فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره  ،56بهار 1400

تعیین معیارهای مؤثر جهت مکانیابی انواع نیروگاهها
*1

سولماز دشتی

Soolmazdashti@iauahvaz.ac.ir

فاطمه دشتبزرگی

2

تاریخ دریافت96/09/18 :

تاریخ پذیرش97/07/10 :

چكیده
امروزه مطالعات مكانیابی به منظور توسعه صنعتی در مورد کلیۀ نیروگاهها بسیار متداول شده است .در این گونه مطالعات برای انتخاب بهترین
مكان جهت احداث نیروگاه معیارهای مختلفی مورد توجه قرار می گیرند .در تحقیق حاضر در مرحله اول انواع نیروگاهها و نحوه کارکرد آنها
مورد بررسی قرار گرفت .سپس در مرحله بعد معیارهای مؤثر در فعالیت نیروگاه ،انتخاب محل و عملكرد آن مشخص و به سه دستۀ محیطی_
فنی ،اقتصادی_اجتماعی و محدودیتهای زیستمحیطی تقسیمبندی شدند .به طور کل کلیۀ معیارها و زیر معیارها در رابطه با مكانیابی انواع
نیروگاهها (بخاری ،گازی ،سیكل ترکیبی ،هستهای ،برق آبی ،تلمبهای_ذخیره ای ،امواج ،جزرومدی ،بادی ،خورشیدی ،زمین گرمایی ،بیومس،
دیزلی و مگنتو هیدرودینامیک) بیان شدند .در نهایت با ذکر معیارهایی همانند :منبع انرژی نیروگاهها ،قابلیت استفاده و دسترسی به منبع،
هزینه ،اثر مطلوب یا نامطلوب بر محیط انسانی و توان تولید نیرو بهصورت خالصه ویژگیهای یک نیروگاه مشخص گردیدند.
واژههای کلیدی :مكانیابی ،احداث ،محیط زیست ،نیروگاه

 -1دانشیار گروه محیط زیست ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران * (مسوول مكاتبات)
 -2کارشناسارشد گروه محیط زیست ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
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Abstract
Nowadays, location surveys are very common in industrial development for all power plants. In these
studies, different criteria are taken into account to select the best place to build a power plant. In the
present research, in the first stage, a variety of power plants and their mode of operation were
investigated. Then, in the next step, the effective parameters in the activity of the power plant, its location
and its performance were determined and divided into three categories of environmental, technical, socioeconomic and environmental constraints. In general, all criteria and sub-criteria were expressed in relation
to the location of different types of power plants (heater, gas, combined cycle, nuclear, hydroelectric,
pumped storage, waves, tidal, wind, solar, geothermal, biomass, diesel and magneto-hydrodynamics).
Finally, by specifying such criteria as: energy source of power plants, usability and availability of
resources, costs, desirable or unfavorable effects on the human environment, and power generation
capabilities, a summary of the characteristics of a power plant was identified.
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تعیین معیارهای مؤثر جهت مكانیابی....

زمینه و هدف
امروزه روش های متفاوتی برای تولید برق مورد استفاده قرار میی-

استفاده قیرار گیرفتن مكیانهیای اولییه و مناسی بیرای سیاخت

گیییرد .از مهییمتییرین عوامییل انتخییاب نییوع روش تولییید ،شییرایط

نیروگاهها جستجو برای یافتن محلهای جدید و مناس پیچیدهتر

جغرافییایی و اقلیمیی منطقیه ،عوامیل اقتصیادی ،فنیی و مسیا ل

و مشكلتر شد و پارامترهای اقتصادی و فنی تحت تنثیر فشارهای

زیستمحیطی مربوط میباشد ( .)1باتوجیه بیه وضیعیت زیسیت-

اجتماعی در رقابت صنعتی قرار گرفتند .آغاز و تقویت دیدگاههای

محیطی جهانی و اثرات قابل توجه بخی

انیرژی بیر آن ،گیرای

حمایت از محیط زیست باع گردید تا مكانییابی نیروگیاههیا بیر

عمومی به سمت کاربرد روشهایی با کارایی باالتر و تولید برق بیا

اساس پارامترهای اقتصادی ،فنیی ،اجتمیاعی و سیاسیی بیه نظیر

آلودگی کمتر است .هر چند مسا ل اقتصادی شاید نمود بیشیتری

ناکافی برسد ( .)2انتخاب مكان مناس برای احداث نیروگاهها چه

دارد .درحال حاضر روشهای عمده تولید الكتریسیته را مییتیوان

از نظر فنی_ اقتصادی و چه از لحاظ زیستمحیطیی بسییار حیا ز

به سه دسته اصلی تقسیم نمود:

اهمیت است و برای انتخاب بهتیرین مكیانهیا نییاز بیه اطالعیات

 -1استفاده از سوختهای فسیلی

زیادی میباشد ( .)3هدف از این پژوه

 -2استفاده از انرژی هستهای

نیاز برای مكانیابی انواع نیروگاههای تولید برق هماننید نیروگیاه-

 -3استفاده از انرژیهای تجدید شونده

های حرارتیی (نیروگیاه گیازی ،نیروگیاه بخیاری ،نیروگیاه سییكل

هر یک از موارد طبقهبندی شده فیوق شیامل روشهیای مختلی

ترکیبی) ،نیروگاه هستهای ،نیروگیاه بیرق آبیی ،نیروگیاه تلمبیهای

تولید برق با استفاده از سوختهای فسیلی ممكن است با یكیی از

ذخیرهای ،نیروگاه امواج ،نیروگاه آبیی جزرومیدی ،نیروگیاه بیادی،

انواع نیروگاههای دیزلی ،توربینهای گازی ،حرارتی بخار ،چرخیه-

نیروگاه خورشیدی ،نیروگاه زمینگرمایی ،نیروگاه بیومس ،نیروگیاه

های ترکیبی و با استفاده از سوختهای گاز ،نفت گاز ،نفت کیوره

دیزلی ،نیروگاه مگنتوهیدرودینامیكی ( 1 )MHDمیباشد.

یا زغالسنگ انجام میگیرد .انرژیهای نو نیز شامل بیهکیارگیری

این تحقیق با مطالعه کتابخانهای و بررسی مقاالت انیواع نیروگیاه-

منابعی مانند باد ،خورشید ،زمینگرمایی ،اقیانوسها ،جزرومد بیه-

های تولید برق انجام شده در ایین مقالیه ابتیدا عملكیرد هیر نیوع

منظور تولید برق میباشد .در میان انرژیهای تجدید شونده میی-

نیروگاه تولید برق بیان میشود و سپس پارامترهیای مهیم جهیت

توان به استفاده از انرژی آب و نیروگاههای برق آبی نیز اشاره نمود

احداث و مكانیابی همان نوع نیروگاه ذکر میشود.

( .)1پی

از شیروع عصیر تكنولیوژی ،هیدف از مكیانییابی ییک

نیروگاه ،یافتن محلی بود که برق مورد نظر را با کیمتیرین هزینیه
تولید نماید .با رشد جوامع انسیانی و در پیی آن افیزای

تعیین پارامترهای میورد

انواع نیروگاهها
 - 1نیروگاه های حرارتی

مصیرف

اساس کار نیروگاههای حرارتی بر مبنیای تبیدیل انیرژی حرارتیی

برق ،نیاز به زمین برای مسیتقر کیردن نیروگیاههیای جدیید و ییا

حاصل از احتراق سیوختهیای فسییلی (میازوت ،گازویییل وگیاز

یافییت .از طییرف دیگییر،

طبیعی) به انرژی الكتریكی است .نیروگیاههیای حرارتیی بیه سیه

توسییعه نیروگییاههییای موجییود افییزای

محدودیتهایی ایجاد شیده در اثیر مقیررات منطقیهبنیدی باعی

دسته اصلی:گازی ،بخاری و سیكل ترکیبی تقسیمبندی میشیوند

گردید تا اجازه ساخت و ساز و یا توسعه نیروگیاههیای موجیود در

که نیروگاههای سیكل ترکیبیی از ترکیی نیروگیاههیای گیازی و

مكانهای اولیه صنعتی داده نشود .از طرف دیگر نییاز بیه تینمین

بخاری ایجاد شدهاند (.)4

مداوم برق از طریق نیروگاهها باع شید تیا ایین واحیدها مجبیور
شوند در اطراف و حومه مناصق صنعتی تنسیس شوند .اما با میورد

)1-Magnetohydrodynamic (MHD

4
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 - 1- 1نیروگاه بخاری
واحد گازی وارد سیستم بازیافیت شیده و آب

