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چکيده
باتوجه به محدوديت منابع فسيلي و آثار مخرب زيست محيطي حاصل از مصرف آنها و نيز با توجه به افزايش جمعيت
در كرة زمين و نياز روزافزون بشر به انرژي ،تمايل به استفاده از انرژيهاي پاك در توليد برق افزايش چشمگيري يافته
است .در آيندهاي نهچندان دور ،برق حاصل از انرژيهاي نو سهم بيشتري از انرژي الکتريکي مورد نياز بشر را به خود
اختصاص خواهد داد .عدم آاليندگي محيط زيست ،ايجاد فرصتهاي شغلي و امکان رشد و توسعة مناطق محروم و
دورافتاده ،كاهش تلفات توزيع و كاهش آثار مخرب اكولوژيکي ناشي از احداث سدهاي بزرگ ازجمله مزاياي اجراي
طرحهاي استفاده از انرژيهاي پاك در توليد برق است .از ميان منابع انرژي تجديدشونده ،استفاده از انرژي منابع آبي
جهت راهاندازي نيروگاههاي برقابي كوچك ،بهسبب مزاياي فراواني كه نسبت به ساير نيروگاهها دارد ،داراي اهميت
فراواني است .در اين مقاله پس از معرفي كلي اين نيروگاهها ،نخست اجزاي تشکيلدهندة آنها بررسي ميشود ،سپس
به مزايا و محدوديتهاي اين دسته از نيروگاهها اشاره ميشود .در ادامه ،نحوة مکانيابي ،ظرفيت نصب و برآوردي از
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هزينة احداث نيروگاههاي كوچك تحليل ميشود و در نهايت به بررسي آنها در ايران و جهان با ارائة آمار و ارقام
پرداخته ميشود.
واژگان كليدي :نيروگاههاي برقابي كوچك ،انرژيهاي تجديدپذير ،انرژي برقابي ،اثار زيست محيطي ،مکانيابي
 .1مقدمه
در جهان امروز ،توليد انرژي الکتريکي بهصورت کلي توسط

براي توليد برق است .در نيروگاههاي برقابي از انرژي

نيروگاههاي حرارتي ،بادي وآبي صورت ميپذيرد .در

پتانسيل آب به روشهاي مختلف در توليد برق استفاده

نيروگاههاي حرارتي با سوختهاي گوناکون از قبيل سوخت

ميشود .در شکل  1نمايي کلي يک نيروگاه آبي نمايش

فسيلي و سوخت اتمي نيروي مورد نياز تأمين و به انرژي

داده شده است .نخستين نيروگاه آبي بهمنظور توليد برق ،در

الکتريکي تبديل ميشود .استفاده از انرژي باد نيز توسط

سال  1889م ،بر روي رودخانه فوکس 1بخش آپلتن 0در

نيروگاههاي بادي در مناطق مناسب جغرافيائي روشي ديگر

ايالت ويسکانسين 9اياالت متحدة امريکا با دو واحد به

قدرت  00کيلووات احداث شد .اصوالً نيروگاههاي برق آبي

نيروگاههاي برقابي کوچک ،در نقاط مختلف بهويژه در

به سه دستة نيروگاههاي برقابي ذخيرهاي ،جرياني

مناطق دورافتاده که نميتوانند از خطوط انتقال نيرو استفاده

(انحرافي) و نهايتاً ترکيبي تقسيم ميشوند.

کنند ،با استقبال فزايندهاي روبروست .براي نمونه در چين
هزاران واحد کوچک برقابي در حال کار است .حتي در
کشورهاي پيشرفتة اروپائي نيز تعداد معتنابهي از واحدهاي
کوچک برقابي هنوز پس از سالها در حال بهرهبرداري
هستند .با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به انرژي
الکتريکي و محدوديت منابع سوختهاي فسيلي و عوارض
منفي زيست محيطي ناشي از آنها و نيز مزاياي چشمگير
شيوظ تأمين انرژي الکتريکي از منابع آبي ،امروزه اين

شکل  .1نمايي شماتيک از يک نيروگاه برقابي

در نوع ذخيرهاي ،احداث سد ،ارتفاع ،دبي الزم براي کار و
راهاندازي نيروگاه ضروري است .در نوع جرياني با انحراف
آب رودخانه در باالدست يک بازة پرشيب رودخانه به کانال
انتقال با شيب ماليم و ادامة آن ،سبب ايجاد اختالف الزم
بين کانال و رودخانه ميشود و اين ارتفاع براي راهاندازي
نيروگاه مورد استفاده قرار ميگيرد .در نوع ترکيبي از مخزن
بهعنوان تنظيمکنندة جريان و از کانال انتقال براي ايجاد
ارتفاع استفاده مي شود .مطابق جدول  1نيروگاههاي برقابي
براساس ظرفيت به پنج دسته تقسيم ميشوند.

