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چکیده
محاسبۀ آب مجازی در فرایند تولید برق از مهمترین و جدیدترین مسائل حوزۀ محیط زیستتي استت کت جایگتاه ویتژهای در
امنیت پیوند آب و انرژی دارد .در ایران ب واسطۀ داشتن منابع فسیلي نیروگاههای فسیلي سهم عمتدهای در تتممین نیتاز برقتي
کشور دارند .از طرفي ،محدودیت منابع آب از اصليترین چالشهای تولیتد الكتریستیت در آینتده بترای کشتورمان محستوب
خواهد شد .بنابراین ،هدف این تحقیق ،محاسبۀ میزان مصرف آب مجازی در بترق تولیتدی در انتوا نیروگتاههتای فستیلي و
همچنین ،هزینۀ آب مجازی مصرفشده برای تولید برق است .برای محاسبۀ مقادیر آب مصرفي در فرایند تولید برق ،از روش
حل مخصوص ب آن ک بر پایۀ مشخصات فني نیروگاهها و بازده تولید برق آنهاست ،استفاده شد .نتتایج نشتان داد میتزان آب
مجازی مصرفي در نیروگاههای مختلف تابع نو نیروگاه و نو سیستم خنت کننتدۀ آن استت .مصترف آب در نیروگتاههتای
بخاری ،سیكل ترکیبي و گازی ب ترتیتب برابتر استت بتا  0/29 ،1/38و  0/025لیتتر بتر کیلتوواتستاعت و در نیروگتاههتای
فتوولتایی

و بادی ناچیز است .بنابراین ،برای توسع و رشد صنعت نیروگاهي کشور ،انتختاب نتو نیروگتاه و بت ویتژه نتو

سیستم خن کننده در صرف جویي مصرف آب نقش مهمي ایفا ميکند .هرچند ک ب دلیل ارزان بودن قیمت هر واحد آب خام
صنعتي ،شرب مراکز دولتي و آبیاری فضای سبز ،مقدار هزینۀ آب مجازی ناچیز و قابل چشمپوشي است ،اما مصرف زیاد آب
در فرایندهای نیروگاهي برای تولید برق ب عنوان ی

صنعت آببر نشان ميدهد با انتخاب آگاهانت در مستیر توستعۀ انترژی

ميتوان مقدار قابل توجهي از هدررفت منابع آب و نیز کتاهش آلتودگي حرارتتي منتابع آبتي (در سیستتمهتای خنت کننتدۀ
ی بارگذر) جلوگیری کرد.
واژههای کلیدی :آب مجازی ،تولید برق ،نیروگاه تجدیدپذیر ،نیروگاه فسیلي.

 نویسندۀ مسئول

Email: rokhshad47@yahoo.com
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مقدمه
وابستگی میان آب و انرژی که اها ی اوقها یونهد آب و
انرژی نیز نامیده میشهو ،به  ،یهل رونهد رو به ااهزایش
تقاضای آب و انرژی ا میت ویهژهای یااته اسهت ارتاها
جدایینا ذیر این ،و اهاکتور ،ر شه ل  1نشهان ،ا،ه شهده

اسههت انههرژی بههرای اسههتاراآ آب ام منههابت و ت هه ی و
خا صسامی آن برای م رف عمهو مهور ،نیهام اسهت و ام
طرای تمامی ارایند ای تو ید انرژی ب وجو ،آب وابسهت
است ] [1س میتوان بیان کر ،ک یوند آب و انرژی یک
موضوع چندجانا و را میت است ][2

شکل  .1ارتباط متقابل آب و انرژی ][2
جدول  .1معایب و محاسن فناوریهای خنککاری ][7

فناوریهای خنککاری
حلق بام  /ار،ش بام آبی

معایب

قوتها
م رف آب کمتر
راندمان باالی خنککاری
اناوری ب بلوغرسیده
زینۀ سرمای اذاری کمتر

قوانین اجرایی آب تمیز برای جلوایری ام صدما آبزیان
محدو،یت ای تالیۀ حرارتی

حلق بست  /برآ تر

بر،اشت آب بسیار کمتر نسات ب ار،ش بام آبی
ازینۀ استاندار ،برای بیشتر نیروااه ای تامهساخت
اناوری ب بلوغرسیده

برآ خشک

بدون م رف یا م رف آب ناچیز

ترکیای

زینۀ سرمای اذاری کمتر ام برآ خشک
کا ش چشمگیر م رف آب ،ر قیاس با سیستم برآ
تر
حذف مش ال روم ای ار
انعطاف ذیری :انرژی ،ر مقایس با آب

با اازایش جمعیت و اازایش توسهعۀ اقت ها،ی نیهام به
انرژی اازایش مییابد بنابراین سهط و نهرآ آب مهور ،نیهام
برای تأمین انرژی و ارمش آن ،ر تو ید انهرژی حهازز ا میهت
میشو ،مچنین مقدار میا،ی آب ،ر ارایند ای شهیمیایی

م رف آب بیشتر نسات ب ار،ش بام آبی
بار اغتشاشی بیشتر
راندمان کمتر سیستم
زینۀ سرمای اذاری بیشتر ،ر مقایس با ار،ش بام آبی
زینۀ سرمای اذاری میا،
م رف ا تریسیتۀ بیشتر
راندمان ایینتر سیستم ،ر ا ل ار
اشغال اضای استر،ه
زینۀ سرمای اذاری بیشتر ،ر قیاس با سیستم برآ تر
نیام میشگی ب آب
نمون ای یا،هسامیشدۀ محدو،
مواج بو،ن با چا ش ای مشاب سیستم برآ تر و برآ خشک

