزء جداييناپذير چشمانداز پيشرفت

نظير انتشار در مدل پيشنهادی جاسازی ميشود .پس از اين مرحله

صنعتي ،زيستمحيطي و زيستشناختي هر کشور است .سهم

و طي دو سناريوی پايه و هستهای ،نتايج حاصل از مدل پيشنهادی

صنعت برق در توليد گازهای گلخانهای ( 27% )GHGبوده و

در يك افق سي ساله برای کشور ايران تخمين زده و به منظور

تاکنون بيشترين و سريعترين رشد در انتشار اين گازها را داشته

راستي آزمايي مدل پيشنهادی ،نتايج اين مطالعه با نتايج حاصل از

است [ .]9همچنين بهرغم مطالعههای انجام شده در خصوص نقش

مدل ( MESSAGE)9وزارت نيرو مقايسه خواهد شد.

انرژی هستهای در کاهش آاليندههای زيستمحيطي و تغيير اقليم،
هنوز اهميت تأثيرگذاری اين انرژی پاك در مبحثهای زيست

 .2بررسی مدلهای برنامهریزی انرژی
در سامانههای انرژی ،رابطهها و تعامل بين روشهای مختلف توليد

برق هستهای در کاهش آلودگيهای زيستمحيطي در کشورهای

انرژی و فنآوریهای مصرف بايد بهگونهای توصيف شوند که

مختلفي نظير کرهی جنوبي ،ترکيه [ ،]2انگلستان و آمريكا []3

روند تجزيه و تحليل موردهای مختلف به خوبي ايجاد و نتيجههای

بررسي شده است .در حال حاضر ،مجموع نگرانيها در خصوص

مختلفي از اين بررسيها به دست آيد .تالشهای قابلتوجهي در

آاليندههای زيستمحيطي و تغيير اقليم در بسياری از محافل سبب

دهههای گذشته به منظور توسعهی رويكردهای مختلف نسبت

شده چشمانداز انرژی هستهای بهجای ساير منبعهای فسيلي و

به مدلهای انرژی و استفاده از رابطههای رياضي در آنها

منبعهای ديگر انرژی بهبود چشمگيری بنمايد.

صورت پذيرفته است .نوع برنامهريزی و چگونگي به کارگيری

محيطي به خوبي شناخته نشده است .البته بررسي و مطالعهی نقش

در مورد انرژی هستهای چالشهای زيادی وجود دارد که

پارارمترهای مختلف ميتواند در توليد انرژی الكتريكي با

قابلتوجهترين آنها ،توليد پسماندهای پرتوزا ،خطر انتشار مواد

کمترين آلودگي زيستمحيطي تأثيرگذار باشد .از طرف ديگر

پرتوزا و مقاومتهای عمومي هستند .اين هشدارها انرژی هستهای

«ايجاد» انرژی پايدار در برنامهريزی انرژی هر کشور ،لزوم نگرش

را متمايز از ساير فنآوریهای انرژی مينمايد و شايد اين گمان

بهسامانهی انرژی بهصورت اجزايي مرتبط با يكديگر و در

ايجاد شود که اين انرژی پاك شايد جايگاهي در آيندهی تأمين

افقهای زماني مختلف کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت با

انرژی در دنيا نداشته باشد .اما اين نكته حايز اهميت است که بدون

ديدگاه تأمين نيازهای انرژی آيندگان را بيش از پيش باعث شده

انرژی هستهای ،کاهش تغيير اقليم در برخي از موارد با روشهای

است .در اکثر سامانههای انرژی ،هدفهای کلي يا همان

بسيار پرهزينه امكانپذير است و مطالعههای آژانس بينالمللي

هدفهای آتي سامانه عبارتاند از :پيشبيني ،پسبيني و تحليل

انرژی ( )IEAو ساير محافل علمي معتبر اين مورد را تصديق

سناريوهای مختلف .هدفهای اختصاصي در اين فرايند،

ميکنند [ .]0 ،8در پژوهشي با عنوان چشمانداز نيروگاههای

موضوعهايي نظير بررسي تقاضا و عرضهی انرژی و تحليل تأثير و

هستهای برای توسعهی پايدار انرژی در جمهوری اسالمي ايران با

ارزيابي آنند [ .]7تاکنون مدلهای مختلفي با توجه به خصوصيتهای

هدف بررسي سهم نيروگاههای فسيلي از کل سهم توليد برق در

بيان شده ،در اين حوزه پيشنهاد شده است که برخي از آنها
(،)MARKAL()2

مدل

ايران ،سهم مؤثر عملي توليد برق از هر يك از منابع انرژی با

عبارتاند از [ :]1 ،4مدل تخصيص بازار

ديدگاهي مبني بر امكانات اقتصادی بررسي شده است [.]0

بهينهسازی جريان انرژی ( ،)EFOM()3مدل يكپارچهی بهينهسازی
جريان انرژی تخصيص بازار ( ،)TIMES()8سامانهی برنامهريزی

در اين پژوهش ،در ابتدا برخي از مهمترين مدلهای عرضهی

وين (،)WASP()0

مدل انتخاب استراتژی تأمين انرژی و

انرژی معرفي ميشوند .سپس با توجه به مشخصههای مدل عرضهی

خودکار

انرژی ،مدلي براساس نيازهای کشور ايران پيشنهاد ميشود .يكي

تأثير عمومي زيستمحيطي آن ( ،)MESSAGEمدل نمايش
فنآوریهای انرژی تجديدپذير

از مهمترين ويژگيهای مدل پيشنهادی ،تطابق مطلوب با اطالعات

(،)RETScreen()0

مدل

برنامهريزی بلندمدت جایگزينهای انرژی ( ،)LEAP()7مدل
06
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ارزيابي توان و انرژی ( )ENPEP()4و مدل پاسخ جهاني به تغييرات
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 T K
f   
C (t ,k ) LF(t )    FOM ( k ) C (t ,k ) LF(t ) 

 t 1 k 1
) CF( k
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K

در محيطزيست انساني (.)GRACE()1

T

T K
T K  VOM

) (k
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همانطور که مشخص است در زمانهای مختلف ،مدلهای
عرضهی انرژی متفاوتي با توجه به نياز هر کشور ارايه شده است و