در این نیروگاه انتقال و حمل انرژی توسیط ییک سییكل واسیطه

خروج ی از دودک

(سیال آب به شكل میایع و بخیار) صیورت مییگییرد .آب خیالص

ورودی به آن سیستم به بخار پرفشار ،داغ و خشک تبدیل میشود

توسط پمپ تغذیه تحیت فشیار وارد بیویلر شیده توسیط سیوخت

سپس بخار سوپر هیت وارد توربین شده و موج چرخ

گشتاور

مصیرفی آب بیه بخیار داغ و خشیک پرفشیار تبیدیل شیده و وارد

مكییانیكی شییده و توسییط ژنراتییور انییرژی مكییانیكی را بییه انییرژی

توربین میشود در اثر ورود بخیار سیوپر هییت گشیتاور مكیانیكی

الكتریكی تبدیل میکند .بخار کم فشار و کم دما خروجی تیوربین

توربین میچرخد و ژنراتور انرژی مكانیكی را به انیرژی الكتریكیی

جهت سرد شدن وارد کندانسور میشود و بخار به آب کم فشیار و

تبدیل میکند .سپس بخار کم دما و کیم فشیار اشیباع از تیوربین

خنک تبدیل میشود آب داخل لولههای کندانسور توسط برجهای

خارج و وارد کندانسور شده و بخار خروجی از توربین از روی لوله-

خنک سرد و به سیستم بر میگردد (.)4

های کندانسور عبور کرده و دراثر جریان آب خنک داخل لولیههیا

مكانیابی نیروگاههای حرارتی از دو جنبه اهمییت دارنید :ابتیدا از

به آب خنک کم فشار تبدیل میشود .الزم به ذکر است کیه بیرای

نظر فنی بایستی که امكان احداث نیروگیاه فیراهم بیوده و توجییه

خنک نمودن آب داخل لولههای کندانسور از برجهیای خنیککین

اقتصادی داشته باشد و دوم اینکه به لحاظ زیسیتمحیطیی بایید

استفاده میشود (.)4

کم ترین آسیی

 - 2- 1نیروگاه گازی

مكانیابی یافتن مجموعهای ازگزینههای مكانی مناس برای ییک

در این نوع نیروگاه هیوای محییط وارد کمپرسیور شیده و بعید از

کاربرد خاص است ( .)5در جداول  1الی  3معیارهای کلی مربوط

متییراکم و گییرم شییدن وارد محفظییه احتییراق میییشییود .گازهییای

به کلیه نیروگاه های ذکر شده مشاهده میشوند کیه در ادامیه بیه

) (NO2+ CO+CO2حاصییل از احتییراق وارد تییوربین شییده و

تحلیل معیارهای مؤثر میپردازیم.

موج چرخ

گشتاور مكانیكی توربین میشوند و به این ترتیی

را بیرمحیط اطیراف در برداشیته باشید .هیدف از

 - 2نیروگاه هسته ای

ژنراتور انرژی مكانیكی را به انرژی الكتریكیی تبیدیل میینمایید و

نیروگاه هستهای به جای استفاده از سوختهای فسیلی برای تهیه

با دمای زیاد خارج مییشیود در ایین

بخار از سوخت هسیتهای اسیتفاده مییشیود در حقیقیت در ایین

نوع نیروگاهها به دلیل باال بودن دمای گیاز خروجیی ( 550درجیه

نیروگاهها یک راکتیور هسیتهای وجیود دارد کیه بیه همیراه آن از

مصیرف سیوخت (تیا 25

ایین دو جهیت

گازهای خروجی از دودک

سانتیگراد) کوتاه بودن دودک

افزای

روشهای مختل چرخهای بخار یا گاز یا ترکیی

درصد) و راندمان پایین آلودگی محیطزیست بیشتر از نیروگاههای

تولید انرژی برق استفاده میشود .بنابراین اجزای اصلی یک چرخه

بخاری است (.)4

بخار مانند تیوربین ،ژنراتیور ،چگالنیده ،گیرمكنهیا و مبیدلهیای

 - 3- 1نیروگاه سیكل ترکیبی

حرارتی ،تصفیهخانه آب و بسیاری اجزای دیگیر در نیروگیاههیا ی
 2/3گازی و  1/3بخاری تشكیل

هستهای وجود دارد ( .)1در رابطه با احداث این نیروگاه دسترسی

نیروگاه سیكل ترکیبی از ترکی

شده است در این نوع نیروگاه ،هوای محیط وارد کمپرسور شیده و

به اورانیوم ،ویژگیهای خنک کننیده آب (فاصیله از نزدییکتیرین

گرم متراکم همراه سوخت وارد محفظه احتراق مییشیود .سیپس

منبع آب خنک کننده و در جه حرارت آب) و فاصله از گسلهای

گازهای داغ حاصل از احتراق وارد تیوربین مییشیود .ایین گازهیا

فعال از موارد ضروری و مهم است که باید در کنار سایر معیارهای

گشتاور مكیانیكی تیوربین شیده و ژنراتیور انیرژی

مؤثر جغرافیایی و ویژگیهای آب و هوای منطقه مورد توجه قیرار

موج چرخ

مكانیكی را بیه انیرژی الكتریكیی تبیدیل مییکنید .گازهیای داغ

گیرد (.)10
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 - 3نیروگاه برق آبی
این گونه مولدها در مناطقی که دارای آب جاری فراوان باشند به-

است از انرژی برق اضافی و غیرقابل مصرف در شبكه جهت پمپیاژ

کارگرفته میشود .متناس با میزان آب جاری رودخانیه در طیول

آب از سد پاییندست به بیاالدسیت اسیتفاده مییشیود و بصیورت

سال و حداقل و حداکثر دبی آب رودخانه ،سید بیر روی رودخانیه

انرژی پتاسیل در مخزن سد باالدست ذخییره مییگیردد از طیرف

احداث میگردد .این سد توسط مجیاری خاصیی آب را از تیوربین

دیگر زمانی که نیاز مصرف بسیار بیشتر از توان تولییدی نیروگیاه-

عبور میدهد و محور آن را به گردش در میآورد .این محور گردان

های شبكه است ،توربینهیای نیروگیاه تلمبیه_ ذخییرهای ماننید

در میی-

نیروگاه معمول برق_ آبی بكار گرفته میشوند و بیا رهاسیازی آب

آورد و بدین ترتی جریان الكتریسیته تولید میشود .ظرفیت قابل

ذخیره شده در مخزن واقع در تراز باالتر ،انرژی پتانسییل ذخییره

بهرهبرداری از نیروگاههای آبی عالوه بر عامیل نگهیداری صیحی ،

شده را تبدیل به انرژی الكتریكی مینمایند .در حقیقت نیروگیاه-

تابعی از میزان دبی رودخانه میباشد که آن هیم متینثر از مییزان

های تلمبهای_ ذخیره ای برای تولید انرژی الكتریكی اجیرا نمیی-

ریزش باران است .ارتفاع مؤثر نیز عامل غیرقابیل انكیاری در ایین

گردنیید .بلكییه روش مناسییبی بییرای ذخیییره انییرژی الكتریكییی و

زمینه بهشمار میرود ( .)1پروژهای که در کشور هند جهت رتبه-

رهاسازی آن در مواقع نیاز است .مكانیابی صیحی نیروگیاههیای

و راهاندازی نیروگاه بیرق آبیی انجیام

تلمبهای_ ذخیرهای از بین گزینههای موجود طراحیی بیه عوامیل

شد به معیارهایی نظیر کیفیت هوا و کیفیت آب به عنیوان معییار

متعددی از جمله هزینه احداث ،توپوگرافی مخزن ،ظرفیت نصی ،

اصلی اشاره شده است.

منابع آب و بسیاری از پارامترهای دیگر کیه میدنظر متخصصیان و

 -1معیار کیفیت هوا ( NO2 mg/m3 ،PM10 mg/m3و )SO2 mg/m3

تصمیمگیرندگان است بستگی دارد .از مزایای عمده این نیروگاهها

 -2معیار کیفیت آب (قابلیت انتقال بیرق DO ،pH ،و )BOD

عملكرد آنهیا در سیاعات مختلی شیبانهروز اسیت و گذشیته از

( .)11معیارهای مورد نیاز برای احیداث ییک نیوع نیروگیاه در دو

موضوع متعادل نمودن تولید و مصرف برق دارای مزایای دیگری از

مكان متفاوت از دیدگاه فنی بهطور یكسان لحاظ میشوند ولیی از

جمله تنظیم انرژی ،فراهمسازی خدمات جنبی ،زیستمحیطیی و

دیدگاههای اجتماعی_ اقتصادی و محیطزیستی با توجه بیه نییاز

اقتصادی ،ایجاد فضا برای تفری  ،میاهیگییری و ورزشهیای آبیی

همان محل و مكیان از سیوی متخصصیان و کارشناسیان مربوطیه

میباشد ( .)13این نیروگاه همچنین منافع دیگری در پیی دارد-1

معین میشوند (.)12

سود اقتصادی (اثراستاتیک ،اثر پویا) -2 ،سیود اجتمیاعی (بهبیود

به نوبه خود ژنراتوری را که با آن کوپله است به چیرخ

بندی سایتهایی برای نص

آلودگی محیط زیست و،)...