توجه قرار گرفته است .در اين ميان نيروگاههاي برقابي
کوچک از نوع جرياني از ويژگيهاي خاصي برخوردارند .در
ادامه نيروگاههاي برقابي کوچک معرفي ميشوند.
معموالً در مناطق کوهستاني ،که شيب رودخانهها زياد است
و در موقعيت مناسبي از نظر توپوگرافي و زمينشناسي قرار
دارند ،بند انحرافي احداث ميشود تا آب را از مسيرطبيعي
منحرف و وارد سيستم انتقال آب کانال باز يا بسته ،تونل يا
سيفون کنند .کانال پس از طي مسافتي مشخص در
موقعيت مناسبي به حوضچي تنظيم 3متصل ميگردد .در
اين محل ،سيستم تحت فشار که عموماً لوله است ،آب را
به پرههاي توربين رسانده و بدين ترتيب آب تحت فشار،
توربين را به چرخش درميآورد .نتيجه اينکه انرژي آبي به

نوع نيروگاه برقابي

ظرفيت

بزرگ1

بيشتر از  155مگاوات

متوسط0

 15تا  155مگاوات

سازة پاياب به رودخانه برگشت داده ميشود .چنانچه

کوچک6

 1تا  15مگاوات

رودخانه داراي موقعيت مناسبي از نظر توپوگرافي باشد،

ميني0

 155تا  1555کيلووات

تعدادي از اين نيروگاهها ميتوانند پشت سرهم قرار گيرند،

ميکرو8

کمتر از  155کيلووات

بهطوريکه خروجي پاياب نيروگاه اولي وارد کانال انتقال

انرژي مکانيکي تبديل ميشود و از طريق پست به شبکة
توزيع هدايت ميشود .آب خارجشده از توربينها بهوسيله
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نيروگاه دومي شده و اين سيکل تا نيروگاه آخري ادامه يابد.
براساس برآوردهاي اوليه ،انرژي آبي قابل استحصال در

اصطالحاً اين نوع از نيروگاهها را نيروگاههاي زنجيرهاي

جهان  061/0گيگاوات است که  0تا  15درصد آن مربوط

مينامند .در شکل  0نمايي شماتيک از يک نيروگاه برقابي

به نيروگاههاي برقابي کوچک ميباشد .بهرهبرداري از

کوچک نمايش داده شده است [.]1
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جدول  .1انواع نيروگاههاي برقابي براساس ظرفيت

بخش از روش تأمين انرژي الکتريکي بيش از پيش مورد

63

 .2اجزاي نيروگاههاي برقابي كوچك

کوچکي از ظرفيت نصب است .در چنين مواردي ارزش

نيروگاههاي برقابي کوچک معموالٌ از نوع جريانياند و فقط

انرژي توليدي تنها بهخاطر ارزش جايگزيني انرژي بوده و

از آب در هنگام جريان آن استفاده ميکنند و در آنها هيچ

توسعة آنها بهخاطر تأمين مصارف محلي داراي توجيه

مخزني براي ذخيرة آب وجود ندارد .لذا معموالً سدهاي

اقتصادي است .اين نيروگاهها شامل اجزايي شامل بند يا

کوتاه يا بندهاي انحرافي با سادهترين شکل ساختماني براي

سد انحرافي ،تأسيسات الکتريکي و مکانيکي ،سازههاي

آنها احداث ميشوند .در پروژههاي جرياني ،که فاقد مخزن

انحرافي (آشغالگير ،شيرهاي ورودي و خروجي آب ،خطوط

ذخيره آب هستند ،ظرفيت ثابت فقط به کمترين شدت

لوله ،کانال ،توربين) ،سازههاي اتاق کنترل و سيستم انتقال

جريان آب محدود خواهد شد که اين ظرفيت تنها کسر

(ترانسفورماتورها ،سوئيچها ،کابلها) هستند [.]0

شکل  .2نمايي شماتيک از يک نيروگاه برقابي کوچک
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شکل  .3نمايي از اجزاي نيروگاههاي برقابي کوچک

 .1-2تجهيزات الکترومکانيکي

متداول توربين بهکار رفته در نيروگاههاي برقابي کوچک

طي ساليان اخير تالشهايي پيرامون ساخت توربينها و

معرفي ميشود.