  PR IM (t ) LF(t )    XC ( k ) P(t ,k ) LF(t ) 
T

T

t 1 k 1

t 1

K

مهمترين دليل اين موضوع ،نوع اطالعات ورودی و نيازهای
()9

مختلف هر کشور به هر يك از اين مدلها است .برخي از اين
مدلها نظير مدل  MESSAGEنيز در ايران پياده شدهاند.

پارامترها و متغيرهای معادله به ترتيب در جدولهای  9و  2درج

 .4مدل پیشنهادی برای بررسی اثرهای زیستمحیطی و
تأمین آتی برق
در اين بخش ،مدلي بر مبنای شرايط کشور ايران پيشنهاد ميشود.

شدهاند .همچنين  LFضريب زماني است که مقدار آن به نرخ بهره
و نرخ تورم وابسته بوده و بهصورت زير تعريف ميشود:
t

ساختار مدل شامل هدفهای کلي و اختصاصي است و براساس

()2

ويژگيهای زير پيشنهاد شده است:
الف) ايجاد ساختاری که پارامترهای مدل پيشنهادی درون

 1 d 
LF(t )  

 1 i 

جدول  .7پارامترهای تابع پيشنهادی

معادلههای آن جاسازی شده و در حقيقت درجهی درونسازی
رعايت شده باشد.

پارامتر

توضيحات

T

افق زماني برنامهريزی

ب) توصيف نهايي مناسب انرژی بهمنظور تحليل قابليت فنآوری

K

تعداد انواع نيروگاهها

در بهبود عملكرد انرژی الكتريكي؛

تورم()%( )96

d

نرخ

i

نرخ بهره()%( )99

برای بررسي قابليت فنآوری بهمنظور جایگزيني سوخت و

) FCR(k

نرخ شارژ ثابت( )92برای نيروگاه نوع  kام ()%

) PC (k

فنآوریهای جديد؛

هزينهی کلي( )93نيروگاه نوع  kام )($/kW

) CF(k

ضريب ظرفيت( )98نيروگاه نوع )%( k

د) استفاده از فرضيات بيروني نظير رشد اقتصادی ،عرضه و تقاضای

) FOM (k

هزينهی تعمير و نگهداری ثابت( )90نيروگاه نوع  kام ()$/kW

انرژی در سالهای آتي؛

) VOM (k

هزينهی تعمير و نگهداری متغير( )90نيروگاه نوع  kام ()$/kWh

) FC (k

هزينهی سوخت(($/MWh) )97

PR

قيمت برق وارداتي در سال پايه ()$/kWh

ج) ارايهی تحليلي تفصيلي و دقيق از فنآوریهای جديد در مدل

ه) ايجاد ساختار مناسب برای بررسي اثرهای زيستمحيطي هر يك
از فنآوریهای موجود و فنآوریهای جديد؛

) XC (k

بهاينترتيب اين مدل قادر است براساس اطالعات مختلف در
کشور ايران ،برنامهريزی دقيقي از بهکارگيری انرژی هستهای انجام
دهد.
 .7.4تابع هدف و قید و بندهای مدل پیشنهادی

در مدل پيشنهادی ،هدف کمينه نمودن هزينههای تمام نيروگاهها

هزينههای خارجي()94

برای فنآوری  kام ()$/MWh

)
C (k

ظرفيت استاندارد نيروگاه نوع )kW( k

) EF(k

ضريب بازده نيروگاه نوع )%( k

) D(t

تقاضا در سال )kW h( t

Dbase

تقاضا در سال پايه ()kW h

eD

نرخ ساالنهی رشد بار()%

در افق زماني برنامهريزی است .بر اين اساس ،تابع هدف مسأله
جدول  .2متغيرهای تابع پيشنهادی

بهصورت رابطهی زير در نظر گرفته شد:

متغير

) C (t , k
) P(t , k
) IM (t
) Y (t , k

09

توضيحات
ظرفيت نيروگاه نوع  kدر سال  tام ()kW
توليد نيروگاه نوع  kدر سال  tام ()kWh
برق وارداتي در سال  tام ()kW h
عدد صحيح برای تعيين ظرفيت نيروگاههای استاندارد
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معادلهی 9شامل شش جمله به شرح زير است:


در رابطهی باال ،تقاضا تابعي از زمان است و با نرخ ثابتي بهصورت

جملهی اول (هزينههای شارژ ساالنه) :شامل هزينههای شارژ

ساالنه افزايش مييابد

ثابت بوده و برای نيروگاههای مختلف در بازههای زماني
متفاوت ممكن است متغير باشد .کيفيت نيروگاه در اينجا

D(t )  Dbase.(1  eD )t

()0

حايز اهميت است.






جملهی دوم (هزينهی تعمير و نگهداری ثابت) :شامل

 .8قيد مقدار مجاز انرژی وارداتي و توليدی :برای مقدار انرژی

هزينههای تعمير و نگهداری ثابت ساليانه برای تمام نيروگاهها

الكتريكي توليدی هر نوع نيروگاه و انرژی الكتريكي وارداتي

بوده و وابسته به ظرفيت نامي نيروگاهها است.