 - 4نیروگاه آب تلمبهای  -ذخیرهای

بخشیدن امنیت در تولید برق ،کاه

نیروگاههای تلمبهای ذخیرهای یكی از پیچیدهترین زیرساختهایی

 -3سییود جییامع در ایسییتگاه و ذخیییرهسییازی انییرژی بییرق (.)14

هستند که برای مدیریت توازن انرژی بین دو ییا چنید مخیزن در

همچنین این نیروگاهها به هنگام وقوع ایراد و خطای گسیترده در

ترازهای مختل ساخته میشوند .این نیروگاهها به علیت آلیودگی

شبكه برق براحتی امكان تنمین قدرت اضطراری روی شبكه را دارا

کم محیط تنثیر کم بر چشیمانیداز منطقیه و همچنیین بیه علیت

هستند از طرف دیگر یكی از معای

عمده ایین نیروگیاههیا گیران

توانایی در توازن برق در شبكه ،همواره مورد توجه محقیقن بیوده

بودن آنها میباشد (.)13

است .این نیروگاهها به عنوان یكی از مناس ترین انتخابها جهت

 - 5نیروگاه امواج

تنظیم بار در شبكه برق بكار میروند و از دو سد متیوالی کوچیک

نیروگاه های موجی از تنوع زیادی برخوردار هستند برخی بیر روی

تشكیل شدهاند .در این نیروگاهها زمانی که انرژی الكتریكی میازاد

آب شناورند و برخی دیگر در ساحل نص میشوند همچنین نحوه

6

دشتی و همكار

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره ،56بهار1400

درگیری آنها با امواج و در نتیجه نوع حرکتی که جذب میکننید

شبانهروز تنمین میکنند.این نیروگیاههیا همچنیین در مواقیع اوج

با هم بسیار تفاوت دارد .امواج در اثر انتقال از باد به دریا بهوجیود

مصرف به عنوان پشتیبان عمل میکنند ( .)18در چیین محققیان

میآیند .نرخ این انتقال انرژی بستگی به سرعت باد و نیز مساحتی

برای انتخیاب سیایت مناسی

بیرای احیداث نیروگیاه جزرومیدی

دارد که در طول آن باد با سط آب در فعل و انفعال بیوده اسیت.

معیارهایی را در نظر گرفتهاند -1.شیرایط سیاخت و سیاز (شیدت

موجها به خاطر جرم آبی که نسبت به سط متوسط دریا جابهجیا

زمین لرزه ،دامنه جزرومد ،مساحت حوضیه آبخییز ،طیول سید،

شده انرژی پتانسیل و بهخاطر سرعت ذرات آب انرژی جنبشیی را

فاصله از شبكههای محلی ،ثبات اساس و پایه تنسیسات ،عمق آب،

با خود حمل میکنند .انرژی ذخیره شده از طرییق اصیطحكاو و

سرعت جریان آب)

اغتشاش و با شدتی که بستگی به ویژگی امیواج و عمیق آب دارد

 -2سیاسیت هییای موجییود (یارانییههییای دولتییی ،کییاه

تل میشود .موجهای بزرگ در آبهای عمیق انیرژی خیود را بیا

بردرآمد ،واض و شفاف بودن قیمت درون شبكهای)

کندی بسیار از دست میدهند ،در نتیجه سیستمهای امواج بسیار

 -3اثرات اجتماعی (بهبود بار برق ،بهرهبیرداری از منیابع متعیدد،

پیچیده هستند و اغل هم از بادهای محلی و هیم از توفیانهیایی

امواج طوفانی دریا ،کنترل سیل و اثر ترافیک دریایی)

که روزهای قبل در دور دست اتفاق افتادهاند سرچشمه میگیرنید

 -4محیط زیست و اثرات زیستمحیطی (جریانی که بیر اثرتغیییر

( .)15پارامترهای مؤثر در مكانییابی احیداث نیروگیاه امیواج -1:

شدت جریانهای جزرومدی بهوجود میآید ،چگونگی کیفییت آب

ارتفاع موج -2 ،دامنه موج -3 ،سرعت باد -4 ،اوج دوره -5 ،مدت

دییده و دیگیر آبزییان،

زمان وزش باد -6 ،عمق اقیانوس -7 ،رفت و برگشت موج  .هرچه
تعداد رفت و برگشت امیواج بیشیتر باشید باعی

افیزای

درحوضه آسی  ،بررسی ماهیهای آسیی
کاه

پهنهی جزرومدی ،کاه

مالیییات

انتشار کربن و تغییر پراکنیدگی

انیرژی

آبهای زیرزمینی) .دو معیار اول منعكس کننده اثیر درشیرایط و

الكتریكی تولید شده میشود .همچنین تولید برق با ارتفیاع میوج،

مراحل مختل است و دو معیار بعدی اثرات بعد از اتمیام مراحیل

دامنه موج ،دوره اوج رابطه مستقیم دارد .هرچه دامنه موج بزرگتر

ساخت نیروگاه را منعكس میکنند (.)19

باشد انرژی بیشتری به همراه دارد .هرچه مدت زمان وزش باد هم

 - 7نیروگاه بادی

بیشتر باشد تولید انرژی را بیشتر میکند .عمق اقیانوس هم قدرت

یكی از بهترین راههای تنمین انرژی مورد نیاز انرژی بادی است که

بالقوه موج را تحت تنثیر خود قرار میدهد .ارتفاع ،دامنیه ،قیدرت

ازطریق نص

توربینهای بادی استحصال میشود .تیوربین بیادی

پتانسیل بستگی به سرعت باد دارد (.)16

وسیله ای است که انرژی بادی را به انرژی مكانیكی تبیدیل میی-

 - 6نیروگاه جزرومدی

کند و از این انرژی برق تولید میشود .توربینهای بادی یک منبع

انرژی کشندی ( )Tidal powerیا انیرژی جزرومیدی شیكلی از

جایگزین انرژیاند که تجدیدپذیر هستند .از آنجایی که هیچگونه

انرژی آبی است که از تبدیل انرژی جزرومد به اشكال مفید انرژی

آلودگی ندارند با محیط زیسیت کیامال سیازگارند .بخی

کنتیرل

عمدتاً نیروی برق بهدسیت مییآید.گرچیه هنیوز اسیتفاده فراگییر

توربین را هنگامی که سرعت باد بین  4تا  25متر بیر ثانییه اسیت

نیافته ،انرژی کشندی میتواند تولید بیرق آینیده باشید .جزرومید

بهکار میاندازد و هنگامی که سرعت باد بیه بیاالتر از  25متیر بیر

بهتر از انرژی باد و انرژی خورشید قابل پی بینیی اسیت ( .)17از

ثانیه میرسد آن را متوق میکند .نیروگاههیای بیادی را بیه سیه

دیگر انواع نیروگاههای آبی میتیوان بیه نیروگیاههیای جزرومیدی

دسته کوچک ،متوسط و بزرگ تقسیمبندی میشوند .نیروگاههیای

اشاره کرد همانطور که از نام این نیروگاه ها مشیخص اسیت .ایین

کوچک ≤ 80kwظرفیت دارند که اغل برق تولید شیده از ایین

نیروگاه ها نیروی مورد نیاز خود را از اخیتالف ارتفیاع آب در بیین

نیروگاهها به مصرف خصوصی میرسد .نیروگاههای متوسط ≤ 80

7

تعیین معیارهای مؤثر جهت مكانیابی....

 750> kwظرفیت دارند .معموالً صاح این نیروگاههیا تعیاونی-

همانند :مدت ساعات آفتابی ،تیاب

های برق بادی و یا شرکتهای خصوصی برق هستندکه به شیبكه

پرتوها (تشعشع ،میانگین دما).)26( ،

سراسری برق میدهند .نیروگیاههیای بیزرگ > kw750ظرفییت

 - 9نیروگاه زمین گرمایی (ژ وترمال)

خورشییدی یكپارچیه انتشیار

و

ژ وترمال  1از کلمه یونانی (ژ و)  2بیه معنیی زمیین و (ترمیال)  3بیه

بهرهبرداری معموالً به چند میلیون یورو بالغ میگردد .طبیق آمیار

معن ی گرما و گرمایی گرفته شده است بنابراین انرژی ژ وترمال بیه

موجود تولید هر کیلو وات ساعت انرژی الكتریكی از باد میتواند از

معنای (انرژی زمینگرمایی )یا انرژی با منشن درونی زمیین اسیت

انتشار حدود یک کیلوگرم  Coدر مقایسیه نیروگیاههیای سیوخت

( .)18این گرمای درونی به طور آرام تولید شده و در درون زمیین

فسیلی جلوگیری نماید .انرژی باد یكی از اقتصادیترین روشهای

محفوظ و محبوس مانده است .همین امر موج شیده اسیت کیه

تولید برق است که آلودگی محیطزیست را در پی نداشته و پایان-

منبع انرژی مهمی فراهم شود و امروز به عنوان انرژی نامحیدودی

ناپذیر میباشد ( .)20جهت احیداث نیروگیاه بیادی از مهمتیرین

در مقیاس انسانی مورد توجه قرار میگیرد .امروزه با حفر چاه بیه

معیارهای مؤثر معیارهای فنی (سرعت بیاد ( ،)23پیوسیتگی بیاد،

درون مخازن زمینگرمایی و یا مصارف دیگر بهرهبرداری میکنند.

چگالی توان باد ( )21را میتوان نام برد.