تجهيزات الکترومکانيکي مورد استفاده در نيروگاههاي آبي

1. Inclined axis, very low head Kaplan gear turbine
2. Horizontal axis bulb or pit Kaplan turbine
3. Horizontal axis “S” type Kaplan turbine
4. Vertical axis small Kaplan turbine with elbow
draft tube
5. Horizontal axis “S” type propeller turbine
6. Horizontal axis pit type propeller turbines
7. Horizontal axis Francis turbine
8. Horizontal axis, double runner Francis turbine
9. Vertical axis “Saxo” axial flow Kaplan turbine
10. Horizontal axis, angled inlet, axial flow Kaplan
turbine

کوچک در کشور صورت گرفته است که از آن جمله توربين
پلتون کوچکي با قدرت توليد  115اسب بخار توربين آبي
جريان محوري ميباشد .بررسيها نشان ميدهد در مورد
ساخت چنين توربينهاي کوچکي تا هشتاد درصد ساخت
اجزاي آن در داخل کشور ممکن است .در نيروگاههاي
برقابي کوچک براي تبديل انرژي مکانيکي به انرژي
الکتريکي از ژنراتور آسنکرون يا سنکرون استفاده ميشود.
 .2-2انواع تجاري

 .6-2مزاياي نيروگاههاي برقآبي كوچك

توربين نيروگاههاي آبي کوچک را ميتوان از ميان هر يک

اسفاده از پتانسيلهاي آبي کوچک در کشور ،بهخصوص در

از انواع توربينهاي تجاري انتخاب کرد .در ادامه  15نمونة

مناطق دورافتاده و روستايي ميتواند منشأ اثار اجتماعي و

اقتصادي بسياري باشد؛ برخي از اين مزايا و آثار تنها شامل

نيروگاههاي آبي بزرگ ياد ميشود و فعاليتهايي نظير

حال مناطق دورافتاده ميشود و برخي ديگر اما اقتصاد

سايتيابي و مطالعات امکانسنجي براساس تجربههاي آبي

کشور را متأثر خواهد کرد .اين مزايا عبارتاند از

بزرگ مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بنابراين کارهاي قبل از

پايانناپذيري اين منبع انرژي ،بازده کلي بسيار باال ،عمر

سرمايهگذاري و هزينة آنها ممکن است نسبت به سايز و

طوالني بهرهبرداري و تعميرات ساده که در مقايسه با

اهميت پروژه بيش از اندازه و غيرمعقول باشند .بهعنوان

نيروگاههاي ديزلي در مناطق دورافتاده از مزاياي قابل

يک قانون نانوشته ،فعاليتهاي قبل از سرمايهگذاري نبايد

توجهي برخوردار است ،بينيازي به سوختهاي فسيلي،

هزينهاي بيش از  15الي  10درصد از کل سرماية الزم

گسترش صنايع روستايي از طريق انتقال برق ،عدم

براي پروژه را بهخود اختصاص دهد .از جمله روشهاي

پيچيدگي در طراحي و احداث اين نوع نيروگاهها،

کاهش هزينة نيروگاههاي کوچک آبي که در ساليان اخير

چندمنظوره بودن نيروگاههاي برق آبي کوچک مثالً براي

بسيار مورد توجه قرار گرفته است ،توسعة ابزارهاي طراحي

هدايت سيالبهاي فصلي ،استفاده از تأسيسات جنبي و يا

است تا جاييکه تخمينهايي از ويژگيهاي جريان آب در

مخازن ذخيره را ميتوان منبع درآمدي براي منطقة در

هر سايت بتوان تهيه کرد.

بخش پرورش ماهي دانست؛ از طرفي استفاده از
پتانسيلهاي برقابي کوچک در مناطق دورافتاده از انهدام

 .2-4-2عوامل اجتماعي و اقتصادي

جنگلهايي که توسط روستاييان از چوب براي سوخت

غالباً به مسئلة آموزش و انتقال فناوري که کشورهاي در

بهرهبرداري ميشود ،جلوگيري نموده و از بههمخوردن

حال توسعه را به ايفاي نقشي مستقل و مهمتر در توسعة

تعادل اکولوژيکي منطقه ممانعت خواهد نمود.

نيروگاههاي کوچک آبي قادر مينمايد توجه زيادي ميشود.
اما نتايج هميشه مثبت نيست .بهعبارت ديگر شکاف