در هر سال حدودی در نظر گرفته ميشود .در اينجا حد

جملهی سوم (هزينهی سوخت) :شامل هزينهی سوخت

بااليي برای انرژی الكتريكي توليدی و وارداتي در نظر گرفته

نيروگاهها است.

نشده و تنها فرض شده که اين مقدارها مثبتاند:

جملهی چهارم (هزينهی تعمير و نگهداری متغير) :شامل
هزينههای تعمير و نگهداری متغير ساليانه برای تمام نيروگاهها

() 7

بوده و وابسته به انرژی توليدی نيروگاهها است.


 .0قيد محدوديت آب :در اين قيد با توجه به بحراني شدن

جملهی پنجم (هزينهی واردات انرژی) :شامل هزينههای

وضعيت بارشها و ايجاد خشكساليهای اخير در کشور،

مربوط به واردات برق از کشورهای همسايه است.


IM(t)  0 ، P(t,k)  0

جملهی ششم (هزينههای خارجي) :شامل تمام هزينههای

ظرفيت نهايي برای نيروگاههای آبي در حدود  26هزار

خارجي مربوط به محيط زيست است.

مگاوات در نظر گرفته شده است.
 .0قيد باد :با توجه به مطالعههای انجام شده در سطح کشور و

همچنين قيد و بندهای مسأله عبارتاند از:

وضعيت وزش باد ،در اين قيد ظرفيت نيروگاههای بادی در

 .9قيد توان :توان توليد ساالنهی هر نيروگاه بايد از حد مشخصي

حدود  06هزار مگاوات در نظر گرفته شده است.

کمتر باشد (معادلهی  .)3اين حد مشخص وابسته به ظرفيت،

الزم به ذکر است که با توجه به رابطهی قيد دوم ،متغيرهای C

بازده و ضريب ظرفيت هر نيروگاه است.

و  ،Yمتغيرهای وابسته هستند .بنابراين هدف مسأله يافتن مقدارهای
) P(t ,k )  8760.C(t ,k ) .EF( k ) .CF( k

()3

) Y(t,k) ،P(t,kو ) IM(tاست؛ به نحوی که تابع هزينه ،f ،کمينه شود.

 .2قيد افزايش ظرفيت :با توجه به افزايش تدريجي بار ،ظرفيت

()8

 .2.4مشخصههای فنی و اقتصادی

نيروگاهها در طول سالهای برنامهريزی افزايش مييابد .اين

برای مدلسازی و حل مسأله به مشخصههای فني و اقتصادی

افزايش ظرفيت بايد مضربي از ظرفيت پايه (استاندارد) برای

نياز است .اين مشخصهها با توجه به اطالعات و آمار کشور ايران

هر نيروگاه باشد .ظرفيت هر سال نيروگاه ،مجموع ظرفيت

[ ]92-96استخراج و محاسبه شده است.

سال قبل به اضافهی افزايش ظرفيت آن است (معادلهی  .)8بر

نرخ تورم :عبارت است از افزايش غيرمتناسب سطح عمومي

اين اساس الزم است ظرفيت هر نيروگاه در سال پايه مشخص

قيمت .در اين پژوهش نرخ تورم ،معادل نرخ تورم سال 9313

باشد.

( )90/0%در نظر گرفته شده است.
نرخ بهره :عبارت است از نرخي که بابت جلوگيری از کاهش

) C(t ,k )  C(t 1,k )  Y(t ,k ) .C(t ,k

ارزش پول پرداختي در امروز و دريافتي در آينده (به دليل ارزش

 .3قيد تعادل بار :الزم است توليد و واردات انرژی در هر سال،

زماني پول و نرخ تورم) از وامگيرنده دريافت ميشود .در اين

بيشتر يا مساوی تقاضای آن سال باشد.
()0

)  IM (t )  D(t

پژوهش نرخ بهره  26%در نظر گرفته شده است.

K

P

) (t ,k

k 1

02
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جدول  .4هزينه سرمايهگذاری انواع نيروگاهها ][90

نرخ شارژ ثابت :بيانگر مقدار متوسط شارژ ساالنه شامل

هزينهی سرمايهگذاری ()$/kW

فنآوری

هزينههای استهالك ،بهره ،بيمه و ماليات است .در برخي منابع نظير
[ ]93پيشنهاد شده است که نرخ شارژ ثابت برای سرمايهگذاری
خصوصي حدود  90تا  26درصد ،و برای سرمايهگذاری دولتي
حدود  0درصد در نظر گرفته شود .در برخي منابع ديگر نظير [،]98

نيروگاه بخار

9676

نيروگاه گازی

060

نيروگاه سيكل ترکيبي

726

نيروگاه ديزلي

060
برق ـ آبي بزرگ،2666-766 :

نيروگاه برق -آبي

نرخ شارژ ثابت برای نيروگاههای با طول عمر  36 ،20 ،26و 30

برق ـ آبي کوچك2066-9666 :
9466

نيروگاه بادی

سال به ترتيب  92 ،92/0 ،93/0و  99/0درصد در نظر گرفته است.

نيروگاه خورشيدی (فوتوولتائيك)

در اينجا با توجه به آمار  96سالهی صنعت برق ايران ،نرخ شارژ

نيروگاه هستهای

ثابت  93/0%در نظر گرفته شده است.