در نیروگاه زمیینگرمیایی آب داغ و بخیار خیارج شیده از مخیازن

 - 8نیروگاه خورشیدی

زمینگرمایی ،نیروی الزم برای چرخاندن ژنراتور توربین را فیراهم

نیروگاه خورشیدی نیروگیاهی اسیت کیه انیرژی خیود را بیهطیور

میآورد و انرژی الكتریسیته تولید میکند .توزیع دما در زییرزمین

مستقیم از خورشید دریافیت مییکنید .ییک نیروگیاه خورشییدی

تابعی از دو فرآیند است -1 .نیروگاه برق سیكل بخیار خشیک-2 ،

مجموعه ای از تنسیسات است که انرژی تابشی خورشید را جمیع-

نیروگاه برق زمینگرمایی بخییر آنیی ییک مرحلیهای آب داغ-3 ،

آوری کرده و با متمرکز کردن آن درجه حیرارتهیایی بیاال ایجیاد

نیروگاههای برق زمینگرمایی تبخیرآنی دو مرحلیهای آب داغ-4 ،

میکند انرژی جمعآوری شده از طرییق مبیدل حرارتیی ،ژنراتیور

نیروگاههای برق زمینگرمیایی دو میداره و  -5نیروگیاههیای بیرق

تییوربین تبییدیل خواهیید شیید ( .)25در عصییر حاضییر از انییرژی

زمینگرمایی ترکیبی زمین گرمایی_فسیلی .از گرمای درون زمین

خورشیدی توسط سیستمهیای مختلی و بیرای مقاصید متفیاوت

تنها در مكانهایی میتوان استفاده کرد که شرایط زمیینشناسیی

استفاده و بهرهگیری مییشیود کیه عبارتنید از اسیتفاده از انیرژی

ژ وترمال را داشته باشند مناطقی که درکمربند آتشفشانی و زلزله

حرارتی خورشید برای مصیارف غییر نیروگیاهی خیانگی ،صینعتی

قرار دارند ( .)27برای انتخاب سایت نیروگاه زمینگرمایی مجموعه

سیاختمان ،اجیاق

داده های فنی (مناطقی با سوابق آتشفشانی کیه دارای چیاههیا و

خورشیدی ،خشککین خورشییدی ،آبشییرینکین خورشییدی)،

چشمههیای آب گیرم هستند)بسییار حیا ز اهمییت اسیت.)28( .

نیروگاهی (نیروگیاه حرارتیی بشیقابی ،نیروگیاه حرارتیی سیهموی

محققان برای احداث نیروگاه زمینگرمایی با هدف توسیعه منیابع

مرکزی ،نیروگاه حرارتی سهموی خطیی) و تبیدیل مسیتقیم نیور

زیرزمینییی در نیوزلنیید از مییدل مییا وری  4کییه چهارسییتون اصییلی

حاصل از پرتوهای خورشید به الكتریسیته بوسیله تجهیزاتی به نام

اقتصادی_ اجتماعی ،محیطی ،فرهنگیی و سیالمت دارد اسیتفاده

فتوولتا یک است ( .)18با توجه به اثیرات متقابیل ییک نیروگیاه و

کرده اند .در این پروژه عالوه بر مشخص کردن اثیرات چهارسیتون

دارند که سرمایهگذاری الزم برای این نوع نیروگاهها جهت نص

(آبگرمکن خورشییدی ،گرمیای

و سیرمای

فضای پیرامون آن بر یكدیگر مییتیوان عوامیل زییر را بیه عنیوان
عوامل مؤثر در مكانییابی نیروگیاه خورشییدی نیام بیرد عیواملی

1- Geothermal
2- Geo
3- Thermal
4- Mauri model
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دشتی و همكار

مدل ما وری معیارهایی را جهت احداث نیروگاه معین کردهاند-1.

می کند از انواع ضایعات صنایع کشاورزی محلی استفاده مییکنید

شرایط مخزن (ویژگیهای تولید و تزریق چاه یا چشیمه ،آنتیالپی،

این ضایعات زیستی شامل سبوس ،برنج ،پوسیتهی بیادام زمینیی،

شیمی ،نبودن گازهای متیراکم) -2 ،مكیان نیروگیاه (توپیوگرافی،

زا دات ساقههای نیشكر و مواد زا د آسیابهای محلی مییشیوند.

دسترسی ،ویژگیهای ژ یوتكنیكی ،انتقیال) -3 ،شیرایط محیطیی

قیمت این نوع سوختها ارزان و بسیار فراوان است .ایین نیروگیاه

(دادههای هواشناسی ،انتشار کارخانه)؛ عالوه بیر معیارهیای گفتیه

برای تولید یک کیلو وات ساعت برق حدود یک کیلیوگرم میادهی

شده رویكردی اتخیاذ شیده کیه سیه دسیته از عوامیل را در نظیر

زیستی مصرف میکند ( .)31پژوهشگران در اسپانیا بیرای مكیان-

بگیرند؛ ) 1اقدامات اولیه مربوط به هزینه ،سرمایه و توان خروجیی،

یابی و انتخاب گزینه مناس جهت احیداث نیروگیاه زیسیتتیوده

نظیارتی در اولوییت-2،

عوامل و معیارهایی را معین کردهاند -1.پتانسیل انرژی (هیر نیوع

اقدامات کیفی که تنثیر اقتصادی پروژه را در نظر مییگییرد و -3

زمین انرژی پتانسیل متفاوتی دارد محتیوای انیرژی بیا توجیه بیه

ایمنی و محیط زیست هم به عنوان بخ

اثرات کلی نیروگاه را در نظر میگیرد (.)29

پوش

 - 10نیروگاه بیومس

کیلوکالری/کیلوگرم در منطقه محاسبه میکنند -2 ،دسترسی بیه

زیستتوده ترجمه لغت انگلیسی بایومس  1میباشد و شیامل کلییۀ

زیستتوده و یا قابلیت استفاده از آن ،این عامل بستگی به مییزان

اجزای قابیل تجزییۀ زیسیتی از محصیوالت ،پسیماندها و زا یدات

زباله (تن/هكتار) زیست توده که میتواند در منطقه با توجه به نوع

کشاورزی (شامل موادگیاهی و دامی) ،جنگلها و صنایع وابسته و

زمین ایجاد شود -3 .حفاظت از منابع طبیعی (این عامل دو جنبه

همچنین فاضالبها و زبالههای صنعتی و شهری میباشید .منشین

دارد .از یک سو گیاهانی که به دلیل تعداد کم و یا توانیایی تولیید

منابع فسیلی نیز منابع زیست توده میباشد ولی تفیاوت آنهیا در

کم باید محافظت طبیعی بشوند از سوی دیگر تمایل داریم محیل

این است که منابع فسیلی از منابع زیسیت تیوده کیه در گذشیتۀ

وجود این گیاهان نزدیک منطقه باشد زییرا ایین گیاهیان توانیایی

بسیار دور زنده بودهاند (دهها میلییون سیال پی )،تحیت شیرایط

تولید باالی زباله زیستتوده برای بسیاری از سایتها دارند.)32( .

فشار و دمای خاص حاصل شدهانید ( 18و  .)30شییوه کیار ییک

 - 11نیروگاه دیزلی

نیروگاه با سوخت زیستتوده نیز درست شبیه نیروگاهی است که

نیروگاهی است که در آن از سیوخت نفیت گیاز جهیت راهانیدازی

با سوخت فسیلی کار میکند تسمه نقالهها سوخت زیسیتی را بیه

موتور دیزلی استفاده کرده و انر ژی مكانیكی حاصله توسط ژنراتور

یک اجاق بسیار داغ که کوره نامییده مییشیود حمیل مییکننید.

کوپله شده با آن ،به انرژی الكتریكی تبدیل میشود ( .)33امیروزه

سوخت مشتعل آب لولههایی را که از اجاق عبیور مییکننید گیرم

از نیروگاههای دیزلی به عنوان یک نیروگاه پایه کمتر استفاده می-

می کنند آب به بخارآب تبدیل شده و بیا نییروی بسییار زییاد وارد

شود و بیشتر برای مواقع اضطراری و احتماالً بار حداکثر شیبكه از

توربین میشود و پرههای آن به گردش در میآورد حرکت توربین

این نیروگاهها استفاده میگردد .در حال حاضر منیاطقی از اییران

مغنیاطیس-

که به شبكه سراسری متصل نیسیتند از نیروگیاه دیزلیی اسیتفاده

هیایی کیه داخییل ییک سیسییتم پییچ حرکیت میییکننید جریییان

میشیود .ایین نیروگیاههیا معمیوالً تیوان تولیید  630kwتیا kw

الكتریسیته تولید میشود .نیروگاه واقع در ناحیهی چیالکاپیالم در

 12000هستند ( .)34بهطور کل نیروگاههای دیزلی توان تولید 2

ایالت (آندراپراوش) کشور هندوستان که با سوختهای زیستی کار

تا  50مگاوات را دارند ( .)35اصوالَ دیزل ژنراتورها به عنوان دیزل

نیز یک مولد برق را بهکار میاندازد که بر اثر چرخ

گیاهی آن منطقه است مقدار پتانسیل انرژی را به صیورت

ژنراتورهای اضطراری بیمارستانها ،هتلهیا و منیاطقی کیه دارای
1- Biomass

مصییرف محییدود میییباشییند کییاربرد گسییترده دارد ( 34و .)35
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همچنین در مراکز دور افتادهای که هزینیه انتقیال بیرق از هزینیه