و خنککهاری صهرف مهیشهو ،که بیشهتر ایهن آب ها به
حوض های آبریهز برار،انهده مهیشهو [3] ،ام نظهر محهیط
میستی مقدار آالینهدای و ااهزایش ،مهای مجهام آناها بایهد
کنترل شهو ]4[ ،ام انهواع کاربر ،های عمهدۀ آب ،ر باهش
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تو ید انرژی برق میتوان ب سیستم های تو یهد باهار بهرای
م ارف ارمایش آب برای تهأمین بهار سهرمایش آب بهرای
شستوشوی تجایزا آب ،ر جایگاه یک ما،ۀ شیمیایی ،ر
واکنش ای شهیمیایی مهور ،نیهام نها بهر ،بنهابراین انهواع
تجایزا مانند برآ ای خنککن ماا ،کن های حرارتهی
واکنشار ای شیمیایی و غیره ام آب است ا،ه میکننهد ][5
سیستم خنککاری اصلیترین عامهل تعیهین کننهدۀ میهزان
م رف آب ،ر نیروااه ا است سیستم های خنهککهاری ،ر
میزان م رف آب زین ای سهرمای اهذاری و زینه های
سههاالن متغی هرنههد ] [6قههو هها و ضههع ههای ههر ی هک ام
اناوری ای خنککاری ،ر جدول  1طاق بندی شده است
چینیو استیل ویل (، )2020ر مقا ای با عنوان «تغییر
شا ۀ تجار آب مجامی شا ۀ برق ارو ا» بیان مهیکننهد
ک ،ر تو ید انرژی آب م رف میشو ،ایهن آب ام طریهق
سر ،کر،ن نیروااه ای حرارتهی و تاایهر شهت سهد ای
ی هدروا تریک قاههل ام جری هان ،ر سرتاسههر شهها ۀ بههرق
ایزی ی مانند یک منات تعای شده است ام سهال 2010
تا  2017تجار آب مجامی ام  43میلیون متر م عه به
 49میلیون متر م ع اازایش یاات اسهت، .ر ایهن مقا ه
بیشههتر تجههار آب مجههامی ام طریههق آنهها یز تغییههرا
سیاست ای برق ،ر س کشور (ایتا یا انگلستان و آ مان) و
تأثیرا بعدی آناا روی تجار آب مجهامی مهور ،تحلیهل
بو،ه است ] [8ژانگ و م اران ( )2020مقا ای با عنهوان
«ت امل جریان ای آب مجامی ،ر شا ۀ انتقال برق چهین
و نیرو ای محرک آن» را مهور ،مطا عه قهرار ،ا،نهد ایهن
مقا با ذکر این ن ت شروع میشو ،ک انتقهال بهرق ام راه
،ور میتواند تنش آبی مهرتاط بها تو یهد بهرق را ام سهمت
م رف ب سمت تو ید منتقل کنهد ،ر چهین مقیهاس ،ر
حال رشد سریت انتقال برق ام غرب به شهرق به ااهزایش
تنش آبی ،ر مناطق خشک شمال غربهی کمهک مهیکنهد
طی ،ورۀ مطا ع شده ( )2016-2006صا،را آب مجهامی
با تنش ومنی ام استان ای شمال غربی کهمآب ، 12رصهد
اازایش یااته اسهت بااهو ،باهرهوری آب ،ر تو یهد بهرق
حرارتی ، 35رصد ام رشد بها قوۀ کهل انتقهال آب مجهامی
حجمی و بیش ام ، 50رصد انتقاال با آب مجامی با تنش
ومنی را جاران کر،ه است ][9
چهههن و م هههاران (، )2019ر مقا هه ای بههها عنهههوان
«تجزی وتحلیل مزایهای منهابت آب ناشهی ام قهدر ات هال
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شا با است ا،ه ام روش آب مجامی» م او آب مجامی را
استرش ،ا،ه و جریان آب مجامی را ،ر یک سیستم شا ۀ
برق ب م یوست برای تامهین ،قیهق منهاات منهابت آب و
انتقال انرژی هاک ام ،و سهمت تو یهد و م هرف یشهناا،
می ،ند ب عنهوان نمونه ،ر سهناریوی «ات هال آاریقها -
آسیا – ارو ها» ذخیهرۀ کلهی آب به  88/95میلیهون متهر
م ع تا سهال  2030و  337/85تها سهال  2050خوا هد
رسید این مطا ع نشان می ،د ات اال شها مهیتوانهد
توسعۀ انرژی ای تجدید ذیر و مزایای منابت آب موجهو ،را
استرش  ،د ] [10یاو و م اران (، )2018ر مقا ای با
عنوان «طاق بندی انتقال آب مجامی ام طریق باش بهرق
چ هین» ب ه ای هن مههوار ،م هی ر،امن هد ک ه م ههرف آب ،ر
نیروااه ای حرارتی و برقآبی ام  1/62و  6/14میلیار ،متر
م ع ب ترتی ب  3/80تها  14/63میلیهار ،مترم عه ام
 2002تهها  2010ااههزایش یااته اسههت ام سههال  2001تهها
 2010میزان م رف آب مجامی ،ر باهش بهرق ام  1/9تها
 7/35بیلیون مترم ع اازایش یاات اسهت ،ر حها ی که
آب مجامی است ا،هشده ،ر صنایت ام سال  2001تا 2010
ام  5/82ب  11/33بیلیون متر م ع اازایش یااته اسهت
معامال آب مجامی بین اسهتانی تها سهال  2030احتمهاالا
ب ترتی اازایش ام  5/27و  14/89میلیهار ،مترم عه به
 7/19و  20/33بیلیون مترم ع خوا ند ،اشهت کها ش
تغییرا آبو وایی اقداما ح اظت ام آب ،ر باهش بهرق
میتواند کمک ب خالص شهدن ام اشهار ای منطقه ای ،ر
منابت آب تحمیلی ب وسیلۀ باش برق باشد ][11
مارتین (، )2012ر تحقیقی با تأکید بر ر ،های آب ،ر
تو ید برق م رف آب ،ر نیروااه های حرارتهی را بررسهی
کر ،و خاطرنشان کر ،ک موضوع م رف آب ،ر نیروااه ها
ب ویژه ،ر مناطقی ک با کماو ،آب روب رو سهتند بسهیار
حههازز ا می هت اسههت مچن هین وی مههدعی بههو ،ک ه ،ر
نیروااه ای حرارتی م رف آب ،ر باش خنهککهاری به
حداکثر خو ،میرسد بنابراین نوع سیستم خنککننده بهر
م رف آب بسیار تأثیراذار است ] ]2مقا ای ،یگر توسط
تناکیس و کیم ( )2010ب مرور سایر مراجت ر،اخت است
و میههزان م ههرف آب ،ر انههواع ماتلهه نیرواههاه هها بهها
ت نو وژی ای مت او را بررسی میکند ،ر این مقا انواع
نیروااه ا اعم ام اسیلی و تجدید هذیر مهور ،مطا عه قهرار
اراتهه و مشههاص شههده اسههت کهه حرکههت بهه سههمت
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اناوری ایی ماننهد اسهت ا،ه اتوو تاییهک و بها،ی باتهرین
ازین برای کا ش م رف آب ،ر تو یهد انهرژی ا تری هی
ستند ][12
حسهینیان و نظها االسههالمی (، )1398ر مقا ه ای بهها
عنههوان «ر ،ههای آب و ارمیههابی آب مجههامی ،ر صههنعت
سیمان» بیان میکنند ک دف این مقا یک مدل جامت
بهرای ارمیهابی ر ،های آب مح هوال سهیمان اسهت ایهن
ارمیابی براساس نوع م هرف انهرژی حمهلونقهل و اثهرا
انسانی با است ا،ه ام تجزی وتحلیل مرم سیستم ارازه شهده
است این مقا نشان مهی ،هد محاسهاۀ کهل ر ،های آب
انتاابشهده ام کارخانهۀ سهیمان  106× 3/61متهر م عه
اسههت ،ر سههال  1398بهها شههد م ههرف آب  2/126متههر
م ع ،ر ر تن ام مح ول سهیمان نشهان ،نهدۀ خطهر
بقایای صنعت سیمان ،ر مناطق خشک اسهت ایهن مقا ه
مچنین نشان می ،د ،ر کارخانۀ سیمان منتا م رف
آب مجامی ب ، 90رصد ام کهل مقهدار ر ،های آب کمهک
میکند ب عالوه ایهن مقا ه نشهان مهی ،هد حهداکثر آب
مجامی م رای مرتاط است با منابت انرژی ک  9/3بیشهتر
ام م رف مستقیم آب ،ر کارخانهۀ مطا عهۀ مهور،ی اسهت
ب عالوه این مقا نشان می ،هد ر ،های آب مهیتوانهد بها
بیشههترین کههارایی توسههط مشههارکت ههای انههرژی بهها،ی و
خورشیدی کا ش یابد ][13
مرتضی تاامی ور مرندی و م اران ( )1396مقا ه ای
با عنهوان «ارمیهابی تجهار مح هوال صهنعتی ایهران بها
کشور ای ماتل ام ،یدااه آب مجامی» را تأ ی کر،نهد
نتایج ژو ش یا،شهده بیهانگر آن اسهت که رونهد خها ص
صا،را آب مجامی وضعیت مطلهوبی را نشهان نمهی ،هد؛
چنان که خها ص صها،را آب مجهامی ام  -112میلیهون
مترم ع ،ر سال  1390به  115میلیهون مترم عه ،ر
سال  1393رسیده است ب بیان ،یگهر باهش صهنعت ام
وار،کنندۀ خا ص آب مجهامی به صها،رکنندۀ خها ص آب
تادیل شده است ] [14مرتضی تاامی ور مرنهدی ()1395
،ر مقا ای با عنهوان «آب مجهامی» به بررسهی تجهارب و
مطا عا انجا شده ،ر ایهران و جاهان مهی ر،امنهد نتهایج
بررسی مطا عا انجها شهدۀ ،اخلهی و خهارجی نشهان ،ا،
حجم تجار شدۀ آب مجامی سهام بسهیار میها،ی ام کهل
منابت آب تجدید ذیر ندار ،و ی برخهی کشهور ا براسهاس
آینهدهنگههریای که ،ارنههد ،رصههد خو،ک ههایی ام آب ههای
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،اخلههی را کهها ش ،ا،ه و بهه وار،ا مح ههوال آببههر
کشاورمی روی آور،هاند ][15
با توج ب این موضوع ک محاساۀ آب مجهامی ،ر تو یهد
انرژی ،ر تمها ،نیها امهر ضهروری و ماهم تلقهی مهیشهو ،و
تحقیقا بسیاری ،ر این ممین صور ارات است متأس ان
،ر کشور ایران ب صور تا ی ،ر ممینهۀ آب مجهامی ،ر
تو ید انرژی مطا عه ای صهور نگراته اسهت ایهن موضهوع
نویسنداان را بر آن ،اشت ب محاساۀ میزان آب م رای هر
نیروااه ،ر مقیاس متر م ع ،ر سال بپر،امنهد و میهزان آب
مجامی م رفشده و زینۀ این آب برای تو ید یک کیلهووا
ساعت برق تو یدی ،ر نیروااه ا را محاسا کنند
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