0666-8666
0466 ALWR ،8966 LWR ،0966 PWR

جدول  .3ضريب ظرفيت انواع نيروگاهها ][90

هزینهی کلی (سرمایهگذاری) نیروگاهها :شامل کليهی

فنآوری

هزينههای مربوط به سرمايهگذاری برای ظرفيت مشخصي از

ضريب ظرفيت ()%

نيروگاه بخار

74

نيروگاهها است .مقدارهای متفاوت هزينهی سرمايهگذاری انواع

نيروگاه گازی

48

نيروگاه سيكل ترکيبي

42

نيروگاهها در جدول  3نشان داده شده است [.]90

نيروگاه ديزلي

76

ضریب ظرفیت :نسبت خروجي واقعي يك نيروگاه در يك

برق ـ آبي بزرگ،86-96 :

نيروگاه برق -آبي

بازهی زماني به خروجي بالقوه در حالتي است که بهطور مداوم در
همان بازهی زماني ،با ظرفيت اسمي کاملش فعاليت کند .برای

برق ـ آبي کوچك76-06 :

نيروگاه بادی

30-36

نيروگاه خورشيدی (فوتوولتائيك)

36-26
 46 ،PWR؛  46 ،LWR؛ 40 ،ALWR

نيروگاه هستهای

محاسبهی ضريب ظرفيت ،ميبايد کل مقدار انرژی توليدی
نيروگاه در يك بازهی زماني مشخص را بر مقدار انرژی که

جدول  .5بازده انواع نيروگاهها ][90

براساس ظرفيت کامل اسمي نيروگاه بايد توليد شود ،تقسيم نمود.

بازده ()%

فنآوری
نيروگاه بخار

30/0

مصرفي و طراحي مجموعهی آن نيروگاه است .ضريب ظرفيت

نيروگاه گازی

21/0

نيروگاه سيكل ترکيبي

88/7

انواع نيروگاهها در مدل پيشنهادی ،در جدول  8داده شده است

نيروگاه ديزلي

33/7

نيروگاه برق ـ آبي

966

ضريب ظرفيت يك نيروگاه ،بهشدت وابسته به نوع سوخت

[.]90
بازده :بهصورت نسبت توان خروجي به توان ورودی نيروگاه

نيروگاه بادی

30-36

نيروگاه خورشيدی (فوتوولتائيك)

83-4

نيروگاه هستهای

تعريف ميشود و مقايسهی خروجيهای به دست آمده با
ورودیهای مصرف شده ،ميزان کارايي را مشخص ميکند.

 39 ،PWR؛  39 ،LWR؛ 33 ،ALWR

جدول  .8هزينهی تعمير و نگهداری ثابت و متغير انواع نيروگاهها ][90

مقدارهای بازده برای فنآوریهای مختلف مطابق جدول 0

فنآوری

مشخص شده است [.]90
هزینهی تعمیر و نگهداری ثابت و متغیر :شامل کليهی هزينههای
تعمير و نگهداری ثابت ساالنهی يك نيروگاه است که وابسته به
ظرفيت نيروگاه بوده و برحسب  $/kWبيان ميشود .همچنين

نيروگاه بخار

1/8

نيروگاه گازی

8/8

6/08

نيروگاه سيكل ترکيبي

8/38

6/89

نيروگاه ديزلي

3/04

6/78

نيروگاه بادی

نگهداری متغير ساالنهی يك نيروگاه است که وابسته به ميزان توليد

نيروگاه خورشيدی (فوتوولتائيك)

نيروگاه بوده و برحسب  $/kWhبيان ميشود .برای مدل پيشنهادی

نيروگاه هستهای

اين دو پارامتر در جدول  0داده شدهاند [.]90

03

()$/kW
6/84

نيروگاه برق -آبي

هزينهی تعمير و نگهداری متغير شامل کليهی هزينههای تعمير و

ثابت ()$/kW

متغير

برق -آبي بزرگ96/4 ،؛
برق -آبي کوچك98 ،

0

84

0

366-86

0

 12 ،PWR؛  12 ،LWR؛ 01 ،ALWR

6/0

مطالعهی نقش مؤثر برق هستهای در کاهش آاليندههای . . .

جدول  .1ظرفيت نيروگاهها در سال [92] 9313
ظرفيت نيروگاه )(MW
فنآوری
90436
نيروگاه بخار
20340
نيروگاه گازی
94818
نيروگاه سيكل ترکيبي
831
نيروگاه ديزلي
96740
نيروگاه برق ـ آبي
909
نيروگاه بادی
88
نيروگاه خورشيدی (فوتوولتائيك)
9626
نيروگاه هستهای

ظرفیت استاندارد نیروگاهها :با توجه به افزايش ساليانهی
تقاضا ،الزم است ظرفيت نيروگاهها بهصورت ساليانه افزايش يابد.
در نتيجه الزم است افزايش ظرفيت مضرب درستي از ظرفيت
استاندارد برای نيروگاهها باشد .در اينجا فرض شده ظرفيت
استاندارد برای نيروگاههای حرارتي ،هستهای و برق -آبي
 96مگاوات و برای نوع تجديدپذير  9کيلووات باشد.
ظرفیت نیروگاهها در سال پایه :برای مدلسازی دقيق الزم
است ظرفيت سال پايه در مدلسازیها لحاظ شود .ظرفيت

برای محاسبهی هزينهی سوخت هر نيروگاه ،از اطالعات

نيروگاههای موجود در کشور در سال ( 9313بهعنوان سال پايه) در

جدول  4در مورد نيروگاههای حرارتي ايران استفاده شده است.

جدول  7درج شده است [.]92

قيمت سوختهای مصرفي شامل گازوئيل ،نفت کوره و گاز به
ترتيب ،برابر  6/143 $/lit ،9/692 $/litو  6/340 $/m3برآورد شده

تقاضا در سال پایه :با توجه به ترازنامهی انرژی [ ،]99تقاضای

است [ .]90در نهايت هزينهی سوخت انواع نيروگاهها در جدول

مصرفي در سال  9313برابر با  207/974 Twhبوده است.

 1درج شده است.