های همچون انرژی هستهای نیز جهت سوخت استفاده کرد ،می-

تولید نیروگاه دیزلی بیشتر است مورد استفاده قرار میگیرد (.)34

توان قدرتهای باال در حد یک نیروگیاه حرارتیی  1000تیا چنید

تولید برق دریک دیزل ژنراتور بستگی به سوخت مورد استفاده در

هزارمگاواتی را در یک واحد ژنراتور  MHDتولید نمیود .در ایین

آن است در نیروگیاه دییزل بیا اسیتفاده از سیوخت گیاز ییا میایع

ژنراتورها محدودیت زمان در بهرهبرداری به علت دمای بسیار بیاال

درسیلندرها انرژی مكانیكی بهدست میآید که توسط ژنراتیور بیه

و بیم خطرات ناشی از تن های حرارتی مكانیكی ،خورنیدگی و از

انرژی الكتریكی تبدیل میگیردد .نیروگیاه دییزل بیرخالف دیگیر

دست رفتن خاصیت مواد وجود دارد ( .)40یک نیروگاه  MHDرا

نیروگاههای حرارتی و آبی فاقد توربین میباشد و در هیر نقطیهای

میتوان جهت یكپارچهسازی با سیستم عامیل مجهیز بیه نیروگیاه

که احداث شوند به آب بسیار کم احتیاج دارد .طراحی و نص این

موجود اضافه کرد .با اضافه شدن  MHDظرفیت تولید نیروگیاه-

نیروگاه ها بسیار ساده است و مكان کمتیری را اشیغال مییکنید.

های موجود افزای

انتشار آالیندههیا

میزان هزینه برای احداث نیروگاه با توجه به قیمت دیزلها بررسی

و خنک کننده آب میورد نییاز را در پیی دارد .مطالعیهای کیه در

میشود .دیزل منبع قدرت است که همه جیا در دسیترس اسیت.

بینگالدش بیر روی نیروگییاههیای مجهیز بییه  MHDانجیام شییده

نیروگاه دیزلی کارآمدتر از نیروگاههای حرارتی اسیت امیا ظرفییت

مشخص شده عالوه بر افزای

عملكرد نیروگاه ،بقایای ذغالسنگ

دیزل محدود است و نمیتواند در اندازه واحد بزرگ سیاخته شیود

هم ذخیره میشود .این مسئله زمانی حا ز اهمیت اسیت کیه گیاز

همچنین عمر مفید آنها بسیار کوتاه است ( 35و .)36

ذخیره ممكن است در آیندهای نزدیک تمام شود.)38( .

پیدا میکند همزمان کاه

 - 12نیروگاه مگنتو هیدرودینامیک ()MHD
و نتیجهگیری

تولید قدرت  MHDبر مبنای اصل فارادی است که توسیط ییک

بح

جریان الكتریكی در یک هدایت کننیده در حیال حرکیت در ییک

همانطور که در ابتدای مقاله شرح داده شده بعد از تعری نحیوهی

میدان مغناطیسی القا میشود از لحاظ اصولی یک گاز یونیزه شده

کار هر نوع نیروگاه برخی پارامترهای مؤثر مربوط به مكانیابی هر

که پالسما نامیده میشود با سرعت میافوق صیوت درحیدود 100

نوع نیروگاه که در مقاالت و پروژههای نقاط مختل مشخص شده

متر برثانیه و در دمای باالتر از 1400درجه کلوین به عنوان سیال

بود را نام بردیم .در این قسمت پارامترها ی کلی را که از منابع و

عامل در یک مولد  MHDبهکار گرفته میشود .هنگامی که گیاز

مقاالت متعدد جمع آوری شده به صورت جداول فنی و محیطیی،

یونیزه شده در راستای عمود بر یک میدان مغناطیسی جریان پیدا

اقتصادی_ اجتماعی و محدودیتهای زیستمحیطی تفكیک کرده

میکند یک میدان الكتریكی القا میکند که جهیت آن عمیود بیر

و به تجزیه و تحلیل آنها میپردازیم.

بردار جریان سیال و بردار میدان مغناطیسی اسیت .نیروگیاههیای

 - 1معیارهای محیطی و فنی

مگنتوهیدرودینامیكی نسبت بیه نیروگیاههیای گیداخت هسیتهای

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ییک پیارامتر فنیی _

دارای هزینه سرمایهگذاری کمتری میباشد .لییكن تولیید انیرژی

محیطی ممكن است فقط برای یک نوع نیروگاه معیین شیود و ییا

الكتریكی در آنها در مقایسه بیا نیروگیاههیای کالسییک سیوخت

اینكه یک پارامتر برای چندین نیروگاه بهکار برده شود .آنچیه کیه

فسیلی بسیار هزینهبر است سوختی که این نیروگاهها مصرف می-

در این جدول ذکر شده بر اساس اطالعاتی است که از پروژههیای

کنند همه جا یافت میشود و در دسترس بیوده اسیت ( .)37ییک

متفاوت کس شده به طور کل ممكن اسیت پارامترهیایی هماننید

نیروگاه  MHDمیتواند به عنوان نیروگیاه مسیتقل و ییا نیروگیاه

میانگین دما ،ارتفاع ،شی

و ...برای اکثر نیروگاهها کیاربرد داشیته

سیكل ترکیبی جدید ساخته شود ( .)38وقتی میتوان از انیرژی-

باشد و یا پارامتری همانند منابع آب ،عمق آب ،درجه حیرارت آب

10
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و یا غیره برای کلیهی نیروگاههای آبی و سایر نیروگیاههیا میدنظر

دشتی و همكار

کارشناسان و متخصصان واقع شود.

جدول -1پارامترهای محیطی و فنی جهت احداث انواع نیروگاه

نیروگاه بخاری

نیروگاه گازی

نیروگاه سیكل ترکیبی

نیروگاه هسته ای

نیروگاه برق آبی

نیروگاه آب تلمبه ای

نیروگاه امواج

نیروگاه جزرومدی

نیروگاه بادی

پیوستگی باد ،چگالی توان باد



میزان رطوبت ،شدت تشعشع ،میزان فشار هوا



زغالسنگ



گازو یل ،نفت کوره وگاز طبیعی



گازو یل،گاز طبیعی















ظرفیت نص  ،توپوگرافی مخزن


منابع آب
عمق آب














اختالف ارتفاع آب در شبانهروز


سرعت جریان آب





ارانیوم
مدت ساعات آفتابی ،تاب



یكپارچه خورشید ،انتشارپرتوها

میانگین دما

نیروگاه خورشیدی



مدت زمان وزش باد

لولههای انتقال گاز و نفت

نیروگاه زمین گرمایی


















رفت و برگشت موج ،ارتفاع موج ،دوره اوج ،دامنه موج
محل چشمهها و چاههای آبگرم ،سنگهای داغ و خشک



منابع تحت فشار زمین ،منابع ماگمایی ،بخار طبیعی



دامنه جزرومد ،مساحت حوزه آبخیز ،درجه رسوبگذاری



ثبات پایه تنسیسات ،طول سد



درجه حرارت آب ،ویژگی خنک کننده آب



نیروگاه بیومس

سرعت باد











نیروگاه دیزلی

جهت باد







نیروگاه )(MHD

معیارهای محیطی و فنی
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زمینشناسی ،نوع خاو ،نوع سنگ ،پایداری







ارتفاع













معیار کیفیت هوا ،معیار کیفیت آب
شی

















فاصله از گسل ،فاصله از رودخانه
گسل









موقعیت زمینلرزه













کمربند زلزله


بزرگی زلزله
تبخیر ،رطوبت







بارش باران
















آبشناسی
شعاع نفوذ گیاه در منطقه ،تراکم گیاه،



سفرههای زیرزمینی و سطحی



زباله زیست توده /تن هكتار




شرایط مناس برای اتصال بخار یا گاز


مازت ،گاز ،گازو یل



فلز مایع ،گازخنثی ،محصول حاصل از احتراق
منبع

،6
،7
9

،6
،7
،8
9

،7
،8
9

10

11
،
12

13
،
14

16

18
،
19

20
،
21
،
23

26

28
،
29

32

،35
36

مقصود از ترسیم این جدول شناخت بهتر پارامترهای مؤثر و مهیم

نیروگاهها به عواملی از جمله بیرج خنیککین ،سییتم خنیککین،

برای مكانیابی انواع نیروگاهها اسیت .در ایین قسیمت پارامترهیای

شرایط آب وهوایی ،عمر نیروگاه ،شرایط نگهداری و غیره بسیتگی

فنی_ محیطی را به طور اختصار و کلی شرح میدهیم.