،ر این تحقیق مطا عا روی  50نیرواهاه باهاری اهامی
سی ل ترکیای با،ی و خورشیدی ب صور نمون صهور
ارات بر اساس تقسیمبنهدی کشهور به طاقها اقلیمهی
ماتل انواع نیروااه ا ب طریقی انتااب شدند ک بیشهتر
طاقا اقلیمی کشور را تحت وشش قرار  ،ند چهرا که
بههام ،ی و عمل ههر ،نیرواههاه هها ،ر شههرایط آبو ههوایی و
اقلیم ای ماتل با م مت او اسهت مچنهین ،ر ایهن
تحقیق سعی شد ،ر هر اسهتان حهداقل یهک نیرواهاه به
عنوان نمون انتااب شو ،محل استقرار نیروااه ا ،ر ش ل
 2آور،ه شده است و مچنین ،ر جهدول  2نها و اسهتان
قرارایر ر نیروااه مشاص شده است
محاسبۀ آب مجازی در نیروگاهها

،ر حقیقت بر،اشت و م رف آب توسط انسان به میهزان
آب م رای خانگی آن محدو ،نمیشو ،مقهدار میها،ی آب
ب صور آب جاسامیشده ،ر مراحل تو ید انتقال و تومیت
غذایی ک ب س رۀ ما میآید ( رچند که بها چشهم ،یهده
نمیشو )،وجو، ،ار، [16] ،ر ر س مرحلۀ تو ید انتقال
و تومی هت آب نقههش اساس هی ب ه صههور مسههتقیم و غی هر
مستقیم ای ا میکند برای مثال بهرای اهرا م آور،ن یهک
انجان قاوه  140یتر؛ یک عد ،تاممرغ  135یتر و یک
ساندویچ مارار  2400یتر آب مهور ،نیهام اسهت ][17
بنابراین م او آب مجامی با ای ایتهرین مسهازل منهدای
انسان اره خور،ه و تمامی اعا یت ای موجهو، ،ر منهدای
انسان ب این م او وابست است ][18
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شکل  .2نقشۀ موقعیت نیروگاهها
جدول  .2مشخصات نیروگاههای مطالعهشده
نوع نیروگاه

بااری

اامی

سی ل ترکیای

با،ی
اتوو تاییک

نام
ساند
شاید منتظری
اسال آبا،
بعثت
طوس
تروشیمی خراسان
رامین
ایرانشار
صوایان
ارومی
ساالن
کاشان
االیشگاه اام ایال
عسلوی
ری
شاید کاوه
ار،وسی
شیروان
سلطانی
خوی
مواره
اناوه
شادای اکدشت (،ماوند)
نیشابور
آبا،ان
کامرون
منجیل
خلیج اارس

استان
آذربایجان شرقی
اص اان
اص اان
تاران
خراسان رضوی
خراسان شما ی
خومستان
سیستان و بلوچستان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
ار،بیل
اص اان
ایال
بوشار
تاران
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شما ی
منجان
آذربایجان غربی
اص اان
بوشار
تاران
خراسان رضوی
خومستان
اارس
ایالن
مدان