درصد رشد بار :در سال  9313نسبت به سال  ،9312تقاضای
مصرفي به ميزان  0/0%افزايش يافته است .در شبيهسازیهای انجام

 .4.4بررسی شرایط زیستمحیطی و هزینههای خارجی نیروگاه در

شده فرض شده است که رشد بار ساليانه در سه سال آينده معادل

مدل پیشنهادی

 8/0درصد باشد و در هفت سال پس از آن ،ساليانه به ميزان 0/0

مفهوم هزينههای خارجي يا هزينههای بيروني عبارت است از
هزينههايي که در اثر فعاليتهای اقتصادی يك يا چند گروه بر

درصد افزايش يابد .در دههی دوم و سوم برنامهريزی نيز رشد بار

گروههايي ديگر که نقشي در آن فعاليت ندارند ،تحميل شده و

به ترتيب  0و  7درصد فرض شده است .به اين ترتيب مسائل تحريم

اثرهای منفي به جا ميگذارد .اين هزينهها معموالً در قيمتهای

در سالهای اخير و رشد صنعتي در سالهای آتي در کشور در نظر

معمول بازار منعكس نشده و در دراز مدت ميتواند بسيار مهم

گرفته شده است.

باشند .تغيير اقليم ،تخريب و آلودگيهای زيستمحيطي در اثر

قیمت برق وارداتی در سال پایه :هزينهی برق وارداتي در

توليد برق از آثار خارجي و منفي توليد انرژی الكتريكي توسط

مدلسازیها 366$/MWh ،فرض شده است.

نيروگاههای برق به خصوص نيروگاههای فسيلي است .برای تعيين

هزینهی سوخت :هزينهی سوخت واحدهای نيروگاهي بسته به

هزينههای خارجي ناشي از انتشار گازهای  NOx ،SO2 ،CO2و

نوع نيروگاه متفاوت است .هزينهی سوخت يا بهصورت مستقيم

آاليندههای ديگر اين نيروگاهها ،الزم است مقدارهايي که از هر

برحسب  $/kwhبيان شده و يا بهصورت ( $/kcalيا  )$/Btuدر

واحد نيروگاهي منتشر ميشود ،محاسبه شود [.]98

نظر گرفته ميشود .در حالت دوم ،الزم است هزينهی سوخت در

با اين توضيحات در اين بخش تالش شده است شاخصهای

آهنگ گرمايشي(( )91برحسب  )kcal/kWhضرب شود تا هزينهی

مناسب و تأثيرگذار در هزينههای خارجي بهمنظور نشان دادن

سوخت برحسب  $/kwhبه دست آيد .در اين پژوهش برای

اثرهای زيستمحيطي نيروگاههای برق ارايه و سپس برای

نيروگاه هستهای ،هزينهی سوخت  7/00 $/MWhدر نظر گرفته

نيروگاههای فسيلي ،تجديدپذير و هستهای محاسبه شوند.

شده است .برای نيروگاههای حرارتي شرايط متفاوت است.

هزينههای خارجي با استفاده از معادلهی زير محاسبه ميشوند که

هزينهی سوخت اين نيروگاهها با در نظر گرفتن ترکيب

بهصورت کلي برای تمام گازهای گلخانهای قابلاستفاده است.

سوختهای مختلف بهصورت زير محاسبه ميشود:
مقدارسوخت مصرفي در سال× قيمت يكای سوخت مصرفي

توليد (نا ويژهی) نيروگاه در سال

()4

= هزينهی سوخت

XC  DC  EF  C1  HR  C2

جدول  96پارامترهای مختلف برای تعيين شاخصهای
هزينهی خارجي را نشان ميدهد.
08
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جدول  .6مقدار سوخت مصرفي و توليد نيروگاههای حرارتي ][90
سوخت مصرفي

فنآوری

توليد ناويژهی نيروگاه

گازوئيل (ميليون ليتر)

نفت کوره (ميليون ليتر)

گاز (ميليون مترمكعب)

(مگاوات ساعت)

نيروگاه بخار

928

96249

92339

40004666

نيروگاه گازی

8434

6

94142

73214666

نيروگاه سيكل ترکيبي

8993

6

97037

10407666

26

6

6

07666

نيروگاه ديزلي

جدول  .9هزينهی سوخت انواع نيروگاههای

هزينه سوخت ()$/MWh

فنآوری
نيروگاه بخار

973/91

نيروگاه گازی

900/70

نيروگاه سيكل ترکيبي

992/40

نيروگاه ديزلي

362/9

نيروگاه برق ـآبي

6

نيروگاه بادی

6

نيروگاه خورشيدی(فوتوولتائيك)

6
7/00

نيروگاه هستهای

جدول  .71پارامترهای مختلف برای تعيين شاخصهای هزينهی خارجي
C9

ضريب تبديل
ضريب تبديل

)conversion ( 1 ton/ 2000 lbs

)conversion ( 10 ~ 6 MMBtu/Btu

C2

هزينهی خسارت

)damage cost ($/tonpollutant

DC

ضريب انتشار

)emission factor (lbponutant/MMBtu

EF

ضريب انتشار

)emission factor (kgpollutant/GW h

'EF

نرخ حرارت

)heat rate (Btu/kW h

HR

درصد  NOxحذف شده

percentage of NOx removed by scrubbing

n

درصد ذرات معلق( )26حذف شده

percentage of PM removed by scrubbing

p

نرخ تنزل

)Discount rate (%

r

درصد  SO2حذف شده

percentage of SO2 removed by scrubbing

s

 .7.4.4ضریبهای انتشار
ميزان انتشار گازهای گلخانهای تابعي از ترکيب شيميايي سوخت،

()1

چرخهی توان و فنآوری توليد و تجهيزهايي است که برای کنترل

()96

آلودگي استفاده ميشود .مقدارهای ضريبهای انتشار که در اين

()99

XCSO2  [DC  EF(1  s)]SO2  C1  HR  C2
XCNO2  [DC  EF(1  n)]NO2  C1  HR  C2

XCPM  [DC  EF(1  p)]PM  C1  HR  C2

پژوهش استفاده شده ،با توجه به پايگاه دادههای آژانس حفاظت
محيطزيست آمريكا و بعضي منابع ديگر استخراج شدهاند .برای

به اين ترتيب ،هزينههای خارجي نيروگاههای موجود در کشور

اينکه نشان دهيم بعضي از فنآوریهای توليد و تجهيزهای کنترل

محاسبه و در جدول  99درج شده است.