دارد ( .)4البته قابل ذکر است نیروگاههای دیزلی به آب بسیار کم

 - 1- 1منابع آب :منابع آب عالوه بر اینكه سوخت و انیرژی میورد

احتیاج دارند (.)36

نیاز نیروگاههیای آبیی (بیرق آبیی ،تلمبیهای_ ذخییرهای ،امیواج،

 - 2 - 1شی  :با در نظر گرفتن پیشرفت جامعیه مهندسیی کمتیر

جزرومدی) محسیوب مییشیوند بیرای سیایر نیروگیاههیا هماننید

مكانی را می توان یافت که برای ساخت وساز مناس نباشید ولیی

نیروگاههای حرارتی و غیره نییز ضیروری اسیت .مییزان نییاز ایین

مالحظات اقتصادی را نباید از نظر دور داشت .بنابراین باید نیروگاه
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را در زمینی با ناهمواری و شی کم ساخت تا هزینههیای مربیوط
به تسطی به حداقل کاه

یابند (.)39

دشتی و همكار

حاصلخیر کشاورزی ،منابع طبیعی یا سایتهایی که از نظر علمی
مورد توجه هستند پرهیز شوند ( ،)4هرچه تراکم پوشی

گییاهی

 - 3 - 1گسلها :گسلها نقاط ضعی پوسته زمین هستند که رها

در زمین منتخ برای ساخت نیروگاه کمتر باشد آن زمیین بیرای

شدن انرژی متمرکز را ممكن میسازد و بنابراین این گسلهیا بیه

ساخت نیروگاه مناس تر خواهد بود ( .)40البته باید درنظر داشت

از ده کیلومتر) در لرزهخیزی

یكی از معیارهای مهم برای احداث نیروگاه زیست توده تراکم گیاه

دارند .بنابراین نیروگاه بایید در منیاطقی کیه احتمیال

و شعاع نفوذ گیاه در منطقه است چرا که هرچقدر تیراکم و نفیوذ

خطر زمینلرزه در آنها کم و ساختگاه زمینی آنها از نظر زمین-

گیاه بیشتر باشد زباله زیست تیوده بیشیتری تولیید مییشیود .در

شناسی ،خاوشناسیی و سیایر مشخصیههیا از مقاومیت بیشیتری

اطراف این نیروگاه حفا ظت از منابع طبیعی درخصیوص گیاهیانی

برخوردار باشد ،استقرار یابند (.)4

که کم تراکم هستند و یاتولید کم دارند باید انجام شود (.)32

ویژه انواع طولی عمده (با طول بی
ایران نق

داشته باشد نیه

 - 8 - 1سوخت :مشیاهده مییشیود پارامترهیای فنیی_ محیطیی

سییل باشید و نیه آنچنیان بیاالتر از

نیروگاه های حرارتیی در اکثیر میوارد مشیابه امیا از نظیر سیوخت

سط آب خنککننده که انرژی زیادی برای پمپ کیردن آب الزم

متفاوت هستند نیروگاه بخیاری قابلییت اسیتفاده از هیر سیه نیوع

باشد .برای نیروگاههایی که هم سط زمیین سیاخته مییشیوند و

سوخت گازوییل ،نفت کوره و گاز طبیعی را دارند در نیروگاه گازی

خییاو شییرایط مناسییبی را داراسییت خییاوبییرداری عمیییق بییرای

از دو سوخت گازوییل و گاز طبیعی اسیتفاده مییشیود و نیروگیاه

فوندانسیون توربینخانه به منظور کم کردن هزینه پمپاژ آب میی-

سیلكل ترکیبی هیم از دو نیوع سیوخت گیاز طبیعیی و گازویییل

تواند اقتصادی باشد .نیروگاههای دیزلی بر خالف دیگر نیروگیاههیا

استفاده می شود ،نیروگیاه هسیتهای انیرژی و سیوخت خیود را از

فاقد توربین میباشند (.)40

اورانیوم ،نیروگاه بادی باد ،نیروگاههای آبی آب ،نیروگاه خورشیدی

 - 5 - 1هواشناسی :وضعیت اقلیم از مشخصههای مهم در انتخاب

خورشید ،نیروگاه زمینگرمایی بخار طبیعی حاصیل از چیا ههیا و

محل نیروگ اه است زیرا نه تنها شیرایط اقلیمیی بیر روی پیراکن

چشمههای آب گرم و منابع ماگمایی ،نیروگاه دیزلی مازوت گیاز و

آلودگی ناشی از فعالیت نیروگاه مؤثر است بلكه تعیین کننده نیوع

گازوییل و نیروگیاه  MHDفلیز مایع،گیاز خنثیی و ییا محصیول

نیروگاه ،راندمان نیروگاه و نحوه بهرهبرداری از آن نیز هست (.)4

حاصل از احتراق است .مورد قابل توجه در جدول ( )1مربیوط بیه

 - 6 - 1خاو و زمینشناسی :این مطالعات از جهت قابلیت خاو و

نیروگاه دیزلیی و مگنتیو هییدرو دینامییک اسیت پیارامتر فنیی_

پایداری زمین در تحمل وزن نیروگاه اهمیت دارد و از طرف دیگر

محیطی به غیر از نوع سوخت و شرایط اتصیال گیاز و بخیار بیرای

در مورد نیروگاههیایی کیه سیسیتم خنیککننیده آنهیا درییا ییا

نیروگاه  MHDذکر نشده چرا که سوخت این نیروگاهها همه جیا

رودخانه است و برای استفاده از این دو منبع نیاز بیه کانیالکشیی

در دسترس است .نیروگاه دیزلی در هر نقطه که احداث شیود بیه

دارند میزان نفوذپذیری خاو بیر روی هزینیه کانیالکشیی میؤثر

آب بسیار کم احتیاج دارد .نیروگاه  MHDهم میتواند به صورت

خواهد بود (.)41

مستقل یا سیكل ترکیبی احداث شود و یا جهت یكپارچهسازی بیا

 - 4 - 1ارتفاع :محل نیروگاه باید ارتفاع مناس
آنچنان پایین که در معیر

 - 7 - 1پوش

گیاهی :اشغال فیزیكی زمین برای ساخت نیروگاه و

خروجی های حاصل از مرحله ساخت و بهرهبرداری از نیروگیاه بیر
پوش

گییاهی تینثیر خواهید گذاشیت .درموقیع انتخیاب سیایت

نیروگاه تا آنجا که ممكن است باید از استفاده کردن از زمینهیای

سیستم عامل مجهز به نیروگاههای موجود اضافه کرد.
- 2معیارهای اقتصادی  -اجتماعی
پارامترهای اقتصادی_ اجتماعی کلیه نیروگاهها به صیورت معییار
اصلی و زیرمعیار در جدول ( )2قابل مشاهده است.
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جدول  -2معیارهای اقتصادی -اجتماعی جهت احداث انواع نیروگاه
معیار اصلی

زیرمعیار

منبع

دسترسی

آزاد راه ،بزرگراه ،جاده ،راه آهن ،دسترسی به منطقه شهری ،دسترسی به فرودگاه ،انتقال دسترسی

،12 ،9 ،8 ،6

شبكه ،نقاط مصرفی برق (شهرو صنعتی ،صنایع ،شهرو ،شهر ،روستا ،فعالیتهای کشاورزی)

38 ،32 ،28

در دسترس

در دسترس بودن زمین ،در دسترس بودن آب ،در دسترس بودن نیروی کار ماهر ،دسترسی به

،10 ،9 ،6

بودن منابع

زیست توده و یا قابلیت استفاده از آن ،دسترسی به سفرههای بزرگ آبهای زیرزمینی و سطحی ،در

38 ،32 ،12

دسترس بودن سوخت مناس  ،در دسترس بودن زغالسنگ ،نفوذ گیاه در منطقه که هر چقدر
شعاع نفوذ گیاه در منطقه بیشتر باشد آن منطقه مناس تر است.
تنمین سوخت

پاالیشگاه ،لوله نفت و لوله گاز

9 ،6

تنمین آب

رودخانه ،آبهای زیرزمینی ،دریاچه

،19 ،13 ،12 ،9 ،6

تولید

نیروگاه ،سد ،انتقال نیرو ،خطوط انتقال نیرو ،ایستگاه انتقال نیرو

32
38 ،29 ،19 ،9 ،6

و انتقال نیرو
فاصله از

شبكه محلی ،جاده ها ،مناطق شهری ،مناطق روستایی ،کاربری اراضی ،فاصله از اطاق داربست

،21 ،19 ،10 ،9

ترانسفورماتور ،فاصله از جاده که در نزدیكی میدان قرار دارد ،فاصله از محل اسكان ،فاصله از

32 ،26 ،23

فرودگاه ،فاصله از تاریخی و باستانی
نقاط جمعیتی

شهر (تنمین نیروی انسانی)،روستا (تنمین نیروی انسانی)،تراکم جمعیت

28 ،10 ،9 ،8 ،6

هزینه

هزینه خرید زمین ،اسكان مجدد ،توانبخشی هزینه ،هزینه زیرساخت ،هزینه ساخت وساز ،هزینه

،11 ،10 ،9 ،6

ساخت وساز سیستمهای خنک کننده ،هزینه ساخت وسازخط ،هزینه نیروی خط ،هزینه نیروی

،22 ،19 ،13 ،12

کار ،هزینهای که بابت دریافت انرژی پرداخت میشود .هزینه نص تنسیسات ،هزینه داربست،

،36 ،35 ،28 ،26

هزینه تعمیر ،هزینه نگهداری ،هزینه سوخت ،هزینه سرمایه

43 ،38

 - 1 - 2دسترسی :دسترسی راهها ،دسترسی بیه ییک نیروگیاه بیه

راهآهن و یا نقاط مصرف برق (شهرو صنعتی ،صنایع ،فعالیتهای

منظور رسانیدن مصیال سیاختمانی ،میواد سیوختی و رفیت آمید

کشاورزی و )...هم بیرای کارمنیدان نیروگیاه و هیم بیرای مصیرف

کارمندان امری ضیروری اسیت .از طرفیی مسینله حمیل قطعیات

کنندگان برق امری ضروری است .دسترسیی بیه بزرگیراه (میا بیه

سنگین بزرگ نیروگاهی مطرح است .سنگینترین قطعیه نیروگیاه

دنبال منطقهای با زیرساختهای حمل و نقل خوب و بهطور وییژه

که در واقع بزرگترین قطعه نیروگاه نیز هست ترانس اصلی اسیت.