نام
مس سرچشم
شاید رجایی
مرند
بیستون
ن ا (شاید سلیمی)
شامند

استان
کرمان
قزوین
کرمان
کرمانشاه
مامندران
مرکزی

بندرعااس

رمزاان

چاباار
ااق ما شار
جار
سمنگان
اسال آبا ،غرب
علیآبا،
،رو،
نوشار
رو،شور
بندرعااس
شاید بسطامی
شوبا،
ره سر
ن ا (شاید سلیمی)
سرو (چا،رملو)
شاید رجایی
قم
سنندآ
بینا و،
سوالر انرژی آرکا (امیرکایر)

سیستان و بلوچستان
خومستان
اارس
کرمان
کرمانشاه
الستان
رستان
مامندران
مرکزی
رمزاان
سمنان
کرمان
ایالن
مامندران
یز،
قزوین
قم
کر،ستان
خراسان رضوی
کرمان
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𝐽𝑘
 (𝑘𝑊ℎکل نهرآ حرارتهی ورو،ی ام
ارامتر  Bبرحس )
سمت سوخت نیروااه ب جز نرآ حرارتی ورو،ی ب سیستم
خنککننده را شامل میشو ،ارامتر  Bنشان ،نهدۀ تمها
جریان ارما خروجی ام نیروااه ب جز جریان ارمایی اسهت
ک ه توسههط آب ،ر باههش خنههککننههده ،اههت م هیشههو،
مچنین ارامتر  Aبرحسه ) 𝐿𝐽𝑘( میهزان آب مهور ،نیهام
برای ،ات یک کیلوژول حرار موجو، ،ر سیستم را نشهان
می ،د که ایهن مقهدار آب مهور ،نیهام به نهوع سیسهتم
خنککننده وابست اسهت ،ر ناایهت هارامتر  Cبرحسه

واژۀ مجامی ام آنجا ب کار میرو ،ک مح ول مور ،نظهر
حاوی آن مقدار آب ،رون خو ،نیست و آب حقیقهی که ،ر
مح ول وجهو، ،ار، ،ر مقایسه بها آب مجهامی آن مقهدار
بسیار ناچیزی اسهت آب مجهامی تناها مقهدار ایزی هی آب
جاسامیشده ،ر مح وال و کاال ای معامله شهده نیسهت
بل یک مزیت اقت ا،ی است که ارمش آن طهی ممهان بها
توج ب کی یت و م ان آن تغییر میکنهد ]، [19ر صهنعت
برق آب مجامی شامل آب م رای ،ر مراحل ماتل تو یهد
ب ویژه خنککاری ،ر نیرواهاه های حرارتهی تمیزکهاری ،ر
نیروااه ای خورشیدی و م رف ،اخلی کارکنهان نیرواهاه و
آبیاری اضای ساز ،اخل نیروااه ا است
میزان آب م رای ،ر ر نیروااه ام طریق محاسهاۀ آب
ورو،ی ب باش ای ماتل آن قابل محاسا است ام آنجا
ک بین مقدار آب م هرای و میهزان حهرار قابهل ،اهت ام
نیروااه ا ارتاا وجو، ،ار ،میتوان ام روشهی سها،ه و بها
،قت مناس است ا،ه کر ،و میزان آب م رای نیروااه ا را
تامین م ،رابطۀ محاساۀ میزان آب م هرای نیرواهاه به
شرح میر است [( ]2رابطۀ :)1
()1
I  A  HR  B   C
𝐿
(
،ر این رابط  Iبرحس یتر بر کیلووا سهاعت )
𝑘𝑊ℎ
میزان آب م هرای نیرواهاه بهر حسه یتهر به امای هر
کیلووا ساعت انرژی ا تری ی تو یدی است ارامتر HR

𝐿
 (𝑘𝑊ℎآب مههور ،نیههام ،ر سههایر باههش ههای نیرواههاه
)
(شستوشوی ار،وغاار ا) به جهز باهش خنهککننهده را
نشان می ،د ک ،ر واقت مقدار آن بسیار کمتر ام آب مور،
نیام باش خنککننده است ام آنجا که مقهدار هارامتر C
کم است مشاص کهر،ن مقهدار ،قیهق آن کهار ،شهواری
است برای ،رک باتر موضوع ،ر شه ل  3نمهایی سها،ه ام
تعا،ل حرارتی ،ر نیروااه ای اسیلی آور،ه شده است

𝐽𝑘
 (𝑘𝑊ℎنشهان ،نهدۀ
برحس کیلوژول بر کیلووا سهاعت )
نرآ حرارتی یا میزان حرار ورو،ی مهور ،نیهام حاصهل ام
سههوخت نیرواههاه بههر حسه کیلههوژول بههرای تو یهد یهک
کیلووا توان ا تری ی ب مد یک سهاعت اسهت میهان
بام،ه نیروااه و نرآ حرارتی نیروااه ا رابطۀ مع وس برقرار
است و بام،ه ،ر ر نیروااه یک مقهدار مشهاص و تعیهین
شده است برای محاساۀ  HRام رابطهۀ  2مهیتهوان باهره
جست [:]2

()2

HR

شکل  .3تصویر سادهشدۀ تعادل حرارتی در نیروگاه حرارتی
تولید برق ][2

مقدار آب م رفشده ،ر ر نیروااه با توج ب سیستم
خنککننده و نوع نیروااه مت او اسهت بهامۀ ارامتر های
انههواع نیرواههاه هها بههرای محاسههاۀ آب م ههرای آناهها ،ر
جدول ای  3و  4آمده است

Efficiency  3600

جدول  .3پارامترهای مربوط به میزان آب مصرفی نیروگاهها ][2
𝑱𝒌

𝑱𝒌

𝑳

نوع نیروگاه

 HRنرخ حرارتی )𝒉𝑾𝒌(

 Bگرمای خروجی )𝒉𝑾𝒌(

 Cآب مورد نیاز در سایر بخشها )𝒉𝑾𝒌(

نیروااه اامی
نیروااه بااری

7200
9000ه 9500

5195
5650

0/025
0/15
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جدول  .4پارامتر مربوط به میزان آب مصرفی سیستمهای خنککننده ][2
𝑳

نوع سیستم خنککننده

 Aآب برداشتی )𝑱𝒌(

ار،ش بام آبی
برآ تر
برآ خشک

0/022ه 0/034
0/00034ه 0/77000
0

0/00045
0/00042
0

مچنین میتهوان ام رانهدمان هر نیرواهاه نیهز بهرای
محاساۀ آب م رای آن باره جست واض است ک رچه
راندمان نیروااه بیشتر شو ،میزان حرار تل شهده ،ر آن
کمتر است بنابراین میتوان بهامۀ آب م هرای را به بهامۀ
راندمان ر نوع نیروااه ارتاا ،ا ،ب بیان سا،ه اار رابطۀ
بیانشده ب صور تقریاهی خطهی ،ر نظهر اراته شهو،
کمترین راندمان با بیشترین میزان م رف آب و بیشهترین
راندمان با کمترین میزان م رف آب متنهاظر خوا هد بهو،
بنابراین میزان م رف آب نیرواا ی با راندمان  ɳام رابطهۀ
 3محاسا میشو:،
()3