ميتوانند انتشار گازهای گلخانهای را محدود کنند ،از ضرايب ،s
 nو  pدر معادلههای زير استفاده شده است.
00

مطالعهی نقش مؤثر برق هستهای در کاهش آاليندههای . . .

جدول  .77هزينههای خارجي نيروگاهها
فنآوری

هزينههای خارجي ()$/MWh

نيروگاه نوع بخار

924/0

نيروگاه گازی

18/0

نيروگاه سيكل ترکيبي
نيروگاه ديزلي

01/8
926/7

نيروگاه برق ـ آبي

96-6

فوتوولتائيك
°%

نيروگاه هستهای
9%

نيروگاه بادی
°%

نيروگاه نوع

نيروگاه برق آبي

بخار

90%

نيروگاه ديزلي
9%

22%

نيروگاه بادی

29/3

نيروگاه سيكل ترکيبي

نيروگاه خورشيدی (فوتوولتائيك)

1/1

20%

نيروگاه هستهای

7-2

نيروگاه گازی
30%

 .3یافتهها و بحث
مطالعههای انجام شده در قالب دو سناريوـ سناريوی پايه و هستهای

(الف)

صورت گرفته است .همچنين در محيط نرم افزار  MATLABاز

نيروگاه هستهای

تابع  fminconبرای شبيهسازی و حل معادلهها استفاده شده است.

0%

الزم به ذکر است که در مطالعههای انجام شده ،بُعد زمان ساخت

نيروگاه نوع بخار

هريك از نيروگاهها در مدل پيشنهادی در نظر گرفته نشده و

98%

فوتوولتائيك
90%

دورهی زماني مورد مطالعه  36سال در نظر گرفته شده است.

نيروگاه گازی

نيروگاه بادی

91%

سناریوی پایه

93%

در اين سناريو ،روند توليد انرژی الكتريكي بهصورت معمول و با
توجه به رشد تقاضا در ايران است .در اين سناريو هدف نشان دادن
وضعيت عادی در کشور در سالهای اخير و آتي بوده و نمايانگر
آن است که در سالهای آتي اگر مبحث زيستمحيطي دارای وزن

نيروگاه سيكل ترکيبي

نيروگاه برق -آبي

98%

98%

نيروگاه ديزلي

نباشد ،ميزان سهم هريك از انواع نيروگاهها چه قدر بايد باشد؟

0%

بهمنظور بررسي سهم نيروگاههای مختلف در توليد انرژی

(ب )

شکل  .7سهم نيروگاههای مختلف در توليد انرژی الكتريكي -سناريوی پايه؛
الف) در سال  9313ب) در سال .9823

الكتريكي ،ظرفيت نيروگاههای مختلف در سال پايه ( )9313با
ظرفيت آنها در سال  9823مقايسه شد .مقايسهی اين مقدارها نشان
افزايش يابد؛ بهطوریکه سهم انرژیهای تجديدپذير در مقايسه با

46%

نيروگاههای حرارتي به شدت رشد يافته است .برای مثال ظرفيت

06%
86%

نيروگاه نوع بخار ،گازی و سيكل ترکيبي به ترتيب از  30 ،22و

26%

 20درصد کل ظرفيت نيروگاههای کشور در سال  9313به 99 ،92
9318 9310 9314 9866 9862 9868 9860 9864 9896 9892 9898 9890 9894 9826 9822

و  92درصد ظرفيت کل نيروگاههای کشور کاهش پيدا کرده است

نيروگاه سيكل ترکيبي

(شكل  9الف و  9ب) .روند تغييرهای ظرفيت نيروگاهها در افق

نيروگاه بادی

سي ساله در شكل  2نشان داده شده است.

°%

نيروگاه نوع بخار

نيروگاه گازی
نيروگاه برق -آبي

نيروگاه ديزلي

نيروگاه هسته ای

نيروگاه خورشيدی

شکل  .2روند تغييرات ظرفيت نيروگاهها در افق سي ساله -سناريوی پايه.

00

ظرفیت (مگاوات)

داد که در سناريوی پايه ،الزم است ظرفيت انرژیهای تجديدپذير

966%

مجلهی علوم و فنون هستهای9317 ،48 ،

سناریوی هستهای

مقدار تابع هدف و ارزيابيهای آن در تكرارهای مختلف
بهترتيب در شكلهای  3الف و  3ب نشان داده شدهاند .مشاهده

با توجه به تأثير مثبت انرژی هستهای بر کاهش تغييرات اقليمي و

ميشود که نتايج پس از حدود  40تكرار توانستهاند به مقدار

دارا بودن هزينهی خارجي کم ،در اين سناريو فرض ميشود انرژی

مطلوب خود برسند.