هزينة سرمايهگذاري اولية باالي طرحهاي برقابي مانعي بر

وجود داشته باشد ،از توسعة گستردة نيروگاههاي کوچک

سر راه گسترش آنهاست .اين امر بهويژه در کشورهاي در

آبي جلوگيري کرده است .مزاياي اجتماعي و اقتصادي

حال توسعه که مشکالت مالي در آنها بحرانيتر است با

ال روشن است؛
برقرساني و بهرهبرداري از منابع محلي کام ً

شدت بيشتري مشاهده ميشود .از طرفي خروجي

اما نمايش آنها با اعداد و ارقام هنوز در مراحل ابتدايي است

نيروگاهاي کوچک بهشدت به دبي لحظهاي جريان آب

و در نتيجه در ارزيابيهاي اقتصادي وارد نميشوند .در

بستگي دارد و بنابراين تابعي از سيکلهاي غالب

نتيجه گاهي پروژههايي که ميتوانند مزاياي فراواني براي

هيدرولوژيکي خواهد بود .اين امر در مواردي که يک

جمعيت محلي به ارمغان آورند ،با تحليلهاي مرسوم و

نيروگاه کوچک آبي منفرد براي پاسخگويي به تقاضاي برق

متداول کنار گذاشته ميشوند .حال آنکه بيشترين توجه بايد

در تمام طول سال در نظر گرفته شده باشد ،ممکن است

به ويژگيهاي ثانويه و مشخصاتي که کمتر ملموساند

مشکل ايجاد کند .اما اين مشکالت در مورد نيروگاههاي

معطوف شود؛ زيرا اين ويژگيها ميتوانند به شرايط زيستي

آبي کوچک که خود بهعنوان نيروگاههاي ذخيره در يک

محل حياتي دوباره ببخشند.

شبکة بههم پيوسته کار ميکنند وجود ندارد .از نيروگاههاي

امروزه متمرکز فعاليتهاي توسعة ملي ممالک در حال

آبي کوچک هنوز هم گاهگاهي بهعنوان يک شاخه از

توسعه در مناطق مرکزي سبب بروز مشکالتي در تأمين
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 .1-4-2عوامل اقتصادي و فني

مواد و تجهيزات خارجي ،حتي اگر کمکهاي خارجي نيز
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 .4-2محدويتهاي توسعه

فناوري موجود به اضافة هزينة ورود نيروهاي متخصص،
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اعتبار برنامههاي برقرساني به مناطق دورافتاده و روستايي

پس از انجام مطالعات اوليه از ميان جايگاههاي مختلف،

شده است و در نتيجه توجه بيشتري به درگيرکردن بخش

بايسدتي معيارهاي زير براي احداث نيروگاه مناسب در

خصوصي در ترويج طرحهاي آبي کوچک معطوف شده

اولويت قرار گيرد:

است .اين امر نه لزوماً بهوسيلة شرکتهاي تجاري ،که

 .1داشتن دبي و ارتفاع مناسب

بهکمک جمعيتها و گروههاي عالقمند و تعاونيهاي

 .0امکان دسترسي خصوصاً در فصل زمستان

محلي نيز امکانپذير است .واگذاري اين طرحها به بخش

 .9امکان احداث کانال انتقال آب و لولة تحت فشار

خصوصي يکي از عوامل کاهش هزينههاست.

 .1عدم تداخل با ديگر طرحهاي توسعه

 .6-4-2عوامل زيست محيطي

امروزه در برخي از کشورهاي توسعهيافته ،مقررات زيست
محيطي و کنترلي چنان دستوپاگير و پرهزينه شدهاند که
بهعنوان عامل مهم و بازدارندهاي در توسعة نيروگاههاي
کوچک آبي بهشمار ميروند .هزينة مربوط به مؤسسات
قانوني و تحقيقات زيست محيطي ضروري ،براي پروژههاي
کوچک بسيار زيادند [.]1
 .5-2عوامل مؤثر در تعيين جايگاه مناسب احداث

اين عوامل به دو دستة اصلي پارامترهاي اقتصادي و
پارامترهاي زمينشناسي مهندسي قابل تقسيماند .اگر
تمامي پارامترهاي گروه اول از حداقل شرايط الزم برخوردار
باشند ،ميتوان به بررسي پارامترهاي گروه دوم پرداخت.
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براي انتخاب جايگاه مناسب بايد شناسايي اوليهاي براساس
نقشههاي توپوگرافي سازمان جغرافيايي کشور صورت
پذيرد؛ نقشههايي که اطالعات اولية زير را شامل ميشوند:
 .1موقعيت جايگاه شامل نام رودخانه ،شهرستان يا بخش
و نزديکترين روستا
 .0تعداد روستاهاي مجاور و جايگاههاي شامل برخورداري
انرژي الکتريکي
 .9متوسط دبي برآوردي رودخانهها در محل مورد نظر در
ماههاي مختلف
 .1وضعيت اجمالي زمينشناسي جايگاهها با استفاده از