𝑳

 Aآب مصرفی )𝑱𝒌(

I min  I max
    min 
max  min

I  I max 

،ر ا،ام خوا یم ،ید ک با است ا،ه ام این روش میهزان
آب م رای ساالن ،ر انواع نیروااه ا محاسا خوا د شد
سپس با توج ب زینۀ ر واحهد آب ،ر باهش های
ماتل (آب خا صهنعتی آب آبیهاری و شهرب) و میهزان
م رف ب ،ستآمده ب برآور ،زین ای ناشهی ام م هرف
آب خوا یم ر،اخت
یافتهها

ام آنجا ک ،ر این تحقیق مجال بررسی کلیۀ چرخۀ مندای
یک نیروااه برق و م هرف آب ،ر آن (ام ااهواره تها اهور)
میسر ناو،ه است ب تحلیل و بررسهی میهزان آب م هرای
تناا ،ر باش ای قابل محاسا یعنی ،ر ارایند تو ید برق
م رف آب ،ر باش تأسیسها و ا،ارا و نیهز میهزان آب
م رای برای آبیاری اضای ساز نیروااه ها ر،اخته شهده
است
آب در فرایند تولید برق

،ر این تحقیق تجزی وتحلیل ا یرامون انواع نیرواهاه های
باار اام سی ل ترکیای با،ی و اتوو تاییک انجا اراته
است سرمنشأ و منات آب مور ،نیام ،ر نیروااه ای حرارتی
مور ،مطا ع بست ب م ان جغراایایی آن نیروااه ام خهط
و چاه عمیق آب ،ریها و یها آب جهاری رو،خانه باهره

میبرند مطهابق بها محاسهاا انجها شهده م هرف آب ،ر
نیروااه ای اسیلی قابل توج است ،ر مقابل نیرواا هایی
ک بر ایۀ انرژی تجدید ذیر (ک ،ر ایهن تحقیهق نیرواهاه
با،ی و اتوو تاییک ،ر نظر ارات شدهاند) سهتند میهزان
آب م ههرای بسههیار نههاچیزی ،ارنههد بهه عنههوان مثههال
نیروااه ای با،ی ،ر روسۀ تو ید برق م رف آب ندارنهد و
یا نیروااه ای اتوو تاییک نیز ام آب اقهط بهرای نظااهت و
نگاداری ص حا سلول و یا ب عنوان سهیال ،رون سهلول
خورشیدی است ا،ه میکنند [ 20و ]21
بههرای بهه کههارایری معهها،ال  1و  2و محاسههاۀ آب
مجامی م رای ،ر نیروااه حرارتی اطالعا جدول  5مور،
نیام است
مان طور ک ،ر جدول  5آمهده اسهت نیرواهاه های
اامی ااقد سیسهتم خنهک کننهدهانهد و ،ر نیرواهاه های
بااری ، 40رصد سیستم خنک کننهدۀ بهرآ خشهک 40
،رصد برآ تر و ، 20رصد سیستم اهر،ش بهام آبهی و یها
چرخۀ بام وجو، ،ار ،مچنین این آمار ،ر نیروااه های
سی ل ترکیای ب ،و باش تقسیم میشو ،واحهد اهامی
نیروااه ای سی ل ترکیای ااقد سیسهتم خنهک کننهده و
واحد بااری آن ب اون ای است ک ، 85رصد متعلق به
سیستم خنک کنندۀ برآ خشک و ، 15رصهد متعلهق به
سیستم ار،ش بام آبی است با توج ب م ان جغراایایی
نیروااه ا منات تأمین آب مور ،نیام نیروااه ا نیز مت او
است ،ر م ان ایی ک سط آب میرممینهی باالسهت ام
چاه المن؛ ،ر م ان ایی ک نیروااه نز،یک ب رو،خان و
یهها آب ،ریهها و ،ریاچهه واقههت شههده ام آب سههطحی؛ ،ر
م ان ای ،یگر آب ام طریق ح ر چاه ای نساتاا عمیهق و
یا ام طریق خط و ارا م میشو،
با است ا،ه ام اطالعها موجهو، ،ر جهدول ها و روابهط
یا،شده آب م هرفشهده حهین تو یهد بهرق ،ر تهکتهک
نیروااه ا محاسا شده و میهانگین نتهایج آن ،ر جهدول 6
آور،ه شده است
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جدول  .5اطالعات مورد نیاز برای محاسبۀ آب مجازی مصرفی در فرایند تولید برق نیروگاه حرارتی
نیروگاه

بااری

اامی

سی ل
ترکیای

نام نیروگاه

نوع خنککننده

A
𝑳
) (
𝑱𝒌

HR
𝑱𝒌
(
)
𝒉𝑾𝒌

B
𝑱𝒌
(
)
𝒉𝑾𝒌

C
𝑳
(
)
𝒉𝑾𝒌

(درصد)

ساند

برآ خشک

0

9473/68

5650

0/15

0/38

شاید منتظری

برآ خشک

0

10588/2

5650

0/15

0/34

Efficiency

اسال آبا ،اص اان

برآ تر

0/00042

10000

5650

0/15

0/36

بعثت

برآ تر

0/00042

11612/9

5650

0/15

0/31

طوس

برآ خشک

0

9729/7

5650

0/15

0/37

تروشیمی خراسان

ار،ش آب بام

0/00045

5373/13

5650

0/15

0/67

رامین

برآ تر

0/00042

10000

5650

0/15

0/36

ایرانشار

برآ خشک

0

11612/9

5650

0/15

0/31

مس سرچشم

برآ تر

0/00042

14400

5650

0/15

0/25

شاید رجایی

برآ خشک

0

10000

5650

0/15

0/36

مرند

برآ تر

0/00042

13333/3

5650

0/15

0/27

بیستون

برآ تر

0/0005

9473/7

5650

0/15

0/38

ن ا (شاید سلیمی)