هستهای ،انرژی غالب در توليد انرژی الكتريكي در سالهای آتي

براساس شكل  9الف ،در حال حاضر عمده تأمين انرژی در

باشد تا بتوان رشد بار را با هزينههای معقول در سالهای آتي تأمين

کشور ايران مبتني بر سوختهای فسيلي بوده و انرژیهای هستهای

نموده و همچنين بهطور معنيداری آاليندههای زيستمحيطي را

و تجديدپذير سهم کمي در توليد انرژی دارند .اگر اين روال ادامه

در طبيعت کاهش داد .در اين سناريو فرض شده است تأثير انرژی

يابد ،ايران قطعاً در آينده هم از نظر آاليندههای زيستمحيطي و

هستهای با توجه به مرجعهای مختلف و افزايش آاليندههای

هم از نظر تأمين برق مطمئن دچار مشكل خواهد شد .بنابراين ،در

زيستمحيطي ضريب وزني دارد .شكل  8سهم ظرفيت

سناريوی بعدی (هستهای) ،تأثيرگذاری آاليندههای زيستمحيطي

نيروگاههای مختلف در توليد انرژی الكتريكي را در پايان افق

لحاظ و با توجه به تناوبي و غيرمطمئن بودن و ظرفيت ناچيز

برنامهريزی  36ساله در اين سناريو نشان ميدهد .همچنين شكل 0

انرژیهای تجديدپذير در تأمين انرژی الكتريكي ،نيروگاههای

روند تغييرات سهم نيروگاهها را در اين افق نشان ميدهد .بر اين

هستهای محور پيشنهاد ميشوند.

اساس سهم نيروگاههای هستهای در توليد برق در سال  9823حدود
 4%تعيين شد .در پژوهش مشابهي توليد برق هستهای در افق 2633
ميالدی حدود  0%پيشبيني شده است [ .]0البته در اين پژوهش

92
12

x×96
10

10
96

مقايسهی نيروگاههای فسيلي و هستهای مد نظر بوده است.

19

77

مقدار تابع هدف

48

 .7.3مقایسه با مدل  MESSAGEوزارت نیرو

وزارت نيرو با استفاده از مدل  MESSAGEکه بر مبنای راهبُرد
تأمين انرژی و تأثير عمومي زيستمحيطي آن استوار است،
برنامهريزی انرژی تا سال  9826را انجام داده است .نكتهی مهم در
خصوص اين مدل ،دادههای ورودی آن است که بايد از دقت و

06

05
80
46

70
76

60
06

30
36

40
50
06
86
فاصلهی تکرار

20
26

10
96

0

°

صحت مناسب برخوردار باشند تا نتايج قابلاعتماد باشد .دادههای
ورودی اين مدل تقريباً با مدل پيشنهادی ارايه شده يكسان است؛
تفاوت موجود تنها در تعداد فنآوریهای زيستمحيطي
و اثر هزينههای خارجي است .مدل پيشنهادی نسبت به مدل
 MESSAGEاز وزندهي مناسبي در خصوص هزينههای خارجي
برخوردار است .شكلهای  0الف و 0ب سهم نيروگاههای مختلف
در توليد انرژی الكتريكي در سالهای  9312و  9826را براساس
مدل  MESSAGEنشان ميدهد [.]90

84

(الف)
006
550
066
500
806
450
306
350
366
300
206
250

ارزیابی تابع هدف

866
400

نيروگاه نوع بخار

266
200

99%

966
100
80
46

70
76

60
06

50
06

40
86

30
36

20
26

10
96

0°

7%

نيروگاه گازی

906
150

نيروگاه هستهای
4%

نيروگاه سيكل ترکيبي
4%
نيروگاه ديزلي

06
50

فاصلهی تکرار

°%

(ب )

فوتوولتائيك
26%
نيروگاه برق -آبي
94%

شکل  .4تغييرات مقدارهای الف) تابع هدف ،ب) ارزيابي تابع هدف در
تكرارهای مختلف ـ سناريوی پايه.

نيروگاه بادی
24%

شکل  .3سهم نيروگاههای مختلف در توليد انرژی الكتريكي در سال -9823
سناريوی هستهای.
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966%
06%
86%
26%

ظرفیت (مگاوات)

46%

با توجه به نتايج سناريوهای پايه و هستهای در سال 9313
(شكل  9الف) و آمار بيان شده در ترازنامهی انرژی در 9312
(شكل  0الف) مشاهده ميشود که تطابق مطلوبي بين نتايج حالت
واقعي و مدل پيشنهادی وجود دارد .بهعنوان مثال ،سهم نيروگاه

°%

9318 9310 9314 9866 9862 9868 9860 9864 9896 9892 9898 9890 9894 9826 9822

نيروگاه سيكل ترکيبي
نيروگاه بادی

سيكل ترکيبي در توليد برق مطابق با ترازنامهی انرژی  28/0%است

نيروگاه نوع بخار

نيروگاه گازی
نيروگاه برق -آبي
نيروگاه هسته ای

و نتايج مدل پيشنهادی نيز سهم  20%را برای اين نوع نيروگاه نشان

نيروگاه ديزلي
نيروگاه خورشيدی

ميدهد .اين تطابق بيانگر صحت مدل پيشنهادی است .اختالف

شکل  .5روند تغييرات ظرفيت نيروگاهها در افق سي ساله -سناريوی هستهای.

نتايج مدل  MESSAGEدر سال ( 9826شكل  0ب) با نتايج مدل
پيشنهادی در دو سناريوی پايه و هستهای در سال ( 9823شكلهای

سال 9312
خورشيدی

°

بادی 9/2

ساير 6/9
بخار
نوع
آبي
برق-

نوع بخار

سيكل ترکيبي

23

گازی
ديزلي

زغالسنگ ديزلي 6/0

مدل پيشنهادی است.