پس از تعيين جايگاه هاي مناسب جهت احداث نيروگاه،
نوبت به مطالعات تکميلي از قبيل مطالعات هيدرولوژي،
زمينشناسي ،سازه ،برق و مکانيک ميرسد .اين پارامترها را
نيز ميتوان به دو گروه طبقهبندي کرد :پارامترهاي دستة
اول که عبارتاند از دبي پاية رودخانه ،شيب بستر رودخانه،
راههاي دسترسي ،آثار زيست محيطي و پارامترهاي دسته
دوم که شامل شرايط زمينشناسي مهندسي و ژئوتکنيکي و
سهولت دسترسي به مصالح و منابع مناسب هستند.
دو مورد نخست از پارامترهاي دستة اول کنترلکننده که
ميزان انرژي توليدي در هنگام بهرهبرداري از نيروگاه
هستند .هرچه دبي رودخانه بيشتر باشد ،ظرفيت توليد برق
نيروگاه بيشتر خواهد بود .با افزايش شيب بستر رودخانه،
اختالف ارتفاع بين نقطة آبگيري و نقطة انتهايي پنستاک
بيشتر خواهد بود و در نتيجه آب از انرژي پتانسيل بيشتري
براي توليد برق برخوردار خواهد بود .اين دسته از پارامترها
از اين نظر حائز اهميتاند که هر يک بهتنهايي ميتوانند در
انتخاب يا رد يک ساختگاه نقشي کامالً تعيينکننده داشته
باشند.

دستة دوم پارامترها به عواملي چون پايداري

دامنهها ،شرايط ژئومکانيکي سنگها و خاکها ،گسترش
خاکهاي مسئلهدار و جز اينها تقسيم ميشوند .اين دسته
از پارامترها برخالف پارامترهاي گروه اول بهتنهايي نقش
تعيينکنندهاي در انتخاب يا رد يک ساختگاه ندارند [.]0
 .3-2ظرفيت نصب و ارزيابي هزينهها

نقشههاي سازمان زمينشناسي کشور و راههاي

مهمترين مسئله در احداث نيروگاههاي برقابي ،تخمين

دسترسي به خطوط انتقال نيرو

توانمندي يک محل در توليد انرژي يا ظرفيت نصب

نيروگاه است که با استفاده از رابطة  1محاسبه ميشود.
P   g Q H

()1

بهطوريکه در اين رابطه  Pتوان مکانيکي برحسب وات

 00055است .همچنين عوامل ديگري در هزينة تمامشدة
نيروگاه آبي کوچک کشورها دخيل ميباشد که عبارتاند از
[:]9

برق توليدي  ،و  gبهترتيب وزن مخصوص آب و شتاب

 .1ميزان دسترسي و هزينة نيروي انساني

گرانش Q ،دبي رودخانه برحسب مترمکعب در ثانيهH ،

 .0شرايط جغرافيايي و مشکالت دسترسي به محل

ارتفاع مؤثر يا خالص آب برحسب متر  ،بازده کل ژنراتور،

 .9ميزان دسترسي و هزينة مواد

توربين و مجاري آب است .حال با جايگذاري چگالي آب و

در جدول  ،0هزينة سرمايهگذاري ،هزينة ثابت بهرهبرداري

شتاب ثقل و در نظرگرفتن بازده ژنراتور ،توربين و مجاري

و نگهداري و قيمت انرژي نيروگاههاي آبي کوچک با توجه

آب توان مکانيکي يا نيروي توليدي را ميتوان بهصورت

به ضريب قابليت دسترسي ،ضريب بار بهرهبرداري ،نرخ

رابطة  0بهدست آورد:

مصرف داخلي ،زمان ساخت و عمر مفيد اقتصادي آنها براي
P  7.06 Q H

()0

براساس اين رابطه دو عامل اثرگذار در توليد انرژي ،مقدار

توانهاي  5/51تا  15مگاوات طي سالهاي  1385تا
 0515م ارائه شده است.

دبي و ارتفاع مؤثر ميباشند .ارتفاع معموالً براي هر جايگاه

متفاوتي دارد .بهمنظور استفاده از حداکثر توان آبي رودخانه

کوچک را در سال  1335م حدود  80تراوات در ساعت

و انتخاب ظرفيت نصب مناسب براي نيروگاه ،بررسي و

برآورد کرده است که با توجه به شکل  1بيشتر ظرفيت

مطالعة رژيم جريان آب رودخانه و تهية منحني تداوم

نيروگاههاي برقابي کوچک مربوط به کشورهاي عضو آي.

جريان بسيار ضروري است.

ايي .اي 11.و کشور چين ميباشد.