ار،ش آب بام

0/00045

9729/73

5650

0/15

0/37

شامند

برآ خشک

0

9729/73

5650

0/15

0/37

بندرعااس

ار،ش آب بام

0/00045

10285/71

5650

0/15

0/35

صوایان

-

0

16363/64

5195

0/025

0/22

ارومی

-

0

17142/86

5195

0/025

0/21

ساالن

-

0

11612/9

5195

0/025

0/31

کاشان

-

0

11250

5195

0/025

0/32

االیشگاه اام ایال

-

0

12000

5195

0/025

0/30

عسلوی

-

0

11250

5195

0/025

0/32

ری

-

0

16363/64

5195

0/025

0/22

شاید کاوه

-

0

10909/09

5195

0/025

0/33

ار،وسی

-

0

12000

5195

0/025

0/30

شیروان

-

0

10909/09

5195

0/025

0/33

سلطانی

-

0

11612/9

5195

0/025

0/31

شاید بسطامی

-

0

11250

5195

0/025

0/32

ااق ما شار

-

0

13333/3

5195

0/025

0/27

چاباار

-

0

12413/8

5195

0/025

0/29

جار

-

0

11250

5195

0/025

0/32

سمنگان

-

0

10588/2

5195

0/025

0/34

اسال آبا ،غرب

-

0

12000

5195

0/025

0/30

علیآبا،

-

0

12000

5195

0/025

0/30

،رو،

-

0

16744/19

5195

0/025

0/21

نوشار

-

0

16363/64

5195

0/025

0/22

رو،شور

-

0

9000

5195

0/025

0/40

بندرعااس

-

0

21176/47

5195

0/025

0/17

خوی واحد اامی

-

0

11690/9

5195

0/025

0/31

خوی واحد بااری

برآ خشک

0

8181/82

5650

0/15

0/44

مواره واحد اامی

-

0

10588/24

5195

0/025

0/34
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ادامۀ جدول  .5اطالعات مورد نیاز برای محاسبۀ آب مجازی مصرفی در فرایند تولید برق نیروگاه حرارتی
نام نیروگاه

نوع خنککننده

A
𝑳
) (
𝑱𝒌

HR
𝑱𝒌
(
)
𝒉𝑾𝒌

B
𝑱𝒌
(
)
𝒉𝑾𝒌

C
𝑳
(
)
𝒉𝑾𝒌

(درصد)

مواره واحد بااری

برآ خشک

0

7500

5650

0/15

0/48

اناوه واحد اامی

-

0

11612/9

5195

0/025

0/31

نیروگاه

سی ل
ترکیای

Efficiency

اناوه واحد بااری

برآ خشک

0

8000

5650

0/15

0/45

شادای اکدشت اامی

-

0

10909/09

5195

0/025

0/33

شادای اکدشت بااری

برآ خشک

0

7826/09

5650

0/15

0/46

نیشابور واحد اامی

-

0

12000

5195

0/025

0/30

نیشابور واحد بااری

برآ خشک

0

7826/09

5650

0/15

0/46

آبا،ان واحد اامی

-

0

11076/92

5195

0/025

0/32

آبا،ان واحد بااری

برآ خشک

0

8181/8

5650

0/15

0/44

کامرون واحد اامی

-

0

8181/8

5195

0/025

0/44

کامرون واحد بااری

برآ خشک

0

8181/8

5650

0/15

0/44

شایدرجایی واحد اامی

-

0

12000

5195

0/025

0/30

شایدرجایی واحد بااری

برآ خشک

0

11250

5650

0/15

0/32

قم واحد اامی

-

0

12413/8

5195

0/025

0/29

قم واحد بااری

برآ خشک

0

12000

5195

0/15

0/30

سنندآ واحد اامی

-

0

11250

5195

0/025

0/32

سنندآ واحد بااری

برآ خشک

0

7659/57

5650

0/15

0/47

شوبا ،واحد اامی

-

0

10909/09

5195

0/025

0/33

شوبا ،واحد بااری

برآ خشک

0

10909/09

5650

0/15

0/33

ره سر واحد اامی

-

0

10588/24

5195

0/025

0/34

ره سر واحد بااری

ار،ش بام آبی

0/00045

7200

5650

0/15

0/50

ن ا (شاید سلیمی) اامی

-

0

11612/9

5195

0/025

0/31

ن ا (شاید سلیمی) بااری

ار،ش بام آبی

0/00045

7826/09

5650

0/15

0/46

سرو (چا،رملو) اامی

-

0

12413/8

5195

0/025

0/29

سرو (چا،رملو) بااری

برآ خشک

0

7659/57

5650

0/15

0/47

منات :محاساا نگارنده

و ][2

جدول  .6میانگین مقدار آب مصرفشده ( )L/Kwhهنگام تولید برق به تفکیک انواع نیروگاهها (نتایج محاسبات نگارنده)
نیروگاه

مقدار مصرف آب ()L/Kwh

بااری
اامی
سی ل ترکیای

1/38
0/025
0/29

مانطور ک ،ر جدول  6آمده است میانگین م هرف
آب بر حس یتر بر کیلووا ساعت نشان می ،د نیروااه
بااری بیشترین م رف آب را نگا تو یهد بهرق ،اشهت و
نیروااه سی ل ترکیای و اامی به ترتیه ،ر جایگهاه های

بعدی قرار خوا ند ارات مچنین برای اثاا ایهن ا،عها
ک نوع سیستم خنککنندۀ نیروااه ا نیز نقش کلیهدی ،ر
تعیین میزان آب م رای نیروااه ا ،ر ایهن مرحله ،ارنهد
جدول  7ترسیم شده است
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جدول  .7مقدار آب صرفشده هنگام تولید برق به تفکیک انواع خنککنندهها (نتایج محاسبات نگارنده)
نوع سیستم خنککننده

میانگین مصرف آب ()L/Kwh

برآ تر
برآ خشک
چرخۀ بام آبی
ااقد سیستم خنککننده

2/59
0/15
1/24
0/025

مهانطهور که ،ر جهدول  7نشهان ،ا،ه شهده اسهت
نیروااه ای اامی و واحد ای اهامی نیرواهاه های سهی ل
ترکیای ک ااقد سیسهتم خنهککننهده سهتند ام حها
صرا جویی ،ر م هرف آب باتهرین ازینه انهد مچنهین
نیروااه ایی با سیستم خنککنندۀ برآ تر ام رم رفترین
مراکز ب شمار میآیند بنابراین این ا،عا ک نهوع سیسهتم
خنههککننههده نقههش کلی هدی ،ر م ههرف آب ،ار ،تأیی هد
میشو ،و این دیده ک ،ر ممان ت میمایری برای ساخت
نیروااه چ نوع سیستم خنککنندهای ،ر نظر ارات شو،
بسههیار مسههئلۀ بههاا میتی اسههت ام میههان نیرواههاه ههای
تجدید ذیر نیروااه با،ی ،ر ارایند تو ید برق یچ م هرف
آبی ندار [22] ،و نیرواهاه اتوو تاییهک اقهط بهرای تمیهز
کر،ن سطوح جهذب و بامتهاب نهور خورشهید ماننهد آینه
لیواستا  1و انل های اتوو تاییهک ( )PVام آب اسهت ا،ه
میکنند ][23
مصرف آب در بخش کارکنان