هستیم ،با دسترسی آسان به بزرگراه تالش بیرای کیاه

هزینیه-

وزن و اندازه هر تیرانس بسیتگی بیه ظرفییت اسیمی آن دارد .بیه

های اقتصادی و حمل و نقیل میواد خیام پیر انیرژی امكیانپیذیر

همین دلیل بررسی تونلها و پلهای موجیود در مسییر ارتبیاطی

است()32

حا ز اهمیت فراوان است ( .)4دسترسی به مناطق شهری ،فرودگا،

14
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 - 2 - 2در دسترس بودن منابع :احداث یک نیروگاه مسیتلزم در
دسترس بودن زمین مناس

است ،زمینی که برای احداث نیروگاه

انتخاب میشود باید توجیه داشیت بیه پوشی

دشتی و همكار

مجامع عمومی در عبور این خطوط از مسیرهای مختل را نیز بیه
دنبال دارد (.)41

و تیراکم گییاهی،

 - 6 - 2فاصله :هر چه فاصله از شبكه تولید برق کمتر باشد توزیع

جانوری ،منابع آبهای زیرزمینی و سطحی و سایر منیابع طبیعیی

اثرات محیطی و همچنین نییاز

آسی

برق بیشتر ،صرفه اقتصادی،کاه

نزند .عالوه بر زمین ،سوخت و انرژی مناس نیز بیرای هیر

به زیرسیاختهیای بیرق جدییدی نیسیت( .)32در کیل هیدف از

نوع نیروگاه باید در دسترس باشد .بهطیور مثیال منیابع آب بیرای

نزدیكی نیروگاهها به مراکز مصرف ،کاستن از هزینه انتقال نیرو بیه

نیروگاههای آبی ،زغال سنگ برای نیروگاه های حرارتی ،دسترسی

اتالف انرژی است .معمیوالً نیروگیاههیا هماننید

آن مراکز و کاه

به زیستتوده  ،آبهای زیرزمینی و سطحی و پوش

گیاهی برای

نیروگاه گازی دارای برجها و دودک های در حجم زیاد هستند در

نیروگاه بیومس و غیره ،...که هر چقدر شعاع پوشی

گییاه بیشیتر

نتیجه به دالیل امنیتی مكان نیروگیاههیا بایید از فرودگیاههیا دور

باشد آن منطقه جهت انتخاب محل احداث نیروگیاه زیسیت تیوده

باشند .مكان های تیاریخی و باسیتانی شیكننده و بسییار بیا ارزش

مناس تر است وهمچنین در دسترس بودن نیروی کار ماهر نیز از

هستند بنابراین ارتعاش ناشی از نیروگاه میتواند به آنهیا آسیی

اوامر ضروری است.

برساند به همین دلیل باید فاصلهای معیین را در نظیر گرفیت(.)9

 - 3 - 2تنمین سوخت :سوخت مورد نیاز نیروگاهها از منابع تولیید

معیارهای مؤثر عالوه بیر معیارهیای ذکیر شیده بیه فعالییتهیای

سوخت تهیه میشود ،این سوخترسانی بایید بیه گونیهای انجیام

صنعتی و یا پروژهای در حال اجرا همبستگی دارد .مثال مكانییابی

شود که صرفه اقتصادی داشته باشد .بهطور مثیال سیوخت میورد

احداث نیروگاه بادی در آنكارا پارامترهایی همانند فاصله از سایت-

نیاز نیروگاههای حرارتی از پاالیشگاه بهوسیله لولههای نفت و گیاز

های استخراج معدن بیشتر از 100متر ،فاصله از ایسیتگاه رادییو و

تهیه میشود .بررسی میزان فاصلهای که پاالیشگاه با نیروگاه دارد

تلویزیون بیشتر از 600متر را مد نظر قرار میدهند (.)24

و انتخاب مسیر مناس برای خطوط لولههای نفت و گاز از میوارد

 - 7 - 2نقاط جمعیتی :در مكانیابی محل یک نیروگیاه بایید بیه

مهم و ضروری است که باید به آن توجه کرد.

مسا لی همچون تراکم جمعیت ،کاربری فعلی زمین ،نزدیكیی بیه

 - 4 - 2تنمین آب :تنمین آب عالوه بر اینکه بیرای تینمین انیرژی

مرکز مصرف و نیروی انسانی توجه شود .زیرا ساختن یک نیروگیاه

نیروگاههای آبی ضروری است .سایر نیروگاهها نیز برای فعالیتشیان

3الی  6سال زمان میبرد و مستلزم اشتغال چند هزار نفر بهعنوان

به مقدار قابل توجهی بیه آب نییاز دارنید بنیابراین مكیان احیداث

نیروی کار طی دوره ساخت و ساز است .به همین علت دسترسیی

نیروگاه باید در فاصلهای از رودخانه ،آبهای زیرزمینی و دریاچیه

به نیروی انسانی جهت اشتغال مهم است (.)39

باشد که کمترین هزینه و بی ترین صرفه اقتصادی را برای تنمین

 - 8 - 2هزینه :عالوه بر پارامترهای ذکیر شیده مربیوط بیه معییار

و انتقال آب داشته باشد.

هزینه در جدول باید اظهار داشیت کیه برخیی نیروگیاههیا هزینیه

 - 5 - 2تولید نیرو :جهت تولیید نییرو ،پارامترهیای مهیم و میؤثر

سرمایهگذاری کمتری در بردارند همانند نیروگاههای تجدیدپیذیر

همانند نیروگاه ،سد ،ایستگاه انتقال نییرو ،انتقیال نییرو و خطیوط

برخی دیگر از نیروگاهها همانند مگنتوهییدرودینامیک نسیبت بیه

انتقال نیروی مربوط به هر نیروگاه متفاوت است .فاصله نیروگیاه از

نیروگاههای گداخت هستهای دارای هزینه سرمایهگذاری کمتیری

خطوط برق شبكه  400کیلو ولتی یا ییک نقطیه بیار کیه بتوانید

میباشد لییكن تولیید انیرژی الكتریكیی در آنهیا در مقایسیه بیا

خروجی نیروگاه را قبول کند بسیار اهمیت دارد زیرا کیه افیزای

نیروگاههای کالسیک سوخت فسیلی بسیار هزینهبیر اسیت (.)37

این خطوط عالوه بر باال بردن هزینه پروژه و تلفات شبكه مخالفت

همچنین میزان هزینه برای احیداث نیروگیاه دیزلیی بیا توجیه بیه
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قیمت دییزلهیا بررسیی میشیود ( .)35بیهطیور کیل بایید کلییه

زمینی و مقدار مساحت زمینهای فرو رفته در آب.

پارامترهای عنوان شده مربوط به هزینه قبل از احیداث بررسیی و

 - 3 - 3مراکز جمعیت :فاصله مناس مكیان نیروگیاه بیا منیاطق

پی بینی شوند ،تا اقداماتی که در حین احیداث موجی افیزای

شهری ،روستایی و مناطق تاریخی،گردشگری باید رعایت شود تیا

هزینه میشوند را کنترل کرد و ییا تصیمیمگییری بهتیری جهیت

موج ایجاد اثرات منفی موقت و دا م در این مناطق نشود.

کاه

هزینه اتخاذ کرد .در هنگیام تصیمیمگییری بیرای بهتیرین

 - 4 - 3بالیای طبیعی و خطرات :انتخاب مكان مناس

نیروگیاه

نیروگاه باید هزینههای متعیددی هماننید هزینیه سیرمایه ،هزینیه

باید در فاصله دور از مناطق زلزلهخیز ،حفاظت شده انتخاب شود.

اصلی ،هزینههیای سیوخت ( ،)42هزینیه سیاخت و سیاز ،هزینیه

حریم این مناطق باید مشخص و رعایت شود .گونههای در معر

عملیات و غیره را در نظر گرفت ( .)43زمیانی کیه تصیمیمگییری

خطر در اطراف نیروگاهها (همانند بررسی ماهیهای آسی دیده و

میشود هزینهای جهت سرمایهگذاری برای انتخاب بهترین مكیان

دیگر آبزیان در اطراف نیروگاه های جزرومدی ( )19باید شناسایی

اتخاذ شود آن هزینه با توجه به سیود و زییان و

شوند و با ارا ه راهكار توسط متخصصان از آسی بیشیتر بیه ایین

با نیروگاه مناس

حسابهای پرداختی هزینهای کامال پذیرفته شده است (.)42

گونهها جلوگیری شود.