جهت تعيين بهاي هر کيلووات ساعت انرژي استحصالي

در جدول  ،9ظرفيت و ميزان توليد نيروگاههاي برقابي

هزينة اوليه سرمايهگذاري و هزينههاي ساليانه با بهرهگيري

کوچک در نواحي مختلف جهان براي سالهاي  1330و

از ضرايب استهالک سرمايهگذاري و رويداشت به عمر مفيد

 0515م ذکر شده است که با توجه به آن رشد  15درصدي

مناسب پيشبيني ميشود .در حال حاضر اطالعات جامعي

در توليد انرژي اين نيروگاهها در اين سالها مشاهده مي

از هزينة اين نوع از نيروگاهها وجود ندارد ،اما با محاسبات

شود .همچنين مالحظه ميشود که قارة آسيا بيشترين

اقتصادي حاصل از چندين نيروگاه در حال بهرهبرداري و

پتانسيلهاي برقابي کوچک در جهان را داراست که اين امر

مطالعة بيش از يکصد نيروگاه ،ميتوان از رابطة  9براي

بهدليل وجود کشور چين در اين قاره ميباشد [.]1

محاسبة حداقل هزينة احداث پروژههاي آبي مربوط به
کشورهاي شرق آسيا ،کانادا و امريکا استفاده کرد:



0.82



 .3-2ارزيابيهاي اقتصادي اجتماعي در ايران
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وابسته است که در ماهها و فصول مختلف سال مقادير

انجمن انرژي جهان 15ظرفيت نصب نيروگاههاي برقابي

Ck  K P  H 0.3

نيروگاههاي برقابي کوچک بايد از نظر قيمت برق با ساير

بهطوريکه در اين رابطه  Ckهزينة احداث نيروگاه

منابع انرژي قابل رقابت باشند .در برنامة انرژي کشور ،در

برحسب دالر P ،ظرفيت جايگاه برحسب کيلووات P ،هد

عمل استفاده از نيروگاههاي برقابي کوچک محدود به

جايگاه به متر K ،ضريب تجربي از اجراي پروژههاي

مناطق روستائي و دورافتادهاي است که از شبکة سراسري

نيروگاه آبي کوچک در امريکا و کانادا بوده و مقدار آن

برق بهدالئل اقتصادي تغذيه نميشوند .در همين راستا،
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مطابق جدول  ،1تاکنون بيش از  0055منطقه براي ساخت

 1111163/11کيلووات مناسب تشخيص داده شده است.

نيروگاههاي برقابي کوچک در کشور شناسايي و حدود 331

از سال  1906امر برقرساني به هر حلقه چاه آب کشاورزي

نقطه براي احداث نيروگاههاي برقابي کوچک با ظرفيت

در ايران ،از واردات  8555دالر گازوئيل بينياز شده است.

جدول  .2هزينة نيروگاه برقابي کوچک در سالهاي  1891تا 2111م []4
شرح
توان نيروگاه برقابي کوچک
(مگاوات)
ضريب قابل دسترسي
(درصد)
ضريب بار بهرهبرداري
(درصد)
نرخ مصرف داخلي
زمان ساخت
(سال)
عمر مفيد اقتصادي
(سال)
هزينة سرمايهگذاري
()ECU{1990}/Kw
هزينة ثابت بهرهبرداري و
نگهداري ()ECU{1990}/Kw
قيمت انرژي با استفاده از نرخ
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تنزيل  8درصد ()ECU/Kw

1385

1380

1335

1330

0555

0550

0515

15 - 5/551

15 - 5/551

15 - 5/551

15 - 5/551

15 - 5/551

15 - 5/551

15 - 5/551

30

30

30

30

30

30

30

30 - 10

30 - 10

30 - 10

30 - 10

30 - 10

30 - 10

30 - 10

5/50

5/50

5/50

5/50

5/50

5/50

5/50

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

15

15

15

15

15

15

15

1055 - 805

1555 - 895

9055 - 815

9555 - 855

0055 - 035

0555 - 005

1855 - 005

00 - 10

00 - 10

00 - 10

00 - 10

00 - 10

00 - 10

00 - 10

5/10-5/50

5/10-5/50

5/19-5/513

5/10-5/513

5/1-5/513

5/58-5/513

5/50-5/518

شکل .4ظرفيت نيروگاههاي برقابي کوچک در جهان؛ سال  1881م

جدول  .3ظرفيت و ميزان توليد نيروگاههاي برقابي کوچک در نواحي مختلف جهان براي سالهاي  1881و  2111م []4
ظرفيت (مگاوات)

انرژي ساليانه (گيگاوات ساعت)