،ر این قسمت با توج ب اسهتاندار ،م هرف آب رومانهۀ هر
ار ،ساعت ای کارکر ،نیروااه تعدا ،اارا ،مشغول ب کار و
شی ت ای اعال نیروی انسانی میهزان م هرف آب محاسها
شده است قال ام شروع محاساا ،ا،ه ای هر شناسهایی
و حهههذف شهههدند م هههرف آب ،ر باهههش ا،اری ،ر انهههواع
نیروااه ای تجدید هذیر و اسهیلی ،ر جهدول  8آور،ه شهده
است
آب در بخش آبیاری فضای سبز و نهالکاریشده

بر اساس قانون وای اک شارک ا ایجها ،اضهای سهاز و
،رخت اری ب منظور جلهوایری ام آ هو،ای هوا و کها ش
صدما ب محیط میست ا میت بسهیار میها،ی ،ار ،و بهر
اساس قوانین و مقررا محیط میسهتی واحهد ای بهزر

1. heliostats

صنعتی موظ ب ایجا 10 ،تا ، 25رصد ام مساحت واحهد
صنعتی ب اضای ساز و کشت ناالکاری سهتند ام آنجها
ک نیروااه های حرارتهی تو یهد بهرق ام جمله واحهد ای
صنعتی بزر محسوب میشوند با ایجها ،اضهای سهاز ،ر
این واحد ای صهنعتی آالینهده بایهد میهزان آ هو،ای ایهن
واحد ا را ب حداقل رساند نیروااه ای انرژی تجدید هذیر
،ر روسۀ تو ید برق آالیندهای منتشر نمیسامند بنهابراین
ملز ب رعایت ایهن قهانون نیهز نیسهتند بهر ایهن اسهاس
محاساا صور ذیرات ،ر مور ،میزان آب م رای بهرای
آبیاری اضای مشجر نیرواها ی اقهط بهرای نیرواهاه های
حرارتی انجا شده است
،ر این تحقیق برای محاساۀ میزان آب مهور ،نیهام به
منظور آبیاری اضای مشجر اطراف اضای نیرواا ی اهر
میشو ،ک نیرواهاه های واقهتشهده ،ر اقها یم اراخشهک
خشک و نیم خشک ام ناال کاآ و ،ر سایر مناطق ام ناال
صنوبر است ا،ه کر،هاند مطابق با تحقیق انجا شده توسهط
،ارابی و م اران (، )1399رخت کاآ ب عنوان یک اونهۀ
تابآور ،ر محیط ای ار و خشک با تنش آبی ذکر شهده
است ] [25مچنین مطا عا بسیاری ام جمل مطا عها
رستمیکیا و رحمتی ( )1394بلوکی و م هاران ()1389
و قاسمی و م اران ( )1390نشان می ،د مناطق با تنش
آبی کمتر محل مناسای برای کاشت ناال صهنوبر سهتند
]26ه [28
میانگین ساالنۀ نیام آبی اونۀ کهاآ ،ر شهرایط حهداقل
مم ن آبیاری  397/44متر م عه ،ر تهار اسهت ایهن
مقدار برای اونۀ صنوبر  4620متر م ع ،ر تهار بیهان
شده است ] 29و  [30با توج ب مساحت نیروااه ا و نوع
ناال کشهتشهده میهزان آب م هرای ،ر هر سهال قابهل
محاسا است میزان آب م رای ،ر این باش وابسهت به
مساحت ر نیروااه اسهت بنهابراین اهارغ ام نهوع نیرواهاه
میزان م رف آب ب بزرای اضای متعلق به یهک نیرواهاه

رضایی و همکاران :تخمین میزان آب مجازی و هزینۀ آب مجازی برای تولید انرژی الکتریکی در نیروگاههای ...

وابست است برای ساو ت ،ر مقایسهۀ میهزان آب م هرای
نمو،ار میر اراز شده است بر اساس نتایج که ،ر شه ل 4
نیز مشاص اسهت بیشهترین آب م هرای ،ر ایهن باهش
ب ترتی مربو ب نیروااه شاید رجهایی (واحهد باهاری)
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بیستون (بااری) و شیروان (اامی) است
،ر ای هن تحقی هق مقههرر ش هد ک ه زین هۀ آب مجههامی
م رفشده نیز محاسا شو ،جدول  9نهرآ قیمهت آب ،ر
باش ای ماتل را نشان می ،د

جدول  .8مصرف آب بخش اداری در انواع نیروگاهها
نوع نیروگاه

ساعات کارکرد نیروگاه در سال ][24

مقدار آب مصرفی بخش اداری (مترمکعب در سال)

بااری
اامی
سی ل ترکیای
با،ی
اتوو تاییک

6132
7358/4
7358/4
8497
8497

1302/53
943/90
1309/94
1074/19
1074/19

شکل  .4مقایسۀ میزان آب مصرفی برای آبیاری به تفکیک نیروگاهها (متر مکعب در سال)

جدول  .9تعرفۀ آب مشترکان غیر خانگی در پایان سال ( 1399سنت بر لیتر) ][31

قیمت آب در بخشهای مختلف

کاربری صنعتی

دستگاههای اجرایی

کاربری عمومی (فضای سبز)

قیمت ر واحد آب (ریال بر مترم ع )
قیمت ر واحد آب (سنت بر مترم ع )1

7550
3/43

11720
5/33

10192
4/63

 1با احتساب ،الر اواسط سال  22( 1399زار تومان)
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با توج ب میهزان آب م هرای ،ر هر باهش و تعراهۀ
قیمت آب و میزان تو ید برق یهک نیرواهاه ،ر یهک سهال
میتوان زینهۀ آب مجهامی را محاسها کهر ،جهدول 10

مقا،یر م رف ،ر باهش های ماتله را نشهان مهی ،هد
میانگین م رف آب ،ر نیروااه ای نمون برای هر باهش
نوشت شده است

جدول  .10میزان مصرف آب در انواع نیروگاهها در بخشهای مختلف بر حسب متر مکعب در سال
نوع نیروگاه

فرایند تولید

بخش اداری و پرسنل

آبیاری فضای مشجر

مجموع

بااری
اامی
سی ل ترکیای
با،ی
اتوو تاییک

5953153
44641
103922
0
5957

1302/53
943/90
1309/94
1074/19
1074/19

50273
30460
38332
0
0

6004728/53
76044/9
143563/94
1074/19
7031/19

میزان م رف آب ،ر انواع نیروااه ها تهابت مشا ها
انی آن نیروااه است برای مثال ،ر باهش اراینهد تو یهد
برق میزان آب م رای تابت نوع نیروااه است و حتهی نهوع
سیستم خنککننده ،ر م هرف آب تهأثیر به سهزایی ،ار،
نیروااه بااری با اختالف میانگین م رف بیشهتری نسهات
ب ه سههایرین ،ار ،ام ب هین  15نیرواههاه باههاری  5نیرواههاه
اص اان بعثت رامین مهس سرچشهم مرنهد و بیسهتون
،ارای سیستم خنککنندۀ برآ تر و نیروااه ای تروشیمی
خراسان شاید سلیمی و بندرعااس ام نوع ار،ش آب بهام
بو،هاند ،ر نتیج نوع سیستم خنککننده موج اختالف
شدید میانگین م رف آب نیروااه بااری با سهایرین شهده