برق آبي

 .2.3بررسی آالیندگی زیستمحیطی سناریوهای مختلف

98/1

همانگونه که در بخش پيشين نيز اشاره شد ،مهمترين مزيت مدل
پيشنهادی بررسي نقش انواع فنآوریهای توليد انرژی الكتريكي

گازی

سيكل ترکيبي

در کاهش مسايل زيستمحيطي است .در اين راستا در اين بخش

38/9

28/0

برق -آبي

هستهی 9/0

 9ب و  )8ناشي از به کارگيری اثر مستقيم هزينههای خارجي در

سعي ميشود اثرهای سناريوهای مختلف شامل سناريو پايه،

زغالسنگ

سناريو هستهای و نتايج حاصل از مدل وزارت نيرو با يكديگر

آبي
برق-
هستهای

مقايسه شوند .با توجه به ميزان آلودگي از سال  9343لغايت 9312

بادی

[ ]93و براساس نتايج هر يك از مدلها ،اثرهای سيسالهی توليد

(الف)

انرژی الكتريكي توسط سناريوهای مختلف بر آاليندگي

سال 26-9890
نوع بخار 2/0

زيستمحيطي تحليل و در شكل  7آورده شده است.

ساير 4/3

خورشيدی 6/2
12
92

سيكل ترکيبي

سناريوی پايه

94

80/0
برق -آبي

سناريوی هستهای

هستهای 6/7

48

زغالسنگ 6/0

06

91/4

گازی 3/8

84

22

ديزلي °

1425
9820

(ب )

1420
9826

1415
9890

1410
9896

1405
9860

1400
9866

1395
9310

1390
9316

°0
1385
9340

سال

شکل  .8سهم نيروگاههای مختلف در توليد انرژی الكتريكي بر مبنای مدل

شکل  .1ميزان آاليندگي زيستمحيطي سناريوها و مدل های مختلف.

 MESSAGEالف) در سال  9312ب) در سال .[90] 9826

04

میزان آالیندگی (گرم بر کیلووات ساعت)

بادی

10
96
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پینوشتها

همانگونه که در شكل  7بهوضوح ديده ميشود ،در
صورتيکه پارامتر هزينهی خارجي در محاسبات در نظر گرفته

1. Model for Energy Supply Strategy Alternatives and
)their General Environmental Impact (MESSAGE
)2. MARKet ALlocation model (MARKAL
)3. Energy Flow Optimization Model (EFOM
)4. The Integrated MARKAL-EFOM System (TIMES
)5. Wien Automatic System Planning Package (WASP
)6. Renewable energy technologies (RETScreen

را نشان ميدهد .نكتهی جالب در اين شكل يافتههای حاصل از

)7. Long-Range Energy Alternatives Planning System (LEAP

شود ،حتي سناريوی پايه نيز اثرهای زيستمحيطي کمتری نسبت
به مدل  MESSAGEخواهد داشت .اين موضوع دقيقاً وضعيت
بحراني در توليد انرژی الكتريكي با توجه به اثرهای زيستمحيطي

)8. Energy and Power Evaluation Program (ENPEP
9. Global Responses to Anthropogenic Changes in the
)Environment (GRACE
10. Inflation rate
11. Interest rate
12. Fixed Charge Rate
13. Total Plant Cost
14. Capacity Factor
15. Fixed Operation and Maintenance Cost
16. Variable Operation and Maintenance Cost
17. Fuel Cost
18. External Cost
19. Heat Rate
)20. Particulate Matter (PM

سناريوی هستهای است؛ بهاينترتيب که اگر از انرژی هستهای به
همراه انرژیهای تجديدپذير در تأمين انرژی الكتريكي استفاده
شود ،نهتنها شيب افزايش آلودگي بهشدت کاهش مييابد ،بلكه از
سال  9890ميتوان ميزان آلودگي را با شيب منفي دنبال نمود .بر
اين اساس ميتوان با داشتن برق مطمئن و پيوستهی هستهای ،ميزان
رشد آلودگي در کشور را در منظر توليد انرژی الكتريكي کاهش
چشمگير داد.
 .5نتیجهگیری
در اين مقاله ،ابتدا انواع مدلهای عرضهی انرژی بررسي و سپس
مدلي با در نظر گرفتن دو سناريوی پايه و هستهای پيادهسازی شد.
سپس اين مدل با مدل  MESSAGEو مطالعههای انجام شده در
ايران مقايسه شد .بهاينترتيب ميتوان نتيجهها را بهصورت زير
جمعبندی نمود:
-

برای کشور ايران هيچ گزينهی معقولي بهجز افزايش نقش
انرژی هستهای در توليد انرژی الكتريكي وجود ندارد .يكي
از داليل عمده اين است که انرژی تجديدپذير نظير باد و
خورشيد تناوبي هستند و نميتوانند به تنهايي نياز ارزی کشور
در حال توسعهی ايران را برآورده کنند.

-

روال موجود در بهکارگيری انرژیهای فسيلي نظير گاز ،نفت
کوره و ساير سوختهای فسيلي ميتواند کشور ايران را در
دهههای آينده دچار بحران آلودگي زيستمحيطي نمايد .اين
موضوع سبب ميشود ايران نهتنها نتواند به تعهدهای جهاني
خود در کاهش تغيير اقليم و پايين نگاهداشتن گرمای کرهی
زمين زير  2درجه سانتيگراد عمل نمايد ،بلكه باعث ميشود
ايران به کشوری آلودهتر از منظر محيطزيست و عواقب
انساني آن تبديل شود.

-

با توجه به تأثير مثبت انرژی هستهای بر کاهش تغييرات اقليمي
و دارا بودن هزينهی خارجي کم ،سهم نيروگاههای هستهای
در توليد برق کشور ايران (سناريوی هستهای) در سال 9823
حدود  4%تعيين شد.
01

. . . مطالعهی نقش مؤثر برق هستهای در کاهش آاليندههای
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