منطقه

0515

1330

0515

1330

00555

18555

0055

1155

امريکاي شمالي

15555

9055

9555

1555

امريکاي التين

05555

15555

10655

3015

اروپاي غربي

08555

8055

0555

0505

شرق اروپا

1055

055

155

185

خاورميانه و شرق ميانه

9555

1655

055

155

آفريقا

9555

055

005

165

اقيانوس آرام

155555

10555

00555

15555

آسيا

1155

1155

1155

1155

جمع کل

اردبيل

18

18

00508

5

5

11

0800

0

11099

اصفهان

85

16

91910

1

19

11

06001

1

0005

خراسان

105

98

0000

95

1115

8

1080

5

5

قزوين

00

08

19055

5

5

3

6305

13

96005

کهکيلويه و بويراحمد

00

61

100996

5

5

05

3196

11

119055

کرمانشاه

100

01

30505

1

05

01

19655

03

08155

کردستان

10

10

65035

5

5

91

10965

11

10095

خوزستان

195

13

10006/11

10

961/11

16

8808/0

16

96091/8

گيالن

069

110

983331

5

5

10

11119

108

908808

گلستان

095

81

91611

15

611

69

09081

8

15116

ايالم

150

99

10115

5

5

3

1835

01

10005

سمنان

85

10

6505

5

5

91

9005

0

0955

لرستان

111

11

99906

5

5

90

18906

0

11385

استان

گزينههاي بازديدشده

گزينههاي تأييدشده

آذربايجان شرقي

90

90

95008

5

5

01

10310

11

10086

قدرت کل (کيلووات)

پتانسيلهاي ميکرو

قدرت کل (کيلووات)

پتانسيلهاي ميني

آذربايجان غربي

110

90

16016

5

5

00

11186

10

90065

قدرت کل (کيلووات)

قدرت کل (کيلووات)

پتانسيلهاي کوچک)

جدول  .4نيروگاههاي برقابي کوچک در ايران []4
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استان

گزينههاي بازديدشده

گزينههاي تأييدشده

همدان

00

0

1001

5

5

0

1001

5

5

چهارمحال و بختياري

105

00

159185

5

5

3

0905

18

30865

مازندران

010

198

055605

0

199

61

90613

00

161868

تهران

101

18

63061

5

5

01

15031

00

03105

جمع کل

0099

311

69

0186/11

03

091105/0

100

قدرت کل (کيلووات)

پتانسيلهاي ميکرو

قدرت کل (کيلووات)

پتانسيلهاي ميني

فارس

00

00

01131

0

195

18

0831

0

18105

/11
1111163

قدرت کل (کيلووات)

قدرت کل (کيلووات)

پتانسيلهاي کوچک)

جدول  .4نيروگاههاي برقابي کوچک در ايران [( ]4ادامه)

/8
1101090

جدول  0بهترتيب ظرفيت اسمي و توليد نيروگاههاي برقابي

افزايش توليد و همچنين انتقال فناوري استفاده از

کوچک و نيز ظرفيت و توليد نيروگاههاي برقابي ميني و

پتانسيلهاي آبي را بسيار افزايش داده و دورنماي اين

ميکرو در حال بهرهبرداري کشور را به تفکيک استاني در

حرکت را رضايتبخش مينمايد.

سال  1988نشان ميدهد .جدول  6نيز ظرفيت قابل نصب

وضعيت فعلي حاکم بر انرژي کشور بايد با اتخاذ تدابير

و انرژي متوسط ساالنة طرحهاي در دست اجراي

مربوط به ارتقاي بهرهوري و بازدهي انرژي و استفاده از

نيروگاههاي برقابي کوچک کشور در سال  1988را نشان

انرژيهاي تجديدپذير جهت فراهمنمودن بستر مناسب در

ميدهد.

رسيدن به اهداف توسعة پايدار ،اصالح و گامهاي اساسي
در اين زمينه ضروري است .واردکردن و در نظر گرفتن
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 .6نتيجهگيري