کباراهذر آب کمتهری
است اارچ سیستم خنککنندۀ یه 
نسات ب برآ تر م رف میکند اما ام نظر آ و،ای حرارتی
و تأثیراتی ک با اازایش ،مای آب ب آبزیهان وار ،مهیکنهد
نیز زین ایی برای محیط میست ،ار ،ک محاسهاۀ ارمش
آن خسار مور ،بحث این تحقیق نیسهت م هرف آب ،ر
باش ا،اری تابت تعدا ،نیروی انسانی یک مرکز و ،ر باش
آبیاری تابت مساحت یک نیروااه است بنابراین بهر اسهاس
نتایج ب ،ستآمهده که ،ر شه ل  5مشهاص اسهت کهل
م رف آب ،ر انواع نیروااه ا ب قرار میر است:
بااری > سهی ل ترکیاهی > اهامی > اتوو تاییهک >
با،ی

شکل  .5مقدار آب مصرفی در تمامی فرایندهای تولید برق در نیروگاه (تولید ،اداری ،آبیاری)
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با توج ب ارمش ر واحهد آب ،ر کشهور ،ر جهدول 9
مقدار آب م رفشده طی یک سال توسط یهک نیرواهاه را
میتوان محاسا کر ،مچنهین مشهاص مهیشهو ،یهک
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نیروااه طی یک سال اعا یت خو ،چ مقدار زینه بابهت
آب مجامی م رای مهی هر،ام ،نتهایج ایهن محاسهاا ،ر
ش ل  6قابل مالحظ است

شکل  .6هزینۀ ناشی از آب مجازی (دالر در سال)

بحث و نتیجهگیری
،ر این تحقیق میزان آب مجامی م رفشهده به امای هر
کیلووا ساعت برق محاسا شد نتهایج نشهان ،ا ،میهزان
آب مجههامی م ههرای ،ر نیرواههاه ههای ماتله تههابت نههوع
نیروااه و نوع سیستم خنککنندۀ آن است میزان م هرف
آب مجامی برابهر بها  2/2یتهر بهر کیلهووا سهاعت بهرای
نیروااه ای بااری با سیستم خنککنندۀ برآ تر  1/5یتر
بر کیلهووا سهاعت بهرای نیرواهاه های باهاری و سهی ل
ترکیای با سیستم خنککننهدۀ یهکباراهذر  0/2یتهر بهر
کیلووا ساعت برای نیروااه ای بااری و سی ل ترکیاهی
با سیستم خنککنندۀ خشهک  0/025یتهر بهر کیلهووا
ساعت برای نیروااه ای اهامی و  0/07یتهر بهر کیلهووا
ساعت برای نیروااه ای اتوو تاییک است ب طور متوسط
م رف آب ،ر نیروااه ای حرارتی برابر بها  2میلیهون متهر
م ع و ،ر نیروااه اتوو تاییک و با،ی  3هزار مترم عه
،ر سههال اسههت نتههایج نشههان ،ا ،م ههرف آب ،ر انههواع
نیروااه ا ب این ترتی است :بااری > سی ل ترکیاهی >
اامی > اتوو تاییک > با،ی
بنابراین ب منظور توسهع و رشهد صهنعت نیرواها ی
کشههور انتاههاب نههوع نیرواههاه و بهه ویههژه نههوع سیسههتم

خنککننده ،ر صرا جویی م هرف آب نقهش مامهی ای ها
میکند رچند ک ب  ،یل ارمان بو،ن قیمت ر واحد آب
خا صنعتی شهرب مراکهز ،و تهی و آبیهاری اضهای سهاز
( 0/02سنت بر یتر) مقهدار زینهۀ آب مجهامی نهاچیز و
قابل چشم وشی است اما م رف میا ،آب ،ر اراینهد های
نیرواا ی برای تو ید برق ب عنوان یک صنعت آببر نشان
می ،د با انتااب آاا ان ،ر مسیر توسعۀ انرژی مهیتهوان
مقدار قابل تهوجای ام هدررات منهابت آب و نیهز کها ش
آ و،ای حرارتی منابت آبی (،ر سیستم های خنهککننهدۀ
یکباراذر) جلوایری کر،
برای اطمینان ب محاساا میزان م هرف آب به امای
ر کیلووا سهاعت ،ر انهواع ت نو هوژی های تو یهد بهرق
انجا شده روی نیروااه ای منتا اسیلی و تجدیهد هذیر
،اخل کشور نتهایج ایهن تحقیهق بها ،و مقا هۀ معتاهر میهر
مقایس و اعتاارسنجی شد
،ر تحقیق جامعی یتر و الک ] [32ب رابطۀ میان آب
و انرژی ر،اختند ،ر این تحقیهق میهزان آب م هرای به
امای هههر کیلهههووا سهههاعت بهههرق تو یهههدی ،ر انهههواع
ت نو وژی ای تو ید برق و انهواع سیسهتم های خنهککهن
بررسی شد نتهایج تحقیهق آناها نشهان ،ا ،م هرف آب ،ر
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ر نیرواهاه های، انرژی ای تجدید ذیر قابل چشم وشهی و
) هد،حرارتی (ک اام طایعی سوخت آناا را تشه یل مهی
 یتر بر کیلووا ساعت برای سیسهتم های خنهککهن2/6
 یتر بر کیلووا سهاعت بهرای سیسهتم های1/1 برآ تر و
ر این مطا عه نیهز نتهایج، ه است،خنککن یکباراذر بو
 یتهر بهر2/2 ه و مقدار،م رف آب با این تحقیق مغایر ناو
کیلووا سهاعت بهرای نیرواهاه های حرارتهی بها سیسهتم
 یتهر بهر کیلهووا سهاعت بهرای1/5 خنککن بهرآ تهر و
سیستم خنککن یکباراذر حاصل شده اسهت مچنهین
ر نیروااه ای انرژی تجدید هذیر نیهز نهاچیز و، م رف آب
[ نیز م هرف33] ر ضمن م نیک، قابل چشم وشی است
 یتر بهر0/09 ی را ص ر و اتوو تاییک را،ر نیروااه با، آب
ر نیروااه حرارتهی بها، کیلووا ساعت و مقدار آب م رای
 یتر بهر کیلهووا سهاعت و2/5 سیستم خنککنندۀ تر را
 یتههر بههر کیلههووا سههاعت بههرای سیسههتم خنههککههن0/9
ه است،یکباراذر محاسا کر
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