 - 3محدودیت های زیستمحیطی

 - 5 - 3حفاظت از منابع طبیعی :مناطقی که حفاظیت از منیابع

معیارها و زیرمعیارهای مربوط به محدودیتهای زیستی در جدول

طبیعی در آنها صورت میگیرد (همانند گیاهان داروییی ،گونیه-

 3قابل مشاهده است .به اختصار به توضی هر معیار میپردازیم.

های نادر ،گیاهانی که به دلیل تعدادکم و یا توانایی تولید کم باید

 -1 -3استفاده از زمین :بسیاری از فعالیتهای عمرانی این پرژه

محافظت طبیعی شوند) باید معین و حریم آنها را مشخص کیرد.

نظیر احداث جاده ،سرویس و گسترش راه دسترسی ،عملیات

احداث مكان نیروگاه باید در فاصلهای از این مناطق صورت گییرد

حفاری و انفجار ،برداشت منابع قرضه ،احداث بند انحرافی و

که خللی در امر حفاظت ایجاد نشود.

تنسیات وابسته دارای بیشترین اثرات منفی دا می بر روی جنگل

امییا نیروگییاههییا از جنبییه زیسییتمحیطییی اثییرات مسییتقیم و یییا

و پوش

گیاهی و چشمانداز می باشد ( .)44این اثرات را میتوان

بر زمینهای کشاورزی و شن زارهایی که اغل

برای استفاده

نظامی در نظر گرفته میشود نیز مشاهده کرد به همین دلیل باید

غیرمستقیم دارند که در ذیل به آنها اشاره میکنیم.
 -1اثرات مستقیم نیروگاهها به شرح زیر می باشد:
اثرات خروجی در هوا بر سالمت انسان ،کشاورزی ،پوش

گییاهی

محدودیتهای زیستمحیطی جنگل ،باغ و کشاورزی و شنزار

و حیات وح  ،افزای

قبل از احداث نیروگاه در نظر گرفته شود.

و کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی ،اثرات سمی ناشی از نشیت

 - 2 -3آبها :از محدویتهای زیستمحیطی دیگری که باید به

و تخلیه آالیندهها ،شوو حرارتی موجیودات آبیزی ،از بیین رفیتن

آن توجه نمود آبها هستند .حفظ مقدار آب شیرین (دریا،

گیاهی ،تغیییر الگیوی مصیرف آب ،جابیهجیایی جمعییت،

دریاچه ،رودخانه) که در معر

خطر هستند فاصله داشتن مكان

نیروگاه از مرداب ،باتالق و مسیر سیل ،حفظ کیفیت آب در
حوضههای در معر

آسی  ،توجه به جریانی که بر اثر تغییر

شدت جریانهای جزرومدی بهوجود میآید ،مد نظر قرار دادن
میزان کاه

پهنه جزرومدی ،تغییر در پراکندگی آبهای زیر

پوش

سرو صدا و ارتعاش ،تغییر در هییدرولوژی

اختالل و ترافیک محلی ،بروز مخیاطرات اتفیاقی ،افیزای

تقاضیا

برای زیرساختها.
 -2اثرات غیرمستقیم نیروگاهها
تغییر در الگوی جمعیتی ،تغییر در ارزشها و الگوهای اجتماعی و
فرهنگی (.)1
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جدول  -3محدودیتهای زیستمحیطی جهت احداث انواع نیروگاه
معیار

زیر معیار

استفاده از زمین

جنگل ،باغ ،کشاورزی ،شنزار (استفاده نظامی)

آبها

منبع

دریا ،دریاچه ،رودخانه ،مسیر سیل ،باتالق/مرداب ،تاالب ،آب شیرین در معر

26 ،10 ،9 ،8 ،7
19 ،9 ،8 ،6

خطر ،زمین فرورفته در

آب،جریانی که بر اثر تغییر شدت جریانهای جزرومدی بهوجود میآید ،چگونگی کیفیت آب در حوضه -
هایی که در معر

آسی هستند،کاه

مراکز جمعیت
بالیای طبیعی

پهنه جزرومدی ،تغییر در پراکندگی آبهای زیرزمینی

شهر ،روستا ،مكانهای تاریخی و گردشگری
مناطق زلزلهخیز ،مناطق حفاظت شده ،گونههای در معر

26 ،9 ،8 ،6

خطر (همانند بررسی ماهیهای آسی دیده

و خطرات

و دیگر آبزیان در اطراف نیروگاههای جزرومدی)

حفاظت از

گیاهان دارویی ،گونه های نادر،گیاهانی که به دلیل تعدادکم و یا توانایی تولیدکم باید محافظت طبیعی

منابع طبیعی

شوند

11 ،10

32 ،21 ،9

در رابطه با مكانیابی نیروگاهها معیارهیا و زیرمعییار هیای مهیم و

با هر نیروگاه جهت شناخت بهتر و آسانتر در جدول( )4ارا ه میی-

مؤثر جهت احداث هر نیروگاه در بخ های قبلیی بیهطیور کامیل

شود.

توضی داده شده در این قسمت چند معیار کلی و مهم در رابطیه

جدول  -4خالصهای از ویژگی و مشخصه انواع نیروگاهها
نیروگاه
()MHD

نیروگاه
دیزلی

نیروگاه
بیومس

نیروگاه
زمینگرمایی

فلز مایع،
گاز خنثی
و یا محصول
حاصل از
احتراق

مازوت
گاز
گازو یل

زباله زیست
توده ،تراکم
و پوش
گیاهی

بخار طبیعی،
چشمهها و چاه
های آب گرم،
منابع ماگمایی

محدود

محدود

تجدید
پذیر

تا حدی
تجدید
ناپذیر

زیاد

هزینه با
توجه به
قیمت دیزل
برآورد می-
شود

کم

تقریبا زیاد

نیروگاه
خورشیدی

نیروگاه
بادی

خورشید

باد

فراوان و
تجدیدپذیر

تجدید
پذیر

کم

کم

نیروگاه جزرومدی،
نیروگاه امواج،
نیروگاه آبتلمبهای،
نیروگاه برق آبی

آب

تجدیدپذیر

کم

نیروگاه
هستهای

نیروگاه سیكل
ترکیبی،
نیروگاه گازی،
نیروگاه بخاری

ارانیوم

زغال سنگ

فراوان اما
تجدیدناپذیر

محدود

زیاد

زیاد

معیار

منبع انرژی
نیروگاهها

قابلیت
استفاده
و دسترسی
به منبع

هزینه
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آلودگی
کم

مقدار
کمی
آلودگی
صوتی

فاقد
آلودگی

فاقد
آلودگی

فاقد
آلودگی

فاقد
آلودگی

فاقد
آلودگی

فاقد
آلودگی

≥1000
()Mw

≤Mw 50

<50
()Mw

<100
()Mw

<1500
()Mw

<800
()Mw

>،)Mw(2500
برقآبی
>،)Mw(2000
تلمبهای ذخیرهای
>،)Mw(300
جزرومدی
< ،)Mw(100امواج

>(1000
)Mw

آلودگی

>(2000
)Mw

اثر مطلوب
یا نامطلوب
بر محیط
انسانی

توان تولید
نیرو/مگاوا
ت
()Mw

بح و نتیجه گیری
با گذشت زمان روز به روز اهمیت مسا ل زیستمحیطی در

تعیین معیارهای مؤثر مربوط به هر نیروگاه باید توجه داشت

تولید الكتریسته بیشتر میشود .بخصوص با توجه به

جهت احداث نیروگاه عالوه بر موارد ذکر شده باید طبق

مصرف

تقاضا ،نیاز ،ظرفیت ،منابع موجود و سیستم منطقه و محل

بخ

محدودیتهای زیستمحیطی و تمایل به کاه
سوختهای فسیلی و کاه

انتشار دیاکسیدکربن به جو

پایه فنآوری نیروگاه را مهیا کرد.

استفاده از انرژیهای جایگزین رو به گسترش است ( .)1بر
اساس مطال

ارا ه شده انتخاب مكان و نوع نیروگاه و

همچنین نوع روش تولید الكتریسیته به عوامل متعددی
بستگی دارد که مهمترین آنها عوامل فنی ،اقتصادی -
اجتماعی ،شرایط اقلیمی ،جغرافیایی و عوامل زیستمحیطی
میباشد .عالوه بر پارامترهای ذکر شده برای معیار اقتصادی_
اجتماعی میتوان پارامترهای دیگری همچون ،معیارجمعیت
(جمعیت مخال احداث نیروگاه :قشر کم درآمد و آسی دیده
که تمایل به ادامه سكونت در همان منطقه دارند ،جمعیت
موافق احداث نیروگاه :موافقت در صورت فاصله داشتن سایت
نیروگاه از منطقه مسكونی) نگرش جامعه ،پذیرش اجتماعی،
نوسان جمعیت ،شرایط جنگ ،هرج و مرج اجتماعی را ذکر
کرد .در این قسمت میتوان بح

توسعه را هم مد نظر قرار

داد و می تواند به عنوان یک معیار اصلی بررسی شود .اثر بر
بخ

اشتغال کشاورزی و توریسم ،اثر بر پیشرفت اقتصادی

منطقه و اطراف آن و امكان گسترش ظرفیت در آینده از
جمله مواردی است که میتوان به آن اشاره نمود .با توجه به

منابع
 -1سعیدی ،محسن ،مدیریت زیستمحیطی نیروگاه -
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