نيروگاههاي برقابي کوچک در برنامة انرژي کشور با توجه

در حال حاضر تحقيق و شناسايي دقيق ظرفيتهاي موجود

به فراواني جايگاههاي مناسب جهت احداث نيروگاههاي

پتانسيلهاي برقابي کوچک کشور بهمنظور توسعة فناوري

برقابي کوچک در استانهاي مختلف کشور و پايينبودن

مورد استفاده اين نيروگاهها و تقويت توليد انرژي در کشور

قيمت تمامشدة انرژي توليدي حاصل از اين سيستم عالوه

بسيار ضروري بهنظر ميرسد؛ زيرا با وجود پتانسيلهاي

بر اينکه بستري مناسب جهت جايگزيني آن بهجاي

قابل توجه نيروگاههاي برقابي کوچک اين امر ميتواند

سوختهاي فسيلي است ،موجب رونق اقتصادي روستاها

بستر يک تحول قابل توجه اقتصادي اجتماعي در مناطق

شده و فعاليتهاي صنعتي و تجاري در روستاها را تشديد

دورافتادة کشور محسوب گردد .بهرهبرداري از منابع انرژي

خواهد کرد و از مهاجرت روستاييان به شهرها خواهد

فوق بيش از پيش رفاه اقتصادي اجتماعي ساکنان نقاط

کاست .ضمناً در راستاي اجراي طرحهاي برقابي بزرگ،

دورافتاده را دربر خواهد داشت و زمينههاي الزم جهت

براي توليد برق از انرژي برقابي اقدام به ساخت سدهاي

توسعةاين مناطق را فراهم خواهد ساخت .گسترش اين

مخزني ميکنند تا ضمن توليد برق ،از آب ذخيرهشده در

نيروگاهها توانايي تقويت صنعت برق کشور را در زمينة

پشت آن براي مصارف کشاورزي و شهري نيز استفاده

شود ،از اينرو با توجه به مزاياي طرحهاي برقابي کوچک

برقابي کوچک در برنامة ملي انرژي ،چه از نظر برقرساني

استفاده از آنها با رعايت معيارهاي اقتصادي براي

به روستاها ،چه از نظر اتصال به خطوط انتقال انرژي و چه

کشورهاي در حال توسعه مناسبتر است ،لذا براي رسيدن

از نظر اقتصادي داراي اهميت بسياري است که بايستي در

به اين اهداف گنجاندن طرحهاي استفاده از نيروگاههاي

اولويت طرحهاي ملي و دولتي کشور قرار بگيرد.

جدول  .1ظرفيت اسمي و توليد نيروگاههاي برقابي کوچک در حال بهرهبرداري وزارت نيرو در سال ]1[ 1399
نام نيروگاه

استان

سال بهره برداري

ظرفيت نيروگاهها (مگاوات)

توليد نيروگاهها (گيگاوات ساعت)

مهاباد

آذربايجان غربي

1901

6

88586

درودزن

فارس

1968

15

98000

شهيد طالبي

فارس

1909

0800

08398

پل کلر 0

بوير احمد

1986

1

08190

پل کلر 1

بوير احمد

1989

1

08050

کريک 9

بوير احمد

1980

9

98091

کريک 0

بوير احمد

1980

080

98000

پل کلر 1

بوير احمد

1980

080

98356

آسيابک

مرکزي

1906

080

08093

گاماسياب

همدان

1908

088

08168

جمع نيروگاههاي کوچک

16/80

11/050

جمع نيروگاههاي ميني و ميکرو

0/50

0/061

جمع کل

0051/00

0099/058

نيروگاه تنظيمي زايندهرود

8/0

98

1930

بستة اردل

05

155

1988

منچ

0/0

15

1935

پيران

8/1

01/00

1935

نيروگاه آبي سفيد رود (تاريک)

0/8

16/16

1988

جمع نيروگاههاي کوچک

10/0

018/09

-

جمع کل

0518/1

13130/0

-
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نام نيروگاه

ظرفيت قابل نصب نيروگاه مگاوات

انرژي متوسط ساالنه گيگاوات ساعت

سال بهرهبرداري
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جدول  .6ظرفيت قابل نصب و انرژي متوسط ساالنة طرحهاي در دست اجراي نيروگاههاي برقابي کوچک در سال ]1[ 1399
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 .4مآخذ
[ ]1شمس ،مهرداد ،مباني نيروگاههاي آبي کوچک ،دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ،چاپ اول.1980 ،
[ ]0هوسمي ،پونه ،ديان ،بالل" .بررسي اهميت بکارگيري نيروگاههاي برقابي کوچک و اثرات زيست محيطي آن در استان
گيالن" ،اولين همايش ملي انرژيهاي نو و پاک ،همدان.1930 ،
[ ]9عنايتي ،عباسعلي و همکاران" .ارزيابي فني و اقتصادي احداث و بهرهبرداري نيروگاه برقابي کوچک در غرب مازندران"،
پنجمين کنفرانس ملي نيروگاههاي برق ،اهواز.1931 ،
[ ]1نيکو ،توران و همکاران" .پتانسيلهاي نيروگاههاي برق آبي کوچک دراستان خوزستان" ،هجدهمين کنفرانس بينالمللي
برق ،تهران.1980 ،
[ ]0اخروي ،محمدجواد" .پتانسيلها و نقش نيروگاههاي برقابي کوچک در تأمين انرژي الکتريکي کشور" ،اولين کنفرانس
بينالمللي سد و نيروگاههاي آبي ،تهران.1935 ،
پينوشت
1. Fox
2. Appleton
3. Wisconsin
4. Large Hydropower
5. Medium Hydropower
6. Small Hydropower
7. Mini Hydropower
8. Micro Hydropower
9. Forbay
)10. World Energy Council (WEC
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 .11کشورهاي عضوو آي .ايوي .اي )IEA( .کشوورهاي داراي نيروگواههواي
برقابي کوچک با ظرفيت بيشتر از هزار مگاوات؛ يعنوي اسوتراليا ،ايتاليوا،
فرانسه ،اسپانيا و امريکا ميباشند.

